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T� ��τηµα των �ικ�ν�µικ�ν των ελληνικ�ν ε�ηµερ"δων της Θεσσαλ�ν"-
κης κατ& τα τελευτα"α σαρ&ντα περ"π�υ )ρ*νια της �θωµανικ�ς κυριαρ)"ας
,)ει απασ)�λ�σει και στ� παρελθ*ν την ,ρευνα1. Εκε" διαπιστ�νεται µετα-
/0 &λλων η περι�ρισµ,νης ,κτασης �ικ�ν�µικ� τ�υς εν"σ)υση απ* τ� εθνικ*
κ,ντρ� µ,σω των παρακυ2ερνητικ�ν συλλ*γων της Αθ�νας π�υ �λεγ)ε τ�
ΥΠΕ6 µε τη µ�ρ�� συνδρ�µ�ν �ι �π�"ες απ�στ,λλ�νταν στα απ�µακρυ-
σµ,να )ωρι& της µακεδ�νικ�ς ενδ�)�ρας. Ειδικ*τερα ,ρευνες σε αρ)ε"α των
Αθην�ν (τ�υ Συλλ*γ�υ πρ�ς ∆ι&δ�σιν των Ελληνικ�ν Γραµµ&των –Σ∆ΕΓ–
αλλ& και τ�υ Ιστ�ρικ�0 Αρ)ε"�υ τ�υ ΥΠΕ6) ,)�υν �,ρει στ� �ως ,γγρα�α
απ* τα �π�"α τεκµα"ρεται *τι η πρ�τη ελληνικ� ε�ηµερ"δα π�υ π�ρε επι)�-
ρ�γηση µε τη µ�ρ�� αυτ� υπ�ρ/ε � Φ�ρ�ς της Μακεδ�ν�ας τ�υ Σ���κλ�
Γκαρπ�λ&: τα ,γρα�α δε")ν�υν *τι � Γκαρπ�λ&ς λ&µ2ανε �δη πριν απ* τ�
1884, &γνωστ� *µως απ* π*τε ακρι2�ς, συνδρ�µ,ς 0ψ�υς 500 γαλλικ�ν
�ρ&γκων2. Τ� µ�ντ,λ� αυτ*, της εν"σ)υσης δηλαδ� τ�υ ελληνικ�0 τ0π�υ µ,-
σω περι�ρι�ρισµ,νης ,κτασης συνδρ�µ�ν, συνε)"σθηκε µε ελ&)ιστες ε/αιρ,-
σεις3 ,ως την απελευθ,ρωση της π*λης.

1. Για τ�ν ελληνικ* τ0π� της Θεσσαλ�ν"κης στα τελευτα"α )ρ*νια της �θωµανικ�ς
κυριαρ)"ας 2λ. την εµπεριστατωµ,νη µελ,τη τ�υ Μ. Κανδυλ&κη, Ε�ηµεριδ�γρα��α της
Θεσσαλ�ν�κης. Συµ'�λ( στην Ιστ�ρ�α τ�υ Τ)π�υ, τ. ΑC, Θεσσαλ�ν"κη 22000.

2. Βλ. Παρ&ρτηµα εγγρ&�ων αρ. 1 Α-Γ και Κανδυλ&κης, +.π., σ. 77 κ.ε. � Κανδυλ&-
κης παραπ,µπει σε υπ*µνηµα τ�υ Μ. Κ�υτ�02αλη –π�υ ε")ε αναλ&2ει τη διε0θυνση της
ε�ηµερ"δας τ� 1887– πρ�ς τ�ν Πρ*/εν� Θεσσαλ�ν"κης µε ηµερ�µην"α Ι�0νι�ς τ�υ 1888
και στις συστ&σεις πρ�ς τ�ν "δι� τ�υ Μητρ�π�λ"τη Θεσσαλ�ν"κης Γρηγ*ρι�υ Καλλ"δη
επ"σης τ� 1888 υπ,ρ της �ικ�ν�µικ�ς εν"σ)υσης τ�υ Φ�ρ�υ της Mακεδ�ν�ας. Τελικ& �
Φ�ρ�ς της Mακεδ�ν�ας απ��ασ"στηκε να λαµ2&νει ετησ"ως τ� π�σ* των 500 δρα)µ�ν α-
π* την Επιτρ�π� πρ�ς Εν"σ)υση της Ελληνικ�ς Εκκλησ"ας και Παιδε"ας. Fσ�ν α��ρ&
την πρ�τη ελληνικ� ε�ηµερ"δα της Θεσσαλ�ν"κης τ�ν Ερµ( �α"νεται *τι δεν ,τυ)ε κα-
µι&ς )ρηµατ�δ*τησης, αλλ& *τι στηρ")θηκε στις συνδρ�µ,ς των αναγνωστ�ν της. Βλ.
Κανδυλ&κης, αυτ., σ. 63 κ.ε.

3. Fπως λ.). την περ"πτωση της ευθε"ας )ρηµατ�δ*τησης τ�υ Σ���κλ� Γκαρπ�λ& µε
τ� π�σ* των 20 �θωµανικ�ν λιρ�ν απ* τ� ΥΠΕ6 λ*γω της δειν�ς �ικ�ν�µικ�ς θ,σης στην
�π�"α ε")ε περι,λθει ε/αιτ"ας της διετ�0ς πα0σης της ε�ηµερ"δας και α��0 πρ�τα ε")ε α-
πευθυνθε" στ�ν Γε�ργι� τ�ν ΑC, 2λ. σ)ετικ& Κανδυλ&κης, +.π., σσ. 90-91. Ε/α"ρεση συνι-
στ& επ"σης η απ*�αση για µισθ�δ�σ"α συντ&κτη τ�υ Φ�ρ�υ της Θεσσαλ�ν�κης απευ-



Αντ"θετα µε τα παραπ&νω και παρ& τα )ρ*νια �ικ�ν�µικ& πρ�2λ�µατα
π�υ αντιµετ�πι�αν �ι ε�ηµερ"δες της π*λης, ,ως σ�µερα δεν ,)ει ερευνηθε"
αν πρ�τ&θηκε π�τ, η µετα2�λ� τ�υ πρ�ανα�ερθ,ντ�ς τρ*π�υ �ικ�ν�µικ�ς
εν"σ)υσ�ς τ�υς. Hγνωστ� παρ,µενε λ.). αν διατυπ�θηκαν πρ�τ&σεις πρ�ς
την ελληνικ� κυ2,ρνηση για δραστικ& γενναι*τερη )ρηµατικ� υπ�στ�ρι/η
τ�υς � π�λ0 περισσ*τερ� αν ετ,θη θ,µα για µετα2�λ� τ�υ ιδι�κτησιακ�0 τ�υς
καθεστ�τ�ς πρ�ς την κατε0θυνση της �ργ&νωσης µιας εταιρε"ας. Τα ερωτ�-
µατα αυτ& και &λλα συνα�� �ητ�µατα τ�υ τ0π�υ της Θεσσαλ�ν"κης την τε-
λευτα"α δεκαετ"α της �θωµανικ�ς κυριαρ)"ας �ωτ"��υν �ι παρ�υσια�*µενες
εδ� για πρ�τη ��ρ& επιστ�λ,ς, �ι �π�"ες 2ρ,θηκαν στ� αρ)ε"� της Oικ�γε-
νε"ας ∆ραγ�0µη (Aρ)ε"� Στ,�αν�υ ∆ραγ�0µη)4.

H πρ�τη �µ&δα επιστ�λ�ν (εγγρ. αρ. 2-5) α��ρ& τ�ν Φ�ρ� της Θεσσα-
λ�ν�κης τ�υ N"κ�υ Γκαρπ�λ& και )ρ�ν�λ�γε"ται τ�ν Iαν�υ&ρι� – Φε2ρ�υ&-
ρι� τ�υ 1904. H ε�ηµερ"δα πρωτ�κυκλ��*ρησε πριν απ* τ�ν M&ι� τ�υ 1895
ως συν,)εια τ�υ Φ�ρ�υ της Mακεδ�ν�ας π�υ ε/,διδε � πατ,ρας τ�υ Γκαρ-
π�λ& Σ���κλ�ς. Ως τις αρ),ς τ�υ 1904, �π*τε αρ)"�ει η αλληλ�γρα�"α τ�υ
αρ)ε"�υ, η ε�ηµερ"δα αντιµετ�πισε µ"α σειρ& απ* πρ�2λ�µατα µε σηµαντι-
κ*τερη τη διετ� (1897-1899) πα0ση π�υ της επε2λ�θηκε απ* τις �θωµανικ,ς
αρ),ς ε/αιτ"ας της π�λιτικ�ς της κατ& τ�ν ελλην�τ�υρκικ* π*λεµ� τ�υ 1897.
Μετ& την καθυστερηµ,νη επαναλειτ�υργ"α της (&γνωστ� π*τε ακρι2�ς) η
�δη δυσ)ερ�ς �ικ�ν�µικ� θ,ση τ�υ δισε2δ�µαδια"�υ Φ�ρ�υ της Θεσσαλ�-
ν�κης (Tετ&ρτη-Σ&22ατ�) επιδειν�θηκε ακ*µη περισσ*τερ� λ*γω της πε-
ρι�ρισµ,νης κυκλ���ρ"ας της5. Σε αυτ� ανα�,ρεται απ*σπασµα τ�υ µνηµ�-
ν"�υ Κ�ντ�ρ,πα ως ε/�ς : �/ 0δι�κτ1ται κ. Γκαρπ�λ3, 4ς 5κ τ1ς κ�ινωνικ1ς
α7τ8ν θ:σεως, ε0ς ;ν ε<ρ�σκ�ντ�, π�λλ= >πρα?αν κα@ µA δυν�µεν�ι ν= δια-
τηρ(σωσι τB �)λλ�ν των Cλ+κληρ�ν τAν περι�υσ�αν των, κτηµατικ(ν τε κα@
Dρηµατικ(ν, >�αγ�ν, µ(π�τε Fµως δελεασθ:ντες 5κ τ�G πρ�σ�ερ�µ:ν�υ
Dρ(µατ�ς τ8ν πρ�παγανδιστ8ν, Σ:ρ'ων κα@ P�υµ�)νων κα@ νGν ε0σ:τι 4ς
5πληρ���ρ(θην, Hν κα@ �/ π�ντες γνωρ�I�µεν τ=ς 'ασικ�ς των Jν�γκας6. Η
συνε)ι�*µενη επιδε"νωση των �ικ�ν�µικ�ν της ε�ηµερ"δας σε συνδυασµ*
µε ��µες π�υ �θελαν τ� Πρ�/ενε"� της Θεσσαλ�ν"κης να εισηγε"ται εν"σ)υ-

194 Παντελ�ς M. N"γδελης

θε"ας απ* τ� ΥΠΕ6 µε τ�ν µισθ* των 5 λιρ�ν, �0τως �στε να διασ�αλισθε" η ελλην*�ι-
λη γραµµ� της ε�ηµερ"δας ,ναντι της αλλ�πρ*σαλλης (�"λα πρ�ς τ�υς Nε*τ�υρκ�υς
πρ�σκε"µενης) π�λιτικ�ς τ�υ ιδι�κτ�τη της, 2λ. Κανδυλ&κης, αυτ., σ. 102 .

4. Φυλ&σσεται στη Γενν&δει� Βι2λι�θ�κη, τ� πρ�σωπικ* της �π�"ας ευ)αριστ� θερ-
µ& για τη 2��θεια κατ& τη δι&ρκεια της εκε" εργασ"ας µ�υ.

5. Για την ιστ�ρ"α τ�υ Φ�ρ�υ της Θεσσαλ�ν�κης 2λ. Κανδυλ&κης, +.π., σ. 89 κ.ε.
6. �ι πληρ���ρ"ες αυτ,ς επαναλαµ2&ν�νται σε κε"µενα συνεργατ�ν των ε�ηµερ"-

δων της �ικ�γ,νειας, *πως της εκδ*τριας τ�υ Μικρασιατικ�) Ηµερ�λ�γ��υ Ελ,νης Σ2�-
ρ�ν�υ � τ�υ συντ&κτη Ι. Μπ�τ�υ: 2λ. Κανδυλ&κης, +.π., σσ. 91-92.



ση της αντιπ&λ�υ Αλ(θειας (η τελευτα"α ε")ε κ&µει την εµ�&νισ� της τ�ν
I�0νι� τ�υ 1903) �δ�γησαν τ�ν Γκαρπ�λ& και τ�υς �"λ�υς τ�υ να διατυπ�-
σ�υν µ"α πρ*ταση µε τη µ�ρ�� µνηµ�ν"�υ πρ�ς τ�ν Αλ,/ανδρ� Κ�ντ�0λη
και τ�ν Στ,�αν� ∆ραγ�0µη δι& )ειρ*ς τ�υ ∆. Κ�ντ�ρ,πα7.

Τ� περιε)*µεν� της πρ*τασης εκπλ�σσει καθ�ς κινε"ται µακρ& απ* την
πεπατηµ,νη των συνδρ�µ�ν, της εν"σ)υσης δηλαδ� απ* τ� ελληνικ* κρ&-
τ�ς, και α��ρ& στην αναδι&ρθρωση �λ*κληρης της επι)ε"ρησης. Πρ�τε"νε-
ται ειδικ*τερα � ε/�πλισµ*ς της µε ν,� τ,λει� τυπ�γρα�ε"�, �0τως �στε �
«Φ�ρ�ς της Θεσσαλ�ν�κης» ν= δ)ναται ε7παρ�υσι�στως ν’ Jνταπε?:ρDηται
κατ= τ8ν π�λεµ�ων τ�G >θν�υς Kµ8ν. Mε τ,τ�ιες εγκαταστ&σεις η επι)ε"ρηση
θα εκδ"δει ελληνικ& 2ι2λ"α και κυρ"ως σε ηµερ�σια 2&ση την ε�ηµερ"δα της η
�π�"α µ&λιστα θα απ�στ,λλεται δωρε& στις &π�ρες Eλληνικ,ς K�ιν*τητες και
στα µικρ*τερα )ωρι&. M*ν� ,τσι συνε)"�ει � K�ντ�ρ,πας θ= δυνηθ8µεν ν=
5ργασθ8µεν 5θνικ8ς δι= τ�G τ)π�υ. ∆ια�ωτιστικ� για την πρ�τειν*µενη µε-
τα2�λ� ε"ναι η πρ*ταση π�υ α��ρ& στ� ν,� ιδι�κτησιακ* καθεστ�ς της επι-
)ε"ρησης. Πρ:πει L ν= γ�νNη γρ&�ει � K�ντ�ρ,πας δι= µετ�D8ν L ν= Jγ�ρασθN1
παρ= τ8ν 0δι�κτητ8ν L ν= συνεταιρισθN1 OEταιρε�α L σ)λλ�γ�ς L Fµιλ�ς κε-
�αλαι�)Dων πρBς α7τ�)ς. Πρ�τε"νεται δηλαδ� µε &λλα λ*για η µετατρ�π�
τ�υ ιδι�κτησιακ�0 καθεστ�τ�ς της ε�ηµερ"δας µε µια σειρ& απ* πιθαν,ς
λ0σεις ε"τε µ,σω της µετ�)�π�"ησ�ς της ε"τε µ,σω της π�λησ�ς της υπ* την
πρ�ϋπ*θεση της υπαγωγ�ς της σε ,να εταιρικ* σ)�µα στ� �π�"� θα συµµε-
τε")αν και &λλ�ι ιδι�κτ�τες (Εταιρ"α, σ0λλ�γ�ς � *µιλ�ς κε�αλαι�0)ων).

Παρ& τη γενικ*λ�γη και ασα�� διατ0πωση της πρ*τασης τ� γεγ�ν*ς *τι
� συντ&κτης ανα�,ρεται σε σ0λλ�γ� µας επιτρ,πει να εικ&σ�υµε *τι θα ,2λε-
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7. Τα *σα γρ&�ει � Κ�ντ�ρ,πας για τα περ" 2�λιδ�σκ*πησης τ�υ Γκαρπ�λ& � η �ρ&-
ση τ�υ «ΣRς Sσωκλε"ω µικρUν σηµε"ωσιν τ�V Wπως SγX καY µερικ�Y �"λ�ι Zντιλαµ-
2αν*µεθα τ�V περY τ[ν S�ηµερ"δων µας �ητ�µατ�ς» θα πρ,πει να εκλη�θ�0ν ως διπλω-
µατικ,ς εκ�ρ&σεις. Fτι αυτ*ς και � Νικ. Γκαρπ�λ&ς ε")αν ,λθει πρ�ηγ�υµ,νως σε συνεν-
ν*ηση και ε0λ�γ� ε"ναι και απ�δεικν0εται απ* τ� γεγ�ν*ς *τι στην επι)ειρηµατ�λ�γ"α ε-
ναντ"�ν της «αντεθνικ�ς» Aλ(θειας � K�ντ�ρ,πας )ρησιµ�π�ιε" στ�ι)ε"α και εκ�ρ&σεις
απ* τ� πικρ*)�λ� σ)*λι� π�υ ε")ε δηµ�σιε0σει � Φ�ρ�ς της Θεσσαλ�ν�κης στ� κ0ρι� &ρ-
θρ� τ�υ της 14ης I�υν"�υ τ�υ 1903, *π�υ µε α��ρµ� την ,κδ�ση της ε�ηµερ"δας µετα/0
των &λλων ,γρα�ε τα ε/�ς : ROτι θ= συντελ:σNη αTτη (ενν. η «Aλ(θεια») ε0ς τAν πρ+�δ�ν
τ1ς 5νταGθα OEλληνικ1ς K�ιν+τητ�ς π�σ8ς δVν Jµ�ι'�λλ�µεν, καθ+τι κα@ ε0ς τAν Wλλην
κ�ιν+τητα, τAν B�υλγαρικ(ν, παρ1?εν µεγ�λας <πηρεσ�ας C συνεταYρ�ς τ�G <πευθ)ν�υ
α7τ1ς B�)λγαρ�ς 'ι'λι�πZλης ΣαµαρτI(ε�, 5κτυπZσας 5ν τ[8 τυπ�γρα�ε�[ω α7τ1ς
σειρ=ν συγγραµµ�των συντελ:σας �Tτω ε0ς τAν δι�δ�σιν τ1ς '�υλγαρικ1ς παιδε�ας. � ∆.
Κ�ντ�ρ,πας µ�υ ε"ναι γνωστ*ς ως ιδρυτικ* µ,λ�ς τ�υ Ελληνικ�0 Γυµναστικ�0 Συλλ*γ�υ
«Ηρακλ�ς». \ταν αδελ�*ς τ�υ γιατρ�0 Κ. Κ�ντ�ρ,πα (καταγωγ� Βλ&στη ∆. Μακεδ�-
ν"ας) π�υ αν,πτυ/ε εθνικ� δρ&ση στην Kα2&λα και δ�λ���ν�θηκε απ* κ�µιτατ��δες της
περι�)�ς. Για τ�ν τελευτα"� 2λ. Π. Μ. Ν"γδελης, Π:τρ�υ Ν. Παπαγεωργ��υ τ�υ Θεσσαλ�-
νικ:ως Αλληλ�γρα��α (1880-1912) [Επιστηµ�νικα" Πραγµατε"αι, Σειρ& Φιλ�λ�γικ� και
Θε�λ�γικ�, αρ. 19], Θεσσαλ�ν"κη, Ε.Μ.Σ., 2004, σ. 85 σηµ. 146



πε ευ)αρ"στως ως µ"α εκ των λ0σεων την ,κδ�ση της ε�ηµερ"δας µε )ρ�µατα
συλλ*γ�υ � συλλ*γων της Αθ�νας (δυστυ)�ς δεν διευκριν"�εται αν ,)ει κατ&
ν�υ παρακυ2ερνητικ�0ς � απλ�ς πατριωτικ�0ς � και τα δ0� µα�"). _τσι θα
δικαι�λ�γ�0νταν καλ0τερα τ� γεγ�ν*ς *τι απευθ0νεται στ�ν Αλ,/ανδρ� Κ�-
ντ�0λη και τ�ν Στ,�αν� ∆ραγ�0µη δ0� πρ�σωπικ*τητες π�υ ε")αν ιδια"τε-
ρη επιρρ�� και στεν,ς σ),σεις µε συλλ*γ�υς της πρωτε0�υσας. Η ανα��ρ&
ε/&λλ�υ σε *µιλ� κε�αλαι�0)ων δε")νει *τι � "δι�ς δεν απ,κλειε τ� ενδε)*µε-
ν� ευκατ&στατ�ι Μακεδ*νες (π�υ ��0σαν στη Μακεδ�ν"α � / και την Ελλ&-
δα) � ακ*µη και ευα"σθητ�ι περ" τ� Μακεδ�νικ* ��τηµα ελλαδ"τες να συµπ�-
/�υν µ"α Eταιρε"α π�υ θα ανελ&µ2ανε τ� �ικ�ν�µικ* 2&ρ�ς της ,κδ�σης της
ε�ηµερ"δας. Υπ* την ,νν�ια αυτ� η τυπικ� �ρ&ση «∆ε)τεaτε τ�bς �ιλικ�bς
)αιρετισµ�bς τcς κ. dEλ,νης XηΛα�&ρ�υ» π�υ )ρησιµ�π�ιε" στη δια2ι2αστικ�
τ�υ επιστ�λ� πρ�ς τ�ν Κ�ντ�0λη � Κ�ντ�ρ,πας "σως να µην ε"ναι τ*σ� αθ�α
και να τ�υ υπ�δεικν0ει ,µµεσα *τι ,νας σηµαντικ*ς �ικ�ν�µικ*ς παρ&γ�ντας
της Θεσσαλ�ν"κης, *πως η �ικ�γ,νεια fηΛα�&ρ�υ, ενδια�ερ*ταν �ωηρ& (και
,µπρακτα;) για την τ0)η της ε�ηµερ"δας. ∆ι*λ�υ απ"θαν� ε/&λλ�υ � παλαι*ς
ιδι�κτ�της να επε�0λασσε για τ�ν εαυτ* τ�υ τ�ν ρ*λ� τ�υ ,µµισθ�υ διευθυ-
ντ�. Τ� µεγαλεπ�2�λ� αυτ* σ),δι� ,µελλε να µε"νει µ*ν� στα )αρτι&. � Φ�-
ρ�ς της Θεσσαλ�ν�κης συν,)ισε να υπ�λειτ�υργε" µε µεγ&λες διακ�π,ς για λ"-
γα )ρ*νια αργ*τερα �ς την �ριστικ� τ�υ πα0ση τ� 1912 ,)�ντας πρ�ηγ�υµ,-
νως υπ�κ0ψει στις σειρ�νες τ�υ νε�τ�υρκικ�0 κ�µιτ&τ�υ8.

Η δε0τερη �µ&δα των επιστ�λ�ν (5-14) )ρ�ν�λ�γε"ται απ* τις 28 Σε-
πτεµ2ρ"�υ τ�υ 1905 ,ως τις 6 Ν�εµ2ρ"�υ τ� 1906. �ι συνθ�κες µ,σα στις �-
π�"ες απ�στ,λλ�νται ,)�υν ωστ*σ� µετα2ληθε" σε σ),ση µε εκε"νες της
πρ�ηγ�0µενης: συµπ"πτ�υν )ρ�νικ& µε την περ"�δ� της ,ν�πλης �&σης τ�υ
Μακεδ�νικ�0 Aγ�να µετ& τ�ν �ρισµ* τ�υ Κ�ρ�µηλ& ως Πρ�/,ν�υ Θεσσα-
λ�ν"κης (�θιν*πωρ� 1904) αλλ& και την περ"�δ� π�υ � Φ�ρ�ς της Θεσσα-
λ�ν�κης ,)ει αναστε"λει τη λειτ�υργ"α τ�υ. �ι συνθ�κες αυτ,ς �δηγ�0ν τ�ν
εκδ*τη της Ι. Κ�0σκ�υρα στην ιδ,α να µετατρ,ψει την ε�ηµερ"δα τ�υ σε η-
µερ�σια ,)�ντας απ�σπ&σει πρ�ηγ�υµ,νως τη συγκατ&θεση και υπ�στ�ρι-
/η τ�υ Λ. Κ�ρ�µηλ&. Εδ� τ� σ),δι� ακ�λ�υθε" την παλαι& και δ�κιµασµ,-
νη µ,θ�δ� της εν"σ)υσης µ,σω τ�υ εθνικ�0 κ,ντρ�υ και συγκεκριµ,να τ�υ
ΥΠΕ6, απ* τ� �π�"� � Κ�0σκ�υρας �ητ& να δ�θε" 4ς 5τησ�α 5πιD�ρ(γησις
τB >λλειµµα τ�G πρ�ϋπ�λ�γισµ�G λ(�ραι) τ(�υρκ�ας) 443 (2λ. ,γγρα�α αρ. 11
πρ"ν απ* τις 11 Μαh�υ τ�υ 1906). Fµως τ� 0ψ�ς τ�υ π�σ�0 αυτ�0 εντυπω-
σι&�ει, *)ι µ*ν� γιατ" ε"ναι σα��ς µεγαλ0τερ� απ* εκε"ν� π�υ ,παιρναν �ς
τ*τε �ι ε�ηµερ"δες της π*λης9, αλλ& γιατ" απ* τ�ν επισυναπτ*µεν� ισ�λ�γι-
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8. Βλ. Κανδυλ&κης, +.π., σ. 111.
9. Τ� σε γαλλικ& �ρ&γκα κατα2αλλ*µεν� επ"δ�µα π�υ ελ&µ2ανε � Σ���κλ�ς Γκαρ-



σµ* της ε�ηµερ"δας �ι 443 λ"ρες υπερκαλ0πτ�υν τα ,/�δα τρι�ν ετ�ν (και
µ&λιστα υπ* την πρ�ϋπ*θεση της ηµερ�σιας κυκλ���ρ"ας). Για να αντιλη-
�θε" κανε"ς καλ0τερα τ� 0ψ�ς τ�υ π�σ�0 αυτ�0 αρκε" να σκε�θε" *τι ισ�-
δυναµ�0σε περ"π�υ µε τ�υς µισθ�0ς π�υ ,παιρνε ,νας γυµνασι&ρ)ης επ"
δ0� ,τη10 � ακ*µη περισσ*τερ� *τι σ0µ�ωνα µε τ�ν Ν. Γκαρπ�λ& και τ�ν ∆.
Κ�ντ�ρ,πα η αρ)ικ� επ,νδυση τ�υ Κ�0σκ�υρα �ταν της τ&/εως των 500
τ�υρκικ�ν λιρ�ν11.

Για την επ"τευ/η τ�υ στ*)�υ τ�υ � Κ�0σκ�υρας εκτ*ς απ* τις συνεν-
ν��σεις τ�υ µε τ� Πρ�/ενε"� �ητ& απ* τ�ν συντ�π"τη τ�υ ∆ραγ�0µη (και �ι
δ0� καταγ*ταν απ* τ� Β�γατσικ*) να )ρησιµ�π�ι�σει *λες τις γνωριµ"ες τ�υ,
πρ�κειµ,ν�υ να επηρε&σει τ�υς κυ2ερνητικ�0ς παρ&γ�ντες τ�υ ΥΠΕ6. \δη
απ* τις 28 Σεπτεµ2ρ"�υ τ�υ 1905 (αρ. 6) τ�ν παρακαλε" να τ�υ γρ&ψει fνα κα-
τερD+µεν�ς ε0ς gAθ(νας 5νεργ(σNη πρBς 5πιτυD�αν τ�G π�θ�υµ:ν�υ. Τ,σσερις
περ"π�υ µ�νες αργ*τερα (αρ. 7, 2 Φε2ρ�υαρ"�υ 1906) θα παρακαλ,σει τ�ν
συν�µιλητ� τ�υ θερµ& να συννεν�ηθε" µετ= τ�G ε0ς gAθ(νας Wρτι J�ιDθ:ντ�ς
πρ�?:ν�υ κ. K�ρ�µηλ3, Fστις 5µ��ρεYται ε7µεν8ν διαθ:σεων <πVρ τ�G >ργ�υ
µ�υ, πρ�κειµ,ν�υ να 2ρε" µετ’ α7τ�G τ= µ:σα, δι’ hν K Kυ':ρνησις θ= δυνηθN1
ν= >λθNη 5π�κ�υρ�ς ε0ς τ= �0κ�ν�µικ= τ1ς «gAληθε�ας», εν� µερικ�0ς µ�νες
αργ*τερα θα τ�υ τ�ν"σει (αρ. 9, 22 Μαh�υ 1906) *τι τB πλεYστ�ν τ1ς 5πιτυD�ας
5?αρτ3ται κα@ 5κ τ8ν <µετ:ρων συστ�σεων κα@ 5νεργει8ν.

Fµως � ∆ραγ�0µης και �ι γνωριµ"ες τ�υ δεν ε"ναι � µ*ν�ς τρ*π�ς π�υ
µετ,ρ)εται � Κ�0σκ�υρας για να επιτ0)ει τ�ν σκ�π* τ�υ. Στην πρ�ανα�ερ-
θε"σα επιστ�λ� της 2ας Φε2ρ�υαρ"�υ 1906 θα διατυπ�σει στ�ν Μακεδ*να
π�λιτικ* και πρ��αν�ς µ,σω αυτ�0 στ� Υπ�υργε"� Ε/ωτερικ�ν εµµ,σως
πλην σα��ς την απειλ� –π�υ ε")ε ακ�υσθε" και παλαι*τερα απ* &λλ�ν εκ-
δ*τη της π*λης12– *τι θα υπ�)ρεωθε" να διακ*ψει την κυκλ���ρ"α της ε�η-
µερ"δας τ�υ, αν δεν ενισ)υθε" �ικ�ν�µικ&. ∆Vν δ)ναµαι πλ:�ν, γρ&�ει ν=
Σ3ς Jπ�κρ)ψω Fτι <πB τ=ς παρ�)σας συνθ(κας K >κδ�σις τ1ς 5�ηµερ�δ�ς
µ�υ κα@ Fπως νGν >Dει αTτη εjναι I(τηµα σ�'αρ+ν, πρ�'ληµατικA δV K πε-
ραιτ:ρω π�ρε�α της Wνευ τ1ς Jρωγ1ς τ1ς Kυ'ερν(σεως.
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π�λ&ς αντιστ�ι)�0σε περ"π�υ σε 20 λ"ρες τ�υρκ"ας (αντιστ�ι)"α 1 λ"ρα = 22,9 �ρ&γκα τ�
1912). Για την αντιστ�ι)"α 2λ. Ευρυδ"κη Σι�να"�υ, Λ:σ'�ς. �ικ�ν�µικ( και Κ�ινωνικ(
Ιστ�ρ�α (1840-1912), Μυτιλ�νη 1996, σ. 372.

10. Βλ. π.). τ�υς µισθ�0ς τ�υ γυµνασι&ρ)η Μυτιλ�νης στ� Ν"γδελης, +.π., σ. 127
σηµ. 223.

11. Βλ. ,γγρ. αρ. 5.
12. Πρ*κειται για τ�ν πρ�ανα�ερθ,ντα Μ. Κ�υτ�02αλη (2λ. παραπ&νω σηµ. 2). Σε

ανα��ρ& τ�υ π�υ ε")ε στε"λει πρ�ς τ� ΥΠΕ6 τ�ν Ι�0νι� τ�υ 1888 � Κ�υτ�02αλης σηµε"-
ωνε *τι αν δεν ικαν�π�ιηθ�0ν τα �ικ�ν�µικ& τ�υ αιτ�µατα θα αναγκασθε" ν= πα)σNη τAν
>κδ�σιν … lτε τ8ν πλε�των L π�ντων τ8ν 5νταGθα δυτικ8ν παρητ(θησαν τ8ν συν-
δρ�µ8ν των, 2λ. Κανδυλ&κης, +.π., σ. 78.



Η απειλ� αυτ� κινητ�π�"ησε *)ι µ*ν� τ� Πρ�/ενε"� της Θεσσαλ�ν"κης
π�υ και µετ& την αλλαγ� Πρ�/,ν�υ υπ* τ�ν Φ. Κ�ντ�γ�0ρη ε/ακ�λ�υθ�0-
σε να υπ�στηρ"�ει τ� α"τηµα τ�υ Κ�0σκ�υρα, αλλ& και τ� ΥΠΕ6. jστερα
απ* συνεν��σεις µε την Αθ�να � ιδι�κτ�της της Αλ(θειας απ�στ,λλει τ�ν
Μ&ι� τ�υ 1906 πρ�ς τ� Υπ�υργε"� µ,σω τ�υ Πρ�/ενε"�υ Θεσσαλ�ν"κης α"-
τηση στην �π�"α ανα�,ρ�νται µετα/0 &λλων τα ε/�ς: Kα@ JπB τ�G παρελ-
θ+ντ�ς µVν >τ�υς mδη 5σκ:�θην ν= /καν�π�ι(σω τ=ς δικα�ας Jπαιτ(σεις τ8ν
Cµ�γεν8ν τ1ς Mακεδ�ν�ας, δυστυD8ς Fµως �nτε α/ δυσDερεYς συνθ1και <�’
oς διατελεY C 5ν T�υρκ�qα τ)π�ς 5πιτρ:π�υσιν �nτε κα@ α/ δυν�µεις µ�υ
5παρκ�Gσι κα@ περι:ρD�µαι ε0ς τAν Jν�γκη ν= Jπ�τανθ8 ε0ς τB >θν�ς, fνα
τ�Gτ� δι= 5τησ�ας 5πιD�ρηγ(σεως καλυπτ�)σης τ=ς περιπλ:�ν δαπ�νας
θ:σNη τ=ς Jσ�αλεYς '�σεις τ1ς Kµερησ�ας 5κδ+σεως, Cπ+τε K «gAλ(θεια» θ=
εjναι πλ:�ν ε0ς θ:σιν ν= Jντιπαλα�Nη 5ρρωµεν:στερ�ν πρBς τ=ς 5θνικ=ς 5πι-
'�υλ=ς κα@ ν= 5?υπηρετεY 5πω�ελ:στερ�ν τ=ς 5θνικ=ς 'λ:ψεις.

Η α"τηση τ�υ Κ�0σκ�υρα απ,σπασε υπ�σ),σεις απ* την πλευρ& τ�υ
ΥΠΕ6, δεν ικαν�π�ι�θηκε *µως π�τ, κατ& την επιθυµ"α τ�υ συντ&κτη της.
Απ* τ�ν Μ&ι� τ�υ 1906 �ς τα τ,λη τ�υ "δι�υ ,τ�υς, *πως δε")νει η αλληλ�-
γρα�"α µε τ�ν ∆ραγ�0µη, διαδραµατ"σθηκε µια ιστ�ρ"α καθυστερ�σεων, µι-
κρ�εκ2ιασµ�ν και "σως πα�αρι�ν µε τελικ* απ�τ,λεσµα ,να συµ2ι2αστικ*
απ�τ,λεσµα π�υ ανταπ�κριν*ταν στ� 1/10 περ"π�υ τ�υ αιτηθ,ντ�ς. Η µελ,τη
των επιστ�λ�ν δε")νει συγκεκριµ,να *τι � Κ�0σκ�υρας στηρι�*µεν�ς στις
επ"σηµες υπ�σ),σεις και δια2ε2αι�σεις ,σπευσε να δηµι�υργ�σει τετελεσµ,-
ν� γεγ�ν*ς αγ�ρ&��ντας ν,� τε)ν�λ�γικ* ε/�πλισµ* (πιεστ�ρι� και τυπ�γρα-
�ικ& στ�ι)ε"α) και )αρτ", πρ�κειµ,ν�υ να πε"σει τ� υπ�υργε"� να τ�υ )�ρηγ�-
σει τ� συν�λικ* π�σ*. gEπαναπαυθε@ς ε0ς τ=ς δ�θε�σας <πB τ�rς 5κεY (ενν�ε"
τ� ΥΠΕ6) <π�σD:σεις κα@ τ=ς δια'ε'αιZσεις τ8ν 5νταGθα (ενν�ε" τ� Πρ�/ε-
νε"� Θεσσαλ�ν"κης) <πε'λ(θην ε0ς ��'ερ= >?�δα παραγγε�λας 5π@ δανε��ις
ν:�ν µ:γα πιεστ(ρι�ν, στ�ιDεYα, D�ρτην κα@ λ�ιπ�, θα γρ&ψει τ�ν Ν�,µ2ρι� τ�υ
1906 (2λ. ,γγρα�� αρ. 15). Τ*σ� τ� γεγ�ν*ς αυτ* *σ� και η πρ*ταση τ�υ Κ�0-
σκ�υρα πρ�ς τ�ν ∆ραγ�0µη για περικ�π� τ�υ αιτ�υµ,ν�υ π�σ�0 κατ& τ� �µι-
συ –π�υ δε")νει π*σ� υπερ2�λικ� �ταν η αρ)ικ� τ�υ απα"τηση– δεν συγκ"νη-
σαν τ� εθνικ* κ,ντρ�. Τελικ& τ�υ δ*θηκε µ,σω τ�υ παρακυ2ερνητικ�0 συλλ*-
γ�υ «Επ"κ�υρ�ς των Μακεδ*νων Επιτρ�π�» ως ετ�σια επι)�ρ�γηση για συν-
δρ�µ,ς 63 )ωρι�ν της ενδ�)�ρας τ� π�σ* των 1.000 γαλλικ�ν �ρ&γκων π�υ ι-
σ�δυναµ�0σε µε 47 τ�υρκικ,ς λ"ρες13(2λ. ,γγρα�� αρ. 16). Η παλαι& πεπατη-
µ,νη �δ*ς των συνδρ�µ�ν ε")ε επι2ληθε" και στην περ"πτωση της Αλ(θειας.

Συν�ψ"��υµε. Λ"γ� πριν αλλ& και κατ& τη δι&ρκεια της ,ν�πλης �&σης
τ�υ Μακεδ�νικ�0 Aγ�να �ι ιδι�κτ�τες των ε�ηµερ"δων της Θεσσαλ�ν"κης
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13. Για την αντιστ�ι)"α λ"ρας και γαλλικ�0 �ρ&γκ�υ 2λ. παραπ&νω σηµ. 9.



Φ�ρ�ς της Θεσαλ�ν�κης και Αλ(θεια αντιµετωπ"��ντας )ρ*νια �ικ�ν�µικ&
πρ�2λ�µατα διε"δαν στ� σηµαντικ* αυτ* γεγ�ν*ς µια ευκαιρ"α πρ�κειµ,ν�υ
να µετατρ,ψ�υν τις ε�ηµερ"δες τ�υς σε κρατικ�δ"αιτες επι)ειρ�σεις. Πρ�ς
τ�ν σκ�π* αυτ* � µεν πρ�τ�ς πρ��θησε σε πατριωτικ�0ς κ0κλ�υς των
Αθην�ν την ιδ,α της µετατρ�π�ς τ�υ ιδι�κτησιακ�0 καθεστ�τ�ς τ�υ Φ�-
ρ�υ της Θεσσαλ�ν�κης και της περαιτ,ρω λειτ�υργ"ας τ�υ απ* πατριωτικ*
σ0λλ�γ� � συλλ*γ�υς της Αθ�νας, � δε δε0τερ�ς πρ*τεινε στ� ΥΠΕ6 τη
δραστικ� α0/ηση της ετ�σιας επι)�ρ�γησης της Αλ(θειας στ� 0ψ�ς περ"π�υ
της αρ)ικ�ς επ,νδυσ�ς τ�υ. Τελικ& και �ι δ0� πρ�τ&σεις πρ�σ,κρ�υσαν
στην αδια��ρ"α � την &ρνηση τ�υ εθνικ�0 κ,ντρ�υ και απ,τυ)αν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Αρ)ε"� Σ∆ΕΓ �. Γ 6 /211

A) gAριθ. 699                                                              Κ)ρι�ν Π. Λ�γ�θ:την,
gΑθ. 13 gΙ�υν��υ 1884                                             Γ. Πρ+?εν�ν τ1ς OΕλλ�δ�ς

Θεσσαλ�ν�κη 

gΑπ�κριν+µεθα ε0ς τB <π Jριθµ. 650 JπB 30 Μαu�υ <µ:τερ�ν >γγρα��ν
κα@ τAν 5γκεκλεισµ:νην Jνα��ρ=ν τ�G κ. Σ��(�κλ:�υς) Γκαρπ�λ3 Fτι 5π@
τ�G παρ+ντ�ς �/ τ�G Συλλ+γ�υ π+ρ�ι δVν 5πιτρ:π�υσι ν’ α7?(σωµεν τAν ε0ς
τBν «Φ�ρ�ν τ1ς Μακεδ�ν�ας» D�ρηγ�υµ:νην συνδρ�µ(ν, δ)νασθε Fµως ν=
κατα'�λητε α7τ[8 τAν JπB 15 gΑπριλ��υ 1884 µ:Dρι 15 gΑπριλ��υ 1885 5νιαυ-
σ�ως 5κ �ρ�γκων πεντακ�σ�ων (500) D�ρηγ�αν τ�G Συλλ+γ�υ 5κ τ8ν Dρη-
µ�των, lτινα θ= Jπ�στε�λωµεν <µYν δι= πρZτης ε7καιρ�ας, συµ�Zνως πρBς
τB <π’ Jριθµ. 688 <µ:τερ�ν >γγρα��ν.

Μετ= 5?αιρ:τ�υ <π�λ(ψεως 
O� πρ�εδρε)ων 

Β) ΓενικBν Πρ�ε?ενεY�ν 
Τ1ς OΕλλ�δ�ς 
gΕν Θεσσαλ�ν�κNη                                    gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 30 Μαu�υ 1884

gAρ. 650 
Συν. 1 

ΠρBς τBν κ)ρι�ν Πρ+εδρ�ν 
Τ�G πρBς ∆ι�δ�σιν τ8ν OEλλ(ηνικ8ν) Γραµµ�των Συλλ+γ�υ

Ε0ς gΑθ(νας 

Συνιστ8ν <µYν τAν αvτησιν τ�G 5ν τN1 συνηµµ:νNη [hδε παραπεµπ�µ:νNη
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Jνα��ρq3 Jνα�ερ�µ:ν�υ κ. Σ. Γκαρπ�λ3, 0δι�κτ(τ�υ κα@ συντ�κτ�υ τ1ς
5νταGθα 5κδιδ�µ:νης 5�ηµερ�δ�ς «Φ�ρ�ς τ1ς Μακεδ�ν�ας», παρακαλ8,
5=ν Jληθ8ς >DNη λαµ'�νειν παρ= τ�G Συλλ+γ�υ τAν συνδρ�µAν τ8ν ε0ς τ=
<π’ α7τ�G CριI+µενα µ:ρη Jπ�στελλ�µ:νων �)λλων, ν� µ�ι 5µ'�σητε τB Iη-
τ�)µεν�ν π�σ+ν, Fπως δια'ι'ασθN1 α7τ[8.

Παρακαλ8 πρ�σ:τι Fπως ε7αρεστηθ1τε ν= α7?(σητε τBν JριθµBν τ8ν
ε0ς τAν 5�ηµερ�δα συνδρ�µ8ν <µ8ν, 5=ν 5πιτρ:πωσιν �/ π+ρ�ι τ�G Συλλ+-
γ�υ, 5πειδA τυγD�νει �0κ�γενει�ρDης K δV τιµA τ1ς συνδρ�µ1ς εjναι σDετικ8ς
µετρ�α.

O� Γεν. Πρ+?εν�ς 
Π. Λ�γ�θ:της 

Γ)                                                        gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 26Nη Μαu�υ 1884

ΠρBς τBν Κ)ρι�ν Κ)ρι�ν Π:τρ�ν Λ�γ�θ:την Γεν. Πρ+?εν�ν τ1ς OΕλλ�-
δ�ς. gΕνταGθα.

Κ)ριε ΓενικV Πρ+?ενε,

O� ε7σε'�στως <π�σηµει�)µεν�ς 0δι�κτ(της κα@ 5κδ+της τ1ς 5νταGθα
5κδιδ�µ:νης wλληνικ1ς 5�ηµερ�δ�ς C «Φ�ρ�ς τ1ς Μακεδ�ν�ας» λαµ'�νω τB
θ�ρρ�ς, fνα Jπ�τε�νω <µYν τAν wπ�µ:νην παρ�κλησιν.

xΕDων λαµ'�νειν �ρ�γκα πεντακ+σια (500) δι= τAν 5π@ yν >τ�ς JπB 15
gΑπριλ��υ 1884 – 15 gΑπριλ��υ 1885 Jπ�στ�λAν δεκατρι8ν �)λλων τ1ς ρηθε�-
σης 5�ηµερ�δ�ς ε0ς δι���ρα τ1ς Μακεδ�ν�ας µ:ρη συµ�Zνως τN1 5ντ�λN1 τ�G
Σε'αστ�G Συµ'�υλ��υ τ�G πρBς ∆ι�δ�σιν τ8ν OEλληνικ8ν Γραµµ�των Συλ-
λ+γ�υ, lτινα 5στ:λλ�ντ� κα@ στ:λλ�νται τακτικ8ς Jντ@ 13 τ1ς 0διαιτ:ρας συ-
στ�σεως 17, 4ς �α�ν�νται 5ν τN1 5πισυναπτ�µ:νNη σηµειZσει, παρακαλ8 Fπως
5νεργ(σητε τAν πληρωµAν α7τ8ν 5νταGθα κα@ συν�µα ε7αρεστηθ1τε ν= συ-
στ(σητε ε0ς τB Σε'αστBν Συµ'�)λι�ν, Fπως / πρ���ρικ8ς µ�@ <πεσD:θη
τ�Gτ� C J?ι+τιµ�ς πρ+εδρ�ς, Fπως α7?(σNη τ=ς Jνωτ:ρω 13 συνδρ�µ=ς >Dων
<π’ |ψιν τ=ς Jπαιτ�υµ:νας }δρ=ς δαπ�νας πρBς >κδ�σιν Jναγκαι�τ�τ�υ
κα@ ~�ελιµ�τ�τ�υ 5ν Μακεδ�ν�qα δηµ�σι�γρα�ικ�G �ργ�ν�υ.

ΤαGτα παρακαλ8 <π�σηµει�Gµαι µετ= τ�G πρ�σ(κ�ντως σε'ασµ�G.

Ε7πειθ:στατ�ς 
Σ��. Κ. Γκαρπ�λ3ς 

Κατ�λ�γ�ς τ8ν �)λλων τ1ς 5ν Θεσσαλ�ν�κNη 5κδιδ�µ:νης wλληνικ1ς 5�ηµερ�-
δ�ς «O� Φ�ρ�ς τ1ς Μακεδ�ν�ας» νGν Jπ�στελλ�µ:νων δωρε=ν δι= λ�γαρια-
σµBν τ�G 5ν gΑθ(ναις πρBς ∆ι�δ�σιν τ8ν OEλληνικ8ν Γραµµ�των Συλλ+γ�υ.
gΕ��ρε�αν OΕλληνικ8ν σD�λε�ων Μ�σD�π+λεως, Τυρν+'�υ, Μεγαρ+'�υ,
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�ρ�υπ�στης, Γε'γελ��υ, Λ�υ'ν�τσης, g�σι�νης, Λ�υγ�)ντσης, Β�γδ�ντσης,
Σ)λλ�γ�ν Σκ�π�ων, ΣυντηρητικAν Jδελ�+τητα gΑµ��π�λις, RAγ(ι�ν) Στρυ-
µν�τσης κ. gΑγαθ�γγελ�ν, Σ)λλ�γ�ν gΑθην8ν14.

2. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.1., αρ. εγγρ. 46 και 46α 

gEν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 29 Φε'ρ. 1904 

Κ)ριε Στ. ∆ραγ�)µη,

gΕπιτραπε�τω µ�ι Fπως συστ(σω πρBς <µ3ς τBν 5πι�:ρ�ντα τ1ς παρ�)-
σης µ�υ κ. Νικ+λα�ν Γκαρπ�λ3ν 0δι�κτ(την κα@ διευθυντAν τ1ς 5ν τN1 π+λει
µας JπB 25ετ�ας 5γκαθιδρυµ:νης µ+νης καθαρ8ς OΕλληνικ1ς 5�ηµερ�δ�ς
«Φ�ρ�ς τ1ς Θεσσαλ�ν�κης».

Μετ= τ�G πρ�σ(κ�ντ�ς σε'ασµ�G διατελ8 πρ+θυµ�ς 

∆. Κ�ντ�ρ:πας 

3. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.1., αρ. εγγρ. 46α 

gEν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 29 Φε'ρ. 1904 

Κ)ριε Στ. ∆ραγ�)µη,

Πιστε)ω Fτι περι1λθε ε0ς DεYρας σας K µικρ( µ�υ µελ:τη κα@ Jντ�ληψις
περ@ τ1ς δηµ�σι�γρα��ας κα@ τ8ν δ)� α7τ1ς �ργ�νων 5ν τN1 π+λει µας Jντι-
πρ�σωπε)�ντα (!) τAν καθ+λ�υ Μακεδ�ν�αν κα@ τAν Cπ��αν διη)θυνα πρBς
τBν ��λ�ν κ)ρι�ν Κ�ντ�)λη15.

gΕπ@ τN1 ε7καιρ�qα τ1ς 5κεY J��?εως τ�G 0δι�κτ(τ�υ κα@ διευθυντ�G τ�G
«Φ�ρ�υ τ1ς Θεσσαλ�ν�κης» κ. Νικ. Γκαρπ�λ316, ε0ς �ν 5τ+λµησα ν= δZσω
κα@ πρBς <µ3ς συστητ(ρι�ν 5πιστ�λ(ν µ�υ δ)νασθε / 5λευθ:ρως περ@ π�λλ8ν
ν= Cµιλ(σετε, 0δ�qα δV περ@ τ1ς Jναδι�ργανZσεως τ�G �)λλ�υ α7τ�G, καθ’
Fτι 5'�λιδ�σκ+πησα τ=ς 'λ:ψεις τ�υ κα@ ε�ρ�ν α7τBν π�λr πρ+θυµ�ν ε0ς
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14. Με ε/α"ρεση των µητρ�π�λ"τη Στρ�0µνιτσας στ�ν �π�"� απ�στ,λλ�νταν 4 αντ"-
τυπα, *λ�ι �ι &λλ�ι λ&µ2αναν ,να µ*ν� �0λλ�.

15. Πρ*κειται για τ�ν Αλ,/ανδρ� Κ�ντ�0λη (1858-1933). Υπ�ρ/ε µ,λ�ς της Υπ,ρτα-
της Αρ)�ς της «Εθνικ�ς Εταιρε"ας» π�υ �ργ&νωσε τ�ν ατυ)� π*λεµ� τ�υ 1897, *π�υ ,-
λα2ε µ,ρ�ς ως υπ�λ�)αγ*ς. Συν,)ισε την πατριωτικ� τ�υ δρ&ση στ� µακεδ�νικ* µ,τωπ�
τ*σ� ως πρ*εδρ�ς της «Ελληνικ�ς Σκ�πευτικ�ς Εταιρε"ας», διαδ*)�υ της «Εθνικ�ς», *σ�
και ως στεν*ς συνεργ&της τ�υ Πα0λ�υ Μελ&. Π�ρε µ,ρ�ς στ�υς Βαλκανικ�0ς π�λ,µ�υς
και στη Μικρασιατικ� Eκστρατε"α. _�θασε ως τ�ν 2αθµ* τ�υ αντιστρατ�γ�υ, εν� τ�
1925 τ�π�θετ�θηκε ως πρ,σ2υς στα Τ"ρανα.

16. Πρ*κειται για τ�ν ,να απ* τ�υς δ0� γι�0ς τ�υ Σ���κλ� Γκαρπ�λ&. � &λλ�ς �-
ν�µα�*ταν Αλ,κ�ς και ασ)�λ�θηκε αργ*τερα και αυτ*ς µε τη δηµ�σι�γρα�"α. Για τη �ω�
και τη δρ&ση τ�υ Ν"κ�υ Γκαρπ�λ& 2λ. Κανδυλ&κης, +.π., σ. 110 κ.ε.



Fλα 5κεYνα o 5?:θεσα πρBς <µ3ς δι= τ1ς Jνωτ:ρω µνησθε�σης 5πιστ�λ1ς
µ�υ.

ΕnD�µαι πλ(ρη συνενν+ησιν, Fπως Jπ�κτ(σωµεν καθαρ8ς wλληνικBν
�)λλ�ν <πB τ=ς σηµεριν=ς 0δ:ας κα@ µV πρ+γραµµα τακτικBν πρBς τB καλBν
τ1ς ��λης πατρ�δ�ς.

Τ�ιαGτα κα@ Dαιρετ8 <µ3ς µετ= Σε'ασµ�G.
∆. Κ�ντ�ρ:πας

4. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.1., αρ. εγγρ. 47

gEν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 29 gΙ�ν. 1904 

gΑγαπητV κ. Κ�ντ�)λη,

Σ3ς 5σωκλε�ω µικρ=ν σηµε�ωσιν τ�G Fπως 5γ� κα@ µερικ�@ ��λ�ι Jντι-
λαµ'αν+µεθα τ�G περ@ τ8ν 5�ηµεριδ8ν µας Iητ(µατ�ς. gΕ=ν δVν σ3ς κ�µνει
κα@ π�λr 5ντ)πωσιν ε0ς τ�Gτ� πτα�ει K γραµµατικ( µ�υ, µAν Jπ�ρρ�πτεται
κα@ τAν 0δ:α, �τις εjναι µελετηµ:νη / �λ�γ�ν ψυDρ8ς.

∆εDτεYτε τ�rς �ιλικ�rς Dαιρετισµ�rς τ1ς κ. OΕλ:νης �ηΛαI�ρ�υ17 κα@
πρ�σ�:ρατε τ�rς 5µ�rς πρBς τ�rς κ. ∆ραγ�)µην κα@ Μελ3ν18.

Σ3ς Jσπ�I�µαι ∆. Κ�ντ�ρ:πας 

5. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.1., αρ. εγγρ. 48

Φ�λτατε,

R�σ�ν J��ρq3 τB I(τηµα τ�G wλληνικ�G τ)π�υ 5ν τN1 π+λει µας, >Dω ν=
σ3ς εvπω Fτι, πρ@ν �/ }ρµ+δι�ι πρ�'8σιν ε0ς τAν <π�στ(ρι?ιν wνBς τ8ν �)λ-
λων τ1ς π+λεZς µας, ν= µελετ(σωσι καλ8ς, 5κτBς τ8ν Fσας µ:Dρι σ(µερ�ν
συν:λε?αν πληρ���ρ�ας, κα@ τ=ς κατωτ:ρω.

Κα@ 5ν πρZτ�ις K νεωστ@ 5κδιδ�µ:νη 5�ηµερ@ς «gΑλ(θεια» 4ς 5κ τ1ς 0δι+-
τητ�ς τ�G διευθυντ�G κα@ /δρυτ�G α7τ1ς κ. Σαλ'ατZρη Μ�υρατ+ρη19 (4ς 5ν
τN1 5π@ κε�αλ�δι τ1ς 5�ηµερ�δ�ς 5µ�α�νεται) 5πιδιZκει Wλλ�υς σκ�π�)ς, mτ�ι
τAν <π�στ(ρι?ιν τ8ν '�υλγαρικ8ν συµ�ερ+ντων J�’ wνBς κα@ τ1ς gΙταλικ1ς
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17. Η Ελ,νη fη Λα�&ρ�υ υπ�ρ/ε σ0�υγ�ς τ�υ Περικλ� fη Λα�&ρ�υ. Για την ηγετι-
κ� θ,ση της �ικ�γ,νειας fη Λα�&ρ�υ στα πρ&γµατα της Eλληνικ�ς K�ιν*τητας 2λ. Κ.
Μ�σκ��, Θεσσαλ�ν�κη 1700-1912. Τ�µ( της µεταπρατικ(ς π+λης, Θεσσαλ�ν"κη 1979, σσ.
92 και 99, *π�υ � Περικλ�ς fη Λα�&ρ�υ παρ�υσι&�εται ως επικε�αλ�ς της �ιλελε0θερης
παρ&τα/ης και τ�ν"�εται η συµµετ�)� τ�υ στ�ν Μακεδ�νικ* Aγ�να.

18. Ενν�ε" τ�ν Πα0λ� Μελ& π�υ σκ�τ�θηκε µερικ�0ς µ�νες αργ*τερα (�κτ. 1904).
19. Για τ�ν ρ*λ� τ�υ στη "δρυση της Αλ(θειας 2λ. Κανδυλ&κης, +.π., σ. 116 κ.ε.



πρ�παγ�νδας J�’ wτ:ρ�υ, τ1ς Cπ��ας Jπ�τελεY JπB 5τ8ν µ:λ�ς. Κα@ �ιλ�-
'�)λγαρ�ς µVν �νεκεν τ�G συνεταιρισµ�G τ�υ µετ= τ�G 5ν ταYς �υλακαYς
ε<ρισκ�µ:ν�υ B�υλγ�ρ�υ 'ι'λι�πZλ�υ ΣαµαρτI�ε�, µετ= τ�G Cπ���υ 5?:δι-
δ�ν κα@ 5?ετ)πων�ν ε0ς τB vδι�ν τυπ�γρα�εY�ν lπαντα τ= δι= τ= '�υλγα-
ρικ= σD�λεYα 'ι'λ�α κα@ π3σαν 5ργασ�αν τ8ν 5ν τ[8 OΑγ�[ω xOρει ΡZσσων, 5ν
τ[8 τυπ�γρα�ε�[ω τ�)τ[ω 5ργ�I�νται 5 <π�λληλ�ι B�)λγαρ�ι σDισµατικ��. OO
τρ�τ�ς τ8ν συνετα�ρων κ. Κ�)σκ�υρας L Καλ�γερ+π�υλ�ς, Wλλ�τε δηµ�δι-
δ�σκαλ�ς κα@ νGν 'ι'λι�πZλης 5νταGθα, 5?ηπατ(θη �α�νεται 5κ τ�G gΙταλ�G
κα@ κατ:θεσε κε��λαια 500 λιρ8ν Τ�υρκ�ας, πρ�σπαθεY κα@ δικα�ως ν= w?α-
σ�αλ�σNη τ= >?�δ� τ�υ, �στε Jµ�+τερ�ι δVν >D�υν σD:σιν µV τAν µεγ�λην 0δ:-
αν τAν wλληνικ(ν. OO gΙταλBς Μ�υρατZρη C 0δι�κτ(της τ1ς «Verità-gΑλ(θεια»
εjναι Wνθρωπ�ς µ+ν�ν τ�G συµ�:ρ�ντ�ς / �υσικ8ς δVν τρ:�ει κανVν αvσθη-
µα <πVρ Kµ8ν, 'λ:πει κα@ περιπ�ιεYται 5κε�ν�υς �/ Cπ�Y�ι τBν '�ηθ�Gν ε0ς τB
ν= θησαυρ�Iει κα@ τ�ι�υτ�τρ+πως κατZρθωσε ν= Jπ�κτ(σNη /κανAν περι�υ-
σ�αν 5κ '�υλγαρικ8ν κα@ σερ'ικ8ν Dρηµ�των, JπB σ(µερ�ν δV κα@ wλλη-
νικ8ν, δVν τBν πειρ�Iει δ:, 5=ν θ= δυνηθN1, ν= πωλ(σNη κα@ τ= <ψηλ� µας
συµ�:ρ�ντα, J��G πρB τ8ν ��θαλµ8ν τ�υ κα@ <πB τAν 5π�'λεψ�ν τ�υ κα-
ταστρZνεται lπασα K 5ργασ�α. gΕκ τ�G α7τ�G τυπ�γρα�ε��υ 5κ τ�G Cπ���υ
5κδ�δεται K «gΑλ(θεια» 5κ τ�G 0δ��υ 5?(ρD�ντ� (κα@ π�Y�ς γνωρ�Iει 5=ν δVν
θ= 5?:ρD�νται) κα@ τ= πρ�παγανδιστικ= 'ι'λ�α κα@ α/ <'ρ�I�υσαι π3ν OΕλλη-
νικBν 5�ηµερ�δες '�υλγαρικα@ κα@ τ= τ�ιαGτα.

OΥπB τ�ι�)τ�υς Fρ�υς λ�ιπBν 5κδιδ�µ:νη K 5�ηµερ@ς µ+ν�ν αvσθηµα
>Dει τB Jτ�µικBν συµ�:ρ�ν τ8ν 5κδ�τ8ν (5=ν δV C 5νταGθα πρ+?εν�ς, 4ς
5πληρ���ρ(θην, 5π�ι(σατ� σ)στασ�ν τινα περ@ 5πιδ+µατ�ς, Hς µV 5πιτραπεY
ν= εvπω Fτι Jµελετητ@ Jπε��σισε κα@ 5πεDε�ρησε ν= γρ�ψNη).

gΕν περιπτZσει 5νισD)σεως Dρηµατικ1ς ε0ς �)λλ�ν, πρ�τιµ8 ν= γ�νNη
αTτη ε0ς τAν JπB 45ετ�ας20 5κδιδ�µ:νην παρ= γνησ�ων OΕλλ(νων JτυD1 «Φ�-
ρ�ν τ1ς Θεσσαλ�ν�κης» τ�G Cπ���υ �/ 0δι�κτ1ται κ. Γκαρπ�λ321, 4ς 5κ τ1ς
κ�ινωνικ1ς α7τ8ν θ:σεως, ε0ς ;ν ε<ρ�σκ�ντ�, π�λλ= >πρα?αν κα@ µA δυν�-
µεν�ι ν= διατηρ(σωσι τB �)λλ�ν των Cλ+κληρ�ν τAν περι�υσ�αν των, κτη-
µατικ(ν τε κα@ Dρηµατικ(ν, >�αγ�ν, µ(π�τε Fµως δελεασθ:ντες 5κ τ�G πρ�-
σ�ερ�µ:ν�υ Dρ(µατ�ς τ8ν πρ�παγανδιστ8ν, Σ:ρ'ων κα@ Ρ�υµ�)νων/ κα@
νGν ε0σ:τι 4ς 5πληρ���ρ(θην, Hν κα@ �/ π�ντες γνωρ�I�µεν τ=ς 'ασικ�ς των
Jν�γκας.

gΕ=ν λ�ιπBν C «Φ�ρ�ς» 5νισDυθN1 ε0ς 'αθµ+ν, �στε ν= δ)ναται ε7παρ�υ-
σι�στως ν’ Jνταπε?:ρDηται κατ= τ8ν π�λεµ�ων τ�G >θν�υς Kµ8ν, 5κδιδ+µε-
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20. Σ�&λµα αντ" 25ετ"ας.
21. Την επ�)� π�υ γρ&�εται η επιστ�λ� η ε�ηµερ"δα διευθ0νεται απ* τ�ν πατ,ρα

Γκαρπ�λ& και τ�ν γι� τ�υ Ν"κ�, εν� � ,τερ�ς γι�ς Αλ,κ�ς �ταν δια)ειριστ�ς. Βλ. Κανδυ-
λ&κης, +.π., σ. 89.



ν�ς Kµερησ�ως, µV τυπ�γρα�εY�ν τ:λει�ν, πρBς 5κτ)πωσιν wλληνικ8ν 'ι'λ�ων
κα@ ε0ς διαν�µAν σωµ�των τ�υ π�λλ8ν δωρε=ν ε0ς τ=ς Jπ+ρ�υς OΕλληνικ=ς
κ�ιν+τητας, Fπως K 5�ηµερ@ς JναγιγνZσκεται κα@ ε0ς τ= µικρ+τερα Dωρ�α,
µ+ν�ν τ+τε θ= δυνηθ8µεν ν= 5ργασθ8µεν 5θνικ8ς δι= τ�G τ)π�υ. Πρ:πει L
ν= γ�νNη δι= µετ�D8ν L ν= Jγ�ρασθN1 παρ= τ8ν 0δι�κτητ8ν L ν= συνεταιρισθN1
OEταιρε�α L σ)λλ�γ�ς L Fµιλ�ς κε�αλαι�)Dων πρBς α7τ�)ς. Εjµαι πρ+θυµ�ς
5=ν µV JνατεθN1 ν= '�λιδ�σκ�π(σω τ�rς κυρ��υς 0δι�κτ(τας κα@ κατ�ρθZσω
ν’ Jπ�σπ�σω τ=ς 0δ:ας των. Ε0ς τ�ια)την περ�πτωσιν K gΕ�ηµερ@ς θ= >DNη
RΕλληνας συντ�κτας, διευθυντ=ς κα@ <παλλ(λ�υς, θ= καταστN1 δV τB γρα-
�εY�ν της κ:ντρ�ν τ8ν }πανταD�G τ1ς Μακεδ�ν�ας OΕλλ(νων, θ= ε7εργετεY
δV τ=ς Μακεδ�νικ=ς κ�ιν+τητας συνταρ�ττ�υσα τ=ς π�λυων)µ�υς πρ�πα-
γ�νδας. Ε7D1ς >ργ�ν θ= �τ� Hν τB τ�ι�Gτ� 5γ:νετ� πρB π�λλ�G, Jλλ= Hς γ�νNη
κα@ νGν Cπ+τε Jπ+λυτ�ς Jν�γκη εjναι K Tπαρ?ις �)λλ�υ δι= τ�G Cπ���υ ν=
δυνηθ8µεν ν= 5ργασθ8µεν lπαντες κατ= τ=ς περιστ�σεις τα)τας κατ= τ=ς
Cπ��ας διαµ�ισ'ητεYται K gΕθνικA Kµ8ν Tπαρ?ις 5ν Μακεδ�ν�qα. /

ΤαGτα >κρινα Jπαρα�τητ�ν ν= σ3ς τ= 5κθ:σω, fνα µA ε0ς µ�την ρ�ψετε
Dρ(µατα, lτινα vσως καν:να καρπBν 5πι'λα'1 �:ρ�υν.

Σ3ς Jσπ�I�µαι �ιλικZτατα
∆. A. Κ�ντ�ρ:πας 

gEν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 29 gΙαν�υαρ��υ 1904

6. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2., αρ. εγγρ. 88

OΕλληνικA gΕ�ηµερ@ς 
«gΑλ(θεια» 

5ν Θεσσαλ�ν�κNη 
Σ. Μ�υρατZρης 

gΙδι�κτ(της 
gI. Κ�)σκ�υρας 
∆ιευθυντAς – ∆ιαDειριστAς                    gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 28 7/'ρ��υ 1905

gΕρ�τιµε πατρι8τα,

Λαµ'�νω τAν τιµAν να 5γκλε�σω [hδε τAν Jπ+δει?ιν τ1ς 5��ρε�ας τ8ν
OΕλληνικ8ν σD�λε�ων Β�γατσικ�G22. ∆ραττ+µεν�ς τ1ς ε7καιρ�ας τα)της
τ�λµ8 ν= <π�'�λω OΥµYν τAν wπ�µ:νην παρ�κλησιν.

Εjναι πλ:�ν πανθ�µ�λ�γ�)µεν�ν Fτι K «gΑλ(θεια» 5πιδρ3 5π@ τ8ν πνευ-
µ�των τ�G τ+π�υ συντελεστικZτατα. �Tτω 5ν 'ραDεY Dρ�νικ[8 διαστ(µατι κα-
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22. Απ* *π�υ καταγ*ταν και � "δι�ς � Κ�0σκ�υρας. Για τη �ω� και τη δρ&ση τ�υ 2λ.
Κανδυλ&κης, +.π., σ. 130.



τZρθωσεν 5κτυλ�σσ�υσα τB wαυτ1ς πρ+γραµµα ν= vδNη τ= Wτ�µα κα@ τ=ς κ�ι-
ν+τητας τ1ς Μακεδ�ν�ας ν= δρ8σι πατριωτικZτατα 5ν Cµ�ν��qα κα@ Jγ�πη.

OH 5πιτυD�α αTτη µV παρακινεY Fπως �ρ�ντ�σω ν= καταστ(σω τAν >κδ�-
σιν τ1ς «gΑληθε�ας» Kµερησ�αν, fνα �Tτω 5πω�ελ:στερ�ν 5ργασθ8 <πVρ τ8ν
5ν Μακεδ�ν�qα δικαιωµ�των τ�G >θν�υς κα@ τ1ς 5κκλησ�ας µας.

ΠρBς 5π�τευ?ιν Fµως τ�G 5θνω�ελ�Gς τ�)τ�υ σκ�π�G >Dω Jν�γκην <π�-
στηρ�?εως <λικ1ς, τAν Cπ��αν µ+νη K OΕλληνικA Κυ':ρνησις �µπ�ρεY ν= µ�@
παρ�σDNη, 5κ µ:ρ�υς τ1ς Cπ��ας �7δVν µ:Dρι σ(µερ�ν, �7δVν >λα'�ν.

Σ3ς παρακαλ8 λ�ιπBν θερµ8ς Fπως ε7αριστ�)µεν�� µ�ι γρ�ψητε π+τε
ν�µ�Iητε Fτι θ= εjναι κατ�λληλ�ς ψυD�λ�γικ8ς / στιγµA fνα κατερD+µεν�ς
ε0ς gΑθ(νας 5νεργ(σω πρBς 5πιτυD�αν τ�G π�θ�υµ:ν�υ.

ΣτηριI+µεν�ς ε0ς τ= �ιλ�π�τριδα OΥµ8ν α0σθ(µατα τ�λµ8 ν= 5λπ�Iω
Fτι K παρ�κλησ�ς µ�υ αTτη θ:λει γ�νNη ε7µεν8ς Jπ�δεκτ(, Jναµ:νων δV ν=
τ)Dω Jπαντ(σεZς Σας διατελ8 µετ’ 5?αιρ:τ�υ <π�λ(ψεως κα@ τιµ1ς.

Πρ+θυµ�ς 
gI. Κ�)σκ�υρας

7. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2., αρ. εγγρ. 89

Direction et Administration 
DU JOURNAL 
«Le progrès de Salonique»
S. MURATORI & J. COUSCOURAS

Adresse Télégraphique 
Progrès                                                        Salonique, le 24 8/ρ��υ 1905

gΕρ�τιµε πατρι8τα κ. Στ:�. ∆ραγ�)µη 
Ε0ς gΑθ(νας 

Ε0ς Jπ�ντησιν τ1ς <πB Kµερ�µην�αν 4 <περµεσ�Gντ�ς πρ��γ�µαι ν= δη-
λZσω OΥµYν Fτι Jπ:στειλα mδη Jσ�αλ8ς ε0ς Β�γατσικBν τAν δια'ι'ασθεYσ�ν
µ�ι 5πιστ�λ(ν. ∆ραττ+µεν�ς τ1ς ε7καιρ�ας τα)της σπε)δω Fπως 5κ�ρ�σω τ=ς
θερµ�ς µ�υ ε7Dαριστ�ας 5π@ τN1 5πιδειDθε�σNη πρ�θυµ�qα πρBς 'ελτ�ωσιν τ1ς
«gΑληθε�ας». ∆Vν Jµ�ι'�λλω Fτι �/ }ρµ+δι�ι σταθµ�I�ντες καλ8ς τ= 5ν Μα-
κεδ�ν�qα πρ�γµατα θ= θελ(σωσι ν= 5νισD)σωσι τAν «gΑλ(θειαν» κα@ κατα-
στ(σωσιν α7τAν καθηµεριν(ν. Τ�ι�υτ�τρ+πως τB |ργαν�ν τ�Gτ� στ�YD�ν
π�ντ�τε τN1 κεDαραγµ:νNη Cδ[8 θ= δυνηθN1 τελεσ��ρZτερ�ν ν’ Jντιπαλ:σNη
κατ= τ8ν ρqαδι�υργι8ν τ8ν Jντιπ�λων µας, �fτινες ε7τυD8ς στερ�Gνται π�-
ντες δηµ�σι�γρα�ικ�G �ργ�ν�υ.

gΕπ@ τ�)τ�ις διατελ8 µετ’ Wκρας <π�λ(ψεως κα@ 'αθ:ως σε'ασµ�G 

gI. Κ�)σκ�υρας
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8. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 94

Λ�γ+τυπ�ς Fπως Jρ. 7
gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 2 Φε'ρ. 1906

gΕρ�τιµε πατρι8τα κ. Στ. ∆ραγ�)µη,

Στερ�Gµαι τιµ�αν Σας, δι’ hν ν= µ�θω 5=ν 5ν τ[8 µετα?r η7δ+κησε ν=
5νεργ(σNη <πVρ τ1ς «gΑληθε�ας» K <µετ:ρα ε7µ:νεια. ∆Vν Jµ�ι'�λλω Fµως
π�σ8ς Fτι K >λλειψις σDετικ8ν καλ8ν ε0δ(σεων δVν εjναι κακBς �0ων+ς. gΑλλ’
Hν τ�λµ8 κα@ π�λιν ν’ JπασD�λ(σω π�λυτ�µ�υς στιγµ�ς Σας, πρ�ττω τ�Gτ�
Fπως σ3ς παρακαλ:σω θερµ8ς ν= συνενν�ηθ1τε µετ= τ�G ε0ς gΑθ(νας Wρτι
J�ιDθ:ντ�ς πρ�?:ν�υ κ. Κ�ρ�µηλ3, Fστις 5µ��ρεYται ε7µεν8ν διαθ:σεων
<πVρ τ�G >ργ�υ µ�υ, κα@ 5?ε)ρητε µετ’ α7τ�G τ= µ:σα, δι’ hν K Κυ':ρνησις θ=
δυνηθN1 ν= >λθNη 5π�κ�υρ�ς ε0ς τ= �0κ�ν�µικ= τ1ς «gΑληθε�ας» κα@ θ= συντε-
λ:σNη ε0ς τAν Kµερησ�αν >κδ�σ�ν της, τ�Gθ’ Fπερ π�λr θ= ~�ελ(σNη τBν τ+π�ν.

∆Vν δ)ναµαι πλ:�ν ν= Σ3ς Jπ�κρ)ψω Fτι <πB τ=ς παρ�)σας συνθ(κας
K >κδ�σις τ1ς 5�ηµερ�δ�ς µ�υ κα@ Fπως νGν >Dει αTτη εjναι I(τηµα σ�'αρ+ν,
πρ�'ληµατικA δV K περαιτ:ρω π�ρε�α της Wνευ τ1ς Jρωγ1ς τ1ς Κυ'ερν(σε-
ως. gΕν τ[8 µεγ�λ[ω OΥµ8ν 5νδια�:ρ�ντι <πVρ τ1ς τλ(µ�ν�ς Μακεδ�ν�ας, �τις
5σαε@ συν:δεε τB |ν�µ� της µV τB <µ:τερ�ν Σ3ς παρακαλ8 ν= λ�'ητε <πB
σπ�υδα�αν >π�ψιν τAν παρ�κλησ�ν µ�υ, fνα µA K δq=ς K �ωτ�I�υσα νGν τ=
καθ’ Kµ3ς 5ρ:'η σ'εσθN1 αv�νης πρBς Jνεπαν+ρθωτ�ν Iηµ�αν τ8ν <λικ8ν
κα@ �θικ8ν συµ�ερ+ντων τ8ν Cµ�/γεν8ν µακεδ�νικ8ν πληθυσµ8ν.

gΕλπ�Iων ν= >Dω ε7ν�ϊκAν Jπ�ντησιν κα@ στηριI+µεν�ς Jπ�κλειστικ8ς
5π@ τ8ν πατριωτικ8ν α0σθηµ�των σας, 5κ�ρ�Iω OΥµYν 5κ τ8ν πρ�τ:ρων τAν
'αθε�αν ε7γνωµ�σ)νην µ�υ κα@ διατελ8 

µετ’ Wκρας <π�λ(ψεως 
πρ+θυµ�ς 

gI. Κ�)σκ�υρας   

9. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2., αρ. εγγρ. 95

Λ�γ+τυπ�ς F.π.
gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 6 gΑπριλ��υ 1906

gΕρ�τιµε πατρι8τα,

Λαµ'�νω τAν τιµAν ν= Σ3ς συστ(σω τBν κ�µιστAν κ. K. Βελλ�δην23,
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23. Ενν�ε" τ�ν Κωνσταντ"ν� Βελλ"δη, δ&σκαλ� π�υ καταγ*ταν απ* τ� )ωρι* Παρα-
σκευ�, κ�ντ& στη ∆εσκ&τη Γρε2εν�ν, «περι�δε0�ντα ανταπ�κριτ�» τ*τε της Αλ(θειας
και λ"γ� αργ*τερα της Ν:ας Αλ(θειας απ* δε τ�υ Ι�υλ"�υ τ�υ 1911 εκδ*τη της Μακεδ�-
ν�ας. Βλ. σ)ετικ& Κανδυλ&κης, +.π., σ. 175 κ.ε.



Jντιπρ+σωπ�ν περι�δε)�ντα τ1ς «gΑληθε�ας» κατερD+µεν�ν ε0ς τ=ς κλειν=ς
gΑθ(νας D�ριν τ8ν JγZνων.

Τ1ς ε7καιρ�ας τα)της δραττ+µεν�ς Fπως 5κ�ρ�σω OΥµYν τ= α0σθ(µατα
τιµ1ς κα@ <π�λ(ψεως µV τ= Cπ�Yα διατελ8 

πρ+θυµ�ς 
gI. Κ�)σκ�υρας

10. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 97

Λ�γ+τυπ�ς F.π.
gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 22 Μαu�υ 1906 

gΕρ�τιµε πατρι8τα 
ε0ς gΑθ(νας 

Λαµ'�νω τAν τιµAν ν= 5σωκλε�σω [hδε Jντ�γρα��ν τ1ς τε πρBς τB
<π�υργεY�ν α0τ(σεως κα@ τ�G πρ�ϋπ�λ�γισµ�G πρBς Kµερησ�αν >κδ�σιν τ1ς
«gΑληθε�ας».

O διευθ)νων τB 5νταGθα Πρ�?ενεY�ν κ. Φ. Κ�ντ�γ�)ρης24, >νθερµ�ς
<περασπιστAς τ1ς «gΑληθε�ας», παρ:πεµψεν 5νθερµ+τατα τAν αvτησιν ε0ς τB
�0κεY�ν OΥπ�υργεY�ν.

ΤB πλεYστ�ν τ1ς 5πιτυD�ας 5?αρτ3ται κα@ 5κ τ8ν <µετ:ρων συστ�σεων κα@
5νεργει8ν. Εjµαι ':'αι�ς Fτι C δι= τ�G αfµατ�ς �ιλικωτ�των <π�ρ?εων Jγω-
νιI+µεν�ς <πVρ τ1ς πατρ�δ�ς πρ�θ)µως θ:λει 5ργασθN1 Fπως D�ρηγ(σNη α7τA
Fπλ�ν 5?�ντωτικBν τ8ν 5Dθρ8ν, JµυντικBν τ8ν wλληνικ8ν δικαιωµ�των.

Εnελπις Fτι θ= >Dω ε7ν�ϊκAν Jπ�ντησιν εnD�µαι Fπως C RΥψιστ�ς σ[Z-
I�ι τAν ��λην πατρ�δα. Μετ= σε'ασµ�G 

gI. Κ�)σκ�υρας 

11. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 97α

Λ�γ+τυπ�ς F.π.

ΠρBς τB Σε'αστBν OΥπ�υργεY�ν 
τ8ν gΕ?ωτερικ8ν τ1ς OΕλλ�δ�ς 

ε0ς gΑθ(νας 
gΕ?�DZτατε OΥπ�υργ:,

O�ρµZµεν�ς JπB τ�G /ερ�G π+θ�υ ν= 5?υπηρετ(σω τ= πανταD+θεν 5ν

Tα �ικ�ν�µικ& των ελληνικ�ν ε�ηµερ"δων της Θεσσαλ�ν"κης 207

24. Πρ*κειται για τ�ν Φ"λιππ� Κ�ντ�γ�0ρη π�υ διαδ,)θηκε τ�ν Λ. Κ�ρ�µηλ& στη
διε0θυνση τ�υ Πρ�/ενε"�υ της Θεσσαλ�ν"κης τ�ν Ν�,µ2ρι� τ�υ 1906 (παρ,µεινε εκε" �ς
τ� θ,ρ�ς τ�υ 1908) µετ& την τ�π�θ,τηση τ�υ τελευτα"�υ ως Γενικ�0 Επιθεωρητ� των
Πρ�/ενε"ων τ�υ 2ιλαετ"�υ Θεσσαλ�ν"κης. Βλ. σ)ετικ& Παγκ+σµι� Βι�γρα�ικ+ Λε?ικ+,
(ΠBΛ), τ. 5�ς, λ�µµα «Λ&µπρ�ς Κ�ρ�µηλ&ς».
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Μακεδ�ν�qα π�λεµ�)µενα wλληνικ= δ�καια fδρυσα πρB τριετ�ας, διαθ:σας
πρBς τBν σκ�πBν τ�Gτ�ν lπασαν τAν µικρ�ν µ�υ περι�υσ�αν, 5�ηµερ�δα <πB
τAν �ν�µασ�α «gΑλ(θεια» 5κδιδ�µ:νην >κτ�τε τακτικZτατα τρ@ς τ1ς w'δ�µ�-
δ�ς κα@ δι= τ1ς Cπ��ας παρ(λασαν 5ν Wρθρ�ις, µελ:ταις, περιγρα�αYς κα@
Jνταπρ�κρ�σεσι πλεYσται Fλαι Jλ(θειαι, διασκ�ρπ�σασαι τB >ρε'�ς τ1ς ψευ-
δ�λ�γ�ας, δι= τ1ς Cπ��ας �/ π�λ:µι�ι τ�G >θν�υς εjD�ν περικαλ)ψει τAν γ1ν
τ�G Μεγ�λ�υ gΑλε?�νδρ�υ διαν��?ασαι τ= |µµατα τ8ν Kµετ:ρων ε0ς τAν πε-
ρι�ρ�)ρησιν τ8ν 5θνικ8ν συµ�ερ+ντων κα@ παρ�ρµ(σασαι ε0ς τAν καλλι:ρ-
γειαν τ8ν 5θνικ8ν 0δεωδ8ν.

OH JπB τριετ�ας δι= τ8ν στηλ8ν τ1ς «gΑληθε�ας» 5πιτελεσθεYσα γ+νιµ�ς
5θνικA 5ργασ�α εjναι σ(µερ�ν πανθ�µ�λ�γ�)µενη. Γενικ8ς Fµως 5π�σης Jν�-
µ�λ�γεYται κα@ K Jνεπ�ρκεια α7τ1ς πρBς λυσιτελεστ:ραν <περ�σπισιν τ8ν
5θνικ8ν συµ�ερ+ντων, λ+γ[ω τ1ς σµικρ+τητ�ς τ�G σD(µατ�ς κα@ τ1ς περι�-
δικ1ς 5κδ+σεως τ1ς 5�ηµερ�δ�ς. ΠανταD+θεν µ�α �ωνA Jκ�)εται, �ωνA κα-
θισταµ:νη JπB Kµ:ρας ε0ς Kµ:ραν µ3λλ�ν 5πιτακτικ(, K τ1ς Kµερησ�ας 5κδ+-
σεως τ1ς «gΑληθε�ας»./

Κα@ JπB τ�G παρελθ+ντ�ς µVν >τ�υς mδη 5σκ:�θην ν= /καν�π�ι(σω τ=ς
δικα�ας Jπαιτ(σεις τ8ν Cµ�γεν8ν τ1ς Μακεδ�ν�ας, δυστυD8ς Fµως �nτε α/
δυσDερεYς συνθ1και <�’ oς διατελεY C 5ν Τ�υρκ�qα τ)π�ς 5πιτρ:π�υσιν �nτε
κα@ α/ δυν�µεις µ�υ 5παρκ�Gσι κα@ περι:ρD�µαι ε0ς τAν Jν�γκη ν= Jπ�-
τανθ8 ε0ς τB >θν�ς, fνα τ�Gτ� δι= 5τησ�ας 5πιD�ρηγ(σεως καλυπτ�)σης τ=ς
περιπλ:�ν δαπ�νας θ:σNη τ=ς Jσ�αλεYς '�σεις τ1ς Kµερησ�ας 5κδ+σεως,
Cπ+τε K «gΑλ(θεια» θ= εjναι πλ:�ν ε0ς θ:σιν ν= Jντιπαλα�Nη 5ρρωµεν:στερ�ν
πρBς τ=ς 5θνικ=ς 5πι'�υλ=ς κα@ ν= 5?υπηρετεY 5πω�ελ:στερ�ν τ=ς 5θνικ=ς
'λ:ψεις.

ΠρBς τBν σκ�πBν τ�Gτ�ν Jπ�'λ:πων λαµ'�νω τAν τιµAν ν= 5πισυν�ψω
[hδε τBν σDετικBν πρ�ϋπ�λ�γισµBν κα@ να παρακαλ:σω τAν <µετ:ραν gΕ?�-
D+τητα, Fπως ε7αριστ�υµ:νη διατ�?Nη ν= δ�θN1 τN1 «gΑληθε�qα» 4ς 5τησ�α 5πι-
D�ρ(γησις τB >λλειµµα τ�G πρ�ϋπ�λ�γισµ�G λ(�ραι) τ(�υρκ�ας) 443 κα@ κα-
ταστ(σNη �Tτω τAν 5�ηµερ�δα µ�υ JπB τ�G κατ= gΙ�)νι�ν JρD�µ:ν�υ τετ�ρ-
τ�υ >τ�υς |ργαν�ν Jντ�?ι�ν τ�G πρ��ρισµ�G κα@ τ�G σκ�π�G δι’ �� /δρ)θη
ε7εργετ�Gσα συγDρ+νως τBν τ+π�ν πρBς τBν Cπ�Y�ν στρ:��νται νGν τ= |νει-
ρα τ1ς 5λευθ:ρας µητρ+ς, δι= τ1ς J�ειδεστ:ρας παρ�D1ς <γι�Gς πατριωτικ1ς
τρ��1ς ε0ς τ�rς κατ��κ�υς.

ΜV τAν 5λπ�δα Fτι K ταπειν( µ�υ παρ�κλησις ε7µεν8ς θ:λει τ)DNη παρ=
τ1ς <µετ:ρας gΕ?�D+τητ�ς <π�δ�D1ς, 5κ�ρ�Iω 5κ τ8ν πρ�τ:ρων τAν ε7γνω-
µ�σ)νη µ�υ κα@ διατελ8 µετ= 'αθυτ�τ�υ σε'ασµ�G

τ1ς <µετ:ρας gΕ?�D+τητ�ς
ταπεινBς θερ�πων 
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Πρ�ϋπ�λ�γισµBς τ1ς Kµερησ�ας 5κδ+σεως τ1ς 5ν Θεσσαλ�ν�κNη τρ@ς mδη
τ1ς w'δ�µ�δ�ς 5κδιδ�µ:νης OΕλληνικ1ς 5�ηµερ�δ�ς «gΑλ(θεια»

12. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 98

Λ�γ+τυπ�ς                                           gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 18 gΙ�υλ��υ 1906 

gΕρ�τιµε πατρι8τα 
Ε0ς gΑθ(νας 

Λαµ'�νω τAν τιµAν ν= 5σωκλε�σω [hδε 5πιστ�λAν τ1ς σε'αστ1ς gΕ��ρε�-
ας τ8ν OΕλληνικ8ν gΕκπαιδευτηρ�ων τ1ς Kµετ:ρας πατρ�δ�ς Jνα�ερ�µ:νη ε0ς
τAν Jπ�στ�λAν τ8ν τ+κων τ1ς πρZτης w?αµην�ας τ�G τρ:D�ντ�ς >τ�υς 1906.
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xΕσ�δα

λ.τ. 100
Συνδρ�µα@ 1.000×76 γρ. 76.000
Ρεκλ�µα 14.500
xΕλλειµµα 44.300 134.850

134.850

xΕ?�δα

λ.τ. 100
gΕν��κι�ν 5�ηµερ�δ�ς γρ. 8.000

-”-   καταστ(µατ�ς 7.500
��ρτης 10.500
Μελ�νη 850
Φθ�ρ= στ�ιDε�ων 500
gΑερι+�ως, Tδωρ,
Jσ��λιστρα θερµαν�στ. 2.700
Μισθ�δ�σ�α διευθυντ�G 15.000

-”-   JρDισυντ�κτ�υ 9.600
-”-   '� συντ�κτ�υ 7.200
-”-   Jνταπ�κριτ8ν 

gΑθην8ν, Κων/π+λεως 5.000
-”-  διεκπεραιωτ�G 3.600
-”-  περι�δε)�ντ�ς

Jντιπρ�σZπ�υ
µετ= τ8ν 5?+δων 8.000

gΑρDιεργ�της 7.000
5 στ�ιDει�θ:ται 25.000
ΜηDανικBς 7.500
�υριστAς 2.400
3 ∆ιαν�µεYς 4.500
Λ�γ�κρισ�α 3.000
gΑνα?ι+Dρε�ι 7.000

134.850



Τ1ς ε7καιρ�ας τα)της δραττ+µεν�ς λαµ'�νω τB θ�ρρ�ς ν= <π�µν(σω
OΥµYν τB 5νδια�:ρ�ν τAν «gΑλ(θειαν» I(τηµα τ�G 5πιδ+µατ�ς τ1ς OΕλληνικ1ς
Κυ'ερν(σεως� παρ= δV τ=ς ρητ=ς <π�σD:σεις τ�G κ. Παν325 πρBς τBν Jντι-
πρ+σωπ+ν µ�υ κα@ παρ= τ=ς θερµ=ς συστ�σεις τ�G πρ�?:ν�υ κ. Κ�ντ�γ�)-
ρη, �7δεµ�α µ:Dρι τ�Gδε 5λ(�θη Jπ�ντησις. Συνεπ8ς σ3ς παρακαλ8 ν= ε7α-
ρεστηθ1τε ν= συνηγ�ρ(σητε παρ= τ�Yς }ρµ�δ��ις <πVρ τ1ς <π�θ:σως καθ’
F,τι τB πρ�γµα 5πε�γει.

gΕπ@ τ�)τ�ις διατελ8 µετ’ Wκρ�υ σε'ασµ�G 
gI. Κ�)σκ�υρας

13. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 99

Λ�γ+τυπ�ς F.π. gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 28 Α7γ�)στ�υ 1906

gΕρ�τιµε πατρι8τα 
gΑθ(ναις 

Ε7γνωµ+νως Jπεδ:Dθην τAν ε7��ων�ν OΥµ8ν τελευτα�αν Jπ�στ�λ(ν,
πρ��γ�µαι δV ν= 5κ�ρ�σω OΥµYν θερµ�τ�τας ε7Dαριστ�ας 5π@ τ[8 διατραν�υ-
µ:ν[ω wκ�στ�τε 5νδια�:ρ�ν Σας <πVρ τ�G >ργ�υ µ�υ.

∆υστυD8ς Fµως µ:Dρι σ(µερ�ν �7δεµ�α 5νταGθα 5π�σηµ�ς εvδησις 5λ(-
�θη, τ�λµ8 δV α�θις ν= σ3ς JπασD�λ(σω παρακαλ8ν OΥµ3ς τN1 παρακιν(σει
κα@ τ8ν 5ν Πρ�?ενε�[ω 5ν δεδ�µ:νNη ε7καιρ�qα ν= <π�κιν(σητε τB I(τηµα L ν=
Iητ(σητε τBν JριθµBν τ�G 5γγρ���υ, fνα �Tτω 5κ τ�G Jσ�αλ�Gς Iητ(σω τAν
5κτ:λεσιν τ8ν δ�θεισ8ν ε7ν�ϊκ8ν ε0ς τ�rς 5δ8 }ρµ�δ��υς Cδηγι8ν.

�ητ8ν µυρι�κις συγγνZµην δι= τAν 5ν+Dλησιν, 5κ�ρ�Iω OΥµYν κα@ π�-
λιν τ=ς ε7Dαριστ�ας µ�υ κα@ διατελ8 µετ= τ�G πρ�σ(κ�ντ�ς σε'ασµ�G κα@
Wκρας J��σιZσεως

gI. Κ�)σκ�υρας

14. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 102

Λ�γ+τυπ�ς F.π. gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 11 7'ρ��υ 1906

gΕρ�τιµε πατρι8τα 
gΑθ(ναις 

Λαµ'�νω κα@ π�λιν τB θ�ρρ�ς ν= σ3ς καταστ(σω γνωστBν Fτι ε0ς τB
5νταGθα πρ�?ενεY�ν �7δεµ�α ε0σ:τι 5λ(�θη Cδηγ�α 5ν σD:σει µV τB γνωστBν
I(τηµα.
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25. Πρ*κειται για τ�ν ∆. Παν& (1855-1931), υπ&λληλ� τ�υ ΥΠΕ6. Tην επ�)� π�υ
γρ&�εται η επιστ�λ� �ταν πιθαν*ν Γ. Γραµµατ,ας. � Παν&ς διετ,λεσε πρ,σ2υς στη Σ*-
�ια και την Κωνσταντιν�0π�λη. ΜΕΕ (∆ρανδ�κη), τ. ΙΘC, σ. 510.



R�θεν σ3ς παρακαλ8 θερµ8ς 5ν πρZτNη ε7καιρ�qα ν= <π�µν(σητε τ�rς
5ν τ[8 OΥπ�υργε�[ω τAν <π+σDεσ�ν των.

Μετ’ Wκρας τιµ1ς 
gI. Κ�)σκ�υρας

15. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 104

Λ�γ+τυπ�ς F.π. gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 6 Ν�εµ'ρ��υ 1906

gΕρ�τιµε πατρι8τα
gΑθ(νας 

Λαµ'�νω τAν τιµAν να γνωρ�σω OΥµYν Fτι παρ= π�σας τ=ς δ�θε�σας
OΥµYν <π�σD:σεις �7δεµ�α µ:Dρι σ(µερ�ν 5λ(�θη 5νταGθα Jπ�ντησις ε0ς τB
περ@ τ�G 5πιδ+µατ�ς αvτηµ� µ�υ. Πρ�DθVς 5π:δωκα ν:αν αvτησιν τ[8 κ.
Πρ�?:ν[ω µας, Fστις ε7ηρεστ(θη ν= π:µψNη α7τAν ε0ς τB OΥπ�υργεY�ν τ8ν
gΕ?ωτερικ8ν, <π�στηρ�?ας συγDρ+νως 5ντ+νως α7τAν δι’ 0διαιτ:ρ�υ 5γγρ�-
��υ.

Π�ι�Gµαι >κκλησιν ε0ς τ= �ιλ�νθρωπα α0σθ(µατ� Σας κα@ 5?αιτ�Gµαι
τAν <µετ:ραν JρωγAν ε0ς τB I(τηµα α7τB τB Cπ�Y� σDετ�Iεται JµεσZτατα
µV τ= συµ�:ρ�ντα τ1ς «gΑληθε�ας» τ1ς JγωνιI�µ:νης <πVρ τ8ν δικα�ων τ1ς
/ερ3ς γ1ς, τAν Cπ��αν 5π+τισε τB α�µα γεννα��υ κα@ πρ�σ�ιλ�Gς τ:κν�υ
σας.

gΕπαναπαυθε@ς ε0ς τ=ς δ�θε�σας <πB τ�rς 5κεY <π�σD:σεις κα@ τ=ς δια-
'ε'αιZσεις τ8ν 5νταGθα <πε'λ(θην ε0ς ��'ερ= >?�δα παραγγε�λας 5π@ δα-
νε��ις ν:�ν µ:γα πιεστ(ρι�ν στ�ιDεYα, D�ρτην κα@ λ�ιπ�.

�Αν K Κυ':ρνησις δVν >λθNη παρ’ 5λπ�δα 5π�κ�υρ�ς, κινδυνε)ω ν= vδω
καταστρε��µ:νην τAν 5ργασ�αν µ�υ κα@ καταρρ:�ν τB 5θνικBν �0κ�δ+µηµα,
τB Cπ�Y�ν µετ= τ�σ�)τ�υ κ+π�υ/ JπB τετραετ�ας Jν(γειρα.

gΕν �ν+µατι τ1ς ταλαιπωρ�υµ:νης Μακεδ�ν�ας Σ3ς 5?�ρκ�Iω ν= παρα-
στ(σητε τAν Jληθ1 κατ�στασ�ν µ�υ τ�Yς }ρµ�δ��ις. xΙσως 5��νη µ:γα τB Iη-
τηθVν π�σ+. �Ας 5λαττZσωσι α7τB κατ= τB �µισυ, δι= ν= δυνηθ8 ν= 5κδZσω
τAν 5�ηµερ�δα µ�υ τρ@ς τ1ς w'δ�µ�δ�ς π�λιν Jλλ= ε0ς µ:γα σD1µα κα@ ν=
συγκρατηθ8 �Tτω ε0ς τ= Dε�λη τ1ς J')σσ�υ, Fπ�υ µV >�ερε K Jν:λπιστ�ς
'ραδ)της τ8ν 5ν τ:λει.

gΕπ@ τ�)τ�ις διατελ8 
µετg Wκρ�υ σε'ασµ�G κα@ πλ(ρ�υς J��σιZσεως  

gI. Κ�)σκ�υρας 
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16. Αρ)ε"� Στ. ∆ραγ�0µη �. 208.1.2, αρ. εγγρ. 116

Λ�γ+τυπ�ς F.π. gΕν Θεσσαλ�ν�κNη τN1 7 8'ρ��υ 1908

Σε'αστ: µ�ι πατρι8τα Κ)ριε Στ. ∆ραγ�)µη,

Εjναι OΥµYν γνωστBν Fτι K «gΕπ�κ�υρ�ς τ8ν Μακεδ+νων gΕπιτρ�πA»26 τN1
<π�δε�?ει τ1ς πρBς ∆ι�δ�σιν τ8ν OΕλληνικ8ν Γραµµ�των gΕπιτρ�πε�ας JπB
διετ�ας mδη 5ψ(�ισεν <πVρ τ1ς «gΑληθε�ας» 5π�δ�µα 5τ(σι�ν 5κ �ρ. Dρ. 1.000
Jπ�στελλ+µεν�ν ε0ς δ)� δ+σεις. gΑπ:ναντι τ�G 5πιδ+µατ�ς τ�)τ�υ Jν:λα'�ν
τAν <π�Dρ:ωσιν Fπως Jπ�στ:λλω ε0ς 63 OΕλληνικ=ς κ�ιν+τητας καθ’ <π+-
δει?ιν τ�G 5νταGθα OΕλληνικ�G Πρ�?ενε��υ τAν «gΑλ(θειαν» δωρε�ν. ΤB µ:-
τρ� τ�Gτ�, 4ς �ν wπ+µεν�ν, 5π:�ερε Jγλαωτ�τ�υς καρπ�rς δι’ ε7ν�(τ�υς λ+-
γ�υς. Κα�τ�ι δV JπB τ1ς 5ν Τ�υρκ�qα Jνακηρ)?εως τ�G Συντ�γµατ�ς K «gΑλ(-
θεια» κατ:στη καθηµεριν(, συνεπ8ς 5διπλασι�θη K δαπ�νη ε0ς D�ρτην κα@
ταDυδρ�µικ�, τB �)λλ�ν Fµως Jπ�στ:λλεται α7στηρ8ς τακτικ8ς.

xΗδη εjναι K 5π�DA καθ’ �ν µ�ι Jπ�στ:λλεται K '� w?αµην�α τ�G 5πιδ+-
µατ�ς. gΕπειδA 4ς 5κ τ1ς καθηµεριν1ς 5κδ+σεως τ�G �)λλ�υ27 εjµαι <π�'ε-
'ληµ:ν�ς ε0ς <περ+γκ�υς δαπ�νας, λαµ'�νω τB υ/ικBν θ�ρρ�ς Fπως παρα-
καλ:σω <µ3ς, fνα 5νεργ(σητε παρ= τ[8 Πρ�εδρε�[ω τ1ς gΕπικ�)ρ�υ τ8ν Μα-
κεδ+νων gΕπιτρ�π1ς fνα µ�ι Jπ�σταλN1 τB ταD)τερ�ν τB 5π�δ�µα.

Α/ π�λυσDιδεYς JσD�λ�αι <µ8ν δVν θ= 5πιτρ:π�υσιν vσως Fµως Fπως πα-
ρακ�λ�υθ1τε τAν π�ρε�αν τ1ς «gΑληθε�ας». / Κα�τ�ι δV αTτη γρ��εται π�-
ντ�τε <πB τ=ς Cδηγ�ας κα@ 5µπνε)σεις τ8ν 5νταGθα }ρµ�δ�ων, θ� µ�ι �σαν
wκ�στ�τε π�λ)τιµ�ι κα@ α/ OΥµ:τεραι συµ'�υλα@ κα@ Cδηγ�αι πρBς π�δηγ:τη-
σιν τ�G Μακεδ�νικ�G κα@ Θρακικ�r wλληνικ�G λα�G ε0ς τ= 5θνικ= 0δεZδη.

gΕπ@ τ�)τ�ις διατελ8 µετ= σε'ασµ�G Wκρ�υ  
πρ+θυµ�ς κα@ J��σιωµ:ν�ς 

gI. Κ�)σκ�υρας  

Τµ�µα Ιστ�ρ"ας – Αρ)αι�λ�γ"ας ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΝΙΓ∆ΕΛΗΣ
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26. «Σ0λλ�γ�ς των Αθην�ν». Αν&µεσα στις &λλες δραστηρι*τητ,ς τ�υ συµπεριλαµ-
2αν*ταν και τ� ,ργ� της δια��τισης της διεθν�0ς κ�ιν�ς γν�µης επ" τ�υ µακεδ�νικ�0 �η-
τ�µατ�ς µ,σω της ,κδ�σης τ�υ περι�δικ�0 εντ0π�υ Bulletin d’Orient (στη συντακτικ� ε-
πιτρ�π� συµµετε")αν �ι Μ. ∆ραγ�0µης, Ανδρ,ας Ανδρε&δης και Π. Αργυρ*π�υλ�ς). Βλ.
σ)ετικ& Γ. Λυριτ��ς, �ι Μακεδ�νικ�� πατριωτικ�� σ)λλ�γ�ι των ΑθηνZν στις παραµ�ν:ς
και κατ� την περ��δ� τ�υ Mακεδ�νικ�) AγZν�ς, Θεσσαλ�ν"κη 1983, σ. 44.

27. Απ* τ�ν Ι�0λι� τ�υ 1908, 2λ. Κανδυλ&κης, +.π., σ. 146.



SUMMARY

P. M. Nigdelis, «On the Brink of the Abyss Where I am Brought by Their
Dilatoriness». The Finances of Thessaloniki’s Greek Newspapers and the Mace-
donian Struggle.

The question of financial backing for the Greek newspapers published in
Thessaloniki in the Ottoman years is a subject about which very little is
known. Documents and letters in the archives of the «Association for the Dis-
semination of Greek Letters» and of Stephanos Dragoumis (Gennadios Li-
brary), published here for the first time, shed light on certain aspects of this
matter. Shortly before as well as during the armed phase of the Macedonian
Struggle, the owners of the newspapers Pharos tis Thessalonikis and Aletheia,
which were plagued by chronic financial problems, saw in this important de-
velopment an opportunity to turn their journals into state-supported enter-
prises. To this end the former canvassed patriotic circles in Athens to try to
find an association or group of associations willing to take over the Pharos tis
Thessalonikis, while his colleague sought to persuade the Foreign Ministry to
increase its annual subsidy to Aletheia to approximately the amount of the in-
itial investment, with the aim of making it a daily propaganda instrument, es-
pecially since the rival Pharos tis Thessalonikis had in the meantime ceased
publication. In the end both proposals failed, defeated by the indifference or
negativity of the national centre.
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