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έπέκταση σέ θέματα πού συνάπτονται έμμεσα μέ την έρευνα τών δύο 
φυλλαδίων, καί έκ προθέσεως παραπέμψαμε μόνο σέ βοηθήματα πού 
πράγματι συμβάλλουν στήν κύρια έρευνά μας.

Διευκρινίζεται δτι στά παραθέματα χρησιμοποιούμε:
Πλάγια στοιχεία για παραθέματα άπό έργα ή άρθρα τού μητροπολί

τη Χρυσάνθου δπως καί γιά παραθέματα άπό τά δύο φυλλάδια· 
εισαγωγικά (« ») γιά παραθέματα άπό άλλα δημοσιεύματα· 
τρεις τελείες (...) δπου παραλείπουμε λέξεις ή προτάσεις πού δεν 

άναφέρονται άμεσα στη συγκεκριμένη περίπτωση·
παύλα (—) δπου παραλείπουμε τμήμα μικρό ή μεγαλύτερο ένός κει

μένου πού έχει ήδη δημοσιευθεί σέ άλλες σελίδες τού μελετήματός μας.
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Προσημείωση

Στήν προσπάθεια πού χρόνια τώρα κατέβαλλα για τΙς πηγές της 
ιστορίας τοϋ Ελληνισμού τού Πόντου, ιδιαίτερα της περιόδου 1880- 
1922/23, εντάσσεται καί τό δημοσίευμα αυτό. Επιζητούσα νά άποτιμη- 
θούν oi πηγές, δημοσιευμένες ή άδημοσίευτες, πού διαθέτουμε. ’Αλλά 
περισσότερο αναζητούσα νέες πηγές, πού ή έρευνα μέχρι τώρα δεν έχει 
καθόλου η έχει πολύ λίγο χρησιμοποιήσει.

Έτσι τά τελευταία χρόνια προέβαλα ώς πηγές Ιστορίας τις Ανα
μνήσεις1 τού μητροπολίτη Χρυσάνθου2 καί τά άγνωστα κείμενα τού 
άπρόσιτου, ακόμα καί μέχρι σήμερα, περιοδικού Κομνηνοί, πού έκδό- 
θηκε στήν Τραπεζούντα από Μάιο 1916 έως Μάιο 19173. Έκτος από 
τήν πνευματική κίνηση, τό περιοδικό αυτό περιέχει καί δημοσιεύματα 
πού σχετίζονται μέ τήν τότε πολιτική κατάσταση καί τού ποντιακού χώ
ρου καί εύρύτερα.

Μέ τόν Ιδιο σκοπό δημοσιεύθηκε ανέκδοτος κατάλογος τών ελλη
νικών οικογενειών τής ενορίας Υπαπαντής τής Τραπεζούντας γιά τά 
χρόνια 1920-22 όπως καί δύο κατάλογοι άνδρών, πού oi τουρκικές 
αρχές είτε αναζητούσαν ώς φυγόστρατους είτε προσπαθούσαν μόνο νά 
διαπιστώσουν τόν τόπο διαμονής τους4. Μαζί μέ τούς καταλόγους 
αυτούς δημοσιεύθηκε -πρώτη φορά γιά τό είδος αύτό τών πηγών- όλο

ι. ’Αναμνήσεις, δ.π. Ό  μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος τό Δεκ. 1938 έξε- 
λέγη άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών. ’Από τό άξίωμα αύτό, μετά τήν είσοδο τών Γερμανών 
στήν πόλη τών ’Αθηνών στις 27 ’Απριλίου 1941, εκθρονίζεται μέ κατοχικό νόμο στις 2 
’Ιουνίου 1941. Ό  Χρύσανθος άποχωρεΐ καί ιδιωτεύει πλέον, καί μεταγενέστερα παραι- 
τεΐται, διατηρώντας τόν τίτλο τού άρχιεπισκόπου ’Αθηνών.

2. Ααμψίδης, «Μιά νέα πηγή». 'Ένα άλλο δημοσίευμά μου θά άφορά τό ’Αρχείο τοϋ 
Θ. Θεοφύλακτου.

3. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό “Κομνηνοί”».
4. Λαμτζίδης, Δημογραφία.
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κλήρο τό σχεδόν επίσημο άντίγραφο από τό Βιβλίο Πρακτικών τής 
Έκτιμητικής Επιτροπής καί παραδόθηκε γιά επεξεργασία στους έρευ- 
νητές. Στό Βιβλίο αυτό γίνεται ή αποτίμηση καί ό έλεγχος τών άποζη- 
μιώσεων πού οί άνταλλάξιμοι πρόσφυγες τοΰ 1922/23 τής Ιδιας ένορίας 
είχαν καταγράψει στις αιτήσεις τους.

Στην κατεύθυνση αύτή έτειναν καί άλλα δημοσιεύματα, δικά μου 
αλλά καί άλλων ερευνητών5.

Την Ιδια εμβέλεια έχει καί ή σημερινή παρουσίαση. Στήν Τραπεζού- 
ντα τό 1920 καί τό 1921 δημοσιεύονται δύο φυλλάδια τοΰ Δημητρίου 
X. Σεράση, διευθυντή τής έλληνικής εφημερίδας Φάρος τής Ανατολής 
τής Τραπεζούντας. Έκτος άπό τον Πρόλογο κάθε φυλλαδίου καί τόν 
Επίλογο τοΰ δευτέρου, τά περιεχόμενα κείμενα έχουν συνταχθεΐ ή δη- 
μοσιευθεΐ ένωρίτερα: Τοΰ πρώτου φυλλαδίου τόν Αύγουστο 1917, τοΰ 
δευτέρου τόν ’Απρίλιο καί Αύγουστο 19206.

Ή  δημοσίευσή τους τότε είχε ώς σκοπό νά γνωστοποιήσει στούς 
άναγνώστες τή σφοδρή καί «φανατισμένη» αντίδραση καί άντιπολίτευ- 
ση κατά τής πολιτείας καί τής πολιτικής τοΰ τότε μητροπολίτη Τραπε
ζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη.

Τό πρώτο φυλλάδιο επικρίνει τήν τοποθέτηση τοΰ μ. Χρ. στή δια
μάχη ανάμεσα στήν πολιτική τής ούδετερότητας τής Ελλάδας, πού υπο
στήριζε ή παράταξη τοΰ βασιλέα Κωνσταντίνου καί τών οπαδών του, 
καί στή συνεργασία καί συμμαχία τής Ελλάδας μέ τις Δυνάμεις τής Συ- 
νεννοήσεως (Entente), πού διακήρυτταν ό Βενιζέλος καί οί όπαδοί του. 
Ό  Χρ. είχε συμπαραταχθεί μέ τή μερίδα τών Κωνσταντινικών.

Τό δεύτερο κατακρίνει μέ έντονα έπικριτικές παρατηρήσεις καί μέ 
χαρακτηρισμούς ύπέρμετρα σκληρούς καί ανοίκειους τις ενέργειες καί 
τή δραστηριότητα έν γένει τοϋ μ. Χρ. κατά τή ρωσοκρατία στήν πόλη 
καί περιφέρεια τής Τραπεζούντας (5 ’Απρ. 1916 - 10 Φεβρ. 1918). Τότε, 
δπως είναι γνωστό, ό Χρ., μέ εξουσιοδότηση τόσο τής τουρκικής διοι-

5. ’Ανάμεσα σέ άλλα τό βιβλίο τοΰ Δ. Λαζαρίδη. δ.π., τό όποιο δμως θά είναι βοή
θημα γιά τήν έρευνα τής Ιστορίας τής έποχής πού άναφέρουμε πιό πάνω, δταν δημοσι- 
ευθεΐ καί ό δεύτερος τόμος (σχολική πράξη, δπως όργάνωση καί λειτουργία τών σχο
λείων, είδη σχολείων, μαθητές, διδάσκαλοι, επόπτες, διδακτέα ύλη. σχολικά βιβλία κ.ά. 
τά περισσότερα άπό αύτά τά θέματα ό έρευνητής άναγράφει καί σκιαγραφεί κάπως 
στήν Είσαγωγή τοΰ βιβλίου του. 10-16).

6. Τά φυλλάδια δέν άναφέρονται στις σχετικές μέ τήν ποντιακή περιοχή βιβλιογρα
φίες καί μελέτες.
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κήσεως, ή όποια είχε αποχωρήσει, όσο καί τής στρατιωτικής ρωσικής 
διοικήσεως, πού είχε καταλάβει τμήμα τής ποντιακής περιοχής, είχε 
οριστεί διοικητής και των Ελλήνων χριστιανών άλλα καί των μου
σουλμάνων Τούρκων, και γενικότερα όλων των κατοίκων στή ρωσο- 
κρατούμενη περιοχή.

Έτσι τό πρώτο φυλλάδιο άσχολεΐται με τις πολιτικές πεποιθήσεις 
τού μητροπολίτη, ενώ τό δεύτερο μέ τή δράση του ως ανώτατου διοι
κητή τής περιοχής τού Πόντου, στήν περίοδο 1916-18.

Είναι λοιπόν άκρως χρήσιμα αλλά καί κρίσιμα τά δύο αύτά φυλλά
δια -πηγές ιστορίας τών χρόνων έκείνων- ιδιαιτέρως όταν, κατά γενική 
διαπίστωση, ή περιοχή στερείται βασικών πηγών για τή διαπλοκή τού 
ιστορικού Ιστού στήν περίοδο αύτή.

Μετά τον Πρόλογο καί τήν Εισαγωγή άναδημοσιεύουμε (μέ δική μας 
στιχαρίθμηση) τά δύο φυλλάδια, όπως πρωτοδημοσιεύθηκαν. ’Ακολου
θούν λίγα Σχόλια γιά κάθε φυλλάδιο καί ό ιστορικός καί πραγματικός 
Σχολιασμός τους.

Θεωρώ ότι ανταποκρίνομαι στήν υποχρέωση πού πρέπει νά διακα
τέχει κάθε Έλληνα Πόντιο, καί σήμερα ακόμη, νά φέρει στή δημοσιό
τητα καί σέ γνώση τών ερευνητών οίοδήποτε διασωζόμενο κείμενο, πού 
είναι δυνατόν νά χρησιμεύσει ώς πηγή γιά τήν ιστορία τού ποντιακού 
Ελληνισμού.



12 Όδ. Λαμψίδης

TO ΠΡ ΩΤ Ο ΦΥΛΛΑΔΙ Ο

Πρόλογος

Άπό δύο σχεδόν χρόνια πού είμαι κάτοχος τοϋ φυλλαδίου, πού ανα
δημοσιεύεται στίς έπόμενες σελίδες, μία καί μόνη υπήρξε σκέψη καί 
επίμονη προσπάθεια μου: Πώς θά ήταν δυνατόν τό κείμενο τοΰ φυλ
λαδίου, πού δημοσιεύθηκε τό 1920, νά γίνει τό ταχύτερον γνωστό στούς 
ερευνητές τής ιστορίας των Ελλήνων τοΰ Μικρασιατικού Πόντου γιά 
την περίοδο 1916-1922/23. Ή  κατάσταση τοϋ ελληνικού Πόντου στα 
χρόνια αυτά -ιδίως στά 1916-21-, όπου ή εξορία καί ό θάνατος ήταν 
κάθε στιγμή μιά διαρκής άπειλή καί ένα σχεδόν βέβαιο καί λογικό επα
κολούθημα τής τότε πολεμικής καί πολιτικής συγκυρίας, δεν έπέτρεψε 
μεταγενέστερα, νομίζουμε, ούτε τήν κυκλοφορία τοϋ φυλλαδίου ούτε 
καί τή δυνατότητα στούς λίγους Έλληνες Ποντίους πού γνώριζαν τό 
περιεχόμενό του νά σκεφθοΰν κάπως σοβαρότερα καί επίμονα τά θέ
ματα πού αυτό προέβαλλε.

Έτσι, μέ τήν άγνοια ή, ορθότερα, μέ τήν τόσο πολύ περιορισμένη δη
μοσιότητα τοΰ φυλλαδίου, ή παρατηρούμενη σημαντική άνεπάρκεια 
πηγών -οί διαθέσιμες πηγές είναι καί πολύ λίγες καί πολύ άποσπα- 
σματικές- γιά τήν ιστορία τών όκτώ-έννέα τελευταίων ετών τής παρα
μονής τών Ελλήνων στον Πόντο επιτείνεται. Κατά συνέπεια ή αφήγη
ση -ακόμα καί τών άπλούστερων γεγονότων τής κοινωνικής, πολιτικής 
καί άλλης ζωής τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου στόν ποντιακό χώρο -γιά τήν 
ιστορική έρευνα καθίσταται εξαιρετικά προβληματική.

Οί συνθήκες αύτές άκριβώς μέ ώθοϋν νά προβώ στήν άναδημοσίευ- 
ση τοϋ φυλλαδίου, χωρίς νά άναμείνω νά έρευνηθοϋν, άπό άλλους ή 
καί άπό έμενα, δλα τά σημεία πού έμμεσα τονίζονται σ’ αυτό καί πού 
ρητά καί άμεσα καταγγέλλουν καί κατηγορούν τό μητροπολίτη Τραπε- 
ζούντας Χρύσανθο. Κατηγορειται γιά τήν πολιτική του τοποθέτηση 
ύπέρ τοϋ Κωνσταντίνου στήν άντιμαχία άνάμεσα στό βασιλέα Κων
σταντίνο καί στόν πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο κατά τό διάστη
μα τής ρωσικής επικυριαρχίας στήν περιοχή τοϋ Πόντου (5.4.1916- 
10.2.1918).

Οί πηγές, τίς όποιες σήμερα δέ διαθέτουμε καί συνεπώς δέ χρησιμο
ποιούμε στή μελέτη μας είναι, ιδιαιτέρως γιά τά χρόνια 1914-23, οί τό
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τε ελληνικές εφημερίδες καί τά τότε ελληνικά περιοδικά7 όπως καί σχό
λια, παρατηρήσεις καί οδηγίες, είτε των ελληνικών ή συμμαχικών 
αρχών είτε καί τής τουρκικής διοικήσεως γιά τά συμβαίνοντα την εποχή 
εκείνη.

Ό  ελληνικός ποντιακός τύπος -μέ εξαίρεση τό Φάρο τής Άνατολής- 
στά 1914-1922/23, καί ειδικότερα στά 1920-1922/23, δε νομίζω ότι πρέ
πει, ιδίως γιά λόγους εθνικούς, νά έχει δημοσιεύσει πληροφορίες καί 
ειδήσεις γιά τήν ιστορία τών ετών 1916-18 μέ τό ίδιο έντονα έπικριτικό 
πνεύμα καί μέ τόν ίδιο στόχο όπως τό φυλλάδιο.

Μεταγενέστερα, καί μετά τήν άνακωχή τού Μούδρου (30 Όκτ. 1918), 
ή έντονη καί σχεδόν συνεχής διακίνηση τόσο τού ελληνικού πληθυσμού 
τού ποντιακού χώρου όσο καί τού μουσουλμανικού δεν άφηνε, πιστεύ
ουμε, ούτε στά άτομα ούτε στόν τύπο, περιθώρια νά άποτιμήσουν καί 
νά άξιολογήσουν γεγονότα καί πρόσωπα, ιδιαίτερα τής περιόδου 1916- 
18. "Αλλωστε, μετά τό Φεβρ. 1919 έως τό 1922/23, ό μ. Χρ. -μέ εξαίρε
ση μικρά χρονικά διαστήματα στά τέλη τού 1919 μέ αρχές 1920- βρι
σκόταν μακριά άπό τόν Πόντο. Όλο τό διάστημα αυτό ήταν εκλεκτός 
καί άμεσος συνεργάτης διαδοχικά τού πρωθυπουργού τής Ελλάδας 
Ελευθερίου Βενιζέλου καί, μετά τήν 1/14η Νοεμ. 1920, τών άντιβενιζε- 
λικών κυβερνήσεων. Σέ συνεννόηση μαζί του ό πρωθυπουργός καί οί 
συνεργάτες του καθόριζαν εν πολλοίς τήν πολιτική τής Ελλάδας γιά 
τά προβλήματα τού τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού, καί μάλιστα τού 
Πόντου8. Καί ό μέν Βενιζέλος είχε εξαίρετη εκτίμηση καί απόλυτη εμπι
στοσύνη στή νομιμοφροσύνη καί στις ενέργειες τού Χρ.9, ενώ πάλι,

7. Στην περιοχή τοΰ Πόντου τότε έκδίδονταν: ή δισεβδομαδιαία εφημερίδα Φάρος 
τής ’Ανατολής τοϋ Δημ. X. Σεράση (3.9.1908-1.1.1923), ή εβδομαδιαία ’Εποχή τοΰ Ν. 
Καπετανίδη (27.10.1918-5.3.1921) καί ή δισεβδομαδιαία Λόγος τον Ν. Λεοντίδη (Όκτ. 
1916 - Ίαν. 1918). Βλ. Χρ. Μυρίδης, «Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τοϋ Πόντου», AIJ 
10 (1940) 178, 180 καί 1821 Γ. Κανδηλάπτης, «Ό τύπος εν Πόντψ», Ποντιακή Στοά 
(1971) 286-88, καί ιδιαιτέρως 287· A. Α. Μ. Bryer, «The Pontic Revival and the New 
Greece», Hellenism and the First Greek War of Liberation (1821-1830) : Continuity and 
Change, σ. 186, σημ. 72.

8. ’Ακριβώς στό διάστημα αυτό, 1920/21, υπενθυμίζουμε, πρωτοτυπώνονται καί κυ
κλοφορούνται τά δύο φυλλάδια.

9. Τις επίμονες καταγγελίες τής Επιτροπείας τών εν Έλλάδι Ποντίων στήν ’Αθή
να έναντίον τοΰ μ. Χρ., σύμφωνα μέ τό άπό 14 Δεκ. 1919 έγγραφό της πρός τό Γενικόν 
Συνέδριον Ποντίων Βατούμ, άντέκρουσε ό Έλ. Βενιζέλος. Βλ. Θεοφύλακτος, 265: «Ή
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μετά τή μεταπολίτευση τής 1/14ης Νοεμ. 1920, οί τότε Ιθύνοντες προ- 
σκάλεσαν τό μ. Χρ. όνομαστί νά πάρει μέρος ώς σύμβουλος τής έλλη- 
νικής άντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις ειρήνης στή Δυτική 
Ευρώπη10. 'Ομολογώ δμως ότι στάθηκε άδύνατο νά πλησιάσω τά δημο
σιεύματα τής εποχής εκείνης, ιδίως τον τύπο, είτε τού Πόντου εΐτε τής 
Κωνσταντινουπόλεως, γιά νά σχολιάσω καί νά τεκμηριώσω εκτενέστε
ρα καί πληρέστερα τό φυλλάδιο.

Πληροφορίες γιά την πιό πάνω χρονική περίοδο θά έδιναν καί οί 
άφηγήσεις ή τά άπομνημονεύματα τών άτόμων πού έζησαν ή καί έδρα
σαν στά χρόνια αυτά στον Πόντο ή γιά τόν Πόντο καί τις κατέγραφαν 
μεταγενέστερα. Δυστυχώς, δπως καί άλλου τό έχουμε διατυπώσει", ή 
τραγικότητα τών περιστάσεων βύθισε στή λήθη τά γεγονότα εκείνα 
δπως καί σχεδόν κάθε άλλο συμβάν, εκτός άπό τή βίαιη καί εξοντωτική 
συμπεριφορά τής επίσημης τουρκικής διοικήσεως καί τών άνεπίσημων 
τοπικών φορέων τής μουσουλμανικής κοινωνίας.

"Ετσι, ακόμα καί άπό τό είδος αυτό τών κειμένων πολύ λίγα υπάρ
χουν καί βοηθούν νά άνασυνθέσουμε την ιστορία τής περιόδου 1914- 
1922/23. Ανάμεσα σ’ αύτά μνημονεύω τις ’Αναμνήσεις τού μ. Χρ.12, τις 
άφηγήσεις τού Θεοφ. Θεοφύλακτου13, τις επιφυλλίδες καί τά χρονο-

Έ π ιτρ οπ εία  έγένετο δεκτή π α ρά  τοϋ Β ενιζέλου καί τού Ύ π . ’Εξωτερικών. Ό  πρώ τος 
[ό πρω θυπουργός] έπ ιφ υλακτικός κατά τά άλλα  έξήρε τήν φ υσιογνω μίαν Χ ρύσανθού, 
δστις διεχειρίσθη καί προήγαγε τό ζήτημα τοϋ Π όντου  καί ά πολα ύει τής έκτιμήσεως 
τώ ν κορυφ αίω ν π ολιτικώ ν ’Α γγλίας, Γαλλίας, ’Αμερικής, άφήσας νά  έννοηθή ότι ά πο
λαύει καί τής ιδίας αυτού άμερίστου έκτιμήσεως, συνέστησε δέ ν ’ όναγνω ρισθή ό  Ά γ .  
Τ ρα π εζοΰντος υ π ό  τώ ν Π οντίω ν ώ ς άρχηγός, ώ ς διευθύνουσα κεφαλή.» Βλ. έπίσης 
δ.π ., 190, στά Π ρακτικά τώ ν Σ υνεδριάσεω ν τής Έ θνοσυνελεύσεω ς Π όντου στό Βατούμ, 
23/5.6.1920. δσα άναφ έρει ό Ά λ κ . Κ ογκαλίδης, καί 'Αναμνήσεις. 184/85.

10. 'Αλληλογραφία Δέλτα, επιστολή π ρ ός Ά λ . Δελμοϋζο, ά πό  9/22.4.1922, άρ. 38, σ. 
285/86: «... Σ άν έφυγε γιά  τό τόσο άστόχαστο ταξίδι του στή Δύση ..., π ρ ιν φύγει τοϋ  
έγραψα πώ ς είχα δει π ολλού ς έκεΐνο τό πρω ί “μά κανέναν δέν μπόρεσα νά  πείσω πιά  
πώ ς αυτή τή φορά δέν κομματίστηκε” ... Κ' έφυγε καί πήγε έκει πού  πήγε καί άπέτυχε 
...» Βλ. καί Σουλιώ της-Ν ικολαΐδης, ΟΚ, 131: «Τήν 21-12-1921 πήγε [ό Σουλιώτης-Νι- 
κολαΐδης] στό Α ονδ ΐνο  μέ τόν Φίλ. Δραγούμη καί τόν κατόπιν αρχιεπίσκοπο Χ ρύσαν
θο.» Βλ. καί π ιό  κάτω, σ. 93. σημ. 3, σ. 164 καί 202.

11. Λ αμτζίδης, Δημογραφία, σ. 14. σημ. 13.
12. 'Αναμνήσεις· βλ. καί Ααμψίδης,« Μ ιά νέα πηγή».
13. Θ εοφύλακτος, δ .π . Π ολλές φ ορές σέ δημοσιεύματα τόνισα  τή σπουδαιότητα τού  

’Α ρχείου  Θ. Θ εοφύλακτου. Ευτυχώ ς δ Θ εοφύλακτος κατέθεσε δλο  τό άρχείο του στή
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γραφήματα τοΰ Δ. Φυλλίζη14.
Βέβαια στο Σχολιασμό τοϋ φυλλαδίου καί ορισμένων λεπτομερειών 

πού άναφέρονται στο πρώτο άρθρο15 καί πού σχετίζονται μέ τίς ενέρ
γειες τών έλλαδικών κυβερνήσεων, καθώς καί στά Σχόλια για τό κείμε
νο των δύο άρθρων θά χρησιμοποιήσουμε ως βασικό βοήθημα καί τό 
πολύτομο έργο τοϋ Σπ. Μαρκεζίνη16.

Στο έργο αυτό ή ιστορική αφήγηση τών γεγονότων από τό 1897 έως 
τό 1922/23 βασίζεται, κατά προτίμηση τοΰ συγγραφέα, σε σύγχρονες πη
γές, όπως απομνημονεύματα, επιστολές ή καί επίσημα έγγραφα, καί σε

φροντίδα τής Εύξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης καί δημοσίευσε τό πιο πάνω βιβλίο του, 
όπου δίνει περιλήψεις τών Πρακτικών τοϋ Εθνικού Συμβουλίου τών Ποντίων στό Βα- 
τούμ όπως καί τά κείμενα πολλών εγγράφων, τά όποια είχε στήν κατοχή του. Πα
ραθέτουμε σχετικό άπόσπασμα από τό βιβλίο του, 320: «Γιά τον ερευνητή τής ιστορίας 
τόν αυριανό, πού θά ήθελε νά άσχοληθή άρτιώτερα, δίνω τήν πληροφορία δτι αυτού
σια τά βιβλία πρακτικών τοΰ Συνδέσμου Ελλήνων Ποντίων τής πόλεως Βατούμ, 
Έθνοσυνελεύσεως καί Εθνικού Συμβουλίου τοϋ Πόντου, τό Πολιτικόν Άρχειον, δη
λαδή ή άλληλογραφία τοΰ Συμβουλίου, μεταφερμένα από τό Βατούμ, εύρίσκονται εις 
τό Άρχειον τής “Εύξείνου Λέσχης’ ’ Θεσσαλονίκης, άριθμημένα καί ταξιθετημένα επι
μέλεια τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Παναρέτου Τοπαλίδου, μέλους τής Έθνοσυνελεύσεως Πόν
του, από τά επιφανή. Στό προσωπικό μου άρχεΐο κρατώ τίς σχετικές περιλήψεις πού 
δημοσιεύονται στό βιβλίο τούτο, όπως επίσης καί τόν τόμο τής εφημερίδας “Ελεύθερος 
Πόντος”». Γιά τήν εφημερίδα βλ. βοηθήματα, πιό πάνω, σ. 13, σημ. 7. Καί όμως τό 
σημαντικό αυτό άρχεΐο τοϋ Θ. Θεοφύλακτου γιά τήν ιστορία τοΰ ποντιακοΰ Ελληνι
σμού στήν ταραγμένη χρονική περίοδο 1914-21 πολλοί λίγοι ερευνητές τό συμβουλεύ- 
θηκαν. Στούς λίγους αύτούς συγκαταλέγεται ό Ε. Παυλίδης, ό όποιος (Παυλίδης, σ. 7, 
σημ. 1) σημειώνει: «Τά πρακτικά ταϋτα ... έτέθησαν εις τήν διάθεσίν μου επί διήμερον 
...» ’Αντίθετα ό εξαίρετος ιστοριοδίφης καί μελετητής Άλέξης Άλεξανδρής στό δημο
σίευμά του, παρόλον ότι έχει ειδικό κεφάλαιο (Άλεξανδρής, 432[8]-435[11]) μέ τίτλο 
«Οί δραστηριότητες τών ποντιακών οργανώσεων 1918-20» καί αναφέρει τήν πόλη Βα
τούμ καί τόν έκεΐ Σύλλογο Ποντίων, εντούτοις δέν καταγράφει εκτενέστερα τίς δρα
στηριότητες τών Ποντίων στήν πόλη αύτή, πού αποτελούσε μαζί μέ τό Παρίσι καί τή 
Μασσαλία (Κ. Γ. Κωνσταντινίδης) ένα σημαντικότατο κέντρο τής πολιτικής δραστη
ριότητας τών Ποντίων στά χρόνια αυτά.

14. Δημ. Φυλλίζης, ό.π. Τά δημοσιεύματα αύτά —χρονογραφήματα 18 τόν αριθμό 
—, όταν διηγούνται τήν ιστορία τής εποχής εκείνης, καταγράφουν τίς περισσότερες φο
ρές γεγονότα τελείους προσωπικά καί δίχως πολλές διασυνδέσεις μέ τή γενικότερη Ιστο
ρική πραγματικότητα.

15. Στό φυλλάδιο αναδημοσιεύονται τά δύο άρθρα άπό τήν τοπική έφημερίδα τής 
Τραπεζούντας Λόγος, βλ. πιό κάτω, 20.

16. Σπ. Μαρκεζίνης, ό.π.



16 Ό δ Λαμψίόης

πολλά σημεία άνταποκρίνεται άκριβώς στην έπιζήτηση τοϋ σχολιαστή 
τοΰ φυλλαδίου νά έχει απάντηση στά παρουσιαζόμενα ερωτήματα ή καί 
περιγραφή των λεπτομερειών από τά άναφερόμενα συμβάντα. Ό  Σπ. 
Μαρκεζίνης προσπαθεί νά μήν είναι μεροληπτικός καί νά παρουσιάζει 
τά γεγονότα καί τά άτομα όπως οί πηγές του τά περιγράφουν. Σέ πολ
λά σημεία οί άπόψεις τοΰ συντάκτη -κατά τήν άποψή μας τοΰ μ. Χρ.17- 
τών δύο άρθρων πού άναδημοσιεύονται στο φυλλάδιο είναι ταυτόση
μες ή σχεδόν ταυτόσημες μέ έκεΐνες τοΰ συγγραφέα τής Πολιτικής 
Ιστορίας. Ή  εξήγηση γιά μάς είναι οτι ό Χρ. τις πληροφορίες καί τίς 
μαρτυρίες του γιά τά δύο άρθρα πού περιέχονται στό φυλλάδιο τίς 
άρύσθηκε άπό τό περιβάλλον, μέσα στό όποιο καί ό Σπ. Μαρκεζίνης 
μεταγενέστερα βρήκε πολλές πηγές τής Ιστορίας του. Ή ομολογία τοϋ 
Σπ. Μαρκεζίνη18 γιά τή μεταγενέστερη, μετά τό 1938, γνωριμία καί επα
φή του μέ τό Χρ. καθώς καί γιά τήν άνταλλαγή άπόψεων μαζί του δέν 
ήταν δυνατόν νά είχε επηρεάσει τό συγγραφέα τής Πολιτικής 'Ιστορίας.

Γιά τήν άφήγηση τών δύο βαλκανικών πολέμων, καί ιδιαίτερα γιά τά 
πολλά τοπωνύμια πού αναφαίνονται στή διάρκειά τους, συμβουλευθή- 
καμε -καί παραπέμπουμε καί τόν άναγνώστη- άπό τήν 'Ιστορία τοϋ 
Στρατόν τούς τόμους Ό  Ελληνικός στρατός κατά τούς Βαλκανικούς 
πολέμους 1912/1319 20.

Χρησιμοποιήσαμε άκόμα τό 14ο καί 15ο τόμο τής Ιστορίας τοϋ 
Έλληνικοϋ "Εθνους10, πού άποτελεί οπωσδήποτε μιά τελευταία προ
σπάθεια έξιστορήσεως τής Ιστορίας τοΰ Έλληνισμοΰ.

Δυστυχώς, τά πολύ λίγα ιστορικά δημοσιεύματα Ποντίων συγγρα
φέων δέ βοηθοΰν, έκτος, ίσως, άπό τήν 'Ιστορία τών Βαλαβάνη - Βιο- 
λάκη21. Είναι μιά δημοσιογραφική άφήγηση22 πού περιγράφει μέ ζωηρά

17. Βλ. στις έπόμενες σελίδες, δ π ου  έπιβεβαιώνεται ή ταύτιση αύτή.
18. Μ αρκεζίνης, ΣΕ 1, 174, 339.
19. ΙΣ. δ.π.
20. ΙΕΕ. δ.π.
21. Β αλαβάνης - Β ιολάκης, δ.π. Τό βιβλίο, δπω ς διαβάζουμε καί στό έξώ φυλλό του. 

ήταν μιά «πλήρης έκδοσις τής έφημερίδος “Ή  Παμπροσφυγική" ’Αθηνών».
22. Στην άφήγηση αυτή περιλαμβάνονται: υπερβάσεις, παρανομίες, έπιτάξεις, λε

ηλασίες ά π ό  έπίσημους καί άνεπίσημους Τούρκους φορείς· έξορίες έλληνικών πληθυ
σμώ ν τώ ν έπα ρχιώ ν καί έκτελέσεις, ιδιαιτέρως στήν έπαρχία  Χ αλδίας-Κ ερασούντας  
ά π ό  τόν τοπ ικό στήν περιοχή  αυτή παράγοντα . Τούρκο Ό σ μ ά ν  άγά.
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χρώματα τά γεγονότα πού συνέβησαν τότε, όχι μόνο στήν επαρχία Τρα
πεζούντας αλλά σέ όλη την ποντιακή περιοχή καί, κάπως εκτεταμένα, 
στήν περιοχή Χαλδίας-Κερασούντας23. Εγκωμιάζει τό μ. Χρ. για όσα 
έπετέλεσε καί γιά τή βελτίωση των σκληρών συνθηκών ζωής καί για τή 
σωτηρία τού πληθυσμού τής Τραπεζούντας, χάρη στή γοητεία πού 
άσκησε στον Τούρκο νομάρχη Τζεμάλ Άζμή βέη24 καί στις φιλικές του 
σχέσεις με τό διοικητή τής εκεί τουρκικής τρίτης στρατιάς Βεχήπ πα
σά25, τονίζει όμως τήν παρουσία καί δραστηριότητα καί τών άλλων μη
τροπολιτών τής ποντιακής περιοχής, καί ιδιαιτέρως τού μητροπολίτη 
Χαλδίας-Κερασούντας Λαυρέντιου26.

23. ’Από τήν περιοχή αυτή καταγόταν ό συγγραφέας Γ. Κ. Βαλαβάνης, καί μάλιστα 
έξέδιδε στήν Κερασούντα τήν εφημερίδα Άρητιάς (1910-15). Βλ. Μυρίδης, «Βιβλιο
γραφία», δ.π., 176' Κανδηλάπτης, «Τύπος», δ.π., 286· Bryer, δ.π.

24. Βαλαβάνης - Βιολάκης, Προλεγόμενα, α ' -β ' :  [α']«...Τάς πρός τήν τοιαύτην 
κατά τών Χριστιανών ενέργειαν άγριας ροπάς τοΰ Τζεμάλ Άζμή συνεκράτει καί εξου
δετέρωνε ή συνετή πολι[β']τεία τοΰ τότε Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος Σεβ. κ. Χρυ- 
σάνθου, δστις είχε κατακτήσει σχεδόν εξ όλοκλήρου τόν πανίσχυρον σατράπην, πρός 
τόν όποιον δέν έπαυε επιδεικνύουν ό τελευταίος άπεριόριστον σεβασμόν, εις πάσαν 
ευκαιρίαν.

Ό ταν ό Μέγας Δούξ Νικόλαος, τό δεύτερον έτος τοΰ πολέμου άναλαβών τήν άρχη- 
γίαν τοΰ Ρωσσικοΰ στρατοΰ τοΰ Καυκάσου ένισχυθέντος διά σοβαρών επικουρικών 
δυνάμεων έκ Μαντζουρίας, ήρχισε τήν προέλασιν κατά τής Έρζερούμ καί προήλαυνε, 
μετά τήν έκπόρθησιν τοΰ φρουρίου τούτου, κατά τής Τραπεζοΰντος, αί διαθέσεις τοΰ 
τρομερού σφαγέως τών Αρμενίων Τζεμάλ Άζμή ύπέστησαν νέαν δοκιμασίαν, άν θά 
έπρεπε νά έκτελεσθή ή κατά τών Χριστιανών άπόφασις περί γενικού έκτοπισμοΰ. Άλλ’ 
αί συχναί μετά τοΰ Μητροπολίτου άναστροφαί, καθ’ άς ούτος, άναλύων τήν ιστορίαν, 
ύπεδείκνυεν έπιτηδείως εις τόν σατράπην τό έφήμερον τής Ρωσσικής κατοχής, μετέ
τρεψαν όριστικώς τάς σκέψεις τοΰ Τζεμάλ Άζμή, κατά τρόπον άπαλλάσσοντα τούς 
"Ελληνας τοΰ Πόντου οίασδήποτε διώξεως. Αλλά καί κατά τήν τελευταίαν έκ Τραπε- 
ζοΰντος άποχώρησιν τοΰ Τουρκικού στρατοΰ καί τών πολιτικών άρχών, ό νομάρχης, 
έμπράκτως ύποδηλών τόν πρός τόν Μητροπολίτην σεβασμόν, άνέθεσε τήν διακυβέρνη- 
σιν τοΰ τόπου, κατά τήν μεσοπολιτείαν, εις τούτον, ώς καί τήν προστασίαν τών παρα- 
μενόντων Μουσουλμάνων.

Ούτως έσώθη τότε ό Ποντιακός πληθυσμός τοΰ φοβεροΰ ολέθρου, άφοΰ καί αυτοί 
οι άποχωροΰντες μετά τών Τουρκικών δυνάμεων Τοΰρκοι δέν ήδυνήθησαν νά άποφύ- 
γουν τόν έκ τών κόπων καί στερήσεων άποδεκατισμόν, μ’ δλην τήν άρωγήν τών 
άρχών.» Βλ. καί πιο κάτω, 165.

25. Βαλαβάνης - Βιολάκης, 91/92, 94 κ.ά. Βλ. καί πιο κάτω, 125/26, 129, σ. 170, σημ. 
30, σ. 189, σημ. 74.

26. Βαλαβάνης - Βιολάκης, 67.
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To βιβλίο λοιπόν άπηχοΰσε κατά κάποιο τρόπο τό τμήμα έκείνο τής 
κοινής γνώμης πού δεν είχε ταχθεί ούτε μέ τή μερίδα τού μ. Χρ. ούτε 
μέ τή μερίδα πού τον άντιπολιτευόταν, καί ιδίως μέ τό Δ. Σεράση, γιά 
τόν όποιο καί εκφράζεται επαινετικά27.

Δέν έχουμε τή φιλοδοξία νά σκιαγραφήσουμε τήν ιστορία τής πε
ριόδου εκείνης, άλλά μόνο νά τεκμηριώσουμε μέ μαρτυρίες όρισμένα 
γεγονότα πού συνέβησαν τότε καί πού είχαν επιπτώσεις καί στόν Ελλη
νισμό τού Πόντου.

Δύσκολος είναι λοιπόν ό σχολιασμός τού φυλλαδίου28. Ή σχεδόν 
παντελής έλλειψη παράλληλων πηγών γιά τά άναφερόμενα σ’ αύτό γε
γονότα μάς υποχρεώνει νά άντιπαραθέσουμε, όχι λίγες φορές, έν έκτά- 
σει σχεδόν όλες τις -κυριότερες- μαρτυρίες πού διαθέτουμε, καί πρω- 
τίστως εκείνες πού ό ίδιος ό μ. Χρ. έγραψε τό 1948 στις ’Αναμνήσεις, 
έχοντας άσφαλώς ύπόψη τήν ύπαρξη καί τό περιεχόμενο τού φυλλαδί
ου, χωρίς όμως νά τό άναφέρει ρητώς στά κείμενά του ή καί άπλώς νά 
τό υποδηλώνει29.

27. Βαλαβάνης - Βιολάκης, 93. « Ό  δέ διευθυντής τοΰ "Φάρου" κ. Δημ. Σεράσης, δ  
δ π ο ίο ς  έπ ϊ 15ετίαν διά  τοΰ δημοσιογραφικού του όργάνου  μετά τού συνδιευθυντοϋ  
ά δελφ οΰ  του  Γεωργίου έμόχθησε διά  τήν προαγω γήν τών Κ οινοτικώ ν καί Ε θ νικ ώ ν  
συμφ ερόντω ν, τή υποκινήσει τού  στρατιω τικού διοικητού Γκαλήπ βέη έφυλακίσθη επί 
έξάμ ηνον, κατηγορηθείς ώ ς καί ο ί ά λλοι δτι ένείχετο εις τά Π οντιακά.»

28. Σ τις επόμενες σελίδες θά παρατηρηθεί δτι επαναλαμβάνεται ή μνεία ή ή π α 
ράθεση ενός κειμένου σχετικού μέ ένα  γεγονός ή μέ μιά ενέργεια άτόμου π ού  έδρασε τό
τε. Ή  έπανάληψη αυτή κρίθηκε απαραίτητη γιά  νά  καταστεί εναργέστερη ή άφήγησή μας.

29. Ο ύτε ό Θ εοφύλακτος ά λλά  ούτε καί ό Κ. Γ. Κ ω νσταντινίδης (δ πρώ τος, πού  δη
μ όσ ια  καί έπίσημα διακήρυξε στή Μ ασσαλία τό δικαίω μα τού έλληνικού Π όντου γιά  
α υ τονομ ία  καί άνεξαρτησία) ά να φ έρουν ρητά τή δημοσίευση ή τήν κυκλοφορία τού  
φ υλλα δίου , ώ στόσο τήν υ π ο νο ο ύ ν . Βλ. Θ εοφύλακτος, 249 (άπό όμιλία  του στό Φ ιλο
λογικ ό  Σ ύλλογο Κ ω νστα ντινουπόλεω ς τό 1920): «Κ ατά π ό σ ο ν  οί λόγοι αυτοί [ένν. τού  
Χ ρ .] ο ί ώ ραΐοι, ο ί χριστιανικοί, ο ί έλληνοπρεπεΐς, ο ί δώ σαντες άφορμήν εις γενναίας  
ά π οφ ά σ εις συμβιβάζονται καί μέ τά έργα, τά όπ οια  λ υ π ο ύ ν  όμολογουμένω ς πάντα βλέ- 
π ο ντα  ύπεράνω  π ροσώ πω ν καί κομματικώ ν παθώ ν, υμείς είσθε κριταί. 'Ημείς σεβόμε
ν ο ι τήν ιερότητα τοΰ  χώ ρου  καί τό  αίσθημα τού π όνου , δ  ό π ο ιο ς  συνέχει δλους μας, 
ά π έχομ εν  ά π ό  π ά σ α ν κριτικήν, ώς άλλω ς τε ά ρχόμενοι έδηλώσαμεν.» Παραθέτουμε 
άκόμα  άπόσπασμα ά πό  περίληψη έπιστολής τού Κ. Γ. Κ ω νσταντινίδη τής 12/25.10.1920 
ά π ό  Μ ασσαλία π ρ ός Β. Ίω αννίδη, ’Αθήνα (Θ εοφύλακτος, 308): «8) Φρονεί (ένν. ό Κ ω ν
σταντινίδης] δτι κακώς ο ί ρα σοφ όροι (Κ ω ν/πόλεω ς) ά ναμιγνύονται εις τά ’Εθνικά  
ζητήματα. Ά π οδ οκ ιμ ά ζει τούς κατά τού Χ ρυσάνθου λιβελλογραφ ούντας καί διά τοΰ  
Π οντια κού  ζητήματος κατηγοροΰντας αυτόν ώς Κ ω νσταντινικόν χω ρίς νά βλέπουν δτι
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Ή αναδημοσίευση τοϋ φυλλαδίου και ό σχολιασμός του, έστω καί 
ελλιπής, τό θέτει στη διάθεση των ερευνητών καί χορηγεί ειδήσεις καί 
κρίσεις, έστω καί μονομερείς, μεροληπτικές, αρνητικές καί έπικριτικές, 
για τη δράση καί τή συμπεριφορά τοΰ μ. Χρ. Τό συνέταξε καί τό δημο
σίευσε ένας από τούς κυριότερους εκπροσώπους τής αντιπολιτευτικής 
πρός τό Χρ. μερίδας στήν Τραπεζούντα. Ήταν ή altera pars.

Παραθέτουμε περίληψη ενός εγγράφου30, πού τό Συμβούλιο Ποντίων 
Ελλήνων μέ υπογραφή τοΰ Β. Τωαννίδη έστειλε στις 5 Σεπτ. 1919 από 
τό Βατούμ στον I. Σταυριδάκη, αρμοστή τής έλληνικής κυβερνήσεως 
στήν Τιφλίδα:

«1) Διαβιβάζει απόρρητον έκθεσιν Δ. Χειμωνίδου, αίτουμένου μετά- 
βασιν εις Κωνσταντινούπολή, ϊνα άναπτύξη Άρμοδίοις στάσιν διευ- 
θυντοϋ “Φάρου ’Ανατολής” καί Μητροπολιτών Χαλδίας Λαυρέντιου, 
Ροδοπόλεως Κυρίλλου, παρεμβαλλόντων προσκόμματα εις πάσαν 
εθνικήν εργασίαν (καθιστώντων προσεκτικούς τούς Τούρκους διά κί
νημα κατά καθεστώτος, ύποδεικνυόντων ως τόπον την Σάνταν μέ υπο
κινητήν τόν Χρύσανθον), έξικνουμένων μέχρι προδοσίας.

2) Παρακαλεί ενέργειαν πρός άπομάκρυνσιν είρημένων Μητροπο
λιτών άπό τάς έπαρχίας των, όρμωμένων εις στάσιν των μόνον από 
αντιπολιτευτικόν μένος κατά Χρυσάνθου.»

Τό έγγραφο31 αυτό συνετάγη καί εστάλη όταν ό Χρ., έπιστρέφοντας 
άπό τό ταξίδι του στή Δύση -όπου σέ συνεργασία μέ τό Βενιζέλο προ
ωθούσε τή διεκδίκηση τών δικαίων τοϋ Ελληνισμού τοϋ Πόντου- βρι
σκόταν ακόμα στις 21/4.10.1919 στήν Κωνσταντινούπολη. Στις 26 Όκτ. 
1919 έφθασε στήν Τραπεζούντα, όπου παρέμεινε μόνο λίγες μέρες. ’Από

πλείστοι Κωνσταντινικοί κατόπιν τών θριάμβων τοΰ Βενιζέλου μετέβαλον γνώμην... 
Τόν Χρύσανθον χαρακτηρίζει ώς ύπερόχως, καίτοι ξένον, έργασθέντα διά τό ζήτημα 
Πόντου. Την κατ’ αύτοϋ πολεμικήν θεωρεί ώς άπρεπή άνάμιξιν προσωπικών μικροφι
λοτιμιών είς κρίσιμα Εθνικά ζητήματα.» Ό  Κ. Γ. Κωνσταντινίδης ΰπονοεί πασιφανώς 
τό πρώτο εναντίον τοϋ μ. Χρ. φυλλάδιο τοΰ Δ. Σεράση. Γιά τόν Κ. Γ. Κωνσταντινίδη 
βλ. Χρ. Άνδρεάδη, «Ό Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντινίδης. Ό  “Εθνικός σύνδεσμος τοΰ 
Πόντου” στό Παρίσι (1917) καί τό πρόβλημα τής ανεξαρτησίας τοΰ Πόντου», Νέα Ε 
στία 129, τεΰχ. 1529 (15 Μαρτ. 1991) 394-401.

30. Θεοφύλακτος, 261.
31. ’Ασφαλώς τό κείμενο (καί όχι ή περίληψη) τοΰ εγγράφου, πού βρίσκεται στό 

’Αρχείο Θεοφύλακτου στήν Ευξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης, θά μάς χορηγούσε πε
ρισσότερες λεπτομέρειες. Βλ. πιό πάνω, σ. 14, σημ. 13.
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εκεί άναχώρησε γιά τό Βατούμ, δπου έφθασε στις 3 Νοεμ. 1919 και συ
ναντήθηκε μέ τόν I. Σταυριδάκη. Μαζί μέ αυτόν καί μέ άλλους πού άπο- 
τελούσαν την Επιτροπή Περιθάλψεως τού ελληνικού υπουργείου Πρό
νοιας άναχώρησε μεταγενέστερα γιά τήν Τιφλίδα.

Τό φυλλάδιο τού Δ. Σεράση είναι μιά άρκετά βίαιη καί σκληρή 
έκφραση -βέβαια πολλούς μήνες μεταγενέστερη τής έκθέσεως Χειμωνί- 
δη- τής συγκροτημένης άντιπολιτεύσεως κατά τού μ. Χρ.32

Εισαγωγή

Τό 1920 άπό τό τυπογραφείο τών αδελφών Σεράση στήν Τραπεζού- 
ντα έκδόθηκε τό δεκαεξασέλιδο φυλλάδιο Έλληνες καί Λεβαντίνοι. Στό 
φυλλάδιο αυτό ύστερα άπό ένα μονοσέλιδο πρόλογο τού εκδότη -  'Αντί 
Προλόγου- άναδημοσιεύθηκαν δύο άρθρα μέ τόν ίδιο τίτλο «"Ελληνες 
καί Λεβαντίνοι» καί μέ υπογραφή τρεις αστερίσκους, πού είχαν δημο- 
σιευθεΐ στήν έφημερίδα τής Τραπεζούντας Λόγος (φύλλα 75 καί 76 τής
11. καί 17.8.1917 άντίστοιχα), καί ένα άρθρο τού Άλεξ. Πολυχρονίδη 
άπό τήν έφημερίδα τής Τραπεζούντας Φάρος τής Ανατολής33 (φύλλο 
722, 19.8.1917).

Στον Πρόλογο τού Δ. Σεράση κατηγορειται ό μ. Χρ. ώς συγγραφέας 
τών δύο άρθρων «Έλληνες καί Λεβαντίνοι». Τά άρθρα αύτά υποστή
ριζαν τήν πολιτική τής ούδετερότητας τού βασιλέα Κωνσταντίνου 
(αυτόν καί τούς οπαδούς του άποκαλούσαν Έλληνες), κατά τόν α ' πα
γκόσμιο πόλεμο, ενώ κατέκριναν τήν πολιτική τού Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου (άποκαλώντας Λεβαντίνους τούς οπαδούς του καί τόν Ιδιον).

Φωτοτυπία τού φυλλαδίου μού παραχωρήθηκε άπό τόν κ. Άντώνη 
Μαΐλλη, ό όποιος στό ιδιωτικό άρχειο του, εκτός άπό τό μεγάλο άριθ- 
μό εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων Σμύρνης, Πόντου καί 
λοιπής Μικράς ’Ασίας, έθησαύρισε καί άλλα κείμενα σημαντικά, όσο 
δύναμαι νά γνωρίζω. Τόν εύχαριστώ γιά τήν εξαίρετη φιλοποντιακή 
ένέργειά του.

Στις επόμενες σελίδες, μετά τήν περιγραφή τού εντύπου, άναδημο- 
σιεύουμε τό κείμενο τού φυλλαδίου, άκριβώς όπως έκδόθηκε τό 1920

32. Γιά τήν άντιπολιτευτική δραστηριότητα τών μητροπολιτώ ν Χ αλδίας καί Ρο- 
δοπόλεω ς κατά τής π ολιτείας τοΰ  μ. Χρ. βλ. 'Αναμνήσεις. 83/84, 93, 122/23, 143.

33. Γιά τΙς έφημερίδες Λόγος καί Φάρος τής Ανατολής βλ. π ιό  πάνω , σ. 13. σημ. 7.
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στην Τραπεζούντα. ’Ακολουθούν τά σχετικά Σχόλια, πού κατά κανόνα 
είναι σύντομες επεξηγηματικές παραπομπές (σέ στίχο της άναδημοσι- 
εύσεώς μας), καί ό Σχολιασμός τού κειμένου, μεγαλύτερος σε έκταση 
άπό τά Σχόλια.

Γνωρίζουμε ότι ό σχολιασμός δέν είναι πλήρης καί κατά συνέπεια 
ούτε Ικανοποιητικός. Έργο των μεταγενέστερων νά συμπληρώσουν.

Περιγραφή τού έντυπου (άπό φωτοτυπία)

Δεκαεξασέλιδο, διαστάσεων 19,5 x 12,5 εκ., πού τό περιβάλλει έξώ- 
φυλλο άπό τό ίδιο χαρτί. Ή πρώτη σελίδα είναι πανομοιότυπη με τό 
έξώφυλλο. Στη σ. 2 προλογικό σημείωμα μέ τίτλο ’Αντί Προλόγου. Στη 
σ. 3, οριζόντιο έπίτιτλο κόσμημα, μήκους ενός τυπογραφικού στίχου, 
άποτελεΐται άπό 26 φορές έπαναλαμβανόμενο κύκλο, στο έσωτερικό 
τού οποίου σχηματίζεται βυζαντινός σταυρός μέ τέσσερις άκτίνες στά 
διάμεσό του. Κάτω άπό τό κόσμημα σύρονται δύο ίσομήκεις παράλλη
λες ευθείες. ’Ακολουθεί ό τίτλος «Έλληνες καί Λεβαντίνοι». Κάτω άπό 
τον τίτλο καί στο μέσον του οριζόντια γραμμή μήκους 3 έκ., πού, ένώ 
στά άκρα της είναι ευθεία, στο μέσον παρουσιάζεται καμπυλόγραμμη 
(βλ. πανομοιότυπο). Κάτω άπό τή διαχωριστική αύτή γραμμή γράφεται, 
μέ τυπογραφικά στοιχεία διαφορετικά καί μεγαλύτερα άπό έκεΐνα τού 
κειμένου, ή ένδειξη τής πηγής: Έκ τής έφημερίδος «Λόγος» Τραπεζοϋν- 
τος άριθμ. 75 ήμερομ. 11 Αύγουστον 1917. ’Ακολουθεί τό πρώτο 
άρθρο.

Στο μέσον τής σ. 6 τελειώνει τό πρώτο άρθρο- άντί γιά υπογραφή 
φέρει τρεις άστερίσκους πού σχηματίζουν ένα άνεστραμμένο ισοσκελές 
τρίγωνο. Κάτω άπό τήν κατακλείδα, μιά εύθεία οριζόντια γραμμή μή
κους 1,8 έκ., πού στο μέσον φέρει σημειούμενη τελεία έπαναλαμβανό- 
μενη τρεις φορές (βλ. πανομοιότυπο), παρατίθεται τό δεύτερο άρθρο, 
χωρίς τίτλο, μόνο μέ τήν ένδειξη τής πηγής: «Λόγος» άριθμ. 76 καί 
ήμερ. 17 Αύγούστου 1917, μέ τυπογραφικά στοιχεία όμοια μέ εκείνα τής 
ένδείξεως στή σ. 3.

Στή σ. 13, μετά τούς 21 τυπωμένους στίχους, τελειώνει τό δεύτερο 
άρθρο, πού άντί γιά υπογραφή φέρει καί αύτό τρεις άστερίσκους σέ 
σχηματισμό άνεστραμμένου ισοσκελούς τριγώνου. ’Ακολουθεί οριζό
ντια γραμμή όπως στο τέλος τού πρώτου άρθρου καί κενό έννέα περί
που στίχων.

Στή σ. 14 έπίτιτλο κόσμημα, παρόμοιο μέ έκείνο τής σ. 3, πού όμως
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περιορίζεται άνω καί κάτω, και όχι πλευρικά, άπό Ισομήκη ευθεία. 
’Ακολουθεί τό άρθρο τοΰ Άλεξ. Πολυχρονίδη «Παυσατε τάς διαιρέ
σεις». Κάτω άπό τόν τίτλο καί άπό μια διαχωριστική γραμμή παρόμοια 
μέ έκείνη τής σ. 3 γράφεται «Φάρος τής Ανατολής» άριθμ. 722 ήμερομ. 
19 Αύγουστον 1917. Τά τυπογραφικά στοιχεία στό άρθρο αυτό είναι 
όμοια μέ έκείνα τών προηγουμένων άρθρων. Στό τέλος τής 16ης σελί
δας, όπου καί τό τέλος τοΰ άρθρου, σημειώνεται μέ κεφαλαία στοιχεία 
τό όνομα τοΰ συγγραφέα.

Οί σ. 17 καί 18 άνήκουν στό έξώφυλλο πού περιβάλλει τό δεκαεξα
σέλιδο καί είναι λευκές.

Τά κείμενα τοΰ φυλλαδίου

Κατά την άναδημοσίευση τηρήσαμε κατά τό δυνατόν τΙς ιδιοτυπίες 
τοΰ τυπωμένου κειμένου, όπως τυπογραφικά στοιχεία (μεγαλύτερα, 
άραιά, κεφαλαία), όρθογραφία καί στίξη.
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[Έξώφυλλο, σ. 1]

ΕΛΛΗΝΕΣ κ α ι  ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΙ

Τ Υ Π Ο Ι Σ  Σ Ε Ρ Α Σ Η
ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟ ΥΝΤΙ

1920
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[σ. 2]
Α Ν Τ Ι  Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ

Ό  Πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης κ. Άνθιμος, 
προηγούμενος τής Μονής Σουμελά, δΓ έκθέσεώς του 
προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, έπ’ αφορμή τοΰ 

5 Μοναστηριακού ζητήματος, καταγγέλλει τον Μητροπο
λίτην Τραπεζοϋντος κ. Χρύσανθον διά τό άρθρον 
εκείνο τό όποιον οϋτος υπό τον τίτλον « “Ε λ λ η ν ε ς  
καί  Λ ε β α ν τ ί ν ο ι »  έδημοσίευσεν εις δύο αλλεπάλ
ληλα φύλλα τής τότε έν Τραπεζοϋντι έκδιδομένης έφη- 

10 μερίδος «Λόγος».
Τό πολύκροτον τούτο άρθρον τό όποιον μετά δικαί- 

ας άγανακτήσεως καί φρίκης άνέγνωσεν ό ενταύθα 
Ελληνικός κόσμος, έθεωρήσαμεν επίκαιρον νά άναδη- 
μοσιεύσωμεν έν ίδιαιτέρω φυλλαδίφ, όπως λάβη 

15 γνώσιν αύτού καί ό έξω Ελληνισμός καί σχηματίση 
σαφή ιδέαν περί τού ποιοϋ τού υπό τό άμυδρόν φως 
των τριών αστερίσκων θελήσαντος νά κρυβή άρθρο- 
γράφου, τού οποίου ή άκρισία καί ή ψυχική έμπάθεια 
έπί τοσούτον έξίκετο, ώστε νά τολμήση διά των χυδαι- 

20 οτέρων φράσεων καί λέξεων νά έξυβρίση ένα ύπέροχον 
καί έξοχον °Ελληνα πολιτευτήν τον Ελευθέριον Βενι- 
ζέλον.

Την περαιτέρω συνέχειαν τού είρημένου άρθρου άνέ- 
στειλε τό έν τω «Φάρω τής Ανατολής» δημοσιευθέν καί 

25 σήμερον άναδημοσιευόμενον άρθρον υπό τον τίτλον 
«Παύσατε  τάς δ ι α ι ρ έ σ ε ι ς » .
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[σ. 3]

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΙ

Έκ τής έφημερίόος «Λόγος» Τραπεζοϋντος 
άριθμ, 75 ήμερομ. 11 Αύγουστου 1917.

30 Ή  από τής πρώτης άνοδον εις τον πρωθυπουργικόν θρόνον 
τον κ. Βενιζέλον ύπολανθάνουσα, κατά τον παρόντα δέ εύρωπαϊ- 
κόν πόλεμον φανερά έκδηλωθεΐσα πάλη τής Α. Μ. τοϋ βασιλέως 
των Ελλήνων Κωνσταντίνον τοϋ Ι Β '. καί τοϋ κ. Βενιζέλον, 
καλώς μελετωμένη είνε κνρίως άγών δύο ψυχών, ψυχής γνήσιας 

35 έλληνικής, μέ όλονς τούς άγνονς αυτής χαρακτήρας μέ όλην την 
δύναμιν, τό ϋψος, την άνδρείαν, την υπερηφάνειαν καί την άνε-0
ξαρτησίαν αυτής, ψυχής, ή όποια λατρεύει παν τό καθαρώς ελλη
νικόν καί προσκυνεί μόνον τά εθνικά ιδανικά καί πιστεύει άκρα- 
δάντως είς την δύναμιν καί εις τάς μεγάλας άρετάς τής έλληνικής 

40 φυλής, καί άφ’ ετέρου ψυχής λεβαντινικής, την οποίαν ελληνικήν 
ούσαν τό πρώτον, εΐτα παρεμόρφωσεν ή ξενομανία καί ή ξενο
λατρεία είς βαθμόν, ώστε άσυναισθήτως νά δούλεύη είς τούς ξέ
νους καί τούτων τά συμφέροντα νά έξυπηρετή καί νά καταπατή 
πολλάκις καί τιμήν καί άξιοπρέπειαν τοϋ έθνους μόνον διά νά 

45 άρέση είς τούς ξένους.
Τής πρώτης ψυχής μεγαλοπρεπής έκφρασις εϊνε ό βασιλεύς 

Κωνσταντίνος, τής λεβαντινικής ψυχής ένσάρκωσις είναι ό κ. Βε- 
νιζέλος. Ή  διαφορά αυτή οφείλεται είς πολ[σ. 4]λούς ψυχολογι
κούς λόγους■ εις τούτων εϊνε, ότι ό Κωνσταντίνος έκ φύσεως έ- 

50 προικίσθη διά ψυχής δυνατής, τήν οποίαν ένεδυνάμωσε περισσό
τερον τό κλίμα καί ό ουρανός τής Αττικής καί έθρεψεν ή θερμή 
πίστις είς τά εθνικά ιδανικά καί ή συναίσθησις τής ποιοτικής δια
φοράς τής έλληνικής ψυχής προς τήν φραγκικήν καί ή βεβαία πε- 
ποίθησις, ότι τό έθνος μόνον εάν στηριχθή είς τάς ιδίας του δυ- 

55 νάμεις θά γίνη ισχυρόν καί σεβαστόν είς τούς φίλους, φοβερόν δέ 
είς τούς έχθρούς καί ότι ό νεοελληνικός πολιτισμός θά προαχθή 
ούχί κατά τυφλήν μίμησιν τοϋ Ευρωπαϊκού πολιτισμού, άλλά μό
νον εάν στηριχθή είς ιδίας βάσεις καί άντλήση άπό τήν καθαρόν 
πηγήν τής αγνής εθνικής ψυχής καί ότι τέλος έν καιρφ παγκοσμί-



26 Ob Λαμψίόης

60 ων αναστατώσεων, οΐα ή παρούσα, τό έθνος όφείλει νά ένεργήση 
άνεξαρτήτως των ξένων συμφερόντων άποβλέπον μόνον εις τά 
ίδια αύτοϋ συμφέροντα καί εις την ιδίαν ϋπαρξιν. Τοϋ δέ λεβαν- 
τινισμοϋ τής βενιζελικής ψυχής εις λόγος εϊνε καί ή άποκτηθεΐσα 
συνήθεια εν Κρήτη κατά τον καιρόν τής Τουρκοκρατίας, ότι. 

65 επειδή τό μέν ελληνικόν κράτος διά τήν τότε παραλυσίαν καί 
άδυναμίαν του ούδεμίαν ήδύνατο νά παράσχη βοήθειαν εις τήν 
κατατυραννουμένην Κρήτην, αί δέ δυνάμεις των Κρητών ήσαν 
ανεπαρκείς διά νά άντεπεξέλθωσι κατά τής τουρκικής αυθαιρε
σίας καί τυραννίας, 6 τε Βενιζέλος καί οί λοιποί άρχοντες τής 

70 Κρήτης ήναγκάσθησαν νά προστρέχωσιν εις τούς προξένους τών 
Δυνάμεων καί νά επικαλούνται τήν συνδρομήν αυτών κατά τής 
τυραννίας καί οϋτω συνείθισε νά φρονή ότι άνευ τής προστασίας 
τών ξένων εϊνε άδύνατον νά μεγαλυνθώμεν. Άλλ’ ό κύριος λόγος 
τού λεβαντινισμοϋ τής βενιζελικής ψυχής εϊνε βαθύτερος· εϊνε ή 

75 εις τό βάθος τής ψυχής του [σ. 5] ύπάρχουσα ταπεινότης τοϋ φρο
νήματος, σκεπασμένη από τά όξύτατα φυσικά πλεονεκτήματά του 
καί τήν οποίαν κατά καιρούς ξεσκεπάζουν αί κατάλληλοι εις 
τοιοϋτον ξεσκέπασμα έκτακτοι περιστάσεις. Ή  ταπεινότης αϋτη 
τοϋ φρονήματος καί ή έλλειψις τής συναισθήσεως τής ύπαρχού- 

80 οης διαφοράς μεταξύ ελληνικής καί φραγκικής ψυχής συντελούν 
εις τό νά μή αισθάνεται οϋτος τήν βαθεϊαν διαφοράν εις τον τρό
πον τοϋ αίσθάνεσθαι καί σκέπτεσθαι μεταξύ ’Ανατολής καί Δύ- 
σεως. Τον Εύρωπαϊκόν πολιτισμόν θεωρεί ώς κατά βαθμίδας 
απλώς άνώτερον τοϋ Ανατολικού, τάς όποιας άρκεί νά άνέλθω- 

85 μεν διά νά όμοιάσωμεν τούς Εύρωπαίους καί ότι φθάνει νά είσα- 
γάγωμεν καί ημείς εις τήν Ελλάδα τον Εύρωπαϊκόν πολιτισμόν, 
διά νά γίνωμεν καί ημείς όπως καί οί Φράγκοι. Δεν έννόησεν ό 
κ. Βενιζέλος δ,τι βαθύτατα ήσθάνθη ή ψυχή τοϋ Κωνσταντίνου, 
ότι ή διαφορά φραγκικού καί ελληνικού πολιτισμού δέν είναι 

90 διαφορά ποσότητος άλλ ’ είναι κυρίως διαφορά ποιότητος καί ότι 
όλα τά άνθη τοϋ φραγκικού πολιτισμού ούτε πρέπει ούτε εϊνε δυ
νατόν νά μεταφυτευθοϋν εις τήν Ελληνικήν γήν. άλλ' ότι ή άγνή 
Ελληνική ψυχή δύναται καί πρέπει νά παράγη δροσερά άνθη γνη
σίου Ελληνικού πολιτισμού. Εάν ήσθάνετο ταύτα ό κ. Βενιζέλος 

95 ώς τό ήσθάνθη ό Κωνσταντίνος δέν θά έστρεφε βλέμμα άποκλει- 
στικοϋ θαυμασμού προς τούς Φράγκους καί δέν θά καθίστα ειδω- 
λόν του τήν ξενολατρείαν, θά εϊχε δέ τήν έθνικήν έκείνην ύπερη-
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φάνειαν καί τον αδρόν εθνικόν χαρακτήρα, ό όποιος χαρακτηρί
ζει την ψυχήν τοϋ Κωνσταντίνου. Οι όέ Φράγκοι, οί όποιοι ούδέ- 

100 ποτέ κατώρθωσαν νά εννοήσουν τήν Ελληνικήν ψυχήν καί τήν 
λεπτότητα καί αισθητικήν αυτής καί διά τοϋτο περιφρονοϋν ημάς 
τούς Λνατολίτας, βλέποντες ένα πολιτικόν νά είνε θιασώτης τοϋ 
φραγκικού πολιτισμού καί τα[ο. 6]πεινός θαυμαστής των, ό 
όποιος πάντοτε καί επί πάση θυσίμ προσπαθεί νά είναι αρεστός 

105 εις αυτούς, εύλόγως τον ευνοούν καί τον εκθειάζουν καί τον θε
ωρούν ίδικόν των. Επειδή δέ ή ψυχική συγγένεια καί όμοιότης 
έλκει καί συνδέει προς άλλήλους τούς ψυχικώς όμοιους, διά 
τοϋτο βλέπομεν ότι περί τον Κωνσταντίνον συνησπίσθησαν όλοι 
οί ζωντανοί καί δυνατοί νεοέλληνες δημιουργοί καί μέ πίστιν 

110 ήκολούθησεν αύτόν ό γενναίος στρατός καί ό τίμιος ελληνικός 
λαός, περί δέ τον Βενιζέλον συνεκεντρώθησαν όλοι οί Λεβαντίνοι 
καί οί ξενολάτραι καί οί από τής έξυπηρετήσεως ξένων συμφε
ρόντων μεγάλα κέρδη προσδοκώντες έπιχειρηματίαι.

Εις ποιον δέ ύψος άνεβίβασε τον Κωνσταντίνον καί εις ποιον 
115 βάραθρον κατέρριψε τον κ. Βενιζέλον ή διάφορος ψυχική σύστα- 

σις έκατέρου θά πειραθώμεν νά άποδείξωμεν εν τφ έπομένω 
αρθρω, στηριζόμενοι ούχί επί θεωριών άλλ’ επί πραγμάτων.

[’Αντί υπογραφής τρεις αστερίσκοι, πού 
σχηματίζουν ανεστραμμένο τρίγωνο.]

«Λόγος» άριθμ. 76 καί ήμερ. 17 Αύγουστου 1917.
Τίς δέν ενθυμείται τήν θλΐψιν καί άπογοήτευσιν καί τήν στυ- 

120 7ν??ν απελπισίαν, τήν οποίαν έδοκίμασεν ή εθνική ψυχή κατά τον
άτυχή πόλεμον τοϋ 1897; Καί τίς πάλιν εΐνε δυνατόν νά λησμο- 
νήση τήν χαράν καί υπερηφάνειαν, τήν όποιαν ήσθάνθη πάσα 
ελληνική ψυχή κατά τούς δύο νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους 
τοϋ 1912 καί 1913. «Είθε τά σκληρά διδάγματα τοϋ πολέμου νά 

125 χρηοιμεύσουν ώς μάθημα καί έκ τής τέφρας τοϋ καταδικασθέντος 
παρελθόντος νά άνακύψη θαλερός καί εύρωστος ό στρατός τοϋ 
μέλλοντος, δστις θά ύποστηρίζη τά δίκαια τής πατρίδος». Τήν 
ευχήν ταύτην έξέφραζεν εν τέλει τοϋ προλόγου τής πολεμικής 
αυτού έκθέσεως, ό υπέρ πάντα άλλον πονέσας καί βαθύτατα 

130 αισθανθείς τό μέγεθος τής συμφοράς, [σ. 7] το έξιλαστήριον θϋμα 
τής αμαρτωλού μέχρι τοϋ χρόνου εκείνου πολιτείας καί κοινω-
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νιας, ό τότε Διάδοχος τού θρόνον καί κατόπιν δαφνοστεφής Βα
σιλεύς. Καί την ευχήν ταύτην κατέστησε ζώσαν πραγματικότητα 
ή ζωντανή έλληνική τον Κωνσταντίνον ψυχή ή αδάμαστος Αύτοϋ 

135 θέλησις καί ό άκα^ιπτος Αυτού χαρακτήρ. Τό από τού 1897μέχρι 
τής σήμερον σνντελεσθέν εργον είνε μέγα όσον μεγάλη είνε καί ή 
θέλησις καί ή επίμονος καί ή άοκνος έργασία καί ό ήρωϊσμός τον 
μεγάλου εκείνου δημιουργού καί άναμορφωτού καί των άκουρά- 
στων αύτοϋ συνεργατών. 'Αγνόν δημιούργημα καί ώραίον άνθος 

140 τής εθνικής όργανώσεως τού ελληνικού στρατού, είνε ή όρεινή 
σύνθεσις τού στρατού, δηλ. ή σύμφωνος προς τήν όρεινήν φύσιν 
τής χώρας, εν ή κέκληται νά δράση ό στρατός έμπόλεμος σύνθε- 
σις τών μονάδων καί υπηρεσιών αύτοϋ, ώστε νά δύναται ό 
στρατός να έλίσσηται επί όρεινών έδαφών, όπου σπανίζουσιν αί 

145 άμαξιταί οδοί■ οί ορεινοί σχηματισμοί είνε εν άπό τά δροσερά 
άνθη τού νεωτέρον έλληνικοϋ πολιτισμού, τό όποιον πρώτος 
έσπειρεν ό μέγας εκείνος δημιουργός Χαρίλαος Τρικούπης κατά 
τήν έπιστράτευσιν τού 1882. Τήν άξίαν τού άνθους τούτον δέν 
ήδυνήθησαν νά έννοήσωσιν αί ξέναι προς τήν ελληνικήν φύσιν 

150 κσί ψυχήν γαλλικαί στρατιωτικοί άποστολαί μή έξαιρουμένης καί 
τής ύπό τον Γάλλον στρατηγόν Έντοϋ αποστολής καί διά τούτο 
έζήτησεν έπισήμως τήν έκρίζωσιν αύτοϋ· έσώθη όμως τό άνθος 
καί άνεπτύχθη χάρις εις τήν άντίστασιν καί τόν αγώνα τού Κων
σταντίνου καί τών περί αύτόν αξιωματικών τού επιτελείου. Καί 

155 έξήνθησε τό άνθος τών όρεινών σχηματισμών καί έδωκεν άγλα- 
ούς καρπούς ίδίρ κατά τούς πολέμους 1912-1913, διότι μόνον μέ 
ορεινήν σύνθεσιν ήτο δυνατόν ό έλληνικός στρατός επί κεφαλής 
έχων τόν δημιουργόν του καί ηρώα νά διαβή διά τών ατραπών 
τών Καμβουνίων όρέων, νά κυκλώση τόν τουρ[σ. 8]κικόν 

160 στρατόν καί νά νικήση τήν λαμπρόν νίκην τού Σαρανταπόρου, 
ήτις είχεν άποφασιστικά άποτελέσματα έπί τής όλης εκστρατείας. 
Εις τούς όρεινούς σχηματισμούς όφείλεται ή τόσον ταχεία διά- 
βασις τού Παρμίου όρους καί τού όρους Φλάμπουρο ή έκεΐθεν μέ 
άνεπτυγμένον μέτωπον κάθοδος εις τήν πεδιάδα τών Γιαννιτσών 

165 καί ή νικηφόρος εκεί μάχη· εις τήν αύτήν σύνθεσιν οφείλεται ή 
διά Μπάλτσας καί Δριμίγκλαβας κύκλωσις τής στρατιάς τού 
Ταχσίν πασσά καί ό εξαναγκασμός αύτής εις κατάθεσιν τών 
όπλων καί παράδοσιν προ τής έμφανίσεως τών Βουλγάρων έν 
Θεσσαλονίκη. Εις τούς όρεινούς σχηματισμούς όφείλεται ή άλω-
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170 οις τών Ίωαννίνων μέ την διά μέσου των όρέων έπίθεσιν κατά 
τοϋ άσθενώς φνλαττομένον δντικοϋ μετώπου τοϋ φρουρίου τού
του καί ή εντεύθεν αποφυγή των κολοσσιαίων άπωλειών, ας θά 
συνεπήγετο ή κατά τού Μπιζανίου κατά μέτωπον έπίθεσις. Ή  
ορεινή μορφή τοϋ έλληνικοϋ στρατού κατέστησε δυνατά τά μεγα- 

175 λουργήματα αυτού κατά τον έλληνοβουλγαρικόν πόλεμον τοϋ 
1913 ότε ό έλληνικός στρατός πάλιν μέ τον σταυραετόν Κων
σταντίνον επί κεφαλής μετά τάς μάχας τοϋ Κιλκίς καί τής Δοϊ
ράνης διήλθεν μετ’ άστραπιαίας ταχύτητος τούς ορεινούς φρα
γμούς τοϋ Μπέλεσι, άπέκοψε καί αποσυνέθεσε τάς έκ τοϋ σερβι- 

ISO κοϋ μετώπου διά τής κοιλάδος τής Στρωμνίτσης καί τοϋ Πετρι- 
τσίου ύποχωρούσας βουλγαρικός μεραρχίας κατεδίωξε δε κατό
πιν διά των όρέων τοϋ Μπέλες τοϋ Περίμ καί των στενών τής 
Κρέσνας τά συντρίμματα τοϋ βουλγαρικού στρατού μέχρι των 

 ̂ παλαιών τουρκοβουλγαρικών συνόρων φθάσας μέχρι τών νοτίων 
185 προπόδων τοϋ Ρύλου.

'Ό,τι δέν ήννόησαν τότε οί Γάλλοι έξετίμησαν τώρα μετά τών 
συμμάχων των Άγγλων κατά τήν εν Μακεδονίμ εκστρατείαν 
των, κατά τήν οποίαν όντες υποχρεωμένοι νά κινήσουν μεγάλους 
στρατούς επί τοϋ ορεινού μακεδονικού εδάφους προσκρούουν εις 

190 μεγάλας δυσχερείας ένεκα τής [σ. 9] έλλείψεως ορεινών σχηματι
σμών καί όπως εις τόσα άλλα οϋτω καί εις τοϋτο έδικαίωσαν τώ
ρα οί Άγγλογάλλοι τον Κωνσταντίνον καί το ελληνικόν έπιτε- 
λείον διά τούς άγώνας των υπέρ δημιουργίας καί διατηρήσεως 
τών ορεινών σχηματισμών. ’Ενώ δέ ήτε ορεινή μορφή τοϋ έλλη- 

195 νικοϋ στρατού καί ή έπιμεμελημένη παράταξις τοϋ σχεδίου τής 
έπιστρατεύσεως, τής όποιας ή ταχεία τακτική καί εύρυθμος διε
ξαγωγή έπέσυρε πάντων τον θαυμασμόν, ή συγκέντρωσις καί ή 
προέλασις τοϋ στρατού καί όλον το σχέδιον τών επιχειρήσεων 
οφείλεται άποκλειστικώς εις τήν δημιουργικότητα καί έμπνευσιν 

200 τύζ άγνής ελληνικής ψυχής τοϋ ’Αρχιστρατήγου Κωνσταντίνου 
καί τών άξιωματικών τοϋ έλληνικοϋ έπιτελείου ώς μαρτυρούν τά 
άρχεϊα τοϋ έπιτελείου καί ή μετά θαυμασμού περί τής εργασίας 
τοϋ έπιτελείου έκφρασθεϊσα έκθεσις τής υπό τον στρατηγόν 
Έντοϋ Γαλλικής άποστολής, ή υπό τής ξενολατρείας ύπνωτισμέ- 

205 νϊ7 λεβαντινική ψυχή τοϋ κ. Βενιζέλου καί τών περί αυτόν διά τοϋ 
Κήρυκος τής 12 ’Ιουνίου 1916 αποδίδουν πάντα τά μεγαλουργή- 
ματα ταϋτα καί τάς δάφνας τοϋ έλληνικοϋ στρατού κατά μέγα μέ-
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ρος εις τήν υπό τον στρατηγόν Έντοϋ Γαλλικήν άποστολήν. ένφ 
άν ή ψυχή των ή το γνησία έλληνική θά έχαιρε και θά ήσθάνετο 

210 έθνικήν υπερηφάνειαν. διότι πάντα ταϋτα ώφείλοντο άποκλει- 
στικώς εις "Ελληνας. Ένφ δέ κατ' άμφοτέρους τούς βαλκανικούς 
πολέμους ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έγκλείων μέσα εις τήν μεγά- 
λην του ελληνικήν ψυχήν δλον τό έθνος προσεπάθησε νά άπολυ- 
τρώση όσον τό δυνατόν περισσότερον αύτοϋ μέρος καί έστελλε 

215 κατά τον πρώτον βαλκανικόν πόλεμον τούς εύζώνους εις τήν 
Γευγελήν καί ιππικόν εις τάς Σέρρας, ή λεβαντινικη ψυχή τού Βε- 
νιζέλου, ό όποιος όλως άμελέτητα καί άνεν προηγουμένης συν- 
εννοήσεως περί διανομής ριφθείς εις τον πόλεμον, ικανόν κέρδος 
ένόμιζε τήν προσάρτησιν μόνον τής Κρήτης εις τήν Ελλάδα, κύ- 

220 ριόν του [σ. 10] μέλημα είχε πώς νά μή χαλάση τό 'Αγγλικόν κα
τασκεύασμα, ή βαλκανική όμοσπονδία. Καί τόσον πολύ είχεν 
υπνώτιση τήν ψυχήν τού Βενιζέλου ή περί βαλκανικής όμοσπον- 
δίας άγγλική επιθυμία, ώστε κατά τάς πρώτας ημέρας τής συν- 
διασκέψεως τοϋ Λονδίνου, ϊνα μή συγκρουσθή προς τούς Βουλ- 

225 γάρους καί κόμη κακήν έντύπωσιν εις τούς Αγγλους ήτο άπο- 
φασισμένος νά μή έπιμείνη διόλου εις τό ζήτημα τής Θεσσαλονί
κης, τήν όποιαν έπιμόνως άπήτουν οί Βούλγαροι καί άνεθεμάτι- 
ζε τήν ώραν πού τήν παίρναμε. Διά τον ίδιον φόβον τής διαλύ- 
σεως τής βαλκανικής συμμαχίας καί τής εντεύθεν δυσαρέσκειας 

230 τών Α γγλω ν ή ψυχή τού Βενιζέλου δέν έταράττετο διά τήν εν 
Θράκη καί Μακεδονίρ ύπερεξόγκωσιν τής Βουλγαρίας, διά τήν 
οποίαν νϋν κόπτεται. Διά τόν ίδιον λόγον καί ή υπό τοϋ λεβαν- 
τινισμοϋ υπνωτισμένη ψυχή τοϋ Βενιζέλου άπέπεμπε τούς Σερ- 
ραίονς, δημιουργούσα τήν περί σπονδυλικής στήλης καινοφανή 

235 καί πρωτότυπον θεωρίαν, έγκατέλειπε τούς Βορειοηπειρώτας καί 
άφηνεν ανυπεράσπιστους εις τό έλεος τών Νεοτούρκων τούς 
έλληνικούς πληθυσμούς τής Τουρκίας χωρίς νά φροντίση νά τούς 
εξασφάλιση οϋτε κατά τήν συνθήκην τοϋ Λονδίνου ούτε κατά τήν 
συνθήκην τοϋ Βουκουρεστίου καί ’Αθηνών. Καί ότε ή έλληνική 

240 ψυχή τοϋ Κωνσταντίνου θεωρήσασα επικίνδυνον τήν ύπεραύξη- 
σιν τής Βουλγαρίας καί μή άνεχομένη τήν υπό τών Βουλγάρων 
κατάληψιν ελληνικών χωρών παρεσκεύαζεν εν Θεσσαλονίκη τήν 
έλληνοσερβικήν κατά τών Βουλγάρων συμμαχίαν ό Βενιζέλος 
μετά δυσφορίας παρηκολούθει τάς περί ταύτης ένεργείας καί έλε- 

245 γεν εν σχέσει προς ταύτην περί τοϋ Βασιλέως «τί νά κάμωμεν;
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έχομεν βλέπετε καί τους Παλαιολόγους!».
[σ. 11] Καί όταν άκόμη ύπεγράφη ή έλληνοσερβική σνμμαχία 

ό Βενιζέλος ντο έτοιμος διά νά άποφύγη τον πόλεμον νά μεταβή 
εις Πετρούπολιν καί νά θέση υπό την διαιτησίαν τοϋ Ρώσσου 

250 αύτοκράτορος τάς έλληνοβουλγαρικάς διαφοράς ενώ ήτο βέβαι
ος, ότι διά τής διαιτησίας ταντης ή Ελλάς θά έλάμβανε τό πολύ 
μόνον την Θεσσαλονίκην καί όμως ήτο έτοιμος νά μεταβή εις Πε- 
τρούπολιν, διά νά άρέση εις την αγγλικήν διπλωματίαν, ή όποια 
ώς καί ή Ρωσσική διπλωματία ένδιεφέρετο διά την διατήρησιν τής 

255 βαλκανικής σνμμαχίας. Παρά πάντα ταϋτα έκηρνχθη ό έλληνο- 
βουλγαρικός πόλεμος, διότι τον ήθέλησεν ή άνεξάρτητος ψυχή 
τοϋ Κωνσταντίνον, ό όποιος βαθύτατα αισθανθείς τον θυμόν καί 
την άκάθεκτον ορμήν τής ελληνικής ψυχής καταλλήλως έχρησι- 
μοποίησε καταστήσας αυτήν νίκην καί δόξαν όδηγήσας τον νικη- 

260 φόρον στρατόν μέχρι των παλαιών βουλγαρικών συνόρων κα- 
θορίσας δέ εκ των προτέρων τό τελευταίον δριον τών υποχωρή
σεων κατά τήν συνθήκην τοϋ Βουκουρεστίου έσωσε τήν Καβάλ- 
λαν. Εις τήν διαφοράν τής ψυχικής συστάσεως Κωνσταντίνου 
καί Βενιζέλου οφείλεται καί ή διαφορά περί τήν άντίληψιν τής 

265 τηρητέας υπό τής Ελλάδος στάσεως κατά τον παρόντα Ευρω
παϊκόν πόλεμον.

Ό  Βασιλεύς Κωνσταντίνος προ παντός κηδόμενος τών συμ
φερόντων τοϋ έθνους τον έφρόνει μεθ’ όλων τών αίσθανομένων, 
όπως Αύτός τά έλληνικά πράγματα, ότι ή μόνη συμφέρονσα στά- 

270 οις ήτο ή τής άπολύτου ούδετερότητος άπέναντι πάντων τών 
εμπολέμων πλήν τής συμμάχου Σερβίας, προς ήν ώφείλετο 
εύμενής ούδετερότης. Έφρόνει ό Βασιλεύς ότι εάν ή Ελλάς έτή- 
ρει άπόλυτον ουδετερότητα καί εΐχεν άθικτους τάς δυνάμεις της 
θά προήγετο- καί έ[σ. \2]πειδή ό πόλεμος θά παρετείνετο έπί μα- 

275 κρόν, φέρων εις γενικήν έξάντλησιν τούς εμπολέμους, θά παρου- 
σιάζοντο άργότερον εύκαιρίαι πραγματικοί, καθ’ ας μετ’ ασφα
λείας θά ήδύνατο νά ρίψη εις τον πόλεμον τάς δυνάμεις της μέ 
μεγάλα άντισταθμίσματα καί μικράς θυσίας. Ό  δέ Βενιζέλος πι- 
στεύων εις τό άήττητον τής Αγγλίας καί άμβλνωπών προς τήν 

280 πραγματικότητα καί νομίσας εύκαιρον νά έκφράση έμπράκτως 
τήν δουλικήν εύγνωμοσύνην προς τάς προστάτιδας δυνάμεις ήθέ
λησεν άνεπιφυλάκτως καί άνευ όρων νά προσδέση τήν Ελλάδα 
εις τό άρμα τής Συνεννοήσεως τοσούτω μάλλον όσω ένόμιζεν ότι
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ή Γερμανία θά συνετρίβετο εντός βραχέος χρονικού διαστήματος. 
285 Διά τούτο έξεμάνη κατά τού Βασιλέως Κωνσταντίνον διότι παρά 

την διπλήν ταχυδακτυλουργικήν άπόπειράν του νά παρασύρει τήν 
Ελλάδα εις τον πόλεμον άπέτυχε. προσκρονσας εις τον βράχον 
τής άντιστάσεως τού Βασιλέως καί τής μεγάλης πλειονότητος τού 
έλληνικού λαού. Πεσών το δεύτερον έκ τής πρωθυπουργίας αντί 

290 νά άποσνρθή καί νά ήσνχάση, ώς θά έπραττεν πάς γνήσιος πολι
τικός, είτε το περισσότερον το όποιον είχε νά κάμη άντί νά έπι- 
βάλη εντός τών ορίων τού πολιτεύματος καί τής τάξεως τό πολι
τικόν τον πρόγραμμα, αυτός έκήρνξεν έπανάστασιν κατά τού Βα- 
σιλέως καί τού επισήμου Κράτους. Γενόμενος δέ καθ' όλοκληρίαν 

295 δργανον τής Συνεννοήσεως καί άπέναντι τών προς αύτάς υπηρε
σιών του χρησιμοποιήσας ταύτας προς κορεσμόν τής έγωπαθείας 
του συνετέλεσε βαθμηδόν εις τον έξευτελισμόν εις τήν κατάλνσιν 
καί άποσύνθεσιν τού έλληνικού κράτους. Μάτην δέ έπιχειρήσας 
νά άναρριχηθή εις τήν άρχήν διά τής λαϊκής θελήσεως καί τής 

300 συνταγματικής λεωφόρον, ώς ό ίδιος διεκήρνττεν ίδών, ότι έξέ- 
πεσεν εν τή σν[σ. 13]νειδήσει τού λαού καί ότι ό τίμιος λαός καί 
στρατός ήτο άφωσιωμένος εις τον Βασιλέα του κατήντησε μέ τάς 
ξένας λόγχας καί μέ τούς ξένους στόλους νά έξευτελίση τό έθνος 
καί νά έκθρονίση τον ηρώα Βασιλέα, ό όποιος επί τρία έτη τού 

305 Ευρωπαϊκού πολέμου έπανειλ ημμένως έσωζε καί Ελλάδα καί 
Ελληνισμόν· καί καταργήσας καί σύνταγμα καί νόμους νά 
ένθρονισθή αυτός ώς πρωθυπουργός δικτάτωρ καί νά θέση εις 
τήν διάθεσιν των ξένων τήν προπηλακισθεϊσαν καί έξευτελι- 
σθεϊσαν Ελλάδα, την όποιαν καί αυτός καί οί προστάται τον ξέ- 

310 νοι έξέλαβον ώς άπλούν άθροισμα άνδραπόδων δνναμένων διά 
τού αίματός των νά συντελέσουν εις τήν παράτασιν τού ϋπ' 
αυτών διεξαγομένου καταστρεπτικού δΓ όλον τον κόσμον πολέ
μου. Οϋτω ό Κωνσταντίνος διά τού έκθρονισμοϋ καί τής έξορίας 
βιαίως άποσπασθείς από τού λαού του περισσότερον άπεθεώθη 

315 εν τή καρδίρ τού έλληνικού λαού' πάσα δέ ψυχή έλληνική, τήν 
όποιαν δέν διέφθειρεν ό λεβαντινισμός βαρύ έχει παράπονον καί 
μεγάλην αισθάνεται πικρίαν κατά τού λεβαντίνου πολιτικού, ό 
όποιος έγινεν αιτία νά έξευτελισθή καί ή Ελλάς καί νά κλαύσουν 
οί τίμιοι πολεμισταί τής Πατρίδος.

[’Αντί υπογραφής τρείς άστερίσκοι, πού 
σχηματίζουν άνεστραμμένο τρίγωνο.]
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[σ. 14]
320 ΠΑ ΥΣΑΤΕ ΤΑΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

«Φάρος τής Ανατολής» 
άριθμ. 722 ήμερομ. 19 Αύγουστου 1917.

Ύπό τον τίτλον «°Ελληνες καί Λεβαντίνοι» ό «Αόγος» έν κυ
ρ ίω άρθρφ τής παρελθούσης έβδομάδος επιτίθεται τόσον πο- 

325 ταπώς έναντίον τοΰ Βενιζέλου καί των όμοφρόνων του, ώστε 
έτόλμησε νά άποκαλέση τον Βενιζέλον καί τούς Βενιζελικούς Λε
βαντίνους////

Αέν εξετάζω κατά πόσον καί εάν οί Λεβαντίνοι είναι υποδεέ
στεροι των ’Ορθοδόξων Ελλήνων, εις τούτο άς Απαντήσουν 

330 άλλοι εθνολόγοι καί θ ε ο λ ό γ ο ι  ■ μόνον δέν ήμπορώ νά άντι- 
' παρέλθω τούτο ότι ό συντάκτης τού περιφήμου εκείνου άρθρου 
διά τού λιβελλώδους τρόπου μεθΌ ού συνέταξε τό άρθρον του Αδι
κεί αυτόν τούτον τον Μαρμαρωμένον Βασιληά Κωνσταντίνον 
τον X II καί τούς υπέρ τής πολιτικής του τής ούδετερότητος, δι’ 

335 ήν καί έπεσεν ώς ό γενναίος Κόδρος, οπαδούς του.
Καί ονομάζω λιβελλώδη καί άνανδρον τον τρόπον τούτον τής 

πολεμικής, καθ’ όσον ό γενναίος μαχητής τού καλάμου δέν πρέ
πει νά κρύπτηται υπό τό έσβεσμένον φως των τριών Αστερίσκων 
οΰς άντί υπογραφής έθεσε κάτωθι τού περιφήμου άρθρου.

340 Εΐς εκ των θαυμαστών τής πολιτικής τού ενδόξου βασιλέως 
Κωνσταντίνου είμαι καί εγώ ό κοινός βροτός· καί [σ. 15] όπως 
εγώ καί πλεϊστοι άλλοι ομογενείς έχουσι την πεποίθησιν, ότι ό 
Εύρωπαϊκός πόλεμος είνε φθορά μεγίστη διά τάς Μ. Δυνάμεις 
καταστροφή δέ διά τά μικρά έθνη καί άν Ακόμη νικήση ή όμάς, 

345 εις ήν ταύτα θ’ άνήκουν.
"Ωστε κατ' Αρχήν ή τής ούδετερότητος πολιτική τού Κωνσταν

τίνου ήτο καί εξακολουθεί νά εϊνε ή ένδεδειγμένη ύπό τών περι
στάσεων τούτο δέ ώς φαίνεται άντιληφθείς καί ό Βενιζέλος μετά 
τήν εις τήν άρχήν άνοδον έ π ι μ ε λ ώ ς  Ακολουθεί τά ίχνη τού 

350 ενδόξου Κωνσταντίνου. Διότι ήδη παρήλθον τρεις σχεδόν μήνες 
από τής έκθρονίσεως τού Κωνσταντίνου καί ή Ελλάς δέν άνεμί- 
χθη εις τον πόλεμον τούναντίον μάλιστα ή ελπίς τής άναμίξεώς 
της όσημέραι έλαττοϋται διότι ό Λ ε β α ν τ ϊ ν ο ς (;) Βενιζέλος
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καί τό νόθον (;) έπίτελεΐον του έκ τον πλησίον μελετήσανεα την 
355 φύσιν καί την θέσιν καί την κατάστασιν των πραγμάτων άνέ- 

κρονσαν πρύμναν άπό τάς περιφήμους οπτασίας δΤ ών έτροφο- 
όότονν την φαντασίαν των απατεώνες καί δόλιοι προστάται. Καί 
οϋτω βλέπομεν δτι αντί κηρύξεως τον πολέμου ή Ελλάς εκδίδει 
λενκάς βίβλους διά νά κατηγορήση τάς πρώην Κυβερνήσεις πα- 

360 ρονσιάζουσα τήν οικονομικήν καί στρατιαπικήν θέσιν τής Ελλά
δος, ώς χρήζονσαν νποστηρίξεως καί ό πονηρός Κρής μέ τό 
αιώνιον όλνμπιον μειδίαμα εις τά χείλη πιστώς άντιγράφει τήν 
πολιτικήν τής πονηρός Αλβιώνος, ήτις όλονέν άνασνντάσσεται, 
στρατολογεί, δημιουργεί στελέχη, ένισχύει τάς κατά ξηρόν καί 

365 κατά θάλασσαν δυνάμεις της διά νά ή πάνοπλος αν ούχί διά τό 
πεδίον τής μάχης τουλάχιστον περί τήν.... πρασίνην Τράπεζαν 
τής προσεχοϋς ειρήνης.

Αυτήν τήν θαυμασίαν πολιτικήν δέν ήτο δυνατόν νά έξακο- 
λουθήση ό Κωνσταντίνος πέραν τής μυστικώς ίσως συμ[σ. 16] 

370 φωνηθείσης προθεσμίας καί διά τοϋτο άπεχώρησεν αφήσας τό πε
δίον εις τον ύπέροχον Κρήτα Πολιτευτήν, δστις άνελθών εις τήν 
αρχήν ο ύ χ ί  ώς π ρ ο ς  σ κ ο π ό ν  ά λ λ ’ ώς π ρ ο ς  μ έσ ο ν  
προς έπικράτησιν τών πολιτικών του ιδεών α ίφ ν η ς  π α ρ ’ 
ε λ π ίδ α  παρουσιάσθη διά τής μέχρι τοΰδε πολιτικής του σύμ- 

375 φωνος μέ τον Κωνσταντίνον.
AT δσους γνωρίζουν τον πατριωτισμόν τού άνδρός τό 

τοιοϋτον δέν είνε θαύμα ώς δέν εϊνε θαύμα καί ή ιστορική πα- 
ραίτησίς του κατά Φεβρουάριον τού 1915, ένώ τότε τά 2]3 τής 
βουλής καί ολόκληρος ό Ελληνικός λαός εν νεύμα του άνέμενον 

380 καί μίαν λέξιν διά νά άκολουθήσουν τον Βενιζέλον εις τήν όδόν 
τής δόξης ή τού όλέθρου.

Ό  Βενιζέλος, δστις τότε, όπότε ή τύχη τών όπλων όέν είχε κα- 
ταστή τόσον πρόδηλος καί καταφανής, δέν έρριψε τον κύβον 
πολύ περισσότερον δέν θά τόν ρίψη, έλπίζομεν καί σήμερον όπό- 

385 τε ή κατάστασις ήλλοιώθη σοβαρώς, άλλά θά έξακολουθήση έν 
λόγοις τήν περίφημον πολιτικήν του έν έργοις δέ θά ανασυντάξη 
τήν χώραν, τήν όποιαν οί σύμμαχοι π ρ ο σ τ ά τ α ι  καί άνευ 
αύτοϋ θά εφερον εις χείρονα ή σήμερον κατάστασιν διά τούτο άς 
π α ύ σ ω μ ε ν  τά ς  δ ια ιρ έ σ ε ις  τού Έθνους χωρίζοντες αύτό 

390 εις πρόβατα καί έρίφια καί άς άφήσωμεν ήσύχους τούς έν Έλλά- 
δι είτε Βενιζέλοι, είτε Γουναρήδες, είτε Κωνσταντίνοι λέγονται



οϋτοι, διότι « έχ ο υ ν  τή ν  γ ν ώ σ ιν  οι φ ύ λ α κ ες»  καίαςβελ- 
τιώσωμεν ήμεϊς αϋτοί τό ν ο ικ ο κ υ ρ ε ιό  μ α ς  καί τον χαρα
κτήρα μας διότι όταν κανείς υποστηρίζω διά σαθρών καί κακο- 

395 βούλων μέσων κατά των άλλων μίαν ιδέαν έστω καί ορθήν κα
ταδικάζει άσνναισθήτως αυτήν τήν ιδέαν, ής υπεραμύνεται.

ΑΛΕΞ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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Στήν πρωτότυπη έκδοση σημειώθηκαν τά άκόλουθα τυπογραφικά σφάλμα
τα: 122 ήσθάνθη- 151 άποστοτής- 152 αύλοϋ- 178 έστρακιαίας- 370 άπεχώχη- 
σεν  383 πρόδειλος.
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Σχόλια στα κείμενα τοΰ φυλλαδίου

2 'Ανθιμος : Σχετικά μέ τον ηγούμενο "Ανθιμο βλ. Σχολιασμός, 
50/51.

3 Μονής Σουμελά : Για τό μοναστήρι βλ. Έπ. Κυριακίδης, Ιστορία 
τής παρά την Τραπεζοϋντα Ίεράς Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής 
Σουμελά (Έν Άθήναις 1898)· «Εκκλησία», 468-84· γιά τήν έποπτεία 
τής μονής, 634, 652/53, 671/72.

3 δΤ έκθέσεώς του : Βλ. Σχολιασμός, 54/55.
6 κ. Χρύσανθον : Τά δύο άρθρα χωρίς υπογραφή άφηναν τόν καθέ

να νά εικάζει τό συγγραφέα τους· βλ. Σχολιασμός, 56-60.
9 τότε : Τό πρώτο άρθρο δημοσιεύθηκε στις 11.8.1917, τό δεύτερο 

στις 17.8.1917· βλ. 1φ. 29 καί 118.
10 «Λόγος» : Γιά τήν εφημερίδα Λόγος βλ. πιο πάνω, σ. 13, σημ. 7 

καί Σχολιασμός, 57-60.
11 πολύκροτον ... άρθρον : Τών άρθρων «"Ελληνες καί Λεβαντίνοι» 

συγγραφέας ήταν, κατά τό φυλλαδιογράφο, ό μ. Χρ. Ή  πατρότητα τών 
δύο άρθρων άποδίδεται στο μ. Χρ. καί στήν άρχή τοΰ δευτέρου φυλ
λαδίου (βλ. πιο κάτω, σ. 134, 2φ. 11).

15 έξω Ελληνισμός : Εννοεί τόν έξω τοΰ ποντιακού χώρου Ελλη
νισμό. Ή  έκφραση άντιπαρατίθεται στήν έκφραση ό ένταϋθα Ελλη
νικός κόσμος [1φ. 12/13],

17 τριών αστερίσκων : Ή  ύπογραφή μέ τρείς άστερίσκους άποσκο- 
ποΰσε στήν άνωνυμία· βλ. Σχολιασμός, 56-60.

17 άρθρογράφου : Βλ. πιό πάνω, σχόλ. 11.
23 Τήν περαιτέρω συνέχειαν : Τί εννοεί ό Δ. Σεράσης; Θά δημοσίευε 

άπάντηση; Είναι τό πιθανότερο.
24 «Φάρφ τής !Ανατολής» : Βλ. πιό πάνω, σ. 13, σημ. 7.
25 σήμερον : Δυστυχώς ό Δ. Σεράσης δέν έχει χρονολογήσει τό κεί

μενο 'Αντί Προλόγου. Μόνο ή έκδοση τοΰ φυλλαδίου φέρει τή χρονία 
1920. Βλ. έξώφυλλο φυλλαδίου, πιό πάνω, 23, καί Σχολιασμός, 83.
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26 Παυσατε τάς διαιρέσεις : Συντάκτης ό Άλεξ. Πολυχρονίδης· βλ. 
Σχολιασμός, 55/56.

30 πρώτης ανόδου : 'Ορκωμοσία πρώτης κυβερνήσεως Βενιζέλου 
6/19 Όκτ. 1910 (Μαρκεζίνης, 3, 110· ΙΕΕ 14, 273).

32/33 πάλη ... Κωνσταντίνου ... κ α ί... Βενιζέλου : Για την άντιμαχία 
αυτή βλ. Σχολιασμός, 68-80.

34/35 ψυχής... έλληνικής : Βλ. καί 1φ. 53, 80, 93, 100, 123, 134, 
149/50, 200, 209, 213, 239/40, 258, 315.

40, 47 ψυχής λεβαντινικής : Βλ. καί 1φ. 205, 216 καθώς καί Λεβα
ντίνοι 111, 323· λεβαντίνος 317· Λεβαντίνος 353· λεβαντινισμός 74, 
232/33, 316. Ώς Λεβαντίνοι καί λεβαντινικοί χαρακτηρίζονται άτομα, 
πού ζοϋσαν καί δροϋσαν στην ’Ανατολή. Λήμματα λεβαντίνος καί λε- 
βαντινικός στο λεξικό Δημητράκου:

«λεβαντίνος ... γεν. χριστιανός τής ’Ανατολής μέ ασθενές εθνικόν 
φρόνημα· 2) ώς προσηγ. ’Ανατολίτης άνευ εθνικής συνειδήσεως, εις τό 
συμφέρον μόνον άποβλέπων.

λεβαντίνικος δημ. ό άνήκων ή άναφερόμενος εις τούς Λεβαντίνους, 
ό των Λεβαντίνων.»

Ή λέξη λεβαντινισμός (δέν άναφέρεται στό λεξικό Δημητράκου καί 
στήν εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς) στα δύο άρθρα σημαίνει τό σύ
νολο τών κατακριτέων ιδιοτήτων των Λεβαντίνων.

41/42 ή ξενομανία καί ή ξενολατρεία : Βλ. καί 1φ. 97, 204 καθώς καί 
ξενολάτραι 112· βλ. Σχολιασμός, 77.

46-62 Τής πρώτης ψυχής — ϋπαρξιν : Βλ. Σχολιασμός, 60/61, 67.
53 φραγκική ψυχή : Βλ. καί 1φ. 80 καθώς καί φραγκικός πολιτισμός 

89, 91, 103· Φράγκοι 87, 96, 99· φραγκική ψυχή (παράλληλο: λεβαντι- 
νική ψυχή) σέ αντιπαράθεση μέ έλληνική ψυχή. Λήμματα φράγκος καί 
φραγκικός στό λεξικό Δημητράκου:

«φραγκικός.... 2) νεώτ. κ. δημ. ό άνήκων ή άναφερόμενος εις τούς 
Φράγκους, τούς Εύρωπαίους, εύρωπαϊκός ... 3) δημ. ό τού δυτικού, 
τού καθολικού δόγματος.

φράγκος (ό) .... περιληπτ. όνομ. τών κατοίκων τής Δυτικής Ευρώ
πης, άνευ εθνολογικής διακρίσεως....3) δημ. ό άνήκων εις τό δυτικόν
ή τό προτεσταντικόν χριστιανικόν δόγμα....»

Ό  μ. Χρ., ώς διευθυντής (1911-13) τής ΕΛ, πάντα στα δημοσιεύμα- 
τά του προέβαλλε τήν πρόοδο καί τά επιτεύγματα τών Δυτικών καί 
προέτρεπε νά άκολουθήσουν καί οί Έλληνες τήν ίδια πορεία προόδου 
καί άναπτύξεως.
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56 νεοελληνικός πολιτισμός: Άπό τόν κύκλο τών ιδεών τοΰ νΙ. Δρα- 
γούμη· ιό  1914 είχε δημοσιευθεΐ καί τό βιβλίο του Ελληνικός Πολιτι
σμός.

73 μεγαλυνθώμεν : Οί απόψεις Βενιζέλου καί βασιλέα Γεωργίου Α' 
τό 1912 γιά τό Κρητικό πρόβλημα ήταν σχεδόν όμοιες, ιδίως ώς πρός 
τό χρόνο προσελεύσεως τών βουλευτών τής Κρήτης καί συνενιόσεώς 
τους μέ τούς βουλευτές τής Ελλάδας. Βλ. Μαρκεζίνης, 3, 144-46· στη 
σ. 144 παραθέτει καί απόσπασμα άπό ιδιόγραφη έπιστολή τού βασιλέα 
πρός Βενιζέλο άπό 22 Αύγ. / 4 Σεπτ. 1912 γιά «τήν ανάγκην νά ληφθή 
πάν μέτρον προ τοΰ ’Οκτωβρίου [τοΰ έτους 1912], όπως μή έλθωσι εις 
’Αθήνας οί Κρήτες βουλευταί».

76 πλεονεκτήματά τον : Ό  άρθρογράφος, ό μ. Χρ., έδώ άναγνωρίζει 
στο Βενιζέλο προτερήματα, πνευματικά καί ψυχικά. Βλ. Σχολιασμός, 
66, 69/70.

89, 94, 146 ελληνικού πολιτισμού : Ελληνοκεντρική ερμηνεία πού 
ενθυμίζει ιδέες ’Ί. Δραγούμη. Στις 'Αναμνήσεις δ Χρ. σημειώνει: [212] 
τό άρρητον κάλλος τής Ιδικής μας λειτουργίας καί [213] ή λειτουργία 
τής Ελληνικής Εκκλησίας είναι ώραΐον άνθος τής έλληνικής ψυχής καί 
τού έλληνικοϋ πολιτισμού. Βλ. καί σχόλ. 56.

91 άνθη : Σέ πολλά σημεία τών δύο άρθρων διαπιστώνονται λέξεις 
καί εκφράσεις, πού ό Χρ. χρησιμοποίησε στην άνάλυση τής θεωρίας του 
περί άριστοκρατιών (Σχολιασμός, 60), π.χ. ή λέξη άνθος Ιφ. 93, 139, 
146, 148, 152, 155· βλ. Αναμνήσεις, 213 καί ΕΑ 32, 2 (7.1.1912) 10 
καθώς καί έκθεση μ. Χρ. άπό 12.10.1918 πρός Οίκουμ. Πατριαρχείο, 
«περί υπερβασιών», όπου στη σ. 267 (γιά τήν έκδοση τής έκθέσεως βλ. 
πιο κάτω, 88/89) γράφεται: τό άνθος τής καθ' ημάς κοινωνίας.

91 ξενολατρείαν : Βλ. σχόλ. 41/42.
106 ίδικόν των : Ό  Βενιζέλος είχε πολύ μεγάλη εκτίμηση καί έμπι- 

στοσύνη στην ’Αγγλία καί στην πολιτική της στά Βαλκάνια καί στήν 
Εγγύς ’Ανατολή. Ή  φιλία του μέ τόν Lloyd George καί ό θαυμασμός 
πολλών "Αγγλων πολιτικών γιά τό Βενιζέλο συνέβαλαν στά άμοιβαία 
αισθήματα συμπάθειας Βενιζέλου καί ’Αγγλίας. Όμως πολύ πιό πριν ό 
Βενιζέλος είχε τήν πεποίθηση ότι ή συμπαράσταση τής ’Αγγλίας θά 
ώφελοΰσε τήν Ελλάδα στις διεκδικήσεις της, όπως καί στό Κρητικό 
(βλ. καί σχόλ. 73). Παλαιότερα ό Χαρίλαος Τρικούπης είχε τήν άντί- 
ληψη ότι έπρεπε ή εξωτερική πολιτική τής Ελλάδας νά στραφεί πρός 
τήν ’Αγγλία (ΙΕΕ 14, 17-19). Άποθάρρυνση τών κρητικών κινημάτων 
ήταν πολιτική άποψη τοΰ Τρικούπη στήν πεποίθησή του γιά τή διατή
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ρηση τοΰ status quo τής Βαλκανικής, γιατί ή ύπαρξη τής Τουρκίας ήταν 
«ευνοϊκή γιά τό μέλλον τής Ελλάδας καί ή καλύτερη εγγύηση για τις 
ελπίδες της» (ΙΕΕ 14, 18). Στήν Κρήτη πρόδρομος τοΰ Έλ. Βενιζέλου 
υπήρξε ένας από τούς κυριότερους πρωτεργάτες τής πολιτικής έξελί- 
ξεως τοΰ νησιού, ό Μανοΰσος Κούνδουρος (1860-1933). Καί αυτός θε
ωρούσε προτιμητέα τήν προστασία τής Κρήτης μόνο από τήν ’Αγγλία 
(ΙΕΕ 14, 107). "Ετσι ήταν υπέρ τής αυτονομίας, όπως καί ή ’Αγγλία, 
πού καί αυτή με κανένα τρόπο δεν ήθελε τήν ένωση με τήν Ελλάδα 
(Μαρκεζίνης, 2, 285/86). "Αλλωστε ό Γεώργιος Α ' εξαρχής έκλινε υπέρ 
τής Αγγλίας, ασχέτως πρός τήν τότε άποψή του νά έλθουν ως έκπαι- 
δευτές τοΰ στρατού στήν Ελλάδα Γερμανοί ή Αυστριακοί, γιατί έτσι 
είχε συμφωνηθεΐ μέ τό Γερμανό μονάρχη (Μαρκεζίνης, 3, 133-37· ΙΕΕ 
14, 172).

108/09 όλοι οί ζωντανοί: Βλ. τίτλο βιβλίου τού "I. Δραγούμη, Όσοι 
ζωντανοί (1911).

112 ξενολάτραι : Βλ. σχόλ. 41/42.
112/13 οί άπό τής έξυπηρετήσεως ξένων συμφερόντων μεγάλα κέρ

δη προσδοκώντες έπιχειρηματίαι : Δέ γνωρίζουμε ποιους επιχειρημα
τίες υπονοεί ό άρθρογράφος. Γιά έναν, τον Μποδοσάκη-Άθανασιάδη, 
κορυφαίο επιχειρηματικό παράγοντα ανάμεσα στούς Βενιζελικούς, 
γνωρίζουμε δτι μετά τήν εκλογή Μελετίου Δ ' καί τή διακοπή τής οικο
νομικής αρωγής άπό τήν ελληνική κυβέρνηση άνέλαβε τήν οικονομική 
στήριξη τοΰ Πατριαρχείου (Μαρκεζίνης, ΣΕ 1, 253). Ήταν ιδιοκτήτης 
τοΰ ξενοδοχείου «Πέρα Πάλας», δπου παρέμεναν πολλοί, ιδίως στρα
τιωτικοί, τής ’Εθνικής "Αμυνας τής Κωνσταντινουπόλεως (Μαρκεζί
νης, ΣΕ 1, 308).

119-24 Τις δέν ενθυμείται — 1912 καί 1913 : Γιά τήν κοινή γνώμη 
στήν Ελλάδα βλ. Σχολιασμός, 81.

121 άτυχή πόλεμον τοΰ 1897: Βλ. Σχολιασμός, 66, 68/69, 77, 81/82.
123/24 πολέμους τοΰ 1912 καί 1913 : α ' βαλκανικός πόλεμος βλ. 

Μαρκεζίνης, 3, 172-207· ΙΕΕ 14, 289-334· β' βαλκανικός πόλεμος, 
Μαρκεζίνης, 3, 207-25· ΙΕΕ 14, 335-52· επίσης ΙΣ Έπίτ., αναλυτικότε
ρα ΙΣ Α ', Β ' , Γ ' . Γιά τά γεωγραφικά δεδομένα βλ. ΙΕΕ, Μαρκεζίνης, 
δ.π. (δέν καταγράφει τόσο λεπτομερειακά τήν πορεία στούς πολέμους 
αυτούς) καί ΙΣ (δπου πίνακας τοπωνυμίων μέ τήν παλαιό καί νέα ονο
μασία), Α ' 347/48, Β' 393/94, Γ 583-89.

129 έκθέσεως : Βλ. Σχολιασμός, 66, 68/69, 77, 81.
130-33 τό έξιλαστήριον θϋμα — καί κατόπιν δαφνοστεφής Βασι
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λεύς : Βλ. Σχολιασμός, 81 κ.ά.
138/39 των άκονράστων... συνεργατών: Εννοείται τό έπιτελείο τοΰ 

διαδόχου. Βλ. Σχολιασμός, σ. 62, σημ. 44.
139-48 'Αγνόν δημιούργημα — κατά την έπιστράτευσιν τοΰ 1882 : 

Τό απόσπασμα παραπέμπει σέ κείμενα πολεμικής στρατηγικής, βλ. Σχο
λιασμός, 76-80· γιά την άναδιοργάνωση καί έκπαίδευση τοΰ στρατού 
βλ. Σχολιασμός, 68/69, 76-80, 81/82 καί Μαρκεζίνης, 3, 104, 132-40.

141-44 ή... έν ή κέκληται νά δράση ό στρατός έμπόλεμος σύνθεσις 
των μονάδων καί υπηρεσιών αύτοϋ ώστε νά δύναται ό στρατός νά έλίσ- 
σηται : Ή  έκφραση έμπόλεμος σύνθεσις νομίζουμε ότι πρέπει νά περι- 
ληφθεΐ σέ παρενθέσεις. Διαφορετικά τό κείμενο καθίσταται ά-νόητο. Ή 
διόρθωση στο κείμενο τοΰ φυλλαδίου έν έμπολέμφ συνθέσει εΐναι λι
γότερο πιθανή.

148 έπιστράτευσιν τοΰ 1882 : Ή  άπόφαση τής διασκέψεως πού συ- 
νεκλήθη την 4/16.6.1880 στό Βερολίνο γιά τη διευθέτηση τών ελληνο
τουρκικών συνόρων, σέ άντίθεση μέ την Ελλάδα, δέν έγινε δεκτή άπό 
την Τουρκία. Κατά τήν εξέλιξη τοΰ επεισοδίου αύτοΰ ό Χαρίλαος Τρι- 
κούπης επιστράτευσε ορισμένες ηλικίες. Βλ. Μαρκεζίνης, 2, 150.

Ευκρινέστερα αποδίδει τήν άφήγηση τοΰ επεισοδίου αύτοΰ ή ΙΕΕ 14, 
17: «Ή προσάρτηση τής Θεσσαλίας είχε γίνει όμαλά. Τέσσερα μόνο 
αμφισβητούμενα σημεία είχαν μείνει πάνω στήν ελληνοτουρκική μεθό
ριο. Ή  οθωμανική κυβέρνηση πρότεινε στον Τρικούπη νά κρατήσει τό 
ένα καί νά εκχωρήσει τά άλλα τρία στήν Ελλάδα. Ό  Τρικούπης όμως, 
στηριζόμενος στήν ’Αγγλία, άρνήθηκε νά συζητήσει τό θέμα καί διέταξε 
τον ελληνικό στρατό νά καταλάβει βίαια τό σημείο Καραλί-Δερβέν, 
διώχνοντας τήν τουρκική φρουρά πού τό κατείχε άκόμα. Τά συνοριακά 
επεισόδια πολλαπλασιάστηκαν, ό Τρικούπης άρχισε νά συγκεντρώνει 
στρατό στά σύνορα καί άρνήθηκε νά υποχωρήσει, άπειλώντας άκόμα 
καί πόλεμο. Μέ τήν επέμβαση όμως τών Δυνάμεων ... καί κυρίως τής 
’Αγγλίας, ή Πύλη ... άποδέχτηκε όλοκληρωτικά τις έλληνικές άξιώσεις.»

151/52 Έντοϋ ... έζήτησεν έπισήμως τήν έκρίζωσιν αύτοϋ (βλ. καί 1φ. 
204, 208): Τήν πληροφορία αυτή ό συντάκτης τοΰ άρθρου άρύσθηκε 
ιδίως άπό κείμενα στρατιωτικών, άφοΰ σημειώνει έπισήμως. ’Υπήρχε 
επίσημο έγγραφο τής γαλλικής άποστολής πρός τό υπουργείο Στρα
τιωτικών; Βλ. Σχολιασμός, 76-78· Μαρκεζίνης, 3, 134-37.

159/60 Καμβουνίων όρέων : ’Οροσειρά άπό τόν Όλυμπο έως τήν 
Πίνδο, πού χωρίζει τή Θεσσαλία άπό τή Μακεδονία, τό νομό Κοζάνης 
άπό τό νομό Λάρισας. Έκεΐ τά στενά τοΰ Σαραντάπορου στό δρόμο



Δύο τραπεζουντιακά φυλλάδια κατά Χρύσανθού, μητροπολίτη Τραπεζούντας 41

Έλασσώνα - Σερβία. Για τά γεωγραφικά δεδομένα καί για την Ιστορική 
άφήγηση βλ. βοηθήματα σχολ. 123/24.

167 Ταχσίν πασσά : Τούρκος επικεφαλής τοΰ τουρκικού στρατού. 
Βλ. Μαρκεζίνης, 3, 182, 186· ΙΕΕ 14, 196, 197, 198.

168/69 προ τής έμφανίσεως των Βουλγάρων εν Θεσσαλονίκη : Για 
τήν εσπευσμένη πορεία τού ελληνικού στρατού βλ. Σχολιασμός, 73/74· 
ΙΕΕ 14, 295-98.

169-85 169/70 αλωσις των Ίωαννίνων : 22 Φεβρ. 1913· 173 Μπιζα- 
νίου : μάχη στό Μπιζάνι 21 Φεβρ./ 6 Μαρτ. 1913· για τήν ιστορική άφή
γηση δπως καί γιά τά γεωγραφικά δεδομένα καί τοπωνύμια βλ. βοηθή
ματα σχολ. 123/24· γιά τις επιχειρήσεις στήν "Ηπειρο βλ. ΙΕΕ 14, 302- 
12, ιδιαιτέρως γιά τήν άλωση των Ίωαννίνων 310-12.

185 τοΰ Ρύλου: Γιά τό τοπωνύμιο καί τήν ιστορική άφήγηση βλ. βοη
θήματα σχολ. 123/24. Τό απόσπασμα Καί έξήνθησε τό άνθος — προ- 
πόδων τοΰ Ρύλου [1φ. 155-85] καί τά άναφερόμενα στή γαλλική στρα
τιωτική αποστολή [1φ. 148-51] πρέπει νά έχουν παραληφθει άπό εκθέ
σεις καί άξιολογήσεις των πολεμικών γεγονότων τού 1912/13. "Αλλω
στε ό άρθρογράφος [1φ. 201-04] γράφει ώς μαρτυρούν τά αρχεία τού 
επιτελείου καί ή ... εκθεσις τής υπό τον στρατηγόν Εντοϋ Γαλλικής 
αποστολής.

186-88 οι Γάλλοι έξετίμησαν τώρα ... κατά τήν εν Μακεδονίμ 
έκστρατείαν των : Στις 15 Σεπτ. 1916 στό μέτωπο Στρυμόνα παρατάσ
σεται τό Α' τάγμα Εθνικής "Αμυνας. Βλ. ΙΕΕ 15, 45, παραστατικό 
χάρτη τής έλληνικής επικράτειας, όπου απεικονίζεται πού στή Μακε
δονία πολεμούσαν τό 1917 τά στρατεύματα τής Entente μέ τή συμμε
τοχή έλληνικών στρατευμάτων τής κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης.

186, 191 τώρα =1917.
201-04 τά άρχεϊα τού επιτελείου καί ή ... εκθεσις τής υπό τον στρα

τηγόν Έντοϋ Γαλλικής άποστολής : Βλ. σχόλ. 129, 151/52 καί 185.
204 ξενολατρείας : Βλ. σχόλ. 41/42.
206 Κήρυκος : Βλ. Σχολιασμός, σ. 59, σημ. 30.
216 Γευγελήν ... Σέρρας : Βλ. βοηθήματα σχολ. 123/24· Μαρκεζίνης, 

3, 215 (γιά Γευγελή) καί 220 (γιά Σέρρες)· ΙΕΕ 14, 298 (γιά Γευγελή καί 
Σέρρες).

218 διανομής : Ό  Βενιζέλος ό ίδιος ομολογούσε ότι δεν ήταν δυ
νατόν νά γίνει προηγουμένως συμφωνία γιά τή διανομή, γιατί τότε ό 
βαλκανικός πόλεμος θά γινόταν χωρίς τήν Ελλάδα. Κατά τήν άνταλ- 
λαγή άπόψεων μεταξύ Χρ. καί "I. Δραγούμη στήν Αθήνα τις πρώτες μέ
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ρες τοϋ α ' βαλκανικού πολέμου τό ανακοίνωσε ρητά ό Ί . Δραγοΰμης 
στό Χρ. Γράφει ό Χρ. στίς ’Αναμνήσεις : [67] Είπον εις αυτόν [εννοεί 
τον Ί . Δραγούμη, πού τότε υπηρετούσε στό ύπ. Εξωτερικών ώς ά\ώ- 
τερος διπλωματικός υπάλληλος]ότι, ενώ πριν αναχωρήσω εις Βενετίαν 
μέ διεβεβαίωνεν ότι θά άποσοβηθή ό πόλεμος προς τήν Τουρκίαν, όστις 
θά είχεν ώς συνέπειαν τον όιαμελισμόν τής Τουρκίας καί έπομένως καί 
τής Ελληνικής φυλής, τώρα πρωτοστατεί ή Ελλάς εις τόν κατ' αυτής 
πόλεμον. Μοί εϊπεν ότι ή ύπηρεσία τοϋ Υπουργείου των Εξωτερικών 
καί προ παντός ό Ιδιος έπραξε τό πάν διά νά άποσοβηθή ό πόλεμος, νά 
γίνουν δέ δεκτά [68] υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως τά αιτήματα τών 
εθνοτήτων, άτινα εϊχον ύποβληθή διά κοινού τακριρίου εις τήν Τουρ
κικήν Κυβέρνησιν. "Οτι τό τελεσίγραφον προς τήν Τουρκίαν συνέταξεν 
ό ίδιος καί ήτο ήπιον καθώς καί ή άνάπτυξις τών αιτημάτων τών έθνο- 
τήτων, καί ότι ώς ήτο συντεταγμένον, ήτο δυνατόν νά δώση άφορμήν 
διαπραγματεύσεων μέ τάς Βαλκανικός Κυβερνήσεις, βάσιν έχουσών τά 
αιτήματα τούτων. Αλλά τό τελεσίγραφον τοϋτο υπεβλήθη καί εις τάς 
Συμμάχους Κυβερνήσεις, αί όποίαι -καί προ πάντων ή Βουλγαρία- 
προσέθεσαν σκέψεις καί φράσεις, αί όποίαι τό κατέστησαν δριμύτερον.

Ή  Ελληνική Κυβέρνησις δυστυχώς δέν είχε τήν δύναμιν νά έπιμείνη 
εις τό άρχικόν σχέδιον τοϋ τελεσιγράφου, άλλ’ έδέχθη αυτό ώς τό έτρο- 
ποποίησαν οί σύμμαχοι. “Πρέπει νά σημειωθή, εϊπεν, ότι ενώ εν Τουρ- 
κίμ τόν πρώτον λόγον περί τά τοιαϋτα είχε τό Ελληνικόν ίδρυμα, τό 
όποιον έλέγετο Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, καί ήκολούθουν όλα τά 
έθνη, τώρα, άφ' ότου τόν λόγον έχουν αί Βαλκανικαί Κυβερνήσεις, τόν 
πρώτον λόγον έχει ή Βουλγαρική Κυβέρνησις, καί τόν τελευταιον αί 
άλλαι Κυβερνήσεις...”

221 βαλκανική όμοσπονδία: Ή  έλληνοβουλγαρική στρατιωτική συμ
φωνία ύπογράφηκε λίγες μέρες πριν άπό τήν έναρξη τού α ' βαλκανι
κού πολέμου, στίς 22.9./5.10.1912 (ΙΕΕ 14, 288/89), ενώ ή έλληνοσερ- 
βική συμφωνία ύπογράφηκε στίς 19.5./1.6.1913 στή Θεσσαλονίκη (βλ. 
Μαρκεζίνης, 3, 208-12, καί ΙΕΕ 14, 337-39, ειδικότερα 338).

223/24 συνδιασκέψεως τοϋ Λονδίνου : Ή συνδιάσκεψη άρχισε στίς 
3/16.12.1912· ή συνθήκη ύπογράφηκε στίς 17/30.5.1913 (Μαρκεζίνης, 3, 
203-07· ΙΕΕ 14, 330-34).

225 Άγγλους  : Βλ. Σχολιασμός, 65/66.
226-28 ζήτημα τής Θεσσαλονίκης, τήν όποιαν ... άπήτουν οί Βούλ

γαροι καί άνεθεμάτιζε τήν ώραν ποϋ τήν παίρναμε : Ή Θεσσαλονίκη 
άπελευθερώθηκε στίς 27.10.1912. Δέν είναι τελείως όρθή ή άποψη τού



Δύο τραπεζουνηακά φυλλάδια κατά Χρυσάνθου. μητροπολίτη Τραπεζούντας 43

άρθρογράφου μ. Χρ. Ό  Βενιζέλος επίμονα επιζητούσε νά καταλάβει ό 
έλληνικός στρατός τό ταχύτερο την πόλη τής Θεσσαλονίκης πριν φθά- 
σουν οί Βούλγαροι. Βλ. βοηθήματα για β ' βαλκ. πόλ. σχολ. 123/2.4* 
Σχολιασμός, 73/74* Μαρκεζίνης, 3, 143-46* ΙΕΕ 14, 295-98.

231 ύπερεξόγκωσιν, 240/41 ύπεραύξησιν τής Βουλγαρίας : Στερρά 
πεποίθηση τού άρθρογράφου μ. Χρ. ήταν νά μήν έπεκτείνεται ή βουλ
γαρική επικράτεια στή Βαλκανική, ιδιαίτερα όταν ή επέκταση γίνεται 
στά νότια τής Βουλγαρίας, στή Μακεδονία καί στή Θράκη, άποψη σύμ- 
φωνημέ τίς ιδέες τής ΟΚ γιά τήν απόκρουση των Σλάβων - Βουλγάρων 
(Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ΟΚ, 25* Σχολιασμός, 70/71 όπως καί 75/76, 82, 
86). Τό Οίκουμ. Πατριαρχείο πίστευε ότι ή βουλγαρική-σλαβική προ
παγάνδα, καί ιδιαιτέρως ή βουλγαρική έξαρχική πολιτική, ήταν μια 
απειλή γι’ αυτό. "Ετσι συμπορευόταν σχεδόν με τίς ιδέες τής ΟΚ καί με 
τήν ιδεολογία τού "I. Δραγούμη. Ό  Χρ. (Κομνηνοί 8 [4.8.1916] 121-26) 
αναδημοσίευσε από τό περιοδικό Πολιτική Επιθεώρησις τού Η. Δρα
γούμη τό άρθρο «Σκέψεις περί τής εισελάσεως των Βουλγάρων εις Μα
κεδονίαν - 20 Μάίου 1916». Τον διπλασιασμόν τής Βουλγαρίας ό Χρ. 
σημειώνει καί στή διάλεξη (Σχολιασμός, 71).

232 νύν κόπτεται : Στις 29.8./11.9.1916 ή Καβάλλα καί τό 4ο Σώμα 
Στρατού παραδόθηκαν στους Βουλγάρους. Τήν ίδια μέρα ή κυβέρνηση 
Ζαΐμη των ’Αθηνών υπέβαλε τήν παραίτησή της. (Βλ. βοηθήματα σχολ. 
123/24.) Τότε ή προσωρινή κυβέρνηση Βενιζέλου Θεσσαλονίκης (26.9./ 
9.10.1916) άνέλαβε τή διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων τής 
’Εθνικής "Αμυνας (ΙΕΕ 15, 38/39).

234 περί σπονδυλικής στήλης : Βλ. Σχολιασμός, 75/76.
235 έγκατέλειπε τούς Βορειοηπειρώτας : «Οί ’Ιταλοί, επωφελούμε

νοι από τή γερμανο-βουλγαρική επίθεση στή δυτική Μακεδονία, άρχι
σαν στά μέσα Αύγούστου, μέ τή συγκατάθεση τών Συμμάχων, νά προ- 
ιοθούν δυνάμεις στή Β. ’Ήπειρο.» (ΙΕΕ 15, 38). Βλ. καί βοηθήματα 
σχολ. 123/24.

238/39 συνθήκην τοϋ Λονδίνου... συνθήκην τοϋ Βουκουρεστίου: Γιά 
τή συνθήκη Αονδίνου βλ. σχόλ. 223/24. Ή συνθήκη Βουκουρεστίου 
ύπογράφηκε στις 28.7./10.8.1913 (ΙΕΕ 14, 352-54). Βλ. καί βοηθήματα 
σχολ. 123/24.

243 έλληνοσερβικήν ... συμμαχίαν : Ή έλληνοσερβική κατά τών 
Βουλγάρουν συμμαχία ύπογράφηκε στις 19.5./1.6.1913 στή Θεσσαλονί
κη (βλ. σχόλ. 221). Ό  Μαρκεζίνης όμως (3, 208-12) εκφράζει πολλές 
επιφυλάξεις καί αμφιβολίες γιά τήν άκρίβεια καί αλήθεια τής διχογνω
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μίας Κωνσταντίνου - Βενιζέλου ώς προς τήν έλληνοσερβική συμμαχία.
248/49 νά μεταβή εις Πετρούπολιν : ΓΗ Ρωσία, άλλά καί ή Αγγλία, 

προθυμοποιήθηκαν νά παρέμβουν γιά νά άποφευχθεΐ ό β ' βαλκανικός 
πόλεμος. Ή  Ρωσία πρότεινε διάσκεψη τών βαλκανικών συμμάχων στην 
Πετρούπολη. (Ή πρόσκληση αυτή είχε καί τήν ευμενή συγκατάθεση τής 
’Αγγλίας.) Ό  Βενιζέλος άποδέχθηκε τήν πρόσκληση νά μεταβεί στήν 
Πετρούπολη, άλλά καί τόνισε ότι δέ θά ήταν παραδεκτή ριυσική διαι
τησία άνάμεσα στήν Ελλάδα καί σέ ένα σλαβικό κράτος, ενώ, προσέ
θετε, θά δεχόταν άγγλική διαιτησία άνάμεσα στήν Ελλάδα καί στή 
Βουλγαρία (Μαρκεζίνης, 3, 213). Δέν επακολούθησε ή διάσκεψη γιατί 
έξερράγη ό πόλεμος 17/30 Ίουν. 1913 (Μαρκεζίνης, 3, 213/14).

256/57 ή ανεξάρτητος ψυχή τοϋ Κωνσταντίνου : Ή  έλληνοσερβική 
συμμαχία ύπογράψηκε τήν παραμονή σχεδόν τής ένάρξεως τού β ' βαλ
κανικού πολέμου (19.5./1.6.1913) (Μαρκεζίνης, 3, 211/12· JEE 14, 337-
39).

262/63 Ισωσε τήν Καβάλλαν: Μαρκεζίνης, 3, 223-25· βλ. καί ΙΕΕ 14, 
354, όπου άναφέρεται ότι στις διαπραγματεύσεις γιά τή συνθήκη τού 
Βουκουρεστίου ό Βενιζέλος, κάτω από τήν πίεση τών Δυνάμεων πλήν 
τής Γαλλίας, υποχρεώθηκε νά υποχωρήσει καί νά παραχωρήσει τήν Κα- 
βάλλα στους Βουλγάρους. Βλ. καί Σχολιασμός, 86.

265/66 κατά τον παρόντα Ευρωπαϊκόν πόλεμον : Ό  α ' παγκόσμιος 
πόλεμος άρχισε τό 1914.

267-78 Ό  Βασιλεύς Κωνσταντίνος — μικράς θυσίας : Γιά τις άντι- 
λήψεις τού Κωνσταντίνου γιά τήν ουδετερότητα ή μή τής Ελλάδας 
στον α ' παγκόσμιο πόλεμο βλ. Μαρκεζίνης, 3, 271-73 κ.λπ. Εντούτοις, 
άν θέλουμε νά σχολιάσουμε τήν άναδημοσίευση τού άρθρου τοϋ Τ  
Δραγούμη (βλ. σχόλ. 231) γιά τό πρόβλημα τής ουδετερότητας στό πε
ριοδικό Κομνηνοί (διευθυντής μ. Χρ.), θά σημειώναμε: 1) Ή άναδημο
σίευση αυτή σημαίνει ότι τό περιοδικό Κομνηνοί -καί ό μ. Χ ρ-, πού 
δέχονται τις ιδέες καί τή συλλογιστική τού νΙ. Δραγούμη, τάσσονται πε
ρισσότερο υπέρ τής ουδετερότητας. 2) Υπενθυμίζουμε ότι ό Κωνστα
ντίνος δέν ήταν πλέον στό θρόνο καί ότι πριν τελειώσει ό πόλεμος ό 
Χρ. είχε μεταβάλει τήν πολιτική του θέση υπέρ τής πολιτικής τού Βε
νιζέλου, πού κυβερνούσε τότε τήν Ελλάδα, νικήτρια μαζί μέ τις Δυνά
μεις τής Συνεννοήσεως. Είναι άπορίας άξιο ότι ό Χρ. στις ’Αναμνήσεις 
δέν άναγράφει τό παραμικρό γιά τήν άντιπαράθεση Κωνσταντίνου-Βε- 
νιζέλου, εκτός άπό τό έπεισόδιο στό Βατούμ (βλ. έπόμ. σχόλ.), ένώ στις 
σ. 285/86 ( ’Αναμνήσεις, διάλογος Βενιζέλου-Χρυσάνθου) άπό τόν Ιδιο
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και από τό Βενιζέλο σημειώνεται ή ένταξη τοΰ Χρ. στο πλαίσιο της ιδε
ολογίας Τ  Δραγούμη.

267-84 Ό  Βασιλεύς Κωνσταντίνος — εντός βραχέος χρονικού δια
στήματος: ’Αναλύεται ή διαφορά της πολίτικης Βενιζέλου-Βενιζελικών 
καί Κωνσταντίνου-Κωνσταντινικών (βλ. Μαρκεζίνης, 3 , 271-75). Ή 
στάση τοΰ Χρ., με άξονα τις ιδέες τοΰ Οικουμ. Πατριαρχείου, τής ΟΚ 
καί τοΰ Η. Δραγούμη, μεταβλήθηκε από την υποστήριξη τής ουδετερό
τητας τής Ελλάδας στόν α ' παγκόσμιο πόλεμο στήν τοποθέτηση υπέρ 
τής πολιτικής τοΰ Βενιζέλου. Ή  μεταλλαγή αυτή διατυπώνεται γιά 
πρώτη φορά στό κήρυγμα τοΰ μ. Χρ. στις 15.12.1918 στήν εκκλησία τοΰ 
'Αγίου Ελευθερίου στήν Τραπεζούντα (βλ. πιο κάτω, σ. 134, 2φ. 14-16) 
καί, μέ τρόπο δογματικό καί μεταφυσικό, στό δείπνο τοΰ Βατούμ, 
άρχές Φεβρ. 1919, όταν άνακοινώνει την άντίθεσή του προς τήν πρό
ποση συνδαιτυμόνος υπέρ τοΰ Κωνσταντίνου (Αναμνήσεις, 185/86 καί 
Σχολιασμός, 89/90).

278-84 Ό  δέ Βενιζέλος — διαστήματος : Βλ. 1φ. 216-25· σχόλ. 106· 
Σχολιασμός, 75/76· Μαρκεζίνης, 3, 273-75· 4, 35 κ.έ., ιδιαιτέρως 47-51 
καί 55-58· ΙΕΕ 15, 15-17.

289 Πεσών τό δεύτερον: Ό  άρθρογράφος ώς δεύτερη κυβέρνηση Βε
νιζέλου θεωρεί αυτήν πού παραιτήθηκε στις 22.9./5.10.1915 (Μαρκεζί
νης, 4, 41-47).

[Καταγράφουμε τίς κυβερνήσεις Βενιζέλου από τήν πρώτη στά πο
λεμικά χρόνια έως τήν εγκατάσταση καί πάλι στήν ’Αθήνα τό 1917, γιά 
νά ενημερωθεί ό άναγνώστης καί νά διευκολυνθεί καί ό ίδιος καί ό 
ερευνητής νά άποτιμήσει τήν πολιτική συμεριφορά τοΰ καθενός από 
τούς δύο πρωταγωνιστές τής διαμάχης.

’Από τήν πρώτη στιγμή πού ό Βενιζέλος παρουσιάστηκε στό πολιτικό 
προσκήνιο στήν ’Αθήνα, μιά «καχυποψία» απέναντι στό νέο Κρήτα πο
λιτικό κυριαρχούσε στη συμπεριφορά τοΰ βασιλέα Γεωργίου, τής αυλής 
καί έν μέρει των τότε πολιτικών κομμάτων. Ή καχυποψία αυτή τούς συ
νείχε εως τό 1920 καί ακόμα μεταγενέστερα. Κατά πόσον ήταν δικαιο
λογημένη ό άναγνώστης καί ό ερευνητής θά μπορέσει νά κρίνει, όταν 
συμβουλευθεΐ έστω καί τίς γενικές ιστορίες τής περιόδου εκείνης. Πά
ντως ακόμα καί ό Σπ. Μαρκεζίνης, πού προσπάθησε στό έργο του νά 
απαλύνει τήν αιχμηρή αντίδραση κατά τοΰ Βενιζέλου, στό κείμενό του 
δέν είναι μονόπλευρα τοποθετημένος καί βρίσκει αρκετά επιχειρήματα 
-π.χ. συνταγματολογικά (Μαρκεζίνης, 4, 75-78)- γιά τή στάση του αυτή.

Ό  Βενιζέλος καί ή κυβέρνησή του αντιμετώπισαν τον πρώτο χρόνο
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τοΰ α ' παγκοσμίου πολέμου, τό 1914, μέ τή στερρά πεποίθηση γιά τή 
νίκη τών Δυνάμεων τής Συνεννοήσεως, χτορίς όμως νά έξιυθήσουν τήν 
εξωτερική πολιτική σέ ρήξη μέ τις Κεντρικές Δυνάμεις, καί ιδιαίτερα 
μέ τίς όλοκληρωτικά αντίθετες απόψεις τοΰ Κωνσταντίνου (ΙΕΕ 15, 15-
18), όπως στά θέματα: Ή  Ελλάδα απέναντι στις εξελίξεις (Μαρκεζί- 
νης, 3, 316-19)· ό Κωνσταντίνος υπέρ τής ουδετερότητας (Μαρκεζίνης, 
3, 271-73)· ό Βενιζέλος υπέρ τής Entente (Μαρκεζίνης, 3, 273-75, 295- 
98)· προσφορά συμμαχίας από τήν Entente (Μαρκεζίνης, 3, 279-85)

Ή  αντιπαλότητα άνάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές τής πολιτικής 
αυτής διαμάχης οδήγησε σέ μιά διελκυστίνδα ενεργειών, πότε πρός όφε
λος τοΰ ένός, πότε πρός όφελος τοΰ άλλου (ΙΕΕ 15, 18-20).

Ή  κρίσιμη όμως συγκυρία τών πολεμικών συγκρούσεων στή Δύση 
καί στήν ’Ανατολή, άλλα καί στή Βαλκανική, καί ιδία στή Μακεδονία, 
ύπαγόρευσε καί στους δύο αντιπάλους πολιτικές κινήσεις πού κατέλη
ξαν στό διχασμό. Ή  κυβέρνηση Βενιζέλου υπέβαλε τήν παραίτησή της 
στις 21.2.16.3.1915 λόγω διαφωνιών μέ τον Κωνσταντίνο (Μαρκεζίνης, 
3, 288-91, 325-27· ΙΕΕ 15, 20-22).

Ή  κυβέρνηση Δ. Γούναρη, πού διαδέχθηκε τήν κυβέρνηση Βενιζέλου, 
ορκίστηκε στις 25.2./10.3.1915 καί προκήρυξε εκλογές γιά τίς 31.5./
13.6.1915 (Μαρκεζίνης, 3, 327-30· 4, 18, 26· ΙΕΕ 15, 22-26).

Στις εκλογές αυτές πλειοψήφισαν οί Φιλελεύθεροι τοΰ Βενιζέλου· ή 
κυβέρνηση Γούναρη καταψηφίστηκε στή Βουλή στις 3/16.8.1915 καί στις 
4/17.8.1915 κλήθηκε ό Βενιζέλος νά σχηματίσει κυβέρνηση, ή οποία 
όρκίστηκε στις 10/23.8.1915 (Μαρκεζίνης, 4, 29-39· ΙΕΕ 15, 26-29).

Ή  απόβαση τών Άγγλογάλλων στή Θεσσαλονίκη γιά νά βοηθήσουν 
τούς Σέρβους -συμμάχους τής Ελλάδας- υπήρξε αιτία νέας οξείας 
προστριβής Βενιζέλου - Κωνσταντίνου καί έτσι ή κυβέρνηση Βενιζέλου 
στις 22.975.10.1915 παραιτειται γιά δεύτερη φορά, πάλι λόγω διαφω
νίας μέ τόν Κωνσταντίνο (Μαρκεζίνης, 4, 41-47, 51- ΙΕΕ 15, 29).

Έτσι ό Βενιζέλος σέ διάστημα λίγων μηνών έρχεται δύο φορές σέ 
άμεση διαφωνία μέ τόν Κωνσταντίνο. Καί τίς δύο φορές παραιτειται ή 
κυβέρνηση Βενιζέλου (Μαρκεζίνης, 4, 77/78).

Ό  Κωνσταντίνος ορκίζει νέα κυβέρνηση Ζαΐμη στις 24.977.10.1915 
(Μαρκεζίνης, 4, 53’ ΙΕΕ 15, 29/30). Ή κυβέρνηση Ζαΐμη προκηρύσσει 
εκλογές γιά τίς 6.12.1915, άλλά καταψηφίζεται στις 22.10.1915 καί υπο
βάλλει τήν παραίτησή της (Μαρκεζίνης, 4, 71' ΙΕΕ 15, 30).

Ό  Βενιζέλος στις 8/21.11.1915 διακηρύσσει τήν αποχή τοΰ κόμμα
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τός του από τίς εκλογές πού προκηρύσσονται για τις 6/19.12.1915
(Μαρκεζίνης, 4, 72· ΙΕΕ 15, 32).

Στις 25.1077.11.1915 σχηματίζεται ή κυβέρνηση Στ. Σκουλούδη για 
τη διενέργεια των εκλογών με την αποχή των Φιλελευθέρων (Μαρκεζί
νης, 4, 74, 75, 77· ΙΕΕ 15, 31). Ή  νέα κυβέρνηση προσπαθεί να ελατ
τώσει τίς έλληνοσυμμαχικές διαφορές (Μαρκεζίνης, 4, 79-89’ ΙΕΕ 15, 
31).

Μέ την αποχή των Φιλελευθέρων από τίς έκλογές τής 6.12.1915 σχη
ματίστηκε μια Βουλή, πού δέν είχε τήν πλειοψηφία τής κοινής γνώμης, 
έπειδή, όπως πολλοί υποστηρίζουν, σχεδόν τό μισό έκλογικό σώμα είχε 
έπιστρατευθει (Μαρκεζίνης, 4, 89, 102’ ΙΕΕ 15, 33).

Ή κυβέρνηση Σκουλούδη έμφανίζεται στή Βουλή στις 27.1./9.2.1916 
(Μαρκεζίνης, 4, 104).

Πάντως καί για τό Βενιζέλο καί για τούς συμμάχους τήν Ελλάδα 
κυβερνούσε όχι πιά κυβέρνηση αλλά μόνο ό Κωνσταντίνος καί οι σύμ
βουλοί του (Μαρκεζίνης, 4, 85’ ΙΕΕ 15, 33/34).

Ή συγκυρία τότε τών πολεμικών περιστάσεων, καί ιδιαίτερα οί 
ένέργειες τών Κεντρικών Δυνάμεων στή Μακεδονία όπως καί ή μή 
έκτέλεση τών όρων τής προβλεπομένης διακοινώσεως τών κυβερνήσε
ων τής Entente, υποχρέωσαν τήν κυβέρνηση Σκουλούδη στις 6/19.
6.1916 νά παραιτηθεί καί να σχηματισθεΐ ή νέα κυβέρνηση Άλεξ. Ζαΐμη 
στίς 9/22.6.1916, μέ τήν εντολή νά έφαρμόσει τούς όρους τής διακοι- 
νώσεως 8/21.6.1916 (Μαρκεζίνης, 4, 128-32’ ΙΕΕ 15, 36).

Τό κίνημα τής Θεσσαλονίκης, πού είχε συγκροτηθεί έκεΐ από Βενι- 
ζελικούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς πού είχαν συμπαραταχθεί μέ 
τούς συμμάχους, οδήγησε τήν κυβέρνηση Ζαΐμη σέ παραίτηση στίς 
29.8711.9.1916, τήν ημέρα πού ελληνικά στρατεύματα, τό 4ο Σώμα 
Στρατού, στήν Καβάλλα, είχαν παραδοθεΐ στούς Γερμανοβουλγάρους 
(Μαρκεζίνης, 4, 154-57· ΙΕΕ 15, 36-39).

Ή νέα κυβέρνηση Ν. Καλογερόπουλου, 3/16.9.1916, δέν έφερε καμιά 
λύση στήν προσέλκυση τής εύμένειας τών Συμμάχων απέναντι στήν 
Ελλάδα. Έτσι, ύστερα από λίγες μέρες, στίς 27.9710.10.1916 (21.97
4.10.1916 κατά Μαρκεζίνη, 4, 162) παραιτεΐται καί αύτή (Μαρκεζίνης, 
4, 159· ΙΕΕ 15, 38/39).

Αυθημερόν, στίς 27.9710.10.1916, σχηματίζεται κυβέρνηση, πού κατά 
μεγάλο μέρος απαρτιζόταν από έξωκοινοβουλευτικά άτομα μέ επικε
φαλής τον καθηγητή καί ιστορικό Σπ. Λάμπρο (Μαρκεζίνης, 4, 170- ΙΕΕ 
15, 40/41).
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Ή κυβέρνηση αυτή παραιτήθηκε στις 21.474.5.1917 (Μαρκεζίνης. 4, 
170, 185 ΙΕΕ 15, 46).

Ό  Βενιζέλος στις 26.979.10.1916 εγκαθιδρύει στή Θεσσαλονίκη προ
σωρινή κυβέρνηση καί αναλαμβάνει τή διοίκηση των Δυνάμεων τής 
Εθνικής "Αμυνας (Μαρκεζίνης, 4, 165-69* ΙΕΕ 15, 41).

Οί διαπραγματεύσεις των άντιπροσώπων των Συμμάχων μέ τόν 
Κωνσταντίνο δεν προχωρούν καί οί δυνάμεις τους μέ βία προσπαθούν 
νά καταλάβουν τήν περιοχή των ’Αθηνών στις 18 καί 19.1171 καί
2.12.1916 («Νοεμβριανά») (Μαρκεζίνης, 4, 172-83· ΙΕΕ 15, 42).

Παρά ταΰτα ό Κωνσταντίνος έπέμενε νά μήν υποχωρεί στις άπαιτή- 
σεις τών Συμμάχων καί δέν τηρούσε τις ύποχρειόσεις πού είχε άναλά- 
βει άπέναντί τους (Μαρκεζίνης, 4, 179-83' ΙΕΕ 15, 43).

Στή Συνδιάσκεψη τού ΓΑγίου ’Ιωάννη τής Μωριέννης, στίς 6/19.4. 
1917, οί Σύμμαχοι άποφάσισαν τήν έκθρόνιση τού Κωνσταντίνου, έάν 
οί διαψορές άνάμεσα στίς δύο άντιμαχόμενες ελληνικές μερίδες φθά- 
σουν σέ μεγάλη όξύτητα. Στή μερικότερη άγγλογαλλική συμφωνία προ- 
βλεπόταν νά έξασφαλισθεΐ ή παραίτηση τού Κωνσταντίνου χωρίς στρα
τιωτική παρέμβαση, άν ήταν δυνατόν, καί μόνο σέ περίπτωση άρνήσε- 
ώς του θά προέβαιναν καί σέ στρατιωτικές ενέργειες. Τήν επιχείρηση 
αυτή θά άναλάμβαναν οί Γάλλοι. (Μαρκεζίνης 4, 202-06· ΙΕΕ 15, 44)

"Ενα μήνα πριν φτάσει στήν Ελλάδα, στίς 24.576.6.1917, ό ύπατος 
αρμοστής τών Συμμάχων, ό Γάλλος Jonnart, είχε ορκιστεί νέα κυβέρ
νηση καί πάλι μέ τόν Άλέξ. Ζα'ίμη. Ό  Jonnart άποβίβασε συμμαχικό 
άγημα στον Πειραιά καί άπαίτησε (29.5711.6.1917) τήν παραίτηση τού 
Κωνσταντίνου. Ή  ελληνική κυβέρνηση άντιπρότεινε τήν παραίτηση τού 
Κωνσταντίνου υπέρ τού δευτερότοκου γιού του ’Αλέξανδρου. Ό  Κων
σταντίνος, παρά τις άρχικές άμφιταλαντεύσεις του, άποδέχτηκε τήν 
πρόταση Ζαΐμη νά άποσυρθεί άπό τό θρόνο καί όρισε, χωρίς νά πα
ραιτηθεί τυπικά, ώς διάδοχό του τόν ’Αλέξανδρο. Ή  βασιλική οικογέ
νεια άναχώρησε γιά τήν Ελβετία, όπου έφθασε στίς 2/15.6.1917. (Μαρ
κεζίνης, 4, 206-17· ΙΕΕ 15, 46)

Στίς 30.5712.6.1917 ορκίζεται ό ’Αλέξανδρος, ενώ ό άποκλεισμός 
τής περιοχής ’Αθηνών - Πειραιώς άπό μέρους τών Συμμάχων άνεστά- 
λη στίς 2.6. καί οί έπιφανεΐς γερμανόφιλοι πολιτικοί εξορίστηκαν στήν 
Κορσική. Στίς 11.6. άνατίθεται ή εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως στό 
Βενιζέλο. Στίς 14.6.1917 ορκίζεται ή νέα κυβέρνηση, ή όποια έως τις 
4.11.1920 θά άνασχηματισθεί πολλές φορές. (Μαρκεζίνης, 4, 211, 220, 
222· ΙΕΕ 15, 46/47)
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Επειδή ό Βενιζέλος δεν μπορούσε νά κυβερνήσει με τήν άντιβενιζε- 
λική Βουλή πού σχηματίστηκε μέ τις εκλογές τού Δεκ. 1915, συγκάλεσε 
τή Βουλή πού είχε διαλυθεί στις 29.10.1915. Ήταν ή «Βουλή των Λα
ζάρων», δπως έπεκράτησε νά ονομάζεται. Ό  εθνικός διχασμός είχε πλέ
ον συντελεσθεΐ. (Μαρκεζίνης, 4, 224/25· ΙΕΕ 15, 48).]

293-313 (293 έκήρυξεν έπανάστασιν ... 295 δργανον τής Συνεννοή- 
σεως ... 303 ξένας λόγχας... ξένους στόλους ... 307 ώς πρωθυπουργός 
όίκτάτωρ1... 313 έκθρονισμοϋ): Ή περίοδος αύτή στο τέλος τού δευτέ
ρου άρθρου άναφέρεται στήν εποχή μετά τήν παραίτηση τής κυβερνή- 
σεως Βενιζέλου (22.9./5.10.1915) έως καί τον έκθρονισμό τού Κωνστα
ντίνου (30.5./12.6.1917) (Μαρκεζίνης, 4, 41-53, 71-89, 102-32, 159-83, 
202-17· ΙΕΕ 15, 29-46· στις σημειούμενες σελίδες παρεμβάλλονται καί 
άλλα θέματα, πού δε συνδέονται άμεσα μέ τό υπόψη έρευνητικό αντι
κείμενο).

1. Οί χαρακτηρισμοί δικτάτωρ καί δικτατορία γιά τό Βενιζέλο καί γιά τή διαχείρι
ση τής εξουσίας άπό τόν ίδιο ήταν, δπως φαίνεται, έπίκοινοι τότε στους άντιβενιζελι- 
κοΰς κωνσταντινικοΰς κύκλους. Παράδειγμα τό Ημερολόγιο τοΰ Γ. Στρέιτ, ό όποιος 
βρισκόταν σέ στενή επαφή μέ τόν Κωνσταντίνο (μέρος Β ', σ. 7, γιά τήν 1/14.6.1915): 
«Ή δικτατορία τοΰ Βενιζέλου προϊσταμένου απλώς ένός των κομμάτων εν τή Βουλή.» 
Τό άπόσπασμα αυτό είναι μιά μαρτυρία γιά τό πώς άποτιμοΰσαν τή διακυβέρνηση τής 
χώρας οί άντίπαλοι τοΰ Βενιζέλου. "Ετσι δέν είναι πρωτοτυπία τοΰ Χρ. ή έκφραση δι- 
κτάτωρ γιά τό Βενιζέλο.



50 '06 . Λαμψίόης

Σχολιασμός πρώτου φυλλαδίου

1. Ό  αρχιμανδρίτης "Ανθιμος καί ή μονή Σουμελά
Ό  Δ. Σεράσης στον Πρόλογό του πληροφορεί τον άναγνώστη ότι ό 

άρχιμανδρίτης "Ανθιμος, πού με απόφαση τοΰ Πατριαρχείου τό Φεβρ. 
1916 παύθηκε από ηγούμενος τής μονής Σουμελά, συνέταξε καί υπέβαλε 
έκθεση γιά τό μοναστηριακό ζήτημα, στην οποία καταγγέλλει τό μ. Χρ. 
ώς συγγραφέα των δύο άνυπόγραφων άρθρων «'Έλληνες καί Λε
βαντίνοι» στην εφημερίδα Λόγος. Στη συνέχεια [1φ. 18-22] άναφέρεται 
στον ανώνυμο άρθρογράφο, τοΰ οποίον ή άκρισία καί ή ψυχική εμπά
θεια επί τοσοϋτον έξίκετο, ώστε νά τολμήσχι διά των χυδαιοτέρων φρά
σεων καί λέξεων νά έξυβρίστ] ένα νπέροχον καί έξοχον "Ελληνα πο- 
λιτευτήν τον Ελευθέριον Βενιζέλον.

"Ηδη ό Χρ. τό Σεπτ. 1915', άφηγούμενος μια περιοδεία του στα μο
ναστήρια Σουμελά, Βαζελώνος καί 'Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα χα
ρακτήρισε τον ηγούμενο τής μονής Σουμελά "Ανθιμο «καλόν άνθρωπον 
άλλα μέθυσον»1 2. Έτσι, άσφαλώς καί μέ εισήγηση τοΰ μητροπολίτη Τρα- 
πεζούντας Χρ., τό Πατριαρχείο θά άποφάσισε τήν παύση τού άρ- 
χιμανδρίτη "Ανθιμου άπό τή θέση τοΰ ηγουμένου τής μονής. Πατριαρ
χικό γράμμα λοιπόν προς τό Χρ. άνήγγειλε τή μεταβολή αυτή καί τό 
διορισμό τοΰ Οικονόμου ’Αθανάσιου Σουμελίδη, δόκιμου κληρικού, ώς 
νέου ηγουμένου τής μονής. Ταυτόχρονα άνέθεσε τήν έποπτεία τής 
μονής3, πού μέχρι τότε είχε ό επίσκοπος Ροδοπόλεως, στο μητροπολίτη 
Τραπεζούντας καί τή διαχείριση στή δημογεροντία τής Τραπεζούντας. 
Τήν πατριαρχική αυτή άπόφαση γνωστοποίησε ό Χρ. καί στό νέο 
ηγούμενο, ό όποιος, άφοΰ έλαβε τήν εντολή άπό αυτόν, εφοδιασμένος

1. ’Αναμνήσεις, 115.
2. ’Αναμνήσεις, 117.
3. Ό  χαρακτηρισμός τοΰ άρχιμανδρίτη "Ανθιμου άπό τό μ. Χρ. ώς «μέθυσου» νο

μίζουμε δτι έβάρυνε πολύ στην άπόφαση τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου γιά παύση τοΰ 
"Ανθιμου άπό τή θέση τοΰ ηγουμένου.
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μέ τά σχετικά πατριαρχικά έγγραφα, αναχώρησε άμέσως γιά τή μονή 4.
Ή αρχιεπισκοπή Ροδοπόλεως, πού είχε ιδρυθεί τό 1863 καί στήν 

οποία υπάγονταν ελληνικά χριστιανικά χωριά έξαρτώμενα ανέκαθεν 
άπό τις γειτονικές σ’ αυτά μονές Παναγίας Σουμελά, Προδρόμου Ίω- 
άννου Βαζελώνος καί 'Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα (ή καθεμιά μέ τό 
σύνολο τών χωριών πού ανήκαν σ’ αυτήν [9 στή Σουμελά, 25 στη Βα
ζελώνος, 13 στήν Περιστερεώτα]5 αποτελούσε μιά εξαρχία)6, καταργή- 
θηκε τό 1867 καί συστήθηκε ξανά ώς μητρόπολη τό 1902 βάσει συνοδι
κού πατριαρχικού εγγράφου7 μέ πρώτο μητροπολίτη Ροδοπόλεως τό 
Γερβάσιο Σαρασίτη8.

Τό 1906 ή μονή Σουμελά μέ άπόφαση τής Τεράς Συνόδου τού Πα- 
τριαρχείου άποσπάται άπό τή δικαιοδοσία τού μητροπολίτη Ροδοπό
λεως καί προσαρτάται σ’ αυτήν τού μητροπολίτη Τραπεζούντας, ενώ ή 
έποπτεία τής διαχειρίσεως τής μονής ανατίθεται στή δημογεροντία τής 
κοινότητας Τραπεζούντας. Παραμονές Χριστουγέννων τού 19069 ό τό
τε άρχιδιάκονος Χρ. μέ εντολή τού μητροπολίτη καί τής δημογεροντίας 
έπισκέπτεται τή μονή Σουμελά γιά νά εξετάσει πώς έχει ή κατάσταση 
τής μονής καί νά είσηγηθεΐ τά δέοντα. Ό  ίδιος διηγείται τήν εξέλιξη τής 
άποστολής του αυτής10: [46] ... Παραλαβών λοιπόν τον κλητήρα Παύ
λον, άνεχώρησα εις τήν μονήν Σουμελά άπέχουσαν οκτώ ώρας εκ Τρα- 
πεζοϋντος. Έφθάσαμεν εις Δζεβιζλίκ και έκείθεν έφιπποι κατηυ- 
θυνόμεθα προς τήν μονήν Σουμελά. Έσταθμεύσαμεν εις έν Μετόχιον 
αυτής, οπότε εις τό άντικρυνόν μέρος τής κοιλάδος τής μονής Σουμελά

4. Αναμνήσεις, 122.
5. Γερβάσιος (Σαρασίτης) μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως, «Επαρχία Ροδο

πόλεως», ΛΠ  6 (1935) 68-85, εδώ 83/84.
6. «Εκκλησία», 651/52, 683-87· Μανουήλ I. Γεδεών, «Τά σφάλματα τών έπισκο- 

πικών καταλόγων», Κήρυξ (Κωνσταντινουπόλεως) 3 (1892) 65-67, 81-83, 100-104, 115- 
18, 138/39, 145-47 (ημιτελές)· ό Ιδιος, «Έξαρχίαι πατριαρχικαί πρίν 180 ετών», ΕΛ 32 
(1912) 67-69, 148-52’ 33 (1913) 250-52, 264/65.

7. Γιά τό ζήτημα τής αρχιεπισκοπής Ροδοπόλεως καί τής άνασυστάσεώς της ώς μη- 
τροπόλεως βλ. «Εκκλησία», 638/39, 671/72, 686/87· Γερβάσιος (Σαρασίτης), ό.π.

8. Χρ. Μυρίδης, «Ή οικογένεια τών Σαρασιτών καί ό Γερβάσιος Σαρασίτης», ΛΠ  
7 (1937) 3-82.

9. ’Αναμνήσεις, 46. Βλ. όμως «’Εκκλησία», 671, όπου ή μετάβαση στή μονή Σουμελά 
τοποθετείται τόν Ίαν. 1907. Ή  διαφορά αυτή πιθανόν νά οφείλεται στή χρονολόγηση 
κατά τό παλαιό καί τό νέο ημερολόγιο.

10. ’Αναμνήσεις, 46-48.



52 Όδ Λαμψίδης

όιεκρίνομεν υπόπτους κινήσεις καί φωνάς, καί ένα άνθρωπον άποχω- 
ρισθέντα των άλλων καί ερχόμενον πρός ημάς. Οί θορυβοΰντες ήσαν 
έγκά\ΑΊ)θετοι των μοναχών, έν οίς καί ό έλθώνχωρικός, όστις είπεν εις 
τον κλητήρα Παΰλον ότι οί χωρικοί είναι αποφασισμένοι να μή άφή- 
σωσι τον εξαρχον νά μεταβή εις την μονήν. Οί χωρικοί ούτοι καί οί 
μοναχοί έστηρίζοντο εις το προηγούμενον τού Μητροπολίτου Τραπε- 
ζοϋντος Κωνσταντίου Καρατζοπούλου, όστις πρό ολίγων έτών, στα
λείς υπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου έξαρχος εις τήν Ί. Μονήν 
Σουμελά, έκωλύθη υπό των ιδίων χωρικών νά μεταβή καί έπέστρεψεν 
άπρακτος εις Τραπεζοϋντα. Ό  κλητήρ Παύλος, όστις καί τότε συνώ- 
δευσε τον Μητροπολίτην, επί τή είδήσει τού χωρικού έθορυβήθη, άλλ' 
εγώ είπον εις τον Παύλον ότι θά προχωρήσωμεν καί θά ίδωμεν τί θά 
κάμουν οί χωρικοί διά νά μάς έμποδίσουν. Πράγματι διέβημεν εις τό 
άντικρυνόν μέρος τής κοιλάδος, έπεράσαμεν άπό τήν οικίαν εις τήν ό
ποιαν ήσαν συνηγμένοι οί χωρικοί καί έθορύβουν, χωρίς νά τολμήση 
τις νά έξέλθη διά νά μάς έμποδίση καί έπροχωρήσαμεν εις τον δρόμον 
τής μονής, όπου εις μικράν άπόστασιν άπ’ αύτής ήλθον εις προνπάντη- 
σίν μας οί τρεις χωροφύλακες, οί άποτελούντες τον σταθμόν χωροφυ
λακής κάτωθεν τής μονής, οί όποιοι μάς συνώδευσαν μέχρι τής μονής. 
Κάτω τής μονής μάς ύπεδέχθησαν όλοι οί πατέρες, ηγουμένου τού πο- 
νηροτάτον προηγουμένου Παρθενίου, όστις ήτο πάντοτε οργανωτής 
όλων τών κινημάτων. Συνοδευόμενος ύττ’ αυτών άνήλθον τήν μακράν 
καί υψηλήν κλίμακα τής μονής, είσήλθον εις τον ναόν τής μονής, έκτι- 
σμένον εντός βράχων. Μετά δοξολογίαν καί δέησιν έξήλθομεν τού ναού 
καί μετέβημεν εις τό Συνοδικόν, όπου μετά τάς πρώτας συστάσεις έπε- 
λήφθην τού έργου, έχων γραμματέα, τον καί άλλοτε γραμματέα τής 
μονής Ίωάννην Κουσίδην, ον καί παρέλαβον εκ Τραπεζοϋντος. Έζή- 
τησα νά εξετάσω πρώτον τήν κατάστασιν τής μονής εις έπιπλα, άμφια 
καί κειμήλια, έγνώριζον δέ ότι είχον οί μοναχοί λεπτομερή καταγραφήν 
αύτών, γενομένην υπό τού φιλότιμου Μητροπολίτου Ροδουπόλεως 
Γερβασίου, όταν οϋτος ήτο επόπτης τής Μονής. Οί μοναχοί όμως άπέ- 
κρυψαν τό βιβλίον τής άπογραφής, λέγοντες ότι τό έχει ό Μητροπολί
της Ροδουπόλεως. Ήπείλησα ότι θά τηλεγραφήσω εις τον Μητρο
πολίτην Ροδουπόλεως ζητών τό βιβλίον καί επί τούτφ μοί έπαρουσί- 
[48]ασαν τό βιβλίον τής άπογραφής, είπόντες ότι τό είχεν εϊς τών άδελ- 
φών λησμονημένον εις τό δωμάτιόν του. 'Έχων οδηγόν πολύτιμον τήν 
άπογραφήν ταύτην έξηκρίβωσα τήν όλην κατάστασιν τής μονής εις κτή
ματα, εις έπιπλα καί κειμήλια. Μετά ταύτα είσήγαγον άμέσως τό κοινο-
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βιακόν σύστημα αντί τον ιδιορρύθμου, δπερ έπεκράτει έως τότε. Προϊ- 
στάμην δέ τακτικώς ό ίδιος της κοινής τραπέζης, υποχρεών νά κατέρ- 
χωνται εις αυτήν καί οί τρεις ήγέται των καλογήρων, Παρθένιος, Γε
ράσιμος καί Ιγνάτιος, οιτινες άλληλοετρώγοντο. 'Απλούστερος τούτων 
ήτο 6 Γεράσιμος τον όποιον καί διώρισα ηγούμενον. Τής κοινής τραπέ
ζης, εφόσον εύρισκόμην εν τή μονή, προήδρευον εγώ καί μετεϊχον πάν- 
τες Ανεξαιρέτως οί μοναχοί.

Οϋτω διευθετήσας κατά το ένόν τα πράγματα τής μονής άπεχαι- 
ρέτησα τούς μοναχούς, προσκυνήσας εις τό καθολικόν τής μονής καί 
προπεμφθείς μέχρι τής τελευταίας κλίμακος υπό πάντων τών μοναχών, 
προσποιουμένων τούς ευχαριστημένους καί άπήλθον. Μέ συνώδευον ό 
άλλοτε γραμματενς τής μονής καί νϋν καθηγητής τής Τουρκικής εις τό 
Φροντιστήριον Τραπεζοϋντος I. Κουσίδης καί ό κλητήρ Παύλος 
Φωστηρόπουλος. Διήλθομεν καί πάλιν διά τού υποβλητικού δάσους τής 
μονής Σουμελά καί κατέβημεν εις Δζεβιζλίκ καί έκεϊθεν έπιβάντες τής 
άμάξης κατήλθομεν εις Τραπεζοϋντα, όπου ύπέβαλον έκθεσιν όλων τών 
πεπραγμένων εις τον Μητροπολίτην Τραπεζοϋντος καί εις τήν Δημο
γεροντίαν, οιτινες ήσαν πραγματικώς ευχαριστημένοι.

Αυτή υπήρξε, τό 1906/07, μία φάση τοΰ μοναστηριακού ζητήματος, 
τού σχετιζομένου ειδικότερα μέ τή μονή Σουμελά, κατά τήν όποια σχε
δόν πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε ό Χρ., όταν ώς αρχιδιάκονος υπηρετούσε 
στή μητρόπολη Τραπεζούντας11.

11. Τό 1911 δημοσιεύθηκε από τό τυπογραφείο τοΰ Δ. Σεράση Τά σκάνδαλα τής 
Σουμελά καί ή άλήθεια τοΰ I. Δοξόπουλου (φυλλάδιο 135 σελ.). Ό  συγγραφέας I. Δο- 
ξόπουλος, ανεψιός τοΰ ηγούμενου τής μονής Σουμελά Παρθενίου Σπινθηρόπουλου, 
αναφέρει γιά τά σκάνδαλα στις έξαρχικές τοΰ Πόντου μονές: [110/11] «Έκ τής άδυνα- 
μίας τών δύο ίδίφ είρημένων Τ. Μονών [Σουμελά καί Βαζελώνος] πρός τό διοικεΐν καί 
διέπειν τόν έξαρχιακόν λαόν, έξοκείλαντα καί άναρχικόν οΰτω καταστάντα.» Ό  Χρ. 
Μυρίδης, πού παραθέτει τό άπόσπασμα, προσθέτει: «Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων 
δήλον γίνεται δτι χαώδης κατάστασις έπεκράτει εις τήν έκκλησιαστικήν καί πνευμα
τικήν διοίκησιν τών έξαρχιών ... Οί έξαρχιώται άλλως τε έν πλειοψηφίμ, καί μάλιστα 
οί τοΰ τμήματος Σουμελά, διακαώς έπεθύμουν καί ήθελον τήν άμεσον μητροπολιτικήν 
διοίκησιν πρός εύρυτέραν καί άνωτέραν κοινοτικήν καί σχολειακήν όργάνωσιν καί 
πρόοδον.» Ή κατάσταση αυτή λοιπόν, όπως τήν χαρακτηρίζει ό Χρ. Μυρίδης, επι
κρατούσε στή μονή Σουμελά, τήν όποια τό Πατριαρχείο έθεσε υπό τόν μητροπολίτη Ρο- 
δοπόλεως Γερβάσιο Σαρασίτη καί τό 1916 υπό τήν έποπτεία τοΰ μητροπολίτη Τραπε
ζούντας. Βλ. άμέσως πιό πάνω, 50.
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2. Ό  άρχιμανδριτης "Ανθιμος καί ή έκθεσή του πρός τό 
Πατριαρχείο

Ή καταγραφή των γεγονότων μετά τήν παύση τοϋ άρχιμανδρίτη 
"Ανθιμου ώς ηγουμένου τής μονής Σουμελά (Φεβρ. 1916) καί ή βεβαί
ωση τοΰ Δ. Σεράση στον Πρόλογό του ότι ό αρχιμανδρίτης Άνθιμος 
υπέβαλε έκθεση πρός τό Πατριαρχείο, όπου καταγγέλλει τό μ. Χρ. ώς 
συγγραφέα τών άρθρων «Έλληνες καί Λεβαντίνοι», προβάλλουν τά 
ερωτήματα ποιο ήταν τό έγγραφο αυτό (ό Δ. Σεράσης στον Πρόλογο 
γράφει [ 1 φ. 3-5] δι ’ εκθέσεώς του πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον, 
έπ’ άφορμή τοϋ Μοναστηριακού ζητήματος) καί πότε τό έγγραφο αυτό 
υποβλήθηκε στό Πατριαρχείο.

Πρώτον ή εκθεσις : Ό  άρχιμανδριτης Άνθιμος συνέταξε καί υπέβα
λε τό έγγραφο αυτό σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο μετά τήν παύση του 
άπό τό άξιωμα τοΰ ηγουμένου καί έτσι δέν μπορεί νά άποτελεΐ έγγρα
φο παραπόνων γιά τήν αποπομπή του. Ένα παρόμοιο έγγραφο δέ θά 
μπορούσε νά άναμείνει τόσο χρονικό διάστημα (άπό τό Φεβρ. 1916 έως 
τό πολύ τον Αΰγ. 1917) γιά νά συνταχθεΐ καί νά υποβληθεί. Εύλογα 
λοιπόν δέν πρέπει νά συνδεθεί ή άναφερομένη άπό τό φυλλαδιογράφο 
έκθεση γιά τό μοναστηριακό ζήτημα με άναφορά παραπόνων. Άλλω
στε, στήν άντίθετη περίπτωση, ό φυλλαδιογράφος θά μνημόνευε οπωσ
δήποτε, πιστεύουμε, ότι τό έγγραφο τοΰ πρώην ηγουμένου Άνθιμου εί
χε γραφεί καί σταλεί καί μέ αφορμή τήν παύση του άπό τό άξίωμα καί 
όχι μόνο μέ άφορμή τό μοναστηριακό ζήτημα. Τό έγγραφο πού ό πρώ
ην ηγούμενος "Ανθιμος υπέβαλε πρός τό Πατριαρχείο θά ήταν λοιπόν 
μιά αυτοτελής διατύπωση άπόψεών του γιά τό μοναστηριακό καθεστώς 
τής μονής του, τής μονής Παναγίας Σουμελά.

Δεύτερον ό χρόνος υποβολής. Ή  συγγραφή τής έκθέσεως πρέπει νά 
έγινε στό χρονικό διάστημα άπό τή δημοσίευση τών άρθρων στήν εφη
μερίδα Λόγος (Αύγ. 1917) έως τή δημοσίευση τοΰ φυλλαδίου (1920). 
Λογικό είναι άκόμα νά χρονολογήσουμε τήν έκθεση τοΰ Άνθιμου σέ 
περίοδο, όπου θά ήταν δυνατόν νά άποσταλεΐ στό Πατριαρχείο καί, 
μετά τήν εξέτασή της άπό τήν Τερά Σύνοδο, νά γίνει άποδεκτή.

Ή  πλέον πρόσφορη χρονική περίοδος είναι, νομίζουμε, ή περίοδος 
μετά τήν άνακωχή τοΰ Μούδρου (30 Όκτ. 1918). Τότε ήταν δυνατόν, 
έστω καί εν μέσω δυσχερειών, νά υπάρχει επικοινωνία άνθρώπων ή καί 
άλληλογραφία άνάμεσα στόν ποντιακό χώρο τής Τραπεζούντας καί 
στήν Κωνσταντινούπολη, κατάσταση άδιανόητη πριν άπό τή συνθήκη
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ανακωχής έξαιτίας των αυστηρότατων μέτρων τής τουρκικής στρατιω
τικής και πολιτικής διοικήσεως12. Ή έκθεση τοϋ πρώην ηγουμένου 
"Ανθιμου υποθέτουμε ότι γράφηκε καί στάλθηκε μετά τη συνθήκη τοΰ 
Μούδρου καί, ακόμα ακριβέστερα, κατά τη διάρκεια τής απουσίας τοϋ 
Χρ. στη Δυτική Ευρώπη (Φεβρ. 191913- Όκτ. 1919, καί Ταν. 1920 καί με- 
τέπειτα) καί έως τή δημοσίευση τοϋ πρώτου φυλλαδίου (τό 1920).

Ή έκθεση τοϋ άρχιμανδρίτη "Ανθιμου προς τό Οίκουμ. Πατριαρχείο 
είχε ώς θέμα τό μοναστηριακό ζήτημα, δηλαδή, υποθέτουμε, τήν άνε- 
ξαρτοποίηση των τριών μονών από τό μητροπολίτη Τραπεζούντας καί 
τήν υπαγωγή τους καί πάλι στο μητροπολίτη Ροδοπόλεως14. Ήταν, 
υποθέτουμε, μιά συναγωγή επιχειρημάτων για τό δίκαιο καί ορθό τής 
άποσπάσεως των τριών μονών από τήν έποπτεία τοϋ μητροπολίτη Τρα
πεζούντας. Στο έγγραφο αυτό ό "Ανθιμος θά έγραφε καί τήν καταγγε
λία του ότι ό μ. Χρ. υπήρξε πολέμιος καί αντίμαχος τοϋ πρωθυ- 
πουργοϋ τής Ελλάδας Ελευθερίου Βενιζέλου, πράγμα που άποδείκνυε 
ή δημοσίευση τών δύο άρθρων «Έλληνες καί Λεβαντίνοι».

3. Τό άρθρο τοϋ Άλεξ. Πολυχρονίδη

Στον Πρόλογο τοϋ φυλλαδίου άναφέρεται καί τό άρθρο τοϋ Άλεξ. 
Πολυχρονίδη μέ τίτλο «Παύσατε τάς διαιρέσεις», πού είχε δημοσιευθει 
στήν εφημερίδα Φάρος τής ’Ανατολής, στις 19 Αύγ. 1917, δηλαδή δύο 
μέρες μετά τή δημοσίευση τοϋ δεύτερου άρθρου στο Λόγο. Ό  συγ
γραφέας Άλεξ. Πολυχρονίδης άποσκοποϋσε, όπως δηλώνεται καί στον 
τίτλο, νά τερματίσει δημοσιεύματα μέ παρόμοιο περιεχόμενο, πράγμα 
τό όποιο καί συνέβη.

Ό  Άλεξ. Πολυχρονίδης θά έχαιρε μεγάλης έκτιμήσεως καί θά είχε κύρος στήν 
κοινή γνώμη τών Ελλήνων τής Τραπεζούντας καί τοϋ Πόντου, όπως συμπεραίνεται 
καί άπό τόν τίτλο τοϋ άρθρου του. Ό  τίτλος, τό περιεχόμενο, ή συλλογιστική τοΰ 
άρθρου όπως καί ή έπελθούσα κατάπαυση δημοσιεύσεως άρθρων μέ παρόμοιο θέ
μα στον τύπο συνιστοϋν κατά τή γνώμη μας σοβαρό επιχείρημα γιά τό κύρος τοϋ

12. Ό  Χρ. έστελνε γράμματα στήν Κωνσταντινούπολη μόνο μέ πρόσωπα τελείως 
αξιόπιστα, όπως μέ τόν καθηγητή τοΰ Φροντιστηρίου Τσαμπερτίδη ( ’'Αναμνήσεις, 116).

13. Τότε, τό Φεβρ. 1919 (μετά τις 6 Φεβρ.), ό Χρ. είχε άναχωρήσει γιά τή Δυτική 
Εύρώπη ώς μέλος τής άντιπροσωπείας τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, γιά 
νά συμβάλει, σέ συνεργασία μέ τήν έπίσημη κυβερνητική αντιπροσωπεία τής Ελλάδας, 
στή Συνδιάσκεψη Ειρήνης τών Παρισίων ('Αναμνήσεις, 184-86, 189/90).

14. Βλ, πιό πάνω, 50/51.
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Άλεξ. Πολυχρονίδη καί τόν έμφανίζουν νά έχει τή δυνατότητα καί τήν ικανότητα 
νά πείθει καί τήν κοινή γνώμη. Καί γίνεται άκόμη πειστικότερος, άφοϋ ό ίδιος, 
δπως εύθαρσώς τό δμολογεί στό κείμενό του. δέν είναι όπαδός τού Βενιζέλου, άλλά 
πιστεύει στην πολιτική τής ουδετερότητας, τήν όποια προέβαλλε ό τότε βασιλέας 
τής Ελλάδας Κωνσταντίνος.

4. Η ταύτιση τοΰ συγγραφέα των δύο άρθρων

Ή δική μας ανάλυση καί διερεύνηση τοΰ κειμένου τοΰ φυλλαδίου 
έχει σκοπό νά καθορίσει καί νά προσδιορίσει σαφώς τό συγγραφέα τών 
δύο άρθρων πού δημοσιεύονται στήν εφημερίδα Λόγος μέ τίτλο «'Έλ
ληνες καί Λεβαντίνοι». Ειδικότερα: α) Ποιος τά υπέγραψε μέ τρεις 
αστερίσκους15 πού σχημάτιζαν ανεστραμμένο τρίγωνο. Είναι άραγε ό μ. 
Χρ., δπως τό έγραψε ό άρχιμανδρίτης "Ανθιμος; β) Ποιά ήταν ιδεολο
γικά ή πολιτική τοποθέτηση τοΰ Χρ. καί άν ή τοποθέτηση αυτή ταυτίζε
ται θεματογραφικά μέ εκείνη πού δηλώνεται στα δύο άρθρα τής εφημε
ρίδας Λόγος, γ) Τό παράλληλο ή καί τό δμοιο σέ αποσπάσματα τών δύο 
άρθρων μέ άλλα κείμενα τοΰ Χρ. Ή  άπάντηση στά τρία αυτά σημεία θά 
φανερώσει -καί φανερώνει- ώς άναντίρρητο κατά τή γνώμη μας συγ
γραφέα τών άρθρων τό Χρ.

α. Ή  υπογραφή
Τό κύριο άρθρο «’Αλληλεγγύη καί Σύνδεσμοι» στό 4ο τεΰχ. τοΰ πε

ριοδικού Κομνηνοί16 έφερε αντί γιά υπογραφή τρεις άστερίσκους πού 
σχημάτιζαν ένα ανεστραμμένο τρίγωνο. Στό δημοσίευμά μας γιά τό πιο 
πάνω περιοδικό17 αποδώσαμε τό κείμενο αυτό στό μητροπολίτη Τραπε- 
ζούντας καί διευθυντή τοΰ περιοδικού Χρύσανθο. Ή  πατρότητα αυτή 
δικαιολογείται καί από τις ιδέες, τούς συλλογισμούς άλλά καί από τήν 
έκφραση (γλωσσική) τοΰ άρθρου αυτού, τό όποιο έχει λάβει ώς βάση 
ένα όμοιότιτλο άρθρο «Σύλλογοι καί Σύνδεσμοι», πού ό μητροπολίτης 
είχε δημοσιεύσει στό περιοδικό ΕΑ (δταν ήταν διευθυντής καί άρχισυ- 
ντάκτης της)18 καί τό είχε υπογράψει μέ τά αρχικά ΧΦ, δηλ. Χρύσανθος

15. Ή  υπογραφή μέ τρεις άστερίσκους μνημονεύεται καί στόν Πρόλογο [ 1φ. 17] τού 
έκδότη τοΰ φυλλαδίου Δ. Σεράση.

16. Κομνηνοί 4 (25.6.1916) 43-45.
17. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό “Κομνηνοί"», 143 καί 151.
18. ΕΑ 33, 1 (5.1.1912 [διορθωτέο σέ 1913]) 485-87.
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Φιλιππίδης, δπως καί πολλά άλλα άρθρα στο Ιδιο περιοδικό. Τό άρθρο 
τής ΕΑ, μέ τετραπλάσια έκταση από εκείνο τοΰ περιοδικού Κομνηνοί 
διαπραγματευόταν τό θέμα προσαρμοσμένο στην τότε κοινωνική καί εν 
μέρει πολιτική συγκυρία (τή δημιουργία συλλόγων καί συνδέσμων μέ
σα στήν κοινωνία, τα διάφορα είδη καί τις διάφορες μορφές συλλόγων 
καί συνδέσμων όπως καί τήν ωφέλεια καί χρησιμότητά τους γιά τον 
Ελληνισμό τοΰ οθωμανικού κράτους, καί ειδικότερα -άφοϋ τό άρθρο 
δημοσιευόταν στο δημοσιογραφικό όργανο τοΰ Οικουμ. Πατριαρχείου- 
γιά τόν ίδιο τόν κλήρο, άνώτερο καί κατώτερο). Ή  παρατηρούμενη μι
κρή διαφορά στο λεκτικό των δύο άρθρων δικαιολογείται άπό τή με
γαλύτερη ροπή πρός τήν τότε καθαρεύουσα νεοελληνική19 στό περιοδικό 
Κομνηνοί, όπως π.χ. στήν άρχή τοΰ άρθρου ή λέξη επιπολάζονσι, πού 
δεν υπήρχε στό δημοσίευμα τής ΕΑ.

Ευθύς εξαρχής όχι λίγοι Έλληνες τής Τραπεζούντας, άντιτιθέμενοι 
στήν πολιτική τοποθέτηση τοΰ άνώνυμου άρθρογράφου, θά είχαν 
άποδώσει τό δημοσίευμα «'Έλληνες καί Λεβαντίνοι» στον τότε μητρο
πολίτη Τραπεζούντας Χρ. Επιχείρημα: Ιδιοκτήτης καί διευθυντής τής 
εφημερίδας Λόγος20, όπου δημοσιεύθηκαν οι δύο συνέχειες τοΰ άρθρου 
αύτοΰ, ήταν ό Ν. Λεοντίδης, γνώριμος, όμοϊδεάτης καί άγαπητός φίλος 
τοΰ Χρ.

Νίκος Λεοντίδης. Γεννήθηκε στήν Τραπεζούντα τό 1881. Μετά τίς γυμνασιακές 
σπουδές φοίτησε στή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί παρακολούθησε 
μαθήματα στή Σχολή Πολιτικών Επιστημών στό Παρίσι. Έπέστρεψε στήν Κωνστα
ντινούπολη, όπου άσπάστηκε τίς ιδέες τής ΟΚ21 (μυστική όργάνωση μέ σκοπό τήν προ
άσπιση τών ελληνικών θέσεων στό οθωμανικό, τουρκικό κράτος), τής όποιας έγινε μέ
λος. Ταυτόχρονα δημοσιογραφοΰσε καί έγινε σημαντικός παράγων τών Τραπεζουντίων 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό 1913 πήρε μέρος στήν πολιτική κίνηση τοΰ πρίγκιπα Σα- 
μπαχεντίν22 έναντίον τών κρατουντών Νεοτούρκων. Συνελήφθη, καταδικάστηκε καί έ
μεινε μερικούς μήνες στις φυλακές τής Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τήν άποφυλάκισή 
του διέφυγε στή Ρωσία. Δέν τοΰ ήταν δυνατόν νά επιστρέφει στήν Τραπεζούντα, γιατί 
οί Τούρκοι τόν είχαν καταδικάσει γιά τήν τότε ανατρεπτική του δράση. Έπέστρεψε

19. Ή  κοινή γνώμη στήν Τραπεζούντα δέν ήταν ευνοϊκή στή «δημοτική» γλώσσα, 
πού ό Χρ. καί παραδεχόταν καί προσπαθούσε νά διαδώσει. Βλ. Λαμψίδης, «Δημο
τικιστής Χρύσανθος» καί πιό κάτω, σ. 157, σχόλ. 2φ. 536/37 καί σ. 201, σημ. 101.

20. Βλ. πιό πάνω, σ. 13, σημ. 7.
21. Σουλιώτης-Νικολάΐδης, ΟΚ, 225.
22. C. Svolopoulos, «L’initiation de Mourad V a la franc-maijonnairie par Cl. Scalieri», 

Balkan Studies 21/2 (1980) 441-57.
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στον Πόντο, δταν τά ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τήν Τραπεζούντα, καί συνεργά
στηκε μέ τό μ, Χρ. (Ό  Ν. Λεοντίδης είχε προωθήσει τήν υποψηφιότητα τού Χρ. γιά τή 
Μητρόπολη τής Τραπεζούντας23 24 25 26. 'Αλλωστε μέ τό Χρ τόν συνέδεε καί ή κοινή ιδεολο
γία τής ΟΚ.)

Στήν Τραπεζούντα έξέδωσε τήν έφημερίδα Λόγος, δπου υποστήριζε τή δράση τού 
έκεί μητροπολίτη. Μαζί μέ άλλους νέους ίδρυσε τήν ’Εθνική Ένωση Νέων24, ή όποία 
συνήργησε στήν υλοποίηση τής πολιτικής τού Χρ. στον Πόντο στό διάστημα τής δια- 
κυβερνήσεως τής Τραπεζούντας καί τής ποντιακής περιοχής άπό τό Χρ. κατά τή ρω
σική κατοχή. Μέ τό τέλος τής ρωσικής κατοχής καί τήν άποχώρηση τών ρωσικών στρα
τευμάτων διέφυγε καί πάλι στή Ρωσία15. Έκει άγωνίστηκε γιά τήν αυτονομία τού Πό
ντου καί έγινε ό πρώτος πρόεδρος τής Έθνοσυνελεύσεως τών Ποντίων στό Βατούμ24.

Μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή κατέφυγε στήν Ελλάδα, άνέλαβε διευθυντής 
στό ύπουργεϊο Προνοίας καί ύστερα άντιπρόσωπος τής έλληνικής κυβερνήσεως στή 
Μικτή υποεπιτροπή ’Ανταλλαγής. Τό 1932 έκλέγεται βουλευτής Δράμας μέ τό Λαϊκό 
Κόμμα τού Παναγή Τσαλδάρη καί γίνεται υπουργός Γενικής Διοικήσεως Θράκης. Τό 
1935 έκλέγεται γιά δεύτερη φορά βουλευτής στό νομό Θεσσαλονίκης. Πέθανε τό 1942 
στήν ’Αθήνα. Επικήδειο του έξεφώνησε ό Θ. Θεοφύλακτος27. Ό  Λεοντίδης ήταν όπα-

23. Ό  Χρ. ( ’Αναμνήσεις, 77, 162/63,172,175) άναφέρει δτι δ Ν. Λεοντίδης ήταν έπι- 
κεφαλής τών Τραπεζουντίων τής Κωνσταντινουπόλεως καί δτι μαζί μέ τούς τότε προ
κρίτους τής Τραπεζούντας Κ. Θεοφύλακτο καί Α. Καπαγιαννίδη είχε συμβάλει στήν 
εκλογή του στή Μητρόπολη τής Τραπεζούντας.

24. !Αναμνήσεις, 156.
25. Θεοφύλακτος, 175. Πριν άρχίσει ή έπανάσταση στή Ρωσία ό Χρ. έστειλε τό Ν. 

Λεοντίδη στή Μόσχα γιά αυτονομία τού Πόντου χωρίς τουρκική διοίκηση καί έπο- 
πτεία. Τό γεγονός αύτό, πού δέ γράφεται στις ’Αναμνήσεις. άναφέρεται άπό τόν Ιδιο 
τό Ν. Λεοντίδη στήν Εθνοσυνέλευση τών Ποντίων στό Βατούμ τήν 1/14.4.1920. Θεο
φύλακτος, 157: «Μέ τήν άπελευθέρωσιν Τραπεζοΰντος άπό τούς Ρώσσους άρχίζει ή 
πρώτη κίνησις. Μέ άπόφασιν δμάδος Τραπεζουντίων δ Χρύσανθος άπέστειλε τόν Ν. 
Λεοντίδην εις Πετρούπολιν καί ύπέβαλεν αυτός διά τού Πρεσβευτοΰ Κακλαμάνου 
πρότασιν εις τήν Έλλην. Κυβέρνησιν περί προσαρτήσεως τής Τραπεζοΰντος καί ένδο- 
χώρας εις τήν Ρωσσίαν ώς Επαρχίας τοπικής, μέ θρησκευτικήν καί έκπαιδευτικήν άνε- 
ξαρτησίαν κατά τό πρότυπον τής Φιλλανδίας. Ή  πρότασις διεβιβάσθη, έπηκο- 
λούθησαν δμως τά Ρωσσικά έπαναστατικά γεγονότα.» Βλ. έπίσης Λαμψίδης, «Μιά νέα 
πηγή». 261.

26. Θεοφύλακτος, 150, συνεδρίασις 24/6.8.1919.
27. Θεοφύλακτος, 363-65. Ό  Θ. Θεοφύλακτος καί ό Ν. Λεοντίδης άγωνίστηκαν στά 

ίδια χρόνια, άν καί δχι πάντοτε στό Ιδιο πολιτικά ιδεολογικό στρατόπεδο. Αυτό ήταν 
έκδηλο κατά τόν άγώνα γιά τήν αυτονομία τού Πόντου στήν 'Εθνοσυνέλευση τών Πο
ντίων στό Βατούμ καί στή δράση καί τών δύο στό διάστημα τής ρωσικής κατοχής στήν 
Τραπεζούντα καί στήν περιφέρεια τού Πόντου.
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δός των Ιδεών τοϋ Πωνα Δραγούμη καί πολιτικά τοποθετημένος εναντίον τοϋ Έλευθ. 
Βενιζέλου καί της πολιτικής του κατά τόν α ' παγκόσμιο πόλεμο28.

Κανείς δεν απέδωσε τή δημοσίευση των δύο άρθρων στο Ν. Λεοντί- 
δη. Δε διαθέτουμε ούτε την εφημερίδα Λόγος ούτε την εφημερίδα Φάρος 
τής Ανατολής19 ούτε καί την εφημερίδα Κήρυξ30, για νά εντοπίσουμε συμ
πληρωματικά καί άλλα στοιχεία, πού θά μάς βοηθούσαν νά άποδώσου- 
με μέ πλήρη βεβαιότητα την πατρότητα τού δημοσιεύματος στο Χρ.

Βαρύνουσα καί επώνυμη υπήρξε ή καταγγελία τού έως τό 191631 
ηγουμένου τής μονής Σουμελά ’Άνθιμου γιά την ταύτιση τοϋ μ. Χρ. μέ 
τό συγγραφέα των δύο άρθρων τής εφημερίδας Λόγος «Έλληνες καί 
Λεβαντίνοι». Άλλωστε στη μαρτυρία τοϋ Άνθιμου θεμελιώνεται καί ή

28. Γιά τό Ν. Λεοντίδη βλ.: Χρ. Θεοδωρίδης, Αιακριθέντες τοϋ ξερριζωμένον Ε λ 
ληνισμού. τόμος Α ' (’Αθήναι 1975) 150-52· «Νικόλαος Δ. Λεοντίδης», Ποντιακά Φύλ
λα, τεϋχ. 2 ί’Απρίλ. 1936)· «Εκκλησία», 749-51 (δσα γράφονται γιά τήν Εθνική Έ νω 
ση Νέων)· λήμμα «Ν. Λεοντίδης», Εγκυκλοπαίδεια Ποντιακού Ελληνισμού 3 (1989) μέ 
υπογραφή Σ.Θ.Τ.- Θεοφύλακτος, 150 κ.έ., δσα, πολλά, άναφέρονται στό Ν. Λεοντίδη, 
στις εργασίες τής Έθνοσυνελεύσεως τών Ποντίων στό Βατούμ, καθώς καί τόν επι
κήδειο πού έξεφώνησε ό Θεοφύλακτος (βλ. προηγούμενη σημείωση).

29. Βλ. πιό πάνω, 24, 1φ. 24. Ή  εφημερίδα αυτή τής Τραπεζούντας δέν πρέπει νά 
συγχέεται μέ όμοιότιτλο εγκυκλοπαιδικό ημερολόγιο, πού δημοσιευόταν στήν Κωνστα
ντινούπολη από I. Γ. Σακελλαρίδη καί Σα. Τοϋ ημερολογίου αυτού έχουμε υπόψη τόν 
τόμο τοϋ 1902 (500 σελ, καί 200 εικόνες), πού περιείχε καί άκριβέστατο χάρτη Τουρ
κίας καί Ελλάδας. Εκτός άπό τά σχετικά μέ τό ημερολόγιο, περιείχε καί πολλές άλ
λες μελέτες καί πληροφοριακά δημοσιεύματα. Βλ. Μηνιαΐον Δελτίον τοϋ έν Κων- 
σταντινονπόλει Ελληνικόν Εμπορικού Επιμελητηρίου, έτος 4ο, άρ. 26 (Φεβρ. 1902) σ. 
32, βιβλιογραφική παρουσίασή του κάτω άπό τόν υπότιτλο «Βιβλιογραφία». Ό πω ς 
διαβάζουμε στά περιεχόμενα, εκεί δέ δημοσιεύεται τίποτα ειδικότερα γιά τήν ποντιακή 
περιοχή.

30. Δυστυχώς άντίτυπα τών εφημερίδων αύτών δέν υπάρχουν ούτε καί στή Βι
βλιοθήκη τής Βουλής τών Ελλήνων (βλ. Παναγ. Φ. Χριστόπουλος, Εφημερίδες άπο- 
κείμενες στή Βιβλιοθήκη τής Βουλής (1789-1970). Περιγραφικός κατάλογος. [’Αθήνα 
1994]). Οί δύο πρώτες δέν άναφέρονται κάν στό ευρετήριο, ή τρίτη, Κήρυξ. δέν είναι 
δυνατόν νά έντοπισθεΐ καί νά ταυτισθει, εφόσον δέ διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία 
τής ταυτότητάς της. Εφημερίδα μέ τήν επωνυμία Κήρυξ δέν άναγράφεται στά σχετικά 
μέ τόν ελληνικό τύπο στόν Πόντο δημοσιεύματα, ούτε στόν Κανδηλάπτη, δ.π., ούτε καί 
στό Χρ. Μυρίδη, ό.π. Γι’ αύτό νομίζουμε ότι θά πρόκειται γιά ελληνική εφημερίδα, πού 
έκδιδόταν ίσως άλλοϋ, ίσιος στήν Κωνσταντινούπολη. Εντούτοις τό ευρετήριο τοϋ Π. 
Χριστόπουλου, Εφημερίδες, δ.π., στό μεγάλο άριθμό εφημερίδων μέ τό όνομα αύτό δέν 
άναφέρει καμιά μέ τόπο έκδόσεως τήν Κωνσταντινούπολη.

31. Βλ. ’Αναμνήσεις, 122.
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βεβαιότητα τοϋ εκδότη Δ. Σεράση για τήν ταυτότητα τοΰ άρθρογράφου 
καί ακριβώς ή μαρτυρία αυτή υπήρξε άποφασιστική γιά τή δημοσιοποί
ηση, σε ιδιαίτερο φυλλάδιο, των δύο αυτών άρθρων32.

β. 'Η ιδεολογία τοϋ Χρύσανθού (ιδεολογικό πλαίσιο - θεωρία τής 
άριστοκρατίας)

Το δλο ιδεολογικό περίγραμμα τοΰ φυλλαδίου "Ελληνες καί Λεβα
ντίνοι καταγράφεται μέσα άπό τήν άντιπαράθεση τών δύο προσωπικο
τήτων πού ήγήθηκαν τότε στήν Ελλάδα δύο πολιτικών παρατάξεων: 
τοΰ βασιλέα Κωνσταντίνου, ό όποιος κατά τή δημοσίευση τών δύο άρ
θρων στήν εφημερίδα Λ όγος33 είχε ήδη απομακρυνθεί άπό τό θρόνο (30 
Μαΐου / 12 Τουν. 1917)34, καί τοΰ Έλ. Βενιζέλου, ό όποιος είχε άναλά- 
βει τή διακυβέρνηση ολόκληρης τής Ελλάδας (εγκατάσταση τής κυβερ- 
νήσεως Βενιζέλου στήν Αθήνα στις 14/27 Ίουν. 1917)35. Ή  πλήρως

32. Εντούτοις ό Δ. Σεράσης είχε καί λόγους προσωπικούς νά είναι άντίθετος καί 
άντίπαλος τοΰ μ. Χρ. Είναι πολύ πιθανόν ό Χρ., ένήμερος τών ένεργειών τοΰ Δ. Σε
ράση καί τών Μητροπολιτών [βλ. πιο πάνω, 19, άπόρρητη έκθεση Χειμωνίδη «(...ύπο- 
δεικνυόντων ώς τόπον τήν Σάνταν μέ υποκινητήν τόν Χρύσανθον), έξικνουμένων μέ
χρι προδοσίας»] νά είχε ύπαινιχθεϊ καί τό Δ. Σεράση ώς προδότη στό γνωστό του κή
ρυγμα τής 25ης Μαρτίου 1918 στήν έκκλησία τοΰ 'Αγίου Βασιλείου στήν Τραπεζούντα 
(πιό κάτω, 178/79).

33. 11 καί 17.8.1917, βλ. πιό πάνω, 20, 21.
34. Μαρκεζίνης, 4, 147, 210/11.
35. Μαρκεζίνης, 4, 219/20. Τότε τερματίζεται ό βίος τής κυβερνήσεως Θεσσαλο

νίκης, πού ό Βενιζέλος είχε σχηματίσει τήν 1/14 Όκτ. 1916 (Μαρκεζίνης, 4, 165-69· 
26.979.10.1916 κατά τήν ΙΕΕ 15, 41,44), ώς άρχηγός τής Εθνικής Άμυνας καί τής Τρι
ανδρίας (Έλ. Βενιζέλος, Παΰλος Κουντουριώτης καί Παν. Δαγκλής). Ή  Τριανδρία είχε 
έγκατασταθεΐ στή Θεσσαλονίκη τέλος Σεπτ. 1916 (Μαρκεζίνης, 4, 95) καί υποστήριζε, 
σέ άντίθεση μέ τήν τότε κυβέρνηση τών Αθηνών, τήν πολεμική προσπάθεια τής Συνεν- 
νοήσεως (Entente). Δημιουργεί εύλογα άπορίες πώς τά δύο αύτά άρθρα έναντίον τοΰ 
Βενιζέλου δημοσιεύονται τόν Αΰγ. 1917, ένώ ήδη άπό τόν ’Ιούνιο ό Βενιζέλος ήταν 
πρωθυπουργός όλόκληρης τής Ελλάδας. Είναι δυνατόν νά υποθέσουμε δτι γεγονός τό
σο έξαιρετικής σημασίας, όπως ήταν ή έγκατάσταση τής κυβερνήσεως Βενιζέλου άπό 
τις 14 Ίουν. 1917, δέν είχε άκόμη φθάσει ώς είδηση στήν έλληνική παροικία τής Τραπε- 
ζούντας ώς τις 11 Αύγ. τοΰ ίδιου χρόνου; Σχετικά μέ τήν ταχύτητα μεταδόσεως ειδή
σεων άπό τήν 'Ελλάδα στήν Τραπεζούντα σημειώνουμε: στό περιοδικό Κομνηνοί 8 (4.8. 
1916) 121-26 καί 9 (20.8.1916) 147-52 άναδημοσιεύονται άπό τό περιοδικό τοΰ Ίωνα 
Δραγούμη Πολιτική Έπιθεώρησις (Αθήνα 11.6.1916), 821-28, τά Πρακτικά τών έργα- 
σιών τής Ελληνικής Βουλής τής 23-25 Μαΐου 1916 καί «Ή κριτική τής έν Έλλάδι κρί-
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αντιθετική παρουσίαση των δύο αυτών προσωπικοτήτων άπό τόν 
άρθρογράφο, καί στό περιεχόμενο αλλά καί στον τίτλο των άρθρων, 
ήταν τελείως ακραία. Πρόδρομη όμως καί προεξαγγελτική ανάλυση τής 
άντιπαραθέσεως αυτής είχε γίνει άπό τόν ίδιο συγγραφέα ήδη προγενέ
στερα.

Τό ιδεολογικό θεμέλιο τής συλλογιστικής τοΰ συγγραφέα των άρ
θρων «Έλληνες καί Λεβαντίνοι» όριοθετεΐται στήν κοινωνιολογική θε
ωρία τής κυκλοφορίας των άριστων, τής άριστοκρατίας36. Μιά πρώτη 
εκτεταμένη διατύπωση τής θεωρίας αυτής ό Χρ. άναγράφει στήν £Α37 
«Ή εν Κίνμ έπανάστασις καί ή κυκλοφορία των άριστοκρατιών»: [10] 
Διακρίνομεν δέ έν πάση κοινωνίμ, πλήν τής τάξεως των πλουσίων καί 
των πτωχών, καί τό άνθος αυτής, τ.έ. τήν αριστοκρατίαν κατά τήν ετυ
μολογικήν σημασίαν τής λέξεως άριστος καί τόν δήμον. Έκάστης άρι
στοκρατίας ό χαρακτήρ έξαρτάται έκ των ιδιοτήτων, αί όποϊαι τίθενται 
ως βάσις τής έκτιμήσεως αυτής. Μετά τήν άνάλυση τής άριστοκρατίας 
άναφέρεται [11/12] στήν ιστορία τής αρχαίας Ελλάδας, τής Ρώμης, τοΰ 
μεσαίωνα καί των νεότερων χρόνων καί, ειδικότερα, στήν κυκλοφορία 
των άριστοκρατιών στον κλήρο.

Τό Ιδιο αυτό θέμα μνημονεύει χρονογραφικά ό Χρ. μέ λίγα λόγια 
στό περιοδικό Κομνηνοθ8. Έκεΐ δίνεται άναλυτική περίληψη τοΰ κη-

σεως» δπως καί ή άνάλυση τής εξωτερικής καί εσωτερικής καταστάσεως άντίστοιχα. 
Καί πέρασαν δύο μήνες άπό τά γεγονότα αυτά γιά νά δημοσιευθεϊ ή σχετική είδηση στό 
περιοδικό Κομνηνοί. Στήν περίπτωση όμως τής άναλήψεως τής διακυβερνήσεως όλης 
τής Ελλάδας άπό τό Βενιζέλο θεωρούμε δτι ό κατοχικός ρωσικός καί ό καθαρά ρωσι
κός τύπος άσφαλώς θά είχε αναγράψει τήν είδηση σχεδόν άμέσως μετά τό γεγονός καί 
έτσι, πιστεύουμε, θά είχε φθάσει ή πληροφορία καί στήν Τραπεζούντα. Ή  καθυστέρη
ση τής πληροφορήσεως -εάν βέβαια είναι πραγματική καί δεν άφορά μόνο τό περιο
δικό Κομνηνοί- δημιουργεί πάντως πολλές άπορίες.

36. Τή θεωρία αυτή στό Πανεπιστήμιο τής Λωζάνης δίδασκε άπό τό 1893 ό Ιταλός 
καθηγητής τής κοινωνιολογίας Βιλφρέντο Παρέτο (1848-1923), τού όποιου άκροατής 
υπήρξε ό Χρ., όταν νεαρός, τό 1909-11, παρεπιδημούσε γιά άνώτερες σπουδές στήν Ε λ 
βετία. Ή  θεωρία αυτή είχε έντυπωσιάσει τό Χρ. καί έν μέρει άφομοιώθηκε άπό αυτόν, 
όπως προκύπτει άπό τή μνεία καί τήν άνάπυξή της σέ διάφορα δημοσιεύματα του (βλ. 
καί πιό κάτω, 116). Καί άπό τή θέση αυτή ευχαριστώ καί πάλι τήν κ. Ιωάννα Λαμπί- 
ρη-Δημάκη, πανεπιστημιακή καθηγήτρια τής κοινωνιολογίας, γιά τις έπακριβεΐς πλη
ροφορίες, πού φιλόφρονα καί εύγενικά μάς έδωσε καί γιά τόν Βιλφρέντο Παρέτο καί 
γιά τήν κοινωνιολογική θεωρία του.

37. ΕΑ 32, 2 (7.1.1912) 9-12.
38. Κομνηνοί 14 (29.10.1916) «Χρονικά», 258.
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ρύγματος πού έκανε την Κυριακή, 23 Όκτ. 1916, ατό Μητροπολιτικό
ναό αναπτύσσοντας τήν εύαγγελική περικοπή «Έξήλθεν ό σπειρών τού 
σπειραι τον σπόρον αύτοϋ»19.

Εκτεταμένα όμως επανέρχεται στο Ιδιο περιοδικό39 40. Δημοσιεύεται 
Διάλεξις τής Α. Σ. τοϋ Μητρ. Τραπεζοϋντος κ. κ. Χρυσάνθου λεχθεΐσα 
τή 3 Δεκεμβρίου έν τφ  Θεοφυλακτείω Νηπιαγωγείο) - Αί άριστοκρατί- 
αι, όπου αναλύεται τό περιεχόμενο τού όρου «άριστοκρατίαι». Στό ε
πόμενο φύλλο41 μέ τόν Ιδιο τίτλο (αλλά με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου) 
δημοσιεύονται, σύμφωνα μέ τήν όμολογία τού Ιδιου, συγκεκριμένα πα
ραδείγματα άπό τήν ιστορία42.

Δίνει παραδείγματα άπό τήν άρχαία ελληνική ιστορία, άπό τήν ι
στορία τής Ρώμης καί τής νεότερης Ελλάδας. Γιά τήν επανάσταση τού 
Στρατιωτικού Συνδέσμου τού 1909 (στό Γουδί) γράφει43 44: [325] Ή  σχε
τική παϋσις τής συναλλαγής, ή έκκαθάρισις των υπαλλήλων όλα όσα 
ώνομάσθησαν Ανόρθωσις ήσαν άμεσα άποτελέσματα τής έπαναστά- 
σεως καί έργα τής νέας ύγιοϋς αριστοκρατίας· καί επί κεφαλής τής αρι
στοκρατίας ταύτης τεθείς ό τότε διάδοχος καί κατόπιν βασιλεύς τής 
Ελλάδος ό δυνατός καί ένδοξος Κωνσταντίνος?\ έμεγαλούργησε κατά

39. Έκεΐ μάλιστα τονίζεται: Εΐνε άνάγκη νά υπάρξη άριστοκρατία τον πνεύματος 
καί τον ήθους διά νά [ή λέξη παραλείπεται κατά τήν έκτύπωση] γίνη κάτι τι τό γεν- 
ναϊον καί σοβαρόν.

40. Κομνηνοί 17 (10.12.1916) 305-07.
41. Κομνηνοί 18 (24.12.1916) 324-32.
42. Στό τέλος τοϋ άποσπάσματος στό τεϋχ. 17 γράφεται [307] ΓΕπεται σννέχεια), 

ένώ στό τεϋχ. 18, χωρίς νά προσδιορίζεται ειδικότερα εάν τό δημοσιευόμενο σχεδόν 
όμοιότιτλο μελέτημα άποτελεί συνέχεια τοϋ προηγουμένου, άναγγέλλεται: [324] Όσα 
έλέχθησαν περί κνκλοφορίας τών άριστοκρατιών καθίστανται καταληπτότερα διό πα- 
ραθέσεως συγκεκριμένων παραδειγμάτων έκ τής Ιστορίας.

43. Κομνηνοί 18 (24.12.1916), 325-27. Γιά τήν έπανάσταση στό Γουδί βλ. ΙΕΕ 14, 
258-66.

44. Ασφαλώς ό Χρ. έχει παραπλανηθεΐ άπό τήν πηγή, άπό τήν όποια άντλησε τήν 
πληροφορία ότι ό τότε διάδοχος καί μετέπειτα βασιλέας Κωνσταντίνος είχε τεθεί επι
κεφαλής τοϋ Στρατιωτικού Συνδέσμου, κύριου καί άποφασιστικοϋ φορέα τής έπανα- 
στάσεως στό Γουδί καί τής μετέπειτα Άνορθώσεως. Ό λως άντιθέτως ό Στρατιωτικός 
Σύνδεσμος στά κύρια αίτήματά του περιλάμβανε τήν άπομάκρυνση τοϋ διαδόχου καί 
τών πριγκίπων άπό τό στρατό, καί μάλιστα τήν κατάργηση τής θέσεως τοϋ γενικού έπι- 
θεωρητή τοϋ στρατού πού κατείχε 6 διάδοχος, καί τής «κλίκας» τών άξιωματικών τοϋ 
έπιτελείου τοϋ διαδόχου (Μαρκεζίνης, 2, 364/65 καί 3, 81, 87-89· βλ. καί ΙΕΕ 14, 258).
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τούς δύο βαλκανικούς πολέμους· ή αυτή νέα υγιής αριστοκρατία εΐνε ή 
καλέσασα εκ Κρήτης τον ορεινόν5 Βενιζέλον σφυρηλατηθέντα καί 
τούτον κατά τήν διάνοιαν καί τήν ψυχικήν δύναμιν εν τή πάλη προς 
τούς Τούρκους εν Κρήτη, καί αυτόν ώρισαν νά συνέχιση τή συνεργα
σία τής αριστοκρατίας τό άνορθωτικόν της έργον, επί κεφαλής τού 
οποίου προσωρινός είχε τεθή ό πολιός γέρων καί άσπιλος πολιτικός 
Στέφανος Δραγούμης.

Ύστερότερα: [326] Τεθλασμένην ράβδον, ή οποία κατ’ ουσίαν καί εν 
τή πραγματικότητι εΐνε ευθεία, βλέπουν καί όσοι καί σήμερον άκόμη εις 
μεγάλα ιστορικά φαινόμενα άποδίδουν μικράς προσωπικάς αιτίας ... 
όσοι ώς κυρίαν αιτίαν τής συνεννοήσεως των εθνοτήτων εν Τουρκία 
καί τού Βαλκανικού συνδέσμου θεωρούν εν πρόσωπον είτε Πατριάρ
χης λέγεται τούτο είτε Βενιζέλος είτε ... καί όσοι τέλος ώς άποκλει- 
στικήν αιτίαν τής εσχάτως παρατηρηθείσης έν Έλλάδι άναγεννήσεως 
καί προόδου θεωρούν άποκλειοτικώς τον κ. Βενιζέλον.

Στη συνέχεια αναλύει πώς σχηματίστηκε ή βαλκανική συμμαχία κα
τά τής Τουρκίας: Τό πρόγραμμα τούτο ίσοδυνάμει μέ πλήρη παλινόρ- 
θωσιν τής παλαιός Αυτοκρατορίας παρ’ δλας τάς είσχωρησάσας νέας 
ιδέας. Καί είργάζοντο υπό τήν ηγεσίαν των Ελλήνων τής οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, Σέρβοι καί Βούλγαροι καί Βλάχοι καί ’Αρμένιοι καί 
Αλβανοί καί φιλελεύθεροι Τούρκοι καί Αραβες καί Κιρκάσιοι καί 
Κούρδοι, τείνοντες όλοι εις τον τεθέντα κοινόν σκοπόν, τον οποίον 
αυτομάτως πάντες κατενόησαν, άνευ πολλών επεξηγήσεων καί χρονο
τριβών καί έπιζητοϋντες πάντες όσα τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον

Ό  πρωθυπουργός Βενιζέλος ήταν εκείνος πού τό Μάιο 1911 έπανέφερε ώς γενικό 
επιθεωρητή στρατού καί αρχιστράτηγο τό διάδοχο Κωνσταντίνο (Μαρκεζίνης, 3, 137). 
(Τό γεγονός αυτό, αν καί μαρτυρείται από τήν Ιστορία, δέν άναφέρεται στά κείμενα τού 
Χρ.· βλ. πιό κάτω, 68/69, 72.) Καί γιά τό κείμενο τού Β. Δούσμανη (Μαρκεζίνης, 3, 
175/76), βασικό γιά τήν έξιστόρηση τού α ' βαλκανικού πολέμου, έχουν έκφρασθεί δχι 
μόνο επιφυλάξεις ώς πρός τήν ορθότητα των Ιστορούμενων, πού «κατηγορήθηκαν» ώς 
υποκειμενικά καί υποκείμενα σέ σφάλματα μνήμης (εκ λήθης ή καί εκ προκαταλήψε
ων). Καί έτσι ή «άναζήτησις τής αντικειμενικής αλήθειας καθίσταται έργον δυσχερέ- 
στατον» [176],

45. Στό δεύτερο άρθρο τού Λόγου (πιό πάνω, 27-32, 1φ. 118-319) ύπερτονίζεται ή 
όρεινή οργάνωση καί ή όρεινή συγκρότηση τού ελληνικού τότε στρατού, ή όποια ήταν 
σύμφωνος πρός τήν ορεινήν φύσιν τής χώρας ... ώστε νά δύναται ό στρατός νά έλίσ- 
σηται έπί όρεινών εδαφών, όπου σπανίζουσιν αί άμαξιταί οδοί [1φ. 141-45], Στόν ό- 
ρεινό χαρακτήρα τού στρατού αποδίδεται ή όλη νικηφόρα πορεία κατά τούς πολέμους 
1912/13. Βλ. καί πιό κάτω, 76-80.
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μετά τής Εξαρχίας των Βουλγάρων, τών 'Αρμενικών καί των άλλων 
Πατριαρχείων έπέόωκαν εις την Υψηλήν Πύλην διά τακριρίον αι
τήματα κοινά τών έν Τονρκίμ χριστιανικών έθνών.

Ή συνεννόηση τών διαφόρων έθνοτήτων τοϋ όθωμανικοϋ, τουρκι
κού κράτους ήταν πριν άπό τό 1912 ιδεολογικός στόχος τοΰ Οικουμ. 
Πατριαρχείου, τής ΟΚ46 καί τοϋ πολίτικου καί ιδεολογικού πιστεύω 
τοϋ νΙωνα Δραγούμη: Ήταν ή ενδυνάμωση τοϋ οθωμανικού κράτους, 
εκσυγχρονισμένου, μέσα στό όποιο, έν ίσότητι καί ίσονομίμ, θά συμβί- 
ωναν οί διάφορες εθνότητες, μειονότητες, καί όπου τό ελληνικό στοι
χείο, τό πολυπληθέστερο τών μειονοτήτων, θά αποτελούσε μοχλό καί 
όργανο τής «ανατολικής» (όθωμανικής-τουρκικής) «αυτοκρατορίας» 
καί τοΰ εκσυγχρονισμού της. Τις ιδέες αυτές τις είχε αποδεχθεί ό Χρ. 
ως μέλος τής ΟΚ, ενώ ώς άρχισυντάκτης τής ΕΑ τις είχε επανειλημμέ
να μερικώς άναλύσει στά άρθρα πού δημοσίευε εκεί. Επιγραμματικά 
καταγράφει τί κατ’ ουσίαν υπήρξε τό Οικουμ. Πατριαρχείο στην Τουρ
κία47: Έν Τουρκίμ τό Οίκ. Πατριαρχείον ύπήρξεν ούχί απλώς θρη
σκευτική άρχή, άλλά καί άπό τίνος άπόψεως πολιτική τών 'Ορθοδόξων 
απάντων άρχή, υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ όποιου έλευθέρως άναπτυσ- 
σόμεναι καί διαβιοϋσαι αί διάφοροι εθνότητες έτήρησαν τήν έθνικήν 
αυτών ύπόστασιν κατά τά μακρά τής τουρκικής κυριαρχίας έτη.

[293]48Τόν άπό τής σωβινιστικής ταύτης πολιτείας τών Νεοτούρκων 
εις αυτήν τήν ϋπαρξιν τών άλλων έθνοτήτων έπικρεμάμενον όξύν κίν
δυνον συναισθανθέντες Έλληνες Σέρβοι καί Βούλγαροι κατενόησαν, 
ότι συμφέρον αυτών εΐνε, όπως λησμονοϋντες τάς παλαιάς έχθρας 
συνασπισθώσι προς άποτροπήν τοϋ φοβερού τούτου κινδύνου. Καί 
λοιπόν αφέντες τον πολύδακρυν Α ρην καί είρηνεύσαντες προς άλλή- 
λους συνεργάζονται μετά καί τών άδελφών Αρμενίων υπέρ τοϋ κοινοϋ 
συμφέροντος, δπερ εΐνε ή ύπεράσπισις τής έθνικής αυθυπαρξίας καί ή 
διά τούτου άνάστασις τής έρημουμένης υπό τής Έριννύος τοϋ σωβινι
σμού πατρίδος ... Α λλ' έάν αί χριστιανικοί έθνότητες δέν δελεασθώσιν 
υπό τών δολίων υποσχέσεων μηδέ πτοηθώσιν υπό τών άπειλών καί άν 
όχι μόνον αυτοί μένωσιν έν τή συμμαχίμ άκλόνητοι ώς βράχοι, άλλά

46. Σουλιώτης-Νικολάίδης, ΟΚ. 151-56- βλ. Υπόμνημα πρός τήν Κυβέρνησιν τής 
Ελλάδος, χρονολογημένο στις 15 Ίαν. 1911, μέ υπότιτλο «Συνεννόησις Βαλκανικών». 
Βλ. καί πιό κάτω, 123/24.

47. «Αίμα καί πΰρ», ΕΑ 33. 22 (1.6.1913) 300-02, έδώ 301.
48. «Στώμεν καλώς», ΕΑ 31, 36 (10.9.1911) 293-95.
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καί τά άλλα πιεζόμενα έθνη Αλβανούς καί *Αραβας προσλάβωσιν εις 
την ίεράν ταύτην συμμαχίαν, εϊνε βέβαιον, δη  οί Νεότονρκοι θά άναγ- 
κασθώσι να άνακρούσωσι πρύμναν ή αριθμητική καί προ πάντων ή 
οικονομική καί ηθική των συνησπισμένων έθνών υπεροχή θά κατα- 
στείλη τάς οωβινιστικάς τάσεις των Νεοτούρκων θά πεισθώσιν οϋτοι, 
δτι αί συνθήκαι εν Τουρκίμ οϋσαι δλως διάφοροι των εν Γερμανίμ δέν 
έπιτρέπουσιν εις αυτούς νά έφαρμόσωσιν εις τά λοιπά έθνη τήν πολι
τικήν τής πιέσεως ... Στώμεν λοιπόν καλώς οί σύμμαχοι έν τφ κοινφ 
άγώνν ούδέ πρέπει νά δελεασθώμεν ύπό δολίων παραχωρήσεων γενη- 
σομένων τυχόν προσωρινώς εις εν ή δύο των συμμάχων έθνών προς 
διάσπασιν τής συμμαχίας ... Αλλά καί αν τυχόν, δπερ άπευχόμεθα, 
έγκαταλειφθώμεν ύπό τών φυσικών ημών συμμάχων, θά άγωνισθώμεν 
καί μόνοι μέχρι ένός ύπέρ τών εθνικών ημών δικαίων καί τής εθνικής 
ημών αύθυπαρξίας■ διότι ούκ αν πριαίμην ούδενός λόγου βροτόν, /  
δστις κεναϊσιν έλπίσι θερμαίνεται, ί  Άλλ’ ή καλώς ζήν, ή τεθνηκέναι /  
τόν εύγενή χρή.

Ή συνεννόηση τών βαλκανικών λαών, πού είχε αρχίσει νά σχεδιά
ζεται καί νά υλοποιείται άπό τό Χαρίλ. Τρικούπη49, έπιδιώχθηκε ήδη τό 
1910 άπό τό Στέφανο Δραγούμη με προσέγγιση Ελλάδας-Βουλγαρίας 
καί μέ σκοπό μιά βαλκανική συνεννόηση50. Συνεχίστηκε άπό τό Βενι- 
ζέλο, πού είχε τη βοήθεια τού άνταποκριτή τών Times καί φίλα προσ
κείμενου πρός τούς Βουλγάρους James David Bourchier (1850-1920)51. 
Έτσι πολύ μικρό χρονικό διάστημα πριν άπό τήν κήρυξη τού α ' βαλ
κανικού πολέμου (10 Όκτ. 1912) ό Βενιζέλος υπογράφει «εσπευσμένα» 
έλληνοβουλγαρική συνθήκη, στις 5 Όκτ. 1912. Καί ό πόλεμος αύτός τή 
στιγμή εκείνη δέν ήταν πρωτοβουλία τής Ελλάδας. Ή Ελλάδα, όπως 
ό Βενιζέλος είχε εξηγήσει, είχε επιφυλάξεις γιά τήν ειλικρίνεια τής 
Βουλγαρίας, ταυτόχρονα όμως ή μικρή της πολεμική ισχύς τής επέβαλ
λε νά έχει συμμάχους. Καί κατόρθωσε νά έχει τή συμμαχία, έστω καί 
όχι τόσο ειλικρινή, τής Βουλγαρίας. Ή Σερβία πάλι ήταν διατακτική.
’ Ανέμενε σέ περίπτωση έλληνοτουρκικής συγκρούσεως νά δει τά πρώ-

49. Μαρκεζίνης, 2, 214-17. Τοϋ Χαρ. Τρικούπη προσπάθεια «ήταν ή άμεση συ
νεννόηση μέ τούς βαλκανικούς λαούς» (ΙΕΕ 14, 17/18), καί ειδικότερα μέ τή Σερβία καί 
τή Βουλγαρία (ό.π., 19).

50. Μαρκεζίνης, 3, 161-64.
51. Μαρκεζίνης, 2, 225/26 καί 3, 161-64, 165-67.
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τα αποτελέσματα καί μόνον ύστερα νά άποφασίσει γιά τήν παρέμβασή 
της κατά τής Τουρκίας. Τή συνεργασία Ελλάδας καί Βουλγαρίας ή, κα
λύτερα, Ελλάδας καί λοιπών Βαλκανίων, προωθούσε ιδιαίτερα ή πο
λιτική τής ’Αγγλίας52 53.

Ή πιο πάνω άνάλυση αυτή γιά τήν άριστοκρατία καταλήγει55: [326] 
Τέλος ή παρατηρηθεΐσα κατά τά τελευταία ταϋτα έτη πρόοδος έν Έλλά- 
δι καί τά κατορθώματα αυτής οφείλονται πρώτιστα καί μάλιστα εις τήν 
μεστήν σφρίγους καί ζωής νέαν ελληνικήν άριστοκρατίαν. έπειτα δέ εις 
τον ύπέροχον αυτής Βασιλέα καί εις τον κ. Βενιζέλον, άνδρα πεπροι- 
κισμένον μέ όξύτατα φυσικά πλεονεκτήματα. Καί ό μ. Χρ. μνημονεύει 
καί πάλι τήν προσπάθεια τού τότε διαδόχου καί τήν έκθεση, πού ώς 
αρχιστράτηγος υπέβαλε μέ τή λήξη τού πολέμου τού 1897: [327] ... καί 
κατηρτίσθη οϋτω καί συνετάχθη καί ώργανώθη τελειότατα ό έλληνικός 
στρατός καί επί κεφαλής τοϋ στρατοϋ τούτου τεθείς τω 1912 καί 1913 
ό κατά τό 1897 συντρίβεις54 Διάδοχος έμεγαλούργησε καί έδοξάσθη 
λαμπρά στήσας νίκης τρόπαια κατά γήν καί κατά θάλασσαν.

Διά τον αύτόν λόγον έδοξάσθη καί ό Βενιζέλος, ό όποιος πάντως θά 
συνετρίβετο αν έκυβέρνα τήν Ελλάδα προ 15 ή 20 ετών δν τρόπον συν- 
ετρίβη καί ό υπέροχος πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης, όστις καί κατά 
τήν διάνοιαν καί τήν μόρφωσιν καί τον χαρακτήρα ήτο πολύ υπέρτε
ρος τοϋ Βενιζέλου.

Περατώνοντας τήν ομιλία άλληγορικά άναλύει άπό τό «Δωδεκάλο- 
γο τού Γύφτου» τού Παλαμά τό Λόγο Β ' «Δουλευτής». Καί καταλήγει 
μέ τήν προτροπή προς τούς άκροατές του γιά τή χρησιμότητα καί σπου- 
δαιότητα μιας αριστοκρατίας τοϋ πνεύματος καί τοϋ χαρακτήρο^.

Στήν πρώτη αυτή άντιπαράθεση Κωνσταντίνου καί Βενιζέλου ό ομι
λητής Χρ. προβάλλει εγκωμιαστικά τήν προσωπικότητα καί τό έργο τοϋ 
διαδόχου Κωνσταντίνου καί καταγράφει ώς σπουδαίο τό έργο τού Βε
νιζέλου, άλλά μόνο χάρη στήν έμπνευση καί δημιουργική δράση τού 
διαδόχου. Ά ν  δέν υπήρχε ό Κωνσταντίνος καθώς καί ή άριστοκρατία.

52. Μ αρκεζίνης, 2, 280-82' 3, 169-71· ΙΕΕ 14, 172.
53. Κομνηνοί, δ.π.
54. Μ ετά τήν ήττα τού  1897 σ χεδόν δλο ι κατέκριναν καί κατηγορούσαν τόν άρ- 

χιστράτηγο δ ιά δοχο  Κ ω νσταντίνο (Μ αρκεζίνης, 2, 343). Τό ίδ ιο  θέμα βλ. καί στις άμέ- 
σω ς έπ όμενες σελίδες.

55. Κομνηνοί 18 (24.12.1916) 332.
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πού τον περιέβαλλε, θά ήταν άδύνατη ή επιτέλεση τοΰ λαμπροί) έργου 
πού ό Βενιζέλος πραγματοποίησε56.

Ή άντιπαράθεση αυτή απεικονίζεται καί πάλι στα δύο άρθρα τοΰ 
φυλλαδίου 'Έλληνες καί Λεβαντίνοι. Παραθέσαμε κείμενα τοΰ Χρ. από 
τήν ΕΑ καί από τό περιοδικό Κομνηνοί, γιά να δείξουμε πώς ό άρθρο- 
γράφος -κατά τήν άποψή μας αναντίρρητος συγγραφέας ό Χρ.- έφθα- 
σε στον καθ’ υπερβολήν χαρακτηρισμό βΕλληνα καί Λεβαντίνου τοΰ 
Κωνσταντίνου καί Βενιζέλου αντίστοιχα, τών κύριων προσώπων τής 
τότε συγκυρίας τής ελληνικής ιστορίας.

γ. Παράλληλα κείμενα Χρυσάνθου γιά αριστοκρατία
Παραπέμπουμε σε λίγα άποσπάσματα από τά κείμενα τοΰ Χρ., ιδιαι

τέρως άπό τή διάλεξη πού προβάλλει καί αναλύει τή θεωρία τών αρι
στοκρατιών57, καί άπό τά δύο άρθρα τοΰ φυλλαδίου. Άπό τήν άντιπα- 
ράθεση αυτή προκύπτει τό όμοιο ή καί παράλληλο στήν έκφραση καί 
διατύπωση, στις εικόνες καί στις έννοιες. Έτσι, κατά τήν άποψή μας, 
βεβαιώνεται πλέον ότι συγγραφέας τών δύο άρθρων είναι ό Χρ.58

Υπενθυμίζουμε όμως μιά βασική διαφορά στο χρόνο συγγραφής καί 
δημοσιεύσεως τών κειμένων. Ή  διάλεξη έγινε στίς 4 Δεκ. 1916 καί δη- 
μοσιεύθηκε τον ίδιο μήνα, ενώ τά δύο άρθρα δημοσιεύθηκαν τον Αύγ. 
1917. Ή  διάλεξη λοιπόν έγινε περί τούς έξι μήνες πρίν άπό τήν πρώτη 
άπομάκρυνση τοΰ Κωνσταντίνου άπό τήν Ελλάδα (30.5./12.6.1917) καί 
τήν εγκατάσταση τής κυβερνήσεως Βενιζέλου στήν Αθήνα (14/27.6. 
1917). Δέν μπορεί νά περιέχει συνεπώς ούτε μνεία ούτε κάν υπαινιγμό 
γιά τά γεγονότα πού συνέβησαν στούς μεταγενέστερους έξι μήνες, ενώ

56. Ή  άποψη αυτή, νομίζουμε, καί ή αποτίμηση τής προσωπικότητας καί τοΰ έργου 
τοΰ Βενιζέλου προσεγγίζει τή θέση τοϋ νΙωνα Δραγούμη, όπως έκεΐνος τήν είχε διατυ
πώσει στά κείμενα καί στήν κριτική τής τότε πολιτικής καταστάσεως. Αυτό προκύπτει 
καί άπό τήν αναδημοσίευση τών κειμένων τοΰ “Ελληνα πολιτικού στο περιοδικό Κο
μνηνοί μέ προεισαγωγικά επαινετικά σχόλια γιά τό συγγραφέα καί πολιτικό {Κομνη
νοί 8 [4.8.1916] 121-29- 9 [20.8.1916] 147-52' 15 [13.11.1916] 265/66- βλ. καί Λαμψίδης, 
«Τό περιοδικό “Κομνηνοί”», 156, 157, 158 [άρ. 66, 67, 79] καί τήν άφήγηση τής σχε
τικής συζητήσεως στήν έλληνική Βουλή καθώς καί τήν παρέμβαση τοΰ “Ιωνά Δραγού
μη [Μαρκεζίνης, 4, 122-26]).

57. Βλ. πιό πάνω, 61-63, 66.
58. Γιά νά μήν επιμηκύνουμε τό δημοσίευμά μας, παραπέμπουμε τόν άναγνώστη νά 

συγκρίνει τό παράλληλο τών κειμένων άμέσως πιό κάτω, 68-73.
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τά δύο άρθρα ρητώς άναγράφουν στό τέλος τής όλης άρθρογραφίας τό
σο την άπομάκρυνση τοϋ Κωνσταντίνου όσο καί τήν εγκατάσταση τής 
κυβερνήσεως Βενιζέλου στην ’Αθήνα: [1φ. 302-15] ... κατήντησε [ό 
Βενιζέλος] ... τοϋ ελληνικού λαού...

5. Ό  διάδοχος Κωνσταντίνος "Ελληνας - ό Ελευθέριος 
Βενιζέλος Λεβαντίνος

Ή  αντιμαχία καί ό ανταγωνισμός Κωνσταντίνου καί Βενιζέλου, πού 
διαγράφονται ήδη στή διάλεξη (4.12.1916), παρουσιάζονται στά δύο 
άρθρα τοϋ φυλλαδίου πολύ εντονότερα καί ακραία λόγω τής έξελίξε- 
ως, από τό Δεκ. 1916 έως τόν Ίούν. 1917, τής τότε πολιτικής καί πο
λιτειακής συγκυρίας στην Ελλάδα.

Έ τσι στην αντιπαράθεση μέ τά δύο άρθρα ή διάλεξη προβάλλει τό 
διάδοχο τοϋ θρόνου -αρχιστράτηγο κατά τούς νικηφόρους πολέμους 
τοϋ 1912/13 καί, μετά τη δολοφονία τοϋ Γεωργίου A ' , βασιλέα τής Ε λ
λάδας- Κωνσταντίνο ώς πρωταγωνιστή καί δημιουργό, μετά τό 1897, 
στό πολιτικό γίγνεσθαι τοϋ έλληνικοϋ κράτους έως τήν κήρυξη τοϋ α ' 
παγκοσμίου πολέμου.

Διάλεξη, Κομνηνοί: [327] Έν μέσω της στυγνής άπελπισίας [μετά τήν 
ήττα τοϋ 1897] καί τής βαθείας ταπεινώσεως, ήτις έπίεζε τήν έλληνικήν 
ψυχήν, δέν όπηλπίσθη καί δέν άπεγοητεύθη Εκείνος, δστις υπέρ πάντα 
άλλον ήσθάνθη τό μέγεθος τής συμφοράς, Εκείνος, δστις δλως άδίκως 
έθεωρήθη ώς υπεύθυνος αυτής, ό τότε διάδοχος τοϋ θρόνου. Όλίγον 
μετά τήν λήξιν τοϋ πολέμου έδημοσιεύθη ή πολεμική αύτοϋ έκθεσις, ήτις 
επέχυσε φώς επί των γεγονότων καί κατέδειξε τά άληθή αίτια τής ήττης. 
Ή  εθνική συνείδησις μετ' αληθούς άνακουφίσεως είδεν δτι ήδύνατο νά 
έλπίζη εις Εκείνον, εις δν συνεκεντροϋντο δλαι αί ελπίδες τοϋ 'Εθνους 
καί δστις ήτο ή ένσάρκωσις των ιδεωδών τής φυλής- άλλ' δμως εις τόν 
άτυχήσαντα στρατηγόν ή έκβασις τοϋ πολέμου δέν παρέσχε τά μέσα, 
δπως κατάδειξη τό στρατιωτικόν Αύτοϋ κϋρος.

Παρ' δλα ταϋτα δέν έδειλίασεν ό Διάδοχος τοϋ Θρόνου, έν γνώσει δέ 
τοϋ τρωθέντος στρατιωτικού Αύτοϋ κύρους, έν γνώσει τών μεγίστων 
δυσχερειών τοϋ έργου, έν γνώσει τών τριβών καί άντιδράσεων, έν γνώ- 
σει τών θλίψεων καί πικριών, τάς όποιας θά έποτίζετο έπεδόθη τήν 
επαύριον τοϋ πολέμου μετ' άπαραμίλλου αύταπαρνήσεως καί μετ' άδα- 
μάστου θελήσεως, έπιμονής καί ύπομονής, εις τήν άναόιοργάνωσιν καί 
άνασύνταξιν τών στρατιωτικών δυνάμεων τής Ελλάδος, έκτελών αντο-



προσώπως χρέη όργανωτοϋ καί διδασκάλου ταύτοχρόνως· ώς ευσυνεί
δητος δέ καί τίμιος στρατιώτης πρόγραμμα καί σκοπόν τού βίου Αύτοϋ 
έθεσε νά κατορθώση όπως «εκ της τέφρας τοϋ καταδικασθέντος παρελ
θόντος. άνακύψη θαλερός καί εύρωστος ό στρατός τοϋ μέλλοντος, δστις 
θά υποστήριξή τά δίκαια της πατρίδος», άναλαβών Αυτός δλον τό βά
ρος τής πραγματοποιήσεως τής ευχής, ήν εν κατακλείδι τοϋ προλόγου 
τής πολεμικής έκθέσεώς του έξέφρασεν, δπως άνακύψη δηλαδή ό 
στρατός έκεϊνος διά τον όποιον μεθ’ υπερηφάνειας διεκήρυττε κατά τό 
1913 δτι πρέπει νά εϊνε «σεβαστός εις τούς φίλους καί τρομερός εις τούς 
έχθρούς».

Επειδή δέ ώς άνεπτύξαμεν άνωτέρω εις ούδείς καί μόνος ό Διάδο
χος δέν ήτο δυνατόν νά έπιτελέση τό μέγα έργον τής άνοργανώσεως τοϋ 
στρατοϋ, εφρόντισε νά καταρτίση περί έαυτόν στρατιωτικήν άριστο- 
κρατίαν, τήν όποιαν προσέφερεν εις αυτόν ή μεγάλη πνοή τοϋ μακεδο- 
νικοϋ άγώνος καί μέ τήν άκούραστον συνεργασίαν ταύτης ήρχισεν ίδίμ 
από τοϋ 1904 ή άναδιοργάνωσις τοϋ στρατοϋ επί στερεών βάσεων καί 
κατηρτίσθη οϋτω καί συνετάχθη καί ώργανώθη τελειότατα ό ελληνικός 
στρατός καί επί κεφαλής τοϋ στρατοϋ τούτου τεθείς τω 1912 καί 1913 
ό κατά τό 1897 συντρίβεις Διάδοχος έμεγαλούργησε καί έδοξάσθη, λαμ
πρά στήσας νίκης τρόπαια κατά γην καί κατά θάλασσαν.

’Αντίστοιχο κείμενο στά άρθρα: [1φ. 119-41, 145-48, 194-221] Τις δέν 
ενθυμείται τήν θλΐψιν — ορεινή σύνθεσις τοϋ στρατοϋ ... οί ορεινοί 
σχηματισμοί — τοϋ 1882 ... Ένω δέ ήτε όρεινή μορφή — τό Αγγλικόν 
κατασκεύασμα, ή βαλκανική ομοσπονδία.

Στη διάλεξη περιγράφει τον Έλ. Βενιζέλο ώς σφυρηλατηθέντα καί 
τούτον κατά τήν διάνοιαν καί τήν ψυχικήν δύναμιν εν τή πάλη προς 
τούς Τούρκους εν Κρήτη, καί τον όποιον τά μέλη τοϋ Στρατιωτικού 
Συνδέσμου τοϋ 1909 ώρισαν νά συνέχιση τή συνεργασίμ τής άριστο- 
κρατίας τό άνορθωτικόν της έργον [325]. ’Ακόμα σημειώνει έκεΐ: [326] 
...ή παρατηρηθεΐσα ... πρόοδος εν Έλλάδι καί τά κατορθώματα αυτής 
οφείλονται πρώτιστα καί μάλιστα εις τήν ...νέαν έλληνικήν αριστοκρα
τίαν, ... εις τον ύπέροχον αυτής Βασιλέα καί εις τον κ. Βενιζέλον, άν- 
δρα πεπροικισμένον μέ όξύτατα φυσικά πλεονεκτήματα 59.

Ταϋτα λέγων ουδόλως άρνοϋμαι ήν άσκεΐ ροπήν εις τά πράγματα ή 
προσωπική άξια τοϋ άρχοντος ... [327] ... ό αρχών μόνος του δέν δύ-
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59. Βλ. πιό πάνω, 66.
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ναται νά κάμη μεγάλα πράγματα ... καί κατηρτίσθη οϋτω ... ό έλληνι- 
κός στρατός καί επί κεφαλής ... τούτον τεθείς ... ό κατά τό 1897 συν
τρίβεις Διάδοχος έμεγαλούργησε καί έδοξάσθη .,.60

Διά τον αύτόν λόγον έδοξάσθη καί ό Βενιζέλος, ό όποιος πάντως θά 
συνετρίβετο αν έκυβέρνα την Ελλάδα προ 15 ή 20 έτών δν τρόπον 
σννετρίβη καί ό υπέροχος πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης, όστις καί 
κατά την διάνοιαν καί τήν μόρφωσιν καί τον χαρακτήρα ήτο πολύ 
υπέρτερος τοϋ Βενιζέλου.

Τό άντίστοιχο κείμενο στά άρθρα: [1φ. 62-64, 69-78, 94-106, 145-48] 
Τον δέ λεβαντινισμοϋ — Τουρκοκρατίας ... ό τε Βενιζέλος — περιστά
σεις ... Έάν ήσθάνετο — ίδικόν των ... οι όρεινοί σχηματισμοί — τοϋ 
1882.

Σέ άλλα σημεία των δύο άρθρων ό Βενιζέλος δέν άναφέρεται ούτε 
καν ώς συνεργός τοΰ Κωνσταντίνου έως τό 1916, ώς έάν ό Κωνστα
ντίνος και μόνο αυτός νά αποφάσιζε καί νά έκτελοΰσε δλα όσα έγιναν 
μετά τό 1910 καί τά όποια υπερδιπλασίασαν τήν έκταση τοϋ έλληνικοϋ 
κράτους. Μόνο στο τέλος τοΰ δεύτερου άρθρου ό άνώνυμος συγ
γραφέας -Χ ρ -  γράφει: [1φ. 302-09] κατήντησε [ό Βενιζέλος] ... καί κα- 
ταργήσας καί σύνταγμα καί νόμους νά ένθρονισθή αυτός ώς πρωθυ
πουργός δικτάτωρ καί νά θέση εις τήν διάθεσιν τών ξένων τήν προπη- 
λακισθεϊσαν καί έξευτελισθεΐσαν Ελλάδα ...

Καί ό αναγνώστης τών δύο άρθρων, πού τυχόν αγνοεί τήν δλη πο
λιτική συγκυρία στήν ελληνική επικράτεια γιά τό διάστημα 1910-17, διε- 
ρωτάται άν τό ελληνικό κράτος είχε τότε βασιλευομένη κοινοβουλευ
τική δημοκρατία ή άλλο διαφορετικό πολίτευμα.

6. Ή θέση τών Κωνσταντίνου-Βενιζέλου σέ μερικότερα 
θέματα

α. Ό  διπλασιασμός τής Βουλγαρίας
Στο Βενιζέλο άποδίδει ό Χρ. καί τά, κατά τή γνώμη του, κακώς 

γενόμενα κατά τά έτη 1909 καί μετέπειτα, δπως τόν «βαλκανικό σύνδε
σμο»61, τον όποιο στή διάλεξη ό Χρ. καταδικάζει, γιατί φρονεί δτι έξε- 
τράπη άπό τό βασικό του σκοπό.

60. Βλ. π ιό  πάνω , 66.
61. Βλ. π ιό  πάνω , 63-66.
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Διάλεξη, Κομνηνοί: [326] ... ’Αλλά τήν βάσιν καί την άληθή έννοι
αν τής συνεργασίας ταντης των εθνοτήτων παρεξηγήσαντες οί πολιτι
κοί τής Ελλάδος κατά τό 1912, καί παραπλανηθέντες υπό των πολι
τικών τής Σόφιας, έχρησιμοποίησαν διά νά συμπήξουν μετά τοϋ βουλ
γαρικού κράτους συμμαχίαν μέ σκοπόν διαλύσεως τής Τουρκίας. Ή  
συνεργασία των εθνοτήτων εν Τουρκίρ ύπήρξεν ή άφετηρία καί ή βάσις 
τής συμμαχίας των βαλκανικών κρατών, ήτις ήδύνατο κάλλιστα νά 
ύπάρχη, χωρίς όμως νά άκολουθή την βουλγαρικήν καί σερβικήν άντί- 
ληψιν περί γεωγραφικών αυτονομιών καί κατακτήσεων, οϋτε νά θέτη 
ώς σκοπόν τήν άμεσον διάλυσιν τής ύφισταμένης Αυτοκρατορίας- επρε- 
πε μόνον νά κατατείνη εις εκβιασμόν τών Τούρκων τοϋ κομιτάτου, 
οιτινες εϊχον άποκτήσει τουρκικήν φυλετικήν συνείδησιν εύρω- 
παΐζουσαν, καί τήν ένεφύσων καί εις τον τουρκικόν λαόν, όπως πα
ραδεχθούν τήν ισοπολιτείαν τών λαών τής Αυτοκρατορίας καί τήν κα- 
τάργησιν τής διαφοράς μεταξύ κυριάρχου φυλής καί κυριαρχουμένων. 
Έάν τοιαύτην άντίληψιν τών πραγμάτων εϊχον οί °Έλληνες καί Βούλ
γαροι πολιτικοί, ή μάλλον έάν οί "Ελληνες πολιτικοί δέν συνεμερίζοντο 
άνεξετάστως τάς βουλγαρικάς ύλιστικάς άντιλήψεις, ή βαλκανική συμ- 
μαχία θά έχρησιμοποιεΐτο διά τον μόνον ορθόν σκοπόν τής καθ’ ημέ
ραν όργανουμένης άνανεώσεως τής Αυτοκρατορίας εν όμοσπονδίρ 
προς τά βαλκανικά κράτη, καί δέν θά άπέληγεν εις τό κατάντημα τοϋ 
πολέμου τοϋ 1912 καί 1913, οιτινες έπεδίωξαν άντίθετον σκοπόν, ήτοι 
τήν διάλυσιν τής Αυτοκρατορίας καί τήν εξίσου ένίσχυσιν τών ήδη 
υπαρχόντων κρατών τοϋ Αίμου. Ό  γεωγραφικός διπλασιασμός τής 
Ελλάδος, ον μεταχειρίζονται ώς άκαταγώνιστον επιχείρημα υπέρ τής 
έφαρμοσθείσης πολιτικής, έσήμαινε σύγχρονον διπλασιασμόν καί τής 
Βουλγαρίας καί τής Σερβίας καί τοϋ Μαυροβούνιου, αϋξησιν τής Ρου
μανίας καί μείωσιν μόνης τής Αυτοκρατορίας, ήτις ήτο ή μόνη άληθής 
δύναμις τής φυλής.

Τό αντίστοιχο κείμενο στά άρθρα: [1φ. 204-08, 239-46] ... ή υπό τής 
ξενολατρείας — Γαλλικήν άποστολήν ... Καί δτε ή ελληνική ψυχή ... 
τούς Παλαιολόγους!». Επίσης γιά τό «βαλκανικό συνέδριο» παράβαλε 
κείμενο από τά άρθρα: [1φ. 216-39, 247-57] ... ή λεβαντινική ψυχή τοϋ 
Βενιζέλου ... ικανόν κέρδος — ’Αθηνών ... Καί όταν άκόμη — ή ανε
ξάρτητος ψυχή τοϋ Κωνσταντίνου.
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β. Συνεργασία Κωνσταντίνου-Βενιζέλου
Ό  διάδοχος Κωνσταντίνος, επικεφαλής τής έπαναστάσεως τοΰ 

Γουδιού καί τοΰ έπιτελείου του, είχε σχεδιάσει καί μέ τή συνεργασία 
τού Βενιζέλου είχε έπιτύχει δσα ή Ελλάδα κέρδισε έως τό 1916. Ή 
συνεργασία δμως αυτή δέν άναφέρεται στά δύο άρθρα, ενώ στή διά
λεξη μνημονεύεται τελείως υποβαθμισμένη ώς προς τή συμβολή τοΰ 
Βενιζέλου:

Διάλεξη, Κομνηνοί: [325] ... ό δυνατός καί ένδοξος Κωνσταντίνος, 
έμεγαλούργησε κατά τούς δύο βαλκανικούς πολέμους ... [326] ... όσοι 
ώς κυρίαν αιτίαν τής συνεννοήσεως των εθνοτήτων έν Τουρκίμ καί τοΰ 
Βαλκανικού συνδέσμου θεωρούν εν πρόσωπον είτε Πατριάρχης λέγεται 
τούτο είτε Βενιζέλος είτε Φερδινάνδος, καί όσοι τέλος ώς άποκλει- 
στικήν αιτίαν τής εσχάτως παρατηρηθείσης έν Έλλάόι άναγεννήσεως 
καί προόδου θεωρούν άποκλειστικώς τον κ. Βενιζέλον ενώ εΐνε βέβαι
ον καί άντικειμενικώς άληθές, ότι δλα τά φαινόμενα ταϋτα εΐνε 
συνισταμένη πολλών δυνάμεων καί συνθηκών, ών μία εΐνε καί τά πρό
σωπα. Τον Βαλκανικόν σύνδεσμον ... [327] Διά τόν αυτόν λόγον έδο- 
ξάσθη καί ό Βενιζέλος , . .62 [326] ... Τέλος ή παρατηρηθεΐσα ... πρόοδος 
έν Έλλάδι καί τά κατορθώματα αυτής ... όφείλονται είς ... τήν αριστο
κρατίαν ..., είς τόν ... Βασιλέα καί είς τόν κ. Βενιζέλον ...63

Ή  πιο πάνω συνεργασία παρατηρεΐται δμως μόνο στήν εκτέλεση, μέ 
τήν καθοδήγηση τοΰ διαδόχου, δπως γράφει ό Χρ.· γνωρίζουμε δμως 
δτι οί πληροφορίες πού χρησιμοποίησε δέν ήταν ορθές καί τόν παρα
πλάνησαν64.

Διάλεξη, Κομνηνοί: [325] Προ τού μακεδονικού άγώνος ο ί "Ελληνες 
τής Έλευθέρας Ελλάδος έλογοκόπουν είς τά καφενεία. Ό  Μακεδονι
κός άγών έξύπνησεν αύτούς, τούς έφερεν είς τό ιλαρόν έθνικόν φώς καί 
τόν άέρα καί έβαλε τούς λογοκοποϋντας νά άντικρύσουν τόν θάνατον. 
Ούτως έξηγέρθη ή ελληνική συνείδησις- καί έκφρασις τής έξεγέρσεως 
αυτής ύπήρξεν ή στρατιωτική έπανάστασις τού Γουδίου, τήν όποιαν 
έπεχείρησαν όσοι δυνατοί αξιωματικοί καί πολιτικοί ύπάλληλοι 
άνδρωθέντες κατά τήν ψυχήν καί τόν χαρακτήρα έν Μακεδονίμ κατά 
τήν πάλην προς τούς Τούρκους καί τούς Βουλγάρους έπανήλθον είς

62. Βλ. π ιό  πάνω , 69/70.
63. Βλ. π ιό  π άνω , 66.
64. Βλ. π ιό  πάνω , σ. 62, σημ. 44.
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Ελλάδα μετά την άνακήρυξιν τοϋ συντάγματος εν Τουρκίφ διά τής 
έπαναστάσεως τοϋ Γουδιού ήλθεν εις τά πράγματα νέα μεστή σφρίγους 
καί ζωής άριστοκρατία. Ή  ... παϋσις τής συναλλαγής ... δλα δσα ώνο- 
μάσθησαν Άνόρθωσις ήσαν άμεσα αποτελέσματα τής έπαναστάσεως 
καί έργα τής νέας ύγιοϋς αριστοκρατίας· καί επί κεφαλής ... τεθείς ό 
τότε διάδοχος... έμεγαλούργησε ...ή αυτή νέα υγιής άριστοκρατία ... κα- 
λέσασα εκ Κρήτης τον ορεινόν Βενιζέλον σφυρηλατηθέντα καί τοϋτον 
... καί αυτόν ώρισαν νά συνέχιση τή συνεργασίμ τής αριστοκρατίας το 
άνορθωτικόν της έργον ... 65

Τό αντίστοιχο κείμενο από τά άρθρα: [1φ. 124-39] «Είθε τά σκληρά 
διδάγματα τοϋ πολέμου ... καί των άκουράστων αύτοϋ συνεργατών.

γ. Ή  κατάληψη τής Θεσσαλονίκης
Κείμενο από τά δύο άρθρα: [1φ. 211-28] Ένω δέ κατ’ άμφοτέρους 

τούς βαλκανικούς πολέμους... καί άνεθεμάτιζε την ώραν ποϋ τήν παίρ
ναμε.

Καί πάλι ό Χρ., κακώς πληροφορημένος, άρνεΐται στο Βενιζέλο τήν 
απόφαση νά καταλάβουν τά ελληνικά στρατεύματα τή Θεσσαλονίκη 
όσο ήταν δυνατόν ένωρίτερα. Ό  Μαρκεζίνης66 γιά τό Ιδιο θέμα δη
μοσιεύει περικοπή από τό Ήμερολόγιον τοϋ Ί. Μεταξά τής 29.4.1912, 
όπου περιγράφεται συζήτησή του με τον Βενιζέλο: [173] «’’Ώμιλήσαμεν 
κατόπιν διά τήν έξέλιξιν τοϋ τουρκικού ζητήματος. Φρονεί ότι οί Τούρ
κοι δέν θά μείνουν πολύ εις τήν Ευρώπην. Φαντάζεται ότι ή έξέλιξις 
αυτή θά λάβη περίπου τήν εξής μορφήν: Θά μοιράσωμεν τήν Μακεδο
νίαν μετά των Βουλγάρων, ημείς μέν, κρατούντες τήν Θεσσαλονίκην 
μετά τής Χαλκιδικής, αυτοί δέ κατερχόμενοι διά Σερρών προς τό Αι- 
γαΐον και μέχρι Δεδεαγάτς ...” [174] Ή  περικοπή αυτή τοϋ “Ημερολογί
ου” τού Μεταξά είναι πράγματι αποκαλυπτική. Ό  Ελευθέριος Βενιζέ- 
λος ώς’πρός τήν Θεσσαλονίκην είναι ανυποχώρητος. ’Αλλά τοϋ αρκεί, 
εν άνάγκη, ή μικρά ένδοχώρα τής Χαλκιδικής.»

65. Βλ. πιό πάνω, 62/63.
66. Μαρκεζίνης, 3, 173/74. (Μεταξύ των σ. 173 καί 174 πρέπει νά έχει παραλειφθεϊ 

κείμενο, γιατί ή σ. 173 τελειώνει: «τής ιστορίας επί», ενώ ή σ. 174 αρχίζει με νέα πα
ράγραφο: «Ή περικοπή αυτή».) Προφανώς έχει παραλειφθεϊ στο κείμενο άπό τό «Ήμε
ρολόγιον» τοϋ Μεταξά, πού ό Μαρκεζίνης παραθέτει, τουλάχιστον τό τέλος τής προ- 
τάσεως: «τών σκέψεων καί τών ιδεωδών τής παρούσης γενεάς.» Βλ. Ί. Μεταξά, Ήμε
ρολόγιον, Β ' τόμ. (’Αθήνα 1951/52), 116.
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’Ακόμα ό Μαρκεζίνης παραθέτει αποσπάσματα άπό τήν ιστορική 
άφηγηση τοϋ Έδουάρδου Driault67, ή όποια επιβεβαιώνει τό περιορισμέ
νο τών διεκδικήσεων, πού είχε ό Βενιζέλος στην άρχή τοϋ α ' βαλκα
νικού πολέμου καί πριν άπό τη Διάσκεψη τοϋ Λονδίνου (3/16.12.1912). 
Λίγο πιό ύστερα ό Μαρκεζίνης68 στό κείμενό του καί πάλι καταγράφει 
τό ενδιαφέρον τοϋ Βενιζέλου γιά τή Θεσσαλονίκη καί συμπεραίνει: 
«Κατά συνέπειαν τό μόνον τό όποιον δύναταί τις νά υποστήριξή μετά 
βεβαιότητος είναι, δτι όσα έγράφησαν περί τών δήθεν προθέσεων τοϋ 
Βενιζέλου ως προς τήν τύχην τής Θεσσαλονίκης, ότι δηλαδή ήτο διατε
θειμένος καί ταύτην νά εγκατάλειψη, στεροϋνται ερείσματος.»

Οί άντίθετες αυτές απόψεις εκτίθενται στά κείμενα τοϋ Βίκτωρα 
Δούσμανη69· άπό αυτόν ή άπό στρατιωτικούς κύκλους περί αύτόν άντλεΐ 
σχεδόν μετά βεβαιότητος καί ό Χρ. στά άρθρα τις πληροφορίες του.

δ. Τά άποτελέσματα τών βαλκανικών πολέμων
Στή διάλεξη, ή όποια ως θέμα είχε τήν κυκλοφορία τών αριστοκρα

τιών, δεν άναφέρονται λεπτομέρειες τών βαλκανικών πολέμων, άλλά 
εκφράζεται τελείως έπικριτική καί άρνητική άποψη γιά τούς πολέμους 
αυτούς. Τών βαλκανικών πολέμων σκοπός -ό όποιος καί πραγ- 
ματώθηκε- ήταν, όπως είναι γνωστό, οί εθνικές βλέψεις τών βαλκανι
κών λαών σέ βάρος τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τό άποτέλεσμα 
αυτό ήταν άντίθετο προς τή στρατηγική τοϋ Οικουμ. Πατριαρχείου, πού 
ήθελε ή οθωμανική τουρκική επικράτεια νά μήν άκρωτηριαστεΐ, άλλά μέ 
τή βοήθεια τοϋ έλληνικοϋ στήν Τουρκία στοιχείου νά ενδυναμωθεί καί 
νά έκσυγχρονισθεΐ. Στό φυλλάδιο όμως70 ό Χρ. άφηγεϊται τή νικηφόρα

67. Ε. Driault - Μ. Lheritier, Histoire Diplomatique de la Grece depuis 1821 a nos jours 
(Paris 1925/26), 5 τόμοι, τ. 5ος, σ. 88. Βλ. και προηγούμενη σημ.

68. Μ αρκεζίνης, 3,175.
69. Ο ί π ληροφ ορίες αυτές (Μ αρκεζίνης. 3,175): «στερούνται έρείσματος... Δ ι’ αυτό  

άλλω στε ουδόλω ς π είθουν δσα διά τό θέμα μνημονεύει ό  Βίκτωρ [176] Δούσμανης», 
δηλ. τήν έλλειψη ένδιαφ έροντος τοϋ Β ενιζέλου γιά  τή Θεσσαλονίκη. Καί ό  Μ αρκεζίνης 
(δ.π .) έμφαντικά σημειώνει: «τά “’Α πομνημονεύματά" του ό Δούσμανης τά έγραψε π ο 
λύ βραδύτερον καί τά έδημοσίευσε τό 1946», καί προσθέτει υποκειμενικά τού άπομνη- 
μονευματογράφ ου Δούσμανη αίτια  γιά  τις ειδήσεις αυτές. Βλ. καί δσα γράφ ονται άμέ- 
σω ς π ιό  πάνω  γιά τήν έπιμονή καί έπιζήτηση τοϋ Β ενιζέλου τά έλληνικά στρατεύματα  
νά  καταλάβουν τή Θ εσσαλονίκη, π ρ ιν  οί Β ούλγαροι προλάβουν.

70. 1φ. 119-266.
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πορεία τών βαλκανικών πολέμων, υπερτονίζοντας δτι [1φ. 197-201] ή 
συγκέντρωσις καί ή προέλασις τοϋ στρατού... οφείλεται άποκλειστικώς 
εις την δημιουργικότητα καί έμπνευσιν τής άγνής έλληνικής 'ψυχής τοϋ 
Αρχιστρατήγου Κωνσταντίνου καί τών άξιωματικών τοϋ έλληνικοϋ 
επιτελείου, ενώ [1φ. 226/27] ή ... λεβαντινική ψυχή τοϋ Βενιζέλου ... ικα
νόν κέρδος ένόμιζε τήν προσάρτησιν μόνον τής Κρήτης εις την Ελλάδα 
καί ϊνα μη συγκρουσθή προς τούς Βουλγάρους καί κάμη κακήν έντύ- 
πωσιν εις τούς *Αγγλους ήτο αποφασισμένος να μή έπιμείνη διόλου εις 
τό ζήτημα τής Θεσσαλονίκης καί [1φ. 230-32] ή ψυχή τοϋ Βενιζέλου δέν 
έταράττετο διά τήν εν Θράκη καί Μακεδονίμ ύπερεξόγκωσιν τής 
Βουλγαρίας, διά τήν οποίαν νϋν κόπτεται.

Διάλεξη, Κομνηνοί: [326] Ή  συνεργασία τών έθνοτήτων εν Τουρκίμ 
ύπήρξεν ή αφετηρία καί ή βάσις τής συμμαχίας τών βαλκανικών κρα
τών — ήτις ήτο ή μόνη αληθής δύναμις τής φυλής 71.

β

ε. Θεωρία περί σπονδυλικής στήλης
Κείμενο από τά δύο άρθρα: [1φ. 228-35] Διά τον ίδιον φόβον τής 

διαλύσεως τής βαλκανικής συμμαχίας — καί πρωτότυπον θεωρίαν...
Ό  Μαρκεζίνης72 γράψει: «Είναι περίεργον, ότι [ό Βενιζέλος στο α

πόσπασμα από τό «Ήμερολόγιον» τοΰ Ί. Μεταξά73 τής 29ης Άπρ. 1912 
γιά τη Θεσσαλονίκη] εις τήν ουσίαν είχεν άποδεχθή τήν θεωρίαν τής 
μείζονος Βουλγαρίας· καί ότι, με άντάλλαγμα τήν παραχώρησιν εις 
ημάς τών επαρχιών αυτών, ή μιας έκ τών δύο, δέν έδίσταζε νά δεχθή 
βουλγαρικήν καί τήν Κωνσταντινούπολή. Τότε ό Βενιζέλος προέβαλε 
διά πρώτην φοράν τήν περίψημον θεωρίαν του περί σπονδυλικής στή
λης, συνισταμένην εις άδυναμίαν, κατ’ αυτόν, τής Ελλάδος νά κρατήση 
μεγάλην συνοριακήν γραμμήν, από τής Άδριατικής εως τον Εϋξεινον. 
Δέν έστερείτο λογικής ή άποψις αυτή. ’Αλλά τήν ήγνόησεν ό Ιδιος, όταν 
τοϋ έδόθη ή ευκαιρία, εις τήν Συνθήκην τών Σεβρών. Πάντως κατά 
παραχώρησιν έδέχθη τήν άποψιν τοϋ Μεταξά περί τοϋ ιδιαιτέρου κρά
τους τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών Στενών. Δύτη βεβαίως συνεβί- 
βαζε τήν άπό καθαρώς στρατιωτικής πλευράς λογικήν τοϋ Έ. Βενιζέ
λου με τήν ιστορικήν καί εθνικήν πραγματικότητα διά τήν Ελλάδα. 
Είναι δέ περίεργον, ότι οί ρόλοι τότε άντεστρέφοντο. Ό  Έ. Βενιζέλος

71. Βλ. πιό πάνω, 71.
72. Μαρκεζίνης, 3,174.
73. Βλ. πιό πάνω, 73.



δηλαδή έβλεπε τότε περισσότερον την στρατιωτικήν πλευράν, ένώ ό Ί. 
Μεταξάς τήν πολιτικήν καί ιστορικήν.»

Στή διάλεξη ό Χρ. δεν άναφέρεται στή θεωρία αυτή τοϋ Βενιζέλου 
περί σπονδυλικής στήλης, αλλά τον κατακρίνει: [326] Έάν τοιαύτην 
άντίληψιν τών πραγμάτων είχον οί "Ελληνες καί Βούλγαροί πολίτικοι 
— τήν εξίσου ενίσχυσιν τών ήδη υπαρχόντων κρατών τοϋ Α ίμου74. Τή 
θεωρία αυτή άποδεικνύεται ότι εκ τών πραγμάτων προέβαλλε ό Βενι- 
ζέλος, όταν άφηνε στους Βουλγάρους τή Δυτική Θράκη. Καί αυτό, α
σχέτως προς τις μεταγενέστερες βλέψεις τοΰ Βενιζέλου γιά τήν έθνική 
αποκατάσταση τοϋ Ελληνισμού.

στ. ’Ορεινή σύνθεση τοΰ στρατού
’Από τό συγγραφέα τών άρθρων «'Έλληνες καί Λεβαντίνοι» ό Κων

σταντίνος χαρακτηρίζεται ως Έλλην, γιατί είναι «εκφρασις» ψυχής γνή
σιας ελληνικής ... καί πιστεύει άκραδάντως εις τήν δύναμιν καί εις τάς 
μεγάλας άρετάς τής έλληνικής φυλής74 75 καί ό Βενιζέλος ώς Λεβαντίνος, 
γιατί είναι «ένσάρκωσις» ψυχής λεβαντινικής, τήν όποιαν ... παρεμόρ- 
φωσεν ή ξενομανία καί ή ξενολατρεία εις βαθμόν, ώστε άσυναισθήτως 
νά δουλεύη εις τούς ξένους καί τούτων τα συμφέροντα νά έξυπηρετή ,..76.

Ό  συντάκτης τών δύο άρθρων τοΰ φυλλαδίου Έλληνες καί Λεβαν
τίνοι μ. Χρ. προβάλλει τό θέμα αυτό ακολουθώντας, νομίζουμε, τις ε
πίσημες τότε άντιβενιζελικές πηγές καί γιά νά άποδώσει υστέρα τήν 
επικράτηση τών ελληνικών όπλων κατά τούς δύο βαλκανικούς πολέ
μους στήν ορεινή σύνθεση τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ. Τήν όρεινή σύνθεση 
ύποστήριζε -κατά τό Χρ -  ό Κωνσταντίνος σέ άντίθεση πρός τό Βενι- 
ζέλο καί τούς Γάλλους εκπαιδευτές καί άναδιοργανωτές τοϋ έλληνικοΰ 
στρατοΰ. Τό θέμα αύτό άναλύουν καί σχολιάζουν καί τά δύο άρθρα. 
Στο δεύτερο όμως άρθρο ό άρθρογράφος μνημονεύει καί γεγονότα τής 
νεοελληνικής ιστορίας μετά τό 1897, όπως τούς βαλκανικούς πολέμους, 
όπου έπεκράτησαν τά έλληνικά όπλα χάρη στήν όρεινή σύνθεση τών έλ- 
ληνικών δυνάμεων77.

74. Βλ. π ιό  π άνω , 71.
75. 1φ. 34-40.
76. 1φ. 40-43.
77. Ιφ. 139-48. ’Α νάμεσα στά σ ύντονα  μέτρα π ού  πήρε ή κυβέρνηση τοϋ Χ αρίλαου  

Τρικούπη γιά  τήν όργάνω ση καί βελτίωση τών ’Ε νόπλω ν Δυνάμεω ν τής 'Ελλάδας πρέ
πει νά  μνημονεύσουμε καί τήν έπιστράτευση μονάδω ν π ού  έπιχειρήθηκε τό 1882 άπό  
τόν ΐδ ιο  κυβερνήτη. Βλ. π ιό  πάνω , σ. 40, σχόλ. 148.

76 Όδ. Λαμψίόης
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Δέ γνωρίζουμε από ποΰ επακριβώς ό άρθρογράφος Χρ. άρύσθηκε 
τις πληροφορίες για την ορεινή οργάνωση τοϋ ελληνικού στρατού. 
Πολλά σημεία στα δύο άρθρα τοϋ φυλλαδίου φανερώνουν τό συγγρα
φέα τους να άντλεΐ ειδήσεις από κείμενα καί εκθέσεις στρατιωτικών 
(αναφέρει έκθεση τού Διαδόχου μετά τό 189778 79 καί αρχεία τοϋ επιτελεί
ου19). Βέβαια οι σχέσεις τοϋ Χρ. μετά τήν επάνοδό του από τή Δυτική 
Ευρώπη καί τήν ανάληψη τής αρχισυνταξίας τής ΕΑ (1911-13) τοϋ 
εξασφάλιζαν πρόσβαση σέ παρόμοια κείμενα. Οί παρατηρήσεις σε 
στρατιωτικά καί πολιτικά θέματα, πού περιέχονται στο φυλλάδιο, όχι 
μόνο μια φορά, συγκλίνουν προς τις απόψεις καί κρίσεις τοϋ τότε άμε
σου συνεργάτη τοϋ Βενιζέλου, άλλα πολιτικά όχι ομοϊδεάτη του, Ιω 
άννη Μεταξά. Π.χ. ό I. Μεταξάς στά Απομνημονεύματά του γράφει 
πώς ό Βενιζέλος έπασχε άπό «ξενολατρεία»80, επειδή ό Βενιζέλος, συ
νεχίζοντας τό έργο τών κυβερνήσεων Γ. Θεοτόκη8' καί Στ. Δραγούμη82, 
είχε καλέσει Γάλλους στρατιωτικούς γιά τήν οργάνωση τοϋ έλληνικοϋ 
στρατού (άρχηγός τής γαλλικής άποστολής ήταν ό υποστράτηγος 
Joseph Louis Paul Eydoux [1861-1917])83 καί όχι Γερμανούς ή Αυστρια
κούς84. Εντούτοις δεν είναι δυνατόν νά διανοηθοϋμε στενή φιλική σχέ
ση τοϋ συγγραφέα τών δύο άρθρων Χρ. με τον εξαίρετο στρατιωτικό 
επιτελή I. Μεταξά. Τά μετέπειτα γεγονότα τής ζωής τοϋ Χρ. δέ συνη
γορούν στήν άποψη ότι ήταν δυνατόν οί πληροφορίες νά εκπορεύονται 
άπό τον άμεσο κύκλο τοϋ I. Μεταξά. Πάντως τίς στρατιωτικές πληρο

78. 1φ. 129.
79. 1φ. 202.
80. Μαρκεζίνης, 3, 137· βλ. καί 1φ. 41-45.
81. Πολύ παλαιότερα ό Χαρίλαος Τρικούπης μέσα στό σχεδίασμά του γιά τήν ανα

σύνταξη τού στρατού είχε καλέσει γαλλική άποστολή μέ τό στρατηγό Vosseur (ΙΕΕ 14, 
49), χοσρϊς όμως αποτελέσματα. Γιά τό Ναυτικό είχε ερθει γαλλική άποστολή μέ επικε
φαλής τό ναύαρχο Lejeune, πού εργάστηκε τρία χρόνια καί προώθησε άρκετά τήν ανα
σύνταξη τοϋ ναυτικού (ΙΕΕ 14, 50). Τότε έστάλησαν δώδεκα Έλληνες αξιωματικοί στή 
Γαλλία (ΙΕΕ 14, 49). Γιά τή μεταγενέστερη στρατιωτική άνασύνταξη καί άναδιοργάνω- 
ση άπό τήν κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη βλ. ΙΕΕ 14, 170, 186-90.

82. Ή  κυβέρνηση Δραγούμη ορκίστηκε στις 18 Ίαν. 1910 (ΙΕΕ 14, 268-71).
83. Μαρκεζίνης, 3, 133-35· ΙΕΕ 14, 278.
84. Μαρκεζίνης, 3, 94· ό βασιλέας Γεώργιος είχε άντιρρήσεις γιά τήν πρόσκληση τής 

γαλλικής στρατιωτικής άποστολής άπό τήν κυβέρνηση Δραγούμη, διότι «προϋπήρχε 
συνεννόησίς τις μετά τής Γερμανίας περί τοϋ ζητήματος τούτου». Βλ. καί ΙΕΕ 14, 278.
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φορίες ό Χρ. τις άρύσθηκε άπό άντιβενιζελικούς στρατιωτικούς. Καί 
τά άτομα αυτά υπήρχαν, εργάζονταν καί συνεργάζονταν μέσα στο άμε
σο περιβάλλον τοϋ Βενιζέλου. Είναι γνωστό ότι ό Βενιζέλος άπό την 
πρώτη στιγμή, όπως είχε διαβεβαιώσει καί τό βασιλέα Γεώργιο85, χρησι
μοποίησε γιά τό στρατό στελέχη πού πολιτικά δέν ήταν στό ίδιο στρα
τόπεδο μέ αυτόν (στρατηγό Νίδερ, λοχαγό Μεταξά, ναύαρχο Β. Δού- 
σμανη)86 καί ότι άπέφυγε νά έχει ώς άμεσους συνεργάτες του τούς άξκυ
ματικούς τοϋ Στρατιωτικού Συνδέσμου, οί όποιοι, όπως είναι γνωστό, 
τον είχαν προσκαλέσει νά άναλάβει τη διακυβέρνηση87.

Ποιος άποφασιστικά συνέβαλε στη διατήρηση τής όρεινής συνθέσεως 
τού ελληνικού στρατού παραμένει ερώτημα, τό όποιο δε βρήκε άκόμα 
μέχρι σήμερα άπάντηση. Ό  Σπ. Μαρκεζίνης, πού συμβουλεύθηκε άπο- 
μνημονεύματα, επιστολές καί εκθέσεις, δέν έχει υπόψη τά άρθρα ούτε 
καί τό φυλλάδιο ούτε καί θέτει τό πιό πάνω ερώτημα. Δέν ξέρουμε επί
σης ποιες ήταν οί κατευθύνσεις πού είχε ή όργάνωση καί εκπαίδευση τοϋ 
έλληνικοϋ στρατού έως την πρόσκληση τής γαλλικής στρατιωτικής 
άποστολής υπό τον υποστράτηγο Eydoux. Είχε άντιρρήσεις γιά τήν 
ορεινή σύνθεση τοϋ ελληνικού στρατού ό Eydoux; Δέν τό ξέρουμε.

Ό  Χρ. καί αυτός στά δύο άρθρα δέν έπεξηγει τήν έκφραση όρεινή

85. Ό  Β ενιζέλος, κατά τά  γραφ όμ ενα  τοΰ  πρίγκ ιπ α  Ν ικολάου, στό βασιλέα Γεώρ
γιο  (Μ αρκεζίνης, 3, 108/09. βλ. κα ί 110/11): [108] «εΐπεν ότι τό  πρώ τον μέλημά [109] 
του. έν  ή περιπτώ σει τοϋ έδίδετο ή έντολή π ρ ός σχηματισμόν κυβερνήσεως. θά ήτο ή 
άποκα τά στασις τής π ειθαρχίας έν τφ  στρατεύματι. καί ΰπέδειξεν δτι θά άνελάμβανεν  
ό  ίδ ιο ς  τήν δ ιεύθυνσιν τοΰ υπ ουργείου  τώ ν Στρατιωτικών καί θά περιεστοιχίζετο μέ 
τούς έκλεκτοτέρους άξιω ματικούς τοϋ  στρατοϋ. Βεβαίως δχι, προσέθεσεν, μέ άξιωμα- 
τικοΰς άνα μιχθέντας καί δράσαντας εις τό ν  Στρατιω τικόν Σύνδεσμον.» Κ αί ό Β ενιζέ
λος [110] όνομ ασ τί άνέφερε τό Δαγκλή, τό  Δούσμανη, τό Μ εταξά. τό Νίδερ. Ό  Ιδιος ό  
βασιλέας Γεώ ργιος A ' (κατά τήν άφήγηση τοϋ  πρίγκιπα  Ά νδ ρ έα , π ού  έπιβεβαιώνει τήν 
άφήγηση τοϋ  πρίγκ ιπ α  Ν ικολάου) έκανε τόν  άκόλουθο δ ιάλογο μέ τό Βενιζέλο προ- 
κ ειμένου νά  τοϋ  άναθέσει τήν έντολή (Μ αρκεζίνης, 3. 133): — «Κ αλά, θά άναλάβης τό 
ύ π ου ρ γεΐον  τώ ν Σ τρατιω τικώ ν άλλά  π ώ ς θά κόμης; Σύ δέν είσαι στρατιωτικός. — Θά 
πάρω , Μ εγαλειότατε, ικανούς στρατιω τικούς, νά  μέ συντρέξουν. — Αυτό νά  προσέξης: 
μήπω ς περιστοιχισθής άπό τούς ά νθρώ πους τοϋ Συνδέσμου· αυτούς πρέπει νά τούς 
άπομακρύνης άπό κοντά σου. — Βεβαίως, Μ εγαλειότατε, δέν θά προστρέξω  εις αυτούς· 
ούτε καί εις τούς φ ανατικούς άντιδραστικούς. Θά πάρω  μέσους άνθρώπους· θά πάρω  
τόν Μ εταξάν, τόν Δούσμανην καί ά λλους.»  Βλ. καί ΙΕΕ 14, 272, 278.

86. Μ αρκεζίνης. 3, 132· ΙΕΕ 14, 278.
87. Μ αρκεζίνης, 3. 132/33, 197.
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σύνθεσις τοϋ στρατού. Ό  χαρακτηρισμός ορεινή προσδίδεται στο στρα
τό έξαιτίας τοΰ οπλισμού ή των όπλων τά όποια φέρει (π.χ. πυροβόλα 
πού μεταφέρονταν επάνω σε ζώα, συνήθως ήμιόνους, καί τά όποια χα
ρακτήριζαν τό σχηματισμό τής μονάδας τοΰ πυροβολικού ως ορειβατι
κού πυροβολικού) ή για την καθαυτό σύνθεση τού στρατού, δηλ. ποιές 
μονάδες αποτελούσαν τό στρατό; Υποθέτω ότι ή ορεινή σύνθεση τού 
στρατού ταιριάζει μέ τή δεύτερη αυτή περίπτωση, καί άκριβέστερα, με 
τή συγκρότηση των στρατιωτικών μονάδων από σχηματισμούς «εύζώ- 
νων». Ή σύνθεση αυτή χορηγούσε τό χαρακτηρισμό ορεινή, γιατί οί 
εϋζωνοι, λόγω καί τού οπλισμού τους, ήταν οί πιο κατάλληλοι νά μά
χονται καί νά πορεύονται, όχι από τις οδικές αρτηρίες, άλλα από ατρα
πούς καί μονοπάτια. Οί μονάδες εύζώνων παρουσιάζονται στον ελλη
νικό στρατό ώς τάγματα ή συντάγματα εύζώνων, πού καί στούς βαλ
κανικούς πολέμους είχαν τεράστια νικηφόρα πορεία88. Ή έκφραση 
ορεινή σύνθεσις τού στρατού, από τή στρατιωτική ορολογία, πέρασε 
καί στή γλώσσα τού μ. Χρ.

Σχηματισμούς εύζώνων για πρώτη φορά συναντούμε στήν επιστρά
τευση τού 1877 (τότε ό ρωσοτουρκικός πόλεμος οδήγησε σε ελληνο
τουρκικές προστριβές). Στή συγκρότηση τού ελληνικού στρατού προ- 
βλέπονταν δύο μεραρχίες πεζικού, ένα τάγμα εύζώνων, ένα σύνταγμα 
ιππικού, πυροβολικού καί ένα τάγμα μηχανικού. Στήν επιστράτευση 
τού 1885 έξαιτίας τής προσαρτήσεως τής Άνατ. Ρωμυλίας άπό τή 
Βουλγαρία συγκροτήθηκαν δέκα συντάγματα πεζικού, οκτώ τάγματα 
εύζώνων, τρία συντάγματα ιππικού, πυροβολικού καί ένα σύνταγμα 
μηχανικού. Στις συνοριακές αψιμαχίες, πού τότε έγιναν μεταξύ Ελλή
νων καί Τούρκων, 280 άνδρες άπό τό 5ο τάγμα εύζώνων, πού είχε έπι- 
στρατευθεΐ έξαιτίας τών άποφασιστικών βλέψεων τής Βουλγαρίας στήν 
περιοχή τής Άνατ. Ρωμυλίας, αιχμαλωτίστηκαν. Ή ειρήνη άποκατα- 
στάθηκε μέ την άποστράτευση τών ελληνικών δυνάμεων στις 14 Μάίου 
τοϋ ίδιου χρόνου89.

Μεταγενέστερα, τόν Ίαν. 1912, οί συστηματικές προσπάθειες γιά τήν 
άναδιοργάνωση καί τόν έξοπλισμό τοϋ στρατού περατώθηκαν. Ό

88. Στις λαϊκές απεικονίσεις της εποχής εκείνης σχεδόν πάντοτε σέ πολεμικές συρ
ράξεις άπεικονίζονται εϋζωνοι νά μάχονται όρθιοι σώμα πρός σώμα. Βλ. Δ. Κόκκινος, 
7 / όράσις τών εύζώνων κατά τόν έλληνοβουλγαρικόν πόλεμον, ΓΑΘήναι 1914), δείγμα 
περιγραφής συγκρούσεων μέ επιτιθεμένους εύζώνους.

89. ΙΕΕ 14, 29.
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'Οργανισμός τότε προέβλεπε τή συγκρότηση τεσσάρων μεραρχιών μέ 
τρία συντάγματα πεζικού καί ένα σύνταγμα πεδινού πυροβολικού η κα
θεμιά, έξι άνεξάρτητα τάγματα εύζώνων, δύο μοίρες όρειβατικού πυ
ροβολικού καί μια μοίρα βαρέος πυροβολικού, τρία συντάγματα ιππι
κού καί δύο συντάγματα μηχανικού. Ή όργάνωση αυτή εξηγεί, νομί
ζουμε, την έκφραση όρεινή σύνθεση τού στρατού. Οί σχηματισμοί των 
εύζώνων, οί μοίρες τού όρειβατικού πυροβολικού, τά τρία συντάγματα 
ιππικού καθιστούσαν εκ τών πραγμάτων τούς στρατιωτικούς σχηματι
σμούς ικανούς νά πορεύονται καί νά πολεμούν σέ ορεινές περιοχές. 
Έτσι, συμπεραίνει καί ό συντάκτης τής ιστορίας τού ελληνικού στρα
τού90: «Μέ τό νέο οργανισμό, οί μεραρχίες γίνονταν ελαφρότερες καί 
προσαρμόζονταν καλύτερα στο ορεινό ελληνικό έδαφος.»

Καί ό Χρ. περατώνει τά δύο άρθρα του καί πάλι μέ την άντιπαράθε- 
ση Βενιζέλου καί Κωνσταντίνου, ό όποιος τότε είχε εκθρονιστεί91: Οϋ- 
τω ό Κωνσταντίνος διά τον έκθρονισμοϋ καί τής έξορίας βιαίως άπο- 
σπασθείς από τον λαού τον περισσότερον άπεθεώθη έν τή καρδίμ τον 
ελληνικού λαού· πάσα δέ ψνχή έλληνική, την όποιαν δέν διέφθειρεν ό 
λεβαντινισμός βαρύ έχει παράπονον καί μεγάλην αισθάνεται πικρίαν 
κατά τού λεβαντίνον πολιτικού, ό όποιος έγινεν αιτία νά έξεντελισθή 
καί ή Ελλάς καί νά κλαύσονν οί τίμιοι πολεμισταί τής Πατρίδος.92

7. Συμπέρασμα: Ή πατρότητα τών δύο άρθρων
Ή  ύπογραφή μέ τρεις αστερίσκους στα δύο άρθρα τής εφημερίδας 

Λόγος είναι ταυτόσημη μέ την ύπογραφή στό περιοδικό Κομνηνοί, σέ 
συνδυασμό μέ όμοιότιτλο άρθρο στήν ΕΑ, πού υπογράφεται μέ τά αρ
χικά Χ.Φ., δηλαδή Χρύσανθος Φιλιππίδης93. Άλλα καί οί ιδέες πού 
αναπτύσσονται στά δύο άρθρα έχουν ώς βάση τό ιδεολογικό πιστεύω 
τού Χρ. γιά τήν κοινωνία καί τήν εξέλιξή της, τήν «κυκλοφορία τών 
άριστοκρατιών»94. ’Ακόμα διαπιστώνεται τό παράλληλο ή καί τό όμοιο 
σέ αποσπάσματα τών δύο άρθρων μέ άλλα κείμενα τού Χρ.95

90. ΙΣ Έπίτ., 12-14. Τ ό ίδ ιο  κείμενο γιά  τόν όργανισμό τοϋ στρατού περιλαμβάνε
ται καί στον A ' τόμο τής ΙΣ, 10-12.

91. 1φ. 313-19.
92. Βλ. καί Μ αρκεζίνης, 4, 200 κ.έ.
93. Βλ. π ιό  πάνω , 56/57.
94. Βλ. π ιό  π άνω , 60  κ.έ.
95. Βλ. π ιό  πάνω , 67 κ.έ.
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8. Πολιτική κατάσταση

α. Πολιτική κατάσταση πριν από τό 1917
Ποιά ήταν λοιπόν ή πολιτική συγκυρία στήν ελληνική επικράτεια 

καί πώς έφθασε στο σημείο αυτό είναι έπάναγκες να περιγράφει έν συ- 
ντομίμ:

Τήν ήττα τοΰ έλληνικοΰ στρατού στον πόλεμο τού 1897 σχεδόν όλοι 
άπέδιδαν στον τότε αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο. Βεβαίως, 
όπως είχε διαμορφωθεί ή κοινή γνώμη, ό διάδοχος ήταν από δλη τή βα
σιλική οικογένεια ό λιγότερο δημοφιλής96. Καί όχι μόνο στήν ανώνυμη 
κοινή γνώμη αλλά ακόμα καί στους έπωνύμους, στους τότε πολιτικούς 
(όπως στο Δημ. Ράλλη)97 98. Εντούτοις στήν ’έκθεση γιά τον πόλεμο τού 
1897 ό διάδοχος καί τότε αρχιστράτηγος έγραφε: «Είθε τά σκληρά δι
δάγματα τοϋ πολέμου νά χρησιμεύσουν ώς μάθημα ...» Καί ό άρθρο- 
γράφος, ό Χρ., επιλέγει: Την ευχήν ταύτην έξέφραζεν έν τέλει τοϋ προ
λόγου τής πολεμικής αύτοϋ έκθέσεως, ό ... τότε Διάδοχος τοϋ θρόνου 
καί κατόπιν δαφνοστεφής Βασιλεύς™

Όμως ή κατάσταση μεταβάλλεται καί γίνεται ευνοϊκή γιά τον Κων
σταντίνο:

Τό 1900 θεσμοθετείται καί υλοποιείται μια νέα οργάνωση τού στρα
τού. Γενικός διοικητής ορίστηκε ό διάδοχος Κωνσταντίνος99. Ό  ίδιος 
εξέλεγε τούς αξιωματικούς τού επιτελείου του καί είχε σχεδόν απόλυ
τη έξουσία100. Μέ τά νέα του καθήκοντα ό διάδοχος κέρδιζε εκτίμηση 
καί κύρος, άλλα καί κατακρινόταν ιδιαίτερα διότι, όπως έλεγαν οί πο
λιτικοί, υπήρχε αντίθεση καί αντιπαράθεση101 ανάμεσα στήν πολιτική 
καί στρατιωτική διοίκηση τού στρατού, ανάμεσα στις δύο εξουσίες, σ’ 
αυτή τού διοικητή τού στρατού, τού διαδόχου, καί στήν πολιτική, τή νό
μιμη, τού υπουργού των στρατιωτικών τής κυβερνήσεως102. Τό άπό τοϋ 
1897 μέχρι τής σήμερον συντελεσθέν έργον εϊνε μέγα όσον μεγάλη εΐνε 
καί ή θέλησις καί ή επίμονος καί ή άοκνος εργασία καί ό ηρωισμός τοϋ

96. Μαρκεζίνης, ΣΕ 2, 343’ ΙΕΕ 14, 259.
97. Μαρκεζίνης, ΣΕ 2, 361- ΙΕΕ 14, 260.
98. 1φ. 124-33.
99. Μαρκεζίνης, 2, 364-66· ΙΕΕ 14, 170.
100. Μαρκεζίνης, ΣΕ 2, 364/65· ΙΕΕ 14, 187.
101. Γιά τήν άντιμαχία αύιή βλ. ΙΕΕ 14, 170.
102. Μαρκεζίνης, ΣΕ 2, 365/66.
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μεγάλου έκείνου δημιουργού καί άναμορφωτοϋ καί των ακούραστων 
αύτοϋ συνεργατών.103

Ή  αναδιοργάνωση τοϋ ελληνικού στρατού προχωρούσε, άλλα στή 
Βαλκανική ή Βουλγαρία είχε, μέ τη συνθήκη τού 'Αγίου Στεφάνου (19. 
273.3.1878), μέ τό συνέδριο τού Βερολίνου (1/13.6.-1/13.7.1878) καί μέ 
τήν προσάρτηση τής Άνατ. Ρωμυλίας (6/18.9.1885), καταστεί κύρια δύ
ναμη στρατιωτική στή Βαλκανική καί πρόμαχος τού πανσλαβισμού 
στήν ταραγμένη Μακεδονία104.

Ό  Ελληνισμός τής Μακεδονίας ύφίστατο τρομοκρατία άπό τούς 
Βουλγάρους (ή Βουλγαρία μετά τήν προσάρτηση τής Άνατ. Ρωμυλίας 
διακήρυσσε τό αυτόνομο τής Μακεδονίας)105. 'Όταν πλέον ή τρομοκρά
τηση τού ελληνικού πληθυσμού τής Μακεδονίας είχε φτάσει σέ πολύ με
γάλη ένταση τό 1904, άποστέλνονται στή Μακεδονία 'Έλληνες άξιω- 
ματικοί καί άπό τό Μακεδονικό Κομιτάτο τών ’Αθηνών άντάρτες μα
χητές106. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν καί ό Παύλος Μελάς107, πού έγινε ση
μαία καί σύμβολο τού Ελληνισμού μέ τό θάνατό του σέ συμπλοκή μέ 
τούς Βουλγάρους (13/26 Όκτ. 1904)108.

Τά γεγονότα μετά τό 1904 εξελίσσονται ταχύτατα μέ αύξομειώσεις 
στήν ένταση τών σχέσεων άνάμεσα στήν Ελλάδα καί στήν Τουρκία. Τό 
πρόβλημα τής Κρήτης109, όπου οί Κρήτες άγωνιστές, άνάμεσά τους καί 
ό Βενιζέλος, ζητούσαν έπίμονα τήν αυτονομία καί τήν ένωση μέ τήν 
Ελλάδα, δημιουργούσε μεγάλα καί άπειλητικά προβλήματα στίς ελλη
νοτουρκικές σχέσεις110. Ή  ένωση αύτή τής Κρήτης (24.976.10.1908) 
πραγματοποιήθηκε πολύ λίγο πριν άπό τήν τελική επικράτηση 
(31.371.4.1909) τής νεοτουρκικής έπαναστάσεως τοϋ 1908111.

103. 1φ. 135-39.
104. Μ αρκεζίνης, 3, 12/13. Γιά τό Μ ακεδονικό όγώ να 1881-1903 βλ. ΙΕΕ 14, 215-35.
105. Μ αρκεζίνης, 2, 299-301· 3, 13· ΙΕΕ 14, 223.
106. Γιά άνταρτικές έλληνικές δυνάμεις στή Μ ακεδονία στά χρόνια  1881-1903 βλ. 

ΙΕΕ 14, 233-37.
107. ΙΕΕ 14, 237-40.
108. Μ αρκεζίνης, 3, 23-26· ΙΕΕ 14, 235-41.
109. ΙΕΕ 14, 280-85.
110. Μ αρκεζίνης, 3, 33-44· ΙΕΕ 14, 282, 283/84.
111. Μ αρκεζίνης, 3, 49-58.
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! β. Πολίτική κατάσταση 1917-1920
ί Τά άρθρα τής εφημερίδας Λόγος δημοσιεύονται στις 11 καί 17 Αύγ.
; 1917 αντίστοιχα, δηλαδή δταν, υποθέτουμε, δέν έκδιδόταν πλέον τό πε
ι ριοδικό Κομνηνοί, καί αναδημοσιεύονται σε φυλλάδιο τό 1920, δταν,

δπως πιστεύουμε, είχε παύσει ή διελκυστίνδα για τή συνθήκη των Σε
βρών (28 Ίουλ./10 Αύγ. 1920)"2, μια συνθήκη πού από τήν αρχή των 
συζητήσεων γι’ αυτήν, πριν καν υπογράφει, είχε ύπονομευθεΐ από τούς 
ίδιους μεγάλους πού στο τέλος όμως, θέλοντας καί μή, τήν ύπέγρα- 

j φαν112 113 114 115 116.
I "Ηδη στις 6/19 Μαΐου 1919 ό Κεμάλ, επιθεωρητής τού III σώματος

στρατού, αποβιβάζεται στή Σαμψούντα καί επιθεωρεί τά τμήματα τού 
στρατού έως τή Σεβάστεια1'4. Στήν Τραπεζούντα τον Αύγ. 1917 η ρωσι
κή κατοχή συνεχίζεται, άλλα δλοι διαβλέπουν τήν προσεχή άποδυ- 
νάμωση τών Ρώσων. Ό  μέγας δούξ Νικόλαος Νικολάϊεβιτς, αντιβασι
λέας τού Καυκάσου, δταν ήρθε στήν Τραπεζούντα στις 17 Τουν. 1916, 
ζήτησε τήν παρέμβαση τού μ. Χρ. για να προταθεΐ ειρήνη ανάμεσα στή 
Ρωσία καί στήν Τουρκία. Πράγματι ό Χρ. τις αμέσως έπόμενες ημέρες 

i έγραφε τή σχετική επιστολή για τήν ειρηνευτική πρόταση καί τήν άπέ-
στειλε στον Τούρκο στρατηγό διοικητή τών τουρκικών δυνάμεων στο 
άνατολικό μέτωπο. Ή επιστολή είχε φθάσει στον αποδέκτη, αλλά, δπως 
γράφει ό Χρ., οί Γερμανοί σύμμαχοι τών Τούρκων δέν έπέτρεψαν τήν 
περαιτέρω διαδικασία’15.

“Οταν ό Φάρος τής Ανατολής δημοσιεύει τό 1920 τό φυλλάδιο, oi 
“Ελληνες τού Πόντου έχουν κάπως άπογοητευθεΐ από τις επίσημες δια
βεβαιώσεις ξένων”6 καί Ελλήνων για τήν αίσια λύση τού ζητήματος τού

112. Γιά τή συνθήκη καί τό περιεχόμενό της βλ. ΙΕΕ 15, 139-44.
113. ΙΕΕ 15, 142. Χαρακτηριστική είναι ή δήλωση τοΰ Προέδρου τής Γαλλικής Δη

μοκρατίας R. Poincare, όταν, μιλώντας γιά τή συνθήκη τών Σεβρών τέσσερα χρόνια 
μετά τήν υπογραφή της κατά τήν επικύρωση τής Συνθήκης τής Λωζάνης στή Γαλλική 
Βουλή, τήν χαρακτήρισε πιό εύθραυστη καί άπό τις περίφημες πορσελάνες τού τόπου 
υπογραφής της καί πρόσθεσε: «Υπογράψαμε μετά λύπης πιεζόμενοι καί εξαναγκαζό
μενοι.»

114. ΙΕΕ 15, \26H1.
115. 'Αναμνήσεις, 133-41.
116. Ή Συνθήκη τών Σεβρών (βλ. πιό πάνω, σημ. 112) προέβλεπε τήν ικανοποίηση 

πολλών διεκδικήσεων τής Ελλάδας άφήνοντας όμως κατά μέρος τήν περιοχή τού Πό
ντου, ή όποια θά ένσωματωνόταν στό μελλοντικό άρμενοποντιακό κράτος. (Βλ. Παυ-
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Πόντου. Ή  πρώτη άπογοήτευσή τους άπό έπίσημα χείλη ήταν τό 
τηλεγράφημα του Βενιζέλου, πού στίς 3/16 Ίαν. 1920 άπεστάλη στον 
Σταυριδάκη, Έλληνα άντιπρόσωπο στην Τιφλίδα, καί δπου ό Βενιζέ- 
λος γράφει: «Θεωρώ δλως άπίθανον δτι θά ληφθή περί αυτών [τών 
Ελλήνων Ποντίων] ειδική πρόνοια πλήν τών γενικών εγγυήσεων, ας 
ζητούν νά επιτύχουν υπέρ τών ξένων έθνοτήτων δσαι θά παραμείνουν 
υπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν.»"7 "Οπως είναι γνωστό, καί οί "Αγγλοι 
καί οί ’Αμερικανοί, με τήν άρνηση νά παρέμβουν για τήν ίδρυση αύτό- 
νομου ή ημιαυτόνομου κράτους τού Πόντου, έδιναν τήν οριστική αρ
νητική απάντηση στο πρόβλημα τού Ελληνισμού τού Πόντου"8. Μέχρι 
τότε ό Χρ., οσάκις οί εκπρόσωποι τών ποντιακών σωματείων τόν ρω
τούσαν για τήν πορεία τού ποντιακού ζητήματος, τούς έλεγε δτι βαίνει 
ευνοϊκά119. Τήν απάντηση αυτή τήν έδινε γιά λόγους διπλωματικής 
σκοπιμότητας120, άλλά, ασφαλώς, καί έχοντας έμπιστοσύνη στίς διαβε-

λίδης, 68' στό βιβλίο αύτό έκτίθενται π ολλές λεπτομέρειες π ού  σχετίζονται μέ τούς Π ο
ντ ίο υ ς  καί τά τότε π οντια κά  σωματεία στή Ρωσία.) Κ ατά τή διάρκεια τών συζητήσεων 
γιά  τό π οντια κ ό  πρόβλημα ό  μ. Χ ρ. δέν άνέστειλε τις προσπάθειες του νά  συνδιαλέ
γετα ι μέ Τ ούρκους σημαίνοντες γ ιά  τήν ίδρυση ένός α ύτόνομ ου  έλληνοτουρκικοΰ κρά
το υ ς υ π ό  τήν έποπτεία  τοϋ  σουλτάνου . Ε ίναι διδακτική ή άνάγνω ση ( 'Αναμνήσεις. 206- 
09, κείμ ενο  207) τώ ν δρω ν π ού  ε ίχα ν  υπογράφ ει καί ά π ό  τούς Τούρκους συνομιλητές 
τοϋ Χ ρ. Ο ί π ροσπ ά θειες αύτές τοϋ  μητροπολίτη είχα ν τήν έγκριση τοϋ Βενιζέλου, δ  
ό π ο ιο ς , δτα ν ο ι Ή νω μ . Π ολιτείες καί ή ’Α γγλία  άρνήθηκαν νά  παρέμβουν γιά  τό π ο 
ντ ια κ ό  ζήτημα καί νά  ά να λάβουν έντολή έποπτείας, ένέκρινε νά συνεχισθοϋν αί μετά 
τών Τούρκων διαπραγματεύσεις [209]. Α υτόνομο «Π οντο-Τουρκικό Κ ράτος ύπό τήν 
έπ ικ υρ ια ρχία ν τοϋ Σ ουλτάνου» άναφέρεται καί στήν Ιστορία τώ ν Βαλαβάνη-Βιολάκη, 
42/43.

117. Θ εοφ ύλακτος, 270. Βλ. καί τό παρατιθέμενο ά π ό  τόν  Θ εοφύλακτο [183] τμή
μα τοϋ  τηλεγραφήματος Β ενιζέλου  («Τό ζήτημα τοϋ Π όντου έναυάγησεν») δπω ς καί 
[278] έπιστολή  Θ εοφύλακτου 31.3.1920 ά π ό  ’Αθήνα π ρ ός τόν Π ρόεδρο τοϋ Έ θνικοϋ  
Σ υμβουλίου , Βατούμ, δ π ου  άναφ έρει δτι ό  Έ λ λ η να ς υ πουργός ’Εξωτερικών Ν. Π ολί
της «είπε π ροσω πικώ ς είς Θ. δτι δέν δύναται νά  έλπίση εις άνεξαρτησίαν Π όντου».

118. Γιά τήν άρνηση τώ ν Σ υμμάχω ν βλ. (!Αναμνήσεις, 283) δσα ό  Β ενιζέλος όμο- 
λογει καί λέει ά πευθυνόμ ενος στό Χρ.: «Γνωρίζετε δτι ή έντολή τοϋ Πόιητου ϋπ' ού- 
δεμιάς τών Συμμάχων Δυνάμεων έγινε δεκτή ούτε καί είς ημάς δίδεται.» ’Ακόμα βλ. 
Ό δ . Α αμψ ίδης, Οί "Ελληνες τού Πόντου ύπό τούς Τούρκους (1461-1922). A '. Πολιτική 
Ιστορία (Ά θ ή να ι 1957), « Υ π ό μ νη μ α  Καθενιώτη». σ. 45 γιά  τις ΗΠΑ καί 47, 48 γιά  
τήν ’Α γγλία.

119. Θ εοφύλακτος, 182.
120. Θεοφύλακτος, 183. Ά πα ντοΰσε ό Χρ.: «Οΰτως έπρεπε νά δηλωθή είς τόν λαόν!»



βαιώσεις των ξένων, πού ό Χρ. είχε συναντήσει, για εύνοϊκή λύση. 
Τελευταίος όλων ό ’Αμερικανός στρατηγός Harbord, ό όποιος, πριν 
πορευθεΐ στο εσωτερικό τής Τουρκίας καί συναντηθεί με τον Κεμάλ, 
έλεγε τό ίδιο, ενώ άμέσως μετά την επάνοδό του (2/15 Όκτ. 1919 σύμ
φωνα μέ τηλεγράφημα τού Έλληνα αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη 
Ε. Κανελλόπουλου) ήταν πολύ επιφυλακτικός121. Κατά τό ίδιο χρονικό 
διάστημα οί Τούρκοι είχαν άρχίσει καί στην περιοχή τής Τραπεζούντας 
τή συρρίκνωση τού ελληνικού στοιχείου122, παρά τήν προσπάθεια τού 
Χρ. νά τήν μειώσει123. Ή  προσπάθεια τού Χρ. αφορούσε τό χριστιανι
κό πληθυσμό ιδίως τής πόλεως καί περιφέρειας Τραπεζούντας, άλλά 
μερικές φορές παρενέβαινε καί στις άλλες περιφέρειες, όπως π.χ. στήν 
περιφέρεια τής μητροπόλεως Χαλδίας, όπου μέ τήν άπαλλαγή των δι
δασκάλων άπό τή στράτευση εξασφαλίστηκε ή λειτουργία των σχο
λείων124.

β
βΐ. Χρύσανθος καί Βενιζέλος
’Αξιοπρόσεκτη όμως είναι γιά τον ερευνητή καί τον ιστορικό ή το

ποθέτηση τού Χρ. άπέναντι στον Ελευθέριο Βενιζέλο καί στήν πολιτι
κή του. Ό  Χρ. είχε έρθει σε επαφή μέ τον έλλαδικό Κρήτα πολιτικό ήδη 
τό 1912125. Ταξιδεύοντας μέ πλοίο ώς έξαρχος τής Ίεράς Συνόδου τού 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως γιά τήν ειρήνευση τής ελληνικής 
κοινότητας τής Βενετίας, άποβιβάζεται στήν ’Αθήνα καί επισκέπτεται, 
τον ’Ιούλιο 1912, τό Βενιζελο126. Κατά τήν επιστροφή του, τον Όκτ.
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121. Αναμνήσεις, 212, 263-66.
122. Ό πως μέ τά «τάγματα εργασίας», ένα μέτρο τής τουρκικής διοικήσεως καί τοϋ 

τουρκικού στρατού, νά χρησιμοποιούνται οί στρατευμένοι 'Έλληνες χριστιανοί γιά 
άγγαρεϊες καί εργασίες κάτω άπό συνθήκες πολλές φορές εξοντωτικές καί οί άπο- 
τελοΰντες τά «τάγματα» αυτά νά γίνονται πολλές φορές θύματα των τσετέδων.

123. Ό  Χρ. επιζητούσε καί συντηρούσε φιλικές σχέσεις μέ τήν τουρκική (άλλά καί 
μέ τή ρωσική) διοίκηση, γιά νά δύναται νά παρεμβαίνει προς όφελος τού χριστιανικού 
ιδίως πληρώματος τής επαρχίας του. Βλ. καί Βαλαβάνης-Βιολάκης, 94, καί πιό κάτω, 
110/11, 127-29.

124. 'Αναμνήσεις, 93. Μιά παρόμοια παρέμβαση τού Χρ. στάθηκε άφορμή στή ρω
σική στρατιωτική διοίκηση νά τον κατηγορήσει, καί μάλιστα μέ έπιτιμητικά σχόλια, τό 
Δεκ. 1916 ('Αναμνήσεις, 142-51). Βλ. καί πιό κάτω, 123, 128, 161.

125. ’Αναμνήσεις, 65.
126. ’Αναμνήσεις, 65.
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1912, συναντάται καί πάλι μέ τό Βενιζέλο. Τότε μάλιστα ό ίδιος ό Βε- 
νιζέλος ανακοίνωσε στό Χρ. ότι οί στρατιωτικές έπιχειρήσεις τοϋ α ' 
βαλκανικού πολέμου προχωρούσαν πολύ καλά’27.

"Ενα χρόνο περίπου πιο ύστερα, χειροτονημένος τό Μάιο 1913'“ 
μητροπολίτης Τραπεζούντας, ταξιδεύει τον Αύγουστο καί πάλι στην 
’Αθήνα, γιά νά συναντήσει τό Βενιζέλο καί γιά νά συνηγορήσει ύπέρ τής 
αύτονομίας τής Δυτικής Θράκης, άφού ό β ' βαλκανικός πόλεμος είχε 
λήξει καί τό πρόβλημα αυτό ήταν επίκαιρο125. Τόν συναντά στό Λου
τράκι, όπου ό Βενιζέλος τού άπαντά ότι δυστυχώς ούόέν δύναται νά 
γίνγ], διότι ή ληφθεϊσα άπόφασις τής Συνδιασκέψεως τοϋ Βουκουρεστί
ου ητο οριστική καί άμετάκλητος καί ή Δυτική Θρφκη θά ύπαχθή όρι- 
στικώς υπό τούς Βουλγάρουςι3°. Ή  επιστροφή τού Χρ. άπό τό Λουτρά
κι στήν Αθήνα εγινε μέ τό άντιτορπιλλικό, τό όποιο είχε παραλάβει τόν 
πρωθυπουργό. Κατά τό ταξίδι αυτό καί πάλι υπήρξε συνομιλία τού Χρ. 
μέ τό Βενιζέλο γιά τή ρωσική μονή τού 'Αγίου Παντελεήμονος τού Α γί
ου "Ορους καί γιά τήν αίρεση των Ίησουανών, όρισμένων μοναχών τής 
εκεί μονής127 128 129 130 131.

Ασφαλώς ό Βενιζέλος ευθύς εξαρχής τής γνωριμίας καί τής συνερ
γασίας τους γνώριζε τήν πολιτική τοποθέτηση τού Χρ., δηλαδή ότι ήταν 
όπαδός τής πολιτικής ιδεολογίας τού "Ιωνά Δραγούμη. Τό γεγονός 
όμως αύτό δέν εμπόδισε ούτε τό Βενιζέλο, μετά τή σύγκληση τής 
Διασκέψεως Ειρήνης τών Παρισίων τού 1919, νά δεχθεί τή συνεργασία 
τού Χρ. γιά τήν άσκηση τής πολιτικής του132, άλλά ούτε καί τό Χρ. νά 
έργασθεί γιά τήν εύόδωση τής πολιτικής τής έλλαδικής κυβερνήσεως. Ή

127. ’Αναμνήσεις, 69.
128. ’Αναμνήσεις, 77.
129. !Αναμνήσεις, 8 1 .Ό  μ. Χρ. μαζί μέ ά λλους μητροπολίτες τής Δυτ. Θράκης υπέ

βαλε υπόμνημα π ρ ός τις Μ εγάλες Δυνάμεις. Τό Ιδιόγραφο γαλλικό κείμενο τοϋ υ π ο
μνήματος έκδόθηκε στον τόμο Άρθρα καί μελέται, 210-12. Βλ. καί π ιό  πάνω . σ. 44, 
σχόλ. 262/63.

130. 'Αναμνήσεις, 81. Μέ τή Συνθήκη τοϋ Β ουκουρεστίου (28.7./10.8.1913) ή Β ουλ
γαρία  διατηρούσε τήν κυριότητα τής Δυτικής Θράκης (Μ αρκεζίνης, 3. 365-67).

131. ’Αναμνήσεις. 81/82.
132. Τ όν Ία ν. 1920 ό  Β ενιζέλος καλεϊ καί π ά λι όνομ αστί τό  Χρ. στή Δυτική Ευρώ

πη (’Α γγλία) ώς μέλος τής έλλαδικής άντιπροσω πείας στις διαπραγματεύσεις ειρήνης 
( ’Αναμνήσεις, 280-83). Ό  Θ εοφύλακτος άναφέρει τήν [191] «... έσπευσμένην πρόσκλη- 
σ ιν τοϋ  Χ ρυσά νθου  είς Π αρισίους ά π ό  τόν Υ π ο υ ρ γ ό ν  ’Εξωτερικών Π ολίτην ...».
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πολιτική αυτή σέ πολλά σημεία συμφωνούσε μέ τις πεποιθήσεις τοΰ μ. 
Χρ.

Καί ό Βενιζέλος είναι γνωστό ότι είχε ως συνεργάτες άτομα αδια
κρίτως τής πολιτικής τους τοποθετήσεως, ακόμα καί Ιδεολογικά καί 
πολιτικά αντιπάλους του133.

Υπενθυμίζουμε τήν εκτίμηση τοΰ Χρ. γιά τήν πολιτική των δύο άν- 
δρών, Ελευθερίου Βενιζέλου καί "Ιωνά Δραγούμη, ως προς τήν άποδο- 
χή καί υλοποίηση τής εθνικής άποκαταστάσεως τοΰ Έλληνισμοΰ. Κα
τά τό Χρ.134: ό μέν Βενιζέλος άπέβλεπεν είς τήν κρατικήν έπέκτασιν, ό 
δέ Δραγούμης είς τήν Εθνικήν άποκατάστασιν. Ή  εκτίμηση αυτή δια
τυπώθηκε τό 1913 καί είχε ισχύ γιά τό Χρ. καί μετέπειτα.

Μετά τήν επάνοδό του τό 1911 στήν Κωνσταντινούπολη, ό Χρ. ε- 
γινε μέλος τής ΟΚ καί άνέλαβε ώς διευθυντής καί αρχισυντάκτης στο 
έπίσημο όργανο τοΰ Πατριαρχείου ΕΑ. Τότε γνώρισε τον "Ιωνά Δρα
γούμη καί τις ιδέες του γιά τά πεπρωμένα τοΰ έλλαδικοΰ Έλληνισμοΰ 
καί γιά τό μέλλον τοΰ Έλληνισμοΰ τής οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Γράφει ό Ιδιος στις Αναμνήσεις13S γιά τήν εποχή αυτή: Ή  μέχρι 
τοϋδε δρασις μου μέ συνέδεσε περισσότερον πρός τήν λειτουργούσαν 
έν Κων)πόλει Όργάνωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν οποίαν εϊχον 
ιδρύσει οι φίλοι μου "Ιων Δραγούμης καί Αθανάσιος Σουλιώτης (Νι- 
κολαΐδης) καί στενή ήτο έκτοτε ή συνεργασία μας. Καί στήν ίδια σε
λίδα: Ήτο πράγματι ό τότε έθνικός άγών ώραΐος καί καρποφόρος καί 
έπεδοκιμάζετο υπό πάντων136.

Δέν υπήρξε όμως δογματικά αρνητικός στήν εξυπηρέτηση των επι
διώξεων τής έλλαδικής πολιτικής. Ή  πολιτική τοΰ Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως ήταν κύριος άξονας τής πολιτικής τοποθετήσεως τοΰ 
Χρ., ιδιαίτερα στά σημεία όπου υπήρχε σχεδόν ταύτιση μέ τις πολιτικές 
κατευθύνσεις τοΰ "Ιωνά Δραγούμη καί τής ΟΚ: Έπρόκειτο γιά τήν τύ
χη τοΰ Έλληνισμοΰ τοΰ όθωμανικοΰ κράτους καί τή μεταλλαγή του στά 
πλαίσια τοΰ κράτους αύτοΰ (κατά τό Πατριαρχείο Κωνσταντινου-

133. Βλ. πιό πάνω, 78.
134. !Αναμνήσεις, 82.
135. ’Αναμνήσεις, 59.
136. Βλ. καί Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ΟΚ, πίνακα μελών τής Όργανώσεως, δπου 

άναγράφονται καί οί [225] Νικόλαος Λεοντίδης καί [229] μητροπολίτης Χρύσανθος 
ίβλ. καί πιό πάνω, 57/58).
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πόλεως) ή στά πλαίσια τής «ανατολικής αυτοκρατορίας» (κατά τόν Ιω 
νά Δραγούμη καί τις ιδέες του).

Εντούτοις ή τήρηση τής πολιτικής αυτής γραμμής δέν έμπόδιζε τό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως νά εΐναι εύκαμπτο, χιυρίς όμως νά 
είναι δουλικό, απέναντι στην πολιτική τής έλλαδικής κυβερνήσειος καί, 
επαναλαμβάνω, οίασδήποτε κυβερνήσεως τής Ελλάδας. Γιατί άκριβώς 
κατευθυντήριος κανόνας γιά τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 
-όπως καί γιά τό Χ ρ -  ήταν νά υλοποιεί όσο ήταν δυνατόν τήν πολι
τική του γιά τόν Ελληνισμό τοΰ οθωμανικού κράτους, άλλά καί ταυ
τόχρονα νά προσαρμόζει κατά τό δυνατόν τήν πολιτική του δράση στις 
επιδιώξεις τής επίσημης έλλαδικής πολιτικής137.

"Ετσι ό Χρ., στις 12.10.1918, λίγες μέρες πριν άπό τήν άνακωχή τοΰ 
Μούδρου (30.10.1918), συντάσσει καί άποστέλλει στό Οίκουμ. Πατρι
αρχείο τήν έκθεσή του γιά τις υπερβασίες τού τουρκικού κράτους138 στήν 
επαρχία τής Τραπεζούντας καί τις καταστροφές πού ό εκεί Ελληνισμός 
ύπέστη στά τέσσερα χρόνια τού πολέμου. Μεταξύ άλλων γράφει139: 
[179] Οϋτω γράφων τήν 12ην ’Οκτωβρίου 1918 έκθεσιν προς τό Οικου
μενικόν Πατριαρχεϊον περί τών υπερβασιών καί άλλων καταστροφών 
τής επαρχίας Τραπεζοϋντος, καθόλον τό τετραετές διάστημα τοϋ παγ
κοσμίου πολέμου, έλεγον μεταξύ άλλων: «Ή  ζωή τοϋ έθνους ημών υπό 
πολιτικόν καθεστώς τό Τουρκικόν, είτε παλαιοτουρκικόν λέγεται τού
το είτε φιλελεύθερον είναι αδύνατος. Είναι καί τα πολιτικά καθεστώτα 
δημιουργήματα καί εκφράσεις τής ψυχής τών λαών, ή δέ τουρκική ψυχή 
δΤ όλων τών αιώνων καί υπό οίανδήποτε πολιτικήν έκφρασιν. άπεδεί- 
χθη πάντοτε τυραννική καί άγρια. Καί όσοι άλλοτε ήλπιζον ότι υπό 
Κυβέρνησιν Όθωμανικήν, ρυθμιζομένην συμφώνως προς τάς φιλελευ- 
θέρας άρχάς, θά ήτο δυνατή ή άνάπτυξις καί πρόοδος τοϋ ήμετέρου 
έθνους καί αύτοί σήμερον άπεγοητεύθησαν, ίδίμ ύστερα άπό όσα εΐδον 
καί ήκουσαν φρικτά κατά τόν παρόντα πόλεμον, καθ' δν άπεδείχθη τί-

137. Βλ. π ιό  κάτω, 90, 118/19, 159.
138. Έ κδοση  τής έκθέσεως βλ. Άρθρα καί Μελέται. 265-77. Ά π ό  τις έκθέσεις τών 

κατά επαρχία  Μ ητροπολιτώ ν τό Οίκουμ. Π ατριαρχείο συνέταξε καί δημοσίευσε σ υνο
λική έκθεση τό 1919: Μαύρη Βίβλος διωγμών καί μαρτυρίων τον έν Τουρκίμ Ελληνι
σμού (1914-1918) (έν Κ ω νσταντινουπόλει 1919), 235-316, 399-408 καί 412 καί γαλλική  
έκδοση: Las persecutions de Γ Hellenisme en Turquie (1914-1918) (Constantinople 1919), 
193-261,329-34 καί 337.

139. !Αναμνήσεις, 179/80.
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νων φρικαλεοτήτων είναι ικανή ή τουρκική ψυχή, δταν άφεθή αχαλί
νωτος καί ελεύθερα». Καί έσημείουν κατόπιν εν τή εκθέσει μου δσα 
έδοκίμασε δεινά τό Ελληνικόν έθνος εις τό Βιλαέτιον τής Τραπεζοϋν- 
τος, ινα τό Οικουμενικόν ΠατριαρχεΙον, προσθέτον ταϋτα εις δσα εκ 
των διαφόρων επαρχιών τοϋ Οικουμενικού Θρό[\80]νου διαβιβάζονται 
στοιχεία, λύση τό μέγα πρόβλημα τής αυθυπαρξίας καί αϋτοδιοικήσε- 
ως τοϋ ήμετέρου έθνους. Κατανοούμε ποιους υπονοούσε ό Χρ., δταν 
έγραφε: δσοι άλλοτε ήλπιζον ... άπεγοητεύθησαν. Μεταξύ αυτών ασφα
λώς συγκαταλεγόταν και ό ίδιος καί δσοι πίστευαν στα ίδια ιδανικά.

β2. Χρύσανθος συνεργάτης τού Βενιζέλου
Την εποχή εκείνη ή λύση κατά τό Χρ. ήταν ή αυθυπαρξία καί ή αυ

τοδιοίκηση140 τού Πόντου. Τότε άκριβώς λαμβάνει εντολή από τό Οί- 
κουμ. Πατριαρχείο να μεταβεί αμέσως στήν Κωνσταντινούπολη141 καί 
νά είναι μέλος τής Πατριαρχικής Επιτροπής για τό Συνέδριο Ειρήνης 
τών Παρισίων. Ό  Χρ. δέχθηκε καί άνέλαβε τό ταξίδι αυτό. Καί αναχώ
ρησε, τό Φεβρ. 1919, από τήν Τραπεζούντα προς Βατούμ γιά νά κατευ- 
θυνθεί από εκεί άτμοπλοϊκώς στήν Κωνσταντινούπολη142. Καί πολι- 
τεύθηκε στή Δύση με σύνεση καί με σοβαρότητα. Καί είχε πολλές διπλω
ματικές επιτυχίες. Ό  λόγος του, οί γνώσεις του καί ή επιχειρημα
τολογία του έπειθαν καί γοήτευαν.

Στο Βατούμ όμιλεί σέ πολυπληθές άκροατήριο καί τό Ιδιο βράδυ 
παρευρίσκεται σέ δείπνο προς τιμήν του. Εκεί, ένας από τούς συνδαι
τυμόνες, ό Φωτιάδης143, προέπιεν εις ύγιείαν τοϋ έξορίστου Βασιλέως

140. ’Αναμνήσεις, 180. Ό  Χρ. εκφράζει τήν άποψη αυτή expressis verbis στήν έκθε
ση πού υπέβαλε στις 12.10.1918 στό Οίκουμ Πατριαρχείο· βλ. άμέσως πιό πάνω.

141. Αναμνήσεις, 184.
142. :Αναμνήσεις, 184/85.
143. Πολλοί λίγοι γνώριζαν επακριβώς τις διαστάσεις τής φιλοβασιλικής τοποθε

τήσεις τοϋ Χρ. ’Ακόμα καί ή Πηνελόπη Δέλτα, πού τόσο πολύ πνευματικά καί ιδε
ολογικά είχε επικοινωνήσει μέ τό Χρ., δεν κατόρθωσε νά κατανοήσει πλήρως τήν πο
λιτική τοποθέτηση καί συμπεριφορά του. "Οταν στις 21.12.1921 (βλ. Σουλιώτης-Νικο- 
λάίδης, ΟΚ, 131) ή μετανοεμβριανή κυβέρνηση προσκαλεί τό Χρ. νά ταξιδεύσει στή 
Δυτ. Ευρώπη καί νά άποτελέσει σύμβουλο στις διαπραγματεύσεις ειρήνης, ή Πηνελόπη 
Δέλτα σέ γράμμα της πρός τον Άλ. Δελμοΰζο έκφράζει τήν άπορία, καί τή δική της καί 
τών φίλων τοϋ Χρ., πώς «ό Δεσπότης» δέχθηκε νά συνεργασθεί μέ τούς άντιπάλους τοϋ
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Κωνσταντίνον. δστις προσέφερεν έαυτόν Θυσίαν υπέρ τοϋ έθνους. Ό  
Χρ. -καί σημειώνουμε τήν τοποθέτησή του έναντι τοϋ Βενιζέλου καί 
τής πολιτικής του- άπαντα στην πρόποση δη  ό Θεός, όσης προστα
τεύει πάντοτε τήν Ελλάδα, άνήγειρε νέον ηγέτην, τόν Ελευθέριον Βε- 
νιζέλον.'44

Γιά νά μη σκιασθεΐ κατά κανένα τρόπο ή ειλικρίνεια τής άπαντησεως 
αυτής τοϋ Χρ. στην πρόποση, καί γιά νά τήν επιβεβαιώσουμε, πα
ραθέτουμε άπόσπασμα άπό τόν Πρόλογο στο δεύτερο φυλλάδιο τοϋ Δ. 
Σεράση κατά τοϋ μ. Χρ., πού δημοσιεύθηκε τό 1921: [2φ. 10-15] Ό άνεν 
χαρακτήρος αυτός άνθρωπος [ό Χρ.], δστις έπί βωσσοκρατίας διά δύο 
άρθρων του ... έξέμεσε τάς χειροτέρας ύβρεις κατά τον προσώπου το ν ... 
κ. Βενιζέλου... καί κατόπιν... παλινωδών έπλεξε τό έγκώμιον αυτόν ...Μ5

Ό  Χρ. λοιπόν, υλοποιώντας τήν πολιτική τοϋ Οίκουμ. Πατριαρχεί
ου νά συμπορεύεται ή Εκκλησία (πατριάρχης καί μητροπολίτες) κατά 
τό δυνατόν μέ τήν πολιτική τής κυβερνήσεως τής Ελλάδας, πριν άπό 
τό ταξίδι του στο Βατούμ, δύο μήνες σχεδόν μετά τήν άνακωχή τοϋ 
Μούδρου, όμιλεΐ στις 15.12.1918, στο κήρυγμά του στήν εκκλησία τοϋ 
'Αγίου Ελευθερίου τής Τραπεζούντας, εγκωμιαστικά καί δημοσία γιά 
τό Βενιζέλο. Τή μεταστροφή αυτή τοϋ Χρ. στις πολιτικές του πεποι
θήσεις δεν ήταν δυνατόν νά είχαν πληροφορηθεΐ οί συνδαιτυμόνες στο 
δείπνο τοϋ Βατούμ. Έτσι εξηγείται καί ή κατάπληξή τους, όταν ακόυ
σαν τήν άντιπρόποση τοϋ μ. Χρ. Δεν ήταν λοιπόν ή νέα του πολιτική

Έ λ. Β ενιζέλου  {'Αλληλογραφία Π. Δέλτα, 286, έπιστολή άρ. 38. ά π ό  12/25.4.1922). Καί 
ό  Χ ρ . τής γράφ ει, όπ ω ς άναφ έρει ή ίδ ια  στήν έπιστολή της, μιά άποστομωτική καί υ π ο
τιμητική γιά  τούς α ντιπ άλους του  άπάντηση: «"δεν πρέπει νά  χάνω  τήν ώρα μου  
δ ιώ χνοντα ς μύγες", π ώ ς δεν τ ό ν  ένδιαφέρει τί λέγουν ο ί άλλοι, μόνο  ή δική μου έκτίμη- 
ση τό ν  ένδιαφ έρει” καί π ώ ς "νά ξέρω  πώ ς στέκει π άντα  σέ άνώτερη ιδεολογία" καί πώς 
“χαίρεται π ώ ς ούτε στούς μέν ούτε στούς δέ δέν άρέσει”.» Ό  Χ ρ. ήταν πάντα  φειδω
λός στήν έξωτερίκευση τώ ν Ιδεών του, καί ιδιαιτέρως στήν τοποθέτησή του στά π ο λ ι
τικά (κομματικά) πράγματα. Έ τ σ ι δέν ήταν δυνατόν νά  διανοηθεΐ κανείς τό 1919, στό 
δ είπ νο  τοϋ Βατούμ, δτι ό Χρ. είχε μετακινηθεί, έστω καί λίγο, άπό τή φιλοκω νσταντι- 
νική του  θέση. 'Α λλω στε ή μέχρι τότε πολιτεία  του ούδέποτε είχε δώσει τό ένδόσημο  
μιας π α ρ όμ οια ς μετακινήσεως. Α ύτός είναι ό λόγος γιά  τόν όπ ο ιο  ο ί συνδαιτυμόνες  
αύτοΰ τοϋ  δείπ νου  δέν είχαν κανένα  ένδοιασμό γιά τις φιλοκω νσταντινικές άντιλήψεις 
τοϋ  Χ ρ.

144 .Αναμνήσεις, 185.
145. Π ιό  πάνω , 88.
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τοποθέτηση απόρροια τής προσκλήσεως να συμμετάσχει ώς μέλος αντι
προσωπείας τοΰ Πατριαρχείου στο ταξίδι προς Παρίσι για τή Συνδιά
σκεψη Ειρήνης, αλλά ώριμη σκέψη καί συνέπεια στις κατευθύνσεις τοΰ 
Οικουμ. Πατριαρχείου: ό ηγέτης καί κυβερνήτης τής Ελλάδας, Βενιζέ- 
λος, έπρεπε νά έχει τή συνδρομή καί τή συνεργασία τοΰ μητροπολίτη 
Τραπεζούντας κατά τό δυνατόν.

Βέβαια τα γεγονότα αυτά συμβαίνουν μετά τό 1917, δηλ. μετά τή δη
μοσίευση τών δύο άρθρων πού άπετέλεσαν τό φυλλάδιο πού έξέδωκε ό 
Δ. Σεράσης στήν Τραπεζούντα τό 1920. Είναι όμως τελείως ενδεικτικά 
τής ιδεολογικής άνελίξεως τοΰ Χρ. άπέναντι στο Βενιζέλο καί στήν πο
λιτική του. 'Υπηρετεί, όταν καλείται, καί προωθεί τήν πολιτική τοΰ 
Βενιζέλου, όταν αυτή ταυτίζεται καί με τή δική του ιδεολογική κατεύ
θυνση. Καί ό Βενιζέλος γνώριζε πολύ καλά τί πίστευε ό Χρ. καί αν ή 
συνεργασία του ήταν συνεργασία συνεργάτη καί συμμαχητή.

"Εχουν διασωθεί δύο γνώμες τοΰ Έλευθ. Βενιζέλου γιά τό Χρ. Ή  
μία κατά τίς πρώτες κιόλας μέρες τής συνεργασίας τους στο Παρίσι τό 
1919, όταν ό Βενιζέλος μετά τήν πρώτη σοβαρή συνεργασία του με τό 
Χρύσανθο είπε στον Άλ. Παπά: «Νά εϊχομεν Διοικητήν εις τήν Ελλά
δα σαν τον °Αγιον Τραπεζοϋντος.»’46 Ή άλλη, όταν ό Χρ., με έγκριση 
τοΰ Βενιζέλου, ταξιδεύει στήν ’Αγγλία γιά νά έπισκεφθεΐ τον "Αγγλο 
άρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας στο Λονδίνο καί νά προωθήσει τίς ελλη
νικές θέσεις. Ό  Βενιζέλος μετά τήν επίσκεψη είπε: «"Ας ΐδη ... καί ή 
Αγγλικανική Εκκλησία δτι εχομεν καί ημείς Ίεράρχας άξιους καί ζωήν 
έκκλησιαστικήν.»'*1 Όταν πάλι, λίγο μετά τή Συνδιάσκεψη τοΰ Σάν Ρέ- 
μο (28.4./11.5.1920), ό Βενιζέλος άκουσε στήν ’Αθήνα τούς Ποντίους 
εκπροσώπους τών σωματείων τους νά κατηγορούν τό Χρ. γιά τήν απο
τυχία στό στόχο τής αυτονομίας τοΰ ελληνικού Πόντου, χωρίς κανένα 
ενδοιασμό υπερασπίστηκε πλήρως τό Χρ.146 147 148

146. ’Αναμνήσεις, 192.
147. ’Αναμνήσεις, 211. Βλ. καί Θεοφύλακτος, 265/66, έγγραφο άπό ’Αθήνα, 

14.12.1919.
148. Βλ. π ιό πάνω, σ. 13, σημ. 9. Μετά τήν καταστροφή τοϋ 1922 ό Χρ. ήρθε γιά λί

γο στήν Ελλάδα καί μετά πήγε στό Βερολίνο, όπου εγκαταστάθηκε γιά περίπου δύο 
χρόνια στό προάστειο Dahlem. Τό 1926 ήταν άποκρισάριος τοϋ Οικουμ. Πατριαρχείου 
στήν ’Αθήνα καί άνεπίσημος σύμβουλος τοΰ ελληνικού υπουργείου ’Εξωτερικών. Στήν 
Ελλάδα στό βραχύ χρονικό διάστημα άπό τό 1923 ώς τήν άναχώρησή του γιά τό Βε-
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Και ό Χρ. ήταν ειλικρινής καί νομιμόφρων. Τίς ένέργειές του στο 
Παρίσι ή στην ’Αθήνα τΙς έθετε προηγουμένως υπόψη τοϋ Βενιζέλου 
καί μέ τή σύμφωνη γνώμη του ενεργούσε'49. Ό  Βενιζέλος σέ μιά άπό τις 
τελευταίες του συνομιλίες μέ τό Χρ. στήν ’Αγγλία, όπου ό Ιδιος τόν είχε 
προσκαλέσει τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1920150, άναφέρθηκε στις ιδέες τού Χρ. 
καί τού "Ιωνά Δραγούμη151. Γνώριζε καλά τήν πολιτική τοποθέτηση τού 
Χρ., άλλα αυτό δέν εμπόδισε τό μεγάλο έκείνο "Ελληνα πολιτικό νά 
συνεργασθεΐ μέ τό Χρ.

ρ ολ ίνο  ένδιαφέρθηκε γ ια  τήν ’Α νταλλαγή  τώ ν πληθυσμώ ν, έλληνικώ ν καί τουρκικών, 
γ ιά  τήν π ορ εία  τοΰ  Π ατριαρχείου  καί γιά  τούς Έ λλη νες  τής Κ ω νσταντινουπόλεω ς. Τά  
χρ ό ν ια  α υτά  ήταν καί δ ιπλω μα τικός σύμβουλος στό έλληνικό υπουργείο  ’Εξωτερικώ ν  
(Μ αρκεζίνης, Σ Ε  2, 339).

149. Ό  Χ ρ. ανα φ έρει στό Β ενιζέλο  τά περί τής έπικειμένης έπισκέψεώ ς του στόν  
’Α μερικανό πρόεδρο Ο ύίλσω ν στό Π αρίσι κα ί πώ ς θά θέσει τό ζήτημα σ’ αυτόν. Έ- 
μείναμεν σύμφωνοι καθ' δλην τήν γραμμήν, γράφ ει ό  Χ ρ. ( ’Αναμνήσεις. 199). Γιά τήν 
έγγραφη διαμαρτυρία  στις έφημερίδες τότε γιά  τό ζήτημα τής π αραμονής τοΰ σουλτά
νο υ  στήν Κ ω νστα ντινούπολη , π ού  συνέταξε ό  Χ ρ. μαζί μέ τόν  Ά . Π απά, γράφει ό  Χρ. 
('Αναμνήσεις, 205): Τήν ήτοιμάσαμεν καί τήν ύπεβάλομεν εις τόν Βενιζέλον, δστις καί 
τήν έγκρίνει. 'Εγκρίνει έπίσης πρότασίν μου νά  γράψωμεν εις τόν Ούίλσων σχετικόν 
γράμμα καί πρός τόν 'Αρχιεπίσκοπον Καντερβονρίας.

150. Ό  μ. Χ ρ. κατά τό δεύτερο ταξίδι του ά πό Βατούμ π ρός Κ ω νσταντινούπολη  
τό ν  Φεβρ. 1920, γιά  νά  συμμετάσχει στή Συνδιάσκεψη ΕΙρήνης τοΰ Λ ονδ ίνου  μετά άπό  
πρόσκληση τοΰ Β ενιζέλου, δέχθηκε ά ντιπροσω πεία  τώ ν Π οντίω ν Ά μ ισ ο ΰ  μέ έπικε- 
φαλής τόν  έπ ίσκοπο Ζ ήλω ν Ά γριτέλλη  ό χ ι στήν Ά μ ισ ό  ά λλά  έπάνω  στό ά τμ όπ λοιο  τής 
έταιρείας Πακέ. Έ κεΐ ά νακοίνω σε καί τό όχ ι ευχάριστο άποτέλεσμα τώ ν ένεργειώ ν γιά  
τό ζήτημα τοϋ Π όντου. Τό π λ ο ίο  στά άνοικτά τής Ά μ ισ ο ΰ  συναντήθηκε μέ ένα άμερι- 
κανικό ά ντιτορπ ιλλικ ό  π ο ύ  παρέλαβε τό Χ ρ. καί τόν  μετέφερε στήν Κ ω νσταντινούπολη  
(Αναμνήσεις, 281). Βλ. καί Θ εοφύλακτος, 191 (π ιό  πάνω , σ. 86. σημ. 132) καί π ιό  κά
τω , 164.

151. 'Αναμνήσεις, 185/86.
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ΤΟ Δ ΕΥ Τ ΕΡ Ο  Φ ΥΛΛ ΑΔ ΙΟ

Πρόλογος

Τό δεύτερο φυλλάδιο στόν Πρόλογο τοΰ Δ. Σεράση φέρει ημερομη
νία 1η Δεκεμβρίου 1921 καί στο εξώφυλλο χρονολογία 1921. Ό  Επί
λογος, καί αυτός από τό Δ. Σεράση, δέ φέρει χρονολογία, θεωρείται 
όμως δτι συνεγράφη ταυτόχρονα μέ τον Πρόλογο. Στην αρχή καί στο 
τέλος τοΰ Προλόγου δ μ. Χρ. χαρακτηρίζεται πρώην Μητροπολίτης 
Τραπεζοϋντος. Γιά να γράφει ό Δ. Σεράσης πρώην σημαίνει δτι, κατά 
τήν αντίληψή του, ό Χρ. είχε παύσει να κατέχει ώς μητροπολίτης τήν έ
δρα τής μητροπόλεως Τραπεζούντας. Τούτο δμως δέ συνέβη ποτέ. Ό  
Χρ. έφερε τον τίτλο «τού Τραπεζοϋντος» έως τήν ανύψωσή του στήν 
Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος τό 1938. Ό  φυλλαδιογρά- 
φος, νομίζω, θεμελιώνει τήν προσγραφή πρώην μόνο στήν καταδίκη 
τοΰ Χρ. ερήμην σέ θάνατο από τό δικαστήριο ’Ανεξαρτησίας τής Άμά- 
σειας' καί στήν υποχρεωτική, μετά τήν καταδίκη, άπομάκρυνσή του άπό 
τήν περιοχή καί τήν πόλη τής Τραπεζούντας.

’Αντίθετα στις δύο αναφορές του1 2 προς τον Τοποτηρητή3 αναφέρει

1. Ή καταδίκη δημοσιοποιήθηκε άπό τήν εφημερίδα Ahali τής Σαμψούντας στις 4 
Όκτ. 1921 (Άλεξανδρής, σ. 462 (38) καί σημ. 137) καί δεκατρείς μέρες άργότερα άπό 
τήν εφημερίδα τής Κωνσταντινουπόλεως Άκσάμ τής 17.10.1921 ( "Αρθρα καί μελέται, 
420). Κατάλογο των Ελλήνων Ποντίων, πού καταδικάστηκαν άπό τό Δικαστήριο ’Ανε
ξαρτησίας τής Άμάσειας καί έκτελέστηκαν, δημοσίευσαν καί οί Βαλαβάνης-Βιολάκης, 
93, δπως καί ό Γ. Ν. Λαμψίδης. Ή  τελευταία πράξη, ’Αθήνα 1971, 63-73. ’Ανάμεσα 
στους έκτελεσθέντες ήταν οί 'Έλληνες ’Οθωμανοί βουλευτές τής περιφέρειας Τραπεζού
ντας Ματθαίος Κωφίδης καί Γεώργιος Παπαμάρκου καί ό εκδότης τής εφημερίδας 
Εποχή (βλ. πιό πάνω, σ. 13, σημ. 7) Νικ. Καπετανίδης, ενώ ό μ. Χρ. καί ό Άμασείας 
Γερμανός είχαν καταδικαστεί σέ θάνατο έρήμην. Βλ. επίσης ΕΑ 19.10./1.11.1921.

2. Βλ. άμέσως πιό κάτω. Οί άναφορές αυτές είχαν σταλεί περίπου έξι μήνες πρω
τύτερα.

3. Ό  συγγραφέας τού φυλλαδίου στόν Πρόλογο δέ φαίνεται νά γνωρίζει δτι σχε
δόν μιά εβδομάδα προγενέστερα (25.11.1921) ό Μελέτιος Δ ' Μεταξάκης είχε εκλεγεί 
Πατριάρχης Κιυνσταντινουπόλεως (Μαρκεζίνης, ΣΕ 1. 251-54). Έτσι, σ’ όποιον είχε 
άπευθύνει τις δύο άναφορές του αυτόν ώς παραλήπτη άσφαλώς υπονοεί καί στόν Πρό
λογο: Κ ατ’ αύτοϋ [τού μ. Χρ.] καί άναφοράς δύο διεβιβάσαμεν εν καιρφ εις τήν Μεγ. 
’Εκκλησίαν... [2φ. 52/53], ’Ακόμη περισσότερο φαίνεται νά άγνοεί δτι ό μ. Χρ. είχε
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τό Χρ. κανονικά ώς μητροπολίτη Τραπεζοϋντος (καί όχι ώς πρώην). 
Δέν έχουμε στή διάθεσή μας έντυπα, έφημερίδες καί περιοδικά, τής 
ποντιακής περιοχής τής εποχής εκείνης, τά οποία πιθανόν νά έδιναν έν 
μέρει κάποια άπάντηση στις άπορίες μας γιά τήν τόσο άλόγιστη 
μισαλλοδοξία.

Στον Πρόλογο ό εκδότης Δ. Σεράσης κατηγορεί συνοπτικά τό μ. Χρ. 
γιά πολλά καί διάφορα, τά όποια άναπτύσσει διεξοδικά στις επόμενες 
σελίδες τοϋ δημοσιεύματος του. Έκεΐ άναδημοσιεύει δύο παλαιότερες 
άναφορές, πού ό ίδιος Δ. X. Σεράσης, διευθυντής τού Φάρου τής ’Ανα
τολής, υπέβαλε στον Τοποτηρητή τού Πατριάρχη καί στήν 'Ιερά Σύνο
δο τού Οίκουμ. Πατριαρχείου, τήν πρώτη στις 29 Άπρ. 1920 καί τή δεύ
τερη στις 19 Αύγ. τοϋ ίδιου χρόνου.

Στήν πρώτη άναφορά άπαριθμεΐ δέκα κατά τοϋ μ. Χρ. κατηγορίες 
γιά ένέργειές του κατά τήν περίοδο τής ρωσικής παρουσίας στήν πόλη 
καί περιοχή τής Τραπεξούντας (5.4.1916-10.2.1918) καί τις άναλύει μία 
προς μία. Στή δεύτερη άναφορά, μετά τή δήλωση ότι ή πρώτη δέν έγι
νε δεκτή άπό τήν 'Ιερά Σύνοδο γιά τυπικούς λόγους -επειδή δέν τήν εί
χαν προσυπογράψει καί τά εκεί κοινοτικά συμβούλια καί σωματεία-, 
συνεχίζει: [2φ. 681-85] ... θά άναγκασθώ, παρά τήν θέλησίν μου, νά 
καταφύγω εις τά πολιτικά δικαστήρια καί ζητήσω παρ' αυτών εκείνο, 
τό όποιον μοί ήρνήθη ή Μήτηρ μου Εκκλησία, τήν δέ ευθύνην τοϋ τοι- 
ούτου διαβήματος μου δέν θά υπέχω πλέον εγώ.

Ό ταν έκδίδεται τό φυλλάδιο (1η Δεκ. 1921), οί έκλογές τής 1/14ης 
Νοεμ. 1920 στήν Ελλάδα έχουν ήδη, πριν άπό ένα καί περισσότερο χρό
νο, άπομακρύνει άπό τήν εξουσία τό Βενιξέλο καί οδηγήσει στή μετα
πολίτευση, δηλαδή στή διακυβέρνηση τής Ελλάδας άπό τήν άντι- 
βενιζελική άντιπολίτευση4 (άνάμεσα στά κόμματα πού τήν άπάρτιζαν

στενές φ ιλικές σχέσεις μέ π ο λ λ ο ύ ς  σημαίνοντες τού μετανοεμβριανού καθεστώτος καί 
δτι. μεταγενέστερα, τέλος τοΰ  1921, προσκεκλημένος ά π ό  τήν έλληνική κυβέρνηση πήγε 
στό Λ ο νδ ίνο  ώ ς μέλος τής Ε λ λη νικ ή ς ’Α ντιπροσω πείας, γιά νά  συμμετάσχει στις έκεϊ 
διαπραγματεύσεις Ειρήνης. Βλ. Σ ουλιώ της-Ν ικολαΐδης, ΟΚ. 131: «Τήν 21-12-1921 πήγε 
[δ Σ ουλιώ της-Ν ικολαΐδης] στό Λ ονδ ίνο  μέ τόν Φίλ. Δραγούμη καί τόν κατόπιν Αρχιε
π ίσκ οπ ο  Χ ρύσα νθο.»  Βλ. καί π ιό  πάνω , σ. 14. σημ. 10.

4. Ή  κυβέρνηση Δ . Ράλλη σχηματίζεται άμέσω ς μετά τις έκλογές τής 1/14.11.1920  
κα ί παραιτεΐται στις 22.174.2.1921 (ΙΕΕ 15. 142). Τότε άναλαμβάνει πρω θυπουργός ό  
Ν. Κ α λογερ όπ ου λος τ ό ν  διαδέχεται ό  Δ. Γούναρης (26.378.4.1921), π ο ύ  παραιτεΐται 
στις 25 .2 ./10 .3 .1922 καί άνασχηματίζει τήν κυβέρνησή του στις 5.3718.3.1922.
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ήταν τό κόμμα τοΰ I. Δραγούμη καί, εκείνο τοΰ Δ. Γούναρη) καί στην 
επάνοδο (6.12.1920) τοϋ άπομακρυνθέντος βασιλέα Κωνσταντίνου.

Μετά την παραίτηση τοϋ πατριάρχη Γερμανού Ε ' 5 τοποτηρητής ανα
λαμβάνει ό μ. Προύσης Δωρόθεος καί μετά τό θάνατο τοϋ Δωρόθεου 
(6.3.1921) ό μ. Καισαρείας Νικόλαος6, έως τότε αναπληρωτής τοϋ το- 
ποτηρητή. Κατά τή διάρκεια τής θητείας τοϋ Νικολάου έπιζητεΐται καί 
προετοιμάζεται ή εκλογή νέου πατριάρχη. Στις 25.11.1921 πατριάρχης 
εκλέγεται, ίσως όχι κατά πάντα μέ τήν πρέπουσα διαδικασία, ό φίλα 
προσκείμενος στο Βενιζέλο Μελέτιος Δ ' Μεταξάκης7, άν καί, μετά τις 
εκλογές τής 1/14.11.1920, δεν ήταν ασφαλώς persona grata στήν τότε έλ- 
λαδική κυβέρνηση. Στό μεταξύ στον Πόντο, όταν δημοσιεύεται τό φυλ
λάδιο, ό Ν. Καπετανίδης8 είχε ήδη έκτελεσθεΐ, ενώ ό μ. Χρ. είχε κατα- 
δικασθει σε θάνατο ερήμην καί δεν μπορούσε νά έπανέλθει στον Πό
ντο9.

Γεννάται εύλογα ή δικαιολογημένη απορία, πώς ήταν δυνατόν νά δη
μοσιεύονται παρόμοια κείμενα τότε, όταν ό Ελληνισμός, παρά μια πο
λεμική προσπάθεια σχεδόν δέκα ετών καί μια νικηφόρα πορεία, ήταν 
υποχρεωμένος νά επιζητεί, σχεδόν ενάντια στήν άμεση ή καί έμμεση 
αντίδραση τών συμμάχων τής Ελλάδας10, τήν εκπλήρωση δίκαιων διεκ-

5. Εκλέγεται στις 28.1.1913, παραιτεΐται στίς 12.10.1918 καί αποβιώνει τό Δεκέμβριο 
1920 (Θρησκ. καί Ήθ. Έγκυκλ. 4 [1964] στήλες 399/400, ανυπόγραφο).

6. Βλ. γιά τό Δωρόθεο: στή Θρησκ. καί Ήθ. Έγκυκλ. 5 (1964) στήλες 278/79 (υπο
γραφή Β. Σταυρίδης)· γιά τό Νικόλαο: Μαρκεζίνης, ΣΕ 1, 252 καί Άλ. Άλεξανδρής. 
The Greek Minority of Istanbul... 1918-1974 C Αθήνα 1992) 72, 148, 332-34. Ό  Νικόλαος 
πέθανε τό 1927· έως τότε ήταν συνοδικός.

7. 25.11.1921 — 20.9.1923, οπότε άποσύρεται στό "Αγιον "Ορος καί υποβάλλει τήν 
παραίτησή του (Θρησκ. καί Ήθ. Έγκυκλ. 8 [1966] στήλες 965-969, άνυπόγραφο· βλ. επί
σης Μαρκεζίνης, 4, σ. 222, σημ. 505, καί ΣΕ 1, 251/52 καί 424/25).

8. Ή  εφημερίδα Εποχή τοϋ Ν. Καπετανίδη (2φ. 267-82) έπαυσε νά έκδίδεται στίς 
5.3.1921 (βλ. πιό πάνω, σ. 13, σημ. 7). Ό  κάτοχος τοϋ πρώτου φυλλαδίου κ. Άντώνης 
Μαΐλλης έχει στό άρχεΐο του ιδιόγραφη, ενυπόγραφη επιστολή τοϋ Ν. Καπετανίδη πρός 
φίλο του. πού άναφέρεται στήν Εποχή καί στίς οικονομικές της δυσκολίες.

9. Βλ. πιό πάνω, σ. 93, σημ. 1.
10. Πολύ πριν άπό τή συνεδρίαση στό Σάν Ρέμο (28.4./11.5.1920) ή Γαλλία καί ή 

Ιταλία προσπαθούσαν νά συνάψουν φιλικές σχέσεις μέ τήν Τουρκία τοϋ Κεμάλ. Έν τε
λεί ή Γαλλία υπογράφει στίς 26.2./10.3.1921 συμφωνία μέ τον Κεμάλ καί στίς 
7.10./20.10.1921 τή συμφωνία τής "Αγκυρας (ΙΕΕ 15, 164), ενώ τρεις μέρες αργότερα 
υπογράφει συμφωνία καί ή Ιταλία (ΙΕΕ 15, 164). Βλ. καί Μαρκεζίνης, 4, 305, 324, καί
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δικήσεών του. Πώς ήταν δυνατόν ό πολιτικός κομματικός φανατισμός 
νά είχε τόσο διαστρέφει τήν ορθή άντίληφη καί κρίση, ώστε καί άτομα 
παραδεδεγμένης ευθυκρισίας νά δημοσιεύουν παρόμοια κείμενα στόν 
ακραίο των Ελλήνων χώρο, στόν Πόντο, εν μέσιρ τραγικών καί 
εξοντωτικών περιστάσεων για τόν εκεί Ελληνισμό"!

Μετά τήν άπόβαση τοϋ Κεμάλ στή Σαμφούντα (6/19.5.1919)'2 οί 
τουρκικοί εθνικιστικοί τοπικοί φορείς, επίσημοι καί ανεπίσημοι, στήν 
Τραπεζούντα καί στόν Πόντο προσπαθούσαν νά συρρικνώσουν καί νά 
άφανίσουν τόν Ελληνισμό13. ’Ακριβώς τότε ό πιο έγκριτος δημοσιογρά-

Άναμνήσεις, 268, 281. ’Α λλά  καί ο ί ’Α μερικανοί μέ τό στρατηγό Harbord είχα ν έλθει σέ 
άμεση επαφή μέ τό ν  Κ εμάλ ήδη τόν  Ό κτ. 1919 ( ’Αναμνήσεις, 263-66). ’Α ποκαλυπτικά  
είνα ι δσα γράφ ει έκεΐ ό  μ. Χρ.: [266] ... κατέληξα εις τήν γνώμην δτι κατά πάσαν πι
θανότητα δέν συμφέρει εις τήν ’Αμερικήν έπί τοϋ παρόντος νά άναμιχθή εις τά πρά
γματα τής Τουρκίας. Σκεφθείς όέ αφ’ έτέρου δτι έκ των τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμε
ων ή 'Ιταλία καί ή Γαλλία είναι έναντίον μας, ή όέ Αγγλία τόσον κουρασμένη, ώστε αν 
δεήση νά μή δύναται νά επιστράτευση ούτε ένα στρατιώτην, ώς έδήλωσε τοϋτο ρητώς 
ό λόρδος Curzon. Υπουργός τών Εξωτερικών τής Αγγλίας, εις τόν μετά έν περίπου 
έτος έπισκεφθέντα αύτόν Τοποτηρητήν Προύσης Δωρόθεον, μεταβάντα εις Αονόΐνον. 
κατέληξα εις τό συμπέρασμα δτι ή μόνη ένδεδειγμένη όδός είναι ή άμεσος συνεννόησις 
μέ τούς Τούρκους. Βλ. κα ί π ιό  κάτω, σ. 122, σημ. 86. 87. καί σ. 127-29 φ ιλικές σχέσεις 
Χ ρ. μέ Τ ούρκους

11. “Ηδη ά π ό  τις ά ρ χές τοϋ  1921 καί ύστερα, ή τραγική κατάσταση τώ ν Ε λ λ ή νω ν  
τοϋ Π όντου  συγκ ινεΐ τήν επίσημη ά λλά  καί άνεπίσημη Ε λλά δα · βλ. Μ αρκεζίνης, ΣΕ 1, 
162: «Κ ατά τήν συνεδρία σιν τής 19.2./9.3.1921 ή Ε λληνική  Έ θνοσυνέλευσις άπησχολή- 
θη μέ τούς διω γμούς τώ ν Π οντίω ν.»  Γιά τά συντελούμενα τραγικά στόν Π όντο γράφει 
καί ή Π ηνελόπη Δ έλτα  στήν ά πό  9/22.4.1922 έπιστολή της πρός Ά λ . Δ ελμοϋζο (Αλλη
λογραφία Δέλτα, σ. 285, άρ. 38). Γιά τούς διω γμούς στόν Π όντο βλ. καί ΙΕΕ 15, 102/03.

12. Γιά τήν άπόβαση Κ εμάλ στή Σ αμψ ούντα καί τήν πορεία  του  π ρός Σεβάστεια  
βλ. ΙΕΕ 15, 126.

13. Α υτό τό σ κοπό έπιδίω καν μέ τήν άπομάκρυνση τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμού, καί 
μάλιστα τοϋ άρρενα , ά πό  τις άκτές τοϋ Ε ύξείνου , καί μέ τις έξορίες στό έσωτερικό τής 
άνατολικής Μ ικρός ’Α σ ία ς μέ πρόσχημα λόγους στρατηγικούς. Ή  έπίσημη τουρκική  
διοίκηση άφηνε, τις π ιό  π ολλές φορές έκ προθέσεω ς. τούς τοπικούς έθνικιστικούς μου
σουλμα νικούς φ ορείς νά  λεηλατούν, νά  β ια ιοπ ραγοϋν κατά τοϋ έλληνικοϋ στοιχείου  
ά π ό  τυφ λό  φ ανατισμ ό, ά π ό  άντιζηλία  καί φ θόνο, π ού  οί μουσουλμάνοι έτρεφαν π ρός  
τό  έλληνικό χρ ισ τια νικ ό  στοιχείο. Τ ό ν  «άφανισμό» αύτό (ιδιαιτέρως τήν άπομ άκρυν
ση τοϋ έλληνικοϋ σ τοιχείου  ά π ό  τις άκτές τοϋ  Ε ύξείνου) είχαν προτείνει ο ί Γερμανοί 
στρατιω τικοί σ ύμβουλοι τοϋ  τουρκικού κράτους ήδη π ρ ιν  ά π ό  τήν έκρηξη τοϋ α ' π α 
γκοσμίου πολέμ ου. Σημείωσε τό  ρόλο π ο ύ  έπαιξε ό Γερμανός στρατηγός Liman von San
ders ά π ό  τό ν  Ία ν. 1914 ώ ς στρατάρχης γενικός έπιθεωρητής τοϋ τουρκικού στρατού
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φος τής περιοχής τού Πόντου, ό Δ. Σεράσης, καταγγέλλει καί παραδίδει 
ατούς φανατικούς πολέμιους τοΰ Ελληνισμού, ατούς Τούρκους, τό μη
τροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο, τον επικεφαλής, τον ηγέτη των 
Ελλήνων χριστιανών τής περιοχής14!

Καί όμως τό φυλλάδιο αύτό, τό δεύτερο, καταγγέλλει καί κατηγορεί 
όχι μόνο τό μ. Χρ. αλλά καί τό Ν. Καπετανίδη δύο μήνες μετά τις 
καταδίκες. Τά δύο φυλλάδια τού Σεράση, καί ιδιαίτερα τό δεύτερο, πα
ρείχαν επιχειρήματα καί δικαιολογίες στούς Τούρκους, επισήμους καί 
μή, γιά όσα κατηγορούσαν τό Χρ. καί τούς Έλληνες χριστιανούς τού 
Πόντου καί τής Τραπεζούντας. Υπενθυμίζουμε ότι ό Δ. Σεράσης στον

(Μαρκεζίνης, 3,133 καί Όδ. Λαμψίδης, Κωνσταντίνου Θεοτόκ η Ανέκδοτα κείμενα γιά 
i τόν Πόντο, [’Αθήνα 1996] 62, 19/20 καί 110). Βλ. έκθεση μ. Χρ. πρός τό Οίκουμ. Πα-

Ι
τριαρχείο γιά τά χρόνια αυτά τοΰ πολέμου όπως καί τά φυλλάδια πού δημοσίευσε τό 
Πατριαρχείο τήν εποχή εκείνη γιά τίς καταστροφές καί τόν άφανισμό τοΰ ελληνικού 
στοιχείου (πιο πάνω, 88/89. Μόνο χάρη στην πολιτική τοΰ μ. Χρ, καί στό μεγάλο του 
κύρος άνάμεσα στούς άνώτερους καί άνώτατους τουρκικούς στρατιωτικούς κύκλους 
(πιό κάτω, 127-29) ή πόλη τής Τραπεζούντας καί όλόκληρη ή περιοχή της δέν ύπέστη- 
σαν όσα οί άλλες περιφέρειες τοΰ Πόντου. Βλ. καί Βαλαβάνης-Βιολάκης, Προλεγόμενα· 
άποσπάσματα παραθέσαμε πιό πάνω, σ. 17, σημ. 24.

14. Τήν άποψη ότι ή Εκκλησία ήταν ό πολιτικός έκπρόσωπος των Ελλήνων χρι
στιανών στό όθωμανικό κράτος καί ότι, όπως ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
ήταν ό επικεφαλής, ό ηγέτης τών χριστιανών όλου τοΰ όθωμανικοΰ κράτους, έτσι καί 
οί κατά τόπους μητροπολίτες ήταν στις επαρχίες τους, άποτελοΰσε στερρά πεποίθηση 
τοΰ Χρ. (πιό κάτω, 113-15, 121κ.έ„ 165). Ό  Χρ., σέ συνάντησή του μέ τό νεοτοποθε- 
τηθέντα βαλή τής περιοχής τής Τραπεζούντας, άποκαλεΐ τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τής 
επαρχίας του όπως θα τό άποκαλοΰσε καί ένας τοπικός ηγέτης, άρχοντας ή βασιλέας 
στά επίσημα διαγγέλματα καί άλλα έγγραφά του: ό λαός μου  ( ’Αναμνήσεις, 92). Τήν 
άποψη αύτή ό Χρ. διατήρησε έως τό τέλος τής ενεργού δράσεώς του. Σέ στιχομυθία του 
χρόνια άργότερα τήν έπιβεβαιώνει περίπου καί πάλι: Ό ταν ό Σπ. Μαρκεζίνης, κατά 
τίς έπαφές του μέ τό Χρ. στό διάστημα τής ξενικής κατοχής τής Ελλάδας (1941-44), 
τοΰ γνιόρισε τίς προθέσεις του νά όρισθεϊ εκείνος (ό Χρ.) άντιβασιλέας καί, μετά τήν 
άπελευθέρωση τής Ελλάδας, ό ίδιος πρωθυπουργός, ό συνομιλητής του Χρ. (άπό τόν 
’Ιούνιο 1941 είχε παραιτηθεί άπό τό θρόνο τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος καί ιδιώτευε στήν κατοικία του στήν Κυψέλη, βλ. πιό πάνω, σ. 9, σημ. 1) 
άρνήθηκε διαρρήδην λέγοντας «οί Ιερωμένοι δέν δύνανται νά άναμιγνύωνται εις τήν 
πολιτικήν καί νά άναλαμβάνουν πολιτικά υπουργήματα. Ό  ρόλος τοΰ εθνάρχου Ιερω
μένου δέν νοείται άλλως παρά μόνον όταν δέν ύπάρχη πολιτική εξουσία, όταν δηλαδή 
τό έθνος τελή υπό δουλείαν.» Τίς ίδιες αύτές ιδέες ό Χρ. είχε δημοσιοποιήσει καί σέ 
άρθρο του στήν εφημερίδα Εστία  τής 27.10.1945 (Μαρκεζίνης, ΣΕ  2, 174).
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Πρόλογο τοϋ δευτέρου φυλλαδίου (1 Δεκ. 1921) άποκαλεΐ δχι μιά φορά 
τό Χρ. πρώην μητροπολίτη Τραπεζούντας15.

Μετά τις δύο άναφορές στό τέλος τοΰ φυλλαδίου δημοσιεύεται ό 
Επίλογος, δπου ό εκδότης επαναλαμβάνει επιγραμματικά τούς χαρα
κτηρισμούς πού άπέδωσε στό μητροπολίτη Τραπεζούντας καί αίτεΐται 
άπό τήν 'Ιερά Σύνοδο, καί δχι άπό τόν μιά εβδομάδα ένωρίτερα έκλε- 
γέντα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιο Δ ' , νά έμφανισθεί ό 
υπό κατηγορίαν μητροπολίτης ενώπιον της, νά όμολογήσει τά σφάλ
ματά του καί νά ζητήσει τήν επιείκεια τής Μεγάλης Εκκλησίας.

Τό δεύτερο φυλλάδιο, πού δημοσιεύθηκε τό 1921, άφοροϋσε προσω
πικότητα άνώτατη τής πόλεως τής Τραπεζούντας καί τής περιοχής τοΰ 
Πόντου, τό μ. Χρ., άλλά δεν είχε, άσφαλώς παρά τήν προσδοκία τοϋ 
εκδότη, τήν άναμενόμενη άπό αυτόν κυκλοφορία λόγω τής τότε (τρα
γικής) συγκυρίας. Έ τσι πολύ λίγα άντίτυπά του διανεμήθηκαν καί ελά
χιστα κυκλοφορήθηκαν16. Έ να άπό αύτά κατείχε άπό τό Νοέμ. 1996 ό 
κ. Έλευθ. Παπούλης, πού είχε τή φιλερευνητική εύγενή καλοσύνη νά 
μοϋ παραχωρήσει φωτοτυπίες του. Ευχαριστίες καί πάλι τοΰ οφείλο
νται άπό εμένα καί άπό τήν ιστορική έρευνα, γιατί μέ τό φυλλάδιο προ
βάλλεται μιά νέα πηγή Ιστορίας τών τελευταίων χρόνων τοΰ Ελληνι
σμού τοϋ Πόντου στήν Τραπεζούντα.

15. Βλ. πιο πάνω, 93.
16. Τό φυλλάδιο δέν άναφέρεται ούτε στή «Βιβλιογραφία» τοΰ Μυρίδη οΰτε ατά 

δημοσιεύματα τοϋ μ. Χρ. ή άλλων συγγραφέων μέ ποντιακό περιεχόμενο. Μέσά στά 
πολλά κείμενα πού ό Θεοφύλακτος δημοσίευσε στό βιβλίο του, μόνο μιά φορά, σέ όμι- 
λία του στό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως τό 1920, άφοϋ έγκωμίασε τό 
Χρ. γιά τήν κηρυγματική του όμιλία στις 21 Ίαν. 1918 καί περιέγραψε τή συγκίνηση 
πού κατέλαβε τούς άκροατές τοΰ κηρύγματος [232-50], στήν επομένη παράγραφο γρά
φει, χωρίς δμως νά φαίνεται έμφανώς γιά ποιους λέγονται οί φράσεις αυτές: [249] 
«Κατά πόσον οί λόγοι αυτοί οί ώ ραιοι... συμβιβάζονται καί μέ τά έργα...» (βλ. πιό πά
νω, σ. 18, σημ. 29). Εντούτοις οί άναγνώστες σήμερα τών φράσεων έκείνων, γνώστες 
τής σφοδρής άντιπολιτευτικής μερίδας κατά τοΰ Χρ., σχεδόν άπό τήν έγκατάστασή του 
ώς μητροπολίτη στήν Τραπεζούντα, διαισθάνονται δτι είναι πολύ πιθανόν, άν δχι βέ
βαιο, ότι τό μ. Χρ. έχουν ύπόψη οί λόγοι τοΰ Θεοφύλακτου πού παραθέσαμε. Άσφαλώς 
ό Θεοφύλακτος γνώριζε τά έναντίον τοΰ μητροπολίτη κείμενα, άλλά άπέφευγε νά πά
ρει θέση. Βλ. έπίσης άπόσπασμα άπό περίληψη έπιστολής τοΰ Κ. Γ. Κωνσταντινίδη, 
δ.π.: «... Άποδοκιμάζει τούς κατά τοΰ Χρυσάνθου λιβελλογραφοΰντας καί διά τοΰ 
Ποντιακού ζητήματος κατηγοροΰντας αυτόν ώς Κωνσταντινικόν ...» (Θεοφύλακτος, 
308), δπου πασιφανώς υπονοείται τό πρώτο φυλλάδιο τοΰ Δ. Σεράση.
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Εισαγωγή

1. Ιστορική συγκυρία
Έάν θέλουμε σέ ένα τίτλο νά περιλάβουμε τίς Ιστορικές περιστάσεις, 

μέσα στις όποιες κινείται τό φυλλάδιο, θά έπρεπε νά γράψουμε «Στρα
τιωτική ρωσική παρουσία στήν πόλη καί στήν περιφέρεια Τρα
πεζούντας». Εντούτοις τό φυλλάδιο καί ό σχολιασμός του δέν άπο- 
βλέπουν σέ ολόκληρη τήν Ιστορία τής ρωσοκρατίας αλλά μόνο σέ ο
ρισμένες -δέκα τον άριθμό- ενέργειες τού τότε μητροπολίτη Τρα
πεζούντας Χρυσάνθου, γιά τίς όποιες καί κατηγορείται.

"Ετσι ή ιστορική συγκυρία πρέπει νά περιορίζεται μόνο στήν παρου
σίαση, τού μ. Χρ., ώστε ό αναγνώστης νά δυνηθεΐ νά εξηγήσει τίς ενέρ
γειες καί τή δραστηριότητα τοϋ μητροπολίτη καί νά σχηματίσει μια δι
κή του απάντηση -κατά τήν άποψή μας απαλλακτική- γιά καθεμιά 
κατηγορία. Καί επειδή οί ενέργειες καί ή όλη δραστηριότητα τοϋ Χρ. 
στήν ποντιακή περιοχή, καί γιά τήν ποντιακή περιοχή, κατευθύνονταν 
από σαφώς καθορισμένες ιδέες, ή καταγραφή τής πολιτείας τοΰ 
μητροπολίτη θά ακολουθήσει τόν άξονα αυτόν, δηλαδή τήν πορεία τοϋ 
Χρ. στά δέκα περίπου χρόνια τής παρουσίας του στον ποντιακό χώρο, 
πορεία καθοδηγούμενη άπό δέσμη ιδεολογικών πεποιθήσεων. ’Ακριβέ
στερα ή καταγραφή τής πορείας αυτής στο δημοσίευμά μας θά πε- 
ριορισθεΐ, κατά τό δυνατόν, μόνο στήν πολιτεία καί στις ενέργειες τοΰ 
μ. Χρ., πού άναφέρονται στό φυλλάδιο.

2. Ό  μητροπολίτης Χρύσανθος

Ό  τελευταίος μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης, 
άν καί όχι Πόντιος (γεννήθηκε στήν Κομοτηνή Θράκης τό 1881) έδρα
σε σχεδόν είκοσι χρόνια (1903-1922/23) τής γεμάτης δράση ζωής του 
στό χώρο τοΰ Πόντου καί γιά τό χώρο τοΰ Πόντου καί τούς Έλληνες 
τής γής εκείνης. Μέχρι σήμερα δέν υπάρχει μιά βιογραφία πού νά πα
ρουσιάζει τήν πολυσχιδή καί έντονη δράση του, ώστε νά Ικανοποιεί κά
πως τίς επιστημονικές απαιτήσεις τοΰ ίστορικοΰ ερευνητή.

Βεβαίους έχουν δημοσιευθεΐ βιογραφικά κείμενα, πού σταχυολογικά 
ή περιληπτικά παρουσιάζουν ορισμένους τομείς τής δράσεως τοΰ μ.
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Χρ., δπως Στ. Κανονίδη17, Γρ. Παπαμιχαήλ'ζ "Ανθιμου Παπαδόπου- 
λου19, μερικότερα καταγράφουν τή συμβολή του στή σύσταση καί δρά
ση τής ’Επιτροπής Ποντιακών Μελετών: Χρ. Μυρίδης20, Όδ. Λαμψί- 
δης21, τις προσπάθειες του στό χρονικό διάστημα 1919/20 γιά τό ζήτη
μα τής αυτονομίας τού Πόντου ώς συνεργάτη τοϋ Έλ. Βενιζέλου στή 
Συνδιάσκεψη Ειρήνης τοϋ Παρισιού: Ά. Άλεξανδρής22, Σπ. Μαρκε- 
ζίνης23 καί Δ. Καθενιώτης24.

’Ακόμα μνημονεύω τά βιογραφικά σημειώματα πού δημοσίευσαν οΐ

17. Λήμμα «Χρύσανθος Φιλιππίδης» Εγκυκλοπαίδεια Ήλιος.
18. Γρ. Παπαμιχαήλ, «Ό  πρώην άρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Χρύσανθος», Νέα Εστία 

23, τεϋχ. 535 (15.10.1949) 1361/62.
19. Άνθιμος Παπαδόπουλος, «Χρύσανθος άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών ό άπό Τραπε- 

ζοϋντος (1881-1949)», ΑΠ  14 (1949) 209-34.
20. Χρ. Μυρίδης, «Είκοσιπενταετηρίς τής ’Επιτροπής Ποντιακών Μελετών (1927- 

1952)», ΑΠ  17 (1952) 3-14.
21. Όδ. Λαμψίδης, «Ή ’Επιτροπή Ποντιακών Μελετών καί ή συμβολή αυτής είς 

τήν έπιστημονικήν έρευναν τοΰ έλληνικοΰ Πόντου», Ποντιακή Στοά 1 (1971) 9-32.
22. Άλεξανδρής, δ.π.
23. Μαρκεζίνης, ΣΕ  1, 152-62.
24. Ό  Καθενιώτης συνέταξε υπόμνημα γιά τό ζήτημα τοΰ Πόντου, τό όποιο υπέ

βαλε ό Ιδιος τόν Ίούν. 1920 στον τότε πρωθυπουργό Έλ. Βενιζέλο. Έκδοση τοϋ υπο
μνήματος βλ. Όδ. Λαμψίδης, Οί "Ελληνες τοϋ Πόντον υπό τούς Τούρκους (1461-1922) 
(Άθήναι 1957) 37-94. (Προσεχώς θά κυκλοφορηθεί καί δεύτερη έκδοση σχολιασμένη.) 
Ό  Ηων Δραγούμης στό περιοδικό Πολιτική Έπιθεώρησις. Περίοδος Γ ',  έτος Α ', 
1920/21, άρ. 5 (4.7.1920) 89-93, δημοσίευσε έμπεριστατωμένο άρθρο μέ τίτλο «Τό ζήτη
μα τοϋ Πόντου». ’Εκεί άφηγεΐται τήν πορεία τοϋ προβλήματος αύτοϋ καί καταλογίζει 
ευθύνες γιά τήν άποτυχία τής ποντιακής ύποθέσεως ιδιαιτέρως στις τότε ποντιακές 
όργανώσεις. Οί Πόντιοι κατηγόρησαν τό μ. Χρ. δτι αυτός έδωσε τά στοιχεία στό συ
ντάκτη τοϋ δημοσιεύματος. Βλ. Θεοφύλακτος, 304, περίληψη έπιστολής Β. Ίωαννίδη 
πρός Κ. Γ. Κωνσταντινίδη, Μασσαλία, έγγρ. Γ 112, άπό 24.10.1920, σημείο 7, δπου ό 
Ίωαννίδης γράφει γιά τό Χρ.: «καί δμως δύο όλοκλήρους έβδομάδας πρίν, [άπό τήν 
22.7.1920] έχορήγει [δ μ. Χρ.] εις τόν νΙ. Δραγούμη τά άνακοινωθέντα τότε είς τά Πα
τριαρχεία έγγραφα, μετά διασαφητικών μάλιστα σημειωμάτων του, διά νά έκτοξευθοΰν, 
δλ’ αυτά δημοσίμ τήν 4.7.1920 κατά πρόσωπον τοϋ Βενιζέλου διά τής "Πολιτικής 
Έπιθεωρήσεως” τοϋ αύτοϋ ”1. Δραγούμη.» Ή  κατηγορία αυτή κατά τοΰ μ. Χρ. δέ μει
ώνει τήν άξια καί Ιδίως τήν ουσιαστική έγκυρότητα τών έκεΐ γραφόμενων άπό τόν Ί . 
Δραγούμη, άν καί ή δλη παρουσίαση καί σύνθεση τοϋ δημοσιεύματος έχει έντονα 
άντιπολιτευτική κατά τοϋ Βενιζέλου τοποθέτηση.



εφημερίδες Ελεύθερον Βήμα25 καί Ε στία 26, όταν ό Χρ. άπεβίωσε στις 
30 Σεπτ. 1949. Τά κείμενα αυτά, καί λόγψ τής ανάγκης να άνταπο- 
κρίνονται στο εφήμερο καί παροδικό, αλλά καί γιά άλλους λόγους, 
είναι πολύ φτωχά καί δεν άποδίδουν πλήρως τή δράση τοΰ μητρο
πολίτη σέ όλες τις περιόδους τής ζωής του.

Μέ άφετηρία τά πιο πάνω δημοσιεύματα θεώρησα χρέος νά συμβά
λω όσο μπορούσα27 στην κατά τό δυνατόν τεκμηριωμένη παρουσίαση 
πτυχών τού βίου καί τής δράσεως τοΰ Χρυσάνθου Φιλιππίδη, πού άνα- 
φέρονται άμέσως ή εμμέσως στά περιεχόμενα τοΰ δευτέρου φυλλα
δίου28.

3. Οί κυριότερες πηγές

α. ΟΙ :Αναμνήσεις τοΰ μ. Χρ. (τις δημοσίευσε ό Γ. Ν. Τασούδης, ανε
ψιός καί εκτελεστής τής διαθήκης τοΰ μητροπολίτη)29, άποτελοΰν βα
σική πηγή ιστορίας γιά τήν πορεία καί τή δράση τοΰ Ιδιου έως τό 1920. 
’Αναμφίβολα πρόκειται γιά αύτοβιογραφικό κείμενο καί οπωσδήποτε 
αρκετά επηρεασμένο άπό τον υποκειμενισμό τοΰ συγγραφέα. Τά κείμε
να αύτά γράφονται οριστικά άπό τον Ιδιο τό Χρ. στήν τελευταία τους 
μορφή τό 1948 μέ βάση σημειώσεις καί επίσημα έγγραφα, πού είχε στήν
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25. Φύλλο 30.9.1949 «Ό θάνατος τού πρώην ’Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου».
26. Φύλλο 1.10.49 «'Ιστορικά Σημειώματα. Χρύσανθος» ύπογρ. Δ. Γατόπουλος.
27. ’Επειδή άπό τό 1952 εως τό 1989 εργάστηκα καί εγώ γιά τήν έπιτυχία τών 

σκοπών τής ’Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, θεώρησα υποχρέωση νά άποδώσω τά 
όφειλόμενα στήν προσπάθεια τών δύο πρωτεργατών καί διαδοχικώς προγενέστερών 
μου προέδρων τής ’Επιτροπής αυτής, τού μ. Χρ. (1929-1949) καί τοΰ άρχιμανδρίτη 
Άνθιμου Παπαδόπουλου (1949-1961). Γιά τον Άνθιμο Παπαδόπουλο έχω ήδη δημο
σιεύσει βιογραφία και έργογραφία («Άνθιμος Α. Παπαδόπουλος [1878-1962]», ΑΠ  24 
[1961, εκτυπώθηκε τό 1963] 291-417). Γιά τό μ. Χρ. έχω δημοσιεύσει: «Μιά νέα πηγή»· 
«Τό περιοδικό “Οί Κομνηνοί”»· «Δημοτικιστής Χρύσανθος»· «Συμπληρωματικά»· 
«Σκληρός καί Χρύσανθος».

28. ’Αναμφίβολα στόν ποντιακό χώρο δεν είναι ό μοναδικός γιά τόν όποιο δέν έχει 
γραφεί μιά σωστή καί άληθινή βιογραφία. Δεκάδες είναι οί Πόντιοι καί μή Πόντιοι πού 
υπήρξαν συνεργοί καί συμμέτοχοι τής ιστορίας τών Ελλήνων τού Πόντου στά χρόνια 
1910-1965. Άπό τούς Ποντίους άναφέρω τούς Βασίλειο Ίωαννίδη, Θεοφύλακτο Θεο
φύλακτο, Λεωνίδα Ίασονίδη, Φίλωνα Κτενίδη, τών όποιων ή βιογράφηση θά έπρεπε νά 
είχε άναληφθει άπό τά ποντιακά σωματεία, στά όποια μεταγενέστερα οί άνδρες αυτοί 
συμμετείχαν καί συνήργησαν στή σωματειακή δράση.

29. ’Αναμνήσεις, δ.π.



102 Όό. Λαμψίδης

κατοχή του. ’Εντούτοις δέν πρέπει νά θεωρείται ότι έχουν μικρότερη 
άξί,α για τούς μεταγενέστερους30.

β. Τά κείμενα, πού ό μ, Χρ. έγραψε καί δημοσίευσε -τά περισσότε
ρα στά περιοδικά ΕΑ καί Κομνηνοί -, κατά βάση, σχεδόν όλα, είναι κύ
ρια άρθρα ενός δημοσιογραφικού όργάνου, πού καί στις δύο περι
πτώσεις περικλείουν κατευθυντήριες γραμμές δράσεως καί γνώσεως 
γιά τούς άναγνώστες. Βέβαια τά κείμενα αύτά περιορίζονται στά έτη 
1911 έως καί 1920. Ωστόσο παρουσιάζουν τον ιδεολογικό κόσμο τού 
Χρ. σαφώς καθορισμένο. Στο περιοδικό ΕΑ ό Χρ. ήταν άρχισυντάκτης 
(1911-13), ενώ ήταν εκδότης καί διευθυντής στό περιοδικό Κομνηνοί, 
πού έκδόθηκε όταν ή περιοχή τής Τραπεζούντας βρισκόταν υπό ρωσι
κή κατοχή (1916-18).

Μέχρι σήμερα δέν υπάρχει κατάλογος τών δημοσιευμάτων τού Χρ. 
Καταγραφή ολίγων μόνο έργων δημοσίευσε ό "A. Παπαδόπουλος31 τό 
1949. Μερικά κύρια άρθρα, δημοσιευμένα στά περιοδικά £Ά καί 
Κομνηνοί, όπως καί τά κείμενα πού έγραψε ό Χρ. μετά τό 1920 άνα- 
δημοσίευσε ό Γ. Ν. Τασούδης32.

’Ακολουθούν οί τίτλοι τών άρθρων πού δημοσιεύθηκαν στά περιο
δικά ΕΑ καί Κομνηνοί. Πριν άπό τον τίτλο σημειώνονται τόμος, 
τεύχος, ημερομηνία καί σελίδες τού περιοδικού, μετά τόν τίτλο, εφόσον 
τό άρθρο άναδημοσιεύεται άπό τόν Τασούδη, ή ένδειξη Τ καί οί άντί- 
στοιχες σελίδες. Τό κάθε άρθρο, γιά διευκόλυνση τού ερευνητή, φέρει 
καί αύξ. άριθμό.

Εκκλησιαστική Αλήθεια
1) 31,29 (23.7.1911)33 225/26 «Λογοδοσία τού διευθυντού τής Θεολο- 

γικής Σχολής άρχιμανδρίτου Γερμανού Στρηνοπούλου κατά τά έτη 
1910-1911» Τ(ασούδης) 27-29

2) 31,30 (30.7.1911) 233/34 «Quid leges sine mores?» Τ 30/31
3) 31,32 (13.8.1911) α) 249/50 «’Ηθική κρίσις τής Ρουμανικής ’Εκ

κλησίας» Τ 32-34· β) 250-52 «Ή εν Βελγίψ άντικληρική διαδήλωσις καί 
ό Ελληνικός κλήρος» Τ 35-38

30. Βλ. έκτενέστερα Λαμψίδης, «Μιά νέα πηγή».
31. Α. Παπαδόπουλος, «Χρύσανθος άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών», δ.π.
32. Ά ρθρα καί μελέται.
33. Ό  Τασούδης γράφει: 26.3.1911.
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37) 33,5 (2.2.1913) 33/34 «Ό πατριάρχης Γερμανός ό Ε » Τ 186/87
38) 33,8 (23.2.1913) 57-59 «Ό οίκος τών Ρωμανώφ» Τ 188-91
39) 33,10 (9.3.1913) 73/74 «Γεώργιος ό Λ '» Τ 192-94
40) 33,13 (30.3.1913) 103/04 «Βιβλιοκρισία: ’Αρχιμανδρίτου Δ. Γεωρ- 

γιάδου, Τά κωλύματα τού γάμου, Κ/λις 1913» (υπογράψει «’Αρχιμαν
δρίτης Χρύσανθος Φιλιππίδης, άρχειοφύλαξ Πατριαρχείων») Τ 195-98

41) 33,14 (6.4.1913) 112 «Βιβλιοκρισία : Π. Κομνηνοϋ Ερμηνεία εις 
τάς παραβολάς τοΰ Κυρίου, Κ/λις 1913»

42) 33,15 (13.4.1913) 113/14 «Ό ήρως τοΰ Γολγοθά»
43) 33,21 (25.5.1913) στον τίτλο: Ό  έψηφισμένος Τραπεζονντος 

Χρύσανθος Φιλιππίδης, ενώ άπό τό 33,22 (1.6.1913) έως καί τό 33, 23 
(8.6.1913) γράφεται στον τίτλο: Ό  Τραπεζονντος Χρύσανθος

44) 33,22 (1.6.1913) 169-71 «Αίμα καί πΰρ» Τ 202-05
Στό 33,24 (15.6.1913) παύει να αναγράφεται ό Χρ. ώς συντάκτης τής 

ΕΑ. ’Εντούτοις
45) στό 33,31 (3.8.1913) 257-61 μέ υπογραφή Ό  Τραπεζονντος Χρύ
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σανθος καί χρονολογία 20.7.1913 δημοσιεύεται ή «’’Γνωμάτευσες” της 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής Πανταζοπουλείου Διαγωνισμού προς σύν
ταξιν αναγνωσματαρίων τού A ' Β ' Γ ' καί Δ ' σχολικού έτους τής Δη
μοτικής Έκπαιδεύσεως».

Ή συνεργασία τού Χρ. μέ την ΕΑ θά συνεχιστεί προσκαίρως τό 1920 
(ΕΑ τής 1.8.1920 καί 12.9.1920, «Ή 'Αγία Σοφία») καί στα χρόνια 1929 
καί 1932, οπότε θά δημοσιεύσει τρεις επιμνημόσυνους λόγους (ΕΑ τής 
23.11.1929 «Εις πατριάρχην Βασίλειον», ΕΑ 6.12.1930 «Εις πατριάρ
χην Κωνσταντίνον», ΕΑ τής 2.4.1932 «Εις Βασίλειον Άντωνιάδην»).

Κομνηνοί [Στο δημοσίευμά μας «Τό περιοδικό “Κομνηνοί”» κατα
γράφονται άναλυτικά τά περιεχόμενα κάθε τεύχους.]

1) A ' 1 (29.5.1916) 1/2 «Ή Πεντηκοστή»· 2/3 «Ή 'Αγία Σοφία»
2) 2 (11.6.1916) 12-14 «Λόγος επιμνημόσυνος ρηθείς τή 29 Μαΐου 

υπό τής Α. Σ. τού Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος Κυρίου Κυρίου Χρυ
σάνθου» Τ 215-24

3) 3 (18.6.1916) 27-29 «Ή Κρίσις»
4) 4 (25.6.1916) 43-45 «’Αλληλεγγύη καί σύνδεσμοι»
5) 5 (2.7.1916) 59/60 «Πίστις καί θάρρος»
6) 6 (9.7.1916) 75-77 «Τά Γυμνάσια καί ή έλληνική γλώσσα» Τ 225-29
7) 7 (21.7.1916) 91-93 «Ευστάθεια καί χαρακτήρ»
8) 8 (4.8.1916) 111-13 «Συντηρητικότης καί πρόοδος» Τ 230-35
9) 9 (20.8.1916) 135-37 «Κακίαι καί Πάθη»
10) 10 (3.9.1916) 159-61 «Τό ένδυμα τού γάμου»
11) 11 (17.9.1916) 179-81 «Τό Θρησκευτικόν αίσθημα καί ή Κοινω

νία» Τ 236-41
12) 12 (1.10.1916) 203/04 «Ή άποστολή τής γυναικός» Τ 242-44
13) 13 (15.10.1916) 223-25 «Κλήρος καί λαός» Τ 245-48
14) 14 (29.10.1916) 257 «Έξήλθεν ό σπειρών...»
15) 15 (13.11.1916) 263-65 «Μνημόσυνον [γιά τον ’Ιωακείμ Γ']»
16) 16 (26.11.1916) 283-85 «Θυμός καί ’Αγανάκτησες»
17) 17 (10.12.1916) 305-07 «Αί Άριστοκρατίαι»
18) 18 (24.12.1916) 323/24 «Χριστός γεννάται»· 324-32 «Αί Άριστο- 

κρατίαι»
19) 19 (7.1.1917) 343/44 «Ό άδάκρυτος χρόνος» Τ 253-56
20) 20 (21.1.1917)34 363/64 «Ζωντανής φυλής ζωντανοί άγιοι» Τ 

249-52

34. Ό  Τασούδης, άκολουθώντας τό σφάλμα τοϋ περιοδικού, γράφει: 20.12.1916.
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21) 21 (4.2.1917) 383-85 «Τό Ψυχοσάββατον»
22) [(4.3.1917) «Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας» Τ 257-60
23) (28.4.1917) «Ό φανατισμός» Τ 261-64]
24) 26 (15.4.1917) 473/74 «Κυριακή των Μυροφόρων»

’Ανυπόγραφα:

25) 1 (29.5.1916) 5 εισαγωγικό σέ «Γεωργίου Μ. Βιζυηνοΰ, Ή τύχη 
τής Θράκης»

26) 2 (11.6.1916) 14 εισαγωγικό σέ «Κ. Χατζόπουλου, Σ’ ένα δένδρο 
και Στο ίδιο δένδρο»

27) 4 (25.6.1916) 43-45 «’Αλληλεγγύη καί σύνδεσμοι»
28) 8 (4.8.1916) 121 εισαγωγικό σέ [νΙωνα Δραγούμη], «Σκέψεις πε

ρί τής είσελάσεως των Βουλγάρων εις Μακεδονίαν - 20 Μαΐου 1916»
29) 9 (20.8.1916) 147 εισαγωγικό σέ ["Ιωνά Δραγούμη], «Ή κριτική 

τής εν Έλλάδι κρίσεως - Εξωτερική Έπιθεώρησις 10 ’Ιουνίου 1916 - 
Εσωτερική Έπιθεώρησις τή 10η ’Ιουνίου 1916»

30) 11 (17.9.1916) 194/95 καί 12 (1.10.1916) 211-15 μετάφραση από 
τά γαλλικά τού άρθρου «Ή έξέλιξις τής ήθικής συνειδήσεως τής Ελλά
δος παρά τοις τραγικοΐς ποιηταΐς»

31) 13 (15.10.1916) 227 εισαγωγικό σέ [Σίμου Μενάρδου], «Δύο Ζα- 
κυνθηνοί ποιηταί»

[14 (29.10.1916) 39 Όμιλία «Έξήλθεν ό σπειρών...»]
15 (13.11.1916) 263-65 εισαγωγικό στο «Μνημόσυνον [γιά τόν 'Ιωα

κείμ Γ ' ]»

Δίνουμε επιγραμματικά καί ένδεικτικά μιά θεματογραφική κα 
τάταξη τών πιο πάνω κειμένων τού Χρ. καί τών άλλων δημοσιευμά
των στο περιοδικό Κομνηνοί.

1) Κύρια άρθρα: έχουν χαρακτήρα «κηρυγματικό»35 καί μερικές φο
ρές αφορούν μόνο τό θρησκευτικό κήρυγμα, άλλά τίς περισσότερες φο
ρές περιέχουν ή δίνουν άφορμές γιά «προτροπή καί νουθεσία», μέ σκο
πό είτε εθνικό είτε κοινωνικό. Σημειώνουμε παραδείγματα από τό πε
ριοδικό Κ(ομνηνοί) -ειδικότερα γιά τά κύρια άρθρα- μέ θεματογρα-

35. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό “Κομνηνοί”», 143. Παρόμοια θεματογραφική κατά
ταξη βλ. στο άρθρο μας Όδ. Λαμψίδη καί Α. Ραζή, «Πίναξ περιεχομένων τοΰ περιοδι
κού “Ποντιακά Φύλλα" (1936-1940)», ΑΠ  32 (1972/73) 43-125.
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φικά άντίστοιχο δμοιο ή σχεδόν όμοιο άρθρο στην ΕΑ36: Κ  (3) ΕΑ (8)· 
Κ (4) ΕΑ (35)· Κ (8) ΕΑ (4)· Κ  (11) ΕΑ (22)· Κ  (15) ΕΑ (30)· Κ  (17) και 
(18) ΕΑ (10)· Κ  (18) ΕΑ (33).

2) Επίσημα (έγγραφα, τηλεγραφήματα, προσφωνήσεις, αντιφωνή
σεις, προπόσεις Ρώσων επισήμων και τοϋ Χρ.). Παραδείγματα37: Κ  2 
(τηλεγραφήματα μ. Χρ. καί Μεγάλου Δούκα Νικολάου Νικολάϊεβιτς)· 
Κ 7 (προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις Μ. Δούκα Νικολάου Νικολάϊε- 
βιτς, μ. Χρ. κ.ά. κατά τήν άφιξη καί υποδοχή τού Μ. Δούκα)· Κ  14 
(προσφώνηση μ. Χρ. κατά τήν άφιξη Μ. Δούκα Βόριδος Βλαδιμήρο- 
βιτς)· Κ  17 (τηλεγραφήματα Χρ., Τσάρου, Μ. Δούκα Νικολάου).

3) Λογοτεχνία (κείμενα πεζά, ποιητικά, νέας ελληνικής καί ξένης 
λογοτεχνίας): Κ  1 (Γ. Βιζυηνός), Κ  2 (Κ. Χατζόπουλος), Κ  7, 8 (Ά. 
Καρκαβίτσας), Κ  9 (Μαρίκα Φιλιππίδου, Ά. Καρκαβίτσας), Κ  10, 11, 
12, 13 (Ά. Καρκαβίτσας), Κ  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Ά. Παπαδια- 
μάντης).

4) 'Ιστορικά (μελέτες γιά τήν ιστορία Βυζαντίου, Πόντου, Τραπε
ζούντας, Μεγάλων Κομνηνών καί λαών Καυκάσου): Κ 1, 2 (Ίσρ. Βασι- 
λειάδης), 3 (Τσρ. Βασιλειάδης, Ν. Λιθοξόος), 4, 5, 6 (Ίσρ. Βασιλειάδης), 
Κ 8 (Ίσρ. Βασιλειάδης, I. Μηλιόπουλος), Κ 9 (Ν. Λιθοξόος), Κ  10 (Ν. 
Λιθοξόος, Ίσρ. Βασιλειάδης), Κ  11 (Ίσρ. Βασιλειάδης), Κ  12, 13 (I. 
Μηλιόπουλος, I. Η. Κάλφογλους), Κ  14 (I. Η. Κάλφογλους), Κ  15, 16 
(I. Μηλιόπουλος, I. Η. Κάλφογλους), Κ 17 (I. Μηλιόπουλος), Κ  18 (I. 
Μηλιόπουλος, I. Η. Κάλφογλους), Κ  19 (Κύριλλος Λαμπρινίδης, I. Η. 
Κάλφογλους), Κ  20 (Κύριλλος Λαμπρινίδης, I. Μηλιόπουλος, I. Η. 
Κάλφογλους), Κ  21 (Κύριλλος Λαμπρινίδης, I. Η. Κάλφογλους), Κ  26 
(Κύριλλος Λαμπρινίδης, I. Η. Κάλφογλους)

5) Θετικές επιστήμες (χημεία, αλχημεία, φυσική, κοινωνική ιατρική): 
Κ 2 (Φ. Χειμωνίδης), Κ  3 (Θ. Κ. Θεοφύλακτος), Κ 4, 5, 6, 7, 9 (Θ. Κ. 
Θεοφύλακτος, Φ. Χειμωνίδης), Κ  10, 11, 12, 14 (Θ. Κ. Θεοφύλακτος), 
Κ  19 (Φ. Χειμωνίδης).

6) Χρονικά. (Πληροφορούν τό αναγνωστικό κοινό γιά γεγονότα ή 
εκδηλώσεις πού έγιναν ή πού θά γίνουν καί ενδιαφέρουν άμεσα τήν 
ιστορία άλλα καί τή μικρή ιστορία τής πόλεως καί περιφέρειας Τρα-

36. Οί αριθμοί σέ παρένθεση πού ακολουθούν τις βραχυγραφίες Κ  καί ΕΑ είναι 
οί αύξ. άρ. μέ τούς όποιους άριθμήσαμε τά αρθρα.

37. Οί άριθμοί πού ακολουθούν τή βραχυγραφία Κ, εδώ καί στις έπόμενες παρα
γράφους, δηλώνουν τόν άρ. τεύχ.
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πεζούντας38.) Κ  10(1) (επισκέψεις πρίγκιπα Όρπελιάνη καί Λεβί Βικτώ- 
ροβιτς Γολοπώφ καί πρίγκιπα Μικελάτσε στό μ. Χρ.), Κ 11(1) (ά- 
ντεπίσκεψη μ. Χρ. στον πρίγκιπα Μικελάτσε· επίσκεψη προέδρου στρα
τοδικείου καί στρατιωτικού διοικητή Τραπεζούντας στό μ. Χρ. καί 
άντεπισκέψεις μ. Χρ.), Κ 15(1) (επίσκεψη γενικού πληρεξουσίου τής 
ένώσεως των ρωσικών πόλεων στό μ. Χρ.), Κ 17(1) (επίσκεψη Κού- 
σκωφ, συμβούλου επικράτειας στη Ρωσία [πρώην προέδρου Δούμας] 
στό μ. Χρ.).

[Αντίτυπο ή άντίτυπα τοϋ περιοδικού Κομνηνοί, εκτός από έκεΐνο 
πού περιγράψαμε στό μελέτημά μας («Τό περιοδικό “Κομνηνοί”») καί 
από τό όποιο λείπουν τά τεύχη 22, 23, 24 καί 25 όπως καί τεύχη (υπο
λογίζουμε δύο-τρία) μετά τό 26ο τεύχος, δέν έχουν έως τώρα έπι- 
σημανθεί καί έτσι δέν είναι προσιτά στην έρευνα. Εφόσον τό επιθυμεί 
καί τό επιτρέπει ό κάτοχος τού αντιτύπου, τού όποιου φωτοτυπία κα
τέχουμε, θά ήταν δυνατόν, είτε άπό μάς είτε άπό τόν κάτοχο τού άντι- 
τύπου νά δοθεί στη δημοσιότητα φωτοτυπία είτε τού ελλιπούς ά- 
ντιτύπου είτε τού συμπληρωμένου με τά έλλείποντα τεύχη (όταν καί 
εάν έντοπισθοΰν).]

Στό περιοδικό Κομνηνοί ό Χρ. δημοσίευσε άνυπόγραφα καί τά 
«Χρονικά», γραμμένα είτε άπό τόν ίδιο είτε άπό άλλο άτομο, άλλά πά
ντα, υπολογίζουμε, μέ την έγκριση τού Χρ.

"Αρθρα Χρυσάνθου μετά τό 1919:

1) «Έκθεσις τού Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου προς τό 
Οικ. Πατριαρχεΐον “περί των υπερβασιών καί άλλων καταστροφών τής 
επαρχίας Τραπεζούντος ύπό τών Τούρκων καθ’ δλον τό τετραετές διά
στημα τού Παγκοσμίου Πολέμου”» Τ 265-77

2) ΕΑ (26.10.1919) «Σχέσεις Μεγάλης Εκκλησίας καί Άγγλικανικής 
Εκκλησίας» Τ 281-91

3) ΕΑ (1.8.1920) «Έκθεσις “περί τής Εκκλησίας τής Γεωργίας”» Τ 
292-306

4) ΕΑ (1.8.1920) «Ή Αγία Σοφία» Τ 307-10
5) ΕΑ (12.9.1920) «Ή 'Αγία Σοφία καί ή τελευταία εν αυτή λειτουρ

γία» Τ 311-16

38. Λαμψίόης, «Τό περιοδικό “Κομνηνοί”», 144/45.
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6) «Διάλεξις λεχθεΐσα εις τήν Ροβέρτειον Σχολήν Κωνσταντινουπό
λεως “Περί Εθνικών Παραδόσεων”» Τ 317-32

7) «Σημείωμα περί Concordat» Τ 337-48
8) «Τό Βουλγαρικόν σχίσμα» Τ 349-85
9) «Ή κοινωνική κρίσις καί ή Εκκλησία» Τ 386-96
10) «Πέντε Εισηγήσεις εις τήν συγκληθεισαν τό 1930 εις "Αγιον 

"Ορος Γενικήν Διορθόδοξον Επιτροπήν τών αντιπροσώπων τών ’Ορ
θοδόξων Εκκλησιών» Τ 397-409:

«Θέμα Ιον. Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία απέναντι τών συγχρόνων κοι
νωνικών και ηθικών ζητημάτων» Τ 398-400

«Θέμα 2ον. Μελέτη καί έξεύρεσις τών μέσων δι’ ών δέον νά ένισχυ- 
θή μεταξύ τών όρθοδόξων λαών ό ’Ορθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός 
ύφ’ δλας τάς εκδηλώσεις αύτοΰ» Τ 401-03

«Θέμα 3ον. Μελέτη τών μέσων προς ύποστήριξιν καί ένίσχυσιν τής 
κατά παράδοσιν Βυζαντινής τέχνης εν ταϊς διαφόροις αυτής έκφάν- 
σεσιν, ήτοι εκκλησιαστική μουσική, εικονογραφία, αρχιτεκτονική καί 
τέχνη ιερών αμφίων καί σκευών» Τ 404/05

«Θέμα 4ον. Καθορισμός τών όρων τής άνακηρύξεως καί άναγνωρί- 
σεως τοϋ Αυτοκέφαλου ’Εκκλησίας τινός, ώς καί τοΰ αριθμού τών γε
νικώς σήμερον άνεγνωρισμένων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών προς άμοι- 
βαίαν αυτών κοινωνίαν καί προς άπρόσκοπτον συμμετοχήν αυτών εις 
τάς πανορθοδόξους συνελεύσεις καί συνόδους, ώσαύτως καθορισμός 
τών όρων τής άναγνωρίσεως ’Εκκλησίας τινός ώς αυτονόμου» Τ 406/07

«Θέμα 5ον. “Περί τοΰ Βουλγαρικού σχίσματος”. Ό  Τραπεζούντος 
Χρύσανθος είπε:» Τ 408/09

11) «“Περί τής διδασκαλίας τού Δελμούζου”. Ή  δίκη τού Ναυπλίου 
16-28 ’Απριλίου 1914. Γνωμάτευσις μητροπολίτου Τραπεζούντος. 
1928» Τ 412-15

12) «Ένθρονιστήριος Αόγος τού Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Α
θηνών καί πόσης Ελλάδος Χρυσάνθου» Τ 425-28

13) «Ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος προς τάς απανταχού τής Οικουμέ
νης Χριστιανικός ’Εκκλησίας» Τ 429/30

14) «Ή 'Ιερά Σύνοδος επί τή νέμ καθ’ ημών επιθέσει» Τ 431/32
15) «Διαμαρτυρία ’Αθηνών Χρυσάνθου προς "Αλτενμπουργκ Άθή- 

ναι 2 ’Ιουνίου 1941» Τ 433/34
16) «Διατί τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον ώνομάσθη Οικουμενι

κόν» Τ 435-41
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17) «t ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρύσανθού Βησσαρίωνος πρός τήν 
Σύνοδον ή περί τών καθ’ ημάς» ΑΠ 9 (1939) 3-42 Τ 442-83

18) «Βησσαρίωνος προσφώνημα πρός τον εύσεβέστατον βασιλέα τής 
Τραπεζοϋντος ’Αλέξιον τον Μέγαν Κομνηνόν» ΑΠ  12 (1946) 117-30 
Τ 484-97

19) «Ή συμβολή τοΰ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Χρυσάνθου Ά- 
ποκρισαρίου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τήν διαμόρφωσιν 
τών εκκλησιαστικών πραγμάτων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής ’Αμε
ρικής καί ή ύπ’ αύτοϋ ύπόδειξις εκλογής τοϋ Μητροπολίτου Κέρκυρας 
Άθηναγόρα, ώς ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής» Τ 499-572

’Από τά άρθρα αυτά ενδιαφέρουν άμεσα τή δραστηριότητα τοϋ Χρ., 
πριν άλλα καί μετά τό 1919, τά δημοσιεύματα άρ. 1, 2, 3 καί 6.

γ. ’Απομνημονεύματα. "Ατομα πού έζησαν τήν ίδια εποχή, γνώρισαν 
τό Χρ. καί βίωσαν τις επιδιώξεις καί τή δράση του καί έγραφαν γι’ αυ
τόν παρεμπιπτόντως στις αναμνήσεις ή στά άπομνημονεύματά τους. 
Ωστόσο πολύ λίγοι διείδαν επακριβώς, αν όχι κανείς, τον εσωτερικό 
τοϋ Χρ. κόσμο, γιατί ό ίδιος ήταν πάντα πολύ φειδωλός στήν εξωτερί
κευση τοϋ ιδεολογικού του πολιτικού πιστεύω39. Άναφέρομαι μόνο 
στήν Πηνελόπη Δέλτα, πού συνδεόταν μέ μεγάλη φιλία μαζί του. Όμως 
καί εκείνη δεν κατόρθωσε νά κατανοήσει όλες τις πτυχές τοϋ χαρακτή
ρα καί τής δράσεώς του40.

4. Πορεία Χρυσάνθου στήν ποντιακή περιοχή 1903-1922
α. "Αξονες τής πορείας τοϋ Χρυσάνθου
Άπό τις πτυχές τής δραστηριότητας τοϋ Χρ. θά περιοριστούμε στήν 

άφήγησή μας μόνο στις ένέργειες -  απόρροια τών ιδεών πού άναντίρ- 
ρητα τον κατείχαν σχεδόν είκοσι χρόνια στήν ποντιακή περιοχή (1903- 
22)41.

Στό χρονικό αύτό διάστημα ό Χρ. έπηρέασε άποφασιστικά μέ τήν

39. Εξαίρεση άποτελοΰν τό κήρυγμα τοΰ Χρ. τής 15 Δεκ. 1918 στήν έκκλησία τοΰ 
Άγ. ’Ελευθερίου (πιό πάνω, σ. 45, σχόλ. 267-84 καί πιό κάτω, σ. 134. 2φ. 15/16) καθώς 
καί τό έπεισόδιο στό Βατούμ ('Αναμνήσεις. 185/86 καί πιό πάνω, 89/90), δπου μέ τρό
πο μεταφυσικό καί δογματικό όμολογεί τήν πολιτική του συμπαράταξη μέ τό Βενιζέλο.

40. 'Αλληλογραφία Δέλτα, σ. 286, άρ. 38.
41. Λαμψίδης, «Μιά νέα πηγή» βλ. καί πιό πάνω, 99.
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παρουσία του τόσο τή θέση καί την τύχη των Ελλήνων Ποντίων στην 
προγονική τους περιοχή όσο καί τήν εξέλιξη καί τις μεταπτώσεις στο 
πρόβλημα τής αυτονομίας ή καί τής ανεξαρτησίας τοϋ Πόντου. Μέ τό 
προσωπικό του κύρος καί τήν προσωπική του επιβολή ασκούσε ταυτό
χρονα αποτελεσματική επίδραση παντού, σε κάθε τομέα τής εκκλησια
στικής, πολιτικής καί κοινωνικής ζωής στον ποντιακό χώρο42.

"Ηξερε να πείθει καί έπειθε, όταν συναναστρεφόταν τούς εκπροσώ
πους τής υψηλής πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής καί πνευματικής 
τάξεως, αλλά καί τό κοινωνικό σύνολο τόσο στήν τουρκοκρατούμενη 
περιοχή Πόντου καί Μικρός ’Ασίας καί στον έλλαδικό χώρο όσο καί 
στήν αλλοδαπή. Εφόδια43 είχε τό τεράστιο απόθεμα γνώσεων, τήν ψύ
χραιμη αντιμετώπιση τού κάθε προβλήματος, τήν πλούσια καί πολύ
πλευρη επιχειρηματολογία, τό θάρρος, τήν αποφασιστικότητα καί τήν 
τόλμη τού χαρακτήρα του- τέλος, καί ιδίως, τήν ακλόνητη πίστη στήν 
εθνική ιδεολογία, όπως ό Ιδιος τήν υπηρέτησε σε ολόκληρη τή ζωή του, 
χωρίς νά φείδεται κόπων αλλά καί αυτής τής υγείας του, πού φαίνεται 
ότι ήταν προβληματική44. Αναμφίβολα στούς στρατηγικούς στόχους οί 
αγώνες καί οί προσπάθειές του δεν είχαν πάντοτε ευτυχή κατάληξη, 
όμως, σχεδόν κάθε φορά, ύπερίσχυαν στις μερικότερες φάσεις.

Ή άταλάντευτη προσήλωσή του στήν ’Ορθοδοξία, χωρίς νά τον με- 
ταβάλει σε φανατικό διώκτη τών άλλων χριστιανικών δογμάτων, τον 
καθιστούσε υπερασπιστή, κάθε στιγμή, τών δικαίων καί τών δικαιωμά
των της45. "Ετσι, βαθύς γνώστης τών πολιτικών καί εκκλησιαστικών

42. Ό  Θεοφύλακτος, 248, γράφει γιά τό κήρυγμα τοΰ Χρ. (χωρίς νά τόν ονομάζει) 
στις 21.1.1918, στον καθεδρικό ναό τοϋ 'Ay. Γρηγορίου Τραπεζούντας: «Καί ώμίλησε 
συγχρονισμένα καί συνεκίνησε καί έκέντησε τάς χορδάς τής ψυχής καί άνέλυσεν εις δά
κρυα τό εκκλησίασμα. Ή το κάποια μεταρσίωσις εις τά υψηλά, εις τά αιθέρια, εις τά 
ούράνια.» Βλ. καί πιό πάνω, σ. 18, σημ. 29.

43. Μεγάλο πλεονέκτημα γιά τό Χρ. στις σχέσεις του μέ τήν τουρκική διοίκηση 
αλλά καί στήν άλληλογραφία του μέ τούς ξένους ήταν ή γνώση, εκτός άπό τήν τουρκι
κή, ξένων γλωσσών. Μιλούσε, έγραφε καί άλληλογραφοϋσε στά τουρκικά ( !Αναμνήσεις, 
139) όπως καί στά γαλλικά CΑναμνήσεις, 140/41). Ή δη στή Θεολογική Σχολή Χάλκης 
είχε διδαχθεί τή ρωσική, πού κατά τόν Χρ. ήταν κατάλληλος διά τήν Θεολογίαν, καί 
είχε έκμάθει, αύτοδίδακτος, τή γερμανική, τήν οποία εκτιμούσε γιά τόν πλούτον καί τήν 
ποιότητα τών συγγραμμάτων (Αναμνήσεις, 34).

44. Βλ. καί Λαμψίδης, «Μιά νέα πηγή», 263/64.
45. Π.χ.; Ή  ύπό τόν μ, Χρ. Κεντρική Επιτροπή Προσφύγων φρόντιζε "Ελληνες, 

’Αρμενίους καί Μουσουλμάνους δλο τό διάστημα τής ρωσικής κατοχής (’Αναμνήσεις,
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στόχων τοϋ Πατριαρχείου καί τοΰ Φαναριού καί ένισχυμένος άπό τήν 
εθνική πολιτική ιδεολογία του, αντιμετώπιζε μέ κάποια «καχυποψία», 
άλλα χωρίς φανατισμό καί εμφανή μισαλλοδοξία, κάθε «ενέργεια» τών 
ξένων κρατών καί τών ξένων χριστιανικών δογμάτων44.

Δύο περίοδοι στή ζωή τοΰ Χρ. ύπήρξαν καθοριστικές γιά τή μορφο
ποίηση τοΰ ιδεολογικού του κόσμου: Ή  περίοδος 1907-11 καί ή περί
οδος 1911-14. Στήν πρώτη ό Χρ. μέ χρήματα τών Τραπεζουντίων πα
ρακολουθεί ανώτερα μαθήματα στα πανεπιστήμια Λιψίας καί Λωζάνης, 
κάθε φορά γιά δύο χρόνια. Στή δεύτερη αναλαμβάνει ώς αρχισυντάκτης 
τοΰ περιοδικού ΕΑ τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου. Τό περιοδικό μέ τήν 
άρθρογραφία του καθόριζε γιά τούς χριστιανούς τοΰ τουρκικού κρά
τους, ιδιαίτερα γιά τούς Έλληνες αλλά καί για τό ίδιο τό Πατριαρχείο, 
πώς έπρεπε νά αντιμετωπίζουν τα πολιτικά, θρησκευτικά καί 
εκκλησιαστικά ζητήματα, τά μόνιμα ή καί τά κατά τις περιστάσεις δη- 
μιουργούμενα, στήν τότε τουρκική πολιτική καί κρατική συγκυρία47.

Στήν πρώτη περίοδο λοιπόν ό Χρ. διαμορφώνει τόν πνευματικό καί 
γνωσιολογικό του κόσμο τόσο γιά τά άτομα όσο καί γιά τήν κοινωνία, 
στή δεύτερη αποκρυσταλλώνει τόν πολιτικό καί εθνικό προσανατολισμό 
του στις τότε συνθήκες τής Ελλάδας, τής Τουρκίας καί τών άλλων βαλ
κανικών κρατών. Τόν προσανατολισμό αυτό ό Χρ. μέ συνέπεια άκολού- 
θησε σ’ δλη του τή ζωή μέ πολύ μικρές καί πρόσκαιρες άποκλίσεις48.

137)· ή Εκκλησία προστάτευε όρθόδοξους άλλα καί άλλόδοξους, π.χ. τούς καθολικούς 
μοναχούς καπουτσίνους («Εκκλησία», 762)· βλ. καί Θεοφύλακτος, 236-39.

46. !Αναμνήσεις: [111]... λέγω είς τόν βαλήν: «Ταλαίπωρα τά μικρά έθνη, άλλοτε
οι Φράγκοι καί άλλοτε οί Ρώσοι τά παίρνουν είς τόν λαιμόν των. Έτσι καί τώρα έκτε- 
λείται τό πολιτικόν πρόγραμμα τών Ρώσων "Armenie sans Armeniens"». «Ντεμέκ (δη
λαδή);» έρωτά καί προσθέτει ό ίδιος: «Έρμενισίζ Έρμενιστάν». «Ακριβώς» τώ άπήν- 
τησα..... [116] Τον [τοΰ βαλή] άπήντησα: «Οί ξένοι, δσον καί άν είναι σύμμαχοι σκέ
πτονται πρώτον τόν έαντόν τους■ ύποθέτω όταν προχωρήσουν τά στρατενματά μας είς 
τόν Καύκασον θά θελήσονν νά κάμουν τήν Γεωργίαν ανεξάρτητον Κράτος». «Πρά
γματι» μου άπαντμ «αυτοί είς κάθε μέρος ζητούν νά κάμουν κολονί (άποικίαν) ...»

47. Βλ. τά κύρια άρθρα (πιο πάνω, 102-04, 106/07), πού καί οΐ τίτλοι τους μόνο 
υποδηλώνουν τό περιεχόμενο καί τό σκοπό, γιά τόν όποιο γράφονται.

48. Ενδεικτική είναι ή όμολογία τοΰ Χρ., δταν οί Σύμμαχοι είχαν άπορρίψει κά
θε Ιδέα παρέμβασής τους γιά τή σωτηρία τοΰ Ελληνισμού τοΰ Πόντου: Σέ έρώτηση τοΰ 
Βενιζέλου βεβαίωνε ότι παρέμενε όπαδός τής Ιδεολογίας τοΰ Πωνα Δραγούμη. Τή βε
βαίωση αύτή έξέφραζε τόν Άπρ. τοΰ 1920 καί τήν κατέγραφε δταν περάτωνε τις Ανα
μνήσεις στήν τελική τους μορφή (286). μήνες πριν άπό τό θάνατό του (30.9.1949).
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Ή ικανότητά του νά προσλαμβάνει καί να αφομοιώνει τόσες πολλές 
καί διαφορετικές γνώσεις εξηγείται, γιατί, όπως ό Ιδιος εξομολο
γείται49, είχε «απαλή ψυχή» καί έτσι αποδεχόταν, όχι βέβαια ακρίτα, τις 
ιδέες καί τις γνώσεις τις όποιες πρωτοαντίκριζε.

Τή στάση αυτή κράτησε ό Χρ. σέ όλη του τή ζωή. Προσπαθούσε πά
ντοτε νά προσλαμβάνει καθετί πού ό ίδιος έκρινε ώφέλιμο για τό άτομό 
του καί γιά τήν καλή εκτέλεση τής άποστολής του. Καί συνέπεσε, είτε 
από σύμπτωση είτε από δική του επιλογή, ό Χρ. νά έρχεται σέ επαφή μέ 
άτομα πού είχαν νά τού προσφέρουν γνώση. Έως τό 1903, τήν ά- 
ποφοίτησή του άπό τή Θεολογική Σχολή Χάλκης, τόσο άπό τά μαθήμα
τα στή Σχολή όσο καί άπό άτομα πού εκεί γνώρισε καί συναναστράφηκε50 
πήρε τις κατευθυντήριες ιδεολογικές γραμμές, πού τό Οίκουμ. Πατριαρ
χείο καθόριζε ώς βασικούς άξονες τής πολιτικής του μέσα στο οθωμα
νικό κράτος καί κάτω άπό τήν εξουσία τοΰ κράτους αύτοΰ.

Τό 1903, σέ ηλικία 22 χρόνων, χειροτονημένος διάκονος (15 Αύγ. 
1903)51, τοποθετείται βοηθός τοΰ μητροπολίτη Τραπεζούντας καί ταυ
τόχρονα καθηγητής θρησκευτικών στο εκεί Φροντιστήριο.

Επειδή ό μητροπολίτης τό μεγαλύτερο διάστημα τής παραμονής τοΰ 
Χρ. στήν Τραπεζούντα άπουσίαζε, ό νεαρός αρχιδιάκονος είχε άνα- 
λάβει καί τή διοίκηση ώς αρχιερατικός εκπρόσωπος. Μέ τήν επιτυχή 
δραστηριότητά του, άποδεικνύεται εξαίρετος στήν οργάνωση καί δια
χείριση των εκκλησιαστικών καί κοινοτικών πραγμάτων, άλλά καί άπο- 
τελεσματικός στήν υπεράσπιση τοΰ χριστιανικοΰ πληθυσμοΰ απέναντι 
στήν τουρκική διοίκηση52.

Κυρίαρχος άξονας τοΰ ίδεολογικοΰ πλαισίου τοΰ Χρ. στήν περίοδο 
αυτή (1903-1907) ήταν ό θεσμός τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου όπως καί ή 
υλοποίηση τής πολιτικής του. Σέ δύο άξιομνημόνευτες περιπτώσεις,

49. ’Αναμνήσεις, 34.
50. 'Αναμνήσεις ·. [35]: Τάς διακοπάς... δεν μετέβην εις τήν πατρίδα μου, άλλ' έμει

να εις Χάλκην, διά νά μελετήσω Γερμανικά. νΕμεινα εις τήν μονήν τοϋ Α γίου Γεωργί
ου τοϋ Κρημνού, όπου κατώκει ό Μακαριώτατος Πατριάρχης πρώ ην'Ιεροσολύμων Νι
κόδημος, τοϋ οποίου εΐχον γίνει υπότροφος άπό τοϋ Β ' έτους τής Θεολογικής 
Σχολής... Ί{μην φιλοξενούμενος τοϋ Πατριάρχου καί ομοτράπεζος.

51. Βλ.Άναμνήσεις, 26, γιά τήν ακρίβεια τής ηλικίας τοϋ Χρ.
52. Αναμνήσεις, 41. Ό  μητροπολίτης Τραπεζούντας, όταν τον έπισκέφτηκαν στήν 

Κωνσταντινούπολη οί καθηγητές τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης καί τον ρώτησαν γιά 
τό νεαρό ίεροδιάκονο Χρ., απάντησε: «Τά καταφέρνει καλύτερα άπό εμέ τόν ίδιο.»
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όπου χρειάστηκε νά παρέμβει ό Χρ. στην τουρκική διοίκηση, ή ένέργειά 
του ήταν επιτυχής: Ή  άπαλλαγή τού "Ελληνα βιβλιοπώλη στήν Τραπε- 
ζούντα, πού πουλούσε άπεικονίσεις από τήν ελληνική Επανάσταση τού 
21” καί ή επιστροφή τής νεαρής κόρης, πού οί Τούρκοι τότε θέλησαν 
βίαια νά εντάξουν στο μουσουλμανισμό. Καί στις δύο υποθέσεις ό Χρ. 
χρησιμοποίησε τόν πειστικό λόγο του καί τή συλλογιστική του μεγάλη 
ικανότητα53 54.

’Αναμφίβολα ό Χρ. γνώριζε τά δικαιώματα ή τά προνόμια πού είχαν 
χορηγηθεί στούς χριστιανούς άπό τό 1839 καί εξής (μέ τό Τανζιμάτ 
1839, τό Χάττι Χουμαγιούν 1856 καί τούς Γενικούς Κανονισμούς πού 
συνέταξε τό Πατριαρχείο γιά τούς χριστιανούς τής τουρκικής επικρά
τειας τό 1862). Τά επίσημα νομικά αύτά κείμενα χορηγούσαν ελευθερίες 
καί δικαιώματα στούς χριστιανούς:

1) Τήν ελευθερία συνειδήσεως καί θρησκευτικής πίστεως.
2) Τήν αυτόνομη διοίκηση καί διαχείριση τής Εκκλησίας. "Οπως ό 

Πατριάρχης ήταν ή κεφαλή τών χριστιανών, τό ΐδιο ήταν καί ό κάθε 
έπίσκοπος-μητροπολίτης στήν επαρχία καί στή μητρόπολή του.

3) Τό δικαίωμα τής Εκκλησίας νά κατέχει, νά λειτουργεί καί νά δια
χειρίζεται εκκλησίες, μονές καί άλλα ιδρύματα κοινωνικής προνοίας.

4) Τή δικαιοδοσία στήν Εκκλησία νά κρίνει καί νά αποφασίζει γιά 
τούς χριστιανούς σέ πάρα πολλά σημεία τού οικογενειακού δικαίου.

5) Τή χορήγηση επίσημου εγγράφου τού τουρκικού κράτους, τού 
μπεράτ, γιά τήν επικύρωση τής άναλήψεως τού πατριαρχικού ή τού 
άρχιερατικού θρόνου στίς μητροπόλεις.

Τέλος τό μουσουλμανικό κράτος άντιμετώπιζε τόν πατριάρχη στήν 
Κωνσταντινούπολη όπως καί τούς κατά τόπους μητροπολίτες καί επι
σκόπους ώς αρχηγούς τού γένους τών χριστιανών (μιλέτ μπασί)55.

Κατά τήν πρώτη του θητεία στήν Τραπεζούντα ό Χρ., πού συνειδη
τά θεωρούσε τόν έαυτό του αρχηγό τών χριστιανών στήν ποντιακή πε-

53. ’Αναμνήσεις, 41.
54. ’Αναμνήσεις. 42.
55. ΚΛΑμαντος, «Οί προνομιακοί όρισμοί τού Μουσουλμανισμού υπέρ τών χρι

στιανών», Ελληνικά Θ ' (1936) 103-66· G. G. Amakis, «The role of religion in the 
development of Balcan nationalism». The Balcans in Transition. (University of California 
1963) 115-444· G. Georgiades-Amakis. «The Greek Church of Constantinople and the 
Ottoman Empire». The Journal of Modem History24 (1952) 235-50.
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ριοχή56, διαχειρίζεται με επιτυχία τόσο τα προβλήματα μέσα στην κοι
νότητα καί στον εκκλησιαστικό κύκλο όσο καί εκείνα πού αντιμετώπιζε 
μέ την τουρκική διοίκηση. Ό  τρόπος διαχειρίσεως άποδεικνύει πόσο 
καλά γνώριζε τό θεσμό καί τήν ιδεολογία τού Οίκουμ. Πατριαρχείου. 
’Απόρροια λοιπόν καί ταυτόχρονα στρατηγικός σκοπός τού Οίκουμ. 
Πατριαρχείου ήταν ή προτροπή στούς Έλληνες χριστιανούς στην 
Τουρκία να μή ζητούν οπωσδήποτε ακρωτηριασμό τού τουρκικού κρά
τους καί νά μην εκμεταλλεύονται κάθε αιτία έξουθενώσεώς του57. Έ 
πρεπε νά συμβιώνουν μέ τούς Τούρκους καί νά συνδιαλλάσσονται μα
ζί τους.

Σέ ηλικία 25/26 ετών τό 1907 ό Χρ. βρίσκεται γιά ανώτερες σπουδές 
στη Δυτική Ευρώπη. Εκεί τρεις άνθρωποι, μέ τούς οποίους πολλές 
φορές συναντήθηκε, τον επηρέασαν καί τού έδωσαν τό έναυσμα νά 
πλουτίσει ιδεολογικά τις γνώσεις του. Στην Τραπεζούντα (1903-07) είχε 
γνωρίσει τήν οικογένεια Κωνσταντινίδη (Σκληρού). Ήταν έπομένως 
φυσικό νά επιζητήσει νά συναντήσει καί τό νεαρό, κατά δύο χρόνια με
γαλύτερο του φοιτητή Σκληρό, πού σπούδαζε τότε ιατρική στη Γερμα
νία. Τό φθινόπωρο τού 1907 συναντάται μέ τό Σκληρό58 στη Λιψία καί 
στις γιορτές τών Χριστουγέννων μαζί του επισκέπτεται στο Βερολίνο 
τον ποιητή Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, πού καί εκείνος, όπως καί 
άλλοι, είχε μυηθεί στις σοσιαλιστικές ιδέες από τό Σκληρό.

Ή  συνάντηση τού Χρ. μέ τό Σκληρό59 καί τον Κωνσταντίνο Χατζό-

56. Βλ. πιό πάνω, σ. 97, σημ. 14.
57. Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ΟΚ. Σέ πολλά σημεία τού βιβλίου διατυπώνεται ή άπο

ψη αυτή, έμφαντικότερα δμως σέ επίσημο κείμενο, πού ή ’Οργάνωση έστειλε στον 
"Ελληνα ύπουργό ’Εξωτερικών λίγες μέρες μετά τήν άνακήρυξη χοΰ οθωμανικού συ
ντάγματος. Σ’ αυτό γράφονται καί τά εξής : [65] «"Οσον τό δυνατόν γρηγορώτερα, τώ
ρα μάλιστα, σκοπό τής ελληνικής πολιτικής πρέπει νά βάλωμε όχι μιά ελληνική μεγά
λη αυτοκρατορία, αλλά ένα συνασπισμό τών λαών καί τών κρατών τής Βαλκανικής 
Χερσονήσου καί τής Μικρός ’Ασίας. Διά νά είναι όσον τό δυνατόν συμφερώτερος γιά 
μάς ό συνασπισμός αυτός, πρέπει ν’ άρχίση μέ μιά συμμαχία Ελλάδος καί Τουρκίας... 
Πρώτον τόν σεβασμό τής εθνικής υπόστασης τών όμογενών μας μέσα στην Τουρκία 
καί τήν συμμετοχή τους εις αυτό μέ ίσα πρός τούς Τούρκους καθήκοντα καί δικαιώμα
τα.»

58.  'Αναμνήσεις, 53.
59. Λαμψίδης, «Σκληρός καί Χρύσανθος», 351-68.
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πουλο60 καί ή μεγάλη καί στενή φιλία μαζί τους τόν πλούτισαν μέ σο
σιαλιστικές ιδέες καί τόν διαμόρφωσαν σέ όπαδό τής δημοτικής καί σέ 
φανατικό λάτρη τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί ποιήσεως6’.

Τό τρίτο άτομο, άπό τό όποιο ό Χρ. παρέλαβε γνώσεις καί θησαύ
ρισε τό γνωστικό του κόσμο, τό συνάντησε στη Λωζάνη. όταν, στά δύο 
τελευταία χρόνια τών σπουδών του στο εκεί πανεπιστήμιο, παρακολού
θησε, κοντά σέ άλλα μαθήματα, καί τις παραδόσεις τοΰ καθηγητή Βιλ- 
φρέντο Παρέτο62, γνωστού τότε κοινωνιολόγου καί δημιουργού νέας 
κοινωνιολογικής θεωρίας. Ή ταν ή θεωρία γιά τήν κίνηση τής κοινωνί
ας καί τή διακυβέρνησή της άπό ένα σύνολο εκλεκτών (elite). Ήταν ή 
θεωρία τής κυκλοφορίας τής elite μέσα στήν κοινωνία. Μέ άρκετές γνώ
σεις γιά τά προβλήματα μιας κοινωνίας άπό τήν επαφή του μέ τό 
Σκληρό καί τό Χατζόπουλο, ό Χρ. άκουσε εύπρόσδεκτα τόν Παρέτο καί 
τή θεωρία του. Άπό τότε στά δημοσιεύματά του καί γενικότερα στά κεί
μενά του παρεμβάλλει ιδέες καί φράσεις γιά τις άριστοκρατίες, γιά τήν 
αριστοκρατία63.

Στις άρχές τού 1911, ενώ ήταν άκόμα στή Δυτική Ευρώπη, διορίζε
ται άπό τόν πατριάρχη Ιωακείμ Γ ' 64 άρχισυντάκτης τής ΕΑ, τού έπί- 
σημου όργάνου τού Οίκουμ. Πατριαρχείου. ’Αφού τού έπετράπη νά πα- 
ραμείνει έως καί τόν ’Ιούνιο στο εξωτερικό, γιά νά όλοκληρώσει τό πα
νεπιστημιακό εξάμηνο, έπιστρέφει στήν Κωνσταντινούπολη καί άνα- 
λαμβάνει τήν άρχισυνταξία. Ευθύς άμέσως τού δίνεται ή ευκαιρία νά 
υλοποιήσει τό ιδεολογικό του πιστέυω.

Ό  πατριάρχης ’Ιωακείμ Γ ' τόν προέτρεψε νά γράψει εναντίον τών 
δημοτικιστών. Ή  ΕΑ μέχρι τότε αγωνιζόταν άπό τις στήλες της ένα- 
ντίον τής δημοτικής καί τών μαλλιαρών65. Διηγείται ό Χρ.: ... τόν έ

60. Ό  Χατζόπουλος τοΰ άφιέρωσε μάλιστα δύο ποιήματα τό 1910. Βλ. Λαμψίδης, 
«Δημοτικιστής Χρύσανθος» καί «Συμπληρωματικά».

61. Λαμψίδης. δ.π.
62. Βλ. καί πιό πάνω, σ. 61, σημ. 36.
63. Πρώτη μνεία στό άρθρο του στήν ΕΑ, «Ή εν Κίνμ έπανάστασις καί ή κυκλο

φορία τών άριστοκρατιών»· βλ. πιό πάνω, 61/62.
64. Ή  νεκρολογία γιά τόν ’Ιωακείμ Γ , πού ό Χρ. έγραψε, δημοσίευσε στήν ΕΑ καί 

άναδημοσίευσε στό περιοδικό Κομνηνοί (πιό πάνω, 104, 105. 106), είναι ένδεικτική τοΰ 
Ιδεολογικού άλλα καί τοΰ συναισθηματικού του κόσμου. Πίταν άσφαλώς όφειλομένη 
άπό τό Χρ. τιμή σέ ένα μεγάλο Οίκουμ. Πατριάρχη στά χρόνια τής τουρκοκρατίας.

65. Μέ τίτλο τών δημοσιευμάτων «’Υπέρ πατρίων άγών».
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πεισα δτι ή «Εκκλησιαστική Αλήθεια» έπρεπε να ισταται ύπεράνω τοι- 
ούτων αγώνων, έχουσα ύπ’ δψιν έκεΐνο τό όποιον είπεν ό Γαμαλιήλ εις 
τό σννέδριον των δικαστών του Αποστόλου Πέτρου: «Έάν μέν είναι 
εξ ανθρώπων ή διδασκαλία των ανθρώπων τούτων μόνη της θά πέση, 
έάν δέ άπό Θεού μή και Θεομάχοι εύρεθώμεν». Έπείσθη καί δέν έπέ- 
μεινεν. Ούτως αντί νά γράφω κατά των δημοτικιστών έγραψα κατά τών 
Νεοτούρκων..66

Ή παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη εμπλουτίζει καί τή δρά
ση άλλά καί τό ιδεολογικό πλαίσιο τοϋ αρχισυντάκτη τής ΕΑ. Στά χρό
νια αυτά (1911-13) διαμορφώνει τελείως καί ολοκληρώνει τό εθνικό 
ιδεώδες καί την εθνική πολιτική του, καί πάλι χάρη στη συνάντηση με 
πρόσωπα πού δροϋσαν στην Κωνσταντινούπολη καί είχαν σχεδόν 
όμοιο ή παράλληλο εθνικό πλαίσιο. Πρόκειται γιά την ΟΚ, πού Ιδρύ
θηκε άπό τον ’Αθανάσιο Σουλιώτη-Νικολαΐδη καί τό διπλωματικό 
υπάλληλο τότε στην Κωνσταντινούπολη "Ιωνά Δραγούμη67.

Ό  στρατηγικός σκοπός, πού ένέπνεε τούς δύο δημιουργούς τής ΟΚ, 
ήταν ή «ανατολική αυτοκρατορία». Ήθελαν νά δημιουργήσουν ένα 
οθωμανικό κράτος ισχυρό, όπου τά μέλη τών μειονοτήτων θά ήταν ίσοι 
πολίτες μέ τούς Τούρκους καί θά είχαν τά ίδια με αύτούς δικαιώματα. 
Σ’ αύτό θά επικρατούσε ή συνεννόηση καί συνεργασία τών λαών τής 
’Ανατολής, δηλ. τών λαών τής Βαλκανικής καί τής Μικράς ’Ασίας συ
μπεριλαμβανομένων καί τών Τούρκων. Οί Έλληνες θά είχαν νά παί
ξουν τό ρόλο τόν πιό σημαντικό στο άνατολικό αύτό κράτος, αφού μέ 
τόν αριθμό τους καί μέ την οικονομική, πολιτική καί πνευματική τους 
ισχύ καί υπεροχή θά προσπαθούσαν νά τό εξελληνίσουν. Έτσι ή ΟΚ 
προωθούσε την ιδέα ενός οθωμανικού κράτους εξελληνισμένου, όπου ό 
έξελληνισμός θα προσέφερε στο κράτος αύτό τις δυνάμεις νά εκσυγ
χρονιστεί καί νά καταστεί ύπολογίσιμη δύναμη στην ’Ανατολή. Μέσα 
στή συλλογιστική αυτή τής ΟΚ πρέπει νά εντάσσονται καί οί εθνικές 
επιδιώξεις τών Ελλήνων τού έλλαδικού χώρου: Νά μην επιδιώκεται ό 
άκρωτηριασμός ή ό διαμελισμός τού τουρκικού κράτους68, άλλά άντίθε-

66. :Αναμνήσεις, 58· Λαμψίδης, «Δημοτικιστής Χρύσανθος», 663.
67. ’Αναμνήσεις, 59, καί πιό πάνω, 87. Γιά τούς σκοπούς καί τή δραστηριότητα τής 

ΟΚ βλ. καί Σουλιώτης-Νικολαΐδης, ΟΚ,
68. Ή  άντίληψη αυτή οφείλεται καί στήν επικρατούσα τότε μεταξύ τών Ελλήνων 

«Ιδεοληψία» γιά τό σλαβικό κίνδυνο (τόν πανσλαβισμό) καί άφοροϋσε καί τις έθνικές 
σλαβικές χώρες τής Βαλκανικής, ιδιαιτέρως τής Βουλγαρίας. Οί χώρες αυτές, όργανα
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τα επιδίωξη πρέπει νά είναι μέσα στό κράτος αυτό, τό έξελληνισμένο, 
νά κυριαρχήσει τό ιδανικό τοΰ συνασπισμού των λαών τής Βαλκανικής 
καί τής Μικράς ’Ασίας. Καί πρέπει ή επιδίωξη αυτή νά αρχίσει μέ μιά 
συνεννόηση καί συμμαχία Ελλάδας καί Τουρκίας. Έτσι ή ’Οργάνωση, 
πριν από τήν ένωση τής Κρήτης μέ τήν Ελλάδα, προσδιόριζε καί γιά 
τό Κρητικό πρόβλημα τήν αύτονομία τής Κρήτης καί όχι τήν άπόσπα- 
σή της από τήν τουρκική επικράτεια.

Οί σκοποί λοιπόν τής ΟΚ ταυτίζονταν σ’ αυτό τό σημείο μέ εκείνους 
πού πρέσβευε τό Οίκουμ. Πατριαρχείο (καί ό Χρ.): τή διατήρηση, τήν 
ισχυροποίηση καί τό μή διαμελισμό τοΰ τουρκικού κράτους, γιατί τό
τε, χρησιμοποιώντας τά δικαιώματα καί τά προνόμιά του, θά μπορού
σε τό Πατριαρχείο όχι μόνο νά ποιμάνει τούς χριστιανούς, άλλα καί νά 
επιδιώκει γι’ αυτούς τά δικαιώματα, πού έπρεπε νά είχαν σύμφωνα μέ 
τό Τανζιμάτ, σύμφωνα μέ τούς Γενικούς Κανονισμούς καί μέ τις άλλες 
διεθνείς υποχρεώσεις πού τό τουρκικό κράτος είχε άναλάβει.

’Αρχή άκόμα τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου ήταν, όσο ήταν δυνατόν καί 
εφικτό, νά μήν προωθεί πολιτική άντίθετη μέ αύτή τού έλλαδικοΰ κρά
τους καί νά δρά πάντοτε καί νά συμπορεύεται μέ τήν πολιτική τής έκά- 
στοτε έλλαδικής κυβερνήσεως. Στήν κατεύθυνση αύτή ό Χρ., πού. δπως 
άναφέραμε69, δέ συνήθιζε νά έξωτερικεύει τις πολιτικές του πεποιθή
σεις, υποχρεώνεται από τά πράγματα τά ίδια τον ’Ιούνιο τού 1916 νά

τοΰ πανσλαβισμού, μπορούσαν καίρια νά βλάψουν ή καί νά ματαιώσουν τίς έθνικές 
βλέψεις τής Ελλάδας. Κύρια αίτια τής Ιδεοληψίας αύτής πρέπει νά λογισθοΰν ή δια
μάχη γιά τό θέμα «οί Σλάβοι στήν Ελλάδα», ιδίως ύστερα άπό τον J. Ph. Fallmerayer 
(βλ. G. Veloudis, «J. Ph. Fallmerayer und die Entstehung des Neugriechischen Historismus», 
Siidost-Forschungen 29 [1970] 43-90), ol άγώνες τών βαλκανικών έθνοτήτων γιά τήν 
έπικράτησή τους στήν τουρκοκρατούμενη έως τό 1912 περιοχή τής Μακεδονίας, ή με
γάλη σημασία πού είχε προσλάβει ή Βουλγαρία μέ τίς διαδοχικές διεθνείς συνθήκες πού 
τήν ευνοούσαν, ό άνταγωνισμός τών Βουλγάρων μέ τούς "Ελληνες στό Μακεδονικό 
άγώνα καί. ιδίως, ό δεύτερος βαλκανικός πόλεμος κατά τής Βουλγαρίας. νΑλλωστε ό 
άντάρτικος πόλεμος τών 'Ελλήνων στή Μακεδονία στρεφόταν κατά τής βουλγαρικής 
προπαγάνδας καί βίας. Καί άκριβώς τήν άντιμετώπιση τοΰ βουλγαρισμοΰ είχε ώς στό
χο ή ’Οργάνωση Θεσσαλονίκης (1906). στήν όποια πολλά προσέφεραν ol Α. Σουλιώ- 
της-Νικολάίδης καί ’Ί. Δραγούμης. Βλ. Α. Σουλιώτης-Νικολάίδης. Ό  Μακεδονικός 
'Αγών. Ή  «Όργάνωσις Θεσσαλονίκης». 1906-1908 (Θεσσαλονίκη 1959)· Σουλιώτης-Νι- 
κολαΐδης, ΟΚ, 31, 38.

69. Βλ. πιό πάνω, 110.
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τοποθετηθεί απέναντι στην πολιτική τής έλλαδικής κυβερνήσεως70, δταν 
δημοσίευσε στο περιοδικό Κομνηνοί κείμενα τοϋ Ί . Δραγούμη καί 
είσαγωγικώς έγραψε εγκωμιαστικά για τον πολιτικό Ί . Δραγούμη.

Ξέρουμε ότι ό Ίων Δραγούμης ήταν εναντίον τής πολιτικής τοΰ Βε- 
νιζέλου καί βεβαίως υπέρ τοΰ βασιλέα Κωνσταντίνου. Ακόμα ό Χρ. 
στην ιστορική μελέτη πού δημοσίευσε για τήν αριστοκρατία στο ίδιο πε
ριοδικό71 υποστήριξε φανερά τον Κωνσταντίνο, ενώ, άναφέροντας τή 
συμβολή τοΰ Βενιζέλου, συμπληρώνει ότι ό Κωνσταντίνος ήταν ό ηγέ
της καί ό Βενιζέλος συνεργάτης του72 73: καί επί κεφαλής τής άριστοκρα- 
τίας ταύτης τεθείς ό τότε διάδοχος καί κατόπιν βασιλεύς ... έμεγαλούρ- 
γησε ...ή αυτή νέα υγιής αριστοκρατία εϊνε ή καλέσασα ... τόν ... Βενι- 
ζέλον σφυρηλατηθέντα καί τούτον κατά τήν διάνοιαν καί τήν ψυχικήν 
δύναμιν ... καί αύτόν ώρισαν νά συνέχιση τή σννεργασίμ τής άριστο- 
κρατίας τό άνορθωτικόν της έργον ...

Τήν ιδεολογία του ό Χρ. δημοσιοποίησε, όσο ήταν δυνατόν καί επι
τρεπτό άπό τή λογοκρισία, στά άρθρα τής ΕΑ13:

1) Έναντι τοΰ όθωμανικοΰ, νεοτουρκικοΰ κράτους. Ένδεικτικώς 
άναφέρουμε τό άρθρο “Στώμεν καλώς” (άρ. 7). Γιά τις απόψεις πού 
εκφράστηκαν καί έξωτερικεύτηκαν στο άρθρο αυτό τό οθωμανικό κρά
τος έπαυσε τό περιοδικό άπό τις 17.9.1911 έως καί τό τέλος τοΰ ίδιου 
χρόνου. Στήν κατηγορία αυτή μποροΰμε νά συναριθμήσουμε καί τά 
άρθρα: άρ. 2, 5, 11, 18, 24, 26 κ.ά.

2) Έναντι τών κοινωνικών προβλημάτων. Ενδεικτική είναι ή δημο
σίευση τοΰ άρθρου “Φωνή υπέρ τών σπογγαλιέων” (άρ. 6), όπου ό Χρ. 
παρουσιάζει τις σκληρές συνθήκες εργασίας τών σφουγγαράδων καί 
τούς προτείνει νά συνενωθούν σέ σωματείο καί νά απαιτήσουν άπό 
τούς σπογγαλιεμπόρους καλύτερες άπό κάθε άποψη συνθήκες εργα
σίας. Εμφανής είναι στο άρθρο αυτό ή άπήχηση τών ιδεών τών προο

70. Πριν άπό τό κίνημα τής "Αμυνας στή Θεσσαλονίκη (25.9.1916), καί ακόμα πριν 
ό Βενιζέλος ανατρέψει τήν ουδετερόφιλη πολιτική τοΰ τότε βασιλέα Κωνσταντίνου καί 
τών τότε κυβερνήσεων.

71. Βλ. πιό πάνω, σ. 116, σημ. 63. Καί αυτά δημοσιεύονται πριν άπό τήν έκθρόνι- 
ση τοϋ Κωνσταντίνου (30.5.1917) καί πρίν άπό τήν εγκατάσταση τής κυβερνήσεως Βενι
ζέλου στήν ’Αθήνα (14.6.1917). Βλ. καί πιό πάνω, 67/68.

72. Βλ. πιό πάνω, 62/63.
73. Βλ. πιό πάνω, 102-04.
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δευτικών και σοσιαλιστών τής έποχής του74. Στην Ιδια κατεύθυνση
προσανατολίζεται καί τό άρθρο, άρ. 35. Ά ς  σημειωθεί δτι στό άρθρο 
άρ. 9 δ Χρ. χρησιμοποιεί εκφράσεις καί συλλογισμούς πού ήταν οικεί
οι στούς κύκλους τών προοδευτικών τής έποχής του75.

3) Έναντι τού έλληνικοϋ-έλλαδικοϋ κράτους καί τών έθνικών γεγο
νότων στην Ελλάδα: άρ. 12, 20, 39, 44.

4) Έναντι τών διαφόρων προβλημάτων πού άντιμετώπιζαν οί χρι
στιανικές Εκκλησίες ’Ανατολής καί Δύσεως καί ιδιαιτέρως τό Οίκουμ. 
Πατριαρχείο: άρ. 3α, 3β, 8, 13, 19β, 21, 31.

5) Ειδικότερα γιά τό πλήρωμα καί τόν κλήρο τού Οίκουμ. Πατριαρ
χείου καί γιά τό ίδιο τό Πατριαρχείο: άρ. 25, 37, καί ίδιατέρως ή νε
κρολογία γιά τόν πατριάρχη ’Ιωακείμ Γ' (άρ. 30), όπως καί 22, 23, 27, 
29, 3676.

’Επαναλαμβάνω έπιγραμματικά: Στην περίοδο 1903-06, στην πο
ντιακή περιοχή, ό Χρ. κατευθύνεται άπό τήν ιδεολογία καί τό θεσμό 
τού Οίκουμ. Πατριαρχείου. Στήν περίοδο 1907-11, στή Δυτική Ευρώπη, 
Γερμανία καί Ελβετία, προσλαμβάνει τις κατευθύνσεις του γιά τήν κοι
νωνία, τή λειτουργία της καί τά προβλήματά της. Τέλος τό 1911-13, 
στήν Κωνσταντινούπολη άρχισυντάκτης τής ΕΑ, άφομοιώνει τις ιδέες

74. Βλ. καί Λαμψίδης, «Σκληρός», 363/64. Έ να χρόνο πριν άπό τό θάνατό του, τό 
1948, μέσα στήν τότε συγκυρία τών έσωτερικών τής Ελλάδας περιστάσεων. Ιδιαίτερα 
μετά τό 1944 έως καί τό 1948, καί μπροστά στό μένος πού τότε έπικρατοΰσε κατά τών 
προοδευτικών καί σοσιαλιστικών ιδεών, ό Χρ. άποτιμά καί άποχρωματίζει τό άρθρο 
του «Φωνή υπέρ τών σπογγαλιέων» τής ΕΑ καί μακριά άπό κάθε έπικριτική διάθεση 
γράφει: Ύπεράνω κομμάτων ίσταμένη, ή «'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια» έπερράπιζε 
πάσαν ύκερβασίαν καί ΰβριν. όθενδήποτε προερχομένην. ώς δεικνύει τό άρθρον τής 
3ης Σεπτεμβρίου 1911 «Φωνή υπέρ τών σπογγαλιέων». έν ώ συνηγορεί υπέρ τών σπογ
γαλιέων καί τής άνάγκης τής ταχείας όργανώσεως αυτών, ϊνα άντεπεξέλθωσι κατά τής 
έκμεταλλεύσεως τών πλουσίων σπογγαλιεμπόρων καί τής διά σκαφάνδρων άλιείας. 
όλεθρίας διά τήν υγείαν τών σπογγαλιέων. ('Αναμνήσεις. 58)

75. Παραθέτω μικρό άπόσπασμα: [σ. 2] "Οτι δέ τούτο ούτως έχει καί δη ή πάλη 
τών τε άτόμων καί έθνοτήτων καί τών κοινωνικών τάξεων σπουδαίως υπάρχει πα
ράγων προόδου, μαρτυροϋσι τά πορίσματα τών φυσικών επιστημών καί ή Ιστορία.

76. Τό άρθρο δμως πού θορύβησε τούς μητροπολίτες τού Οίκουμ. Πατριαρχείου, 
οί όποιοι έκφράζονταν δυσμενώς γιά τό συντάκτη Χρ., σέ άντίθεση μέ τή γνώμη τού 
πατριάρχη Ιωακείμ Γ ", ήταν "Ή έν Κίνμ έπανάστασις καί ή κυκλοφορία τών άριστο- 
κρατιών”. Στό άρθρο αυτό προτείνεται καί δικαιολογείται ή άνάδειξη καί ή έπιλογή 
τών άρχόντων τής Εκκλησίας μέ βάση άξιολογικά κριτήρια. Βλ. πιό πάνω, 61 κ.έ.
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τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου σέ συνδυασμό μέ αυτές της ΟΚ καί τοΰ "Ιω
νά Δραγούμη. "Ετσι ό Χρ., όταν, μητροπολίτης τό 1913, φθάνει καί πά
λι στην ποντιακή περιοχή, έχει ολοκληρώσει τόν ιδεολογικό του εξο
πλισμό καί προσπαθεί να υλοποιήσει τις ιδέες αυτές.

β. Δραστηριότητα τοΰ Χρυσάνθου στήν ποντιακή περιοχή
Γιά τή δράση καί τό έργο πού έπετέλεσε ό Χρ. από τήν εγκατάστα

σή του στή Μητρόπολη τής Τραπεζούντας καί ύστερα παραπέμπουμε 
τόσο στο Σχολιασμό τοΰ πρώτου φυλλαδίου όσο καί σ’ αύτόν τού δευ
τέρου. Ό  Χρ. προσπαθεί νά υλοποιήσει στον ποντιακό χώρο μιά από 
τις βασικές ιδέες πού τόν συνείχαν: Τήν ελληνοτουρκική κοινωνία καί 
κοινότητα, πρόδρομο περιορισμένο καί τοπικό παράδειγμα ύλοποι- 
ήσεως τοΰ μεγάλου καί κυρίαρχου σκοποΰ, τής «ανατολικής αύτοκρα- 
τορίας».

’Αναγράφουμε μερικά δείγματα από τή δραστηριότητα τοΰ Χρ. ειδι
κότερα κατά τό διάστημα τής ρωσοκρατίας.

1) Ηγέτης τών Ελλήνων χριστιανών καί ταγός όλων τών κατοίκων 
τής περιοχής τοΰ Πόντου.

Ό  μ. Χρ. ήταν καί θεωροΰσε, σύμφωνα μέ τήν ιδεολογία τοΰ Οι- 
κουμ. Πατριαρχείου, τόν εαυτό του επικεφαλής καί ηγέτη τών χρι
στιανών, άλλα (στο διάστημα τής ρωσοκρατίας) καί ταγό τόσο τών 
Ελλήνων χριστιανών όσο καί τών μουσουλμάνων Τούρκων στήν πο
ντιακή περιοχή.

Είχε λάβει έπίσημα τήν ανώτατη εξουσία στήν περιοχή από τήν απο
χωρούσα τουρκική στρατιωτική καί πολιτική διοίκηση77, όπως ύστε- 
ρότερα, καί από τή ρωσική78. Τότε, έπί ρωσοκρατίας, διορίζει δήμαρχο, 
συνοδεύεται από Έλληνες χωροφύλακες καί συμπεριφέρεται πλέον ώς 
κυβερνήτης, όταν διατάζει τήν άμεση απελευθέρωση Τούρκων με
ταναστών79. Καί πάλι διατάζει νά απελευθερωθούν Τούρκοι πού είχαν

77. ’Αναμνήσεις: [126] Ό  βαλής λαβών τόν λόγον λέγει: «... καθιστώ προσωρινήν 
Κυβέρνησιν υπό τήν Προεδρίαν τοΰ Μητροπολίτου έφένδη καί μέλη υπόδειξατέ τα 
σείς.»

78. ’Αναμνήσεις : f 130]Ό  στρατηγός Λιάχωβ έδήλωσεν άμέσως ότι άναθέτει τήν 
πολιτικήν Αιοίκησιν τοϋ Πόντου είς τόν Μητροπολίτην Τραπεξοϋντος.

79. Αναμνήσεις : [131] κατά χιλιάδας οί μετανάσται Τούρκοι έπέστρεφον μέ τάς 
οικογένειας καί τά έπιπλά των είς τήν πατρίδα των, όπου έγκαθίσταντο έν πάση άσφα-
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συλληφθεϊ άπό Άρμένιους-Ρώσους στρατιώτες*0. Ό ταν παραιτήθηκε δ 
πρώτος διορισμένος δήμαρχος Κ. Θεοφύλακτος, καταρτίζει δημαρ
χιακό σώμα μέ τό Γ. Φωστηρόπουλο στή θέση τοΰ δημάρχου, διορίζει 
άκόμα μέλη τής δημαρχίας Έλληνες άλλα καί έναν Τούρκο άπό αυτούς 
πού παρέμειναν στήν Τραπεζούντα*1.

Ώ ς άνώτατο διοικητή θεωρούσε τό μ. Χρ. καί ό μέγας δούξ Νικό
λαος Νικολάϊεβιτς, όταν τού ζήτησε νά παρέμβει καί νά μεσολαβήσει 
στήν τουρκική κυβέρνηση γιά μιά ειρηνική διευθέτηση άνάμεσα σέ Ρω
σία καί Τουρκία82.

Ώ ς ταγός συμπεριφέρεται ό Χρ. καί όταν δεξιώνεται τούς επισή
μους καί συνομιλεί μαζί τους83, στις προσφωνήσεις84, όταν σέ κάθε στά
ση πού κάνει στα χωριά στις περιοδείες του καλεΐ τούς κατοίκους, ελέγ
χει τά βιβλία των επιτρόπων τού ναού καί τών έφόρων τής σχολής καί 
ακούει τά παράπονα ή τά αιτήματα. Τελικά, μέ την παρουσία του, γί
νονται οί νέες αρχαιρεσίες85.

Ενδεικτικό τών πεποιθήσεων τού Χρ., δτι ήταν υπεύθυνος ηγέτης 
καί τών χριστιανών καί τών μουσουλμάνων, είναι καί τό γεγονός δτι, 
δταν έπισκέφθηκε τά χωριά τού Όφεως καί οί εκεί μουσουλμάνοι, πού 
είχαν έκμουσουλμανισθεΐ τό 17ο αί., τον ρώτησαν άν ήταν δυνατόν νά 
επιστρέφουν στο χριστιανισμό, τούς συνέστησε νά έχουν υπομονή καί 
νά περιμένουν καί δτι άναχωρώντας ευλόγησε δλους, χριστιανούς καί 
μουσουλμάνους86.

Στήν περίοδο αυτή τής ρωσοκρατίας οί μουσουλμάνοι άποτείνονταν 
στο μ. Χρ. γιά τά παράπονα ή τά αίτήματά τους, άκόμα καί γιά παρά
πονα εναντίον ομοφύλων καί ομοθρήσκων87.

λείζΐ καί πιό κάτω: [131] 'Εξηκολούθουν οϋτω τό Ιργον τής κατά χιλιάδας εις τάς ιδίας 
των πατρίδας άποκαταοτάσεως τών Τούρκων.

80. ’Αναμνήσεις, 131.
81. 'Αναμνήσεις. 131/32.
82. Βλ. στίς ’Αναμνήσεις, 133-41, τήν άλληλογραφία πού άντάλλαξαν ό μ. Χρ. καί 

ό μέγας δούξ καθώς και τήν έπιστολή-πρόταση τού Χρ. πρός τόν Τούρκο βαλή τής Τρα- 
πεζούντας, πού ήταν έγκατεστημένος τήν έποχή έκείνη οτήν Κερασούντα. Βλ. άκόμα 
«Εκκλησία», 766· Μαρκεζίνης, 4, 27.

83. Π.χ. Αναμνήσεις. 135.
84. 'Αναμνήσεις. 151-53.
85. 'Αναμνήσεις. 159, 161.
86. 'Αναμνήσεις, 160.
87. 'Αναμνήσεις, 159· «Εκκλησία», 771.
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Ή  Εκκλησία προστάτευε χριστιανούς καί αλλόδοξους88.
Ώς κεφαλή των Ελλήνων τού Πόντου, καί ιδίως τής επαρχίας καί 

τής πόλεως τής Τραπεζούντας, ό Χρ. εξοπλίζει Έλληνες νέους στήν 
Τραπεζούντα εναντίον των τσετέδων, κατά τήν παράδοση τής πόλεως 
άπό τά ρωσικά στα τουρκικά στρατεύματα (10 Φεβρ. 1918), όπως καί 
γιά τήν αντιμετώπιση τής καταστάσεως αναρχίας, πού έπεκράτησε στήν 
πόλη τής Τραπεζούντας έως τήν άνακατοχή τής περιοχής άπό τούς 
Τούρκους89.

Είχε λοιπόν ελευθερία δράσεως, χωρίς νά παρακωλύεται άπό έπι- 
βλέπουσα καί λογοκρίνουσα άρχή όθωμανοτουρκική καί άλλη. Ή άνώ- 
τατη στρατιωτική διοίκηση κατά τή ρωσοκρατία μόνο μιά φορά παρε- 
νέβη άμεσα, όταν ύστερα άπό πληροφορίες κατηγόρησε τό Χρ. γιά πα
ράνομη, κατά τό κανονικό δίκαιο, παρέμβασή του στίς επαρχίες άλλων 
μητροπολιτών90.

2) «’Ανατολική αύτοκρατορία»
Πεποίθηση τού Χρ., άπό τή στιγμή πού άποδέχθηκε τις ιδέες τής ΟΚ 

καί τού Ηωνα Δραγούμη, όπως καί τού Οικουμ. Πατριαρχείου, ήταν ή 
συνεργασία Ελλήνων καί Τούρκων. Τελικό στρατηγικό σκοπό τής συ
νεργασίας αυτής άποτελοΰσε ή «άνατολική αυτοκρατορία»91.

"Ετσι στίς ’Αναμνήσεις ό Χρ. γράφει ότι, όταν διόριζε μικτό δημαρ
χιακό σώμα άπό Έλληνες καί Τούρκους92, οί ένέργειές του έτειναν προς 
αυτό τό σκοπό: [132] ... παρασκευάζων οϋτω βαθμηδόν είδος αυ
τονόμου Ελληνικού καθεστώτος, τό όποιον νά εϋρη ή Συνδιάσκεψις

88. «Εκκλησία», 762.
89. ’Αναμνήσεις, 167 κ.έ. Ή  άποψη νά μήν ύποστεΐ ό ελληνικός πληθυσμός βιαιό

τητες καί όποιεσδήποτε ζημίες όδήγησε τό Χρ. στή σύναψη και διατήρηση φιλικών, ό
σο ήταν δυνατόν, σχέσεων μέ τήν τουρκική διοίκηση όλο τό διάστημα τής εκεί πα
ραμονής του, όπως καί σέ συνεννοήσεις μέ τούς Τούρκους ανώτατους άξιωματούχους 
προκειμένου νά πραγματοποιηθεί όμαλά ή είσοδός τους καί πάλι στήν πόλη τής Τραπε- 
ζούντας. Βλ. άκόμα ’Αναμνήσεις, 169, 170-76, όπως καί πιό πάνω, σ. 17, σημ. 24, καί 
πιό κάτω, 161 καί 187-89.

90. Γιά τό επεισόδιο αυτό όπως καί γιά τις επιστολές πού άντάλλαξε ό Χρ. μέ τήν 
πιό πάνω στρατιιυτική διοίκηση βλ. Αναμνήσεις, 142-51, καί πιό κάτω, 128, 161, 180/81, 
187.

91. ’Αναμνήσεις, 72, 100, 104, 105. Τό ΟΙκουμ. Πατριαρχείο βεβαίως δέν προέβαλλε 
τήν «άνατολική αύτοκρατορία» ώς τελικό στρατηγικό σκοπό. Βλ. καί πιό πάνω, 64.

92. ’Αναμνήσεις, 131/32.
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τής ειρήνης και νά έπεκτείνη περισσότερον, συμπεριλαμβάνονσα κατ' 
άναλογίαν καί τούς ύπολειφθέντας Μουσουλμάνους. Ήδη εϊχομεν την 
κοινοτικήν αυτονομίαν μέ το τέλειον εκπαιδευτικόν καί σχολικόν καθε
στώς καί μέ τήν λειτουργίαν τής Δημογεροντίας, τα όποια, προστιθέ
μενα εις την Δημαρχίαν καί εις τήν κατόπιν προστεθεΐσαν δικαστικήν 
αυτονομίαν, έξησφάλιζον ίκανώς τό έπιδιωκόμενον [133] αυτόνομον 
καθεστώς. Συγχρόνως έφρόντισα ινα λειτουργήση σχολεϊον τουρκικόν, 
προσπαθήσας νά συγκροτήσω τούς έναπομείναντας Τούρκους εις κοι
νότητα, παρά τάς μεγάλας δυσκολίας πού είχε τό πράγμα, διότι οι 
Τούρκοι ήσαν άσυνήθιστοι εις κοινοτικήν όργάνωσιν.

Τήν παραλλαγή τής ανατολικής αυτοκρατορίας μέ τή δημιουργία 
αυτόνομου ελληνικού καθεστώτος στον Πόντο ό Χρ. τήν είχε μάλιστα 
καί επίσημα ήδη προτείνει, όταν έστειλε τό Ν. Λεοντίδη (πού είχε επι
στρέφει από τή Ρωσία στόν Πόντο τις πρώτες μέρες τής ρωσοκρατίας) 
στή Μόσχα, γιά νά ζητήσει μέσω τού Έλληνα πρεσβευτή Κακλαμάνου 
νά προωθήσει ή ελληνική κυβέρνηση τό σχέδιο αυτονομίας τού Πόντου 
μέ τήν υψηλή έποπτεία τής Ρωσίας93.

Τό σκοπό τής αυτονομίας είχε υπόψη ό Χρ. καί όταν επιδίωκε τήν 
ίδρυση Έλλην. Έμπορ. Επιμελητηρίου όπως καί τή σύσταση πολιτικού 
δικαστηρίου94: Έπιθυμών νά έχω πλήρη τά στοιχεία τής αύτονομίας τού 
Πόντου, διά τό άπώτερον μέλλον, συνέστησα εις τούς έμπορους τής 
Τραπεζοϋντος τήν ϊδρυσιν Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
συνέστησα δέ έπανειλημμένως εις τον Μ. Δούκα να έπιτρέψη τήν έλευ- 
θέραν εξαγωγήν εμπορευμάτων καί δή καί λεπτοκαρύων εκ Τραπε- 
ζούντος εις Καύκασον, δπερ ένέκρινε καί ούτως άνέπνευσε τό έμπόριον 
τής Τραπεζοϋντος. Όμοίως μετά σννεννόησιν μετά τού Μ. Δουκός έπε- 
τράπη ή σύστασις πολιτικού δικαστηρίου έν Τραπεζοϋντι καί έξελέγη- 
σαν μέλη αύτοϋ κατ’ άναλογίαν "Ελληνες καί Μουσουλμάνοι.

3) Πρόσφυγες
Εξαρχής τό προσφυγικό πρόβλημα στόν Πόντο ήταν σχεδόν χωρίς 

άνάπαυλα παρόν. Ό  εκεί έλληνικός πληθυσμός έως τό 1923, αλλά καί 
ό μουσουλμανικός τουρκικός μετά τήν άποχώρηση τού τουρκικού

93. Βλ. καί Θεοφύλακτος, 157· Λαμψίδης, «Μιά νέα πηγή», 261.
94. ’Αναμνήσεις. 137. Γιά τούς άγώνες τού Χρ. γιά τή σύσταση αυτόνομου ποντια

κού κράτους βλ. και «Εκκλησία», 765/66, καθώς καί Παυλίδης, τό σύνολο τού βιβλίου.
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στρατού από τον ’Ανατολικό Πόντο καί την Τραπεζούντα, ήταν σέ 
διαρκή κίνηση95: Οί Έλληνες μετοικούσαν άπό περιοχή σέ περιοχή ή 
μετανάστευαν ιδίως προς τον Καύκασο καί τή νότια Ρωσία96. Οί μου
σουλμάνοι Τούρκοι μετακινήθηκαν μετά τήν αποχώρηση τής τουρκικής 
διοικήσεως. Τμήμα τού μουσουλμανικού πληθυσμού τού ’Ανατολικού 
Πόντου καί τής Τραπεζούντας είχε εντούτοις παραμείνει καί, όπως ό 
βαλής έγραφε καί στά έγγραφα τής παραδόσεως τής πολιτικής εξουσί
ας στό μ. Χρ., ό μητροπολίτης είχε τή φροντίδα όχι μόνο των Ελλή
νων αλλά καί των μουσουλμάνων. Παραθέτουμε απόσπασμα επιστολής 
Χρ. προς βαλή97 98: Οί Μουσουλμάνοι καί οί °Ελληνες έδώ έχουσι καλώς. 
'Εναντι των δύο στοιχείων έπολιτεύθην καί πολιτεύομαι ως πατήρ, 
ανευ ούδεμιάς διακρίσεως. Καί επειδή δεν υπάρχει μουφτής, κάμνω 
συγχρόνως καί τον Μητροπολίτην καί τον μουφτήν.9β

Στό ίδιο θέμα άναφέρεται καί γράμμα τού διοικητή τής τρίτης τουρ
κικής- στρατιάς Βεχήπ πασά προς μ. Χρ.99: [322] Είναι ήμϊν τελείως 
αλησμόνητος ή όλως πατρική καί πρόφρων μέριμνα καί προστασία τής

95. Τό θέμα, στις πηγές καί στά βοηθήματα, συνάπτεται σχεδόν πάντα με τήν πε
ρίθαλψη προσφύγων βλ. αμέσως πιό κάτω όπως καί 167, 170, 179-94.

96. Κατά τή ρωσοκρατία πολλοί Έλληνες τής επαρχίας Τραπεζούντας κατέφευ
γαν πρόσφυγες στήν πόλη τής Τραπεζούντας (Αναμνήσεις, 142). Γιά τή μετανάστευση 
στή Ρωσία καί Καύκασο βλ. Ίσ. Λαυρεντίδης, «Πρόσφυγες εξ ανταλλαγής καί ανταλ
λάξιμος περιουσία», Ποντιακή Στοά 2 (1972-74) 9-218· Α. Παυλίδης, Ό  Ελληνισμός 
τής Ρωσίας, Άθήναι 1953.

97. !Αναμνήσεις, 138.
98. Ή  περίθαλψη των προσφύγων μνημονεύεται πολλές φορές στις :Αναμνήσεις 

καί στό Θεοφύλακτο. Βλ. π.χ. 236-39, όπου ό Θεοφύλακτος άναφέρει λεπτομέρειες γιά 
τήν περίθαλψη τά)ν προσφύγων, χριστιανών άλλά καί μουσουλμάνων, καί τή συμβολή 
τής Κοινότητας Τραπεζούντας στήν περίθαλψη. Πεποίθηση τού μ. Χρ., άπότοκος τής 
ιδεολογίας τού Οικουμ. Πατριαρχείου, ήταν νά μή γίνεται μετανάστευση, άλλά ό ελλη
νικός πληθυσμός νά παραμένει στό πάτριο έδαφος. Μόνο όταν δέν ήταν δυνατόν νά 
γίνει διαφορετικά, τότε ό Χρ. άφειδώλευτα φρόντιζε γιά τήν περίθαλψη τού ελληνικού 
πληθυσμού. Βλ. καί πιό κάτω, 182 κ.έ.

99. ’Αναμνήσεις, 322-25· «Εκκλησία», 767/68. Γαλλική μετάφραση τής επιστολής 
’Αναμνήσεις, 338-40. Είναι άξιοπρόσεκτο τό άσμα Τούρκων προσφύγων («Εκκλησία», 
768), σέ περιφέρεια εκτός έπαρχίας Τραπεζούντας, όπου εκφράζεται ό πόθος τους νά 
επιστρέφουν στις εστίες τους. Μιά στροφή μακαρίζει ομοφύλους τους πού βρίσκονται 
σέ περιοχή ύπό τήν προστασία τού μ. Χρ. (καί σέ ελληνική μετάφραση): Μητροπολϊτα, 
ή πατρίς παρεδόθη εις σέ παρακαταθήκη /  εις έμέ μόλις έπάτησα εις Έλεβή ένέσκηψαν 
αί συμφοραί. (ό.π., 765).
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Ύμετέρας Σεβασμιότητος άπέναντι τοϋ όθωμανικοΰ στοιχείου κατά 
την άποχώρησιν των αύτοκρατορικών στρατευμάτων καί είσοδον τών 
φωσικών εις Τραπεζοϋντα. Δέν διαφεύγει ημάς ποσώς, ότι προ παντός 
κατά τό διάστημα τό μεσολάβησαν μεταξύ τής άποχωρήσεως τών αύ
τοκρατορικών στρατευ[ 323]μάτων καί τής εισόδου τών εχθρικών ή 
άποσόβησις παντός έκτροπου καί ή πλήρης έξασφάλισις τού όθωμα- 
νικοϋ στοιχείου οφείλεται εις την σοφήν καί λελογισμένην πολιτείαν 
τής Ύμετέρας Σεβασμιότητος. ’Αλλά καί μετά την είσοδον τοϋ έχθροϋ 
μέχρι σήμερον ή πολιτεία υμών όδηγουμένη υπό σοφής περί τό κυ
βερνάν τέχνης, καί δή εν χαλεπαϊς περιστάσεσι, προσελκύει τον θαυ
μασμόν άμα καί τάς διαπύρονς ημών ευχαριστίας.

Μεγάλη ήταν ή βοήθεια πού έστειλαν οί ελληνικές οργανώσεις τής 
Ρωσίας για τις ανάγκες τών προσφύγων στον Πόντο όπως καί ή βοή
θεια πού προσέφερε ή Κεντρική Επιτροπή Προσφύγων τής Τραπε- 
ζούντας100.

Ή  Κεντρική αυτή Επιτροπή συνεδρίαζε καί ώς Κεντρική ’Επιτροπή 
καί σε υποεπιτροπές. Χάρη στις φροντίδες της είχε άνακοπεί τό ρεύμα 
τής μεταναστεύσεως Ελλήνων προσφύγων στήν Τραπεζούντα101.

"Υστερα από σύσταση τοϋ μ. Χρ. ή Φιλόπτωχος ’Αδελφότης βοήθη
σε τον ελληνικό χριστιανικό κόσμο νά αντιμετωπίσει την πενία καί τις 
στερήσεις1®.

4) Σύλλογοι καί σωματεία103
Ό  Χρ. τό αυτόνομο καθεστώς τού Πόντου τό θεμελίωνε στο ύπαρ

χον παραδοσιακό κοινοτικό διοικητικό σύστημα. Γι’ αυτό καί προσπα-

100. Βλ. καί π ιό πάνω, σ. 111, σημ. 45 καθώς καί Λαμψίδης, «ΟΙκονομική ζωή», 
142/43.

101. 'Αναμνήσεις, 143· βλ. καί 156-58, όπου μακροσκελής περιγραφή τής περι- 
θάλψεως καί τής προνοίας γιά τούς 'Έλληνες πρόσφυγες άπό Κοτύωρα στήν Τραπε
ζούντα καί άπό τήν Τραπεζούντα στή Ρωσία. Βλ. καί πιό κάτω, 182-87.

102. ’Αναμνήσεις, 100· βλ. καί Λαμψίδης, «Οικονομική ζωή», σ. 143, σημ. 3.
103. Καταγραφή συλλόγων καί σωματείων στήν ποντιακή περιοχή άλλα καί στήν 

περιοχή Τραπεζούντας βλ. στό δημοσίευμα Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή ’Οργά
νωση τοΰ Ελληνισμού στή Μικρά ’Ασία. Γ' Σύλλογοι Καππαδοκίας καί Πόντου», 
Δελτίο ΚΜΣ 6 (1986/87) 155-225, ειδικά γιά Πόντο 187-217. Έδώ όμως άσχολούμεθα 
μόνο μέ τά τότε υπάρχοντα σωματειακά κοινοτικά συμβούλια, πού, άν καί ελλιπή ώς 
πρός τά μέλη τών συμβουλίων, ήταν δρώντα στήν πόλη καί έπαρχία Τραπεζούντας 
κατά τή ρωσοκρατία.
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θοΰσε πάντοτε νά έχει στή διοίκησή του τή βοήθεια των κοινοτικών σω
ματείων για κάθε ενέργεια: Έτσι επιδίδεται στο μεγάλο δούκα ψήφισμα 
των σωματείων τής Ελληνικής Κοινότητας104- δταν επέρχεται ή ρωσική 
μεταπολίτευση, εκλέγεται τετραμελής αντιπροσωπεία τής κοινότητας 
γιά νά υπάρχει επαφή μέ τό Σοβιέτ τής Τραπεζούντας104 105.

Ό  Χρ., μόλις φθάνει στήν Τραπεζούντα ως μητροπολίτης, προβαί
νει στήν αναθεώρηση τού κανονισμού τής κοινότητας Τραπεζούντας 
καί εισηγείται την κατάργηση ορισμένων ενοριών- μετά την επικύρωση 
τού νέου κανονισμού προβαίνει σε νέες αρχαιρεσίες στα κοινοτικά σω
ματεία καί μετέχει σέ επιτροπή από Έλληνες, Τούρκους, Αρμενίους 
καί Πέρσες γιά την ύδρευση τής πόλεως106.

Γιά τις εκλογές υπέδειξε στο Κεντρικό Νεοτουρκικό Κομιτάτο ώς 
υποψήφιους Έλληνες βουλευτές τούς Ματθαίο Κωφίδη καί Χατζή Γε
ώργιο Ίωαννίδη, οί όποιοι καί έξελέγησαν107.

Μετά από τηλεγράφημα τού Οικουμ. Πατριαρχείου γιά κλείσιμο τών 
εκκλησιών ώς ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τό διωγμό τών Ελλήνων στίς 
περιφέρειες, όπου ήταν εγκατεστημένοι (1914), συγκαλεΐται ή Δημογε
ροντία καί δίδεται εντολή γιά συμμετοχή τής περιοχής Τραπεζούντας 
στή διαμαρτυρία καί γιά τό κλείσιμο τών έκκλησιών108.

5) Σχέσεις Χρυσάνθου πρός την τουρκική-όθωμανική καί τή ρωσική 
στρατιωτική διοίκηση

Μέ τά πιο πάνω δείγματα, πού γράφονται στίς ’Αναμνήσεις, δηλώ
νεται πώς ό Χρ. όλο τό διάστημα πού ήταν μητροπολίτης Τραπεζού
ντας όπως καί κατά τή ρωσοκρατία (άλλά καί μεταγενέστερα) πολιτεύ
τηκε σύμφωνα μέ τήν ιδεολογία τού Οικουμ. Πατριαρχείου καί τής ΟΚ 
όπως καί μέ τίς πολιτικές ιδέες τού Ίωνα Δραγούμη.

Όλοι όσοι έγραψαν γιά τό διάστημα αυτό109, συμφωνούν δτι ή πόλη 
καί ή περιφέρεια τής Τραπεζούντας είχε πολύ λιγότερο υποφέρει άπό

104. ’Αναμνήσεις, 133.
105. Ή  εκλογή αυτή προκάλεσε καί μιά λαϊκή εξέγερση. Βλ. ’Αναμνήσεις, 155/56 

καί πιό κάτω, 197-99.
106. ’Αναμνήσεις, 86. Γιά τήν υδρευση βλ. καί πιό κάτω, 176.
107. ’Αναμνήσεις, 87/88.
108. 'Αναμνήσεις, 88/89.
109. Βλ. Βαλαβάνης-Βιολάκης, «Προλεγόμενα», α ' - β ' . ’Αποσπάσματα παρατίθε

νται πιό πάνο), σ. 17, σημ. 24.
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τούς τουρκικούς επίσημους καί άνεπίσημους φορείς. "Ολοι, άλλα καί 
οί Ιδιοι οί άξιωματούχοι Τούρκοι, άναγνώριζαν τή συμβολή τού μ. Χρ., 
ό όποιος κατόρθωνε νά δημιουργεί και νά συντηρεί φιλικές σχέσεις μέ 
τή διοίκηση, καί μέ τήν προσωπική του παρέμβαση νά έπιτυγχάνει αύτά 
πού ζητούσε:

[180] Καί όταν διεμαρτνρόμην προς τάς τουρκικός άρχάς διά τάς 
φυλακίσεις ταύτας μοί άπήντων ότι αν έζήτουν τι άτομικόν εύχαρίστως 
θά το έπραττον, διότι έπροστάτευσα τούς Τούρκους έπί Ρωσικής κα
τοχής, άλλ’ επειδή ζητώ, ώς καί πάντοτε έζήτουν, μόνον εθνικόν, αδυ
νατούν νά τό πράξουν ...Π0.

Αλλά καί ή ρωσική στρατιωτική διοίκηση εύθύς εξαρχής είχε φιλι
κές σχέσεις μέ τό μ. Χρ. Σ’ αυτές βασίστηκε καί ό μέγας δούξ Νικόλα
ος Νικολάϊεβιτς όταν ζήτησε άπό τό Χρ. νά άλληλογραφήσει μέ τούς 
Τούρκους έπισήμους μέ σκοπό τήν ειρήνευση ανάμεσα σέ Τουρκία καί 
Ρωσία110 111. Εξαίρεση κατά τό διάστημα τής ρωσοκρατίας άπετέλεσε μό
νο ό Ρώσος στρατηγός φόν Τσίγκελ, πού κατηγόρησε τό Χρ. γιά τήν πα
ρέμβασή του σέ άλλες επαρχίες112 113.

’Ακολουθούν λίγα παραδείγματα γιά τις φιλικές σχέσεις μέ τήν 
τουρκική ή καί ρωσική διοίκηση πού ό μ. Χρ. διατηρούσε, γιά νά βοη
θήσει τούς κατοίκους, χριστιανούς καί μουσουλμάνους, στις δύσκολες 
περιστάσεις πού τούς έζωναν:

Παρεμβαίνει στήν τουρκική διοίκηση γιά νά εξαιρεθούν άπό τήν επι
στράτευση οί καθηγητές καί διδάσκαλοι τών σχολείων, όπως είχε γίνει 
γιά τούς διακόνους, ψάλτες καί επιτρόπους τών εκκλησιών115.

’Επιτυγχάνει τήν άνάκληση τής διαταγής νά έξορισθούν οί Έλληνες 
ρωσοϋπήκοοι114.

Παρακαλεΐ τό βαλή Τραπεζούντας, πού είχε τήν επιμελητεία τού 
στρατού, νά χρησιμοποιεί τούς Έλληνες στρατευσίμους ώς εργάτες κο
ντά στις πόλεις καί στά χωριά όπου κατοικούσαν καί νά άπασχολεΐ 
τούς τελειόφοιτους Γυμνασίου στά ραφεία στρατιωτικών ειδών115.

110. Αναμνήσεις, 180.
111. Βλ. πιό πάνω, σ. 122, σημ. 82 καί πιό κάτω, 171.
112. ’Αναμνήσεις. 143 κ.έ.· βλ. καί πιό κάτω, σ. 161, σημ. 9, σ. 187, σημ. 67.
113. 'Αναμνήσεις, 91-93.
114. 'Αναμνήσεις. 95/96.
115. 'Αναμνήσεις. 101.
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Προσπαθεί νά παρέμβει, αναποτελεσματικά δμως, για τή σωτηρία 
τών "Αρμενίων κατά τό διωγμό τοΰ 1915116.

Μετά άπό παρέμβασή του οί Τούρκοι, πριν παραδώσουν τήν περιο
χή στους Ρώσους, άφήνουν ελεύθερους τούς Έλληνες εργάτες τών 
εργατικών ταγμάτων καί τών στρατιωτικών ραφείων'17.

Χάρη στις φιλικές του σχέσεις μέ τόν Βεχήπ πασά δίνεται (Μάρτ. 
1918) πρόσκαιρα άδεια παλινοστήσεως στούς Έλληνες πού είχαν άκο- 
λουθήσει τούς άποχωροϋντες Ρώσους"8.

Συναντάται μέ Τούρκους επισήμους οσάκις περνούν άπό τήν Τρα- 
πεζούντα, είτε επάνω στο πλοίο πού τούς μεταφέρει είτε στήν περιοχή 
τής Τραπεζούντας119 120.

Παραθέτουμε καί τέσσερα άποσπάσματα άπό τις :Αναμνήσεις, ενδει
κτικά τών φιλικών σχέσεων μέ τούς Τούρκους.

[101] ...Όλα ταϋτα καί όσα άλλα έγιναν υπέρ τών Ελλήνων χριστια
νών ήσαν καρπός τών άγαθών σχέσεων τάς οποίας έκαλλιέργησα έπιμε- 
λώς μέ τόν βαλήν Τζεμάλ Άζμή βέην, [102] ό όποιος διά τήν φυσικό
τητα τών τρόπων του, διά τό κάπως πρωτόγονον τής φύσεώς του καί 
διά τήν προθυμίαν μεθ" ής έδέχετο πάσαν νόμιμον είσήγησιν καί παρά- 
κλησίν μου, μοί ήτο πολύ συμπαθής.

[115]... έξηκολούθουν τακτικώς αί βραδυναί μου επισκέψεις εις τήν 
οικίαν τοΰ βαλή διά τήν λύσιν διαφόρων ζητημάτων, εις τά όποια είναι 
αληθές ότι τόν εϋρισκον πρόθυμον, έπειτα άπό γενικάς συζητήσεις 
κατά τάς οποίας άπέσπων τήν εύμένειάν του.

[176] Τόν Μάρτιον τοΰ 1918 ... [177] (υπότιτλος τής δημοσιευομένης 
στή σελίδα αυτή φωτογραφίας) Αεξίωσις εις τήν εν Σοούκ-Σοϋ έπαυλιν 
τοΰ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος τών απεσταλμένων τής Τουρκικής 
Κυβερνήσεως....

[180] Καί όταν διεμαρτυρόμην... διά τάς φυλακίσεις... μοί άπήντων 
ό τ ι ... άδυνατοϋν νά τό πράξουν.'20

116. 5Αναμνήσεις, 103.
117. 'Αναμνήσεις, 125.
118. 'Αναμνήσεις, 178. Ή  άδεια άνακλήθηκε άπό τόν Τούρκο πρωθυπουργό σύμ

φωνα μέ τό πρόγραμμα τοΰ Νεοτουρκικού Κομιτάτου.
119. ’Αναμνήσεις, 96 ΓΕμβέρ πασάς)· 124 (Βεχήπ πασάς)· 125 (Ίζέτ πασάς).
120. Βλ. τό πλήρες κείμενο, πιό πάνω, 128.
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Τό δημοσίευμά μας περιορίστηκε στην άφήγηση τής δραστηριότητας 
τοΰ μ. Χρ. μέσα στό πλαίσιο τών ιδεών καί τών πεποιθήσεων ποϋ τήν 
κατηύθυναν δλο τό διάστημα τής άρχιερατείας του, καί ιδιαίτερα κατά 
τη ρωσοκρατία. Ή  μεταγενέστερη δράση τού Χρ., πολύ σημαντική γιά 
τό ποντιακό πρόβλημα, δέν περιλαμβάνεται στό πλαίσιο τοΰ σχολια
σμού τών δύο φυλλαδίων’2'.

Περιγραφή τοΰ εντύπου (από φωτοτυπία)

Φυλλάδιο διαστάσεων 19,5 x 12,5 έκ., άπό 32 σελίδες, πού τό πε
ριέβαλλε εξώφυλλο’22 άπό τό ίδιο χαρτί. Ή  πρώτη σελίδα είναι πανο
μοιότυπη με τό εξώφυλλο, όπου ήταν τυπωμένα ό τίτλος, ό χρόνος 
έκδόσεως καί τό τυπογραφείο στό όποιο εκτυπώθηκε. Μετά τόν τίτλο 
υπάρχει κόσμημα πού σχηματίζει βυζαντινό σταυρό διαστάσεων 1,9 έκ. 
χ 2,2 έκ. (βλ. πανομοιότυπο εξωφύλλου). Ή  δεύτερη σελίδα είναι λευ
κή. Στην τρίτη σελίδα αρχίζει ό Πρόλογος τοΰ φυλλαδίου χρονολογη
μένος τήν 1η Δεκεμβρίου 1921. Ό  Πρόλογος σελιδαριθμεΐται κατά τήν 
ελληνική αρίθμηση καί τό στοιχείο τοΰ αλφαβήτου τίθεται εντός πα- 
ρενθέσεως (β), (γ). Ή  τρίτη σελίδα, πρώτη σελίδα τοΰ Προλόγου, καί ή 
σελίδα μετά τόν Πρόλογο, ή έκτη, λευκή, δέ φέρουν αρίθμηση. Ή έβδο
μη σελίδα, καί αυτή χωρίς αρίθμηση, φέρει στό άνω περιθώριο κόσμη
μα, μιά σειρά μαιάνδρου (βλ. πανομοιότυπο). ’Ακολουθεί ή Πρώτη 
:Αναφορά προς τόν Τοποτηρητή τοΰ Πατριαρχικού θρόνου καί τήν 
'Ιερά Σύνοδο μέ ημερομηνία 29 ’Απριλίου 1920. ’Από τήν 8η σελίδα ή 
σελιδαρίθμηση μέ άραβικούς αριθμούς βαίνει κανονικά έως τή σ. 24, 
όπου τελειώνει ή Πρώτη ’Αναφορά. Στήν έπόμενη σελίδα, πού δέν είναι 
άριθμημένη καί έχει τό Ιδιο κόσμημα όπως καί ή 7η σελίδα, αρχίζει ή 
Δευτέρα Αναφορά πρός τούς ίδιους παραλήπτες, μέ ημερομηνία 19 
Αύγουστου 1920. Στή σελίδα 30 είναι τυπωμένος ό Επίλογος, χωρίς 
χρονολόγηση, υπονοείται όμως ή ίδια μέ τόν Πρόλογο, δηλ. 1 Δεκεμ
βρίου 1921. Οί σελίδες 31 καί 32 είναι λευκές.

Κάτω άπό τούς τίτλους Πρόλογος, Πρώτη ’Αναφορά, Δευτέρα Άνα-

121. Ε ν τ ο ύ τ ο ις  βλ. π ιό  π άνω , 85 κ.έ., «Χ ρύσα νθος καί Βενιζέλος».
122. Π ροφορική πληροφ ορία  τοΰ  κ α τόχου  τοΰ φ υλλαδίου  κ. Έ λευθ. Π απούλη, τόν  

ό π ο ιο  καί εύχαριστώ .
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φορά, ’Επίλογος οριζόντια γραμμή μήκους 3,8 έκ. χωρίζει τον υπότι
τλο από τό κείμενο, ενώ στο τέλος τών έπιμέρους τμημάτων τοϋ φυλ
λαδίου τυπώνεται κόσμημα άποτελούμενο από οριζόντια γραμμή μή
κους 2,6 έκ. (βλ. πανομοιότυπο).

Τά κείμενα τοΰ φυλλαδίου

Ή  εκτύπωση τοΰ φυλλαδίου παρέχει ιδιοτυπίες ώς προς τά χρησι
μοποιούμενα τυπογραφικά στοιχεία: Ή  διατύπωση τών δέκα κατηγορι
ών τυπώνεται μέ στοιχεία μεγαλύτερα από εκείνα τής άναλύσεώς τους. 
’Ακόμα, σέ μερικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα στοι
χεία καί αραιά, όπως στή σ. 14 τοΰ φυλλαδίου :Απαιτώ καί προσκαλώ. 
Στή Δευτέρα Αναφορά τυπώνεται μέ στοιχεία μεγαλύτερα τό κείμενο 
(σ. 26 καί 27 τοΰ φυλλαδίου) από τις λέξεις όσης έκηλίδωσε την τιμήν 
έως καί τις λέξεις τόν δόλον καί την απάτην. Στήν Ιδια σ. 27 μέ μεγα
λύτερα πάλι στοιχεία γράφεται Δικαίου καί τής ’Αλήθειας. Κατά τήν 
αναδημοσίευση τηρήσαμε, καί πάλι κατά τό δυνατόν, τίς ιδιοτυπίες τοΰ 
τυπωμένου κειμένου, όπως τυπογραφικά στοιχεία (μεγαλύτερα, αραιά, 
κεφαλαία), ορθογραφία καί στίξη.
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ΕΛΛΗΝΕΣ ω  ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΙ

ΤΓΠΟΙΣ ΣΕΡΑΕΗ 

ΕΝ ΙΡΑΠΕΖΟΤΝΠ

1920

Πρώτο φυλλάδιο

Δεύτερο φυλλάδιο

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Ο Σ
Κ A I

Α ί ΚΑΤ’ ΑΓΤΟΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ

ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΤΝΤΙ 

Τ Υ Π 0 1 Σ  Σ Ε Ρ Α Σ Η  

1 9 2  1

’Εξώφυλλα τών δύο φυλλαδίων
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[Εξώφυλλο, σ. πρώτη]

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Ο Σ  

ΚΑΙ

Α Ι Κ Α Τ’ Α ΥΤΟ Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ

ΕΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙ

Τ Υ Π Ο Ι Σ  Σ Ε Ρ Α Σ Η  
1921
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[σ. δεύτερη, λευκή]

[σ. α = σ. τρίτη] ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ούδείς υπάρχει σήμερον ό μή παραδεχόμενος καί μή όμο- 
λογών ότι ό πρώην Μητροπολίτης Τραπεζοΰντος κ. Χρύσανθος 
εΐναι ή αιτία τής κοινοτικής ημών παραλυσίας καί άποσυνθέσε- 

5 (ος, ό υπαίτιος τής έρημώσεως τής πόλεως καί έπαρχίας Τραπε- 
ζοϋντος, ό αυτουργός τής καταστροφής καί τής απώλειας άνά την 
Ρωσσίαν χιλιάδων όλων άνθρωπίνων υπάρξεων, αϊτινες φοβού
μενοι τάς συνέπειας τής άσυνέτου αυτού πολιτείας είχον μετα
ναστεύσει έκεΐσε κατά τήν ύποχώρησιν τού ρωσσικοϋ στρατού. 

10 Ό  άνευ χαρακτήρος αυτός άνθρωπος. δστις επί βωσσοκρατίας
διά δύο άρθρων του υπό τον τίτλον «"Ελληνες καί Λεβαντίνοι» 
έξέμεσε τάς χειροτέρας ύβρεις κατά τού προσώπου τού τότε Έλ- 
ληνος πολιτευτού κ. Βενιζέλου καί των οπαδών του καί κατόπιν 
-μετά τήν πτώσιν τού Βασιλέως Κωνσταντίνου- παλινωδών 

15 έπλεξε τό έγκώμιον αυτού εν τινι κηρύγματί του γενομένφ τή 15η 
Δεκεμβρίου 1918 έν τφ ενταύθα ίερω ναφ τού άγ. Ελευθερίου μέ 
τήν όπισθοβουλίαν νά εύχαριστήση τόν έν τή έκκλησίμ ευρισκό
μενον αρμοστήν τής Λγγλίας κ. Χάτζινσον, πολλά καί διάφορα 
ταύτοχρόνως ύπεκρίνετο πρόσωπα άναλόγως τών προσώπων καί 

20 τών περιστάσεων· έν τή γεγυμνασμένη δέ συνέσει του! εϋρισκε 
τόν τρόπον νά καλύπτη τά χθαμαλά φρονήματα καί τάς άνοσίους 
όρέξεις του υπό τό πρόσχημα τού προσήκοντος καί τής τιμιότη- 
τος. Έν τφ  κρυπτφ  [(σ. β)] παρέδιδεν έαυτόν πάση άκολασίμ, δη- 
μοσίμ δέ έλάλει ώς ό έναρετώτερος τών ανθρώπων· έζήτει δέ καί 

25 ήρέσκετο νά έξαπατμ τούς άλλους, χωρίς νά άντιλαμβάνηται δτι 
αυτός έαυτόν έξαπατμ. Προσεποιεϊτο τόν ταπεινόφρονα, ϊνα 
άσφαλέστερον κρύψη τήν αλαζόνα φιλοδοξίαν του· περιεκαλύ- 
πτετο μέ τόν πέπλον τής δήθεν άθωότητος, τής άγνοιας καί τής 
άμνησικακίας, εί καί άχαλινώτως έρρίπτετο εις τάς άγκάλας τού 

30 έχθροϋ αυτών, τής μνησικακίας καί τής έκδικήσεως. Έπετίθετο 
συχνάκις κατά τής σκληρότητος καί τής φιλαργυρίας τών άν- 
θρώπων, έθησαύριζεν όμως διά καταπιέσεων καί καταχρήσεων 
έστηλίτευε δέ δημοσίμ τήν αρπαγήν καί τόν σφετερισμόν, καίπερ 
αυτός άρπάζων τά υπό τών άλλων άρπαζόμενα καί τά άλλότρια



35 σφετεριζόμενος. Σννίστα πάντοτε εις τους άλλους πατριωτισμόν, 
θάρρος καί θυσίας, ένω αυτός άπεμπόλει παν ιερόν καί όσιον, 
ένω αυτός ήτο, δειλότερος καί τοϋ λαγωοϋ, ένω αυτός περί πολ- 
λοΰ έποιεϊτο τό ευτελές σαρκίον του■ έφαίνετο δέ πάντοτε ότι 
είναι άφωσιωμένος εις γενναία έργα, άλλ’ ή φαινομένη αυτή άφο- 

40 σίωσις έκρυπτεν ένδόμυχον άλαζονίαν καί έπιδέξιον φιλοδοξίαν, 
προς ίκανοποίησιν τής οποίας καί Πατριαρχικούς θρόνους ώνει- 
ρεύθη ό δυστυχής καί αύτοκρατορικούς τοιούτους έφαντάσθη!

Περί τοϋ λαοκτόνου τούτου Μητροπολίτου, πλεϊστα όσα 
έγράφησαν άπό των στηλών τής ήμετέρας έφημερίδος, τοϋ «Φά- 

45 ρου τής ’Ανατολής», καθώς καί άπό τών στηλών δημοσιογραφι
κών τινων οργάνων τής Κων]πόλεως, ίδίμ δέ τοϋ έγκριτου «Νε- 
ολόγου», όστις πάνυ προσφυώς έχαρακτήρισε τον άνδρα· νομί- 
ζομεν δέ ότι εκ τών γραφομένων εκείνων οι άναγνώσται έσχημά- 
τισαν ήδη τήν ιδέαν ότι πάν άλλο παρά λειτουργός τοϋ Ύψίστου 

50 έδει νά κληθή ό δόλιος καί άπατεών αυτός ιεράρχης, ό πρώην δη
λονότι Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος κ. Χρύσανθος.

Κατ’ αύτοϋ καί άναφοράς δύο διεβιβάσαμεν έν καιρώ εις τήν 
Μεγάλην ’Εκκλησίαν, έξ ής άνεμένομεν μετά πεποιθήσεως άν όχι 
τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν τοϋ σεσηπότος τούτου μέλους τής 

55 ιεραρχίας, τουλάχιστον τήν έντεϋθεν άπομά[(ο. γ)]κρυνσιν αύτοϋ, 
τοϋθ’ όπερ άπήτει τό άληθές συμφέρον τοϋ τόπου· δυστυχώς 
όμως ή Μ. Εκκλησία έβυσε τά ώτα εις τήν δικαίαν ημών φωνήν, 
έκάμυσε τούς οφθαλμούς προ τών πρωτοφανών καί πρωτακού- 
στων ανοσιουργημάτων τοϋ διαληφθέντος Μητροπολίτου, ούδό- 

60 λως άναμετρήσασα τό μέγεθος τής ευθύνης, άλλ’ άφήσασα νά 
άποτελματωθή τό κακούργημα, νά όργιάση τό ψεύδος, ή απάτη, ή 
ραδιουργία, καί ό ακόρεστος έγωϊσμός.

Τάς οϋτω σκληρώς καί άστόργως άπορριφθείσας άναφοράς 
μας έκείνας δημοσιεύοντες σήμερον έν ιδιαιτέρα) φυλλάδιο) ούδέ- 

65 να άλλον σκοπόν έπιδιώκομεν είμή μόνον νά καταστήσωμεν καί 
εις τον έξω ομογενή πληθυσμόν γνωστά τον χαρακτήρα, τούς 
άθλους καί τά κατορθώματα τοϋ περί οϋ ό λόγος Μητροπολίτου, 
νά παρουσιάσωμεν δηλονότι πιστήν εικόνα τοϋ ποιοϋ καί τοϋ πο
σού τοϋ υπερφιάλου τούτου Φαρισαίου, τά ποταπά καί χαμερπή 

70 έλατήρια τής δράσεως καί πολιτείας τοϋ οποίου έγένοντο πλέον 
καταφανή εις όλους τούς ένταϋθα- πεποίθαμεν δέ ότι οί άνα- 
γνώσται μας έπιεικώς θά κρίνωσι τά γραφόμενά μας, τά όποια
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προέρχονται έκ πόνον ψυχής καί έξ ένδιαφέροντος ειλικρινούς 
πρός τό αείποτε δολίως έξαπατώμενον έθνος μας.

75 Έν Τραπεζούντι τή 1η Δεκεμβρίου 1921.

[σ. 6 λευκή]

[σ. 7] ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σεβασμιώτατε Τοποΐηρητά τον Οικουμενικού Θρόνου
Αγία καί Ιερά Σύνοδος.

Ό  βαθνσεβάστως υποφαινόμενος, πιστόν καί άφωσιωμένον 
80 τέκνον τής Μητρός τοϋ Χρίστον Μεγάλης Εκκλησίας καί κάτοι

κος τής πόλεως Τραπεζοϋντος, προάγομαι διά τής παρούσης νά 
έμφανισθώ ένώπιον Υμώ ν καί έπισήμως πλέον νά καταγγείλω 
την άσύγγνωστον καί έθνικώς καταστρεπτικήν πολιτείαν τοϋ Μη
τροπολίτου ημών κ. Χρυσάνθον, ής άποτέλεσμα ύπήρξεν ή έρή- 

85 μωσις καί καταστροφή τής μέχρι χθές άνθούσης άπό Ελληνικόν 
πληθυσμόν πόλεως Τραπεζοϋντος καί τής ύπαιθρον αυτής χώ-
ρας·

Πριν όμως προβώ εις τήν συνοπτικήν υποβολήν τών κατηγο
ριών μου κατά τοϋ είρημένου Μητροπολίτου, θεωρώ έπάναγκες 

90 νά δηλώσω Ύ μϊν ότι μόνος υποβάλλω τήν παρούσαν, διότι απο
φεύγω καί τήν τελενταίαν στιγμήν ακόμη νά γείνω αίτιος ένός κοι
νοτικού διχασμού, τού οποίον οδυνηρός έκ τοϋ παρελθόντος έχω 
αναμνήσεις καί τών όποιων δυστυχώς άπό τής ενταύθα άφίξεώς 
του ό Ιεράρχης οϋτος έχων προ οφθαλμών τό «Διαιρεί xai Βα- 

95 οίλευε» διά παντός μέσου έπιδιώκει, μόνον καί μόνον διά νά κο- 
ρέση τά σα[σ. 8] τα νικά καί φαύλα πάθη τον. "Ήχων ύπ' όψει ότι ή 
Μήτηρ Εκκλησία θέλει λάβει υπό σπουδαίαν έποψιν τάς κατωτέ
ρω έκτειθεμένας σοβαρός κατηγορίας καί μελετώσα αν τάς έπι- 
σταμένως θέλει ευδοκήσει νά έξεύρη τρόπον απαλλαγής καί σω- 

100 τηρίας τής πατρίδος μου άπό τών χειρών τοϋ καταστροφέως τού
του, τοϋ όποιου ή επί πλέον παραμονή εις τον τόπον τούτον θέ
λει διεγείρει έξάπαντος σκάνδαλα καί ζητήματα τοιαύτα, τά όποια 
τό συμφέρον τής τε Κοινότητος καί τής Εκκλησίας άπαιτεΐ νά 
προληφθώσι, προβαίνω εις τήν συνοπτικήν έκθεσιν αυτών.
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1) . Ή Α. Σεβασμίότης ό Μητροπολίτης ημών κύρ. 
Χρύσανθος έπέβαλεν εις όλους ανεξαιρέτως τους 
°.Ελληνας κατοίκους Τραπεζοϋντος καί των περιχώρων 
την μεγαλειτέραν των ποινών, να μη κοινωνήσουν δη
λαδή τών άχράντων μυστηρίων κατά τάς κοσμοόωτη- 
ρίους έορτάς τοΰ Πάσχα τοΰ έτους 1916, διότι έλαβον 
μέρος εις την λεηλασίαν τουρκικών καταστημάτων καί 
οικιών κατά τάς πρώτας ημέρας τής Ρωσσικής κατοχής.

Αέν συζητώ ουδέ θέλω νά εϊπω δτι είναι άνάληθες ότι όλοι οί 
κολϊται έλαβον μέρος εις την λεηλασίαν, αλλά μόνον καταγγέλ
λω τό γεγονός διά νά δείξω δη  διά τής πράξεώς του ταύτης ό 
Μητροπολίτης προσήψε στίγμα άνεξάλειπτον εις τον Ελληνικόν 
λαόν τής πόλεως και τής έπαρχίας Τραπεζοϋντος καί εξ άντανα- 
κλάσεως εις δλον τό *Έθνος, έδωκε δέ οϋτω άφορμήν εύλογον εις 
τε τον Ρωσσικόν καί Αρμενικόν τύπον τής Ρωσσίας τάς εν εύρυ- 
τέρμ κλίμακι υπό τών Ρωσσικών στρατευμάτων γενομένας λεη
λασίας νά έπιρρίψη εις μόνον τούς “Ελληνας, χωρίς νά δυνηθή 
ούτε ό Ελληνικός τύπος ούτε άλλος τις 'Έλλην νά συζητήση καί 
διαψεύση τά γραφόμενα τοϋ ξένου τύπου, καθόσον αυτός οϋτος 
ό θρησκευτικός άρχηγός διά τής προμνημονευθείσης άπερισκέ- 
πτου καί άσυνέτου πρά[ο. 9]ξεώς του είχεν επιβεβαιώσει την περί 
λεηλασίας κατηγορίαν.

2) . Εμπορεύματα καί έπιπλα τουρκικά μεγάλης 
αξίας περισυνελέγησαν έκ τής λεηλασίας καί τοποθετη- 
Θέντα εν τή Ιερά Μητροπόλει έσφραγίσθησαν διά τής 
Μητροπολιτικής σφραγϊδος, τά όποια όμως μετά τινας 
ημέρας έξηφανίσθησαν.

Κατά την γενομένην λεηλασίαν τών τελωνείων, εις ήν έλαβον 
μέρος ομογενείς, ή Α. Σεβασμίότης ό ρηξικέλευθος! ημών Μητρο
πολίτης κ. Χρύσανθος έθεώρησε καθήκον του νά κατέλθη εις τό 
τελωνείον καί αυτοπροσώπως νά έμποδίση την περαιτέρω έξα- 
κολούθησιν τής λεηλασίας, πράγμα τό όποιον αληθώς τον τιμά- 
Δέν ώκνησε δέ μάλιστα καί νά θραύση την ράβδον του επί τής 
ράχεως μιας πτωχής γυναικός καί νά άποσπάση τό ϋπ1 αυτής φε- 
ρόμενον λάφυρον, ένφ έπρεπε νά καταπέση αϋτη κατά τής ράχε
ως έκείνων, οί όποιοι δντες ύλικώς άνεξάρτητοι έζήτησαν νά
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έπωφεληθώσι τήν περίστασιν έπί βλάβη τής τιμής καί ύπολήψεως 
τοϋ Έθνους.

Επειδή κατά τάς πρώτας ημέρας τής Ρωσσικής κατοχής ό Μη
τροπολίτης έξετέλει χρέη Νομάρχου, δΤ ιδιαιτέρας επιτροπής 

145 συνέλεξε παρά των λεηλατών έμπορεύματα καί έπιπλα αξίας χι
λιάδων λιρών, τα όποια έτοποθέτησεν έν ίδιαιτέροις δωματίοις 
τής Μητροπόλεως, άπερ καί έσφράγισε. προς τον σκοπόν νά άπο- 
δώση ταϋτα εις τούς δικαιούχους Τούρκους κατά τήν επάνοδόν 
των■ άλλα ταϋτα πάντα έξηφανίσθησαν χωρίς εννοείται νά άφεθή 

150 τί εις τούς δικαιούχους, οιτινες μένεα πνέουσι κατά τοϋ καλού 
μας Μητροπολίτου. Ή  πράξις αϋτη, ήτις έγένετο έν αυτή τή Ιερά 
Μητροπόλει ύπ ’ αύτοϋ τοϋ πνευματικού άρχηγοϋ καί τήν οποίαν 
δέν γνωρίζω πώς νά χαρακτηρίσω, παρέσχεν άδιαφιλονείκητα δι
καιώματα καί ελατήρια εις τον Τουρ[οΑ0]κικόν τύπον Τραπε- 

155 ζοϋντος νά κατηγορήση τόν τε Μητροπολίτην καί τον Ελληνικόν 
πληθυσμόν, ό δε Ελληνικός τύπος Τραπεζοϋντος ήναγκάσθη νά 
τηρήση σιωπήν απέναντι τής αλήθειας■ άλλ' άν τώρα ένεκα τών 
περιστάσεων οι Τούρκοι έσιώπησαν, αϋριον όμως -ώς φαίνεται 
εκ δημοσιευμάτων τινών τοϋ Τουρκικού τύπου-  μετά περισσοτέ- 

160 9°·ζ σφοδρότητος καί μετά μεγαλειτέρου μένους θά έπιτεθώσι κατ' 
αύτοϋ καί δικαστικώς πλέον θά ζητήσωσι λ]σμούς καί εύθύνας.

3). Ό  αφιλοκερδής! Μητροπολίτης ημών κ. Χρύσαν
θος σφετερίζεται τά μεταλλικά ϋδατα της Κιθαραίνης, 
άτινα άνηκον εις Τούρκον ιδιώτην.

165 "Αμα τή Ρωσσική κατοχή, αί στρατιωτικοί άρχαί τή ύποδείξει 
τοϋ Μητροπολίτου κατήρτισαν Δημαρχιακόν Συμβούλων μέ 
πρόεδρον τόν κ. Γεώργιον Φωστηρόπουλον. Επειδή ή πολιτεία 
μελών τινων τοϋ Συμβουλίου τούτου καί ίδίμ τοϋ προέδρου 
ύπήρξεν έν πολλοίς μεμπτή, ό Ελληνικός λαός κατεξανέστη καί 

170 σφόδρα κατεφέρετο κατ' αύτών, άπήτησε δέ καί τήν άντικατά- 
στασιν αυτών άλλ ' ό Μητροπολίτης χρησιμοποιών τά μέσα, τά 
όποια παρείχεν αύτώ, ίδίρ παρά τοίς Ρώσσοις. τό αρχιερατικόν 
αξίωμα, κατώρθωσεν έπί πολύν χρόνον νά συγκρατήση έν τή 
άρχή τό Δημαρχιακόν Συμβούλων.

175 Τό Δημαρχείον έναντι τών πολλών υπηρεσιών, τάς όποιας 
προσέφερεν εις αύτό ό Μητροπολίτης Τραπεζοϋ\πος, παρεχώρη- 
σεν αύτφ ώς άντάλλαγμα τήν έκμετάλλευσιν τών μεταλλικών

' 
*·*

***
*



Δύο τραπεζουντιακά φυλλάδια κατά Χρύσανθού, μητροπολίτη Τραπεζούντας 139

ύδάτων Κιθαραίνης παρά τάς διαμαρτυρίας τοϋ άντιπροσώπου 
τον Τούρκον προνομιούχου καί έκμεταλλευτοϋ κ. Γεωργίου 

180 Προυσαέως, όστις δμως μετά την έπελθοϋσαν Ρωσσικήν μεταπο
λίτευσή έκίνησεν αγωγήν κατά τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος 
εις τά Ρωσσικά Δι[σ. 11 ]καστήρια. Το Δικαστήριον έπιληφθέν της 
ύποθέσεως και βεβαιωθέν ότι ή παραχώρησις των ύδάτων έγένε- 
το υπό τής Δημαρχίας καί ούχί -ως σκοπίμως διεδίδετο- υπό τοϋ 

185 στρατηγού τής κατοχής, κατεδίκασε καί έκήρυξε τον Μητροπολί
την ώς σφετεριστήν Τουρκικής περιουσίας καί έπεδίκασε την 
έκμετάλλευσιν των περί ού ό λόγος ύδάτων εις τον άντιπρόσω- 
πον τοϋ Τούρκον κ. Γεώργιον Προνσαέα.

4). Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος κ. Χρύσανθος 
190 άποδεικνύεται συνεργάτης καί συντελεστής εις την 

ιεροσυλίαν αρχαιολογικών κειμηλίων, τά όποια έσύλη- 
σεν ό Ρώσσος αρχαιολόγος κ. Οϋσπένσκυ, εκ των τε
μενών τής Τραπεζοϋντος καί τά όποια οϋτος άπέστει- 
λεν εις Ρωσσίαν εντός 27 κιβωτίων.

195 Όλίγον μετά την κατοχήν άφίκετο εις τήν πόλιν μας ό διαλη- 
φθείς άρχαιολόγος κ. Θ. Ούσπένσκυ, όστις εύρίσκετο εις στενάς 
σχέσεις μετά τοϋ ήμετέρου Μητροπολίτου καί ώς είκός έφιλοξε- 
νεΐτο εν τή Ίερμ Μητροπόλει. Καίτοι επί μήνας ολοκλήρους ό 
Ρώσσος άρχαιολόγος διενήργει άνασκαφάς εν τοΐς ίεροίς τεμένε- 

200 σι τής Χρνσοκεφάλου, τοϋ 'Αγίου Εύγενίου καί τής 'Αγίας Σο
φίας, εν τούτοις ούδεμία από μέρους τοϋ Μητροπολίτου έγένετο 
ένέργεια πρός παρεμπόδισιν των άνασκαφών ή τούλάχιστον έπί- 
βλεψις καί επιστασία κατά τάς άνασκαφάς. Μόνον τότε έξύπνη- 
σεν ό έξυπνος! Μητροπολίτης μας, μόνον τότε έκινήθη τό πα- 

205 τριωτικόν ενδιαφέρον τοϋ ιεράρχου τούτου, μόνον τότε διέρρηξε 
τά ίμάτιά του, μόνον τότε προσεκάλεσε εις άλλεπαλλήλους συνε
δριάσεις τά Κοινοτικά Σωματεία καί εις εντόνους διαμαρτυρίας 
παρώτρυνεν αύτά παρά ταΐς εν Τιφλίδι καί Πετρουπόλει Κεν- 
τρικαίς Αρχαΐς, όταν αί άρχαιότήτες τής Τραπεζοϋντος, τά ίστο- 

210 ρικά ταϋτα κειμήλια, τά όποια επί 500 έτη έσεβάσθησαν καί πι- 
στώς διεφύλαξαν οί Τοϋρκοι, είχον φθάσει πλέον εις Πετρούπο- 
λιν, όταν πλέον εϊχον το[σ. \2]ποθετηθή εν τοϊς εκεί Αρχαιολο- 
γικοις Μουσείοις πρός άσφάλειαν, άφοϋ ημείς οί 'Έλληνες Τρα
πεζοϋντος άπεδείχθημεν ανίκανοι νά διαφυλάξωμεν αύτά.
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215 Την τοιαύτην άσύγγνωστον αδιαφορίαν τον Μητροπολίτου 
κατά τον χρόνον των άνασκαφών καί τό ζωηρόν ενδιαφέρον, τό 
όποιον έδειξεν ή Σεβάσμιό της του μετά τήν αποστολήν τών άρ- 
χαιοτήτων εις Ρωσσίαν. ημείς δέν γνωρίζομεν πώς νά χαρακτη- 
ρίσωμεν καί διά τούτο τον χαρακτηρισμόν έπαφίνομεν εις τήν 

220 Ίεράν Σύνοδον.
5). Τό ιερόν βήμα τής Εκκλησίας ό Μητροπολίτης 

Τραπεζοϋντος κ. Χρύσανθος μετέβαλεν εις βήμα έγω- 
παθείας, εις βήμα από τον οποίου έξετοξεύοντο ύβρεις 
καί συκοφαντίαι κατά Ελλήνων πολιτών.

225 ’Επειδή ό Μητροπολίτης ούτος ένεκα τής επί Ρωσσοκρατίας
άσυνέτου πολιτείας του άπώλεσε πάσαν παρά τοίς Τούρκοις καί 
ιδία παρά ταϊς Κυβερνητικαίς Άρχαϊς ύπόληψιν καί τιμήν, κα- 
τήντησε δέ ώς εκ τούτου άνίκανος δπως προστατεύση τά συμφέ
ροντα τού ποιμνίου του, τό οποίον ήρξατο νά γογγύζη κατ' 

230 αυτού, επιβλαβούς πλέον καταστάντος, διά ταϋτα ϊνα συγκαλύψη 
τήν έαυτοϋ ανεπάρκειαν καί άνικανότητα, έπενόησε καί συνέλα
βε τήν σατανικήν ιδέαν νά έπιρρίψη τήν αιτίαν τής άδυναμίας 
του, τής έξουδενώσεώς του εις άλλους, νά συκοφαντήση δηλονό
τι άλλους ότι δήθεν τον προδίδουσιν! Οϋτω τήν 25 Μαρτίου 1918 

235 ημέραν Κυριακήν, καθ' ήν έτελεΐτο μνημόσυνον έν τή ιερά εκκλη
σία τού 'Αγίου Βασιλείου, έκαμε κήρυγμα κατά τό όποιον έδή- 
λωσεν ότι «έν τή ήμετέρα Κοινότητι ύπάρχουσι προδόται καί ότι 
έπροδόθη καί αυτός όπως ό Χριστός», προς "Ον παρέβαλε τον 
έαυτόν του, παραινείρας μάλιστα μέ Ίησουϊτικήν έπιτηδειότητα 

240 εις τον λόγον τον τάς Μυροφόρους γυναίκας καί πλέξας τό έγκώ- 
μιον αυτών διά τήν προς τον Σωτήρα Χριστόν πίστιν καί άφο- 
σίωσίν των, [σ. 13] προς μόνον τόν σκοπόν, όπως έξεγείρη τόν 
ποδόγυρον κατά τών έν τή διανοίμ αύτοΰ μόνον υπαρχόντων 
προδοτών!!!! Καίτοι δέ άμέσως τήν έπομένην ό φιλόπατρις συμ- 

245 πολίτης ημών κ. Σωκράτης Μουμτζίδης, δικηγόρος, δι' επιστολής 
τον προς τόν Μητροπολίτην έζήτησεν έξηγήσεις διά τό κήρυγμα 
έκεΐνο καί άπήτησε μάλιστα έπί παρουσία πολιτών νά έξετασθή ή 
κατ' αυτού κατηγορία, έν τούτοις όμως ή Σεβασμιότης τον σκο
πίμως άπέφυγε πάσαν τού ζητήματος έξέτασιν καί τοιοντοτρό- 

250 πως ό κ. Σωκράτης Μουμτζίδης έθεωρήθη δυστυχώς προδότης! 
υπό τού χαλκείου, τό όποιον έστησεν ό φιλόχριστος! Μητροπο-
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λιτής μας έν αυτή τή Τερά Μητροπόλει · είχε δέ διδόμενα ό κ. Σω
κράτης Μονμτζίδης να ύποθέση δτι αυτόν ύπαινίσσετο ώς προ
δότην ό Μητροπολίτης έν τφ κηρύγματί του, διότι τά μίσθαρνα 

255 αύτοϋ όργανα πολλάκις ήκούσθησαν όμιλοϋντα έν τοίς καφενεί- 
οις περί προδοσίας καί άλλας σαχλοειδεΐς κατηγορίας έκτοξεύον- 
τα κατά τοϋ καλοϋ έκείνου συμπολίτου ημών. Καί ού μόνον κατά 
τοϋ διαληφθέντος κ. Μουμτζίδου, άλλα καί κατ' έμοϋ ακόμη 
έτόλμησε νά έξυφάνη παρομοίαν συκοφαντασίαν ό δεινός αυτός 

260 Μητροπολίτης καί διά των οργάνων του πλεϊστα όσα νά σπερ- 
ματολογήση, νομίσας ότι οϋτω θά ήδύνατο νά συγκάλυψη τά άσυ- 
γκάλυπτα πολιτικά αύτοϋ σφάλματα καί νά έπιρρίψη τά αίτια 
τής άνεπαρκείας του εις άλλους, εις εκείνους δηλαδή οι όποιοι 
εΐχον το θάρρος νά τον κάμνωσι τάς άπαιτουμένας συστάσεις καί 

265 παρατηρήσεις οσάκις τον έβλεπον έκτροχιαζόμενον καί εις έπι- 
' βλαβεΐς διά τά συμφέροντα τοϋ *Έθνους πράξεις έκτρεπόμενον.

Επειδή δέ τό έμμισθον τοϋ Μητροπολίτου δημοσιογραφικόν 
όργανον ή «Εποχή» από των στηλών του μέ άπεκάλεσε προδό
την! εις τό ύπ' άριθμ. 90 καί ημερομηνίαν [σ. 14] 2 Ιουλίου 1919 

270 φύλλον του έπί τφ λόγψ ότι δήθεν έπρόδωσα! τον Μητροπολί
την, έζήτησα έπανειλημμένως διά τής έφημερίδος μου «Φάρος τής 
'Ανατολής» νά άποδείξη τήν κατ' έμοϋ κατηγορίαν άλλά τοϋτο 
έτήρησε σιγήν ιχθύος, τό δέ κοινόν ήρξατο νά οίκτείρη όχι πλέον 
τό φύλλον αύτό, άλλά τον πάτρωνα του Μητροπολίτην. Τό περί 

275 ου ό λόγος δημοσίευμα, καθώς καί τάς διαφόρους διαδόσεις τής 
Μητροπολιτικής σπείρας συσχετίζων μέ τό έν τή ιερά έκκλησίμ 
τοϋ Αγίου Βασιλείου κήρυγμα τοϋ Μητροπολίτου, όστις πάντο
τε προδότας καί προδοσίας ονειρεύεται, δέν δύναμαι παρά νά 
παραδεχθώ άδιστάκτως, ότι τήν κατ' έμοϋ κατηγορίαν, ήν έξετό- 

280 ξευσεν ή έγχώριος φυλλάδα «Εποχή», έξύφανεν αύτός ό Μητρο
πολίτης Τραπεζοϋντος κ. Χρύσανθος, οϋτινος όργανον τυγχάνει 
ή έφημερίς αϋτη, πράγμα τό όποιον πολλαχώς δύναμαι νά απο
δείξω. Τούτου ένεκα ά τ ια  ίΤ ώ  X (X L Κ Q Ο ΟΧ ( χ λ ώ  τήν Α. 
Σεβασμιότητα όπως ένώπιον τής Τέρας Συνόδου άποδείξη τήν 

285 κατ' έμοϋ κατηγορίαν, ήν ούδέποτε θ' άνεχθώ νά μοί προσάψη κα
νείς άδίκως καί τόσον ποταπώς καί έπαισχύντως.

Έπί δώδεκα συναπτά έτη διευθύνων τον «Φάρον τής Ανα
τολής», Σεβασμιώτατοι Τεράρχαι, παντοίας ύπέστην καταδιώξεις 
καί μποϋκοτάζ έκ μέρους τοϋ Νεοτουρκικού Κομιτάτου, μικροϋ
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290 δεΐν δέ έξοριζόμην κατά τον Βαλκανικόν πόλεμον. Νά έλβη δέ 
τώρα ένας Μητροπολίτης Χρύσανθος, τοϋ όποιον ή εντέλεια τον 
χαρακτηρος καί τό άχαλίνωτον πάθος δεν έχονσιν όρια, νά έλθη 
ένας Έ λλην ιεράρχης νά μέ συκοφαντήση. νά μέ χαρακτηρίση ώς 
προδότην, τούτο δι' έμέ είναι θάνατος, τούτο είναι προσβολή διά 

295 την Κοινότητα, έν ή έγεννήθην καί ζώ, τούτο είναι προσβολή δι' 
ολόκληρον τό έθνος μον, νά υπάρχουν δηλονότι έν αντώ προδό- 
ται, τούς όποίονς μόνον ή ύπερφίαλος καί αιθεροβατούσα κε
φαλή τοϋ Μητροπολίτον μας δύναται νά φαντασθή καί νά δημι- 
ουργήση.

300 [σ. 15] 6). Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος εΐνε υπαί
τιος τής έρημώσεως τής εαυτόν Επαρχίας ώς καί των 
Επαρχιών Ροδοπόλεως καί Χαλδίας, δπερ κατωτέρω 
θέλω δείξει.

Μετά τήν κατάλνσιν τής Ρωσσικής Μοναρχίας καί τήν μετ' 
305 αν τήν κήρνξιν τοϋ Μπολσεβικισμοϋ, ό Ρωσσικός στρατός κνριο- 

λεκτικώς παρέλνσεν, άπεφάσισε δέ έγκαταλείπων τό Τονρκικόν 
μέτωπον νά έπιστρέψη εις τάς εστίας τον. Τότε ό μεγαλεπίβου- 
λος! καί σννετός! Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος κ. Χρύσανθος, 
όστις έφαντάσθη έαντόν μέγαν πολιτικόν διπλωμάτην καί 

310 στρατιωτικόν άπαράμιλλον, έν σννεννοήσει μετά τοϋ κ. Ν. Λεον- 
τίδον διενθνντοϋ τής έπί Ρωσσοκρατίας έκδιδομένης έφημερίδος 
«Λόγος», ήτις επίσης υπήρξε δημιούργημα καί δργανον τής Α. 
Σεβασμιότητος, συλλαμβάνει τήν ιδέαν νά έξοπλίση κατοίκους 
τής πόλεως Τραπεζοϋντος καί των περιχώρων προς νπεράσπισιν 

315 τοϋ έγκαταλειπομένον μετώπου. Τάς ένεργείας ταύτας καί προε
τοιμασίας του ό ρηξικέλευθος! καί ύψιπέτης! αυτός Μητροπολί
της κ. Χρύσανθος έστήριξεν έπί φανταστικών στρατιωτικών έπι- 
κονριών Ελληνικών μέ άφ' ενός, αιτινες -ώς διεσάλπιζε τό δη
μοσιογραφικόν δργανον τοϋ κ. Αεοντίδου- θά έστέλλοντο δήθεν 

320 έκ Τιφλίδος υπό τής έκεϊ στρατιωτικής Ελληνικής Ένώσεως. Γε- 
ωργιανικών δέ Κοζάκικων έκ Κουπάν καί Μαλλορωσσικών έξ 
Ουκρανίας άφ' έτέρου. Καί δλα ταϋτα έγένοντο καί έβυσσοδο- 
μοϋντο έν παντελεί αγνοίμ των Κοινοτικών Σωματείων τής πό
λεως. τά όποια έκποδών έποιήσατο ό νομοταγής! Μητροπολίτης. 

325 δστις πλείστα διέδιδεν εις τον Ελληνικόν πληθυσμόν καί άφινε 
νά ύπονοηθή καί νά νομισθή υπό τοϋ λαοϋ δτι τήν πολιτικήν του
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ταύτην έκράτει κατ’ άνωτέραν σύστασιν καί εντολήν, δκερ αργό- 
τερον άπεδείχθη φενάκη καί ψεύδος σατανικώτατον.

[σ. 16] O re όμως τό Ρωσσικόν δημοσιογραφικόν όργανον της 
330 εν Τραπεζοΰνη τοπικής Κνβερνήσεως έδημοσίευσεν ότι οί "Έλλη

νες τής Τραπεζοϋντος άνέλαβον την ύπεράσπισιν τής Τραπε- 
ζοϋντος, έξηγέρθη ή δημοσία γνώμη κατά των λαμβανομένων μέ
τρων σννήλθον δέ άμέσως έν τοίς γραφείοις τον «Φάρου τής 
:Ανατολής» είκοσι πέντε έν όλω άτομα εκ των έγκριτοτέρων πο- 

335 λιτών καί σννεσκέφθησαν επί τής δημιουργηθείσης, ώς μή ώφει- 
λε, καταστάσεως. Μετά την γενομένην σύσκεψιν άπεφάσισαν καί 
έν σώματι μετέβησαν εις την Ίεράν Μητρόπολιν καί τάς δέουσας 
συστάσεις καί παραστάσεις έποιήσαντο προς τον Μητροπολίτην 
συνάμα δέ νπεχρέωσαν αυτόν νά διάψευση έπισήμως διά τού 

340 έγχωρίου τύπου τά δημοσιευθέντα υπό τής Ρωσσικής Κυβερνήσε- 
- ως άναφορικώς εις τούς έξοπλισμούς των Ελλήνων. Ό  Μητρο
πολίτης, αφού έννοεϊται κατ’ άρχάς προσεποιήθη άγνοιαν κατά 
την συνήθειάν του, ήναγκάσθη άμέσως κατόπιν νά συμμορφωθή 
προς τάς συστάσεις των πολιτών. Ένώ ταϋτα συνέβαινον, Τουρ- 

345 κικόν πολυάριθμον άνταρτικόν σώμα υπό τάς οδηγίας μετημφιε- 
σμένον αξιωματικού ένεφανίσθη εις τά πέριξ τών Πλατάνων χω
ρία, τών οποίων οί κάτοικοι εις τήν έμφάνισιν τών ανταρτών 
έγκατέλιπον καί οικίας καί υπάρχοντα καί κατήλθον εις Τραπε- 
ζούντα, όπόθεν άργότερον μετηνάστευσαν εις Ρωσσίαν τούΡ 

350 αύτό δέ συνέβη καί εις όλα τά χωρία τά πέριξ τής Τραπεζούντος. 
Ή  άσύνετος αϋτη πολιτεία τού Μητροπολίτου κ. Χρυσάνθου 

θά έξηκολούθει Ισως περισσότερον αν μή κατέφθανεν έγκαίρως 
έπιστολή τού Μητροπολίτου Χαλδείας κ. Λαυρέντιου, ευρισκο
μένου τότε έν Κερασοϋντι, προς τον ήμέτερον Μητροπολίτην, ότι 

355 οί έξοπλισμοί περιήλθον εις γνώσιν τών Τουρκικών στρατιω
τικών Αρχών καί ότι τό γεγονός τούτο έξήγειρε τήν μήνιν τού 
στρατηγού Βεχήπ Πασά, διοι[σ. \Ί\κητοϋ τού τρίτου Στρατιωτι
κού Σώματος. Έν τέλει τής έπιστολής του ό Μητροπολίτης Χαλ
δείας - Κερασούντος πλήν τών άλλων οδηγιών καί συστάσεων, 

360 τάς οποίας έκαμεν εις τόν ήμέτερον σώφρονα! καί συνετόν! Μη
τροπολίτην, προσέθετε τάς λέξεις. «Ά φιξις Τούρκων βεβαία, σω- 
φρονεΐτε». Καί πράγματι ή έπιστολή αϋτη τού αγίου Χαλδείας 
συνετέλεσεν εις τήν αίφνιδίαν μεταβολήν τής περί άντιστάσεως 
ιδέας τού ήμετέρου Μητροπολίτου· ένέβαλε δέ συγχρόνως εις
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365 αυτόν καί τήν ιδέαν τής αποστολής απεσταλμένου εις τον Βεχήπ 
πασάν. όπως δ ι' αυτόν δώση εις τόν τελενταϊον δικαιολογητικάς 
έξηγήσεις περί τον εξοπλισμού. Ή  ασύνετος καί έξωφρενική αυτή 
πολιτεία τοϋ Μητροπολίτου κ. Χρυσάνθου καί των όλιγίστων 
όμοφρόνων του ώς καί τά μικροεπεισόδια, τά όποια ελαβον χώ- 

370 ραν κατά την εποχήν εκείνην, ένέβαλον τόν τρόμον καί τόν πα
νικόν εις όλους γενικώς τούς κατοίκους των χωρίων, οϊτινες σω
ρηδόν κατήρχοντο εις την πόλιν μας καί ύπό τάς χειροτέρας σνν- 
θήκας καί έν καιρφ χειμώνος μετηνάστευσαν καί διεσκορπίσθη- 
σαν εις τάς διαφόρους πόλεις τής Ρωσσίας, όπου υπό των κα- 

375 κουχιών καί τών στερήσεων κατεστράφησαν καί άπεδεκατίσθη- 
σαν, ούκ ολίγοι δε καί έν τώ πυθμένι τής θαλάσσης έτάφησαν 
άνατραπεισών τών λέμβων, δ ι’ ών έφευγον. Εις τό κεφάλαιον 
τούτο θεωρώ έπάναγκες νά προσθέσω ότι ή μή είσοδος τών 
αντάρτικών σωμάτων εις τήν πόλιν μας οφείλεται εις τάς ένερ- 

380 γειας τού τότε Ρώσσου δημάρχου Τραπεζούντος κ. Προχόροβιτζ, 
όστις τή είσηγήσει τού Δημαρχιακού Συμβούλου κ. Σωκράτους 
Μουμτζίδου, τοϋ τόσον άσυνειδήτως κατασυκοφαντηθέντος κα
τόπιν ύπό τοϋ Μητροπολίτου ημών, έζήτησε παρά τοϋ έν τή πό- 
λει μας έδρεύοντος Σόβιετ καί έπέτυχεν όπως άνευ άναβολής 

385 προσκληθή ό Τουρκικός στρατός νά καταλάβη μέρος τής πόλεως 
Τραπεζούντος, διότι 6[σ. 18]πήρχον είσέτι έν αύτή πολλοί 
Ρώσσοι στρατιώται καί άξιωματικοί. Οϋτω δέ άπεφασίσθη καί 
άπεστάλη ιδιαιτέρα έπιτροπή προς τό Τουρκικόν Στραταρχεϊον 
εύρισκόμενον τότε έν Πλατάνοις, έκανονίσθη δέ καί ή είσοδος 

390 τ°ύ  Τουρκικού στρατού έν τή πόλει μας, γενομένη τήν 10 Φε
βρουάριου τού έτους 1918.

1). Ό  Μητροπολίτης Τραπεζούντος φωράται έξα- 
πατών τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον.

Κατά τάς άρχάς Ιανουάριου 1918, κατά τόν χρόνον άκριβώς 
395 τής ύποχωρήσεως τών Ρωσσικών στρατευμάτων καί τής έπελ- 

θούσης άθρόας μεταναστεύσεως τών κατοίκων, τό Γυμνάσιον 
Τραπεζούντος διέκοψε τά μαθήματά του. Ό  Μητροπολίτης, έπει- 
δή μεταξύ τών κατά τό έτος έκεινο άποφοιτησάντων μαθητών 
υπήρχε καί ό άνεψιός του, έν συνεννοήσει μετά τού τότε Γυμνα- 

400 σιάρχου κ. Ν. Λιθοξόου, πατριώτου καί έξ άπορρήτων φίλου τής 
Α. Σεβασμιότητος τυγχάνοντος, πειθαναγκάζει τό διδάσκον προ-



σωπικόν τής Σχολής νά υπογράψω καί δώση εις τούς μαθητάς 
εκείνους άπολυτήρια, δτι δηλαδή ήκονσαν οϋτοι ανελλιπώς όλα 
τα μαθήματα τον Σχολικού έτους 1917-1918, ενώ ή Σχολή τρεις 

405 μήνο~ς μόνον έλειτούργησε. Διά τής πράξεώς του ταυτής ό Μη
τροπολίτης, καθ' ής μόνον ό εκ τών καθηγητών κ. Άρ. Ιεροκλής 
είχε τό θάρρος νά διαμαρτυρηθή καί νά μή ύπογράψη τά πτυχία, 
προφανώς εξαπατά τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον καί κηλιδοί τήν 
τιμήν καί ύπόληψιν τής Έλ. Κοινότητος Τραπεζοϋντος, δι’ δ καί 

4ΐο μόνος αυτός φέρει άμέριστον τήν ευθύνην, εάν τό πράγμα ήθελε 
γνωσθή εις τούς άρμοδίους κύκλους· διότι πρόεδρος τού Συμ
βουλίου έτύγχανε καί κατ’ άκολουθίαν, αν καί παρ’ άλλων άκό- 
μη ήθελε γίνη αύτώ τοιαύτη τις πρότασις, έπρεπε καί καθήκον 
είχε μάλιστα τήν πρότασιν ταύτην κατηγορηματικώτατα νά άπο- 

415 κρούση καί απόρριψη καί τά πτυχία τών μαθητών εκείνων νά μή 
* ύπογράψη. [σ. 19] Ά λλ ’ ό Σεβ. κ. Χρύσανθος εις ούδέν έλογίσα- 

το ταϋτα πάντα■ δι’ αυτόν αί λέξεις τιμή, ύπόληψις, δικαιοσύνη 
είναι λέξεις κεναν δ ι’ αύτόν ό δόλος καί ή άπάτη είναι προσφιλή- 
δι’ αύτόν έν καί μόνον ιερόν καί όσιον υπάρχει, ή ίκανοποίησις 

420 τ°ν υπερφιάλου έγωϊσμοϋ του.
8). Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος δ ι’ ανταρτών κα

ταλαμβάνει τήν Μονήν Σουμελά.
Οί μοναχοί τής Σταυροπηγιακής ταύτης Μονής κατά τον ’Ιού

νιον τού 1917, επί Ρωσσοκρατίας δηλονότι, προέβησαν εις τήν 
425 άποκήρυξιν τού τε ηγουμένου καί τού επόπτου αυτής κ. Χρυ- 

σάνθου. Οϋτος αμέσως τότε έσκέφθη νά θέση εις ενέργειαν τον 
δόλον καί τήν άπάτην, τά ύπουλα καί σατανικά αυτού σχέδια, ινα 
έκδικηθή τούς άποκηρύξαντας αύτόν καλογήρους- προσκαλεϊ δέ 
παρ’ εαυτώ άντάρτας τινάς ομογενείς έξ Άμισού καταγομένους, 

430 δίδει εις αύτούς τό έπινοηθέν σχέδιον καί τούς άποστέλλει εις τήν 
Μονήν. Οϋτω λοιπόν οί άντάρται, επί κεφαλής έχοντες Τραπε- 
ζούντιόν τινα καί έτερον ομογενή ύπηρετοϋντα εις τόν Ρωσσικόν 
στρατόν, περιβληθέντες δέ κατά τάς οδηγίας τού Μητροπολίτου 
καί ενδύματα Ρώσσων άξιωματικών, όπως διά τού μέσου τούτου 

435 έξαπατήσωσι τούς καλογήρους καί έπιτραπή αύτοϊς ή έν τή Μονή 
είσοδος, υπό τό πρόσχημα προσκυνητών εισέρχονται έν τή Μο
νή, συλλαμβάνουσι καί δένουσι τόν έν αύτή φύλακα, κλείουσι καί 
καλώς φυλάττουσι τάς θύρας αύτής ινα μηδείς έξέλθη, προσκα- 
λούσι πάντας τούς καλογήρους, προτάσσουσιν εις τά στήθη
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440 αυτών τά όπλα, τοϊς άνακοινοϋσιν δ η  «έν όνόμαπ τοϋ Χρύσαν
θον» καταλαμβάνονσι την Μονήν καί υπό την βίαν τών όπλων 
έξαναγκάζουσιν αύτούς νά άναγνωρίσωσι τόν τε Ηγούμενον καί 
τον ’Επόπτην■ είδοποιοϋσι όέ όι’ απεσταλμένου των καί τόν Μη
τροπολίτην Τραπεζοϋντος κ. Χρύσανθον. όσης καί αύθωρεί καί 

445 έν μεγάλη σννοδείρ ως νικητής καί τροπαιοϋχος [σ. 20] βρενθυ- 
νόμενος διά τό κατόρθωμά τον ανέρχεται εις τήν Μονήν καί 
έκδιώκει τινάς τών Μοναχών. Καί θά εϊχεν άληθώς σοβαρός συ
νέπειας ή δ ι’ όπλων κατάληψις τής Μονής, αν μή ή έπικρατήσα- 
σα παρά τοϊς μοναχοΐς φρόνησις άπεσόβει τόν κίνδυνον. Ή  υπό 

450 τοιαύτας σννθήκας γενομένη κατάληψις τής Μονής θά έθεωρείτο 
πάντως ώς έγκλημα σοβαρόν, ώς κακούργημα, εάν έπροκαλεϊτο 
έκ μέρους λαϊκών ή έκ μέρους άλλοφύλων γενομένη δέ κατ' 
εντολήν άνωτάτον κληρικού παρουσιάζει, κατά τήν ταπεινήν μου 
γνώμην, τήν μεγαλειτέραν ταπείνωσιν καί τόν μεγαλείτερον έξευ- 

455 τελισμόν εις τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν καί συνεπάγεται παρα
δειγματικήν τιμωρίαν.

9). Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος δημιουργός τών 
έκτροπων σκηνών, αχτίνες έλαβον χώραν κατά τό Πά
σχα τοϋ έτους 1917.

460 'Ομογενείς τινες επί τή έπετείφ τής καταλήψεως τής Τραπε
ζοϋντος υπό τών Ρώσσων άπεφάσισαν νά διοργανώσωσι τήν 5ην 
'Απριλίου 1917 συλλαλητήριον, όπως έκδηλώσωσι τήν εύχαρί- 
στησίν των επί τή Ρωσσική μεταπολιτεύσει, τοϋθ' όπερ έπραξαν 
καί όλα τά λοιπά στοιχεία, άμα δέ καί ζητήσωσι τήν παϋσιν τοϋ 

465 υπό τήν προεδρείαν τοϋ κ. Γ. Φωστηροπούλου άμαρτωλοϋ Δη
μαρχιακού Συμβουλίου, τό όποιον ήτο καταδεδικασμένον έν τή 
συνειδήσει τοϋ λαοϋ. Ό  Μητροπολίτης, όσης καί λόγω συναλ
λαγής εύρίσκετο εις φιλικωτάτας σχέσεις μέ τήν ρηθεΐσαν Δη- 
μαρχίαν, τήν όποιαν πάση θυσίμ καί μέχρις έξευτελισμοϋ τής θέ- 

470 σεώς του καί τοϋ άξιώματος αυτού ύπεστήριζε. άμα ώς έμαθεν 
ότι ό σκοπός τοϋ συλλαλητηρίου άπέβλεπε κυρίως εις τήν παϋσιν 
τοϋ Δημαρχιακού Συμβουλίου, συνέλαβε προς ματαίωσιν αυτού 
τό έξής σατανικόν σχέδιον. Έν συνεννοήσει μετά τοϋ οργάνου 
του κ. Ν. Λεοντίδου. διευθυντοϋ τοϋ «Λόγον», διέδωκαν ότι οί 

475 τήν ιδέαν τοϋ συλλα[σ. 2\]λητηρίου συλλαβόντες, εϊχον σκοπόν 
νά άποδιώξωσι τόν Μητροπολίτην Χρύσανθον καί νά ζητήσωσι 
τήν άντικατάστασιν αύτοϋ υπό Ρώσσου Μητροπολίτου. Καί δέν
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περιωρίσθησαν έως εδώ οί συκοφάντου καί διαστροφείς τής αλή
θειας, άλλα και ροπαλοφόρους εμμίσθους έστησαν εν τω Λημαρ- 

480 χιοαιφ κήπω άνήμερα τοϋ Πάσχα τοϋ 1917, όπως ξυλοκοπήσωσι 
τούς συλλαβόντας την ιδέαν τοϋ συλλαλητηρίου. Τό αντεθνικόν 
καί άντιχριστιανικόν τούτο κίνημα, εάν έλάμβανε χώραν, πάντως 
θά εϊχεν ως αποτέλεσμα τό αιματοκύλισμα καί τάς εκ τούτου σο- 
βαρωτάτας συνέπειας· ευτυχώς όμως ή σώφρων πολιτεία τών 

485 διοργανωτών τοϋ συλλαλητηρίου έπρόλαβε καί άπεσόβησε τό κα
κόν. Θεωροϋμεν δέ έπάναγκες νά προσθέσωμεν ότι ή διοργανω
τική τοϋ συλλαλητηρίου επιτροπή εγκαίρως άπέστειλε διμελή επι
τροπήν, όπως άναγγείλη εις τον Μητροπολίτην τον σκοπόν τοϋ 
συλλαλητηρίου καί ζητήση τήν έγκρισιν αύτοϋ· οντος δέ, άφοϋ 

490 έζήτησε καιρόν νά σκεφθή, έδήλωσε συγχρόνως ότι θεωρεί καλόν 
νά ύποβάλη τό ζήτημα εις τήν έγκρισιν τών τριών Κοινοτικών 

' Σωματείων καί τήν πρότασιν ταύτην τοϋ Μητροπολίτου ασυζη
τητί έδέχθη ή διμελής επιτροπή. Άλλ’ επειδή τα Κοινοτικά Σω
ματεία κανονικώς καί νομίμως δέν θά ήδύναντο νά άπορρίψωσι 

495 τνν ιδέαν τοϋ συλλαλητηρίου, ό ευφυής! Μητροπολίτης έπενόησε 
καί διέδωκε τήν ανωτέρω μνημονευθείσαν συκοφαντίαν καί επέ
τυχε τοιουτοτρόπως τήν αποτυχίαν τοϋ συλλαλητηρίου καί εδη- 
μιούργησε τήν λυπηρόν εκείνην κατάστασιν.

10). Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος υπαίτιος τής 
500 κοινοτικής παραλυσίας.

Αποτέλεσμα τής εγνωσμένης έγωπαθείας καί τής απολυταρ
χικής δός δ , είπεϊν τής Χαμηδικής πολιτείας τοϋ κ. Χρυσάνθου, 
είνε καί ή ύφισταμένη κοινοτική έξάρθρωσις καί [σ. 22] παραλυ
σία. Ή  Δημογεροντία, ήτις κατά τον Κανονισμόν είνε οκταμελής, 

505 άποτελεϊται εκ τριών εκπροσώπων τό Συμβούλων τών Σχολεί
ων, άντί δέκα μελών, άποτελεϊται εκ τριών προσώπων ή δέ Εφο
ρεία εξ ένός καί μόνου άτόμου, ενώ έπρεπε νά είνε τριμελής. 
Απαντα τα άτομα ταϋτα είναι υπόλοιπα τών προ πενταετίας 

έκλεγέντων κανονικών Σωματείων, ενώ άρθρον τοϋ Κανονισμού 
510 τής κοινότητος ορίζει ρητώς ετήσιας έκλογάς. Ή  'Αντιπροσω

πεία, τό σπουδαιότατον τούτο Σωματεϊον τής κοινότητος, τό 
άποτελοϋν τήν βάσιν καί τών λοιπών Σωματείων καί έχον τό δι
καίωμα τοϋ έξελέγχειν τα κοινοτικά πράγματα, από τον Μάϊον 
τοϋ 1917 δέν ύφίσταται. Καί ενώ επί Ρωσσοκρατίας ούδέν κώλυ- 

515 μα ύπήρχε προς διενέργειαν εκλογών, τοιαϋται δέν έγένοντο- δέν
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έγένοντο δέ καί μετά τήν ανακατοχήν. άλλ' οϋτε καί μετά τήν 
άνακωχήν καί ώς άφορμή σκοπίμως καί άδικαιολογήτως προ
βάλλεται ή πολιτική κατάστασις καί ή άπονσία των έν Ρωσσιμ με
ρικών προσφύγων Τραπεζονντίων, ενώ άπασαι αί λοιπαί Κοινό- 

520 τητες τής Μαύρης Θαλάσσης άμέσως μετά τήν άνακωχήν κατήρ- 
τισαν κοινοτικά κανονικό Σωματεία μέ τούς υπάρχοντας όλίγονς 
άνθρώπους των. Ή  πολιτεία αϋτη τού Μητροπολίτου, τού όποι
ου ό σκοπός εΐνε νά άγη καί φέρη τά πράγματα κατά βούλησιν 
δλως ιδίαν, έδημιούργησεν έν τή ήμετέρμ κοινότητι μίαν τοιαύ- 

525 την χαώδη καί άλγεινήν κατάστασιν, ώστε κάλλιστα δύναται νά 
έφαρμοσθή ενταύθα τό «μπάτε χοΐρ’ άλέστε καί άλεστικά μην 
δώστε».

Έκτος τής κοινοτικής παραλυσίας, ήν έδημιούργησεν ή αυθαί
ρετος πολιτεία τού Μητροπολίτου ημών Χρνσάνθον, έπέφερεν 

530 οϋτος καί τήν παραλυσίαν τών Σχολείων άπό τε έκπαιδευτικής 
καί ηθικής άπόψεως. Άπόδειξις τούτων εΐνε ότι εις τήν θέσιν δι- 
ευθυντοϋ, Γυμνασιάρχου διώρισε τελειό[σ. 23]φοιτόν τινα Ήμι- 
γνμνασίου, ένώ εύρίσκοντο έν τή Σχολή δύο καθηγηταί διπλωμα
τούχοι, καί άπό διετίας κρατεί τούτον εις τήν θέσιν ταύτην άνε- 

535 βίβασε δέ καί τινας άλλους αποφοίτους Γυμνασίου εις καθηγητάς 
καί άνέθηκεν εις αυτούς Γυμνασιακά μαθήματα. Καθηγηταί έλευ- 
θέρως καί άναφανδόν ύποστηρίζουσι τον μαλλιαρισμόν έν τε τή 
Σχολή καί έκτος αυτής, έλευθέρως δέ καί άφόβως εκφράζονται 
άπό τής έδρας των κατά τού θεμελιωτού τής ήμετέρας θρησκείας 

540 καί ένώπιον έφορων καί διδασκάλων κυνικώτατα ύβρίζουσι τήν 
Παλαιόν Διαθήκην, ήν πορνοφυλλάδα άποκαλοϋσιν οί άσεβέστα- 
τοι. Διδάσκαλοι τό δηλητήριον τής διαιρέσεως καί τού διχασμού 
έν ταΐς άπαλαΐς καρδίαις τών μαθητών έπιτηδείως έγχέουσιν οί 
τοιοϋτοι δέ καθώς καί οί άλλοι ύβρισταί τής Αγίας ημών θρη- 

545 σκείας καί προφορικώς καί έγγράφως κατηγγέλθησαν εις τόν Μη
τροπολίτην άλλ’ οϋτος έκώφευσε καί εις τόν κάλαθον τών άχρη
στων τάς καταγγελίας παρέπεμψεν. Ή  συστηματική αϋτη περι- 
φρόνησις καί άδιαφορία τού Μητροπολίτου άποδοτέα άφ' ένός 
μέν εις τό ότι πάντα τά άνωτέρω συμβιβάζομαι μέ τάς ιδίας 

550 αυτού άρχάς καί πεποιθήσεις, άφ’ ετέρου δέ εις τό ότι οί τοιοϋτοι 
διδάσκαλοι είναι διαπρύσιοι κήρυκες τής έγωπαθείας καί τής δια- 
φημίσεως αυτού. Καί ταϋτα μέν ούτως έχουσιν έν συνάψει τά 
κατά τού ήμετέρου Μητροπολίτου, τά όποια έχων ύπ’ δψει τήν
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εις Ευρώπην απουσίαν του άνέβαλον μέχρις σήμερον νά καταγ- 
555 γείλω εις τά Πατριαρχεία, εν οϊς κατοπτρίζεται προς τοϊς άλλοις 

καί ή εμπάθεια καί ό ακόρεστος αύτοϋ εγωισμός, προς ίκα- 
νοποίησιν των οποίων καί έπί πτωμάτων άκόμη δύναται νά 
άνέλθη ό κληρικός οϋτος- μή έπιθυμών δε νά έπεκταθώ περισσό
τερον έπί τοΰ σημείου τούτου, κλείω την παρούσαν συνοπτικήν 

560 μου έκθεσιν, δώ ής ώς εν έπιλόγφ θεωρώ έπάναγκες νά γνωρίσω 
τή Μητρί Έκκλησίμ δτι ό είρημένος Μητροπολίτης, εκτός των [σ. 
24] ανωτέρω έκτεθέντων, διέπραξε καί πλεϊστα άλλα έκτροπα καί 
έκθεσμα καί ανιαρά, τά όποια όμως θεωρώ περιττόν νά αναφέρω 
ένταϋθα τοσούτφ μάλλον, καθ' όσον τά άνωτέρω έκτεθέντα 

565 άρκοΰσι, νομίζω, προς άπόδειξιν τής αντεθνικής καί αυτόχρημα 
εθνοκτόνου αύτοϋ πολιτείας, καί ότι έπομένως τό συμφέρον τών 
Ελλήνων τής επαρχίας Τραπεζοϋντος, τό γόητρον καί ή άξιο- 

’ πρέπεια τής Εκκλησίας καί τού "Έθνους καί αυτό άκόμη τό ατο
μικόν συμφέρον τού Μητροπολίτου άπαιτοϋσι τήν έντεϋθεν άπο- 

570 μάκρυνσιν αύτοϋ προ παντός σήμερον, όπότε αί ήμέραι χαλεπαί 
είσίν καί αί περιστάσεις άπαιτοϋσι Μητροπολίτην ταπεινόν καί 
άγαθόν τήν καρδίαν, σώφρονα τό ύφος καί άληθή ποιμένα τοΰ 
Χριστού, τήν ψυχήν αύτοϋ θύοντα υπέρ τής ποίμνης καί ούχί τήν 
ποίμνην υπέρ τής έγωπαθείας του καί τής αύτορεκλάμας του.

575 Έπί τούτοις άσπαζόμενος εύλαβώς τήν άγίαν Υμώ ν δεξιάν 
διατελώ μετά σεβασμού καί άφοσιώσεως.

Έν Τραπεζοϋντι τή 29η Απριλίου 1920

(Ύ πογρ.) Λημήτριος X. Σεράσης 
Διευθυντής τοϋ «Φάρου τής Ανατολής»

[Ο. 25]

580 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σεβασμιώτατε Τοποτηρητά τοϋ ΟΙκουμεν. Θρόνον 
'Αγία καί Ιερά Σύνοδος.

Εξεπλάγην μαθών έκ τών έφημερίδων τής πρωτευούσης ότι ή 
Αγία καί Ιερά Σύνοδος άπέρριψε τήν υπό ήμερ. 29 Απριλίου έ.έ.
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585 αναφοράν μου. δΤ >κ κατήγγειλα τή Μητρί Εκκλησίμ τάς έκτρο
πους καί έκνόμους καί αντεθνικός πράξεις του Μητροπολίτου 
Τραπεζοϋντος κ. Χρυσάνθον, επί τώ λόγω ότι ή άναφορά μου 
εκείνη δέν έφερε τάς νπογραφάς καί τό κύρος τών κοινοτικών 
Σωματείων. Εξεπλάγην, λέγω, διότι ούδέποτε έφανταζόμην ότι ή 

590 'Αγία καί Ιερά Σύνοδος θά έξήνεγκε μίαν τοιαύτην πρωτάκου-
στον καί πρωτοφανή διά τά χρονικά τής ιστορίας γνώμην, ότι δη
λαδή θά άπέδιδε μεγαλειτέραν σημασίαν μάλλον εις τά πρόσωπα 
παρά εις τήν ουσίαν τον ζητήματος, εις τάς καταγγελλόμενος δη
λονότι σοβαρός καί αυταποδείκτους κατηγορίας.

595 Κοινοτικά Σωματεία, ώς καί έν τή άναφορά μου έκείνη άνέ- 
φερον, άπό πενταετίας δέν νφίστανται ούδ' εΐνε δυνατόν νά σχη- 
ματισθώσι τοιαϋτα, ενόσω ό Μητροπολίτης άρνεϊται νά διατάξη 
τήν έκλογήν Σωματείων, ενόσω συμφέρει [σ. 26] εις αυτόν ή τοι- 
αύτη χαώδης κατάστασις, ή κοινοτική αϋτη παραλυσία καί άπο- 

600 σύνθεσις- άλλά καί άν άκόμη ύπήρχον τοιαϋτα κοινοτικά σωμα
τεία, πάλιν θά άπέφενγον νά ζητήσω τήν υπογραφήν καί τό κϋρος 
αυτών διά παρόμοιας φύσεως ζητήματα, τά όποια άλλως τε έκα
στος δύναται καί δικαιούται νά καταγγείλη τή Μ. Εκκλησίρ, διό
τι -ώς καί άλλοτε εϊπον- δέν έπιθνμώ νά δώσω εγώ άφορμήν εις 

605 τήν διαίρεσιν καί τον διχασμόν τοϋ τόπου καί διότι άλλοίμονον 
εις ημάς, άλλοίμονον εις τάς κοινότητας, εάν τό παν ήθελε έξαρ- 
τηθή άπό τά κοινοτικά σωματεία, άπό έν ή δύο πρόσωπα καί μά
λιστα, όταν ταϋτα ιδιοτέλειας ένεκεν γίνωνται όργανα τυφλά εξυ
πηρετούντο τάς ορέξεις τών άρχόντων.

610 'Εγώ καί ώς Ελλην καί ώς Χριστιανός καί ώς δημοσιογράφος 
καθήκον μου έθεώρησα νά φέρω εις γνώσιν τής Μητρός Εκκλη
σίας τά βδελυρά καί άνήκουστα, τά όποια διέπραξεν ό Μητρο
πολίτης Τραπεζοϋντος, ό κακός αυτός δαίμων τής πατρίδος μου, 
καί νά ζητήσω τήν άπαλλαγήν ταύτης άπό τών χειρών τοϋ άσυ- 

615 νέτου καί φοβερού εκείνου άνθρώπου■ άλλ’ έάν ή Μήτηρ Εκκλη
σία έχη λόγους καί έπιθυμή νά διατηρήση εις τούς κόλπους της 
ένα Μητροπολίτην, όσης έκηλίδωσε τήν τιμήν καί τήν 
ύπόληψιν τοϋ ποιμνίου τον, δστις ελαφρά τή σννειδή- 
σει κατεβρόχθισε δεκάδας δλας χιλιάδων λιρών τουρ- 

620 κικών περιουσιών, δστις υπό τών ρωσσικών δικαστη
ρίων κατεδικάσθη ώς σφετεριστής τών μεταλλικών



νδάτων Κιθαραίνης, δστις διά τής αδιαφορίας τον ή 
καί διά λόγους, οϋς ό ίδιος γνωρίζει, άπεμπόλησεν εις 
τους Σλαύονς τά αρχαιολογικά κειμήλια τής πατρίδος 

625 μου, τά όποια οί Τοϋρκοι επί ολοκλήρους αιώνας έσε- 
βάσθησαν, όστις [σ. 27] διά τής άφρόνον πολιτείας του 
έπέφερε τον θάνατον εις χιλιάδας άθώων ανθρωπίνων 
υπάρξεων τής τε επαρχίας του καί των επαρχιών Χαλ- 
δίας καί Ροδοπόλεως, δστις αγαπά πάντοτε καί όρεγε- 

630 ται νά ύβρίζη καί συκοφαντή ίδιώτας καί άλλους άν- 
δρας εγνωσμένης πολιτικής άξίας καί ίκανότητος, καί 
δστις τέλος ώς μόνα προσόντα κέκτηται τό ψεύδος, τον 
δόλον καί τήν άπάτην, τοϋτο δεν είνε έργον ήμέτερον νά τό 

- έξετάσωμεν, εϊνε έργον της Μητρός Εκκλησίας, ήτις δύναται νά 
635 προστατεύση καί διατηρήση εν τοίς κόλποις Της δντινα θέλει καί 

επιθυμεί.
Εκείνο τό όποιον κυρίως ένδιαφέρει εμέ τον ίδιον καί διά τό 

όποιον οφείλω νά σκεφθώ, εϊνε τό ζήτημα τής βδελυράς κατηγο
ρίας, ήν σατανικότατα μοί προσήψεν ό Μητροπολίτης Τραπε- 

640 ζοϋντος, ότι δήθεν έπρόδωσα αυτόν, εϊνε τό ζήτημα τής τιμής καί 
ύπολήψεώς μου, ήν ήθέλησε νά κηλιδώση καί άμαυρώση ό λει
τουργός οϋτος τοΰ ύψίστου! Τήν τοιαύτην έπονείδιστον κατηγο
ρίαν επ’ ούδενί λόγω δύναμαι νά ανεχθώ' διόπερ καί τό δεύτερον 
ήδη άπευθύνομαι προς Υ μάς καί εκλιπαρώ καί άπαιτώ εν όνό- 

645 μάτι τοΰ Δικαίου καί τής :Αλήθειας, όπως όρισθή ημέρα δι
κάσιμος, κλητευθώμεν δ τε Μητροπολίτης καί εγώ ένώπιον τής 
Τεράς Συνόδου καί ύποχρεωθή οϋτος δΤ επισήμων εγγράφων νά 
άποδείξη τήν κατ’ έμοΰ έξυφανθεϊσαν κατηγορίαν ή διαψεύση 
ταύτην.

650 Ίσως δ Σεβασμιώτατος, κατά τήν συνήθειάν του, νά προβάλη 
τήν δικαιολογίαν δτι εις τό κήρυγμά του εκείνο, τό όποιον έξε- 
φώνησεν εν τή έκκληοίμ τοΰ Αγίου Βασι[σ. 28]λείου καί εν τφ  
όποίφ εϊπεν δτι «ύπάρχουσιν εν τή ήμετέρμ κοινωνίμ προδόται», 
δέν άνέφερε πρόσωπα καί δτι επομένως δέν επιτρέπεται εις εμέ 

655 νά νομίζω δτι κατ' έμοϋ άπευθύνετο ή κατηγορία έκείνη, ουδέ δι
καιούμαι νά έγείρω άγωγήν καί ζητήσω ίκανοποίησιν. Ή  δικαιο
λογία του αϋτη τότε μόνον θά είχε ποιάν τινα δόσιν αλήθειας, έάν
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ή Σεβασμιότης τον ήγαθύνετο νά άπαντήση εις τήν έπιστολήν, ήν 
τφ  άπηύθννεν ό συμπολίτης ημών κ. Σωκράτης Μονμτζίόης 

660 ευθύς άμέσως τήν έπομένην τον κηρύγματος καί δ ι’ ής ούτος έζή- 
τει εξηγήσεις. Ό  ισχυρισμός του ούτος, λέγω, τότε μόνον θά είχε 
βάσιν τινά, εάν ό Σεβασμιώτατος έσπευδεν άμέσως νά διαψεύση 
διά τοϋ τύπον και διά τής υπογραφής του όσα κατ' εμού έγραψε 
τό δημοσιογραφικόν αυτού όργανον ή «Εποχή», ήτις ούχί πλέον 

665 κεκαλνμμένως, άλλ ’ όνομαστί έδήλωσεν από των στηλών της ότι 
δήθεν εγώ έπρόδωσα τον κ. Χρύσανθον! Τό τοιοϋτον δέν έπρα- 
ξεν, ούδ’ έσκέφθη ίσως νά τό πράξη, διότι ένδομύχως αισθάνεται 
τί έπραξε καί καλώς γνωρίζει κατά τίνος έστρέφετο ή κατηγορία- 
άρα ό ισχυρισμός του είνε άδικαιολόγητος, άρα ό Μητροπολίτης 

670 Τραπεζοϋντος ψεύδεται καί άπατά τήν Εκκλησίαν διατεινόμενος 
ότι δέν ύπενόει εμέ εις τό ιστορικόν εκείνο κήρυγμά του, εις τήν 
άνάμνησιν καί μόνην τοϋ όποιον ίλιγγιμ ό νους παντός Χρι
στιανού, ταράσσεται ή ψυχή παντός "Ελληνος.

Τούτων ούτως έχόντων άκράδαντον τρέφω τήν πεποίθησιν ότι 
675 ή Μήτηρ Εκκλησία θά εύδοκήση τήν φοράν ταύτην νά λάβη υπό 

σπουδαίαν έποψιν τά άνωτέρω καί δέν θά θελήση νά απόρριψη 
τήν αιτησιν πιστού καί άφωσιωμένου Αυτής τέκνου, τό όποιον 
προς Αυτήν προσφεϋγον δικαιοσύνην καί μόνον δικαιοσύ
νην ζητεί- εάν όμως καί πάλιν ή [σ. 29] Ιερά Σύνοδος κωφεύση 

680 εις τά δίκαια παράπονά μου καί άρνηθή νά μοί παράσχη τήν δέ
ουσαν ίκανοποίησιν, μετά λύπης μου δηλώ Αυτή ότι θά άναγκα- 
σθώ, παρά τήν θέλησίν μου, νά καταφύγω εις τά πολιτικά δικα
στήρια καί ζητήσω παρ’ αύτών έκείνο, τό όποιον μοί ήρνήθη ή 
Μήτηρ μου Εκκλησία, τήν δέ ευθύνην τοϋ τοιούτου διαβήματος 

685 μου δέν θά υπέχω πλέον εγώ.
’Επί τούτοις άσπαζόμενος τήν σεβασμίαν Υμώ ν δεξιάν δια- 

τελώ
Έν Τραπεζοϋντι τη 19η Αύγούστου 1920.

Τής Ύμετέρας Σεβασμιότητος πειθήνιον τέκνον
690 (Ύπογρ.) Δημήτριος X. Σεράσης

Διευθυντής τοϋ «Φόρου τής 'Ανατολής»
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[σ. 30]
Ε Π Ι Α Ο Γ Ο Σ
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700
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Έκ των έν ταϊς δνσί ταύταις άναφοραϊς διατνπουμένων κα
τηγοριών καταλαμβάνει πλέον ό άναγνώστης όποιος τίς έστιν ό 
Μητροπολίτης Χρύσανθος, ό τούπίκλην Φιλιππίδης, δν ή κοινή 
γνώμη κατεδίκασεν ήδη από πολλού.

Ό  μεγαλόσχημος οΰτος κληρικός, από τον όποιον λείπει καί 
ή ελάχιστη άκόμη θρησκευτική άρχή καί πεποίθησις, αντί να 
έμφανισθή ενώπιον τής Ίεράς Συνόδου, προ τής όποιας είχε προ- 
σκληθή, καί να διάψευση τάς κατ’ αυτού κατηγορίας ή καί νά 
απόδειξη τήν καθ' ημών τόσον σατανικώς έξυφανθεΐσαν άσύστο- 
λον συκοφαντίαν, τουναντίον όλα τα χθαμαλά μέσα μετεχειρίσθη, 
γήν καί θάλασσαν έκίνησεν, όπως συγκάλυψη τά άσυγκάλυπτα, 
όπως άπορριφθώσιν αί άναφοραί μας έκεΐναι, με τήν αξίαν 
οίκτου ιδέαν του δτι θά κατορθώση τοιουτοτρόπως νά αποπλά
νηση καί πάλιν τήν κοινήν γνώμην καί νά ύψωθή εις τό ύψος 
έκεΐνο, άπό τό όποιον έπόμενον ήτο νά καταπέση καί νά κατα- 
συντριβή.

Ά λ λ ’ έστω■ άφ’ οϋ πολύ καλά έγνώριζεν δτι αί κατ’ αυτού κα- 
τηγορίαι ήσαν άληθέσταται καί έπομένως δεν ήτο δυνατόν νά τάς 
διαψεύση, άλλ’ ουδέ καί τήν καθ’ ημών κατηγορίαν του νά από
δειξη, έπρεπε τουλάχιστον νά έχη τό θάρρος καί τήν δύναμιν νά 
έμφανισθή ενώπιον τής Ίεράς Συνόδου, νά όμολογήση τά σφάλ
ματά του, τοϋθ’ δπερ θά έπραττε πας τίμιος καί ευσυνείδητος 
άνθρωπος, καί νά ζητήση τήν επιείκειαν τής Μητρός ’Εκκλησίας, 
οπότε καί θά ήτο πράγματι άξιος συγγνώμης.

Στην πρωτότυπη έκδοση σημειώθηκαν τά άκόλουθα τυπογραφικά καί άλλα 
σφάλματα:

32 έθνσαύριζεν 39 άφοσιωμένος- 40 άλαζωνίαν 56 άπήτει- 79 άφοσιωμέ- 
νον 91 νά μή γείνω άλλά έχει σβηστεΐ ή λέξη μή· 176 αυτόν  195 όιαλειφθείς- 
199 τεμένοις 219 έπαφίνωμεν 225 Ρωσσοκρατείας- 229 γογγίζη- 247 άπήτησε- 
261 συγκαλείψη- 307 μεγαλεπήβουλος- 323 παντελή· 356 μήνυν  363 αίφνηδίαν 
436 προσκηνιτων 492/93 ασυζήτητεί· 593 καταγγελομένας- 653 κοινωνία, βλ. 
όμως στ. 237, οπού γράφεται Κοινότητι■ 665 κεκαλυμένως- 703 συγκαλείψη.
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Σχόλια στα κείμενα τοΰ φυλλαδίου

3 καί 50 πρώην Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος : Βλ. πιο πάνω, 93/94.
11 διά δυο άρθρων : Πρόκειται γιά τά δύο άρθρα, πού περιλαμβά

νονται στο φυλλάδιο "Ελληνες καί Λεβαντίνοι τοΰ ίδιου Δ. Σεράση καί 
πού άναδημοσιεύονται πιό πάνω, 23-35. Βλ. καί Σχολιασμός, 158/59 
[2φ. 11-18],

14 μετά την πτώσιν τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνον : Ό  βασιλέας 
Κωνσταντίνος απομακρύνθηκε στις 20 Μαΐου 1917 (ή άνακωχή τοΰ 
Μούδρου ύπογράφηκε στις 30 Όκτ. 1918). Βλ. καί Σχολιασμός, 158/59 
[2φ. 11-18].

41/42 Πατριαρχικούς θρόνους ώνειρεύθη ό δυστυχής: Δέ γνωρίζου
με εάν προτάθηκε ή υποψηφιότητα τοΰ μ. Χρ. γιά τήν πλήρωση τής 
κενής θέσεως τοΰ πατριάρχη άπό τήν παραίτηση τοΰ Γερμανοΰ Ε ' έως 
τήν εκλογή τοΰ Μελετίου Δ '. Βλ. πιό πάνω, σ. 93, σημ. 3- πιό κάτω, 
Σχολιασμός, 159/60 [2φ. 41/42] καθώς καί Θεοφύλακτος, 304: «Έπι- 
τυγχάνων κάτι επί πλέον [γιά τό ποντιακό ζήτημα] θά έχρησιμοποίει [ό 
μ. Χρ.] τούτο διά τήν άνοδόν του εις τον Πατριαρχικόν θρόνον.»

44-47 τής ήμετέρας έφημερίδος, τοϋ «Φάρου τής Ανατολής», καθώς 
καί ... τοϋ εγκρίτου «Νεολόγον»: Δυστυχώς δέ διαθέτουμε τά φύλλα 
τών δύο αυτών εφημερίδων, γιά νά άποτιμήσουμε τί έγραφαν τότε γιά 
τό μ. Χρ. Βλ. πιό πάνω, σ. 59, σημ. 30 καί πιό κάτω, 204-06 (Μνεία τοΰ 
τύπου).

52 άναφοράς δύο διεβιβάσαμεν : Ή πρώτη έχει ημερομηνία 29.4. 
1920 (π.ή.), ή δεύτερη 19.8.1920 καί ό Πρόλογος τοΰ φυλλαδίου 1.12. 
1921. Ό πω ς ήδη γνωρίζει ό άναγνώστης, ή πρώτη άναφορά κατά τής 
πολιτείας τοϋ μ. Χρ. άπορρίφθηκε άπό τήν 'Ιερά Σύνοδο τοΰ Οίκουμ. 
Πατριαρχείου μέ τό αίτιολογικό ότι δέν τήν είχαν προσυπογράψει τά 
ελληνικά σωματεία τής πόλεως καί τής επαρχίας Τραπεζούντας. Βλ. 
2φ. 583-685, δεύτερη άναφορά, όπου άναφέρεται ή άπόρριψη αυτή, καί 
692-716, Επίλογο, όπου μνημονεύεται ή άπόρριψη τής δεύτερης άνα
φοράς καί εκτίθεται ό σχολιασμός τοΰ φυλλαδιογράφου.
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56-62 δυστυχώς όμως ή Μ. Εκκλησία — καί ό ακόρεστος εγωισμός: 
Υπενθυμίζουμε ότι τό φυλλάδιο τυπώθηκε την 1.12.1921 (βλ. προη
γούμενο σχόλιο 52 καί Σχολιασμός, 160/61 [2φ. 56-62]).

83/84 τού Μητροπολίτου ημών κ. Χρυσάνθου : Βλ. σχόλ. 3 καί 50, 
όπου ό μητροπολίτης χαρακτηρίζεται πρώην.

91/92 ένός κοινοτικού διχασμού: Πρόκειται για τις κοινοτικές αντι
μαχίες πού συνέβησαν παλαιότερα, με αφορμή τη λειτουργία τοΰ Φρο
ντιστηρίου Τραπεζούντας στά χρόνια 1852/53 (Δ. Οίκονομίδης, «Συνο
πτική ιστορία τοΰ περιωνύμου Ελληνικού Φροντιστηρίου Τραπε- 
ζοΰντος», Ποντιακά Φύλλα 1, τεϋχ. 7/8 [Σεπτ.-Όκτ. 1936] 2/3), καί με
ταγενέστερα, μέ αφορμή (Χρύσανθος, «Εκκλησία», 659-64) τήν αντι
κατάσταση (23.4.1893) τοΰ μητροπολίτη Τραπεζούντας Γαβριήλ Τα- 
τρουδάκη από τό νέο μητροπολίτη Κωνστάντιο Καρατζόπουλο, διαμά
χη πού έληξε τό 1897.

ΤΙ9-23 τον Ρωσσικόν καί Αρμενικόν τύπον της Ρωσσίας ... Ελλη
νικός τύπος ... τού ξένου τύπου : Βέβαια δέν έχουμε τις εφημερίδες πού 
ύπονοεΐ ό φυλλαδιογράφος. Μετά τήν αποχώρηση των ρωσικών στρα
τευμάτων από τήν ποντιακή περιοχή καί Τραπεζούντα οί έκδιδόμενες 
στήν Τραπεζούντα έφημερίδες ήταν μόνο ό Φάρος της ’Ανατολής τον Δ. 
Σεράση καί ή ’Εποχή τοΰ Ν. Καπετανίδη, καί ώς εκ τούτου είναι αδύνα
τον νά τεκμηριώσουμε όσα αναγράφονται στήν πρώτη κατηγορία (σχόλ. 
44-47). Βλ. Σχολιασμός, 162/63 καί 204-06 (Μνεία τοΰ τύπου).

137 τήν ράβδον του: Πρόκειται για τήν άρχιερατική ράβδο, τήν οποία 
ό μητροπολίτης κρατεί ώς σύμβολο τής πνευματικής του έξουσίας. Αυτό 
άλλωστε γράφει καί ό Χρ. στις Αναμνήσεις: [130] Μαθών τούτο έξήλθον 
αμέσως εκ τής Μητροπόλεως καί συνοδείρ τής Ελληνικής χωροφυλακής 
διέλυσα τούς λεηλατούντας, χρησιμοποιήσας καί ήν έφερον άρχιερατικήν 
ράβδον, ήτις καί έθραύσθη επί τής ράχεως ένός εκ τών λεηλατούντων, 
πληγώσασα κατά τήν θραύσιν τήν χεϊρα μου. Βλ. καί Σχολιασμός, 163.

144 Ό  μητροπολίτης δέν έξετέλει χρέη Νομάρχου, όπως γράφει ό Δ. 
Σεράσης, άλλα ήταν ό ηγέτης τής περιοχής. Βλ. Σχολιασμός, 164 κ.έ.

154-56 εις τον Τουρκικόν τύπον Τραπεζοϋντος ... ό δέ Ελληνικός 
τύπος Τραπεζοϋντος : Βλ. πιο κάτω, 204-06 (Μνεία τοΰ τύπου).

163 Κιθαραίνης : Χοιριό στήν περιφέρεια (στά δυτικά) τής Τραπε
ζούντας· ανήκε στήν υποδιοίκηση Πλατάνων καί είχε πηγές μέ μεταλ
λικά νερά (Γ. Δομνηνός, Γεωγραφία τού Πόντου [Τραπεζοΰς 1896], 28, 
63), από τις όποιες πολλοί Τραπεζούντιοι πορίζονταν τό πόσιμο νερό. 
Βλ. Σχολιασμός, 173-76.
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167 Γ. Φωστηρόπουλον : Γνωστός τραπεζίτης καί ιδιοκτήτης όμώ- 
νυμης τραπεζιτικής έπιχειρήσεως ( ’Αναμνήσεις. 93). "Ενας άπό τούς 
ηγέτες τής μερίδας πού ήταν άντίθετη πρός το μητροπολίτη Τραπεζού- 
ντας Κωνστάντιο, συνέβαλε τό 1897, μαζί μέ τό μητροπολίτη, τον Κων
σταντίνο Θεοφύλακτο καί τόν Κ. Βελισσαρίδη, νά επικρατήσει ειρήνη 
καί ομόνοια στήν κοινότητα καί επαρχία Τραπεζούντας. Καρπός τής 
ειρήνης ή απόφαση γιά τήν έκ βάθρων άνοικοόόμηση τού Φροντιστηρί
ου Τραπεζούντας. Υπήρξε μέλος τής επιτροπής άνοικοόομήσεως τού 
Φροντιστηρίου καί μέ αυτή τήν ιδιότητα πήγε μαζί μέ τόν Κ. Βελισσα- 
ρίδη στη Ρωσία για συλλογή εράνων («Εκκλησία», 664, 762/63).

179/80 Γεωργίου Προυσαέως : Δέν κατέχουμε βιογραφικά καί άλλα 
στοιχεία γιά τόν Έλληνοπόντιο αυτόν.

195/96 ό ... άρχαιολόγος κ. Θ. Ούσπένσκυ : Ό  Th. Ouspensky (1845-
1928) , Ρώσος βυζαντινολόγος, ιστορικός καί άρχαιολόγος, δημοσίευσε 
μελέτες καί γιά τό μεσαιωνικό ελληνικό Πόντο, κυρίως Ιστορία τής 
Τραπεζούντας (Otscherki iz Istorii Trapezundskoj Imperii, [Leningrad
1929] ), καί, μαζί μέ τόν V. Benechevitch, Acres de Vazelon, (Leningrad 
1927). Τοΰ τελευταίου αυτού έργου δέν είδε εν ζωή τήν άποτύπωση. Βλ. 
καί Σχολιασμός, 177/78.

234-37 τήν 25 Μαρτίου 1918 ... έκαμε κήρυγμα ... έδήλωσεν ότι «έν 
τή ήμετέρρ Κοινότητι ύπάρχουσι προδόται ...»: Ή έπίσημη αύτή κα
ταγγελία άπό τό μ. Χρ. ασφαλώς υπονοούσε τούς άντιτιθεμένους πρός 
αυτόν στήν Τραπεζούντα. Βλ. πιο πάνω, 19 (Χειμωνίδης) καί Σχολια
σμός, 178/79.

244/45 συμπολίτης ημών κ. Σωκράτης Μουμτζίδης, δικηγόρος : Δέ 
διαθέτουμε στοιχεία γιά τό δικηγόρο Σ. Μουμτζίδη, ό όποιος, όπως 
έμφαίνεται καί άπό τό κείμενο τού φυλλαδίου, ήταν άπό τούς άντιπο- 
λιτευομένους τό Χρ. Επαναλαμβάνουμε ότι δέ μάς είναι προσιτά τά 
φύλλα τού τότε ποντιακού τύπου, γιά νά σημειώσουμε περισσότερα.

287 Έπί δώδεκα συναπτά έτη : Ό  Δ. Σεράσης ύπενθυμίζει στήν 'Ιερά 
Σύνοδο τήν κοινωνική αλλά ιδίως έθνική του δράση. Βλ. πιό πάνω, σ. 
18, σημ. 27, όπου παρατίθεται άπόσπασμα άπό Βαλαβάνη-Βιολάκη, 
εγκωμιαστικό γιά τό Σεράση.

344/45 Τουρκικόν πολυάριθμον άνταρτικόν σώμα ... : Γιά τό επει
σόδιο αυτό βλ. Σχολιασμός, 193.

352/53 άν μή κατέφθανεν εγκαίρως επιστολή τοϋ Μητροπολίτου 
Χαλδείας : Βλ. πιό πάνω, 19, έκθεση Χειμωνίδη.

378-80 ή μή είσοδος τών άνταρτικών σωμάτων εις τήν πόλιν μας
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οφείλεται εις τάς ένεργείας τον τότε Ρώσσον δημάρχου Τραπεζοϋντος 
κ. Προχόροβιτζ 389-91 έκανονίσθη δέ και ή είσοδος τοϋ Τουρκικού 
στρατού εν τη πόλει μας, γενομένη την 10 Φεβρουάριον τού έτους 1918: 
Διαφορετικά γράφονται οί ενέργειες αυτές στις ’Αναμνήσεις, 165-76. 
Βλ. καί Σχολιασμός, 192/93.

423 Οί μοναχοί τής Σταυροπηγιακής ταντης Μονής ... : 'Όλο τό κεί
μενο τής όγδοης κατηγορίας παρουσιάζει διαφορετικά την πλοκή τοϋ 
επεισοδίου. Είναι ενδιαφέρουσα ή παραβολή τοϋ κειμένου τοϋ Δ. Σε- 
ράση προς τή διήγηση τοϋ μ. Χρ. στις :Αναμνήσεις, 117 (άν τά δύο κεί
μενα άφηγοϋνται τό ίδιο γεγονός). Βλ. Σχολιασμός, 196/97.

536/37 Καθηγηταί ελευθέριος και άναφανδόν νποστηρίζουσι τον 
μαλλιαρισμόν: Γιά τό «μαλλιαρισμό» παραπέμπουμε στά δημοσιεύμα- 
τά μας: «Δημοτικιστής Χρύσανθος»· «Συμπληρωματικά»· «Σκληρός καί 
Χρύσανθος». Βλ. επίσης όσα ό Καραγκιοζίδης διηγείται, σ. 201, σημ. 
101 καθώς καί Σχολιασμός, 200-02.

580 Ή δεύτερη αναφορά τοϋ Δ. Σεράση με ημερομηνία 10 Αύγ. 1920 
άπεστάλη στήν Ιερά Σύνοδο, διότι τήν πρώτη άπέρριψαν οί ιεράρχες 
τοϋ Οίκουμ. Θρόνου, μέ τό αΐτιολογικό ότι δέν έφερε τάς ύπογραφάς 
καί τό κύρος των κοινοτικών Σωματείων [2φ. 588/89].

Τό περιεχόμενο τής δεύτερης αναφοράς είναι μιά περιληπτική ανά
λυση των καταγραμμένων κατηγοριών κατά τοϋ μ. Χρ. καί τής επι
μονής τοϋ Σεράση νά κληθεί ό Χρ. νά άπολογηθεΐ καί νά επανορθώσει. 
Καί κλείνει ό Δ. Σεράσης τήν άναφορά του: εάν όμως καί πάλιν — δέν 
θά υπέχω πλέον εγώ [2φ. 679-85]. Βλ. καί 204-06 (Μνεία τοϋ τύπου).

692-716 ’Επίλογος, βλ. πιο κάτω, 206/07.
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Σχολιασμός δευτέρου φυλλαδίου

Είναι σχεδόν αδύνατος ό σχολιασμός τοΰ φυλλαδίου. Λείπουν γιά 
τον ερευνητή πηγές σύγχρονες μέ τή χρονική περίοδο 1916-20, πού άνα- 
φέρεται στό έντυπο. Οί πηγές αυτές θά μπορούσαν, όπως καί γιά τό 
πρώτο φυλλάδιο, νά ήταν εφημερίδες, περιοδικά, πού έκδίδονταν ιδίως 
στήν Τραπεζούντα καί στήν περιοχή της όπως καί στήν Κωνστα
ντινούπολη, άλλά καί κάθε άλλο κείμενο δημοσιευμένο ή άδημοσίευτο.

Ή  έλλειψη τών πιο πάνω πηγών δυνατόν νά θεραπευθεϊ μέ τήν άνεύ- 
ρεσή τους στό μέλλον σέ ιδιωτικές βιβλιοθήκες ή καί στις βιβλιοθήκες 
ιδρυμάτων. Πάντως μέχρι σήμερα δέ γνωρίζουμε εάν υπάρχουν άνέκ- 
δοτα σχετικά κείμενα, καί επομένως ό σχολιασμός μας θά περιορισθει
μόνο στήν έντυπη τεκμηρίωση ώς προς τήν όρθότητα ή τήν αλήθεια τής 
εναντίον τού μ. Χρ. διατυπουμένης κάθε φορά κατηγορίας.

Δυστυχώς ή ιστορική άφήγηση προσωπικών άναμνήσεων ή γεγονό
των γιά τήν περίοδο 1914-22 είναι σχεδόν μηδαμινή. Καταγράφουμε 
καί πάλι μιά εξήγηση τού φαινομένου αυτού1: Τά άτομα, πού έζησαν τά 
χρόνια εκείνα καί μετέπειτα γνώρισαν τον προσφυγισμό, ήταν τόσο 
επηρεασμένα άπό τις τραγικές στιγμές πού βίωσαν, ώστε σχεδόν τό μό
νο δυνατόν νά άναδυθεΐ μεταγενέστερα ήταν τό τραγικό, τό άκρως άνα- 
σφαλές τών ημερών εκείνων. "Ολα τά άλλα είχαν σχεδόν έξαλειφθεΐ. 
Έχουμε μαρτυρίες γιά τά δεινά (βιαιοπραγίες, θανατώσεις, λεηλασίες, 
εξορίες κ.λπ.), δέν έχουμε όμως τόν απαραίτητο ιστορικό Ιστό τών χρό
νων εκείνων. Ακόμα καί άτομα, πού είχαν τήν ικανότητα καί τή 
δυνατότητα νά γράψουν καί νά δημοσιεύσουν ιστορικές άφηγήσεις, καί 
αυτά ακόμα δέν τό έπραξαν.

1. Πρόλογος

[2φ. 11-18] διά δυο άρθρων ... έξέμεσε τάς χειροτέρας ύβρεις κατά 
τοΰ ... κ. Βενιζέλου και τών όπαδών τον καί κατόπιν -μετά τήν πτώσιν

1. Βλ. π ιό  π άνω , 14.



τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου- παλινωδών έπλεξε τό έγκώμιον αυτόν εν 
τινι κηρύγματί του ...τη 15η Δεκεμβρίου 1918 ... μέ την όπισθοβουλίαν 
νά ευχαρίστηση τον ... αρμοστήν τής :Αγγλίας κ. Χάτζινσον : Είναι τά 
δύο άρθρα πού άπετέλεσαν τό φυλλάδιο τού 1920 Έλληνες καί Λεβα
ντίνοι2. Εκεί ό μ. Χρ. καταγγέλλεται ώς ό συγγραφέας των δύο αυτών 
άρθρων και κατηγορεΐται από τό Δ. Σεράση ώς οπαδός και ένθερμος 
ύποστηρικτής της πολιτικής τοποθετήσεως τοϋ βασιλέα Κωνσταντίνου 
γιά τή συμμετοχή τής Ελλάδας στον α ' παγκόσμιο πόλεμο. Ό  Χρ. 
όμως -όπως γράφει ό Δ. Σεράσης- μετέβαλε την πολιτική του τοποθέ
τηση καί τάχθηκε υπέρ τοϋ Βενιζέλου, όπως παρατηρήθηκε στο κήρυγ
μα τοϋ μητροπολίτη τής 15ης Δεκ. 1918. Ή μεταστροφή τοϋ Χρ. επιβε
βαιώνεται -χωρίς όμως νά σημειώνεται στο φυλλάδιο- από τό επεισό
διο κατά τήν πρόποση στό δείπνο Βατούμ τις πρώτες μέρες τοϋ Φεβρ. 
19193. Δέν ήταν λοιπόν οπισθόβουλη σκέψη τοϋ μ. Χρ. νά ευχαρίστηση 
τον εν τή έκκλησίμ ευρισκόμενον αρμοστήν τής \'Αγγλίας κ. Χάτζινσον, 
τό Δεκ. 1918. Ήταν πεποίθησή του πλέον νά υποστηρίξει τήν τότε έλ- 
λαδική κυβέρνηση Βενιζέλου, σύμφωνα καί μέ τήν πάγια πολιτική τοϋ 
Οίκουμ. Πατριαρχείου4, χωρίς όμως νά ακρωτηριάσει τις πολιτικές του 
πεποιθήσεις, πού τον τοποθετούσαν μεταξύ τών οπαδών τής πολιτικής 
ιδεολογίας τοϋ Η. Δραγούμη. Πράγματι στις :Αναμνήσεις γράφεται: 
[183] Μετά τινας ημέρας [τις πρώτες ημέρες τοϋ Νοεμ. 1918] έφθασεν 
ό Άγγλος Αρμοστής, τον όποιον παρεκαλέσαμεν νά φιλοξενήση ή 
οικογένεια Θεοφυλάκτου διά νά μείνη άνεπηρέαστος από τάς ραδι
ουργίας τών λεβαντίνων. Καί μετ’ όλίγας ημέρας έφθασεν ό Γάλλος 
Αρμοστής Lepicie όστις διακρινόμενος διά τά φιλελληνικά του αισθή
ματα δέν είχεν άνάγκην κηδεμονίας, οϊας έχρηζεν ό Άγγλος.

[2φ. 41/42] Πατριαρχικούς θρόνους ώνειρεύθη ό δυστυχής : Ή  φι
λοδοξία τοϋ Χρ. -τήν οποία υπερτονίζει ό Σεράσης-, καί αν άκόμα υ
πήρχε πραγματικά καί είχε έξωτερικευθεΐ, θά ήταν -καί ήταν-, σε 
αντίθεση μέ όσα γράφει ό Σεράσης στόν Πρόλογό του, έκ τών πραγ- 
μάτιον ά-νόητη καί ανέφικτη. Ό ταν έκδίδεται τό φυλλάδιο (1.12.1921), 
έχει εκλεγεί από τή Σύνοδο (25.11.1921) ό νέος πατριάρχης Μελέτιος 
Δ ' Μεταξάκης, ενώ ό μ. Χρ. δέν αποτελούσε persona grata γιά τό τουρ
κικό κεμαλικό καθεστιύς, αφού, σύμφωνα μέ δημοσίευμα τής 4.10.1921,

2. Βλ. πιό πάνω, 23-35, άναδημοσίευση τοΰ φυλλαδίου.
3. ’Αναμνήσεις, 185/86· βλ. καί πιό πάνω, 89/90, καί σ. 110, σημ. 39.
4. Βλ. πιό πάνω, 87/88.
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είχε καταδικαστεί από τό δικαστήριο τής Άμάσειας έρήμην σέ θάνατο5. 
Ή  τελική απόφαση καί επικύρωση τής εκλογής πατριάρχη, ώς γνωστόν, 
ήταν αποκλειστικό δικαίωμα τοϋ άρχηγοϋ τού όθιυμανικοϋ-τουρκικοΰ 
κράτους. Καί τότε ή Τουρκία άντιμετώπιζε ώς εχθρό τήν Ελλάδα καί 
τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στή Μικρά Άσία. Δέν ήταν λοιπόν 
δυνατόν τότε να επικυρωθεί ή καί νά ματαιωθεί έκλογή πατριάρχη, 
σύμφωνα μέ τήν παράδοση καί με τό ίσχύον, μετά τήν άλωση τής Κων
σταντινουπόλεως, εκκλησιαστικό κανονικό δίκαιο. "Ισως ό Σεράσης νά 
λησμόνησε τό νομικό αυτό κώλυμα. "Ισως νά μήν τό έλαβε υπόψη, γιά 
νά μή μειώσει τά γραφόμενά του. Παρά ταϋτα είναι βέβαιο ότι ό μ. Χρ. 
ήταν άτομο, πού θά εκπλήρωνε πλήρως τά καθήκοντά του, έάν έκ- 
λεγόταν Οίκουμ. Πατριάρχης6. "Αλλωστε κατά τήν έκλογή τού πα
τριάρχη δέν είχε προταθεϊ υποψηφιότητα τοϋ Χρ.7

[2φ. 56-62] δυστυχώς όμως ή Μ. Εκκλησία έβυσε τά ώτα εις τήν όι- 
καίαν ημών φωνήν... άφήσασα νά άποτελματωθή τό κακούργημα ... καί 
ό άκόρεστος εγωισμός : Ό  Δ. Σεράσης εκφράζει τό παράπονό του γιά 
τήν άπόρριψη τής πρώτης καί κύριας άναφοράς του (29.4.1920) κατά 
τοϋ Χρ. συνοψίζοντας τις κατά τοϋ μητροπολίτη κατηγορίες. "Αλλωστε

5. Βλ. πιό πάνω, σ. 93, σημ. 1, σ. 95.
6. Βλ. δσα ό Βενιζέλος είπε στό Παρίσι άξιολογώντας τό πρόσωπο τοϋ μητρο

πολίτη, 'Αναμνήσεις: [192] Νά εϊχομεν Διοικητήν εις τήν Ελλάδα σάν τόν Α γιον  Τρα
πεζοϋντος ... [211] ... Α ς  ΐδη ... καί ή Άγγλικανική Εκκλησία δ η  έχομεν καί ημείς Ίε- 
ράρχας άξιους καί ζωήν Εκκλησιαστικήν [238]... ό Γληνός ... έλεγεν δτι τον εϊπεν ό 
Βενιζέλος δτι ό Τραπεζοϋντος είναι σπουδαίος άνθρωπος καί υπέροχος πατριώτης- 
βλ. καί Θεοφύλακτος, 265/66, γνώμη Βενιζέλου στίς 14.12.1919 γιά τή δράση τοϋ μ. Χρ. 
στό ποντιακό ζήτημα. Τήν επικρατούσα τότε γνώμη γιά τό μ. Χρ. στόν κύκλο τοϋ Βε
νιζέλου καί τής ελληνικής αντιπροσωπείας στή Συνδιάσκεψη Ειρήνης τών Παρισίων 
έξέφρασε συνοψίζοντας καί ό Λάμπρος Κορομηλάς στό Παρίσι, όταν <Σεπτ. 1919) ό 
μ. Χρ., προκειμένου νά άναχωρήσει γιά Ελλάδα, τόν άποχαιρέτησε. Γράφει ό Χρ. στίς 
’Αναμνήσεις: [239] Μοί είπεν δτι είναι υπερήφανος δι' έμέ καί διά τόν Ελληνισμόν ό 
όποιος μέ έχει.

7. Παραθέτουμε άπό τό βιογραφικό σημείωμα τοϋ μ. Χρ. πού έγραψε ό Δ. Λευκο- 
παρίδης (Αλληλογραφία Δέλτα. 414) άπόσπασμα πού εξιστορεί τήν έκλογή αυτή: 
«Μετά τήν παλινόρθωση τοϋ 1920, όταν ή Πόλη έγινε όρμητήριο τοΰ Βενιζελισμοΰ. ό 
Τραπεζοϋντος καί ή πλειοψηφία τών Συνοδικών άρνήθηκαν ν’ αναγνωρίσουν τόν Πα
τριάρχη Μελέτιο, επειδή έκριναν ότι ή έκλογή του, τό Νοέμβριο 1921, ήταν προϊόν 
"όχλαγωγικοϋ έκβιασμοϋ" κι έπειδή φρονούσαν ότι τό Πατριαρχείο έπρεπε, καί μετά 
τήν πτώση τοϋ Βενιζέλου, νά συνεργάζεται μέ τίς έλληνικές κυβερνήσεις καί όχι "νά 
χρησιμοποιή τό κϋρος τοϋ Οικουμενικού Θρόνου κατά τοϋ Ελληνικού Κράτους”.»



Δύο τραπεζουντιακά φυλλάδια κατά Χρύσανθού, μητροπολίτη Τραπεζούντας 161

ή άπόρριψη αυτή -όπως και ή σιωπή τής Συνόδου τοΰ Οικουμ. Πα
τριαρχείου, δηλωτική τής αρνητικής άπαντήσεως καί στή δεύτερη ανα
φορά (19.8.1920)- υπήρξε, κατά τό φυλλαδιογράφο, ό λόγος τής δημο- 
σιεύσεως τοΰ φυλλαδίου, γιά νά καταστήσει [2φ. 65-71] καί εις τον έξω 
ομογενή πληθυσμόν γνωστά τον χαρακτήρα, τούς άθλους καί τα κατορ
θώματα τοϋ ... Μητροπολίτου, νά παρουσιάσωμεν δηλονότι πιστήν 
εικόνα τοϋ ποιου καί τοϋ ποσοϋ τοϋ ... Φαρισαίου, τά ποταπά καί χα- 
μερπή ελατήρια τής δράσεως καί πολιτείας τοϋ όποιου έγένοντο πλέον 
καταφανή.

[2φ. 82-87] νά καταγγείλω την άσύγγνωστον καί έθνικώς καταστρε
πτικήν πολιτείαν τοϋ ... κ. Χρυσάνθου, ής αποτέλεσμα ύπήρξεν ή 
έρήμωσις καί καταστροφή τής ... πόλεως Τραπεζοϋντος καί τής υπαί
θρου αυτής χώ ρας: Ή  Ιστορική ερευνά εύλογα δε συμφωνεί με τά γρα
φόμενα τοϋ Δ. Σεράση. Ό  μ. Χρ., άπό τήν πρώτη μέρα τής άρχιερατείας 
του στήν επαρχία Τραπεζούντας όπως καί κατά τή ρωσοκρατία, σκοπό 
είχε νά ματαιώσει ή τουλάχιστον νά ελαττώσει, όσο ήταν δυνατόν, τά 
δεινοπαθήματα καί τον άφανισμό τοΰ ελληνικού πληθυσμού τής πό
λεως καί τής επαρχίας Τραπεζούντας. Καί τό κατόρθωσε εν μέρει με 
τήν παρέμβασή του στις τουρκικές άλλά καί ρωσικές στρατιωτικές 
άρχές όπως καί με τή δραστηριότητά του8. Καί υπήρξε άκριβώς αιτία, 
ή διαρκής αυτή πολιτική, νά κατηγορηθεΐ ό μ. Χρ. καί δημοσία9.

2. Πρώτη αναφορά
Πρώτη κατηγορία: [2φ. 105-12] ... ό Μητροπολίτης ημώνκύρ. Χρύ

σανθος έπέβαλεν ε ις ... τούς °Ελληνας κατοίκους Τραπεζοϋντος καί των

8. ’Αναμνήσεις, 166/67. Βλ. πιό πάνω, σ. 17, σημ. 24, σ. 127-29, πιό κάτω, 165 κ.έ.
9. Ό  I. Κάλφογλου καταγγέλλει τό μ. Χρ. δύο φορές στό Συνέδριο τοϋ Βατούμ. Βλ. 

Θεοφύλακτος, Συνεδρίαση 12/25.7.1919: [141] «Είναι αίσχος νά διαλυθή [τό Συνέδρων] 
ή νά κλονισθή διά τόν λόγον δτι είναι δυνατόν νά γίνουν μερικαί σφαγαί εις τήν Τρα- 
πεζοϋντα.» [142] «Δέν περιποιεΐ τιμήν εις τόν ’Ανατολικόν Πόντον νά διαλύση τό Συ
νέδρων, διά τόν λόγον δτι ενδέχεται νά γίνουν μερικαί σφαγαί.» Βλ. καί ’Αναμνήσεις 
(165, 166, 167), όπου άναφέρονται συνεννοήσεις πού ό Χρ. είχε μέ τόν άρχηγό των 
τσετέδων Καχράν βέη. Γιά τις συνεννοήσεις αυτές κατηγορήθηκε στό μπολσεβίκικο 
συμβούλιο άπό Γεωργιανό άξιωματικό· στήν κατηγορία ό Χρ. άπάντησε: είμαι υπο
χρεωμένος νά προστατεύσω τόν Ελληνικόν λαόν. Καί άκόμα :Αναμνήσεις, 143 κ.έ.: Ό  
Ρώσος στρατηγός φόν Τσίγκελ κατηγόρησε τό Χρ. γιά παρέμβασή του σέ άλλες επαρ
χίες (βλ. πιό πάνω, 128).
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περιχώρων την μεγαλειτέραν τών ποινών, νά μή κοινωνήσονν δηλαδή 
τών άχράντων μυστηρίων κατά τάς ... έορτάς τον Πάσχα ... 1916, διό
τι έλαβον μέρος εις την λεηλασίαν τουρκικών καταστημάτων καί 
οικιών ....

Γιά την κατηγορία τής λεηλασίας παραθέτουμε είσαγωγικώς από
σπασμα άπό τις ’Αναμνήσεις : [130]... καί κατόπιν [μετά την εντολή τοΰ 
Ρώσου στρατηγού νά είσέλθει ό ρωσικός στρατός στην πόλη] ήρχισε νά 
είσέρχηται εις την Τραπεζοϋντα προφυλακή τών Ρώσων καί κατόπιν 
αυτής ό τακτικός στρατός. Ώ ς συμβαίνει εις τοιαύτας μεταβατικός ώ
ρας μερικοί καί ιδίως μερικαί έκ τοΰ λαού, έπεχείρησαν νά λεηλατήσω- 
σιν άποθήκας τινάς τον λιμένος Τραπεζονντος.

Ή  είσοδος καί ή λεηλασία συνέβησαν στις 5 ’Απριλίου 1916, Μεγά
λη Τρίτη10.

Γιά τή θρησκευτική ποινή πού επιβλήθηκε, τήν άπαγόρευση τής θεί
ας μεταλήψεως στις γιορτές τοΰ Πάσχα, ό Χρ. δεν άναφέρει τίποτα σχε
τικό στις ’Αναμνήσεις, Ισως, ασφαλώς, γιατί πίστευε ότι ή θρησκευτική 
αυτή ποινή αποτελούσε επιτίμιο, τό όποιο επέβαλλε ό θρησκευτικός 
άρχηγός -όπως τον χαρακτηρίζει καί ό ίδιος ό φυλλαδιογράφος [2φ. 
124]- καί δέν άναγόταν στην άσκηση εξουσίας πολιτικού αρχηγού. Ό  
Χρ. γνώριζε καλά τό εκκλησιαστικό καί κανονικό δίκαιο. Τό είχε δι
δαχθεί στή Θεολογική Σχολή Χάλκης αλλά καί στό πανεπιστήμιο τής 
Λιψίας κατά τήν παραμονή του μέ υποτροφία στό εξωτερικό (1907- 
II)11 12. Παρηκολονθονν έκλεκτικώς καί άλλων μαθημάτων καθηγητάς, 
όπως τόν καθηγητήν τοΰ Κανονικού Δικαίου Zoom n. "Αλλωστε ένα 
παρόμοιο γεγονός, πού συνέβη στήν Τραπεζούντα τόν 3ο αί., έδωσε 
λαβή στόν άγιο Γρηγόριο Νεοκαισαρείας νά συγγράψει τήν κανονική 
επιστολή γιά τούς ληιζομένους13. Ή  επιστολή συμπεριελήφθη στό 
Κανονικό τής Εκκλησίας Δίκαιο14.

Ή  είδηση γιά τό εκκλησιαστικό επιτίμιο, πού επέβαλε ό μ. Χρ. έδω
σε, γράφει ό Δ. Σεράσης, [2φ. 118-23] άφορμήν εύλογον εις τε τόνΡωσ-

10. Γιά τή λεηλασία τών άποθηκών τοΰ λιμανιού βλ. τήν έπόμενη σελίδα.
11. Βλ. πιό πάνω, 112, 113.
12. 'Αναμνήσεις, 52.
13. Κ. Μ. Φούσκας, «Γρηγορίου Θαυματουργού Ή  Κανονική 'Επιστολή», Εκκλη

σιαστικός Φάρος 60 (1978) 736-809, Κανόνες Η ' - ΙΑ' , 777/78.
14. Βλ. «Εκκλησία», 128-31, έκτενή άνάλυση τών διατάξεων αύτών.
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σικόν καί Αρμενικόν τύπον τής Ρωσσίας τάς ... υπό των Ρωσσικών 
στρατευμάτων γενομένας λεηλασίας νά έπιρρίψη είς μόνον τούς °Ελ
ληνας, χωρίς νά δννηθή ούτε ό Ελληνικός τύπος ούτε άλλος τις Έλ- 
λην νά συζητήση καί διαψεύση τα γραφόμενα τού ξένον τύπου.

Δέ διαθέτουμε αντίτυπα τοϋ τύπου τής εποχής εκείνης, για νά γνω
ρίζουμε τί επακριβώς γράφηκε τότε'5.

Δεύτερη κατηγορία: [2φ. 127-31] Εμπορεύματα καί έπιπλα τουρ
κικά μεγάλης αξίας περισυνελέγησαν ... έσφραγίσθησαν ... όμως μετά 
τινας ημέρας έξηφανίσθησαν.

Στις Αναμνήσεις δεν αναγράφεται τίποτα σχετικό πού θά ήταν δυ
νατόν νά θεωρηθεί ώς απάντηση στην κατηγορία αυτή τού Δ. Σεράση. 
Τό φυλλάδιο όμως μάς πληροφορεί ότι οί περιουσίες καί τά αγαθά των 
Τούρκων συνελέγησαν καί μετεκομίσθησαν στο κτήριο τής έδρας τοϋ 
μητροπολίτη, καί μάλιστα γιά περισσότερη άσφάλεια, όπως γράφει τό 
φυλλάδιο, έσφραγίσθησαν. Ή  εξαφάνιση των άποθηκευμένων συνιστά 
τή δεύτερη κατηγορία, τήν όποια oi Τούρκοι διακήρυτταν καί τόνιζαν 
καί μέσω τού τουρκικού τύπου, όταν οί Ρώσοι άποχώρησαν καί ή Τρα- 
πεζούντα μέ τήν περιοχή της επανήλθαν ύπό τουρκική διοίκηση15 16 17.

[2φ. 132-39] λεηλασίαν — λάφυρον : Παραθέτουμε αντίστοιχο άπό- 
σπασμα από Αναμνήσεις : [130] Μαθών τούτο έξήλθον αμέσως έκ τής 
Μητροπόλεως καί συνοδείμ τής Ελληνικής χωροφυλακής διέλυσα τούς 
λεηλατοϋντας, χρησιμοποιήσας καί ήν έφερον άρχιερατικήν ράβδον... 
Έπιστρέψας είς τήν Μητρόπολιν έμαθον ότι φθάνουν οί Ρώσοι στρα
τηγοί διά θαλάσσηςΠ.

[2φ. 144] δΤ ιδιαιτέρας έπιτροπής : Ό ταν ή τουρκική διοίκηση επα
νήλθε στήν Τραπεζούντα, συστήθηκε στήν πόλη18 [\Ί8]...Επιτροπή κλο
πιμαίων, μόνον χάριν των Τούρκων, όπου ό προεδρεύων τής [179] Έ 
πιτροπής Χακίμ βέης (ίεροδικαστής) έπεδίκαζεν δλας τάς παρουσιαζο- 
μένας υποθέσεις είς βάρος των Ελλήνων, μόλις δέ κατά μήνα Αύγου
στον τον 1918, μετά έπανειλημμένας διαμαρτυρίας τής Μητροπόλεως, 
άπεσπάσθη τό αυθαίρετον τούτο δικαίωμα από τής υπό τον Χακίμ βέ-

15. Βλ. πιό κάτω, 204-06 (Μνεία τοϋ τύπου).
16. Βλ. πιό κάτω, 204-06 (Μνεία τοϋ τύπου).
17. Βλ. καί προηγούμενες σελίδες 161/62.
18. ’Αναμνήσεις, 178/79.
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ην Επιτροπής καί έδόθη εις τό Είρηνοδικειον. Ή πληροφορία αυτή 
μπορεί νά χρησιμεύσει ώς μερική απάντηση στή δεύτερη κατηγορία.

Στό τέλος τού πρώτου εξαμήνου τοϋ 1920 ή στις αρχές τού δευτέ
ρου εξαμήνου ό Χρ. επανέρχεται γιά λίγο στήν Κωνσταντινούπολη, 
ίσως -μάλλον λίγο πιθανό- καί στήν Τραπεζούντα'1’. ’Από τότε δέ φαί
νεται νά σημειώνεται διαμονή του στον Πόντο. Μετά τό Νοέμ. 1920, τις 
εκλογές καί τή μεταπολίτευση στήν Ελλάδα, ό Χρ. καί πάλι συμμετέ
χει στήν άντιπροσωπεία τής Ελλάδας γιά τις διαπραγματεύσεις ειρή
νης19 20. "Αλλωστε μεταγενέστερα, σύμφωνα μέ δημοσίευμα τής 4 Όκτ. 
1921, είχε καταδικαστεί άπό τό τουρκικό δικαστήριο τής Άμάσειας ερή
μην σε θάνατο21.

Ή  επιγραμματική αυτή καταγραφή τής διαμονής τοϋ μ. Χρ. μετά τό 
1918 δίνει τό ένδόσημο νά υποθέσουμε:

Ή  κατά τό Δ. Σεράση εξαφάνιση των τουρκικών περιουσιών άπό τό 
χώρο τής μητροπολιτικής έδρας θά έπρεπε νά βαρύνει τούς υπευθύνους 
γιά τή φύλαξη καί τήν άσφάλεια τών άποθηκευμένων. Αυτό άκριβώς 
τονίζει καί τό άπόσπασμα άπό τις ’Αναμνήσεις, πού παραθέσαμε άμέ- 
σως πιο πάνω, ότι μετά τήν άνακατάληψη τής Τραπεζούντας άπό τούς 
Τούρκους συστήθηκε Επιτροπή κλοπιμαίων, ή όποια άποφάσιζε μερο
ληπτικά υπέρ τών Τούρκων, όπως δηλώνεται στό κείμενο τοϋ Χρ. Κα
μιά άπόφαση λοιπόν, έστω καί τοϋ μεροληπτικού αύτοϋ δικαστηρίου, 
δέν έκδόθηκε σέ βάρος τοϋ μ. Χρ. ή τών υφισταμένων του. Γιατί, έάν 
είχε έκδοθεΐ παρόμοια άπόφαση, άσφαλώς ό Δ. Σεράσης θά διακήρυσσε 
τό γεγονός αύτό στεντορίως.

[2φ. 144] έξετέλει χρέη Νομάρχου : Ό  μ. Χρ. δέν έκτελοϋσε χρέη 
νομάρχη, άλλά ή εξουσία πού άσκησε κατά τό διάστημα τής ρωσικής 
παρουσίας στήν Τραπεζούντα ήταν έκείνη τοϋ άνώτατου διοικητή τής

19. Ό  μ. Χρ. μετά τήν άνακωχή (30 Όκτ. 1918) κλήθηκε άπό τό Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως (τέλη Ίαν. 1919) καί άπετέλεσε μέλος τής άντιπροσωπείας τοΰ Πα
τριαρχείου γιά τήν προπαρασκευή τής συνθήκης ειρήνης στό Παρίσι. Ό  μ. Χρ. 
έπανήλθε γιά λίγες μέρες στήν Τραπεζούντα τέλος Όκτ. 1919. Ύστερα άπό ταξίδι στό 
Βατούμ (3.11.1919). Γεωργία καί ’Αρμενία, έπιστρέφει τόν Ίαν. 1920 στήν Τραπεζού
ντα. Λίγες μέρες ύστερότερα προσκαλείται καί πάλι άπό τόν πρωθυπουργό Βενιζέλο 
νά άναχώρησει γιά τή Δύση, ’Αγγλία, καί νά λάβει μέρος στις συζητήσεις τοϋ Λονδίνου. 
Βλ. καί πιό πάνω. 92.

20. Βλ. Σουλιώτης-ΝικολαΤδης, ΟΚ, 131 καί πιό πάνω, σ. 14, σημ. 10.
21. Βλ. πιό πάνω. σ. 93, σημ. 1, σ. 95 καί 160.



περιοχής. Καί άλλου, σέ προηγούμενες σελίδες22, γράψαμε δτι κάθε μη
τροπολίτης στην περιοχή του ήταν, δπως ό πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως, ηγέτης καί επικεφαλής των ορθόδοξων χριστιανών τής επαρ
χίας του. Έτσι καί ό Χρ., με τό σύστημα τής κοινοτικής διοικήσεως καί 
των έπιμέρους συμβουλίων άλλά καί των γενικών συμβουλίων τής πε
ριοχής, στά όποια ό μητροπολίτης Τραπεζούντας ήταν, κατά τούς Γε
νικούς Κανονισμούς, πρόεδρος, άσκοϋσε ήδη, σύμφωνα με την παρά
δοση, έναντι τής τουρκικής διοικήσεως τρόπον τινά εξουσία όχι μόνο 
θρησκευτική επάνω στούς ορθοδόξους.

’Ακολουθώντας άκριβώς αυτήν τήν παράδοση καί ό βαλής τής Τρα
πεζούντας Τζεμάλ Άζμή, όπως καί ό άντιπρόσωπος τοΰ κεντρικού 
κομιτάτου τής Κωνσταντινουπόλεως, ό Άλή Ρεζά23, παρέδωσε τήν ε
ξουσία επί τής περιοχής στό Χρ. τήν Κυριακή τών Βαΐων (3/16 Άπρ. 
1916), μιά μέρα πριν άποχωρήσουν οί Τούρκοι καί οί ρωσικές δυνάμεις 
προωθηθούν γιά νά καταλάβουν (5/18 Άπρ.) τήν Τραπεζούντα καί τήν 
περιοχή της.

Παραθέτουμε τά σχετικά άποσπάσματα:
Κατά τάς παραμονάς τής άλώσεως τής Τραπεζοϋντος υπό τών Ρώ

σων, ήτοι τήν 3/16 ’'Απριλίου 1916, τήν νύκτα τής Κυριακής τών βαΐων, 
ό βαλής Τραπεζοϋντος Τζεμάλ Άζμή βέης άπήλθεν εκ Τραπεζοϋντος, 
κατέλιπε δέ διά τοϋ υπό ημερομηνίαν 3/16 Απριλίου επισήμου εγγρά
φου τήν διοίκησιν τής χώρας εις προσωρινήν υπό τήν προεδρείαν τοϋ 
μητροπολίτου Τραπεζοϋντος κυβέρνησιν, άποτελουμένην πλήν τοϋ μη
τροπολίτου έκ τοϋ διευθυντοϋ τής αστυνομίας, τοϋ διοικητοϋ τής χω
ροφυλακής, τοϋ Γεωργίου Φωστηροπούλου, Παρασκευά Γραμματικο- 
πούλου, καί Γεωργίου Κογκαλίδου. Τό περί τούτου επίσημον Τουρ
κικόν έγγραφον γεγραμμένον καί έσφραγισμένον διά τής σφραγΐδος 
τοϋ τότε βαλή Τραπεζοϋντος Τζεμάλ Άζμή βέη ... έχει εν μεταφράσει 
ώδε· «Βιλαέτιον Τραπεζοϋντος, Άρχιγραμματεία. 1) Εύρισκόμεθα εις 
τάς τελευταίας ώρας τής πτώσεως τής Τραπεζοϋντος. Έπί τή αναχω
ρήσει μου έσχηματίσθη προσωρινή κυβέρνησις, ϊνα άναλάβη τό εργον 
τής ασφαλείας καί διοικήσεως, άποτελουμένη έκ τοϋ διοικητοϋ τής χω
ροφυλακής, καί τοϋ διευθυντοϋ τής άστυνομίας καί τοϋ μητροπολίτου, 
τοϋ Γεωργίου Κογκαλίδου, τοϋ Γεωργίου Φωστηροπούλου καί τοϋ Πα
ρασκευά Γραμματικοπούλου. 2) Οί υπό τάς διαταγάς τοϋ διευθυντοϋ

22. Βλ. πιό πάνω, σ. 97, σημ. 14.
23. «Εκκλησία», 763’ ’Αναμνήσεις, 126/27' βλ. καί πιό πάνω, 17.
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τής αστυνομίας καί τον διοικητοϋ τής χωροφυλακής αξιωματικοί καί 
αστυνόμοι καί άνδρες χωροφύλακες μέχρι τής στιγμής καθ' ήν θά 
είσέλθη ό εχθρός εις τήν πόλιν, θά όιαφυλάξωσι μετά των λοιπών 
μελών τής προσωρινής Κυβερνήσεως τήν άσφάλειαν καί τήν ησυχίαν 
καί τήν πραγματικήν φιλίαν μεταξύ τού μουσουλμανικού καί τού χρι
στιανικού λαού. Μετά τούτο άμέσως άποχωροϋντες καί διευθυνόμενοι 
προς δνσμάς θά μεταβιβάσωσι τό ζήτημα τής τάξεως καί τής άσφαλεί- 
ας εις τήν προσωρινήν Κυβέρνησιν, αυτή δέ θά έκτελέση τό έργον τούτο 
δΓ έντιμων προσώπων. 3) Οί διαπράττοντες υπερβασίας κατά τής πε
ριουσίας, τής ζωής καί τιμής τού λαού θά φονεύωνται άμέσως. 4) 
’Επειδή παν δ,τι αφορά τόν λαόν καί τά επίσημα τμήματα άφέθη έν τά
ξει, δέον να καταβληθή μέριμνα προς διαφύλαξιν αύτών. 5) Τά ανωτέ
ρω είναι εκτελεστά μεχρις οϋ ό εχθρός εξασφάλιση τήν τάξιν. 3 Σαμπάν 
332 (3 Απριλίου 1916). Ό βαλής τής Τραπεζοϋντος Τζεμάλ Άζμή (ΥΓ.) 
Ή  παρούσα διαταγή θά έφαρμοσθή μετά τήν έκ Τραπεζοϋντος άποχώ- 
ρησίν μου.» 24

Τήν προηγούμενη άφήγηση συμπληρώνουν τά σχετικά παράλληλα 
χωρία από τις Αναμνήσεις25:

Ό  βαλής λαβών τόν λόγον λέγει: «ή τελευταία ώρα ήλθε· καί ημείς 
ταύτην τήν έσπέραν άναχωροϋμεν, ελπίζω προσωρινώς, διότι όπου καί 
αν προχωρήσουν οί Ρώσοι δέν θά μάς εϋρουν. Είναι ή Σεβάστεια, ή 
'Αγκυρα καί οϋτω καθεξής. Οί δέ δρόμοι οί άγοντες εις αύτάς είναι 
δύσβατοι. Μέχρις δτου είσέλθη ό έχθρός εις τήν πόλιν Τραπεζοϋντος 
καθιστώ προσωρινήν Κυβέρνησιν υπό τήν Προεδρίαν τού Μητρο
πολίτου έφένδη καί μέλη ϋποδείξατέ τα σείς.» Άπήντησα υποδεικνύων 
ώς μέλη τόν Γεώργιον Φωστηρόπουλον, Χατζή Παρασκευάν Γραμμα- 
τικόπουλον καί Γεώργιον Κογκαλίδην. Έπί τούτοις συνέταξε τό σχε
τικόν πληρεξούσιον έγγραφον, προσθέσας άκόμη ώς βοηθητικά μέλη 
τόν διευθυντήν τής Αστυνομίας καί τόν διευθυντήν τής Χωροφυλακής, 
μέχρι τής στιγμής πού θά άνεχώρουν καί αυτοί, καί προσέθεσεν: «'Από 
Έλ[\2Τ\ληνας παρελάβομεν τήν Τραπεζοϋντα εις τούς Έλληνας καί 
τήν παραδίδομεν. Έχω πεποίθησιν εις τήν σύνεσιν καί φρόνησίν σας,

24. «Εκκλησία», 762/63- στήν είκ. 115(114) δημοσιεύεται φωτοτυπία τού έπίσημου 
σέ τουρκική γλώσσα κείμενου γιά τή σύσταση προσωρινής κυβερνήσεως υπό τόν μη
τροπολίτη Τραπεζούντας, μέ σφραγίδα καί υπογραφή τού τότε βαλή τής Τραπεζούντας 
Τζεμάλ Άζμή βέη.

25. ’Αναμνήσεις, 126-29.
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ότι όλα θά διεξαχθώσι καλώς καί θά προστατεύσητε καί τους έγκα- 
ταλειπομένους μουσουλμάνους όπως καί τούς χριστιανούς, μέ την έ- 
γνωσμένην μεγαλοψυχίαν καί αγάπην σας. Ώς βλέπετε, δέν έκαμα κανέ
να κακόν, τούς Ρώσους υπηκόους, τούς οποίους ήδυνάμην νά περισυλ
λέγω καί αύτήν την ώραν, τούς άφίνω έλευθέρους, όπως άφίνω καί 
όλους τούς στρατευσίμους αΕλληνας έργάτας των ραφείων καί των 
εργατικών ταγμάτων, οί όποιοι ώφειλον νά μέ άκολουθήσουν, καί περί 
των οποίων έμεσιτεύσατε νά τούς άφίσω εδώ.» Τον ηύχαρίστησα δΤ 
όλα αυτά καί διά την ειλικρινή καί πρόθυμον συνεργασίαν του καθ' 
όλον τό διάστημα τού πολέμου καί ύπεσχέθην ότι θά προστατεύσω, όση 
μοι δυνάμει, όλον τον λαόν, μουσουλμάνους καί χριστιανούς, χωρίς νά 
κάμω διάκρισίν τινα μουσουλμάνων καί χριστιανών. Άναλόγως ολί
γους λόγους είπε καί ό αντιπρόσωπος τού Κεντρικού Κομιτάτου 
Κων/πόλεως Άλή Ριζά έφένδης. Ή  στιγμή ήτο όμολογουμένως πολύ 
συγκινητική. Έξω έβασίλευε νύξ καί σκότος βαθύ.

Ό βαλής έσφράγισε τό πληρεξούσιον έγγραφον τής παραδόσεως τής 
εξουσίας εις τήν ύπ' εμέ Κυβέρνησιν, μοί παρέδωκε καί τον κονδυ- 
λοφόρον διά τού οποίου έγραψε τό πληρεξούσιον έγγραφον εις ά- 
νάμνησιν, ώς καί ό,τι ύπελήφθη εις τήν οικίαν του. Κατόπιν παρέλαβε 
τήν συσκευήν τού τηλεφώνου καί κρατών καί εν τυφέκιον εις τον ώμον, 
μέ άπεχαιρέτησε θερμώς, τό δ ’ αυτό έπραξαν καί οί συνοδεύοντες αύτόν, 
έχοντες όλοι έπ' ώμου τυφέκιον. Τήν τελευταίαν στιγμήν μέ ήρώτησεν ό 
βαλής έάν έχω νά τού δανείσω ρούβλια. Άπήντησα όχι, άλλ’ ότι θά ζη
τήσω άπό τον έκεΐ πλησίον κατοικοϋντα Χατζή Παρασκευάν Γραμματι- 
κόπουλον. Άλλ ’ έγώ έν τή συγχύσει μου, άντί νά ζητήσω άργυρό ρού
βλια, [\28]έζήτησα χρυσά, τά όποια όταν ένεχείρησα εις τον βαλήν δέν 
τά έλαβε διότι ήθελεν άργυρό. Εϊπον ότι δύναμαι νά φέρω καί άργυρό, 
άλλ’ είπε: «δέν πειράζει, θά εϋρω πάρα κάτω». Καί ούτως έν μέσω πυ
κνού σκότους άπήλθον πεζοί, διά νά άνέλθουν εις τήν περαιτέρω άνα- 
μένουσαν αύτούς άμαξαν. Έλησμόνησα νά προσθέσω ότι τήν παρα
μονήν τής άναχωρήσεώς του, έπισκεφθείς κατά τήν συνήθειάν μου τον 
βαλήν εις Σοούκ-Σού, έδωκα εις αύτόν εις άνάμνησιν, όπερ έφερον χρυ- 
σούν ώρολόγιον, προς τό όποιον, ώς εϊχον άντιληφθή, οσάκις τό έξήγον 
διά νά ϊδω τήν ώραν, έρωτικώς άπέβλεπεν ό βαλής. Τό έδέχθη μέ εύχα- 
ρίστησιν εις άνάμνησιν τής ειλικρινούς κοινής συνεργασίας, αύτός δέ 
μοί έδωκεν τήν φωτογραφίαν του μέ θερμήν άφιέρωσιν, άποκαλών με 
ειλικρινή φίλον, όπως καί ήμην, πλήν τών άφορώντων εις τά συμφέρο
ντα τού έθνους μου, όταν ταϋτα άντετίθεντο προς τά Τουρκικά.
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Την άνώτατη αυτή εξουσία ό Χρ. χρησιμοποίησε γιά νά όργανώσει 
τη διοίκηση. Γράφει26:

Τήν ιδίαν ταντην νύκτα, 3ης Απριλίου 1916, άμα τη αναχωρήσει τού 
βαλή, διορίσας νέους "Ελληνας χωροφύλακας, διέταξα λίαν πρωίαν τής 
επομένης ημέρας νά είναι έτοιμοι καί νά μέ συνοδεύσουν κατερχόμενον 
εις το κτήριον τής χωροφυλακής, έναντι τής οικίας τοϋ Κ. Θεοφύλα
κτου. όπου θά έλάμβανον τάς δεούσας όδηγίας. "Ολην τήν νύκτα έκεί- 
νην διήλθον άϋπνος, φρουρών μετά δύο Ελλήνων χωροφυλάκων τήν 
οικίαν μου άπό έπιβουλευομένους τάς κατοικίας τών Ελλήνων Τούρ
κους άτάκτους.

Τήν έπομένην πρωίαν μέ άνέμενον οι Ελληνες χωροφύλακες όλίγον 
μακράν τής κατοικίας μου καί μετ’ αυτών κατήλθον εις Τραπεζοϋντα, 
εις τό οίκημα τής χωροφυλακής, ένθα μέ άνέμενεν ό διευθυντής τής χω
ροφυλακής καί αστυνομίας. Αμέσως εϊχον εϋρεθή προ τραγικού θεά
ματος. Τρεις νεαραί άρμένισσαι, μή θελήσασαι νά άκολουθήσουν τάς 
οικογένειας τών Τούρκων παρ’ αίς διέμενον, συνελήφθησαν υπό τής 
Τουρκικής άστυνομίας καί έμελλον νά άποσταλοϋν πεζή εις Κερα- 
σοΰντα. Εθρήνουν διά τήν τύχην των, οπότε παρενέβην καί διέταξα τήν 
άπόλυσίν των καί νά οδηγηθούν εις έντιμον Ελληνικήν οικίαν, όπου 
έφυλάχθησαν μέχρι τής εισόδου εις τήν Τραπεζοϋντα τών Ρώσων, όπό- 
τε οίκείμ βουλήσει άνεχώρησαν εις Ρωσίαν. Συγχρόνως προσεκάλεσα 
τους "Ελληνας έργά[\29]τας τών ραφείων (Ίμαλάτ-Χανέ) καί διέταξα 
αύτούς νά διασκορπισθοϋν εις τά στρατιωτικά νοσοκομεία προς περί- 
θαλψιν τών βαρέως άσθενούντων Τούρκων στρατιωτών, οιτινες άφέ- 
θησαν καί αυτοί υπό τήν προστασίαν μου. Καί τήν εντολήν μου ταύτην 
έξετέλεσαν μετά πόσης εϋλαβείας οί ”Ελληνες έργάται. Προς τό εσπέ
ρας τής ιδίας ημέρας ήπειλήθη σύγκρουσις μεταξύ τών Ελλήνων καί 
Τούρκων χωροφυλάκων, οί όποιοι βαρέως έφερον τον όπλισμόν τών 
Ελλήνων, άλλά τή παρεμβάσει μου καί ό διευθυντής τής χωροφυλακής 
διέταξε τούς χωροφύλακάς του νά είναι έτοιμοι προς άναχώρησιν καί 
κατά τήν νύκτα τής ιδίας ημέρας άνεχώρησαν, έχοντες έπί κεφαλής τούς 
διευθυντάς χωροφυλακής καί άστυνομίας.

Ώ ς ανώτατος διοικητής τής περιοχής ενεργεί ό μ. Χρ. δταν στέλνει 
επιστολή στόν αρχηγό τοϋ τουρκικού στρατού Χαμδί βέη μέ τήν παρά
κληση νά μήν επιτρέψει αυτός στούς τσετέδες νά διασχίσουν τήν πόλη

26. ’Αναμνήσεις, 128/29.



Ι
χής Τραπεζούντας, αλλά νά τούς κατευθύνει μέσα από τις περιφέρειες 
Πλατάνων καί Τριπόλεως27:

Τήν ιδίαν ημέραν μαθών δη  οί τσετέδες έπρόκειτο νά διέλθουν έκ 
Τραπεζοΰντος, όπου θά διέπραττον λεηλασίας, έγραψα επιστολήν προς 
τον άρχηγόν τοϋ μαχομένου στρατοϋ Χαμδί βέην καί παρεκάλεσα 
αυτόν νά μή έπιτρέψη την διάβασίν των έκ Τραπεζοΰντος, άλλά νά άπο- 
στείλη αυτούς διά μέσου των ορεινών ατραπών προς την περιφέρειαν 
τών Πλατάνων - Τριπόλεως, όπου θά συνεκροτεΐτο τό νέον μέτωπον, 
το όποιον ευχαρίστως έπραξεν ό Χαμδί βέης, κατευθύνας καί τον 

I στρατόν διά μέσου τών ορεινών άτραπών. Οϋτω παρέμεινεν ή πόλις
Τραπεζοΰντος καί τά πέριξ χωρία ανενόχλητα από τούς τσετέδες καί 
τον ύποχωροϋντα στρατόν. Την έπομένην, πρωίαν Μεγάλης Τρίτης, 5 
\Απριλίου, διήλθε διά Τραπεζοΰντος ό τελευταίος Τούρκος άξιωματι- 
κός, δστις μέ άπεχαιρέτησε συγκεκινημένος.

Ώς ανώτατος διοικητής συμπεριφέρεται καί υποδέχεται τή ρωσική 
στρατιωτική δύναμη στήν Τραπεζούντα καί διαχειρίζεται τήν εξουσία 
του από τις πρώτες μέρες τής ρωσοκρατίας28. Ή  ανώτατη εξουσία τοΰ 
μητροπολίτη αναγνωρίστηκε καί από τή ρωσική διοίκηση29:

'Από πρωίας δύο Ρωσικά άντιτορπιλλικά έβομβάρδιζον σφοδρώς 
τήν Τραπεζούντα, προς τό μέρος τοϋ Μπόζ τεπέ, όπου ήσαν τά πυρο
βολεία τών Τούρκων, τά όποια δμως είχον σιγήσει. Αμέσως έκάλεσα 
τον Αμερικανόν Πρόξενον Heizer καί παρεκάλεσα αυτόν Iνα, έν συνο- 
δείρ τοϋ έκ τών προκρίτων τής Τραπεζοΰντος Π. Χατζή Παναγιωτίδου, 
δστις τήν στιγμήν έκείνην εύρίσκετο παρ’ έμοί, μεταβώσιν έφιπποι εις 
τό έντεϋθεν τής Γεμουράς Ρωσικόν στρατηγείον καί δηλώσωσιν δτι ή 
Τρα[\30]πεζοϋς είναι άνοχύρωτος καί ούδείς στρατιώτης απομένει καί 
ϊνα παρακαλέσουν έκ μέρους μου νά παυσουν νά βομβαρδίζουν τήν 
Τραπεζούντα, προσεπιδηλοϋντες συνάμα εις τούς Ρώσους δτι είναι 
έλεύθεροι νά εισέλθουν, όπόταν θέλουν. Ό  Αμερικανός Πρόξενος καί 
ό Χατζή Παναγιωτίδης έπέβησαν τών άναμενόντων αύτούς ίππων καί 
κρατούντες μεγάλας λεύκάς σημαίας έξεκίνησαν προς τό Ρωσικόν 
στρατηγείον διά τής παραλιακής οδού. Τά Ρωσικά πολεμικά ίδόντα τήν 
λευκήν σημαίαν κατευθυνομένην προς τό Ρωσικόν στρατηγείον έπαυ
σαν άμέσως τον βομβαρδισμόν. Ή  έπιτροπή φθάσασα εις τό Ρωσικόν
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27. Αναμνήσεις, 129.
28. Αναμνήσεις, 129-33.
29. Βλ. πιό κάτω δήλωση στρατηγού Λιάχωβ (Αναμνήσεις, 130).
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στρατηγεΐον ώμίλησεν ώς είπομεν, καί αμέσως ό Ρώσος στρατηγός εδω- 
κεν εις αυτούς συνοδόν Ρώσον αξιωματικόν καί κατόπιν ήρχισε νά 
είσέρχηται εις την Τραπεζοϋντα προφυλακή τών Ρώσων καί κατόπιν 
αυτής ό τακτικός στρατός.....

Παραλαβών τον Κ. Θεοφύλακτον, δν διόρισα έν τφ μεταξύ Δήμαρ
χον, κατήλθομεν έφ’ άμάξης εις τον λιμένα, δπου ύπεόέχθημεν άπο- 
βιβαζομένους τον στρατηγόν Γιούδενιτς, άρχηγόν τού όλου μετώπου 
τοϋ Καύκασού καί τον στρατηγόν Αιάχωβ, Κοζάκον, ένδεδυμένον κο- 
ζακικά, άρχηγόν τοϋ Τραπεζουντιακοϋ μετώπου. Τούς ώδηγήσαμεν εις 
τον Μητροπολιτικόν ναόν, όπου έτελέσθη δοξολογία καί κατόπιν εις 
τήν Μητρόπολιν. όπου προσεφέρθησαν άναψυκτικά. Ό  στρατηγός Λιά- 
χωβ έδήλωσεν άμέσως ότι αναθέτει τήν πολιτικήν Αιοίκησιν τοϋ Πόν
του εις τον Μητροπολίτην Τραπεζοϋντος, παρεκάλεσα δέ άμέσως νά 
άφεθοϋν έλεύθεροι νά έγκατασταθοϋν εις τον τόπον των όσοι εκ τών 
Τούρκων είχον μεταναστεύ[131]σει καί έπεθύμουν νά έπιστρέψουν. 
Μοί έδωκεν ό στρατηγός Αιάχωβ τήν ελευθερίαν ϊνα μέ άπλήν άπόδει- 
ξιν τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος άφίνωνται ελεύθεροι οί μετανα- 
στεύοντες Τοϋρκοι νά επιστρέφουν εις τον τόπον των καί οϋτω, κατά 
τάς πρώτας ημέρας τής Ρωσικής κατοχής κατά χιλιάδας οί μετανάσται 
Τοϋρκοι έπέστρεφον μέ τάς οικογένειας καί τά έπιπλά των εις τήν πα
τρίδα των, δπου έγκαθίσταντο έν πάση άσφαλείμ ...

Πλήν τούτου έπρεπε νά καταρτισθή τό Σώμα τής Δημαρχίας καί πα- 
ραιτηθέντος τοϋ Κ. Θεοφυλάκτου άπό τής θέσεως τοϋ Δημάρχου, διό
τι δέν ήθελε νά λαμβάνη διαταγάς άπό τον πρώτον τυχόντα Ρώσον 
άξιωματικόν, διόρισα, καθ’ δ μοί είχε δώσει δικαίωμα ό στρατηγός 
Αιάχωβ, τον Γ. Φωστηρόπουλον καί μέλη τής Δημαρχίας άλλους κα
λούς Έλληνας καί ένα Τοϋρκον εκ τών άπομεινάντων εις [132] Τρα
πεζοϋντα, παρασκευάζων οϋτω βαθμηδόν είδος αύτονόμου Ελληνικού 
καθεστώτος, τό οποίον νά εύρη ή Συνδιάσκεψις τής ειρήνης καί νά έπε- 
κτείνη περισσότερον, συμπεριλαμβάνουσα κατ’ άναλογίαν καί τούς 
ύπολειφθέντας Μουσουλμάνους. "Ηδη εΐχομεν τήν κοινοτικήν αύτονο- 
μίαν μέ τό τέλειον εκπαιδευτικόν καί σχολικόν καθεστώς καί μέ τήν 
λειτουργίαν τής Δημογεροντίας, τά οποία, προστιθέμενα εις τήν Δη- 
μαρχίαν καί εις τήν κατόπιν προστεθεΐσαν δικαστικήν αύτονομίαν, έξη- 
σφάλιζον ίκανώς τό έπιδιωκόμενον [133] αύτόνομον καθεστώς“ Συγ- 30

30. Τό αυτόνομο αυτό καθεστώς, πού περιλάμβανε καί "Ελληνες καί Τούρκους, το
νίζει καί ό Τούρκος διοικητής τής τρίτης στρατιάς στρατηγός Βεχήπ, όταν εξαιρεί τή
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χρόνως έφρόντισα ϊνα λειτουργήση σχολεΐον τουρκικόν, προσπαθήσας 
νά συγκροτήσω τούς έναπομείναντος Τούρκους εις κοινότητα, παρά 
τάς μεγάλας δυσκολίας πού είχε τό πράγμα, διότι οί Τούρκοι ήσαν ασυ
νήθιστοι εις κοινοτικήν όργάνωσιν. Έγνώριζον μόνον τήν Κυβέρνησιν 
(Χουκιουμέτ) καί τήν Δημαρχίαν (Μπελεντιέ). Εΐχον δε αρχίσει αί με
ταξύ των έριδες καί συκοφαντίαι καί ένεκα τούτων φυλακίσεις αύτών, 
διαρκώς προστρεχόντων προς τον Μητροπολίτην Τραπεζοϋντος διά νά 
λύση τάς διαφοράς των εν τε τή Τραπεζοϋντι καί εις τά χωρία.

Τήν ανώτατη πολιτική εξουσία πού άσκησε ό μ. Χρ. επιβεβαιώνει και 
τό γεγονός ότι ό Ρώσος μέγας δούξ Νικόλαος Νικολάϊεβιτς τού έμπι- 
στεύθηκε μυστική παρέμβαση για νά προτείνει ειρήνευση μεταξύ Ρω
σίας καί Τουρκίας31.

Ό  μ. Χρ. λοιπόν δεν έκτελοΰσε, όπως γράφει ό Δ. Σεράσης [2φ. 144] 
χρέη Νομάρχου, αλλά ήταν ό ηγέτης τής περιοχής32. Ήδη μόλις (1914) 
είχε εγκατασταθεί στήν έδρα του ώς μητροπολίτης, διαπραγματεύθηκε 
τήν εξαίρεση των διακόνων τής Εκκλησίας όπως καί τών καθηγητών 
καί διδασκάλων άπό τήν εξορία33, καί χρησιμοποίησε κατά τις συζητή
σεις του μέ τό βαλή τής Τραπεζούντας Τζεμάλ Άζμή βέη τήν έκφραση 
ό λαός μουι\

Τήν άποψη αυτή, ότι ήταν ό ηγέτης τών Ελλήνων τοϋ Πόντου, ό Χρ. 
διατήρησε καί μετά τό 1922/23. Τό 1925 είχε πιά εγκατασταθεί στήν 
’Αθήνα καί σέ γράμμα του (Δεκ. 1927) προς τον Πρόεδρο τής Φιλεκ
παιδευτικής Εταιρείας I. Κουντουριώτη35, γιά νά ισχυροποιήσει άκόμα 
περισσότερο ένα αίτημά του γιά μιά υπάλληλο τής Φιλεκπαιδευτικής 
άπό τον Πόντο, έγραψε θεωρώντας τόν εαυτό του προστάτη τών Πο
ντίων: Ή  έπιδιδοϋσα τό παρόν μου γράμμα κυρία Ειρήνη Γ. Πούμπου- 
ρα είναι κόρη άρίστης οικογένειας τής Τραπεζοϋντος καί σύζυγος τοϋ

συμπεριφορά τοϋ μ. Χρ. έναντι τοϋ μουσουλμανικού στοιχείου, καί κατά τήν άντικα- 
τάσταση τής τουρκικής διοικήσεως άπό τή ρωσική αλλά καί μετέπειτα κατά τή διάρ
κεια τής ριυσοκρατίας. Βλ. πιό πάνω, 125/26, άπόσπασμα άπό επιστολή Βεχήπ πασά.

31. :Αναμνήσεις, 133-35, 137-41. Βλ. καί πιό πάνω, 122 καί 128.
32. Βλ. τά κείμενα τής άναθέσεως στις προηγούμενες σελίδες, καθώς καί 164 κ.έ.
33. Τό διάταγμα γιά τήν άπομάκρυνση όλων τών άνδρών άπό 16-40 χρονών καί τών 

γυναικοπαιδών στό έσωτερικό τής Μ. ’Ασίας έκδόθηκε στίς 15/28 Δεκ. 1916 (βλ. ΙΕΕ 
15, 102).

34. 'Αναμνήσεις, 92: ... υπέρ τοϋ λαοϋ μ ο υ ....ώφέλησε τόν λαόν μου.
35. Ή  Φιλεκπαιδευτική λειτουργούσε καί τά σχολεία τοϋ ’Αρσάκειου στήν ’Αθήνα.
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μακαρίτου ίατροϋ Γεωργίου Πούμπουρα τίμιου στρατιώτου τού καθή
κοντος, έν τή ενασκήσει τοΰ όποιου άπέθανεν περιθάλπων τούς έκ τύ
φου έξανθηματικοϋ προσβληθέντας πρόσφυγας κατά τάς ημέρας τής 
καταστροφής.

'Εχει κόρην εις τό Εμπορικόν τμήμα τού ’Αρσάκειου φοιτώσαν ώς 
μαθήτριαν έξωτερικήν, Εύγενίαν Γ. Πουμπουρα. βραβευθεϊσαν κατά 
τήν τελετήν τής παρελθούσης έβόομάόος.

Ήδη γίνονται ένέργειαι, ώς έμαθεν ή κυρία Πουμπουρα, νά άφαιρε- 
θή τό βραβεΐον από την βραβευθεϊσαν κόρην της καί νά δοθή εις άλλην.

Είμαι βέβαιος ότι δέν θά έπιτρέφητε τήν αδικίαν. Ούχ ήττον καί πά
λιν παρακαλώ νά έπιστήσητε την προσοχήν σας προς άποτροπήν ένδε- 
χομένης αδικίας.

Ταϋτα παρακαλώ καί έξ ένδιαφέροντος προς τήν όρφανήν οικογέ
νειαν καί έκ φιλοτιμίας άρχιερατικής διά τό πνευματικόν μου τέκνον διά 
την βράβευσιν τοΰ όποιου καυχώμαι ώς Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος.

Έπί τούτοις διατελώ μετά τιμής καί άγάπης βαθείας
ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος

Ή  φράση τοΰ Δ. Σεράση άπό τη δεύτερη κατηγορία [2φ. 157-61] άλλ’ 
άν τώρα ένεκα τών περιστάσεων οί Τούρκοι έσιώπησαν (ασφαλώς ό 
φυλλαδιογράφος θέλει νά δηλώσει δχι μόνο τη σιωπή τοΰ λόγου άλλα 
καί τη σιωπή τών ενεργειών), αϋριον όμως -ώς φαίνεται έκ δημοσι
ευμάτων τινών τοΰ Τουρκικού τύπου- μετά περισσοτέρας σφοδρότητος 
καί μετά μεγαλειτέρου μένους θά έπιτεθώσι κατ' αυτού καί δικαστικώς 
πλέον θά ζητήσωσι λ]σμούς καί εύθύνας.

Δέ διαθέτουμε άντίτυπα τοΰ τότε τουρκικοΰ τύπου, άλλα διερωτώ- 
μεθα πώς ό Δ. Σεράσης στήν πρώτη αναφορά, πού υπέβαλε στις 29 
Άπρ. 1920, περιλαμβάνει φράσεις πού χωρίς άμφιβολία έδιναν στούς 
Τούρκους τό δικαίωμα νά έπιζητήσουν δικαστικώς τήν επανόρθωση τής 
ζημίας τήν όποια ύπέστησαν κατά τό κείμενο τοΰ Σεράση ([2φ. 151 κ.έ.] 
Ή  πράξις α ϋτη ...), άν καί ή άναφορά αυτή προς τή Σύνοδο τοΰ Οίκουμ. 
Πατριαρχείου, κατά τήν όμολογία τοΰ Σεράση, ήταν έν γνώσει μόνο τοΰ 
ίδιου36.

36. 2φ. 90 (μόνος υποβάλλω τήν παρούσαν). Μέ έπιφυλάξεις δεχόμαστε τή βεβαί
ωση τού φυλλαδιογράφου δτι τό κείμενο τής άναφοράς του γνωρίζει μόνο ό Ιδιος. 
Πολλές φορές μέσα στό κείμενο τοΰ φυλλαδίου διαβάζουμε γιά καταχωρίσεις στόν
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Τρίτη κατηγορία: [2φ. 162-64]Ό άφιλοκερδής! Μητροπολίτης 
ημών κ. Χρύσανθος σφετερίζεται τα μεταλλικά ϋδατα τής Κιθαραίνης, 
ατινα άνήκον εις Τούρκον ιδιώτην.

Για τά μεταλλικά νερά πού ανήκαν σέ Τούρκο ιδιώτη: Ή δημαρχιακή 
επιτροπή τής Τραπεζούντας, κατά τό φυλλαδιογράφο [2φ. 176-78], πα- 
ρεχώρησεν αύτφ [δηλαδή στο μ. Χρ.] ώς αντάλλαγμα την έκμετάλλευ- 
σιν τών μεταλλικών ύδάτων Κιθαραίνης. Οί διαμαρτυρίες τού Έλληνα 
Γεωργίου Προυσαέως, άντιπροσώπου τού Τούρκου ιδιοκτήτη τών 
μεταλλικών ύδάτων, δεν έφεραν αποτέλεσμα καί ό ίδιος [2φ. 180-88] 
μετά την έπελθοϋσαν Ρωσσικήν μεταπολίτευσιν έκίνησεν αγωγήν κατά 
τού Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος εις τά Ρωσσικά Δικαστήρια. Τό Αι- 
καστήριον .... κατεδίκασε ... τον Μητροπολίτην ... καί έπεδίκασε τήν 
έκμετάλλενσιν τών ... ύδάτων εις τον άντιπρόσωπον τού Τούρκον κ. 
Γεώργιον Προυσαέα.

Ή δικαστική αυτή απόφαση έλήφθη στήν Τραπεζούντα μετά τήν 
έπελθούσα ρωσική μεταπολίτευση, δηλαδή μετά τήν κατάρρευση τού 
τσαρικού καθεστώτος καί τήν επικράτηση τής μπολσεβικικής έπαναστά- 
σεως. Ή άπόφαση πρέπει νά είχε άναγραφεί καί στον τοπικό τύπο, άν 
καί ό φυλλαδιογράφος δέν τό άναφέρει.

Επιβεβαίωση άπό άλλη πηγή δέν έχουμε. Καί σ’ αύτό τό σημείο ε
παναλαμβάνω καί πάλι ότι μόνο οί σύγχρονες εφημερίδες, καί μάλιστα 
ό Φάρος τής Ανατολής, θά μπορούσαν νά δώσουν μιά μαρτυρία, ιδί
ως γιά τήν άπόφαση τού ρωσικού στρατιωτικού δικαστηρίου.

[2φ. 163] σφετερίζεται τά μεταλλικά ϋδατα τής Κιθαραίνης: Δε γνω
ρίζουμε εάν άπό τήν εκμετάλλευση τών μεταλλικών αύτών νερών έπω- 
φελήθηκε ό Χρ. Πάντως, χωρίς νά έχουμε σκοπό νά άπαλείψουμε τήν 
πιό πάνω κατηγορία, αλλά μόνο γιά νά διαγράψουμε τό χαρακτήρα τού 
μ. Χρ., ύπενθυμίζουμε τήν άκτημοσύνη καί τήν πενία του, όταν τό 1948 
άπεβίωσε. Ή διαθήκη του τό επιμαρτυρεί37:

έλληνικό τύπο τής Τραπεζούντας καί Κωνσταντινουπόλεως αλλά καί στον τουρκικό 
καί ρωσικό τύπο γιά τά θέματα, τά όποια άπετέλεσαν τις κατηγορίες τής άναφοράς του. 
Βλ. καί πιό κάτω, 204-06 (Μνεία τού τύπου).

37. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Χρύσανθος. 543/44, άπό όπου παραθέτουμε τό κεί
μενο τής διαθήκης πού ακολουθεί. Βλ. καί Θεόκλητος Στράγκας, ’Εκκλησιαστική Ε λλά
δος Ιστορία έκ πηγών αψευδών 1817-1967, (’Αθήνα 1972) 2424/25 (άναδημοσίευση τής 
διαθήκης άπό τό περιοδικό Ανάπλασις, ’Οκτωβρίου 1954, στο κείμενο τής όποιας δια
κρίνουμε μικρές διαφορές άπό εκείνο πού παραθέτουμε).
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[543] Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ. Σήμερον τή δεκάτη Ιουλίου τοϋ σωτηρίου 
έτους 1943 έν Άθήναις, όδ. Σουμελά 4, (Κυψέλη) συνέταξα την πα
ρούσαν ιδιόχειρον διαθήκην μου: Ζητώ συγγνώμην παρά πάντων, οϋς, 
έν τή ασκήσει τών καθηκόντων μου, τυχόν παρεπίκρανα, καί απονέμω 
συγγνώμην εις πάντας όσοι μέ έλύπησαν. Ίλεως αύτοίς καί έμοί ό Κύ
ριος. Περιουσίαν χρηματικήν ή κτηματικήν δέν έχω. Τα αρχιερατικά 
μου άμφια καί την βιβλιοθήκην μου διέθεσα έν καιρώ, ώς ήβουλήθην, 
συμφώνως προς τά υπό ημερομηνίαν 1 ’Ιουλίου 1943 έν έπισυνημμένω 
προς την παρούσαν διαθήκην φακέλλφ δύο πωλητήρια έγγραφα. Τά 
έπίλοιπα, διαθέτω εις άνάμνησιν, ώς έξης: Τον άργυροϋν κοπτήρα ... 
Τό έπίχρυσον έντός θήκης μικρόν εύαγγέλιον..., τό δέ έτερον ρωσσικής 
τέχνης έπίχρυσον μικρόν εύαγγέλιον... Τάς τρεις άρχιερατικάς μου ρά
βδους ..., τά έπανωκαλύμαυχα καί τά ράσα μου... έπίχρυσον ποτήριον 
μέ έγγεγλυμμένον σταυρόν καί εικόνας ώς καί τον στυλογράφον μου. 
Εις πάντας τούς ανωτέρω αγαπητούς κληρικούς θερμάς έκφράζω ειΑχα
ριστίας, ότι ού διαλείπουσιν άναψύχοντές μου την άλυσον κατά τά 
σκληρά ταϋτα έτη τής κρίμασιν, οίς οίδε Κύριος, έπικλωσθείσης ήμΐν 
δουλείας. [544]Είς τον έπ ’ αδελφή άνεψιόν μου Γεώργιον Ν. Τασούδην 
άφίνω τον έπιστήθιον χρυσοϋν σταυρόν μου καί τό έγκόλπιον χρυσοϋν 
ώρολόγιον έπίσης τον σάκκον τον περιέχοντα τό μυστικόν άρχεΐον μου. 
Εις τούς έπί τή έτέρφ αδελφή άνεψιούς μου Τωάννην καί Ζήσην Σ. Σ. 
Χασιρτζόγλου άφίνω τό έπί τοϋ γραφείου μου άργυροϋν μελανοδο- 
χείον μετά τοϋ άργυροϋ κονδυλοφόρου καί τάς δύο βραβευθείσας έλαι- 
ογραφίας, είκονιζούσας τον Κύριον βαδίζοντα έπί τόν Γολγοθάν. Τά 
άρχεϊα τής υπηρεσίας μου ώς άντιπροσώπου τοϋ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου έν Άθήναις άνήκουσιν εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον 
καί παρακαλώ νά παραληφθώσιν ύπ'αύτοϋ. Πέποιθα, ότι οί κατά σάρ
κα συγγενείς μου θά σεβασθώσι τήν μνήμην μου καί δέν θά θελήσωσι, 
έπικαλούμενοι τό όνομά μου ή τάς μικράς μου ύπηρεσίας πρός τήν 
Εκκλησίαν καί τό 'Εθνος, νά ζητήσωσι καθ' οίονδήποτε τρόπον νά έπι- 
βαρύνωσι τήν ’Εκκλησίαν ή τήν Πολιτείαν μέ αιτήσεις συντάξεων ή έπι- 
δομάτων ή οίασδήποτε υλικής ή ηθικής βοήθειας. Άλλ'έάν, παρά προσ
δοκίαν, εύρεθή τις τών συγγενών άθετών τήν τελευταίαν μου ταύτην Θέ- 
λησιν, τόν τοιοϋτον άποκηρύττω ώς συγγενή κατά σάρκα καί παρα
καλώ τήν Εκκλησίαν καί τήν Πολιτείαν νά άπορρίψωσι πάσαν τοιαύ- 
την άσεβή αίτησιν. Εκτελεστήν τής διαθήκης μου καθιστώ τόν άνεψιόν 
μου Γεώργιον Ν. Τασούδην. t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ.
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[2φ. 165/66] τή υποδείξει τοϋ Μητροπολίτου κατήρτισαν Δημαρχια
κόν Συμβούλων : Δέ γνωρίζουμε τί ακριβώς περιλάμβανε ή κατηγορία 
κατά τοΰ Γ. Φωστηρόπουλου38 καί μελών τοΰ Δημαρχιακού Συμβουλί
ου, ή πολιτεία τών οποίων ύπήρξεν εν πολλοϊς μεμπτή [2φ. 169], ώστε 
οί εκεί Έλληνες Πόντιοι, κατά τό φυλλαδιογράφο, νά απαιτήσουν την 
αντικατάσταση τοϋ Δημαρχιακού Συμβουλίου. Πάντως τό Δημαρχιακό 
Συμβούλιο παρέμεινε, κατά τό φυλλαδιογράφο, χάρη στο αρχιερατικόν 
αξίωμα [2φ. 172/73] τοΰ Χρ. Εντούτοις γνωρίζουμε δτι τό Δημαρχια
κό Συμβούλιο είχε έγκριθει καί διορισθεΐ καί από την τουρκική άνώτα- 
τη διοίκηση, πριν αυτή αποχωρήσει από τήν περιφέρεια τοϋ ’Ανατολι- 
κοϋ Πόντου, καί άπό τή ρωσική στρατιωτική αρχή39.

[2φ. 178-82] παρά τάς διαμαρτυρίας τοΰ ... Προυσαέως, δστις ... έκί- 
νησεν αγωγήν κατά τοΰ Μητροπολίτου ... εις τά Ρωσσικά Δικαστήρια : 
Δέ διαθέτουμε άπό άλλον πληροφορίες γιά τήν υπόθεση αυτή. Δέ γνω
ρίζουμε επίσης σέ ποιο δικαστήριο αποτάθηκε ό Έλληνας πληρεξούσι
ος τοϋ Τούρκου προνομιούχου. Τό κείμενο άναφέρει [2φ. 180] μετά τήν 
έπελθοϋσαν Ρωσσικήν μεταπολίτευσιν. Συνέβη καί μετά τήν άποχώρη- 
ση τών ρωσικών δυνάμεων άπό τήν περιοχή τοϋ Πόντου ή, κατά πάσαν 
πιθανότητα, ή υπόθεση αυτή κινήθηκε μεταγενέστερα ενώπιον τών 
δικαστηρίων κατά τό διάστημα τής παραμονής τοϋ ρωσικοϋ στρατοϋ 
στην ποντιακή περιοχή; Πάντως, καί στίς δύο περιπτώσεις, ή απόφαση 
έπρεπε νά στραφεί όχι κατά τοϋ μητροπολίτη αλλά κατά τοϋ Δη
μαρχιακού Συμβουλίου, όπως καί τό ίδιο τό δικαστήριο είχε άναγνω- 
ρίσει ([2φ. 183/84] ή παραχώρησις τών ύδάτων έγένετο υπό τής Δη- 
μαρχίας, ή όποια είχε καί πρόεδρο, δηλαδή δήμαρχο). "Αν ή άπόφαση 
τοϋ δικαστηρίου στράφηκε κατά τοϋ μητροπολίτη, όπως γράφει τό φυλ-

38. Ό  Χρ. τοποθέτησε τό Γ. Φωστηρόπουλο στή θέση τοϋ παραιτηθέντος δημάρχου 
Κ. Θεοφύλακτου (Αναμνήσεις, 130/31) ήδη τις πρώτες ημέρες τής ρωσικής παρουσίας, 
καθ' δ [όπως ό Ιδιος γράφει, 131] μοί είχε δώσει δικαίωμα ό στρατηγός Λιάχωβ.

Ό  Γεώργιος Φωστηρόπουλος ήταν ένας άπό τούς τρεις τραπεζίτες τής περιοχής καί 
οός έκ τούτου είχε πολύ μεγάλο κύρος καί στους 'Έλληνες αλλά καί στους μου
σουλμάνους Τούρκους, μέ τούς όποιους συναλλασσόταν. 'Όταν αρχές τοΰ 1914 τό νε
οτουρκικό κομιτάτο προέτρεπε τήν τοπική τής Τραπεζούντας τουρκική διοίκηση νά 
άπομονωθοΰν οί τρεις αυτοί τραπεζίτες, ή τοπική διοίκηση άπάντησε δτι, αν εφαρμο
ζόταν τό μέτρο αυτό, ή όλη περιοχή θά περιέπιπτε σέ οικονομικό μαρασμό. Βλ. Λαμ- 
ψίδης, «Οικονομική ζωή», 140.

39. ’Αναμνήσεις, 131· βλ. προηγούμενη σημείωση.
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λάδιϋ, τότε θά πρέπει νά αποδοθεί μάλλον σέ λόγους ιδεολογικούς τού
νέου ρωσικού καθεστώτος καί τού ρωσικού στρατού.

Στην προσωρινή κυβέρνηση, πού συγκροτήθηκε μέ υπόδειξη καί έ
γκριση τής τουρκικής διοικήσεως πού αποχωρούσε, συμμετείχαν ώς μέ
λη πού υπέδειξε ό μ. Χρ. καί ένέκρινε ή άποχωρούσα τουρκική διοίκη
ση ό Γεώργιος Φωστηρόπουλος40, ό Χατζή Παρασκευάς Γραμματικό- 
πουλος καί ό Γεώργιος Κογκαλίδης41. Σ’ αυτούς ή τουρκική διοίκηση, 
μέχρις ότου αποχωρήσει καί αυτή, προσέθεσε ώς βοηθητικά μέλη τής νέ
ας προσωρινής κυβερνήσεως τον Τούρκο διευθυντή τής ’Αστυνομίας 
καί τον Τούρκο διευθυντή τής Χωροφυλακής42.

Ή  πόλη τής Τραπεζούντας, ώς γνωστόν, δεν είχε υδραγωγείο μέ πό
σιμο νερό στά νεότερα χρόνια. Γι’ αυτό καί προμηθευόταν τό πόσιμο 
νερό άπό τις πηγές τής Κιθάραινας. Γιά νά έξασφαλισθεΐ ή ύδροδότηση 
τής πόλεως τής Τραπεζούντας, ό Χρ., μόλις έφθασε στήν ποντιακή 
περιοχή (1913), συγκρότησε επιτροπή43.

Μετά την έπικύρωσιν τοϋ κανονισμού της Κοινότητος έγένοντο νέ- 
αι άρχαιρεσίαι Κοινοτικών Σωματείων, μεθ’ ών συστηματικώτερον έπε- 
λήφθην τοϋ ποιμαντικού μου έργου. Μετείχον καί μιας Επιτροπής, 
άποτελουμένης εξ Ελλήνων, Τούρκων, 'Αρμενίων καί Περσών, ήτις 
έργον είχε νά συνάθροιση έξ ιδιαιτέρας φορολογίας χρήματα, ϊνα συμ- 
βληθή μετά τίνος Βελγικής Εταιρείας διά νά ύδρευση μέ υγιεινόν ύδωρ 
τήν Τραπεζοϋντα. Τής Επιτροπής ταύτης προήδρευον εναλλάξ μέ τόν 
μουφτήν τής Τραπεζοϋντος καί κατ’ ευτυχή συγκυρίαν επί τής προε
δρίας μου έγιναν καί ύπεγράφησαν αί οριστικοί συμφωνίαι μέ τήν Βελ
γικήν Εταιρείαν. Ταμίας τής ’Επιτροπής ήτο ό οίκος Καπαγιαννίδου, 
ό όποιος είχεν ήδη εις τό ταμεϊον του διά λογαριασμόν τής Επιτροπής 
τής ύδρεύσεως τριάκοντα ως τεσσαράκοντα χιλιάδας χρυσών λιρών. 
Άλλ’ ό έπελθών γενικός πόλεμος άνέκοψε τό έργον.

Τέταρτη κατηγορία: [2φ. 189-94] Ό  Μητροπολίτης ... κ. Χρύσαν
θος ... συνεργάτης καί συντελεστής εις τήν ιεροσυλίαν άρχαιολογικών

40. Βλ. στήν προηγούμενη σελίδα, σημ. 38.
41. 'Αναμνήσεις. 126.
42. Ό  Χρ., δταν οΐ Ρώσοι είχαν αντικαταστήσει τήν τουρκική διοίκηση, διόρισε ώς 

μέλος τού Δημαρχιακού Συμβουλίου καί ένα Τούρκον έκ τών άπομεινάντων εις Τρα
πεζοϋντα ('Αναμνήσεις. 131/32).

43. 'Αναμνήσεις, 86.
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κειμηλίων, τά όποια έσύλησεν ό Ρώσσος αρχαιολόγος κ. Ούσπένσκυ, εκ 
των τεμενών τής Τραπεζοϋντος καί ... άπέστειλεν εις Ρωσσίαν ...

Κατηγορεΐται ό μητροπολίτης για άσνγγνωστον άδιαφορίαν [2φ. 
215]. Παραπέμποντας γιά πρώτη φορά στους ερευνητές τής Ιστορίας 
τής Τραπεζούντας καί στον Θ. Ούσπένσκυ ό Χρ. γράφει44: Εις τάς ώς 
άνω συγγραφάς ώς καί είς όλα τά έργα αυτού ό Θεόδωρος Ούσπένσκι 
μόνος έκ τόσων σοφών καί καλοκαγάθων ρώσσων επιστημόνων τοσοΰ- 
τον αναμιγνύει εις την επιστήμην τό έμφυτον αύτώ πάθος καί την πο
λιτικήν, ώστε ό άναγινώσκων τά συγγράμματα αύτοΰ νά μή διακρίνη 
τίς ό Νηρεΰς καί τίς ό Θερσίτης.

Άπό την αρχή τής έπισκέψεως τοϋ Ούσπένσκυ στην Τραπεζούντα ό 
μ. Χρ. έδειξε μεγάλη «καχυποψία» γιά τη δράση τού Ρώσου άρχαιολό- 
γου-ίστορικοΰ· πιθανόν νά κατεχόταν καί αυτός άπό την άντιπάθεια 
γιά τούς πανσλαβιστές τής έποχής έκείνης, οί όποιοι γιά λόγους πολι
τικής έδειχναν πολλές φορές καί μισέλληνες.

Σχετικά μέ την έπίσκεψη τοΰ Ρώσου άρχαιολόγου γράφει45 46: Έφθασε 
καί ό Θεόδωρος Ούσπένσκη διά τήν μελέτην τών άρχαιοτήτων καί πα
ρέλαβε παρά τής Ρωσικής Κυβερνήσεως τούς μετατραπέντας εις τζαμία 
άρχαίους ναούς τής Χρυσοκεφάλου, 'Αγίας Σοφίας καί 'Αγίου Ευγενί
ου, όπου είργάζετο έν κρύπτω καί παραβύστφ, μηδέν άποκαλύπτων έκ 
τών ευρημάτων του. Ή το πανσλαυϊστής καί μισέλλην. Έπεσκέφθη καί 
τάς μονάς, άλλ’ οι μοναχοί, καθ’ ας είχον [142] οδηγίας τής Μη- 
τροπόλεως, μετά πολλής έπιφυλάξεως έφέρθησαν άπέναντί του καί 
ούδέν τών κειμηλίων ένεπιστεύθησαν είς αυτόν.

Στό περιοδικό Κομνηνοί46 αναγγέλλεται ή άφιξη τών καθηγητών Ού
σπένσκη καί Σσμίθ στην Τραπεζούντα μέ σκοπό τη συντήρηση καί απο
κατάσταση τών άρχαίων μνημείων τής πόλεως.

Ώ ς άπάντηση στην κατηγορία τοϋ Δ. Σεράση κατά τοΰ Χρ. έχουμε 
τή μαρτυρία τοϋ Θ. Θεοφύλακτου. Παραθέτουμε τό σχετικό άπόσπασμα 
άπό ομιλία του τό 1920 στην Κωνσταντινούπολη47: [239] «Καί μίαν 
άλλην συγκίνησιν, τήν οποίαν έδοκίμασε πάλιν ή Κοινότης διά τήν ήκι
στα έπιστημονικήν συμπεριφοράν τοϋ γνωστοϋ καί ένταϋθα Ρώσσου

44. «Εκκλησία», σ. 5, σημ. 3.
45. ’Αναμνήσεις, 141/42.
46. Τεϋχ. 1 (29 Μα'ίου 1916) 8, «Χρονικά».
47. Θεοφύλακτος, 239/40 (ομιλία στό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως).
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Βυζαντινολόγου Ούσπένσκυ, ό όποιος έλθών εις Τραπεζοΰντα νά διε- 
ξαγάγη αρχαιολογικός άνασκαφάς περί τούς ναούς τούτους, έκρινε 
καλόν να υπεξαίρεση αρκετά μωσαϊκά από τό εσωτερικόν τού ναού τής 
Παναγίας Χρυσοκεφάλου καί νά άνασκάψη τόν τάφον τού Αύτοκρά- 
τορος ’Αλεξίου Γ '.  τού Κομνηνοΰ.

Διεμαρτυρήθη εντούτοις ή Ελληνική Κοινότης εις τόν φρούραρχον 
καί [240] Διοικητήν τής Ώχυρωμένης Άκτΐνος Τραπεζοΰντος καί έσχεν 
άποτέλεσμα ή διαμαρτυρία αΰτη, ότι ό Ούσπένσκυ έδήλωσεν έπισήμως, 
ότι δ εν  ά π έ σ τ ε ι λ ε ν  ε ι ς  Ρ ω σ σ ί α ν  ά ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά  κ ε ι μ ή 
λ ι α ,  κ α ί  ο τ ι  τά μ ό ν α ,  τά ό π ο ι α  έ κ ρ ά τ ε ι  ε ι ς  χ ε ϊ ρ α ς  του,  
τά ό σ τ ά  τοΰ  ’Α λ ε ξ ί ο υ  Γ ' .  ά π έ σ τ ε ι λ ε ν  ε ι ς  Ί .  Μ η τ ρ ό π ο -  
λ ι ν 48.»

Χρόνια ένωρίτερα όλα τά «χαρτιά» καί όλο τό άρχεΐο τοΰ Α. Παπα- 
δοπούλου-Κεραμέως παρέμειναν στήν Πετρούπολη (Λένινγκραντ), ό
που ό ίδιος είχε πανεπιστημιακή έδρα. Έκεΐ παρέμεινε μετά τό θάνατο 
τοΰ σοφοΰ βυζαντινολόγου καί ή βιβλιοθήκη του.

Π έ μ π τ η  κατηγορία: [2φ. 221-24] Τό ιερόν βήμα τής Εκκλησίας ό 
.... κ. Χρύσανθος μετέβαλεν εις βήμα ... άπό τοΰ όποιον έξετοξενοντο 
ύβρεις καί συκοφαντίαι κατά Ελλήνων πολιτών.

[2φ. 267-72] Επειδή ... τό έμμισθον τοϋ Μητροπολίτου δημοσιογρα
φικόν δργανον ή «Εποχή» ...με άπεκάλεσε προδότην! εις τό ύπ'άριθμ. 
90 καί ημερομηνίαν 2 Ιουλίου 1919 φνλλον .... έζήτησα έπανειλημμέ- 
νως διά τής έφημερίδος μου «Φάρος τής \Ανατολής» νά άποδείξη τήν 
κατ' έμοϋ κατηγορίαν : Έχουμε ήδη άναγράψει49 ότι ή άντιπολιτευτική 
στάση τοΰ Δ. Σεράση εξηγείται καί άπό τήν άντίθεση, κατά τό φυλλα- 
διογράφο, τοΰ μητροπολίτη προς τή δραστηριότητά του. Είχε λοιπόν 
καί ό Ιδιος ό Δ. Σεράσης κατηγορηθεΐ ώς προδότης, καί μάλιστα στήν 
εφημερίδα ’Εποχή τοΰ Ν. Καπετανίδη50. "Οπως γράφει ό Σεράσης, τό 
έντυπο αυτό υποστήριζε τήν πολιτική τοΰ μητροπολίτη.

Τό γεγονός παραδίδεται στο φυλλάδιο ώς έξής: Ό  Χρ. κατηγορεϊται 
γιατί στο μνημόσυνο τήν Κυριακή, 25 Μαρτ. 1918, στο κήρυγμά του

48. Ή  άραίωση δίκη μας.
49. Πιό πάνω, σ. 60, σημ. 32.
50. Γιά τόν Καπετανίδη καί τήν έφημερίδα του βλ. πιό πάνω, σ. 13, σημ. 7, σ. 93, 

σημ. 1 καί σ. 95, σημ. 8.
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στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου Βασιλείου διακήρυξε δτι καί στην κοινότητα 
Τραπεζούντας υπάρχουν προδότες καί ότι, όπως ό Χριστός, έτσι προ- 
δόθηκε καί ό Ιδιος. Βέβαια δέν άνέφερε ονόματα, αλλά ό Τραπε- 
ζούντιος δικηγόρος Σωκράτης Μουμτζίδης τήν επομένη έστειλε γράμ
μα στό Χρ. καί ζητούσε εξηγήσεις για αυτά πού άνέφερε στο κήρυγμά 
του. Ή άπαίτηση τοΰ Δ. Σεράση στό Φάρο τής Ανατολής νά άποδει- 
χθεΐ ή εναντίον του κατηγορία έμεινε άναπάντητη. Δέν είμαστε σε θέση 
-επειδή άκριβώς δε γνωρίζουμε γεγονότα, καί ιδίως τήν εξέλιξη των ε
σωτερικών διενέξεων των Ελλήνων στήν Τραπεζούντα- νά κρίνουμε 
καί νά διακρίνουμε πόση άλήθεια ενέχει ή άποψη τοΰ μητροπολίτη στό 
κήρυγμά του όπως καί πόση άποδεικτική δύναμη μπορούσαν νά είχαν 
ο'ι άντίπαλοι τοΰ μητροπολίτη, γιά νά άντικρούσουν τις εναντίον τους 
κατηγορίες.

"Οταν ή Εποχή τοΰ Ν. Καπετανίδη άναγράφει ώς προδότη όνομα- 
στί τό Δ. Σεράση, ό μ. Χρ. βρισκόταν στό Παρίσι51 ύστερα άπό πρό
σκληση τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου52 καί έγκριση τοΰ πρωθυπουργού 
Βενιζέλου53, τοΰ όποιου ό Χρ. μεταγενέστερα είχε καταστεί έμπιστος 
συνεργάτης54. Ασφαλώς ή πληροφορία πού δημοσιοποίησε ή Εποχή 
προερχόταν άπό τήν ίδια πηγή, ή οποία προκάλεσε μεταγενέστερα καί 
τήν έμπιστευτική έκθεση Χειμωνίδη, πού καί αυτή όνομαστί άναφέρει 
τό Φάρο τής :Ανατολής55.

"Εκτη κατηγορία: [2φ. 300-02] Ό  Μητροπολίτης ... υπαίτιος τής 
έρημώσεως τής εαυτόν Επαρχίας ώς καί των Επαρχιών Ροδοπόλεως 
καί Χαλδίας ...

Επίμονος καί διαρκής σκοπός τοΰ μ. Χρ. καθ’ όλη τή διάρκεια τής 
θητείας του στον Πόντο υπήρξε ή συγκράτηση τοΰ ελληνικού πληθυ
σμού στά πάτρια εδάφη. Ή άποψη αυτή ήταν καί ή γενικότερη πολιτι
κή τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καί άποτελοΰσε τό βασικό 
πολιτικό στόχο του: νά παραμείνουν οί Έλληνες χριστιανοί γιά νά υ
πάρξει μέσα στό όθαιμανικό τουρκικό κράτος ισχυρή ή μειονοτική φω
νή τών Ελλήνων. Έτσι τό Πατριαρχείο θά είχε καί αυτό γνώμη σεβα-

51. ’Αναμνήσεις, 210.
52. ’Αναμνήσεις, 184.
53. 'Αναμνήσεις, 187.
54. Βλ. πιό πάνω, 86 κ.έ. καί 89-92.
55. Βλ. πιό πάνω, 19.



180 Όδ Λαμψίδης

στή άπό τήν τουρκική διοίκηση. Άλλωστε ή άποψη αυτή τοϋ Πατριαρ
χείου συμφωνούσε καί μέ δσα ή ΟΚ περιλάμβανε στον προγραμματι
σμό της καί ό Χρ., όπως είναι γνωστό, ήταν μέλος τής ΟΚ56.

Ό  Χρ., πιστός στήν ιδέα τής «άνατολικής αυτοκρατορίας», προω
θούσε κατά τό δυνατόν τήν υλοποίησή της και επιζητούσε πάντοτε τή 
φιλία καί τή συνεργασία άνάμεσα στους "Ελληνες χριστιανούς καί 
στους Τούρκους μωαμεθανούς. Γι’ αυτό δέν άποδέχτηκε ποτέ τή φυγή 
καί τήν αναχώρηση, τή μετανάστευση, τών Ελλήνων Ποντίων πρός τή 
ρωσική επικράτεια. Μάλιστα τον κατηγόρησαν γι’ αύτό.

Γράφει σχετικά57 58: Ή  Μητρόπολις γινώσκουσα τάς όλεθρίας υπό πά
σαν έπσψιν συνεπείας τής μεταναστεύσεως καί δή καί έν καιρφ χειμώ- 
νος, συνεβούλευσε τούς έρωτώντας νά μή έγκαταλίπωσι τούς βωμούς 
καί τάς έστίας των, καί αν ακόμη έπρόκειτο νά φονευθώσιν. Έφρόνει 
δ η  ό έν τή πατριόl καί υπέρ τής πατρίδος ώραίος θάνατος είναι 
προτιμότερος άπό τήν διά τής φυγής άδοξον καί άσχημον θανήνί#. Έάν 
ή Μητρόπολις έδίσταζεν ή συνεβούλευε τήν μετανάστενσιν, είναι βέ
βαιον ότι ή άπό Έρζιγκιάν μέχρι Τραπεζοϋντος καί άπό Ριζαίον μέχρις 
Έλεβής χώρα θά ήρημοϋτο, άφοϋ μάλιστα όλος ό Ελληνικός λαός 
πανικόβλητος άνέμενεν εν νεύμα τής Μητροπόλεως διά νά μετανάστευ
ση. Διά νά ένθαρρυνθοϋν οί "Ελληνες καί νά δυνηθοϋν νά υπερασπί
σουν έαυτούς κατά τής αναρχίας καί ίδίρ κατά τής έπελάσεως τών τσε- 
τέδων, έλήφθη πρόνοια νά έξοπλισθοϋν όλοι οί χωρικοί, οί δυνάμενοι 
νά φέρωσιν όπλα.

Γιά τή μετανάστευση -όπως γράφει ό Χ ρ - τών Ελλήνων στήν 
ποντιακή περιοχή, σέ επιστολή του πρός τό στρατηγό Γιανούσκεβιτς 
άπό 10.12.1916 άνάμεσα σέ άλλα άναφέρει59: Ή  όριστική άπόφασις τών 
κατοίκων όλων τών χωρίων τούτων, προσφύγων ή μή, ήτο νά με
ταναστεύσουν εις Τραπεζοϋντα, ελλείψει τροφίμων εις τήν ιδίαν των 
χώραν. Έπί τή προσεγγίσει τοϋ δρυμέος χειμώνος, τό φάσμα τής πεί- 
νης καί τής δυστυχίας ύψοϋτο άπειλητικόν καί έκαμε τούς κατοίκους 
νά άναχωρήσουν εις Τραπεζοϋντα, όπου ήλπιζον νά εϋρουν τροφήν. Ή  
σκέψις νά σταματήσω τήν γενικήν μετανάστευσιν, ή όποια είχεν ήδη

56. Βλ. πιό πάνω, 58, 87.
57. 'Αναμνήσεις, 162 (Δεκ. 1917).
58. Θεοφύλακτος, 248/49. Πβλ. πιό κάτω, 182, 5που τό θέμα άναπτύσσεται στό κή

ρυγμα τοΰ μητροπολίτη.
59. 'Αναμνήσεις. 146.
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αρχίσει, καί την τελείαν άποψίλωσιν τής χώρας καί να άποτρέψω τον 
θάνατον, ό όποιος είναι ό πιστότερος σύντροφος τής μεταναστεύσεως, 
ή το ό μοναδικός λόγος τού ταξειδίου μου εις ’Άρδασαν καί Γκουμου- 
σχανέ (Άργυρόπολιν). Έδοκίμασα να ασκήσω όλον τό κύρος μου διά 
νά πείσω τον λαόν νά παραμείνη έκεΐ. Ύπεσχέθην νά τού άποστείλω έκ 
Τραπεζοϋντος τά άναγκαϊα τρόφιμα, όπως τό κάμνω ήδη, άποστέλλων 
εις Άρδασαν καί Γκονμονσχανέ παν 6,τι επιτρέπουν τά μέτρια μέσα, 
τά όποια διαθέτει ή Μητρόπολίς μου. Ήθέλησα, Έξοχώτατε, νά κάμω 
τό στοιχειώδες καθήκον, τό όποιον εις όμοιας περιστάσεις επιβάλλεται 
εις τον Μητροπολίτην, τού οποίου ή κλήσις έναντι τού Θεού, έναντι τής 
Εκκλησίας του καί έναντι τής συνειδήσεώς του είναι νά παρηγορή καί 
άνακουφίζη την δυστυχίαν. Τό αποτέλεσμα των προσπαθειών μου ήτο 
ότι έκ τών 389 οικογενειών, τάς οποίας εϋρον εις την περιφέρειαν τής 
Άρδάσης καί τού Γκουμουσχανέ, άνεχώρησαν, από τής άναχωρήσεώς 
μου μέχρι τοϋδε, 252 οίκογένειαι, έκ τών χωρικών δέ, οιτινες δέν ήσαν 
πρόσφυγες, κατήλθον εις Τραπεζοϋντα ή μετηνάστευσαν εις Ρωσίαν πε
ρίπου 105 οίκογένειαι. "Οσοι έμειναν, έμειναν χάρις εις την ενεργόν 
παρέμβασίν μου. Ή  έλάττωσις λοιπόν, Έξοχώτατε, τών έργατικών 
χειρών είναι ή αναγκαία καί λογική συνέπεια τής έλαττώσεως τών κα
τοίκων, όφειλομένης εις την μετανάστευσιν καί εις τον θάνατον, δστις 
έξακολουθεϊ νά κάμνη φρικώδεις καταστροφάς.

Επίσης60: Έν τώ μεταξύ όμως μέγα μέρος τής έρημώσεως είχε σνν- 
τελεσθή. Ό  Ελληνικός λαός, πανικόβλητος, είχε μεταναστεύσει εις Ρω
σίαν καί ή Τουρκική Κυβέρνησις έλθοϋσα ηύλόγησε τό τετελεσμένου γε
γονός. Έκ τών 50.000 ψυχών τής έπαρχίας μου έπείσθησαν διά προ
τροπών μου νά μείνωσιν 20.300.

Σέ έπίρρωση τών δσων καταγράφει ό μ. Χρ. παραθέτουμε αποσπά
σματα άπό τό Θεοφύλακτο61: [244] «... Τό σημαντικώτερον όμως μέρος 
τού πληθυσμού τούτου κατέφυγεν εις τήν Ρωσσίαν μέ τά Ρωσσικά 
στρατεύματα. 45 χιλ. έκ της υπό Ρωσσικήν κατοχήν περιοχής τής Έ 
παρχίας Χαλδίας, περί τάς 8-10 χιλ. έκ τής Έπαρχίας Ροδοπόλεως καί 
35 χιλ. έκ τής Έπαρχίας Τραπεζοϋντος έν δλω 85 χιλ. Έλληνες μετηνά
στευσαν εις Ρωσσίαν.»

60. ’Αναμνήσεις, \Ί6· βλ. άκόμα Ισαάκ Λαυρεντίδης, «Πρόσφυγες έξ άνταλλαγής 
καί ανταλλάξιμος περιουσία», Ποντιακή Στοά 2 (1972-74) 9-218.

61. Θεοφύλακτος, 244, 248/49 (άπό τήν ομιλία τού Θεοφύλακτου τό 1920, στό Φι
λολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως).
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Σέ άλλη σελίδα δ ίδιος άναφέρεται στή γοητεία τοΰ κηρύγματος τού 
Χρ.:

[248] «... Εις τον καθεδρικόν ναόν τού 'Αγίου Γρηγορίου συνηθροί- 
σθησαν πάντες την 21ην Ίανουαρίου 1918. πολίται καί πρόσφυγες, γέ
ροντες καί νέοι, άνδρες καί γυναίκες ... Μετά τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον ένας 
ίεροκηρυξ από τού άμβωνος έπλεξε τό έγκώμιον τού 'Αγίου κατά τόν 
συνήθη τρόπον τού κηρύγματος ... Δεν ύπήρξεν ικανοποιημένος, φαί
νεται, καί ό προεξάρχων άρχιερεύς ... Καί ώμίλησε συγχρονισμένα καί 
συνεκίνησε καί έκέντησε τάς χορδάς τής ψυχής καί άνέλυσεν εις δάκρυα 
τό εκκλησίασμα ...

“Ό ,τι μάς ενδιαφέρει ιδίως, είπεν, από τό μαρτύριον τού 'Αγίου Ευ
γενίου, είναι ή ώραιότης τού θανάτου του, ή καρτερία μεθ’ ής έδέχθη τό 
μαρτύριον, ή ηρεμία, μεθ’ ής παρεσκευάσθη προς τό μαρτύριον”.

Καί άνέπτυξε τόσον ώραία τό τόσον άληθώς ώραΐον θέμα τού ωραί
ου θανάτου. Καί αποτεινόμενος εις όλους έλεγεν, ότι λιποψυχούμεν, 
όταν άφήνωμεν τά ιερά μας καί φεύγωμεν τήν εθνικήν λαίλαπα, ή 
όποια επανέρχεται.

Καί αν πρόκειται νά άποθάνωμεν, ας προτιμήσωμεν τόν ώραΐον θά
νατον [249] τού 'Αγίου Ευγενίου, επί των τάφων καί τών 'ιερών σκη
νωμάτων τών πατέρων μας. Ά ς  κάμωμεν καί άλλους Αγίους Εύγενί- 
ους εις τόν τόπον αυτόν, τόν όποιον θά έρημώσωμεν διά τής φυγής”...

Τό ώραΐον όμως κήρυγμα είσηκούσθη, ένεφύσησε δύναμιν καί θάρ
ρος εις πολύ τμήμα τού Ελληνισμού, τό όποιον έλαβε τήν γενναίαν 
άπόφασιν νά άποδυθή εις τό ώραΐον υπέρ Πίστεως καί Γένους μαρτύ
ριον. 85 χιλιάδες Ελλήνων άπό τά καταληφθέντα τμήματα: 45 χιλιάδες 
εκ τής Επαρχίας Χαλδίας, 4-5 χιλιάδες εκ τής Επαρχίας Ροδοπόλεως, 
περί τάς 30 χιλιάδας εκ τής Επαρχίας Τραπεζούντος, 3-5 χιλ. εκ τής 
Επαρχίας Νεοκαισαρείας διά μιας πειρατικής επιδρομής τού Ρωσσι- 
κού στόλου άπομακρυνθέντος εκ Κοτυώρων καί τινες άλλοι άλλοθεν, 
85 χιλιάδες εν δλφ έγκατέλειψαν τήν χώραν ταύτην καί κατέφυγον εις 
τήν Ρωσσίαν ... ’Ι σ ά ρ ι θ μ ο ι 62, άν μή πλείονες άπεφάσισαν νά μείνουν 
εις τήν χώραν αυτήν τού μαρτυρίου ...»

Εντούτοις, όταν οί πρόσφυγες κατέφευγαν στήν Τραπεζούντα, ένας 
άπό τούς κύριους σκοπούς τού Χρ. κατά τά τραγικά έκεΐνα χρόνια ήταν

62. Ή  άραίωση δική μας.
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ή παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, τροφής και στέγης, σ’ αυτούς, πού 
από τις περιφέρειες Τραπεζούντας, Ροδοπόλεως, ακόμα και Χαλδίας 
είχαν καταφύγει στήν πόλη τής Τραπεζούντας.

Γιά τό σκοπό αύτό οργάνωσε επιτροπές προσφύγων, οί όποιες καί 
χρήματα καί ενδυμασία καί γενικότερα περίθαλψη παρείχαν στούς πρό
σφυγες. ’Ακόμα καί σ’ εκείνους πού προέρχονταν από άλλες περι
φέρειες καί άναχωροΰσαν γιά τή νότια Ρωσία, όπως στούς πρόσφυγες 
από τά Κοτύωρα, χορηγούσαν κάθε δυνατή βοήθεια ακόμα καί χρη
ματική. Καί ή μέριμνα αυτή δεν αποτεινόταν μόνο στούς Έλληνες χρι
στιανούς αλλά, όταν παρουσιαζόταν ή ανάλογη περίπτωση, καί στούς 
μουσουλμάνους Τούρκους.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από τις :Αναμνήσεις γιά τήν περίθαλψη 
των προσφύγων:

[143] Όταν έπέστρεψα έκ τής περιοδείας μου ταύτης εις Τραπεζοϋν- 
τα, συνεκάλεσα άμέσως τήν Κεντρικήν Επιτροπήν Προσφύγων, διά νά 
λάβωμεν τά κατάλληλα μέτρα προς τροφοδότησιν καί περίθαλψιν των 
προσφύγων Χαμσήκιοϊ, Αρδάσης καί Αργυροπόλεως. Κατηρτίσαμεν 
ύποεπιτροπάς κατά τόπους καί ήρχισε τό έργον τής περιθάλψεως, σύν
τονον καί ταχύ καί ούτως άνεκόπη τό ρεύμα τής μεταναστεύσεως από 
των περιφερειών τούτων εις Τραπεζοϋντα.

Ειδικότερα γιά τούς πρόσφυγες άπό τά Κοτύωρα:
[156] Σπουδαίας υπηρεσίας παρέσχεν ή «Εθνική Ένωσις» συνεργα- 

σθεΐσα στενώς μέ τήν υπό τήν προεδρίαν μου Επιτροπήν προσφύγων, 
όταν τήν 12ην Αύγούστου 1917 πολεμικά ρωσικά πλοία έβομβάρδισαν 
τά Κοτύωρα (Όρντοϋ) καί άπήγαγον περί τάς τέσσαρας χιλιάδας Ε λ
λήνων έκ Κοτυώρων, οϊτινες ίδόντες τά ρωσικά πλοία καί νομίσαντες 
ότι έπλευσαν εκεί προς σωτηρίαν των άπό τήν τυραννίαν των Τούρκων, 
ώρμησαν εις τήν θάλασσαν προς συνάντησιν των πλοίων, τά όποια χρι- 
στιανικώς φερόμενα, άν καί ήσαν μπολσεβικικά, παρέλαβον πάντας καί 
έκόμισαν εις Τραπεζοϋντα. "Αμα έλήφθη ή είδησις τής άφίξεώς των 
συνεκάλεσα τήν Επιτροπήν των προσφύγων καί τό εύδοκίμως λει
τουργούν Σωματείον τής Ελληνικής Εθνικής Ένώσεως καί άπεφασί- 
σθη ή άμεσος έγκατάστασις των προσφύγων καί ή άμεσος παροχή εις 
αυτούς, όντας έξηντλημένους, θερμής τροφής. Εντός τριών ωρών, χά
ρις εις τήν πολύτιμον συνεργασίαν τών νέων μας, έγκατεστάθησαν όλοι 
οί έξ Όρντοϋ πρόσφυγες, μέρος μέν εις τάς σχολάς τής Κοινότητος, εις 
τούς ναούς καί εις τήν Ί. Μονήν Θεοσκεπάστου, μέρος δέ εις τάς Τρα-
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πεζουντιακάς οίκογε[\5Ί]νείας, αί όποΐαι ευχαρίστως έόέχβησαν καί 
περιέθαλψαν αυτούς. Εις την περίθαλψην των εξ Όρντον προσφύγων 
είργάσθησαν ιδίως οι εκ των μελών τής 'Επιτροπής Προσφύγων Ιωάν
νης Περσίδης, Όρφεύς Κογκαλίδης καί Νικόλαος Βελισσαρίδης. Πο
λύτιμος ύπήρξε καί ή συνδρομή των Έλληνίδων τής Τραπεζοΰντος, 
αιτινες προθύμως άνέλαβον τήν έπίβλεψιν των συσσιτίων, τά όποια διά 
τούς έξ Όρντοϋ πρόσφυγας έλειτούργονν εις οκτώ τμήματα τής πόλε- 
ως. Έδίδετο εις τούς πρόσφυγας θερμή τροφή, άρτος, τέϊον κ.λ.π. Προ
θύμως συνέπραξαν καί οί όμογενείς ιατροί Τραπεζοΰντος, τακτικώς 
έπισκεπτόμενοι έκαστος τό Ιδιον αύτοΰ τμήμα. Επειδή δέ πολλοί τών 
προσφύγων τούτων έξ Όρντοϋ εφυγον όλως άπροόπτως καί δεν παρέ- 
λαβον μεθ’ εαυτών ούτε ενδύματα, ούτε ύποδήματα, ούτε στρώματα, 
έδόθησαν εις αύτούς ασπρόρουχα καί ενδύματα καί στρωμναί καί σκε
πάσματα καί μαγειρικά σκεύη, τά όποια συνελέγησαν παρά φιλανθρώ- 
πων Τραπεζουντίων. Εξαντληθέντων δέ τούτων, έδέησε νά έτοιμασθή 
σημαντικός άριθμός άσπρορούχων καί υποδημάτων. Προς παρασκευήν 
δέ τούτων μέρος τοϋ υλικού έδόθη έκ τής άποθήκης τής Επιτροπής τών 
προσφύγων, μέρος δέ εις υφάσματα καί φανέλλας ήγοράσθη. Ό λα τά 
ένδύματα προθυμότατα άνέλαβε νά ράψη ή άπό έτών εύδοκίμως λει
τουργούσα έν Τραπεζοϋντι ’Αδελφότης τών Κυριών «Μέριμνα», περα- 
τώσασα τό έργον έντός 15 ημερών. Ήγοράσθησαν προσέτι υπέρ τά 1500 
ζεύγη υποδημάτων, τά όποια μέ τά ένδύματα διενεμήθησαν εις τούς 
πρόσφυγας. Μετά παρέλευσιν δύο μηνών άπό τής άφίξεως αύτών εις 
Τραπεζοϋντα ήρχισεν ή μετανάστευσές των εις Ρωσίαν. Οί πλεΐστοι 
τούτων έχοντες συγγενείς έν Ρωσίρ άνεχώρησαν εις Σοχούμ, όπου ή 
φιλότιμος Ελληνική Κοινότης θερμότατα ύπεδέχθη καί περιέθαλψεν 
αύτούς, άφοϋ έν τφ μεταξύ εΐχεν έμβάσει εις έμέ εις δύο δόσεις είκοσι 
χιλιάδας ρουβλίων χάριν τών προσφύγων.

Διά τήν εύκολίαν καί άνεσιν τοϋ ταξειδίου έφρόντισεν ή Ί. Μητρό- 
πολις, ή όποια έκαμε τά κατάλληλα περί τούτου διαβήματα παρά ταϊς 
Ρωσικαίς άρχαίς, καί τά μέλη τής έπιτροπής, τά όποια διενήργησαν τάς 
άπαιτουμένας διατυπώσεις μέχρι τής έπιβιβάσεως [158]αύτών εις τό 
πλοΐον. Εις τούς άναχωρούντας έδίδοντο καί χρηματικά βοηθήματα. 
Εστάθμευον εις Βατούμ, όπόθεν ή έκεί φιλότιμος Ελληνική Κοινότης 
άπέστελλεν αύτούς εις Σοχούμ καί εις άλλας πόλεις τής Ρωσίας. Έκ 
τών προσφύγων τής Όρντοϋ έλάχιστοι ύπελείφθησαν έν Τραπεζοϋντι.
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Πολλές πληροφορίες για τούς πρόσφυγες καί για την περίθαλψή 
τους δημοσιεύονται στο περιοδικό Κομνηνοί, στη στήλη «Χρονικά»:

2 (11.6.1916) 22, μέ τίτλο Επιτροπή επί των προσφύγων (συνέρχε
ται σέ συνεδρίαση ή έν λόγω Επιτροπή γιά τήν περίθαλψη των προ
σφύγων)· 3 (18.6.1916) 38 μέ τίτλο ’Από τήν ζωήν των προσφύγων 
(Συνεδριάσεις τής επιτροπής προσφύγων υπό τήν προεδρία τού Μητρο
πολίτη, ή οποία λαμβάνει γνώση καί των άποστελλομένων άπό τή νό
τια Ρωσία χρημάτων)· 5 (2.7.1916) 70, μέ τίτλο Οί υπέρ των προσ
φύγων έρανον 6 (9.7.1916) 86, μέ τίτλο Έπανόρθωσις (διορθώνεται 
σφάλμα στο ποσόν πού εστάλη άπό τή Ρωσία καί τό όποιο ανερχόταν 
σέ 2.000 καί δχι σέ 200 ρούβλια)· 7 (21.7.1916) 105, μέ τίτλο Επιτροπή 
προσφύγων (γίνεται λόγος γιά τήν αποστολή Επιτροπής στήν περιοχή 
Χαλδίας γιά νά υπολογίσει τις ανάγκες των έκει κατοίκων)· 8 (4.8.1916) 
130 μέ τίτλο Επιτροπή Προσφύγων (αναγράφεται ιδίως ή συγκρότηση 
επιτροπών προσφύγων σέ διάφορες περιφέρειες)· 9 (20.8.1916) 154 μέ 
τίτλους Δωρεά τού κ. Σαχάρωφ, Επιτροπή προσφύγων καί Σννδρομαί 
υπέρ των προσφύγων (όπου αναγράφονται χρηματικά ποσά καθώς καί 
ή δράση επιτροπής προσφύγων)· 10 (3.9.1916) 174 μέ τίτλο Επιτροπή 
Αργυροπολιτών (μνημονεύεται ή συγκρότηση επιτροπής γιά τούς ευρι
σκομένους στήν Τραπεζούντα Άργυροπολίτες)· 11 (17.9.1916) 198 μέ 
τίτλους Φιλόπτωχος Αδελφότης (τής Τραπεζούντας· γενική συνεδρία
σή της), Επιτροπή προσφύγων, Κυβερνητική μέριμνα, Συνδρομαι υπέρ 
των προσφύγων (ποσά γιά τή μέριμνα των προσφύγων καί ενέργειες 
τής ρωσικής κυβερνήσεως γιά τήν παροχή 500 χιλ. ρουβλίων)· 13 (15.10. 
1916) 238 μέ τίτλο Συνδρομαι υπέρ των προσφύγων (έως 25.9.1916 συ
νολικά 53.729 ρούβλια)· 14 (29.10.1916) 258 (Επιτροπή υπό τήν προε
δρία τοΰ Ρώσου στρατηγού Σβάρτς όπως καί Ελλήνων τής Τραπεζούν
τας συνεδριάζει γιά καλύτερη φροντίδα καί μέριμνα γιά τούς πρόσφυ
γες)· 16 (26.11.1916) 298 μέ τίτλο Συνδρομαι υπέρ των προσφύγων (κα
ταγράφονται οί χορηγοί καί τά χορηγούμενα ποσά έως 9.11.1916, συ
νολικά 79.227 ρούβλια).

Μετά τό τεύχος 16 στά υπόλοιπα πού έχουμε στήν κατοχή μας δέν 
υπάρχουν μνείες γιά περίθαλψη προσφύγων.

Γιά τό πρόβλημα αύτό, τήν περίθαλψη των προσφύγων καί τήν προ
τροπή νά μή μεταναστεύσουν, γράφει ό Θεοφύλακτος63: [246] «... 45 χι-

63. Θεοφύλακτος, 246/47.
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λιάδες Ελλήνων έγκατέλειψαν τό άκρον Ρωσσικόν μέτωπον καί άνε- 
χώρησαν. Σύν τφ χρόνψ δέ περί τήν Τραπεζοϋντα ό κρίκος καθίστατο 
στενώτερος καί από τήν Επαρχίαν Ροδοπόλεως άλλοι, 4-5 χιλ. ήκο- 
λούθησαν τό μεταναστευτικόν τούτο ρεύμα. Όλη αυτή ή κίνησις είχε 
ζωηρόν τόν άντίκτυπόν της εις τήν Τραπεζοϋντα. Πανταχόθεν συνέρ- 
ρεον εις αυτήν μετανάσται. Ή  Κεντρική Επιτροπή των Προσφύγων 
καί ή Ελληνική Κοινότης συντριμμένοι εβλεπον τό άνεπανόρθωτον 
τούτο έκρίζωμα τού Ελληνισμού καί τής υπαίθρου χώρας. Ήγωνίζον- 
το ύπερανθρώπως καί ήγωνίσθησαν καί πρότερον καί δι’ άποστολών 
καί διά νουθεσιών καί παραινέσεων νά έμποδίσωσι τήν μετανάστευσιν. 
Δυστυχώς ό φόβος άπεδείχθη υπέρτερος πόσης ψύχραιμου νουθεσίας 
καί σκέψεως. Όλόκληρον τό παραλιακόν τμήμα τής πόλεως Τραπε- 
ζούντος ... ήτο κατειλημμένον άπό μετανάστας, οί όποιοι ύπέφερον τά 
πάνδεινα καί δή έν ώρμ χειμώ[247]νος, διότι έλάμβανον ταύτα χώραν 
κατά τόν Νοέμβριον, Δεκέμβριον καί Ιανουάριον ... περί τά Χριστού
γεννα τού 1917 ... »

Στά χρόνια 1914 καί μεταγενέστερα κυκλοφορούσαν άναμφίβολα 
γνώμες, άπόψεις καί προβληματισμοί γιά τόν τρόπο, μέ τόν όποιο οί 
επιτροπές προσφύγων, καί ιδίως ό πρόεδρος μ. Χρ., διαχειρίζονταν τά 
οικονομικά τους: χρήματα πού είχε προσφέρει ή κοινότητα Τραπεζού- 
ντας, καί ιδίως οικονομική βοήθεια πού έστελναν οί ελληνικές κοι
νότητες τής νότιας Ρωσίας τήν περίοδο τού παγκοσμίου πολέμου καί 
μετά τήν άνακωχή. Αυτός πρέπει νά είναι καί ό λόγος, γιά τόν όποιο 
τό 1919 έκτυπώθηκε στην Τραπεζούντα ή «Λογοδοσία»64.

Τά θέματα καί τά προβλήματα τού τότε προσφυγικού αυτού ζητή
ματος σχολιάσθηκαν έπανειλημμένως στις συνεδριάσεις τής Έθνοσυ- 
νελεύσεως τού Βατούμ65. Σέ πολλές περιπτώσεις άπετέλεσαν αιτία γιά 
τή συγκρότηση τών τοπικών ποντιακών συλλόγων καί σωματείων στή

64. Βλ. φυλλάδιο Λογοδοσία τής έν Τραπεζοννη υπό τήν προεόρείαν τον μητρο
πολίτου Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου ’Επιτροπής τών προσφύγων, γενομένη τή 23 ’Ια
νουάριου 1919, έν Τραπεζοϋνη, σελ. 2-49, δπου καταγράφονται τά καθέκαστα καί τών 
έσόδων καί τών έξόδων («Εκκλησία», 748). Βλ. καί Λαμψίδης, «Οικονομική ζωή», σ. 
143, σημ. 3.

65. Θεοφύλακτος, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 144, 145, 146, 149, 152, 
153, 154, 160, 161, 162, 163, κ.ά.
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νότια Ρωσία καί στον Καύκασο όπως καί γιά τό σωματείο των Ελλή
νων Ποντίων στό Βατούμ66.

Γιά την περίθαλψη τού ελληνικού πληθυσμού άλλων επαρχιών όπως 
καί γιά τά προβλήματα πού αντιμετώπιζαν, ό Χρ., παρά τις διατάξεις 
τού εκκλησιαστικού καί κανονικού δικαίου, παρενέβαινε67.

Οί Γενικοί Κανονισμοί χορηγούσαν στήν Εκκλησία μεταξύ άλλων 
τό δικαίωμα νά κατέχει καί νά διαχειρίζεται εκκλησίες, μονές καί άλ
λα ιδρύματα κοινωνικής προνοίας68. Έτσι οί μητροπολίτες είχαν δι
καίωμα νά ζητήσουν από τήν τουρκική διοίκηση νά εξαιρεθούν από τήν 
επιστράτευση όσοι ήταν άπαραίτητοι γιά τή λειτουργία των εκκλησιών 
καί των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Ό  Χρ. είχε επιτύχει από τήν τουρ
κική διοίκηση αυτή τήν εξαίρεση, ενώ ό μητροπολίτης Χαλδίας, πού 
είχε ύπερβεϊ τις νόμιμες διατάξεις, καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυλάκι
ση69. Περιοδεία τού Χρ. στήν περιοχή τού μητροπολίτη Χαλδίας περι- 
γράφεται στις Αναμνήσεις70.

* [2φ. 310-14] έν συνεννοήσει μετά τοΰ κ. Ν. Αεοντίδου ... τήν Ιδέαν 
νά έξοπλίστι κατοίκους τής πόλεως Τραπεζοϋντος καί των περιχώ
ρων...·. Ό  Δ. Σεράσης κατηγορεί άκόμα τό μ. Χρ. ότι εξόπλισε Έλλη-

66. Θεοφύλακτος, 45/46: [45] «Κάτι μυστικές οργανώσεις, πού είχαμε και βοηθού
σαμε τούς πρόσφυγες πού μαζευθήκανε έκεΐ καί παρέμειναν μέ τή Ρωσσική οπισθο
χώρηση, άπό τήν Τραπεζοΰντα καί τό εσωτερικό της, εκδηλωθήκανε δημοσίμ. [46] 
Ιδρυτές τών π ρ ο σ φ υ γ ι κ ώ ν  [δική μας ή άραίωση] αυτών ’Οργανώσεων, τις (Ανα
διοργανώσαμε καί τις προσδώσαμε σιγά-σιγά καί πολιτικούς σκοπούς, μέ τή θρυ- 
λούμενη διάλυση τής Τουρκικής Αυτοκρατορίας, γιά τήν άνεξάρτητη Δημοκρατία τοΰ 
Πόντου... Έτσι έξωρμήσαμε μετά τήν ανακωχή νά όργανώσωμε τήν πολιτική εκπρο
σώπηση τών Ποντίων άπό τις συγκροτημένες έως τότε προσφυγικές μας ’Οργανώσεις... 
Ή  μεγαλύτερη απ’ αυτές ήταν σέ λίγο ή δική μας στό Βατούμ. ’Ερχόταν κατόπιν ή 
’Οργάνωση τοΰ Αίκατερινοντάρ καί άκολουθοΰσαν δλες οί άλλες, πολλές, πάρα πολ
λές, σ’ όλες τίς παραλιακές πόλεις καί ολίγες στό ’Εσωτερικό.»

67. Τό εκκλησιαστικό δίκαιο δέν έπέτρεπε τήν παρέμβαση, άκόμα καί τήν άπλή πα
ρουσία, επισκόπου σέ έδάφη άλλης επαρχίας, άλλά τον περιόριζε στά όρια τής δικής 
του περιοχής ή μητροπόλεως.

68. Βλ. πιό πάνω, 114.
69. Μετά τήν εκτιση τής ποινής του παρέμενε στήν Κερασούντα (’'Αναμνήσεις, 93, 

122), ενώ τήν επαρχία του διοικούσε ώς άρχιερατικός επίτροπος ό άδελφός του Θεό- 
δωρος (Αναμνήσεις, 143). Σημειώνουμε όμως ότι τό αυτό χρονικό διάστημα ώς άρχιε- 
ρατικός επίτροπος Μητροπόλεως Χαλδίας άναγράφεται ( ’Αναμνήσεις, 122) ό Οικονό
μος Κωνσταντίνος, άδελφός τοΰ μητροπολίτη Χαλδίας Λαυρέντιου.

70. ’Αναμνήσεις, 122/23, 143.
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νες κατοίκους για νά ύπερασπισθούν τήν πόλη τής Τραπεζούντας, όταν 
τά ρωσικά στρατεύματα έγκατέλειπαν τό τουρκικό μέτωπο καί αποχω
ρούσαν. Τό επεισόδιο αυτό εξιστορεί ό μ. Χρ. στις Αναμνήσεις, αναμ
φίβολα υποκειμενικά, συνεπής στις πεποιθήσεις του καί στήν επίγνωση 
ότι ήταν άνώτατος ήγέτης τού ποντιακού κόσμου. Ό  Ν. Λεοντίόης τήν 
εποχή αυτή είχε άποσταλεί από τό Χρ. στον Καύκασο, γιά νά πληρο- 
φορηθεΐ, προσωπικά καί άμεσα, εάν οί φήμες γιά συγκρότηση εκεί 
στρατιωτικών δυνάμεων, Ρώσων, Γεωργιανών καί ’Αρμενίων, οί όποιες 
τάχα θά άποστέλνονταν άπό τή Γεωργία στήν ποντιακή περιοχή, είχαν 
βάση. Γράφει ό Χρ.71:

’Εγώ επί τή είδήσει δτι σχηματίζονται έν Καυκάσω εθνικά τάγματα, 
Ρώσων, Γεωργιανών καί ’Αρμενίων άπέστειλα εις Καύκασον τον Ν. Λε- 
οντίδην, ϊνα ίδίοις δμμασιν Ιδη καί μάθη περί τούτων. Μετέβη πρά
γματι εις Καύκασον, δπον ούδένα είδε σχηματισμόν εθνικών ταγμάτων 
καί μόνον είδε τόν στρατηγόν Άνανίαν, δστις εΐπεν δτι πάντες σχεδόν 
προσεβλήθησαν υπό τού μπολσεβικισμον καί ούδείς στρατιώτης προσ
έρχεται ϊνα καταταγή. Έπεσκέφθη επίσης, καθ’ ήν εϊχεν έντολήν. καί 
τόν συνταγματάρχην Chardigny, εις τόν όποιον περιέγραψε τήν δεινήν 
θέσιν εις τήν οποίαν εύρίσκεται ό Ελληνικός λαός Τραπεζοϋντος, 
δεινώς πολεμούμενος υπό μυρίων τσετέδων καί των χωρικών Τούρκων 
καί υπό τής τελείας άδιαφορίας των ρωσικών στρατευμάτων καί τού 
Ρώσου στρατηγού Κολοσόφσκυ, ό όποιος έμελλε κατά τόν συνταγμα
τάρχην νά υπόδειξη τούς Ρώσους αξιωματικούς διά τό Ελληνικόν σύν
ταγμα. Α ί πληροφορίαι τού Ν. Λεοντίδου περί τής κρατούσης καί έν 
Καυκάσφ άναρχίας ήσαν άπογοητευτικαί.

[2φ. 317] έστήριξεν έπί φανταστικών στρατιωτικών επικουριών : Τό 
γράμμα τού Γάλλου συνταγματάρχη Chardigny (συνδέσμου τού γαλλι
κού επιτελείου μέ τό ρωσικό στρατό) μέ ημερομηνία Τιφλίς. 11/24.12. 
191772 μνημονεύει τό σχηματισμό ελληνικής μεραρχίας. Ή πληροφορία 
είχε δημοσιευθεί, κατά τόν Σεράση, καί στήν εφημερίδα Λόγος τού Ν. 
Λεοντίδη. Άπό πληροφορίες τού Ν. Λεοντίδη, μετά τήν επιστροφή του 
άπό τόν Καύκασο καί τήν επίσκεψή του στο Γάλλο συνταγματάρχη, 
προέκυψε ότι [172] δσα εΐπεν [ό Chardigny] εις τόν Ν. Λεοντίδην καί 
δσα γράφει εις εμέ περί σχηματισμού έθνικών ταγμάτων, τά όποια θά

71. 'Αναμνήσεις, 172.
72. ’Αναμνήσεις. 170-72.
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άντεπεξέλθονν κατά των ερχομένων Τούρκων ήσαν απλά σχέδια θεω
ρητικά, άποσκοποϋντα ίσως νά παρασύρουν ημάς τούς "Ελληνας να 
λάβωμεν τά όπλα κατά των Τούρκων, ϊνα οϋτω περισπασθώσιν οί 
Τούρκοι επί τινα χρόνον. Ά ρα ό Χρ. δέ στηρίχτηκε σέ φανταστικές 
ελληνικές στρατιωτικές επικουρίες άλλα σέ πληροφορίες επίσημης επι
στολής τοΰ Γάλλου συνδέσμου με τό ρωσικό στρατό.

[2φ. 322-28] Καί όλα ταϋτα έγένοντο ... εν παντελεΐ άγνοίμ των Κοι
νοτικών Σωματείων —- όπερ άργότερον άπεδείχθη φενάκη καί ψεύδος 
σατανικώτατον. Ό  Χρ. δεν άναγράφει στις ’Αναμνήσεις άν την απόφα
σή του γιά εξοπλισμό την είχε ανακοινώσει στη δημογεροντία ή στα κοι
νοτικά συμβούλια. Κατά τό Σεράση ό [2φ. 324-27] Μητροπολίτης ... 
άφινε νά ύπονοηθη καί νά νομισθή υπό τού λαού ότι την πολιτικήν του 
ταύτην έκράτει κατ' άνωτέραν σύστασιν καί εντολήν ... Κατά πρώτον 
ήταν πάγια ή άπάντηση τοΰ Χρ. ότι δέν έγνώριζε τίποτα, ότι είχε πλή
ρη άγνοια καί ότι δέν είχε τίποτα νά άνακοινώσει. Αυτό συνέβη καί 
μεταγενέστερα (1919), όταν τά ποντιακά σωματεία προφορικώς ή γρα- 
πτώς τόν έρωτοΰσαν πώς βαίνει ή υπόθεση τοΰ ποντιακοΰ προβλήμα
τος, άφοΰ ό ίδιος ήταν άμεσος συνεργάτης τοΰ πρωθυπουργοΰ Βενιζέ- 
λου στο Παρίσι. Καί τότε είτε δέν άπαντοΰσε είτε ή άπάντησή του ήταν 
άπροσδιόριστη ή άπαντοΰσε: «καλά». Μέ την τακτική αυτή ό Χρ. έ- 
νεργοΰσε άκόμα καί όταν τό ποντιακό ζήτημα είχε ναυαγήσει καί είχε 
χαθεί κάθε ελπίδα ή ποντιακή περιοχή νά λυτρωθεί άπό τήν τουρκική 
καταπίεση73. Έτσι καί στην περίπτωση τοΰ έξοπλισμοΰ, όταν ρωτήθηκε 
σχετικά, δήλωσε άρχικά άγνοιαν [2φ. 342], Σύμφωνα μέ τό Σεράση, 
είκοσι πέντε Τραπεζούντιοι ζήτησαν άπό τό Χρ. νά διαψεύσει τά γρα
φόμενα στόν τοπικό ρωσικό τύπο γιά εξοπλισμό Ελλήνων [2φ. 334-41]. 
Δέ γνωρίζουμε άν πραγματικά έγινε παρόμοια διάψευση άπό τό μ. Χρ. 
Είναι όμως γεγονός ότι ό Χρ., δταν πληροφορήθηκε τήν εμφάνιση τσε- 
τέδων μέ επικεφαλής Τούρκο άξιωματικό στήν περιφέρεια Πλατάνων, 
είχε έλθει ήδη σέ συνεννόηση μέ άνώτατους Τούρκους στρατιωτικούς 
γιά τήν άποτροπή επιθέσεων τσετέδων κατά τής πόλεως74.

73. Θεοφύλακτος, 183: «... κατέφθασεν άπό τόν Βενιζέλον τηλεγράφημα ότι “Τό ζή
τημα τοΰ Πόντου έναυάγησεν”.» Σέ παρατήρηση τοΰ Β. Ίωαννίδη πρός τό Χρ., δτι αλ- 
λα πρό ολίγου έβεβαίωνε καί άνακοίνωνε, ό Χρ. απάντησε; «Ούτως έπρεπε νά δηλωθή 
εΙς τόν λαόν!» Βλ. πιό πάνω, 84/85.

74. ’Αναμνήσεις: γιά τούς τσετέδες στά Πλάτανα [172]· συνεννοήσεις ό Χρ. είχε: μέ 
τόν άρχηγό τών τσετέδων Καχράν βέη [165, 166, 167] (γιά τις όποιες κατηγορήθηκε στό
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[2φ. 352-62] κατέφθανεν εγκαίρως επιστολή τον Μητροπολίτου 
Χαλόείας κ. Λαυρέντιον — σωφρονεΐτε». Δέν είμαστε σέ θέση νά τεκ
μηριώσουμε τά γραφόμενα από τύ φυλλαδιογράφο γιά τήν έπιστολή 
αυτή. Σημειώνουμε μόνο ότι ό Χρ. άπευθείας άπό τόν Τούρκο μέραρ
χο Κιαζιμ βέη75 γνώριζε τις κινήσεις τών τουρκικών στρατευμάτων γιά 
τήν είσοδό τους στήν πόλη, ώστε ή προτροπή τού μητροπολίτη Χαλδίας 
ήταν περιττή. ’Ακόμα, γιά τόν ίδιο λόγο, δέν άληθεύει ή βεβαίωση τού 
Σεράση ότι ή έπιστολή τού Χαλδίας76 έπεισε τό Χρ. νά ματαιώσει κάθε 
ιδέα άντιστάσεως κατά τών Τούρκων.

Ό  μ. Χρ. γράφει σχετικά με τήν άμυνα τής πόλεως καί τής περιφέ
ρειας Τραπεζούντας77:

[162] Κατά Δεκέμβριον τοϋ έτους 1917 ήρχισεν ή έγκατάλειψις τού 
μετώπου καί ή όπισθοχώρησις τον έν πλήρει άναρχίμ καί παραλυσίρ 
διατελοϋντος ρωσικοϋ στρατού. Οί "Ελληνες κάτοικοι τών ρωσοκρα- 
τονμένων μερών άπό Τραπεζοΰντος μέχρις Έρζιγκιάν καί άπό Ριζαίον 
μέχρις Έλεβής, γινώσκοντες τί έστί Τουρκική προέλασις καί δή καί επι
δρομή τσετέδων, οί όποιοι ούδέν άφίνονν ορθόν, έντρομοι άπέστελλον 
πανταχόθεν απεσταλμένους εις τήν Μητρόπολιν Τραπεζοΰντος διά νά 
μάθωσι περί τού πρακτέον ... Διά νά ένθαρρυνθοϋν οί "Ελληνες καί νά 
δυνηθοϋν νά υπερασπίσουν εαυτούς κατά τής αναρχίας καί ίδίρ κατά 
τής έπελάσεως τών τσετέδων, έλήφθη πρόνοια νά έξοπλισθονν όλοι οί 
χωρικοί, οί δυνάμενοι νά φέρωσιν όπλα. Συνεννοήθην μετά τοϋ Ρωσι
κού Κομιτάτου, τό όποιον έκυβέρνα τόν ρωσικόν στρατόν, καί παρέ- 
λαβον χιλιάδας όπλων καί πολεμοφοδίων, τά όποια έκομίζοντο εις τό 
κτήριον τοϋ Παρθεναγωγείου.

Ανέθεσα τό έργον εις τόν Ν. Λεοντίδην καί τήν μετ' αυτού συνερ- 
γαζομένην όργάνωσιν τών νέων τής Τραπεζοΰντος, οί όποιοι άπό

μπολσεβίκικο συμβούλιο άπό Γεωργιανό άξιωματικό- στήν κατηγορία ό Χρ. άπάντησε; 
είμαι ύποχρεωμένος νά προστατεύσω τόν Ελληνικόν λαόν)· μέ τόν Βεχήπ πασά [ 168- 
70] (βλ. πιό πάνω, 125/26 καί 170. σημ. 30) καί μέ τόν Κιαζιμ βέη [175/76],

75. 'Αναμνήσεις. 175/76. Ό  Κιαζιμ βέης ήταν φιλοξενούμενος τοϋ Χρ. έπί τρε'ις 
ημέρες πριν άπό τήν άνακατάληψη τής Τραπεζούντας άπό τούς Τούρκους. Ό ταν άπο- 
χωροϋσαν οί Ρώσοι, ό Χρ. κατέβηκε στήν πόλη πάνω σέ άμαξα μέ τή συνοδεία τοϋ 
Κιαζιμ βέη. Βλ. καί πιό κάτω, 192/93.

76. ’Αναζήτησα στήν Ιστορία  τών Βαλαβάνη-Βιολάκη μνεία τής έπιστολής αυτής, 
έπειδή ό Βαλαβάνης θά έπρεπε νά γνώριζε τήν ϋπαρξή της. άλλά δέν κατόρθωσα νά 
τήν έντοπίσω.

77. Αναμνήσεις, 162-64.
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πρωίας μέχρι νυκτός έξώπλιζον τους χωρικούς μέχρις έβδομήκοντα 
ετών, κατερχομένους άπό τά χωρία των διά νά έξοπλισθοϋν καί έν- 
δνομένους όλους στρατιωτικός χειμερινός περικνημίδας καί υποδήμα
τα, προς προφύλαξιν άπό τού -ψύχους. Τό παράστημα καί τό θάρρος 
των έξοπλιζομένων χωρικών ένεθουσίαζον τον αγαθόν καί θερμόν πα
τριώτην Ν. Αεοντίδην, όστις εν τή παραφορά τ°ύ ενθουσιασμού του 
ένηγκαλίζετο ένα έκαστον τών έξοπλιζομέ[\63]νων, έλεγεν εις αύτόν 
ένθαρρυντικούς λόγους καί τον ήσπάζετο. "Οσα χωρία κατόρθωσαν να 
έξοπλισθοϋν καί ύπεβοηθοΰντο άπό την φύσει οχυρόν τοποθεσίαν των 
έπέτυχον να άντεπεξέλθουν εναντίον τών συνεχών επιθέσεων τών γει
τονικών τουρκικών χωρίων καί τών τσετέδων (άτάκτων στρατιωτών). 
Έπί τρεις καί πλέον μήνας διήρκεσαν αί επιθέσεις καί διαρκώς άπε- 
κρούοντο, καί έσώθησαν ούτως ήρωϊκώς άμυνθέντα τά χωρία Τσίτα 
τών Σουρμένων, [164] ή περιφέρεια τού Κοσμά, τού Καπήκιοϊ, Λι- 
βεράς, τά χωρία Χαμσήκιοϊ τής ήρωϊκής Σάντας, ένθα ό άδελφός τού 
καθηγητοϋ Φιλίππου Χειμωνίδου κατεσκεύασεν είδη οβίδων καί άλλων 
εκρηκτικών υλών, αί όποϊαι έρρίπτοντο εναντίον τών επιτιθεμένων 
κατά τής Σάντας πολυαρίθμων Τούρκων τής Γεμουράς, ώστε νά νομί- 
ζωσιν οϋτοι ότι οί Σανταίοι διέθετον τηλεβόλα. Οϋτω προελήφθη ή τε
λευταία έρήμωσις τού Πόντου, όστις θά ήρημοϋτο όλος, άν δέν έγένε- 
το ό εξοπλισμός τών χωρικών. Τά λοιπά χωρία, όσα δέν κατόρθωσαν 
νά άντιτάξουν ένοπλον άμυναν, μετηνάστευσαν εις Ρωσίαν.

Καί πιο κάτω78: Συγχρόνως ήρχισα νά ενεργώ εξοπλισμόν νέων Ε λ
λήνων πολιτών, διά νά άποτελέσουν τήν χωροφυλακήν τής Τραπε- 
ζοϋντος κατά τής κρατούσης άναρχίας καί τό τάγμα τούτο τών Ε λ 
λήνων χωροφυλάκων έπηγρύπνει νύκτα καί ημέραν διά τήν άσφάλειαν 
τής πόλεως...

Θεωρούμε πώς τά αποσπάσματα άπό τις !Αναμνήσεις διευκρίνισαν 
αρκετά τά γεγονότα (μετανάστευση, προτροπή Χρ. γιά τήν άποτροπή 
τής μεταναστεύσεως, προσφυγικό πρόβλημα, πρόνοια γιά πρόσφυγες 
επαρχίας Τραπεζούντας καί άλλων επαρχιών, εξοπλισμός χωρικών καί 
νέων τής Τραπεζούντας γιά τήν άμυνα κατά τών τσετέδων), γιά τά 
όποια ό Δ. Σεράσης κατηγόρησε τό Χρ. Παραθέτουμε καί άπόσπασμα 
άπό τό Θεοφύλακτο γιά τόν εξοπλισμό τών Ελλήνων κατοίκων τής 
επαρχίας Τραπεζούντας79:

78. ’Αναμνήσεις, 167- βλ. και πιό πάνω, 123, 187 κ.έ. καί πιό κάτω, 205.
79. Θεοφύλακτος, 247.
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«Τά κρούσματα τών συμμοριών όλονέν έπολλαπλασιάζοντο εις τά 
πλησιέστερα πρός τήν πόλιν χωρία καί περιέσφιγγον βαθμηδόν τήν πό- 
λιν.

Ή  Ελληνική Κοινότης εύρίσκετο έν άμηχανίμ μέ ποίον τρόπον νά 
υπεράσπιση τον χριστιανικόν πληθυσμόν καί μολονότι επί πολύν χρό
νον άπέκρουεν, ήναγκάσθη νά άποδεχθή τήν πρότασιν τοΰ Ελληνικού 
λόχου τού Ρωσσικοΰ στρατού, νά άναλάβη δηλαδή ούτος τήν ύπερά- 
σπισιν τών κατοίκων έξοπλίζων έν ταυτφ καί τούς "Ελληνας. Καί 
προσεκλήθησαν όλοι οί κάτοικοι τών χωρίων, όλοι οί δυνάμενοι νά φέ- 
ρωσιν όπλα καί διενεμήθησαν εις όλους τοιαύτα υπό τού είρημένου λό
χου.

Αύτός είναι ό περίφημος εξοπλισμός τών κατοίκων, κατά τών συμ
μοριών επαναλαμβάνω, καί ούχί κατά τού τακτικού Τουρκικού στρα
τού, ό όποιος άλλωστε δεν ύπήρχεν ώς κατεδείχθη ύστερον. Έδόθη 
δυστυχώς περισσοτέρα τού δέοντος σημασία εις τόν εξοπλισμόν αυτόν, 
καί παρ’ Ελλήνων δυστυχώς, παριστανόντων άλλως τά πράγματα διά 
κομματικούς, ώς μή ώφειλε, υπολογισμούς, όπερ μόνον ξένα συμ
φέροντα έξυπηρέτει.»

Γιά τήν παράδοση τής πόλεως τής Τραπεζούντας πάλι στους έπα- 
νερχομένους Τούρκους μετά τήν άποχώρηση τών Ρώσων ό μ. Χρ. γρά
φει80:

[175]... Ώρίσθη ΐνα ό ρωσικός στρατός, δστις ύπερέβαινεν ακόμη 
τάς εκατόν χιλιάδας, άποσυρθή εις τό ανατολικόν μέρος της Τραπε- 
ζοϋντος, μέρος δέ τοϋ ρωσικόν στρατού υποδεχθή μέ μουσικήν τόν έπε- 
λαννοντα τουρκικόν στρατόν. Έγώ δέ τήν πρωίαν άνήλθον έφ' άμάξης 
εις Σοούκ-Σοϋ (Κρνονέρι), εις τήν έξοχικήν μου οικίαν, όπου έφιλοξε- 
νεΐτο κατά τάς τρεις τελευταίας ήμέρας ό Τούρκος μέραρχος Κιαζίμ βέ- 
ης. Παραλαβών τούτον κατήλθομεν όμοϋ εις Τραπεζούντα, εις τό μέ
σον τής όδοϋ τής οποίας μάς άνέμενεν απόσπασμα τοϋ ρωσικού στρα
τού, τό όποιον έχαιρετήσαμεν καί άντιπαρήλθομεν καταλύσαντες εις τό 
κτήριον τής Μητροπόλεως. [176] Έκεϊ ανέπτυξα εις τόν μέραρχον 
Κιαζίμ βέην τήν όλην κατάστασιν καί έπεκαλέσθην σύντονον τήν βοή- 
θειάν του. "Ολα τά χωρία, τά όποια είχον έξοπλισθή καί ήμύνοντο κατά 
τών τσετέδων μέχρι τελευταίας στιγμής, μόλις άπεσνρθησαν οί τσετέ- 
δες κατέθεσαν τά όπλα. Έξηκολούθει μόνον άμυνομένη ή μακράν τής

80. Αναμνήσεις, 175/76.
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Τραπεζοϋντος κειμένη Σάντα, εις ήν κατά παράκλησίν μου άπέστειλεν 
ό μέραρχος Κιαζίμ βέης απόσπασμα στρατιωτικών, τό όποιον κατά σύ- 
στασίν μου συνώδευσε μέχρι Σάντας ό Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος 
καί ό καθηγητής των φυσικομαθηματικών Φίλιππος Χειμωνίδης, κατα
γόμενος εκ Σάντας καί έχων κΰρος εις τούς Σανταίονς. Μετά επίπονον 
οδοιπορίαν 18 ώρών εν μέσω χιονοσκεπών όρέων έφθασαν οί άπε- 
σταλμένοι μέ τό άπόσπασμα εις Σάνταν, ήτις μετά πολλάς διαπραγμα
τεύσεις κατέθεσε τά όπλα καί ύπήχθη υπό την εξουσίαν τού Τούρκου 
μεράρχου Κιαζίμ βέη. Οί τσετέδες άπεσύρθησαν καί τό στρατιωτικόν 
άπόσπασμα έμεινεν εις Σάνταν προς φρούρησιν τών Σανταίων... Όλί- 
γας δέ ημέρας μετά την είσοδον τών τουρκικών στρατευμάτων μέ έπε- 
σκέφθη ό Ρώσος Πρόεδρος τού μπολσεβίκικου Κομιτάτου Σερεμπρόφ- 
σκυ, μεθ' οϋ συνεδριάζομεν, διά νά μέ άποχαιρετήση καί μόλις έκάθη- 
σε μοί εϊπεν: «ντίζ ίντ νίχτ άουφ ρίχτιτ»*, ότι δηλαδή αύτοί οί Τούρκοι 
δέγ είναι ειλικρινείς, καί τώ άπήντησα: «αν τούς έγνώριζες όσον εγώ 
θά ήσο μελαγχολικώτερος».

[2φ. 344-50] ... Τουρκικόν πολυάριθμον άνταρτικόν σώμα ... ένεφα- 
νίσθη εις τά πέριξ τών Πλατάνων χωρία, τών όποιων οί κάτοικοι ... 
έγκατέλιπον καί οικίας ... καί κατήλθον εις Τραπεζοΰντα, όπόθεν άργό- 
τερον μετηνάστευσαν εις Ρωσσίαν τοϋτ’ αύτό δέ συνέβη καί εις όλα τά 
χωρία τά πέριξ τής Τραπεζοϋντος.

Ό  Χρ. γράφει γιά την εμφάνιση Τούρκων ανταρτών στην περιφέρεια 
Πλατάνων81: [172] ... Την ημέραν καθ’ ήν έφθασαν οί Γάλλοι ά- 
ξιωματικοί εις Τραπεζοΰντα έκαίοντο τά Πλάτανα υπό τσετέδων Τούρ
κων καί άπό τής αιθούσης τής Μητροπόλεως έφαίνετο ή πυρκαϊά, τήν 
όποιαν έκάλεσα τούς Γάλλους άξιωματικούς διά νά ίδουν άπό τό 
παράθυρον.

Συγχρόνως προσέθεσα εις αύτούς ότι οί πολυάριθμοι τσετέδες 
Τούρκοι, οδηγούμενοι υπό άξιωματικών Τούρκων, εύρίσκοντο εις [173] 
τά πρόθυρα τής Τραπεζοϋντος καί επομένως, εϊπον εις αύτούς: «ώς 
έχουσι τά πράγματα ούδεμίαν κίνησιν κατά τών Τούρκων είναι δυνα
τόν νά επιχειρήσω, διότι αϋτη θά είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άμεσον 
σφαγήν όλων τών Ελλήνων τού Βιλαετιού Τραπεζοϋντος ώς καί όλου 
τοϋ Πόντου...»

[176]... Έν τώ μεταξύ όμως μέγα μέρος τής έρημώσεως είχε συντε-

* ’Ορθότερη μεταγραφή; «ντί ζίντ νίχτ αουφριχτικ.»
81. ’Αναμνήσεις, 172/73, 176.
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λεσθή. Ό  'Ελληνικός λαός, πανικόβλητος, είχε μεταναστεύσει εις Ρω
σίαν καί η Τουρκική Κνβέρνησις έλθοϋσα ηνλόγησε τό τετελεσμένον γε
γονός. Έχ των 50.000 ψυχών τής επαρχίας μου έπείσθησαν διά προ
τροπών μου να μείνωσιν 20.300.

’Ηταν άδύνατον, καί εδώ, στην ανάπτυξη τής έκτης κατηγορίας, για 
τήν αφήγηση των συγκεκριμένων γεγονότων νά περικόψουμε καί νά πε
ριορίσουμε τά κείμενα, χωρίς νά ζημιώσουμε τόν ειρμό καί ιδίως τήν 
ευκρίνεια τής περιγραφής.

"Ε βδομ η  κατηγορία: [2φ. 392/93] Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος 
φωράται έξαπατών τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον.

Ό  Δ. Σεράσης κατηγορεί τό μ. Χρ. ότι έξαπάτησε τό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών, γιατί μέ τήν παρέμβασή του ό τότε γυμνασιάρχης τοϋ Φρο
ντιστηρίου Ν. Λιθοξόος82 πειθανάγκασε τό διδάσκον προσωπικό νά 
χορηγήσει στους τελειόφοιτους τοΰ σχολικού έτους 1916/17 άπολυτή- 
ριο, ενώ τό Φροντιστήριο, κατά τό Σεράση, στό σχολικό αυτό έτος είχε 
λειτουργήσει μόνο τρεις μήνες. Έτσι, επειδή τό απολυτήριο τοϋ 
Φροντιστηρίου ήταν ισοδύναμο μέ εκείνα τών γυμνασίων τοϋ έλλη- 
νικοϋ κράτους καί ό κάτοχός του ήταν δυνατόν νά εγγράφει στό Πανε
πιστήμιο ’Αθηνών, ό Δ. Σεράσης μέμφεται τό Χρ., διότι άκριβώς οί μα
θητές τελειόφοιτοι τοϋ Φροντιστηρίου στό σχολικό εκείνο έτος άπέκτη- 
σαν άπολυτήριο χωρίς νά έχουν τις προβλεπόμενες γνώσεις.

Δέν έχουμε επιβεβαίωση άπό άλλη πηγή ότι τό Φροντιστήριο λει
τούργησε μόνο ένα τρίμηνο- όπως γράφει καί τό φυλλάδιο, άνάμεσα 
στους τελειόφοιτους τής χρονιάς εκείνης ήταν καί ό Γ. Ν. Τασούδης, 
άνεψιός τοϋ μ. Χρ.83. Ή  σύγκριση όμως τοϋ έτους 1916/17 μέ εκείνο τοϋ

82. Ό  Ν. Λιθοξόος (1868-1938), μετά έξαετή καθηγεσία στό Φροντιστήριο, παρα
κολούθησε φιλοσοφικά καί παιδαγωγικά μαθήματα στή Γενεύη. Ό ταν έπέστρεψε στήν 
Τραπεζούντα, άνέλαβε τή διεύθυνση τοΰ Φροντιστηρίου. 1904/05-1917/18. "Ιδρυσε καί 
τετρατάξιο έμπορικό τμήμα. Στό διάστημα πού διηύθυνε τό Φροντιστήριο ό άριθμός 
τών μαθητών αυξήθηκε πολύ καί ξεπέρασε τούς 1250. Άπό τό 1919 εως τό 1922 διηύ
θυνε τήν Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης. (Δ. Οίκονομίδης, «Συνοπτική ιστορία τοϋ πε
ριωνύμου 'Ελληνικού Φροντιστηρίου Τραπεζοϋντος», Ποντιακά Φύλλα ίτος A ' , τεϋχ. 
12 [Φεβρ. 1937] 5/6 βλ. καί Εγκυκλοπ. Ποντιακού Ελληνισμού.)

83. ... καί άποστείλας έκατόν περίπου ενσταλείς έλληνόπαιόας. τελειόφοιτους τον 
γυμνασίου Τραπεζοϋντος. έν οίς καί τόν ανεψιόν μου Γεώργιον Τασούόην ( Ανα
μνήσεις, 166· βλ. καί πιό πάνω, 101/02).
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1920/21 είναι δυνατόν να διαφωτίσει κάπως τήν ενέργεια τοΰ διδακτι
κού προσωπικού τού Φροντιστηρίου, δπως γράφει ό φυλλαδιογράφος, 
για τό σχολικό εκείνο έτος 1916/1784.

Τότε, τό 1920/21, οί τελειόφοιτοι fyuav μόνο επτά85. Καί ή σύγκριση

84. Στό βιβλίο τοΰ Δ. Λαζαρίδη, ό.π., 210-12, δέ γράφονται για τό έτος 1916/17 μα
θητές τελειόφοιτοι τοΰ Φροντιστηρίου Τραπεζούντας καί αφήνεται ό αναγνώστης νά 
συμπεράνει δτι δέ λειτούργησε τό Φροντιστήριο μετά τό 1914 έως τό 1920/21, αφού 
μετά τό 1914 μέ τούς 63 τελειόφοιτους άναγράφεται σχολικό έτος 1920/21 μέ επτά άπό- 
φοιτους τοΰ Φροντιστηρίου. Εντούτοις στη σ. 214, «Πίνακας 48 αριθμού μαθητών και 
μαθητριών των σχολείων της Τραπεζούντας κατά το 1919» [1918/19] γράφεται: «Σχο
λεία Τραπεζούντας

α) Μαθητές (όλων των σχολείων της πόλ. Τραπεζούντας) 1.860 
στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας 1.200».

Άρα, μπορεί κανείς νά συμπεράνει δτι τό 1918/19 λειτούργησαν τά σχολεία καί τό 
Φροντιστήριο. Στόν αριθμό 1.200 γιά τό Φροντιστήριο πρέπει νά περιλαμβάνονται καί 
τελειόφοιτοι; Δέν προκύπτει μέ σαφήνεια τό συμπέρασμα αύτό από τή διατύπωση «μα
θητές στο Φροντιστήριο» τοΰ πίνακα. Πηγή τοΰ πίνακα αύτοΰ είναι δημοσίευμα τής 
εφημερίδας τής Τραπεζούντας Εποχή (βλ. πιό πάνω, σ. 13, σημ. 7) τής 16.11.1919, μέ 
τίτλο «Τά σχολεία μας», πού άναδημοσιεύθηκε στήν Ποντιακή Εστία, περ. Β ' , 2 (1976) 
23. Εντούτοις ό Δ. Οίκονομίδης («'Ιστορία Φροντιστηρίου», ό.π., 6), έγκυρα μάς πλη
ροφορεί γιά τά τελευταία χρόνια τής λειτουργίας τοΰ Φροντιστηρίου:

Τό κτήριο τοΰ Φροντιστηρίου επιτάχθηκε τό 1916 άπό τίς ρωσικές καί έπειτα άπό 
τίς τουρκικές άρχές καί μετατράπηκε σέ νοσοκομείο. Ά πό τότε έως τό 1919/20 τά μα
θήματα διδάσκονταν στό κτήριο τής Αδελφότητας Κυριών «Μέριμνα» καί σέ άλλα 
οικήματα.

Ό  Δημ. Χρυσουλίδης διηύθυνε τό Φροντιστήριο, πού είχε περιοριστεί σέ δύο γυ
μνασιακές τάξεις, άπό τό Νοέμ. τοΰ σχολικοΰ έτους 1918/19, γιατί, λόγω τής ύποχω- 
ρήσεως των Ρώσων, ή λειτουργία των σχολείων σχεδόν διεκόπη. Ή  λειτουργία τοΰ 
Φροντιστηρίου μέ διευθυντή τό Χρυσουλίδη οπωσδήποτε εξακολούθησε έως τό Νοέμ. 
1920. Τό 1920/21 τό γυμνάσιο ήταν καί πάλι πλήρες.

Ό  Ίσρ. Βασιλειάδης διηύθυνε τό Φροντιστήριο ένα χρόνο καί λίγους μήνες τοΰ 
1920/21, έως τόν Όκτ. νΗδη μέ διαταγή τής τουρκικής κυβερνήσεως τά σχολεία έκλει
σαν καί τό προσωπικό διασκορπίστηκε. Τό έτος 1920 υπήρξε τό τελευταίο τής λει
τουργίας τοΰ Φροντιστηρίου.

Οί πληροφορίες αυτές τοΰ Οίκονομίδη άντιφάσκουν σέ μερικά σημεία σ’ εκείνες πού 
άναγράψαμε πιό πάνω. Παραμένει πρός διευκρίνιση ή λειτουργία τοΰ Φροντιστηρίου 
στά πολεμικά έκεΐνα χρόνια μετά τό 1914.

85. Ό  Δ. Λαζαρίδης (211/12, στό Σχόλ. 7 τοΰ πίνακα 44, μέ πηγή τήν Ποντιακή 
'Εστία, περ. Β ', 7 [1981] 408-11) παραθέτει άπό τήν πηγή του: «’’Ακολούθησαν [μετά 
τό 1914] τά πολεμικά γεγονότα, πού γιά τούς "Ελληνες τού Πόντου βάσταξαν ώς τό 
1922, μέ τελευταίο έτος λειτουργίας τοΰ Φροντιστηρίου τό 1921. Καί στό διάστημα αύτό
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ώς προς τή λειτουργία τοΰ Φροντιστηρίου καί ώς πρός τή συγκυρία 
των περιστάσεων στά έτη 1916/17 καί 1920/21 προδήλιος φανερώνει τήν 
πλεονεκτική θέση τοΰ σχολικού έτους 1916/17 έναντι τοΰ μεταγε
νέστερου. Γιατί, αν καί, δπως είπαμε, λείπουν άλλες πηγές, δέν μπο
ρούμε να φανταστούμε ότι οί τελειόφοιτοι τοΰ Φροντιστηρίου τό 
1920/21 είχαν ευνοϊκότερες συνθήκες ώς πρός τή λειτουργία τοΰ σχο
λείου86, όταν γνωρίζουμε υπό ποιες συνθήκες, σέ άντίθεση μέ έκεΐνες 
τοΰ 1916/17, διατελοΰσε τότε ή Τραπεζούντα καί οί Έλληνες κάτοικοί 
της: τουρκική διοίκηση καταπιεστική γιά τούς “Ελληνες χριστιανούς, 
επιστράτευσή τους στον τουρκικό στρατό τό 1920/21 καί άκόμα τρο
μοκρατικές ενέργειες καί τοΰ επίσημου κράτους αλλά καί τών άλλων

/ <· « / Κ7φορέων της τουρκικής κοινωνίας .

“Ο γδοη  κατηγορία: [2φ. 421/22] Ό  Μητροπολίτης Τραπεζονντος 
<5Γ ανταρτών καταλαμβάνει τήν Μονήν Σουμελά 88.

Δέ γνωρίζουμε, έκτος τοΰ φυλλαδίου, άλλη πηγή, ή όποια νά χορη
γεί πληροφορίες γιά τό επεισόδιο αυτό τής επιδρομής Άμισηνών αν
ταρτών πού συνόδευαν τό μ. Χρ. στή μονή Σουμελά, όταν οί μοναχοί 
άποκήρυξαν τον ηγούμενο καί άρνήθηκαν τήν έποπτεία τής μονής στό 
μητροπολίτη Τραπεζούντας. Στις :Αναμνήσεις [117] ό μ. Χρ. αναφέρει 
επίσκεψή του στή μονή Σουμελά τό Δεκ. 1915 μαζί μέ τόν ’Αμερικανό 
πρόξενο Ηείζετκαί τόν κόμητα Schulemburg-Τότε ηγούμενος τής μονής 
ήταν ό αρχιμανδρίτης “Ανθιμος. Τό Φεβρ. 1916 ό Χρ. έλαβε πατριαρ
χικό γράμμα, μέ τό όποιο παύθηκε ό “Ανθιμος καί διορίσθηκε ώς ηγού
μενος τής μονής ό οικονόμος ’Αθανάσιος Σουμελίδης89, ενώ ή μονή τέ
θηκε υπό τήν έποπτεία τοΰ μητροπολίτη Τραπεζούντας.

Μήπως έχει γίνει κάποια σύγχυση στό φυλλαδιογράφο, όταν χρονο
λογεί τήν επίσκεψη τοΰ Χρ. στή μονή τόν ’Ιούνιο τοΰ 1917; Ό  Χρ. στις

τών έφτά πολεμικών χρόνων, τό πληθυσμικό δυναμικό τοΰ Πόντου έπαθε τόσο γοργή 
συρρίκνωση, ώστε στά 1921 νά μή μπορέσει νά δώσει περισσότερους άπό 7 (έφτά) άπο- 
φοίτους τοΰ Φροντιστηρίου.” (σελ. 410).» Βλ. δμως προηγούμενη σημείωση, καί ιδιαί
τερα τόν πίνακα 48 τής σ. 214 τοΰ Λαζαρίδη.

86. Βλ. πιό κάτω, 200/01, όπου έπιβεβαιώνεται καί πάλι δτι τό Φροντιστήριο λει
τουργούσε έπί ρωσοκρατίας.

87. Βλ. καί Φυλλίζης, δ.π.
88. Πβλ. πιό πάνω, 51 κ.έ.
89. 'Αναμνήσεις, 122.
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’Αναμνήσεις δέν αναγράφει επίσκεψή του στη μονή Σουμελά, πού μά
λιστα, δπως γράφει ό φυλλαδιογράφος, είχε στασιάσει καί είχε άφαι- 
ρέσει τήν ηγουμενία άπό τον διορισθέντα Αθανάσιο Σουμελίδη καί τήν 
έποπτεία τής μονής άπό τό μητροπολίτη Τραπεζούντας. Νά υπονοεί 
άραγε ό φυλλαδιογράφος τήν περιοδεία τοϋ μ. Χρ. στά χωριά τής επαρ
χίας του90, περιοδεία πού διακεκομμένα έγινε άπό τον Ίούλ. 1917 έως 
τον Όκτ. τοΰ Ιδιου χρόνου; Ωστόσο στήν περιγραφή τής περιοδείας 
αύτής στις Αναμνήσεις ό Χρ. δέν άναφέρει επεισόδιο μέ άντάρτες καί 
ιδίως επίσκεψή του μαζί τους στή μονή.

Μόνο τις πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν νά άρυσθοΰμε άπό τις 
πηγές πού διαθέτουμε, τις ’Αναμνήσεις.

"Ενατη κατηγορία: [2φ. 457-59] Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος 
δημιουργός των έκτροπων σκηνών... τό Πάσχα ... 1917.

Στο άκόλουθο απόσπασμα ό Χρ. άσφαλώς άναφέρεται στο επεισό
διο, πού έδωσε άφορμή στο Δ. Σεράση γιά τήν ένατη κατηγορία ενα
ντίον του91.

[155]... Έθεώρησα καλόν νά σνγκαλέσω τήν ’Αντιπροσωπείαν τής 
Κοινότητος καί νά έκλέξωμεν τέσσαρας Αντιπροσώπους τής Κοινό- 
[156]τητος, οι οποίοι θά εϊχον επαφήν μέ τό έν Τραπεζοϋντι Σοβιέτ, 
λαμβάνοντες έκάστοτε οδηγίας άπό τήν Μητρόπολιν. Έξελέγησαν πρά
γματι τέσσαρες Αντιπρόσωποι, οί Ν. Αεοντίδης, Δ. Γαβριηλίδης καί 
άλλοι δύο. Α λλ ’ ό Θεοφύλακτος, ιατρός, ό οποίος ήτο ένθουσιώδης 
υπέρ τής συγκροτήσεως τής τετραμελοϋς Αντιπροσωπείας, όταν εΐδεν 
ότι δέν έξελέγη καί αυτός είπεν ότι οί έκλεγέντες δέν ήσαν κατάλληλοι 
καί έγώ ώς προεδρεύων, τοΰ άπήντησα: «Θά ήσαν κατάλληλοι εάν έξε- 
λέγεσο καί συ έστω καί ώς πέμπτος τροχός τής Αμάξης». Μεθ’ ό διε- 
λύθη ή συνεδρίασις καί Ανέλαβον οί τέσσαρες τά καθήκοντά των. Κα
τόπιν ό Θ. Θεοφύλακτος, ιατρός, ήθέλησε νά όργανώση άντιπολίτευσιν, 
ή όποια έπνίγη Από τήν έξέγερσιν τοϋ λαοϋ τής Τραπεζοϋντος. Καί τής 
έξεγέρσεως ταύτης καρπός ήτο ή «’Εθνική Ενωσις», άποτελεσθεΐσα έκ 
τής Αριστοκρατίας των νέων τής Τραπεζοϋντος υπό τήν ηγεσίαν των Σ. 
Κανονίδου καί Ν. Αεοντίδου, ή οποία νέον πνεϋμα ένεφύσησεν εις τήν 
ύπνώττουσαν μάζαν τοϋ λαοϋ.

90. Αναμνήσεις, 158-61.
91. 1Αναμνήσεις, 155/56.
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Βέβαια ό Χρ. δέν άφηγεΐται καί δέ γράφει όλες τις λεπτομέρειες τοΰ 
επεισοδίου οΰτε ρητά εκφράζεται γιά τά αίτια πού υποκίνησαν τή δια
μαρτυρία, αλλά άποδίδει τή συγκρότηση τής έξεγέρσεως σέ λόγους 
αντιπολιτευτικούς, καί μάλιστα τού γιατρού Θεοφύλακτου, ό όποιος, 
επειδή δέν έξελέγη στήν αντιπροσωπεία, υποκίνησε τή διαμαρτυρία 
αυτή. Δυστυχώς δέν έχουν μέχρι στιγμής άνευρεθή τά τεύχη 22, 23, 24, 
καί ιδίως τό 25 τού περιοδικού Κομνηνοί92, στό όποιο, εάν είχε έκ- 
τυπωθει μετά τήν 5.4.1917, ημέρα τού συλλαλητηρίου, θά υπήρχε, κατά 
τή γνώμη μας, τουλάχιστον κάποια μνεία τού επεισοδίου, άφού τό επό
μενο τεύχος 26 (15.4.1917), πού διαθέτουμε, δέν αναγράφει τίποτα 
σχετικό.

Στό τεύχος 26 όμως ό μ. Χρ. σέ κηρυγματικό του άρθρο γιά τήν Κυ
ριακή των Μυροφόρων άναπτύσσει διά μακρών τή λιποψυχία καί τήν 
προδοσία τών μαθητών τού Χριστού καί εξαιρεί τήν πίστη τών μυρο
φόρων γυναικών. "Ισως, κατά τή συνήθειά του93, καί στό τεύχος αύτό, 
ό Χρ. εκ προθέσεως δέν άναγράφει τίποτα σχετικό μέ τή διαμαρτυρία 
τού λαού τής Τραπεζούντας καί τηρεί άπόλυτη σιωπή. Μήπως όμως 
όσα γράφονται γιά τήν πίστη τών μυροφόρων στό Χριστό μπορούν νά 
συσχετιστούν μέ τήν πίστη καί τήν εμπιστοσύνη πού πρέπει νά έχουν οί 
"Ελληνες χριστιανοί στό μητροπολίτη Τραπεζούντας94; Συμπέρασμα 
όμως βέβαιο δέν μπορεί νά εξαχθεί πριν άνευρεθεΐ τό τεύχος 25.

Γι’ αύτό ή έρευνα γιά τήν άκριβέστερη διασάφηση τού επεισοδίου

92. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό “Κομνηνοί”», 138/39.
93. Λαμψίδης, «Μια νέα πηγή», 259-61.
94. Ένδόσημο στήν υπόθεση αυτή δίνει ό ίδιος ό Δ. Σεράσης στό κείμενο καί στήν 

άνάλυση τής πέμπτης κατηγορίας [2φ. 234-44]: ...τήν 25 Μαρτίου 1918.... καθ' ήν έτελεΐτο 
μνημόσννον ..., έκαμε κήρυγμα κατά τό όποιον έδήλωσεν ότι «έν τή ήμετέρμ Κοινότητι 
ύπάρχουσι προδόται καί δτι έπροδόθη καί αύτός όπως ό Χριστός».... παραινείρας μά
λιστα μέ Ίησουϊτικήν έπιτηδειότητα εις τόν λόγον του τάς Μνροφόρους γυναίκας .... 
πρός μόνον τόν σκοπόν, όπως έξεγείρη τόν ποδόγυρον κατά τών έν τή διανοίρ αύτοΰ 
μόνον ύπαρχόντων προδοτών !!!! Ή  άναφορά στις μυροφόρες γυναίκες στό κήρυγμα 
τοΰ Χρ. τής 25.3.1918 συναντάται καί στό κηρυγματικό του άρθρο γιά τήν Κυριακή τών 
Μυροφόρων τής 15.4.1917. Ό  Χρ. στό κήρυγμα, κατά τό Σεράση, παρέβαλε τήν πίστη 
καί άφοσίωση τών μυροφόρων γυναικών πρός τόν Ίησοΰ μέ τήν πίστη πού έπρεπε όλοι 
νά έχουν πρός τόν ίδιο- δμοια περίπου άναφορά γίνεται καί στό κηρυγματικό του άρ
θρο. Νομίζουμε λοιπόν δτι είναι δυνατόν τό κηρυγματικό άρθρο, καί μάλιστα ό τονισμός 
τής άφοσιώσεως καί πίστεως τών μυροφόρων, νά συσχετισθεΐ μέ τήν πίστη καί άφοσίω
ση τών Τραπεζουντίων στό μητροπολίτη τους. Βλ. καί πιό πάνω. 178/79.
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πρέπει νά στραφεί στην αναζήτηση πηγών τής ιστορίας τής περιόδου 
αυτής. Ό  έλληνοποντιακός τύπος, καί ιδιαίτερα ό Φάρος τής Ανα
τολής τοΰ Δ. Σεράση καί ή Εποχή τοΰ Ν. Καπετανίδη, θά είχε οπωσ
δήποτε μνημονεύσει τήν κίνηση για τό συλλαλητήριο τής 5ης ’Απριλίου 
1917 στήν Τραπεζούντα καί τή ματαίωσή του.

Δέκατη κατηγορία: [2φ. 499/500]Ό  Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος 
υπαίτιος τής κοινοτικής παραλυσίας.

[2φ. 501-17] Αποτέλεσμα — καί μετά τήν ανακωχήν. Κατηγορεΐται 
ό μ. Χρ. ότι διοικούσαν τήν Τραπεζούντα δημογεροντία καί συμβούλια, 
τά οποία, λόγω των γεγονότων από τό 1914 κ.έ., δέν είχαν ανανεωθεί 
καί δέν είχαν συμπληρωθεί με εκλογές, ούτε καί μετά τήν άνακωχή. 'Ό 
μως τά γεγονότα καί οί περιστάσεις, καί ιδίως ή διαρκώς μεταβαλλό
μενη δημογραφική κατάσταση τής περιοχής τής Τραπεζούντας δέν έπέ- 
τρεπαν, νομίζουμε, στό μ. Χρ. νά προβεΐ στήν άνανέωσή τους μέ εκλο
γές. Δέν είμαστε σέ θέση νά υποθέσουμε άλλα αίτια εκτός άπό τή μετα
νάστευση τών Ελλήνων τοΰ Πόντου προς τή Ρωσία καί τήν εκ τούτου 
μείωση τού άριθμού τών Ελλήνων κατοίκων.

Μερικότερη άπάντηση κατά τή γνώμη μας είναι δυνατόν νά άπο- 
τελέσουν τά άποσπάσματα άπό τις :Αναμνήσεις, πού παραθέτουμε καί 
πού άναφέρονται σέ εκλογή αντιπροσωπείας τής κοινότητας όπως καί 
σέ έλεγχο τών κοινοτικών πραγμάτων καί σέ άρχαιρεσίες σέ χωριά τής 
επαρχίας Τραπεζούντας:

Μετά τή 2α Μαρτίου 1917 [155] ... Έθεώρησα καλόν νά συγκαλέσω 
τήν !Αντιπροσωπείαν τής Κοινότητος καί νά έκλέξωμεν τέσσαρας άν- 
τιπροσώπους τής Κοινό[\56]τητος, οί όποιοι θά είχον επαφήν μέ τό εν 
Τραπεζοϋντι Σοβιέτ, λαμβάνοντες έκάστοτε οδηγίας άπό τήν Μη- 
τρόπολιν. Έξελέγησαν πράγματι τέσσαρες αντιπρόσωποι, οί Ν. Λεον- 
τίδης, Δ. Γαβριηλίδης καί άλλοι δύο. ...«Εθνική 'Ένωσις», άποτε- 
λεσθεϊσα εκ τής άριστοκρατίας τών νέων τής Τραπεζοϋντος υπό τήν 
ηγεσίαν τών Σ. Κανονίδου καί Ν. Λεοντίδου, ή οποία νέον πνεϋμα ένε- 
φύσησεν εις τήν ύπνώττουσαν μάζαν τοΰ λαοΰ.

[159] (’Οκτώβριος 1917) ... έφθάσαμεν εις τό χωρίον Οϋζη ... Μετά 
τήν εκκλησίαν ... συνήλθον όλοι οί χωρικοί καί ενώπιον των έκαμα τον 
έλεγχον τών βιβλίων τών επιτρόπων τοϋ ναοϋ καί τών έφορων τής 
σχολής... εϊτα προέβην εις αρχαιρεσίας νέων επιτρόπων τοΰ ναοϋ καί 95

95. ’Αναμνήσεις, 155/56· 159-61.
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νέων εφόρων τής σχολής ... Προς το βράδυ ανεχώρησα ... καί έπέρασα 
εις τήν Γεμονράν διά τον αυτόν σκοπόν... Μετά τήν Γεμουράν έπεσκέ- 
φθην τα Σούρμενα ... [160] ... έπελήφθην τής έξετάσεως τώνβιβλίων τοϋ 
ναοϋ καί τοϋ σχολείου, ενώπιον όλων τών χωρικών, καί προέβην εις 
νέας άρχαιρεσίας ... Έξηκολούθησα ... τήν περιοδείαν μου εις τά εννέα 
χωρία τοϋ "Οφεως, όπου διέμεινα ημέρας λειτουργών καί έποικοδομών 
τά θεμέλια τής κοινοτικής ζωής ... άνεχώρησα εξ Όφεως κατευθυνό- 
μενος εις Ρίξαιον ... [161]... έξήτασα τά βιβλία τής διαχειρίσεως τοϋ 
ναοϋ καί τών σχολών ... Τήν έπομένην άνήλθον εις τό ... χωρίον Λα- 
ζο ϋδ ι... Έξήτασα τά βιβλία τής διαχειρίσεως τοϋ ναοϋ καί τοϋ σχολεί
ου, προέβην εις νέας άρχαιρεσίας ... έθεώρησα χρήσιμον νά συνεχίσω 
τήν περιοδείαν μου εις Πλάτανα καί τά χωρία Πλατάνων ... Έν πρώ
το ις έπεσκέφθην τήν κωμόπολιν Πλατάνων ..., ήλεγξα τά βιβλία τής 
διαχειρίσεως τών ναών καί τών σχολών καί προέβην εις άρχαιρεσίας 
επιτρόπων καί έφορων. Έκείθεν ... μετέβην εις τό ... χωρίον Μυρσίνα, 
όπου ... είργάσθην όπως καί εις τά προηγούμενα χωρία. Τό δ' αυτό 
επραξα καί εις τά ύπόλοιπα χωρία τών Πλατάνων...

Ό  Θεοφύλακτος96, σέ αντίθεση μέ τό Σεράση, γράφει γιά τήν περίο
δο τής ρωσοκρατίας: [238] «... Ή  Κοινότης ήνθει καί ή άνθησίς της είχε 
τήν άνταύγειάν της εις δλα τά ευαγή εθνικά ιδρύματα ... Ή Δημαρχία 
εξ άλλου ... είργάζετο φιλοτίμως ... [239]... Τό Δημαρχεϊον ..., τό Εμπο
ρικόν Έπιμελητήριον, ή ’Επιτροπή Επισιτισμού ..., ή Κοινοτική ’Επι
τροπή τών Προσφύγων ήσαν Ελληνικά. ... Ή  Ελληνική Κοινότης διε- 
τήρει αγρυπνον τό βλέμμα ... Ή  Τ. Μητρόπολις συμβουλευομένη τά 
Κοινοτικά Σωματεία ...»

[2φ. 528-36] Ή  ίδια παραλυσία υπήρχε κατά τον κατήγορο καί στά 
σχολεία, όπου, ελλείψει διπλωματούχων καθηγητών, δίδασκαν άπόφοι- 
τοι τοϋ γυμνασίου καθώς καί καθηγητές, οί όποιοι [2φ. 536-39] έλευ- 
θέρως καί άναφανδόν ύποστηρίξουσι τον μαλλιαρισμόν καί έκφράζον- 
ται άπό τής έδρας των κατά τοϋ θεμελιωτοϋ τής ήμετέρας θρησκείας.

Μέ τό κείμενο τού Σεράση στήν κατηγορία αυτή επιβεβαιώνεται πώς 
τά σχολεία λειτουργούσαν κατά τή ρωσοκρατία97 καί πώς αύτά, γιά τά 
όποια κατηγορεϊται ό Χρ., ιδιαίτερα γιά τούς διδάσκοντες πού επιτίθε
νται στήν ’Εκκλησία καί στή χριστιανική πίστη, πρέπει νά συνέβησαν

96. Θ εοφ ύλακτος, 238/39.
97. Βλ. π ιό  π άνω , 194-96, γιά  τή λειτουργία  τώ ν σχολείω ν καί τού Φ ροντιστηρίου  

στά έτη 1916/17.
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μετά τή μεταπολίτευση τοϋ ρωσικού καθεστώτος καί την επικράτηση 
τοϋ μπολσεβικισμοϋ:

’Ακριβώς ή ρωσική επανάσταση είχε οπαδούς καί μεταξύ τών νέων 
τής Τραπεζούντας, οί όποιοι, όπως διαφαίνεται από την κατηγορία, στη 
ρύμη τού λόγου κατηγορούν καί την Εκκλησία καί τή χριστιανική πί
στη98.

Είναι γνωστό ότι οι νέες ιδέες είχαν παρουσιασθεϊ καί στήν ποντια
κή περιοχή καί στήν Τραπεζούντα, καί μάλιστα μετά τή ρωσική με
ταπολίτευση. Σημειώνουμε τήν ούδέτερη καί εύμενή στάση τού μ. Χρ. 
έναντι τών Μπολσεβίκων99.

Τέλος γιά τό «μαλλιαρισμό», γιά τον όποιο σφόδρα κατηγορεΐται ό 
Χρ., υπενθυμίζουμε τά έξης: Ό  Χρ., όπως έχουμε ήδη αναφέρει100, μέ 
τήν επίδραση τού Σκληρού καί τού Χατζόπουλου είχε γίνει οπαδός τής 
δημοτικής. Όταν άνέλαβε τήν άρχισυνταξία τής ΕΑ, τό περιοδικό αυτό 
τού Οίκουμ. Πατριαρχείου έπαυσε νά καταφέρεται κατά τών δημο
τικιστών καί νά υπερασπίζεται τήν καθαρεύουσα101. Έτσι δεν είναι

98. "Αλλωστε πάντα υπήρχαν στήν Τραπεζούντα άτομα πού συστρατεύονταν μέ τή 
διεθνή αριστερή παράταξη (π.χ. Σκληρός).

99. Λαμψίδης, «Σκληρός καί Χρύσανθος», 366/67. Βλ. καί ’Αναμνήσεις, 164: Καί 
τήν μετανάστευσιν ταύτην διευκόλυναν παντοιοτρόπως τά πλοία τών Ρώσων, οί όποιοι 
καίπερ Μπολσεβίκοι, έφάνησαν άνθρωπινώτεροι από τά πληρώματα τών συμμαχικών 
πλοίων ... κατά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν ... άποδεικνυομένου ούτως δτι οί εξ 
Ανατολής χριστιανοί καί μπολσεβικοποιούμενοι είναι άνθρωπινώτεροι άπό τούς χρι
στιανούς τής Δύσεως. Εντούτοις, άποτιμώντας τή δράση τών Ρώσων μπολσεβίκων, 
γράφει (Αναμνήσεις): [158]... έταλάνισα τό καθεστώς, τό δήθεν φιλελεύθερον, τό Μπολ- 
σεβικικόν. [167] ... τό τάγμα τούτο τών Ελλήνων χωροφυλάκων έπηγρνπνει ... έλθόν 
μάλιστα μίαν ημέραν εις σύγκρουσιν μέ εν τάγμα Ελλήνων τοϋ Καυκάσου, οί όποιοι 
δηλητηριασθέντες υπό τοϋ Μπολσεβικισμοϋ, εϊχον χάσει πάσαν έθνικήν συνείδησιν.

100. Π ιό πάνω, 116.
101. Πιο πάνω, 116/17. Βλ. καί Λαμψίδης, «Χρύσανθος δημοτικιστής» καί «Συ- 

μπληριυματικά», δ.π. "Ισως ένα επεισόδιο (κατά διήγηση τής Ά. Καλλιγά) νά διαφωτί
σει περισσότερο τή θέση τοϋ Χρ. άπέναντι στή δημοτική: Στό Φροντιστήριο τής Τρα
πεζούντας στό σχολικό έτος 1913/14 ή διαμάχη γιά τή γλώσσα ήταν άρκετά έντονη (δι
ευθυντής: Ν. Λιθοξόος). Ό  τελειόφοιτος τότε I. Καραγκιοζίδης τιμωρήθηκε γιατί 
χρησιμοποίησε τή δημοτική. Σέ παράπονά του, ό μ. Χρ. (σύμφωνα μέ εξομολόγηση τοϋ 
I. Καραγκιοζίδη) τοϋ είπε δτι καί ό ίδιος είναι όπαδός τής δημοτικής, άλλά ή θέση του 
δέν τοϋ επιτρέπει νά τό διακηρύξει δημοσία. Βλ. δμως μεταγενέστερα τήν όμιλία τοϋ 
Χρ. «Περί εθνικών παραδόσεων» (Χρυσάνθου Αρθρα, 317-32) στή Ροβέρτειο Σχολή 
τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1920, πού είναι γραμμένη σέ δμιλουμένη δημοτική, μονά-



άνάληθες δτι καθηγητές τοΰ Φροντιστηρίου ήταν ύπέρμαχοι τής δημο
τικής.

(2φ. 553-55] εχων νπ" 6ψει την εις Ευρώπην απουσίαν του άνέβαλον 
μέχρις σήμερον νά καταγγείλω εις τα Πατριαρχεία : Ό  μ. Χρ. βρισκό
ταν στη Δυτική Ευρώπη ώς έμπιστος συνεργάτης τοΰ Βενιζέλου και 
βοηθός τής ελληνικής άντιπροσωπείας στή Συνδιάσκεψη Ειρήνης τοΰ 
Παρισιού102. Επανέρχεται από τό ταξίδι αυτό στίς 26.10.1919 στην Τρα- 
πεζούντα, άπό όπου αναχωρεί γιά Καύκασο καί Γεωργία καί φθάνει 
στό Βατούμ στίς 3.11.1919. Στίς 12.1.1920 βρίσκεται καί πάλι στό Βα- 
τούμ, άπό όπου έπέστρεψε στην Τραπεζούντα. Έκει, τις τελευταίες ημέ
ρες τοΰ Ίανουαρίου 1920, ό εκπρόσωπος τής Γαλλικής 'Αρμοστείας 
στην Τραπεζούντα τοΰ παρέδωσε τηλεγράφημα τοΰ Οίκουμ. Πατριαρ
χείου, τό όποιο τόν καλοΰσε νά ταξιδεύσει αμέσως στην Κωνσταντι
νούπολη. Ό  πρωθυπουργός Βενιζέλος τόν προσκάλεσε καί πάλι στή 
Δύση, καί μάλιστα στην ’Αγγλία, γιά συνεννοήσεις καί μέ τήν Άγγλι- 
κανική ’Εκκλησία. Στήν ’Αγγλία, στό Λονδίνο, καί στή Δυτική Ευρώπη, 
παρέμεινε έως τουλάχιστον τό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ ’Απριλίου 
1920. Τό Μάιο 1920 παρεπιδημούσε στήν Κωνσταντινούπολη103 .

Σχεδόν στό τέλος τοΰ 1921 ταξίδευσε καί πάλι στό Λονδίνο μαζί μέ 
τόν Φίλ. Δραγούμη καί τόν Α. Σουλιώτη -Νικολαΐδη104, ασφαλώς μέ 
πρόσκληση τής μετανοεμβριανής κυβερνήσεως105 γιά τις εκεί συσκέψεις, 
προκειμένου νά υπογράφει ειρήνη στον άκήρυκτο πόλεμο Έλλάδας- 
Τουρκίας.

Πάντως στό τέλος τοΰ έτους 1921 άναφέρεται άπό έναν αύτόπτη καί 
αύτήκοο μάρτυρα ότι ό μ. Χρ. μαζί μέ τό μ. Σάμου Ειρηναίο ήταν στήν 
Κωνσταντινούπολη καί μυήθηκαν στόν Τεκτονισμό, καί μάλιστα στή 
γαλλική στοά “Renaissance”106.
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δικό, νομίζω, έκτεταμένο δείγμα γιά τή χρήση τής δημοτικής άπό τό Χρ. (Βλ. καί Λαμ- 
ψίδης, «Σκληρός καί Χρύσανθος», 358.)

102. Βλ. πιό πάνω. 86/87, 89.
103. Βλ. έπιστολή Θεοφύλακτου, 14.5.1920. άπό Κωνσταντινούπολη πρός Εθνικόν 

Συμβούλων Βατούμ. όπου: «3) Χρύσανθος έδήλωσεν δτι τό Συμβούλων...» (Θεοφύλα
κτος. 280).

104. Σουλιώτης-Νικολάίδης, ΟΚ. 131· βλ. καί πιό πάνω, σ. 14, σημ. 10.
105. 'Αλληλογραφία Δέλτα. 413/14, βιογραφικό σημείωμα μ. Χρ.
106. Σέ άρθρο του «Ό Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος Χρύσανθος», Τεκτονικόν 

Δελτίον. έτος 15, άρ. 61 ΓΙαν.-Μάρτ. 1965) 71-81, καί ιδιαιτέρως κεφ. μέ υπότιτλο «Ό
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3. Δευτέρα αναφορά

[2φ. 595-600] Κοινοτικά Σωματεία ... από πενταετίας δέν ϋφίσταν- 
ται ούι5’ είνε δυνατόν νά σχηματισθώσι τοιαϋτα, ενόσω ό Μητροπολί
της άρνείται νά διατάξη την εκλογήν Σωματείων, ένόσφ συμφέρει εις 
αυτόν η τοιαύτη χαώδης κατάστασις, ή κοινοτική αϋτη παραλυσία καί 
άποσύνθεσις. Ή κατηγορία αυτή τοϋ Δ. Σεράση επιβεβαιώνει δτι κε
φαλή καί ηγέτης τών Ελλήνων Ποντίων τής περιοχής ήταν ό μητροπο
λίτης. Εκείνος έπρεπε νά διατάξει τή σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 
καί τή διεξαγωγή νέων αρχαιρεσιών για τήν κοινότητα107.

[2φ. 600-09] καί άν άκόμη ύπήρχον τοιαϋτα κοινοτικά σωματεία—  
τών άρχόντων : Ό  Δ. Σεράσης μέ τή διατύπωση τής κατηγορίας αυτής 
ομολογεί: δέν επιθυμώ νά δώσω εγώ άφορμήν εις τήν διαίρεσιν και τον 
διχασμόν τοϋ τόπου [2φ. 604/05], Εντούτοις αναφέρει δτι για τις 
κατηγορίες αυτές πού έχει αναφέρει στήν πρώτη του αναφορά, ό ελληνι
κός τύπος τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Τραπεζούντας άλλά καί ό το
πικός τύπος, ρωσικός καί τουρκικός, έχουν αναγράφει πληροφορίες 
καί συνεπώς αυτά πού καταγράφει ήταν κιόλας γνωστά στο κοινό. Καί 
τά δύο φυλλάδια λοιπόν φανερώνουν τήν ύπαρξη άντιπολιτεύσεως 
στήν πολιτεία τού μ. Χρ. καί τονίζουν τή διαίρεση καί τό διχασμό τής 
ελληνικής εκεί κοινότητας. Παρόμοια εκφράζεται ό Σεράσης καί στήν 
πρώτη του αναφορά στή δεύτερη κιόλας παράγραφο [2φ. 89-93]: ... θε
ωρώ έπάναγκες νά δηλώσω Ύ μίν δτι μόνος υποβάλλω τήν παροϋσαν, 
διότι άποφεύγω καί τήν τελευταίαν στιγμήν άκόμη νά γείνω αίτιος ενός 
κοινοτικού διχασμού, τοϋ όποιου όδυνηράς εκ τοϋ παρελθόντος έχω 
αναμνήσεις.

Χρύσανθος καί ό Τεκτονισμός», 80/81, ό Άλεξ. I. Ζερβουδάκης γράφει: «Στό τέλος τοϋ 
1921 έμυήθηκε [ό μ. Χρ.] καί στόν Τεκτονισμό. Ένωρίτερα, τό 1919, είχε συνδεθή στενά 
μέ τόν ... διάσημο χειρουργό ’Αλέξανδρο Παπά ... Ό  Παπάς ήταν Τέκτων. ’Ανήκε ... σέ 
μιά γαλλική Στοά ..., τήν Στοάν “Renaissance”. ... Ό  ... Άλ. Παπάς εκτιμούσε τά προ
σόντα καί τις δυνατότητες τοϋ Χρυσάνθου από τόν καιρό τής συνεργασίας των. Τοϋ 
έπρότεινε νά γίνη δεκτός σέ Τεκτονική Στοά, όπου θά μπορούσε νά βοηθήση τούς 
συνανθρώπους του καί όπου θά εΰρισκε πολλά πού ήταν σύμφωνα μέ τις ιδέες καί τά 
φρονήματά του. Σ’ αυτά βρέθηκαν σύμφωνοι καί άλλοι "Ελληνες ... καί έτσι έγινε δε
κτός ό Χρύσανθος μαζύ μ’ ένα άκόμη άγλάϊσμα τοϋ Οικουμενικού Θρόνου πού έζήτη- 
σε νά γίνη Τέκτων, τόν Μητροπολίτην Σάμου Ειρηναίον. Καί οί δύο Μητροπολϊται 
μυήθηκαν ταυτόχρονα, κατά τά τέλη τοϋ 1921 ... ’Από τούς τότε παρόντες στήν μύησί 
των, ύπάρχουν άκόμη εν ζωή στήν ’Αθήνα ό Γεώργ. Κικριλής ... καί ό γράφων.»

107. Βλ. πιο πάνω, 175, 199/200.
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Ό  σχολιασμός, όμολογοΰμε. των δέκα κατηγοριών τοΰ Δ. Σεράση 
κατά τοΰ μ. Χρ. είναι σέ αρκετά σημεία ελλιπής. Αιτία, όπως επανει
λημμένα τονίσαμε, είναι ή έλλειψη των εφημερίδων, ελληνικών καί 
άλλων τής εποχής εκείνης, όπως καί, γενικότερα, κειμένιον δημοσιευ
μένων ή άδημοσίευτων, μέ τή βοήθεια τών όποιων θά ήταν δυνατόν νά 
παρουσιασθεϊ καί νά άναλυθει ή altera pars καί νά άποτιμηθεΐ ή αλήθεια 
τών όσων ό φυλλαδιογράφος γράφει κατά τοΰ μ. Χρ. Ελπίζουμε καί 
ευχόμαστε ή έρευνα νά κατορθώσει νά άνεύρει τά έλλείποντα κείμενα 
(εφημερίδες κ.ά.) γιά νά όλοκληρώσει κάπως τήν άφήγηση τής ιστορίας 
τών τελευταίων χρόνων τοΰ ποντιακοΰ Έλληνισμοΰ.

4. Ή μνεία τοΰ τύπου ατό φυλλάδιο

Επιγραμματικά σημειώνουμε ποΰ άναφέρεται ό τύπος, ελληνικός 
καί ξένος, στις δέκα κατηγορίες. Έτσι θά διευκολυνθεί ό μελλοντικός 
ερευνητής νά συμπληρώσει τά κενά -πολλά κατά τήν άντίληψή μας- 
πού παρατηρούνται στό Σχολιασμό.

Πρώτη κατηγορία. Ή  είδηση γιά τό εκκλησιαστικό επιτίμιο πού ό μ. 
Χρ. επέβαλε, γράφει ό Δ. Σεράσης, [2φ. 118-23] έδωκε... αφορμήν εύ
λογον εις τε τον Ρωσσικόν καί \Αρμενικόν τύπον τής Ρωσσίας τάς... γε- 
νομένας λεηλασίας νά έπιρρίψη εις μόνον τούς "Ελληνας, χωρίς νά δν- 
νηθή ούτε ό Ελληνικός τύπος ούτε άλλος τις Έ λλην νά σνζητήση καί 
διαψεύση τά γραφόμενα τοΰ ξένον τύπον.

Δεύτερη κατηγορία. Γιά τήν έξαφάνιση τουρκικών εμπορευμάτων 
καί επίπλων γράφει ό Σεράσης: [2φ. 151-61] Ή πράξις αϋτη... παρέσχεν 
άδιαφιλονείκητα δικαιώματα καί ελατήρια εις τον Τονρκικόν τύπον 
Τραπεζοϋντος νά κατηγορήση τόν τε Μητροπολίτην καί τον Ελληνικόν 
πληθνσμόν, ό δέ Ελληνικός τύπος Τραπεζοϋντος ήναγκάσθη νά τηρήση 
σιωπήν απέναντι τής αλήθειας· άλλ' άν τώρα ένεκα τών περιστάσεων οί 
Τούρκοι έσιώπησαν [άσφαλώς ό φυλλαδιογράφος θέλει νά δηλώσει όχι 
τή σιωπή τοΰ λόγου άλλά τή σιωπή τών ενεργειών], αύρων όμως -ως 
φαίνεται έκ δημοσιενμάτων τινών τον Τονρκικοϋ τύπον- μετά περισ- 
σοτέρας σφοδρότητος καί μετά μεγαλειτέρον μένονς θά έπιτεθώσι κατ' 
αντον καί δικαστικώς πλέον θά ζητήσωσι λ]σμονς καί εύθύνας.

Τρίτη κατηγορία. Γιά σφετερισμό τών μεταλλικών νερών τής Κιθά- 
ραινας άπό μέρους τοΰ μ. Χρ. ό Σεράσης γράφει: [2φ. 182-86] Τό Δ ι
καστήριον έπιληφθέν τής νποθέσεως... κατεδίκασε καί έκήρυξε τόν Μη
τροπολίτην ώς σφετεριστήν Τονρκικής περιονσίας ...
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Ή καταδικαστική αυτή απόφαση πού έλήφθη μετά τήν έπελθούσα 
ρωσική μεταπολίτευση, δηλαδή μετά τήν κατάρρευση τού τσαρικού κα
θεστώτος καί τήν επικράτηση τής μπολσεβίκικης έπαναστάσεως, πρέπει 
νά είχε άναγραφεΐ καί στον τοπικό τύπο, άν καί ό φυλλαδιογράφος δεν 
τό αναφέρει.

Πέμπτη κατηγορία. Γιά τις ύβρεις πού ό Χρ. εκτόξευσε κατά Ελλή
νων πολιτών χαρακτηρίζοντάς τους προδότες ό Δ. Σεράσης γράφει: 
[2φ. 267-73] Επειδή δέ τό έμμισθον τον Μητροπολίτου δημοσιογραφι
κόν δργανον ή «Εποχή» από των στηλών του μέ άπεκάλεσε προδότην! 
εις τό ύπ’ άριθμ. 90 και ημερομηνίαν 2 Ιουλίου 1919 ψύλλον του επί 
τφ λόγω ότι δήθεν έπρόδωσα! τον Μητροπολίτην, έζήτησα έπανειλημ- 
μένως διά τής έφημερίδος μου «Φάρος τής ’Ανατολής» νά άποδείξη τήν 
κατ’ εμού κατηγορίαν αλλά τούτο έτήρησε σιγήν ιχθύος.

Έκτη κατηγορία. Γιά τον εξοπλισμό Ελλήνων νέων γιά τήν υπερά
σπιση τής πόλεως τής Τραπεζούντας καί γιά άλλα ό Σεράσης γράφει: 
[2φ. 315-41] Τάς ένεργείας ταύτας καί προετοιμασίας του ό ... Μητρο
πολίτης κ. Χρύσανθος έστήριξεν επί φανταστικών στρατιωτικών επι
κουριών ..., αϊτινες -ως διεσάλπιζε τό δημοσιογραφικόν δργανον τού 
κ. Λεοντίδον- θά έστέλλοντο δήθεν εκ Τιφλίδος ...Ότε όμως τό Ρωσ- 
σικόν δημοσιογραφικόν δργανον τής εν Τραπεζοΰντι τοπικής Κυβερ
νήσει/^ έδημοσίευσεν δτι οι 'Έλληνες τής Τραπεζοϋντος άνέλαβον τήν 
ύπεράσπισιν τής Τραπεζοϋντος, έξηγέρθη ή δημοσία γνώμη ... συνήλθον 
δέ άμέσως εν τοίς γραφείοις τού «Φάρου τής ’Ανατολής» ... συνάμα δέ 
ύπεχρέωσαν αυτόν [τόν Μητροπολίτην] νά διαψεύση έπισήμως διά τού 
έγχωρίου τύπου τά δημοσιευθέντα υπό τής Ρωσσικής Κυβερνήσεως 
άναφορικώς εις τούς έξοπλισμούς των Ελλήνων.

Τις ειδήσεις αύτές άναφέρει καί άναλύει ό Δ. Σεράσης στήν πρώτη 
του αναφορά (πιο πάνω, 136-49) προς τόν τοποτηρητή τού Οικουμ. 
Θρόνου στις 29 Άπρ. 1920, άλλά καί στή δεύτερη, στις 19 Αύγ. 1920 
(149-52). Έτσι ό τοπικός ελληνικός, τουρκικός καί ρωσικός τύπος 
κατά τά γραφόμενα τού Δ. Σεράση είχε άναγράψει (άσφαλώς δλα τά 
φύλλα δέ θά είχαν σκοπό νά καταγγείλουν καί νά κατηγορήσουν τό μη
τροπολίτη) τις άνωτέρω κατηγορίες τού φυλλαδιογράφου.

Εντούτοις από τά σχόλια, τά όποια ευθύς προηγουμένως κατα
γράψαμε, προκύπτει δτι ό τύπος καί τής Τραπεζούντας καί τής Κων- 
σταντινουπόλειυς άνέγραφε καί μετέδιδε ειδήσεις καί πληροφορίες άπό 
τόν ρωσοκρατούμενο ή καί τόν τουρκοκρατούμενο μετά τή ρωσική
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αποχώρηση Πόντο. ’Ακόμα ό Ιδιος ό φυλλαδιογράφος δύο φορές άνα- 
φέρει ότι ό Σωκράτης Μουμτζίδης ζήτησε τό λόγο από τό Χρ., όταν ό 
τελευταίος αυτός είχε πεί σέ κήρυγμά του ότι υπήρχαν προδότες άνά- 
μεσα στο έλληνικό χριστιανικό πλήρωμά του10*, ενώ καί στον Πρόλογό 
του γράφει [2φ. 43-47]: Περί τοΰ λαοκτόνον τούτου Μητροπολίτου, 
πλείστα όσα έγράφησαν από τών στηλών τής ήμετέρας έφημερίόος. τοΰ 
«Φάρου τής Ανατολής», καθώς καί από τών στηλών δημοσιογραφικών 
τινων οργάνων τής Κων]πόλεως. ίδίρ δέ τού έγκριτου «Νεολόγου», 
όσης πάνυ προσφυώς έχαρακτήρισε τον άνδρα.

"Ετσι δέν είναι έξολοκλήρου άκριβής ό ισχυρισμός πού ό Σεράσης 
έγραφε στην αρχή τής πρώτης του άναφοράς, όπως καί όταν γράφει ώς 
δικαιολογία ότι άπέστειλε τήν πρώτη του άναφορά χωρίς νά υπάρχει ή 
υπογραφή τών κοινοτικών σωματείων τής Τραπεζούντας, αρα καί ή συ
ναίνεσή τους γιά τά καταγγελλόμενα. Καί συνεχίζει: [2φ. 600-05] αλλά 
καί αν ακόμη ϋπήρχον τοιαϋτα κοινοτικά σωματεία, πάλιν θά άπέφευ- 
γον νά ζητήσω τήν υπογραφήν καί τό κύρος αυτών διά παρόμοιας φύ- 
σεως ζητήματα, τά όποια άλλως τε έκαστος δύναται καί δικαιούται νά 
καταγγείλη τή Μ. Έκκλησίρ, διότι -ώς καί άλλοτε εϊπον -  δέν έπιθυμώ 
νά δώσω έγώ αφορμήν εις τήν διαίρεσιν καί τον διχασμόν τού τόπου ...

’Ακόμα περισσότερο ό τύπος τής πρωτεύουσας, όπως ό Δ. Σεράσης 
τό δηλώνει στή δεύτερη άναφορά, ανέγραψε τήν άπόφαση τής Ίεράς 
Συνόδου γιά τήν πρώτη άναφορά: [2φ. 583-87] Εξεπλάγην μαθών έκ 
τών έφημερίδων τής πρωτενούσης ότι ή 'Αγία καί Ιερά Σύνοδος άπέρ- 
ριφε τήν υπό ήμερ. 29 Απριλίου έ.έ. άναφοράν μου, δΓ ής κατήγγειλα 
τή Μητρί Έκκλησίρ τάς έκτροπους καί έκνόμους καί αντεθνικός πρά
ξεις τού Μητροπολίτου Τραπεζούντος κ. Χρυσάνθου ...

5. Επίλογος
2φ. 692-716 Ό  Επίλογος δεν προσθέτει τίποτα περισσότερο στά όσα 

ό Σεράσης γράφει στις προηγούμενες σελίδες. Είναι εμφανής ή συ
γκρατημένη πικρία άλλά καί ή ενδόμυχη οργή τοΰ φυλλαδιογράφου γιά 
τήν άποτυχία τής προσπάθειάς του εναντίον τοΰ μητροπολίτη Τραπε
ζούντας Χρυσάνθου. Χωρίς άμφιβολία δέν έχει πλέον κανένα ένδικο 
μέσον γιά νά άνακόψει καί νά ματαιώσει τήν άπόφαση τής Ίεράς Συ- 108

108. Βλ. π ιό  π ά νω . 78/79.
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νόδου. Προσδοκούσε βέβαια άλλη, θετική, γνωμάτευση τής Συνόδου 
άλλα καί μεταστροφή τοΰ «κατηγορουμένου», ώστε, όπως τό είχε ζητή
σει στις δύο αναφορές του, ό μ. Χρ. να είχε τουλάχιστον τό θάρρος καί 
την δύναμιν νά έμφανισθή ένώπιον τής Ίεράς Συνόδου ... οπότε καί θά 
ήτο πράγματι άξιος συγγνώμης. [2φ. 711-16]

’Επιλεγόμενα

Τό δημοσίευμά μας αυτό έθεσε υπόψη τής έρευνας μια πτυχή από τή 
νεότερη Ιστορία τοΰ Ελληνισμού τοΰ Πόντου: Ένα φυλλάδιο τού Δ. 
Σεράση, μέ τίτλο “Ελληνες καί Λεβαντίνοι καί με χρονολογία έκδόσε- 
ως τό 1920 αναδημοσίευσε δύο άρθρα πού κυκλοφόρησε ή εφημερίδα 
Λόγος τής Τραπεζούντας τό 1917.

Ή καταγγελία πού έγινε από τον αρχιμανδρίτη "Ανθιμο ότι τά άρ- 
θρ,α αυτά είχαν για συντάκτη τό μ. Χρ. επιβεβαιώθηκε άπό όσα, πιστεύ
ουμε, άναπτύξαμε στις προηγούμενες σελίδες.

Τήν 1η Δεκεμβρίου 1921 καί πάλι ό Δ. Σεράσης περιέλαβε δύο άνα- 
φορές του προς τό Οίκουμ. Πατριαρχείο, μέ Πρόλογο καί Επίλογο, σέ 
ένα δεύτερο φυλλάδιο μέ τίτλο Ό  Μητροπολίτης Χρύσανθος καί αί 
κατ’ αύτοΰ κατηγορίαι.

Τις καταγγελίες, δέκα τον άριθμό, άναλύσαμε κατά τό δυνατόν καί 
μέ βάση ιδίως κείμενα τού Χρ. καί άποσπάσματα άπό βιβλίο τού Θ. 
Θεοφύλακτου, προσπαθήσαμε νά χορηγήσουμε στόν άναγνώστη καί 
στον ερευνητή τή δυνατότητα νά άποτιμήσει ό ίδιος τις διατυπούμενες 
κατηγορίες.

Καί τά δύο φυλλάδια πολύ λίγο έγιναν τότε γνωστά109 καί έμειναν 
έκτοτε άγνωστα στή μεταγενέστερη έρευνα.

Διερωτώμεθα όμως άκόμα καί σήμερα πώς ήταν δυνατόν νά είχε 
άναπτυχθει τόσος έντονος φανατισμός!

109. Βλ. γιά τό θέμα αυτό πιό πάνω, σ. 18, σημ. 29, τις μαρτυρίες Θ. Θεοφύλακτου 
καί Κ. Γ. Κωνσταντινίδη, όπου δέν άναφέρεται ρητά ή δημοσίευση τοϋ πρώτου φυλ
λαδίου, άλλά ωστόσο υπονοείται, άπό τόν Κωνσταντινίδη σχεδόν όλοφάνερα.
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Zusammenfassung

Zwei trapezuntische Broschiiren gegen den Metropoliten von Trapezunt 
und dessen politische Tatigkeit (1916-1918)

Die Griechen im pontischen Gebiet, Untertanen des tiirkischen Staates, 
sind mindestens bis 1923 dort geblieben.

Im ersten Weltkrieg (1914-18), und zwar bis 1917, gehorte Griechenland 
nicht zu den offiziellen Gegnem der TUrkei. Die Umstande und Ereignisse 
des Krieges aber haben die darein verwickelte TUrkei wie auch die Lage der 
griechischen Christen in diesem Staat unmittelbar beeinflu(3t. Wahrend des 
Krieges, aber auch spater bis 1923, hat die tUrkische Regierung strengere 
MaBnahmen gegen die griechischen Christen ergriffen: Gewalttaten, 
Verbannungen, Totung, Vermogensbeschlagnahme. Dank der Personlich- 
keit und der Aktivitat des Metropoliten von Trapezunt Chrysanthos waren 
Stadt und Provinz Trapezunt von diesen MaBnahmen weniger betroffen, vor 
allem solange dieses Gebiet zusammen mit einem Teil des ostpontischen 
Raums unter russischer Besatzung stand (5.4.1916-10.2.1918).

Die intemationalen Vertrage und die Verpflichtungen, die die ottoma- 
nische bzw. tUrkische Regierung im 19. Jh. unterzeichnet bzw. Ubemommen 
hatte, insbesondere gegenUber den griechischen Christen, hatten zu einer 
kommunalen Selbstverwaltung (Religion und Kirche, Bildung und 
Schulwesen u.a.) der griechischen Bevolkerung gefUhrt.

Oberhaupt der griechischen Christen war den Nationalen Verordnungen 
von 1862 zufolge der Okumenische Patriarch. Ebenso war jeder Metropolit 
das Oberhaupt in seiner kirchlichen Provinz, nicht nur in kirchlichen Sachen. 
Als Vorsteher mehrerer AusschUsse griechischer Christen seiner Provinz 
muBte er oft in gemeinde-intemen Zwistigkeiten urteilen und entscheiden 
und die Probleme, die ausschlieBlich die christliche Gemeinde betrafen, 
behandeln und losen. Demzufolge entstand aber oft eine mehr oder weniger 
starke Opposition, und es kam zur Bildung von Fraktionen und Parteien. 
Allerdings hatte die Bildung dieser Fraktionen oft auch politische Motive, 
die mit dem Verhalten und der Personlichkeit des jeweiligen Metropoliten 
zusammenhingen.

Ein derartiger intemer Streit war auch zwischen einem Teil der grie- 
chisch-christlichen Gemeinde und dem Metropoliten von Trapezunt Chry-
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santhos ausgebrocheii. Chrysanthos war ein Kirchenfiirst von vielseitiger 
Bildung, mit Sprachkenntnissen (er konnte Tiirkisch, Franzosisch, Deutsch, 
Russisch), Argumentationsgabe und Zauber der Rede. Er konnte seine Ge- 
sprachspartner iiberzeugen, selbst wenn es sich urn Potentaten, tiirkische 
oder -  wahrend der russischen Besatzung -  russische handelte.

Obwohl die Opposition zu Chrysanthos’ Zeit weder die Moglichkeit 
noch die Macht hatte, sich mit dem Metropoliten offentlich auseinander- 
zusetzen, hatte sie dennoch nicht wenige Anhanger unter der griechischen 
Bevolkerung gewonnen. Einer der wichtigsten Vertreter dieser Opposition 
war der Inhaber und Direktor der lokalen Tageszeitung von Trapezunt Φά
ρος τής Ανατολής, Dimitrios Ch. Serasis.

Chrysanthos hatte erst von der tUrkischen und dann auch von der 
russischen Obrigkeit die Vollmacht erhalten, die Stadt und Provinz Tra
pezunt als Oberhaupt zu regieren. Es war naheliegend, daB es auch Gegner 
und Opponenten dieser Befugnis gab, besonders wahrend der russischen 
Besatzung, als Chrysanthos sich nach niemandem zu richten brauchte und 
keiner Zensur unterlag.

Solange der Metropolit sich nach dem Januar 1919 in Westeuropa, Paris 
und London, aufhielt (er gehorte zum AusschuB des Patriarchats und nahm 
zusammen mit der griechischen Vertretung an den Friedensverhandlungen 
nach dem ersten Weltkrieg teil), konnte die Opposition nicht offentlich und 
energisch auftreten. 1920 aber scheiterte das Bestreben nach Autonomie 
und Unabhangigkeit des Pontos (laut Venizelos-Telegramm Anfang des 
Jahres), und nach den Wahlen vom 1/14.11.1920 in Griechenland unterlag 
die Venizelos-Partei. In diesem Zeitraum hielt sich Chrysanthos nicht in 
Trapezunt auf und Serasis veroffentlichte 1920 seine erste und am 1.12.1921 
seine zweite Broschiire.

Die damals zweimal wochentlich in Trapezunt erscheinende Zeitung Lo
gos, die die politische Haltung des Metropoliten Chrysanthos unterstiitzte, 
-bekanntlich teilte der Metropolit Chrysanthos die politischen Ideen von 
Ion Dragoumis, einem Gegner der Venizelos-Politik und Anhanger des Ko- 
nigs -, hatte im August 1917 zwei anonyme Artikel gegen Venizelos und fiir 
den Konig Konstantin veroffentlicht. Anstelle einer Unterschrift standen 
drei Sterne in Form eines auf der Spitze stehenden Dreiecks. Die Ano- 
nymitat wurde vom ehemaligen Abt des Klosters Panajia Soumela An- 
thimos aufgedeckt: Verfasser der zwei Artikel sei der Metropolit Chry
santhos gewesen. Diese zwei Artikel wurden von Serasis in seiner ersten 
Broschiire wiederveroffentlicht. In seinem Vorwort klagt er den Metropo-
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liten als Anhanger der Neutralitatspolitik des damaligen Konigs von Grie- 
chenland Konstantin und als Gegner des Ministerprasidenten von ganz 
Griechenland Eleftherios Venizelos an.

Die Autorschaft des Chrysanthos wird in der vorliegenden Publikation 
durch Argumente und Beweise bestatigt. Dieselbe Unterschrift mit den drei 
Stemchen, gleiche Ideen und gleiche sprachliche Ausdrucksweise wie in den 
zwei Artikeln kommen in Schriften von Chrysanthos vor.

Feste Uberzeugung des Okumenischen Patriarchats war, seine Haltung 
jener der jeweiligen griechischen Regierung moglichst anzupassen. Dieselbe 
Uberzeugung befolgte auch Chrysanthos, so daB er sich, nach dem Sieg der 
Entente, zu der auch Griechenland zahlte, zur Iegitimen Regierung 
Venizelos bekannte.

Die zweite Broschiire besteht aus zwei Berichten vom April bzw. August 
1920, die Serasis beim Okumenischen Patriarchat eingereicht hat. Der erste 
Bericht nennt zehn Handlungen von Chrysanthos, flir die er ihn beschuldigt 
und verantwortlich macht. Alle zehn Beschuldigungen, die Serasis einzeln 
erlautert, betreffen den Zeitraum, als Stadt und Provinz Trapezunt unter 
russischer Herrschaft standen.

Der zweite Bericht, vorwiegend eine Zusammenfassung des ersten, wur- 
de eingereicht, nachdem der erste abgelehnt wurde, weil ihn die Gemein- 
deausschiisse der Stadt und Provinz Trapezunt nicht mitunterzeichnet 
hatten. Dieser zweite Bericht wurde ebenfalls abgelehnt, weshalb Serasis 
dazu iiberging, die zwei Berichte in einer Broschiire zu veroffentlichen.

Der Autor der vorliegenden Publikation untersucht die einzelnen 
Beschuldigungen und stellt ihnen Aussagen zeitgenossischer Quellen ge- 
genUber, die dem Leser und Forscher helfen kbnnten, sich der geschichtli- 
chen Wahrheit zu nahem. Hinzukommen Realien und geschichtlicher Kom- 
mentar.

Es erschien zweckmaBig, die Broschiiren wiederzuveroffentlichen, da. 
soweit bekannt, kein Forscher sie bisher herangezogen hat. Ihre Wiederver- 
offentlichung samt Kommentar bildet einen weiteren Beitrag zur Geschich- 
te des pontischen Griechentums 1908-1923.
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ΕΑΑΗΝΕΣ ΪΑΙ iEBilfTIil
Έ χ  της έφημερίδος «Λόγος» Τραπεζοΰντος 

όριθμ. 75 ήμερομ. 11 Αύγουστου 1917.

‘Η ir.b  τής πρώτη; άνόδου «ίς τδν πρωθυπουργιών 
θρόνον του κ. Βενιζελου όπολανθάγουσα, πατά τδν παρόν
τα Ζϊ  εύρωπαίκδν πόλεμον φανερά έώηλωθείσα πάλη τής
Δ. Μ. χοΟ βασιλέως τών Ελλήνων Κωνσταντίνου τοΟ ΙΒ'« 
:χαΙ του χ. Βενιζέλου, καλώς μελετωμένη «ίνε κυρίως ά-

Σελ. 3 πρώτου φυλλαδίου

.πηρετήσεως ξένων συμφερόντων μεγάλα κέροη προσδυκών- 
,'τες έπ'.χείρηματίαι.
. Είς ποΤον Ζ ϊ  ύψος άνεζίοασε τόν Κωνσταντίνον καί εις 

•ποΤον βάοαθρον κατέρριψε τον κ. ' Βενιξέλον ή διάφορος 
.■ψυχική σύστασι; έκατίρου 8α πειραΟώμεν να αποδείξωμεν 
έν τφ έπομένω άρθρω, στηριγμένοι οΰχΐ i r l  θεωριών 
^λλ έπΐ πραγμάτων.

«Λόγος» άριθμ 76 και ήμερ. 17 Αύγουστου 1917

Τίς c
•στυγνήν

ν ενθυμείται 
απελπισίαν,

ΟλΤψιν καί άπσγσή 
όποιαν έσοκίμασεν

: j C iv χ ::’. τήν 

ή εθνική ψυ-

Ι ’ελ. 5 πρώτου φυλλαδίου
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ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σελ. 7 δευτέρου φυλλαδίου

ποΤα π ρ ο έρ χο ντα ι έκ  π όνου  ψ υ χ ή ς  κ α ί Ιξ ένδιαφ έροντος ε ίλ ικ ρ ι— 

νους π ρος τό α είπ ο τε  δολίω ς έξα π α τ ώ μ ενο ν  Ιθνβς μ α ς.

Έν ΤραπεζοΟντι τή Δεκεμβρίου 1921.

-Τ & Γ —

Σελ. (γ) δευτέρου φυλλαδίου
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