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Η ΧΗΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ 
ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΚΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 
*** 

Μαρίας Θ. Λυμπεράκη 
Θεοδώρου Λυμπεράκη 

*** 
Τον Μάρτιο του 1917 οι Βούλγαροι κατακτητές της Ανατολικής Μακε-

δονίας, μη μπορώντας να συγχωρήσουν στο γενναίο Έλληνα πατριώτη Μη-
τροπολίτη Ελευθερουπόλεως Γερμανό Σακελλαρίδη το γεγονός της ενερ-
γού συμμετοχής του αρχικά στην τελευταία φάση του Μακεδονικού αγώνα 
και στη συνέχεια στους εναντίον τους αγώνες, μετά την από τους ίδιους 
κατάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν 
στο Πράβι, όπου, αφού τον βασάνισαν και τον εξευτέλισαν επί πολλούς 
μήνες, τελικά, τη βροχερή νύχτα της 5ης προς 6η Ιουλίου του 1917, τον έσυ-
ραν έξω από τη φυλακή του με ισχυρή συνοδεία στρατιωτών, δήθεν για να 
τον οδηγήσουν στη Δράμα ή στη Βουλγαρία, στην πραγματικότητα όμως 
για να τον οδηγήσουν στο μαρτύριο, που έλαβε χώρα με την κατακρεούρ-
γησή του δίπλα σ’ ένα πηγάδι, κοντά στο χωριό Δάτο του σημερινού Δήμου 
Φιλίππων, από τις λόγχες των Βούλγαρων στρατιωτών. Στη συνέχεια τον 
απαγχόνισαν, ανάβοντας μάλιστα φωτιά κάτω από το μαρτυρικό σώμα 
του, μέχρις ότου εξέπνευσε, για να περάσει στην αθανασία και στη λαμπρή 
και μακρά χορεία εκείνων που μαρτύρησαν «για του Χριστού την πίστη την 
Αγία και της πατρίδος την ελευθερία». 

Από το πρωί της 6ης Ιουλίου του 1917 τύποις, από το Μάρτιο όμως 
του ίδιου έτους στην ουσία, ο μητροπολιτικός θρόνος Ελευθερουπόλεως 
έμεινε κενός. Το βάρος της ουσιαστικής διοικήσεως της Ιεράς Μητροπόλε-
ως και της πνευματικής καθοδηγήσεως του ποιμνίου της σ’ εκείνες τις χα-
λεπές εποχές ανέλαβε μια άλλη ηρωική μορφή του τόπου μας, ο στενός 
φίλος και συνεργάτης του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Γερμανού στον Μα-
κεδονικό αγώνα και στην κατά των Βουλγάρων αντίσταση, ο Αρχιερατικός 
Επίτροπος, παπα-Νικόλας Οικονόμος ή Βλάχος, του οποίου το πολύτιμο 
αρχείο, αποτελούμενο από εκατοντάδες έγγραφα αλλά και φωτογραφίες, 
με τη δική του επιμέλεια, με τη μετέπειτα φροντίδα του γιου του, αγαπη-
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τού Πραβινού ιερέα παπα - Δημήτρη Οικονόμου, κυρίως όμως χάρη στην 
ευαισθησία των τριών εγγονών του από το γιο του Παπα - Δημήτρη, του 
Νίκου, του Σπύρου και του Σταύρου Οικονόμου, παραδόθηκε, με τη μεσο-
λάβηση του υπογράφοντα, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Παράρτημα 
Καβάλας, επιτρέποντας, έτσι, να διασωθεί ένα ιδιαίτερα πολύτιμο κομμάτι 
της εκκλησιαστικής (και όχι μόνο) ιστορίας του τόπου μας και της περιοχής 
στην οποία εκτεινόταν η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. 

Με μια ενδεικτική, λοιπόν, κι όχι ασφαλώς αποκλειστική σειρά εγ-
γράφων στα οποία θ’ αναφερθούμε στη συνέχεια περιληπτικά και τα ο-
ποία προέρχονται από το πολύτιμο αρχείο που προαναφέραμε, θα επιχει-
ρήσουμε να φωτίσουμε εκείνη την περίοδο της εκκλησιαστικής ιστορίας 
του τόπου μας, προσπαθώντας συνάμα να δείξουμε τον αγώνα και τη 
συμβολή της τοπικής εκκλησίας στους κόπους και το μόχθο του χειμαζόμε-
νου λαού μας. 

Στις 18 Ιανουαρίου του 1918, μόλις είχαν φύγει οι Βούλγαροι κατα-
κτητές αφήνοντας ρημαγμένη και λεηλατημένη στην Ανατολική Μακεδονία 
και τους κατοίκους της, όσους είχαν επιζήσει, απόρους, ο υποδιοικητής 
Πραβίου στέλνει στον αρχιερατικό επίτροπο παπα – Νικόλα Οικονόμο ένα 
έγγραφο, με το οποίο του δηλώνει ότι συνιστά μια τετραμελή επιτροπή, 
αποτελούμενη από τον ίδιο τον ιερέα, τον Δήμαρχο Πραβίου και τις δε-
σποινίδες Γλυκερία Υφαντοπούλου και Μαρία Κυριακού, την οποία επι-
φορτίζει με το καθήκον να διανείμει δωρεάν στους πιο άπορους Πραβι-
νούς, 90 υποκάμισα και 25 δεκάδες καλτσών! 

Στη συνέχεια έρχεται ένα σημαντικό έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 
19 Οκτωβρίου 1918, υπογράφεται από τον «αρχιερατικό επίτροπο Οικο-
νόμου Νικόλαο» και περιέχει μια κατάσταση που περιγράφει τα ιερά άμ-
φια, τα κειμήλια και τα βιβλία που άρπαξαν οι Βούλγαροι κατακτητές από 
τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Πραβίου, (σήμερα Ελευθερούπολης), 
στις 24 Ιουνίου του 1917. Ήταν ένας χρυσοΰφαντος αρχιερατικός σάκος, 
ένας χρυσός σταυρός, ένα χρυσό εγκόλπιο, τρία χρυσοΰφαντα φελόνια, 
επτά επιτραχήλια χρυσοΰφαντα, δύο στιχάρια, ένας αρχαίος, κεντημένος 
τάπης της Αγίας Τραπέζης, δύο ευαγγέλια, από τα οποία το ένα χρυσό και 
το άλλο ασημένιο, σαράντα τέσσερα εκκλησιαστικά βιβλία, τρία χρυσοΰ-
φαντα καλύμματα, ένα ασημένιο θυμιατήρι, ένας Απόστολος, ένας ασημέ-
νιος σταυρός, «δύο αρχαία αγάλματα» (sic), ένα κουβούκλιο από κυπαρίσ-
σι και καρυδιά, πολύτιμο, σκαλιστό, (προφανώς περιέχον οστά κάποιου 
Αγίου) κι ένας σκαλιστός σταυρός από καρυδιά, του ενδέκατου αιώνα, η 
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συνολική αξία των οποίων, όπως στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται, ανερχόταν 
σε 19.555 δραχμές εκείνης της εποχής! 

Στις 20 Δεκεμβρίου του 1918 ο «Μητροπολίτης Ξάνθης και Καβάλλας 
Άνθιμος», όπως υπέγραφε, απέστειλε στον «Αιδεσ. Παπά Νικόλα» μια επι-
στολή, με την οποία τον πληροφορούσε ότι του ανατέθηκε από το Εκκλη-
σιαστικό Αρχιερατικό Συμβούλιο η εποπτεία της επαρχίας Ελευθερουπό-
λεως και γι’ αυτό τον καλούσε στην Καβάλα «δια τα περαιτέρω», προφα-
νώς, δηλαδή, για να του αναθέσει καθήκοντα κι αρμοδιότητες. Πρόκειται 
για ένα πολύ πρώιμο έγγραφο, που αποδεικνύει την πρώτη ανάληψη της 
φροντίδας της χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως από τον πλησιόχωρο Μη-
τροπολίτη Ξάνθης και Καβάλας. 

Στις 26 Δεκεμβρίου του 1918 ο πρόεδρος της κοινότητας Μουσθένης 
απηύθυνε προς τον αρχιερατικό επίτροπο παπα – Νικόλα μια επιστολή, με 
την οποία, αφού τον πληροφορούσε ότι κι οι δυο ψάλτες της κοινότητάς 
του είχαν πεθάνει ως όμηροι στη Βουλγαρία, του ζητούσε να μεσολαβήσει, 
ώστε ο κ. Στέργιος Σιμιτσής, άλλοτε δάσκαλος στο χωριό Κάρυανη, να διο-
ριστεί δάσκαλος στη Μουσθένη, γιατί συνάμα αυτός είχε τη δυνατότητα 
«να μετέρχεται και την ψαλτικήν». Μέσα απ’ αυτό το έγγραφο φαίνεται 
γυμνή η αλήθεια της πλήρους και ολοσχερούς αποδιοργάνωσης της ελλη-
νικής διοίκησης στην επαρχία της Ιεράς Μητροπόλεως, που έλαβε χώρα 
στη διάρκεια της τρομερής βουλγαρικής κατοχής 1915-1917, καθώς και 
του ολέθρου που έσπειραν οι κατακτητές, αφαιρώντας χιλιάδες ζωές με 
εκτελέσεις κι ομηρίες κι αφήνοντας ακόμη και τις εκκλησιές έρημες, χωρίς 
ιερείς και ψάλτες. 

Στις 4 Φεβρουαρίου του 1919 ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ξάνθης και Καβάλας, στην εποπτεία της οποίας εξακολου-
θούσε να υπάγεται η επαρχία Ελευθερουπόλεως, απέστειλε στον παπα–
Νικόλα μια επιστολή, με την οποία του ζητούσε να πληροφορήσει την ε-
ποπτεύουσα Ιερά Μητρόπολη για την τύχη των αρχιερατικών και λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Γερμανού, ποια 
ήταν τα ονοματεπώνυμα των ιερέων της επαρχίας Ελευθερουπόλεως οι 
οποίοι είχαν απαχθεί στη Βουλγαρία κι αν κάποιοι απ’ αυτούς εξακολου-
θούσαν να βρίσκονται στη Βουλγαρία, (το ενδιαφέρον, όμως, αυτό ζήτημα 
της συμμετοχής του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως στις θυσίες του Έ-
θνους φιλοδοξούμε να πραγματευτούμε σε ιδιαίτερο άρθρο), τον πληρο-
φορούσε ότι οι καταστάσεις με τις ζημίες που είχαν υποστεί τα χωριά της 
επαρχίας Ελευθερουπόλεως δεν είχαν φτάσει ακόμη στα χέρια της επο-
πτεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Καβάλας, τον ενημέρωνε ότι ο 
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Μητροπολίτης της τελευταίας, Άνθιμος, είχε πάθει «συμφόρηση» και τέλος 
του ζητούσε να στείλει τα χρήματα από τις εκδοθείσες άδειες γάμου, γιατί 
η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Καβάλας «είχε απόλυτον ανάγκην χρημά-
των». (Βλέπει εδώ ο αναγνώστης, σε πόσο δυσχερή θέση είχαν περιέλθει 
όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και η Εκκλησία στην Ανατολική Μακεδονία 
από τη συμπεριφορά των κατακτητών). 

Στις 9 Φεβρουαρίου του 1919 ο υποδιοικητής Πραβίου στέλνει στον 
Δήμαρχο Πραβίου, στον αρχιερατικό επίτροπο, παπα–Νικόλα Οικονόμο και 
στις δεσποινίδες Μαρίκα Κυριάκου και Ελένη Αθανασίου Νικολάου ένα 
έγγραφό του, με το οποίο τους ενημερώνει ότι συνιστά μια νέα, τετραμελή 
επιτροπή διανομής ιματισμού, την οποία επιφορτίζει με το καθήκον να 
συντάξει ονομαστικό κατάλογο των εντελώς απόρων της περιφερείας 
Πραβίου, των εχόντων ανάγκη ιματισμού, επισημαίνοντάς τους ότι έπρεπε 
να προτιμηθούν οι χήρες και τα ορφανά των φονευθέντων, στην Ελλάδα ή 
στη Βουλγαρία, των αποθανόντων από κακουχίες και στερήσεις, καθώς και 
οι οικογένειες των ομήρων και των προσφύγων. 

Στις 26 Φεβρουαρίου του 1919 ο Δήμαρχος Πραβίου, κ. Κωνσταντίνος 
Εμμανουηλίδης, αποστέλλει προς τον αρχιερατικό επίτροπο, «Αιδεσ. Ιερέα 
Νικόλαον», δύο έγγραφα: Με το πρώτο απ’ αυτά του κοινοποιεί την εγκύ-
κλιο του Υπουργείου των Στρατιωτικών «περί προσκλήσεως προς κατάταξη 
των στρατευσίμων της απογραφής του 1919» και τον παρακαλεί να φρο-
ντίσει, ώστε αυτή ν’ αναγνωστεί στους Ιερούς Ναούς της επαρχίας της Ιε-
ράς Μητροπόλεως, ενώ με το δεύτερο του κοινοποιεί έγγραφο του Υποδι-
οικητή Πραβίου «περί περιθάλψεως των θυμάτων του πολέμου», αξιωμα-
τικών ή οπλιτών, που είχαν περιέλθει σε κατάσταση απορίας. 

Την επομένη, 27η Φεβρουαρίου του 1919, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, 
οι κοινοτικές αρχές κι όλοι οι κάτοικοι του χωριού Κορμίστα (που σήμερα 
ανήκει στο Νομό Σερρών) απευθύνουν προς τον αρχιερατικό επίτροπο, 
παπά–Νικόλα Οικονόμο, επιστολή, με την οποία τον παρακαλούν να διο-
ρίσει τον πατέρα Στέργιο Παπαθανασίου ως ιερέα του χωριού, με τον ο-
ποίο η κοινότητα Κορμίστης είχε προβεί σε σχετική συμφωνία. Στην επι-
στολή αυτή βλέπουμε την Κορμίστα, (Χορομίτσα των υστεροβυζαντινών 
εγγράφων του Αγίου Όρους) να υπάγεται, ακόμη τότε, στην εκκλησιαστική 
και ποιμαντική δικαιοδοσία της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως. 

Στις 20 Μαρτίου του 1919 ο αρχιερατικός επίτροπος, παπα–Νικόλας 
Οικονόμος, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του Γενικού Διοικητή Ανατολι-
κής Μακεδονίας, αποστέλλει προς αυτόν μια πολύ ενδιαφέρουσα όσο και 
τραγική επιστολή: Πρόκειται για την ονομαστική κατάσταση των ιερέων 
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της επαρχίας Ελευθερουπόλεως που είχαν αποσταλεί όμηροι στα στρατό-
πεδα καταναγκαστικής εργασίας της Βουλγαρίας επί δεκαπεντάμηνο. Άλ-
λοι μεν εξ αυτών επέστρεψαν, άλλοι άφησαν τη τελευταία τους πνοή στα 
τρομερά εκείνα στρατόπεδα ή στο δρόμο της επιστροφής, κερδίζοντας κι 
αυτοί, όπως κι ο αείμνηστος Μητροπολίτης τους, τον ακάνθινο στέφανο 
του μαρτυρίου. Στο σημείο αυτό, όμως, έχουμε υποχρέωση απέναντι στην 
ιστορία να επισημάνουμε τον προφανή, βέβαια, λόγο, για τον οποίο οι 
Βούλγαροι κατακτητές έστειλαν στην εξορία όλους σχεδόν τους Ιερείς της 
Ανατολικής Μακεδονίας: Ήταν γιατί οι ιερείς θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίν-
δυνοι για την ανατροπή και ακύρωση του άνομου σκοπού των κατακτητών, 
ο οποίος ήταν ο αφελληνισμός της Ανατολικής Μακεδονίας, μια και οι ιε-
ρείς κρατούσαν και τότε, όπως και για αιώνες προηγούμενα, στις καρδιές 
των υπόδουλων Ελλήνων άσβηστη την ελπίδα της ανόρθωσης του γένους 
και διατηρούσαν ζωντανή την εθνική τους συνείδηση. 

Οι εξορισθέντες ιερείς ήταν οι ακόλουθοι και τα ονόματά τους, αντί 
για μνημόσυνο, κρίνουμε ότι πρέπει να μνημονεύσουμε στο παρόν πόνη-
μα: 
Από την Ελευθερούπολη σ’ εξορία είχαν σταλεί, ο ίδιος ο παπα– Νικόλας 
Οικονόμος και ο π. Αθανάσιος Σταμούλης, από τις Ελευθερές ο π. Απόστο-
λος Γεωργίου, ο οποίος πέθανε στην εξορία, από το Μυρτόφυτο (Δρέζνα) ο 
π. Βασίλειος Παπαθανασίου, από την Φωλεά (Τσούστη) ο π. Ιορδάνης Νι-
κολάου, από τη Φτέρη ο π. Γεώργιος Χρήστου, από τη Νέα Μήδεια, (σημε-
ρινό συνοικισμό των Ελευθερών), ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος, ο οποίος 
υπέκυψε στα τραύματα που του είχαν προξενήσει οι τύραννοι, όταν επέ-
στρεφε από την εξορία στην πατρίδα του, από το Ορφάνι ο π. Ευστάθιος 
Κεκρίδης, (για τα βάσανα του οποίου από τους Βουλγάρους νομίζουμε ότι 
πρέπει ν’ αφιερώσουμε ένα ιδιαίτερο άρθρο), από τη Μουσθένη ο π. Δη-
μήτριος Κωνσταντίνου, από την Αυλή ο π. Ιωάννης (το επώνυμο του οποί-
ου είναι δυσανάγνωστο), από το Παλαιοχώρι ο π. Απόστολος Γρηγορίου, 
από τη Νικήσιανη οι πατέρες Αθανάσιος Γεωργίου (ο οποίος υπέκυψε στις 
κακουχίες, τέσσερις ημέρες μετά την επιστροφή του στον τόπο του) και 
Παράσχος Κύρκου, από την Κορμίστα οι πατέρες Σωφρόνιος Αθανασίου, (ο 
οποίος υπέκυψε στις κακουχίες μόλις επέστρεψε στο σπίτι του),  Χριστό-
δουλος (Ράσκος (;) και ο π. Στέργιος Παπαθανασίου, από την Τσερέπλιανη 
(;) ο π. Γεώργιος Παπαδόπουλος και από τα Λακκοβίκια (παλιά Μεσολακ-
κιά) οι πατέρες Στέργιος Παπαχαραλάμπους και Μακάριος Παπαϊωάννου. 

Μετά το παραπάνω τραγικό έγγραφο παραθέτουμε ένα ακόμη, τρα-
γικότερο, το οποίο συνέταξε ο παπα-Νικόλας Οικονόμος ως «Αρχιερατικός 
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επίτροπος του αγίου Ελευθερουπόλεως». Το έγγραφο αυτό δεν φέρει χρο-
νολογία, πλην όμως από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι συντάχθηκε 
άμα τη επιστροφή του συντάκτη του από την ομηρία στα βουλγαρικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το έγγραφο απευθύνεται «προς την Αυτού 
Σεβασμιότητα τον Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος» και αποφεύ-
γοντας, λόγω της τραγικότητάς του, να το σχολιάσουμε, παραθέτουμε αυ-
τούσιο το πιο σημαντικό κομμάτι του: «… Άμα τη κατά το χιλιοστόν εννεα-
κοσιοστόν δέκατον έκτον έτος αφίξει των προαιωνίων εχθρών του έθνους 
και της εκκλησίας ημών, των απαισίων Βουλγάρων, οίτινες με εξοντωτικόν 
πρόγραμμα ήλθον, (στρεφόμενοι;) μεταξύ των άλλων κυρίως (κατά;) επι-
στημόνων, εκ των οποίων άλλοι μεν εξορίσθησαν, άλλοι εφυλακίσθησαν 
και άλλοι εδολοφονήθησαν, δεν ηδυνήθη να υπεκφύγει και ο ημέτερος 
Μητροπολίτης Άγιος Ελευθερουπόλεως, παρά (των) τα μένεα πνεόντων 
κατ’ αυτού από το δεκατρία (εννοεί τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο του 1913), 
δεν ήργησαν να προσάψωσιν κατ’ αυτού κατηγορίαν ως κατασκόπου και 
την 6ην Φεβρουαρίου το 917 συλληφθείς ερρίφθη εις τα φυλακάς όπου 
εκρατήθη μέχρι της απαγωγής μας εις εξορίαν γεννησομένης τη 23 Ιουνίου 
του ιδίου έτους και την 28 του ιδίου μηνός και έτους απήχθη νύκτωρ εκ 
Πραβίου, κατ’ αφήγησιν των ενταύθα εναπομεινάντων…» (και περιγράφε-
ται ακολούθως το γνωστό μαρτύριο του εθνομάρτυρα). 

Από τις 23 Μαρτίου του 1919 έρχεται ένα έγγραφο του Δημάρχου 
Πραβίου, Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη προς τον αρχιερατικό επίτροπο, με 
το οποίο παρακαλείται ο τελευταίος να μεριμνήσει για την τελετή της επί-
σημης δοξολογίας της εορτής της 25ης Μαρτίου, η οποία εορτή δεν είχε 
τελεστεί για πολλά από τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της εχθρικής κατά-
κτησης. 

Στις 20 Απριλίου του 1919 ο Υποδιοικητής Πραβίου ζητά από τον αρ-
χιερατικό επίτροπο, παπα–Νικόλα Οικονόμο, να τον ενημερώσει για τα 
επιδόματα που θα εισέπρατταν οι παλιννοστήσαντες από την τρομερή, 
δεκαπεντάμηνη εξορία ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως. 

Από τις 6 Μαΐου του 1919 έχουμε τρία (3) έγγραφα της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ξάνθης και Καβάλλας (έτσι ήταν γραμμένο το όνομα της πόλης), τα 
οποία υπογράφει ο Μητροπολίτης Άνθιμος, με τα οποία η ως άνω Ιερά 
Μητρόπολη ζητά από τον αρχιερατικό Επίτροπο της χηρεύουσας ακόμη 
Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως: 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 187 έγγραφο, να συγκεντρώσει από τους εφημε-
ρίους και τις εκκλησιαστικές επιτροπές των ιερών ναών της επαρχίας Ε-
λευθερουπόλεως λεπτομερείς δηλώσεις «περί των ζημιών των προελθου-
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σών εκ του πολέμου εις τας περιουσίας των ιερών ναών(τόσον του Πραβί-
ου, όσον και των λοιπών κοινοτήτων), τις οποίες να υποβάλει στην Υπο-
διοίκηση Πραβίου. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 188 έγγραφο, να ειδοποιήσει τις εκκλησιαστικές 
επιτροπές των ιερών ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως ν’ 
αποστείλουν στην εποπτεύουσα Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Καβάλας 
πληροφορίες σχετικές με τον αριθμό των ενοριακών ναών και εξωκκλησί-
ων, καθώς και των ιδιωτικών εκκλησιδίων που υπήρχαν σε κάθε χωριό, στη 
μνήμη ποιού αγίου τιμάται κάθε ναός, τα πλήρη στοιχεία όλων των εφη-
μερίων των ναών αυτών, τις γραμματικές τους γνώσεις κλπ. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 189 έγγραφο, να ειδοποιήσει τις εκκλησιαστικές 
επιτροπές των ιερών ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, σε 
συνεργασία με λογίους που υπήρχαν σε κάθε χωριό, (αρχαιολόγους, δα-
σκάλους κλπ.), ν’ αποστείλουν στην εποπτεύουσα Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης 
και Καβάλας πληροφορίες σχετικές με τ’ αντικείμενα και ιερά σκεύη των 
ναών, εξωκκλησίων, νεκροταφείων κλπ. που είχαν αρχαιολογική αξία, κα-
θώς και των παλαιών εικόνων αυτών. 

Στις 24 Μαΐου του 1919 ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Καβάλλας, κ. Άν-
θιμος αποστέλλει στον αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ε-
λευθερουπόλεως επιστολή, με την οποία του ζητά πληροφορίες για το σε-
πτό σκήνωμα του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως κ. Γερμα-
νού, το οποίο είχε βρεθεί πρόσφατα, για τον τόπο όπου αυτό βρέθηκε και 
για την πάνδημη κηδεία του, της οποίας προέστη ο Μητροπολίτης Θεου-
πόλεως, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1919 ο τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρό-
νου ζητά από τον παπα–Νικόλα να προτρέψει τα ευσεβή Χριστιανόπαιδα 
να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής στην πρώτη τάξη της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης (η οποία είχε, ήδη έκτοτε, ανάγκη, προφανώς, μαθητών). 

Σ’ ένα έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως με ημερο-
μηνία 14 Οκτωβρίου 1919 η εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Αγί-
ου Νικολάου Ελευθερουπόλεως, συνελθούσα σε συνεδρίαση μετά του Αρ-
χιεαρατικού Επιτρόπου, αποφασίζει να καταθέσει στο υποκατάστημα της 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στην Καβάλα 8.000 δραχμές, για να υπάρ-
χουν για τις ανάγκες του ναού. Το ενδιαφέρον του εγγράφου αυτού συνί-
σταται στο ότι τη γνησιότητα των υπογραφών των μελών της επιτροπής, 
(Νικολάου Νικολάου, μετέπειτα Δημάρχου Πραβίου και Ιωσήφ Στεφάνου), 
καθώς και του αρχιερατικού επιτρόπου, επικυρώνει με την σφραγίδα της 
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Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Καβάλλας και με την υπογραφή του ο Μη-
τροπολίτης της, κ. Άνθιμος. 

Την 21η Οκτωβρίου του 1919 ο ίδιος πιο πάνω Μητροπολίτης Ξάνθης 
και Καβάλλας ζητά από τον παπα–Νικόλα να φροντίσει, ώστε η τοπική εκ-
κλησία (εννοεί, προφανώς, την Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως) να 
συνδράμει  με κάποιο χρηματικό ποσό στην αγορά θρανίων από την επι-
θεώρηση των σχολείων, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της λει-
τουργίας των σχολείων της περιφέρειας Ελευθερουπόλεως. 

Ακολουθεί ένα σημαντικό έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου 2272 της 
7ης Νοεμβρίου 1919 της Υποδιοικήσεως Πραβίου, με το οποίο η εν λόγω 
Υποδιοίκηση ζητά από τον αρχιερατικό επίτροπο, παπα–Νικόλα Οικονόμο, 
να ζητήσει από τους καταγόμενους από τη Δυτική Θράκη ιερείς της Ιεράς 
Μητροπόλεως, να παλιννοστήσουν στους τόπους καταγωγής τους, γιατί οι 
εκεί παλιννοστήσαντες Έλληνες παραπονούνταν για την έλλειψη ιερέων. Ο 
συντάκτης του παρόντος έχει τη γνώμη ότι εν προκειμένω η Υποδιοίκηση 
αναφερόταν οπωσδήποτε και στους ιερείς εκείνους που είχαν έλθει στην 
Ελλάδα από την Ανατολική Θράκη (ή ενδεχομένως μόνο σ’ εκείνους), οι 
οποίοι όφειλαν να επιστρέψουν στους τόπους καταγωγής τους, δεδομένου 
ότι μετά τη Συνθήκη των Σεβρών και την υπαγωγή ολόκληρης της Θράκης 
υπό ελληνική διοίκηση, πολλοί Έλληνες είχαν επιστρέψει στους τόπους 
όπου διαβίωναν πριν την αναγκαστική μετανάστευσή τους στην Ελλάδα. 

Σ’ ένα έγγραφό της από την 29η Δεκεμβρίου του 1919 η εκκλησιαστι-
κή επιτροπή του ενοριακού ναού της Μουσθένης στέλνει στον αρχιερατικό 
επίτροπο το πρακτικό με το προϊόν του εράνου υπέρ των ορφανών των 
πολέμων, τον οποίο είχε διενεργήσει κατόπιν εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εδώ μνημονεύεται κι η σημαντική πληροφορία 
ότι η επαρχία Πραβίου υπαγόταν τότε στο Νομό Δράμας. 

Με έγγραφο που αποστέλλει ο τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρό-
νου, Μητροπολίτης Προύσης, κ. Δωρόθεος, στις 30 Απριλίου του 1920 
πληροφορεί τους ιερείς και τους πιστούς Χριστιανούς της Ιεράς Μητροπό-
λεως ότι η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου όρισε ως τοποτηρητή της χη-
ρεύουσας από του μαρτυρικού θανάτου του Μητροπολίτου Ελευθερουπό-
λεως κ. Γερμανού Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως «τον Πανιερώτα-
τον Μητροπολίτην Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνόν», τον οποίο τους προτρέ-
πει να δεχθούν ασμένως, να τον τιμούν και να τον αγαπούν και να μνημο-
νεύουν το όνομά του κατά τις ιερές τελετές (δείτε το ωραίο αυτό έγγραφο, 
αυτούσιο σε διπλανή στήλη). 
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Μετά το πιο πάνω έγγραφο ο ορισθείς ως τοποτηρητής της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ελευθερουπόλεως Μητροπολίτης Νευροκοπίου, κ. Δαμασκη-
νός, στις 6 Μαίου του 1920 αποστέλλει έγγραφο προς όλους τους κληρι-
κούς, δημογέροντες και κατοίκους της επαρχίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Ελευθερουπόλεως, με το οποίο τους ανακοινώνει την εκ μέρους του ανά-
ληψη της Τοποτηρητείας της Ιεράς Μητροπόλεως και αναθέτει χρέη αρχιε-
ρατικού επιτρόπου στον παπα– Νικόλα Οικονόμο ή Βλάχο. 

Τον Απρίλιο του 1921 βρίσκεται σ’ εξέλιξη η μικρασιατική εκστρατεία 
του ελληνικού στρατού και πολλοί επίστρατοι από την επαρχία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως βρίσκονται ήδη στο μέτωπο. Γι’ αυτό στις 
26 Απριλίου του 1921 ο παπα–Νικόλας στέλνει στον τοποτηρητή Μητρο-
πολίτη Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνό μια επιστολή, με την οποία, αφού του 
αναφέρει ότι ο ίδιος είναι πρόεδρος της επιτροπής εράνου υπέρ των από-
ρων οικογενειών των επιστράτων, του ζητά όπως επιτραπεί στην επιτροπή 
να ψηφίσει ένα μηνιαίο βοήθημα υπέρ των οικογενειών των επιστράτων 
από το εκκλησιαστικό ταμείο. Πάνω στο ίδιο έγγραφο ο τοποτηρητής Μη-
τροπολίτης αναγράφει την εγκριτική του απόφαση και αφού την σφραγίζει 
με την σφραγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, την υπογρά-
φει ως «τοποτηρητής Ελευθερουπόλεως Δαμασκηνός». 

Στις 9 Αυγούστου του έτους 1921 ο τοποτηρητής του Οικουμενικού 
Θρόνου Μητροπολίτης Καισαρείας Νικόλαος αποστέλλει έγγραφο στον 
Μητροπολίτη Ξάνθης και Καβάλας κ. Άνθιμο με τον οποίο τον ενημερώνει 
ότι «λόγοι πολιτικοί και εθνικοί, των παρουσών μάλιστα περιστάσεων, ε-
πιβάλλουσιν όπως η πνευματική διακυβέρνησις της χηρευούσης Μητρο-
πόλεως Ελευθερουπόλεως διεξάγηται υπό της Πανιερότητος αυτής (ενν. 
τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Καβάλλας) ως πλησιεστέρου αρχιερέως» και 
τον πληροφορεί ότι «ενεκρίθη και απεφασίσθη συνοδικώς, όπως η τέως τω 
Πανιερωτάτω Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνώ ανατεθειμένη 
προσωρινή Τοποτηρητεία της Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, ανατεθή 
τη Πανιερότητι αυτής» (ενν. του Μητροπολίτου Ξάνθης και Καβάλλας, κ. 
Ανθίμου). 

Ένα ακόμη σχετικό έγγραφο, φέρον ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 1921, 
εκδίδεται στη συνέχεια από τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Καβάλλας κ. Άν-
θιμο και αποστέλλεται στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. Το έγ-
γραφο αυτό περιέχει απόσπασμα από το υπ’ αρ. 31 φύλλο της 7ης Αυγού-
στου του 1921 του επισήμου εκκλησιαστικού εντύπου του Πατριαρχείου, 
«Εκκλησιαστική Αλήθεια». Με το έγγραφό του αυτό ο νέος τοποτηρητής 
της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως ενημερώνει την Ιερά Μητρό-
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πολη ότι στους λόγους που επέβαλαν την άρση της Τοποτηρητείας της ε-
παρχίας Ελευθερουπόλεως από τον Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Δαμα-
σκηνό περιλαμβανόταν, πλην άλλων, και το γεγονός ότι η επαρχία Νευρο-
κοπίου, «αριθμούσα ήδη ικανάς κοινότητας, έχρηζε της αυτοπροσώπου 
και ενδελεχούς διακυβερνήσεως και τακτικής περιοδείας του οικείου Μη-
τροπολίτου, προς διοργάνωσιν των νέων κοινοτήτων…» 

Η Τοποτηρητεία, συνεπώς, της χηρεύουσας Ιεράς Μητροπόλεως Ε-
λευθερουπόλεως από τον Μητροπολίτη Νευροκοπίου, κ. Δαμασκηνό διήρ-
κεσε από τις αρχές Μαΐου του 1920 μέχρι τον Οκτώβριο του 1921, αυτό δε 
το τελευταίο χρονικό σημείο προκύπτει, μεταξύ άλλων εγγράφων, κι από 
το φέρον αριθμό πρωτοκόλλου 417 και εκδοθέν την 5η Φεβρουαρίου του 
1922 έγγραφο του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου προς τον Μητροπολίτη 
Νευροκοπίου κ. Δαμασκηνό, στο οποίο αναφέρεται ότι «γνωρίζομεν τη 
Υμετ. Πανιερότητι, ότι από του μηνός Οκτωβρίου παρελθόντος έτους διω-
ρίσθη Τοποτηρητής Ελευθερουπόλεως ο Πανιερ. Ξάνθης…». 

Τέλος, και η Τοποτηρητεία του Μητροπολίτου Ξάνθης και Καβάλλας κ. 
Ανθίμου λήγει την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 1922, οπότε εκλέγεται ως Μη-
τροπολίτης Ελευθερουπόλεως ο τιτουλάριος επίσκοπος Λεύκης κ. Κωνστα-
ντίνος Μεγκρέλης στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, έχοντας ως 
συνυποψηφίους τους μητροπολίτες Μυρέων Φιλόθεο και Θεοδωρουπό-
λεως Λεόντιο. 

Επιλέξαμε μόνο λίγα, χαρακτηριστικά έγγραφα της εκκλησιαστικής ι-
στορίας του τόπου μας, που αφορούν την χρονική περίοδο στην οποία α-
ναφέρεται το παρόν πόνημα, αφήνοντας για τους ειδικούς επιστήμονες 
την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση όλων των εγγράφων του Αρχείου 
της οικογένειας Οικονόμου. Πιστεύουμε, όμως, ότι μέσα απ’ αυτά τα λίγα 
έγγραφα καταφάνηκε η πολυσχιδής, κοινωνικά σωτήρια κι εθνικά απαραί-
τητη προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως στην ιδιαίτερα 
δύσκολη εκείνη περίοδο που ήταν ακέφαλη, ενώ η πατρίδα περνούσε μια 
από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της. Βλέπουμε την Ιερά Μη-
τρόπολη και όλη εν γένει την τοπική εκκλησία, όσο μεν διαρκεί η βουλγα-
ρική κατάκτηση, να δίνει το αίμα των Μητροπολιτών της και των ιερέων 
της για την πατρίδα, να υφίσταται τα πάνδεινα, γιατί στέκεται σαν το πιο 
επικίνδυνο εμπόδιο στην προσπάθεια αφελληνισμού της Ανατολικής Μα-
κεδονίας, την βλέπουμε όμως και μετά την απελευθέρωση ν’ αγωνίζεται με 
κάθε τρόπο και μέσο για την ανακούφιση των πασχόντων, την περίθαλψη 
των ορφανών και των χηρών και για την αναδιοργάνωση των κοινωνικών 
και διοικητικών δομών της επαρχίας της. Βλέπουμε, τελικά, μέσα από την 
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πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως, στα δύσκολα εκείνα πέντε χρόνια της χη-
ρείας του θρόνου της, πόσο ενεργός ήταν ο ρόλος της Ελληνικής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας στους αγώνες του έθνους και στις προσπάθειες αναδιοργά-
νωσης της ζωής μετά το τέλος αυτών των αγώνων κι αντιλαμβανόμαστε, μ’ 
αυτά τα λίγα παραδείγματα, πόσο άδικες είναι οι σύγχρονες προσπάθειες 
να την θεωρήσουν απούσα από την πορεία της διαχρονικής πάλης και α-
νάπτυξης του Ελληνισμού. 
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Ο Πρόεδρος του Ιστορικού & Λογοτεχνικου Αρχείου Καβάλας κ. Νικόλαος 
Ρουδομέτωφ κατά την έναρξη του Συνεδρίου 

 

 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτίου 
Π[ανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβούνης 


