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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Το Θρακικόν Κέντρον εις τάς επιδιώξεις του ανέκαθεν π&ριέλαβε καί 

την αναγραφήν, μετά σεβασμού και τιμής, των βιογραφιών διακεκριμένων 
προσιόπων τοϋ κλήρου και του λαοϋ, άτινα άφήκαν αγαθήν μνήμην εις τάς 
χρυσάς δέλτους τής ιστορίας και έξαίρονται διά τούς αγώνας των υπέρ τοΰ 
Γένους καί τής Εκκλησίας. Μεταξύ αυτών ο αείμνηστος διαπρεπής 'Ιε
ράρχης Ειρηναίος, κατέλαβε πρωτοποριακήν καί έξέχουσαν θέσιν, ως σο
φές ιστορικός, υποδειγματικός τής θρησκείας μας λειτουργός καί ανώτερος 
πνευματικός άνθρωπος. ( ’Εμβριθή μελέτην του περί τής «Δημοκρατικής 
Διοικήσεως τοΰ υποδούλου Γένους» έδημοσίευσαν τά «Θρακικά» εις τον 23ον 
Τόμον των σελ. 73— 77). 'Ο συνάδελφος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 
Γ. Κ. Γεωργιάδης, συνδεόμενος διά στενής γνοοριμίας μετά τοΰ άποδημή- 
σαντος, παρακληθείς, διερμηνεύει· κατωτέρω τά αισθήματα θαυμασμού καί 
έκτιμήσεως, ύφ’ ών διεπνέετο δ αλύτρωτος Ελληνισμός, μετά σύμπαντος 
τοΰ Θρακικοΰ κόσμου.

Τά «ΘΡΑΚΙΚΑ»
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f  Ο ΣΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Mioc .μεγάλη μορφή τής εκκλησίας ό Σάμου Ειρηναίος δεν υπάρχει πλέον έν 

τή ζωή. Ή εκκλησία: έχασε τόν σοφόν Ιεράρχην, ή Σάμος τον στοργικόν Ποιμένα, 
ή ’Ορθοδοξία τον άκαταπόνητον απολογητήν, ή κοινωνία τόν μέγαν ανθρωπιστήν, 
τά γράμματα τόν γλαφυρόν συγγραφέα καί ή φιλοσοφία τόν 'βαθυστόχαστου μελε
τητήν. Καί ήτο πράγματι πολύπλευρος ή προσωπικότης του Σάμου Ε,ίρηναίου. 
Τόν έγνώρισα τό πρώτον ως μαθητής τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης. ’ Ητο τότε 
Δευτερεύων των Πατριαρχείων. Τό επιβλητικόν του παράστημα, ή αριστοκρατική 
του έμψάνισις, ή ψυχική του ευγένεια, ή μελωδικότης τής φωνής του, ή χάρις καί ή 
δύνομις τοΰ λόγου του συνήρπαζαυ τόν συνομιλητήν του καί τόν μετέφερον ε)ίς άνω-
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τερους πνευματικούς κόσμους. Εις την Πατριαρχικήν αυλήν, την κιάωτόν αυτήν των 
εκκλησιαστικών και εθνικών παραδόσεων έθήτευσεν ό Ειρηναίος επί εξαετίαν, άνελ- 
θών εις τό ύπατον ώξίωμα τοΰ Οικουμενικού Θρόνου το του ’Αρχιδιακόνου καί 
μεστός εκκλησιαστικής πείρας καί .έχων άρτίαν' θεολογική;ν κατάρτιση/ χειροτονεί
ται έπι Γερμανού τού Ε ' Επίσκοπος και τοποθετείται τό 1913 ώς Μητροπολίτης 
τής νεωστί Ιδρυθείσης τότε Μητροπόλεως Δαρδανελλίων και Λαιμψάκου. Δυστυχώς 
τά έπακολουθήσαντα πολεμικά γεγονότα δεν έπέτρεψαιν εις τον Ειρηναίον νά εκ
δήλωσή έν όλη αυτή τη λαμπρότητι τήν δυναμικήν του προσωπικότητα. Μετά έν 
έτος ήναγκάσθη, νά έπιστρέψη εις Κωνσταντινούπολιν ένθα πα.ρέμεινε μέχρι πέρατος 
τοΰ πολέμου. Κατόπιν ή Ιερ ά  Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως ώνόμασεν αυτόν καί 
πάλιν Δαρδανελλίων καί με τον τίτλον τούτον άνεχώρησε προς περίθαλψιν τής ύγείας 
του εις Παρισίους, ένθα εγγραφείς είς τό Πανεπιστήμιον τής Σορβόννης ήκουσε μα
θήματα ιστορίας τής φιλοσοφίας καί αιίσίθητικής. Μετά την επιστροφήν του ·έκ Πα- 
ρισίων .καί συγκεκριμένως τον Μάρτιον τοΰ 1926 έξελέγη Μητροπολίτης Σάμου 
ένθα παρέμεινε μέχρι τοΰ θανάτου του. Είς τήν Σάμον, τον ειδυλλιακόν αυτόν τόπον 
μέ τήν ψυχικήν ευγένειαν των κατοίκων της, ευρεν ό ιΕίρηναΐος τό κατάλληλον έδα
φος διά νά άναπτύ'ξη όλην το·υ τήν ακτινοβολίαν, τήν πολυσχιδή του προσωπικότητα 
καί νά έικ'χύση άφθονους τους πλουσίους θησαυρούς τής καρΙδίας καί τοΰ1 πνεύματός 
του. Δεν υπήρξε τομεύς τής ζωής, εκκλησιαστικός, εθνικός, κοινωνικός, πνευματικός, 
ό όποιος νά μήν ύπέστη τήν ευεργετικήν του έπίδρασιν καί νά μή φέρη άποτυπωμέ- 
νην τήν σφραγίδα τής προσωπικότητάς του. Δεν θά εκθέσω ·έν λεπτομερεία τί ό 
Ειρηναίος άπέδωκε είς όλους αυτούς τούς τομείς, περιορίζομαι μόνον νά παραθέσω 
περικοπήν τής προσφωνήσεως τοΰ Δημάρχου Σάμου κατά τον εορτασμόν τής 
τριακονταετίας τής αρχιερατικής του ζοοής: «Λογίζομαι ευτυχής, λέγει ό κ. Δή
μαρχος, διότι είς εμέ έλαχεν ή ΰψίστη, τιμή... ΐνα γίνω, ό ερμηνευτής τών τοιούτων 
τιμητικών εκδηλώσεων καί τούτο διότι είς σειράν δεκάδων ετών παρηκολούθησα 
έκ τοΰ σύνεγγυς, είς όλους τούς τομείς, τόσον κατά τάς χαλεπός καί δυσκόλους 
ημέρας τής ξενικής κατοχής οσον καί κατά τάς μετέπειτα τής 'άπελευθερώσεως 
ευτυχείς ημέρας τήν πολυσχιδή καί γονιμοποιόν δράσιν Σας, καθ’ ήν ή υπέροχος 
προσωπικότης Σας, έπεβλήΟη καί μετουσιώθη είς φωτεινόν μετέωρον έκπέμπον 
φωτεινός καί θερμογόνους ακτίνας προς πάσαν κατεύθυνσιν......

Ά λλ’ ό,τι κυρίως διέκρινε τον Ειρηναίον ήτο τό άσίγαστον πάθος του προς 
τήν μελέτην καί έργα φιλολογίας καί βιολογίας και φιλοσοφικά Συγγράμματα 
διαφόρο:ν κοσμοθεωριών, γράφει ό ’ίδιος, ήσαν τά αντικείμενα τών μελετών μου 
καί Συγγράμματα χριστιανικής φιλοσοφίας Ρώσων σοφών προς αποσαφήνισιν καί 
έμβάθυνσιν τών μυστηριακών 'αληθειών τοΰ πνεύματος διά νά κατάληξη κατόπιν 
τών μελετών του αυτών είς τήν θαυμασίαν διατύπιωσιν ότι ο Χριστιανισμός καί 
μάλιστα ή ’Ορθοδοξία είναι σύνθεσις τού άρ,χαίου άπολλωνείου χαροποιού1 πνεύ
ματος ώς μορφής καί τού Χριστού ώς πνευματικού βάθους, εντός τής οποίας ό 
άνθρωπος, ώς υπέρτατη. αξία, γίνεται τό μέτρον καί ό ρυθμός τής πνευματικής 
πορείας τοΰ κόσμου.

Οί πέντε ογκώδεις Τόμοι τών «Μελετημάτων» του, τούς οποίους μάς άφή,κε, 
θά μαρτυρούν έσαεί τήν μεγάλην του πνευματικήν καλλιέργειαν, τήν σοφίαν του, 
τήν πραότητα τής ψυχής του, τούς άγώνας του υπέρ τής ’Ορθοδοξίας, τήν βαθείαν 
πίστιν του είς τον Θεόν καί τον άνθρωπον.

"Ας είναι αιώνια ή μνήμη του.
Γ. Κ. ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΣ
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Μ. Διδάσκαλος τον Οικουμενικόν Θρόνον— Δημοσιογράφος— ’Ε πίτιμος  
’Αρχισυντάκτης τον  «Έ ΰνικον Κ ηρνκος »  Ν . Ύ όρκης και 'Επίτιμον Μ έ

λος τον Θρακικον Κέντρου
( Ή  ανωτέρω φωτογραφία έπεδόϋ'η ίδιοχείρως εις τόν κ. Φ. Μανουηλίδην «.μετ' εξαι
ρετικής έκτιμήσεως και αγάπης» κατά την εις Νέαν Ύ όρκην— 'Ιούνιος 1963— 
ουνάντηοίν των).
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Ό  Δηιμήτριος Καλλίμαχος έγεννήθη περί τό τελευταΐον τέταρτον τού 19ου 

αίώνος στή Μάδυτο τής Α. Θράκης. Έσπούδασε στην Πόλι, στην Σμύρνη, καί στην 
Ά9ήνα. Στην Αμερική μετέβη στα 1914 καί έκτοτε, χωρίς την παραμικρή ανά
παυλα, ©μάχετο καί ήγωνίζετο καί μιλούσε καί έφώναζε διά τήν Ελληνικήν 'Ορθο
δοξίαν, τήν έκπαίδεοσιν καί τήν Ελλάδα. Ή φωνή του αγνή, θερμή, παιλλόμενη, 
γεμάτη γενναιότητα καί τόλμη, δεν ύπέστη εις δλον αυτό τό διάστημα κανενός εί
δους πτώσιν ή ϋφεσιν. Πάντα στη διαπασών άκουγόταν ιμέ τό ίδιον πολεμικόν 
μένος. Έπρόκειτο για  'αγωνιστικήν φυσιογνωμίαν άκατάβλητον καί άδάμαστον, 
που τολμούσε νά διακυρήττη τήν αλήθειαν, χωρίς να όρρωδρ μπροστά σε τίποτε 
ενάντιον καί αντίθετον των ξεκαθαρισμένων του πεποιθήσεων. "Ο Δρ Καλλίμα
χος έδικαίωνε τό ώραίον του ελληνικόν έπώνυμον στο ακέραιον. Διότι ή ζωή του 
αληθινά τίποτε άλλο δεν ήτο παρά μία μάχη ωραία! Όΰδεμία άλλη, φυσιογνωμία 
στον τομέα τής δημοσιογραφίας υπήρχε μέσα στις τάξεις τού 'Ελληνισμού τής 
Αμερικής πού θά μπορούσε, όχι νά τον συναγωνισθή, άλλ’ άπλώς νά παραλληλι- 
σθή μαζί του. 5Ηταν έκτος συναγωνισμού, μοναδικός. Ό  Ελληνισμός τής ’Αμε
ρικής, πού στάθηκε τόσον άτυχος σε άλλες περιπτώσεις καί σημεία, σημαντικώ- 
τατα, στό πρόσωπο τού Θρακιώτη αυτού κληρικού - διανοουμένου, ύπήρξεν άφαν- 
τάστως τυχερός, διότι σ’ αυτό τό εκφραστικό πρόσωπο, πού όταν αγόρευε θύμιζε 
λιοντάρι αδάμαστο, βρήκε τον άδιάλλαχτο, τον πεισματάρη, τον γενναίο καί άφοβο, 
τον ακούραστο καί αδίσταχτο συνήγορο των πόθων καί καϋμών του. 'Πολλά άπό τά 
καλά έργα τής εν ’Αμερική όμογενείας, οφείλονται στο ότι ό Καλλίμαχος τά υπερά
σπισε καί άγωνίσθηκε γιά νά γίνουν πράξη. "Ο,τι καί νά πή καί νά προσθέση κα
νείς, δεν θ'άναι άρκετό γιά νά τον δώση άκέραιο, γιατί ό Καλλίμαχος ήταν ένα άπί- 
θανο ηφαίστειο, καλώς εννοούμενου πατριωτισμού, πού βρισκόταν πάντα σε δράση 
καί κανείς δεν ήξερε τί έκρυβε μέσα του καί τ! μπορούσε νά εκτίναξη στήν επι
φάνεια. Φρουρός ακοίμητος τού συνόλου των αποδήμων, ό ι'Πρωθιερεύς - Δη- 
μοσιολόγος Καλλίμαχος έγραφε καί κατήγγειλλε καί χτυπούσε, μέ τό άκαταμάχητο 
φραγγέλιο πού ήταν ή πέννσ του, δεξιά καί αριστερά, όπου τέλος έβλεπε εχθρούς 
κρυφούς καί φανερούς, άπ ’ αυτούς πού βάλθηκαν νά ξεκάμουν τον ‘Ελληνισμό, 
άποχρωματίζαντάς τον γιά νά τόν καμαρώνουν έτσι, σάν... φιλέλληνα! ΆπέΘανε 
μέ τήν ζωηράν άπογοήτευσιν καί τό πικρόν παράπονον διά τήν κατάπτωσιν, είς 
ήν εύρισκεται ή έκπαίδευσις τού Ελληνισμού τής ’Αμερικής, διά τήν έλλειψιν επαρκών 
σχολείων προς μόρφωσιν τής νεότητος καί ύπεστήριζε πάντοτε δτι εάν δεν έλσμβά- 
νοντο ριζικά μέτρα, τά εκατομμύρια τού ‘Ελληνισμού τούτου, ήσαν καταδικασμένα. 
Δυσανασχετούσε καί έθλίβετο δταν έίβλεπεν δτι δεν ύπήρχεν ανάλογος άντίδρασις 
έκ μέρους τής εκκλησίας, των αντιπροσώπων τού Ελληνικού κράτους καί τών πολυ
πληθών Σωματείων καί μαχητική άντίκρουσις τής οργανωμένης προπαγάνδας, ήτις 
ώργίαζε καί έλυμαίνετο τά εθνικά μας ζητήματα έν ’Αμερική, Καναδρ καί αλλαχού.

Φ. Μ. «ΘΡΑΚΙΚΛ»
Το Θοαχιχον Κέντρον άμα τη θλιβερά αναγγελία του θανάτου, εσπευοε 

νά άποστείλη τάς ·χάτωθι δυο έπιστολάς: «17η ’Οκτωβρίου 1963
Προς τον υιόν καί τούς Οικείους τού άποθανόντος Δημητρίου Καλλιμάχου

’Αγαπητοί φίλοι, Είς Νέαν Ύόρκην

Δεν εΐναι δυνατόν νά σάς περιγράψωμεν τήν βαθυτάτην θλΐψιν καί συντριβήν, 
ήν μάς έπροξένησεν ό άναγγελθείς διά τών αθηναϊκών εφημερίδων θάνατος τού άνεκ- 
τιμήτου καί σεβςχστοΰ φίλου μας, πατρός καί οικείου σας Δ, Καλλιμάχου.
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Εύρισκόμεθα άττό ετών εις στενήν και καρποφόρον συνεργασίαν, εΐχομεν δέ 
πυκνήν αλληλογραφίαν μετά του μεταστάντος, ή τελευταία επιστολή του οποίου 
καθώς και ή άπάντησίς μας ©χρονολογείτο τον παρελθόντα μήνα. Έγνωρίζαμεν και 
άπό τήν πρόσφατον προσωπικήν έπίσκεψιν του Προέδρου μας εις Ν. Ύόρκην δτι 
καί λόγφ τής ηλικίας του κατετρύχετο άπό ασθενεί ας καί ύπερκόπωσιν, αϊτινες δέν 
τον ήμπόδιζον να έξσκολουθή τάς μελετάς του καί νά γράφη νυχθημερόν διά τά 
εθνικά μας ζητήματα, διά τήν παιδείαν, διά τά συμφέροντα τής αγαπητής κοινής 
μας πατρίδος Θράκης, ώς καί διά κάθε θέμα δπερ άφεώρα καί ένδιέφερε τον έν 
αποδημία Ελληνισμόν τής ’Αμερικής. "Ο,τι καί αν γράψωμεν διά τήν πολυσχιδή 
καί κολοσσιαίαν δράσιν του πατρός Καλλίμαχου θά είναι κατώτερον τής πραγματι- 
κότητος. Δέν είναι εΰκολον νά ύμνηση καί νά Θαυμάση κανείς όσα με τρόπον άκα- 
ταπόνητον καί χσλκέντερον έγραψε καί ©πραγματοποίησε ν ό σπάνιος αυτός ίερεύς. 
δημοσιογράφος, αντιπρόσωπος Σωματείων καί άλλων κοινωφελών σκοπών, καθ’ δλον 
τον μακράν 'βίον του, δν ά'φιέρωσεν εις τήν πατρίδα, ό πολυσέβαστος καί άλησμό- 
νητος νεκρός. Μέ πολλήν καί βαθεΐαν συγκίνησιν χαράττομεν τάς όλίγας αΰτάς 
γραμμάς καί δέν συλλυπουμεθα μόνον τους οικείους καί άμεσους συνεργάτας του, 
αλλά ολόκληρον τήν Θρακικήν οικογένειαν, τούς ομογενείς τής ’Αμερικής καί δλους 
εκείνους, οϊτινες κατέφευγον εις αυτόν, ώς σανίδα σωτηρίας, διά τά ζητήματα μας, 
έκπαιδεύσεως, προπαγάνδας καί σωματειακής έκπροσωπήσεως. ’Ιδιαιτέρως συλλυ- 
πούμεθα έμαυτούς δηλάδή τό Θρακικόν Κέντρον καί τό Σύγγραμμά του τά «Θρα- 
κικά», άτινα χάνουν τον άναντικατάστατον άντεπιστέλλοντα, τον συμμεριζόμενον τήν 
σωματειακήν μας προσπάθειαν καί τον κατ’ επανάληψην, διά τών κριτικών του είς 
τον «’Εθνικόν Κήρυκα» έξάραντα καί έξυμνήσαντα τό ©ργον μας, "Ολοι μας στε- 
ρούμεθα ενός πραγματικού "Ελληνος πατριώτου, ό όποιος ήγάπησε καί υπηρέτησε 
μέ φανατισμόν όλα τά θέματα, άτινα ένδιέφερον τήν αγαπητήν του Ελλάδα.

Ό  Θεός ας άναπαύση τήν ψυχήν τοΰ έκλιπόντος καί ή μνήμη του ας μάς είναι 
υποδειγματική καί αίωνία.

Μέ ιδιαιτέραν έκτίμησιν καί αγάπην 
Φ. ΜΑΝΟΥΗΑΙΑΗΣ

■ Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου
επί 35ετίαν καί πρώην Υπουργός»

«17 ’Οκτωβρίου 1963
Προς τήν άξιότιμον Διεύθ'υνσιν τής Έφημερίδος «’Εθνικός Κήρυξ»

Ε'ίς Ν. Ύόρκην
’Αγαπητοί φίλοι,

Χωρίς προσωπικήν μας γνωριμίαν ευρισκόμειθα; άπό ετών είς φιλικήν επαφήν μέ 
τήν έγκριτον καί παγκοσμίου φήμης εφημερίδα σας διά του συνεργάτου καί αρχι
συντάκτου σας Δημητρίου Καλλιμάχου. Εΐναι φυσικόν συνεπώς νά άπευθ'ύνωμεν τήν 
παρούσαν διά νά έκψράσωμεν μέ βούθυτάτην θλΐψιν καί ειλικρινή συγκίνησιν τά συλλυ
πητήριά μας καί την συμμετοχήν είς τό πένθος σας επί τη άπωλείψ ενός κορυφαίου 
πατριώτου καί άνεκτιμήτου "Ελληνος, διαπρεπούς δέ δημοσιογράφου καί πολυγρα- 
φωτάτου έκ Θράκης συμπατριώτου μας. "Ο,τι δήποτε καί αν επιχείρηση κανείς νά 
γράψη διά τήν πολύμορφον καί κολοσσιαίαν εθνικήν δράσιν τοΰ άποθανόντος τετμη
μένου νεκρού, θά εΐναι κατώτερον τής πραγιματικότητος. Ό  ιΠρωθιερεύς Καλλίμαχος 
ήνάλωσεν ολόκληρον τον βίον του είς εΰσυνείδητον καί άνωτέραν παντός επαίνου 
έξυπηρέτησιν τών ζητημάτων τής αγαπητής του Ελλάδος καί τής Θράκης έξ ής 
κατήγετο, δέν άφήκε δέ κανένα άπό τά φλέγοντα ζητήματα, άτινα αφορούν τόν εν
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’Αμερική πολυπληθή Ελληνισμόν, νά 'μη τά πραγματευθή μέ την άκούραστον γρα
φίδα του μέχρι και αυτής τής ημέρας του θανάτου του. *Ό Εθνικός Κήρυξ στερείται 
ενός πολυτίιμου και εξαιρετικού συνεργάτου. Ή μεΐς 5έ ήτοι τό Θρακικόν Κέντρον 
και τό Σύγγραμμά του· τά «Θιρακικά», 6ev είναι δυνατόν εις τό μέλλον νά έχωμεν 
τάς πολυτίμους πληροφορίας καί την σοφήν καθοδήγησίν του, ώς προς τά ρεγάλα 
θέματα, άτινα ενδιαφέρουν τήιν εν ’Αμερική όμογένειαν. Αί βαθυστόχαστοι μελέται 
του και ·ό όγκος τών βιβλίων τά όποΐα εγκαταλείπει θά αποτελόσουν τον δίκαιον 
έπαινον, δοτις θά έμπνέη τάς μελλούσας γενεάς, ή 6έ μνήμη του, αφετηρία εξαι
ρετικών αγώνων, θά παραιμείνη ζωντανή και 8ά καθοδηγή όλους ημάς εις τον ώραΐον 
δρόμον τής προς την πατρίδα άφοσιώσεως, δν ©χάραξε προς .μίιμηισίν .μας. Θά εϊ- 
μεοα ευτυχείς άν ό Εθνικός Κήρυξ, διά τού αντικαταστάτου του έκλιπόντος αγα
πητού καί σεβαστοί) φίλου, εΰαρεστηθή νά συνέχιση τήν συνεργασίαν, ή στέρησις 
τής όποιας θά μάς είναι όχι 'μόνον οδυνηρά, αλλά καί έπϋβλαβής διά τό σωματειακόν 
καί εκδοτικόν έργον μας. Σάς παρακολοΰμεν όπως, έκτος τών ώς άνω θερμότατων 
συλλυπητηρίων 'μας, δεχ’θήτε έπ’ ευκαιρία τάς ευχαριστίας μας διά τάς καλάς δια
θέσεις, άς ή ΰμετέρα έφημερίς πάντοτε έπέβειξε διά τό Θρακικόν Κέντρον καί τά 
«Θρακικά».

’Επί τούτοις διατελοΟμεν, Με ιδιαιτέραν φιλίαν καί έκτίμησιν
Φ. ΜΑΝΟΥΗΑΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του Θρακικού Κέντρου 
επί 35ετίαν καί πρώην Υπουργός»

Αί εφημερίδες τών Αθηνών «Καθημερινή» και «'Εστία» 15ης καί 
16ης ’Οκτωβρίου 1963 έδημοσίευσαν τά κάτωθι σχόλια:

«Έκ Ν. Ύόρκης, άνηγγέλθη ό θάνατος του 84ετούς αρχισυντάκτου τού έκεΐ 
έκδιδοιμένου «Εθνικού Κήρυκος» Δ. Καλλίμαχου.

‘Ο θάνατος του θητεύοντος είς τήν ενεργόν δημοσιογραφίαν καλού "Ελληνας 
θά λύπηση γενικώς τον ‘Ελληνισμόν τής ’Αμερικής, αλλά καί τους εδώ πολυαρί
θμους φίλους του. Υπηρετών είς τήν Εκκλησίαν τής ’Αλεξάνδρειάς προσήλθεν έκ 
τών πρώτων είς τάς τάξεις τοΰ1 στρατού κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, διά ν’ 
άκολουθήση μετ’ αυτούς τήν οδόν τής ’Αμερικής, όπου διεκρίθη διά τον υπέρ τής 
Εκκλησίας καί τού "Ελληνος μετανάστου αγώνα του». (Ε σ τία  1 5-1 0-63).

«Άπε'βίωσεν είς .Νέαν Ύόρκην ό αρχιμανδρίτης Δ. Καλλίμαχος είς ηλικίαν 
84 έτών. Ό  άποδιώσας, ό όποιος μέχρις εσχάτων καί από τής αρχής σχεδόν τής 
έκδόσεως τοΰ «Εθνικού Κήρυκος τής Νέας Ύόρκης» είργάζετο ώς άρχισυντάκτης 
τής ελληνικής αυτής ήμερησίας έφημερίδος, ήδυνήθη νά συνδυάση τον ιερωμένον καί 
Ιεροκήρυκα τής Όρθοδό'ξου Εκκλησίας, τον εθνικόν αγωνιστήν καί τον ζωντανόν 
καί καλλιεπή δημοσιογράφον. Συγγραφεύς πολλών έργων, θρησκευτικών, εθνικού 
περιεχομένου καί διδακτικών, όπως εκείνο τό πλήρες δοθεί ας γνώσεως τού αμερι
κανικού τρόπου ζωής —  «Πώς προοδεύουν οι ’Αμερικανοί» —  επηρέασε γενεάς 
μεταναστών καί κατέστη πανελληνίως γνωστός. Συλλυπούμεθα τήν εφημερίδα τοΰ 
αποδήμου Ελληνισμού είς τήν όποιαν έθήτευσε, καθώς καί τούς οικείους του».

(«Καθημερινή» 16-10-63).

Έκτος τών άνω, παραθέτομεν αυτουσίαν και τήν από 29-8-63 κριτικήν 
του δημοσιευθεΐσαν είς τον «Εθνικόν Κήρυκα» τής Νέας 'Τόρκης, δείγμα, 
έκ τών πολλών όμοιων δημοσιευμάτων του, τής προς τήν πατρίδα του
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Θράκην, το Θρακικόν Κέντρον καί το Σύγγραμμά του τά «Θρακικά», Ιδιαι
τέρας έκτιμήσεως, στοργής καί αγάπης.

«Τελευταίως ιέκυκλοφόρησεν ό 36ος Τόμος των «Θρακικών» τά όποΐα εκδίδει 
τό «Θρακικόν Κέντρον» των Αθηνών. Δι’ αυτήν δέ την γόνιιμον καί άξιοθαύ μαστόν 
δράσιν αυτό τό «Θρακικόν Κέντρον» εβραβεύθη άπό την ’Ακαδημίαν των ’Αθηνών 
καί άπό την έν 'Παρισίοις «Εταιρίαν προς Ένίσχυσιν των Ελληνικών Σπουδών».

Δικαιολογημένη αυτή ή επιβράβευσις. Διότι του Θρακικοΰ Κέντρου προ'ίσταται 
άπό 30 καί πλέον ετών ένας ολοζώντανος Ραιδεστινός εθνικός παράγων, ό κ. Φίλιπ
πος Μανουηλίδης, διατελέσας, επί μακρά έτη, Γερουσιαστής καί 'βουλευτής καί 
υπουργός παντοίων Κυβερνήσεων —  καθιερώθη είς τήν πνευματικήν, κοινωνικήν 
καί φιλανθρωπικήν υπηρεσίαν τού Θρακικοΰ Ελληνισμού.

Είς τον τελευταΐον 36ον Τόμον δημοσιεύονται καί περισπούδαστα επιστημο
νικά Μελετήματα καί τού τελευταίως θανόντος Βυζαντινολόγου Μητροπολίτη Κο- 
ρυτσάς Εϋλογίου, ό όποΤος διετέλεσε καί Καθηγητής τών δύο Πανεπιστημίων, τής 
Θεσσαλονίκης καί τών ’Αθηνών. 'Ένα. άπό αυτά τά Μελετήματα τού σοφού Καθη- 
γητού φέρει τον τίτλον: «Επίσκοποι, Αόγιοι, Επιστήμονες καί Εύεργέται ‘Ηρά
κλειας». Πρόκειται περί τών άνδρών, τούς όποιους άνέδειξε κυρίως ή Θράκη πριν 
άπό τήν Άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί μετά ταύτα μέχρι σήμερον. Αυτός 
ό άληθινά χαλκέντερος Βυζαντινολόγος Κορυτσαΐος ‘Ιεράρχης δεν άφησε τίποτε 
χωρίς νά τό έρευνήση είς τά δημοσιευόμενα επιστημονικά Μελετήματά του. ’Αφού 
είς τάς σελίδας 84 καί 139 'αναλύει ακόμη καί τάς βυζαντινός έρεύνας τού ήδη 
Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού «’Εθνικού Κήρυχος» είς τήν Βιβλιοθήκην τών χειρο
γράφων τής Πάτμου τό 1911, καθώς καί είς τά ’Αρχεία τής Κορυτσάς καί τής Μο- 
σχοπόλεως τό 1912.

‘Ως δέ ήτο φυσικόν αυτός ό Κορυτσαΐος σοφός ‘Ιεράρχης αφιερώνει τάς σελίδας 
(137— 139 καί 51— 58) διά τήν.ζωήν καί τήν πολυμερή άξισθαύμαστον δράσιν τού 
έκ Ραιδεστοΰ τής Θράκης Φιλίππου Μανουηλίδη τού άπό τριανταπέντε ετών ισο
βίου Προέδρου τού «Θρακικοΰ Κέντρου».

’Από αυτές τις σελίδες τού Κορυτσαίου σοφού Ιεράρχη καί άπό τό Ελληνικό 
W H O ’S W H O  (έκδοσις 1962) άρύομαι τάς πληροφορίας διά νά παρουσιάσω τήν 
ζωήν καί πολυμερή δράσιν του προέδρου τού «Θρακικού Κέντρου», τού βραβευμένου 
άπό τά δύο- ’Ακαδημαϊκά ‘Ιδρύματα τών ’Αθηνών καί τών Παρισίων. Τό πράττω, 
διότι α! τριάντα χιλιάδες Θράκες τής ’Αμερικής καί τού Καναδά, άφοσιωμένοι είς 
τήν ιδεολογίαν τού ’Εθνικού Κήρυκος, έφημερίδος κατ’ εξοχήν τών ’Αλυτρώτων, θά 
ήθελαν νά πληροφορηθοΰν διά τήν σταδιοδρομίαν τού δημιουργικού Προέδρου τού 
«Θρακικοΰ Κέντρου».

Γεννηθείς είς τήν Ραιδεστόν τό 1884 αφιέρωσε τήν ζωήν του υπέρ τών εθνικών 
υποθέσεων. Έμπορος, μέ εφοπλιστικά καί βιομηχανικά ασχολούμενος, καί συγγραφεύς, 
διετέλεσε πολιτευτής Ραιδεστοΰ καί έν συνεχεία "Εβρου. Εΐχεν έκλεγή Πληρεξούσιος τής 
Τρίτης Έθνοσυνελεύσεως τό 1910, καί έν συνεχεία τής Τετάρτης Έθνοσυνελεύσεως τού 
1923. Διετέλεσε γερουσιαστής τό 1928 καί τό 1946. Βουλευτής δέ, τό 1935 
καί τό 1950.

Υπουργός τής Υγιεινής τής Κυβερνήσεως Θ. Παγκάλου τό 1925. Υπουργός 
τών Εσωτερικών τής Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου τό 1944— 1945. Υπουργός τής 
Κοινωνικής Προνοίας τής Κυβερνήσεως Δ. Μαξίμου τό 1947. Υπουργός τής ’Εθνι
κής Άμύνης τής Κυβερνήσεως Πλαστήρα τό 1950.

Κατά τήν άπελευθέρωσιν διετέλεσε πρόεδρος τής Τριμελούς Επιτροπής Άπε- 
λευθερώσεως, παραμείνας είς τήν Ελλάδα κατά τήν γερμανικήν κατοχήν.
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Πρόεδρος τής έν Κωνσταντινουπόλει Θρακικής Ένώσεως καί .μέλος τής Πατριαρ
χικής Επιτροπής —  με αντιπρόσωπον τής Ελληνικής Κυβερνήσεως —  διά την 
περίθαλψιν των προσφύγων ίδρυσε τό Θρακικόν Κέντρον.

Συνεχίζων ό σοφός Κορυτσαΐος 'Ιεράρχης τήν αναγραφήν τονίζει διά τον Ραι- 
δεστηνόν πολιτικόν καί Πρόεδρον τού ΙδρυΘέντος «Θρακικοΰ Κέντρου» καί τά εξής: 
Μετά τήν έκκένωσιν τής Μ. ’Ασίας καί τής ’Ανατολικής Θράκης, έκτος των έν τή 
Βουλή αγορεύσεων του καί τής δραστηριότητος τήν οποίαν ανέπτυξε διά τούς έκ- 
πατρισθέντας συμπολίτας του, διενήργησε μέ τον τότε ταμίαν τού Θρακικοΰ Κέντρου 
κ. Δ. Χατζηγιαννάκην, έρανον πολλών εκατομμυρίων δραχμών, άτινα διενεμήθησαν, 
δι’ ειδικής ’Επιτροπής, μεταξύ τών προσφύγων Θρακών καί Μικρασιατών, οϊτινες 
συνέρρευσαν εις τάς ’Αθήνας.

Δεν παρελείφοη ωσαύτως ή διάθεσις Κληροδοτήματος προς προικοδότησιν 
άπορων κορασίδων έκ Θράκης καταγορένων. Πρέπει νά άναφερθή δτι ό εκ Θράκης 
’Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων τού Λονδίνου Γερμανός Στρηνόπουλος αφιέρωσε κληρο
δότημα έκ 1500 λιρών, έκ τών τόκων τού οποίου προικοδοτοΰνται άποροι νεάνιδες έκ 
Δελλιανών τής Θράκης, τό οποίον διαχειρίζεται τό Θρακικόν Κέντρον.

'Ο σοφός τής Κορυτσάς Ιεράρχης άναφέρει καί τό επιβλητικό πολιτικό Μνη- 
μόσυνον εις τον Παρνασσόν υπέρ τού ’Αρχιεπισκόπου Θυατείρων ιμέ ομιλητήν τον κ. 
Μανουηλίδην καί μέ άκροατάς τούς επισήμους καί τούς έν γένει άριστεΐς τής ελλη
νικής κοινωνίας (σελ. 51— 58).

Συνεχίζων ό σοφός Κορυτσαΐος Ιεράρχης τήν αναγραφήν, προσθέτει καί τά 
εξής: δτι ό κ. Μανουήλ ίδης αφιέρωσε μέγα μέρος τής ζωτικότητάς του είς τήν έκ- 
δοσιν τών «Θρακικών». Βίς τήν έρευναν τών ζητημάτων τής πατρίδος του Θράκης 
άπό άπόψεως έπιστημονικής, Ιστορικής καί λαογραφικής.

‘Ο πρόεδρος τού «Θρακικοΰ Κέντρου» έμπνευστής τής ιδέας συνεργασίας όλων 
τών προσφυγικών Σωματείων Θρακών, Μικρασιατών, Ποντίων, άνερχομένων είς πολ- 
λάς δεκάδας έν ’Αμερική, ευρίσκεται είς συνεχή έπαφήν μετά τής ’Αρχιεπισκοπής 
’Αμερικής, τής «Πανθρακικής Ένώσεως» καί άλλων παραγόντων. Έδημοσιογράφησε 
καί ε'ίς τον ’Εθνικόν Κήρυκα. Άνεδημοσίευσε δε ε'ίς τά «Θρακικά» είς πενήντα καί 
πλέον σελίδας τάς αποκαλύψεις τοΰ Εθνικού Κήρυχος σχετικώς μέ τήν δράσιν τών 
Βουλγάρων τών Ήνοομένων Πολιτειών καί τοΰ Καναδά.

Αυτή είναι ή συνεχιζόμενη έθνική δράσις τοΰ έκ Θράκης 'άνδρός, ό οποίος 
έτΐμησε τό ’Έθνος ώς Γερουσιαστής, 'βουλευτής καί ώς Υπουργός παντοίων εθνι
κών Κυβερνήσεων. Δ. Κ.



ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ, ΘΡΥΛΩΝ, 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν  Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ

Υηο  Δ. Μ Α Ν Α  Κ Α , ο. δημ/ λου Διδυμοτείχου

Ή  σύνταξις των «Θρακικών» μετ’ εύχαριστήσεως δημοσιεύει πραγματείαν 
όλοκληρωμένην περ'ι τής ιστορίας τού Διδυμοτείχου μετά πολλών φωτο
γραφιών, σημαντικής αρχαιολογικής αξίας. Δεν είναι ή πρώτη φορά, 
καθ’ ήν εμφανίζονται εις τά «Θρακικά» πραγματεϊαι καί μελέται του 
κ. Δημητρίου Μανάκα συνταξιούχου 'διδασκάλου, δστις με την ακατα
πόνητου συγγραφικήν του έπίδοσιν καί με τάς άλλας υπέρ τού1 Θρα- 
κικού Κέντρου πολυτίμους φροντίδας του, κατέδειξε τήν στοργήν καί 
αγάπην του διά παν δ,τι αφορά τήν Θράκην, δικαίως δέ κατέλαβεν 
εξαιρετικήν Ό'έσιν μεταξύ τών πολυτίμων συνεργατών μας.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο  Σ ( Ύ η ο  τον Συγγραφέως)

Είναι έπιβεβλημένον εις πάντα άνθρωπον νά γνωρίζ,η τήν Ιστορίαν 
τού τόπου τής γεννήσεώς του. Είναι τρανή προσβολή νά έρωτάται κανείς 
περί τής ιστορίας τής γενετείρας του καί νά μή γνωρίζη τί ν’ απάντηση. 
Πολλοί πατριώται μας έρωτώμενοι δεν γνωρίζουν ούδέν, παραπέμπουν 
δέ τον έρωτώντα εις άλλα πρόσωπα ή εις ίστορικάς πηγάς. ’Έχουν δίκαιον 
οί άνθρωποι αυτοί είτε μορφωμένοι είναι είτε όχι. Δέν έμελέτησαν τήν 
ιστορίαν τού Διδυμοτείχου. Δέν έγραψε κανείς τίποτε τό τακτοποιημένου. 
Ελάχιστα μεταδίδονται από γενεάς εις γενεάν ιστορικά γεγονότα, συγκε
χυμένα, δμως, χωρίς σειράν πολλάκις υπερβαλλόμενα ή καί ελλιπή. ΟΊ λό
γιοι μας δέν έπεδόθησαν εις τήν μελέτην τού τόπου αυτού δ όποιος έχει 
ιστορικόν παρελθόν καί πλούσιον αρχαιολογικόν υλικόν.

Τελευταίως έγραψαν μερικοί καλά καί αρκετά σοβαρά πράγματα εις 
τά «Θρακικά» καί εις άλλας εκδόσεις δπως, 'δ πολυγραφιότατος ’Αρ
χιμανδρίτης - καθηγητής κ. Νικόλαος Βαφείδης, δ καθηγητής φι
λόλογος κ. Ευθυμίου Γρηγόριος λίαν σοβαρά καί εμπεριστατωμένα, 
δ αείμνηστος ιατροφιλόσοφος Κωνσταντίνος Κουρτίδης, ο άοίδημος ιστορι
κός Άχιλλεύς Σαμοθράκης Ιατρός εκ Σαμοθράκης. ’Ολίγα τινά έγρα
ψαν αί εγκυκλοπάίδειαι ’Ελευθέρουδάκη καί Μακρή, ή ιστορία Παπαρρη-
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γοπούλου και τελευταίως ό αξιότιμος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου κ. 
Βακαλάκης. "Οσα έμόχθησαν και έγραψαν οι κατωτέρω λόγιοι και έγκριτοι 
επιστήμονες είναι άγνωστα εις όλους σχεδόν τοϋ Διδυμοτειχίτας διότι δεν 
αποτελούν έν ένιαΐον σύνολον αλλά είναι διεσπαρμένα ε'ίς πολλά βιβλία 
τά όποια δυσκόλως δύναται κανείς νά άναγνώση.

Διαπιστώσας τ’ ανωτέρω δεν αποκρύπτω την θλΐψιν μου καί δι’ αυτό 
άνέλαβον νά γράψω κατά σειράν τουλάχιστον όσα κατώρθωσα νά συλλέξω 
από πηγάς τάς οποίας άνέφερα ϊνα δώσω εις τούς πατριώτας μου κάτι τό 
συγκεκριμένου καί ένιαΐον ιστορικόν υλικόν, ώστε άναγινώσκοντες τούτο 
νά σχηματίζουν σαφή ιδέαν περί Δ)χου καί μεταδίδουν αυτό εις τούς απο
γόνους των, όνομάσας αυτό «Συλλογήν αφηγήσεων, θρύλων, παραδόσεων 
καί ιστορικών γεγονότιον περί Διδυμοτείχου». Με τήν ευχήν όπως άναφανή 
τις καί συγγράψη άξιολογώτερον βιβλίον είδικώς περί Διδυμοτείχου ακρι
βέστερου καί τελειότερου διατελώ. ΔΗΜ. ΜΑΝΑΚΑΣ τ. δημ)λος

Τ. Γ. Ή  παρούσα πενιχρά μελέτη τίθεται καί πάλιν υπό τήν κρίσιν 
τοϋ αξιότιμου καί σεβαστού Προέδρου τού Θρακικού Κέντρου κ. Φιλίππου 
Μανουηλίδου, ϊνα άποφασισθή άν είναι αυτή δημοσιεύσιμος καί καταχωρη- 
τέα εις τούς τόμους των «Θρακικών». Ό  αξιότιμος κ. Μανουηλίδης διατε- 
λέσας επί σειράν περιόδων βουλευτής, Γερουσιαστής καί 'Τπουργός Πρό
νοιας, Εσωτερικών καί Εθνικής Άμύνης, παρά τό πολυάσχολου τής 
Ιδιότητάς του ταύτης, δεν «λησμόνησε τήν ύποχρέωσίν του προς τήν αγα
πητήν μας Θράκην, τό από πάσης άπόψεως άξιόλογον τούτο διαμέρισμα 
τής ελληνικής γής. Πρώτος άνέλαβε νά άνασύρη εκ τής λήθης τήν Ιστορίαν 
τής Θράκης τήν οποίαν Iκάλυπτε τό σκότος καί ο πέπλος τής μαύρης σκλα
βιάς, νά διοργάνωση τό Θρακικόν Κέντρον, νά προσκαλέση τήν πληθύν 
των Θρακών λογιών, καί νά δημιουργήση επί ήμισυ περίπου αιώνα, εργα
σίαν πνευματικήν, υπέρ τής Θράκης, θαυμασίαν ής τό ποσόν άνήλθεν αι
σίως εις 86 τόμους εύμεγέθεις (13.000 σελίδες).

Με τήν διάπυρου ευχήν όπως ή πάροδος τού χρόνου μή άμβλύνη τήν 
πνευματικήν καί σωματικήν ζωτικότητα αυτού έστραμμένην πλήριυς προς 
τήν ώραίαν καί ηθικήν αυτήν προσπάθειαν, πεπείσμεθα ότι θά κρίνη επι
εικώς τήν συλλογήν μας ταύτην, ήτις, όσον πενιχρά καί άν είναι, θά δ (όση 
αφορμήν εις λογίους νά ερευνήσουν έτι περισσότερον διά τά ιστορικά τού 
τόπου αυτού, θά δεχθή νά τήν δημοσίευση εις τινα τόμον τών «Θρακικών».

Δ. Μ.
ΣΗΜ. ΣΤ'ΝΤΑΞΕΩΣ

Επειδή κατ’ απαράβατου κανόνα καί κατ’ έθιμον αί δημοσιεύσεις τών 
«Θρακικών» προέρχονται από ανέκδοτον ύλην καί επειδή κατά καιρούς 
έγράφησαν περικοπαί τινες, σχετικαί με τήν ιστορίαν τού Διδυμοτείχου, 
έπεστήσαμεν διά τής ύπ’ άριθ. 1162)26.8.1963 επιστολής μας κατόπιν άνα-
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γνώσεως των 6 Τόμων, οϊτινες αναφέρουν ττερί Διδ)χου, την προσοχήν τού 
Συγγραφέως, ινα άποφευχθή ή έκτύπωσις επαναλήψεων από τάς παρούσας 
δημοσιεύσεις. Ό  Συγγραφεύς διά τής από 11.9.63 επιστολής του έπεξηγεΐ 
τό χρήσιμον τής συμπληρώσεως καί έπανορθώσεως άνακρι·6ειών ως 
εξής: «........

«Εισερχόμενος ήδη εις τό κύριον θέμα τής επιστολής σας δηλονότι 
τής εργασίας, ήν άπέστειλα προς δημοσίευσιν έχω νά εϊπω τά εξής: 1) 
Σέβομαι απολύτως τήν αρχήν των «Θρακικών» νά μή έπαναλαμβάνωνται 
ήδη δημοσιευθέντα. ’’Εχω όμως και τήν γνώμην ότι τό ’ίδιον θέμα δύνανται 
νά έπεξεργασθοΰν πολλοί καί ό καθείς με τήν ϊδικήν του νοοτροπίαν, ψυ- 
χοσύνθεσιν καί μάτια τής ψυχής. Λαμβάνω πρώτον τό θέμα του Έβλιγιά 
Τσελεμπή εν τώ 4ω Τόμο). Εκεί αναγράφεται εν αντιγράφω καί μεταφρά
σει τό οδοιπορικόν αυτού χωρίς κανέν σχόλιον επί των γραφόμενων του καί 
μένει αναπάντητος εις τό κύριον σημεϊον οτι τό Διδ)χον (Φρούριον) έκτί- 
σθη υπό δύο αδελφών Δήμου καί Δούκα. ’Ενώ ούτε ίστορικώς στέκει τούτο 
ούτε έχει αληθοφάνειάν τινα καθόσον τοιαύτα πρόσωπα δεν υπήρξαν. 
Επίσης οτι ό εϊς τών αδελφών συνελήφθη ενώ ήσχολεϊτο εις κυνηγέσιον 
καί ήναγκάσθη νά παραδώση τήν πόλιν τό 1361 δηλ. 300 καί πλέον έτη 
μετά τήν κατασκευήν τού φρουρίου. Λέγει οτι έπορθήθη τό Διδ)χον άλλου 
εϊς άλλο σημεϊον ενώ άλλοι ήσαν οί λόγοι τής συνθηκολογήσεως τού Διδ) 
χου. Όμιλεΐ περί λουτρών (χαμάμ) ενώ τά λουτρά ταϋτα είναι Βυ
ζαντινά καί τά έδιδάχθησαν οί Τούρκοι όταν κατέλαβον τήν Βυζ. αυτοκρατο
ρίαν. "Ολα αυτά τά ανατρέπω, ·έκ περισσού δε τά κακίζω διότι καίτοι άν
θρωπος τών γραμμάτων, τούς "Ελληνας άποκαλεΐ γκιαούρ (απίστους) εις 
κάθε του φράσιν. Εις τον Βον Τόμον γίνεται λόγος περί Πλωτεινουπόλεως 
μέν, αλλά δεν είχεν ό συγγράψας όλα τά στοιχεία τά όποια σήμερον υπάρ
χουν καί διά νά περιαυτολογήσω λίγο σεμνύνομαι διότι πρώτος άνεκάλυψα 
τό σημεϊον τής πόλεως ταύτης διά τής εύρέσεως υπό συγγενούς μου τής 
μιας στήλης καί έπειτα έλαβον άλλοι αφορμήν νά έμφανισθούν ώς ίστο- 
ριοδΐφαι. Καί άλλην φοράν προ 30 περίπου ετών, άνακαλύψας άγαλμάτιον 
χάλκινον τού Διός κρατούντος κεραυνόν εις τά χωράφια τού Άμορίου άπέ- 
στειλα τούτο εις τήν τότε Θρακικήν διοίκησιν καί μετά έτη παραδόξως άνέ- 
γνωσα ότι. τή φροντίδι τού καθηγητού κ. Ταταρίδου άνευρέθη άγαλμάτιον 
δπερ κατετέθη εις τό Μουσεϊον τής Κομοτηνής. Εξεπλάγην αλλά καί ήγα- 
νάκτησα όταν είδον τό βιβλίον τούτο με τήν φωτογραφίαν τού άγαλμα- 
τίου καί τον κουρασθέντα! προς άνεύρεσίν του, κ. Ταταρίδην. Αυτά βέ
βαια είναι σκέψεις μικρών άνθρώπων. Αλλά σάν άνθρωπος καί εγώ άτε- 
λής, χωρίς νά τό θέλω ήγανάκτησα. Ό  17ος Τόμος όμιλεΐ περί σκυλοδον- 
τιυύ υπό του Αρχιμανδρίτου κ. Ν. Βαφείδου. ’Εκεί γίνεται μνεία περί 
υπογείων στοών, παλατκον καί άλλων καί τρόπον τινά αποκαθιστώ τήν
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αλήθειαν χωρίς νά διαλαμβάνω φανταστικά πράγματα μεταδιδόμενα υπό 
ευφαντάστιον κατοίκων αγραμμάτων. Τέλος εις τον 27ον Τόμον περιλαμ
βάνεται ό Κούσκουλας πάλιν ύπ' έμοΰ και ό Βίος Τόμος περ'ι τοποθεσιών 
και δοξασιών Διδ)χου. "Ολα τά ανωτέρω είναι κατά τό μάλλον καί ήττον 
διασκευασμένα καί τροποποιημένα. Έ ξ άλλου εν τώ προλόγω άναφέρεται 
ο σκοπός διά τον όποιον έγράφησαν όλα καί ένσοοματώθησαν, ΐνα οι Διδυ- 
μοτειχϊται άναγινώσκοντες αποκτήσουν πλήρη, κατά τό δυνατόν, εικόνα 
καί γνώσιν τής ιστορίας του τόπου των, πολλοί δέ αναμένουν την έκτύπω- 
σιν μετά χαράς. Διά τον λόγον τούτον καί έγώ προέβην εις την ένσωμάτω- 
σιν όλων τών μέχρι τούδε γραφέντων καί Ϊνα ύποκαύσω την αγάπην καί 
τό ενδιαφέρον αυτών, προς την ιστορίαν τής πατρίδος τονν.

Δ. ΜΑΝΑΚΑΣ»

Ή  σύνταξις τών «Θρακικών», κατόπιν τ<ών ανωτέρω, άπεφάσισε την 
δημοσίευσιν αυτής, όχι μόνον διότι είναι χρήσιμος ώς ολοκληρωμένη πρα
γματεία, αλλά καί επαινεί κατ’ αξίαν την τοιαύτην μετά κόπου καί επιτό
πιου έρεύνης τού φρουρίου, άξιόλογον εργασίαν.

Δ Ι Δ  Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Ν
Ή  πόλις Διδυμοτείχου εκτείνεται αμφιθεατρικούς επί τών παρυφών 

λόφου σχήματος κολούρου κώνου, πέριξ τού οποίου εύρίσκονται καί τά 
τείχη αυτής άρχόμενα από Βορειοανατολικής πλευράς, οδεύουν ανατολικούς 
καί παρακάμπτοντα καταλήγουν εις τήν Νοτιοδυτικήν πλευράν. Τό υπό
λοιπον τού λόφου ήτοι ολον τό Δυτικόν μέρος αυτού άποτελεΐται από από
κρημνων βράχον δυσπρόσιτον κατά τρόπον άποτελούντα φυσικόν φρούριον.
II γραφικότης τής αμφιθεατρικής ταύτης πόλεως είναι έξοχος ωραία 

καί παρέχει θέαμα έξαίσιον εις πάντα έπισκεπτόμενον αυτήν. Είναι υπέ
ροχος ή όρατότης τής πεδιάδος τού ποταμού Κιζίλδελή - δερέ (Έρυθρο- 
ποτάμου). Επίσης καί τής πεδιάδος τού "Εβρου, αί δε σχηματιζόμεναι κοι
λάδες τών δύο αυτών ποταμών αποτελούν επίγειον παράδεισον. Ό  ποτα
μός Έρυθροπόταμος κατερχόμενος εκ τών Δυτικών Συνόρων Ελλάδος - 
Βουλγαρίας αρδεύει τήν εύφορωτάτην πεδιάδα, πλησιάζει εις Διδυμότει- 
χον, παραρρέει κατά τό ήμισυ σχεδόν τήν πόλιν καί μετά ρούν ενός χιλιο
μέτρου έκ τού τελευταίου άκρου τής π όλε ως εκβάλλει εϊς τον "Εβρον. Ούτος 
πάλιν, αφού θωπεύση τάς όχθας τής άλλοτέ ποτέ καί προ ολίγων ετών 
θαλλεράς πόλεως ελληνικής Άδριανουπόλεως, κατέρχεται προς νότον καί 
διά τών ύδάτων καί τής Ιλύος αυτού καθιστά γόνιμον τήν πεδιάδα έφά- 
μιλλον τής αιγυπτιακής γής. Είναι χάρμα οφθαλμών νά βλέπη τις έκτει- 
νομένους μωρεοκήπους εν ειδει πρασίνου τάπητος, έφ’ ών οί κάτοικοι Δι
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δυμοτείχου άλλοτε ποτέ) κ·αι σήμερον στηρίζουν τάς ελπίδας των επί τοΰ 
προϊόντος τής μετάζης των. Οι λαχανόκηποι έπϊ των 2 οχθών του Έρυ- 
θροποτάμου και ή όργιάζουσα βλάστησις έν ειδει 2 δενδροστοιχιών καθι
στούν την περιοχήν τής πόλεως θελκτικήν.

Ό  επισκέπτης βλέπων τά άπειροκαλλή αυτά τοπία μένει ενθουσια
σμένος διότι συνδυάζεται κάλλος φυσικόν καϊ μεγαλοπρέπεια· πόλεως και 
των τειχών της, άφίνων εαυτόν νά μεταφερθή νοερώς εις την άλλοτέ ποτέ 
πόλιν Διδυμοτείχου τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Περιγραφή τε ιχώ ν .— Άρχίζομεν περιγράφοντες τά τείχη και άλλα 
μέρη τοΰ λόφου από τήν Βορειοανατολικήν πλευράν τοΰ οχυρού και καταλή- 
γομεν εις τήν Ν.Δ. πλευράν αυτού. "Ολος δ απότομος βράχος δστις εύρίσκε- 
ται δυτικώς τοΰ λόφου έλαβε τήν προσωνυμίαν Τζιρόμυλο και πολλοί άγνο- 
ούντες τήν προέλευσιν τής προσιυνυμίας υποθέτουν ότι αυτή προήλθεν εκ τίνος 
γεγονότος, ενώ απλώς ώνομάσθη από υδρόμυλον 6 θέσεων κινούμενου διά τών 
ΰδάτων τοΰ παραρρέοντος Έρυθροποτάμου, δστις υδρόμυλος εξυπηρετήσας 
τήν πόλιν καί τά περίχωρα μέχρι τοΰ 1920, ανήκε τότε εις Ιδιοκτήτην 
αγνώστου προελεύσεως Τζιρώνην έ | ού καί έλαβε τό όνομα δ βράχος. Κα
τόπιν έπωλήθη δ μύλος εις Αυστριακόν "Αης ονομαζόμενου τό δε 1920 
κατεστράφη δλοτελώς καθ’ ότι καί ή έξυπηρέτησις τοΰ κοινοΰ ήρχισε νά 
γίνηται δι’ άτμοκινήτων μύλων: Ό  ανωτέρω βράχος δεν ήτο όπως είναι 
σήμερον. Ή το υψηλός κατακόρυφος καί επιβλητικός. Τό πλεϊστον αυτοΰ 
έκρήμνισαν λατόμοι ΐνα χρησιμοποιήσουν τήν πέτραν αυτοΰ δι’ όδοποιΐαν 
καί παρασκευήν άσβεστου. Είχε τότε παράδοξα σπήλαια καί ρωγμάς σχη- 
ματισθείσας εκ διαβρώσεων. Καί τώρα υπάρχουν τοιαϋται αΐθουσαι στα- 
λακτιτών καί σταλαγμιτών. Τά παράδοξα, αυτά σπήλαια έδωσαν αφορμήν 
εις τήν άχαλίνωτον λαϊκήν φαντασίαν νά πλέξη μυρίας δσας υποθέσεις, 
ιστορίας, θρύλους, μύθους κλπ. Πέραν τοΰ μύλου έξετείνετο μία πεδιάς 
αρκετών στρεμμάτων περιρρεομένη υπό τοΰ ποταμού έν ειδει νησΐδος ως 
καί υπό τών κατοίκων εκαλείτο άδας — νησί. Έπί τοΰ παρόντος δλίγαι μό
νον λεΰκαι. θάλλουν είς τάς οχθας τοΰ ποταμού, τάς οποίας έδημιούργη- 
σεν ή φιλότιμος προσπάθεια δασικών υπαλλήλων καί ή έκτασις αυτή καλ
λιεργείται ελάχιστα άποδίδουσα. "Αλλοτε δμως ή νησίς αυτή ήτο ό μονα
δικός τόπος εξοχικού γραφικού τοπίου συσκίου εκ πανυψήλων ιτεών καί 
άγριολευκών. Είς τήν δροσεράν αυτήν θέσιν έξέδραμον τά Σχολεία Διδυ
μοτείχου πάσης έθνικότητος καί Άδριανοπόλεως ομοίως. Πολλαί οίκογέ- 
νειαι, διέμενον καθ’ δλην τήν ήμέραν τού θέρους. Ήλθον οί πόλεμοι άπε- 
ψιλώθη τό έδαφος, κατεστράφη ο μύλος, έξέλιπε τό άλσος καί έμεινε ξηρά 
μή παρέχουσα ή θέσις αύτη εύχαρίστησιν είς τούς κατοίκους. "Ισως ποτέ 
μία φιλότιμος καί έντονωτέρα προσπάθεια τών τοπικών αρχών μεταβάλη 
τήν νησίδα αυτήν είς τόπον αναψυχής. Επανερχόμενος εις τον βράχον
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τοϋ οχυρού λόφου κάμνομεν λόγον περ'ι ενός άλλου θρύλου τής λαϊκής 
φαντασίας. Μία οπή ευμεγέθης εν σχήματι σήραγγος, σχηματισθεΐσα εκ 
διαβροόσεων, εις τό άνω άκρον τοϋ βράχου κα'ι όδεύουσα έκ των κάτω προς 
τά άνω, μήκους ολίγων μέτρων, κατέληγεν πρώτον εις ανοικτόν μέρος και 
κατόπιν εις άβαθές σπήλαιον. Έπ'ι τοϋ άνω μέρους — τής οροφής — τής 
σήραγγος έσχηματίσθησαν όλίγαι έξοχαί έχουσαι σχήμα μεγάλων κυνοδόν
των. Τό φαινόμενου τούτο παρατηρεϊται και ε>ίς άλλα σημεία τοϋ βράχου 
καθ’ ότι οϋτος είναι ύδατογενές πέτρωμα καί τό πάλαι έξετείνετο ή θάλασσα 
μέχρι τοϋ βράχου αύτοϋ καί επέκεινα, ώς μαρτυρούν κογχύλια ευρισκόμενα 
άπολιθωμένα εντός των τεμαχίων αυτού. Ή  οπή αϋτη έκ τοϋ σχήματος 
των κυνοδόντων ώνομάσθη σκυλοδόντι καί ούτως έδημιουργήθησαν παντοϊαι 
ίστορίαι καί έκδοχαί πέριξ των σκυλόδοντων τούτων τής σήραγγος μ ή ύπαρ- 
χούσης σήμερον καθ’ ότι ή άξίνη καί 6 μοχλός καί έκρηκτικαί ϋλαι τοϋ λα
τόμου έξηφάνισαν. Περί τής οπής ταύτης τού σκυλύδοντος ή Σκουλόδοντος, 
όπως άπεκαλεΐτο υπό των κατοίκων, έγραψε πολλά ό Πανοσιολογιότατος 
’Αρχιμανδρίτης καθηγητής κ. Ν. Βαφείδης περιγραφίκώτατα ώς καί περί 
των μύθων καί θρύλων του. 'Όσα έγραψεν έστηρίχθησαν επί ομολογιών 
κατοίκων γερόντων αφελών δυναμένων νά δώσω σι πληροφορίας φανταστι
κός μεταδιδομένας από στόματος εις στόμα. Π.χ. Τά περί ύπάρξεως υπο
γείου σήραγγος έχούσης αφετηρίαν τό Σκυλοδόντι καί φθ'ανούσης μέχρι 
τού Σ α τ ρ ι β α ν ί ο υ ( — άναβρυτήρος) παρά τό μικρό τζαμί, άπόστασις 
δηλονότι 800 καί πλέον μέτρων, καί έκεΐθεν εις Όρτάκιοϊ, ότι κατά τήτ 
διαδρομήν τής υπογείου αυτής σήραγγος υπάρχουν δώματα, θρόνοι, παλά
τια, οϋδείς όμως έκ τών νϋν έπιζιόντων έπιβεβαιοΐ ταύτα άλλ’ ούτε καί εγώ 
ό γραφών νϋν γεννηθείς επί τοϋ φρουρίου καί αναπτυχθείς εντός αυτού 
καί, ώς ήτο επόμενον, θά ύπέπιπτε τοιοϋτόν τι εις την άντίληψίν μου καθ’ 
ότι· παιδιόθεν διηγέρθη τό ενδιαφέρον μου περί τά ιστορικά καί γενικώς 
τάς αρχαιότητας τού τόπου μου. ’Εάν υπήρχε τοιαύτη σήραγξ επί τοϋ σκυ- 
λοδοντιού ή υπόνομος, θά έπρεπε κατά τήν κρήμνισιν τοϋ βράχου υπό τών 
λατόμων, νά άποκαλυφθή καί διάπλατα νά ήνοιγε τήν είσοδον, ώστε νά 
ήδυνάμεθα νά προχωρήσωμεν μέχρι τού σατριβανίου καί νά θαυμάσιομεν 
κατά τήν διείσδυσιν τούς θρόνους καί τά παλάτια καί νά έπροχωρούσαμεν 
μέχρι τέρματος, όπως αφελείς γέροντες άφηγήθησαν.

Τελευταίως ό Δήμαρχος Διδυμοτείχου ·κ. Σπυράκης άπεπειράθη νά 
ά.νακαλύψη τήν σήραγγα ταύτην, συνοδευόμενος καί υπό τού Διδυμοτειχί- 
του δημοσιογράφου κ. Βραχιωλίδου καί διαβεβαιοϊ ότι άνεκάλυψεν αυτήν 
πράγματι, δδεύουσαν βαθέως καί ότι κατά τήν διείσδυσιν συνήντησε θο
λούς λαξευτούς, κίονας, θρόνους, παλάτια καί ότι βρίθει αϋτη σταλακτι- 
τών καί σταλαγμιτών. Ακόμη, βέβαιοί, δεν έξηρευνήθη πλήρως.

Γράφοντες τά ανωτέρω ουδόλως έχομεν πρόθεσιν νά διαψεύσωμεν

« Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α » 2
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τον κ. Βαφείδην δι’ δσα περί σκυλοδοντιοΰ έγραψεν εις τον ΙΖ ' τόμον των 
«Θρακικών» σελ. 276 διότι εΐπομεν ότι ταύτα είναι αφηγήσεις κατοικούν. Ούτε 
άμφισβητώμεν τά υπό τοΰ κ. Δημάρχου αφηγούμενα και διατελώμεν εν 
αναμονή πλήρους έξερευνήσεως τής σήραγγος. Ό  κ. Βαφείδης, ώς καί εν 
προλόγω έλέχθη, είναι ό εκ των κυριωτέρων μετά ζήλου ερευνητών των 
αρχαιοτήτων Διδυμοτείχου καί δεν υπάρχει σύγγραμμα, σχετικόν είδικώς 
με την πόλιν αυτήν καί γενικώς με την Θράκην, να μή εχη γράψει μετά 
σαφηνείας έξακολουθών ακόμη ασχολούμενος με τά τοιαΰτα. Ούτος, επα
ναλαμβάνω, δεν έγραψε μόνον εν τοϊς «Θρακικοϊς» αλλά καί άλλοις συγ- 
γράμμασι δούς αφορμήν εις εντόνους συζητήσεις καί έρεύνας περί τήν 
όσον ενεστι άρτιωτέραν Ιστορίαν τοΰ τόπου.

Περιγραφή τείχους  — Άρχίζομεν από τήν Βορειοανατολικήν πλευ
ράν τοΰ τείχους. Ή  θεμελίωσις αΰτοΰ έγινε επί τοΰ πλέον άποκρήμνου 
βράχου όπόθε'ν ή αφετηρία αΰτοΰ· καί κατά τρόπον ώστε πάσα διάβασις 
εντός τοΰ φρουρίου νά καθίσταται αδύνατος. ’Άρχεται από τοΰ σημείου 
αΰτοΰ καί προχωρεί άνατολικώτερον φθάνον μέχρι τής εκκλησίας τοΰ Χρι- 
στοΰ καί βλέπομεν ότι τό τμήμα τοΰτο τοΰ τείχους είναι διπλοΰν. "Έ ;ει δηλ. 
πρώτον εν τείχος μικρόν ύψους 2— 3 ,μέτρων θεμελιωμένον επί λαξευτού 
βράχου όπερ είχε σκοπόν νά άποτελή ερεισμα διά κατασκευήν τοΰ κυρίως 
τείχους ύπερθεν τοΰ μικρού καί εις άπόστασιν 5— 6 μέτρων. Τούτο εγινε 
προληπτικώς διά νά μή καταστή τό πραγματικόν τείχος επικίνδυνον έκ 
κατολισθήσεων καί διαβρώσεων τών χωμάτων, καθ’ όσον ό ενδιάμεσος χώ
ρος μικρού καί μεγάλου τείχους έπρεπε» νά είναι επίπεδος. Έ ν περιπτώσει 
πολιορκίας τής πόλεως έπρεπεν ό εχθρός νά καταλάβη πρώτον τό μικρόν 
τείχος τό όποιον ΰπεστήριζον ο! πολιορκούμενοι καί έν ανάγκη έκ τής πιέ- 
σεως τοΰ έχθροΰ νά λάβουν θέσεις ·είς τό κυρίως τείχος. Πέραν τής έκκλη- 
σίας τοΰ Χριστού καί μέχρι τοΰ τελευταίου άκρου τοΰ τείχους δεν υπάρχει 
τό μικρόν καθ’ ότι ή ή φύσις τοΰ εδάφους δεν απήτει τοΰτο ή διότι έπι- 
κρατεστέρα γνώμη τών αρχιτεκτόνων έθεώρησε τοΰτο περαιτέρω περιττόν. 
Τό μήκος τοΰ τείχους είναι περίπου 1800 μέτρων καί έκτίσθη υπό χιλιά- 
δων κτιστόάν καί έργατών στρατολογηθέντων προφανώς έξ όλης τής επι
κράτειας, άν λάβιυμεν ΰπ’ όψιν τον όγκον τής συντελεσθείσης εργασίας 
καί τό δυσπρόσιτον καί απόκρημνου τοΰ βράχου. Τό σύνολύν του είναι έξ 
απλής λιθοδομής, όλων τών λίθων μεταφερθέντων έκ τών λατομείων τής 
Θυρέας εγγύς τοΰ Διδυμοτείχου, όπου ακόμη σώζονται τά σημεία έξορύ- 
ξεως τής άφαντάστου ποσότητος τών λίθων.

Πλήν τούτου έχρησιμοποίει τότε ή ’Αρχιτεκτονική πλίνθους καλώς 
έψημένους τετραγώνους εΰμεγέθεις πλάτους 0,20 τοΰ μέτρου καί πάχους 
0,06. Τούτους έχρησιμοποίουν άφ’ ενός μεν ίνα συμπληρώνουν τά κενά
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των λίθων, ώς μή πελεκητών καθ’ όλας τάς πλευράς αυτών, καί ΐνα κατά 
διαστήματα 1V2—2 μέτρων κατασκευάζουν ζώνας προς πληρεστέραν εφαρ
μογήν τής στάθμης καί .αλφαδιού. ’Αντί άσβεστου μετεχειρίιζοντο την επο
χήν εκείνην τδ κουρασάνι είδος συγκολλητικής ουσίας άποτελουμένης εκ 
καλώς ύψη μενών πλίνθων τετριμμένων καί μεμιγμένων με άσβεστον. Την ου
σίαν ταΰτην άνεμείγνυον με άμμον καθαράν χονδρήν καί άπεδείχθη ότι 
εκεί οπού ή ουσία αυτή έγίνετο με κανό νικάς αναλογίας ήτο άρίστη. Δή
μαρχοί τινες τής πόλεως θελήσαντες νά κατεδαφίσουν τείχος προς χρησι- 
μοποίησιν τών λίθων του παρητήθησαν τής προσπάθειας διότι τά έξοδα 
άποσυνθέσεως ήσαν περισσότερα τής αξίας τών λίθων. 'Έτερα υλικά δεν 
μετεχειρίζοντο είμή μόνον τά ανωτέρω καί ξύλα δρυός μεταφερόμενα εκ 
τών εγγύς τοΰ Διδυμοτείχου δασών, .προς κατασκευήν ικριωμάτων απλών 
καί αύτοσχεδίοον. Κτίζοντες δηλ. οί κτίσται έτοποθέτουν ξύλα μέ εξοχήν 
προς τήν έξω πλευράν τού τείχους, έστρώνυον επ’ αυτών άλλα ξύλα ή 
σανίδας πάλιν εκ δρυός, είργάζοντο, έπροχώρουν όσον ήτο δυνατόν καί 
έτοποθέτουν άλλα ύπεράνω καί ουτω καθ’ εξής. Δεν έχρειάζοντο λόγψ τής 
στερεότητος τών ξύλων όρθοστάται ΐνα υποβαστάζουν τά Ικριώματα καί 
ή εργασία επροχώρει καθ’ ότι τό κύριον βάρος τών λίθων ήρχετο έσωθεν 
υπό εργατών καί όχι διά κλίμακος. Οί έξωθεν κτίσται ήσχολοϋντο μόνον διά 
τήν τοποθέτησιν τών λίθων. "Αν παρατηρήση τις εντός τών οπών, αΐτινες 
έ δήμιου ργήθη σαν έκ τής τοποθετήσεως τών ικριωμάτων όπου διαιτώνται 
ήδη πτηνά θά εύρη εις πολλάς τούτων ξύλα σεσαθρωμένα ή καί εν καλή 
καταστάσει καίτοι παρήλθε χιλιετηρίς καί πλέον. Πριν όμως προχωρήσω- 
μεν προς τά άνω τοΰ τείχους παραθέτομεν ενταύθα μίαν σπουδαίαν παρα- 
τήρησιν τής αρχιτεκτονικής τοΰ τείχους. Έκτος τού ότι όλον τό τείχος καί 
οί πύργοι αυτού έχουν μικράν κλίσιν 10 τουλάχιστον μοιρών από τό νήμα 
τής στάθμης διά τήν στερεότητα αυτού, βλέπομεν τμήματα αυτού1 καί πύρ
γους αίωρουμένους καί με τον άφάνταστον όγκον των, άνευ θεμελίου επί 
τού βράχου, νά μή κρημνίζωνται, καίτοι τό υπέδαφος έχει καταρρεύσει 
καί έσχηματίσθη κενόν μεταξύ τού βράχου καί τού κτίσματος. Τούτο συμ
βαίνει διά τον εξής λόγον: Οί αρχιτέκτονες τής εποχής, όπισθεν τού υπό 
κατασκευήν τείχους εις άνάλογον άπόστασιν, ήνοιγον λάκκους λαξευτούς 
βάθους αρκετού. Εντός τών λάκκων αυτών έκτίζετο εν εσωτερικόν τείχος 
καί μόλις έφθανον εις τήν επιφάνειαν τού1 εδάφους έπεμήκυνον τήν ακτίνα 
τού κτίσματος έξωθεν τού λάκκου καί επροχώρει ή εργασία συνδεόμενων 
καί συνυφαμένων απ’ άλλήλων τών λίθων τού έσω τείχους τού λάκκου, 
μετά τού έξω, ώστε τό κέντρον τοΰ βάρους νά πίπτη προς τά έσω καί εν συν
δυασμό) μέ τήν ελαφράν κλίσιν τής στάθμης νά συγκρατήται τείχος καί 
υπερμεγέθης πύργος αυτού, χωρίς φόβον κατακρημνίσεως. Έτερον γνώ
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ρισμα τοϋ τείχους είναι to ισοϋψές εις δλην τήν έκτα σι v, πλήν των ση
μείων έκείνων των οποίων ή φύσις τοϋ εδάφους επέβαλε μεγαλύτερου

ύψος όπως π.χ. ή Νό
τιος πλευρά τοϋ φρου
ρίου. "Ετερον γνιόρι- 
σμα σπουδαίου είναι 
δτι εκεί δπου υπήρχε 
χ ίνδυνος κ α τ α ρ ρ εύ σ εω ς 
τοϋ τείχους ύπδ εχθρι
κών μέσων, έκτίσθη μέ 
λίθους μεγάλους καί ε
πιμελέστερου καί έτε
ρον δτι καθ’ δλην την 
εκτασιν καί εις τούς 
πύργους έκτίσθησαν ε
πάλξεις (πολεμίστραι) 
εν σχήπιατι μαιάνδρου, 
υπόθεν οί πολεμισταί 
κεκρυμμένοι άντεμετώ 
πιζον τάς επιθέσεις τοϋ 
εχθρού ρίπτοντες μέ 
τέχνην λίθους στρογ
γυλούς εκ των προτέ- 
ρων συσσωρευμένους, 
σιδηρά, καυτό λάδι καί 
νερό καί δ,τι άλλο έπέ- 
τρεπεν ή εποχή εκείνη 
καί έπεβάλλετο από την 
πολεμικήν τέχνην, μή 
έξαιρουμένων των τό
ξων καί δοράτων. Αί 
επάλξεις αύταί κατε- 

στράφησαν κρημνισθεΐσαι υπό των Τουρκικών Αρχών καθ’ δσον ευκόλως 
αύται άπεσυντίθεντο καί οπεκολλοϋντο απ’ άλλήλων, διά τοϋ υλικού των 
δέ έστρώθησαν αί οδοί τής π όλε ως ή έκτίσθησαν δημόσια καί ιδιωτικά 
κτίρια υπό τών έποίκων Τούρκων τοϋ Διδυμοτείχου. Μέχρι τοϋ 1922 τοι- 
αϋται επάλξεις ύφίσταντο εις τον πύργον τής οικίας τοϋ αειμνήστου ια
τρού Ευσταθίου Καβάσιλα. Επίσης καί τινες ύπήρχον εις τάς πύλας (κα- 
λέπορτες) τού Ν.Δυτικού μέρους τού φρουρίου.

Πύργοι. 'Από τήν άφείηρίαν τοϋ τείχους μέχρι τού τέρματος αυτού

Π ύργος εις τό κέντρον τοϋ τε ίχους, δατως 
•ήτο άλλοτε
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υπάρχουν πολλοί πύργοι άλλοι μέν εν πάλη ακόμη καταστάσε'ΐ και άλλοι 
κατεστραμμένοι, εΐτε έκ της πολυκαιρίας, ώς μή συντηρούμενοι και άλλοι 
όπου εύκολος ήτο ή μεταφορά τού υλικού, έκρημνίσθησαν. Οί πύργοι ούτοι 
άπέχοντες άλλήλων περί τά 50—100 μέτρα άναλόγως τής χρησιμοποιήσεως 
τού εδάφους, άλλοι έχουν σχήμα παραλληλεπιπέδου, άλλοι κυλινδρικόν και 
ολίγοι πολύεδρον. Καί το σχήμα τούτων εδίδετο άναλόγως τής δέσεως καί 
πολεμικής σκοπιμότητος, εκεί δέ όπου τό έδαφος ήτο πρόσφορου διά τον 
εχθρόν καί επισφαλές ήσαν πυκνότεροι. "Όπως έλέχθη διά την ευστάθειαν 
των πύργων έκτίζοντο ολίγον επικλινείς προς τά έσω τής μιας έδρας των 
καλυπτομένης υπό χωμάτων, ΐνα ή άνοδος επ’ αυτών καθίσταται ευχερής. 
"Έκαστος πύργος είχε τον ίδικόν του προσανατολισμόν προς τον τομέα δι’ 
ον προωρίσθη νά φρουρή καί άποκρούση τον εχθρόν. Τό έσιοτερικόν τού
των ήτο κοΐλον, κεκαλυμμένον με δόλον στερεόν λίθινον καί οι μαχηταί 
έκυκλοφόρουν ελευθέρους έφ’ όλης τής επιφάνειας τού δόλου τό δέ ύψος 
απ’ αυτού μέχρι τού ανοίγματος των επάλξεων ήτο I 1/? περίπου μέτρον. Ό  
δόλος έστέγαζε τήν κοιλότητα τού πύργου καί έχρησίμευε ώς φυλάκιον τής 
φρουράς τού τομέως τού πύργου ή προς άποθήκευσιν τροφών καί δή σι
τηρών ότε έπρομηνύετο επιδρομή αλλοφύλων. Εντός τής κοιλότητας υπήρχε 
πάτωμα στερεόν έστρωμένον μέ σανίδας δρυός, προς στρατωνισμόν τής 
φρουράς καί τό Ισόγειον έστρωμένον μέ λιθίνας πλάκας έχρησιμοποιεϊτο 
ώς αποθήκη. Τήν εποχήν εκείνην ή συγκέντρωσις καί διαφύλαξις αποθε
μάτων σιτηρών ήτο έκ τών πρώτων μελημάτων. Έπροτιμάτο ό κέχρος 
διότι ό φλοιός αυτού λίαν στιλπνός καί αντοχής διετήρει τούτον άναλλοίω- 
τον. Τό τοιούτον άποθήκευμα παρετηρήθη καί εις τήν περιοχήν Διδυμο
τείχου διότι εύρέθησαν διεσπαρμένοι πίθοι θαμμένοι βαθέως πλήρεις κέ- 
χρου. Τούτον ήλεθον κατά τάς πολιορκίας εντός τού φρουρίου διά χειρομύ- 
λων ή ανεμομύλου κειμένου ολίγον ύπερδεν τού τοπχανά, τον οποίον μύλον 
λαΐλαψ παρέσυρε καί έξεσφενδόνισε τά εξαρτήματα αυτού μέχρι τού έξωκ- 
κλησίου Ά γιας Κυριακής. Τούτου τά θεμέλια άνεκαλύφθησαν υπό τού 
υποφαινομένου προ πολλών ετών ώς καί τινα εργαλεία του όπου ακριβώς 
σήμερον έδημιουργήθη άλσύλιον πεύκων παρά τον τοσχανάνή1). Μέ τό άλευ- 
ρον τού σίτου ή άλλου προϊόντος παρεσκευάζετο άρτος καί έψήνετο εις τούς 
φούρνους εντός τού φρουρίου ακόμη ευρισκομένους. Τού κέχρου δέ δ ζωμός 
έν είδε'ΐ σούπας ήτο λίαν ευχάριστος όταν καθίστατο διά τής ζυμώσεως 
όξυνος καί λίαν θρεπτικός. Τοιούτος πύργος τού οποίου τό ισόγειον τού 
δόλου του έχρησιμοποιεϊτο ώς αποθήκη κέχρου είναι ό πρώτος έκ Βορρά 
προς Νότον ονομαζόμενος καί μέχρι σήμερον κεχρί διότι πράγματι υπήρχε

1. Τοπχανάςτ=λέξις τοτιρκική=πυροβολεΐον. ΏνομάσΟη τοπχανάς διότι, οί 
Τούρκοι κατά τό ραμαξάνιον ειχον εκεί μικρόν τηλεβό?ων τό όποιον διά βολής έ
διδε σιίνάημα καταλΰσειος τής νηστείας,
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έχει το είδος τούτο χαθ’ δτι αύρων τις χώματα έχ των ρυγμών χαΐ κοιλω
μάτων τον ατινα έσχηματίσθησαν εκ των ικριωμάτων ή φθοράς εκ της 
πολυκαιρίας αναφαίνονται φλοιοί μαρτυροΰντες τούτο.

'Έκαστος πύργος είχε καί Ιδιαίτερον γνώρισμα ή μονόγραμμα τού 
Χριστού. Μόνον ό πρώτος πύργος ό ακόμη ονομαζόμενος κεχρί έχει επί κε
φαλής αυτού έντειχισμένον λίθον μήκους 0,00 τού μέτρου περίπου, πλάτους 
0,35 καί ύψους 0,30, έν τω όποίω αναγράφεται ή λέξις με κεφαλαία.

ΚΟΜΜ
Ε Ν Ο Υ

Τό όνομα τούτο προσετέθη εκ των ύστερων φαίνεται, καί πιθανώς θά πρό
κειται περί τού Ίωάννου Δούκα Κομνηνού όστις κα τα λαθών τό Διδυμότει- 
χον έφιλοδόξησε ν’ άπαθανατίση τό όνομά του μέ την προσθήκην τής επι
γραφής αυτής δι’ έντειχισμένου λίθου εις τό άνώτατον άκρον τού πύργου. 
Έπί τού λίθου τούτου υπήρχε καί έτερος αναγραφών ΙΩΑΝΝΗΣ όστις 
άπωλέσθη άγνωστον πότε καί πώς. 'Έτερος πύργος άνευ μονογράμματος 
είναι ό έχων σχήμα παραλληλεπιπέδου τής Μητροπόλεως έφ1 ού εις τό 
μέσον έχει φιλοτεχνηθή διά πλίνθων έψημένων σχήμα δένδρου, όπερ έχει 
κλάδους όμοιους μέ τής δάφνης καί κατά τινα ερμηνείαν απεικονίζει τά 
Βάϊα. Άρχίζοντες την άπαρίθμησιν τών πύργων προχωρούμεν εκ Βορρά 
προς Νότον καί εις αλί γην άπόστασιν από τού κρημνού συναντώμεν μίαν 
μικράν χαμηλήν πύλην τής οποίας τό επιστέγασμα καλύπτεται μέ υπερμε
γέθη λιθίνην πλάκα. Ή  πύλη αυτή ήτο πάντοτε κλεισμένη καί έν άπολύτφ 
ανάγκη ήνοιγε1, χρησιμοποιούμενη ώς επικουρική πύλη τού φρουρίου (Κερ- 
κόπορτα ή νερόπορτα).

’Ολίγον παρακάτω εις άπόστασιν 50 μέτρων είναι τό κεχρί τού οποίου 
ό θύλος εύρίσκεται εις οπωσδήποτε καλήν κατάστασιν καί περί ού έγρά- 
ψαμεν διατί ονομάζεται κεχρί έχον σχήμα παραλληλεπιπέδου. Μετά 50 
μέτρα εύρίσκεται έτερος πύργος ό ποσού ν εις καλήν κατάστασιν σχήματος 
όμοιου άλλ’ ή πέτρα τής οικοδομής του είναι μεγαλυτέρα καί ή τέχνη αυ
τής άνομοία μέ τού προλεχθέντος. Φαίνεται ότι 'έκαστος τών τότε αρχιτε
κτόνων μηχανικών αναλάμβανε άνά ένα πύργον καί έκτιζε τούτον συμ- 
φώνως μέ τήν ϊδικήν του τέχνην. Ό  πύργος ούτος παρουσιάζει οίκοδομικώς 
τό Μωσαϊκόν σύστημα, άλλ’ άτεχνον. ’Ολίγον πάρα κάτω έτερος κυλινδρι
κός τού οποίου ίχνη μόνον ύπάρχουν καί τού οποίου ή σύνδεσις μετά τού 
πρώτου έγινε διά τείχους πολύ επικλινούς. Εις κάλυτέραν κατάστασιν ύπάρ- 
χει νοτιώτερον άλλος πύργος κυλινδρικός καί ολίγον πάρα κάτω άλλος κυ
λινδρικός έν καλή καταστάσει. Μεταξύ τών δύο αυτών πύργων εύρίσκετο 
ή επικουρική εκ τών τριών πύλη τού φρουρίου (Καλέπορτα) ήτοι μεταξύ 
τής οικίας Παρασχίδου καί Σαρίδου ήτις καί κατεδαφίσθη τελείως ύπό
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τών Τουρικών Αρχών δι! επίστρωσιν των δρόμων τής πόλεως μέ τούς 
λίθους της.

Προχωροϋντες ολίγον συναντώμεν έτερον πύργον τελείως καταστρα- 
φέντα διά τον αυτόν μέ τον πάρα πάνω σκοπόν κα'ι ολίγον νοτιώτερον εις 
άπόστασιν 40 περίπου μέτρων έτερον κυλινδρικόν τοϋ οποίου τό ή,μισυ 
κατεδαφισθη διά λόγους προληπτικούς καθ’ όσον ήτο επικίνδυνος διά τούς 
κατοίκους τούς οίκοϋντας κάτωθι τοϋ μικρού τείχους. Ό  σπουδαιότερος 
πύργος είναι τής εκκλησίας τού Χριστού δστις έχει σχήμα εξάγωνικόν και 
ή οικοδομή του έχει την καθαρώς Μωσαϊκήν τέχνην μέ λίθους μεγάλους

καλύτερον επεξεργα
σμένους. Έπί τού πύρ
γου τούτου είναι έκτι- 
σμένον τό κωδωνοστά- 
σιον τής παρακείμε
νης εκκλησίας τοϋ Σω- 
τήρος Χριστού εις ύ
ψος αρκετόν από τής 
πλατείας τής πόλεως. 
'Εδώ τελειώνει τό δι- 
πλοϋν τείχος εξ ού ή 
επικρατέστερα εκδοχή 
ότι ή πόλις έλαβε τό 
όνομα Διδυμότειχον. 
Προχωρούντες άνατο- 
λικώς μέ μικράν παρά- 
καμψιν συναντώμεν έ
τερον πύργον σχήματος 
παραλληλεπιπέδου έ- 
χοντα έν καλή καταστά- 
σει, παρά την αυλήν 
τής εκκλησίας και έτε
ρον μέ τέχνην καί έπι- 
μ έλε ι α ν κ α τ α σ κ ευ α σ θ έ ν - 
τα καί φέροντα επίσης 
μονόγραμμα τού Χρι
στού. Οι πύργοι ούτοι 
είναι άξιοι λόγου καθ’

Κωδωνοστάσιον εκκλησ ία ς  τον  Χ ρ ίσ του . όσον οί λίθοι δι’ ών ά- 
νηγέρθησαν είναι παμ- 

μέγιστοι καί τούτο έδωσεν αφορμήν εις τινας φιλοτίμως έρευνήσαντας νά
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σχηματίσουν την γνώμην δτι πρόκειται περί πελασγικών τειχών. Ό  λό
γος καθ’ ήμας τής έπιμελεστέρας οικοδομής και ή χρησιμοποίησις τοσοϋ- 
τον μεγάλων λίθων ήτο διότι ή θέσις αυτή μάλλον επισφαλής, καθ’ όσον 
εύρίσκετο ή κεντρική πύλη τοϋ φρουρίου κα'ι έπρεπε νά είναι στερεωτάτη. 
Έδώ ακριβώς ονομάζεται ακόμη καλέπορτα (πύλη τού φρουρίου) διότι 
ύπήρχεν ή είσοδος εντός τοϋ φρουρίου και περί ών θά γράψωμεν παρακάτω. 
'Όσον αφορά δε τό μέγεθος τών λίθων είναι πράγματι άπορον πώς με- 
τεκινούντο τότε με τά υπάρχοντα μέσα καί έτοποθετοΰντο προς οικοδομήν 
ενώ άπήτει τούτο υπεράνθρωπους δυνάμεις. Έξ δσων ήκούσαμεν καί καθώς 
προείπομεν οί λίθοι προήρχοντο έκ τών λατομείων Θυρέας (Καπουντζή). 
Τούτους μετέφερον ζεύγη βουβάλων δι’ αυτοσχεδίων αμαξών υπό τών νυν 
ντομούζ - άραμπασή (χοιραμαξών) καλουμένων ήτοι: εκοπτον κυλίνδρους 
έκ κορμών δένδρων χονδρίϋν. Έτρύπων αυτούς εις τό μέσον, διεπέρων άξονα 
σι-δηροΰν καί εχοντε'ς γνώσιν τής χρήσεως τού μοχλού έφόρτωνον εύχερώς 
καί μετέφερον εις τό μέρος οπού προώρισται νά τοποθετηθούν καί, εάν πα- 
ρουσιάζετο ανωμαλία εδαφική, έπέγωνον διά χώματος ή έστρώνυον διά 
σανίδων, ϊνα ή διέλευσις τών τοιούτων αμαξών συρομένων υπό ζευγίον 
βουβάλων καθίσταται ευχερής. Έ ξ έφόρτωνον καί έτοποθέτουν τον λίθον 
έκ τού άνω μέρους τού τείχους δηλ. τού εσωτερικού, με την βοήθειαν πάλιν 
τού μοχλού. Ή  τοποθέτησις αϋτη τών ογκολίθων, έπαναλαμβάνομεν, έγί- 
νετο μόνον εις τάς πύλας τού φρουρίου διά τό επισφαλές.

’Ολίγον τι προχωροϋντες συναντώ μεν πύργον τού οποίου ή μεν εξω
τερική πλευρά είναι ομαλή ή εσωτερική όμως ημικύκλιον καί, ώς φαίνεται, 
τό εσωτερικόν του ήτο ευρύ προς άποθήκευσιν πολεμικού υλικού. ΙΙλησιέ- 
στατα τούτου υπάρχει άλλος πύργος σχήματος παραλληλεπιπέδου εν άρίστη 
καταστάσει καί ό λαός άποκαλεΐ τούτον μπερχανέ =  παραφθορά τής λέ- 
ξειυς μπαρουτχανέ = πυριτιδαποθήκη. Πολύ άργότερον οί Τούρκοι τον έχρησι- 
μοποίησαν δι’ άποθήκευσιν πυρίτιδος. Ούτος έκτίσθη μέ μεγαλυτέρους χών 
άλλων λίθους καί μέ επιμέλειαν περισσοτέραν. Φαίνεται ότι έπαιζε'ν ούτος 
σπουδαΐον αποθηκευτικόν ρόλον. 'Ο θόλος του είναι έν καλή, καταστάσει 
μόνον ότι εισρέουν ύδατα τής βροχής διότι είναι ασυντήρητος καί μίαν τών 
ήμερών θά πέση. Είναι κάθυγρος καί πολλάκις τάς καλοκαιρινός ή χειμε
ρινός ημέρας διαιτώνται πρόβατα. Τό εσωτερικόν τού πύργου αυτού ήτο 
έστρωμένον μέ δάπεδον έκ χονδρών σανίδων εις ύψος Vh—2 μέτρων από τού 
εδάφους, όπως άλλωστε ήσαν έστροομένοι καί όλοι οί άλλοι πύργοι, αυτός 
όμως διετήρησε μέχρι προ ολίγων ετών τό δάπεδόν του, διά νά καταστροφή 
υπό ποιμένων μή ληφθείσης μερίμνης διασώσεώς του. ΙΙέριξ τοϋ Πύργου 
αυτού υπάρχουν εις την επιφάνειαν καί κεχιοσμέναι εις τό χώμα επιτύμβιοι 
πλάκες 1λ/ι—2 αιώνων συσσωρευιθεΐσαι διά σύστασιν μουσείου. Αϋται έξο
χου τέχνης μαρμαρογλυπτικής ασφαλώς συγκεντρούμεναι θά αποτελόσουν
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στοιχείον έρεύνης τοϋ προ 2 αίώνονν περίπου πολιτισμού. Π,ροχωρούντες 
ολίγον φθάνομεν εις το πύργον τής Βασιλοπούλας (2ος κοιλας τής Βα
σιλοπούλας). Ούτος έχει σχήμα κυλινδρικόν κα'ι είναι δ υψηλότερος όλων 
των πύργων. Εις το μέσον εχει πλάκα με τδ μονόγραμμα τοϋ Χριστού ούτω:

ΙΙέριξ τοϋ πύργου αυτού ή λαϊκή φαντασία έπλεξε θρύλους τούς 
οποίους καλόν θεωροϋμεν νά παραθέσωμεν ενταύθα. Σχετικούς μέ την αλω- 
σιν τής πόλεως έμεινε παρά τω λαω μεταδοθεΐσα από στόματος εις στόμα 
ή εξής εκδοχή ή θρύλος: "Οταν δ εχθρός έπολιόρκησε τήν πύλιν, δ Βασι
λεύς δεν εϋρίσκετο εντός τοϋ φρουρίου άλλ’ εις μίαν εύχάριστον εξοχικήν 
θέσιν καλουμένην Ταούκ - γεμέζ, δηλ. θέσις εις τήν οποίαν δεν φαγώθηκε 
δ πετεινός ή ή κόττα. Έκεϊ μετέβη προς διασκέδασιν μετά των μεγιστάνων 
καί τής συνοδείας του. Τάς κλείδας των πυλών τής πόλεως ένεπιστεύΟη 
εις τήν θυγατέρα του ήτις εύρίσκετο τήν ώραν εκείνην επί τοϋ τείχους 
προς τήν πλευράν τοϋ φρουρίου, ήτις έβλεπε προς τό ταούκ - γεμέζ. 'Ο 
έχθρός ήτο αδύνατον νά έκπορθήση τήν πόλιν δυ έπιθέσεως διότι τό φρού- 
ριόν της ήτο άπόρθητον. Μετήλθον τότε πονηριάν. Μετημφίεσαν έναν 
ελληνομαθή Τούρκον ώς Ιερέα δ στις ήλθε προ τής πύλης τής Δυτικής τής 
πόλεως καί ήρχισε παρακαλών τήν Βασιλοπούλαν νά ρίψη τάς κλείδας τού 
φρουρίου νά άνοιξη τήν πύλην διά νά προσευχηθή εις τον ναόν τού Ιησού 
Χριστού καί δή εις τό έκεϊ πλησίον τής πύλης παρεκκλήσιον τού 'Αγίου 
Δημητρίου. Ή  βασιλοπούλα πεισθεΐσα έρριψε τά κλείδας εις τον ιερέα οστις 
αφού ήνοιξε τήν πύλην ένευσε εις τούς ομοφύλους του, οϊτινες ήσαν κρυμμένοι 
εις τό παρακείμενον δάσος· έσπευσαν ούτοι, είσώρμησαν εντός τοϋ τεί
χους, καί έκυρίευσαν τήν πόλιν. Ό  διασκεδάζουν βασιλεύς ειδοποιηθείς, 
είχε τόσην εμπιστοσύνην εις τήν οχυρότητα τού τείχους, ώστε είπε: «’Εάν 
σηκωθή από τήν χύτραν αυτός δ πετεινός καί φωνάξη (λαλήση) τότε θά 
πιστεύσω δτι έκυριεύθη ή πόλις». Καί πράγματι, τάχα, έσηκώθη ο πετει
νός καί έλάλησε, δπότε1 ιό Βασιλεύς έπέβη τού ίππου του καί ή συνοδεία του 
καί κατέφυγον εις τό παρακείμενον δάσος όπου σήμερον είναι τό έξωκκλή- 
σιον "Αγιος Βλάσιος. Κατά τήν μνήμην τού 'Αγίου, έπεκράτησεν έκτοτε
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τό έθιμον νά. γίνηται κατ’ έτος αγών Ιπποδρομικός εκ τής θέσεως Ταουκ - 
γεμέζ μέχρι τοϋ 'Αγίου Βλασίου, επικράτησαν μέχρι προ ολίγων ετών. Την 
έξήγησιν ταύτην τής ιππασίας την διετύπωσεν ό Πανοσιολογιότατος ’Αρ
χιμανδρίτης κ. Βαφείδης. Ή  βασιλοπούλα δε λυπηθεΐσα διά την 'επιπο
λαιότητα της εσπευσεν, άμα τή: είσόδφ τοϋ εχθρού εντός τοϋ φρουρίου, νά 
ριφθή εκ τοϋ πύργου αυτού και νά αύτοκτονήση. Τό αληθές τοϋ θρύλου 
αυτού ένίσχυσε και ή 
μεταδοιθεΐσα από γε
νεάς εις γενεάν συνή
θεια τών Τούρκων νά 
άνάπτουν κανόήλαν 
εις την θέσιν οπού έ- 
πεσεν ή βασιλοπούλα 
τάχα εξ ευγνωμοσύ
νης. Είναι μεν γεγο
νός ότι ακόμη οί Τούρ
κοι τοϋ Διδυμοτείχου 
έχουν εκεί εν είδος 
τεκέ =  παρεκκλήσιον 
κα'ι άνάπτουν κανδή- 
λαν αλλά τούτο γίνε
ται, όπως άπέδειξεν 
ό περί τά τοιαϋτα, α
σχοληθείς ’Αρχιμαν
δρίτης κ. Βαφείδης 
γνώστης καλός και 
τής τουρκικής, διότι 
εις την θέσιν αυτήν 
εύρίσκεται θαμμένος 
ο κατά την μάχην τής 
πολιορκίας τοϋ φρου
ρίου Ζιντζή - Άπντάλ 
τοϋ οποίου τό μνήμα 
εύρίσκεται ακόμη, πε-
σων ηρωίκώς, κατα Κουλας ήτοι Πνργος τής Βασιλοπούλας.
τούς Τούρκους, άξιω-
ματοϋχος ών καί εις τιμήν καί μνήμην τοϋ οποίου όχι μόνον κανδήλαν 
άνάπτουν αλλά καί πέραν τοϋ Έρυθροποτάμου εις την αντίπεραν όχθην 
του είχον ανεγείρει καί κτίριον έν είδει Μαυσωλείου. Τοιοϋτος αξίωμα 
τοϋχος Τούρκος σύγχρονος καί συμπολεμιστής τοϋ Ζιντζή Άπντάλ ήτο κσ
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δ Γαζή Φερχάτ του όποιου τό μνήμα καί τό παρεκκλήσιον (τεχές) εύρί- 
σχεται ακόμη παρά την παραποτάμων τουρκικήν συνοικίαν καί εξακολουθούν 
νά άνάπτουν κανδήλαν και κηρία κατά τάς θρησκευτικός εορτάς των.

ΙΙροχωροΰντες τώρα προς δυσμάς συναντώμεν πάλιν, εις μακράν σχε- 
τικώς άπόστασιν, άλλον πύργον σχήματος παραλληλεπιπέδου εΐ.ς καλήν κα-

τάστασιν, οστις εχει 
εις το μέσον έντειχι- 
σμένην πλάκα μέ μίαν 
εις τό μέσον οπήν 
δυσεξήγητον από η 
μάς. ’ Ο λ ί γ ο ν ·ά κ ό μη 
από αυτόν, υπάρχει ό 
πύργος τής Μητροπό
λε ως, ·6 όποιος έχει εις 
τό μέσον τό φιλοτεχνη- 
θεν διά κεράμων ώ- 
ραϊον δένδρον άπεικο- 
νίζον, ως εΐπομεν, τά 
Βάϊα. Τέλος παρά τό 
τέρμα τού φρουρίου 
και παρά τήν Δυτικήν 
πύλην εύρίσκεται πύρ
γος εν άρίστη κατα- 
στάσει, καλώς άνεγερ- 
θείς από οικοδομικής 
άπόψεως, διότι προφυ- 
λάσσει τήν Δυτικήν 
πύλην τής εισόδου εν
τός τοΰ φρουρίου. Ό  
πύργος ουτος έπε- 
σκευάσθη υπό τοΰ 
Σουλτάνου Μουράτ. 
Έκεϊθεν τό φρούριον

w _ , καταλήγει, εις μίαν μι-
Πνργος τής Βασιλοπούλας, όπως είναι σήμερον■ ,

κραν πύλην, ήτις κα
λείται νερύπορτα.

Πύλαι τοϋ Φρουρίου.— Κατά τήν περιγραφήν τοΰ τείχους συνηντή- 
σαμεν 3 πύλας εισόδου μεγάλας καί 2 μικρός. Αί τρεις μεγάλαι είναι μία 
εις τον δον πύργον κατά σειράν εκ Βορρά προς Νότον, μία ή επίσημος 

0 -.αί κεντρική παρά τήν Μητρόπολιν καί μία εις τήν Ν. Δυτικήν πλευράν.
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'Όλαι ονομάζονται καλέπορτες=πύλες τού φρουρίου. Αύται ή σαν πολύ με-
γάλαι καί υψηλοί καί άνωθεν κατέλήγον εις θόλον. ’Επί τοΰ θόλου αυτού 
ύπήρχεν οπή ευμεγέθης καί πολεμίστραι, αί όποϊαι διά τής οπής ήλεγχον 
την έκτασιν προ τής πύλης καί έν περιπτώσει έπιθέσεως κατ’ αυτής έξέ- 
πεμπον οι πολιορκοΰμενοι τόξα κατά τού εχθρού, λίθους, ζέον ελαιον, ύδωρ, 
ακόμη έζώγριζον αυ
τούς διά μακρών δο- 
ράτων καί έσκόρπιζον 
τον θάνατον διά παν
τοίων φονικών μέσων 
εις τούς επιτιθεμένους.
Επειδή αί θέσεις τών 
πυλών τούτων ήσαν 
επισφαλείς, διά τούτο 
και οι πύργοι καί το 
φρούριον ήσαν στερε- 
ώτερα. Μία μάλιστα 
τών πυλών, ή Δυτική 
ή το καί είναι διπλή, 
δηλ. έχει τήν κυρίως 
πύλην καί εις άπόστα- 
σιν 30 μέτρων καί 
πλέον προς τά έσω τού 
τείχους έχει άλλην, 
ώστε εάν έκυριεύεχο 
ή μία νά θέλη 6 εχθρός 
νά είσχωρήση καί νά 
ύφίσταται πανωλεθρί
αν εις τον στενόν χώ
ρον τον ευρισκόμενον 
μεταξύ τών 2 πυλών 
δστις είναι περιφρα
γμένος μέ τείχη πανύ
ψηλα. Ή  κατάστασις rr· ~ iw ,, *
τών δύο τούτων πυλών
είναι αρίστη, διότι καί τά κράσπεδα έφ’ ών έστηρίζοντο τά θυρόφυλλα 
(πλαίσια) πέτρινα καί τά τόξα, τών θόλων είναι έν πλήρεΊ καταστάσει καί 
αί όπαί δι’ ών ύπερηκόντιζον τον εχθρόν είναι καταφανείς. Αί άλλαι δύο 
πύλαι μικραί, ή μία δηλ. μικρά προς Βορράν, τήν οποίαν συνηντήσαμεν 
κατά τήν περιγραφήν καί ή άλλη επίσης μικρά, εις τό τέρμα τού φρουρίου
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προς την Ν.Δ. πλευράν, είχον έτερον προορισμόν. Αύται πλησιέστερον του 
ποταμού εύρισκόμεναι εξυπηρετούν τούς πολιορκουμένους διά την υδρολη
ψίαν περί ής θά δμιλήσωμεν πάρα κάτω. Ό  λαός ακόμη εξακολουθεί νά 
όνομάζτ) άμφοτέρας νερόπορτες.

Ή  είσοδος καί έξοδος τού φρουρίου δεν ήτο πάντοτε επιτετραμμένη. 
Την ημέραν ήσαν άνοικταί ούχί όμως καί κατά τάς επιχειρήσεις φυσικά. 
Την νύκτα όμως έκλειον. Ή σαν κατασκευασμένοι από χονδρά δρύινα ξύλα 
καί έπενδεδυμέναι με έλασμα σιδήρου. ’Έκλειον με σιδηράς άλύσσεις πολύ 
χονδρός. Ό  κήρυξ, δστις ήτο καί θυρωρός την ημέραν, άμα τη ανατολή

Λ υιλές καλέπορτες.

τοϋ ήλιου, άνοιγε την θύραν καί ολίγον μετά την δύσιν αυτού έκλειε αυτήν, 
αφού πρώτον άνέβαιν&ν εις ύψος, ήτοι εις ένα των πύργων καί έκάλει τούς 
κατοίκους νά είσέλθουν. Κατά την νύκτα ήτο αδύνατον νά ανοίξουν υπό 
καμμίαν αιτιολογίαν. ’Αφού, λοιπόν, έκάλει τρις διά στεντορίας φο^νής 
εις τρία σημεία τής πόλεως — είχε καί άλλους, φαίνεται, βοηθούς — 
έσπευδον νά κλείσουν αύτάς καί, άν τις ήτο καθυστερημένος, έπρεπε νά 
διανυκτερεύση είς τήν έξω πόλιν, είρήσθω ότι πάντοτε τό Διδυμότειχου, 
άπετελεΐτο από τήν έσω καί τήν έξοο πόλιν. Ή  τελευταία ύφίστατο τάς 
συνέπειας των επιδρομών. Ή  κατάστασις αυτή τής φρουράς, φέρ’ είπεΐν, 
τής έσω πόλεως, δεν έπαυσε νά ύφίσταται καί μετά τήν υπό τών Τούρκων 
κατάληψιν τής πόλεως. Μέχρι προ εκατόν περίπου ετών καί όλιγώτερον 
αί θύραι αύται άνοιγόκλειον, όπως καί κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν. 01 
γεροντώτεροι ενθυμούνται ότι οΐ καλέπορτες έχρησιμοποιήθησαν υπό τών 
Τουρκικών ’Αρχών είς τό φράγμα τού Έρυθροποτάμου προς προστασίαν 
τής έκτάσεως τών Γκιολίων. Διά τον λόγον τούτον καί διότι ό καλές (φρού-
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qiov) παρεϊχεν άσυλον εις τά χαρέμια των Τούρκων φρουράρχων εκ των 
επιθέσεων τοϋ αχαλίνωτου τουρκικού όχλου καί βασιβουζούκων, ό φρού
ραρχος Τζιντάρ βέης, «στις διετήρει αξιόλογου χαρέμιον, άντλών άλλούστε 
δικαίωμα εισόδου εκ τοϋ δρου τής παραδόσεως τής πόλεως, έκτισε πλησίον 
τής κεντρικής επισήμου πύλης ανάκτορου, οπού ένέκλειε τά χαρέμια του 
προς ασφάλειαν, όταν προ πάντων, μετέβαινεν έξω εις την περιφέρειαν

Δυτική πλευρά τοϋ Φρουρίου.

δι’ υπηρεσίαν, εκ τοϋ ονόματος δε αυτού, ή θέσις αυτή, ήτις φθάνει μέχρι 
τοϋ 2ου πύργου τής Βασιλοπούλας, ήτις παρέχει θέαν θελκτικήν, ώνομά- 
σθη Τ ξ ι ν τ α ρ ι ώ καί νΰν έτι οϋτω καλείται ή θέσις αϋτη καί τά 
μετέπεπτα δι' εξαγοράς τής θέσεως ταύτης από τον μετατεθέντα εντεύθεν 
Τζιντάρ βέην, άνεγερθέντα εκπαιδευτήρια τής ορθοδόξου χριστιανικής 
κοινότητος ώνομάσθησαν Σχολεία Τίζιδαριού, ήτοι: ή άνεγερθείσα εις την 
θέσιν ταύτην τό πρώτον Δημοτική Σχολή, ύστερον αλληλοδιδακτική, κα
τόπιν νηπιαγωγεΐον, παρθεναγωγείου καί τελευταίως έστεγάσθη επ’ αρ
κετά έτη τό Γυμνάσιου Διδυμοτείχου καί παρά την κατεδάφισιν εξακο
λουθεί νά έχη ή θέσις τό όνομα τού πρώτον έγκατασταθέντος Τζιντάρ βέη, 
διά τον φόβον των γυναικών του, οσάκις άπουσίαζεν διά λόγους υπηρε
σιακούς.
Νερό^ορτες, ' Υδραγωγεϊον, ΤΙ-ηγαδίταια. Μτιες Kovcuau (πενζάζωνον) .
Εις έτερον κεφάλαιον περιεγρά-ψαμεν τό τ ζ ι ρ ό μ υ λ ο κλπ. χωρίς 
νά θίξωμεν την υδροληψίαν τών φρουρών καί κατοίκων Διδυμοτείχου. 
Μεταξύ τοϋ ύδρομύλου τής 'Αγίας Μαρίνας καί τοϋ πσνταζώνου υπάρχει
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χώρος περικλειόμενος ένθεν μέ τον άπόκρημνον βράχον, κάκεΐθεν υπό τοϋ 
ποταμοί) κα! επί τής όχθης αυτού παραλλήλως μέ τείχος. 'Τπό τον χώρον 
αυτόν υπάρχουν στοά! κτισθεϊσαι μέ πλίνθους και κουρασάνι. Αί στοά! 
αύτα! έπληροΰντο υδατος διά μιας υπονόμου συγκοινωνούσης μέ τον πο
ταμόν. Ή το ή θέσις αυτή, ώχυρωμένη καί έν ασφαλείς κατήρχοντο, από 
την παρά την νυν Άρμενικήν εκκλησίαν έν καλή καταστάσει ευρισκομένην 
εϊσέτι νερόπορταν, διά κλίμακος λίθινης ακόμη ευρισκόμενης, προς τά πη- 
γαδίτσια, όπως εκαλούντο αί υπάγεται στοαί, κα! έλάμβανον ΰδωρ, αθέα
τοι από τον εχθρόν. ’Εάν ποτέ έξηραίνετο δ ποταμός λόγω ανομβρίας, τότε, 
ή υδρευσις έγίνετο από τό πεντάζωνον, τό οποίον είναι πύργος κυλινδρικός, 
συνδεόμενος μέ τό κυρίως φρούριον ή καλύτερον μέ μίαν χαράδραν τοΰ 
αποτόμου βράχου άγουσαν προς τό κεχρί, διά μιας γέφυρας, εις ύψος 10 
περίπου μέτρων τοϋ πύργου. Ούτος θολωτός, κα! νυν έτι έν καλή, κατα- 
στάσει. ειχεν έσωτερικώς κλίμακα λιθίνην κτισθεΐσαν μαζύ μέ τον πύργον, 
δι·’ ής κατήρχοντο εις αρκετόν βάθος βαθύτερον τής επιφάνειας τοϋ πο
ταμού όπου ύπήρχεν ύδωρ άφθονον δροσερόν. Ουτω έν ούδεμιά περιπτώσεί 
έστερεΐτο ή πόλις ποσίμου υδατος, τού εχθρού μη δυνηθέντος ποτέ νά άπο- 
κόψη τον ποταμόν ή την πηγήν τού πενταζώνου (μπές κουσιάκ). Ή  λέξις 
αυτή δέν έχει τρανήν σημασίαν,' διότι ελαβε τό όνομα ο πύργος αυτός, 
εκ τών 5 ζωνών τάς όποιας έχει ευδιάκριτους εκ πλίνθων έψημένων, ΐνα 
ή στάθμη τού κτίστου είναι, ακριβέστερα (άλφάδι). Διά νά άνέλθη τις εις 
τό επάνω μέρος τού πύργου έχοντος αρκετά εύρεϊαν έκτασιν, πρέπει νά άνέλθη 
δι’ έτέρου κλιμακωτού εκ λίθων, υπολοίπου ήμίσεος τού πύργου, οπότε 
εύρίσκεται πλέον επ’ αυτού κειμένου έντός τής κοίτης τού ποταμού. Έφτ 
όσον είχε γέφυραν, ήτις προ ολίγων ετών έκρημνίσθη, ως την ένθυμούμαι, 
τά πηγαδίτσια, θά ήσαν εκτεθειμένα. ’Αλλά κάτω τής γεφύρας ύπήρχον 
ύύραι (καλέπορτες) στερεά! κα! προεφύλασσον τά πηγαδίτσια κα! τον 
πύργον. "Εν περίεργον φαινόμενον δίδει άφορμάς εις την άχαλίνωτον φαν
τασίαν τού λαού, νά έπιδίδηται εις μυρίους μύθους, οίτινες έλαβον την 
θέσιν πλέον τής πραγματικότητος. Αέγουσι δηλ. ότι αί μαϋραι κηλίδες ένθεν 
κάκεΰθεν τοϋ πύργου εύρισκόμεναι είναι αίματα ανεξίτηλα τών σφαγια- 
σθέντων ποτέ πολιτικών καταδίκων τών οποίων ή έκτέλεσις έγίνετο ένώ- 
πιον τού λαού, ΐνα παραδειγματίζωνται.

Κατά πόσον τούτο είναι αληθές δέν είμαι εις θέσιν ν’ αναπτύξου. Τό 
βέβαιον είναι, ότι άνίίροκποι σοφο! τών γραμμάτων παραδέχονται ταϋτα 
ώς αληθή. 'Τπάρχει όμως κα! μία άλλη εκδοχή, ήτις είναι μάλλον αληθο
φανής. ’Επειδή τήν έποχήν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας αί θυσίαι, 
ώς υπόλειμμα τής είδωλολατρείας, ύφίσταντο ακόμη κα! έφθασαν μέχρι 
τών ημερών μας, οί Αύτοκράτορες, ή οι μεγιστάνες κα! πολιτάρχαι έκαμνον 
θυσίας κα! αί κηλίδες εκείναι είναι από τό αίμα τών θυμάτων, τό όποιον
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επρεπε νά ρεύση εις τον ποταμόν εκ δύο πλευρών τού πύργου και έβαφε 
τούς λίθους τού πύργου, καί τοόρα είναι πλέον ανεξίτηλοι.

°Εσωτερικόν τον Φρουρίου. "Οπως καί αλλού θά ίδωμεν τό έσοοτε- 
ρικόν τού φρουρίου δεν ήτο όπως είναι σήμερον. Ό  κατακτητής μή εχων 
έπίγνωσιν τής μεγάλης σημασίας των αρχαιοτήτων, μετέτρεψεν εις ερεί
πια πολλά τμήματα 
τού φρουρίου τά οποία 
ευρον τρανήν αρχαιο
λογικήν αξίαν. Καί 
ενώ κατ’ άρχάς έθ'εώ- 
ρησε τον εντός τού 
φρουρίου χώρον καί 
κτίσματα τά καταλλη
λότερα διά την διαμο
νήν του, άργότερον ή 
νωχέλειά του καί ή μή 
εύκολος άνάβασις επί 
τού φρουρίου λόγω 
τού ανηφορικού δρό
μου, τον ήνάγκασε νά 
εγκατάλειψη την ώ- 
ραία,ν θέαν καί καθα
ρόν αέρα' καί νά έγκα- 
τασταθή εις τήν ρίζαν 
τού λόφου οπού καί 
αί πλεΐσται κατοικίαι 
τών Τούρκων. Πολλά 
τότε κτίσματα, έκτος 
τών όσων παρεθέσα- 
μεν, κατεστρ άφησαν
διά τον άπλούν λόγον 
τής προμήθειας πέ
τρας. 'Τπήρχον εντός 
τού φρουρίου καί επί m  ̂ ν  > π  ^
τής κορυφής τού λό
φου, ’Ανάκτορα μέ λιθοδομήν καί θολούς, αλλού δέ καί .με κτίρια έκ ξύλου 
μολυβδοσκεπή καί δαιδαλώδη, ώς θα περιγράψη μετ’ ου πολύ ό Έβλιγιά 
Τσελεμπή, δστις ήλθεν εις τό Διδυμότειχου κατά τήν περιήγησίν του άνά 
τήν Θράκην.

Ή  μεταχειριζομένη λέξις διά τήν κορυφήν τού λόφου Σεράϊ— Άνά-
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κτορον δεν λέγεται τυχαίως. 'Ως διαμονή Βασιλέων m l μεγιστάνων έπ'ι 
των ’Ανακτόρων τούτων έπρεπε νά έχη άλα τα άπαιτούμενα διαμερίσματα 
ακόμη καί λουτρούς, δπως μετεχειρίζοντο ο'ι Βυζαντινοί, τα χαμάμια, κα
τόπιν υπό των Τούρκων όνομασθέντα, ενώ είναι Βυζαντινής έπινοήσεως. 
Λουτρός ακόμη λέγεται υπό των κατοίκων ή θέσις Νοτιά τοϋ επιπέδου τής 
επιφάνειας τοϋ λόφου Καγιάνια δηλ. πλακόστρωτον άποκαλοΰνται ακόμη 
υπό των κατοίκων 6 λουτρός και τά διαμερίσματα είναι ακόμη κατάδηλα. 
ΘολωταΙ αΐθουσαι χρησιμοποιηθεϊσαι διά στέγασιν υπηρεσιών καί πιθανόν 
γραφείων ακόμη υπάρχουν εν τή θέσει ταύτη. Οί Διοικηταί μονάδων ήσαν

Ν οτιοανατολική πλευρά τοΰ Φρουρίουβ

εγκατεστημένοι εις διάφορα οικήματα άναλόγως τοϋ βαθμού καί τού το- 
μέως τού φρουρίου ον διεφύλαττον. Τά λαξευτά σπήλαια τά οποία υπάρχουν 
άφθονα εντός τού φρουρίου δεν ήσαν αί πραγματικοί κατοικίαι των αλλά, 
ως καλώς φαίνεται, έκαστον σπήλαιον έχει καί λαξευμένους λάκκους επί 
τών οποίων έστηρίζοντο δοκοί (πατάρια) καί αφού έκτιξον άνωθεν τών 
σπηλαίων οικοδομάς ξυλίνας έκ δρυός, ^χρησιμοποιούντο ταύτα' ώς υπό
γεια προς διατήρησιν τροφών καί ϋδατος ποσίμου εντός πίθων παμμεγίστων 
τοποθετημένων επί ειδικών βάσεων, αΐτινες ακόμη είναι καταφανείς. Πλήν 
τών πίθων είχον λαξεύσει επί τού βράχου θαυμασίας ύδαταποθήκας με
γάλης περιεκτικότητος όπως είναι ή υδαταποθήκη (στέρνα) τού Χριστού, 
τού 'Αγίου ’Αθανασίου, τής περιέργου καί λίαν τεχνικής στέρνας τής οι
κίας τοϋ κ. Καρανικολαΐδου, χρησιμοποιούμενης διά την άποθήκευσιν τών 
όμβρίιον ύδάτων, αλλά καί δι’ άσυλον (κρυψώνα). Τινές τών στερνών 
τούτων εύρίσκονται ακόμη εν χρήσει, δπως ή τοϋ Άγιου Αθανασίου. Πά-
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dal έπληρούντο υδατος δι’ αγωγού (καρούτας) (υδρορροής) ex τής στέ- 
γης τής εκκλησίας ή των οίχιών. At τοιαΰται ύδαταποθήκαι ήσαν πάντοτε 
πλήρεις χαΐ επικουρικοί εν περιπτώσει επιδρομών, ΐνα μή εύρεθή ή πόλις 
ανέτοιμος εάν επορθήτο to υδραγωγείου των πηγαδιτσίων, τά οποία' περιε- 
γρ άψα μεν. ’Αλλά και νϋν ετι ή καθ'’ ον τρόπον έμνημονεύσαμεν διοχέτευ- 
οις υδατος χρησιμοποιείται διά τάς άνάγκας κατοίκων και εκκλησιών. 
Σπήλαια λαξευμένα δεν ύπήρχον μόνον εντός τοΰ φρουρίου αλλά xal eξco

'Α γία  Α ικατερίνη.

αΰτοϋ εις τά κράσπεδα του λόφου. Καί ταυτα εχρησίμειυον ως άποθήκαι 
καί επ’ αυτών εις χτίσματα έστρατωνίζοντο τά φυλάκια τών υπερασπιστών 
τής πόλεως. Τοιαϋτα σπήλαια ευρύχωρα καί περίεργα τά όποια έλάιξευσεν 
ή σμίλη τοΰ κτίστου, με υπομονήν μεγάλην, είναι εις την Νότιον πλευράν 
τοΰ φρουρίου κάτωθι τοΰ πύργου τής Βασιλοπούλας, διότι προ αύτών υπήρχε 
καί τό φυσικόν τείχος τοΰ Έρυθροποτάμου εγγύτατα τοΰ λόφου.

Έ κκλη β ία ι, έξοοκκλήαια καί παρεκκλήσια εντός τον φρουρίου .— 
Ή  μέριμνα τών Βυζαντινών προς άνέγερσιν ναών εντός τοΰ φρουρίου καί εν 
περιπτώσει ακόμη πολιορκίας, ήτο μεγάλη. Ούτως εξησφάλισαν εύκτηρίους 
οίκους 1) τής εκκλησίας τοΰ Σωτήρος Χριστού. Ή  εκκλησία αύτη άναΧαι- 
νισδεΐσα τό 1843 έκτίσθη επί βράχου λαξευμένου. ’Ανέκαθεν έτιματο επ’ 
υνόματι τοΰ Σωτήρος καί ήτο ποτέ πολιοΰχος Διδυμοτείχου, ή δε ετήσια 
πανήγυρις γίνεται την 16ην Αύγούστου εορτήν τοΰ Άγιου Μανδηλίου. 
Οι Βυζαντινοί, ως θά ίδωμεν, άπέδιδον μεγίστην θαυματουργικήν ιδιό
τητα εις την εκκλησίαν αύτήν διότι πολλάκις, εσωσεν ό Σωτήρ ’Ιησούς την
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πόλι-ν ε |  επιδρομών αλλοφύλων. Και τώρα εξακολουθεί να δοξάιζηται, ώς 
θαυματουργός και δή τών θεραπευόμενων διανοητικώς διασαλευόμενων καί 
σώτειρα άποκαλεϊται μέχρι σήμερον. Ή  είκών τοΰ Σωτήρος έχει ΐδιάζουσαν 
τέχνην ζωγραφικής· λέγεται δε δτι Ιστορήθη υπό τοΰ Ε,ύαγγελιστοΰ Λουκά.
2) Ή  εκκλησία τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου εύρίσκεται εις τό Νότιον μέρος 
τοΰ φρουρίου άνακαινισθεϊσα καί αυτή τό 1848 δτε έξεδόθη τό χάττι Σερή 
τοΰ Σουλτάνου καί παραχωρήσεως ολίγων προνομίων καί τινων θρησκευ
τικών ελευθεριών. Ή  παλαιά εκκλησία ήτο μικρά, χαμηλή ώς κατακόμβη, 
δ δέ Βόρειος τοίχος αυτής μαρτυρεί την στερεότητα αΰτοΰ καί την τέχνην 
τών Βυζαντινών. Ευτυχώς δ κατακτητής, έφείσθη τόϋ τοίχου αΰτοΰ καί 
τώρα, υπάρχει ώς δείγμα αρχαιολογικόν, τής οικοδομικής τέχνης τοΰ Βυ
ζαντίου. Κάτω τοΰ δαπέδου τής εκκλησίας, εν μέρει, υπάρχει κατακόμβη 
διά τέλεσιν, ίσως, λατρείας τών πρώτων χριστιανικών χρόνοον καί μόλις 
προ ολίγου — 70 περίπου ετών — έχρησιμοποιεΐτο προς ταφήν τών άπο- 
θνησκόντων Μητροπολιτών. Ό  Μητροπολίτης Κων)νος Βαφείδης εδώ εις 
την κατακόμβην αυτήν ενεθρονίσθη επί θρόνου λίθινου καί μετά τριετίαν, 
έγινεν ή ανακομιδή τοΰ λειψάνου του ταφέντος εις τον αυλόγυρον τής εκ
κλησίας μέ έπιτύμβιον μάρμαρον έχοντος τό εξής επίγραμμα:

Μοΰσης Πιερίδεσσι κεχαρμένον άρχιερεΐα
ήδε Βαφείδην γή Κωνσταντίνον έχει,
δς τ’ έπεί ήελίου φάος αγλαόν πρώτον έσεΐδε
Βοσπόρου άμφ’ άκτάς, νάμασι θεολογίης,
ήρδευσε φρένας άγαθέας, μετέπειτα δέ οτοιμήν
τέσσαρσι κλειτός εν δήμοις έσκε
Τον δέ θανόντ’ ώμωξεν άπαν άδινον πών έσθλόν
ήδ’ έταροι πηοί τ’ έξοχα δ’ άρχιερεύς
ειο κασίγνητος φιλάρετος, δς άχνΰμενος κήρ
προφρονέως τύμβον χεΰατ’ άριπρεπέα
έγεννήθη 1847. Άπέθανε 1899

έργον Ευσταθίου Καβάσιλα
3) "Άλλη εκκλησία μικρά τιμωμένη επ’ δνόματι τής 'Αγίας Αικατε

ρίνης, εύρίσκεται ολίγον κάτω τοΰ νΰν υδραγωγείου. Τό ναΐδριον τοΰτο 
ερέρει τους τοίχους του καθαρώς Βυζαντινούς κατά τά 3)4 τουλάχιστον 
καί έχρησιμοποιεΐτο διά λατρείαν τών γυναικών τών μεγιστάνων καί Βα
σιλέων ώς καί πολιταρχών. "Οταν έπρόκειτο νά γίνη τό ΰδραγωγεΐον εΰρέ- 
θησαν έξ σαρκοφάγοι (λαξευμέναι λάρνακες) καί εντός αυτών λείψανα 
γυναικεία μεγάλα, ενδεικτικά τής μεγαλοσωμίας τών ανθρώπων τής επο
χής εκείνης. Σήμερον τό ναΐδριον τοΰτο λειτουργεί κατά τήν ημέραν μόνον 
τής μνήμης τής 'Αγίας (25ην Νοεμβρίου). ’Αξιοπερίεργος είναι δ τρόπος
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τής εφαρμογής τής ηχητικής τής εκκλησίας ταύτης, μέ χωνιά πήλινα έ-ψη
μένα.

4) "Άλλη εκκλησία ήτο ή τον Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτου, 
νϋν δέ Άρμενικήν λεγομένην. Ή  εκκλησία αυτή, ώς είναι σήμερον, δεν 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ήτο ή Βυζαντινή, διότι ούδέν γνώρισμα έχει 
Βυζαντινόν καί ή οικοδομή της είναι σημερινή. Παραπλεύρους τής σημερι
νής εκκλησίας ήτο άλλη παλαιά καί ίχνη αυτής υπάρχουν ακόμη. ’Αφού 
κατ&δαφίσθη ή παλαιά έκτίσθη ή νεωτέρα, άλλ’ εξακολουθεί νά λέγεται 
παλαιοκαστρ ίτου.

Δ ta i l  λ έ γ ε τ α ι  έ κ κ λ η σ ία  e  Α γ ίο υ  Γ ε ω ο γ ίο ν  το ϋ  Παλαι οκ α σ τρ ίτο υ  —

Πριν ή έκ-θέσωιμεν τούς λόγους τής προσωνυμίας «"Αγιος Γεώργιος δ ΙΙαλαιο- 
καστρίτης» ας περιγράψωμεν πώς αυτή ή εκκλησία έγινεν Αρμένική καί 
τώρα ακόμη ευρίσκεται έν καλή καταστάσει. ώς ’Αρμένική.

'Τπάρχει φήμη, δτι δ "Αγιος Γεώργιος έπωλήθη εις τούς Αρμενίους 
το 1795 έτος. Τούτο είναι αναληθές. Ό  ’Αρχιμανδρίτης Ν. Βαφείδης 
κατέγινε πολύ μέ τήν ύπόθεσιν αυτήν καί έγραψε έμπεριστατωμένην μελέ
την έν τοΐς «Θρακικοϊς» τόμος Η ' από σελίδα 318—329. Ή  μελέτη αυτή 
εξονυχιστική τοϋ υπό συζήτησιν θέματος φέρει τούς Αρμενίους έν Θράκη 
έγκατασταθέντας πολύ ένωρίτερον τής Τουρκοκρατίας, τό πρώτον έν Κων) 
πόλει επί Θεοδοσίου τού Μικρού (408—450), κατόπιν επί Κων)νου τού Κο- 
πρωνύμου (741— 775) κατά τον δέκατον δέ αιώνα, έπεξετάθησαν ούτοι εις 
Ραιδεστόν καί άλλας πόλεις, επομένως καί εις Διδυμότειχου επί Λύτοκράτορος 
Ίωάννου Τσιμισκή. Τότε παρεχωρήθη εις τούς ’Αρμενίους τούς νέους έποί- 
κους τού Διδυμοτείχου, ή έκκλησία τοϋ Άγιου Γεωργίου τήν οποίαν τιμούν 
εις τό όνομα τού Σούρπ - Κεβόρκ. Έκτοτε καί μέχρι σήμερον κατέχεται 
υπό των Αρμενίων, δεν έχασεν όμως καί τήν άρχαίαν προσωνυμίαν τού 
«Παλαιοκαστρίτου». Ώ ς θά ίδωμεν εις τον Ναόν τούτον έστέφθη Αύτο- 
κράτωρ 6 ’Ιωάννης Καντακουζηνός τό 1341 μέ τήν σύζυγόν του Ειρήνην, 
διότι ήλθεν εις διάστασιν καί έριδα μέ τήν ’Άνναν τής Σαβοΐας, χήραν 
τού άποθανόντος Αύτοκράτορος Ανδρονίκου Γ ' τού Παλαιολό·γου καί μη
τέρα Ίιοάννου τού Ε ' τού Παλα,ιολόγου. Ή  έκκλησία εύρίσκετο μέν 150 
βήματα πέραν τού παρεκκλησίου Άγιου Δημητρίου, ή περιοχή όμως, εξ 
αρκετών στρεμμάτων πέραν τοϋ Άγιου Δημητρίου δεν άπεϊχεν, είμή 10— 
20 τό πολύ μέτρα. Ή  περιοχή τήν οποίαν κατείχε ήτο περιμανδρωμένη μέ 
τοίχους, επί δέ τής Ανατολικής πλευράς, ύπήρχον πανύψηλα κτίρια χρη- 
σιμεύοντα ώς κελλία προσκυνητών μέχρι καί τοϋ 1920 ακόμη. Τά ξύλινα 
ταϋτα κτίσματα, άπετέλουν έν φυσικόν φρούριον μετά τών τοίχων καί ού- 
δείς ήτο δυνατόν, ούιδαμόθεν νά είσέλθη εις τήν έκτεταμένην περιοχήν, 
είμή μόνον, διά τών πολύ μεγάλων δορών, έμπροσθεν τού παρεκκλησίου 
Άγιου Δημητρίου ευρισκομένων. Ταϋτα προφανώς, έκτίσθησαν επί Βυ-
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ζαντινής εποχής, αν λάβη κανείς ύπ’ όψιν, την φθοράν την οποίαν υπέστη
σαν, λόγο) τής πολυκαιρίας. Έκ των κτιρίων αυτών, τά οποία τότε έχαρα- 
κτηρίζοντο ως ανάκτορα, έξεκίνησε1, ώς έμεινε σχετική παράδοσις μη έπι- 
βεβαιουμένη, προς στέψιν, ώς θά ίδωμεν, εις τον Ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωρ
γίου, την 26ην ’Οκτωβρίου τοΰ έτους εκείνου, καθ’ ήν εορτάζεται ή μνήμη 
τοΰ 'Αγίου. Ένθυμούμεθα τάς διαφόρους πανηγΰρεις καί θρησκευτικός 
τελετάς επί Τουρκοκρατίας, ιδίως όμως, κατά την 15ην Αύγουστου τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, καθ’ ήν συνέρρεε πλήθος προσκυνητών, διά παν
τός μέσου συγκοινωνιακού, μεταφερόντων διάφορα άφιεριόματα, ουχί μό
νον εκ τής Άδριανουπόλεως, άλλ’ εκ πασών των πόλεων τής Θράκης καί 
αυτής ακόμη τής Ραιδεστοΰ, όπου τό ’Αρμενικόν στοιχεΐον ήτο πολυπληθές. 
Ή  δε προσωνυμία, Παλαιοκαστρίτης δεν προήλθεν απλώς εκ τής λέξεως 
Παληό, έντοπιζομένης εις μόνον τό σπήλαιον άνωθι τής εκκλησίας, άλλ’ 
εκ τοΰ άναμφισβητήτου γεγονότος ότι όντως υπήρχε παλαιόν Κάστρον 
(οχυρόν), έχον την αφετηρίαν του εκ τής πύλης μικράς παρά την Άκρόπο- 
λιν (νερόπορτα), οδεΰον προς τά άνω καί έμπροσθεν τοΰ κελλίου τής εκ
κλησίας, φθόνον εις κορυφήν ενός βράχου, όπου 6 Κίζ - κουλές, διά τον 
όποιον θά όμιλήσωμεν, καί λήγον, εις τήν σημερινήν θέσιν Κεχρί. Είναι 
δικαιολογημένη ή άπο'ψις τινών, ότι δεν ήτο δυνατόν νά ήτο φρούριον 
προστατεΰον τόσην μικράν έκτασιν, μεταξύ αυτού καί τοΰ άποκρήμνου 
βράχου, αλλά τοΰτο έθεωρήθη έπάναγκες, λόγω των συχνών επιδρομών αλ
λοφύλων, ίνα εν έσχατη ανάγκη, καταφεύγη ή φρουρά προς άμυνάν της. 
Τήν ΰπαρξιν άλλωστε παλαιού φρουρίου δεν μαρτυρεί μόνον, ή λέξις πα
ληό, τήν οποίαν ακόμη μεταχειρίζεται ό λαός, όστις παραλείπει χάριν συν
τομίας, τήν λέξιν Κάστρο, αλλά καί ο 1ος πύργος Κίζ - κουλός, επί τοΰ τε
λευταίου άκρου τοΰ λόφου καί ερείπια παλαιού τείχους, τελείως διαφέρον- 
τος από τό νύν, ευρισκομένου ολίγον προ τού 'Αγίου Γεωργίου, κατά τε 
τήν ποιότητα τής πέτρας καί τήν οικοδομήν του. Πλήν των ανωτέρω άνα- 
πτυχθεισών εκκλησιών, ύπήρχον καί εντός καί έκτος τού φρουρίου παρεκ
κλήσια. Τοιαΰτα είναι τό τού 'Αγίου Δημητρίου, περί ού προηγουμένως 
έγένετο μνεία καί τό τού 'Αγίου Νικολάου, εντός τής πόλεως. ’Επίσης, 
κάτωθι, εις τήν βάσιν τού Δυτικού βράχου, τό παρεκκλήσιον 'Αγίας Μαρί- 
νης, όπερ εύρίσκετο καί νύν έτι υπάρχει, εντός τού προστατεύοντος τό ύδρα- 
γωγεΐον τής πόλεως τείχους. Τό ναΐδριον τούτο, έχει λαξευμένον λάκκον 
επί τού βράχου· εντός αυτού συσσωρεύεται ύδωρ έλάχιστον εις τό όποιον, 
ό λαός αποδίδει θεραπευτικός ιδιότητας, εάν τις πλύνη π.χ. τούς οφθαλ
μούς ή πληγάς τού σώματός του, θεραπεύεται. 'Τπήρχε δε ή πρόληψι.ς, 
μέχρι προ ολίγων ετών, ότι εάν τις έκοπτε τεμάχιο ν υφάσματος εκ τού ίμα- 
τίου καί έδενε τοΰτο εις τήν θύραν τού ναϊδρίου, έθεραπεύετο έκ τής ελο
νοσίας ή οποιοσδήποτε νοσήματος κατείχετο. "Άλλους ναούς ή τόπους
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προσευχής δεν είχεν εντός του φρουρίου. Τό περιεργότερον όμως έξ όλων 
των άλλων, είναι τό του 'Αγίου Δημητρίου, έμπροσθεν ακριβώς τής πύλης 
τής ’Αρμεγικής εκκλησίας, εις άπόστασιν 10—20 μέτρων περίπου. Τούτο 
παρουσιάζει εικόνα αρχαίου βωμού μάλλον, παρά χριστιανικόν προσκύνημα. 
"Ενα παραλληπίπεδον με έδρας έκ λίθινων πλακών, μήκους 2—2,5 μέ
τρων καί πλάτους 1,50, ύψους δέ 1,50, περικλείετ όλίγας εικόνας παλαιάς 
τού 'Αγίου Δημητρίου, εντός τού οποίου οί προσκυνηταί άνάπτουν κηρία.

*Υπογραφή ’Ανδρόνικόν Παλαιολόγου λαξευμένη εις την μίαν έδραν τον 
παρεκκλησίου  cΑγιον Δημητρίου.

Μοναδικόν χριστιανικόν γνώρισμα έχει 4 κύκλους άκτΐνος 0,15 εντός 
τών οποίων είναι χαραγμένοι τρεις σταυροί εν είδει μονογράμματος τού 
Χριστού. Εις τά άκρα τών σκελών τού σταυρού καί τό μέσον, έχουν οί κύ
κλοι γράμματα, ως τό σχεδιάγραμμα τούτο, άτινα συναρμολογούμενα επ’ 
άλλήλων, σχηματίζουν την λέξιν ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος. Προ ολίγων 
ακόμη ετών οί χριστιανοί έθυσίαζον βόας, πρόβατα, αίγας, άλλα οί περισ
σότεροι κοκκόρους. Ή  26η ’Οκτωβρίου, καθ’ ήν τιμάται ό "Αγιος Δη- 
ιιήτριος, παρουσίαζε καί παρουσιάζει έμπροσθεν τού παρεκκλησίου μακά
βριου θέαμα, έκ τών σφαζομένων κοκκόρων καί τών κεφαλών αυτών. "Εκα
στος τών κατοίκων, την ημέραν εκείνην, κομίζει 2 κοκκόρους. Ειδικοί σφα
γείς αποκεφαλίζουν αυτούς καί αφήνουν ελευθέρους νά σφαδάζουν, ΐνα διά 
τού αίματός τοον βάψουν την περιοχήν τού παρεκκλησίου. Τον ένα π ανα
λαμβάνουν καί μαγειρεύουν εις τάς οικίας των διανέμοντες άνά μίαν με
ρίδα εις έκάστην γειτονικήν οικίαν εναλλάξ, τό δέ τοιούτον φαγητόν δι’ 
όρύζης ή πληγουρίου μαγειρευθέν, ονομάζουν κουρμπάν = θυσίαν. Τό εθι- 
μον τούτο καθιερώθη από πολλίον ετών, ϊνα καταστή προσιτή ή θυσία 
παντός πλουσίου καί πτωχού προφανώς. Ή  επικρατέστερα δμως εκδοχή, 
είναι ότι τό έθιμον τούτο, είναι πανάρχαιον, διότι ή 26η ’Οκτωβρίου είναι 
χρονολογικόν όριον λήξεοος τού θέρους καί απαρχή τού χειμώνος καί ή 
θυσία, ήτο ευχαριστήριος προς τούς θεούς τής Θράκης, διά την εσοδείαν 
καί διαφύλαξίν των εν υγεία κατά την διάρκειαν τοΰ θέρους. Είναι προ
φανώς υπόλειμμα τών ειδωλολατρικών χρόνων καθ’ ούς έθυσίαζον ·κοκ- 
κόρους δείγμα έγρηγόρσεως προς τον ’Ασκληπιόν, ίνα. διατηρή αυτούς εν 
υγεία. Καί τώρα ακόμη, ακούει τις τάς γυναίκας νά λέγουν «πρέπει νά
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σφάξωμε κυκκορα στον Ά ϊ  Δημήτρη για γεροσύνη». Ό  αείμνηστος Μη
τροπολίτης Φιλάρετος άπεπειράθη νά καταργήση το είδωλολατρικόν τούτο 
έθιμον καί την πρωίαν τής 26ης ’Οκτώβριον έγκατέστησε έκεϊ χωροφύ
λακα. Τούτο οί κάτοικοι πληροφορηθέντες, ήρχισαν άφ’ εσπέρας τάς θυ
σίας των, ώστε την πρωίαν δ χωροφύλαξ, εύρέθη προ τετελεσμένου γεγο
νότος. ’Ήρχισεν όμως έγκαταλεχπόμενον συν τω χρόνω το έθιμον διότι έλά-

"Αγίος Δημήτριος

χιστοι κοκκόροι θυσιάζονται καί εκποιούνται διά δημοπρασίας έκαστος χω
ριστά προς όφελος τής εκκλησίας τού 'Αγίου Αθανασίου.

Θυσία βοοειδών την ημέραν τοϋ * Αγίου ’Α θανασ ίου .— Εις πέντε ση
μεία τής πόλεως Διδυμοτείχου ήτοι: Σαπουντζίδικα, τσαΐρια, ’Άμμον, 
γεφύρας καί τρίποδος επί Τουρκοκρατίας καί μέχρι τού 1920 έθυσιάζοντο 
βόες κατά τον εξής τρόπον. Διά κλήρου άνελάμβανεν εις των γεωργών νά 
σιτεύση καθ’ όλον το θέρος καί τον χειμώνα βουν τον όποιον προώριζε διά 
θυσίαν. Ή  αγορά τού ζώου έγίνετο εις βάρος τού άναλαβόντος την σίτευ- 
σιν καί τούτο έθεωρεϊτο καλός οιωνός διά τον γεωργόν τούτον. ’Ήνοιγον 
λάκκον δι’ εστίαν, έτοποθέτουν λέβητα παμμεγέθη καί έφερον τό θύμα διά 
σφαγήν. Τά έντύσθια, αφού προέβαινον εις μαντικάς προβλέψεις περί τού 
καιρού, έθαπτον έπιμελώς εις λάκκον. Έτεμαχίζετο τό κρέας καί έτοποθε- 
τεΐτο εις τον λέβητα. Νέοι περιήρχοντο την συνοικίαν καί συνέλεγον κρεμ
μύδια, αλάτι καί πιπέρι κόκκινο διά τό κουρμπάν (θυσίαν). Ή  συλλογή 
αυτή έσήμαινεν ότι πάντες λαμβάνουν μέρος εις την θυσίαν αυτήν. Αφού 
έβραζε τό κρέας, προσήρχετο έκαστος, ελάμβανε την μερίδα του, έχαιρέτα
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την εικόνα του 'Αγίου, τοποθετημένην επί τραπεζίου, έφιλοδώρει νόμισμα 
κατά δοιΑησιν καί τό προϊόν παρεδίδετο εις την επιτροπήν τής εκκλησίας 
τού 'Αγίου ’Αθανασίου, μετά τοϋ δέρματος τοΰ θύματος, όπερ έκποιούμε- 
νον άπετέλει έσοδον τής εκκλησίας. Τό εθιμον τούτο τηρείται άπαραλλάκτως 
μέχρι σήμερον από τούς πτωχούς άλιεΐς τής πόλεως.

ΦνλακαΙ ΚαρόΙον τον 12ου τνς Σουηδίας.— Παρά την Μητρόπολιν 
καί όπισθεν τής Δυτικής πλευράς τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου υπάρχει σπήλαϊον 
λαξευτόν, όνομαζόμενον υπό τού λαού «Φυλακαί τού Καρόλου». Τό μήκος 
τού σπηλαίου τούτου είναι 12 περίπου μέτρων μετά τής παρά την φυλακήν 
αποθήκης πλάτους 3*—4 μ. καί ύψους 2 V2 περίπου μ. Ή  είσοδος τού καθ’ 
αυτό σπηλαίου τής φυλακής, έγίνετο ούγί ίσογείως, άλλ’ από ύψους 2 
μέτρων διά μιας εύμεγέθους οπής, δυναμένης νά χωρέση έλευθέρως άτομυν 
καί μετά τήν κάθοδον τού καταδίκου διά μικράς κλίμακος, έκλείετο ερμη
τικώς διά θύρας χονδρής, οπότε άκτίς ήλιου ήτο αδύνατον νά είσδύση. ΤΙ 
παραπλεύρως αποθήκη εχει θέσεις διά τοποθέτησιν δ—6 πίθων μεγάλου 
μεγέθους, ίνα χρησιμοποιούνται δι’ άποθήκευσιν ύδατος, ώς καί τροφίμων, 
ίσως καί διά στρατωνισμόν τής φρουράς άνευ θύρας, καθ’ όσον τό άνοιγμα 
τού σπηλαίου είναι αρκετόν. Εις άπόστασιν 3 μετρούν ύψούται ό τοίχος τής 
παλαιάς ποτέ εκκλησίας, ό όποιος έμποδίζων τον αέρα καί τον ήλιον, κα
θιστά τήν φυλακήν σκοτεινήν καί κάθυγρον. Ό  αείμνηστος ιατροφιλόσοφος 
Άχιλλεύς Σαμοθράκης, ώς εξής περιγράφει τό σπήλαϊον καί τήν φυλακήν, 
ή όποια ελαβε μέν τό όνομα τού Καρόλου, δεν έλαξεύθη όμως είδικώς δι’ 
αυτόν, διότι προϋπήρχεν ακόμη από Βυζαντινής εποχής λαξευμένον άτέ- 
χνοος επί χονδρού βράχου άσβεστοπέτρας καί έχρησίμευεν ώς φυλακή των 
καταδίκων καί πολιτικών εξόριστων.

Οί τοίχοι τής φυλακής ταύτης, λέγει, είναι γεμάτοι από ύπογραφάς 
δυσανάγνωστους. Σώζονται καί σχεδιαγράμματα, ώς καί θυρεοί προφανώς 
Δυτικής προελεύσεως. Τό κυριώτερον όμως σήμα τό όποιον ελκύει τήν 
προσοχήν τού επισκέπτου είναι μία μακρά επιγραφή μήκους 4 μέτρων, μέ 
γράμματα μεγέθους 0,05 τού μέτρου. ’Εκθειάζεται ή τέχνη τού σμιλίτου 
τής επιγραφής, ήτις πρώτον έζωγραφήθη καί επειτα έλαξεύθη. Ή  υγρα
σία κατέστρεψεν αυτήν κατά μέγα μέρος. Έκ τών σωζομένων ό Γάλλος 
αρχαιολόγος Albert Dumont αντέγραψε τά εξής:
V ingt sous—officiers de la sxienr e de mi ί—bri (g) a—(d) c sont 
en (fermes) dans / ce cachot (?)· ils /so / nt reste E s .../m / ois ήτοι:

Εΐκοσιν ΰπαξιωματικοί 16ης ήμι-μεραρχίας... έφυλακίσθησαν εις τήν 
τρώγλην αυτήν. Παρέμειναν... μήνας. Ή  επιγραφή αύτη καί ή συμπλή- 
ρωσις αυτής είναι βέβαια ώς λέγει ό Dumont. ’Αλλά πού καί πότε συνε- 
λήφθησαν οί Γάλλοι αυτοί, οίτινες εν συνόλα) ήσαν 29; Τήν 6ην Messidor 
τού X έτους (25 ’Ιουνίου 1802) ή τήν 24ην τού μηνός Jaferoulhair τού 1217
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art ο τής Έγείρας, δ Ταλεϋράνδος καί δ Essed Mahmout - Sait effendi έμπι
στος γραμματείς τοΰ Διευθυντοΰ των εξωτερικών υποθέσεων τής Τουρ
κίας, υπέγρα'ψεν εν Παρισίοις συνθήκην φιλίας τής Γαλλίας καί τής 
'Τ-ψηλής Πύλης. Συμφώνως μέ την συνθήκην αυτήν, ’έπρεπε οί αιχμά
λωτοι νά έπιστραφοΰν εάν εκρατοΰντο ακόμη. Είχον λοιπόν συλληφθή οί

Γάλλοι αυτοί υπό των 
Τούρκων, κατά τον 
πόλεμον τής Γαλλίας 
κατά τής Αίγυπτου καί 
ένεκλείσθησαν εις την 
φυλακήν τοΰ Καρό
λου, οπότε έλευθερώ- 
θησαν κατά τό 1802. 
Έπεναρχόμενος εις 
την φυλάκισιν τοΰ Κα
ρόλου εις την φυλα
κήν αυτήν, λέγει: Ε 
πί Καρόλου τοΰ ΧΤ1 
(1660 — 16-97) ή 
Σουηδία εΰρίσκετο εις 
μεγάλην ακμήν. Μετά 
τον θάνατον τοΰ Κα
ρόλου XI, την βασι
λείαν άνέλαβεν δ υιός 
του Κάρολος δ XII, 
μόλις 16 ετών. Οΰτος, 
υπήρξε πολεμοχαρής 
καί είχε στρατιωτικός 
άρετάς πολλάς, πλήν 
ήτο βίαιος. "Οταν ήθέ- 
λη σα ν οί Β α σ ιλ εις
Δανίας, Πολωνίας καί 
Ρωσίας μετά τον θά

νατον του πατρός 
Φυλακαι Καρόλου. του, νά μείΟΧΤΟυν τήν

υπεροχήν αυτήν τής Σουηδίας καί έκήρυξαν πόλεμον κατ’ αυτής, δ νεα
ρός βασιλεύς ανέπτυξε ταχύτητα καί διεπεραιώθη εις τήν νήσον Seek n d 
καί έπολιύρκησε τήν Κοπεγχάγην άνακτηθεΐσαν από τούς Δανούς καί τό
σον τρόμον έπροξένησεν, ώστε οί Δανοί μετά τοΰ Βασιλέως των παρητήθη- 
σαν τοΰ πολέμου καί άνέλαβον ύποχρέωσιν άποξημιώσεως. Άφοΰ έσυν-
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θηκολόγησε μέ ιούς Δανούς, έστράφη κατά των Ρώσσων, απειλών καί τούς 
Πολωνούς, εάν δεν έξεθρόνιζον τον Αύγουστον βασιλέα, τον όποιον δεν 
ήνείχετο. Οί σύμβουλοί του τον άπέτρεψαν άλλ’ αυτός έπέμενε καί άπέρ- 
ριψε προτάσεις κομισθείσας αυτοπροσώπως εις τό στρατηγείου του παρά 
τής ωραιότατης καί άγχίνοος κομήσσης Μαρίας Αυγής, καίτοι αύται ήσαν 
συμφέρουσαι.

Ακάθεκτος διέτρεξε την Πολωνίαν, κατέλαβε την Βαρσοβίαν καί 
Κρακοβίαν καί συνήψε συμμαχίαν μετά τής Πολωνίας. Προήλασεν εις 
Σαξωνίαν καί έστράφη κατά τού Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας Πέτρου, επι
τεθείς δε κατά των Ρωσσικών στρατευμάτων έξεδίωξεν αυτά από την 
Πολωνίαν γενόμενος κύριος των Βαλτικών Επαρχιών. Έν τή επιθυμία 
του δπως προσβάλη την Ρωσσίαν εις την καρδίαν της, άπεφάσισε νά προέ
λαση μέχρι τής Μόσχας. Ό  Μιαζέπας διοικητής τής Ουκρανίας τον πα
ρέσυρε υποσχόμενος δύναμιν έξ ιππέων, διότι ήτο πολέμιος τού Τσάρου. 
Μετέβη λοιπόν εις Ουκρανίαν, άλλ’ ό Μαζέπας δεν διέθεσε, παρά όλίγας 
εκατοντάδας ιππέων κακώς (οπλισμένων. Ό  Κάρολος απογοητεύεται, άλλ’ 
επειδή έπήρχετο ό χειμών, προσέλαβε καί έπολιόρκησε τήν Πολτάβαν τό 
1709· εκεί δέ τραυματισθείς διηύθυνε τήν μάχην επί φορείου. ’Επήλθαν 
κατ’ αυτού τριπλάσιαι ρωσσικαί δυνάμεις καί ήττάται άφίνων εις τό πεδίον 
τής μάχης τον στρατηγόν Ρέσκιελδ, αυτός δε μέ συνοδείαν 500 άνδρών. 
περνά τον ποταμόν Δνεϊπερ καί φθάνει εις Βεσσαραβίαν, κρατουμένην 
υπό τώ>ν Τούρκων, ζητών προστασίαν τού Σουλτάνου Άχμέτ Γ ' . ’Έτυχε 
πράγματι θερμής υποδοχής καί δοόρων καί έπιχορηγήσεως διά τήν συνο
δείαν του άνερχομένην εις ποσόν 500 ταλλήροον ήμερησίως. Ώδηγήθη 
μετά τής συνοδείας του εις πάλιν τινά τής Βεσσαραβίας καί έκεϊθεν έβα- 
σίλευε δι’ αλληλογραφίας. ’Επειδή έκηρύχθη μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσ- 
σίας τρίτος πόλεμος άνεπτεροόθη καί έστήριζε τάς ελπίδας του εις τήν σύρ- 
ραξιν αυτήν. Έν τώ μεταξύ ή Ρωσσία υπέγραψε συνθήκην καί προφα
νώς έθεσε όρον νά άπελαθή έκ Τουρκίας ό Κάρολος. Ή  Πύλη διέταξεν 
αυτόν νά εγκατάλειψη τό τουρκικόν έδαφος. Προσέφερεν εις αυτόν καί 
δώρα 10.000 δουκάτα δι’ έξοδα, ταξειδίου καί αραβικόν ίππον ως ένθύμιον. 
Ό  Κάρολος έκώφευσεν εις τάς συστάσεις τής Πύλης καί διαρκώς ανέ
βαλλε τήν άναχοόρησιν προβάλλων χρέη τά όποια έδημιούργησε. Έζήτησε 
άλλα 1000 πουγγία (500.000 γρόσια) καί επειδή ό Σουλτάνος τώ έστειλε 
1200 δηλ. 200 επί πλέον, υ Κάρολος έζήτησε άλλα 1000 δι’ ειδικού απε
σταλμένου (Funk) εις Άδριανούπολιν δπου έτυχε νά εύρίσκεται ό Σουλτά
νος. Εις άπάντησιν έφυλακίσθη ό Funk καί κατόπιν συμβουλίου αυτού τού 
Σουλτάνου, τού Σουλεϋμάν πασά καί τού Μουφτή ’Έμπε - Ζαδέ, άπεφα- 
σίσθη οποος, άν έξακολουθήση « Κάρολος έπιμένων, νά μεταφερθή εις 
Διδυμότειχον. Ό  Κάρολος άντέστη καί εις τήν άπόφασιν αυτήν τής 1
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Φεβρουάριου 1713. Μάλιστα .μετά 300 Σουηδών άντετάχθη κατά 6.000 
Τούρκων καί 20.000 Τατάρων καί διά τούτο ώνομάσθη Δεμίρ - μπάς =  
σιδηροκέφαλος, λόγω τής άσκοπου επιμονής του. Ώχυρώθη εις μίαν οικίαν 
καί ήγωνίσθη εναντίον 3 στρατιών καί πυροβολικού. Άπεφάσισε νά έξέλθη 
τής οικίας, κατά την έξοδόν του όμως έπεσεν από τού ίππου του καί περι
κυκλωθείς υπό τών Γενιτσάρων συνελήφθη αιχμάλωτος (12 Φεβρουάριου 
1713) καί ώδηγήθη εις το άνάκτορον Δεμίρ - τάς Άδριανουπόλεως καί 
έκείθεν εις Διδυμότειχον. Ένεκλείσθη εις τάς φυλακάς Καρόλου καί έκεΐ- 
θεν, άποόράσας μετά 2 αξιωματικών, έφθασε κατόπιν πολλών περιπετειών 
εις πόλιν τής Σουηδίας παρά τά σύνορα. Έκεΐ δμως πολιορκηθείς υπό 
Πρώσσων καί Ροόσσων ήναγκάσθη νά συνθηκολογήση. (Φυλακή Καρόλου 
Άχιλλέως Σαμοθράκη «Θρακικά» Τόμ, 20ός σ. 87—90).

Άπέθανεν εις ηλικίαν 36 έτίον 11 Δεκεμβρίου 1718 ευρεθείς τραυμα
τισμένος είς την κεφαλήν επί τών προκεχωρημένων φυλακίων. 'Τπάρχει 
ή εκδοχή τής δολοφονίας του υπό συνωμοτών καθ’ ότι, δ στρατός του άπηύ- 
δησε πλέον από τάς κακουχίας τών συνεχών πολέμων. Τό τέλος του υπήρξε 
κατά τάς επιχειρήσεις εναντίον μιας πόλεως τής Νορβηγίας. Αυτή είναι 
ή ιστορία τής φυλακής τού Καρόλου, ή οποία λόγο) τής υγρασίας της, είναι 
πολύ επικίνδυνος διά τήν υγείαν καί ή διαβίωσις έν αυτή, έστω καί δι’ 
ολίγον χρονικόν διάστημα έπιβλαβεστάτη. Ή  εκδοχή τού κ. Γρ. Ευθυμίου 
ότι ή Φυλακή τού Καρόλου δεν είναι ή σημερινή νομιζομένη, αλλά επί τής 
κορυφής τού λόφου, δπόθεν έθεάτο τό ώραϊον θέαμα τών πέριξ καί τής 
οδού Άδριανουπόλεως είναι αληθοφανής. Φαίνεται όμως ότι ή καθ’ αυτό 
φυλακή του, τήν οποίαν προώρισεν δ Σουλτάνος καί τό Συμβούλων, είναι 
αυτό τούτο τό σημερινόν σπήλαιον καί ότι. διέμενεν έγκλειστος τήν νύκτα 
μόνον καί τήν ημέραν μετεφέρετο είς τήν κορυφήν τού λόφου μετά τής 
συνοδείας του, φρουρούμενος, προς αναψυχήν. Τούτο φαίνεται τού πα- 
ρέσχε τήν ευκαιρίαν νά άποδράση μετά δύο αξιωματικών καί νά φθάση 
είς τά σύνορα, ατινα πολύ απείχαν, τότε, τής Αυστρίας μετά δμηνον. Κατ’ 
άλλους όμως, ότι μετά τήν λήξιν τών πολέμων καί τήν πτώσιν τής ισχύος 
τής Σουηδίας μετεφέρθη υπό τιμητικήν συνοδείαν τής Τουρκικής Κυβερ- 
νήσεως με παροχήν δώρων πάλιν βασιλικών μέχρι τών συνόριον.

”Αγνωστος π τυχή  τής Ελληνικής 'Ιστορίας. — Φνλάκισις τον
Ά β δο νλ  - 5 Α ββουτ (Α ουμποντ πασά) είς τήν ιδίαν φυλακήν.

Έ.ξ αφορμής τής λέξεως «Ζιντάν» όπως ονομάζεται ή Φυλακή τού Κα
ρόλου έν Διδυμότειχό), τήν οποίαν άνεγράψαμεν είς τό τραγικόν έπεισόδιον 
κατά τήν ημέραν τής πανηγύρεως τής Πεντηκοστής (Καλέ παναϋρή)^ 
πανηγύρι τού Φρουρίου, παραθέτομεν τήν εξής άγνωστον λεπτομέρειαν 
μιας ιστορικής πτυχής τής Έλλ, Έπαναστάσεως τού 1821; Είναι γνωστόν
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ότι ή Βόρειος Ελλάς, Θράκη και Μακεδονία, προσέφερον εις τον βωμόν 
τής Ελευθερίας αρκετόν αίμα. Ό  Πατριάρχης Κύριλλος Σερμπετζόγλους, 
τέκνον της άνθούσης άλλοτε Άδριανουπόλεως, άπαγχονισθείς μετά δεκά- 
δοον άλλων προκρίτων της πόλεως ταύτης οπού ευρίσκέτο ύπέργηρος εφη
συχάζουν, ό Καπετάν Βιζβύζης καί ή σύζυγος αυτού Ντόμνα Βιζβύζαινα, 
ο καπετάν Κούταβος, 'ό Καπετάν Βαγγέλης ·έκ Λαβάρων καί ό Λάζος έκ 
Διδυμοτείχου και άλλοι πολλοί αποτελούν την ίεράν παρακαταθήκην τής 
συμβολής των μερών αυτών διά την άνάπτυξιν τού δένδρου τής ελευθερίας 
καί παράδειγμα διά την τωρινήν καί μέλλουσαν γενεάν τού Έθνους μας. 
Ό  Εμμανουήλ Παπάς, τραπεζίτης έκ Σερρών, έγκαταλείψας πλούτη καί 
ευμάρειαν, ύψωσε τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως εις την πατρίδα του 
Σέρρας καί Χαλκιδικήν. Ό  Γάτσος Άγγελής καί ό Καρατάσος Ζαφειρά- 
χης, καπεταναϊοι τής Ναοΰσης, είναι οι μάρτυρες τής ελευθερίας, τήν 
οποίαν έχάρισαν εις τούς απογόνους των. Αί γυναίκες Ναουσαΐαι είναι 
ύπ’ άριθ. 2 Σουλιώτισσαι. Έκεϊναι εις το Ζάλογγον, αύταί εις τον ποτα
μόν Άραπίτσα έρρίπτοντο, αφού πρώτον ερριπτον τά τέκνα των, εις τά 
αβυσσαλέα ύδατα τού καταρράκτου. Έπροτίμησαν τον θάνατον παρά νά 
στολίσουν τά χαρέμια τών πασάδων. Προς καταστολήν λοιπόν τών επα
ναστάσεων τούτων εστάλη υπό τού Σουλτάνου ό Άβδούλ - Άββούτ πασάς 
ό άποκληθείς υπό τών κατοίκων τής Ναούσης, χάριν συντομίας, Λουμπούτ 
πασάς.

Ό  αιμοσταγής αυτός πασάς, αφού· κατέστειλε τήν έπανάστασιν τών 
Σερρών καί Χαλκιδικής διά πυρός καί σιδήρου κατέληξεν εις τήν πόλιν τής 
Ναούσης, ήτις επανεστάτησε υπό τούς 2 προαναφερθέντας αρχηγούς. Έπί 
τή πληροφορία οτι έγγίζει ό Λουμπούτ πασάς, συγκεντροόσαντες εντός τής 
πόλεως καί τά χωρία Γκίμνοβον, Κατσούφλιανη, Περισόρι, Δαρζέλαβο, 
Κοπανόν κλπ. άπεφάσισαν νά άντιτάξουν άμυναν. Ή  μάχη αρχίζει. Οί 
'Έλληνες μάχονται ήρούΐκώς. Τό τηλεβόλον τού Πασά κτυπά αμείλικτα 
από τήν θέσιν τού σημερινού φυτοορίου τού κ. Λαναρά καί προξενεί ζη
μίας εις τήν πόλιν. ΟΙ Ναουσαΐοι ακλόνητοι. Παρέρχονται ήμέραι αγω
νίας. Τά τρόφιμα καί πολεμοφόδια ελαττώνονται. Ό  κλοώς τού εχθρού 
γίνεται στενώτερος. Άποφασίζεται έξοδος κατά τό σχέδιον τού Μεσολογ
γίου. Όλίγοι κατορυώνουν νά περάσουν τον κλοιόν. Πολλοί συλλαμοάνον- 
ται καί άπαγχονίζονται εις τούς αίοονοβίους πλατάνους τής Άκροπόλεως 
Κιόσκι. Τότε αί γυναίκες ρίπτονται εις τά αβυσσαλέα ύδατα τής Άραπί- 
τσας. Έ γινεν ό Λουμπούτ κύριος τής πόλεως. Τά δεινά τά όποια ύπέστη- 
σαν όσοι άπέμειναν έν τή ζωή είναι ανεκδιήγητα.

'Όποος ό πλούτος είναι εφήμερος εις τούς ανθρώπους, όταν κερδίζη- 
ται με μέσα αθέμιτα, ούτα) καί ή δόξα είναι προσωρινή, όταν μάλιστα εί
ναι βαμμένη με αίμα αθώων. Ό  Άβδούλ - Άββούτ έπήρθη από τήν νίκην 
του. Δεικνύει σημεία άνυποταγής προς τον Σουλτάνον. Ό  Σουλτάνος άπο-
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στέλλει απόσπασμα μέ διαταγήν νά συλληφθη καί μεταχθή εις Διδυμότει- 
χον καί νά έγκλεισθή εις την φοβέραν φυλακήν «Ζιντάν» =  Καρόλου. Έν 
τή υγρά αυτή φυλακή μένει εξ μήνας μέχρις ού διεπιστώθη ή κατηγορία 
του. Διαπιστοϋται ότι όντως είχε τήν πρόθεσιν νά άποστατήση και σχημα- 
τίση ίδικόν του βασίλειον. Διατάσσει Κούρδους δημίους νά έλθουν ειίς 
Διδυμότειχον έφιπποι — τότε σιδηρόδρομος δεν υπήρχε — παραλαμβάνουν 
τον Λουμπούτ έκ τής φυλακής καί τον οδηγούν εις τον τόπον τής έκτελέ- 
σεως. Καθ’ οδόν παρακαλεΐ νά φεισθούν τής ζωής του, όπως ήκουσαν κρυφά 
οί χριστιανοί καί δή ή μάμμη του Ν. Άλγιαννάκη, καί προσφέρει χρή
ματα πολλά — τις οΐδε πόσα συνεκέντρωσεν έκ των χωρίων των τριών σαν- 
τζακίων — άλλ’ οί δήμιοι, άκαμπτοι καί πιστοί εις τον Σουλτάνου, σύρουν 
τον δοξασθέντα πασάν εις τήν πλατείαν, έμπροσθεν τού νυν φαρμακείου 
κ. Φραντζή, τον υποχρεώνουν νά γονατίση, άποκόπτουν τήν κεφαλήν του 
καί τοποθετήσαντες αυτήν εντός δισάκκου τήν μεταφέρουν εις τον Σουλ- 
τάνον. Κατ’ άλλους ότι άπεπειράθη νά δραπέτευση καί έφονεύθη. Τούτο δεν 
είναι αληθές. Τούτο ήτο το τέλος τού αιμοσταγούς θηρίου, τό όποιον έβαψε 
με άθώον αίμα ραγιάδων τήν μακεδονικήν γήν. ’Ήξιζε τοιαύτης τιμω
ρίας. Ή  θ ε'ία δίκη τον κατεδίκασε όπως έπρεπε. Ή  πλατεία αύτη όπου 
έξετελέσθη, ώνομάζετο Βεφά - γερή = θανάτου τόπος.
Π εντηκοστή—Σ α ρ ά ι—Κούσκουλας— Καλέ - σιαναϊρή Δ ιδυμοτείχου .—
Εις τό ανώτατου σημεϊον τού Καλέ (φρουρίου) καί εις τον τελευταΐον εξώ
στην τού Σαραγιού (Ανακτόρου), υπάρχει μία εκτασις 4—5 στρεμμάτων 
καί εις τό Δυτικόν σημεϊον αυτής ύπήρχεν, ώς προείπομεν, εις ετερον μέρος 
τής παρούσης συλλογής, εις πύργος, ό όποιος είχε καί εχει τό όνομα Κού- 
σκουλας =  παραφθορά τής τουρκικής λέξεως Κίζ - κουλές = πύργος τής 
κόρης, τής Βασιλοπούλας δηλονότι. Εις όλους είναι γνωστή ή θέσις αύτη, 
ή άποκαλουμένη ακόμη Κούσκουλας, διότι επί Τουρκίας, όλοι οί Διδυμοτει- 
χϊται εύρισκον άσυλον μακράν των δμμάτων τής Τουρκικής ’Αρχής καί τού 
όχλου καί έπεδίδοντο εις παίγνια καί παντοίας έθνικάς εκδηλώσεις. Έκε'ΐ 
έψάλλοντο θούρια, εχορεύοντο χοροί εθνικοί, ώς νά άπετέλει δ τόπος ού- 
τος μέρος τού ελευθέρου Ελληνικού Κράτους. Ό  ανωτέρω πύργος, εξ ού 
έλαβε καί όλη εκείνη ή περιοχή τό όνομα Κούσκουλας, ήτο τετράπους καί 
κατά τό 1)3 κυλινδρικός, πέτρινος καταλήγων εις έξαγωνικόν εξώστην, 
μέ 6 ανοίγματα καί ή άνοδος έπ’ αυτού έγίνετο μέ λιθίνην κλίμακα συνε- 
κτισμένην μετά τού πύργου. Ή  στέγη τού πύργου ήτο θολωτή, τό δέ άνω 
μέρος ήτο εξώστης δεύτερος, μέ επιφάνειαν επίπεδον καί χαμηλά κράσπεδα, 

Ούτος άπετέλει μέρος τού παλαιού κάστρου περί ού έλέχθη κατά τήν 
περιγραφήν τού 'Αγίου Γεωργίου τού ΙΙαλαιοκαστρίτου καί έχρησίμευεν 
έν καιρω ανάγκης, ώς παρατηρητήριον των Βυζαντινών προς κατόπτευ- 
σιν τών πέριξ. ’Εν καιρω ειρήνης δέ έχρησίμευεν, ϊνα ή Βασιλοπούλα καί
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κόραι των μεγιστάνων και φρουράρχων διέρχωνται τάς ώρας τής σχολής 
το3ν, άπολαμβάνουσαι τά άπειροκαλλή τοπία του Διδυμοτείχου, τά όποια 
έσχηματίζοντο με τάς κατάφυτους πεδιάδας καί κοιλάδας των ποταμών 
'Έβρου καί Κιζίλ - δελή - δερέ (τρελλοϋ Έρυθροποτάμου) καί τάς κα
τάφυτους, μέ βλάστησιν όργιάζουσαν, όχθας αυτών καί απείρους λαχανο
κήπους. Παρεΐχεν 6 Πύργος ούτος μοναδικήν ορατότητα μέχρις Άδρια- 
νουπόλείος. Έκ τοΰ ύψους αυτού έξεπέμποντο την νύκτα διά πυρσών οπτικοί 
τηλέγραφοι, μοναδικόν μέσον τότε, ταχείας επικοινωνίας, μεταξύ τών πόλεων 
καί τής προ^τευούσης. Ό  ανωτέρω περιγραφόμενος πύργος, ύφίστατο μέχρι 
προ 100 περίπου ετών καί έπειτα ύποστάς ρήγμα επικίνδυνον, προφανώς 
έκ σεισμού, έκρημνίσθη καί διά τών λίθων του έπεστρώθησαν οί δρόμοι τού 
Διδυμοτείχου. 'Οσάκις λοιπόν, παρουσιάζοντο κίνδυνοι επιδρομών, — καί 
τοιαύται έσημειώθησαν πολλαί κατά τον 12ον αιώνα, υπό Κουμάνων καί 
Βουλγάρων — οί κάτοικοι τού Διδυμοτείχου έγκαταλείποντες τάς οικίας 
των, αϊτινες έκειντο έξω τού φρουρίου, έσπευδον καί ένεκλείοντο εντός 
κλείοντες καλώς τάς θύρας, διά σιδηρών άλύσεο^ν, ή δέ φρουρά κατελάμ- 
βανε τάς επάλξεις έτοιμη νά αντιμετώπιση τούς εχθρούς αποπειραμένους 
νά άναρριχηθούν ρίπτοντες κατ' αυτών λίθους, βέλη, ακόντια καί παν δ,τι 
ή πολεμική τακτική τής εποχής εκείνης διέθετε. Προηγουμένως αποθήκευαν 
τροφάς άρκετάς εις τά κοιλώματα τών πύργων συνισταμένας εις σίτον καί 
ιδίως κέχρον, ϊνα ή φρουρά καί ό άμαχος πληθυσμός μή στερηθή τροφής 
διά πολύ χρονικόν διάστημα. "Τδωρ έπροιμηθεύοντο, ώς ·αΑ·'ε,πτύξαμεν, από 
τά πηγαδίτσια καί από τό άποθηκευμένον εις παμμεγίστους πίθους. Εις τήν 
περίπτωσιν αυτήν έπαυεν ό πύργος νά παρέχη θέαμα εις τήν Βασιλοπού
λαν, διότι κατελαμβάνετο υπό άξιωματούχου παρατηρητού, δστις κατώ- 
πτευε τά πέριξ καί ειδοποιεί τήν φρουράν, περί έμφανίσεως τού εχθρού. 
Τό ήμισυ τής πόλεως Διδυμοτείχου περιερρέετο από τον Έρυθροπόταμον, 
τό δέ έτερον ήμισυ, ήτοι τό ανατολικόν, περιερρέετο υπό τού ήμίσεος τών 
ύδάτιυν τού ποταμού στρεφόμενου διά καταπακτής παρά τήν κλινικήν τού 
Ιατρού %. Τιρρή κειμένης, ής σοοζονται τά ερείπια, διοχετευόμενα διά χάν- 
δακος βαθέος, ώς ήτο μέσον οχυρωματικόν τών πόλεων τήν εποχήν εκεί
νην. Ό  χάνδαξ ούτος είχε τήν αφετηρίαν είς τήν κοίτην τού ποταμού, διήρ- 
χετο διά τής συνοικίας Χλόης, έμπροσθεν τού νυν μεγάλου τζαμιού, καί 
κατέληγεν είς τήν συνοικίαν "Αμμον, όπου συνεβάλλοντο τά δύο μέρη 
τού ποταμού καί τό Διδυμότειχον έγίνετο νησίς. Έπρεπεν επομένως ό εχθρός 
νά διέλθη πρώτον τον ποταμόν ή τον χάνδακα καί έπειτα νά φθάση προ 
τών τειχών. Κατά μίαν περίπτωσιν τοιαύτην έκ τών πολλών επιδρομών κατά 
τής πόλεως ταύτης, ήτις τρις έκάη καί εδηώθη δεινώς, δπιυς αναφέρουν 
τά ιστορικά γεγονότα τού τόπου, τήν φοράν αυτήν, υπό τών Βουλγάρων 
προφανώς κατά τό 1257, καθ’ ήν κατέκαυσαν όλοτελώς τήν έξιο τού φρου
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ρίου πόλιν, οι κάτοικοι έσώθησαν υπό τοΰ έξης συμπτωματικοΰ περιστατι
κού, όπως μετεδόθη μέχρις ημών από γενεάς είς γενεάν, και μαρτυρεί ή 
ιστορική παράδοσις. Είχον πληροφορίας δτι ό εχθρός πλησιάζει. Οί κά
τοικοι είσήλθον εντός τοΰ φρουρίου καί έγκατεστάθησαν είς τα πολλά οι
κήματα καί τά εντός πελώρια σπήλαια. ’Έλαβον τροφάς καί έκλεισαν τάς 
ύφισταμένας καί σήμερον ακόμη καλέπορτας. Τά πάντα ήσαν έτοιμα δι’ 
άπόκρουσιν τής έπιθέσεως. Ό  παρατηρητής ειδοποιεί ότι ό έχθρός προε
λαύνει έξ όλων των σημείων καί προχωρεί προς τά τείχη, καθ'5 δτι ήτο μήν 
’Ιούνιος καί ό ποταμός δεν είχε σταγόνα υδατος. Φθάνουν προ των τει
χών καί επιτίθενται προς άνάβασιν καί έκπόρθησιν τοΰ φρουρίου. ’Απο
κρούεται πεισμόνως. Ή  μάχη διεξάγεται νυχθημερόν. Ό  εχθρός συμπλη
ρώνει τάς απώλειας του δι’ εφεδρικών στρατευμάτων. Αί ήμέραι παρέρ
χονται καί ή έκβασις τοΰ άγώνος δεν αποκλίνει υπέρ ούδενός. Μέ τά μέσα 
τά όποια είχον οί, πολιορκοΰμενοι άνθίστανται γενναίως. Ή  υπεροχή είς 
αριθμόν τοΰ έχθροΰ επί σειράν ημερών, άνανεουμένων τών δυνάμεών του, 
ήρχισε νά θορυβή τους πολιορκημένους. ’Ενισχύουν τό φρούριον εκ Δυ- 
σμών, αδυνατεί τό ’Ανατολικόν. Καταρρέει μέρος τοΰ τείχους από Βορρά 
αυθωρεί επισκευάζεται υπό τοΰ μηχανικού, αλλά καταρρέει άλλον σημεΐον 
καί σπεύδει εκεί. Ή  τύχη τών πολιορκημένων αποβαίνει επικίνδυνος. Ή το 
νύξ τοΰ Σαββάτου προς τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής καθ’ ήν άποφα- 
σίζεται νά δοθή τελική μάχη μέ έξοδον τών Ελλήνων έκ τοΰ φρουρίου. 
Πάντες οί μάχιμοι είς τάς θέσεις των. Οί γέροντες, αί γυναίκες καί τά 
παιδιά, μεταβαίνουν άφ’ εσπέρας είς τήν εκκλησίαν τοΰ Ιησού Χριστού. 
Προσεύχονται γονυκλινείς ενώπιον τής εΐκόνος τοΰ Σωτήρος καί παρα- 
καλοϋν δακρύοντες νά σώση αυτούς από τήν μανίαν τοΰ έχθροΰ, ένισχύων 
τά δπλα τών μαχομένων διά τήν ελευθερίαν των. Άνασηκοόνουν τέσσαρες 
τήν εικόνα τοΰ Σωτήρος καί έν δεήσει καί φαλμοΐς μεταφέρουν ταύτην 
είς τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, τήν δέ τοΰ 'Αγίου τούτου, τάνά- 
παλιν. Μετά δίωρον επαναφέρουν τάς εικόνας πάλιν έν λιτανεία είς τά 
ίδια καί έκαστος μεταβαίνει είς τό κατάλυμά του νά άναπαυθή· καί τήν 
επαύριον νά παράσχη βοήθειαν είς τούς μαχομένους. Τάς μεταμεσονυ
κτίους ώρας, αρχίζει νά πίπτη ραγδαία καταρρακτώδης βροχή καί τάς 
πρωϊνάς ώρας ό Έρυθροπόταμος πλημμυρεί μέ κατέρυθρον καί βορβορώδες 
ΰδωρ, περικυκλώσαν τήν πόλιν. Ό  εχθρός δεν προεβλεψε τοιοΰτόν τι, οΰτε 
διενοήθη δτι τόσον ταχέως θά κατεκλύζετο τό μέρος έκ τής πλημμύρας. 
Εύρίσκεται τώρα μεταξύ τών ύδάτων καί φρουρίου. Καταλαμβάνεται από 
αμηχανίαν. Αντιλαμβάνονται τοΰτο οί "Ελληνες· έξορμοΰν έκ τοΰ φρου
ρίου καί άλλους τών εχθρών συλλαμβάνουν, άλλους φονεύουν καί άλλοι 
ριπτόμενοι. είς τό ρεύμα πνίγονται. Τό Διδυμότειχον σώζεται. Ό  εχθρός 
φεύγει κατησχυμμένος. Είς ενδειξιν εύγνιομοσύνης επιστρέφουν είς τό
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φρούριον καί λιτανεύουν πάλιν τάς εικόνας καθ’ όμοιον τρόπον μέ ομαδικήν 
ψαλμωδίαν και μέ ίαχάς.

Έπ'ι τή νίκη των αυτή αυθημερόν πανηγυρίζουν καί επιδίδονται εις 
ευωχίας, χορούς, παλαίστρας, επί τής θέσεως Κούσκουλας καί ή πανήγυρις 
αύτη, καθιερώθη έκτοτε καί τελείται εις άνάμνησιν πρώτον ή λιτανεία, 
κάθε Πεντηκοστήν καθ’ ήν, μυριάδες λαού εκ των πέριξ συνείρχετο προς 
δοξολογίαν τού θεού επί τω έθνικώ γεγονότι καί δεύτερον έλάμβανον χώραν 
χοροί, παλαΐστρα καί παντοϊαι έθνικαί εκδηλώσεις έπινίκειοι. Μέ τήν κα- 
τάληψιν τού Διδυμοτείχου υπό των Τούρκων τό 1361, ή πανήγυρις έξηκο- 
λούθει νά τελήται, διότι οί Τούρκοι έσεβάσθησαν καί έ π έτρεψαν αυτήν 
άλλ’ έλάμβανον καί μέρος εις τάς παλαίστρας καί πολλοί τούτων ήθλοθέ- 
τουν. Μέχρι τού 1940 έξηκολούθει νά τελήται ή πανήγυρις μέ τήν αυτήν 
ζωηρότητα, μετατοπισθεΐσα δι’ ελλειψιν ύδατος επί τού Κούσκουλα εις 
πεδιάδα Χλόης (τσαΐρια) προηγουμένης πάντοτε τής ανωτέρω περιγρα- 
φομένης λιτανείας, καθ’ ήν όλοι οί προσκυνηταί διήρχοντο κάτωθεν τής 
ύποβασταζομένης εΊκόνος τού Χριστού. Μετά τον πόλεμον όμως τού 1940 
περιωρίσθη εις μόνην τήν λιτανείαν καί ολίγον χορόν εντός τής πόλεως 
καί κατατείνει συν τω χρόνιο νά άτονίση τελείιος καί νά έκλειψη διότι δεν 
δίδεται ή δέουσα σημασία εις τό ιστορικόν τής πανηγύρεως ταύτης καί δέν 
τυγχάνει κρατικής άντιλήψειος, προστασίας καί τονώσεως, ούτε δίδεται 
ή δέουσα θρησκευτική καί εθνική αίγλη υπό των τοπικών ’Αρχών καί πα- 
ραγόντων.

Ούτω ή ανωτέρω πατρογονική παρακαταθήκη καί ή ωραία ιστορική 
παράδοσις θά έκλειψη όλοσχερώς.

Λ υπηρόν έπειαόδιον κατά τήν ημέραν τής Π εντηκοστής τον 1 8 8 8 .—

Τήν ημέραν τής Πεντηκοστής τού 1888 έπεισόδιον σοβαρόν άνεστάτωσε 
καί ένέπλησε λύπης τό Διδυμότειχον. Οί προσκυνηταί των πέραν τού "Εβρου 
χωρίων έφθανον τήν πρωίαν εις Διδυμότειχον διαπε'ραιούμενοι μέ σχε
δίαν δυναμένη· νά μεταφέρη από τήν αντίπεραν όχθην 40— 50 περίπου 
άτομα. Τήν πρωίαν διά νά προλάδουν οί πανηγυρισταί, τό πλεΐστον νέοι 
καί νέαι ήρραβωνισμένοι, τήν θείαν λειτουργίαν καί τήν λιτανείαν, είσήλ- 
ίίον περισσότεροι εντός τής λέμβου (σχεδίας), παρά τάς διαμαρτυρίας 
τών πορθμέων, ήτις καταποντισθεΐσα πριν ή έκκινήση λόγω τού βάρους 
παρέσυρεν εις τον βυθόν τού "Εβρου όλους τούς νέους καί νέας καί έθρη- 
νήθη ο πνιγμός δεκάδων έξ αυτών. Ή  εΐδησις μεταδοθεΐσα αμέσως άνε
στάτωσε τό Διδ)χον καί τούς πανηγυριστάς, ματαιωθείσης πάσης περαι
τέρω έκδηλώσεως. Ή  λαϊκή μούσα συνέθεσε μοιρολόγι τό ύποϊον έψάλλετο 
μέ χορόν ζουναράδικον κατ’ έ'τος, άμα τή ένάρξει τού χορού εις άνάμνησιν 
τού θλιβερού γεγονότος.
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’Αλλάζουν μάνεις κι π ίδιά 
χι πιθιρές x l  νύφεις 
Άλλάζ καημέν Λαμπράκινα 
δυο χουρίτσια κουπέλεις 
Τόνα βάζ του τιρλιχάχ
χι τάλλου τού σκαλένιου ’τ (κεντητό φουστάνι) 
παίρνουν κηριά στα χέρια τ ’ς 
λαμπάδεις στήν ποδιά τ ’ς 
κι στον Χριστό πααίνουν.
Κι’ άγιουν Χριστός δε σχώνουνταν
κόσμους για νά πιράσουν (πέρασμα κάτωθι τής είκόνος)
Κανένας δεν κατάλαβει
Μόν’ γέροντας (Δεσπότης) κατάλαβε (προφανώς είδοποιήθη)
Κόφτει πιδιά τις γκάιντες σας (άσκαυλοι)
χουρίτσια τά τραγούδια
Θά γίν ένα φον(ι)κό
ένα μεγάλο θάμα.
Θά χάσουν κόσμους τή ζουήτς 
Γιατί καράβ’ μπατίχουσει (βουλίαξε)
Κι τού καράβ’ μπατκώνει.

"Ετερον τραγικόν έηεισόδιον κατά την ίδιαν πανήγυριν .·—
Εις την προηγουμένην άφήγησιν τού ιστορικού τής πανηγύρεως τής Πεν
τηκοστής εν Διδυμοτείχω (Καλέ παναϋρή), εΐπομεν ότι έλάμβανον χώ·ραν 
παλαϊστραι με έπαθλα σοβαρά καί ήρχοντο παλαισταί με φήμην μεγάλην 
έξ δλων των πόλεων καί χωρίων τής Θράκης καί τής Μακεδονίας, μάλι
στα δέ, όπως ενθυμούμαι, προπολεμικώς ήρχοντο καί έκ Βουλγαρίας καί 
Τουρκίας. Έλάμβανον μέρος καί Τούρκοι έκ των ομόρων αυτών κρατών, 
παλαισταί. ’Επί Τουρκίας πάλιν οί Διοικηταί τού τόπου εΐχον έκαστος τον 
προστατευόμενόν του παλαιστήν, τον οποίον διέτρεφον καί δεν είχεν άλλο 
τι, ε’ιμή νά προπονήται. ~Ησαν πάντοτε έτοιμοι διά πάλην, είτε εις γό
μους, είτε εις πανηγύρεις. Ή  νίκη τού παλαιστού έθεωρείτο νίκη τού 
προστάτου τού πασά ή διοικητού τού τύπου. Είς έκ τών πασάδων τούτων 
προ πολλών ετών εύρε τόν τρομερώτερον παλαιστήν, Σούλιον όνομαζόμενον, 
καί τό όνομά του τούτο κατέστη θρυλικόν. Ούδείς αντιμετώπιζε πλέον 
τούτον καί ή άδράνειά του αυτή ήρχισε νά άμβλύνη την φήμην του. Ό  
πασάς καλεϊ μίαν ήμέραν τούς προκρίτους τής πόλεως καί διατυπώνει εί- 
ρο^νικώς παράπονα διατί νά μην έχουν παλαιστήν ισάξιον τού Σούλιου - 
πεχλιβάν νά παλαίσουν κατά την πανήγυριν τής Πεντηκοστής. Οί πρόκρι
τοι απαντούν ότι έχουν έναν Άρχοντή Πεχλιβάν, άλλ’ αυτός είναι φυλακή 
είς τό ζιντάν δηλ. την φυλακήν τού Καρόλου, φυλακισθείς ώπό τού προ-
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κατόχου του. Ούτος όμως μέσα εις την ύγράν φυλακήν έχασε την δύνα- 
μίν του και. αν άποφυλακισθή είναι δυνατόν νά έπα'νακτήση την δύναμίν 
του. Ό  πασάς διατάσσει αμέσως άποφυλάκισιν αυτού και παράδοσιν εις 
τούς προκρίτους. Ούτοι παραλαβόντες αυτόν ήρχισαν διατρέφοντες καλώς 
και συν τώ χρόνω ήρχισε νά άναλαμβάνη. ΤΗτο μην Φεβρουάριος, οπότε 
ήρχισε προπονούμενος κατά τον έξης περίεργον τρόπον. ’Έκαμε σωρόν 
πηλού και καθ’ ημέραν ένεπήγνυε τά δάκτυλά του εντός. Ό  πηλός έσκληρύ- 
νετο καί έφ’ όσον ήτο υγρός έδέχετο τά δάχτυλα. "Οταν όμως έσκληρύνθη 
άπήτει δύναμιν τεραστίαν. Τέλος έβεβαιώθη οτι είναι πλέον εις θέσιν νά 
παλαίση τον Σούλιο πεχλιβάν. Την ημέραν τής πανηγύρεως αφού έπάλαι- 
σαν πρώτον οί αρχάριοι καί οί μικροτέρας ολκής παλαισταί, έξεδύθη καί ό 
Σούλιος έπιδεικτικώς, έφόρεσε την παλαιστικήν εκ δέρματος περισκελίδα 
(κιουσπέτ) ήλειψαν αυτόν με έλαιον, κατά τά συνηθισμένα, εις τον κορμόν 
του, έξήλθεν εις τον στίβον καί ώς άλλος Γολιάθ προεκάλει τον ά.ξιον 
νά τον άντιμετωπίση. Ό  πασάς από τής εξέδρας παρηκολούθει πλήρης 
ικανόποιήσειυς διά τό αθλητικόν παράστημα τού προστατευομένου του καί 
τήν σωματικήν του αλκήν. Εξέρχεται καί ό "Ελλην Άρχοντής - πεχλιβάν 
αλειμμένος μέ έλαιον καί φορών κιουσπέτι. Κάμνει έναν γύρον καί προ- 
καλεΐ τον Σούλιον. Ούτος μέ μειδιάματα ειρωνικά προσβλέπει τον αντί
παλόν του Άρχοντήν, αλλά μέ τήν π ροπήν χειραι[)ίαν αντιλαμβάνεται ότι 
δέν έχει κοινόν αντίπαλον αλλά επικίνδυνον. Χάνει τήν αύτοπεποίθησίν 
του. Γίνεται δεύτερος γύρος καί καταφέρει κατά τού Άρχοντή κτύπημα 
εις τον αυχένα διά νά τον παραλύση. Γίνεται τρίτος γύρος καί ό Σούλιος 
επαναλαμβάνει τό κόλπο του, τώρα επί τής κεφαλής. Εις τον τελευταΐον 
γύρον οπότε πλέον θά ήρχιζεν ή πάλη, ήτοιμάζετο νά καταφέρη τρίτον 
κτύπημα. Αυτήν τήν φοράν ό Άρχοντής χάνει τήν υπομονήν του καί ως 
θηρίον έκμανείς, επιτίθεται κατά τού Σούλιου, έμπηγνύει τούς όνυχάς του 
εις τήν κοιλίαν αυτού καί έξορύσσει τά έντόσθιά του. Ό  κόσμος όλος πε
λιδνός φεύγει. Ή  πανήγυρις διαλύεται. Γενική άναστάτωσις. Ό  Σού
λιος έπεσε νεκρός. Αλλά καί ο Άρχοντή - πεχλιβάνης δέν έφάνη πλέον, 
ούτε ήκούσθη τί έγινε!!! Έ πί πολλά 'έτη ούόείς "Ελλην έτόλμα νά άντεπε- 
ξέλθη κατά Τούρκου παλαιστού προς αποφυγήν επεισοδίων.

®0 Πατριάρχης Ιω άννης Καματηρός — Ό  Πατριάρχης Ίοοάν- 
νης Καματηρός έκυβέρνησε τήν εκκλησίαν κατά τό 1199—1206. ΙΙρώτον 
υπήρξε Διάκονος καί χαρτοφυλαξ τής Μ. εκκλησίας. Διεδέχθη εις τον θρό
νον τον Γεώργιον τον Β ' καί έκυβέρνα τήν εκκλησίαν έπιτυχώς μέχρι τής 
άλώσεως τής Κων)πόλεως υπό τόόν Λατίνων 1204, οπότε διωχθείς ύπ’ αυ
τιών κατέφυγεν εις Διδ)χον καί άπέθανε τώ 1209. 'Τπήρξεν άνήρ μεγάλης 
μορφοόσεως. Επιστολή τού Καματηρού σώζεται προς τον Ίννοκέντιον τον 
Γ ' κατά τής αρχής τού Πάπα καί τής εν τώ συμβό?αο τής πίστειος προσ
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θήκης του filioque, ώς καί διάφοροι κατηχητικοί λόγοι (Μ. Εγκυκλοπαίδεια 
τόμος ΙΓ ' σελ. 363).

Ιωάννης Β ατάτσης . — Ό  ’Ιωάννης Βατάτσης Γ ' υπήρξεν αΰτο- 
κράτωρ τής Νίκαιας 1222— 1254. Ούτος ήτο γόνος στρατιωτικής αριστο
κρατικής οικογένειας τοΰ Βυζαντινού Ελληνισμού. Έγεννήθη εν Διδυ- 
μοτείχφ τω 1193. Κατά τό έτος 1204 κατέφυγεν εις Νίκαιαν καί προσε- 
λήφθη εις την αυλήν τοΰ Βασιλέως τής Νίκαιας Θεοδώρου Λασκάρεως, 
του οποίου την κόρην Ειρήνην ένυμφεύθη. "Έγινε διάδοχός του καί εβα- 
σίλευσε μετά τον θάνατον τοΰ πενθεροΰ του έπισυμβάντα τω 122*2. Τότε 
οί Φράγκοι κατεϊχον τήν Κα>ν)πολιν καί έπολέμων τον Θεόδωρον "Άγγε
λον. Άρχικώς δεν άνεμείχθη, αλλά τό όνειρό του ήτο νά εκδίωξη τους 
Φράγκους από τήν Κων)πολιν. Περιεπλάκη λοιπόν εις πόλεμον, διότι ΰπε- 
κινήθησαν εναντίον του οί Φράγκοι, υπό των Ίσαακίου καί Αλεξίου 
Λασκάρεως αδελφών τοΰ άποθανόντος Θεοδώρου τοΰ Α '. Νικήσας αυτούς 
κατά κράτος, έξεδίωξε μέχρι Λ αμπάκου τω 1224. "Έπειτα έξεδίωξεν αυ
τούς από τήν Λέσβον, Χίον, Ικαρίαν καί Κώ. ΙΓήρε στο κράτος του καί 
τήν Ρόδον. Κατέλαβε τήν Καλλίπολιν καί ολόκληρον τήν Θράκην από τοΰ 
"Έβρου μέχρι Τυρολόης. Τέλος έπολέμησε κατά των Φράγκων εις αυτήν 
τήν Κων)πολιν, τήν οποίαν έπολιόρκησεν από ξηράς καί θαλάσσης ανεπι
τυχούς τω 1236. Δεν εχασεν δμως τάς ελπίδας του. ’Εκστρατεύει κατά τής 
Θεσσαλονίκης τω 1242 καί αναγκάζει τον Βασιλέα "Άγγελον Ίωάννην νά 
παραιτηθή καί νά όνομασθή άπλοΰς Δεσπότης, αναγνωρίζουν τήν Νίκαιαν. 
Μετά δύο έτη κατέλαβε πάσας τάς πέριξ τής Ροδόπης χώρας μέχρι· Στενη- 
μάχου καί Σκοπιών. Τέλος τω 1246 κατέλαβε τήν Θεσσαλονίκην, τήν 
οποίαν έκυβέρνα δ Δεσπότης "Άγγελος ’Ιωάννης, διορίσας δέ έν αυτή 
Δομέστιχον τον ’Ανδρόνικον Παλαιολόγον, επέστρε-ψον εις Νίκαιαν. Τω 
1247 κατέλαβε ολόκληρον τήν Θράκην. Ό  ’Ιωάννης Βατάτσης υπήρξεν 
ικανός στρατηγός καί συνετός βασιλεύς. Έπροστάτευσε τήν γεωργίαν, 
τήν κτηνοτροφίαν, τά γράμματα καί διούργάνωσε τό Κράτος νά είναι έτοι
μον κατά των περιστοιχιζόντων αυτό λαών καί κατ’ αυτών ακόμη τώιν Γερ
μανίαν, μεθ’ ών προήλθεν εις συνεννοήσεις προς αποτροπήν κινδύνο)ν. 
Μάλιστα έλαβε σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ Φρειδερίκου, "Άνναν ή Κοαν- 
σταντίαν τής πρώτης συζύγου του Ειρήνης άποβιωσάσης.

Τω 1252 έξεστράτευσε πάλιν εξηκοντούτης ών, κατά τοΰ Δεσπότου 
Μιχαήλ ’Αγγέλου καί φθάσας εις τό "Όστροβον =  σημερινήν "Άρνισσαν 
έξηνάγκασε μέ τάς δυνάμεις του τον Μιχαήλ νά συνομολογήση ειρήνην. 
(Μεγάλη ’Εγκυκλοπαίδεια τόμος ΙΓ ' σελ. 356). Τω 1254 έπανελθών εις 
Νίκαιαν, έπαθε αποπληξίαν καί άπεβίωσε τήν 30 ’Οκτωβρίου τοΰ ίδιου 
έτους καταλιπόαν εις τον θρόνον τον υιόν του Θεόδωρον Β '.

Έν συνό-ψει έσκιαγραφήσαμεν τον Ίωάννην Βατάτσην καί είδομεν
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ποιας στρατιωτικής και πνευματικής ίκανότητος ήτο. Παρεθέσαμεν σκο
πίμως εν συντομία, όλην του την δράσιν, την οποίαν έπέδειξεν έπ'ι τριά
κοντα και πλέον έτη, καταπολε'μών πάντας τούς έπιβουλευθέντας την Βυ
ζαντινήν Αυτοκρατορίαν, ήτις παρουσίαζε παρακμήν λόγιο τής καταλήψεως 
πολλών μερών αυτής υπό των Φράγκων.

Επομένως τό Διδυμότειχου, τό όποιον έξέθρεψε τοιούτον βασιλέα καί 
ήρωα, πρέπει νά σομνΰνηται, ή δέ ονομασία μιας κεντρικής οδού προς τι
μήν τοΰ έκλιπόντος τέκνου της ήτο επιτυχής καί δίκαια.
Π εριγραφή τον Δ /χον  νπο Έ βλιγιά -Τ σελεμηη  κατά τον 1 7 ον αιώνα .—  
ΙΙρίν ή προβώμεν εις τό ιστορικόν τής ονομασίας τής πόλείος Διδυμοτεί
χου καί τής ιστορικής έξελίξεως αυτής, καλόν θεωρώ νά παρεμβάλω εν
ταύθα την άφήγησιν τού Έλβιγιά - Τσελεμπή, περί τής πόλεως Διδυμο
τείχου, όπως εΐδεν αυτήν έπισκεφθείς κατά τήν περιοδείαν του άνά τήν 
Θράκην. Τήν άφήγησιν αυτήν εύρομεν πάλιν εν τοΐς «Θρακικοΐς» τόμ. 4ος, 
τήν οποίαν μετέφρασεν εξ έπισήμων εγγράφων τών εν Κων)πόλει τουρκι
κών αρχείων, ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Πετρουπόλεως, ομογενής 
Ιωάννης Σπαθάρης, γνώστης τών ανατολικών γλωσσών. Ό  Έλβιγιά - 
Τσελεμπή, ήτο υιός τού Δερβίς Μεχμέτ, άρχιχρυσοχόου τής Κων) πόλεως. 
Ή το συγγενής τού Μελέκ Άχμέτ πασά, όστις έγινε μέγας Βεζύρης κατά 
τό 1649. "Άλλοι λέγουν, ότι ήτο εξωμότης Εβραίος. Κατά τό 1615 έλαβε 
μέρος εις τήν εκστρατείαν τής Άζοφικής υπό τήν ιδιότητα τού Μουεζίνη 
(ιεροψάλτου). Έπεσκέφθη τήν Κριμαίαν, όλην τήν ’Ανατολήν, τό ’Ιράκ 
τήν Δαμασκόν, τά Ιεροσόλυμα, τήν ’Αραβίαν καί τήν Αίγυπτον, ώς καί 
ολόκληρον τήν Περσίαν. Άργότερον έταξίδευσεν εις τήν Ρωμυλίαν, 
ήτοι Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν, Σερβίαν καί Ελλάδα μέχρι Κρήτης. Κατό
πιν ώς διπλωμάτης περιηγήθη όλην τήν Ευρώπην. Έ πί 40 έτη διήρκεσαν 
τά ταξίδια του καί είναι διατυπωμέναι αί εντυπώσεις του εις δεκάτομου βι
βλίου υπό τον τίτλον «Σεγιαχετναμέ Έλβιγιά Τσελεμπή» ευρισκόμενον εις 
τήν έν Σκουτάρι τής Κων)πόλεως βιβλιοθήκην τού ΓΙερτέβ πασά. Επειδή 
τούτο εϊναι ή μόνη πηγή δυναμένη νά μάς πληροφόρηση καί περί Διδυμο
τείχου, ήχθην εις τήν άπόφασιν νά παραθέσω πολλά εκ τών σημειωμάτων 
καί παρατηρήσεών του, καθ’ ότι επαναλαμβάνω, δεν είναι δυνατόν ot κά
τοικοι τού Διδυμοτείχου νά άναγνώσουν όσα σχετικά περί τής ιδιαιτέρας 
των πατρίδος έγραφαν διάφοροι εις πολλά συγγράμματα. 'Ο Έβλιγιά 
Τσελεμπής, πλήν τών άλλων περιηγήσεών του, έπραγματοποίησε καί τήν 
άνά τήν Θράκην, έπισκεφθείς όλας τάς πόλεις αυτής καί διετύπωσε εν τώ 
άνωτέρω χειρογράφω βιβλία) του όλας τάς παρατηρήσεις καί κρίσεις του 
άπό κοινωνικής, θρησκευτικής, άρχαιολογικής καί ιστορικής πλευράς. ’Αφού 
έφθασεν εις Άδριανούπολιν καί περιέγραψε όσα αξιοπρόσεκτα είδε έν 
αυτή, έξεκίνησε διά Διδυμότειχον καί τό οδοιπορικόν του έχει ώς εξής:
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«Έξερχόμενοι έκ τής Άδριανουπόλεως διήλθομεν .διά νέας γέφυρας 
προς Νότον τής πόλεως, (πρόκειται προφανώς, περί τής λίθινης γέφυρας 
τής όνομα'σθείσης Γέφυρας Παπαδιαμάντη, αξιωματικού φονευθέντος, κατά 
την κατάληψιν αυτής). ’Εντεύθεν, λέγει, έκκινήσαντες προς Νότον μετά 
ώ’ρας έφθάσαμεν εις χωρίον Έμιρλή (Καβύλη) και έκεΐθεν διελθόντες καί 
άλλα χωρία έφθάσαμεν εις τον σταθμόν Άδζα - Σουλτάν. (Κατόπιν Ούρλή 
=  Θούριον). Τό χωρίον τούτο έλαβε τό όνομα από τον άγιον απόγονον του 
Μωάμεθ Άδζα - Σουλτάν, όστις είναι ενταφιασμένος εις τό χωρίον τοϋτο, 
Ό  τάφος του είναι εντός άλσους εν εΐδει μαυσωλείου. Τό 'χωρίον τοϋτο δεν 
έχει πτωχούς. Τήν επαύριον έφθάσαμεν εις τό χωρίον Καπουτζή (Θυ- 
ρέαν σημερινήν) πλούσιον καί .άκμαϊον των απίστων ρωμηών. Διελθόντες 
τό χωρίον τούτο καί έξακολουθήσαντες τήν πορείαν τρεις ώρας προς Νότον 
ήλθομεν εις Διδυμότειχον».

Π εριγραφή τον Φρουρίου. — Δύο Βυζαντινοί αδελφοί βασιλείς, ό 
ένας ονομαζόμενος Δήμος καί ο άλλος Δούκας. Επειδή αυτοί οί δύο άπιστοι 
(χριστιανοί) έκτισαν από κοινού τό φρούριον διά τούτο ονομάζεται κατά 
παραφθοράν Δήμο—Ντούκα.

Ό  Σουλτάνος Βεγιαζήτ ό Κεραυνός τω 762 ή 1346 μ.Χ. έπόρθησε τό 
φρούριον τοϋτο διά χειρός τού Γαζή Φερχάτ βέη. Επτάκις πρότερον είχε 
πολιορκηθή τό φρούριον χωρίς νά έπιτευχθή; ή άλωσίς του. Τελευταίως 
έναν έκ των ηγεμόνων αυτού ο στρατηγός Φερχάτ βέης συνέλαβεν εις τό 
κυνήγιον καί τον ήχμαλώτισεν. Ό  έτερος δμως των αδελφών ηγεμόνων 
μετά τών απίστων έκλείσθη εντός τού φρουρίου, καί δεν έξήρχετο εξ αυ
τού. Ό  φέρων τό όνομα Δούκας βασιλεύς παρέδωσεν εις τον Φερχάτ βέην 
τάς κλείδας τού φρουρίου επί τώ όριο, όπως οί εν αύτώ γίνιοσιν υποτελείς 
φόρου υπήκοοί του. Κατόπιν τούτου, ο μουσουλμανικός στρατός μετ’ ευ
κολίας έγινε κύριος τού φρουρίου. 5Ά ν  δεν έμεσολάβει τό γεγονός τοϋτο, 
τό φρούριον τούτο ά)ς μία έκ τών ισχυρών έκείνων άκροπόλεων, αί όποΐαι 
δεν δύνανται νά άλωθώσιν εύκολους διά τηλεβολοβλήτων ρηγμάτων δεν θά 
έκυριεύετο. Άλλ’ επειδή κατά τήν έκπόρθησιν συνήφθη ειρήνη με τούς εν
τός τού φρουρίου ευρισκομένους απίστους, τήν σήμερον ούδείς μωαμεθανός 
έξαιρουμένου τού φρουράρχου, θά εύρίσκετο εντός αύτοΰ. Εις τήν άκρόπο- 
λιν τού φρουρίου υπάρχουν, έν συνόλα) 100 κεραμοσκεπεΐς λίθιναι οίκίαι 
πλουσίιυν απίστων. Ά λλ’ ό φρούραρχος διαμένει έν κομψώ πύργο). ’Έχουν 
μίαν έκκλησία:ν. Εις τήν Νομαρχίαν τού Ρούμελη, υπάρχουν πολλαί δυσ
πρόσιτοι άκροπόλεις, αλλά καί αϋτη έπίσης είναι ισχυρόν φρούριον, ώσεί 
προπύργιον (κατά τών εχθρών) οχυρόν. Τήν σήμερον τό Διδυμότειχον 
είναι Βακούφιον τού Σουλτάν Βεγιαζήτ Χάν υπό τήν δικαιοδοσίαν τού 
Νομάρχου Άδριανουπόλεως εις τήν Γενικήν Διοίκησιν τής Ρούμελης, ό δέ 
Βοΐβόδας του είναι αξιωματικός αρχών διοικήσεως με βαθμόν 150 (βα
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λαντίων) άσπρων, ή δέ διοικησίς του άποτελεϊται από πολλά χωρία. Ό  
Σουλτάνος Βεγιαζιτ Βελή επί πολύν χρόνον διέμεινεν ενταύθα. 'Ό τε ό 
Σουλτάνος ΣελΙμ Χάν ο Α ' βία άφήρεσεν από τον πατέρα του Βεγιαζιτ 
Χάν τό χαλιψάτον, έξώρισεν αυτόν εις Διδυμότειχον, με την δικαιολογίαν 
δτι τούτο ήτο παλαιά πρωτεύουσα του. "Ότε ό Βεγιαζήτ άπέθανεν εις τον 
τόπον καλούμενον Χάφσα, τον νεκρόν του μετέφερον εις την Ktov) πολιν. 
Επειδή τό φρούριον τοΰτο ήτο παλαιά πρωτεύουσα καί ό Σουλτάνος Μουσά 
Τσελεμπής, υιός του Βεγιαζιτ τοΰ Κεραυνού επίσης διέμενεν ενταύθα. Ή  
περιφέρεια του έχει πολλά τοπεΐα κατάλληλα προς θήραν. Την σήμερον εις 
τό άνω φρούριον υπάρχει ακόμη εν Σουλτανικόν έπιβλέπων την οικουμένην 
(υψηλόν) Άνάκτορον ού ή στέγη είναι έστεγασμένη με καθαρόν μόλυβδον 
καί τό όποιον εχει δεύτερον πάτωμα με πολυάριθμα κελλία. πεφραγμένα 
διά δικτυωτού καί προαύλια, τό δέ φρούριον αυτού παριστά εν ώραϊον καί 
έξοχον οχύρωμα έκ 5 δωματίων .διπλού λίθινου οικοδομήματος σχήματος 
άμυγδαλοειδούς, τό έπίμηκες στερεόν άκρον τού οποίου διήκει έξ ανα
τολών προς δυσμάς, επί ερυθρού αποτόμου βράχου. Ή  περιφέρεια αυτού 
είναι 2500 περίπου βήματα εντός δέ καί έκτος αυτού υπάρχουν σπήλαια 
καί εις δλα τά διπλά τείχη αυτού τό φρούριον έχει άνά ένα πύργον, τά
φρους δμως δέν έχει, ούτε υπάρχει τόπος δι’ αυτούς, ούτε ανάγκη τοιαύτη 
υπάρχει. Τινές των πλευρών τού φρουρίου ούρανοϋψεΐς άποτελούσαι άπο- 
κρήμνους βράχους ύψους δύο μιναρέδων, ιδία δέ ή δυτική αυτού πλευρά 
(δθεν ρέει όρμητικώς 6 καλούμενος Κηζήλ - Δελί δερές (Κόκκινος - τρελ- 
λός ποταμός) είναι βράχοι μέ φωλεάς ίεράκων καί καρκίνων (εννοεί κίρ- 
κων). ’Ιδού διατί τό φρούριον τούτο καθόλου δέν έχει τάφρους. ΓΙρός τήν 
Δυτικήν λοιπόν πλευράν ρέει περιστροφικώς ο ποταμός Κηζήλ - δελή. 
Καί από τό μέρος τούτο τό φρούριον καίτοι δέν έχει τάφρους είναι εν τού- 
τοις οχυρόν. Εις τήν όχθην τού ποταμού τούτου είναι τό μέγα Κάτιο πρυά- 
στιον, περί τό όποιον δέν υπάρχουν τείχη φρουρίου. Πέραν τής απέναντι 
όχθης τού ποταμού τά όρη τής Δυτικής πλευράς δεσπόζουν έπ’ αυτών τό 
δέ εσωτερικόν μέρος τού άνω φρουρίου είναι διώροφον άποτελούμενον εκ 
δύο τμημάτων. Τό εν έξ αυτών, ονομάζεται Κίζ - Κουλεσή, τό δέ έτερον 
Δζεπχανέ Κουλεσή. Διά τήν συγκοινωνίαν τών 2 τμημάτων τούτων, 
υπάρχουν δύο θύραι. 'Τπάρχει δέ καί έτέρα τις άκρόπολις μέ διάφραγμα 
εσωτερικού οικοδομήματος δεσπόζουσα μέ λίαν οχυρά τείχη επί τής Βό
ρειας πλευράς. Τό Σουλτανικόν άνάκτορον εις τό εσωτερικόν φρούριον, 
αποτελεί επίσης έτερον τμήμα άκροπόλεως αλλά τό άνάκτορον τούτο καί 
τό τείχος διάφραγμα είναι οικοδομήματα' μουσουλμάνων αύτοκρατόρων. 
(Προφανώς εννοεί τήν επισκευήν τού φρουρίου μικρού τμήματος παρά 
τάς καλέπορτας).

Εις έκάστην πλευράν τών κάτωθι μερών τών τειχών τής προμνημονευ-
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θείσης άκροπόλεως, άποτελούμενης έκ πολλών ζωνών υπάρχει οχυρόν και 
δύσβατου τείχος φέρον το όνομα χησάρ - μπετσέ.

Τό φρούριον εν ολφ έχει τρεις πύλας. Μία έκ τούτων, είναι ή πύλη 
τού ενδοτάτου φρουρίου, έχει δε θέαν προς νότον. Έτέρα πύλη ανοίγεται 
προς τό Βόρειον μέρος· αυτή επίσης είναι εσωτερική πύλη τού φρουρίου. 
’Άλλη πύλη είναι ή τής κάτω ζώνης, άνοιγομένη προς τό μέρος τής οδού 
τού Τσολμεκτσιλέρ. At άνω μνημονευθεΐσαι πύλαι είναι ιδιαίτεροι Σουλ- 
τανικαί πύλαι, άγουσαι εις τον άνω όροφον όπου εύρίσκεται τό Βασιλικόν 
άνάκτορον. Μία είσέτι πύλη βλέπει προς Δυσμάς καί καλείται πύλη τής γε- 
φύρας (Κιοπρού - Καπουσοϋ). ’Άλλη τέλος 'βλέπει προς Νότον καί ονομά
ζεται τσαρσή - καπουσοϋ. Αύται είναι δύο πύλαι διπλαΐ οχυραί .καί στερεαί. 
"Ολος ό λαός δι’ αυτών εισέρχεται καί εξέρχεται. Άλλα καί ό διάμεσος tojv 
πυλών τούτων χώρος, χωριζόμενος διά διαφράγματος αποτελεί είδος μι
κρού φρουρίου. Κατά τον υπολογισμόν τούτον, τό φρούριον εχει 6 ζώνας 
καί εν όλω... νέας στερεάς πύλας πατωμάτων, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών θυρών εις τούς τοίχους τών 'διαφραγμάτων. Ε,ίς τό δεξιόν τείχος πλη
σίον τής εισόδου εις την πύλην τού εξωτερικού προπυργίου τού κάτω ορό
φου, ήτις ως εΐπο,μεν, είναι διπλή εις ύψος αναστήματος ανθρώπου επί 
μαρμάρου, είναι χαραγμέναι δι’ εύμεγέθων έναργίϋν γραμμάτων τό ακό
λουθον χρονόγραμμα:

Εις τον αιώνα τής δικαιοσύνης εκείνου τού Βασιλέως τής μεγαλοψυ
χίας άνηγέρθησαν καί άποπερατώθησαν τα φέροντα τό όνομά του φρού
ρια, χορηγήσας τ ’ αγαθά του ήγαθύνθη. Κατέβαλε διά τήν έκδούλευσιν τού
την απείρους προσπάθειας διά τούτον είπε τό χρονογράφημά του ό Τηγή 
ό αρχηγός tojv ευνούχων τού Σουλτάνου Άχμετ έτος 1051 ήτοι :

Εις τήν δεξιάν δε γωνίαν τού χρονογραφήματος είναι γεγραμμένη 
εις τήν ελληνικήν γλώσσαν ή χρονολογία τής καταθέσεως τών θεμελίων 
(τού φρουρίου) γενομένη τήν αυτήν νύκτα καθ’ ήν μετ’ ευτυχίας έγεν- 
νήθη ή Αυτού Άγιότης τό στήριγμα τής προφητείας τού Μωάμεθ. Ή  επι
γραφή εχει αξιοθαύμαστου γραφήν. (Αύται έξηφανίσθησαν μή ύπάρ- 
χουσαι). . . .  Τ

Παρεθέσαμεν ώς εχει τήν περιγραφήν τού Έβλιγιά Τσελεμπή, ήτις 
μάς παρέχει πολυτίμους μεν πληροφορίας περί τής καταστάσεως τού φρου
ρίου καί -γενικώς τού Διδυμοτείχου άλλ’ υποπίπτει εις ανακρίβειας πολλάς 
από ιστορικής τουλάχιστον άπάψεως καί άπορούμεν πώς ο θεωρούμενος τήν 
εποχήν εκείνην σοφός (καί θαυμαζόμενος, υπό τού Άχμετ Βεφίκ πασά 
δε άποκαλούμενος αξιόπιστος περιηγητής, δ δε Δζεβδέτ - πασάς θεωρεί 
ακριβείς τάς ιστορικάς αυτού πληροφορίας), απέχει πολύ τών πραγματικών 
ιστορικών γεγονότων καί άφηγεΐται πράγματα τελείως άσχετα έπιστη- 
μονικώς. Ταύτα θά άποδειχθώσιν ώς τοιαύτα. δι’ όσων παραθέτομεν πα-
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ρακατιόντες. Ευρίσκομεν επίσης τον σοφόν αυτόν περιηγητήν και άνθρω
πον τής επιστήμης παθολογικούς φανατισμένου διότι δεν υπάρχει φράσις 
έν τή άφηγήσει του νά μην καρικεύεται μέ τήν βλασφημίαν γκιαούρ = 
άπιστος. (Τό άπήτει ή εποχή).

Τά περ'ι κατασκευής π.χ. τού φρουρίου αύτοΰ υπό 2 αδελφών Λήμου 
καί Λουκά ούτε ίστορικώς εύσταθούν, διότι δεν υπήρξαν τοιαϋτα ονόματα 
Βυζαντινών βασιλέων ή μεγιστάνων, οΰτε είναι δυνατόν ίδιώται νά έπιτε- 
λέσουν τοιοΰτον έργου, οίον τοϋ φρουρίου Διδυμοτείχου, τό όποιον εις όγ
κον τουλάχιστον είναι άσϋλληπτον καί εις εργασίαν καί έξοδα ανυπολόγι
στον. Τάς ανωτέρω πληροφορίας ασφαλούς ό σοφός περιηγητής ήρύσθη 
έξ ατόμων αγραμμάτων 300 έτη περίπου μετά τήν κατάληψιν τοϋ Διδυ
μοτείχου περί τής προελεΰσεως τοϋ ονόματος τής πόλεως ταϋτης. 01 δώ- 
σαντες τάς πληροφορίας ταϋτας, πιθανώς 'Έλληνες, είτε έξ αδαημοσύνης, 
είτε έξ αγραμματοσύνης, δεν έχουν ούδεμίαν βάσιν καί είναι τελείως φαν
ταστικά. Τήν εποχήν καθ’ ήν έπεσκέφθη τό Διδυμότειχου ό Έβλιγιά - 
Τσελεμπής, ήτο αδύνατον 'Έλλην νά όμολογήση τήν αλήθειαν ή νά άνα- 
φέρη όνομα Βυζαντινού αύτοκράτορος, διότι ήτο ή χειρότερα έποχή καί 
ήτο δυνατόν νά έξάψη τον κοχλάζοντα τότε παθολογικόν φανατισμόν. 
'Ο μύθος οϋτος τής ονομασίας τοϋ Διδυμοτείχου έπλάσθη ίσως καί από τήν 
τουρκικήν προφοράν τού Διδυμοτείχου (Διμοτοκα) καί νά είναι αυθαί
ρετος ετυμολογία τής λέξεως πόρρω άπέχουσα τής πραγματικότητος. 'Όπως 
εϊπομεν, τό όνομα ή πόλις αϋτη, έλαβεν από τά δίπλα τείχη τά όποια ομολο
γεί καί αυτός ό Έβλιγιά Τσελεμπής καί τά όποια ύφίστανται ακόμη καί πας 
τις, είναι δυνατόν βλέπων ταϋτα, νά δικαιολογήση τό όνομα τής πόλεοος. Έξ 
άλλου παρακατιόντες θά άσχοληθώμεν περί τού θέματος τούτου έκτενέστε- 
ρον, ώστε ούόεμία αμφιβολία νά ύπάρξη ούτε άλλη τις έκδοχή νά εύσταθήση.

Ό  Σουλτάνος Βεγιαζίτ ό Κεραυνός έξεπόρθησε τό φρούριον τούτο, διά 
χειρός Γαζή Φερχάτ Βέη.

Ό  Σουλτάνος Βεγιαζίτ φέρεται ίστορικώς ότι έγεννήθη έν Διδυμοτείχου 
Πώς λοιπόν, ήτο δυνατόν νά έκπορθήση τό φρούριον πριν ή γεννηθή οϋτος, 
καί μάλιστα διά χειρός τού Γαζή - Φερχάτ, ό ποιος δεν ήτο παρά μικρός άξιω- 
ματούχος, οστις κατά τήν πολιορκίαν τού Διδυμοτείχου έφονεύθη, όπως καί 
έτερος τοιοϋτος ό Ζιντζή - Άμπντάλ καί ό μεν πρώτος έτάφη εις τήν θέσιν 
όπου σήμερον τό τσιφλίκ αύλουσοϋ περιοχή τών κατοικιών τών κατσιβέλων, 
οϊτινες άνάπτουν καθ’ έκάστην Παρασκευήν καί κάθε Βαϊράμιον κηρία καί 
κανδήλα, εις μικρόν τεκέν παρά τό μνήμα αυτού, μέ επιτύμβιου πλάκα γε- 
γραμμένην καί ό έτερος, όποος καί αλλού έγράψαμεν, εις τον κάτωθι τού πύρ
γου τής Βασιλοπούλας χώρον έτάφη μέ επιτύμβιου πλάκα άναγνωσθεϊσαν 
καί έπεξηγηθεΐσαν υπό γνώστου καλού τής άραβοπερσικής καί υπέρ οϋ άνη- 
γέρθη (έκτίσθη) Μαυσωλεϊον πέραν τοϋ Έρυθροποτάμου, μέχρι πρότινος
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ύπαρχον. Ό  Φε'ρχάτ Βέης δεν ή το δυνατόν νά συλλαβή τον ενα εκ των δύο 
αδελφών των κτισάντων το φρούριον Δήμος, διότι δεν συμβιβάζεται ή πόλις 
νά είναι πολιορκημένη καί αυτός νά θηρεύη εις τά πέριξ, οπότε καί συνε- 
λήφθη. Βασιλεύς Δούκας παρόδους τάς κλείδας εις τον Φερχάτ ούτε υπήρ
ξε ν ούτε ή το δυνατόν νά γίνη τούτο. Τό βέβαιον είναι, όπως γράφει ο Έβλιγιά 
Τσελεμπής, ότι τό φρούριον ήτο τόσον ώχυρωμένον, ώστε ήτο αδύνατος 
ή έκπόρθησις αυτού καί, είτε διά προδοσίας, ή τεχνάσματος τίνος, όπως 
υπάρχει θρύλος είτε διότι έξηντλήθησαν αί τροφαί καί τά πολεμοφόδια των 
Βυζαντινών μή άναμενόντων ούδαμόθεν επικουρίας, ε συνθηκολόγησαν καί 
μάλιστα υπό τον όρον νά είναι υποτελείς, άλλ’ εντός τού φρουρίου ούδείς 
Τούρκος πλήν τού φρουράρχου, νά διαμένη καί τον όρον τούτον φαίνεται 
έτήρησαν οί Τούρκοι, προς ασφάλειαν τών χαρεμίων των, όπως αλλού 
άνε/φέραμεν. Έκ της άφηγήσεως τού Έβλιγιά - Τσελεμπή πληροφορού- 
μεθα επίσης, ότι. ΰπήρχον τότε καί τηλεβόλα προς κατάρρευσιν τών τειχών 
καί επομένως ομολογεί τό άπόρθητον τού φρουρίου διά ρηγμάτων προ
ξενουμένων διά τηλεβόλου. Πληροφορούμεθα επίσης δτι 100 περίπου οί- 
κίαι ύπήρχον εντός τού φρουρίου τών απίστων. Αύται ήσαν πλείονες τών 
100 καί ούχί άπαίσιαι, ως άφηγεΐται, αλλά πραγματικά μέγαρα διώροφα 
καί τριώροφα , τώ>ν οποίων αί μεν βάσεις δηλ. τά ισόγεια ήσαν λιθόκτιστα, 
οί άλλοι όμως όροφοι έκ ξύλου καί σανιδωμάτων, διά νά είναι άντισεισμι- 
καί άφ’ ενός, καί θερ,μαί τον χειμώνα, δροσεροί δε τό θέρος. "Ολαι αί 
οίκίαι αύται είχον έξώστας (τσικμάδες) κατά την δομικήν τής εποχής 
εκείνης, αί δε στέγαι των έφάπτοντο με την στέγη τών απέναντι οι
κιών, ώστε αί νοικυκυραί ήδύναντο νά ανταλλάσσουν αντικείμενα διά τών 
παραθύρων των. Τοιαύται οίκίαι ήσαν αί μέχρι προ ολίγων ετών διασωθεΐ- 
σαι τού Ν. Κίγα, Γ. Χρυσοχόου, Παπαπολυζώη, Π. Βλαχοπούλου, Χρυ- 
σοχόου καί άλλων πολλών. ’Ηταν αί οίκίαι αύται μέγαρα, πραγματικά μέ 
διάκοσμον εις τό εσωτερικόν θαυμάσιον, όπως ενθυμούμαι την οικίαν τού 
αειμνήστου Γ. Βαφειάδου καί ούχί άπαίσιαι, όπως είδεν ο Έβλιγιά — Τσε
λεμπής μέ τά όμματα τού παθολογικού θρησκευτικού φανατισμού. Περί 
δε τής διαμονής τού φρουράρχου εις κομψόν πύργον έχομεν άσχοληθή μέ 
τον Τζιντάρ - Βέην, όστις διεδέχθη άλλους φρουράρχους τής εποχής τού 
Έβλιγιά - Τσελεμπή. Επίσης έκ τής αναγραφής έν τφ όδοιπορικώ του ανα
φέρει ότι οί άπιστοι ’έχουν μίαν εκκλησίαν ένώ έτι καί νύν έχουν 2 μεγά
λος εκκλησίας τήν 'Αγίαν Αικατερίνην ώς καί τον "Άγιον Γεώργιον 
Παλαιοκαστρίτην. Καί επί τού προκειμένου ό θρησκευτικός φανατισμός 
δέν τού επίτρεψε νά ομολογήση τήν αλήθειαν. Τά περί διενέξεων τού 
Σουλτάνου Σελίμ Χάν Α ' καί Βε'γιαζίτ Χάν δέν μάς ένδιαφέρουν είμή 
μόνον ότι τό Διδυμότειχον υπήρξε τόπος εξορίας τού δευτέρου, εξορισθέν- 
τος υπό τού υιού του μέ τήν δικαιολογίαν, ότι τούτο υπήρξε παλαιά πρω-
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τεύουσά του. Επίσης δτι διέμεινε επί πολύ ενταύθα καί ό Σουλτάνος Μούσα 
Τσελεμπής, υιός τού Βεγιαζίτ τού Κεραυνού.

Εκείνο το οποίον μας ενδιαφέρει είναι ή περιγραφή τού φρουρίου 
έν τή οποία αναγράφεται δτι υπάρχει σουλτανικόν έπιβλέπον την οικου
μένην άνάκτορον τού οποίου ή στέγη είναι σκεπασμένη με καθαρόν μόλυ
βδον. Πρόκειται περί τού ανακτόρου, τό οποίον περιεγράψαμεν υπό την 
τουρκικήν ονομασίαν Σαράι = άνάκτορον κατά τήν πολιορκίαν τού Διδυ
μοτείχου έπισυμβάσαν κατά τό 1250 περίπου. Περιγράφει επίσης, διάφορα 
διαμερίσματα αυτού, των 'όποιων τά ονόματα εξακολουθούν ακόμη νά είναι 
έν χρήσει παρά τοΐς κάτοικο ις, όπως π.χ. ό λουτρός, ήτοι διαμέρισμα επί 
τής κορυφής τού λόφου , όπου πράγματι υπήρχε λουτρός των ανακτόρων 
καί έν συνεχεία των Σουλτάνων. Όιμιλεΐ περί των αυλόγυρων καί δικτυω- 
τών καί άμυγδαλοειδοΰς κτιρίου, τά όποια προϊόντος τού χρόνου κατε- 
στράφησαν όλοτελώς καί σήμερον ούτε ίχνος αυτών υπάρχει καθ’ δτι αρ
γότερου οί Τούρκοι έγκατεστάθησαν παρά τήν όχθην κατά τό πλεϊστον, 
τού Έρυθροποτάμου διότι ή ανωφέρεια προς τό φρούριον ήνώχλει τήν νω
χέλειαν των τ& Σουλτάνων καί 'ακολουθίας των ως καί των άλλων Τούρκων 
καίτοι μετά πάροδον τού χρόνου ήθέτησαν τά συμπεφωνημένα ότι οί Τούρ
κοι δεν θά είσέλθουν εντός τού φρουρίου. Πλησίον των Ανακτόρων τού
των ήτο καί ό πύργος τής Βασιλοπούλας (Κίζ - κουλεσή), τον όποιον γρά
φει παρακάτω καί περί τού οποίου έχομεν ομιλήσει εις τήν αρχήν τής πα- 
ρούσης πραγματείας. Όμιλεϊ επίσης περί άνυπάρξεως τάφρου πέριξ τής 
πόλεως καί ή μεν ομολογία του ότι εις τό Δυτικόν μέρος τής πόλεως πα- 
ραρρέοντος τού Έρυθροποτάμου έπερίττευε τοιαύτη διότι έπροστατεύετο 
υπό τού ρού αυτού καί επιπροσθέτου τείχους ακριβώς επί τής όχθης αυτού. 
Διά τό υπόλοιπον όμως μέρος τής πόλεως δεν εύρίσκεταϊ έν τή πραγμα- 
τικύτητι διότι Άνατολικώς αυτής είναι ακόμη κατάδηλον έκ διαφόρων 
ιχνών δτι όντως υπήρχε τάφρος, έπιχωθεϊσα συν τφ χρόνω, διερχομένη έμ
προσθεν τού μεγάλου τζαμιού καί καταλήγουσα εις τήν συνοικίαν ’Άμμου 
παρά τήν νέαν γέφυραν, δπου ακόμη εξακολουθούν τήν θέσιν αυτήν νά 
ονομάζουν ντολμαλίκ— επίχω σιν. Παρά ταύτα επιμένει ό Έβλιγιά - Τσε
λεμπής, δτι καθόλου δεν έχει τάφρους (ίσως νά έννοή τήν ημέραν τής έπι- 
σκέψεώς του) καί δτι τήν οχυρότητα τού Δυτικού μέρους αποδίδει μόνον 
εις τον απότομον βράχον — παραγνωρίζων τό τείχος, όπειρ εκτείνεται από 
πενταζώνου μέχρις Ά γιας Μαρίνης — επί τού οποίου διαιτώνται πολλοί 
ίέρακες, κάργες καί καρκίνοι (κιρκενέζια, κίρκοι), λόγω τών πολλόόν κοι
λοτήτων καί ρυγμών αυτού. Τώρα όμιλεϊ περί τού μεγάλου κάτω προα- 
στείου δπου δεν υπάρχουν τείχη. Πρόκειται περί τής παραποτάμιου συνοι
κίας από τής οδικής γεφύρας μέχρι τής σιδηροδρομικής γεφύρας έκτει- 
νομένης, επί τής οποίας έχουν έγκατασταθή αγάδες Τούρκοι μπέηδες, γεωρ
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γοί, καί τινες χριστιανοί, οίτινες προερχόμενοι έκ διαφόρων χωρίων τής 
περιφέρειας είργάζοντο εις τά κτήματα των ανωτέρω Τούρκων ως έργάται 
καί συν τώ χρόνιο άπετέλεσαν συνοικίαν άνάμικτον καλούμένην ταμπακιά, 
έκ των εν αυτή ευρισκομένων άλλοτε βυρσοδεψείων. Πέραν τής απέναντι 
όχθης τοϋ Κηζήλ - δελί τά όρη τής Δυτικής πλευράς δεσπόζουν επ’ αυτών 
καί επανερχόμενος εις τό εσωτερικόν πάλιν τείχος λέγει ότι τούτο είναι 
διώροφον. 'Έχει 2 τμήματα λέγει — εννοεί 2 έξώστας, 2 επιπέδους επι
φάνειας. Τό έν εξ αυτών ονομάζεται Κήζ Κουλεσή =  πύργος τής παρ
θένου (βασιλοπούλας), τούθ’ όπερ άποδεικνύει τρανώς ότι υπήρχε τείχος 
παλαιόν Παλαιόκαστρον, περί ής έγράψαμεν εις άλλην θέσιν τής παρού- 
σης διατριβής καί ής τό όνομα προήλθεν έκ του περιγραφέντος υψηλού 
πύργου ευρισκομένου εις τό άνώτατον σημείον τού φρουρίου καί τό έτερον 
καλείται, λέγει, Δζεπχανέ κουλεσή (πύργος πολεμοφοδίων), τον οποίον 
κατά παραφθοράν οι κάτοικοι ονομάζουν μπερχανέ έκ τού μπαρούτ - χανέ 
καί περί ού έγράψαμεν κατά την περιγραφήν τού πέριξ τείχους. Ούτος είναι 
ό μοναδικός διασωθείς ακόμη πύργος έν καλή καταστάσει μετά τού σχετικού 
θόλου του καί εύρίσκεται παρά τό παλαιόν σχολείον εις την θέσιν τζινταριό. 
Έδώ όμιλεί περί τών διπλών θυρών δι’ ών είσήρχοντο έντός τού φρουρίου 
καί δι’ ών έγένετο ή συγκοινωνία τών δύο τμημάτων τού φρουρίου. ’Ίχνη 
τοιούτων θυρών δεν υπάρχουν σήμερον έκτος έάν πρόκειται περί τών θυ- 
ριον τής κυρίας εισόδου τού φρουρίου, αϊτινες έκλειον την νύκτα αφού διά 
κήρυκος προσεκαλούντο οί κάτοικοι, οίτινες εύρίσκοντο έξω τού φρουρίου, 
άλλως ή είσοδος κατά την νύκτα ή το αδύνατος. Οί κήρυκες ούτοι φαίνεται 
ότι έλαβον τό προνόμιον να καταλαμβάνουν την θέσιν αυτήν οί έκ τού χω
ρίου Καπουτζή (Θυρέας) προερχόμενοι. Καί τούτο ίσως διότι εύρον τό 
προνόμιον έκ τού γεγονότος ότι άπασα ή πέτρα τού τείχους προήρχετο έκ 
τού χωρίου Καπουτζή ή άλλης τίνος αίτιας κατελάμβανον την θέσιν τού 
καπουτζή (θυριοροΰ) κληρονομικώς.

Δεν δυνάμεθα μόνον νά κ α τ α τ ο π ι σ θώμ ε ν πού ήσαν τά ανάκτορα, άτινα 
λέγει ότι άπετέλουν τμήμα Άκροπόλεως, τά οποία ήσαν οικοδομήματα μου
σουλμάνων αύτοκρατόρων. ’Έχομεν την γνώμην ότι τούτο (τό Άνάκτορον) 
είναι τό ίδιον περί ού έγραψεν ότι ήτο έστεγασμένος ό (φρούραρχος τής πό- 
λεως. Έάν πάλιν ύπήρχον τοιαύτα οικοδομήματα θά έπρεπε νά υπάρχουν 
ίχνη ή νά έπωλήθησαν εις τούς χριστιανούς ώς οικόπεδα, όπως έγινε με 
τον Τζιντάρ βέην. Τούτο όμως είναι άπίθανον διότι, όλος ό χώρος από τις 
καλέπορτες λεγάμενες μέχρι τών Δυτικών θυρών ('Αγίου Δημητρίου) έξε1- 
τείνοντο μέγαρα μεγάλα, όπως αναφέρει καί αυτός ό Έβλιγιά Τσελεμπής 
αλλά καί έξ ιδίας μας άντιλήψεως γνωρίζομεν διότι ταύτα ήρχισαν κατε- 
δαφιζόμενα μόλις προ ολίγων ετών.

Π ερί δέ τών πυλών τού φρουρίου αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις μό
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νον καί αναφέρει ότι ή μία έχετ θέαν προς Νότον, έτέρα εις τό Βόρειον 
μέρος κα'ι άλλη μία άνοιγομένη προς τό μέρος τής οδού τού Τσομλεκτσηλέρ 
(αγγειοπλαστών). Ό  περιηγητής άσφαλώς θά έννοή τάς πύλας, αιτινες 
ανοίγονται προς τό φροΰριον ήτοι: μία παρά τον πύργον Κεχρί μικρά, 
περ'ι ής έγράψαμεν, δευτέρα παρά την οικίαν τού Σαρίδου κα'ι οικίαν Ζα- 
πάρτα - Παρασχίδου καί τρίτην θά έννοή την νερόπορταν, ή οποία βαίνει 
προς τσομλεκτσήδες (άγγειοπλάστας), διότι όντως οί περισσότεροι τούτων 
ήσαν παρά την αγίαν Μαρίναν δι’ αυτό λέγει ότι βλέπει ή πύλη προς 
Νότον. Περί δέ τής πύλης βλεπούσης προς την οδικήν γέφυραν είναι αυτή 
ή όποια είναι διπλή καί εύρίσκεται έν καλή καταστάσει. Έκ τής περιγραφής 
τής πύλης αυτής εξάγεται καί τό γεγονός ότι ή γέφυρα έκτίσθη πολύ 
ένωρίτερον τής έπισκέψεως τού Έβλιγιά Τσελεμπή εις Διδυμότειχον. Λέ
γεται δέ ότι την γέφυραν αυτήν κατεσκεύασεν ό Σινάν πασάς προ 500 
καί πλέον ετών καί τέλος όμιλεΐ περί τής θύρας τής αγοραίας (τσαρσή - 
καπουσού), βλεπούσης ούχί προς Δυσμάς, ως κακώς καί έκ παραδρομής 
φαίνεται έσημείωσε, αλλά προς άνατολάς καί είναι αυτή ή μεσαία καί κυ
ρίως πύλη (καλέπορτα) τής οποίας τά ερείσματα αποτελούνται άπό τεί
χος μέ λίθους παμμεγέθεις εξ ού καί αποτελούν ούτοι εν ακόμη τεκμήριου 
ότι πρόκειται περί πελασγικών τειχών.

’Αναφέρει άλλωστε ότι όλος ό λαός είσήρχετο καί έξήρχετο δι’ αυτής 
τής πύλης, ήτις σήμερον δεν υπάρχει καθ’ ότι κατεδαφίσθη καί μόνον τό 
τοξοειδές τού θόλου τής θύρας είναι κατάδηλον. Αύτη υπήρχε μέχρι προ 
ολίγων ακόμη ετών. Ή  τουρκική αρχή όμως εχουσα ανάγκην λίθων, διότι 
ήτο τό έδαφος βατόν δι’ άμάξης προς μεταφοράν των, έπροτίμησε τήν 
κατεδάφισιν αυτής τάς δέ θύρας μετέφερεν εις τήν θέσιν Γκιμή μπασή όπου 
έφραξε τον διοχετευτικόν χάνδακα έν είδει καταπακτής — τής γεωργικής 
περιοχής Γκιύλια. Αύται άπετελούντο έκ σανιδοόματος χονδρού δρυΐνου καί 
ήσαν κεκαλυμμέναι δι’ ελάσματος σιδηρού ϊνα διατηρούνται έν καλή κα- 
ταστάσει.

Π εριγραφή χοήν άλλων συνοικιών τον Δ ιδυμοτείχου .— Ό  Έβλι-
γιά Τσελεμπή αρχίζει τήν άφήγησίν του έκ τής τουρκικής συνοικίας, ήτις 
έξετείνετο άπό τής οδικής γεφύρας, όπως εϊπομεν, καί έφθανε μέχρι τών 
κίσλάδων (στρατώνοον), πλησίον τής νΰν σιδηροδρομικής γεφύρας. Χα
ρακτηρίζει όλας τάς συνοικίας προάστιον καί εύρε δίκαιον διότι τότε καί 
προ δλίγοον έτών κυρίως τό Διδυμότειχον εύρίσκετο έντός τού φρουρίου, 
τό όποιον περιγράφει έπαρκώς. Λέγει λοιπόν, ότι σύγκειται έκ 12 συνοικιών 
μέ μονώροφους καί διωρόφους οικοδομάς. "Έχει καί ανάκτορα, εννοεί οι
κίας μετά πολλών διαμερισμάτοτν καί πολλών παραρτημάτων όπως π.χ. ήτο 
ή οικία τού πρώτου Τούρκου έγκατασταθέντος έν Διδυμότειχό), στρατηγού 
τού πυροβολικού Τοπτσόγλου μεταξύ τών δύο αλευρομύλων τών αδελφών
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Τσικούρα. Ή  οικία αυτή μάλλον ή δυνατό νά χαρακτηρισθή ώς αγροικία 
καί ούχί ανάκτορον, ώς χαρακτηρίζει κολλάς οικίας ό Έβλιγιά Τσελεμπή. 
Είχε αυλήν εύρυτάτην με κρουνούς καί με αετώματα λαξευμένα μαρμά
ρινα. Είχε 20 μισαφίρ - οδασή (ξενώνας), τό χαρέμι (γυναικωνίτην), το 
ίμπαντέτ γερή (τόπον προσευχής) καί αυτά ακόμη τά νεκροταφεία τής 
οικογένειας του. Ούτος κατείχαν εκτάσεις απέραντους, όπως την από τής 
οδικής γέφυρας μέχρι τής σιδηροδρομικής γέφυρας έκτασιν γόνιμον καί 
αποδοτικήν, τήν οποίαν έκαλλιέργει δι’ ιδίων του ζευγών 5—6 βοών. Πλήν 
τών σιταγρών καί άλλων δι’ αραβοσίτου έσπαρμένων, είχε καί λαχανοκή
πους μεγάλων εκτάσεων, τούς οποίους οΊ κληρονόμοι του Τούρκοι έπώλη- 
σαν εις 'Έλληνας κηπουρούς. ’Ακόμη είχεν αμπέλους εκλεκτών σταφυλών 
καί ροδώνα έξ ού παρήγαγε καί ροδέλαιον. Ή  θέσις δέ ή έναντι τής όχθης 
έκτεινομένη μέχρι τής κορυφής τού βουνού ήτο κατάφυτος από αμπελώνας 
καί αμυγδαλεώνας ανήκοντας εις Τούρκους άποκλειστικώς με επιτραπέ
ζιους σταφυλάς. Εις έκαστον αμπελώνα υπήρχε καί κτίριον ώς παραθερι- 
στήριον τών Τούρκων Ιδιοκτητών. Έ ξ ακολουθών τήν άφήγησίν του λέγει 
ότι ή πόλις έχει 12 τεμένη μετά ή άνευ μιναρέδων ίδρυθέντα υπό Σουλ
τάνων καί πιστών μουσουλμάνων. ’Άξιον μνείας είναι, τό τέμενος τού Σουλ- 
τάν Βεγιαζίτ τού Κεραυνού έκτισμένον επί τοίχοον τετραγώνων, έσωτε- 
κώς δέ επί 4 κιόνων λίθινων με ασυνήθη θρόνον καί θόλον κατεσκευασμένον 
τεχνηέντως, ίνα' λαμβάνη φώς καί μιναρέν διά νά προσκαλούνται οί πιστοί 
εις προσευχήν. "Ολον τό οικοδόμημα εκείνο είναι έσκεπασμένον με μόλυ
βδον έπεξειργασμένον με κασσίτερον τόσον θαυμασίως, ώστε τό σύνολον 
νά άποτελή πρίσμα όλων τών αποχρώσεων τού ηλιακού φωτός. ’’Άπειρον 
πλήθος πιστών νυχθημερόν επισκέπτονται τον άρχαίον τούτον εύκτήριον 
οίκον, 'δστις όμως δεν έχει γυναικωνίτην. Επίσης δεν υπάρχει άλλο τζα- 
μίον (μέ μιναρέν εννοεί) εκτός αυτού. Ό  μιναρές ούτος κατεστράφη υπό 
τών Βουλγάρου τώ 1913 καί μέ τήν επάνοδον τών Τούρκων έκτίσθη 
υψηλότερος μέ 2 εριφέδες δηλ. μέ 2 έξώστας όπόθεν κράζει ό μουεζίνης.

Ό  ’Αρχιμανδρίτης κ. Ν. Βαφείδης δίδει πολλάς πληροφορίας περί 
τού τεμένους τούτου καί αξίζει νά παραθέσωμεν ενταύθα αύτάς, εύρισκο- 
μένας έν τώ ΙΟω τύμω τών «Θρακικών» σελ. 35— 51. Ό  πορθητής Σουλ
τάνος Μουράτ Α ' έκτισε ν εις τήν πλατείαν τής πόλεως, τέμενος, τό οποίον 
συνεπληρώθη ή άνεκαινίσθη υπό τού υιού καί διαδόχου αυτού Σουλτάν 
Βεγιαζίτ τού Α '. Κατ’ άλλους έκτίσθη υπό τού Μουράτ τού Α ' συνεπλη
ρώθη όμως υπό τού υιού του διαδόχου. Καλείται εις αραβικήν γλώσσαν 
τζαμίϊ - Μπαγιαζίτ καί τζαμίϊ κεμπίρ ή Μπαγιαζίτ τζαμισί. Μπουγιούκ 
τζαμί δέ κατά τούς νεωτέρους καί σημερινούς Τούρκους. Μπαγιαζίτ τζα- 
μισί, καθ'’ ομολογίαν Τούρκων συναντά τις καί έν Κων)πόλει, Σμύρνη 
καί ΙΙρούση. Βεβαίους δέν θά έκτισε ταύτα 6 Βεγιαζίτ αλλά φαίνεται ότι
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έκ των υστέρων έκτίσθησαν εις μνήμην αυτού. Είναι επιβλητικόν λόγιο 
τοϋ όγκου αυτοϋ έκτισμένον επί έμβαιδοϋ ενός τουρκικού στρέμματος ήτοι 
1000 καί πλέον τ.μ. Τα θεμέλια αυτοϋ κεϊνται πολύ έξω τής προβολής τοϋ 
κτιρίου, κατά δε την αρχιτεκτονικήν τής εποχής εκείνης ταϋτα παρουσιά
ζουν διάκενα έν είδει υπογείων υπονόμων καί τούτο ΐνα καθίσταται τάχα 
ελαστική ή όλη υλη τοϋ τζαμιού προς αντοχήν κατά, τάς δονήσεις των 
σεισμών. Ή  πέτρα του είναι όλη πελεκητή μεταφερθεϊσα καί αυτή έκ τοϋ 
χωρίου Θυρέα, διότι έ'χει 'ομοιότητα προς τήν πέτραν τοϋ φρουρίου, τό 
δε πάχος των τοίχων αυτοϋ είναι σχεδόν 2 μέτρα, όπως είναι καί τό πάχος 
των 4 κιόνων ευρισκομένων εντός τοϋ τεμένους καί εις τό μέσον αυτοϋ άνά 
δυο άντιστοίχως. “Έχει τρεις θύρας έκ των οποίων ή μία επί τής προσό- 
ψεως μεγαλοπρεπής καί με αρκετά ώραϊον ύπόστεγον. Βαθμίδες μήκους 
10 περίπου μέτρων οδηγούν εις τήν κεντρικήν θύραν τοϋ τεμένους. "Άνω
θεν τής θΰρας αυτής υπάρχουν τρεις ενεπίγραφοι πλάκες εντοιχισμένα1, 
βαθέως εντός εις τρόπον ώστε νά σχηματίζουν κοιλότητας. Αί άλλαι θϋραι 
εύρίσκονται ή μεν εις τήν ανατολικήν πλευράν καί μία εις τήν Βορειδυτι- 
κήν πλευράν μετ’ επιγραφής. Δεξιά αυτής καί εις τήν βάσιν τοϋ μ.ινα·ρέ 
υπάρχει θϋρα έξωθεν προς άνάβασιν τοϋ μουεζίνη προς κλήσιν των πι
στών ειίς προσευχήν. Ό  κ. Βαφείδης, κατώρθωσε διά τή,ς έπιμελείας καί 
έρεϋνης του, όπως έχει δείξει φιλότιμον προσπάθειαν διά κάθε Ιστορικόν 
τοϋ τόπου αυτοϋ, νά έξακριβώση καί τό όνομα τοϋ Άρχιτέκτονος ονομαζό
μενου Σεχίρ Τσασλή ως αναφέρει ή λίαν δυσανάγνωστος άραβουργική 
έπιγραφ'ή τής Δυτικής πλευράς.

Ό  Έβλιγιά Τσελεμπή γράφει περί ύπάρξεως θαυμάσιου θρόνου, όστις 
έχρησίμευει διά τους Σουλτάνους, όστις δεν διασώζεται. 'Τπάρχει όμως εις τήν 
νότιον πλευράν ό εις αρκετόν ύψος θρόνος τοϋ ιμάμη εις δέ τήν βορείαν 
πλευράν καί ακριβώς άνωθεν τής κεντρικής εισόδου, υπάρχει υπερώον 
ώραΐον άλλοτέ ποτέ καί νϋν σεσαθρωμένον, έφ’ ού ίστατο δ μουεζίνης 
καί έξεφώνει τάς απαντήσεις εις άπάντησιν των αιτήσεων καί ευχών τοϋ 
’Ιμάμη. Έπί των τοίχων καί τών κιόνων υπάρχουν γραμμένα μέ ανε
ξίτηλου χρώμα μέλαν, διάφορα ρητά καί γνωμικά τοϋ κορανίου, ως καί 
ονόματα προφητών, αγίων, μικραί προσευχαί, όνομα Μωάμεθ, Άλή, Άχμέτ, 
Χουσεΐν, Χασάν, Όμέρ, Όσμάν κλπ. Τό δάπεδον είναι εστρωμένον με 
έξαγωνικούς πλίνθους εξ οπτής γής (τούβλων) καλώς έψημένων εις μέ
γεθος άκτϊνος 0,25 τοϋ μέτρου περίπου, έπ’ αυτών δέ έστρώνυον βαρύτιμα 
παχέα χαλιά περσικά άπομείναντα άσφαλόος από τής εποχής καθ'’ ήν προσ- 
ηύχοντο οί Σουλτάνοι. ’Επίσης ό πανοσιολογιώτατος κ. Βαφείδης έφρόν- 
τισε νά έπεξηγηθοϋν αί έπιγραφαί περί τών οποίων ώμίλησα πάρα πάνω. 
Ταύτας έπεξήγησε ό αρκετής μορφώσειυς γέρων μουφτής Διδυμοτείχου 
καί νομού "Εβρου Ίμάμ Ζαδέ χατζή Βελιουδίν έφέντης, εάν κατώρθιυσε
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νά άποδώση πλήρως το περιεχόμενον. Ημείς παρακαλέσαντές ποτέ μετ’ 
άλλων συναδέλφων τον καθηγητήν τής φιλοσοφίας κ. Χαμιτ έφέντη νά 
μάς έπεξηγήση τί έσήμαινον τά τόσον ιερογλυφικά αυτά γράμματα, προέβη- 
μεν εις ερμηνείαν ουχί όμως πλήρη. "Ίσως δ σοφολογιώτατος Μουφτής 
νά ένδιέτριψε περισσότερον εις την αραβικήν γραφήν καί νά ήδυνή,θη

λόγω τής ιδιότητος τοϋ 
θρησκευτικοί λειτουρ
γοί νά έρμηνεύση πι
στότερο ν αυτάς. Καί 
διά μέν τήν επί τής κυ
ρίας εισόδου επιγρα
φήν, λέγει:

«Ό ευκτήριος ουτος 
οίκος άνεκτίσθη τή 
βοήθεια τοί πάντα τά 
όντα έκ τής ανυπαρξί
ας παραγαγόντος υψι
στού καί δεδοξασμένου 
θεοί. Έάν δε έρωτηθή: 
τίς δ άνακτίσας τδ κα- 
θίδρυμα τοίτο, είναι δ 
θελξίνους εκείνος καί 
ταχύς μύγας Σουλτάνος 
Βαγιαζίτ δ Κεραυνός, 
δ υίδς τής Αυτοί Με- 
γαλειότητος τοί Σουλ
τάνου Μεχμέτ Μουράτ 
τοί πορθητοί (Διδυμο
τείχου). Ό  κύριος τής 
δόξης θεός, εν τω με- 
γάλω βίω τής ίσλαμι- 
κής χαλιφείας ίσχυν καί 
δυναμιν δωρούμενος, 
είθε τήν έκτέλεσιν τής 
δικαιοσύνης έν τή βασι

λεία Αυτοί (τοί Βαγιαζίτ) νά σύνδεση καί νά έπεκτείνη εφ' όλης τής γής 
καί νά διαιώνιση τήν δόξαν αυτοί μέχρι τής συντέλειας τοί κόσμου. Ό  
υψ ιστός καί έπουράνιος θεός, αποδεχόμενος (άμείβων) τάς άρετάς αυτοί 
(τοί Βαγιαζίτ) νά εξάλειψη οσας έχει αμαρτίας. Ό  είρημένος 
Μονάρχης είναι τοιοίτος βασιλείς, ώστε διευθύνων καί φροντίζων 
(μόνος) έπιτελεΐ παν εργον αυτοί, χωρίς νά άναθέση αυτό εις κα-

Μ τζεγ ιαζ ιτ  τξαμ ισ ι .
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viva. Είναι τοιοΰτος Βασιλεύς, ώστε νά έλκύη προς εαυτόν τον κόσμον εν 
παντί καιρώ. Ταύτα ευχόμενοι, αίνοΰμεν και δοξολογοΰμεν τον ΰψ ιστόν 
θεόν καί κύριον τοΰ παντός. Άνιδρύθη τή 29η τοϋ μηνός Μουχαρεμ οΰλ - 
Μουχαρεμ τοΰ αραβικού έτους 799 =  1383.

"Οπως βλέπομεν ή επιγραφή ·αΰτη είναι υψηλής σημασίας και ή πι
στή ερμηνεία αυτής επρεπε νά γίνη υπό προσώπου γνώστου τής αραβι
κής καλοΰ, τής ολκής τοϋ Σοφολογιωτάτου Μουφτή, άλλα επρεπε και ο 
είσδεχόμενος τήν ερμηνείαν νά είναι γνοόστης καλός τής τουρκικής, αλλά 
καί χειριστής καλός τοΰ καλάμου προς πληρεστέραν άπόδοσιν τοΰ κεί
μενου. Τοιοΰτος δέ εύρέθη, δ ασχοληθείς περί τά Διδυμοτείχια ’Αρχιμαν
δρίτης κ. Νικόλαος Βαφείδης.

Ή  επί τής κυρίας θύρας δεξ-ια επιγραφή: «Δοξολογοΰμεν καί άγιά- 
ξομεν τον ΰψιστον θεόν καί Κύριον πάντων των όντων, όστις μηδενός στε
ρούμενος, δωρεϊται τήν έκπλήριυσιν των1 πόθων των δούλων αΰτοΰ και 
συγχαίρει πανευσπλάγχνως τάς αμαρτίας αυτών. Διότι πρώτος (μόνος) 
ό θεός, μή εχων ανάγκην βοήθειας καί μή ερχόμενος εις επαφήν αε προ> 
θυπουργούς (τυγχάνων επαρκής καί άποσδεής) είναι εν παντί εργω αΰτοΰ 
παντοδύναμος Κύριος καί οδηγός». Ή  επί τής θύρας τής Δυτικής πλευράς 
επιγραφή: «'Ο εις δύναμιν τοΰ ’Αρχαίου (Άναρχου) δημιουργού καί πα'ν- 
ταχοΰ παρόντος 'Τψίστου θεού καταφυγών (δηλ. ό άρχιτέκτων τοΰ τε
μένους) είναι υιός τοΰ ταπεινού ευχέτου ’Άμπδ, Σεχίρ Τσασλή. Ό  "Τψι
στός θεός άς γλυκαίνη τον βίον αΰτοΰ. Ό  αποδεχόμενος τάς ψυχάς, τάς 
Οεραπευούσας τάς άνάγκας (τάς ψυχάς τών ανθρώπων, τών έπιτελούντων 
τά έργα τά καλά) είναι σ "Τψιστος καί παντοδύναμος θεός. Οΰτος είθε 
νά κατευθύνη τους τήν ευθείαν οδόν άκολουθοΰντας καί νά άναδείξη δο
κίμους καί ικανούς εν πάση πόλει καί χώρα εν τή ιστορία (σταδιοδρομία) 
τής ζοοής καί τής επιστήμης καί νά βοηθήση εν τή τέχνη. Εΰχόμενοι ταύτα 
αίνοΰμεν καί δοξολογοϋμεν τον Κύριον τοΰ Κόσμου καί ΰψιστον θεόν. 
Έγράφη μήνα Μουχαρεμ - οΰλ - Μουχαρεμ τοΰ έτους 799 =  1383». Ό  
κ. Βαφείδης εκφέρει τήν σαφή γνώμην ότι ό ευκτήριος αυτός οίκος τών 
Τούρκα^ν δεν έκτίσθη υπό τοΰ Σουλτάν Βαγιαζίτ τοΰ Α ' άλλ’ άνεκτίσθη 
προϋπάρχοντος μικροτέρου τεμένους άνε'γερθέντος υπό τοΰ πατρός του 
Μουράτ Α ' Χουνταβεντικιάρ πορθητοΰ τοΰ Διδυμοτείχου. Τούτο ήρξατο 
άνεγειρόμενον 1389 καί έτελείωσε τό 1396. Αί ήμερομηνίαι δεν συμφω
νούν ίσως διότι τό αραβικόν έτος νά εΰρίσκεται οΰχί διά προσθέσεως έπ’ 
αΰτοΰ τοΰ 584. Ό  Έβλιγιά Τσελεμπή δεν -αναφέρει ούτε ημερομηνίας 
ούτε προΰπαρξιν τεμένους μικροτέρου. "Αξιόν δέ μεγάλης προσοχής 
είναι τό γεγονός ότι δεν αναφέρει καθόλου περί τών επιγραφών ή ερμη
νείας αυτών. 'Υπάρχει καί μία παράδοσις παρά τοΐς έντοπίοις, ότι είς τήν 
θέσιν αΰτην δεν υπήρχε τέμενος άλλ’ εκκλησία τιμώμενη έπ’ όνόματι τής

« Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α »
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τού Θεού σοφίας, πανομοιότυπος μέ την των Φερρών, η,τις, ώς εκεί, ώς 
λέγουσι, και εδώ μετετράπη εις τζαμίον πολύ μεγαλύτερου τής προϋπα'ρ- 
χούσης εκκλησίας.

Περί τού τζαμιού αυτού υπάρχει και μία άλλη παράδοσις, δτι. δηλ. 
πριν ή άποπερατωδή τούτο ήρχισεν οίκοδομούμενον μέ σχεδιον τρούλλου 
(-δόλου), δε’ αυτό και τό πάχος των εξωτερικών τοίχων παρουσιάζει οικο
δομικήν, ώς καί τών εσωτερικών κιόνων, ϊνα στερεωδή επ’ αυτών δόλος 
τεραστίων διαστάσεων καί έπρεπε νά ύπο'βαστάζηται μέ ερείσματα, στερεά. 
Καί ή εργασία αύτη έπροχώρει κανονικώς, δτε όμως παρουσιάσθη έξ ’Ανα
τολών ο αρχηγός τών Μογγόλων Ταιμερλάνος διέταξεν ό Βαγιαζίτ την 
έπίσπευσιν τών εργασιών, ΐνα προσευχόμενος έπέλθη κατ’ αυτού αναχαιτί
ζουν την προέλασίν του. Έκ τής σπουδής αυτής παρατηρεϊται 6 βόρειος 
τοίχος, κατά έν τμήμα αυτού, νά είναι διά λίθων μικρών, ούχί πελεκητών, 
όπως τό υπόλοιπον τού τοίχου. ’Επίσης, καί ό δόλος αυτού, ή στέγη του 
μάλλον, ήτις είναι έκ ξύλου καί σανιδώματος έπενδεδυμένου διά μολύβδου 
δέν δικαιολογεί τό πάχος τών τοίχων καί τών ύπερμεγέδων κιόνων. Λέ
γουσι μάλιστα δτι οί δοκοί τής στέγης αυτού είναι έκ δένδρων πτελέας 
έκ τής δέσεως Καλεντζέ - σδασή μετάφερδέντων, όπου άφδονούσαν την 
εποχήν εκείνην τοιαύτα πανύψηλα καί παχέα δένδρα, ϊνα έκ τών ενάντιον 
έπιστεγασδή τό τέμενος καί, πριν ή έκκινήση διά τάς κατά τού Ταμερλάνου 
επιχειρήσεις του άναπέμψη εύχάς εις τον θεόν επικαλούμενος την βοήθειάν 
του διά νά κατατροπώση τον εχθρόν. Την τοιαύτην εκδοχήν υποστηρίζουν 
καί εντόπιοι Τούρκοι, λέγοντες καί τον έπίλογον τής τοιαύτης έπιχειρή- 
σεως τού Βαγιαζίτ καδ’ όν όμολογεΐται, οτι συνελήφδη υπό τού Ταμερλάνου 
αιχμάλωτος, ώς είναι άλλωστε έκ τής ιστορίας γνωστόν, καί κατά τήν συνάν- 
τησίν των, διημείφδη μεταξύ των ό έξης διάλογος. Ό  Ταμερλάνος λέγει: 
«Εις ημάς τούς δύο, τον ένα τυφλόν (ο Βαγιαζίτ, λέγουν οί ίδιοι Τούρκοι, 
οτι έχασε τον ένα οφθαλμόν του εις τάς επιχειρήσεις τού Κοσσυφοπεδίου ακο
λουθών εις τήν εκστρατείαν τον πατέρα του Μουράτ) καί εις έμέ τον χω
λόν (ό εις τών ποδών τού Ταμερλάνου ήτο βραχύτερος τού άλλου καί έχώ- 
λαινε) νά διορθώσουμε τον ντουνιάν = κόσμον; Τά υπό τού Τοπάλ Μουστά 
έφένδη λεχδέντα περί τής χρονολογίας τής ένάρξεως τής οικοδομής και 
έπισπεύσεως αυτής υπό τού Βαγιαζίτ ευρισκομένου αλλαχού έν εκστρατεία 
δέν έχουν βάσιν διότι ούτος ήτο Τούρκος παδολογικώς φανατικός καί 
αμόρφωτος, βωμολόχος καί κακής πίστεως άνθρωπος. Έάν ·δέ δέν συμπί
πτουν έπακριβώς αί ήμερομηνίαι έκστρατείας τού Βαγιαζίτ καί ή έκ τών 
ένόντων έπίσπευσις τής έπιστεγάσεοος τού τζαμιού μέ διαφοράν 3— 4 έτών, 
τούτο δέν άποσείει τό γεγονός ότι σπουδαίος τις λόγος έπετάχυνε τήν άπο- 
περάτιοσιν αυτού. At παραδόσεις πολλάκις, έν συνδυασμώ μέ υπάρχοντα 
τεκμήρια αποτελούν αψευδή ιστορίαν.
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Τήν τοιαύτην επίσπευσήν τής έπιστειγάσεως οπωσδήποτε μαρτυρεί καί 
το γεγονός ότι δ αυλόγυρος τοΰ1 τεμένους έγινε μάλλον έπιμεμελημένως 
καί άπετέλει άντίθεσιν προς τό τμήμα εκείνο τοΰ τοίχου άποπερατωθέντος 
έν τάχει, 'διότι έπλαισιώθη ·δ αυλόγυρος οΰτος με μαρμαρίνας πλάκας, 
εκατέρωθεν τής εισόδου με κομψοτεχνήματα, ,άρίστης μαρμαρογλυπτικής 
τέχνης, τά όποια, απαιτούν χρόνον καί επομένως δεν ήτο σύγχρονος τής 
οικοδομής καθ’’ δσον απαιτείται χρόνος καί ηρεμία νά φιλοτεχνηθούν. Τό 
μέν έν τή αυλή αναβρυτήριου ήτο καλής τέχνης εκ μαρμάρου, όπερ έφιλο- 
τεχνήθη άναμφισβητήτως κατόπιν. Οι παραπλεύρους δμοος τής οικοδομής 
κρουνοί 6— 7 τον αριθμόν όπου ένίπτοντο οί μέλλοντες νά προσευχηθούν 
ήσαν πρόσκαιροι, καί ούχί ανάλογοι τής σοβαρότητος τής οικοδομής (τά 
τσιουσμούδια) αφού καί οι καθήμενοι. προς πλύσιν μετεχειρίζοντο άπομει- 
νάρια εκ τής οικοδομής λίθων λαξευμένων προωρισμένων διά τούς τοίχους 
αυτής. Τά περί εύρέσεως δοχείων μύρου κλπ. όντως είναι αποκυήματα 
τής φαντασίας τινών καί δεν έχουν ούδεμίαν θέσιν εδώ. ’Επίσης ούδεμίαν 
σχέσιν έχει ή ύπάρχουσά ποτέ εκκλησία παρά τήν 'Αγίαν Πέτραν ούχί τής 
Ά γιας Σοφίας αλλά τοΰ Άγιου Πέτρου προφανώς. Επανερχόμενοι εις 
τήν περιγραφήν των μικρών τεμενών τοΰ Εβλιγιά - Τσελεμπή βλέπομεν 
δτι ούτος ομολογεί μέν ότι υπάρχουν εν Διδυμοτείχω 12 τεμένη, αλλά περιο
ρίζεται μόνον εις τό Μεγάλον τζαμίον, τό όποιον μόνον του έχει μιναρέν 
ενώ τά άλλα είναι μετσίτια, ήτοι μεστσίπ=τόπος προσευχής άνευ μιναρέ. 
Απαριθμεί λοιπόν τό τέμενος τοΰ Νασούχ δέη, Ιερόν με πλούσιον καί στε
ρεόν θόλον, μολυβδοσκεπές όμοιου με τό Σουλτανικόν τζαμίον. ’’Ίσως εν
νοεί τό τέμενος, τό 'όποιον ειύρίσκετο μέχρι τοΰ 1912 εις τον αυλόγυρον τοΰ 
Ίμαρέτ = λαϊκόν συσσιτίου. Τό τέμενος τοΰ Κούρτ βέη καί τό τοΰ Πα- 
ζαρλή βέη, ή Παζαρμπελή τζαμσή, είναι αυτό τό όποιον είναι έν χρήσει 
υπό τών άπομεινάντων Τούρκων. Τούτο ήτο γνωστήν υπό τό όνομα 
Αλατζά Μεσδζήτ άλλ’ έχει μιναρέν. Τό τέμενος Άνκά - λ - Βάσή ίσως 
τό τών γυναικών παρά τον πύργον τής Βασιλοπούλας, τό τοΰ Όρούτς 
πασά Καπουτζή ταταρικόν Χαρατζικόν, Ζεντζειρλή, Τουδτζέρ καί Ζιντζή 
Άμπτάλ παρά τήν παλαιάν γέφυραν, καί έν τή συνοικία ’Άμμου τοΰ Γαζή 
Φερχάτ βέη. Πλήν τούτων φαίνεται ότι υπήρχε καί έτερον εις τήν μεταξύ 
τής οικίας Β. Βογιατζή καί Χρ. Γιουρτσόγλου πλατείαν, ήτις εκαλείτο 
Μεστσίτ μή ύπάρχοντος όμως ίχνους από πολλών ετών. ’Έχει 4 έν δλω 
μεδρεσέδες. Τούτους τοποθετεί εις τό προάστιον. Ό  κυριώτερος όμως όλιον 
τών μεδρεισέδιον (Ιερατικών Σχολών) ήτο ό έν τή συνοικία Μεδρεσέ μαχα- 
λέσή ευρισκόμενος όπου σήμερον ή οικία τοΰ Κ. Τζαβδάρα καί Κατίνας 
Όρφανίδου (Τζαβδάρα) έξ ού έλαβε καί τό όνομα Μεδρεσέ μαχαλασή. 
Καί επειδή έγινε λόγος περί συνοικιών άς άπαριθμήσωμεν ταύτας μέ τά 
τουρκικά ονόματα, δι’ ών άπεκαλοΰντο επί τουρκοκρατίας: Ίσάρ μαχα-
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λεσή, ό εντός του φρουρίου χώρος καθ’ ότι ή λέξις Ίσάρ σημαίνει φρού- 
ριον. Μεδρεσέ μαχαλεσή, δ προαναφερθείς συνοικισμός κάτω ακριβώς 
του κωδωνοστασίου τοΰ Χρίστου εκτεινόμενος μέχρι τής οικίας. Ό  Κου- 
γιουμτζή μαχαλάς όπου υπήρχον τά φημισμένα χρυσοχοεία τής πόλεως 
παρά τον "Αγιον Χαράλαμπον εν τε τή Βυζαντινή εποχή και τή τουρκική, 
εκτεινόμενος μέχρι τής οικίας Παπάζογλου, Γ. Γιαρματζή και Σκαλάκια. 
Ό  τοΰ Ταταρλάρ μαχαλεσή περιλαμβάνων τάς οικίας τσαϊριών — χλόης 
— Μανδαλίδου κλπ. Ό  Ζινεγιρλή μαχαλάς, λαβών τό όνομα έξ άσημάντου 
γεγονότος, ότι δηλ. εν φρέαρ πολΰϋδρον παρά τό κατάστημα Καμπασα- 
κάλη είχε δοχεΐον (κουβάν) με ζιντζίρ (αλυσίδα) νά άντλή ό κόσμος νερό. 
Ό  τοΰ Κούμ μαχαλεσή παρά τον ποταμόν, όπου ήτο αμιγής τουρκικός 
πληθυσμός εχων καί τζαμί, τοΰ όποιου ερείπια σώζονται εν τή σημερινή 
ζοοαγορά καί έξετείνετο μέχρι τών κισλάδων ήτοι: στρατώνων ίππικοΰ 
μιάς μεραρχίας εδρευούσης εν Διδυμοτείχω. Ό  τοΰ Παζάρ - μπεϊλή ή 
παζάρ - μπελή μαχαλεσή ήτοι ή οδός Καντακουζηνοΰ από τοΰ παλαιού 
Διοικητηρίου μέχρι τών γεμενετζήδων. Ό  τοΰ παζάρ μαχαλεσή (κυρίως 
αγορά). Ό  τοΰ τσιφλίκ - Αύλουσοΰ δηλ. οικία Χατζησταΰρου καί οικία 
Χαρίτογλου. Ό  ταμπάκ μαχαλεσή ήτοι τών βυρσοδεψείων ολίγον ένθεν τής 
γέφυρας καί έκεΐθεν αυτής. Ό  τοΰ Κιοπροΰ μαχαλεσή (Γέφυρας). Α πο
μένει μία συνοικία έκτεινομένη από τοΰ Κογιοΰν καγιά οικίας Γκιγκή 
Ίωάννου, μέχρι τής Παναγίας καί τών πέριξ όνομαζομένη Γιαχουδή μα
χαλεσή. Λέγεται δηλ. Ίσραηλητική συνοικία, διότι τό πρώτον έγκατεστά- 
θησαν εκεί 'Εβραίοι, διότι ή θέσις ήτο κενή καί μόνον παρεικκλήσιον 
τής Παναγίας υπήρχε. Κατόπιν διειδόντες ότι τό έμπόριον διενηργείτο 
εις τό κέντρον τής πόλεως συν τφ χρόνω άπεσΰρθησαν έκεΐθεν καί έγκα- 
τεστάθησαν εις τον πέριξ τής σημερινής συναγωγής χώρον. Όμιλεΐ περί 
τεκέδων, οΐτινες άφθονοΰσαν τήν εποχήν εκείνην καί 5 νηπιαγωγείων διά 
μικρούς μα,θητάς μανθάνοντας τό άλφάβητον. 'Ημείς έγνωρίσαμεν έν τουρ
κικόν νηπιαγωγεΐον όπου έφοίτων καί κορασίδες τοΰ τουρκικού Δημοτικού 
Σχολείου, όπου δ σημερινός στρατιωτικός ξενών, καί μίαν σχολήν ’Αστι
κήν με 5·— 6 διδασκάλους Τούρκους κειμένην έν τώ αΰλογύρω τής Δη- 
μαρχίας, άνεγερθεΐσαν μετά τήν άποχώρησιν τών Ρώσσων καί έπανεγκα- 
τάστασιν τών Τουρκικών ’Αρχών.

Όμιλεΐ περί φιλανθρωπικών 'Ιδρυμάτων καί απαριθμεί τά τοΰ Βα- 
γιαζήτ τοΰ Κεραυνού καί Νασούχ βέη μολυβδοσκεπή πτιοχοτροφεΐα = Ίμα- 
ρέτ, παρέχοντα τροφήν εις πλουσίους καί πτωχούς. Τήν εποχήν έκείνην ξε
νοδοχεία δεν υπήρχον. Καί αυτοί οΐ ξένοι έτρωγον εις τά ίμαρέτια, τών 
οποίων ή θύρα ουδέποτε ήτο κλειστή =  Ίμαρέτ - καπουσοΰ. 'Τπήρχον εμπο
ρικοί στοαί όπως ήτο τοΰ Νασούχ βέη καί 2 καραβάν - σαράϊ =  ξενώνες διά 
τά καραβάνια, δι’ ών έγίνετο τότε ή συγκοινωνία. Όμιλεΐ περί 3 λουτρών
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παρά την γέφυραν. Τά λουτρά ταΰτα ύφίσταντο μέχρι πρό τίνος, εις δέ 
την θέσιν Ά για  Μαρίνα πλησίον τής οικίας Κάκκαρη υπάρχουν ερείπια 
ενός λουτρού σπουδαίου. Εκείνος όιμως ό λουτρδς, δστις έκαμε αίσθησιν 
εις τον Έβλιγιά Τσελεμπή ήτο ό λουτρδς Φισηλδή, δ οποίος έχει ύδωρ κα
θαρόν, αέρα και κτίριον ώραΐον. Θά πρόκειται ασφαλώς περί του προ ολί
γων ετών έν χρήσει λουτροΰ του χαμαμΤζή Μουστά έφέντη πράγματι εξυ
πηρετικοί τοΰ κοινοί. Περί αυτοί χαριτολογιών λέγει «εάν τις καθ'ή νη 
εις το στόμιον του λουτήρος (προφανώς σωλήνος πήλινου δι’ ού διωχετεύετο 
τδ ύδωρ) καί όμιλήση ακούεται ευκρινείς ή φωνή του καί δι' αυτοί οί έρασταί 
δύνανται νά συνεννοούνται καλώς. Τδ λουτρδν έχει χρονογράφημα τδ έξης:

«’Έκτισε τδ λουτρδν τούτο· δ Σουλτάνος Όσμάν Ποταμός Καβσέρ γέ~ 
νοιτο έν τώ παραδείσιο τδ ύδωρ».

«Επειδή τδ ύδωρ τοίτο είναι έτοιμον (πρδς χρήσι.ν) φάρμακον, είπυν 
τδ χρονογράφημά του: Συντόμιος είπεϊν: παμφαές λαμπρόν είναι τοίτο».

Εκτός του λουτροϋ τούτου υπάρχουν εντός τής πόλεως 70 άλλοι λουτροί 
κυριώτεροι δέ τούτων είναι οΊ έν τή πλατεία τής πόλεως ευρισκόμενοι εϋρύ- 
χωροι καί με ολας τάς ανέσεις πλήν εΰρίσκονται έν αχρηστία. ’Επειδή έγινε 
λόγος περί πολλών λουτρά» ν (τουρκιστί χαμάμ) κακώς ονομάζονται τούρ
κικα λουτρά. Τά λουτρά ταίτα δεν έκτίσθησαν υπό τείν Τούρκων δλα, 
είμή μόνον έκεϊνα τά όποια προανεφέραμεν. ~Ησαν καθαρώς Βυζαντινά 
καί έχρησιμοποίουν ταίτα οί Βυζαντινοί κατά κόρον. ’Άλλωστε έχομεν 
κάμει λόγον περί λουτρών του φρουρίου (καλέ), οϊτινες εΰρίσκοντο είις τήν 
κορυφήν τοί λόερου, άπδ Βυζαντινής εποχής ακόμη. Έκ τών 70 δέ λουτρών 
τούς οποίους αναφέρει ό Έβλιγιά θά είναι ασφαλείς καί ιδιωτικοί τοιοίτοι, 
όπως είναι οί έν τώ αΰλογύρω τής οικίας τοί κ. Σεϊτανίδου καί άλλος τής 
οικίας κ. Θεοδωρίδου. Τδ προάστιον λέγει έχει καταστήματα περί τά 100 
όπου ευρίσκει κανείς δ,τι θέλει. Αναφέρει δτι έχει πρατήρια χυτροπωλών 
(τεντζερέδων) εννοεί πήλινων, κυπελλοποιών (τάς) καί ταίτα υπερβαίνουν 
τά 200. Είναι πράγματι δ αριθμός 200 καταστημάτων κυπελλοπωλών κλπ. 
άλλ’ άν λάβη τις ύπ’ όψιν δτι τόσον κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν δσον 
καί έπί τουρκοκρατίας δέν ύπήρχον σκεύη αλουμινίου καί πορσελάνης, ούτε 
καί ΰάλινα σκεύη, θά πεισθή δτι δ αριθμός τών 200 είναι μικρός. Τήν 
έποχήν έκείνην ύπήρχον άνω τών 20 έργαστηρίων αγγειοπλαστικής καί 
κατεσκεύαζον πινάκια, κούπες, γαβάθες, θυμιατούς, μικράς υδρίας, μπαρ- 
τάκια διά λάδι καί άλλα υγρά, κανάτες κλπ. Τά εργαστήρια ταίτα άλλα 
εΰρίσκοντο παρά τήν Α γίαν Μαρίναν, άλλα έντδς τοί φρουρίου καί άλλα 
εις τδ κέντρον τού άστεως. Κυριώτερα ήσαν έντδς σπηλαίων κάτωθι τού 
ωρολογίου τής πόλεως καί εΰρίσκοντο μέχρι πρδ ολίγων ετών. Αί πρόχειροι 
δέ άνασκαφαί τυχαϊαι κατά τήν άνέγερσιν τού νέου Γυμνασίου απέδειξαν 
δτι καί έν τή θέσει ταύτη εΰρίσκοντο έργαστήρια αγγειοπλαστικής, μάλι
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στα δέ εύρέθησαν καί τετράγωνα πλακίδια με σημειωμένου τον σταυρόν 
επ’ αυτών άναγλύφως έξ εκείνων τα. οποία έθετον κατά την ταφήν τών 
χριστιανών καί τοόρα αντί τούτων χαράσσει ό ίερεύς προχείρως τεμάχιον 
κεράμου καί θέτει εις τό φέρετρον τού ένταφιαζομένου. Τά ποικίλα ταϋτα 
αγγεία χωρητικότητος εφθανον μέχρι καί τής Ραιδεστοϋ καί Ήρακλείας, 
ή δέ Άδριανούπολίς έξ ολοκλήρου έπρομηθεύετο ταϋτα εντεύθεν1, διότι 
ούδαμοϋ τής Θράκης υπάρχει χώμα πρόσφορον διά τήν εργασίαν ταύτην 
ειμή έν Διδυμοτείχφ καί μόνη τή. θέσει τσαμουρλίκια. Ή  πορσελάνη καί 
τό αλουμίνιου καί ό τσίγγος έξετόπισαν τά πήλινα ταϋτα αγγεία καί νύν 
περιωρίσθη εις ένα μόνον υποτυπώδες άγγειοπλαστεΐον μέ μικράν πα
ραγωγήν. Ό  Έβλιγιά Τσελεμπή περαιτέρω επαινεί τό κλίμα τού Διδυμο
τείχου ως υγιεινόν καί τό ύδωρ τού ποταμού Κιζίλ - δερέ, δπερ ευρίσκει 
πεπτικόν καί εύγευστου. Την δέ καλλονήν τών νέων καί νεανίδων αποδί
δει εις τήν ιδιότητα αυτήν τοΰ ϋδατος, δπερ πράγματι, είναι έκ τών σπα
νίων άνά τήν Θράκην καθ’ όσον πηγάζει έκ τού όρους Τανγρή βερδή (Θεό- 
δοτον).

Π εριγραφή τών άξιο&εάτων Διδυμοτείχου. — Επαινεί ό Έβλιγιά 
Τσελεμπή τάς αμπέλους, πού έχουν σταφυλάς εύγευστους καί χυμώδεις. 
Πράγματι, δπως είπομεν εις άλλο σημεΐον τής πραγματείας, αί άμπελοι 
αί εύρισκόμεναι κατάντικρυ τού τουρκικού λεγομένου μαχαλά, ήσαν έκ τών 
καλυτέρων, διότι είχον σταφυλάς έκλεκτάς έ.πιτραπεζίους, υπό τά ονόματα 
τσαούς, καρα - κεβρέκ, κετσή - μεμισή, άλ πε'χλιβάν, ούτζοϋ - μπατίκ καί 
άλλαι. Ή  περιοχή από τά νεκροταφεία μέχρι τής Βούβας ήτο ελληνική 
βρίθουσα αμπελώνων αλλά τό πλεΐστον κρασοστάφυλα (παπάζ - κιρας). 
Όμοίως ό Κιζίλ - τεπές (κοκκινόλοφος) είχε έκλεκτάς σταφυλάς, δλη δέ 
ή περιοχή μέχρι τών παλαιών σφαγείων ήτο κατ’ εξοχήν σταφυλοπαρα- 
γωγική μέ πλουσίαν έσοδείαν.

Π εριγραφή τών ιερών προσκυνημάτων. — ’Επειδή ή πόλις αυτή 
(τό Διδυμότειχου) υπήρξε πρωτεύουσα πρώτη έν Εύριόπη τού ’Οθωμα
νικού Κράτους έχουν ένταφιασθή πολλαί χιλιάδες εκλεκτών τού θεού εύ- 
γενών θεραπόντων. Ποιούμε θα' μνείαν εκείνων, τά οποία έπεσκέφθημεν, 
ήτοι: Τού Χασάν - μπαμπά, τού Σουφί προφανώς τής πλατείας, τού Σουμί 
Μπαμπά, ίσως τού τεκέ τού ακόμη ευρισκομένου παρά τήν οικίαν Καραο- 
λάνη, όπισθεν τής οικίας κ. Θ. Ψαρρά, Τεμπριτζή Μπαμπά, Μουρσάλ 
Μπαμπά, Γαζή Φερχάτ ακόμη ευρισκομένου, Μαλατζίκ έφένδη, Άϊ'βάτ 
Μπαμπά πιθανόν πλησίον τής οικίας Κηπουρού Σωτηρίου, καί άλλων ών 
αγιάζει Κύριος ό θεός τό μυστήριον αυτών.

Πυροστιά, τουρκιστί Σ ά τζα — Ό  Έβλιγιά Τσελεμπή δέν κάμνει 
Ουδέ να λόγον περί τής πυροστιάς, έξ ής καί ή συνοικία ώνομάσθη Πυρο
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στιά καί τελευταίως (κακώς) Συνοικία Τρίποδος. Φαίνεται δτι άνηγέρθη 
μετά την επίσκεψιν του Έβλιγιά εις Διδυμότειχον. Τοϋτο είναι Μαυσωλεΐον 
άνεγερθέν προς μνήμην επιφανούς τίνος Τούρκου άποβιώσαντος εν Διδυ
μοτείχου 'Έχει ύψος αρκετόν καί ε'ύρίσκεται εις την βορείαν πλευράν τοϋ 
άλλοτε τουρκικού νεκροταφείου, νυν Β ' Σχολείου. Είναι εκτισμένον μέ 
πέτρα πελεκητήν καί 
ενώ οί τέσσαρες δοκοί 
του συνδέονται άλλή- 
λων τοξοειδόδς έκ τοϋ 
άνω μέρους, το μέ
σον είναι κενόν. Οϋτω 
δίδει έντύπωσιν πυρο
στιάς καί ώς τοιαύτη 
εδωσε τό όνομα εις την 
συνοικίαν, ήτις άν ο
νομάζεται συνοικία τε- 
τράποδος ίσως νά εύ- 
ρίσκετο έν τη πραγμα- 
τικότητι, διότι 4 πό- 
δας έχει τό μαυσωλεί
ου τοϋτο, χωρίς νά ε- 
χη αρχαιολογικήν τι- 
να αξίαν. ΓΙαραθέτο- 
μεν ενταύθα μόνον 
τήν φωτογραφίαν του.

Άπελθών εκ Διδυμο
τείχου ό Έβλιγιά Τσε- 
λεμπή κατηυθύνθη 
προς Νότον καί διήλ- 
θε διά τού χωρίου 
Καρά μπελή (Άμό- 
ριον), Σαλτίκ (Λάβα
ρα), Σουφλί καί Ό -
κούφ  ̂ (Λυκόφωτον) Πυροστιά-Μανσωλεϊον.
διά νά φθάση εις Φέρ-
ρας, άλλην ιστορικήν (άρχαίαν Βήραν) Βυζαντινήν πόλιν με Ιστορίαν 
καί θρύλους- καί λέγει επί λέξει «Διελθόντες τό Θεόδοτον όρος (Ταυρή - 
Βερδή) (εννοεί τάς υπώρειας τού όρους Ροδόπης καί Μουκαντές) καί συνε- 
χίσαντες τον δρόμον μας επί 2 ώρας διά κλάδων, λόφων, όρέοον, αμπέλων 
(περικυκλούντων) ημάς έκ τοϋ σύνεγγυς καί μακρόθεν κ α ί έ γ κ α ρ-
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τ ε ρ ή σ α ν τ ε ς  (ύπομείναντες) τ ο ν  τ ρ ό π ο ν  τ ω ν  α π ί 
σ τ ω ν  λ η σ τ ώ ν  έπροχωρήσαμεν προς Δυσμάς κλπ.». Ή  τελευταία 
αυτή ομολογία τοΰ Έβλιγιά Τσελεμπή περί απιστούν ληστών αποτελεί τρα
νήν άπόδε'ίξιν ότι καί τότε 1605—1648 καί πάντοτε από τής καταλήψεως 
τ,ών μερών τούτων ύπήρχον εις τά βουνά τής Θράκης "Ελληνες 
άντάρται μή ύποφέροντες τον βαρύν ζυγόν τών Τούρκων, προξενοΰντες σο
βαρός ζημίας εις τούς Τούρκους πόλεων καί χωρίων, Δημοσίων υπαλλήλων 
καί χωροφυλάκων ταξειδευόντων τότε πεζή καί υπό συνοδείαν σωματοφυ
λάκων. Ίδια  έτιμωρεΐτο άμειλίκτως πας Τούρκος καταγγελλόμενος ότι δυ
ναστεύει τούς "Ελληνας. Τούτους ο Έβλιγιά άποκαλεΐ απίστους ληστάς. 
Καί αφού ήσαν άπιστοι, ήσαν καί "Ελληνες, όπως οί κλέφτες καί οί άρμα
τωλοί. Δεν έγνώριζεν όμως ό Έβλιγιά Τσελεμπής ποιον τό περιεχόμενον 
τών απίστων αυτών ληστών, διότι άπεδείχθη κατά τήν έπανάστασιν τού 
1821, ούτε τον σκοπόν των, διότι δεν ήτο εις θέσιν νά διεισδύση εις αυτόν.

Ουδέποτε έπαυσαν δρώντες οί Κλέφτες καί άρματωλοί τής Θράκης από 
τής καταλήψεώς της. Κατέστησαν τό φόβητρον τών διαφόρων βέηδων τσι
φλικάδων καί αγάδων καί τό παράδοξον ήτο ότι αυτοί ήρχοντο εις συνθηκο
λόγησήν με τούς κλεφτάς καί άρματωλούς καί όχι αυτοί προς τούς Τούρ
κους. Τοιούτοι υπήρξαν πολλοί καί διά τούτο τό ταξίδιον τών Τούρκων εν 
αύτώ τώ τουρκικώ κράτει ήτο προβληματικόν καί επικίνδυνον. Πόσα επει
σόδια. καθ’ ομολογίαν γερόντων, δεν εγίνοντο τότε!!! Πόσαι αιχμαλωτίσεις, 
πόσοι φόνοι, πόσαι ληστεΐαι καί καταστροφαί ποιμνίων αγάδων επί τώ 
λόγω ότι έκακοποιήθησαν "Ελληνες! Κατά τά μέσα δε τού 19ου αίώνος καί 
μετά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν έξηκολούθουν τό εργον των οί άπαρνη- 
θέντες άμπελοχοόραφα, οικίας καί οικογένειας άρματωλοί καί κλέφτες. Πλήν 
τών πολλών τούτων οί γνωστοί εις τον τόπον Καπετάν Βαγγέλης από τά 
Λάβαρα καί Καπετάν Λάζος από τό Διδυμότειχον υπήρξαν ό φόβος καί ό 
τρόμος τόον Τούρκων. Τά τρόπαιά των, ή ανδρεία των, ή προς τό γένος υπη
ρεσία των ακόμη ψάλλονται εις τάς συγκεντρώσεις καί διασκεδάσεις, διά 
τον πρώτον δε Καπετάν Βαγγέλην, ή λαϊκή μούσα συνέταξεν έλεγείαν διά 
τόν θάνατόν του προκαλούσαν άγανάκτησιν κατά τών τυράννων. Ούτος εφο- 
νεύθη επί τού βράχου από τόν όποιον άναβλύζει τό εύγεστον εκείνο ύδωρ 
τού Λυκόφωτος όπου ακριβώς σήμερον κεϊνται αί παιδικαί κατασκηνώσεις. 
Εις τό ανωτέρω δηλ. χωρίον, τό όποιον κατωκεϊτο άμιγώς από Τούρκους, 
οϊτινες έδήλο^σαν φιλίαν προς αυτόν. Ό  δεύτερος Καπετάν Λάζος 
έφονεύθη διά προδοσίας εις τόν υδρόμυλον, τόν όποιον περιεγράψαμεν 
κείμενον παρά τήν 'Αγίαν Μαρίναν. Καί επειδή ή καταγωγή αυτού ήτο έκ 
Διδυμοτείχου καί έφονεύθη εδώ σκόπιμον θεωρώ νά εξιστορήσω συντόμως 
καί περιληπτικώς τά τού φόνου αυτού. Είδοποίησεν εις τούς μυλωθρόους 
τού μύλου Μάξ (Τζιρώνη) ότι θά λημεριάση μίαν νύκτα τού χειμώνος εις
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τον μύλον υπό τό πρόσχημα' του πελάτου. Έδήλωσε δε εις αυτούς ότι επι
θυμεί νά φάγη άρτον έψημένον επί τής χόβολης (σποδού) όπως έσυνήθιζον 
οί μυλωθροί νά παρασκευάζουν άζυμον καί νά 'ψήνουν επί τής εστίας (μπο- 
γάτσα). Μετά τό δεΐπνον ήκούσθη φωνή καλούσα τον καπετάν Λάζον νά 
έξέλθη καί νά παραδοθή. Άντελήφθη αμέσως ότι έπρόκειτο περί προδο
σίας καί πολιορκίας. (Ή το  πεπεισμένος περί τής ασφαλείας του καί δεν 
έλαβε μέτρα προφυλάξεώς του. ΙΙολλάκις άκινδύνως κατέλυσεν εις τον 
μύλον τούτον), έξήλθεν όμως τού μύλου πυροβόλων προς όλας τάς κατευ
θύνσεις. Μία σφαίρα τον εύρεν εις καίριον σημεΐον καί μόλις κατώρθωσε 
νά πέση παρά τον ποταμόν αφού δέ επιε ύδωρ έξέπνευσε. Δεν έπεκτεινύ- 
μεθα περισσότερον άπαριθμούντες άλλους ήρωας τής Θράκης, διότι η πα
ρούσα έχει άλλον σκοπόν καί παρενεβλήθησαν μόνον οί δύο ανωτέρω, αφού 
έπρόκειτο περί Διδυμοτειχιτών.

Συλλογή ιστοριών καί ·&ρύλων περ ί Διδυμοτείχου. Ή  Θράκη υπήρ
ξε τό πλησιέστερον τμήμα προς τό Βυζαντινόν Κέντρον την Κων)πολιν 
καί ό κυριώτερος χώρος όπου διεδραματίσθησαν διάφορα πολεμικά γεγονό
τα τά όποια έπέδρασαν καλώς ή κακώς, κατά τό πλείστον όμως κακώς επί 
τού πληθυσμού καί την τύχην αυτού. £Όλαι αι επιδρομαί καί οί πόλεμοι 
εδώ εις την Θράκην έγίνοντο υπό τών αλλοφύλων λαών καθ’ όσον τό δια
μέρισμα τούτο ευρισκόμενον επί τού Ευρωπαϊκού σκέλους τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας άπετέλει τον πόρον τών ’Ανατολικών λαών προς την Ευ
ρώπην καί τών Ευρωπαϊκών τάνάπαλιν προς την ’Ασίαν.

Ή  γονιμότης τού εδάφους τής Θράκης καί λόγω ακριβώς τής μικράς 
άποστάσεως από τό κέντρον εύρε την αγαθήν έπίδρασιν τού τε Ρωμαϊκού 
καί Βυζαντινού πολιτισμού· επί τούς κατοίκους αυτής. Ή  άνθηρότης τών 
πόλεων, ό πολιτισμός, τό έμπόριον, τά επαγγέλματα, καί ή βιοτεχνία της 
την προήγαγον ύλικώς καί πνευματικώς καί προεΐχε τών άλλιον μερών τής 
Αυτοκρατορίας. Διά νά μη άντιφάσκωμε'ν όμως καί διά νά εΐμεθα έν τοϊς 
πράγμασι ή ανωτέρω πρόοδος παρετηρεϊτο κατά τάς περιόδους τής ειρή
νης καί τά αγαθά τού πολιτισμού κατέπιπτον, κατεσαροόνοντο καί έξηφα- 
νίζοντο με τούς πολέμους. Εύλογος είναι ή απορία τών ξένων: Πώς ενώ 
ή Θράκη καί αί πόλεις αύτής εύρίσκοντο τόσον πλησίον τής Κων)πόλεως 
δεν έχουν ίχνη τού πολιτισμού τού οποίου έπρεπε νά έχουν φύσει καί θέσει. 
Καί ή άπάντησις έρχεται, αύτόματος όταν βεβαιωθή ό διερωτώμενος ότι 
ούτε μία πεντηκονταετία καν δεν παρήλθεν ανέκαθεν άναιμωτί εις τό δια
μέρισμα τούτο καί συνεπώς εξηγεί τά αίτια τής στασιμότητάς του. Έπί τών 
ημερών μας τουλάχιστον άπαριθμούντες τούς πολέμους καί τάς αναστα
τώσεις εύρίσκομεν αύτάς περισσοτέρας τών 5 δακτύλων μας. Καί ημείς 
κατά σειράν άπαντώμεν εις τούς έρωτώντας διά την στασιμότητα αυτήν. 
Είναι δυνατή άνοδος πολιτιστική υπό τάς ανωτέρω συνθήκας; Μία λοιπόν
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άπ6 τάς πόλεις αύτάς τών μεταπτώσεων καί συνεχών εναλλαγών είναι και 
τό άρχαϊον Διδυμότειχου, τοΰ οποίου έπιχειρούμεν μετά φόβου νά γρά- 
ψωμεν ιστορίαν από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι της καταλήψεως τούτου 
υπό των Τούρκων 1361 και ακόμη άργότερον, άντλοΰντες πληροφορίας από 
παραδόσεις, από προσωπικός αντιλήψεις, από αφηγήσεις των γονέων και 
γερόντων υπαρχόντων εν ζωή και έκλιπούντων και προ παντός την πολύτιμον 
συνδρομήν τοΰ όμολογουμένιος σοβαρού μελετήματος τοΰ καθηγητοΰ κ. Ευ
θυμίου, οστις συνέγραψε τούτο μετ’ ενδελεχούς έρεύνης καί επιστημονικής 
ακρίβειας: «Τό Διδυμότειχου κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους». 'Ομοιους 
προς τον σκοπόν ον επιδιώκω, ώφελήθην ύπό των διαφόρων συγγραμμάτων 
περί Θράκης καί είδικώς περί Διδυμοτείχου των 1) ιατροφιλοσόφου αειμνή
στου Κ. Κουρτίδου, 2) ιατροφιλοσόφου Άχιλλέως Σαμοθράκη, 3) ’Αρχι
μανδρίτου καθηγητοΰ κ. Ν. Βαφείδου καθηγητοΰ Πανεπιστημίου, 4) κ. 
Μπακαλάκη κ.ά. λογίων ώς καί ιστορίας Παπαρρηγοπούλου καί τό έντυπον 
τοΰ αειμνήστου Γυμνασιάρχου Αρακοντίδου «’Άνευ πόλεων μέχρι Τραϊα
νού, ή περί τον "Εβρον Μεσόγειος Θράκη».

Ε ίνα ι το Διδνμότειχον αρχαία πόλις ; — Έπί τού θέματος αυτού 
υπάρχουν διάφοροι γνώμαι καί διετυπώθησαν πολλαί απόψεις καί έκδοχαί.

Τινές έχουν την γνώμην ότι τό Διδυμότειχον υπήρχε παλαιόθεν (χι
λιετηρίδας ολοκλήρους) π.Χ. καί ότι είναι κτίσμα θρακοπελασγικάν. Τούτο 
ασφαλώς δεν εξάγουν έκ τού γεγονότος μόνον οτι τά τείχη του έχουν κτι- 
σθή με λίθους ύπερμεγέθεας, διότι ή δικαιολογία αυτή δεν είναι αρκετή 
μόνη νά πείση πάντα, δτι όντως πρόκειται περί πελασγικού κτίσματος. 
Θά έχουν ασφαλώς καί άλλα τεκμήρια, άτινα ημείς τουλάχιστον άγνοοΰ- 
μεν. Ό  αείμνηστος γυμνασιάρχης Χρ. Δρακοντίδης διά τοΰ μικρού εντύ
που του τοΰ έκδοθέντος τό 1937 «5Άνευ πόλεων μέχρι Τραϊανού ή πειρί 
τόν "Εβρον Μεσόγειος Θράκη — χρόνοι Διδυμοτείχου», ουδόλως παραδέ
χεται την ύπαρξιν τοιαύτης πόλεως τέσσαρας ή καί όλιγωτέρας χιλιετηρί
δας π.Χ. Άντικρούει επίσης δι’ επιχειρημάτων σοβαρών ότι ούτε ποτέ 
υπήρξε πόλις ονομαζόμενη Δύμη ·έξ ής προήλθε δι’ αναδιπλασιασμού καί 
προσθήκης τής λέξεως τείχος τό όνομα Διδυμότειχον. "Οτι ή αναγραφή 
έν τοΐς φορολογικοίς καταλόγοις τής ’Αθηναϊκής συμμαχίας, τοΰ ονόματος 
Δύμη κατά συγκοπήν τής λέξεως Διδυμότειχον δεν αποτελεί τεκμήριον 
πεΐθον τόν περί την ιστορίαν Δ)χου ασχολούμενου οτι πρόκειται περί τής 
αυτής πόλεως Δύμης — Διδυμοτείχου, ταυτιζόμενης κατά τόν Ε ' π.Χ. 
αιώνα. Καί προτάσσει την δικαιολογίαν τής άπόψεώς του ότι δεν ύπήρχον 
πόλεις από τήν παραλίαν τού θρακικοΰ πέλαγους μέχρι τού Οίστρου όπου 
έφθαναν τότε τά όρια τής Θράκης καί ότι. τούτο μαρτυρεΐται καί ύπό τοΰ
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Γεωγράφου Στράβωνος, δστις έπιχειρήσας περιοδείαν κατά τούς χρόνους 
τοΰ Χρίστου έξεκίνησε από την μοναδικήν παράλιον πόλιν τής Αίνου καί 
έφθασεν εις μίαν πολίχνην Κότσαλα ("Τψαλα) χωρίς νά δυνηθή νά προ- 
χωρήση μεσογειότερον διότι δεν ύπήρχον πόλεις συγκεκριμένοι, καθ’ όσον 
δ λαός ο οίκων παρά τον "Εβρον δεν ή.το κατάλληλος προς τοΰτο καί χα
ρακτηριστικούς λέγειι δ Στράβων οτι ήτο κλεπτίστερος τών κλεπτών καί δτι. 
ήσαν τά μαλα οίνόφλυγες καί έτρωγον κρέατα έψημένα παρά τοϊς κόπροις. 
Το τελευταϊον όμως δεν είναι αληθές διότι είναι παρερμηνεία των όσων 
περί κρεάτων εγραψεν δ Στράβων, ήτοι: Επειδή ή περιοχή εκείνη, τήν 
οποίαν έπεσκέορθη ήτο άδενδρος δηλ. άνευ δασών καί εξακολουθεί! νά εί
ναι· ακόμη μέχρι τής Άδριανουπόλεοος επί τής αντίπεραν όχθης, οι κάτοικοι 
έσυνήθιξον καί εξακολουθούν, ίσως, ακόμη νά συλλέγουν τήν κόπρου τών 
ζώων, ήν άναμιγνύοντες μετ’ άχυρων ξηραίνουν καί μεταχειρίζονται αυ
τήν ά)ς καύσιμον ΰλην άφοΰ ξηρανθή. Τοΰτο νομίζω, γίνεται καί εις τινα 
χωρία τής Θεσσαλικής πεδιάδος. "Ηθελεν επομένως νά είπη οτι εψηνον 
τά κρέατα διά κοπριών καί παρηρμηνειύθη ή φράσις. Έν πάση περιπτώσει 
παρουσιάζει τους Θράκας δτι ήσαν απολίτιστοι, οίκοΰντες εις καλύβας 
άθλιας. Πώς επομένως ήτο δυνατόν νά κτίσουν πόλιν, τήν όποιαν λέγουν 
δτι είχον ot Αθηναίοι σύμμαχον ώς Δύμην ή Δίνδυμον; Λέγει επίσης δτι 
κατοικούσι περί τον "Εβρον τρεις φυλαί, Βέσσοι, Βρέναι καί Καρπίλοι, 
τών τελευταίων οίκούντων από Αίνου μέχρις Άδριανουπόλεως καλουμένης 
τότε Ούσκουδάμας, με βασιλείς Άμάδοκον καί Κερσοβλέπτην, Βηρισάδην 
καί Σκύθην καί Κότυν. Δεν αναφέρει επομένως ούδεμίαν άλλην πόλιν από 
Αίνου μέχρις Ούσκουδάμας .καί απαριθμεί μόνον παραλίους πόλεις δποος 
ή Άμφίπολις, ή Αίνος κλπ. f() Στράβων περιορίζει επίσης τά όρια τής 
Θράκης μεταξύ Νέστου, Αιγαίου, Εΰξείνου Πόντου, καί Αίμου. Παραδέ
χεται καί ομολογεί οτι μόνον εις τά παράλια τοΰ θρακικοΰ πελάγους ήσαν 
πόλεις έλληνικαί καί δή περί Αίνου λέγει, οτι κατωκεΐτο από Λεσβίους καί 
Εΰβοεΐς. Αναφέρει προσέτι δτι ό "Εβρος τότε ήτο πολυδρότατος καί πλώϊ- 
μος. Τοΰτο είναι αποδεδειγμένου καί έκ τοΰ γεγονότος -δτι μετά τήν δη
μιουργίαν πόλεων παρά ταϊς δχθαις αύτοΰ σλον τό εμπόριον διενηργεΐτο 
διά πλοιαρίων, πράγμα, δπερ ένθυμούμεθα ημείς οί έπιζώντες καθ’ δσον 
πολλά εμπορεύματα καί δή ή ξυλεία διά σχεδιών ήρχετο έκ Βουλγαρίας 
καί διά πλοιαρίων μετεφέροντο έξ Αίνου εις δλας τάς παρεβρίους πόλεις, 
εσπεριδοειδή μέχρι τού 1912. ( ’Από ετών ώνομάσθη μία θέσις όπου ήγκυ- 
ροβόλουν τά πλοιάρια Γκιμή - μπασή, ήτοι λιμήν καί τοδρα ακόμη οΰτιο 
καλείται ή θέσις α,ύτη υπό τών κατοίκων). Κατά τά ανωτέρω έκτειθέντα 
δ Γυμνασιάρχης Δρακοντίδης παραδέχεται δτι το Διδυμότειχου άνεφάνη 
κατά τον 9ον μ.Χ. αιώνα καί δτι τοΰτο είναι συνέχεια τής Πλιοτινουπόλεως 
εΰρισκομένης εγγύτατα τοΰ Διδυμοτείχου, άνακαλυφθείσης τής τοποθεσίας
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εις ήν εκειτο αϋτη κατά το 1937 και δτι τδ Διδυμότειχον έδημιουργήθη 
κατά τον 9ον μ.Χ. αιώνα.

ΓΙρδ του 1936 το δνομα τής πόλεως «Πλωτινόπολις» ήτο μεν γνω
στόν, άγνωστος όμως ή θέσις όπου εκειτο. Ήσχολήθησαν πολλοί περί τής 
•δέσεως ταύτης και άλλοι μεν ελεγον δτι εύρίσκεται εις τι σημεϊον μεταξύ 
Τραϊανουπόλεως — Διδυμοτείχου. Τινές ελεγον δτι εύρίσκονται δήθεν, 
τα έρείπια αυτής παρά το χωρίον Λαγηνα - Σουφλίου. ’Άλλοι δτι εκειτο εις 
τήν αντίπεραν πλευράν μέχρι Άρκαδιουπόλεως. Καί τινες δτι εύρίσκετο 
παρά τδ χωρίον Πρωτοκκλήσιον - Διδυμοτείχου. Μία μερίς έπέμενεν δτι 
εύρίσκετο εγγύτατα τού Διδυμοτειίχου ή και αυτό τούτο τδ Διδυμότειχον. 
Μεταξύ των 2 παρατάξεων ήρχισεν αγών δημοσιογραφικδς κάταλήξας εις 
ατομικόν, λόγω τού ενδιαφέροντος θέματος αλλά και τήν οξύτητα, τής συ- 
ζητήσεως. ’Έλαβεν δ άγων χροιάν ατομικής έχθρότητος καί οί διαξιφισμοί 
καί αυτόχρημα αντεγκλήσεις διήρκεσαν επί πολύ διά τής έφημερίδος 
«'Έβρος» έκδιδομένης τότε, μοναδικής εν Διδυμότειχό). Αί συζητήσεις αύ- 
ται εις ούδέν συμπέρασμα κατέληξαν διότι έκαστος ύπεστήριζε τάς από
ψεις του τάς οποίας έθεώρει όρθάς. Κατά τήν άνοιξιν τού 1936 συγγενής 
μου εχων, ολίγον ΰπερθεν τού νΰν σφαγείου, άμπελον καί καλλιεργών αυ
τήν, προσέκρουσε διά τής σκαπάνης του εις στερεόν τι, προφανώς λίθον, 
τδν όποιον άποκαλύψας ολίγον άνεκάλυψεν επιγραφήν. Καλύψας αύθις 
αυτήν ήλθε καί μοί άνεκοίνωσε τδ γεγονός. Μεταβάς έκεϊ διεπίστωσα δτι 
πρόκειται περί σπουδαίου ευρήματος δυναμένου νά δώση τέρμα εις τήν 
περί τής Πλωτινουπόλεως συζήτησιν. Καί αφού· τώ ύπεσχέθην αμοιβήν 
τινα ηθικήν ή υλικήν εκ μέρους τού Κράτους, τή ενεργείς/, μου, έδέχθη 
νά άποκαλυφθή καί νά μεταφερθή ύπδ τών ’Αρχών είδοποιηθεισών ύπ’ 
εμού, εις τον αυλόγυρον τού τότε Διοικητηρίου. Ό  μεν άγαθδς γεωργός 
ούδεμιάς αμοιβής ετυχεν, ή συζήτησις δμως περί τής ακριβούς θέσεως τής 
Πλωτινουπόλεως έξηκολοΰθησε άμφισβητηθείσης τής θέσεως καί πάλιν 
αιτιολογούμενοι τινες δτι ή πέτρα αύτη εχουσα σχεδόν όγκον 3Λ τού κυβικού 
ή παρεσύρθη ύπδ τών ρευμάτων τών ποταμών 'Έβρου καί Έρυθροποτά- 
μου καί άνεβιβάσθη εις τήν θέσιν αυτήν εχουσαν ύψος 20 καί πλέον μέ
τρων από τής κοίτης του ποταμού!!! ή κατά τήν κατασκευήν τής σιδηρο
δρομικής γραμμής μετεφέρθη, κατ’ άλλους, διά σιδηρ. συρμού εξ άλλης 
τίνος θέσεως. Καί επειδή αί προβληθεΐσαι αντιρρήσεις δεν έκα'ρποφόρησαν 
εγινεν ύπδ πάντων δεκτόν δτι. ή Πλωτινούπολις εκειτο επί τού λόφου τής 
Α γίας Πέτρας λεγομένης. Τδ ορθόν τής τοποθετήσεως τής πόλεως ταύ
της επί τού λόφου τούτου, ής τά προπύλαια ή σαν αυτή ή άμπελος τού 
Γεωργού, έναντι τής οποίας ύπάρχουν καί έρείπια παλαιού τείχους, τδ 
έπεβεβαίωσε καί ή εύρεσις δευτέρας στήλης λίθινης, 'όμοιας σχεδόν με τήν 
πρώτην καί ισοϋψής, ύπδ εργάτου σκάπτοντος πρδς έξόρυξιν λίθων εκ
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θεμελίων τής άλλοτε τότε οικίας του ’Αλεξάνδρου Δελημπαλτα. κείμενης 
ολίγον ϋπερθεν τοϋ αντλιοστασίου ύδρεύσεως τοϋ Δήμου, επί τής οδού τής 
άγούσης προς την Δυτικήν θύραν τοϋ φρουρίου (καλέπορτες). 'Η  στήλη 
αϋτη εύρέθη εις αρκετόν βάθος εις τδ μέσον τής οικοδομής κτισθείσης, 
ασφαλώς, έν άγνοια των προγόνων τοϋ κ. Δελημπαλτα, προ πολλών ετών. 
Κατά την γνώμην μας ή στήλη αϋτη ιμετεφέρθη εκεί έκ τής αυτής θέσεως 
εις ήν ούρέθη ή πρώτη, καθ’’ ήν εποχήν έπεσκευάζετο εν μέρος τοϋ τείχους 
παρά τις καλέπορτες διά νά έντειχισθή καί αυτή εις την λιθοδομήν. Φαί
νεται δτι έπεκράτησε συνετωτέρα σκέψις καί δεν έπραγματοποιήθη, ευτυ
χώς, ή έντείχισις, ή οποία θά περιέπλεκε την ύπόθεσιν ετι περισσότερον και 
δεν θά ήδΰνατο νά έξακριβωθή πώς καί διατί εύρίσκειτο ή στήλη αϋτη εις 
τδ μέρος εκείνο. Ή  πριοτη στήλη έχει τδ εξής ώραΐον καί ευανάγνωστο ν 
επίγραμμα: ’Αγαθή τύχη

τδν Θειότατον καί 
Μέγιστόν αϋτοκρά 
τορα Μ. ’Ιούλιον 
Φίλιππον Σεβ- ή Βου 
λή καί ο 'δήμος ΙΙλωτει- 
νοπολειτών

Ευτυχώς
Ή  δευτέρα δμοία τής πρώτης έκ μαρμαροειδοϋς καί αυτή λίθου φέ

ρει την εξής επιγραφήν: ’Αγαθή τύχη
Τδν Θεοφιλέστα 
τον Καισαρα Π 
. ..% Ουαλεριανόν 
των πλωτεινο 
πολειτών πόλις

ευτυχώς.
Κατόπιν τής ευρέσεως τών 2 τούτων στηλών δεν απομένει πλέον ού- 

δεμία άμφισβήτησις περί τής πόλεως ταύτης ήτις επί αιώνας άπησχόλησεν 
ιστορικούς καί σοφούς χωρίς νά δύνανται νά καθορίσουν την θέσιν της. 
Πράγματι ή εκλογή τής θέσεως ταύτης διά τήν εποχήν εκείνην ήτο επιτυ
χής. ’Εκτός τοϋ άνοικτοϋ δρίζοντος, τδν δποϊον εχει, ώς κείμενη επί ύ·ψη- 
λοϋ λόφου, περιστοιχίζεται έκ φυσικών οχυρωμάτων, ήτοι τοϋ Έρυθροπο- 
τάμου τοϋ "Εβρου, 6 οποίος τότε ήτο πλωτός καί προσήραζον πλοιάρια με- 
ταφέροντα διάφορα έμπορεύματα έκ διαφόρων νήσων τοϋ Αιγαίου πελά- 
γους καί δυτικώς άποκρήμνου βράχου δυσπροσίτου, επί τοϋ οποίου τελευ
ταίους άπεκαλύφθησαν κλίμακες μή άποπερατωθείσαι μέχρι τής κορυφής 
τοϋ λόφου, αίτινες φαίνεται έλαξεύθησαν εις τδν βράχον διά νά ύπο- 
χοοοή ή φρουρά όταν εύρίσκετο έν στενή πολιορκία καί έγκατελείφθησαν 
οίγνιοστον διά ποιους λόγους. Τά διάφορα ευρήματα, τά ερείπια καί πολλά
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νομίσματα φανερώνουν δτι ή πόλις αυτή υπήρξε λίαν προοδευτική καί. 
πλούσια, διότι ή έμπροσθεν τής πόλεως εκτεινόμενη πεδιάς, ήτο εύφορω- 
τάτη καί διότι, φαίνεται ότι διενηργεΐτο δι’ αυτής σοβαρόν έμπόριον. Σω
ρεία νομισμάτων εύρέθησαν επί τοϋ λόφου αύτοϋ τό πλεΐστον Ρωμαϊκά 
διαφόριον μεγεθών. Δεν απολείπονται καί πολλά ελληνικά, ήτοι τοϋ Φι
λίππου, ’Αλεξάνδρου καί άλλων πολλών. Τούτο εξηγείται εκ τοϋ γεγονό-

Διάφορα τεμάχια μαρμάρου έξοχου γλτπνικης τέχνης.
τος, ως εϊπομεν, ότι ώς πόλις εμπορική καί πλούσια, έδέχετο εμπόρους έξ 
δλοον τών μερών τής Ελλάδος καί δη των νήσων καί παραλίων τής Μακε
δονίας. Έκ τεμαχίων αμφορέων εύρεθέντων πέριξ αυτής φαίνεται δτι έκο- 
μίιζετο, πλήν τών άλλων προϊόντων, καί οίνος έκ τών νήσων, με στενόν 
πυθμένα, τών αμφορέων τοποθ ετουμένα) ν εντός έρματος (σαβούρα). Κατά 
την κατοχήν κόρη πτωχή καλλιεργούσα επί τοϋ λόφου αυτού· άμπελον εϋρεν 
ένώτιον (σκουλαρίκι) χρυσοϋν πολυτελείας μεθ1’ άλΰσεως λεπτοτάτης, 
ασυνήθες είς μέγεθος, φέρον εις τό κάτω άκρον τοϋ ημικυκλίου του καρ
διάς χρυσάς άνηρτημένας δι’ άλύσεων τροχοειδών μεγίστης τέχνης. Την 
περιγραφήν αϋτοϋ μετά τοϋ σχήματός του έδημοσιεύσαμεν εκτενώς είς 
ετερον ιστορικόν σύγγραμμα. Την κάτοχον 'αύτοϋ δελεάσαντες έπιτή- 
δειοι ελαβον αντί μηδαμινής προσφοράς καί τις οίδε πώς έξεμε'ταΊ- 
λεύθησαν αυτό. Απέναντι ακριβώς τοϋ λόφου καί τής όχθης τοϋ Έρυθρο- 
ποτάμου υπάρχει ετερος λόφος ισοϋψής βραχώδης. Είς την πλαγιάν τοϋ 
λόφου αύτοϋ επί Τουρκίας — ενθυμούμαι, ήμην μικρός — Τούρκοι στρα- 
τιώται τοϋ φυλακίου τής σιδηρ. γέφυρας ανακάλυψαν σαρκοφάγον — τά
φον λαξευμένον είς τον βράχον — όπου εϊχεν ένταφιασθή βασιλεύς, ή με- 
γιστάν ή καί Πολιτάρχης εντός δε αύτοϋ εύρον σπάθην χρυσήν καί άπειρα 
χρυσά πρίσματα. Ταϋτα. πάντα, πλήν ενός πρίσματος πωληθέντος υπό τοϋ
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άρχιφύλακος εις κάτοικον Διδυμοτείχου, παρέλαβεν ή Τουρκική ’Αρχή 
χωρίς νά γνωσθή τι περί αυτών. Τελευταίως μερικοί καθηγηταί περιπα- 
τούντες επί του λόφου τούτου όλως τυχαίως άνεκάλυψαν δάπεδον, προφα
νώς ναού, έστρωμένον μέ ψηφιδωτά τριών χρωμάτων λίθων ενός κυβικού 
δακτύλου, με τέχνην ώραίαν, τό οποίον παρίστανε μαίανδρον τέχνης καλής 
καί δύο κύκλους άγνωστον τί παριστάνοντας. Τούτου τήν οψιν έθάψαμεν 
ινα εν καιρώ μελετηθή υπό ειδικών καί ίνα μή καταστρέφεται υπό των επι
σκεπτών καί τών βουκόλων.

Διατί ό λόφος Πλωτινουπόλεως ονομάζεται Αγία Π έτρα;
Έπισκέπται τού Διδυ
μοτείχου υπό τήν Ιδιό
τητα τού υπαλλήλου, 
καθηγητού καί κληρι
κού άκούοντες τό όνο
μα τούτο 'Αγία Πέτρα, 
εκπλήσσονται καί τι- 
νες ειρωνεύονται τούς 
κατοίκους δίδοντας εις 
τον βράχον τον τίτλον 
τής 'Αγίας. "Άλλοι πά
λιν δικαιολογούν τον 
τίτλον αυτόν άπό ύπαρ
χον έν τώ λόφορ άγια
σμα. 'Ομολογώ) οτι ού
τε άγιασμα υπάρχει 
άλλ’ ούτε καί οί κάτοι
κοι προσκυνούν τον 
βράχον ως άγιον. Τήν 
Πέμπτην τής Διακαι- 
νησίμου (Τσικνοπέμ
πτη ν) δλαι σχεδόν αί 
γυναίκες Διδυμοτείχου 
μεταβαίνουν εις τον 
λόφον τής Ά γιας Π έ
τρας καί εκεί αφού α
νάψουν κηρία καί ά- 
σπασθούν μερικάς εικό
νας παλαιάς παριστα.- 
νούσας άγιους δυσδία- 1ηλ ανενρε^εΐσα στήλη.

κοίτους έκ τής πολυκαιρίας, τοποθετημένος εντός κοιλώματος τού βράχου,
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χορεύουν επί τού λόφου καί επιδίδονται εις φαγοπότι συνιστάμεναν πατά 
το έθιμον εις κόκκινα αυγά πασχαλινά. Ή  θέσις είναι τόσον ωραία καί 
γοητευτική παρέχουσα θεάν θαυμασίαν, ώστε μέχρι των νυχτερινών ωρών 
διαμένουν έχει επιδιδόμενοι εις πανδαισίαν. Το γεγονός τούτο έχει την 
αρχήν και δικαιολογίαν του καί δεν γίνεται έξ απλής συνήθειας προς

απλήν διασκέδασιν κα'ι 
στομαχικήν άπόλαυσιν. 
’Αντιπροσωπεύει προ
φανώς ιστορικόν τι γε
γονός, τό όποιον δεν 
έφθασε μέχρις ημών, ώς 
παράδοσις τουλάχιστον. 
'Ως προς τήν 'Αγίαν 
Πέτραν υπάρχουν τά 
εξής αληθοφανή στοι
χεία περί τής ονομασί
ας 'Αγία. Εις τήν ρί
ζαν τού λόφου από Ν. 
Δ. πλευράς, ήτις καί 
βραχιώδης είναι κάτω 
δέ ακριβώς εις τήν δε
ξιάν πλευράν τής πρώ
της βαθμϊδος τής ά- 
ποκαλυφθείσης λίθινης 
κλίμακος, ύπήρχεν εκ
κλησία μικρά εις βάθος 
εκ τού εδάφους 1V2-2 
μέτρων, όπως έκτίζοντο 
τότε αι έκκλησίαι. Αυ
τή με τήν έπέκτασιν 
των στρατώνων τής Με
ραρχίας ιππικού τών 
Τούρκων έγκατελείφθη 
καί μετέβαινον κατ’ έ- 

2α άνενρε&εΐσα στήλη τος 0|  κάτοικοί κατά
τήν Τσικνοπέμπτη ν, ΐνα προσκυνήσουν καί έπηκολούθει χορός εις άνά- 
μνησιν προφανώς ιστορικού τίνος γεγονότος. Μετά τήν παρέλευσιν ετών 
ή εκκλησία κατεστράφη καί υπήρχε μόνον ή στέγη της καί όλίγαι εικόνες 
αγίων εν αις καί ή παμπαλαία είκών, τήν όποιαν ανωτέρω περιεγράψαμεν: 
Επειδή όμως τά παραρτήματα τών στρατώνων έπεξετάθησαν πέραν τής
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εκκλησίας ταύτης, ήρχισαν οί κάτοικοι, προ πάντων το γυναικείου φΰλον, 
νά εγκαταλείπουν όλοτελώς την λατρείαν τής εκκλησίας και μετέθεσαν το 
έθιμον επί τοΰ βράχου οπού κίνδυνος δεν υπήρχε εκ μέρους Τούρκων στρα
τιωτών. Έν τω μεταξύ ή εκκλησία κατεδαφίσθη καί πολλοί κίονες αυτής 
εύρίσκονται νυν εις τάς αύλάς των εγκατεστημένων έν τή περιοχή ταύτη 
προσφύγων. Εις δέ τούτων μετεφέρθη εις τον νέον συνοικισμόν προσφύ
γων επί τοΰ δρόμου τοΰ Σταθμού χρησιμοποιούμενος ως άναβατήρ τών 
νεοσυλλέκτων Τούρκων στρατιο^τών ιππέων καί ακόμη εύρίσκεται έκεϊ. 
Αί εικόνες δέ μετεφέρθησαν εις κοιλότητα τοΰ βράχου καί εξακολουθεί, 
όπως εΐπομεν, ή λατρεία έκεϊ των κατοίκων κατά την ημέραν Πέμπτην 
τής Διακαινησίμου. Ή  εκκλησία αυτή, περί τής οποίας έγράψαμεν καί 
εις άλλα συγγράμματα καί μελετάς, φαίνεται, ότι ώνομάζετο 'Αγίου 
Π έτρου τιμώμενη έπ’ όνόματι αυτού. Οΰτω έξηγεϊται διατί ωνομάσθη ό 
βράχος 'Αγία Πέτρα, καί ή τιμή κατ’ έτος δεν γίνεται προς τον βράχον 
άλλα προς τον "Αγιον Πέτρον έπ’ όνόματι τοΰ οποίου ύπήρχεν άναμφισβη- 
τήτως έκκλησία. Τινές λέγουσιν ότι έτιμάτο ή εκκλησία επ’ όνόματι τής 
τοΰ Θεού Σοφίας.

Ή  θεσις τής Πλωτινουπόλεως σαφώς έγνώσθη, εκ τών ευρημάτων καί 
τών 2 στηλών. Πότε όμως ακριβώς κατεστράφη είναι άγνωστον. Τό βέβαιον 
είναι ότι έδηώθη· ανηλεώς καί έπυρπολήθη εξ ολοκλήρου. Τούτο εξάγεται 
έκ τοΰ γεγονότος ότι εις όποιονδήποτε μέρος τοΰ λόφου οπού έκειτο ή ΙΙλω- 
τινούπολις, έάν έρευνήση τις θά εύρη κάρβουνα προελθόντα εκ καύσεως 
τών οικοδομών, αί οποία ι τότε καί προ ολίγων ακόμη ετών έν Διδυμοτείχω 
κατεσκευάζοντο μόνον διά ξύλων έπενδυόμεναι έξωθεν διά σανίδων. Ή  
τοιαύτη οικοδομική έπεβάλλετο άφ’ ενός μέν λόγω τοΰ έπικρατοΰντος εις 
τά μέρη αυτά ‘ψύχους τον χειμώνα, καύσωνος τό θέρος καί ΐνα αί οίκίαι 
ώσιν άντισεισμικαί, 'Η  έξ ολοκλήρου καταστροφή τής πόλεως ταύτης ού- 
δαμοΰ εύρίσκεται άναγεγραμμένη, φαίνεται- ·δέ δτι αί έπιδρομαί έκ Βορρά 
τόσον κατά τήν Ρωμαϊκήν εποχήν όσον καί τήν Βυζαντινήν ήσαν συχναί 
καί καταστρεπτικοί. Μία τοιαύτη επιδρομή θά μετέβαλε τήν πόλιν εις 
παρανάλωμα τοΰ πυρός καί έκτοτε έπαυσε ύπάρχουσα.

Π ότε παρουαιάύ'&'η Ιοτορικώς το Διδνμότειχον ; — Τό Διδυμότει
χου αποτελεί συνέχειαν τής Πλωτινοπόλεως. "Αγνωστον είναι πόσα έτη 
παρήλθον από τής καταστροφής τής δευτέρας μέχρι τής έμφανίσεως τής 
πρώτης. Ό  ιστορικός Κουρτίδης Κ. γράφει ότι πρώτην φοράν αναφαίνεται 
κατά τό 879 οπότε ο έπίσκοπος Νικηφόρος Διδυμοτείχου (ήτο τότε έπι- 
σκοπή καί έπειτα προήχθη εις Μητρόπολιν), υπέγραψε τό πρακτικόν τοΰ 
σχίσματος τοΰ Φωτίου κατά τήν ως ανωτέρω χρονολογίαν σύνοδον. Ό  δέ 
έγκύψας εις τήν μελέτην τής ιστορίας τοΰ τόπου κ. Γ. Ευθυμίου παρουσιά
ζει τό Διδυμότειχου άναφανέν τον 8ον καί αυτός αιώνα αλλά τήν έπισκο-
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πήν θεωρεί διάδοχον τής Πλωτινουπόλεως ύπαγομένην ε:ίς την Επαρχίαν 
(Μητρόπολιν) Αιμιμόντου Άδριανουπόλεως, ής '6 επίσκοπος Γεώργιος 
υπέγραψε το πρακτικόν τής άναστηλώσεοος των εικόνων τώ 787, εις 
άλλα δέ Ιστορικά συγγράμματα λέγει δτι ή Πλωτινοΰπολις έλαβε τί) 
όνομα προς τιμήν τής συζύγου τού Τραϊανού, ΠλωτΙνης και ότι 
άνωχύρωσε ούτος τό οχυρώτατον φρούριον τοΰ νύν Διδυμοτείχου διά νά 
χρησιμεύση ως καταφύγιον εν καιρώ επιδρομών κατά των Ιίλωτινουπολι- 
τών. Ή  τελευταία αυτή πληροφορία είναι κατά την ταπεινήν γνώμην μου 
εσφαλμένη διότι πο̂ ς ήτο δυνατόν ή οχυρά Πλωτινοΰπολις νά έχη συγχρό
νως και έτερον φρούριον τόσον οχυρόν, (ώστε εν έσχατη ανάγκη νά εγκατα
λείπουν το τής Π λ ω τ ι ν ο υ π όλ ε ω ς καί νά καταφεύγουν εις τό τού Διδυμο
τείχου; Καί άν πράγματι ειχεν οχυρώσει την πόλιν με έτερον τείχος 
9ά πρόκειται ασφαλώς περί τοΰ μικρού εκείνου τείχους τοΰ παλαιού εξ 
ού έλαβε τό όνομα καί ό 'Άγιος Γεώργιος Παλαιοκαστρίτης, τού οποίου 
οχυρού τον πύργον περιεγράψαμεν εις άλλην θέσιν τής παρούσης, προς 
καταφύγιον εν έσχάτη ανάγκη. Είναι δυνατόν άλλωστε, νά ύπάρχη που 
φρούριον χωρίς νά κε'ΐται εγγύς αυτού πόλις. Τοιαύτα συναντώμεν πολλα- 
χού. Εις τό χωρίον Κισσάριον π.χ. υπάρχουν ερείπια φρουρίου δεν άνα- 
φέρεται όμως ουδόλως όνομα πόλεως. Πολλά τοιοιούτων φρουρίων ερεί
πια έγνο^ρίσαμεν. Τό Κισσάριον τουρκιστί λέγεται Ίσάρ - βεϊλή, ήτοι τό
πος φρουρίου.

Επειδή κατά κόρον γίνεται λόγος εις τό φυλλάδιον τού αειμνήστου 
Δρακοντίδου περί σπηλαίων λαξευμένων εις τον όγκοόδη βράχον τού φρου
ρίου, τά όποια έχρησίμευον ως κατοικίαι τών γηγενών, υποχρεούμαι καί 
πάλιν νά τονίσω ότι ή λάξευσις τοσούτων σπηλαίων δεν είχε σκοπόν κα
τοικίας απ’ ευθείας εις τά σπήλαια ταύτα, τά όποια εσχάτως ήρχισαν 
χρησιμοποιούμενα υπό πτωχών κατοίκων μέ προσθήκην τοίχου καί άλλων 
προφυλακτηρίων εκ τού ψύχους καί τών άνεμων, αλλά έχρησιμοποιούντο 
ώς άποθήκαι διατηρήσεως τροφών καί ποσίμου ύδατος, ίσιος καί διά προ- 
ιρύλαξιν εκ τών έκσφενδονιζομένων λίθων καί τόξων ή άλλων πολεμι
κών όπλων, τών καταφευγόντων εις ταύτα αμάχων πληθυσμών. Είναι 
κατάδηλα τά σημεία επί πάντων τών σπηλαίοον τούτων επί τών όποιων έτο- 
ποθετούντο δοκοί δρύινοι καί επ’ αυτών έκτυξοντο κατοικίαι ωραίοι, υψη
λοί, ευάεροι καί από πάσης άποψεως υγιεινότεροι.

Όνομαοία Δ ιδυμοτείχου .— Περί τής ονομασίας τού Διδυμοτείχου 
άρκεταί έκδοχαί υπάρχουν καί πολλοί δημοσιογραφικοί αγώνες διεξήχθη- 
σαν, παρατάξεων ύποστηρι-ζουσών έκατέρα τάς απόψεις της μέ τελικόν 
συμπέρασμα ότι καλώς καί λίαν προσφυώς έλαβεν ή πόλις τό όνομα Διδυ- 
μότειχον. Ό  Γεωγράφος Μελέτιος, λέγει ό αείμνηστος Δρακοντίδης, μνη- 
μ ο νεύει έν τη Γεωγραφία του ότι πριν ή κληΘή Διδυμότειχον, έλέγετο Δύμη
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ή Δήμος. Και εκφράζει την εικασίαν δτι πιθανόν νά προήλθαν ή ονομασία 
έκ τής λέξεως ταύτης, ήτοι τής Δύμης. Κάμνων όμως λόγον περί τοΰ ιστο
ρικού Βιλλαρδουΐνου, οστις ομολογεί δτι οι κάτοικοι Διδυμοτείχου κατά 
την Δ' σταυροφορίαν άπέσφαξαν πάσαν την έκ 1000 ατόμων φρουράν 
των Φράγκων έγιναν κύριοι τής πόλεως, επειδή ονομάζει την πόλιν Dimos 
ή Dimot αμφιβάλλει άν όντως έκ των λέξεων τούτων προήλθεν ή ονομα
σία Διδυμοτείχου, διότι τά ονόματα ταύτα είναι απλά καί άνευ διπλασια
σμού. Di-Dinvot. ’Επί τού σημείου αυτού, όντος ακόμη ·έν ζωή τού αειμνή
στου Δρακοντίδου, διεφωνήσαμεν καθ’ δτι δεν είναι δυνατόν μία λέξις 
ελληνική νά προφερθή καί λατινιστί ή γαλλιστί άπαραλλάκτως, διότι ή 
γαλλική "ίσως νά μήν έχη αναδιπλασιασμούς, διότι ή προφορά εις ξένην 
γλώσσαν τής ελληνικής είναι, δύσκολος καί προύτάξαμεν τήν λέξιν Άδρια- 
νούπολις έχουσαν 6 συλλαβάς καί οί Γάλλοι ώνόμαζον Adrinople μέ 4 συλ- 
λαβάς. Εΐχομεν δε τήν γαλλικήν εταιρίαν σιδηροδρόμων, ήτις (ονόμαζε τό 
Διδυμότειχον Demotica τήν δέ Τουρκίαν, ή οποία έγραφε τήν πόλιν 
Dimotoca έξ ού προήλθεν καί ή ανόητος καί αστήρικτος εκείνη γνώμη τού 
Έβλιγιά Τσελεμπή περί προελεύσεως τού ονόματος Διδυμοτείχου έκ τού 
Δήμου καί Δούκα!!!

Εις πολλά ιστορικά σημεία Βυζαντινής εποχής βλέπομεν τό Διδυμό- 
τειχον γεγραμμένον με οι. Δεν έχει σημασίαν άν ορθογραφικώς δεν ευ
σταθή μέ οι. Τό βέβαιον είναι δτι έλέγετο Διδυμότειχον όποιονδήποτε καί 
άν είχε γραμματικόν καί ορθογραφικόν τύπον. Τό όνομα Διδυμότειχον 
άναμφισβητήτως προήλθεν έκ τού Δίδυμον—τείχος. Καί πράγματι. Μία 
έπίσκεψις έπί τού φρουρίου πείθει τον πλέον δύστροπον συζητητήν δτι ή 
πόλις προφανώς ώνομάσθη Διδυμότειχον διότι από τού άποκρήμνου βρά
χου τής βόρειας πλευράς τού φρουρίου μέχρι τού έξαγωνικού πύργου τής 
εκκλησίας τού Χριστού, άπόστασις αρκετή περί τά 500 μέτρα, είναι ακόμη 
κατάδηλα τά διπλά τείχη τού τομέως τούτου, οστις εχων τό έδαφος επι
κλινές καί οπωσδήποτε προσιτόν επέβαλε τήν άνέγερσιν διπλών τειχίϋν 
τού ενός χαμηλού ώς έρείσματος καί τού δευτέρου, κυρίως τείχους, υψηλού, 
άπέχοντος 5— 6 μέτρα τού πρώτου. "Οπως είπομεν εις έτερον σημεϊον τής 
παρούσης τό δίδυμον, δπερ έδο> σημαίνει διπλούν= διπλάρικα παιδιά όπως 
λέγονται εδώ τά δίδυμα, δέν έπεξετάθη περαιτέρω, διότι, ή φύσις τού εδά
φους δέν άπήτει τούτο, πλήν σημείων τινών θεωρηθέντων τότε επισφαλών 
λόγω ρωγμών τού βράχου. Τοιαύτα τμήματα τού μικρού τείχους υπάρχουν 
εις τήν νότιον καί δυτικήν πλευράν τού τείχους. Άπορούμεν όμως, διατί 
•δ αείμνηστος Δρακοντίδης δέν άπεδέχθη τήν προέλευσιν τούτην τού ονό
ματος Διδυμοτείχου καί δέν ήκολούθησε τήν ερμηνείαν ταύτην, ήτις εί- 
_ναι κραυγαλέα, λέξας δτι δέν βλέπει τά διπλά τείχη καί δτι οί έχοντες τήν 
-γνώμην ταύτην των διδύμων τειχών δέν άποδε'ίκνύουσιν αυτήν. Προβάλ-
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λων διαρκώς τδ «παν διπλούν δεν είναι δίδυμον» ήμφισβήτει την προέλευ- 
σιν τοϋ ονόματος καί άφήκε τδ δέμα ανεξάντλητου δι’ αυτόν, ϊνα έγκύψη 
εις περισσοτέρας μελετάς επ’ αύτοϋ, δπερ δεν κατώρθωσε διότι προώρως 
έκόπη τδ νήμα τής ζωής του.

*Ιατορικά γεγονότα τον Δ ιδυμοτείχου .— Τδ Διδυμότειχου κατά την 
Βυζαντινήν εποχήν ύπήρξεν Ισχυρότατου προπύργιου τής Αυτοκρατορίας, 
λόγιο τής δέσεως εις ήν εύρίσκετο καί λόγω τής όχυρότητός του επί τής 
οδού τής πρδς Κων)πολιν άγούσης. Έβασίλευσαν έν τή πόλει ταύτη αρκε
τοί Αύτοκράτορες καί μεγάλοι άξιωματούχοι τής Αυτοκρατορίας. Διεδρα- 
ματίσδησαν πολλά πολεμικά γεγονότα, τά όποια έκάλυ-ψεν ό πέπλος τής 
λήθης δυστυχώς. ’Ολίγα τινά σποραδικώς αναγράφονται εις διάφορα συγ
γράμματα ενώ ταύτα ήδύναντο νά άποτελέσωσι τόμον ολόκληρον ιστορικού, 
πολεμικού καί κοινωνικού περιεχομένου τής εποχής καθ’ ήν ήκμαζε, μέχρι 
τής καταλήψεοος αυτού ύπδ τών Τούρκων τώ 1361. ’Εσχάτως έπεχείρη- 
σαν πολλοί νά συλλέξουν υλικόν ιστορικόν τού τόπου αυτού, είς δε τούτοον 
ό κ. Γ. Ευθυμίου, δστις έγκύψας περισσότερον παντός άλλου είς τήν μελέ
την τής ιστορίας τού τόπου άνέσυρεν είς τδ φώς τής δημοσιότητος, ιστο
ρικά γεγονότα τρανής σημασίας καί άναμφισβητήτου πραγματικότητος. 
Έν τή επιθυμία μου όπως ταύτα καί άλλα πολλά διαφόρων πηγών κατα
στούν κτήμα τών πατριωτών μου ήχθην είς τήν άπόφασιν νά παραθέσιο 
ταύτα είς τήν παρούσαν συλλογήν ΐνα μή ώσιν άμοιροι, τής ιστορίας τού 
τόπου των. 'Ως εϊδομεν είς έτερον σημείου τής παρούσης έν Διδυμότειχό) 
έγεννήθη ό σπάνιάς στρατηγικής ίκανότητος καί άδαμάστου, συνετού όμως, 
χαρακτήρος ’Ιωάννης Δούκας Βατάτσης, ό όποιος ένυμφεύδη τήν θυγατέρα 
τού Θεοδώρου Α ' Λασκάρεως Ειρήνην καί μετά θάνατον αυτού έγινε 
Αύτοκράτωρ τής Νίκαιας ύπδ τδ όνομα ’Ιωάννης Γ ',

Τάς πολεμικάς επιχειρήσεις αυτού κατά τών Φράγκων καί άλλων αλ
λοφύλων περιεγράψαμεν καί περιττεύει νά έπαναλάβωμεν έκτενώς. ’Επί 
τών χρόνων τού Αύτοκράτορος τούτου έγιναν φοβεραί έπιδρομαί Κομάνων 
κατά τής Θράκης, οίτινες έλεεινώς έδήωσαν τήν χώραν. Ούτοι έπολιόρκη- 
σαν καί τδ Διδυμότειχου χωρίς νά κατορθώσωσι νά κυριεύσουν αυτό λόγοι 
τής όχυρότητός του, πλήν κατέκαυσαν τήν έξω τού φρουρίου πόλιν εντε
λώς. Πρδς καταδίωξιν τούτων έπήλθεν ό διάδοχος τού Ίωάννου Βατάτση 
Θεόδωρος Β ' Λάσκαρης (1254— 1258) καί παρέμεινεν είς Διδυμότειχου 
ώς πρώτον σταθμόν καί ορμητηρίου τών Βυζαντινών πρδς καταδίωξιν τών 
έοπιδρομέων βαρβάρων. Μετά τήν άναχώρησιν αυτού είς τήν έδραν τής 
Αυτοκρατορίας του καί πάλιν είσώρμησαν Βούλγαροι τώρα καί Κομάνοι 
είς Θράκην, πολίΌρκήσαντες καί τδ Διδυμότειχου, τδ όποιον καί πάλιν δεν 
κατώρθωσαν νά κυριεύσουν λόγω τού οχυρού φρουρίου του αλλά καί πά
λιν κατέστρεψαν είς τδ παντελές τά πέριξ χωρία καί τήν εξο» τού φρουρίου
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άνοικοδομηθεϊσαν πάλιν. Τά τής πολιορκίας ταύτης έχομεν αναπτύξει 
εις τό κεφάλαιον τής πανηγύρεως τής Πεντηκοστής. Το Διδυμότειχου διε- 
δραμάτισε και σπουδαίου ρόλον εις τάς διενέξεις τάς δυναστικός, τάς με
ταξύ ’Ανδρονίκου Β ' Παλαιολόγου και Ανδρονίκου τοϋ Γ ' Παλαιολόγου 
καθώς και μεταξύ τοΰ Ίωάννου Καντακουζηνοϋ1 και τής Βασιλομήτορυς 
Ειρήνης μητρός τοΰ ανηλίκου Αύτοκράτορος Ίωάννου Ε ' τοΰ Παλαιο- 
λόγου. Κατά το διάστημα τοΰτο τοΰ εμφυλίου πολέμου το Διδυμότειχου 
υπήρξε πρωτεύουσα τοΰ Κράτους τοΰ ’Ανδρονίκου Γ ' καί τοΰ Ίωάννου 
Καντακουζηνοϋ. Εις τό διάστημα τοΰτο κυριολεκτική άναστάτωσις είχε 
γίνει εις την Αυτοκρατορίαν αυτήν, ήτις έχει ως εξής:

1) ’Επί τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου 1261— 1282 
άνεκτήθη ή” Κων) πόλις υπό των Βυζαντινών καί άνήλθεν εις τον θρόνον 
μετά τον θάνατον αύτοΰ ό υιός του ’Ανδρόνικος Β ' Παλαιολόγος. Ό  Α ν
δρόνικος δύο φοράς ένυμφεύθη. Ή  πρώτη σύζυγός του ήτο θυγάτηρ τοΰ 
Ούγγρου βασιλέως, "Άννα. Ή  δε δευτέρα ήτο ή αδελφή τοΰ Μαρκησίου 
Μομφερατικοΰ, Ειρήνη. Ό  Ανδρόνικος Β ' προσέλαβεν ώς συμβασιλέα τώ 
1295 τον Μιχαήλ Θ ' υιόν του, δστις απίθανε τό 1320. Ό  Μιχαήλ Θ ' 
είχε σύζυγον τήν ’Αρμενίαν πριγκήπισσαν Ξενίαν έκ τής οποίας έγεννήθη 
ό ’Ανδρόνικος. Μετά τον θάνατον τοΰ Μιχαήλ Θ' ό ’Ανδρόνικος ό Β ' 
ήθέλησε νά άναδείξη συμβασιλέα τον έκ τοΰ υίοΰ του Κων)νου εγγονόν 
του Μιχαήλ Καθαρόν. Άλλ’ ό έκ τοΰ Μιχαήλ Θ' έγγονός του Ανδρόνικος 
έπανεστάτησε εναντίον τοΰ πάππου του. Ούτως έσχηματίσθη ισχυρόν κόμμα 
εναντίον τοΰ ’Ανδρονίκου Β ' καί ή ψυχή τοΰ κόμματος ήτο ό ’Ιωάννης 
Καντακουζηνός. Επειδή ό νέος ’Ανδρόνικος έθεωρήθη υπαίτιος τοΰ φόνου 
τοΰ άδελφοΰ του, φεύγων τήν οργήν τοΰ Αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Β ' 
ήλθε καί έγκατεστάθη εις Διδυμότειχου τό όποιον έκαμε όρμητήριον των 
επιχειρήσεων κατά τοΰ πάππου του. ”Έχων έδραν τό Διδυμότειχον ήθέλησε 
νά απόσπαση ολόκληρον τήν Θράκην εις τήν κυριαρχίαν του. Άλλ’ ή Θράκη 
τότε ήτο τό κύριον στήριγμα τής Βυζαντινής έν Κων)πόλει Αυτοκρατο
ρίας. Ή  μικρά ’Ασία είχε κατακλυσθή από Σελτζούκους καί ’Οθωμανούς 
Τούρκους.

Άφοΰ έσχημάτισε στρατόν αποφάσισε δι’ έκστρατείας νά πάρη με 
το μέρος του τάς πόλεις τής Θράκης, αί όποΐαι ήσαν πισταί εις τον ’Ανδρό
νικον τον Β '. ’Αντιβασιλέα, ώρισεν εις Διδυμότειχον τήν θείαν του Θεο
δώραν καί τρόπον τινά στρατηγόν καί ηγήτορα τής όλης άποστάσεως καί 
πολεμικής έπιχειρήσεως είχε τον Δομέστιχον, Ίωάννην Καντακουζηνόν. 
Ή  εκστρατεία δεν είχεν ούδέν αποτέλεσμα καί ό ’Ανδρόνικος έπέστρεψεν 
εις Διδυμότειχου καί 'διέλυσε τον στρατόν του. ’Εκεί κατελήφθη υπό νόσου 
προφανώς έκ κρυολογημάτων. Τήν άνοιξιν 6 ’Ανδρόνικος έπεχείρησεν
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άλλην εκστρατείαν καί έκ Διδυμοτείχου ήλθεν εις ’Άπρω καί Γαρέλλαν. 
Κατέλαβε την ’Άπρω, παρεδόθη καί ή Γαρέλλα, ώς και οί Σάκκοι τής πε
ριοχής Ροδόπης. Έν τώ μεταξύ τά δύο κόμματα ελαβον διαστάσεις καί 
έπεξετάθη τό κόμμα τού Ανδρονίκου τού Νέου καί εις την Θεσσαλονίκην 
οπού έγινε στάσις καί οί οπαδοί τού νέου Ανδρονίκου συνέλαβον τον Δε
σπότην Θεσσαλονίκης Κων)νον, τον όποιον μετήγαγε δι’ απεσταλμένων του 
6 Ανδρόνικος εις Διδυμότειχον όπου τον έφυλάκισε.

Προς άντιμετώπισιν τής καταστάσεως ό Ανδρόνικος συνεμάχησε μετά 
των Τουρκίαν, οίτινες έβάδιζον εναντίον τού νέου 'Ανδρονίκου. Έκ των 
υστέρων, φαίνεται, κατενόησαν άμφότεροι οί Άνδρόνικοι τό μέγα των 
σφάλμα νά επιτρέπουν τούς νέους εχθρούς τής Αυτοκρατορίας νά άναμι-
γνύωνται καί εις τά εσωτερικά αυτής, συνεφιλκόθησαν πάππος καί έγγονός 
καί ο πρώτος άνεγνώρισεν ώς συ μ βασιλέα τον Ανδρόνικον, (ί>ς Ανδρόνι
κον Γ '. Αφού δε συνέταξαν έγγραφον συμφωνίαν ό ’Ανδρόνικος Γ ' 
παρεχώρησε εις τον πάππον του ή μάλλον εις την ενιαίαν Αυτο
κρατορίαν τάς ύπ’ αυτού κατεχομένας χώρας καί επέστρεψεν εις Διδυμό
τειχου δπου ήτο ή σύζυγός του Ειρήνη γερμανικής καταγωγής καί ήτις 
άπέθανε χωρίς νά τεκνοποιήση. Έν Διδυμοτείχω ακόμη ευρισκομένου τού 
Ανδρονίκου, οί Βούλγαροι υπό τον Γεώργιον Τερτερήν κατέλαβον καί κα- 
τέστρεψαν την Φιλιππούπολιν καί κατήρχοντο προς την Άδριανούπολιν, 
Βήραν (Φέρρας) καί Τραϊανούπολιν. Ό  νέος Ανδρόνικος ήλθε μετά τού 
στρατού του προς προάσπισιν τής πόλειος Άδριανουπόλεως καί ενώ έπέ- 
στρεφεν εις Διδυμότειχον μέ ολίγον στρατόν συνηντήθη μετά τών Βουλγά
ρων πλησίον τού χωρίου Προμοσούλου καί συναφθείσης μάχης κατενίκησε 
τούς Βουλγάρους, κομίζων τά λάφυρα εις Διδυμότειχον.

Αφού άπέθανεν ή Ειρήνη τού Ανδρονίκου Γ ' ούτος συνεζεύχθη τήν 
’Άνναν τής Σαβοΐας καί δτε μετά τον γάμον ήρχετο εις Διδυμότειχον 
συνεπλάκη με τούς Τούρκους καί έ,πληγώθη εις τον πόδα. Ή  συμφιλίωσις 
τών 2 Άνδρονίκων ολίγον διήρκεσεν. Έξέσπασε πάλιν ή διαμάχη καί πά
λιν τότε τό Διδυμότειχον πιστόν εις τον Ανδρόνικον έγινε πρωτεύουσα 
καί όρμητήριον τών επιχειρήσεων του. Συνήθροισε στρατεύματα καί άντε- 
παρετάχθη κατά τών αύτοκρατορικών στρατευμάτων άφίσας εις Διδυμό- 
τειχον τήν νέαν σύζυγόν του ’Άνναν καί τήν θείαν του Θεοδώραν μητέρα 
τού Ί .  Καντακουζηνού. Έκ Διδυμοτείχου έπορεύθη προς Μακεδονίαν καί 
έφθασε μέχρι Καστορίας καί αφού έτακτοποίησε τά τής διοικήσεο^ς τής 
Μακεδονίας καί δή Θεσσαλονίκης έπέστρε·ψεν εις Διδυμότειχον. Τέλος έκ- 
ραγέντος πολέμου ένίκησεν ό Ανδρόνικος Γ ' καί κατέλαβε τήν Κων)πολιν 
έξαναγκάσας τον πάππον του νά παραιτηθή καί νά περιβληθή τό μοναχικόν 
σχήμα 1328. Ό  πάππος του ούτος άπέθανε τό 1332 καί ούτως ό Ανδρόνι
κος Γ ' έγινε κύριος τής ·δλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ή  επιτυχία 
αυτή τής καταλήψεως τού θρόνου τον έμέθυσε καί επειδή ήτο επιρρεπής
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εϊ,ς διασκεδάσεις και τά κυνήγια περισσότερον χρόνον καταναλίσκων εις 
αυτά παρά ειίς υποθέσεις του Κράτους, εγινεν ούσιαστικώς κύριος τής Κυ- 
βερνήσεως ό I. Καντακουζηνός, άναλαβών έσωτερικάς κα'ι έξωτερικάς υπο
θέσεις του Κράτους. Παρ’ όλα όμως ταϋτα ό Ανδρόνικος Γ ' εκστρατεύει 
κατά των Βουλγάρων είσβαλύντιον υπό την αρχηγίαν του Μιχαήλ εις 
Άδριανούπολιν, έξεδίωξεν έκεϊθ'εν αυτούς καί κατήλθεν εις Διδυμότε'ΐχον 
παλαιόν ορμητήριόν του καί πρωτεύουσαν τού χωριστού κράτους, το όποιον 
έδημιούργησε άποστατήσας έκ τού πάππου του καί άσθενήσας εν Διδ)χω 
βαρέως άπέθανε το 1341. Ό  Ανδρόνικος Γ ' άπέκτησεν έκ τής Ά ννης 
δευτέρας συζύγου του υιόν τον Ίωάννην Ε ', δστις διεδέχθη τον πατέρα 
του ένδεκαετής ών καί έπετροπευετο από τον παρακοιμώμενον Άπόκαυ- 
κον καί την μητέρα του. 'Ο ’Ιωάννης Καντακουζηνός, παρεμερίσθη καί τά 
σχέδια τά όποια ώνειρευετο έν περιπτώσει θανάτου τού ’Ανδρονίκου Ζ' 
άπέτυχον, περί καταλήψεως τής αρχής. Είχε νά αντιμετώπιση όμως, εάν 
ήθελε κινηθή προς τήν φιλοδοξίαν του αυτήν, ανθρώπους ισχυρούς ήτοι: 
Άπόκαυκον, Πατριάρχην Καλέκαν κλπ. Εναντίον του έστράφησαν, αφού 
διέγνωσαν τάς διαθέσεις του, ή μήτηρ τού ’Ανδρονίκου Γ ' καί ή σύζυγος 
αυτού, "Αννα τής Σαβοΐας. Ή το  επομένως μοιραίου νά έκραγή, νέος εμ
φύλιος πόλεμος μεταξύ τού Καντακουζηνού καί των ανωτέρω αντιπάλων 
του καί εις τον εμφύλιον τούτον σπαραγμόν ξένοι λαοί, δι’ ίδιον αύτών συμ
φέρον, έτάσσοντο άλλοτε υπέρ τού ενός καί άλλοτε υπέρ τού άλλου μέ σκο
πόν έξασθενήσεως άμφοτέρων. Σέρβοι, Βούλγαροι, Σελτζούκοι, Τούρκοι 
άνεμείχθησαν προς διάβρωσιν τής Β. Αύτοκρατορίας. Άντιληφθείς ό Καν
τακουζηνός δτι τά πνεύματα ήσαν εναντίον του καί ίνα διαλύση πάσαν 
κατ’ αύτού υπόνοιαν, παρεσκεύασε στόλον νά αντιμετώπιση τούς Τούρκους, 
οίτινες ήσαν έτοιμοι νά εισβάλουν εις τήν Θράκην καί έθεσεν επί κεφαλής 
τον Άπόκαυκον καί ήρχισε συλλέγουν στρατόν. Όρμητήριόν του είχε τό 
Διδυμότειχου όπως είχε καί ό ’Ανδρόνικος Γ '. Κατενίκησε τούς Τούρκους, 
δπως γράφει ό ίδιος, εις τήν χερσόνησον Καλλιπόλεως, Ένφ όμως διέμενεν 
εις Διδυμότειχου ασχολούμενος μέ τήν μελλοντικήν άπόκρουσιν των Τούρ
κων λαμβάνει δι’ απεσταλμένων έκ Κων) πόλεοσς ειδήσεις τής βασιλίσσης 
’Άννης ότι αύτη έκήρυξε πόλεμον κατ’ αύτού. Δέν έπίστευσεν εις τάς 
αγγελίας καί έστειλεν απεσταλμένους νά διαπιστώσουν άν πράγματι όσα 
ήγγέλθησαν ήσαν αληθή. Οί απεσταλμένοι έφθασαν εις Σηλυβρία,ν, συνε- 
λήιρθησαν από ανθρώπους τού Άποκαύκου καί έφυλακίσθησαν. Ό  Καντα
κουζηνός έκηρύχθη έχθρός τού Κράτους καί έπί πλέον έστάλησαν βασιλικά 
γράμματα εις όλας τάς πόλεις νά μή γίνηται δεκτός παρ’ αυτών. Κατό
πιν τούτων οί περί τον Καντα,κουζηνόν συνεβούλευσαν αύτόν νά στεφθή 
αύτοκράτωρ, πράγμα όπερ ήθελε καί αυτός καί τό άπεδέχθη. Κατά τήν 
στέψιν τού Αύτοκράτορος τούτου ήσαν παρόντες ο'ί αδελφοί τής συζύγου



88 ΔΗΜΗΤΡ Ι ΟΥ ΜΑΝΑΚΑ

του Ειρήνης Ιωάννης και Μιχαήλ. Τά παιδιά τοϋ 'Ανδρονίκου Άσάνη, 
πενθεροϋ τοϋ Καντακουζηνοϋ, 6 οποίος εύρίσκετο εις Κων)πολιν μέ το 
μέρος τοϋ Άποκαύκου καί δχι τοϋ Καντακουζηνοϋ, δ ανεψιός του ’Ιωάννης 
!Ά γ  γελος καί δ πρεσβύτερος υιός του Ματθαίος, ό όποιος ήτο στρατηγός. 
Τά παιδιά τοϋ ’Ανδρονίκου Άσάνη ήσαν φυλακισμένα εις τδ φρούριον 
Βήρας (Φερρών) άπηλευθέρωσε δε αυτά δ Καντακουζηνός καί έκάλεσε 
νά παραστοϋν. εις την στέψιν.

Τά βασιλικά ενδύματα τοϋ Καντακουζηνοϋ έγιναν εν Διδυμοτείχφ 
διότι εις τήν πόλιν ταύτην, όπως εϊπομεν αλλαχού, ήκμαζεν ή χρυσοχοϊκή, 
συνεχισθείσα μέχρι καί Τουρκοκρατίας, οί δε χρυσοχόοι άποτελέσαντες 
ιδιαιτέραν συνοικίαν ήσαν διαπρεπείς καί δ αριθμός των έφθανε άνω των 
50 έκτος των τσιρακίων καί καλφάδων αυτών. ’Επίσης τά υποδήματα 
αύτοϋ έγιναν καί αυτά έν Διδυμοτείχφ καί προσηρμάσθησαν εις τούς πό- 
δας του υπό τοϋ πλησιεστέρου συγγενούς του τό έν καί τό έτερον υπό τοϋ 
έπιφανεστέρου στρατηγοϋ αυτού. Έκτοτε τό έθιμον τούτο έπεκράτησε καί 
τώρα ακόμη τά υποδήματα τής νύμφης προσαρμόζονται υπό πλησιεστέρου 
συγγενούς ή καί αδελφού αυτής. Ό  μέν κ. Ευθυμίου γράφει δτι ή στέψις 
έγινεν έν τή οικία τοϋ Αύτοκράτορος παλαια μητροπόλει καί δτι έπειτα 
μετέβη εις τον ναόν τον τιμώμενον επ’ δνόματι τού Γεωργίου Παλαιο- 
καστρίτου. "Αλλοι πάλιν δτι έξεκίνησε προς στέψιν εκ των οικημάτων τοϋ 
ναοΰ καί δτι ή στέψις έγινεν εντός τού ναού αύτοϋ αφού έν πομπή δ βασι
λεύς καί ή συνοδεία του έφιπποι μετέβησαν εις τον ναόν, τοϋ πλήθους όντος 
κατά μήκος παρατεταγμένου καί έπευφημοΰντος τήν ώραν τής διελεύσεως 
τής πομπής καθ’ ήν συνέπεσεν οί κάτοικοι νά θυσιάζουν έμπροσθεν τού πα
ρεκκλησίου τού Αγίου Δημητρίου τήν 26ην ’Οκτωβρίου ημέραν τής μνή
μης του. ’Αναφέρει επίσης δτι ή στέψις έγινεν υπό τοϋ Ιδιου οι’ ιδίων του 
χειρών έπιθέσαντος τό στέμμα επί τής κεφαλής του καί δτι δ βασιλικός 
Σάκκος έγινε στενώτερος από δσον έπρεπε νά γίνη καί τούτο έθεωρήθη ώς 
κακός οιωνός.

Έκ τής τελετής φαίνεται δτι ήτο απών ό Μητροπολίτης, διότι άπου- 
σίαζεν εις Κων)πολιν ώς συνοδικός ή αντίθετος ών τού πραξικοπήματος 
τοϋ Καντακουζηνοϋ δεν ήθέλησε νά λάβη μέρος εις παρανομίαν καί απο
στασίαν. (Ως τότε Μητροπολίτης φέρεται ό Ίλαρίων ώς εξάγεται έκ τού 
παρατιθεμένου καταλόγου των κατά καιρούς άρχιερατευσάντων Μητροπο
λιτών έν τω καταλόγω δε τούτω κατά πολλά διαστήματα, φέρεται ή Μη- 
τρόπολις χηρεύουσα τόσον κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έκ λόγων, ίσως 
πολιτικών, δσον καί κατά τήν διαδεχθεΐσαν Τουρκοκρατίαν έκ λόγων κατα- 
δυναστεύσεως τοϋ λαού υπό τού δυνάστου.

Ό  κατάλογος οϋτος κατηρτίσθη μερίμνη τοϋ άειμνήστου Μητροπο-
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λύτου Φιλαρέτου Βαφείδου («Θρακικά» τόμος 36ος σ. 15) εξαχθείς έκ των 
κωδίκων του Πατριαρχείου Κων) πύλεως, καί έχει οΰτω:

’Έτος ’Έτος
Νικηφόρος 879 Νεόφυτος 1687
Γεώργιος 1232 Νεκτάριος 1689
Ιωάννης 1260— 1272 Ιερεμίας 1692— 1698
Μακάριος 1285 Νεκτάριος 1702— 1746
Ανώνυμος 1304— 1315 Π αίσιος 1708
Θεόδουλος 1315— 1329 Ιωακείμ 1708—1714
Ίλαρίων 1340 Νεόφυτος 1720
’Ανώνυμος 1340— 1345 Μισαήλ 1723
Θεόληπτος 1347—1351 II αίσιος 1727
Μακάριος 1393— 1394 Μισαήλ 1727—1739
Σωφρόνιος 1565 Αυξέντιος 1744—1757
Ματθαίος ή Μακάριος 1580 Αλέξιος 1746
ΙΙαφνουτιος 1584, 1587, 1590, Νεόφυτος 1757

1597 Μεθόδιος 1764
Ματθαίος 1591 Π αίσιος 1779—1803
Ίωάσαφ 1596 Ιερόθεος 1798
Σωφρόνιος 1601 Ζαχαρίας 1801—1806
Ίωάοαφ 1605— 1606 Π αίσιος 1803
Δανιήλ 1606, 1608 Μελέτιος 1803—1814
Ίωάοαφ 1611— 1613 ’Άνθιμος 1814—1821
"Άνθιμος 1614 Καλλίνικος 1821—1835
Δανιήλ 1616 Άοέρκιος 1835—1841
"Άνθιμος 1620 Βησαρίων 1841—1847
Παρθένιος 1620 Μελέτιος 1847— 1849
Λαυρέντιος 1621 Διονύσιος 1853- —1855—1859—
"Άνθιμος 1621—1631 1860
Λαυρέντιος 1631—1633 Μελέτιος 1849—1860
Δανιήλ 1633 Μελέτιος έτερος 1860—1868
Άνανίας 1635 Διονύσιος 1868— 1873
Διονύσιος 1636 Σοχρρόνιος 1873—1874
Δανιήλ 1638 -1639 Μελέτιος 1874—1877
Κλήμης 1641 Σωφρόνιος 1877— 1878
Ιάκωβος 1645 Μεθόδιος 1878—1893

Κλήμης 1646— 1650 Φιλόθεος 1893— 1896
Ιάκωβος 1651— 1669 Κω ν ) τίνος 1896—1899
Νεόφυτος 1672 Φιλάρετος 1899—1928
Γρηγόριος 1672, 1683, 1684—94 Ιωακείμ 1928— 1955
Νεκτάριος 1679 Κων) νος νυν
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Μετά την άνακήρυξίν του ώς Αύτοκράτορος οΊ έν Κων) πόλει έστει
λαν κατ’ αυτοϋ τον πενθερόν του ’Ανδρόνικον Κομνηνόν. Λόγω όμως τοϋ 
χειμώνας δεν επετράπη σαν επιχειρήσεις. Εις την διαμάχην του Καντακου- 
ζηνού καί Ίωάννου τοϋ Ε ' διά των επιτρόπων αυτοϋ άνεμίχθησαν ολαι 
αί πόλεις Θράκης, Μακεδονίας καί Θεσσαλίας καί ένώ ο λαός των πόλεων 
έτάχθη με τό μέρος τοϋ Ίωάννου Ε ' το πλεϊστον, οι άρχοντες των πόλεων 
υπέρ τοϋ Καντακουζηνοϋ. Αί αλλεπάλληλοι στάσεις έπέφερον μεγάλας 
καταστροφάς διότι δ λαός των πόλεων καθ’ έκάστην έξεγείρετο καί τά 
έκ τοϋ εμφυλίου πολέμου δεινά είναι ανεπανόρθωτα. Καί τό Διδυμότειχον 
έστασία,σεν όταν δ Καντακουζηνός εύρίσκετο εις Βήραν (Φέρρας) πολιορκών 
το φροΰριον καί έγινε·' κύριος αυτοϋ διά τής προσχωρήσειος τοϋ φρουράρ
χου Ίωάννου Βατάτση μέ ολίγους στρατιοδτας. Έ ξ άλλου δ Άπόκαυκος 
καταλαβών την Αίνον εις την αντίπεραν όχθην τοϋ "Εβρ-ου έστειλε γράμ
ματα εις Διδυμότειχου καλών τούς άρχοντας αυτοϋ νά υποταχθούν καί 
κατέλθωσιν εις Αίνον. Εις τό Διδυμότειχον παρέμενεν ή σύζυγος τοϋ Καν
τακουζηνοϋ καί δ αδελφός αυτής "Ιωάννης Άσάνης. 'Ο Ιωάννης Βατά- 
τσης ήτο δομέστιχος τοϋ Ίωάννου τοϋ Ε ' Παλαιολόγου καί είχε προσχω
ρήσει εις τον Καντακουζηνόν. Πριν ή κατέλθουν οί στασιάσαντες εις Αί
νον τή προσκλήσει τοϋ Άποκαύκου, ούτος έξεκίνησε διά Διδυμότειχον, τό 
όποιον καί έπολιόρκησε αλλά δεν κατώρθωσε νά τό έκπορθήση λόγω τής 
όχυροόσεώς του. Μη δυνηθείς νά έκπορθήση τό Διδυμότειχου έπανήλθεν εις 
Κων)πολιν καί την πολιορκίαν τοϋ Διδυμοτείχου άνέθεσεν εις τον γαμβρόν 
του ’Ανδρόνικον Γίαλαιολόγον. Ή  θέσις των Διδυμοτειχιτών ήτο δεινή 
διότι κατόπιν τόσων πολιορκιών, ώς νά μην έφθανον αί έπιδρομαί τών αλ
λοφύλων, ήρχισαν στερούμενοι τροφών. Είναι δέ φυσικόν επόμενον είς 
τοιαύτας περιπτώσεις νά μένουν οί αγροί ακαλλιέργητοι καί πασα εργα
σία προς παραγωγήν γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων νά στα- 
ματα. Τό κακόν δέ τώρα ήτο ότι. τά δεινά προήρχοντο εκ τών αδελφών των 
καί αί καταστροφαί έκ τών εμφυλίων σπαραγμών είναι όδυνηρότεραι. Ό  
Καντακουζηνός έπεδίδετο είς επιχειρήσεις προς έυσωμάτωσιν πόλεων Θρά
κης καί Μακεδονίας, αί οποΐαι ήσαν πισταί είς τό Βυζάντιον καί εϊπομεν 
δτι είς Διδυμότειχον παρέμενεν ή σύζυγός του Ειρήνη μέ ολίγους στρα
τηγούς. Καί επειδή παρετείνετο ή απουσία τοϋ Καντακουζηνοϋ δ δέ στρα
τός ο κυβερνητικός έπολιόρκει στενώτερον τό Διδυμότειχον καί τά τρό
φιμα ήρχισαν νά μή υπάρχουν έζητήθη συ μ μα χία από τον ’Αλέξαν
δρον Βασιλέα τών Μυσών επί πολλοϊς άνταλλάγμασι καί ΰποσχέσεσι. Ή  
συμμαχία αυτή μετά τών Βουλγάρων κακοεγαρακτηρίσθη. Ό  Καντακου
ζηνός όμως έδικαιολόγησεν έκ τών υστέρων τούς άρχοντας Διδυμοτείχου 
λέγων υτι ήτο πολιτικός ελιγμός αυτών προς εϋρεσιν διεξόδου έκ τής κα- 
ταστάσεως είς ήν περιήλθον. Οί Βούλγαροι πάλιν κατόπιν τών προτάσεων
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τών έν Διδυμότειχό) αποφάσισαν νά συμμαχήσουν μεν είχον όμως βλέψεις 
καί πρόθεσιν νά καταλάβουν το Διδυμότειχον καί μάλιστα, αν ο Καντακου
ζηνός έπέστρεφεν εκ των επιχειρήσεων σώος νά έδολοφηνήτο. Τούτο άντι- 
ληφθεϊσα ή Ειρήνη έκάλεσε τούς Βουλγάρους νά άπέλθουν διότι δεν είχε 
την ανάγκην των. Οί Βούλγαροι όμως δοθείσης αύτοΐς ευκαιρίας καταλή- 
ψεως τής πόλεως δεν ήννόουν νά άπέλθουν καί διεμήνυσαν ε'ίς τούς έν 
Διδυμοτείχψ ότι εμμένουν εις τά συμφωνηθέντα. Ή  άπάντησις αυτή των 
Βουλγάρων έστενοχώρησε τούς έν Διδυμότειχό) διότι δεν είχον πού νά 
ελπίζουν βοήθειας καί ή κατάληψις τού Διδυμοτείχου ήτο άφευκτος. Ευτυ
χώς οί σύμμαχοι τού Καντακουζηνού Τούρκοι φθάσαντες εγγύς τού Δι
δυμοτείχου κατεπτόησαν τούς Βουλγάρους καί άπήλθον άπρακτοι. Επειδή 
ύ Καντακουζηνός βλέπων ότι δεν ήδύνατο νά άποσπάση μεγάλας πόλεις 
μέ το μέρος του όπως τήν Θεσσαλονίκην κτλ. δ δέ σύμμαχός του τάχα, 
Στέφανος Ντουσάν τής Σερβίας δεν ήτο ειλικρινής προς αυτόν συμμαχών 
άλλοτε μέ αυτόν καί άλλοτε μέ τον Ίωάννην Ε ' ήρχετο δέ καί εις μυστι
κός συνεννοήσεις μέ τούς Βουλγάρους συνεμάχησε μέ τον ήγεμόνα τών 
Τούρκων Άϊδινίου Άμούρ καί ούτως έδόθη -αφορμή εις τούς Τούρκους νά 
άναμιχθούν εις τά εσωτερικά τής Αυτοκρατορίας αλλά καί νά εγκαταστα
θούν ύστερον από ολίγον εις Θράκην. Πλήν αυτού διά νά συ σφίξη ακόμη 
περισσότερον τάς σχέσεις του μέ τούς Τούρκους δέν -έδίστασε νά δώση 
ώς σύζυγον τήν θυγατέραν του Θεοδώραν 13 έτών, εις τον Σουλτάναν Όρχάν 
60 έτών. Τούτο άπετέλεσε στίγμα τής πολιτικής τού Καντακουζηνού, όστις 
απεμπόλησε καί εθνισμόν καί θρησκείαν προς κορεσμόν τού κομματικού 
του πάθους καί ίκανοποίησιν τής άρχομανίας καί φιλαργυρίας του. Καί- 
τοι ιστορικοί τινες δικαιολογούν τρόπον τινά τήν πολιτικήν του αυτήν έν 
τούτοις δ χαρακτηρισμός τού άνεκδιηγήτου δέν παύει αναγραφόμενος εις 
τάς ιστορίας τού έθνους μας. Έάν διά τής πολιτικής του τούτης έπέσπευσε 
τήν κατάληψιν υπό τών Τούρκων τής Θράκης ή ο ισχυρισμός ότι ούτως ή 
άλλως οί Τούρκοι θά διήρχοντο εις Ευρώπην ήτο αληθής, ή πολιτεία τού 
Καντακουζηνού κατασπιλούται.

'Οπωσδήποτε τό Διδυμότειχον είχε τήν τύχην νά δεχθή έν Ευρώπη 
πρώτον τούς Τούρκους ώς συμμάχους καί φιλοξενούμενους καί μετά τήν 
φιλοξενίαν κατά τήν άποχώρησίν των νά καταστρέφουν τό παν όπόθεν 
διήρχοντο καί τελικώς νά καταλάβουν τούτο. 'Όταν δ Καντακουζηνός επα
νήλθε ν εις Διδυμότειχον έξεστράτευσε πάλιν εις Θράκην καί μάλιστα έχων 
καί τήν έπικουρίαν τού Άμούρ. Ό  Αλέξιος πάλιν Άπόκαυκος μαθόον 
ότι ή στρατιά τού Άμούρ άνεχιόρησεν έκ Θράκης άφίσας τμήμα αυτού 
προς έπικουρίαν τού Καντακουζηνού, συμμαχήσας μετά τών Βουλγάρων 
έπήλθε κατά τού Διδυμοτείχου μέ πολυάριθμον στρατόν. Εις Διδυμότειχον 
ύπήρχεν αρχών δ αδελφός τής συζύγου του Ειρήνης, Ιωάννης Άσάν. Ό
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Άπόκαυκος έπολιύρκησε το Πύθιον άλλα δεν ήδυνήθη νά καταλάβη τοΰτο 
λόγω τής οχυρότητας αυτοΰ. Και τώρα ακόμη τό οχύρωμα τοΰ Πυθίου 
είναι έν καλή καταατάσει καί άπόρθητον έθεωρεΐτο διά την εποχήν του. 
Μαζυ μέ τον Άπόκαυκον ήτο καί δ πενθερός τοΰ Καντακουζηνοΰ Άσάνης 
ενώ δ υιός αυτοΰ Άσάνης Ιωάννης ήτο εις τδ στρατόπεδον τοΰ Καντα
κουζηνοΰ. Ό  πενθερός του όμως έπνίγη κολυμβών είς τα ΰδατα τοΰ 'Έβρου 
παρά τδ Πύθιον. Έπί 7 έτη διήρκεσεν δ εμφύλιος αυτός πόλεμος Έοάννου 
Ε ' καί Καντακουζηνοΰ. Τέλος οί διαμαχόμενοι συνεφιλιώθησαν δ δε Καν- 
τακουζηνδς άνεκηρύχθη συμβασιλείς καί έστέφθη τδ 1347 δώσας σύζυ
γον προς τδν Ίωάννην τδν Ε ' την θυγατέρα του Ελένην. Ό  Ιωάννης ό 
Ε ' άργότερον επεσκέφθη δι’ ολίγον τδ Διδυμότειχον.

Μετ’ ού πολύ έτερον νέφος έπεσκίασε την γαλήνην τής Αυτοκρατορίας 
διότι ό υιός τοΰ Καντακουζηνοΰ Ματθαίος άνακηρυχθείς συμβασιλείς τοΰ 
πατρός του καί έχοον παράδειγμα τδν πατέρα του καί Ανδρόνικον Παλαιο- 
λόγον έπανεστάτησε καί κατέλαβε τδ Διδυμότειχον καί τήν Άδριανούπολιν. 
Ό  πατήρ του τότε έστειλε τήν μητέρα του Ειρήνην, ή όποια κατώρθωσε 
νά πείση τδν υιόν της νά συνδιαλλαγή, με τδν πατέρα του. Αί αλλεπάλληλοι 
αύταί έσωτερικαί ταραχαί, οι εμφύλιοι πόλεμοι, τοίς οποίους εδημιούργη- 
σεν ή άρχομανία καί δ εγωισμός Αυτοκρατορίαν, μεγιστάνων καί στρατη
γών, ήτο επόμενο νά έζαρθρώσουν τδ Κράτος είς βαθμόν άποσυνθέσεως. 
Κατά τά τελευταία ιδίως ετη ή ασύνετος πολιτική των Άνδρονίκων καί τδ 
άλλοπρόσαλλον τής Μακιαβελείαυ πολιτικής τοΰ Καντακουζηνοΰ, δστις 
άνθρωπος τών γραμμάτων καί όξύνους παρασυρθείς άπδ τδ πάθος τής άρ- 
χομανίας δεν έδίστασε καί συγγενικάς σχέσεις μετά των Αγαρηνών νά 
συνάψη, περιήγαγον τήν Αυτοκρατορίαν, είς κατάστασιν πλήρους χρεωκο- 
πίας άπδ πάσης άπόψεως. Ό  Σουλτάνος Μουράτ παρά τάς συνθήκας διε- 
περαιοδθη είς 'Θράκην καί διά τής Καλλιπόλεοος έφθασε πρδ τοΰ Διδυμοτεί
χου, τδ όποιον έπολιόρκησε. Οί έν Διδυμοτείχω άντέστησαν γενναίοας ύπδ 
τήν άρχηγίαν τοΰ πολιτάρχου Μαργαρίτη, τοΰ Ματθαίου καταφυγόντος 
είς Άδριανούπολιν, καί είς τάς άλλεπαλλήλους επιθέσεις τοΰ έχθροΰ έστά- 
θησαν ακλόνητοι. ’Επειδή όμως ή πολιορκία διήρκει καί ούδαμόθεν οί πο- 
λιορκούμενοι άνέμενον βοήθειαν ήναγκάσθησαν νά παραδοδσωσι τήν πό- 
λιν είς τδν εχθρόν επί τώ όρο), όπως πλήν τοΰ Σουλτάνου καί τοΰ φρου
ράρχου νά μή είσέλθουν οί Τούρκοι εντός, τδν όποιον καί έτήρησαν μέχρι 
τής άπελευθεοώσεως τοΰ Διδυμοτείχου μετά 558 έτη σκλαβιάς, είτε συνε
πείς προς τά συμπεφωνημένα είτε διότι ή νωχέλεια δεν έπέτρεπεν είς αυ
τούς νά άνέρχωνται τήν άνωφέρειαν.

Οΰτω τδ Διδυμότειχον κατέστη πρωτεύουσα τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους 
εν Ευρώπη όπου δ Σουλτάνος έπεσκεύασε πρώτον τά τείχη, άτινα υπέστη- 
σαν βλάβας έκ τής πολυχρονίου πολιορκίας, ίδρυσε δημόσια τινα κτίρια,
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Σχολεία, όπως και την άνωτέραν ιερατικήν Σχολήν Μεδρεσέ και στρατιω
τικήν καί ήρχισαν ενταύθα αί προπαρασκευαί διά τήν κατάληψιν τής Κων) 
πόλεως, αφού μετά 4 περίπου έτη από τής καταλήψεως τοΰ Διδυμοτείχου 
κατέλαβε καί τήν Άδριανούπολιν. Κατά το τετραετές τούτο διάστημα από 
τής καταλήψεως τοΰ Διδυμοτείχου μέχρι τής τοιαυτης τής Άδριανουπό- 
λεως υπήρχε εκεχειρία Βυζαντινών καί Τούρκων τά δε σύνορα ευρίσκοντο 
άπο τής όχθης τοΰ 'Έβρου ποταμού μέχρι τοΰ χωρίου Χαλβατζή (Χελι
δόνες) φρουρούμενα υπό τοΰ επισήμου στρατηγού αυτού Λαλασσαχίν ή 
Λαλά πασά όνομασθέντος υπό των κατοικούν καί μέχρι σήμερον υπάρχει 
εις τήν όροθετικήν ανωτέρω γραμμήν θέσις δασοόδης ονομαζόμενη Λαλά 
πασά κάρουσοΰ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΚΑΣ
Δημοδιδάσκαλος



f  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π. Κ Ι Α Κ Ι Δ Η Σ
*Εκ Σαμμακοβίον, σνγγραφενς της Ιστορίας της πατρίδος τον

ΣΗΜ ΕΙΩΣΙΣ ΣΤΝΤΛΞΕΩΣ

Το Θρακικόν Κέντρον και to Σύγγραμμά του τά «Θρακικά» έχουν επαι
νέσει κα'ι έξάρει το εργον τού Θεοδώρου Κιακίδου, την νοσταλγίαν καί 
αγάπην προς την γενέτειράν του Σαμμάκοβον καί την φανατικήν του 
προσήλωσιν εις παν δ,τι αφόρα την πατρίδα, μας Θράκην. Τά «Θρακικά» 

“εις ολόκληρον τον 32ον τόμον των καί με συνέχειαν εις τούς έπακολουθή- 
σαντας 33ον, 34ον καί παρόντα 37ον τό>μους περιέλαβαν, άποκλειστικώς 
με δαπάνας καί φροντίδας των την εκδοσιν τής εργασίας τού αειμνήστου 
Θ. Κιακίδου «Ιστορία Σαμμακοβίου καί των πέριξ Ελληνικών Κοινοτή- 
τιον». Την ευγνωμοσύνην καί τάς ευχαριστίας του ό συγγραφεύς έξέφρασε 
προς τδ Θρακικόν Κέντρον διά τής εις την έπομένην σελίδα καταγωρουμέ- 
νης επιστολής:



ye «Θ P A K I K Α»

Ά9ήναι 6-3-1960
Προς τό Σεβαστόν Δ. Συμβούλων τού ΘρακικοΟ Κέντρου

Ε ν τ α ύ θ α
Θεωρώ καθήκον μου όπως σάς ευχαριστήσω για  την τιμήν που μου έκάματε, 

νά δημοσιευθή το πόνημά: μου των χαμένων πατρίδων μας και κυρίως τής γενε- 
τείρας Σαμμακσβίου και των περιχώρων. Νομίζω· δτι γ ι’ αυτό τό κομμάτι τής Άνατ. 
Θράκης, παρ’ δλας τάς ϊ'δικάς σας προσπάθειας καί παροτρύνσεις, μέχρι τής στι
γμής δεν ένδιεφέρ'θη κανείς νά γράψη τι, κι’ έτσι δ ι’ αύτοΰ τού τρόπου συμπληρώνω 
ένα κενό ιστορίας γ ι’ αυτές τις πάλαι ποτέ άκμάζουσες κωμοπόλεις καί χωρία. 
’Ήρχισα εργαζόμενος άπό τό 1915. Κατ’ αυτό τό διάστημα έσπούδαζα στην Κων- 
σταντινούπολι. Στάς παύσεις έπέστρεψα στο χωριό μου, καθ'’ ήν στιγμήν ήλθε καί 
ό βαλής Άδριανουπόλεως Χατζή Άντίλ μπέης (μισέλλην), δστις έφιλαξενήιθη: σπίτι 
μας, του Δημάρχου τότε πατρός μου. Τά τής άνταμοΐ'βής τής φιλοξενίας αναφέρω 
έν έκτάσει εις τό παρόν πόνημά μου. Διακόψας τάς σπουδάς μου άνέλαιβα: ε·ίς ηλικίαν 
14 ετών την προστασίαν τής όμελοΰς οικογένειας μου εις τόπους εξορίας. Πέντε 
χιλ. περίπου κατοίκους ήρίθμει τότε ή γενέτειρά μου κι’ όταν έπεστρέψαμεν τό 1919 
στο προσκλητήριο τής Πατρίδος έμεινα με 1700! ’Επέτυχε ουτω τό εξοντωτι
κόν πρόγραμμα των Νεοτούρκων. "Ολα αυτά μέ ώθησαν νά κρατώ ήμερολόγιον 
εκ τού οποίου, έν συνδυασμώ, μέ τό τού συνεργάτου μου κ. Κ. Βουτσοπούλου 
καί άλλων πατριωτών μου καί ·έξ άλλων πηγών συνεκέντρωσα ύλην αξίαν νομίζω 
δημοσιεύσεως, ή οποία έπιμεληθεΐσα καί αυμπτυχθεΐσα καταλλήλως τόσον ύπ’ εμού 
όσον καί ύπό του σεβαστού μου συμπατριώτου κ. Ν. Κωνσταντοπούλου, διατελέ- 
σαντος τότε Βουλευτού Σαράντα ’Εκκλησιών καί γνώστου έν λεπτομερείς*: τής 
ιστορίας τών άναφερομένων μερών, εΰρέθη αξία δημοσιεύσεως. Ό  κ. Κωνσταντό- 
πουλος είργάσθη άόκνως έπεξεργασθείς επί έξάμηνον καί πλέον τό έν λόγω υλι
κόν. ’Επίσης έχω περί τις 100 φωτογραφίες καί σκίτσα αξιόλογα, σχετικά μέ την 
ζωήν τών μερών μας, παρεκάλεσα δε καί ελπίζω δτι εΐ δυνατόν μέρος αυτών θά 
δημοσιευθή. "Οσον αφορά τήν έκτύπωσιν κλπ. λεπτομέρειας έμείναμεν σύμφωνοι 
μετά τού αξιότιμου Προέδρου τού ΘρακικοΟ Κέντρου κ. Φ. ΑΛανουηλίδου, ούτινος 
έθαύμασα τήν υπομονήν καί τήν επιεική συγκατάβασιν, κατά τό μακροχρόνιον διά
στημα τής προετοιμασίας, διά τήν άρτιωτέραν έμφάνισιν του έργου εις ολόκληρον 
τον ένα τόμον τών 300 σελίδων, μέ συνέχισιν εις προσεχή, τόμον τών «Θραικικών», 
ϊνα όλοκληρωθή ή Ιστορία  τής πατρίδος μου Σαμμακοΐβ'ίου καί περιχώρων. Ευγνώ
μων δέν θά λησμονήσω δτι άνευ τού πατριωτικού ενδιαφέροντος τοΰ πρώην Υπουρ
γού κ. Φ. Μανουηλίδου καί έξασφαλίσεως παρ’ αυτού τής σχετικής σημαντικής 
δαπάνης, θά ήτο αδύνατον ή πολυετής καί πολύμοχθος αΰτη εργασία μου νά ΐδη 
τό φώς τής δημοσιότητας.

Ευχαριστών καί πάλιν θερμώς τό Θρακικόν Κέντρον καί τον Πρόεδρον αυτού 
ποοσωπικώς.

Διατελώ μετ’ έξαιρετικής τιμής καί άφοσιώσεως 

Θ. Κ1ΑΚΙΔΗΣ

Διά τό έργον ωσαύτως τοΰ Θ. Κιακίδου ήσχολήθη ό Ραδιοφωνικός 
Σταθμός ’Αθηνών άναφέρας περί αύτοΰ εις δύο έκ πομπός του, έξάρας και 
τήν εν προκειμένψ φροντίδα τοΰ Θ. Κέντρου. Σχετικά έγγραφα άνακηρύ- 
ξε·ώς του ώς επιτίμου μέλους τοΰ Θ. Κέντρου ώς καί κριτικάς διαφόρων 
εφημερίδων, δημοσιεύομεν εις τήν έπομένην σελίδα:
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ΘΡΑΚ Ι'ΚΟΝ ΚΕΝΤΡΌΝ 
Άριθ. Πρωτ. 1045 (17-12-62)

Άξιότιμον κ. Θεόδωρου Κιακίδην 
Βρυούλων 9 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

’Αγαπητέ συμπατριώτα καί φίλε,
Ή  διοίκησις τού καθ’ ημάς Θρακικού Κέντρου κατά τήυ συνεδρίασιν της 

15-10-1962 τής Δ.Ε. και κατ’ είσήγησιν τού Προέδρου ημών κ. Φ. Μανουηλίδου, 
έλαβε τήυ άπόψασιν όπως σάς κατατάξη εις την ειδικήν στήλην των ’Επιτίμων (με
λών τού Σωματείου «τιμής ένεκεν» και εις άναγνώρισιυ τής φροντίδος καί ένισχύ- 
σεως των εθνικών σκοπών, υπέρ τής πατρίδος ίμας Θράκης.

"Οτι επί σειράν 'ετών μέ υπομονήν καί εξαιρετικήν στοργήν κατεγίνατε να 
συγγράψητε τήν ιστορίαν τής κωμοπόλεως Σαμμακοβίου καί τής περιοχής του, 
εις λεπτομερείς ιστορικός καί λαογραφικάς σελίδας, δημοσιευθείσας εις το Σ ύγ
γραμμά μας τά «Θραικικά» αποτελεί επαινετήν καί φιλόπονου προσπάθειαν σας, 
αξίαν βραβεύσεως καί θερμών συγχαρητηρίων απάντων τών συμπολιτών ιμας Θρακών.

ΆνακοιυοΟυτες τήν ώς άνω άπάφασιν τού Θρακικού Κέντρου, συγχαίρομεν καί 
προσωπικώς υίμάς καί εΐμεθα (βέβαιοι δτι καί ειίς τό μέλλον δεν θά παύσητε νά 
έπιδεικνύητε τήν αυτήν αγάπην υπέρ τών πνευματικών σκοπών, ούς επιδιώκει, επί 
σειράυ δεκαετηρίδων τό Σωματείου μας.

Ευχόμενοι διά τάς προσεχείς Έορτάς, διατελούμευ,

Μέ εξαιρετικήν έκτίμησιν καί φιλίαν 
Φ. Μ ΑΝ ΟΥ ΗΛ1 ΔΗ Σ 

(Τ.Σ.) Τ. Υπουργός
Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου*

Άθήναι 29 Δεκεμβρίου 1962
’Αξιότιμου κ. Φ. Μαυουηλίβηυ
Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου πρ. Υπουργόν

’Ε ν τ α ύ θ α
Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε,

Είμαι κάτοχος τής υπό ήμερ. 17 τρέχ. 'επιστολής σας. Ή χαρά καί συγκίνησίς 
μου είναι μεγάλη πού τή είσηγήσει σας εις τήν συνεδρίασιν τής .15-10-62 μ’ έκα,τα- 
τάξατε εις τήν εΐδ. στήλην τών επιτίμων μελών τού Σωματείου «τιμής ένεκεν». Ευ
χαριστώ πολύ για τήν τιμή πού μού έγινε κ. Πρόεδρε καί ή όποια θά μέ μείνη 
αλησμόνητος έσαεί. Έπρα,ξα τό καθήκον μου. "Οπως ό πατήρ μου έπεσεν εις τάς 
επάλξεις διά τήν ένωισιν τής τότε Έλλη,ν. Άν. Θράκης μετά τής μητρός Ελλάδος, 
χωρίς νά συνταξιοδοτηθή, ουτω καί εγώ συνεχίζω ειρηνικά τό έργου μου μέ τήν 
διαφοράν δτι έπαθεν ή υγεία μου. Τελευταίως ύστερ’ άπό 40' έτη έπεσκέφθην τήν 
γενέτειράν μου, τό αγαπημένο μου Σαμμακόβι. Διήνυσα τον άπέραντο κάμπο τής 
Θράκης καί τά βουνά τής πατρίδος μου. Έπόνεσεν ή ψυχή μου κ. Πρόεδρε, βλέτπον- 
τάς τα ανεκμετάλλευτα, σέ χέρια αναξίων τεμπέληδων Τούρκων. "Ας είναι καλά οι 
«τρανοί» τής εποχής τού 1922 καί τά κομματικά μίση πού έγιναν άφοριμή νά κα
ταδικάσουν τήν έλληνικωτάτην ’Αν. Θράκην πού άν παρ’ ελπίδα παρέμενεν ελληνική 
ώς συνέχεια τού έλλην. εδάφους, θά άπερροφώυτο οΐ πρόσφυγες τής Μ. ’Ασίας 
καί Πόντου. Τό προσφυγικόν πρόβλημα θά έλύετο αυτομάτως, θά άξιοποιήτο ή 
μπεοεκετλίδικια Θράκη, μας, θά ετμεθα αύτάρκεις, ενώ τώρα φεύγουν τά έλληνικά 
νειάτα στο εξωτερικό προς άγραν τύχης (έθν. άπώλεια). ’Επιθυμώ κ. Πρόεδρε νά

« Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α » 7
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ζήσω νά ίδώ τή Θράκη μας ελεύθερη. >Νά φύγουν οι Τούρκοι άπό την Ευρώπη. Νά 
παν’ στην απέραντη Μ. ’Ασία.

Σάς έκουρασα. Σταματώ ευχόμενος σας κ. Πρόεδρε δπως ό νέος χρόνος 
1963 σάς χαρίζει υγείαν και ευτυχίαν. Βαστάτε γερά τό τιμόνι. ΕΤσθε αναντικατά
στατος. Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς

Θ. ΚΙΑΚΙΔΗΣ
Υ.Γ. "Έχω περιγράφει εντυπώσεις περιοδείας μου οπού και άν μετέβην, μέ 

φωτογραφίες. Θ.Κ.
«ΘΡΑΚΙ'ΚΑ» 33ος Τόμος

«Έν συμπεράσματι, δέον νά άπευθυυθή ένα μεγάλο εύγε προς τον άφηγητήν, 
δστις μέ μοναδικά εφόδια τον άσβεστον πατριωτισμόν, την λατρείαν προς την γε
νέτειράν του και την άκούραστον 'επιμονήν και υπομονήν του, είργάσθη άβοήθητος, 
χωρίς άνωτέρας σπουδάς καί πλειστάκις αποθαρρυνθείς διά νά φέρη εις πέρας τό 
πόνημα τούτο, δπερ άλλοι άρμοβιώτεροι καί μέ άνετώτερα μέσα ούτε καν έψαν- 
τάσθησαν νά πραγματοποιήσουν.

*0 Θεόδωρος Κιακίδης έπετέλεσεν άθιλον, αξιον τιμής καί επαίνου, τό φωτεινόν 
δέ παράδειγμά του θά πρέπει νά άποτελέση αφετηρίαν μιμήσεως καί άμίλλης». 
«ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» Ν. Ύόρκης.

4 )12)60 .—  « . . . 'Ο  νεοεκδοθείς έκ 300 σελίδων τριοοκοστός δεύτερος Τόμος 
είναι έργο τοΟ κ. Θεοδώρου 'Π. Κιακίδη καί 'άναφέρεται εις την «'Ιστορία τού Σαμ- 
μακοβίου καί τών πέριξ Ελληνικών Κοινοτήτων τής ’Ανατολικής Θράκης». (Θρακικά 
Τόμος 34ος σελ. 285).

Ή άνάγνωσις τού έργου, πλουτισμένου καί μέ πλήθος εικόνων αποτελεί πρα
γματικόν εντρύφημα καί προκαλεΐ ιερές συγκινήσεις άχι μόνον εις την ψυχήν των 
έκπατρισθέντων Θρακών, αλλά καί εις τό Πανελλήνιο...

Μέ γλώσσα ζωντανή, λαϊκή καί μέ παράθεση παντοίων εικόνων ό συγγραφεύς 
που εζησε τό δράμα τής γενετείρας του κατορθώνει καί προκαλεΐ τις 'βαθύτερες 
συγκινήσεις στον αναγνώστη. "Εγραψε ολοζώντανο -έργο πανελληνίου ενδιαφέροντος. 
Ή άνάγνωσις τού ολοζώντανου αυτού έργου μοί ένεθύμισε τά άριστουργηματικά 
’Απομνημονεύματα τού στρατηγού Μακρυγιάννη διά τά έπη τής Ίεράς ’Εθνεγερ
σίας τού 1821. Μέ παρόμοια ζωντάνια καί παραστατικότητα γράφει καί ό κ. Κια
κίδης τό δράμα τής ιδιαίτερης πατρίδος καί ολόκληρης τής ’Ανατολικής Θράκης».

Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
4.8.60, 5.3.61, 18.6.61,—  «.Ο κ. Κιακίδης δέν επαγγέλλεται τον λογοτέχνη. 

Ούτε καί έχει πανεπιστημιακούς τίτλους. Άσχολεΐται μέ τον Κερδώον Έρμήν δια
τηρούν κατάστημα ψιλικών εν Νέα Φιιλαδελφείςι. Συνεπώς τό περί ού πρόκειται φι
λολογικόν έργον τό όποιον άνέλαιβε καί έφερε εις αίσιον πέρας, υπήρξε δι* αυτόν 
τιτάνειον. Τώ έστοίχισε πολυετείς κόπους καί φροντίδας καί στερήσεις. Ύπερίσχυ- 
σεν δμως όλων αυτών τών δυσχερειών διότι ένεπνέετο υπό τού πόθου τού νά προσ- 
φέρη κάτι προς διαιώνιση/ τής Ιστορίας τής ιδιαιτέρας πατρίβος του καί τής πέ- 
ριξ αυτής περιοχής. ’Εκείνο δέ τό όποιον εμποιεί εύχάριστον έκπληξιν είναι τό δτι 
εκτός τών τοπογραφικών δ ι’ έκαστον χωρίον καί κωμόπολιν καί πόλιν λεπτομερειών, 
αναγράφονται εις τό έργον αύτό καί διάφορα τοπικά, Ιστορικά γεγονότα καί επει
σόδια, παριστώντα άνάγλυφον ούτως είπεΐν τήν άνά τάς διαφόρους επαχάς ζωήν 
καί δράσιν τών κατοίκων των.. Ό  κ. Θεόδωρος Κιακίδης είναι άξιος βερμοτάτων 
συγχαρητηρίων διά τό έργον του μέσα εις τό όποΐον έβαλε άλη του τήν ψυχήν». 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΥΡΘΜΜΑΤΗΣ
Νέα Φιλαδέλφεια, ’Αγκυρας 41
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«Πολλές φορές έιχω τονίσει άπό την στήλη μου την ανυπολόγιστη αξία, ττού 
έχουν για την Ιστορία τού έθνους μας οί πατριδωγνωστικές μελέτες, οΙ τοπικού δη
λαδή ενδιαφέροντος '.ιστορικές μονογραφίες για μια περιφέρεια ή καί για ένα χωριό 
ακόμα. Γιά άλλη μια φορά τά ίδια τα πράγματα, επιβεβαιώνουν την άξια τέτοιου 
είδους μελετών μέ την πρόσφατη έκδοση τής «Ιστορίας τοΟ Σαμμακοβίου καί των 
πέριξ Ελληνικών Κοινοτήτων» τοΰ κ. Θεοδώρου ιΚιακίβου, πού δημοσιεύεται στον 
32ο τόμο τών Θρακικών...

Στην μελέτη τοΟ κ. ιΚιακίδου μάς αποκαλύπτεται ένας ολόκληρος ελληνικός 
άκριτικός κόσμος πού άγωνίσθηκε για τα εθνικά ιδανικά καί κράτησε ψηλά τη σημαία 
τοΰ πατριωτισμού κατά τή διάρκεια του Μακεδονικού άγώνος, προσφέροντας καί 
άφθονο αΐμα στο 'βωμό τοΰ έθνους. ‘Ολόκληρος κόσμος μέ τή κοινωνική του, τήν 
οικονομική καί εκπολιτιστική ζωή του παρελαύνει 'άπό τις σελίδες τοΰ κ. Κιακίδη. 
Είναι ό κόσμος πού γέννησε τον Γεώργιο Βιζυηνό, τον πατέρα τής νεοελληνικής πεζο
γραφίας καί σειρά άλλη φυσιογνωμιών πού διεκρίθησαν στους εθνικούς, κοινωνικούς 
καί πολιτιστικούς αγώνας».

« ...Α κολουθεί μακρά συμπληρωματική μελέτη τού κ. Κιακίδη διά τήν «ιστο
ρία τοΰ Σαμμακοβίου καί τών πέριξ». 'Ολοζώντανη ιστορία γραμμένη μέ χάριν 
είς τήν λαϊκήν γλώσσα. '"Αφθονες σελίδες διά τά ήθη καί έθιμα, διά πανηγύρεις καί 
διασκεδάσεις. Σαμμακοβιανά τραγούδια καί παντοΐα λαογραφικά, χαριτωμένα».
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΙΑΚΙΔΗΣ

' Ο  άποΌ'ανων σνγγραφ ευς επ ίτ ιμ ο ν  μέλος τον  Ορα- 
κ ικ ο ϋ  Κ έντρ ο υ  κα ι συνεργάτης τω ν  « Θρακικώ ν»

Στις 17 τού περασμένου ’Απρίλη κηδεύθηκε ό εκλεκτός συνεργάτης 
των «Θρακικών», δ αγαπητός τοϊς πάσι συμπατριώτης, ό αείμνηστος Θεό
δωρος Περ. Κιακίδης. Τοιουτοτρόπως εύρίσκομαι εις πολύ δύσκολον θέσιν, 
λόγω τής βαθεΐας συγκινήσεως ή οποία μέ κατέχει, νά δυνηθώ νά γράψω 
προλεγόμενα διά το άνά χεΐρας πόνημα αυτού, «'Ένα απρόσμενο ταξίδι», 
εις το οποίον περιγράφει την τελευταία,ν περιοδείαν του εις τούς τόπους 
όπου έγεννήθη, τήν Ανατολικήν Θράκην.

"Ο,τι δήποτε κι’ άν πώ περί τοΰ τελευταίου αυτού έργου θά είναι ολωσ
διόλου άσχετον εάν δεν αναφέρω τήν ζωήν καί τήν πολιτείαν τοΰ μετα- 
στάντος, διότι συνάρτησις αυτής ήτο παν δ,τι συνέλεξε. Ό  μακαρίτης 
έγραψε μόνον δ,τι έξησε γ ι’ αυτό καί τά έργα του θά μπορούσαν νά όνο- 
μασθούν αύτοβιογραφικά. Θεωρώ λοιπόν άναγκαΐον αντί άλλου προλόγου 
νά περιγράψω δι’ δλίγοον τον βίον καί τήν πολιτείαν τού εξαιρετικού αυ
τού ανθρώπου.

Ό  Θεόδωρος Κιακίδης γεννήθηκε στο Σαμμάκοβο τής επαρχίας Σα
ράντα ’Εκκλησιών ’Αν. Θράκης τήν 30ήν Μαρτίου 1899, στο παλιό αρχον
τικό τους σπίτι. Ό  πατέρας του, Περικλής Κιακίδης, υπήρξε καλοστεκού
μενος προύχων τοΰ τόπου καί διετέλεσε επί έτη πρόεδρος τής δημογεροντίας 
καί δήμαρχος τοΰ Σαμμακοβίου, μέχρι τού βίαιου θανάτου του. Ή  μητέρα 
του πάλι ήτο ή Χάϊδω, μονάκριβη κόρη μιας άλλης αρχοντικής οικογένειας 
τού τύπου, τοΰ Κωστή Τωλήνα, δστις διετέλεσε επί τριάκοντα χρόνια πρω- 
τεπίτροπος τώ)ν εκκλησιαστικών πραγμάτων τοΰ τόπου του.

Τοιουτοτρόπως λοιπόν, κρατώντας από καλή γενιά, πήρε' καλή ανα
τροφή. Τήν βασική έκπαίδευσι έλαβε στήν πατρίδα του, στο Ξενοκράτειον 
Άρρεναγωγεΐον, οπού ανθούσε πάρα πολύ ή ελληνική παιδεία. "Οταν 
τελείωσε αυτό τό σχολεΐον τό 1914, εις ηλικίαν 15 χρόνων, εστάλη εις τήν 
Κων)πολιν καί ενεγράφη εις τήν Σχολήν Γλωσσών καί ’Εμπορίου. Αΰτη 
υπήρξε ένα είδος άνωτέρας ’Εμπορικής καί Οικονομικής Σχολής. Έφοί- 
τησε τον πρώτον χρόνον καί τό καλοκαίρι τοΰ 1915 επέστρεψε στήν πατρίδα
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too). Έχει δμως τον έπερίμεναν φοβερά γεγονότα, τά όποια άλλαξαν ολωσ
διόλου την γραμμήν τής ζωής του. Εκείνη την περίοδον έπεσκέφθη το 
Σαμμάκοβον ό νομάρχης Άδριανουπόλεως Χατζή Άντήλ μπέης μετά του 
μικρού υιού του. Φιλοξενήθηκε από τον πατέρα τοΰ μεταστάντος. Μετά το 
πέρας τής επισήμου έπισκέψεως, κατά την άποχώρησίν του, εις τον δρόμο 
προς τό Σκεπαστόν, άγνωστο χέρι, ίσως Βούλγαροι κομιτατζήδες, άπεπει- 
ράθη νά δολοφονήση τον Νομάρχην. "Ομως άντ’ αυτού έφονεύθη ό άτυ
χος γυιός του. Μένεα πνέοντες οί Τούρκοι καί περισσότερο ό καϊμακάμης 
Χουσεΐν Χαμντή, ξεσήκωναν διωγμό κατά των Ελλήνων τούς οποίους 
θεωρούσαν πρωταιτίους τού φόνου. "Ετσι έξετοπίσθησαν δλοι οί κάτοικοι 
τού Σαμμακοβίου εις τά βάθη τής Μικράς Ασίας.

Φεύγοντας άφησαν πίσω τους, στά χέρια των Τούρκων 18 προύχον
τας μεταξύ των οποίων ήτο καί ό Περικλής Κιακίδης, ό δήμαρχος. Οί 
προύχοντες αυτοί έσφάγησαν αγρίως. Ή  οικογένεια Περικλή Κιακίδη έμει
νε ορφανή από πατέρα ε;ίς χεΐρας τού μεγαλυτέρου υιού της, Θεοδώρου. ’Α
κολούθησε1 ό ξερριζωμός από τήν Θράκη καί ή συνεχής περιπλάνησις άνά 
τήν Μικράν Ασίαν. Οί δυσκολίες καί οί κίνδυνοι τούς οποίους συνάντη- 
σεν ή οικογένεια ήσαν πάμπολλοι. "Ομως κατώρθωσε νά διασωθή. Τό 
1919 έπέστρεψαν στον τόπο τους καί τό 1922 κατά τον μεγάλο καί οριστικό 
διωγμό ήλθαν εις τάς ’Αθήνας. Ό  Θεόδωρος αφού έξετέλεσε τάς στρατιω
τικός του υποχρεώσεις προς τήν πατρίδα πολεμώντας εις τό μέτωπον τής 
Μικράς 'Ασίας καί διασωθείς ως εκ θαύματος από θραύσμα ό'βίδος έπέ- 
στρεψε εις τάς ’Αθήνας όπου άνέλαβε τήν τακτοποίησιν καί προστασίαν τού 
σπιτιού του. Καί τά κατάφερε περίφημα. Γίροστάτευσε τήν μητέρα καί 
τήν προμάμμη του, καθώς καί τά τρία αδέλφια του, τά όποια έβοήθησε νά 
σπουδάσουν. 'Τπήρξε μέσα στην ταλαιπωρημένη οικογένεια του ένα αιδε*- 
ρένιο στήριγμα ηθικής. Κατώρθωσε νά τήν κρατήση ενωμένη καί νά έξέλθη 
άξιος νικητής τού άγώνος πού έκαμε σαν ξερρι-ζωμένος καί πρόσφυγας. 
Ή  ανάγκη αυτή τού άγώνος τον εμπόδισε νά σπουδάση πράγμα πού ήταν 
τό «μεράκι» του. "Ομως αυτό πού δεν κατώρθωσε νά πάρη έπισήμως από 
σχολεία, τό πήρε μόνος του δι-ά τής συνεχούς καί αδιάκοπου μελέτης. Ή  
βιοποριστική ανάγκη τον ήνάγκασε νά μετέλθη τό επάγγελμα τού εμπόρου 
•ψιλικών, πράγμα πού διετήρησε μέχρι τού θανάτου του. Μεταξύ τών επαγ- 
γελματιών καί βιοτεχνόον τής περιοχής τής Ν. Φιλαδέλφειας όπου έμενε, 
έξετιμάτο καί' άνεγνωρίζετο ώς ηγέτης. Ή  άνάγνώρισις αυτή έβασί- 
ζετο εις τήν ηθικήν του υπό στάσιν, τήν πνευματικήν διαύγειαν καί 
τον ήρεμον χαρακτήρα. Ούδείς δύναται νά πή ότι τον είδε έκνευρισμένον 
ή θυμωμένον. Τό 1941 ένυμφεύθη τήν εκλεκτή σύζυγό του Ευανθία καί 
απέκτησε ένα γυιό, εις τον όποιον έδωκε τό όνομα τού πατρός του Περικλή, 
Ούτος, ηλικίας 21 έτους σπουδάζει, εις Παρισίους. Καθ’ όλην τήν ζωήν του 
ό πατήρ Κιακίδης, υπήρξε ήρεμος, γλυκομίλητος, φιλεύσπλαγχνος καί



102 t  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΙΑΚΙΔΗΣ

κατ’ εξοχήν πατριώτης. Ό  αν ευ ορίου πατριωτισμός του τον ώδήγησε εις 
συγγραφικήν δράσιν. Ανέκαθεν έδημοσίευε εις τάς τοπικάς ή προσφυ- 
γικάς εφημερίδας άρθρα και Ιστορίες εμπνευσμένα από τήν «απαρατημένη 
Θράκη», όπως έλεγε. "Ομως ή μεγάλη του επιθυμία ήταν να γράψη ενα 
βιβλίο πού νά περιέχη κάθε τι πού είχε σχέσι με τήν πατρίδα του, τήν ιστο
ρία της, τήν τοπογραφία καί τήν λαογραφία της. Καθ’ δλα τά έτη τής 
προσφυγιάς όχι μόνο δεν έλησμόνησε τό Σαμμάκοβο, μά όλως άντιθέτως 
επί 40 χρόνια έμάζευε τό υλικό διά τήν εκπόνησι τού βιβλίου του. Φυσικά 
ώς βάσιν είχε τις προσωπικές του εντυπώσεις, όμως έγύρισε όπου υπήρ
χαν συμπατριώτες του καί έμάζεψε ό,τι. λαογραφικόν, τοπογραφικόν ή ιστο
ρικόν κατεϊχον.

Επίσης προσέτρεξε σε βιβλία καθώς καί σε επίσημα έγγραφα. ’Έτσι 
λοιπόν τό 1958 τό υλικό ήταν πανέτοιμο. "Επρεπε μόνο νά καταστρωθή 
καί νά πάρη τήν μορφή βιβλίου. Είχα τήν τιμή νά τον βοηθήσω στενά σ’ 
αυτό τό έργο, καί επί ένοί ολόκληρο χρόνο γράφαμε καί σβύναμε. Είναι 
αλήθεια ότι πολλοί τον άπεγοήτευαν, όμως εκείνος έπίστευε στήν δουλειά 
του. "Ετσι στο τέλος τού 1959 τό βιβλίο ήταν έτοιμο. Τότε 6 ένθερμος, με- 
γαλοΐδεάτης Θράξ, Ραιδεστηνός κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, όστις προΐστα- 
ται ίσοβίως τού Θρακικού Κέντρου, άνέλαβε νά έκδοση τό βιβλίον τού μα
καρίτη Θεοδώρου Κιακίδη «'Ιστορία τού Σαμμακοβίου καί των πέριξ ελλη
νικών κοινοτήτων» σε δύο τόμους. Εις αυτό περιελήφθησαν τά τοπογρα
φικά, λαογραφικά καί ιστορικά όλης τής Βορειοανατολικής Θράκης. Πε- 
ριγράφεται λεπτομερώς κάθε τι πού αφορούσε τον τόπο εκείνο πού άφησαν 
εις χεϊρας τών Τούρκων. Μέ τήν έκδοσι τού βιβλίου αυτού έξεπληρώθη ή 
πρώτη μεγάλη του επιθυμία. 'Η  δεύτερη ήταν νά έπισκεφθή τήν άπαρατη- 
μένη πατρίδα του. Είναι αλήθεια ότι ή φιλοπατρία του δεν εκδηλώθηκε 
μόνο μέ τήν συγγραφή τού βιβλίου του, αλλά καί διά τής συμπαραστάσεώς 
του εις τούς συμπατριώτας του. Τούς έβοήθησε τρέχοντας νά λύη προβλή- 
ματά τους. 'Τποχρεώνετο δι’ αυτούς. Τούς συνέδεε διά τής αλληλογραφίας 
καί γνωστοποιούσε πού εύρίσκοντο οί διεσπαρμένοι συμπατριώται του. 
Προσπάθησε καί κατεσκεύασε βιβλιοθήκη διά τό Σχολεΐον Σχοινιών Κομο
τηνής όπου διαμένουν πάρα πολλοί Σαμμακοβίτες. ’Έγραψε σε πλουσίους 
συμπατριώτας καί δι’ αυτών κατώρθωσε νά έξοπλίση τήν εκκλησίαν τού 
'Αγίου Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου Σχοινιών μ’ όλα τά απαραίτητα λει
τουργικά σκεύη. "Ηταν παρών παντού εις ό,τι αφορούσε τούς πατριώτας του 
καί τήν πατρίδα. "Ομως ό διακαής του πόθος ήταν νά έπισκεφθή γιά μία 
φορά ακόμη τήν πατρίδα του. Καί όντως ή επιθυμία του έξετελέσθη κατά 
θαυμαστόν καί άπρόσμενον τρόπον. ’Ακριβώς τάς εντυπώσεις του άπ’ τό 
ταξίδι αυτό δημοσιεύει καί εξιστορεί στις παρακάτω σελίδες. Αυτό τό τα
ξίδι ήταν τό στερνό πού έκαμε καί ή συγγραφή τών εντυπώσεων υπήρξε
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ή τελευταία πράξις τής ζωής του. Έξεπλήρωσε' τον πόθο του νά ίδή την 
πατρίδα του, καί νά πεθάνη. Καί ή επιθυμία του αυτή, τόσο οδυνηρή για. 
μάς, έξεπληροόθη.

’Από τάς άρχάς τοϋ 1962 άρχισε νά νοιώθη ενοχλήσεις κατ’ αρχήν 
καί μίαν μεγάλην αδυναμίαν. Παρ’ δλας όμως τάς προσπάθειας των ια
τρών, των αδελφών του καί τής άοκνου συμπ αρ αστάσεως τής συζύγου του, 
έξέπνευσε την 17ην τοΰ μηνός ’Απριλίου 1963. Εκατοντάδες ανθρώπων 
συνέρρευσαν διά νά τον συνοδεύσουν εις την τελευταίαν του κατοικίαν. 
Καί τούτο φανερώνει τήν αγάπη τών όυνανθρώπων του προς αυτόν.

'Τπήρξε ένας άριστος σύζυγος, στοργικώτατος πατέρας, καλός αδελ
φός καί πιστός φίλος.

Νοιώθω βαθειά συγκινημένος πού έπεσε σε μένα ό κλήρος νά γράψω, 
αυτά τά λόγια διά τον άνθρωπον αυτόν, δ οποίος θά μπορούσε νά 
θεωρηθή πρότυπον χριστιανού.

Συγκόπτεται το γράψιμο τής πέννας μου από τήν συγκίνησι διότι καί 
δι’ εμέ προσωπικά υπήρξε ένας πραγματικός φίλος αλλά καί διότι ήμουν 
ϊσοος δ μόνος πού ήλθε τόσο κοντά στή ζωή καί στήν ψυχή του. 'Τπήρξε 
ένας υπέροχος άνθρωπος.

'Όσον αφορά διά τό έργον του δεν θά είπα) τίποτε διότι κατά τό 
φιλολογικόν μέρος συμμειεΐχα καί επομένως είμαι ό τελευταίος πού θά 
μπορούσα νά γράψω. ’Αφήνω νά ομιλήσουν καλλίτερα από εμέ οι κριτι
κές τών ύφη,μερίδων τάς οποίας παραθέτομεν.

Τελειώνοντας θέλω νά άναπέμψω δέησιν όπως δ Θεός ό πανθορών καί 
Δίκαιος, τάξη αυτόν έν μέσω δικαίων διότι δίκαιος καί έν δικαίω διήλθε 
τήν ζωήν αυτού.

ΒΑ ΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΟΜΤΤΗΣ 
Καθηγητής
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”Αν στήν αρχή τού περυσινοϋ καλοκαιριού μου ’έλεγε κάποιος πώς 
θάκαμα ένα ταξίδι στην πατρίδα μου, στήν άπαρατημένη εδώ και σαράντα 
χρόνια, ασφαλώς θά ένοιωθα ©τι ήθελε νά μέ κοροϊδέψη. Ξέροντας, δ κα
θείς, την αγάπη μου για την πατρίδα, τδ Σαμμάκοβο, την νοσταλγία μου 
καί την μοναδική μου σκέψι, ήταν πολύ εύκολο νά περάση γιά είρων καί 
φιλοπαίγμων άπδ μένα αν τολμούσε νά μοϋ έξαγγείλη ένα τέτοιο χρησμό.

'Όμως κανένας δεν μοϋ μίλησε γιά ταξί στη Θράκη μήτε κι’ εγώ τδ 
σκέφθηκα καί έτσι ήσυχος ξεκίνησα γιά τήτ ’Έδεσα, την όμορφη αυτή 
πύλι τής Δυτικής Μακεδονίας μέ τά άφθονα νερά, γιά νά έπισκεφθώ τδν 
αδελφό μου πού διωρισμένος άπδ τδ 'Τπουργεΐο, μένει εκεί.

Σκεπτόμουν νά μείνω κάμποσο καιρό νά ξεκουρασθώ μέσα στο υπέ
ροχο τοπίο πού προσφέρει ή 'Έδεσα. Τδ μόνο πού έκανε νά σκέπτωμαι 
λίγο τήν πατρίδα ήταν τδ ταξίδι τοϋ φίλου μου καί στενού συνεργάτου 
Βασίλη ’Ασημομύτη στη Θράκη. Μά εκείνος πάλι θά πήγαινε στην Κων- 
σταντινούπολι καί πιθανόν στην Μικρά ’Ασία, δεν είχε πή τίποτε γιά 
ταξίδι στδ Σαμμάκοβο γιά νά μή μέ έρεθίση μέ τη φαντασία καί νά μέ συνε- 
πάρη μέ τήν νοσταλγία. 'Έτσι στά τέλη τού περασμένου Ίούνη ύστερα 
άπδ ένα μάλλον άνετο ταξίδι μέ τραίνο καί μέ μιά μικρή διακοπή στήν 
όμορφη Θεσσαλονίκη βρέθηκα στήν ’Έδεσα στά φημισμένα Βοδενά.

Στήν ’Έδεσα λοιπόν όπου πήγα γιά ν’ άναπαυθώ μή έχοντας άλλη 
δουλειά παρά κυττάζοντας τ ’ αξιοθέατα καί απολαμβάνοντας τήν όμορφη 
φύσι, πού απλόχερα σκόρπισε τά κάλλη της εκεί ψηλά στήν Δυτική Μακε
δονία, βάλθηκα, έτσι άπδ μεράκι πατριωτισμού, νά βρώ ποιοι Σαμμακο- 
βλήδες μένουν σ’ αυτή τή μεριά τής Ελλάδος. Οί πατριώτες μου, μετά τδν 
κατατρεγμό καί τήν καταστροφή μας, σκορπίσθηκαν σάν «τού λαγού τά 
παιδιά» πού λέει ή παροιμία σ’ όλα τά πέρατα τής Ελλάδος, μά καί τής γής,
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-ψάχνοντας για την τύχη τους. ’Ά ν εξαίρεσης τούς κατοίκους των Σχοινιών 
Κομοτηνής οπού μένουν συγκεντρωμένοι Σαμμακοβλήδες, σ’ όλη την Μα
κεδονία βρίσκεται σπόρος Σαμμακοβίτικος. "Έτσι λοιπόν άπεκλειετο να μην 
ύπάρχη και εδώ στην ’Έδεσα. Ψάχνοντας άνεκάλυψα ύστερα από 48 ολό
κληρα χρόνια αποχωρισμού, τον Γεώργιον ’Ηλ. Φανήν νά διαμένη εις 
’Έδεσαν. Είναι γνωστόν πώς τίποτε δεν είναι πιο γλυκό από την συνάντησι 
παλιών φίλων και συμπατριωτών, ύστερα από τόσα χρόνια. Καί τί σύν
δεσμος μπορεί νά ύπάρχη ύστερα από τόσες κοινές ζημιές, βάσανα καί πό
νους πού ύπέστημεν! Σαν συναντηθήκαμε κλάψαμε για την χαμένη πατρίδα 
κι’ άναλογισθήκαμε τον κάθε τύπο της, όπου παίξαμε σαν εΐμασταν παι
διά. "Ηταν μια μεγάλη χαρά αυτή ή συνάντησις με τον συμπατριώτη μου. 
Πού νάξερα πώς κι’ άλλες χαρές αυτού τού είδους θά ακολουθούσαν.

'Ο αδελφός μου, ώρα' του καλή, μούκανε την πρότασι νά πάω νά 
διαμείνω στο Κάτω Γραμματικό τής Έδέσης, οπού τό κλίμα είναι υπέροχο 
καί ή διαμονή άνετη. ’Έτσι βρέθηκα στην κατασκήνωσι τού 'Τπουργείου 
Προνοίας. Πολύ όμορφα ήταν εκεί κοντά στη φύσι μαζί με τόσα Μακε- 
δονόπουλα. Έκεΐ δέ είχα μιά άλλη έκπληξι ευχάριστη καί συγκινητική.

Μιά μέρα ήλθαν καί μέ έζήτησαν κάτι ηλικιωμένες γυναίκες. Ποιές 
νάναι; σκέφθηκα. Βρέθηκα μπροστά σέ άσπρα μαλλιά καί ρυτίδες. ΙΙού νά 
τις γνωρίσω. Κι’ όμως ήταν οί κόρες τού Σωτήρη Μπακιρτζή. Είχαμε χω
ρίσει από τό 1914. "Ηταν 4 κόρες πού βρέθηκαν ορφανές σ’ αυτή την 
στιγμή τού κατατρεγμού. Οί γονείς τους είχαν πεθάνει από τον άγριο ξυ
λοδαρμό τών Τούρκων. Αυτά δέ, έξωρισμένα στή Νικομήδεια τής Μικρας 
’Ασίας καί περιφερόμενα απροστάτευτα, εφθασαν κατόπιν μυρίων περιπε
τειών στον Πόντο, όπου φιλάνθρωποι Πόντιοι τά παρέλαβαν, τά υιοθέτη
σαν καί έτσι έσώθησαν από βέβαιο εκ λιμού θάνατο, άν μή τι άλλο. Κι’ 
ύστερα βρέθηκαν στην Δυτική Μακεδονία όπου ύπανδρεύθηκαν, έκαμαν 
παιδιά,-γέρασαν, έκαμαν έγγόνια καί τώρα είναι γραίες πιά, αγνώριστες. 
Πού νά φαντασθής ποιες υπήρξαν στά νιάτα τους. "Ηλθαν λοιπόν καί μέ 
έπεσκέφθησαν οί κόρες τού μακαρίτη Σωτήρη, πού σήμερα βρίσκονται κάτω 
από τά ονόματα Δέσποινα Θεού (όρου Μουρατίδου, Λουλούδα Παπαύο- 
πούλου καί Δουκαίνη. Ή  μεγαλύτερη είναι εγκατεστημένη στο χωριό Ά δεν- 
δρον, οί υπόλοιπες τρεις διαμένουν στήν ’Άρνισσα Έδέσης χωρίς νά 
ξέρη καμμία άν υπάρχουν ακόμα συγγενείς της έν ζωή. Χάρηκα πού τις 
είδα, όμως καί θλΐψις ανέβηκε στήν ψυχή μου. Σκέφθηκα τή λέξι «πρόσ- 
φυξ» πού σημαίνει ξερρίζωμα από την εστία σου, χάσιμο τών προσφιλών 
προσώπων, έγκατάλειψις περιουσίας καί σάν κορύφωμα ή περιφρόνησις.

Μ’ αυτές τις αναμνήσεις καί τις συγκινητικές συναντήσεις περνούσαν 
οί μέρες ώσπου στις 19 τού Αύγουστου μιά πιο μεγάλη έκπληξις μέ περί- 
μενε. Ό  φίλος καί συμπατριώτης Κωνσταντίνος I. Γκαγκίδης, δ στ ι ς δια
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μένει στην ’Αμερική υστέρα από 54 ολάκερα χρόνια έφθασε στην 'Έδεσα 
για νά με συνάντηση μέ την πιο όμορφη πρότασι που άνθρωπος είχε νά 
μοϋ προτείνη εδώ και σαράντα χρόνια. Νά πάμε νά βρούμε τους συμπατριώ- 
τας μας που διαμένουν στην Ελλάδα καί κατόπιν νά πάμε στην πατρίδα 
μας, τό Σαμμάκοβο. Δεν πίστευα στά αυτιά μου. Είναι αλήθεια ή μέ κο
ροϊδεύει αυτός δ καλός άνθρωπος; σκέφθηκα. Μου πρότεινε νά τον συνο
δέυσα) στην περιοδεία του άνά τούς συγγενείς καί πατριώτας καί νά πάμε 
στο όνειρο. Γιατί μόνο στο όνειρο καί σάν όνειρο εβλεπα τον τόπο μας, 
τό Σιδηροχώρι. Δεν χρειάσθηκα άλλη πρότασι. Δέχθηκα. Δεν υπήρχαν πε
ριθώρια άρνήσεως. Καί αμέσως φύγαμε. 'Άρχισε ?νσιπύν, μιά όμορφη πε
ριπέτεια, γεμάτη συγκινήσεις καί γλυκειά κούρασι πού, αντί νά έξαντλή 
σέ ενδυνάμωνε.

Τό βράδυ φθάσαμε στην Θεσσαλονίκη. Ψάξαμε καί βρήκαμε τούς συμ- 
πατριώτας μας. Πάνω από (70) εβδομήντα οικογένειες Σαμμακοβιτών 
μένουν στην νύμφη του Θερμαϊκού. Μείναμε στο σπίτι τού ξαδέλφου τού 
αγαπητού Ματθαίου Γ. Τζάρτου, μά δεν κοιμηθήκαμε. Δεν μάς άφησαν 
οι αναμνήσεις. Την επομένη κατευθύνθημεν προς Ροδόπολιν. Καί εδώ 
μένουν αρκετοί Σαμμακοβϊτες, μεταξύ τών οποίων, ύπερήλιξ πιά, ό Παναγ. 
Σάββαρος. Έκεΐ κοντά είναι καί τά κάτω Πορόϊα, όπου μεταβαίνομεν γιά 
νά συναντήσουμε τον Ίωάννην Άποστ. Γκόρεν, Νικόλαον Τσουρπήν, Σάβ
βαν II. Σάββαρον καί άλλους. Τόσον εδώ όσον καί εις την Μακρυνίτσα 
όπου καταλύσαμε τό βράδυ στο σπίτι τού φίλου μας Κωνστ. Κ. Τσιγκάνη, 
κατοικούν περί τάς 30 οικογένειας συμπατριωτών. Τήν έπομένην φθάσαμε 
στο Μανδράκι καί καταλύσαμε στο σπίτι Στεργίου Κ. Σάββαρου. Έδώ 
κατοικεί κι’ ό μόνος επιζών αδελφός τού Κων. Γκαγκίδη Χρίστος ετών 82.

Στο Μανδράκι οΊ περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται μέ τήν γεωργίαν 
καί μάλιστα μέ τήν καλλιέργειαν ντομάτας, ή οποία είναι πολύ φημισμένη 
καί εξάγεται στή Γερμανία. Στήν περιοχή αυτή κατοικούν περί τάς 40 οι
κογένειας καί όλαι καταγίνονται μέ τήν καπνοκαλλιέργειαν καί τήν κτη
νοτροφίαν. Ή  ζωή πού κάμνουν, όπως διαπιστώσαμε, είναι σκληρή, πολύ 
σκληρότερη από τή ζωή στήν γενέτειρά τους τό Σαμμάκοβο. Καί τό ταξίδι 
συνεχίζεται. Κάθε μέρα καί πλησιάζουμε στήν ονειρεμένη πατρίδα μας.

Στις 22 τού Αύγούστου φθάσαμε στήν Ξάνθη. Είναι περιττό νά πώ 
πώς καταλύσαμε στο «ΙΤανθρακικόν» εστιατόριον. Ή  πρώτη μας δουλειά 
ήταν νά είδοποιηθή ό φίλος, συμπατριώτης καί συνεργάτης μου Κωνστ. 
Βουτσόπουλος πού διαμένει μονίμως εκεί. Είχαμε συχνή αλληλογραφία όμως 
πολύ καιρός είχε περάσει από τότε πού τον είδα γιά τελευταία φορά. Εκεί
νος, σάν εμαθε πώς φθάσαμε, εσπευσε, παρ’ όλη τή σεβαστή ηλικία του, 
νά μάς συναντήση. Βρεθήκαμε στο «Πανθρακικόν». Πόση συγκίνησι μάς 
έφερε αυτή ή συνάντησες. ''Τστε'ρα αφού κάπως συνήλθαμε τού συνέστησα
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τον παρακαθήμενό μου κ. Κωνστ. Γκαγκίδη. Δεν τον άνεγνώρισε αμέσως. 
Είχε νά τον δή, 54 ολόκληρα χρόνια. Είχαν χωρισθή όταν ή σαν παιδιά καί 
τιάρα γέροντες πλέον έσυναντήθησαν. "Οταν όμως έφερε 6 καθείς στο νοΰ 
τά παιδικά χρόνια καί θυμήθηκε δ ένας τον άλλο, σάν αδέλφια άγκαλιά- 
σθηκαν καί ή συγκίνησις γέμισε τά μάτια τους μέ δάκρυα. 'Ο φίλος Κώ
στας Γιαγκίδης προτείνει τότε καί στον Βουτσόπουλο νά μάς συνοδεύση 
στην περιοδεία μας αυτή στά ιερά χώματα τής πατρίδος. Δεν υπήρχε κα
νένα εμπόδιο γιά νά άρνηθή, "Ετσι από εκείνην την στιγμή άρχισε νά ενεργή 
γιά την έκδοσι τοΰ διαβατηρίου του. Στην Ξάνθη ψάξαμε καί βρήκαμε κι’ 
άλλους συμπατριώτας μας, τους Γεώργ. Γούτσην, Ίωάννην Δ. Τ'ζάρτον, 
καί πολλούς άλλους. ’Εδώ μένει επίσης διευθύνουν την ’Αγροτικήν Τράπε
ζα, Παράρτημα Ξάνθης, δ υιός τοΰ Ευθυμίου Ξυνίδη. Μετά την έπίσκεψιν 
όλων άναχωρήσαμεν διά Κομοτηνήν καί καταλύσαμε στο σπίτι τοΰ πρωτο- 
ξαδέλφου μου Δημ. Θ. Κιακίδη ιατρού δπου συναντήσαμεν την έξαδέλφη 
Σμαρώ, αδελφή τοΰ προηγουμένου, την νύμφη μας Πολύμνια' καί τον 
Γεώργ. Τσαμπαζλήν, την σύζυγον τοΰ έξαδέλφου Βάσήν καί τον υιόν τους 
Κωτσή δ όποιος είναι τιάρα τεταρτοετής φοιτητής τής ’Ιατρικής. Έ τσι 
λοιπόν κάθε μέρα πού περνούσε μάς έφερνε καί πιο κοντά στο σκοπό μας. 
"Ομως πριν πάμε στά άγια χθάματα, έπρεπε πρώτα νά περάσωμε από τ’ 
αδέλφια μας. Είναι γνωστό πώς οΊ πιο πολλοί πατριώτες μας έγκατεστάθη- 
σαν στά Σχοινιά, τό επιλεγόμενο Νέο Σαμμάκοβο. Σήμερα πάνω από 
1.200 άτομα καταγόμενα από τό Σαμμάκοβο, τό παλιό, κατοικούν στά 
Σχοινιά, πού βρίσκεται λίγη ώρα έξω από την Κομοτηνή. Είναι αλήθεια 
πώς οση συγκίνησι καί αγάπη νοιώθω γιά την Πατρίδα μας, πού την 
αφήσαμε παντέρμη, άλλη τόση νοιοάθω καί γιά τή νέα πατρίδα πού αντι
προσωπεύει τήν παλιά. ’Εκεί στά Σχοινιά υπάρχουν οί παλιές εικόνες τοΰ 
'Αγίου Θεοδώρου, τά ιερά κειμήλια. ’Εκεί βρίσκονται τά ονόματα τώ*ν 
πεσύντων δοσμένα σε δρόμους τοΰ καινούργιου Σαμμακοβίου, εκεί οι πα
τριώτες μας, εκεί τά ήθη καί τά έθιμά μας διετηρήθησαν. Πώς νά μή τό 
αγαπάς καί νά τό ψυχοπονής. "Ετσι· λοιπόν ή συντροφιά .μας, πριν ξεκινή- 
ση γιά τό μακρυνό ταξίδι στον ξένο τόπο, τί ειρωνεία νά τό λέμε, έπρεπε 
νά έπισκεφθή τούς συμπατρκυτας μας, τήν ψυχή τοΰ Σαμμακοβίου. Τό 
απόγευμα τής 24ης Αύγούστου 62 φθάσαμε στά Σχοινιά. Μάς υποδέχθη
καν μέ χαρά, θερμή αγάπη καί συγκίνησι αρκετοί φίλοι, συγγενείς καί πα
λιοί συμμαθητές. Πρόσωπα αγαπητά γεμάτα από αναμνήσεις. Καμμιά φο
ρά μοΰρχεται. νά γελάσω ενθυμούμενος τά παιδιακίστηκα καμώματα ή τις 
γκάφες αυτών τών ηλικιωμένων ανθρώπων πού βρίσκονται τώρα μπροστά 
μου, κι’ από τήν άλλη τό δάκρυ ανεβαίνει, ξεχειλίζοντας από τά μάτια μου, 
σκεπτόμενος δτι γεράσαμε πιά, μακρυά από τον τόπο πού πρωτοείδαμε τό 
φως καί κάμαμε κάθε είδους τσαχπινιά. Με τέτοιες σκέψεις, εικόνες καί
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αναμνήσεις ζήσαμε τις πρώτες στιγμές τής συναντήσεώς μας μέ τους Σαμμα- 
κοβίτας πού διαμένουν στα Σχοινιά. Ή  καινούργια κωμόπολίς τους είναι 
πολύ άμορφη και γραφική. Την τριγυρίσαμε κάμποση ώρα εμείς οί νεοφερ- 
μένοι·. Πήγαμε προς το πάρκο πού έχουν φτιάξει. Xu „. ^ασινο, είναι, 
ένας άνασασμδς μέσα σ’ αυτό το καθαρό Σαμμακοβλήδικο χωριό. Ή  συν
τροφιά μας, άποτελουμένη από τον Κ. Γκαγκίδη, Ίωάννην Σαμμακοβλή, 
Στέργιο Κ. Σάββαρο καί Μιχαήλ Τζάρτο βρέθηκε κοντά στο σχολείο. 
Έκεΐ μας περίμενε ό Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Σχοινιών Κ. 
Χρίστος Κουδούνης, ένας δραστήριος δάσκαλος εις τον οποίον οφείλεται 
ή παιδεία των νέων καί μάς έπέδειξε τά επιτεύγματα καθώς καί τις 
ανάγκες τού Σχολείου. Στο γραφείο είδαμε το θαυμάσιο δώρο τής συμ- 
πατριώτισσάς μας κ. Ταρσής Πολύχρονη. Μια βιβλιοθήκη γεμάτη από 
όμορφα βιβλία. Δεν έκρυψα την χαρά μου γ ι’ αυτό τό δώρο καί μεταξύ 
μας, χάρηκα διπλά γιατί κι’ εγώ συνέβαλα κάπως στη συμπλήρωσι. Κι' 
ύστερα από τό Σχολείο ήλθε ή σειρά τής εκκλησίας. Έπισκεφθήκαμε τό ναό 
τού Άγιου Θεοδοόρου τού Στρατηλάτου, προστάτου τού νέου χωριού όπως 
παλιά υπήρξε προστάτης τοϋ παλιού. Έκεΐ μάς έδέχθη μέ χαρά ο καλο
κάγαθος εφημέριος Δημήτριος Τσαγκαράκης ό όποιος τόσο σκληρά αγω
νίζεται διά νά στήριξή τήν πίστι τού ποιμνίου του. Ή  έκκλησιά αυτή, 
έργο τών συμπατριωτών μας, είναι ένα κόσμημα. Ό  σεβάσμιος ίερεύς 
μάς έπέδειξε μέ πολλήν χαράν τά ιερά σκεύη, τά έξαπτέρυγα, τούς φανούς, 
τά θυμιατά, τό άρτοφόριον καθώς καί τό ιερόν Εύαγγέλιον, δώρα καί προσ- 
φοραί όλα από τούς εις ’Αμερικήν ευρισκομένους συμπατριώτας όπως τούς 
Κοκκοόνην, Περ. Αύθεντόπουλον, Δέσποινα Καλογιαννίδου καί Άντων. 
Στανίτσα καί άλλους. "Ολα αυτά μάς συγκινούν καί μάς βάζουν σέ πει
ρασμό νά τούς μιμηθούμε. "Ομως τό βράδυ προχοόρησε καί ή συντροφιά 
κατέληξε στήν ταβέρνα τού Μενή όπου μάς έδόθηκε ή ευκαιρία νά θυμη
θούμε άλλες παλιές, λαμπρές ήμέρες καί νύχτες. Ή  φιλοξενία πού μάς 
προσεφέρθη είναι υποδειγματική. "Εμεινα στού αγαπητού μας Καλογιάννη 
Γκούτζου, οί δέ άλλοι άλλοι εις άλλα συγγενικά σπίτια.

Τήν άλλη μέρα τήν αφιερώσαμε στήν έπίσκεψι συμπατριωτών μας. 
Είναι συγκινητικός σ τρόπος πού μάς δέχονται. Άμιλλώνται ποιος θά 
μάς πρωτοπεριποιηθή. Ξυπνούν οί αναμνήσεις μέ μιά εκρηξι από δάκρυα 
καί γέλια. Ανακαλύπτουμε ύστερα από 40 χρόνια, στενούς συγγενείς, γεί
τονας, παιδικούς φίλους. Γινόμαστε παιδιά. Μάς έρχεται ή διάθεσις νά 
παίξουμε όπως τότε, νά γελάσουμε, νά άστειευθούμε' ή νά τρέξουμε. "Ομως 
40 χρόνια πέρασαν από τήν πλάτη μας καί τά πόδια δεν κινούνται, μόνο 
ή ψυχή σκιρτά, παιδούλα ακόμη, από τήν άνάμνησι καί τήν νοσταλγία. 
Γελάμε ενθυμούμενοι τά καλαμπούρια μας, σοβαρεύουμε άναλογιζόμενοι 
τά παλιά μεγαλεία τής άκμαζούσης γενετείρας μας, μά σιγοκλαίμε, δόκιμά-
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ζουμε λύπη φθάνοντας στην χρονολογία 1922. Ό  μαύρος εκπατρισμός. 
Τότε τούς αφήσαμε νέους καί τώρα τούς άντικρύζουμε καί μας άντικρύ- 
ξουν γεροντάκια μέ χιονισμένο κεφάλι. Τί εκπλήξεις όταν προσπαθής να 
βρής ποιόν κρύβουν οί ζαρωματιές, τό καμπούριασμα καί τ’ άσπρα μαλλιά. 
Είναι τόσες πολλές πού πια παύουν νάναι εκπλήξεις, εξοικειωθήκαμε. 
Έπισκεπτόμεθα τον ύπέργηρο Κωνστ. Τσαμπλήν, ό 'όποιος παρ’ όλα τά χρό
νια του — έχει περάσει τά έννενήντα — μας διηγείται μέ τον γλαφυρό 
τρόπο πού διακρίνει τούς πολύπειρους γέροντες ιστορίες απ’ την πατρίδα. 
Κατορθώματα εναντίον των Βουλγάρων καί Τούρκων, παλιός Βουλγαρο- 
μάχος αυτός, στιγμές άληύινού πατριωτικού πνεύματος — συνεργασίες 
όπως εκείνη τοϋ Γ. Κονδύλη, τού μετέπειτα Άντιβασιλέως — μέ τούς 
Σαμμακοβΐτες κατά τον άντιβουλγαρικόν αγώνα γιά την ένωσι τής ’Ανα
τολικής Θράκης μέ τήν μάννα Ελλάδα καί ένα σωρό άλλα. Είναι πηγή 
αστείρευτος, αλλά δυστυχώς ο χρόνος ολίγος. Έ ν τώ μεταξύ έρχονται 
πολλοί καί μάς προσκαλούν. ’Ελάτε καί σέ μάς. Μέ τη μάννα, σ’ εΐμασταν 
ομογάλακτες, μέ τήν ’Ανθή σας (τήν αδελφή μου πού βρίσκεται στο Π α
ρίσι) έπαίζαμε κότσια. Ή  διάλεκτος τής πατρίδος μας παίρνει καί δίνει.

—<«Μα>ρ’ Κιαράτσα, ελάτε νά δγιήτε. ’Ήρτασι 6 Γκάγκος πέ τ’V 
’Αμερική, κι’ ό Θοδουράκ’ς τ’σι Χάϊδως πέ τ ’ν ’Αθήνα καί ό Κώτσους θ 
Βουτσάς πέ τ’ν Ξάνθη. Φήκαμέ ντους νιούτσικους καί ήρτασε1 άσπρομάλ- 
ληδες καί φαλακροί έγού λέγω δέν γνωρίζνται!» Κατά τό σεργιάνισμά 
μέσα στο χωριό, δοκιμάσαμε κι’ άλλες συγκινήσεις. Στις γωνίες των δρό
μο: ν διαβάζουμε τά ονόματα των οδών πού δέν είναι άλλα από τά ονόματα 
τών πολλών πατριωτών πού έπεσαν γιά τήν πατρίδα. ’Εδώ υπάρχει ή οδός 
Ξενοκρατών τών μεγάλων ευεργετών, τού Κύρκου, τού Κων. Τζάρτου, τού 
Περικλή Κιακίδη, τής Σοφ. Σουρτζίδου,· τού I. Ευκλείδη, τοϋ Γ. Κονδύλη 
καί ή οδός τών 18 φονευθέντων. Σήμερα 26 Αύγουστου Κυριακή είναι ή 
τρίτη ημέρα πού βρισκόμαστε στά Σχοινιά. Πήγαμε καί λειτουργηθήκαμε 
στην έκκλησιά μας. Ουδέποτε έννοιωσα τόση κατάνυξι. Πόσο μεγάλος πα
ράγων είναι ή ψυχή μέσα στο δικό της περιβάλλον! Τό απόγευμα τής ιδίας 
ημέρας κατόπιν προτροπής ώ μίλησα από τον εξώστη τού κοινοτικού κατα
στήματος προς τούς συμπατρκότας μάς. ΤΗταν μια ανάγκη τής ψυχής μου 
αυτό πού έκαμα. Αυτοί οί άνθρωποι, οί άγωνιζόμενοι πρέπει νά έχουν 
κάποτε - κάποτε κάποια ηθική άνακούφισι. Πρέπει κάποιος νά τούς ξυπνά 
τήν αγάπη πού κλείνουν μέσα τους γιά τή χαμένη πατρίδα. Καί τά παιδιά; 
Τά παιδιά τους πρέπει νά μαθαίνουν γιά τήν πατρίδα τών προγόνων τους 
γιά τό σπίτι τού πατέρα τους. 'Ό λα αυτά μ’ έκαναν νά πώ δυο λόγια. 'Όμως 
έβγαιναν από τά βάθη τής καρδιάς μου καί σ’ αυτό οφείλεται ή συγκίνησι 
πού μετεδόθη στο πολυπληθές ακροατήριο.

Μέσα στήν ομιλία μου αυτή έκαμα μνεία γιά τον φίλο καί συμπατριώτη
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κ. Κων. Γκαγκίδη εις τον όποιον οφείλονται πολλά. Έ χει βοηθήσει ποικι- 
λοτρόπως τους συμπατρκότας από μακρυά κι’ από κοντά. Ή  αλήθεια είναι 
πώς ό κ. Γκαγκίδης είναι δημοφιλής καί αγαπητός γ ι’ αυτό καί άπέσπασε 
τά χειροκροτήματα των συμπατριωτών. Έν συνεχεία ό συνεργάτης κ. Κων. 
Βουτσόπουλος ώμίλησε μέ πολλή θέρμη για τον συμπατριώτη μας ποιητή, 
τον Θρακιώτη Γ. Βιζυηνό. "Έτσι μ’ αυτή τήν πνευματική επαφή έπεσε τό 
βράδυ. Στην καθαρή καί ευρύχωρη ταβέρνα του Μιχάλη Φυτιλίδη έγινε 
τό κυριακάτικο βραδυνό γλέντι. Μέ τήν συνοδεία μερικών οργάνων χορέ
ψαμε καί τραγουδήσαμε. Τά όμορφα τραγούδια τής πατρίδος μας τά ξα
ναζωντάνεψε ό Θανάσης II. Τζιβελεκίδης. Πολύς κόσμος βρέθηκε σ’ αυτή 
τήν πατριωτική συνεστίασι. Τά κορίτσια καί οί κυράδες των συμπατριωτών 
μας χόρεψαν διαφόρους θαυμάσιους χορούς τής πατρίδος μας πού μάς 
έκαμαν νά κλάψωμε από τήν χαρά καί τήν συγκίνησι. Ή  βραδυά εκείνη 
θά μείνη αλησμόνητος. "Ύστερα από τόσα χρόνια νά ξαναβρίσκεσαι με
ταξύ αγαπητών παιδικών φίλων καί συμπατριωτών διασκεδάζοντας μέ τά 
όμορφα πατριώτικα έθιμα. ’Εδώ στά Σχοινιά κάθε στιγμή καί κάθε τόπος 
θυμίζει τήν πατρίδα. Ή  εκκλησία, οί δωρεές, οί ονομασίες τών δρόμων. 
Στάθηκα στή γωνιά πού γράφει οδός Π. Κιακίδου. Είναι ό δρόμος ό αφιε
ρωμένος στον πατέρα μου. Άναλογίζομαι τό φοβερό θάνατό του μαζί μέ 
τούς άλλους δεκαεπτά κι’ ανατριχιάζω. Μ!ού φαίνονται τόσο μακρυά. Προσ
παθώ νά φέρω μέ τον νοϋ μου τον πατέρα μου, τούς συγγενείς, όλους εκεί
νους πού χάσαμε, μά ή άνάμνησις έχει ξεθωριάσει. Σήμερα Πρόεδρος τής 
κοινύτητος τού χωριού είναι ό συμπατριώτης μας κ. Ίωάν. Γ. Γκόρες, 
ένας δραστήριος καί ευφυής νέος πού εργάζεται μέ ζέσι καί ψυχή γιά τά 
προβλήματα πού αντιμετωπίζει ό τόπος. Τά Σχοινιά δεν είναι καθόλου 
ευκαταφρόνητα. Βρίσκονται μάλλον σέ καλή οικονομική κατάστασι, κι’ αυτό 
βέβαια οφείλεται στήν εργασία τους. Κοπιάζουν καί μοχθούν. Είναι φί
λεργοι από κληρονομιά. Είναι παιδιά εκείνων πού βρήκαν ένα λόγγο καί 
τον έκαμαν ένα μποστάνι κι’ ένα κήπο. Οί περισσότεροι κάτοικοι τών Σχοι
νιών καταγίνονται μέ τήν γεωργία, τήν κτηνοτροφία καί τό εμπόριο. Πάνω 
από 22 τρακτέρ υπάρχουν στο χωριό, όπως επίσης καί μιά άλωνιστική μη
χανή. Τό καινούργιο αυτό χωριό δέν φτιάχτηκε όπως έλαχε. ’Έχει γίνει 
βάσει σχεδίου καί ως έκ τούτου υπάρχει πλατεία, εύρεΐς δρόμοι, ύδραγου 
γεϊον καί ένα δασύλιον, πού αποτελεί τον πνεύμονα τών Σχοινιών. Μέ τον 
ρυθμό πού εργάζονται σίγουρα σέ λίγο καιρό θά γίνη μία πολύ ζηλευτή 
κωμόπολις. "Ύστερα από τριών ήμερών διαμονή αποφασίσαμε νά φύγουμε. 
'Ο σκοπός μας είναι νά πάμε στο Σαμμάκοβο. Ξαναπερνάμε πάλι από τήν 
Κομοτηνή καί χαιρετούμε τούς εκεί διαμένοντας συγγενείς, τούς οποίους 
προαναφέραμε καί σπεύδουμε προς τήν Ξάνθην. Τήν έπομένην έπισκεφθή- 
κα,ιιε τήν Καβάλα όπου συναντήσαμε τούς συμπατριώτας Γ. Τσιρπούδαν,
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Δούκα, Μαστοροθόδωρον και πολλούς άλλους, των όποιων τά ονόματα δύ- 
νανται νά μάθουν οΐ συγχωριανοί από τούς ανωτέρω. Τό απόγευμα, της 
ιδίας ημέρας βρεθήκαμε στην Έλευθερούπολιν, πού είδαμε τον κ. Γ. Άλ- 
μπάνην, Θ. Μιχαλτσίδην, και την θεία μας Τασιώ, ή οποία αισίως διέρ
χεται τό ενενηκοστόν έτος τής ηλικίας της. Έπισκεφθήκαμε επίσης την 
οικογένεια Δ. Βλάχου, Δ. Πρημπίδη, Γ. Κιουρτσή και Ελένη Χριστοδού
λου οπού καί φιλοξενηθήκαμε. Τό πρωί έπισκεφθήκαμε την "Ανναν Δ. 
Νιζάμη, την οικογένεια ’Ανέστη Κιουρτσή καί αμέσως αναχωρήσαμε διά 
Δράμα. ’Εκεί συναντήσαμε τούς έξαδέλφους Κ. Γ\ Τζάρτον, Μιχαήλ Κων- 
σταντινίδη, καί πολλούς άλλους. ’Από εκεί έπισκεφθήκαμε στο Καλαμπόκι 
την Λεμονιά Άργυρ. Άναγνωστίδη, Κιαράτσα Δ. Κουντούρου, Χρύσω 
Δ. Λάζου, κ.ά. Αμέσως τραβήξαμε γιά τό κοντινό χωριό, Ά για Παρα
σκευή (Βοδόβιστα) οπού κατοικούν 60 οικογένειες Σαμμακοβιτών καί 90 
Τρουλιανών. Στο κεντρικό καφενείο συναντήσαμε τούς συμπατριώτας μας 
Αναστασία Μπάμπουρα (τό γένος Στάθη Καλνή), Μελαχροινή ΙΧαντο- 
πούλου, Δημ. Θ. Κουγιουμτζή (Τσόκουλος) καί τον αδελφόν του Χαρά
λαμπον καί πολλούς άλλους, των οποίων τά ονόματα μπορούν νά πληροφο- 
ρηθούν οί χωριανοί από τούς επί κεφαλής. Έδώ πληροφορηθήκαμε άγνω
στους λεπτομέρειας διά την σφαγήν των 18. "Ετσι μάθαμε πώς δυο 
άλλοι συμπατριώτες μας οί αείμνηστοι Διογένης Τακίδης καί Γεώργιος 
Όργιανός βρέθηκαν δλως τυχαίως στον τόπο τού μαρτυρίου καί κρυμμέ
νοι μέσα στα φυλλώματα των δένδρων (τις σκρίπκες) λίγα μέτρα μακρυά 
είδαν τούς συμπατριώτας των νά λογχίζωνται από τούς αγρίους Τουρκαλ- 
βανούς, πού αφηνιασμένοι από μίσος καί δίψα γιά έκδίκησι, διότι ή Ε λ
λάς είχεν είσέλθει νικηφόρως εις την "Ηπειρον, προσπαθούσαν νά κάμουν 
αυτούς πού είχαν πέσει στά χέρια τους νά πληρώσουν γιά δλο τό κακό 
πού ένοιωθαν μέσα τους. Πολλοί από τούς 18 συμπατριώτας ένω έκτυπώντο 
καί έκολαφίζοντο έφώναζαν: «'Όποιος ζήσει καί γλυτώσει, νά έκδικηθή 
ιό αίμα μας;>. Στο τέλος λίγο πριν ξεψυχήσουν έψαλλαν θρησκευτικούς 
καί πατριωτικούς ύμνους. Αυτές οί πληροφορίες ήσαν τελείως άγνωστες 
κανείς δεν ήξερε τις τελευταίες στιγμές εκείνων των μαρτύρων. Επίσης, 
ύστερα από λίγες μέρες μετά την σφαγή, τέσσερις Σαμμακοβίτες, φυγό
στρατοι, οί όποιοι έλιποτάκτησαν από τον τουρκικό στρατό από άγανάκτησι 
σάν έμαθαν ποός, ένω αυτοί πολεμούσαν γιά χάρι των Τούρκων εκείνοι εί
χαν διώξει τις οίκογένειές τους από τό χωριό τους, κι' άτι ύπέφεραν πει- 
νασμένοι μέσα στον έξαντλητικό έκεΐνο εκπατρισμό, πήραν τά βουνά γιά 
νά ξεφύγουν καί νά φτάσουν διά των απόκρημνων περιοχών τού μικρού 
Αίμου, στη Βουλγαρία.

Μέσα στην περιπλάνησε τους στο Γκράντο βρέθηκαν στον τόπο τής 
οφαγής. Εκεί άντίκρυσαν ένα φρικτό θέαμα: ’Ακέφαλα καί κατακρεσυργη-
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μένα πτώματα μέ τά κεφάλια τους εδώ κι’ εκεί πεταμένα, "Ενα τσακάλι 
νά τραβά ένα κομμάτι και μερικά όρνια νά περιμένουν την άποσύνθεσι. 
Ή  εικόνα ήταν φρικτή όπως λένε δ Παπαδήμας και ό Κώσταρος. Τούς 
Κατέλαβε φόβος, πανικός. Έ φυγαν αμέσως τρέχοντας. 'Όμως ήταν τόσο 
έντονος ή εικόνα πού δεν τούς άφησε. 'Ένας μάλιστα έξ αυτών από τον 
τρόμο κα'ι την αναταραχή τής καρδιάς έξ έπνευσε την επομένη καθώς 
προσπαθούσε νά πιή νερό σ’ ένα ρυάκι κοντά στά τουρκοβουλγαρικά σύνορα. 
Αυτές οι πληροφορίες μάς έκαμαν μεγάλη έντύπωσι. Μετά αναγκασθήκαμε 
ν’ αποχωρήσουμε από τό σπίτι· τών συμπατριωτών πηγαίνοντας προς τήν 
Δράμα. ’Από εκεί έπισκεφθήκαμε τούς αδελφούς Τσάνταλην καθώς και 
τον Κων. Βεζεργιενίδην, οι όποιοι διαμένουν στις Σέρρες. Τό απόγευμα 
τής ιδίας ημέρας φθάσαμε στο Νέο Σκοπό, δπου περιεργασθήκαμε τό ναό 
τού 'Αγίου Δημητρίου, τό καινούργιο Σχολείο, τό ιδιωτικό Γυμνάσιο, τό 
νέο υδραγωγείο, τον σταθμό Χωροφυλακής καί έπισκεφθήκαμε μερικούς 
Σκοπιανούς, οί όποιοι διαμένουν εκεί. ’Εκεί εύρίσκεται επίσης ή οικο
γένεια τού φίλου καί συμπατριώτου Ίωάννου Καπίστρα, Ιατρού, ό όποιος 
υπήρξε άλλοτε πρόεδρος τής κοινότητος. Είδαμε τήν εκ Γέννης σύζυγον, 
αδελφήν τού δημοσιογράφου καί συγγραφέως Κουκίδη καθώς καί τον 
Σωτήρη τον γυιό του, πού σπουδάζει στο Γκράτς τής Αυστρίας ’Ιατρικήν. 
Τό βράδυ έπιστρέψαμε πάλι στο Μανδράκι. Ούτε ώς βουλευταί σε προεκλο
γική περίοδο δεν θά κάμαμε τόσο κύκλο, όμως χάρις στον φίλο Γκαγκίδη 
καθώς καί στήν αγάπη πού έχουμε προς τούς συμπατριώτας καί φίλους 
■ψάχνουμε νά τούς βρούμε- έξ άλλου αυτός είναι κι’ ό λόγος πού αναγκάζο
μαι νά γράφω τά ονόματα εκείνων πού συναντήσαμε1 γιά νά μάθουν κι’ 
Οι άλλοι πού θά πάρουν τό βιβλίον, πού βρίσκονται οί συμπατριώται τους. 
Τήν πρώτη τού Σεπτέμβρη έπιστρέψαμε στή Δράμα. Τήν επομένη πήγαμε 
στον Ξηροπόταμο, χωριό έξω. από τή Δράμα, δπου είναι εγκατεστημένοι 
περίπου 1000 Τρουλιάνοί. Βρήκαμε κάμποσους στο καφενείο καί συζητή
σαμε μαζί τους γιά τις χαμένες πατρίδες μας, άναμνησθέντες τήν ξέγνοια
στη ζωή πού κάμαμε. Μερικοί άπ’ αυτούς πού συναντήσαμε είναι 6 Γκρούν- 
τος, Κοτσιανός, Γιαννέλης, Μαγκριωτέλης, Καλλιόπη Ά θ. ’Επιτρόπου, 
καί άλλοι. Έπιστρέψαμε στις 3 τού Σεπτέμβρη στήν Δράμα. Τώρα πλέον 
οί προετοιμασίες μας φθάνουν στο τέλος. Τά διαβατήριά μας θεωρημένα καί 
τακτοποιημένα θά είναι αύριο έν τάξει, έτοιμα προς παραλαβήν. Έν τώ 
μεταξύ, τά άπογεύματα είχαμε λίγο καιρό γιά νά έπισκεφθούμε λίγους 
συμπατριώτας μας ακόμη. Δεχθήκαμε δέ καί επισκέψεις πράγμα" μάλλον 
παράξενο γιά έναν περαστικό. Έ τσ ι ήλθε καί μάς βρήκε ;ή κ. Χρυσή Ά ν. 
Κιουρτσή καί στον δρόμον όλως τυχαίως συναντήσαμε τήν κ. "Ηραν Άβερ- 
κίου μέ τήν κόρη της Ελένη Μακρίδου. Αυτές οί συναντήσεις συμπληρώ
νουν τήν χαρά μας καί τήν εικόνα τού διασκορπισμού· τών συμπατριωτών μας.
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Τά πάντα είναι έτοιμα- πια για για το μεγάλο ταξίδι, για το προσκύνημα 
στα άγια χώματα, τής πατρίδος μας. Ή  λατρευτή ήμερα πού επί 40 χρόνια πε- 
ρίμενα, καθώς κι’ 6 φίλος μου Κων. Γκαγκίδης, εκείνος μάλιστα 54 χρόνια, 
κι’ δ Κωνστ. Βουτσόπουλος, ή ήμερα αυτή έφθασε. Αύριο 6 τοΰ Σεπτέμβρη 
ξεκινάμε.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑ ΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΑΜΜΑΚΟΒΟ
Ξ εκίνημα .— Στις 6 τοΰ Σεπτέμβρη βρεθήκαμε με τον συνταξιδιώτη 

και συμπατριώτη Κ. Γκαγκίδη στην Άλεξανδροΰπολι. Έκεϊ είχαμε ορίσει 
νά συναντηθούμε, όλοι 'όσοι θα συμμετείχαμε τής εκδρομής αυτής.

Έμεΐς φθάσαμε1 πρώτοι. Είχαμε λίγο καιρό ώς την ακριβή ώρα τής 
συναντήσεώς μας. "Ενας περίπατος στήν προκυμαία και στους δρόμους 
τής Άλεξανδρουπύλεως δεν θ'ά μάς έκανε κακό. Θά βλέπαμε, σαν για πρώτη 
φορά, τό παλιό Δεδέαγατς. Ή  σημερινή Άλεξανδρούπολις είναι μια όμορ- 
φοκτισμένη καί καθαρή πόλις. Ή  θαυμασία ρυμοτομία της, τό άφθονο 
πράσινο, ή καλοφτιαγμένη προκυμαία της, είναι δείγματα τής άναπτύξεώς 
της. Οι κάτοικοί της, φίλεργοι ασχολούνται όλοι με τις δουλειές τους. 
Διεπίστωσα, αν καί μείναμε λίγο χρόνο μόνο, πόσο φιλοπρόοδοι είναι οί 
1 Αλέξανδρου πολίτες. Περπατώντας καί χαζεύοντας με ρωτά ό φίλος Γκαγ
κίδης λίγο ειρωνικά. — Έδώ δεν υπάρχει κανένας συγγενής σου νά τον 
έπισκεφθούμε; Νομίζω πώς θά βγούμε από την ρουτίνα των τελευταίων 
ήμερων πού, μέσα σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα συναντήσαμε πάνω από
2.000 πατριώτας. Κι’ όμως ή ειρωνική έρώτησις τού φίλου μου εμένα μέ 
βασάνιζε στά σοβαρά. "Ηξερα πώς εδώ ζούσε μιά πρωτοξαδέλφη. —Καί 
βέβαια υπάρχει, τού λέω, αυτό προσπαθούσα νά σού πώ τόση ώρα. Έ τσι 
ξεκίνησα κι’ ανακάλυψα την εξαδέλφη μου. Σαράντα χρόνια νομίζετε πώς 
είναι αρκετά για νά ξεχάση ένας άνθρωπος έναν άλλον; Δεν τό πιστεύω. 
Μ’ όλον τούτο, ή Σοφία, ίσως φταίνε καί τά χρόνια, είναι σέ βαθειά γε
ράματα, δεν μέ άνεγνώρισε. Τόσο τό καλλίτερο γ ι’ αυτήν. Στήν τακτική 
(ώρα βρεθήκαμε όλοι στο καφενείο πού είχαμε θέσει ώς σημείον συγκεντρώ- 
σεως. Επτά θά είμαστε οί ταξιδιώτες - προσκυνητές. Ό  κ. Κ. Γκαγκίδης, 
δ κ. Κ. Βουτσόπουλος, ό Κ. Τσάνταλης, Κων. Τζάρτος, ό αδελφός του 
Μιχάλης, ό Γιάννης Σαμμακοβλής καί έβδομος δ υπογραφών. Επτά λοιπόν 
θά ξεκινούσαμε, κι’ αυτό ήταν καλό σημάδι. Επτά είναι δ αριθμός τής 
πληρότητος. Τό ταξίδι προς τήν Άδριανούπολι θάρχιζε σέ λίγο.

Ά δριανούπολις .— "Τστερα από τρισήμισυ ώρες μέ λεωφορείο φθά
σαμε τήν Όρεστιάδα. Άπό κεί ένα ταξί μάς πήγε στις Καστανιές, τό 
τελευταίο ελληνικό χωριό. Βρισκόμαστε πιά στά σύνορα. Σέ λίγο θά άφή- 
σουμέ τήν Ελλάδα, καί θά κάνουμε ένα βήμα γιά νά βρεθούμε στήν Τουρ
κία. Ποτέ όμως ένα βήμα, δέν έγινε σέ τόση πολλή ώρα. "Επρεπε, πριν 
προχωρήσουμε, νά περάσουμε άπό τον έλεγχο διαβατηρίων καί αποσκευών.

« Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α » 8
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Στο ελληνικό τελωνείο τελείωσαν γρήγορα, όμως στο τουρκικό μας καθυ
στέρησαν αρκετά. Έκεΐ σ’ ένα ανεκτό φυλάκιο βαμμένο κόκκινα και πρά
σινα, μάς υποδέχονται οί άνθρωποι τοΰ τελωνείου, τελώναι και αστυνομικοί 
με φιλικώτατα «χόσκελντινίζ» και μάς οδηγούν σε μία αίθουσα αναμονής. 
Καθόμαστε σε αναπαυτικά καθίσματα. Γύρω στους τοίχους υπάρχουν βι- 
τρίνες πού διαφημίζουν τά τουρκικά προϊόντα,. Στον απέναντι μεγάλο τοίχο 
είναι κρεμασμένη μία μεγάλη φωτογραφία τοΰ Κεμάλ. Δεν υπάρχει δημό
σιος ή ιδιωτικός χώρος στην Τουρκία πού νά μην βρίσκεται ή εικόνα τοΰ 
πατέρα των Τούρκων. Στο τουρκικό τελωνείο συμβαίνουν απίθανα πρά
γματα. Ένώ είναι γνωστό σ’ όλη την Ευρώπη, ότι ή δωροδόκησις τελωνο- 
φύλακος τιμωρείται αυστηρά, εδώ στά τουρκικά σύνορα τό «μπαχτσίς» έχει 
γίνει καθεστώς. Πρέπει νά τούς φιλοδωρήσης. ”Αν τύχη καί δεν φιλοδωρη- 
θοϋν, αποκλείεται νά τελειώσης γρήγορα. Μάλιστα στο τελωνείον τών Κή
πων - 'Τψάλων τά πούλμαν πού περνούν, επειδή ξέρουν καλά αυτή την 
ιδιοτροπία τών τελωνοφυλάκων, μαζεύουν καμμιά τρακοσαριά λίρες Τουρ
κίας καί τις προσφέρουν δήθεν καί έτσι τελειώνουν γρήγορα. ’Ά ν δέ θυ- 
μώση ό προϊστάμενος, μπορεί νά σε κρατήση μέχρι τό βράδυ εκεί στά σύνορα. 
’Έτσι λοιπόν τό φιλοδώρημα παίρνει καί δίνει: Κονιάκ Μεταξά καί καφές, 
είναι τά πιο περιζήτητα. Μ1’ αυτή την νοοτροπία γίνεται ό έλεγχος τών 
διαβατηρίων. Εκεί πού περιμέναμε είδαμε κάποια αναταραχή στά πρό
σωπα τών ελεγκτών. Σε λίγο ζήτησαν τον ’Αμερικανό πολίτη πού δεν ήταν 
άλλος από τον συμπατριώτη μας κ. Γκαγκίδη. ’Έσπευσαν σε αγγλομαθείς 
Τούρκους καί με τεμενάδες έδέχθησαν τον συμπατριώτην μας.

Αυτός τούς εξήγησε τό σκοπό τοΰ ταξιδιού καί αμέσως ύστερα από 
έναν επιπόλαιο ολωσδιόλου έλεγχο βαλιτσών είσήλθαμε στο τουρκικό έδα
φος. Πριν φύγουμε ζητήσαμε άδεια καί, εί δυνατόν, συνοδεία γιά τό τα
ξίδι μας, όμως ό Τούρκος Μοίραρχος μάς είπε πώς με τά διαβατήρια πού 
είχαμε στά χέρια εΐμεθα ελεύθεροι νά ταξιδεύσωμεν καί νά περιέλθωμεν 
όλη την Τουρκία. Είχε φθάσει πιά τό απόγευμα όταν ελεύθεροι όντες, δεν 
είχαμε μέσον γιά νά ταξιδεύσωμε. Ζητήσαμε τότε τηλεφωνικώς, καί μάς 
έκαμαν την χάρι, νά μάς στείλουν μιά κούρσα γιά επτά άτομα, διά νά μάς 
μεταφέρη.

"Τστερα απ’ αυτές τις ταλαιπωρίες, ήλθε τό ταξί. Κατά την μικρή 
αυτή διαδρομή από τις Καστανιές ώς την Άδριανούπολι, την καλούμενη 
τουρκιστί Έντιρνέ έχουμε τά μάτια μας όρθάνοικτα. ’Αρχίζουν οί αναμνή
σεις. Τό πρίϋτο μέρος πού συναντούμε είναι τό φημισμένο Κάραγατς, τό 
«Μικρό Παρίσι», όπου ή αριστοκρατία τής Άδριανουπόλεως (οργάνωνε 
τά γλέντια της. Αυτό τό μέρος ήταν ένας παράδεισος, μέ τούς κήπους καί 
τις δενδροφυτεΐες. 'Όμως τώρα, ό χρόνος κι’ ή αδιαφορία τό αφάνισαν. 
Τό περνάμε1 μέ ταχύτητα. Σέ λίγο βρισκόμαστε πάνω από τό Μιχάλ Κιο-
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προυσοΰ ή το γεφύρι του Γαζή Μιχάλ πού συνδέει την Άδριανούπολι μέ 
το προάστειον Ίλδιρίμ. Κατασκευάσθη κ ε άπδ το Γαζή Μιχάλη — έξ ού 
καί το δνομα — δ οποίος ήτο άρχιτέκτων ελληνικής καταγωγής. ’Ηταν 
ένα πολύ μακρύ γεφύρι περίπου 758 μέτρα καί κοντά σ’ αυτό βρισκόταν 
το Πολύδροσο Σαράι χτισμένο εκεί περί τά τέλη τού 17ου αιώνα σέ περσικό 
αρχιτεκτονικό τύπο. Σ ’ αυτή την περιοχή υπήρχαν πολλά κέντρα πού ήσαν 
πολυσύχναστα. ’Εκεί γλεντούσε κανείς δπως ήθελε ευρωπαϊκά ή ανατολί
τικα. Σ ’ αυτή τήν τοποθεσία πήγαινε ο Άδριανοπολίτης γιά νά πάρη νέες 
δυνάμεις γιά τον αγώνα τής ζωής. "Ενας από τούς συνταξιδιώτες μας, 
δ Βουτσόπουλος περνώντας από τό Μιχάλ Κιοπρουσού δάκρυσε ενθυμού
μενος τά νειάτα του, γιατί εκεί έκαμε στρατιώτης καί θυμήθηκε1 πώς μέ 
ταμπούρλα καί φλάουτα πέρασαν αυτή τή γέφυρα πηγαίνοντας στον πό
λεμο, στο Τσανακκαλέ. Ή  Άδριανούπολις δυστυχώς δεν είναι εκείνη πού 
ξέραμε. Αυτό τό διαπιστώνουμε καθώς περνούμε τούς δρόμους καί τά σοκ- 
κάκια της μέ ταξί. Καταλύσαμε στο ξενοδοχείο Penteuoer. Μετά τήν 
τακτοποίησί μας κάνουμε ένα' περίπατο στήν πόλι. Τίποτε δέν θυμίζει τήν 
παλαιά κίνησι καί ζωντάνια. "Ομως έχουμε τήν ελπίδα πώς αύριο, τήν 
ημέρα θά ε'ίναι πιο ζωντανή απ’ δ,τι φαίνεται τώρα τό βράδυ. "Ομως κι’ 
όταν ξημέρωσε καί ανεβήκαμε σέ δυο μόνιππα, (παϊτόνια) καί τριγυ
ρίσαμε ολόκληρη τήν πόλι, μιά έρώτησι ανέβαινε στο μυαλό μας. Πού είναι 
ή παλιά άκμάξουσα Άδριανούπολις, ή πρωτεύουσα τού Νομού, πού έξα- 
σκούσε τόσο μεγάλη έπίδρασι άπ’ τήν Καβάλα, μέχρι τον Πόντο, κι’ ακόμα 
πού είναι ή παλιά αίγλη της σάν πρώτη πρωτεύουσα τού ’Οθωμανικού 
κράτους στήν Ευρώπη; Χάθηκε όπως χάθηκαν καί εκείνοι πού τήν ζων
τάνευαν. Ή  Έντιρνέ σήμερα δέν είναι τίποτε άλλο από μία έγκαταλε- 
λειμμένη πόλι. Μοιάζει μέ ένα μεγάλο τουρκικό χωριό μέ μπόλικα τζαμιά 
πού βρίσκεται στά. βάθη τής ’Ασιατικής Τουρκίας. "Εχει παραμεληθή 
επειδή συμβαίνει νά είναι πόλις συνοριακή καί δέν μπορεί νά άναπτύξη 
μήτε εμπόριο, μήτε βιομηχανία. Οί εξοχικοί συνοικισμοί είναι εντελώς κα
τεδαφισμένοι, τά σπίτια καί τά καταστήματα παλιά καί πτωχά. Νέες οικο
δομές δέν έγιναν έκτος από κάτι τράπεζες καί κρατικά κτίρια. ’Από τούς 
παλιούς θρησκευτικούς χώρους ή Μητρόπολις καί δ Ναός της έχουν έρει- 
πωθή, καθώς καί όλες οί άλλες εκκλησίες. Αυτό έξ άλλου συνέβη σ’ ολό
κληρη τήν Άνατ. Θράκη. Οί μόνες εκκλησίες πού διετηρήθησαν είναι εκεί
νες πού βρίσκονται στήν Κωνσταντινούπολι. Στήν Άδριανούπολι πολλές 
εκκλησίες τις αγόρασαν διάφοροι Τούρκοι καί τις χρησιμοποίησαν, είτε 
γιά αποθήκες, είτε γιά οικόπεδα. Μάλιστα απ’ τό Μητροπολιτικό ναό σώ
ζεται τό άγιο βήμα τό οποίο δ ιδιοκτήτης του χρησιμοποιεί γ ι’ αποθήκη 
εγγράφων αχρήστων. Είναι, βλέπετε δικηγόρος.

’Από τά παλαιά ελληνικά κτίρια άλλα μέν έχουν κατεδαφισθή, άλλα



l i e f  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ‘Π. Κ ΙΑΚ ΙΔΟ Υ

δέ έχουν αλλάξει τρόπο χρήσεως. ’Έτσι το Ζάππειον, ήμιγυμνάσιον θη- 
λέων, φυτώριο διδασκαλισσών για ολόκληρη τή Θράκη, χρησιμοποιείται 
ώς κατάστημα τής Αστυνομικής Διευθύνσεως. Είναι τέτοια ή κατάστασίς 
του που δεν αναγνωρίζεται από τούς παλαιούς. Άλλ’ αν τό Ζάππειο, έστω 
και σ’ αυτά τά χάλια ύφίσταται ώς διεύθυνσις αστυνομίας, τό ελληνικό 
γυμνάσιο, τό αρχοντικό αυτό κτίριο με την βυζαντινή πύλη καί τά θολωτά 
παράθυρα δεν υπάρχει πιά. Κατεδαφίσθη ύστερα από μία έκθεσι αρχιτε
κτόνων περί άκαταλληλότητος διά χρήσιν. "Έτσι αυτό τό ίδρυμα με την τόσο 
μεγάλη δράσι, την κατ’ εξοχήν πνευματική, τελείωσε άδοξα τήν ζωή του. 
Άντιθέτως τό ελληνικό οικοτροφείο παραμένει καί χρησιμοποιείται ώς δη
μοτικό τουρκικό σχολείο. Κατά τήν ολιγοήμερον παραμονή μας στην Άδρια- 
νούπολι έπισκεφθήκαμε τό έλληνικοότατο προάστειο τού Ίλδιρίμ. Κάποτε 
αυτό έσφυζε από ζωή. Κατοικούσαν μόνον "Ελληνες εκεί, κι’ είχαν δη
μιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα άνέσεως, πού οί Τούρκοι, πού ζούν τώρα 
εκεί με θλίψι θυμούνται αυτή τή ζωή βλέποντας τά χάλια πού έχει πε- 
ριέλθει ή περιοχή. Φυσικά δεν είναι μόνο τό Ίλντιρίμ πού μάς δίδει αυτή 
τήν έντύπωσι τής έγκαταλε'ίψεως. "Ολα σχεδόν στήν Τουρκία αυτή τήν 
έντύπωσι δίνουν, σάν νοικιασμένο σπίτι πού λείπει ο νοικοκύρης. Κοντά 
στο Ίλντιρίμ ήταν τό ελληνικό νεκροταφείο. Παραδό'ξως καί σήμερα 
ακόμη ύφίσταται με τήν διαφορά δτι δλοι οί σταυροί πού ήσαν όρθιοι στήν 
κεφαλή των μνημάτων δεν υπάρχουν. Ζούν όμως οί επιτάφιες πλάκες 
με τις χαρακτηριστικές απεικονίσεις τοϋ επαγγέλματος τού νεκρού. Μπο
ρείς νά ξεχωρίσης ένα σφυρί κι’ ένα άμύνι στον τάφο κάποιου σιδηρουρ
γού, ψαλίδια γιά τον ράπτη ή ένα αλφάδι κι’ ένα τρίγωνο γιά τον χτί
στη. "Ολα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά μιας εποχής πού πέρασε ανε
πιστρεπτί.

Αυτά είναι τά παλιά θυμητάρια τής ελληνικής περιόδου στήν Άδρια- 
νούπολι, θυμητάρια γιά τούς ηλικιωμένους πού νοσταλγούν, γιατί φυσικά 
οί νέοι τί ξέρουν νά ζητήσουν από τό πρόσφατο παρελθόν; ’Εκείνοι στέ
κονται μπροστά στον πύργο τού Τσιμισκή, τό παράξενο καί ιδιόρρυθμο 
κτίριο πού υψώνει τό μπόι του απέναντι από τούς μιναρέδες τού τεμένους 
τού Σουλτάν Σελήμ. Π αρ’ όλο πού είναι ένα παλαιότατο κτίσμα εν τού- 
τοις οί σημερινοί ίδιοκτήται τό έφωδίασαν στήν κορφή του μ’ ένα πελώ
ριο ρολόι πού φαίνεται από πολύ μακρυά. Κτίσθηκε, λένε, επί αύτοκράτορος 
Ίοοάνου τού Τσιμισκή, ομοος τό στύλ αυτού τού πύργου κάθε άλλο παρά 
βυζαντινό είναι. Ή  μεγαλοπρέπειά του όμως σε τραβά. ’Εκεί κοντά είναι 
καί τό περίφημο τέμενος τού Σουλτάν Σελήμ, τό καύχημα τής ’Λδριανου- 
πόλεως. Μιά επίσκεψι είναι αναγκαία. Τό Τζαμί αυτό κτίσθηκε τό 1564 
από τον σουλτάνο Σελήμ τον Β ' εις άνάμνησιν τής κατακτήσεως τής Κύ
πρου. Έξοδεύθηκαν πολλές χιλιάδες σελιμιέδες (νόμισμα τού Σελήμ) καί
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μαχμουτιέδες για νά κτισθή αυτό το -μεγαλοπρεπέστατο τέμενος. Εξωτερικά 
μοιάζει με την 'Αγία Σοφία, έκτος φυσικά από τούς τέσσερις πανύψηλους 
μιναρέδες πού ο καθένας έχει τρεις έξώστας γιά τούς μουεζίνιδες. Μόλις 
είσέλθης από τήν εξώπορτα βρίσκεσαι στην πελώρια αυλή μέ τό μεγάλο 
συντριβάνι, απ’ δ,που οί πιστοί παίρνουν νερό και πλένουν τά πόδια τους. 
Αυτή ή αυλή μέ τά περιστύλιά της, μέ τις ωραίες αραβικές κολώνες, λέγε
ται δτι χωράει 6.000 ως 8.000 πιστούς. Τό ίδιο καί ό τεράστιος χώρος τού 
τεμένους. Στη μέση τού τζαμιού υπάρχει ένας πελώριος θύλος, ό κεντρικός, 
6 όποιος στηρίζεται σέ οκτώ κολώνες από κόκκινη πέτρα (πορφυρίτης). Ή  
αρχιτεκτονική του είναι επηρεασμένη, όπως έξ άλλου καί δλα τά τεμένη τής 
Τουρκίας από τά βυζαντινά πρότυπα, ιδίως τής 'Αγίας Σοφίας. Γύρω - 
γύρω, κάτω από τό δόλο, κρέμονται μεγάλες κανδήλες στεφανοειδεΐς, πού 
στολίζονται μέ υπερμεγέθη αυγά στρουθοκαμήλου. Τά κανδήλια είναι το
ποθετημένα τόσο χαμηλά, πού ένας άνθρωπος ψηλός δέν μπορεί νά σταθή 
ορθιος. Τό εσωτερικό τού τεμένους πλούσια διακοσμημένο, εντυπωσιάζει 
ιδιαιτέρως. Κάνει μεγάλη έντύπωσι ο σπάνιάς τέχνης λεπτοτεχνουργημέ- 
νος άμβωνας. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο κτίριο. Ποιος δμως είναι ό 
άρχιτέκτων αυτού τού καυχήματος τής Άδριανουπόλεως; Ό  κάθε Τούρκος 
στήν Έντιρνέ ξέρει νά. σού πή πώς ό περίφημος Σινάν πασάς τό έφτιαξε, 
δέν ξέρει όμως νά σού πή, ή δέν θέλει νά ξέρη πώς δ Σινάν ήταν 'Έλλη
νας. Ό  πατέρας του Χρηστός Δοανίδης, έγινε μουσουλμάνος γιά νά. γλ,υ- 
τοόση από τον άβάστακτο καί φοβερό ζυγό τών ’Οθωμανών. "Ετσι ό Σινάν 
άνατράφηκε εξωτερικά τουλάχιστον σάν γενίτσαρος, πράγμα πού αναφέ
ρουν κι’ οί Τούρκοι. ’Από ένα όλως τυχαϊον γεγονός, ό Σουλτάνος έμαθε 
τήν ικανότητά του καί τού ανέθεσε σάν πρώτη δουλειά νά κτίση γε- 
φύρι. Καί φαίνεται πώς ό Σινάν τά κατάφερε μιά χαρά. "Εστησε ένα 
στέρεο γεφύρι εκεί οπού οί άλλοι δέν μπορούσαν νά κάνουν τίποτε, διότι 
συνεχώς καταστρεφόταν. Έζησε περίπου 100 χρόνια καί μέσα σ’ αυτή 
τήν εκατονταετηρίδα έφτιασε 81 τζαμιά μεγάλα, 50 μικρά τά λεγάμενα 
μαγίσδια, 55 μεδρεσέδες, 7 βιβλιοθήκες, 19 μαυσωλεία, 14 ξενώνες, 8 
γεφύρια, 17 καραβάν σαράγια, 33 παλάτια καί 36 λουτρώνες. Πολλά απ’ 
αυτά τά κτίσματά του εύρίσκονται στήν Ελλάδα, στο Διδυμότειχο, Τρίκ- 
καλα, Τέμπη κι’ αλλού. Έ τσ ι μέ τόσο πλούσιο απολογισμό έργων έληξε 
ή ζωή αυτής τής εξαιρετικής μεγαλοφυΐας τής εποχής εκείνης.

Κυττάζοντας καί παρατηρώντας αυτό τό μεγαθήριο, πού έχει θόλο 
πιο μεγάλο καί υψηλό από τής 'Αγίας Σοφίας, ένας από τήν παρέα μας, 
6 Βουτσόπουλος θυμήθηκε ένα προσωπικό του περιστατικό πού έχει σχέσι 
μέ τό Σελιμιέ Τζαμί. Πριν απ’ τό 1915, καί στον πόλεμο τού Τσανακκαλέ, 
είχε κληθή νά ύπηρετήση στον τουρκικό στρατό. Κατετάχθη λοιπόν στο 
12ον Σύνταγμα, τό όποιον επειδή δέν υπήρχε άλλο στρατόπεδο κι’ ήσαν,
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δλα κατειλημμένα, έστεγάζετο στά κελιά τού' Σουλτάν Σελήμ. Βγάζανε 
λοιπόν κάθε βράδυ φρουρούς έκ των οποίων δ ένας φύλαγε στην άκρη τού 
παραπλεύρως ευρισκομένου νεκροταφείου. 'Ένα βράδυ ήλθε κι’ ή σειρά 
του νά φυλάξη σ’ αυτή ακριβώς τή θέσι. Νέος τότε και γεμάτος φόβους 
και προλήψεις ή θέσις αυτή ήταν γ ι’ αυτόν ή χειρότερη απ’ όλες. 'Ο υπερ
μεγέθης όγκος τού τζαμιού απ’ τή μιά, τά κυπαρίσσια με τους τουρκικούς 
τάφους άπ’ την άλλη τον έκαμαν νά νοιώθη πολύ άσχημα. Εκεί λοιπόν 
που παρατηρούσε με τήν ψυχή στο στόμα, περασμένα μεσάνυχτα, βλέπει 
δυο φωτεινά μάτια νά τον κυττάζουν. 'Η  ψυχή του πήγε στήν Κουλουρη, 
που λένε. Εκείνη τή στιγμή δεν σκέφθηκε καθόλου. Σηκώνει τό όπλο που 
κρατούσε και σημαδεύει μεταξύ των δύο φωτεινών ματιών. 'Ένα φοβερό 
μπάμ! άκούσθηκε μέσα στήν ήσυχία του νεκροταφείου. 'Ένα νιαούρισμα 
ακολούθησε. Σηκοοθηκε όλο τό σύνταγμα στο πόδι. ’Έτρεξε δ αρμόδιος 
αξιωματικός καί τι νά δουν. Είχε σκοτώσει τον ιερό γάτο του τεμένους, κι’ 
είναι γνωστό πόσο οΐ Μουσουλμάνοι τιμούν τις γάτες. Τήν άλλη ημέρα 
πέρασε από στρατοδικείο γιά νά ικανοποιήσουν τούς χοτζάδες τού Τζαμιού. 
Τον έκλεισαν κάμποσες ημέρες φυλακή γιά τον φόνο τού γάτου.

Κόντευε μεσημέρι κι’ ή έπίσκεψίς μας στο Τζαμί τελείωσε. Ξεκινήσαμε 
με τά πόδια γιά τις φημισμένες σκεπαστές αγορές τής Άδριανουπόλεως, 
τά λεγύμενα μπεζεστένια. Είναι δύο, ή αγορά τού Άλή πασά, πού είναι 
κι’ ή πιο μεγάλη μέ τά 216 μαγαζιά καί τις 6 πύλες της, καί ή άλλη, δ 
Άραστός, κάπως μικρότερη. Κάποτε αυτές οι αγορές απ’ ο,τι θυμούμαι 
είχαν ζωηρότερη εμπορική κίνησι, σήμερα όμως όπως είπαμε δέν υπάρχει 
τίποτε. Νέκρα παντού. Ψάχνουμε γιά κανένα εστιατόριο τής προκοπής. 
Μισή ώρα περιφερόμεθα καί σεργιανάμε άδικα. Κάποτε βλέπουμε ένα 
μέ καθαρά μαρμαρένια τραπέζια καί είπαμε καλά θάναι εδώ. 'Ο Τούρκος 
έστιάτορας, βλέποντας επτά ξένους, φαινόμαστε δά από μακρυά γιά τέ
τοιοι, έτρεξε νά μάς παρασύρη στο μαγαζί του. Μίπούγιουρουμ, μπούγιου- 
ρουμ έφέντι λερ (όρίστε, βρίστε κύριοί μου). Μπαίνουμε καί τού λέμε ότι 
θέλουμε νά φάμε, νομίζοντας ότι κάτι καλό θά βρούμε γιά νά κορέσουμε τήν 
πείνα, πού δ δρόμος μάς είχε ανοίξει. Καθήσαμε καί άρχισε νά μάς λέη τί 
έχει τό μαγαζί. Κι’ είχε: «Άργιάν βάρ, καβούν βάρ γιουζούμ ντα βάρ». 
Είχε μόνο ρευστό ξυνόγαλο, πεπόνι καί σταφύλια. ’Αναγκασθήκαμε από 
φιλότιμο νά φάμε απ’ αυτά πού μάς άράδιασε. Εκεί στο μαγαζί ή κατά- 
στασις μάς ανάγκασε νά κάνουμε μία σύγκρισι μεταξύ Δυτ. Ελληνικής 
Θράκης καί Ανατολικής, πού βρισκόμαστε τώρα. 'Όλη ή περιοχή τής τουρ
κικής Θράκης παρ’ όλον ότι ήτο καί είναι εύφοριυτάτη έν τούτοις μένει 
ακαλλιέργητος. Ταξιδεύεις ώρες καί βλέπεις συνεχώς χέρσα χωράφια. Στις 
πόλεις οί άνθροοποι είναι κακορίζικοι, ατημέλητοι, βρώμικοι, κακομοιριασμέ- 
νοι καί γιά νά μιλήσουμε ξεκάθαρα τυραννισμένοι δέν ξέρω από τί
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'ίσως κι’ απ’ το μαλθακό χαρακτήρα τους. Είναι πολύ καθυστερημένοι. 
Θά φταίη σ’ αυτό ασφαλώς κι’ ή πολιτική τους κατάστασι, πάντως σοϋ δί
νουν την έντύπωσι ανθρώπων που έχουν αφήσει τή μοίρα τους νά κάνη 
κουμάντο. Δεν κάνουν τίποτε για νά άξιοποιήσουν τδ Έχει τους. Βρίσκον
ται ακόμη πολύ πίσω. Καθ’ όλη την διαδρομή μας στην Άνατ. τουρκική 
Θράκη πολλές φορές θά τά σκεφθοϋμε αυτά. Στην Άδριανούπολι μία εί
ναι ή κεντρική οδός, κι’ αυτή στρωμένη μέ καλτερίμι. ’Αρχίζει απ’ τό Στά
διο τής πόλεως και καταλήγει στο Σεράϊ καί στο Διοικητήριο. Αυτή είναι 
ή κυρία αρτηρία ζωής. ’Εκεί είναι όλα τά μαγαζιά, τά ξενοδοχεία, τά χά
νια, τό ΙΙάρκο. ’Εκεί βρίσκεται και τό μπεζεστένι τού Άλή πασά όπου 
καθήσαμε γιά τό ψευτομεσημεριανό μας. Αυτή λοιπόν ή λεωφόρος στήν 
αρχή της ονομάζεται Ζιντάν Ά λτί κι’ Έπειτα Άμπατξιλάρ Μπασί. ’Εκεί 
στο Άμπατζιλάρ Μπασί βρίσκεται τό πάρκο τής ’Εντιρνέ όπου Έχει τό 
κέντρο της ή κοσμική κίνησις, τρόπος του λέγειν. ’Εκεί μαζεύονται ετερό
κλητοι άνθρωποι, απίθανες συναντήσεις πού σου δίνουν τήν έντύπωσι φου
τουριστικού πίνακος. ’Εκεί οί δημόσιοι υπάλληλοι, εκεί οί τουρκάλες, όχι 
πιά μέ γιασμάκια καί τσεμπέρια, μά μέ ευρωπαϊκή φορεσιά, φυσικά λι
γάκι άτσαλη μά μέσα στή μόδα, εκεί χωριάτες, καρροτσέρηδες, λοΰστροι, 
γύφτοι, γύφτισσες, αυτοκίνητα, κάρρα, παϊτόνια, άλογα, όλα αυτά έτσι 
άνακατ(υμένα βρίσκονται εκεί κάτω απ’ τή σκιά τού άδριάντος τού Κεμάλ 
Άτατούρκ. Κι’ εκείνος ατάραχος κυττάζει, τί δέν κατώρθωσε νά κάμη 
ακόμα πριν πεθάνει. 'Όλο εκείνο τό απόγευμα γυρίζαμε1 μέ δύο παϊτόνια 
(μόνιππα), δέν αφήσαμε τίποτε πού νά μή τό δούμε, απ’ τό Κιγ'ικ καί τό 
Κιρϊς - Χανέ μέχρι τό Ίλντιρίμ, τό έλληνικυότατυ αυτό προάστιο, όπως εί
παμε παραπάνω, τού οποίου οί κάτοικοι έφημίζοντυ γιά τήν παλληκαριά 
τους. Λέγεται μάλιστα πώς δέν τολμούσε Τούρκος νά ζυγώση εκεί κοντά 
γιατί ήξερε πά)ς θά τον Έδερναν άγρια. Πήγαμε στις τρεις μεγάλες γέφυ
ρες τόάν ποταμών ’Άρδα, Τούντζα καί 'Έβρου, στή Γ εν ή Κιοπροΰ (Νέα 
Γέφυρα), τήν Έσκί Κιοπροΰ (παλαιά Γέφυρα) καί τήν γέφυρα τού Γαζή 
Μιχάλ (τήν Μιχάλ Κιοπροΰ) γιά τήν οποία μιλήσαμε1 ήδη. ’Εκεί κοντά 
βρίσκεται καί τό Πολύδροσο Σαράϊ καί Έτσι καθώς τό κυττάς χαλασμένο 
καί φθαρμένο σούρχονται στο στόμα οί στίχοι τού ’Αλεξάνδρου Σούτσου 
«Μέγαρον τής τυραννίας, σέ ήφάνισε δ χρόνος είθε μετά σοΰ νά πέση κι’ 
ή δόξα καί δ θρόνος». Έσυνεχίσθη ό περίπατος πού κατέληξε στο περίφημο 
Κάραγατς, όπου ήταν στά παλιά χρόνια ή διαμονή τών πλουσίτον Ελλήνων 
τό «μικρό ΙΙαρισάκι».

’Έτσι Έληξαν οί δυο μέρες παραμονής μας στήν Άδριανούπολι. Πολλά 
είδαμε, πολλά μάς συγκίνησαν, πολλά μάς αγανάκτησαν. "Ηλθε ή ώρα 
νά πάμε καί πιο μέσα, πιο βαθειά, προς τήν πατρίδα.

Σαρά,νχα, Έ κκλη ο ιές . ·— Πρωί - πρωί μάς ξύπνησαν οί κουκουβάγιες
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xl1 οι «Δεκοχτούρες» πού υπάρχουν έν αφθονία και πετάνε στά δένδρα 
και τά σπίτια τής Άδριανουπόλεως. Σήμερα πρέπει να φύγουμε για τά 
ενδότερα· κατεύθυνσις Σαράντα Εκκλησίες. Στον δρόμο προς την έξοδο 
δ συνταξιδιώτης μας Κων. Βουτσόπουλος συγκινεΐται βλέποντας μερικά 
χαρακτηριστικά μέρη, πού τού θυμίζουν μιά παλιά του περιπέτεια. Μόλις 
κηρύχθηκε 6 πόλεμος μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας στο 1912 κι’ ύστερα 
μέ τούς Βαλκανικούς κι’ έν τέλει μέ τον Ιον Παγκόσμιο1, όσοι 'Έλληνες 
Τούρκοι υπήκοοι, υπηρετούσαν στον τουρκικό στρατό μέ κίνδυνο τής ζωής 
τους έλιποτακτούσαν. ’Έτσι λοιπόν 5 'Έλλ/ηνες μαζί κι’ ό Βουτσόπουλος, 
μιά νύχτα σκοτεινή καί ασέληνη ξέκοψαν από τό στρατόπεδο τής Άδρια- 
νουπόλεως μέ σκοπό τήν λιποταξία. ’Έφυγαν μά ύστερα από λίγο τούς 
πήραν χαμπάρι·. Είχαν πέσει, καθώς έφευγαν μέσα σ’ ένα ποιμνιοστάσιο κα,ί 
τούς έπετέθησαν τά σκυλιά τού μαντριού. Ξύπνησε ο κόσμος μέ τά γαυγί- 
σματά τους κι’ άρχισαν νά τούς κυνηγούν. Οί σφαίρες σφύριζαν πάνω 
από τά κεφάλια τους. Τί νά κάνουν; Πώς νά γλυτώσουν; ’Ά ν τούς έπια
ναν θά τούς έσκότωναν επί τόπου. Βρέθηκαν μπροστά σε δυο βουλγάρικους 
φούρνους. Δέν χάνουν καιρό καί τρυπώνουν μέσα. Έκεΐ κρύφτηκαν τά 
πέντε άτομα. Δέν τούς πήραν χαμπάρι, γλύτωσαν. "Τστερα από κάμποση 
ώρα βγήκαν μέ προσοχή καί πέρασαν μέ ταχύτητα σκυφτοί, τή γέφυρα τού 
Γενιτσέ. Τούς φούρνους καί τή γέφυρα είδε τώρα δ φίλος μας, ύστερα 
άπό 48 χρόνια καί δάκρυα κύλισαν απ’ τά μάτια του. Ποια δύναμις άραγε 
τούς προστάτευσε τότε; Πώς μπόρεσαν καί έξηπάτησαν τούς φρουρούς 
τής γεφύρας; Γ ι’ αυτούς μένει μόνο- μία άπάντησις· ή θεία δύναμις. 
’Έχουμε νά κάνουμε 65 χιλιόμετρα μέχρι τις Σαράντα Έκκλησιές. Περνάμε 
άπό τον εύφορο (μπερεκετλίδικο) κάμπο τής Α. Θράκης, όπου χάνεται 
το μάτι μέσα στήν άπεραντωσύνη. Δυστυχώς όμως αυτό τό απέραντο κομ
μάτι γής μένει άνεκμετάλλευτο. Κ ι’ ενώ στην Ελλάδα απ’ δπου περάσαμε, 
κι’ δπου είχαν έγκατασταθή πρόσφυγες βλέπαμε καταπράσινα περιβόλια, 
χωράφια σπαρμένα, άμπέλια όλοφούντωτα καί καρπισμένα,δένδρα βαθύ
σκιωτα καί όμορφα καθαρά χωριουδάκια, σπαρμένα εδώ κι’ εκεί δχι μα- 
κρύτερα άπό 10 χιλιόμετρα τό καθένα τά άντίθετα συμβαίνουν στην τουρ
κική Θράκη. Καθώς περνάμε τον κάμπο της, συναντάμε χωριά σέ άπό- 
στασι 50 καί 60 χιλιομέτρων, πού ο1! κάτοικοί τους καλλιεργούν ένα κομμάτι 
γής κοντά στο χωριό τους κι’ δ υπόλοιπος κάμπος μένει άσπαρτος, σάν πε- 
ριφρονημένη γυναίκα. Μ’ ενα πρόχειρο υπολογισμό πού κάνουμε βγάζουμε 
τό συμπέρασμα πώς θά μπορούσαν νά ζήσουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι άπ’ 
αυτόν τον ευλογημένο τόπο, πού τοόρα βρίσκεται έτσι παραμελημένος.

Άγανάκτησις πλημμυρίζει την ψυχή μας μέ την ατυχία μας μά καί 
μέ τούς πολιτικάντηδές μας καί τά συμφέροντα τών μεγάλων κρατών πού 
κατάφεραν έτσι τά πράγματα ώστε·· νά στερηθή ή Ελλάς κι’ εμείς αυτό τό
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εύφόρώτατο καί έλληνικώτατο κομμάτι γης. Και νά τί κατάφεραν. "Έμεινε 
χέρσα ή γη. Θυμάμαι το 1922, τή φοβερή αυτή χρονιά για το ελληνικό 
έθνος, όταν έγκατελείφθησαν τά χώματα τής Θράκης, ό κυβερνητικός τύ
πος έγραφε: «Ή εσοδεία εις σιτηρά, ή οποία παρήχθηι εφέτος και ή οποία 
έγκαταλείπεται εις τό έλεος των Τούρκων, εΐναι τόσον μεγάλη ώστε θά 
ήδύνατο νά θρέψη επτά φορές τον πληθυσμό τής Ελλάδος». "Ίσως νά ήτο 
ή τελευταία φορά που ή γή είχε «μπερεκέτι» (αφθονία). "Έπεσε σε χέρια 
που δεν την δούλεψαν, δεν ήθελαν νά την δουλέψουν, γιατί μέσα στο κα- 
τάβαθο τής ψυχής τους μένει πάντοτε ή ιδέα πώς ή Θράκη εΐναι ξένη, δεν 
εΐναι δική τους. Μ5 αυτές τις σκέψεις φθάνουμε στις Σαράντα Έκκλησιές, 
τό νυν Κιρκλαρελί. Γιά μάς τους Σαμμακοβϊτες οί Σαράντα Έκκλησιές 
ήσαν προσφιλεστάτη πόλις καί γ ι’ αυτό γνωστοτάτη. Ξέραμε τους κατοίκους 
της μέ τους οποίους μάς συνδέει συγγένεια ιδίως εξ αγχιστείας, αγαπού
σαμε δέ ιδιαιτέρως τά προϊόντα της, τά καρύδια καί τ’ αμύγδαλα, μά πιο 
πολύ τό «μπουγιαμά» τό υπέροχο κρασί της. Καί καλό κρασί προϋποθέτει 
αμπέλια καί οι Σαράντα Έκκλησιές είχανε 50— 60 χιλιάδες στρέμματα 
αμπέλια. ’Αλήθεια τι έγιναν αυτά; Ποΰ πήγε Θεέ μου τόσος γεωργικός 
πλούτος; Σ ’ όλο τό δρόμο προς τις Σαράντα Έκκλησιές μιλούσαμε γιά τό 
κρασί πού θά πίναμε καί .πλησιάζοντας βλέπουμε ξεραΐλα όσον αφορά φυ
σικά τ’ αμπέλια, γιατί διατηρεί ακόμη υπέροχη τή κυριαρχία του πρασί
νου σέ δένδρα. Σήμερα δυστυχώς οί περίφημοι αμπελώνες τών Σαράντα 
Εκκλησιών δέν υπάρχουν πλέον. ’Από τόσες χιλιάδες στρέμματα πού ό 
αμπελουργικός μόχθος τών 10.000 Ελλήνων τά έκανε νά καρποφορούν καί 
νά φέρνουν τήν περιοχή πρώτην στήν παραγωγή κρασιών ποιότητος, κα
θώς καί σέ κάθε παράγωγο του μούστου καί τής σταφίδας, σήμερα μόνο 
δυο ή τρεις χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούνται, όπως μάθαμε αργότερα. 
Παρ’ όλο ότι έφθάσαμε εδώ σέ περίοδο τρύγου — βρισκόμαστε στο πρώτο 
δεκαήμερο τού Σεπτεμβρίου — τίποτε δέν μάς θυμίζει ότι βρισκόμαστε σ’ 
αυτή τήν εποχή. ’Αλήθεια τί γινόταν εδώ πριν 50 χρόνια τέτοια εποχή! 
Τί διονυσιακή τελετουργία, τί ατμόσφαιρα χαράς! "Ολη ή πόλις ήταν μία 
πανήγυρις. Βοδάμαξες μέ κοπέλλες καί αγόρια ξεκινούσαν πρωί - πρωί 
μέ τραγούδια γιά τούς ληνούς. Φορτωμένα ζώα μέ τά τρυγοκάλαθα, τις 
βούτες, τά μετάκια, τά βαρέλια έσπευδαν στον τρύγο. Κι’ ύστερα τί χαρά 
καί τί χορός γινόταν πάνω· απ’ τά τσαλαπατημένα σταφύλια. Σάν τραγο
πόδαροι Πάνες "έμοιαζαν τ’ αγόρια, έτσι όπως πηδούσαν, ίδρωμένα καί ξα
ναμμένα από τή μυρουδιά τού μούστου. Σήμερα δέν άκούγονται τραγούδια 
τού Βάκχου γιατί δέν υπάρχει πιά καί τό ένθεο φυτό, ή άμπελος, τουλά
χιστον έτσι άφθονη όπως τά παλιά εκείνα χρόνια. Τί άπογοήτευσις! Σάν 
φθάσαμε στις Σαράντα Έκκλησιές ή πρώτη μας έρώτησις ήταν τί έγιναν 
τά τόσα αμπέλια', ποία αιτία τά κατέστρεψε. Ή  άπάντησις ήταν πώς ή φυλ- 
λοξήρα ήταν ή αιτία τής καταστροφής.
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Χρειάζεται άνασύστασις καί ξαναφύτεμα ριζών μά απαιτούνται έξοδα, 
κόποι καί ειδικοί καλλιεργηταί, πράγματα δηλαδή αδύνατα πιά τιάρα για 
Τούρκους.

Περιεργαστήκαμε την πόλι. Παρ’ δλο δτι είναι πολύ μικρότερη σε 
πληθυσμό απ’ την Άδριανοΰπολι εν τούτοις διεπιστώσαμεν μεγαλύτερα 
φροντίδα κρατική καί περισσότερα ιδιωτική πρωτοβουλία. "Εχουν κτισθή 
πάρα πολλά καί (υραία μπορώ νά πώ, κτίρια δημόσια καί ιδιωτικά. Είδαμε 
καινούργιες τράπεζες, δημόσια γραφεία, Δημαρχείο, κινηματογράφους, ε
στιατόρια καί πολλά όμορφα νεόκτιστα σπίτια. Περιφέροντας τά μάτια μας 
στά σοκάκια καί τις πλατείες τής Κιρκλαρελί δεν τήν άναγνωρίζαμεν. ’Έχει 
αλλάξει. Ή  αλήθεια είναι δτι εκεί περί τό κέντρον εχει πάρει μιά όψι. 
καλλίτερη από παλιά. Ή  αγορά διεμορφώθη σ’ ενα πολύ ευπρόσωπο κέντρο 
επαρχιακής πόλεως, αφού φυσικά ξεκαθάρισαν γκρεμίζοντας όλα τά πα
λιά κτίρια, τά μανάβικα καί γεμενετζίδικα (μαγαζιά πού κατεσκεύαζαν τά 
γεμένια, ενα είδος ελαφρών ανδρικών υποδημάτων), κι’ έτσι απέκτησε 
ή πλατεία τή μεγάλη ευρυχωρία. Μέ άσφαλτο είναι, στρωμένη καί δενδρο- 
φυτευμένη· στή μιά της δε πλευρά είναι κτισμένο ενα μεγάλο όμορφο κτί
ριο, 6 Οίκος τού Λαού (Χάλκ Έ βί), ’Άλλα κτίρια επιβλητικά κι’ όμορφα 
είναι τό Δασαρχείο (Όρμάν νταϊρεσί), τό νέο κτίριο τής Νομαρχίας Χα- 
ράντα. ’Εκκλησιών καί τό Μικρό Πολυτεχνείο Άρρένων (Ζαναάτ Έρκέτ 
ένστιτουσού). ’Επίσης πολλά από τά παλαίά κτίρια έχουν διασωθή, δπως 
τό ελληνικό γυμνάσιο πού δεσπόζει στήν πλατεία «Γιαγλιά μεϊντάνι» όπως 
λέγεται σήμερα·, τό «μπαίρι», ή παλιά αυτή πλατεία πού περιστοιχιζόταν 
αποκλειστικά από ελληνικά σπίτια. Φυσικά τό γυμνάσιο χρησιμεύει τιάρα 
ώς τουρκικό «Όρτά Όκουλού» (μέσο σχολείο, ήμιγυμνάσιο). Σ ’ αυτή 
τή πλατεία, τού χρόνου καί τής αφροντισιάς, τά σπίτια τών ιατρών Ίωάν- 
νου Κεραμέοος καί Σοφ. Τσελέμπογλου, τού οποίου διακρίνεται καί τό όνομα 
στήν πρόσοψι τού σπιτιού, καθόος καί άλλα ελληνικά σπίτια. 'Τπάρχουν 
ακόμη τό φωτογραφείο τού αειμνήστου θείου μου Άχιλλέως Ζωηρού, τά 
καταστήματα τού Ταρτσίδη καί τού Νίκογλου, τό έμπορορραφείο, τού Γιάννη 
Χατζόπουλου καί τό καφενείο τού Νίκου τού Μουσικού πού βρισκόταν στήν 
πλατεία τού «Μπαϊριού». Άντιθέτως τό ξενοδοχείο Άρπατσύγλου μετε- 
βλήθη σέ κινηματογράφο, τό δε κατάστημα Γούναρη καθώς καί τά γύρω 
μαγειρεία τά έχουν γκρεμίσει.

Ά ν  όμως τό κέντρο τής πόλεως καί ή αγορά άλλαξαν προς τό καλλί
τερο κι’ ό επισκέπτης πού γνώριζε παλιά τήν πόλι, δυσκολεύεται νά ανα
γνώριση πολλά πράγματα, οι περί τό κέντρον συνοικίες καί ή υπόλοιπος 
πόλις έχασαν τήν παλιά καλοστεκούμενη αστική μορφή τους. Δεν δείχνει 
δτι τώρα μένουν εκεί νοικοκυραΐοι πού νά έχουν τον τρόπο τους. Μάλλον 
φαίνεται δτι οί κάτοικοί της είναι άγρόται κτηνοτρόφοι καί γύφτοι. ’Έτσι
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λοιπόν στις Σαράντα Εκκλησίες ύφίσταται μία άντίθεσις όχι καί τόσο κο
λακευτική. Τό κέντρο είναι περιποιημένο, ή δε υπόλοιπος πόλις κακομοι- 
ριασμένη. Εμείς, πού υπήρξαμε παλιο'ι κάτοικοι τής περιοχής καί παλιοί 
επισκέπτες τής πόλεως πέφτουμε από εκπληξι σε εκπληξι θωρώντας καί 
μαθαίνοντας. Στην πλατεία «Μπαΐρι» νϋν «Γιαγλιά μεϊντάνι» έχει κτισθή 
ένα καινούργιο τζαμί, στο χώρο πού άνοιξε τό σπίτι του Νίκου Τσιτσι- 
μπουρούνη, άφοΰ φυσικά γκρεμίστηγε. Εννοείται ότι ή ελληνική Μητρύ- 
πολις καί ό Ναός δεν ύφίστανται πλέον. Κατεδαφίσθησαν εδώ καί πολλά 
χρόνια μετά την κήρυξι τοΰ τουρκικού συντάγματος από τούρκους ηθο
ποιούς, ο! όποιοι έπαιζαν μπροστά στο Ναό τό έργο «Βατάν» (πατρίς), 
καί διά περισσοτέραν αληθοφάνειαν είχαν βάλει κανόνια νά κτυπούν τήν 
εκκλησία καί νά τήν γκρεμίζουν μπροστά στά έκπληκτα μάτια των θεατών.

’Έτσι ή περιοχή εκείνη τού Μητροπολιτικού Ναού ©μείνε ενα χέρσο 
χωράφι. Έπισκεφθήκαμε τήν πλατεία τού Καράμουρα πού πάντα είναι 
ενα διαρκές παζάρι ζώων καί άλλων ειδών, γεωργικών φυσικά. Ή  πλα
τεία αυτή διατηρεί τήν παλιά της αγροτική κι’ ανατολίτικη ατμόσφαιρα, 
έτσι γεμάτη πού είναι από μαύρα βουβάλια τής Θράκης όλο νωχέλεια κι! 
άσκήμια καί κάρα λογής - λογής.

Έκεΐ γύρω υπήρχαν αμπελώνες μά τώρα υπάρχουν μόνο βοσκότοποι 
καί χέρσα χωράφια. Κατεστράφη κι’ δ αμυγδαλεώνας (τό μαντεμλίκι) τών 
Σαρανταεκκλησιωτών, καθώς καί τό ελληνικό νεκροταφείο. Γυρίζαμε πολ
λές ώρες καί θυμούμαστε τό τί υπήρχε εδώ καί τί δέν υπάρχει σήμερα. 
Άπογοήτευσις αρχίζει νά μέ συνεπαίρνει. "Αραγε έτσι θ'άναι καί στήν 
πατρίδα μου; Καλλίτερα νά μην ερχόμουν νά έμενα μέ εκείνη τή γλύκειά 
εικόνα πού είχα σχηματίσει τότε καί είχα αφήσει πίσω. Τό μεσημέρι γευ
ματίσαμε σ’ ένα ευπρόσωπο εστιατόριο, εδώ υπάρχουν τέτοια, καί ήπιαμε 
τον «μπογιαμά» τό ωραιότατο σαραντακκλησιώτικο κρασί. Έν συνεχείρ 
κατευθυνθήκαμε στο ’Αστυνομικό τμήμα (Μερκές καρακολού) πού βρί
σκεται κοντά στο πάρκο γιά νά ζητήσωμε τυπικά άδεια έπισκέψεως τής 
γενετείρας μας Σαμμοκοβίου. Ή  αλήθεια είναι πώς οί τούρκοι αστυνομι
κοί μάς δέχθηκαν πολύ καλά, μάς περιποιήθηκαν μπορώ νά πώ, προσφέ- 
ροντες καφέ καί ρακί, πρωτοφανή πράγματα, γιά μας, σέ αστυνομικό 
τμήμα. Χωρίς καμμιά δυσκολία μάς χορήγησαν τήν άπαιτουμένη άδεια. 
Τίποτα δέν μάς κρατεί πιά στις Σαράντα Έκκλησιές. 'Ένα ταξί πού πή
ραμε από τήν πιάτσα, τό «μεϊντάνι», μάς πάει προς τον Βορρά μέ τή καρ
διά βαριά.

Σκοπός. — Στις 10 τό πρωϊ ξεκινήσαμε από τις Σαράντα Έκκλησιές 
κατευθυνόμενοι προς τον Σκοπό. Μέσα στούς επτά ταξιδιώτες είναι κι’ 
ένας Σκοπιανός, ο ’Ιωάννης Σαμμακο'βλής, πού πρέπει κι’ αυτός νά κάμη 
τό προσκύνημά του, τώχει τάμα, έξ άλλου κι’ εμείς θέλουμε νά δούμε
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αυτή την πάλι, πού ήκμαζε στην εποχή πού δλα εδώ ήταν σε σειρά. "Ύστερα, 
από τόσο κάμπο, κουραστικό για τό μάτι, μόλις βγαίνουμε από τις Σαράντα 
Εκκλησίες, στον ορίζοντα κατά την κατεύθυνσι πού πηγαίνουμε ένα ορεινό 
παραπέτασμα απλώνεται. Είναι ο Μ'ικρός Αίμος πού ξεκουράζει τό μάτι 
με τις χαριτωμένες καί δασώδεις πλαγιές του. Παίρνουμε τον ανήφορο. 
Διερχόμεθα τό Σεϊτάν Ντερέ, τό Κιζιλτζίκ καί τό Ούσκιούπ ντειρέ, μικρο- 
πόταμα, καί φθάνουμε στην πρώτη από μια αλυσίδα κωμοπόλεων καί χω
ριών, άλλοτε ελληνικών, στο Σκοπό. Με τό Σκοπό έχουμε τόσες σχέσεις 
καί συγγένειες. Πόσες φορές στα παλιά δεν είχαμε έλθει, είτε σε τρύγο, είτε 
στο πανηγύρι τού Αγίου Δημητρίου. "Έτσι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα 
μέ τό Γιάννη τό Σαμμακοβλή γυιό τού Νικολάου I. Γκάγκου. "Ίσως εμείς 
νά έχουμε πιο πολλά ενδιαφέροντα απ’ αυτόν γιατί εκείνος τώρα έρχεται 
γιά πρώτη φορά. Δεν είδε τίποτε 'δεν ξέρει νά ζητήση τίποτε. Θέλει νά 
γνωρίση τό σπίτι πού γεννήθηκε κι’ απ’ δπου μικρός έξεδιώχθη μαζί μέ 
τούς γονείς του.

Ό  οδηγός, ξεναγός, όπως θέλετε πέστε τον, πού έσπευσε νά μας κα
θοδηγήσει μόλις τό αυτοκίνητο έφθασε στην πλατεία — οι ξένοι εκεί εί
ναι τόσο σπάνιοι — μάς έδειξε ένα σπίτι σύμφωνα μέ τά χαρακτηριστικά 
καί τη γειτονιά πού τού ζητήσαμε. Τό σπίτι υπάρχει στά χέρια μιας τουρ
κικής οικογένειας, ή οποία τον δέχθηκε μέ πολλή χαρά. Νοιώθουν αυτοί 
οί άνθρωποι πώς κάτι χρεωστούν σ’ αυτούς πού έφυγαν, αισθάνονται κά
ποια ένοχή σάν νά έκλεψαν κάτι. Φυσικά αυτό συμβαίνει μόνο στούς απλούς 
ανθρώπους τούς αφανάτιστους, πού κι’ αυτούς τούς έφεραν από κάπου 
καί τούς έγκατέστησαν εκεί. Καθώς βρισκόμουν μπροστά στο σπίτι τού 
Σαμμακοβλή σκέφθηκα νά ρωτήσω ποιο είναι τό σπίτι τού Νικολάου Κων- 
σταντόπουλου, πρώην Βουλευτού Σαράντα ’Εκκλησιών. Δεν δυσκολεύθηκα 
νά πληροφορηθώ απ’ τον οδηγό μας, ό όποιος ήξερε πάρα πολλά, πέος τό 
σπίτι, αυτό κατεδαφίσθη ενώ ένα τζαμί άνηγέρθη στον τόπο του, καί μού 
έδειξε ένα τέμενος πού ύψωνε περήφανα τό μιναρέ του. Κίνησι εμπορική 
ή όποιαδήποτε άλλη δέν υπάρχει στο Σκοπό, μιά νωχέλεια καί μελαγχο
λία είναι απλωμένη. Δέν ξέρω αν αυτό είναι άντανάκλασις τών δικών μας 
συναισθημάτων. Ό  Σκοπός δέν έχασε τήν χαρακτηριστική του διαίρεση τις 
τέσσερις συνοικίες, τό Κυριάκό, τό ΙΙαλατίνι, τό Σακιζλί καί τό Άλεμόνι. 
Κατευθυνόμεθα προς τό τελευταίο οπού εύρίσκονται τά γραφεία τής κοι- 
νότητος. Προσέχω πώς δλα τά παλιά γεφύρια πού ήσαν ξύλινα ξαναχτί- 
σθηκαν καί τώρα στέκονται εκεί φτιαγμένα από πέτρα καί τσιμέντο. Φυ
σικό ήταν τό μάτι μας νά ψάξη ασυναίσθητα γιά τήν εκκλησία τού 'Αγίου 
Δημητρίου, πού είχε κτισθή μέ εράνους καί προσωπική εργασία καί συν
εισφορές ξενητευμένων άπ’ τήν ’Αμερική, Ρωσία καί Ρουμανία. Προσπα
θούσαμε νά τήν βρούμε όπως τήν ξέραμε κάτασπρη καί επιβλητική μέ τά
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δυο καμπαναριά της καί τον μολυβένιο τρούλο της. Τίποτε στον ορίζοντα 
δεν θύμιζε την εκκλησία. Σέ τέσσερα τζαμιά άλλα καινούργια άλλα παλιά 
σταμάτησε το μάτι μας. Ρωτήσαμε' μέ κάποιο φόβο τι έγινε. Πρόθυμα μάς 
άπήντησαν δτι διελύθη εις τά εξ ών συνετέθη καί έπωλήθη λιανικώς. Τά 
κεραμίδια τής εκκλησίας χρησιμοποιήθηκαν γιά τον Οίκο τού Λαοϋ (Χάλκ 
Έ β ι)  των Σαράντα Εκκλησιών, ή δε καμπάνα της πού ζύγιαζε 100 κιλά 
καί πού άκουγόταν όμορφα από πολύ μακρυά πουλήθηκε γιά χαλκός. Στο 
Άλεμόνι, αφού περάσαμε τή γέφυρα τού Μποκλουτσά πού έχει άνακαινι- 
σθή κι’ αυτή, μάς ύπεδέχθη ό Πρόεδρος τού Σκοπού. Εύγενέστατος άν 
καί αγράμματος μάς πληροφορεί γιά ό, τι μάς .ενδιαφέρει. Μάς όμιλεΐ γιά 
τις ασχολίες τους πού εξόν απ’ την αμπελουργία, είναι ή σιτοπαραγωγή 
κι’ ή κτηνοτροφία. Μάς κοπλιμεντάρει κι’ όλας λέγοντας πώς καί σήμε
ρα έχουν όοραϊα κρασιά, αφού καί τό τουρκικό μονοπώλιο τά διαφημίζει, 
όμως όχι σάν κι’ εκείνα πού έφτιαχναν οι παλιοί κάτοικοι τού Ούσκούπ, 
όπως λένε σήμερα τό Σκοπό, καί εννοεί τούς "Ελληνας. Κάναμε ειδική 
μνεία γι’ αυτό τό κρασί, τό μαύρο Σκοπιανό, πού τώβαζες μέσα στο πο
τήρι καί άφηνε γύρο.) απ’ την στεφάνη τού ποτηριού ένα δαχτυλίδι μαύρο, 
τόσο παχύ ήταν. Είναι ή πιο έντονη άνάμνησι αυτό·, γιατί στά μικράτα μου 
απ’ αυτό τό κρασί ήθελα μόνο νά πίνω καί τό έλεγα αίμα. Έζήτησα νά 
πιω λίγο απ’ αυτό τό κρασί. Δυστυχώς γιά μένα ·δεν βρέθηκε καθόλου, άν 
δεν βρέθηκε αυτό, δεν σημαίνει πώς δ Πρόεδρος δεν μας ©φίλεψε κρασί, 
σταφύλια, καρπούζι κι·’ άργιάνι γιά νά δροσιστούμε. Θυμηθήκαμε πόσο 
πολύ κρασί έβγαζε δ τόπος πού όταν άρχιζαν νά κτίζουν ενα σπίτι, στην 
λάσπη τών θεμελίων αντί γιά νερό ερριχναν κρασί. "Αν τύχαινε μάλιστα 
κανένα σπίτι νά ρα'ίση έλεγαν πώς ήταν απ’ τό πολύ κρασί πού ήπιε. Κου
βεντιάζοντας γιά κτίσιμο καί γιά γκρεμίσματα αυτά τά δυο είναι συναφή 
γιά τούς τόπους πού αφήσαμε, ό πρόεδρος τού Σκοπού μάς έδειξε μιά 
μαρμάρινη πλάκα πού βρέθηκε στά θεμέλια ενός κατεδαφισθέντος αρχον
τικού τού Σκοπού, πού γκρεμίστηκε καί εγινε τζαμί. Επάνω στή πέτρα 
αυτή είναι χαραγμένη μέ Ελληνικά γράμμα,τα μιά μακροσκελής επιγρα
φή. Είναι δύσκολο νά μεταφέρω εδώ ακέραιο τό κείμενο, μά πάνω κάτω 
έλεγε τά εξής: «Μέ τις ευχές τού Παναγιωτάτου ημών Πατριάρχου καί 
τήν άδεια τού σεπτού ημών Βασιλέως Σουλτάν (δεν φαίνεται ό άρχιτέ- 
κτων, τό όνομα είναι σβυσμένο) έτέθη θεμέλιος λίθος εν έτει 1818 ή 
1878 (δέν φαίνεται καλά δ τρίτος αριθμός) καί έσφάχθη στά θεμέλια καί 
κριός». Δυστυχώς δέν είχαμε καιρό νά τό περιεργασθ'ούμε περισσότερο. 
Έπρεπε νά φύγουμε. Μάς κατευόδωσαν μέ ευγένειαν δ πρόεδρος καί οί 
σύν αύτώ κι’ εμείς ε’ισελθόντες στο ταξί, τραβήξαμε γιά τό Σαμμακόβι. 
Αφήνοντας τό Σκοπό φέρνουμε στο μυαλό μας τον Νέο Σκοπό κοντά στις
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Σέρρες, όπου οΊ Σκοπιανοί αγωνίζονται νά δημιουργήσουν κάτι καλύτερο 
απ’ το παλιό.

cO νηόλοιπος δρόμος μέχρ ι το Σ αμμακόβι.— Τό ταξ'ι ύστερα από 
τό Σκοπό αφήνει τον δρόμο πίσω του, γεμίζοντας σκόνη τά λίγα δένδρα 
πού βρίσκονται αριστερά και 'δεξιά, καί πιάνει τις δασωμένες περιοχές. 
Περνάμε απ’ έξω απ’ τό χωριό Καϊναρτζα, πού δεν είναι άλλο από την 
παλιά ελληνική Γέννα φημισμένη γιά τά υπέροχα κρυσταλλένια νερά 
της. Ή  φήμη αυτή γιά τά νερά της κρατά από πολύ παλιά, απ’ την επο
χή πού ό Δαρεΐος ό Τστάσπους τό 515 π.Χ. έφθασε εδώ ψηλά γιά νά πο- 
λεμήση τούς Σκύθας. Τόσο ευχαριστήθηκε απ’ τον τόπο καί τά νερά του 
πού έμεινε τρεις ημέρες καί έστησε κι·’ αναμνηστική στήλη. Τούτη τή φή
μη τή διέσωσε ό Ηρόδοτος στις ιστορίες του. Θά θέλαμε νά δούμε σε τί 
κατάστασι βρίσκεται σήμερα, μά σ χρόνος δεν μάς τό επιτρέπει. Εκεί 
κοντά στή Γέννα είναι κι’ ή Βρύση (τό νυν Βουνάρ Χισάρ). Βρυσόκα- 
στρο τό έλεγαν παλιά γιά τις άφθονες πηγές του πού τροφοδοτούσαν με 
νερό τό ποτάμι Τέαρο. Σάν φθάσαμε στή Βρύση, πού συμβαίνει νά είναι 
πατρίδα τού Άνέστου Παπαδόπουλου βρήκαμε μεγάλη κίνησι. ’Ηταν ή 
ήμέρα τής εβδομαδιαίας αγοράς τής πόλεως. ’Απ’ όλα τά γύρω χωριά κα
τεβαίνουν στο παζάρι τού Βουνάρ Χισάρ κι’ έτσι τό χωριό βρίσκει κάποια 
ζωντάνια. Ή  αλήθεια είναι πώς στή Βρύση ή κατάστασις είναι διαφορε
τική απ’ τό Σκοπό.

'Υπάρχει κάποια ζωντάνια, υπάρχουν μερικά καταστήματα. 'Υπάρ
χει επίσης φυτώριο δένδρων με υποδειγματική καλλιέργεια. Παρ’ όλα αυ
τά βέβαια δεν έχει τήν παλιά ακμή της μήτε κι’ αυτή ή πόλις. Στο δρόμο 
μας συναντάμε τό χωριό Ποργιαλί, φημισμένο τουρκοχώρι διά τήν αγρι
ότητα των κατοίκοον. Σ ’ αυτό τό χωριό κινδύνευσε ή ζωή πολλών συμπα
τριωτών μας πού αναγκάσθηκαν νά είσέλθουν γιά νά ζητήσουν βοήθειαν 
στις χειμωνιάτικες ημέρες πού ταξίδευαν. Τό παρακάμπτομεν, ό παλιός 
φόβος μάς κατέχει ακόμη. Ό  δρόμος μάς οδηγεί σε λίγο στο Σκεπαστό, 
τό χοσριό πού γεννήθηκαν οί Λογοθέτηδες, δ Δημοσθένης Έλευθεριάδης, 
δ Γ. Τσαμπαζλής κι’ δ Γεώργιος Τουμπαλίδης, καί άλλοι. ’Εδώ σταμα
τήσαμε γιά νά πιούμε ένα καφέ. Πολύ λίγος κόσμος, δύο ή τρεις Τούρ
κοι έστρεψαν τό πρόσωπό τους νά ίδούν τί συμβαίνει. Στον καφενέ πλη- 
ροφορηθήκαμε πώς τό Σκεπαστό έχει πρωτότυπο μουσείο, όπως φυσικά 
τό λένε, πού εκθέτει κεφάλια σφαγιασθέντων Τούρκων από "Ελληνες· κι’ 
αυτό φυσικά γιά νά θυμίζη στούς Τούρκους τις βαρβαρότητες τών 'Ελλήνων: 
Δεν τό είδαμε φυσικά όμως πολύ θά τώθελα. Ή  λογική μάς δήλωσε πώς 
έπρεπε νά φύγουμε. Φεύγοντας απ’ τό Σκεπαστό αφήνουμε ολωσδιόλου τον 
κάμπο τής Θράκης, παύουμε νά τον θωρούμε έστω κι’ από μακρυά καί πιά- 
σαμε τά ριζά τών πανύψηλοον βουνών τής πατρίδος.
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Το ταξί αρχίζει ν’ άγκομαχά απ’ τον ανήφορο. Πέρνα μέσα από βα- 
θύσκιοοτα δάση πού σε μερικά σημεία κρύβουν τον ουρανό. Πριν απ’ ολίγο 
νοιώθαμε φοβερή ζέστη και τώρα είμαστε· αναγκασμένοι να φορέσουμε σακ- 
κάκι. Τό μάτι μας δεν χορταίνει νά βλέπη. Μπαίνουμε στά δικά μας, τά 
κατάδικά μας μέρη. Μια απέραντος — έτσι μού φαίνεται — αλυσίδα από 
βουνοκορφές απλώνεται μπροστά μας. Είναι τά βουνοκορφάρια τοΰ Μικρού 
Αίμου πού ενώνονται μέ τις ραχούλες τής Στράντζας. Βρισκόμαστε στο ύψω
μα Καραμάν μπαΐρι. Στην πρώτη στροφή συναντάμε αριστερά μας δύο 
βρύσες, τις «Τσουτσουρίκες» πηγές παλιές πού τό νερό τους βγαίνει μέσα 
απ’ τά βράχια πεντακάθαρο καί παγωμένο. Πίνουμε τό ευλογημένο αυτό 
νερό καί ευχαριστούμε τό Θεό πού μάς αξίωσε ύστερα από σαράντα χρό
νια καί γ ι’ άλλους 50 νά τό ξαναγευθούμε. Έκεϊ κοντά ο! Τούρκοι έχουν 
φτιάξει ένα ξύλινο παγκάκι γιά νά καθίση δ ταξιδιώτης καί νά ξαποστάση. 
Καθόμαστε νά πάρωμει ανάσα απ’ τη συγκίνησι πού μάς κατέχει. Πόση 
αξία μπορεί νάχη μιά πηγή; 'Όμως ή «πηγή τού χωριού μου μέ τά δέν
δρα τριγύρω» πού λέει κι’ ·6 ποιητής έχει τή πιο μεγάλη δύναμι, σέ ξανα
φέρνει στά νιάτα σου. Περπατάμε λίγο μέ τά πόδια καί τό ταξί ακολουθεί 
κάτω απ’ τά βαθύσκιωτα δένδρα. Ό  δρόμος πού πατάμε μάς λέει πώς 
έγινε μέ τό αίμα πολλών συμπατριωτών. Μιά εικόνα πετάγεται στο μυα
λό μου. Βλέπω τον απαίσιο Χαμντή νά κτύποι μέ τό μαστίγιο τούς συμ- 
πατριοάτας μου γιά νά κάνουν γρήγορα. Τιάρα όμως είναι ένας ωραίος 
δρόμος πού έχει καί ήρεμα χάνια γιά νά ξεκουράσουν τον διαβάτη. Τώρα 
δ δρόμος δέν έχει κινδύνους, δέν φοβάσαι μήπως πεταχτή μπροστά σου κα
νένας άγριος κομιτατζής τής βουλγαρικής συμμορίας τού Πεγτσή καί νά 
σού φωνάξη άγρια. Στόγ τάμ (Στάσου). Τώρα δέν βλέπεις παρά μόνο 
πράσινο καί κομμένα δένδρα, κορμούς τεράστιους πού περιμένουν νά περά
σουν τά μεταφορικά μέσα καί νά τά φορτώσουν. Σ ’ δλον αυτό τον δρόμο 
βλέπαμε σωρούς μακρόστενους από ξυλεία πού θά δδηγηθή στη Νιάδα γιά 
νά φορτωθή στά πλοία πού θαρθουν νά τά πάρουν. Σ ’ ολο τό δρόμο προς 
τό Σαμμάκοβο συναντούμε αριστερά καί δεξιά τεράστιες δξυές ύψους 25— 
30 μ. Είναι ίσες σάν λαμπάδες κατάλληλες γιά ναυπήγησι καϊκιών. Είναι 
σπουδαία τά δάση τής πατρίδος μας καί νοιώθω αφάνταστη περηφάνεια 
καθώς τά κυττώ καί σκέφτομαι πώς αυτά τά δάση τά ύμνησαν οί παλιοί, 
ό "Ομηρος κι’ δ 'Ηρόδοτος καί πώς οί αρχαίοι ’Αθηναίοι από δώ παίρ
νανε την ξυλεία γιά νά φτιάξουν τον περίφημο στόλο τους. ’Ακόμη καί 
σήμερα έχει διατηρηθή αυτός δ πλούτος πού φυσικά τον εκμεταλλεύεται ή 
Τουρκία. Την εποχή μας οί Σκεπαστιανοί, καροποιοί φημισμένοι, έρχονταν 
εδώ γιά νά κόψουν τά κατάλληλα ξύλα γ ι’ άξόνια καί τροχούς. Μέσα σ’ 
αυτά τά απέραντα δάση υπάρχει καί άφθονο κυνήγι. Στήν ’Αθήνα έχω 
φίλους κυνηγούς, οί όποιοι γιά νά κυνηγήσουν αναγκάζονται νά πάνε πολύ
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μακρυά καί στο τέλος μπορεί νά έχουν σκοτώσει μόνο καμμιά μπεκάτσα. 
Ένω εκεί! "Έλεγες «πάμε για κυνήγι» καί σέ λίγες ώρες γυρνοΰσες μέ πλού
σια λεία του κυνηγιοϋ σου. Είναι γεμάτη ή περιοχή από λαγούς, ζαρκάδια, 
ελάφια, κουνάβια, αλεπούδες κι’ αγριογούρουνα'. Μάλιστα κοντά σέ άλλα 
θυμάμαι κι’ αυτό. Επειδή είχαμε πολλούς χοίρους τούς αφήναμε ολοι οί 
κάτοικοι τού Σαμμακοβίου, ελεύθερους μέ κουδούνια στο λαιμό, κάπου στήν 
περιοχή τού Γκράντου. Ξέραμε πώς οΐ Τούρκοι δέν τούς πείραζαν διότι τό 
θεωρούσαν αμαρτία νά άκουμπήσουν χοίρο. "Οταν φύγαμε αφήσαμε' έτσι ελεύ
θερους καμμιά τριακοσαριά πού μέσα σ’ αυτά τά 40 χρόνια θά έχουν πλη- 
θυνθή καί άγριέψη. Νά λοιπόν κυνήγι άφθονο. Προχωρούμε μέ τά πόδια 
γιατί εδώ κοντά είναι τό ξέφωτο τού «Γκράντου». "Ολοι θέλουν νά πάμε 
εκεί νά προσκυνήσουμε καί πιο πολύ εγώ. ’Εκεί σφάχθηκαν οί 18 Σαμμακο- 
βίτες Τρουλιανοί κι’ 'Αγιοστεφανΐτες προύχοντες καί μέσα σ’ αυτούς ο πα
τέρας μου, δήμαρχος τότε τού Σαμμακοβίου. Νοιώθω μιά τρεμούλα νά συνε- 
παίρνη τά σωθικά μου πρώτα, κι’ ύστερα τά πόδια καί τά χέρια, κι’ ύστερα 
ήρθαν τά μάτια νά βρέξουν τό χώμα. Πιο πολύ ή λύσσα ήταν πού μέ έκανε 
νά τρέμω παρά αυτή καθ’ αυτή ή άνάμνησις τού γεγονότος. Σαράντα επτά 
ολάκερα χρόνια πέρασαν. Τον τόπο αυτό τον σάρωσαν χειμώνες καί καταιγί
δες, χιόνια. ’Εξαφανίστηκε κάθε ίχνος άπ’ τούς σφαγμένους, δμως δέν λέει 
ή ψυχή νά ξεχάση. Μέσα σ’ αύΐό τό ξέφωτο πού βρισκόμαστε καί πού ό αέ
ρας σφυρίζει στά κλαριά τών βελανιδιών καί τών πλατάνων, ακούω τις 
φα>νές τών θυμάτων καί τούς βρυχηθμούς τών θυτών. Κι’ ό Τούρκος σωφέρ 
κοιτά χαζά τό τοπίο κι’ αναρωτιέται τί νά θέλουν εκεί οί πελάτες του! Τί 
παράξενοι πού είναι οί ξένοι! Κατηφορίζουμε σιωπηλοί προς τό δρόμο όπου 
αφήσαμε τό αυτοκίνητο. Γιά νά πάμε στού «Σίρμπου τις μαντρινιές», στον 
τόπο δηλαδή τού μαρτυρίου, είχαμε άνηφορίσει από ένα μικρό μονοπάτι. Κα
τεβαίνοντας σκέπτομαι πόσο ό άνθρωπος, είναι στενόψυχος κι’ εγωιστής. 
Δέν κυττά μήτε σκέπτεται πέρα απ’ τά δικά του θέματα καί βάσανα.

"Ολη ή 'Ελλάς μά κι’ ολη ή Α. Θράκη υπήρξε ένας τόπος μαρτυρίου. 
Καθένας μπορεί νά πή. «’Εδώ σφάχτηκαν οί δικοί μου». Καί στο Σκοπό, 
όταν περνούσαμε, θυμήθηκα πώς εκεί ό Κωνσταντόπουλος άφησε δυο αδέλ
φια σφαγμένα άπ’ τούς Τούρκους, 6 ένας ήταν παπάς, κι’ ό άλλος δήμαρ
χος. Καί πάρα κάτω θάναι άλλοι, καί πάρα κάτω καί στήν Κωνσταντινού
πολή παντού. Μά ή ψυχή μου τριγυρνά καί σκέπτεται μόνο τον δικό της 
τόπο τού μαρτυρίου «τού Σίρμπου τις μαντρινιές». "Ωχ! κακομοίρη ψυχή μου! 
Είμαστε ολοι αμίλητοι, κι’ δ σωφέρ δέν ξέρει μά μήτε τολμά κι’ αυτός νά ρω- 
τήση. Καί μεϊς πάλι δέν θέλουμε νά τού πούμε γιατί είμαστε σίγουροι πώς θά 
άγριέψη, μόνος αυτός, επτά εμείς. Τό ταξί παίρνει πάλι τό δρόμο του. Κατη
φορίζουμε καί σέ μιά στιγμή μέσα άπ’ τά κενά πού δημιουργούν τά πανύψηλα 
δένδρα προβάλλει ή πατρίδα μας, τό Σαμμάκοβο.
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Ή  πατρίδα τό Σαμμάκοβο. — Αυτή τή στιγμή, πού θά. έβλεπα τήν 
γενέτειρά μου, τήν φανταζόμουν αλλιώς· νόμιζα: πώς θάκλαιγα από χαρά' πώς 
θάνοιωθα όπως όταν ήμουν μικρός και γύριζα από τήν Κωνσταντινούπολι. Και 
τώρα; Τίποτε δεν νοιώθω μέσα μου, ούτε ενθουσιασμό, ούτε συγκίνησι. Μια 
σκέψι στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Έδώ· άλλοτε κατοικούσαν πέντε χιλιάδες 
"Έλληνες και ζούσαν -ευτυχισμένοι, μά σήμερα δεν είναι κανείς νά μάς πή τό 
καλώς ώρισες. °Έ, λοιπόν, πατρίδα δεν είναι μόνο τα χώματα, τά δένδρα, τά 
σπίτια, κι’ οί βρύσες μά προ πάντων οί άνθρωποι πού σε περιμένουν Νά, εδώ 
δεν είναι ή πατρίδα μας; σ’ αυτή δεν γεννηθήκαμε; εδώ δεν παίξαμε, εδώ δεν 
πρωτονοιώσαμε τις συγκινήσεις τής ζωής; γιατί λοιπόν δεν χαίρεσαι ψυχή 
μου; —Κανείς δεν περιμένει πιά εσένα πού γυρίζεις. 'Ο Όδυσσέας δεν γυ
ρίζει στήν ’Ιθάκη γιά τήν ’Ιθάκη μά γιατί θάβλεπε τό γυιό του, τή γυναίκα 
του, τό γέρω-Λαέρτη τον πατέρα, αυτή ή στιγμή τον φέρνει πίσω. ’Ίσως αυτό 
νά ήθελε υποσυνείδητα κι’ ή ψυχή μου. —Καϋμένη ψυχή, μήτε μάνα, μήτ* 
πατέρας, μήτε κανείς δεν πρόκειται νά σε καλιόσωρίση, μόνο μάτια ξένα 
θά σε κυττάζουν περίεργα κι’ ίσως με μίσος πού γύρισες νά βρής τά δικά 
σου πού τώρα είναι στά χέρια τους.

Περνάνε από τά μάτια μου μπροστά οί λογγές μας, τά ρυάκια καί 
τά ποτάμια, μά δεν μου κάνουν έντύπωσι. Νά κι’ δ νερόμυλος τής έκκλη- 
σιάς. Αυτός μοϋ φέρνει μιά άλλη άνάμνησι. ’Ι ο ύ λ ι ο ς  τ ο ύ  1919. 
Εκείνη τήν ημέρα: συνέβη μιά. άλλη επιστροφή στήν πατρίδα- ένας άλλος 
Θεόδωρος Κιακίδης γυρνούσε στήν πατρίδα, ο έξάδελφύς μου, ύστερα από 
πολύχρονη ξενητειά. Τον άκουγα, σάν ήλθε, πού έλεγε πώς ποτέ δεν έν- 
νοιωσε έτσι όπως εκείνη τήν ημέρα τής επιστροφής του. Ναι, έννοιωθε πολύ 
όμορφα πού γύριζε στήν πατρίδα, πράγμα πού δεν νοιώθα) εγώ, δ άλλος 
Θεόδωρος, γιατί οί προϋποθέσεις είναι διαφορετικές. ’Εκείνος, γιατρός 
τότε, αξιωματικός τού ελληνικού στρατού, ερχόταν στήν πατρίδα σάν ελευ
θερωτής, κι’ ύστερα τον υποδέχθηκαν τ’ αδέλφια, του, οί συγγενείς του 
κι’ όλοι οί συμπατριώτες πού τον περίμεναν. Τί υποδοχή ήταν εκείνη, τί 
ενθουσιασμός, τί συναδέλφωσι! ’Ήμουν μικρός καί βρισκόμουν σ’ αυτό 
τό νερόμυλο τής εκκλησίας, όταν άκουσα μιά φωνή νά φ-ωνάζη : «Παιδιά 
έρχονται οί "Ελληνες». Φτερά στά πόδια πήρα κι’ έτρεξα νά συναντήσω 
τήν Ελλάδα ποϋρχονταν καμαρωτή πάνω στ’ άλογα. Πόσο έκλαψα τότε 
από χαρά! Σήμερα όμως ένα σφίξιμο νοιώθω στήν καρδιά, σάν ένοχος. 
Ξανα γυρίζει ένας Θεόδωρος, μά μήτε ελευθερωτής είναι μήτε κανείς τον 
περιμένει. Μ’ αυτές τις σκέψεις πού φέρνουν αναμνήσεις είσερχόμεθα στο 
Σαμμάκοβο. Παρ’ όλον ότι νομίζαμε πώς κανείς δέν θά μάς γνώριζε κι’ 
ακόμη περισσότερο ότι κανείς δέν μά μάς περίμενε, μάς έκανε μεγάλη έκ- 
πληξι όταν στήν πλατεία είδαμε κάμποσους μαζεμένους νά μάς καρτερούν. 
Σάν σταμάτησε τό ταξί καί βγαίναμε ένας - ένας, ένας χοντρός καί κα-

« Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α » 9



130 f  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Κ ΙΑΚ ΙΑΟ Υ

λοντυμένος Τούρκος εν σχέσει με τούς άλλους μας πλησίασε· από κοντά κι’ 
οί άλλοι. Μάς υποδέχεται μ’ ένα φιλικώτατο «χόσγκελντινίζ» και συστήνε- 
ται. Δεν είναι άλλος από τον Όσμάν Κενάϋ, μπέη, δικηγόρο καί Δήμαρχο 
τού σημερινού Σαμμακοβίου. Μάς αγκάλιασε καί μάς φίλησε κι’ έδειξε 
αληθινή συγκίνησι. ’Έσπευσαν υστέρα κι’ οί άλλοι, άγνωστοι σε μάς καί 
μάς χαιρέτησαν. Τον Όσμάν μπέη τον γνωρίζαμε, φυσικά όταν ήταν νεώ- 
τερος, τοόρα διανύει τό εξηκοστό όγδοο έτος τής ηλικίας του, διότι υπήρξε 
κάτοικος παλιός τού Σαμμακοβίου. Ή  οίκογένειά του ήταν μιά, από τις τέσ
σερις τουρκικές οικογένειες τοΰ Σαμμακοβίου. Είχαν ζήσει μαζί μιά κι’ 
είχαν συνταυτίσει τά συμφέροντα καί τά ήθη κι’ έθιμά τους με τούς 'Έλ
ληνες. ~Ησαν οί μόνοι πού λυπήθηκαν όταν φύγαμε καί ξέρουμε πώς κα
νένα μέλος άπ’ τις 4 αυτές οικογένειες δεν έβγήκε στο μεϊντάνι νά γελάση 
εις βάρος μας ή νά φωνάξη άγρια, μά μόνο οί πρόσφυγες Τούρκοι οίιρλιά- 
ζουν εναντίον μας. Ό  Όσμάν μπέης μάς ήξερε όλους καλά. Είναι όμολο- 
γουμένως ένας σώφρων χαρακτήρας καί κατέχει κάθε λεπτομέρεια γιά την 
ιστορία τού Σαμμακοβίου. 'Τστερα από τις χειραψίες καί τά «χόσγκελντί» 
μάς οδηγούν στο κοντινό καφενείο. ’Εκεί ό Όσμάν μπέης βγάζει ενα λο- 
γίδριον προς τούς συγκεντρωθέντας λέγοντας ποιοι είμεθα, ποιοι υπήρ
ξαμε καί από πού ήλθαμε. Επαίνεσε τον πατέρα μου, πού πολλές φορές 
τον εξυπηρέτησε, τούς άλλους συμπατριώτας μας διά τήν έργατικότητά, τους 
καί τέλος στράφηκε προς τον κ. Κ. Βουτσόπουλον καί θυμήθηκε ενα γε
γονός τής ζωής του. Είπε: «αυτός δ άνθρωπος (Μπού άδάμ) στά 1921—- 
1922 ήταν δήμαρχος τού τόπου αυτού πού κατοικούμε. Τότε βρίσκονταν 
εδώ οί 'Έλληνες στρατιώτες. Κάποιο βράδυ ό λοχαγός μαζί με τον δή
μαρχο καί μερικούς στρατιώτας, έκαμναν έρευνα στά τουρκικά σπίτια γιά 
όπλα. Στο δικό μας σπίτι ανακάλυψαν στο ταβάνι μερικούς κάλυκες πολεμι
κού όπλου άδειους, ποιος ξέρει από πότε. Αυτό όμως δέν καλάρεσε στο λο
χαγό καί θέλησε νά πάρη εμένα καί τον αδελφό μου στή φυλακή γιά νά 
κάνη ανακρίσεις καί ν’ άποκαλύψωμε πού είχαμε τά όπλα. Τότε ό άνθρω
πος αυτός, καί δείχνει τον Βουτσόπουλο, έπενέβη, έγινε εγγυητής ότι ή 
οίκογένειά μου ήταν ύπεράνω κάθε υποψίας καί μάς άφησαν ελευθέρους». 
Αυτό τό γεγονός πού θυμήθηκε ένφ ό ίδιος ό Βουτσόπουλος τό είχε ξε- 
χάσει, μάς συνεκίνησε. 'Όλα όσα είπε, δέν ήσαν μόνο φιλοφρόνησι σκέτη, 
υπήρχε καί κάποια αλήθεια στά συναισθήματά του. Μάς δέχθηκαν πολύ 
καλά, μέ χαρά μπορώ νά πώ, οί καινούργιοι κάτοικοι τού Δεμίρκιοϊ. Πολλοί 
προσεφέρθησαν νά μάς φιλοξενήσουν μέ επί κεφαλής βέβαια τον Όσμάν 
μπέη. 'Όμως εμείς προτιμήσαμε νά καταλύσωμε στο ξενοδοχείο «Γκίλντιζ», 
Π ρ ιό τη εκπληξι πού μάς δίνει τό ξενοδοχείο αυτό είναι ότι βρισκόμαστε 
μπροστά στο αρχοντικό σπίτι τού μακαρίτη Κωνσταντίνου Κύρκου καί 
μετά τού Γεο^ργ. Παναγιωτάκη. "Έχει μετατροπή εδώ καί πολλά χρόνια



ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΤΑΞΊΔΙ 131

ΰ'ε ξενώνα επειδή είχε πόσα πολλά δωμάτια. Πηγαίνουμε γρήγορα, αφή
νουμε τις βαλίτσες μας ·σέ δυο δωμάτια καί παίρνοντας τά κλειδιά, κατε
βαίνουμε γρήγορα μέ κτύπο τής καρδιάς, καταφανή συγκίνησι καί περιέρ
γεια για να δούμε τή γενέτειρά μας.

Πηγαίνουμε βιαστικά προς το μέρος πού ήταν ή έκκλησιά μας, ό "Αγιος 
Θεόδωρος δ Στρατηλάτης. Ψάχνουμε νά την βρούμε μά άδικα, Τίποτα δεν 
φαίνεται πού νά την θυμίζη. Την γκρέμισαν καί στο χώρο τής κομψής μας 
εκκλησίας άνήγειραν τέμενος. Μέ σφιγμένη καρδιά κι’ αβάσταχτο πόνο 
θωρούμε πώς έξω απ’ τδ τζαμί είναι πεταμένη ή μαρμάρινη αγία Τρά
πεζα. Αυτήν, παρ’ δτι ήταν μαρμάρινη δεν την χρησιμοποίησαν. "Ολα τά 
άλλα αντικείμενα τής εκκλησίας έπωλήθησαν ή κατεστράφησαν. Παγώ
σαμε μέ τδ θέαμα τής αγίας Τράπεζας. Ό  Όσμάν μπέης πού ήταν κοντά 
μας, θέλησε πρόθυμα νά μάς ξεναγήση, νοιώθει τί σκεπτάμεθα εκείνη τή 
στιγμή, μά δέν μιλάει. Τήν άλλη μέρα όμως πήραν τήν 'Αγία Τράπεζα 
καί τήν τοποθέτησαν σέ μιά μεριά στδ χώρο τού Χριστιανικού Νεκροταφείου. 
Μάς ακολουθεί ή μάς οδηγεί οπού θέλουμε καί μάς εξιστορεί πολλά συμβάντα 
μέ τέτοια ακρίβεια πού θαυμάζουμε τις γνώσεις καί τδ μνημονικό του. 
Βρισκόμαστε στδν κεντρικό δρόμο καί δυσκολευόμαστε νά κατατοπισθούμε. 
Ή  όψις είναι τελείιος διαφορετική απ’ ο,τι τήν αφήσαμε καί θά ήταν άδικο 
άν έλεγα δτι βρίσκεται προς τδ χειρότερο. Κάθε άλλο. Πρώτα - πρώτα 
πολλά απ’ τά παλιά σπίτια έχουν γκρεμίσει καί στή θέσι τους ξανακτίσθη- 
καν καινούργια. Είναι δύο ή τρία τά νεόδμητα ξενοδοχεία, υπάρχουν κατα
στήματα καί φαρμακείο, πράγμα πού μάς έλειπε, δύο κινηματογράφοι καί 
στήν πλατεία τής εκκλησίας έχει φτιαχθή ένα: άμορφο καφενείο - ζαχαρο
πλαστείο μέ κιγκλίδωμα περιφραγμένο μέ κήπους καί μέ ένα πολύ όμορφο 
συντριβάνι- γύρω - γύρω έχει τραπεζάκια κι’ όμορφες καρέκλες γιά νά κά
θεται ο κόσμος πού όπιος φαίνεται εκεί συγκεντρώνεται, Στην κάτού έξοδο 
(στδ κονάκι κοντά) είναι στημένο τδ άγαλμα' τού Μουσταφά Κεμάλ. ’Αλή
θεια πόσα αγάλματα τού Κεμάλ υπάρχουν στήν Τουρκία!

Θελήσαμε νά έπισκεφθούμε τά σπίτια μας. Ό  Όσμάν μπέης πρόθυμος 
μάς (οδήγησε σ’ αυτά, δσα φυσικά υπάρχουν ακόμα στή ζ<υή. Τδ δικό μας 
σπίτι, σ’ εκείνο πού κατοικήσαμε μετά τήν γέννησί μου, υπάρχει, δυστυχώς τδ 
άλλο δέν ύφίσταται πλέον. Στδ δικό μας σπίτι κατοικεί κάποιος Όσμάν 
έφέντης, Τούρκος πρόσφυγας από τήν Βουλγαρία. Παρ’ όλον δτι είναι 
πάνω άπδ 40 χρόνων εν τούτοις διατηρείται σχετικώς καλά. "Ισως γιατί 
ήταν νεόκτιστο, ίσως γιατί ο καινούργιος κάτοικος τδ φροντίζει. Ποιδς 
ξέρει; Ό  Όσμάν ο δικηγόρος ζήτησε άπδ τδν άλλο Όσμάν, τδν σημερινδ 
κάτοικο τού σπιτιού μας — πόσο θλιβερό είναι νά τδ λέω — τήν άδεια νά 
τδ έπισκεφθώ αφού πρώτα τού εξήγησε ποιδς ήμουν. Ό  άνθρωπος δέν έφερε 
άντίρρησι στδν άξιοσέβαστο πρόεδρο τού χωριού, μά κατάλαβα δτι δέν έν-
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θουσιάστηκε. Ποιος ξέρει τί σκέφθηκε, τί νόμισε. 'Ένας κόμπος ανέβηκε 
στο λαιμό μου. Σ ’ αυτό τό σπίτι είδαν τό φως τά τρία αδέλφια μου, εδώ 
νοιώσαμε τή χαρά και την οικογενειακή θαλπωρή. Τό σπίτι εσωτερικά 
ήταν αρκετά νοικοκυρεμένο, αλλά όχι όπο3ς τό είχε στολισμένο ή μάννα μου. 
"Ηταν, βλέπετε, τό σπίτι του δημάρχου κι’ έπρεπε νά λάμπη καί νάναι 
κάθε ό5ρα, κάθε στιγμή έτοιμο νά δεχθή στά αρχοντικά δωμάτιά του τους 
ξένους. Στον επάνω όροφο ήταν οί όντάδες όπου έδεχόμεθα τούς συγγε
νείς καί φίλους στις γιορτές. ΓΙήγα στις κρεββατοκάμαρες όπου ακόυσα τις 
παιδικές φωνές των αδελφών μου πού έκαναν φασαρία πριν κοιμηθούν. 
Κι’ όταν περνούσα μπροστά απ’ τό μαγειρείο εξ ενστίκτου άνοιξα τά ρου
θούνια μου νά μυρίσω τό νόστιμο φαγητό πού έφτιαχνε ή κυρά Χάϊδω, 
ή μάννα μου. Πιο κεΐ τό κεφαλάρι, γεμάτο απ’ όλα τ’ αγαθά τού Θεού. 
Καί δίπλα ένα ,μικρό δωμάτιο, τό μυστηριώδες δωμάτιο, όπου έβλεπα πολ
λές φορές απ’ τις χαραμάδες νά μπαίνουν εκεί μέσα μερικοί άνθρωποι μαζί 
μέ τον πατέρα μου καί νά μένουν ώρες, πολλές, ώρες την νύκτα, κι’ εγώ 
περίμενα νά βγούν. Δέν τό κατώρθωνα ποτέ νά τούς Ιδώ νά βγαίνουν 
γιατί ερχόταν ό ύπνος καί μούκλεινε τά μάτια. Κάποιος μ’ έβαζε στο 
κρεββάτι. Αυτό τό δωμάτιο γέμιζε1 την παιδική μου ψυχή μ’ ένα φοβερό 
μυστήριο. ΓΙοιός ήταν ό ξένος, πού έμπαινε μέ τον πατέρα μου καί τον 
γιατρό Κύρκο κι’ άλλους τρεις ή τέσσερις συμπατριώτας μας, πού τούς 
ήξερα, μέσα σ’ αυτό τό μικρό δωμάτιο, τί έκαναν, τί έλεγαν; Σάν μεγάλωσα, 
μόνον τότε τό έμαθα. Αυτός ό ξένος, ό άγνωστος ·σέ μένα, ήταν ένας κάποιος 
Κυνδύλης Γεώργιος πού ύστερα έγινε πρωθυπουργός καί άντιβασιλεύς τής 
Ελλάδος. Καί εκεί μέσα οί φλογεροί πατριώτες συνεδρίαζαν, κουβέντια
ζαν, αποφάσιζαν καί πολεμούσαν, σάν ελληνικό κομιτάτο, εναντίον τών 
Βουλγάρων πού ήθελαν νά έκβουλγαρίσουν τούς 'Έλληνες, καί νά προλειά- 
νουν τό έδαφος γιά τήν ένιυσι μέ τήν Ελλάδα. Πόσα πράγματα δέν σκέ
πτομαι μπροστά σ’ αυτό τό μικρό δωματιάκι. "Άν ήξερε δ Τούρκος κάτο
χός του θά τό είχε γκρεμίσει. Κι’ ύστερα στάθηκα στο ομορφότερο δωμάτιο 
όπου φιλοξενήθηκε δ Νομάρχης Χατζή Άντήλ από τον πατέρα μου. 
'Τστερα απ’ αυτό, σε 15 μέρες δ πατέρας μου είχε σφαχθή ως συνένο
χος τού φόνου τού γυιού τού Νομάρχου, πού συνέβη στο δρόμο τού Γκράν- 
του. Τό σκέπτομαι καί γυρίζω καί τό λέγω στον Όσμάν μπέη. Κι’ εκείνος, 
δέν τώλπιζα, ομολογεί πώς άδικα σφάχθηκαν οί 18 εκείνοι προεστοί τού 
τόπου σάν ένοχοι ενός φόνου πού σήμερα, είναι γνωστό καί τότε πασιφανές 
ότι είχε γίνει από Βουλγάρους κομιτατζήδες. Τό λέει καί νοιώθω πόσο 
άδικα πήγε δ πατέρας. Σκοτώθηκε πιο πολύ γιατί ήταν 'Έλληνας καί όχι 
γιατί ήταν συνένοχος φόνου. Κυττάζω ξανά τό δωμάτιο καί σκέπτομαι πώς 
άνταμείφθηκε ή φιλοξενία εκείνη. Ζητώ νά μού επιτρέψουν νά κατέβω στά 
υπόγεια. Μού επιτρέπουν κι’ εκεί. Θυμάμαι τά παιχνίδια πού παίζαμε γύρω
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άπ’ τα γεμάτα βαρέλια από κρασί, πού υπήρχαν έκεϊ. Βγαίνω στήν αυλή 
κι! έτσι αδιάφορα δήθεν κόβω ένα κλωναράκι απ’ την ακακία πού έφύτευ- 
σαν οί δικοί μου, καί δειλά - δειλά παίρνω μιά χούφτα χώμα καί το βάζω 
στην τσέπη μου. Ό  συμπατριώτης μας Κώστας Βουτσόπουλος δεν τολμούσε 
νά κτυπήση τήν πόρτα τοϋ σπιτιού πού γεννήθηκε. Κλαίει εκεί μπροστά 
στην πόρτα, μά δεν κτυπά, Φοβάται μη παρεξηγηθή, Προηγουμένως πήγε 
νά μπή στο μαγαζί τοΰ μακαρίτη Θεοφ. Κιακίδη καί Νίκου ’Αλβανού, πού 
ύφίσταται ακόμη, καί κάποιος στρατιώτης, φρουρός έκεϊ μπροστά, με τό 
όπλο στο χέρι τον διώχνει. ’Έτσι φοβάται νά κτυπήση καί τήν πόρτα τοϋ 
δικού του σπιτιού. Ευτυχώς καταφθάνει, ο Όσμάν Κεναΰ καί αμέσως κτυπά 
τήν πόρτα τού σπιτιού γιά χάρι. του. Μίά νεαρή οικοδέσποινα., σάν τις δι
κές μας ντυμένη, βγαίνει στο παράθυρο. Ό  δικηγόρος τής εξηγεί ποιος 
είναι δ κύριος πού θέλει νά ίδή τό σπίτι. Τότε εκείνη πρόθυμη καί μέ κα
ταφανή συγκίνησι κατεβαίνει κι’ ανοίγει τήν πόρτα. Σάν νά ήταν ένοχη 
κι’ ήθελε νά δικαιολογηθή, επειδή έμενε σέ ξένο σπίτι άρχισε νά λέη πώς 
κι’ εκείνοι ήσαν πρόσφυγες άπ’ τήν Τσεχοσλοβακία καί πώς λαχταρούσαν 
κι’ αυτοί τά μέρη τους καί νά ϊδοϋν τά σπίτια πού άφησαν εκεί. 'Ένα 
ευγενικό «μπούγιουρούμ» (περάστε) μάς έκανε νά εισέλθωμε. ’Εμείς στα
θήκαμε στήν αυλή, ενώ ό Κώστας ανέβηκε τις σκάλες. Καί σάν παιδί τις 
μέτρησε, όπιυς έκανε τότε δταν ήταν μικρός, καί τις βρήκε σωστές τις 
σκάλες. Κ ι’ ύστερα πήγε στο δωμάτιο πού ήταν τά εικονίσματα καί πού 
τον έβαζε ή μάννα του νά προσευχηθή. Αυτό τό δωμάτιο έκλεινε φαίνεται 
τις πιο έντονες παιδικές του .αναμνήσεις. Κατέβηκε συγκινη,μένος. Ευχαρί
στησε τήν οικοδέσποινα πού συνέχιζε νά λέη κι’ αυτή τό τροπάριό της, πώς 
ήταν πρόσφυξ, καί βγήκαμε έξοο στο δρόμο. Κυττάξαμε τότε νά ιδούμε π.ηά 
σπίτια υπήρχαν καί ποιά είχαν κατεδαφισθή. Τά σπίτια τού θείου μου 
Βασίλη, τοϋ Θεόφιλου Κιακίδη, τού Θεύφ. Τζάρτου, τού Διογένη Τακίδη, 
τού Δημ. Τζάρτου, τού ΙΙερικλή Τωλήνα, τού ’Αλεξάνδρου Μπακιρτζή, 
τού Θωμά Ευθυμίου, Σάββα Λακίδη, τού Πολυζωίδη, τού Κωστάκη Βερ- 
γίδη, τού Νίκου ’Αλβανού, τοϋ Δημ. Νιζάμη, τοϋ Γεωργ. Τσάνταλη καί τοΰ 
Γιώργη Βουτσά πού έχει γραμμένο πάνω από τήν πόρτα, τό έτος ίδρύσεώς 
του 1817, όλα αυτά υπάρχουν άλλα σέ καλή κατάστασι κι’ άλλα μάλλον 
ετοιμόρροπα. 'Τφίστανται ακόμη τά σχολεία μας, τό Άρρεναγωγεΐον καί 
τό ΙΙαρθεναγωγεϊον. Φυσικά έκτελοϋν τήν αποστολή τους σάν τουρκικά 
εκπαιδευτήρια. Δέν υπάρχουν πιά τά σπίτια τού Ίωάννου Γκαγκίδη, Θεοδ. 
Σερβάνη, Θεοδ. Βεργίδη, τοϋ Καλογιάννη Γκούτζου. Τό παλιό μας σπίτι, 
όπου γεννήθηκα είναι τοόρα οικόπεδο. Τό σπίτι τού θείου Στάθη Κιακίδη 
έγινε κήπος καί τό τετραόροφο ξενοδοχείο τού πατέρα μου έχει κατεδαφι- 
σθή καί άνοικοδομήθη στή θέσι του άλλο κτίριο. Τό αρχοντόσπιτο τής οι
κογένειας Κωνστ, Κύρκου, όπου γεννήθηκε ό πρώην υπουργός Μιχάλης
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Κύρκος και το οποίο μετά αγοράσθηκε από την οικογένεια Γεωργ. ΓΙανα- 
γιωτάκη μετετράπη σε ξενοδοχείο μέ τδ δνοιμα «Γϊλντίζ Ότέλ» εις τδ οποίο 
καί μέναμε. Στον κάτω μαχαλά, στους παλιούς στρατώνες (κισλάδες) καί 
στδν Βουλγαρομαχαλά έγκρέμισαν τά παλιά οικήματα καί ανοικοδόμησαν 
καινούργια γιά τούς αγρότες. "Έφτιαξαν επίσης νέους στρατώνες όπου 
στρατωνίζεται ένα τάγμα. 'Τπάρχει επίσης σταθμός χωροφυλακής. 01 ση
μερινοί κάτοικοι τού Σαμμακοβίου, πρόσφυγες οί περισσότεροι από την 
Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία καί Τσεχοσλοβακία, φθάνουν τόν αριθμό 
τών δύο χιλιάδων (2.000). ’Ασχολούνται μέ την γεωργία καί την κτηνο
τροφία. Είναι δε άνθρωποι γαλήνιοι καί φιλόξενοι, απ’ δ,τι άντιληφθήκαμε 
πού κυττάζουν τήν δουλειά τους καί τόν αγώνα τής ζωής. Στήν πόλι κα
θώς περπατάμε κατευθυνόμενοι προς τό νεκροταφείο, παρατηρούμε δτι 
υπάρχουν κάμποσα καφενεία (8) καί μαγειρεία (5) διά τούς εργάτες 
καί τούς στρατιώτες. Φθάσαμε στο νεκροταφείο. Οι τοίχοι πού τό περιμάν- 
δρωναν δεν υπάρχουν, ζούν όμως τά αιωνόβια δένδρα πού χρονολογούνται 
όπως λένε οί παλιοί, από τόν καιρό πού κτίσθηκε τό Σαμμάκοβο. 'Ολόκληρο 
τό νεκροταφείο έχει έγκαταλειφθή στην τύχη του. Μερικές πλάκες καί 
ξύλα εξέχουν εδώ καί έκεϊ. Ό  καθένας από μάς πηγαίνει εκεί πού νομίζει 
πώς κάποτε έπεφτε δ τάφος τών δικών του. Στέκομαι μπροστά στον κοινό 
τάφο τών 18 σφαγέντων. ’Ακούω τούς θρήνους καί τούς οδυρμούς πού 
ηχούσαν τότε, όταν μιά μέρα τού 1919 γυρίσαμε στον τόπο μας πάλι απ’ 
τόν κατατρεγμό καί στέρξαμε νά θάψουμε τά οστά πού μαζέψαμε από τόν 
τόπο τού μαρτυρίου. "Έσκυψα καί πήρα λίχο χώμα άπ’ τόν τάφο τού πατέρα 
μου. Αυτό τό χώμα καί τ’ άλλο, πού πήρα απ’ τό σπίτι μας θάθελα νά τό 
βάλουνε στον τάφο τό δικό μου σάν πεθάνω. Βρεθήκαμε στήν πηγή «Τσου- 
τσουρκί» μέ τό περίφημο νερό της κι’ ήπιαμε νά δροσιστούμε καί τότε ξέ- 
φυγε άπ’ τά χείλια μου ένα λαϊκό δίστιχο. «Ένα. καιρό ήμουν άγγελος, 
τώρα άγγελίζουν άλλοι. Στή βρύση πώπινα νερό, τώρα τό πίνουν άλλοι». 
Τελειώνει ή περιοδεία μας μέσα στο χωριό καί καταλήγουμε στο καφενείο. 
ΈκεΓ γύρω μας μαζεύτηκαν οί άνδρες τού χωριού γιά νά κουβεντιάσουμε 

.λιγάκι. Τά «χόσγκελντινίζ», «γκιουλέ - γκιουλέ, δλοροσουνούζ» (καλώς ωρί- 
σατε, ώρα' σας καλή), παίρνουν καί δίνουν καθώς καί τά κεράσματα. Κα
θαρή ανατολίτικη διάθεσις γιά φιλοξενία. Πιάνουμε τή συζήτησι πού έχει 
τελείως φιλικό χαρακτήρα. Αναγνωρίζουν σφάλματά τους καθώς ευρίσκουν 
καί τά δικά μας πού όντως είναι αληθινά καί " δεν μπορούμε παρά νά τά 
παραδεχθούμε. Θαυμάζουν τήν εξυπνάδα μας, τήν έργατικότητά μας καί 
τήν προοδευτική διάθεσί μας, όμως καταδικάζουν τήν αστάθεια τού χα
ρακτήρες μας καί τήν έλλειψι δμονοίας σέ καιρό ειρήνης. Κι’ έχουν δίκιο. 
’Αναγνωρίζουν ότι αυτοί ουδέποτε θά μπορέσουν νά μάς φθάσουν διότι 
έχουν μιά τάσι γιά τεμπελιά, πράγμα πού τούς οδηγεί στήν καταστροφή,
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μένουν δμως ενωμένοι, αν βρεθή 6 κατάλληλος αρχηγός νά τους τσιγκλίση 
καί νά τους καθοδηγήση, όπως συνέβη με τον Μουσταφά Κεμάλ. Μέσα 
στην κουβέντα ό Όσμάν Κεναΰ έφερε δύο βασικά παραδείγματα τής τεμ
πελιάς καί τής αδιαφορίας τού κράτους των. Στην περιοχή του Σαμμα- 
κοβίου, είναι γνωστότατο σ’ ολόκληρη τή Θράκη, ότι τά ποτάμια καί τά 
ρεύματά του είναι γεμάτα από πέστροφες αυτά τά νοστιμιοτατα ψάρια. Ή  
άναγνώρισις τής νοστιμιάς τους είναι γενική καί π αν θο μ ολογ ου μένη. Οί 
Τούρκοι την πέστροφα την ονομάζουν «άλλάχ μπαλούκ» (τό ψάρι τού 
Θεού) γιά την νοστιμιά της. Μ’ ολον τούτο δεν τά ψαρεύουν ούτε γιά νά 
φάνε οί ντόπιοι. Γιατί, έφ’ όσον είναι τόσο άφθονο; 'Απλούστατα τό 
ψάρεμά της θέλει τέχνη, κόπο καί υπομονή, πράγματα που δεν διαθέτουν 
οί νέοι κάτοικοι, κι’ 'έτσι οί πέστροφες ανενόχλητες γεμίζουν τά γύρω* πο
τάμια Βελίκα ντερέ καί Θελοπόταμο. "Τστερα ό Όσμάν φέρνει κι’ άλλο 
παράδειγμα. "Ολη ή περιοχή τού Σαμμακοβίου είναι γεμάτη από δάση 
καρποφόρων δένδρων. Οί καρυδιές, οί λεπτοκαρυές, οί κερασιές, οί αχλα
διές, οί φραουλιές είναι τά δένδρα που κυριαρχούν από τά καρποφόρα. 
Κι' ακολουθούν οί φλαμουριές, οί βαρυξυλιές, τσεραπιές, άκρ ανίες καί 
σούρβες. "Ολα αυτά τά δένδρα είναι πολυτιμώτατα διά τήν οικονομία τού 
τόπου, άν τά έκμεταλλευθούν δεόντως. "Ομοος τά καρποφόρα μένουν άμπό- 
λιαστα, ακλάδευτα κι’ οί καρποί σαπίζουν στο χώμα γιατί δεν υπάρχει μή
τε ή διάθεσις τής καλλιέργειας από τους ντόπιους, μήτε ή διάθεσις τού 
κράτους νά τά έκμεταλλευθή ιδρύοντας εργοστάσια κονσερβοποίίας. Πολύ 
όλιγώτερο εκμεταλλεύονται τά πολύτιμα ξύλα, όπως τό φλαμούρι, πού 
είναι κατάλληλα γιά τήν επιπλοποιία. Τά λέει αυτά ο Όσμάν Κεναΰ καί 
θλίβεται. «Κάνουμε αναφορές, κάνουμε προτάσεις, μά αυτοί κυττάζουν 
τις επαναστάσεις τους» είναι ό επίλογος τής κουβέντας του.

Κι’ όσο γιά τό κυνήγι, λέγει πώς οί νέοι κάτοικοι δεν επιδίδονται 
σ' αυτό. Είναι τεμπέληδες- προτιμούν τούς καφενέδες. Καί λέγοντας αυ
τά θυμήθηκε μιά παλιά ιστορία:

«Πριν 40 καί πλέον χρόνια, όταν στο Σαμμάκοβο έμεναν ακόμη "Ελ
ληνες, βρέθηκα!, μόνος ’Οθωμανός εγώ, στο καφενείο τού Βασίλη Κων- 
σταντινίδη. Συζητούσαμε όλοι φιλικά όταν μπήκε ό Θωμάς Βιελήκος. "Η
ταν παραμονή τού Πάσχα σας. "Αρχισαν λοιπόν τότε νά τον είρωνεύων- 
ται γιατί ενώ ήταν άριστος κυνηγός δεν είχε πιάσει τίποτα γιά μεζέ, καί 
τού έλεγαν. «Νά, εμείς προμηθευτήκαμε τό αυριανό μας κρέας, τώχουμε 
ατό τσιγκέλι. Τό δικό σου πού είναι; Αύριο δεν θά φας κρέας!» Παρεξη- 
γιέται τό λοιπόν ό Θωμάς καί τούς λέει: «Βάζετε στοίχημα 500 γρόσια 
ότι θά πάω νά κυνηγήσω καί νά φέρω· πλούσιο κυνήγι;» Οί "Ελληνες 
Σαμμακοβΐτες δεν ήθελαν καί πολύ, στοιχημάτισαν. Φεύγει ό Βελήκας κι’ 
υστέρα' άμό δυο ώρες γύρισε με δυο τετράπαχα ζαρκαδάκια. Χάσανε τό



136 t  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Κ IΑΚ ΙΔΟΥ

στοίχημα κι’ είχε κι’ άφθονο κρέας ή αφεντιά του για το ΙΙάσχα:
Λέγοντας τέτοιες παλιές 'ιστορίες πέρασε ή ώρα, πήγαμε νά κοιμη

θούμε. Ξημέρωσε ό Θεός την άλλη μέρα καί μεΐς ξεκινήσαμε για το πλη- 
σι.οχώρι, την Τρουλιά.

’Έχουμε δυο συνταξιδιώτες που είναι Τρουλιανοί. ΙΙρίν όμως ξε
κινήσουμε θέλησα νά έπισκεφθώ τά παλιά δ τζάκια (σίδηρο μεταλλεία). 
"Ομως δεν το κατώρθωσα, διότι έχουν τόσο πολύ παραμεληθή ό δρόμος 
καί τά μονοπάτια που ώδηγοϋσαν σ’ αυτά ώστε θά ήταν πολύ δύσκολο γιά 
την ήλικία μου νά σκαρφαλώσω στά καταράχια γιά νά τά ίδώ. Φεύγουμε 
γιά την Τρουλιά. 01 τρεις από τούς συνταξιδιώτες μας ξεκινούν με τά 
πόδια, τώχουν τάμα. ’Ίσως καί γιατί είναι νέοι. Εμείς, οί υπόλοιποι τέσ
σερεις πήγαμε μέ αυτοκίνητο. Περάσαμε ένα κακοτράχαλο δρόμο, μπήκε 
τό ταξί μέσα στο ρέμα τού Θελοπόταμου καί πήραμε τον ανήφορο. Σή
μερα ή Τρουλιά ονομάζεται μέ τό αποτρόπαιο γιά μας τούς Σαμμακοβϊ- 
τες, όνομα τού «Χαμπντή Μπέη» τού έξοντωτού καί καταστροφέα τών Έλλή- 
vojv τής περιοχής. Τί φοβερό γιά μάς. Μπαίνουμε στο «Χαμντή μπέηκιοϊ» 
μέ καρδιά βαριά. Αυτό τό όνομα πολύ μάς ενοχλεί. Παρ’ όλα αυτά οί 
κάτοικοι, όσοι ήσαν εκεί, κι’ σ Χότζας μάς δέχθηκαν πολύ καλά. "Ολοι τους, 
καμμιά εξακοσαριά είναι πρόσφυγες απ’ την Τσεχοσλοβακία καί μέσα 
στην ψυχή τους δέν έχουν κανένα φανατισμό, καμμιά κακία. Είναι άφοσιω- 
μένοι στις δουλειές ,τους καί έχουν τον ίδιο καϋμό μέ μάς. ’Έτσι λοιπόν 
μάς υποδέχονται μέ κατανόησι καί φιλικότητα, Γυρίζουμε την παλιά άκμά- 
ζουσα Τρουλιά κι’ οί δυο Τρουλιανοί αδελφοί Τζάρτοι ψιλοτραγουδούν:

«Τρουλιά μου τά χωράφια σου 
Τρουλιά μου τά καλά σου 
Τρουλιά μου οί κοπέλλες σου 
Τρουλιά μου τά νερά σου».

Βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα ερείπιο πού παλιά ήταν εργοστάσια. 
Πίταν οί «μπεζιρχανέδες», όπου κατεσκεύαζαν τό περίφημο μπεζίρι (λι
νελαίου). Αυτή ή παραγωγή πού στά παλιά χρόνια ήκμαζε καί ήταν φη
μισμένη, τώρα σταμάτησε. Δηλαδή τί τοόρα, από τότε πού οί 'Έλληνες έφυ
γαν απ’ τήν Τρουλιά. Περιεργαζόμεθα τό παλιό σπίτι τού προπάππου μας 
Κωνσταντά Κ. Τζάρτου, σπίτι πού έχει πλέον τών 120 ετών ζωή. Σ ’ αυτό 
γεννήθηκε ή γιαγιά μας, Μαρουλή, πού πέθανε 102 χρόνων, στην ’Αθήνα. 
Στην πόρτα του διακρίνονται ακόμη καί σήμερα οί μπαλταδιές πού έκαναν 
Βούλγαροι κομιτατζήδες, οί οποίοι κατώρθωσαν καί μπήκαν καί αίχμα- 
λώτισαν τον υιό του, Γ. Τζάρτο γιά νά ζητήσουν λύτρα. Ζούν μερικά σπίτια 
ακόμη όπως τού Γ. Τζάρτου, Μπιρμπινή, Φιλίππου, Γιαννάκου, ’Αθανα
σίου, Ν. Τερζή καί Παρλαπουνή. Ζή ακόμη καί δροσίζει μέ τά νερά της 
ή βρύση «Καμάρα». Πηγαίνοντας προς τό ελληνικό νεκροταφείο βλέπουμε
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από τό ύψωμα τή γενική θέα τής Τρουλιάς. Δίνει την όψι τουρκοχωριού 
πού δεν έχει ζωή. Γύρω όμως απ’ αυτό οργιάζει ή βλάστησις καί είναι 6 
τόπος πλούσιος καί παραγωγικός καί, φωνάζει «δούλεψε με, εκμεταλλεύσου 
με», όμως μένει χωρίς άπάντησι ή φωνή, χωρίς δουλειά τά χέρια.

Τό νεκροταφείο, κι’ αυτό είχε τήν τύχη όλων των άλλων ελληνικών 
νεκροταφείων. Τά έφθειρε 6 χρόνος, τ’ αφάνισε ή άσπλαχνιά καί ή άσέβετα. 
’Εκεί στη ρεματιά βρήκαμε παραπεταμένη καί μισοχωμένη τήν μαρμάρινη 
πλάκα τού προπάππου Κωνστα'ντά Τζάρτου. Αυτή ή πλάκα ήταν μοναδική 
στήν εποχή της. Τήν είχαν φέρει απ’ τήν Πόλι, γιατί μάρμαρο δεν είχε 
ό τόπος, μά ακόμη γιατί επάνω της έγραψαν εκείνα πού ήθελε ο μακαρίτης. 
"Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σ’ αυτή τήν επιτύμβια πλάκα κι’ αυτά 
πού διαβάζουμε μάς συγκινούν αφάνταστα: «Ήλθον, είδον καί άπήλ- 
θον» Κωνσταντάς Κ. Τζάρτος. Έγεννήθη εν έτσι 1812, άπεβίωσε 
εις τάς 4 Ιουλίου 1902. ’Εντολή εις άπαντας: «’Αγαπάτε άλλήλους». 
Λυτή ή πλάκα είναι ή ιστορία μιας ζωής με λίγα λόγια. Δεν τά ανακάλυψε 
αυτός τά λόγια πού είπε μά τά τήρησε. ΠΙλθε, έζησε βλέποντας μιά ζοοή 
δημιουργική καί δίκαιη, άπήλθε σ’ άλλη ζωή, καί τό συμπέρασμα πού 
έβγαλε απ’ τή ζωή είναι δτι ό ένας πρέπει νά αγαπά τον άλλον. ’Αγράμμα
τος μά σοφός. Θεός σχωρέσ’ τήν ψυχή του. Ακόμη καί σήμερα μάς δίδαξε. 
Φαντάζεσθε τί έντύπωσι έκανε στούς ανθρώπους τού τόπου πριν 60 χρό
νια αυτή ή πλάκα. Συγκινηθήκαμε μά πιο πολύ τά έγγόνια τού Κωνστ. καί 
Μιχάλης Τζάρτος. Πήραμε χώμα από τον τάφο του ή τουλάχιστον από τον 
τόπο δπου ήταν θαμμένος κι’ έτσι εκπληρώσαμε μιά παλιά επιθυμία τού 
υιού τού μακαρίτη Θεόφιλου Τζάρτου πού πέθανε πρόσφυγας στήν Ξάνθη. 
Γυρίσαμε πίσω γιά νά χαιρετίσουμε τούς φιλόζενους κατοίκους τους. Είναι 
περιττό, νομίζω, νά πώ· πώς ή εκκλησία τής Τρουλιάς έχει γίνει τζαμί, οπού 
στήν έξώθυρα βγάλαμε φωτογραφία μέ τούς κατοίκους καί τον χότζα τους 
στήν μέση. "Ωρα καλή Τρουλιά.

Μόλις ξεκινήσαμε μέ τ’ αυτοκίνητο γιά νά έπισκεφθούμε τήν Νιάδα 
(Θυνίας άκρα), ο Μιχάλης Τζάρτος μάς έκαμε μιά έκπληξι. Έ χ ο ν τ α ς  ένα 
μικρό ταλέντο στιχοπλόκου καί μέ τήν επήρεια τής συγκινήσεως έγραψε 
στά γρήγορα, πάνω σ’ ένα πρόχειρο χαρτί αυτό τό ποίημα πού παραθέτω: 1

1. Σαράντα χρόνια ήτανε 
ό πόθος στήν ψυχή μας 
νά πάμ’ νά δούμε τήν Τρουλιά 
τήν όμορφη τή γή μας.

Γ, ’Εννιά τού Σεπτέμβρη ήτανε 
πού πήγαμε κοντά της 
καί μ ’ ανοιχτή τήν αγκαλιά
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δέχτηκε τά παιδιά της.
3. Πρωί - πρωί ξεκίνησαν 

απ’ το Σιδηροχώρι 
ροδοκοκκίνιζ’ ή αυγή 
νά το παλιομορφοχώρι.

4. Και τοϋ Καλάη πιάσανε 
εκεί την κατηφόρα
νά κι’ ό θολός ό ποταμός 
κι’ ήταν έξη ή ώρα.

5. Μάς άγκαλιάσαν’ οι σκιές 
τά όμορφα τοπία
και τά πουλιά από ψηλά 
•έκελαϊδοΰσαν θεία.

6. Τήν ανηφόρα πιάσαμε 
κι’ δ ουρανός ροδίζει 
νά ή ωραία μας Τρουλιά 
που μάς καλωσορίζει.

7. Θαρρείς σεισμός γινότανε 
μέσ’ στη ψυχή βαθειά 
θλίψι, χαρά, συγκίνησι
καθώς τήν άντικρυζαμε έτσι μιά αρμαθιά.

8. Οι κάτοικοί της αγαθοί 
πρόσφυγες μουσουλμάνοι 
που δεν γνιυρίζουν τό γιατί 
μάς έχουνε πικράνει.

9. Τήν όμορφοτρουλιά τουρκέψανε 
άλλάξαν τό όνομά της 
Χαμντή μπέη τήν είπανε 
στενάζουν τά βουνά της.

10. Τήν έκκλησιά χαλάσανε 
μά μένει τό σχολειό της 
καί τά ωραία της βουνά 
τά δροσερά νερά της.

11. Τέμενος τήν έκάνανε 
καί Τούρκοι προσκυνούνε
μά δ Χριστός κι’ ή Παναγιά 
χριστιανικά βλογοΰνε.

12. Τον 'Άϊ-Γιώργη χάλασαν 
τήν Παναγιά γκρέμισαν 
τον 'Άϊ-Θανάση σκόρπισαν
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καί τά μνημεΓ άφανίσαν.
13. Μιά πλάκα μόνο βρίσκεται μέσ’ στο νεκροταφείο 

κι’ αυτή θυμίζει τά παλιά 
δόξες κα'ι μεγαλείο.

Μάς εκπλήσσει κα'ι μάς συγκινεΐ αυτή ή ξαφνική έμπνευσις τοΰ συμ
πατριώτη μας. Τήν παραθέτω σάν ένα δείγμα αγνής φιλοπατρίας. Μέ τδ 
ταξί που είχαμε ναυλώσει πάμφθηνα ξεκινήσαμε, απ’ τήν Τρουλιά γιά 
νά πάμε στην Θυνιάδα. Στά παλιά τά χρόνια αυτός δ ‘δρόμος ήταν ένας 
καρρόδρομος, στενός καί κακορίζικος, σήμερα όμως είναι πλατύς καί καλο
στρωμένος, ασφαλώς φτιαγμένος διά τάς στρατιωτικός άνάγκας — μή 
ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε κοντά, πολύ κοντά στά σύνορα Τουρκίας - Βουλ
γαρίας. Σε μιά στιγμή συναντούμε ενα σταυροδρόμι. 'Ο ένας δρόμος πάει 
γιά τή Θυνιάδα κι’ ό άλλος γιά τά Τύρναβο. Σ ’ όλο τό δρόμο ‘βλέπουμε 
συνεχώς κομμένη ξυλεία γιά εξαγωγή. Περνούμε από διάφορα μέρη καί 
τοπία όμως δεν τά γνωρίζουμε καί δυσκολευόμαστε νά κατατοπισθούμε καί 
νά προσανατολισθούμε. Ό  καινούργιος δρόμος δεν μάς βοηθάει καθόλου 
σ’ αυτό. ΓΙαρ’ όλον ότι βρισκόμαστε στά σύνορα — τά φυλάκια είναι ζή
τημα άν απέχουν λίγα χιλιόμετρα — ούδείς μάς έκανε έλεγχο ή μάς ζήτησε 
άδεια. Σέ λίγο βρισκόμαστε προ γνωστού περιβάλλοντος. Αυτή θά πρέπει 
νά είναι ή Τσουμπερή Θυνιάδος. Καθ’ όλη τήν διαδρομή κυττάξαμε νά 
δούμε τί έγιναν τά έλη πού γιόμιζαν κουνούπια καί ελονοσία τον τόπο. 
’Ηταν μιά μάστιγα, παλιά στον τόπο. "Ολοι οί άνθρωποι τότε ήσαν ή 
μαύροι άπ’ τά κάρβουνα ή κίτρινοι άπ’ τήν ελονοσία. Στο τέλος άντιλη- 
φθήκαμε ότι τά έλη έσκεπάσθηκαν αφού πρώτα έγινε άποξήρανσις καί έτσι 
τά μεν κουνούπια εξαφανίσθηκαν οί δε άνθρωποι συνήλθαν.

Φθάνουμε στή Θυνιάδα. Παλαιότερα — όλοι τό ξέρουν — ήταν ένας 
τόπος κατράμι. "Ολη ή καρβουνοπαραγωγή, πού έφθανε σέ εκατομμύρια 
οκάδες συγκεντρώνονταν στή Θυνιάδα, όπου οί μαύροι σωροί από κάρβουνο 
κι’ ή σκόνη έκανε τά πάντα μαύρα.Τώρα όμως βρισκόμαστε μπροστά σέ 
μιά χαριτωμένη πολίχνη, άσπρη καί καλοκτισμένη άπ’ τό λιμάνι τής οποίας 
γίνεται εξαγωγή σέ μεγάλες ποσότητες, όχι πιά σέ κάρβουνα μά σέ ξυλεία 
διά έπιπλα καί στύλους τηλεγραφικούς ή τών τούνελ. Τήν ήμερα πού φθά- 
σαμε εύρίσκοντο στο λιμάνι της όυό μεγάλα ατμόπλοια φορτηγά καί καμμιά 
δεκαριά μεγάλα καΐκια πού μεταφέρουν τήν εκλεκτή αυτή ξυλεία, στον τόπο 
τής κατεργασίας της. Δύο μάλιστα άπ’ αυτά τά πλοία ήσαν ελληνικά πού 
θά πήγαιναν τήν ξυλεία στην Θεσσαλονίκη. "Ολα τά σπίτια τής Θυνιάδος 
είναι νεόκτιστα καί άρχινάνε από πάνα) άπ’ τό παλιό χωριό μέχρι κάτω 
τό «Γκιόλι» όπως τό έλεγαν οί πρωτινοί κάτοικοι.

Ή  Νιάδα είναι ή μόνη πού έχει αλλάξει ριζικώς. "Ισως γιατί είναι
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λιμάνι οπού πιάνουν πολλά καράβια, πάντως έχουν γίνει πολλά εγγειοβελ
τιωτικά έργα. ’Άλλοτε δεν ύπήρχε νερδ στην πάλι και το μετέφεραν μέ 
βαρελάκια, ενώ πολλές φορές ήταν ακάθαρτο. Τώρα έχει δεξαμενές μέ ολο
κάθαρο νερό. ’Έχει επίσης ήλεκτροφωτισμό καί κινηματογράφο γιά την 
ψυχαγωγία των κατοίκων κι’ άς είναι μόνο εξακόσιοι ή επτακόσιοι. Στη 
Νιάδα ψάχνουμε νά βρούμε τίποτε γνωστούς Τούρκους, διότι στην Νιάδα 
τότε κατοικούσαν πολλοί Τούρκοι. Καθόμαστε σ’ ένα καφενείο πού βρί
σκεται ψηλά καί θωρούμε τον απέραντο Εύξεινο Πόντο. ’Εκεί λοιπόν, σ’ 
αυτόν τον καφενέ ρωτάμε νά μάθουμε γιά τούς παλιούς γνωστούς μας 
μέ τούς όποιους οί Σαμμακοβίτες συνειργάζοντο. Ρωτάμε γιά τον Χαϊντάρ 
μπέη, ό όποιος υπήρξε προστάτης των Ελλήνων κατά τή φυγή μας το 
1922. Πληροφορούμεθα ότι έχει πεθάνει προ πολλού, καί ότι ό γυιός του 
ό όποιος καταγίνεται μέ το εμπόριο ξυλείας βρίσκεται στην Κωνσταντι- 
νούπολι. Ρωτώντας όμως βρήκαμε καί συναντήσαμε κάμποσους γνωστούς, 
όπως τον Σουλεϋμάν, γυιό τού Χατζή Σελίμ πού ήταν πάλαι ποτέ μουχτά- 
ρης, καί τον γυιό τού Όσμάν μπέη, δ οποίος συνεργάζεται μέ τό γυιό τού 
Χαϊντάρ μπέη στο εμπόριο τής ξυλείας. Έ ν τώ μεταξύ έχουν μαζευθή κάμ
ποσοι κάτοικοι μέ τούς προκρίτους τους καί τούς πιάνουμε κουβέντα. Θέ
λουν νά μάς κεράσουν «τατλί» (γλυκό), καφέ αλλά δ καφετζής τούς λέει 
πώς τελείωσε. Καί τότε αντί νά μάς κεράσουν τούς κεράσαμε γιατί είχαμε 
μαζί μας ένα πακέτο ελληνικό καφέ. Αυτό μάς διασκέδασε λιγάκι. Καί 
μιά καί τώφερε ή κουβέντα λέγω' πώς οί Νιαδαλήδες φίλοι, μας έξεφράσθη- 
σαν μέ πολύ κολακευτικά λόγια γιά τον καφέ τής γείτονός των Ελλάδος. 
Στην συζήτησι πολλοί, οί πιο ηλικιωμένοι θυμήθηκαν μερικά ονόματα Σαμ- 
μακοβιτών μέ τούς όποιους είχαν πάρε - δώσε στά κάρβουνα, όπως τον 
Τόφλο Τσορπατζή, Τζάρτο Τσορπατζή, Γιοργιτσορπατζή καί άλλους. Μιά 
βόλτα μέσα στη Νιάδα μάς κάνει νά θυμηθούμε τά παλιά. Α π ’ εδώ φύγαμε 
γιά ήν Ελλάδα πρόσφυγες. Θυμούμαι την αγωνία καί τον φόβο τών γυναι
κοπαιδών διότι καράβι δεν ύπήρχε καί οί Τούρκοι ήσαν εξαγριωμένοι. Ευ
τυχώς ύπήρχε ό Χαϊδάρ μπέης καί έτσι σωθήκαμε από τό μένος τών Τούρ
κων. Καθήσαμε στή Νιάδα κάπου δυο ώρες. ΠΤταν αρκετά. Γυρίσαμε στο 
Σαμμάκοβο. Στο γυρισμό διαπιστώσαμε ότι έχει χαραχθή καινούργιος 
δρόμος όπου στ’ αριστερά του είναι ·οί «καμπάδες» τσιφλίκι τού μακαρίτη 
Θεοφ. Τζάρτου καί δεξιά ύ παλιός δρόμος πού ξέραμε. Στο Σαμμάκοβο 
μείναμε τρεις ήμερες καί καθ’ όλο αύτό τό χρονικό διάστημα συνεχώς γυ
ρίζαμε στά σοκάκια της, κι’ όλο καί κάτι βρίσκαμε, όλο καί κάτι θυμόμαστε. 
Στο ξενοδοχείο βρήκαμε πεταμένες σέ μιά γωνιά τις παλιές πόρτες τού 
σπιτιού πού τώρα, επειδή έγινε ξενοδοχείο, τις έβγαλαν. Φαίνονται ακόμη 
καθαρά οί μπαλταδιές επάνω στις πελώριες σιδεροκαρφωμένες πόρτες, πού 
έκαναν οί Βούλγαροι όταν προσπαθούσαν νά ανοίξουν την πόρτα γιά νά
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αιχμαλωτίσουν τον ιδιοκτήτη καί πρόκριτο Κ. Κύρκο. Άπέτυχαν δμως διότι 
οί πόρτες ήσαν καστρόπορτες.

Στο Σαμμάκοβο λειτουργούν δυο μεγάλα, εργοστάσια κατεργασίας του 
ξύλου, τά όποια προμηθεύουν την αγορά με κόντρα πλακέ καί άλλα είδη 
κατειργασμένης ξυλείας, τά όποια δεν γνωρίζω ν ’ αναφέρω. 'Τφίσταται 
ακόμη τό παλιό διοικητήριο πού κτίσθηκε επί τής εποχής τού Χαμντή με 
τό αΐμα καί τον ιδρώτα των συμπολιτών μας. Σ ’ αυτό στεγάζονται καί σή
μερα τά γραφεία τής Δημαρχίας, τοΰ τμήματος τής εφορίας καί τού Δα
σαρχείου καθώς καί τοΰ Δικαστηρίου. Κατά την διάρκεια τής παραμονής 
μας έπισκεφθήκαμε διαφόρους προκρίτους τής πόλεως καί κουβεντιάσαμε 
μαζί τους γιά την κοινή πιά πατρίδα μας. Μπορώ νά πώ ότι ούτε μιά στι
γμή δεν διεπίστωσα φανατισμό ή κακία. Ή  ήπιότης καί ή καλωσύνη τους 
είναι διάχυτη. Αυτό μας ευχαρίστησε πολύ. Κάποτε όμως εφθασε τό πλή
ρωμα τοΰ χρόνου. "Έπρεπε νά φύγουμε. Τό πρωί στο αυτοκίνητο πού θά 
μάς έπαιρνε από τον τόπο μας μαζεύτηκαν καμμιά σαρανταριά άτομα νά 
μάς άποχαιρετήσουν. Αυτό δεν τό περιμέναμε. "Οπως μάς υποδέχθηκαν 
έτσι καί μάς κατευόδωσαν. Κάτι πού πολύ μάς ικανοποίησε. Τό αμάξι ξε
κινά καί την ψυχή μας τήν κατέχει μιά κάποια πικρία- κι’ αυτό μάς με
λαγχολεί. "Οταν πηγαίναμε είχαμε στην ψυχή μας τήν εικόνα τής πατρί- 
δος πού αφήσαμε καί τώρα φεύγουμε με τήν εικόνα της δπως υπάρχει σή
μερα. Αυτό τό σήμερα γκρέμισε τήν παλιά εικόνα, τήν έκανε συντρίμμια, 
κατέστρεψε τό όνειρο. "Ελειψε πιά απ’ τή ζωή μας ό σκοπός, δεν ξέρω αν 
δεν λείψη κι' ή ζωή. Ψάχνοντας μέσα μου, τήν ψυχή μου, αν είμαι χαρού
μενος, μόνο μιά σχετική ίκανοποίησι νοιώθω, πού μπόρεσα νά έπισκεφθώ 
τήν πατρίδα μου, γιά στερνή ίσως φορά. Δεν ξέραο όμως άν αυτή ή έπί- 
σκεψι, μοΰ έκανε καλό. Καλύτερα θάταν νά ζοΰσα μέ τό όνειρό της, με 
τήν εικόνα πού δημιουργεί ή νοσταλγία ωραιοποιώντας τα όλα. Αυτή ή 
ρεαλιστική εικόνα πού άντίκρυσα μοΰ χάλασε ακόμα καί τις πιο σταθερές 
εικόνες τής ψυχής. ’Αφήνουμε πίσω ξανά καί τελεσίδικα τον τόπο όπου 
πρωτοείδαμε τό φως τοΰ ήλιου. Κοιτάζω γιά τελευταία φορά τά θεόρατα 
βουνά, είναι τά μόνα πού δεν έχασαν τήν αίγλη τους στήν ψυχή μου, τά 
ποτάμια πού εξαντλήθηκαν, τά ρυάκια καί τις πηγές. Σ ’ όλο τό δρόμο δεν 
ανταλλάσσουμε κουβέντες. Μένουμε μέ τις σκέψεις του ο καθένας. Φθάνουμε 
στο Βουνάρ Χισάρ. Έδώ πιά αποχωρίζομαι τούς συντρόφους τοΰ ταξι
διού. ’Εκείνοι θά πάνε στήν Κωνσταντινούπολι — δέν έχουν πάει έδώ 
καί σαράντα χρόνια — ενώ εγώ μόλις πρόπερσυ ήμουν εκεί. Πρέπει νά 
γυρίσω στην ’Αθήνα γιά νά άποχαιρετήσω τό γυιό μου πριν έπιστρέψη στο 
ΙΙαρίσι γιά τίς σπουδές του. Στο δρόμο μου στάθηκα στήν Κομοτηνή όπου 
έδωσα χώμα καί νερό από τήν πατρίδα στον .έξάδελφό μου, Δημ. Κιακίδη. 
Έφθασα στήν Αθήνα. "Αδειος πιά από ήγειρα κάθομαι καί γράφω τίς
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γραμμές τούτες, ίσως είναι οι τελευταίες πού θά γράψω πιά, για το χωριό 
μου, τό Σαμμάκοβο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ Π Ο ΛΙΣ
Στο Λουλέ Μπουργάζ σαν φθάσαμε, τύχαμε στήν εβδομαδιαία αγορά, 

τό παζάρι. Ή  κίνησις ήταν 'έντονη καί θορυβώδης τόσο από τά τροχοφόρα, 
κάρα παϊτόνια, αυτοκίνητα, όσο κι’ από τούς ανθρώπους. Τό Λουλέ Μπουρ
γάζ (πάλαι ποτέ Άρκαδιούπολις) έχει κι’ αυτό κάπως αλλάζει. ’Ίσως 
επειδή είναι κόμβος συγκοινωνιακός. 'Τπάρχουν αρκετά καινούργια κτίρια 
πού στολίζουν τό κέντρο του, δμως ό σιδηροδρομικός σταθμός συνεχίζει νά 
είναι ένα παλιό ξύλινο κατασκεύασμα.

Δέν είχαμε πολύ καιρό γιά νά καθήσουμε περισσότερο εκεί και νά 
το περιεργασθοΰμε μέ λεπτομέρεια. ’Έπρεπε νά φύγουμε. Ή  συγκοινωνία 
μέ την Ίσταμπούλ γίνεται μέ πολλούς τρόπους, δμως ό ταχύτερος είναι 
μέ τό πούλμαν. Δεκαπέντε λίρες μόνο στοίχιζε τό εισιτήριο.

Σημείω σις τον ουγγραφέω ς,— <ώ’Οπως άναφέρεται στο προηγούμενό 
κεφάλαιο ό συγγραφεύς από τό Βουνάρ Χισάρ έχωρίσθη από τούς συνταξι- 
διώτας του καί έπέστρεψε στήν Ελλάδα. Έν τούτοις αί εντυπώσεις απ’ 
την Κωνσταντινούπολι γράφονται στο πρώτο πρόσωπο. Δέν συμμετείχε βέ
βαια σ’ αυτή την έπίσκεψι δμως έχει έπισκεφθή πολλές φορές την ΙΙόλι. 
Έκ δευτέρου παρακολουθούσε νοερώς τούς φίλους του στο ταξίδι τους στήν 
Βασιλίδα των πόλεων. Εκείνοι πάλιν έγραφον συνεχώς τάς έντυποάσεις 
είς έπιστολάς πού έστελναν είς τον συγγραφέα. Επειδή δέ αυτός ό τελευ
ταίος ήθελε νά περιλάβη καί εντυπώσεις από τήν Ίσταμπούλ είς τό παρόν 
πόνημα συνεκέρασε τάς περισυνάς του εντυπώσεις μέ τάς τών συμπατριω
τών καί συνταξιδιωτών του έως ένα σημεϊον καί διά την ομοιογένειαν τής 
συγγραφής μεταχειρίζεται πρώτο πρόσοοπο».

Γενικά τά εισιτήρια στήν Τουρκία είναι πολύ φθηνά, τόσο φθηνά πού 
πολλές φορές σούρχεται στο στόμα ή λέξις «τσάμπα». Φθηνότερο απ’ δλα, 
έν σχέσει φυσικά μέ τήν Ευρώπη -καί έν αναλογία μέ τά άλλα μέσα, είναι, τό 
αεροπλάνο. Ό  φίλος μου ό Βασίλης Άσημομύτης βρέθηκε φέτος στήν Πόλι 
καί θέλησε νά πάη, όπως μοΰ έγραψε στήν Προύσα. Δέν ήξερε πιο μέσο νά 
χρησιμοποιήση. Το καράβι μέχρι τή Γιάλοβα κι’ ύστερα τ’ αυτοκίνητο, τό 
τραίνο ή τό αεροπλάνο; ’Από τις πληροφορίες δμως πού τού έδωσε ένα 
τουριστικό γραφείο διεπίστωσε δτι τό αεροπλάνο δέν ήτο μόνο τό ταχύτερο, 
μά καί τό φθηνότερο. Εξήντα λίρες Τουρκίας, περίπου 150 ελληνικές δρα
χμές, έφθαναν γιά ένα ταξίδι μετ’ έπιστροφής. Ή  δικαιολογία τής φθήνειας 
αυτής είναι δτι οι Τούρκοι δέν ανεβαίνουν στο αεροπλάνο διότι φοβούνται. 
Κατεβάζοντας λοιπόν τήν τιμή τού εισιτηρίου προσπαθούν νά τούς κάνουν 
νά τό χρησιμοποιούν. Κ ι’ άπ’ αυτό ακόμη καταλαβαίνετε πόσο απίθανα 
πίσω είναι ό Τούρκος, καί προτιμά τον αραμπά.
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Μπήκαμε στο πούλμαν. Ή  διαδρομή ακολουθεί τον κύριο δρόμο προς 
την Κων)πολι και το πούλμαν πέρνα από πολλές πόλεις, πού κάποτε έκατοι- 
κοϋντο από 'Έλληνες. Τώρα δμως βλέπουμε έντονα τα σημάδια τής φθο- 
ράς. Φθίνουν ανεπανόρθωτα. Κατεστράφησαν οι τεράστιοι αμπελώνες πού 
ήσαν κοντά στη Ραιδεστό και στην Ηράκλεια, χάθηκαν τα μποστάνια! 01 
πόλεις καί τά χωριά είναι γεμάτα ερείπια πού δημιούργησε δ χρόνος, κι’ 
αυτά θυμίζουν πώς κάποτε υπήρξαν εύημερούντες τόποι, τότε πού ήσαν άλ
λοι οί κάτοικοι. Την πιο αλγεινή έντύπωσι μας την έδωσε ή Σηλυβρία. Κά
ποτε υπήρξε μία άκμάζουσα παραλιακή πόλις με άνεπτυγμένο τό εμπόριο 
καί την βιοτεχνία, τώρα δμως είναι ένα ρημαγμένο χωριό έγκαταλελειμ- 
μένο. Ζήτημα είναι αν έχη 2.000 κατοίκους. Παλαιά ή Σηλυβρία είχε τό 
κέντρο της στην παραλία, οί σημερινοί δμως κάτοικοι, άφησαν τή θάλασσα 
κι' έκαμαν τό κέντρο της εις τό εσωτερικό. ’Έτσι κατώρθωσαν μεν νά τό 
πνίξουν, άφησαν δε χωρίς νά άξιοποιήσουν την όμορφη παραλία τους καί 
χωρίς νά χρησιμοποιήσουν τό λιμάνι. Καθήσαμε κι’ ήπιαμε ένα καφέ καί 
παρ’ όλο δτι συνέβαινε νά είναι «τσόκ τατλί» (πολύ γλυκός), κατέβαινε στά 
σιοθικά μας θεόπικρος. Αίγα πεύκα καί άφθονη βρώμα απαρτίζουν την ακτή 
της. Κρίμα! ''Τστερα πιά από τή Σηλυβρία ή Πάλι είναι- κοντά. 'Όσο πλη
σιάζουμε τόσο μάς καταλαμβάνει νευρικότης καί ανυπομονησία, ’Ά ν τύχχη 
μάλιστα νά πηγαίνης γιά πρώτη φορά! Καθώς τρέχει τό πούλμαν, τρέχει 
καί τό μυαλό μου στο παρελθόν. Σταματά πρώτα στο 1919 όταν τά ελληνικά 
στρατεύματα είχαν φθάσει στον "Αγιο Στέφανο καί φεύγει μαζί μ’ αυτό 
κι’ ή άνάμνησις. Κι’ ύστερα πάει δ έρμος νους πιο παλιά, πολύ πιο παλιά,, 
στο 1821 τότε πού κρεμάγανε τον Πατριάρχη. Ή  βοή τού όχλου, ή σφαγή 
τών αθώων Ελλήνων. Κι’ ύστερα ακόμη πιο παλιά 29 Μαΐου 1453. Μία 
κρίσιμος στιγμή τής άνθρωπότητος. Ή  πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως. Τί 
χάθηκε! Κι’ ύστερα ζο^ντάνεψε μέσα μου ή αυτοκρατορία τού Βυζαντίου. 
Ό  βασιλιάς χρυσοντυμένος εισέρχεται στην 'Αγία Σοφία. Οί άρχοντες καί 
οί αρχόντισσες μέ τά διαμαντοποίκιλτα φορέματα. Πόσες αναμνήσεις, πόσες 
σκηνές από την ιστορία αυτής τής πόλεως πού πάμε νά έπισκεφθούμε ξε- 
πετάγονται μπροστά μου. Μιά στρέφεται τό μυαλό μου στον 'Ηράκλειο καί 
στούς Άβάρους, στον Πατριάρχη Σέργιο, καί μιά τρέχει στήν 'Αγία Σοφία 
γιά ν’ άκούση τον πύρινο λόγο πού βγάζει ό ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος γιά 
νά έλέγξη τή βαίλισσα. Μ’’ αυτές τις σκέψεις δ χρόνος πέρασε. Φάνηκε ή 
Πόλι. 'Ένα δάσος από μικρούς καί μεγάλους μιναρέδες. Κατακαϋμένη Πόλι! 
Τώρα περνάμε τό «Τόπ Καπού», τήν πύλη τού Ρωμανού καί μπαίνουμε, 
στήν παλιά Πόλι. "Ενας μεγάλος δρόμος κατάφωτος*, πού τον έφτιαξε 
ή κυβέρνησις Μεντερές ανοίγεται μπροστά μας. Τό αυτοκίνητο περνά από 
κάτω από τό Ίουστινιάνειον 'Τδραγοογεϊον καί βρίσκεται στή γέφυρα 
τού Γαλατά. Τί κόσμος, τί κίνησις! Μέ δυσκολία άνερχόμεθα τήν γέφυρα
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αυτή και άνηφορίξουμε στο Πέραν! Έκεΐ πιά στήν πλατεία Δημοκρα
τίας θά κατέβουμε. "Ενα τεράστιο σύμπλεγμα αγαλμάτων παρουσιάζει τον 
Κεμάλ Άτατούρκ ώς στρατιωτικό και πολιτικό αναμορφωτή. Τώρα όμως 
δεν είναι ώρα για να βλέπουμε. Πρέπει να βροΰμε ξενοδοχείο να μείνουμε. 
’Αναρωτιόμαστε ποΰ' θά μείνουμε. Κάποιος από μάς θυμήθηκε πώς κοντά 
στο σταθμό του Σιρκετζή υπήρχε ένα καλό και καθαρό ξενοδοχείο, τό «Βυ
ζάντιον». Σπεύσαμε κατά κεΐ. Βρήκαμε τό κτίριο στη θέσι του με διαφορε
τικό όνομα κι’ αφεντικά. Σήμερα λέγεται «Ίστικλάρ» και ό ιδιοκτήτης κα'ι 
διευθυντής κάθε άλλο παρά ένδιαφέρέται γιά νά διατηρή τό ξενοδοχείου εις 
τήν περιωπή τοΰ προηγουμένου αφέντη. Επειδή ήταν πολύ δύσκολο νά 
εύρεθοϋν τόσα κρεββάτια που θέλαμε σ’ άλλο ξενοδοχείο, αναγκασθήκαμε 
νά περάσωμε έκεΐ τις μέρες μας ή μάλλον τις νύχτες μας. "Ετσι φθάσαμε 
στήν Κων)πολι, τήν βασιλίδα των πόλεων και τακτοποιηθήκαμε.

Δεν εΐναι εύκολο καθόλου νά μπορέσης νά περιγράψης τις εντυπώ
σεις σου από τήν Πάλι. Είναι τόσα πολλά πού δεν ξέρεις από ποΰ ν’ άρχί- 
σης και ποΰ νά τελειώσης. Θά ήταν πολύ δύσκολο κα'ι ανιαρόν νά γράψω 
χρονολογικώς τις εντυπώσεις μου. Τί κάναμε τό πρώΐ και τί μάς έδωσε 
ελεεινή έντύπωσι τό βράδυ τής τάδε ημέρας. "Ολα κάνουν έντύπωσι καί 
πρώτα σάν σταθής στήν άκρη τοΰ Σαράι Μπουρνοΰ καί άνατενίσης τό 
Βόσπορο καί τή θάλασσα τοΰ Μαρμαρά με τά άσπρα καί πράσινα νησάκια, 
τά Πριγκηπονήσια, ή μπήίς στά καράβια πού έκτελοΰν τήν συγκοινωνία 
από τό ενα άκρο τοΰ Βοσπόρου, από τό Άνατόλ Καβάκ τον ακραίο αυτό 
σταθμό πού βρίσκεται στήν ασιατική όχθη, μέχρι τήν Γιάλοβα, τό λιμάνι 
πού συνδέεται μ έτήν Αουτρόπολι πού έχει υπέροχα ιαματικά νερά, καί 
θελήσης νά κά,μης ένα απογευματινό περίπατο θά έχης δοκιμάσει μιά με
γάλη χαρά στή ζωή σου. Τό καράβι, ποταμόπλοιο με όμορφα καθίσματα 
αναπαυτικά, ξεκινά από τήν γέφυρα τοΰ Γαλατά από τήν Πλα
τεία Έμινονοΰ εις τήν οποίαν βρίσκεται τό «Γενί Τζαμί» ή «Γενί Βαλιντέ 
τζαμί» καί παίρνει άς πούμε τον ανήφορο. Ξεκινούν καράβια τέτοια 
κάθε πέντε : λεπτά, όπως τά λεωφορεία, Μπήκαμε στο καράβι «Ρού- 
μελιχισάρ». Καθήσαμε στον έξιόστη καί μ’ ένα ποτηράκι τσάϊ στο χέρι 
απολαμβάναμε.

"Ενας στενός θαλάσσιος δρόμος πού πιάνει πάνω απ’ τή Μαύρη Θά
λασσα καί τελειώνει στο Μαρμαρά. 'Τπάρχουν πολλοί τέτοιοι στενοί δρόμοι 
όμως τόση ομορφιά ό Θεός εδώ μόνο έχει ρίξει. ’Απ’ τή μιά ή ευρωπαϊκή 
ακτή με τήν Κωνσταντινούπολι νά ξαπλώνεται νωχελικά στούς επτά λό
φους, κι’ άπ’ τήν άλλη ή ’Ασιατική ακτή με τό Καδίκιοϊ (Χαλκηδόνα), 
τό Ούσκουντάρ (Σκούταρι) καί τά άλλα μικρά προάστεια. Τά υψώματα 
τών λόφων τής ευρωπαϊκής ακτής είναι γεμάται δένδρα. Τό πράσινο ορ
γιάζει. Καί μέσα από τό πράσινο αυτό ξεπροβάλλουν τά μικρά χωριουδά- 
κια, οί βίλλες μέ τούς υπέροχους κήπους. Κοντά στήν ακτή τής πολυθο- 
ρύβου θαλάσσης βλέπουμε πολλά, άπειρα, μαγαζάκια, ούζερί ή καφενέδες.
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γιά νά κατεβαίνη ό κόσμος νά ξεδώνη εκεί, κοντά στην ακροθαλασσιά.
Ό  Βόσπορος είναι σαν φίδι. Στριφογυρίζει καί λικνίζεται απαλά. 

Σε κάθε στροφή καί μια έκπληξι. Στην πρώτη στροφή τά παλάτια τού 
Ντολμά μπαχτσέ μέ το λεπτοκαμωμένο τζαμί του καί τους όμορφους κή
πους. Τί δόξες καί μεγαλεία είδε αυτό το παλάτι καί τώρα στέκεται έτσι 
κλειστό καταθλιπτικό, δείγμα μιας εποχής που πέρασε. Πιο πάνω, στο λόφο 
βρίσκεται το Ίσταμπουλ Χίλτον, τό τεράστιο αυτό ξενοδοχείο. Τ'ώρα πιά- 
σαμε τή σκάλα τοΰ Ρουμελί Χισάρ. 'Ένα κάστρο δυνατό υψώνεται στήν 
ευρωπαϊκή ακτή κι’ απέναντι, είναι τό δίδυμό του, τό Άνατολού Χισάρ. Τό 
Ρουμελί Χισάρ φτιάχθηκε ένα χρόνο πριν από τήν πτώσι τοΰ Βυζαντίου, 
τό 1452. Τδρύθη από τον Μωχάμετ τον Καταχτητή καί κατεσκευάσθη μέσα 
σέ τρεις μήνες. Στις γοονιές του υψώνονται μεγάλοι πύργοι πού τό καθι
στούν πανίσχυρο. Εκεί ψηλά στους πύργους είχε στήσει κανόνια πού εμπό
διζαν έτσι κάθε είσοδο καί κάθε έξοδο από τό Βόσπορο προς τήν Μαύρη 
Θάλασσα. Σήμερα διατηρείται καλά καί εκεί μέσα, τό κρατικό θέατρο τής 
Τουρκίας δίδει παραστάσεις. Μάλιστα τώρα διαφημίζει πώς θά παρου
σίαση τον «Μάκβεθ» καί τον «Κορυδαλό» τού Άνούϊγ. Θά ήθελα πολύ 
νά τά ίδώ. Θά βοηθά ασφαλώς καί τό φυσικό σκηνικό, σ’ αυτά τά έργα. 
Μόλις πέρασης τό Ρουμελί Χισάρ, δ Βόσπορος ισιώνει καί φαίνεται στο βά
θος ή έξοδός του προς τή Μαύρη Θάλασσα. Τό καράβι προχωρεί. Στήν τε
λευταία σκάλα εκεί λίγο πριν από τό Άνατολού Καβάκ υπάρχει ένα τε
ράστιο συρματόπλεκτο δίχτυ ανθυποβρυχιακόν. Είναι ανοικτό τόσο όσο 
νά περνούν τά καράβια. Εκεί κοντά στήν έξοδο οι ψαράδες στήνουν τά 
δίχτυα τους, τά ταλιάνια τους, γιά νά πιάσουν σχεδόν άκοπα τά ψάρια, τις 
παλαμίδες, τούς κολιούς καί τούς ξιφίες πού κατεβαίνουν κατά χιλιάδες 
από τή Μαύρη Θάλασσα. ’Άφθονο ψάρι καί νοστιμώτατο. Εκεί στο άκρο 
τής ασιατικής ακτής νά γευθής τό νόστιμο σουβλάκι με κρέας ξιφία, είναι 
μία μοναδική άπόλαυσις. Ό  περίπατος αυτός μέ τό φως τής ημέρας καί 
ύστερα τό βράδυ στο γυρισμό πού πέφτει ή νύχτα είναι μία μαγεία. Ά ν  
χάση κανείς ένα τέτοιο περίπατο χάνει πολλά. Νοιώθω· ικανοποιημένος 
πού οί φίλοι μου κι’ εγώ απολαύσαμε αυτή τήν ομορφιά. Κάποτε γυρίζουμε 
οτό ξενοδοχείο. Αύριο έχει άλλες εντυπώσεις.

Κάθε ορθόδοξος χριστιανός πού θά βρεθή στήν Κων)πολι τό πρώτο 
πού θά σκεφθη θά είναι ασφαλώς νά κάμη μία έπίσκεψι στήν Α γία  Σο
φία. Είναι περιττό νά μιλήσω γιά τό τί νοιώθει ό ελληνικός λαός γι’ αυτή 
τήν εκκλησία. 'Όλοι τό ξέρουν κι’ ακόμη περισσότερο οί Τούρκοι. Ξέρω 
πώς όταν μπαίνουν μέσα στήν εκκλησία οί "Ελληνες κλαΐνε ή τουλάχιστον 
δακρύζουν καί μέ διακριτικότητα βγάζουν ένα μαντηλάκι καί σκουπίζουν 
τά μάτια τους. ’Εκεί μέσα συγκεντρώνεται ή ψυχή τής Ελλάδος. Ή  μεγάλη 
ιδέα των Ελλήνων ενσαρκώνεται σ’ αυτό τό μεγαλοπρεπέστατο ναό. Φυ-

« Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α » 10



146 f  ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Κ ΙΑΚ ΙΔΟ Υ

σιχά ή όμάς των Σαμμακοβιτών δεν μπορεί νά μήν άρχίση άπδ κεΐ τις εν
τυπώσεις προσκυνώντας αυτόν τον Ναόν που δεν είναι μόνον ή χατοιχία 
τοΰ Θεοΰ μά. καί τής Πατρίδος. Προο'ί - πρωί βρισκόμαστε στην είσοδό της. 
Σε λίγο ανοίγει ή εξώπορτα καί εισερχόμενα μέσα σε μια καλοπεριποιημένη 
αυλή. ΙΊρός τό δυτιχό μέρος τής εκκλησίας υπάρχουν ερείπια από παλαιό- 
τερα χτίσματα καθώς καί αρκετά μνημεία τουρκικής προελεύσεως. 'Τφί- 
σταται δε μία κρήνη, που κτίσθηκε μετά την πτώσι του Βυζαντίου γιά τάς 
άνάγκας των πιστών τοΰ Αλλάχ όταν ή Ά για  Σοφία έγινε τζαμί. Είσερ- 
χόμεθα από μία εκ των πλαγίων θυρών τοΰ ναοΰ την μόνη ανοικτή. Τά 
μάτια μας είναι έτοιμα ν’ αναλυθούν σε δάκρυα. Εκεί στο τύμπανο τής πλά
γιας πύλης υπάρχει ένα υπέροχο μωσαϊκό. Στο κέντρο ή Θεοτόκος εχουσα 
στην αγκαλιά της τον Χριστόν καί στά δεξιά, καθώς βλέπομε, βρίσκεται ό 
Κωνσταντίνος ό Μύγας προσφέρων την Πόλι στην Παναγία, εις δε τό 
αριστερό μέρος βρίσκεται ό Ιουστινιανός, ό οποίος προσφέρει τον ναόν 
τής Ά γιας Σοφίας. Στεκόμαστε λίγο καί προχωρούμε σάν χαμένοι, συναι
σθηματικά καί αισθητικά, βρισκόμαστε δε στο κέντρο, κάτω από τό κεν
τρικό πολυέλαιο. Θεέ μου! Τί ομορφιά είναι αυτή; Τί νά πρωτοθαυμάσης. 
Τά υπέροχα τόξα καί τις πλάγιες κολώνες ή τον αιθέριο καί πάμφωτο 
τρούλλο ή την κομψή κόχη τού ιερού άδυτου; Ή  αισθητική χαρά είναι 
ασύλληπτη. Κι’ ύστερα είναι τά ψηφιδωτά, όσα σώθηκαν, πού δείχνουν την 
απέραντη ωραιότητα αυτού τού ναού. Δεν ξέρει πού νά σταθή τό μάτι καί 
νά χαρή. Στά μάρμαρα πού έχουν τοποθετηθή έτσι όόστε νά δημιουργούν- 
ται μορφές διάφορες πού επιτρέπουν στήν φαντασία νά καλπάζη; Στά δά
πεδα, στά κιονόκρανα; Πού; δλα είναι υπέροχα. Τώρα πού θέλω νά τά 
περιγράψω δλα, ή πένα μου άρνεΐται νά μέ βοηθήση. Τό θέμα είναι τέτοιο 
πού θά τό βεβηλώσω άν θελήσω νά τό περιγράψω έγοή ό πεζός. Κανείς 
δεν μιλάει μέσα σ’ αυτή τη γαλάζια ομορφιά. Μας πλησιάζει ένας ελληνο
μαθής Τούρκος καί μέ τά φτηνοελληνικά του προσπαθεί νά μας έξηγήση 
μερικά σημεία τού ναού, τόσο γνωστά σέ μας. "Ομως τον άκούμε καί πα
ρακολουθούμε πώς τά παρουσιάζει. Ξέρει τί είναι γιά μάς τούς "Ελληνες 
αύτή ή εκκλησία καί θέλει νά μάς σείση από την καρδιά μας τον θρύλο. 
"Οταν μάς δείχη την κλειστή πόρτα πού οδηγεί στο χώρο τού παρεκκλησίου, 
ή πόρτα πού υ θρύλος την θέλει κλειστή, μάς λέει πώς είναι παραμύθι δτι 
θά άνοιξη δταν θά έλευθερωθή ή Πόλις καί θά συνεχισθή ή λειτουργία 
πού σταμάτησε τότε, γιατί δποτε θέλουν, αυτοί, ο! Τούρκοι τήν άνοίγουν. 
Τό ίδιο λέει καί γιά κάθε τί πού έχει σχέσι μέ τήν ελληνική ψυχή. Θέλει 
νά βγάλη από τήν ψυχή μας, αυτό πού έσπειρε καί κάρπισε ό χρόνος. "Ομως 
πόσο ματαιοπονεί! "Ετσι εύκολα, μπορούν νά ξεριζώσουν τά δένδρα; Εμείς 
τον άκούμε, τί νά τού πούμες "Ομιος δταν φθάνουν μερικοί Γάλλοι καί 
Γερμανοί εμείς άναλαμβάνουμε νά τούς ξεναγήσουμε. , Τούς άναγκάζομε
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νά ακούσουν τ'ις φωνές τού ενθουσιασμού πού φθάνουν απ’ έξω, δείγμα 
πώς έρχεται δ αύτοκράτωρ. Κι’ ύστερα ανοίγει ή μεσαία Πύλη, ή αύτο- 
κρατορική, καί εισέρχεται ύ βασιλιάς. Μπροστά αυτός, κρατώντας τά διά
σημα τής βασιλείας του ντυμένος τό χρυσοκέντητο, πετραδογεμάτο σάκκο 
του καί σέρνοντας τον πολύτιμο μανδύα του, προχωρεί μεγαλόπρεπα, μέσα 
στο ναό. Γίίσιο ή υψηλή ακολουθία, οί αρχόντισσες, οι στρατηγοί, οι λο
γοθέτη δες κι’ οί πρωτοσπαθάριοι. Στέκονται εκεί στο κέντρο, ενώ ή χορω
δία τού μεγίστου Ναού 'ψάλλει. Τί ημέρες ήσαν εκείνες για την αυτοκρα
τορία, όταν έψάλλετο ή δοξολογία γιά την κατατρόπωσι των βαρβάρων. 
'Ο Πατριάρχης εκεί στην ιερά Πύλη με τούς δεσποτάδες, τούς ιερείς καί 
τούς διάκους του νά ψέλνουν δλοι μαζί τό «Κύριε, κύριε, έπίβλεψον επί την 
άμπελον ταύτην ήν έφύτευσεν ή δεξιά σου». Κι’ ύστερα έρχεται στο νού 
ή τελευταία λειτουργία, τού έθνους. 'Η  κοινωνία τού τελευταίου αύτοκράτο- 
ρος, δ θρήνος κι’ δ κοπετός τού λαού. Κι’ ύστερα ή σφαγή από τούς προ
γόνους αυτού πού θέλει νά μάς πή ότι είναι παραμύθια. Νά καί τά σημά
δια επάνω στο μαρμάρινο δάπεδο, αιώνιο αίσχος των πετάλων τού αλόγου 
τού Κατακτητή, νά κι’ ή παλάμη επάνω στην κολώνα κι’ ή σπαθιά του πού 
κτύπησε έπάνιο στο μάρμαρο τής κολώνας. Τίποτε δεν είναι παραμύθι, 
τίποτε, αφού όλα αυτά ζούν στήν ψυχή ενός έθνους. Δεν μπορείς εσύ, 
απόγονε εκείνων πού 'έκαναν τήν σπαθιά, νά πής πώς αυτό είναι παραμύθι, 
γιατί αν ήταν τέτοιο εσύ δεν θά μόλυνες τον χώρο αυτό μέ τήν παρουσία 
σου. Συνερχόμεθα από τήν συναισθηματική θύελλα πού μάς σήκωσε στήν 
ψυχή αυτή ή έκκλησιά. Τιάρα' βουβοί περιεργαζόμεθα τή λάζο, τού Σουλτά
νου, πού βρίσκεται στημένη στ’ αριστερά τού ιερού, αφού φυσικά γκρέμισαν 
τό εικονοστάσι. Εκεί δ Σουλτάνος κρυμμένος από τό ταντελωτό κιγκλί
δωμα παρακολουθούσε τις τελετές τους όταν ή έκκλησιά μας είχε γίνει 
τζαμί. Τεράστιοι κυκλικοί δίσκοι μέ ρητά απ’ τό κοράνι βρίσκονται στις 
τέσσαρες γωνιές τού θόλου. 'Όμως καθώς κυττώ·, τό μάτι μου πέφτει στο 
ψηφιδωτό τής Κυρά - Παναγιάς καί τού Κυρού - Χριστού πού βρίσκεται 
στήν κόχη. Αυτή ή ψηφιδωτή εικόνα ήταν πάντοτε εκεί καί έτσι, ιδού το 
παράξενο, οί Τούρκοι κάνανε τό ναμάζι τους κάτω απ’ τήν εικόνα αυτή 
μέ τις ευλογίες τής Παναγιάς. "Οσο καί νά θέλανε δεν μπορούσαν ποτέ 
νά εξαλείψουν τήν ψυχή ενός έθνους πού είναι ή πίστις κι’ ή πατρίς.

Μόλις βγαίνεις απ’ τήν 'Αγιά Σόφιά βρίσκεσαι μπροστά σέ μιά μα
κρόστενη πλατεία. Καταπράσινα, από χλόη, παρτέρια καί δενδροστοιχίες 
στολίζουν τό μέσον αυτής τής πλατείας. Τρεις στύλοι πού εξέχουν στήν 
μέση σού προσελκύουν τό ενδιαφέρον. Πλησιάζεις καί όταν ίδής αυτούς 
τούς αναμνηστικούς οβελίσκους αντιλαμβάνεσαι πώς βρίσκεσαι στο χώρο 
τού παλιού, Βυζαντινού 'Ιπποδρόμου, κι’ αυτοί οί οβελίσκοι δεν είναι παρά 
δ μέν πρώτος ένας αιγυπτιακός οβελίσκος πού έφερε εις άνάμνησιν τής νί
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κης του δ Μέγας Θεοδόσιος, ό δε δεύτερος στο βάθος δ οβελίσκος τοΰ Κων
σταντίνου του ΙΙορφυρογεννήτου. Στη μέση ύφίσταται τδ διασωθέν χάλ
κινο κομμάτι, της φειδίσιας στήλης όπου στην κορυφή είχε στηθή ό περίφη
μος χρυσός τρίποδας των Πλαταιών. Σ ’ αυτό τό χώρο παλιά, τότε στις 
δόξες τοΰ Βυζαντίου ξετυλιγόταν ή μεγάλη ζωή τής Κωνσταντινουπόλεως. 
’Εδώ έψυχαγωγείτο δ λαός, στο ιπποδρόμιο πού ήταν κάτι σάν θέατρο για 
τήν εποχή του. Έδώ συνέβησαν καί γεγονότα σοβαρά με επικεφαλής τήν 
περίφημο έπανάστασι των δήμοον, τήν γνωστή ώς στάσι τοΰ Νίκα. Στή 
μέση σχεδόν τής πλατείας πού παλιά ήταν δ ιππόδρομος, γ ι’ αυτό εξάλλου 
έχει κι’ αυτό τό μακρόστενο σχήμα, βρίσκεται ένα αρχιτεκτονικό με
γαθήριο. ”Αν συμβαίνη. νά είσαι άπειρος καί ν’ άγνοής μερικά στοιχεία 
γιά τήν Κωνσταντινούπολι, θά νομίσης πώς αυτό τό άρχιτεκτόνημα είναι 
εκκλησία καί μάλιστα οτι αυτή είναι ή Ά για  Σοφία. "Ομως οπωσδήποτε 
θ’ άπατηθής. IIρέπει νά ξέρης πώς ή Ά για  Σοφία σάν έγινε τζαμί τής 
έβαλαν 4 μιναρέδες, ενώ αυτό τό κτίριο έχει 6. Κι’ έτσι μόνο ξεχωρίζεται 
τό Σουλτάν Άχμέτ τζαμί, τό γνωστό στον πολιτισμένο κόσμο ώς «Γαλάζιο 
τζαμί», από τήν Ά για  Σοφία. Στις αρχές τοΰ 17ου αίοονα ό Σουλτάνος 
Άχμέτ δ Α ' θέλησε- νά φτιάξη ένα τζαμί που νά ξεπερνά σέ ομορφιά τήν 
Ά για  Σοφία γι’ αυτό διέταξε τον αρχιτέκτονα Μεχμέτ αγά, έναν από τούς 
πιο προικισμένους τεχνίτας τής εποχής του, νά φτιάξη ένα τέμενος που 
νά θαυμάζεται εις τούς αιώνας. Κατασκευάσθηκε μέσα σέ 7 χρόνια από 
τό 1609— 1916. Καί σάν τελείωσε τό κεντρικό κτΐσμα διέταξε κυνηγώντας 
πάντα τήν πρωτοτυπία, νά κτισθοΰν εξ μιναρέδες. Μά αυτό ήταν πρωτά
κουστο. "Εξη μιναρέδες είχε μόνο ή Καάμπα, τό ιερό τζαμί τής Μέκκας. 
01 ουλεμάδες επαναστάτησαν. Τότε εκείνος γιά νά τούς ήσυχάση, έκτισε 
ένα έβδομο στή Μέκκα καί διετηρήθησαν οί έξη μιναρέδες. Ή  εξωτερική 
έμφάνισι τοΰ τεμένους δεν κάνει ξεχωριστή έντύπωσι παρ’ δλο τον όγκο 
του. Είναι σχεδόν ένα πιστό αντίγραφο τής μεγάλης εκκλησίας τοΰ Γένους 
μας. 'Όταν όμως είσέλθης στο εσωτερικό αυτού τοΰ τεμένους, νοιώθεις 
κάτι' τό εξωτικό. "Ολοι οΊ τεράστιοι τοίχοι του -είναι διακοσμημένοι με 
πλακάκια πορσελάνης έπενδ-εδυμένα μέ σχέδια από γαλάζιο σμάλτο. Φυ
σικά υπάρχουν καί μερικά άλλα χρώματα δμως ή έντύπωσι πού δίνει είναι 
γαλάζια. Σάν μπαίνης μέσα, νομίζεις πώς βρίσκεσαι μέσα σέ μιά γαλάζια 
ομίχλη. Τό φώς καθώς εισέρχεται από τά 260 παράθυρα μέ τά χρωμα
τιστά τζάμια του, σάν τά βιτρώ τών γοτθικών εκκλησιών, δίδει μιά ξεχωρι
στή γαλάζια μαγεία, στο εσωτερικό. Ακόμα καί τά κοκκινόχρωμα τεράστια 
παχιά χαλιά, κι’ αυτά ακόμα, έχουν πάρει ένα χρώμα γαλάζιο.

Ό  Άχμέτ δ Α ' έκαμε ακόμα καί άλλες πρωτοτυπίες. "Εκτισε ένα θεω
ρείο έτσι ώστε μπορούσε νά μπαίνη καβάλα στ’ άλογο μέσα στο τέμενος, 
κι’ έφερε ένα κομμάτι από τήν ιερή πέτρα, τον περίφημο μετεωρόλιθο τής
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Μέκκας κα'ι το τοποθέτησε κοντά στο Μιχράμπ. Χιλιάδες μουσουλμάνοι 
έσερναν τά χέρια τους πάνω από την ιερή μαύρη πέτρα. Στο αρχοντικό 
αυτό τζαμ'ι υπάρχουν πολλο'ι χοτζάδες καί ουλεμάδες, οΊ όποιοι σχεδόν 
όλοι έχουν υπέροχη 'φωνή. ’Εκεί κατά τις 12 τό μεσημέρι άκούγεται γλυκεία 
ή φωνή του μουεζίνη πού μεγαλώνει από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις. 
Βλέπετε, σ’ αυτό έκμοντερνίσθηκαν κι’ αυτοί. Κάποτε στά παλιά χρόνια 
δεν έπετρέπετο ή είσοδος των ξένων στά τζαμιά. Σήμερα όμως τό θεωρούν 
κοπλιμέντο νά βλέπουν τούς τουρίστες νά βγάζουν τά παπούτσια τους ή νά 
φοράνε τις τεράστιες παντόφλες καί νά εισέρχονται στο εσωτερικό. Τρέ
χουν μάλιστα νά σοϋ προσφέρουν τά πατούμενα κι’ αυτό τό θεωρούν μεγάλη 
τιμή.

Ή  Πόλις δεν έχει μόνο γ ι’ αυτό τό τζαμί νά καυχηθή. Πολλά είναι 
τά υπέροχα τεμένη, πραγματικά μεγαθήρια πού όμως μοιάζουν μεταξύ 
τους. Έπισκεφθήκαμε σέ ώρα προσευχής τό τζαμί τού Βαγιαζίτ τού Ίλ- 
ντιρίμ (κεραυνού) πού κοντά του βρίσκεται ό πανύψηλος πύργος τού ίδιου 
Σουλτάνου. Κι’ ύστερα κοντά σ’ αυτό βρίσκεται τό τέμενος τού Νουρή 
Όσμάν με τά παραπλεύρους κτίρια, πού παλιά ήταν τεκέδες, σχολές γιά 
δερβίσιδες κι’ ύστερα έγιναν βιβλιοθήκες με ιερά βιβλία. Ή  αρχιτεκτονική 
αυτών των κτιρίων είναι παράξενη. Σάν νά έχουν πάθει αναφυλαξία κι’ 
έχουν γεμίσει φουσκάλες, αυτή τήν έντύπο^σι δίνουν οί 15 τρούλοι, μικροί 
μικροί καί κοντά - κοντά, πού έχουν γιά σκέπη. Είδαμε, νύχτα., καταφιο- 
τιστο τό τζαμί τού Σουλτάνου Σουλεϋμάν καί τήν άλλη μέρα έπισκεφθήκαμε 
τό μαυσωλεΐον όπου φυλάσσεται ό νεκρός του. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα 
στο τζαμί.

Ή  τελευταία μας έπίσκεψι σέ τζαμί ήταν τό περίφημο Φατίχ τζαμί. 
Πρόκειται περί τού τεμένους πού έκτισε ό Μωχάμετ ό Κατακτητής (Φα
τίχ) στήν Κωνσταντινούπολι. Είναι τό πρώτο καί αρχαιότερο μεγάλο 
τζαμί. Κ ι’ αυτό πάλι έχει γιά πρότυπο τήν αρχιτεκτονική τής 'Αγίας Σο
φίας. ’Έτσι τελειώσαμε από τά τζαμιά. Σειρά παίρνουν τά μουσεία. Είναι 
αλήθεια ότι δέν είναι καί λίγα. Ή δη  μιλήσαμε γιά τό μουσείο, έτσι κα- 
τήντησε, τής Ά γιας Σοφίας. 'Όμως υπάρχουν καθαρά μουσεία μέ πολύ 
ενδιαφέρον. Τέτοια είναι τό αρχαιολογικό μουσείο Ελληνορωμαϊκής τέ
χνης, τό μουσείο χεττιτικής τέχνης καί τό μουσείο· τής οθωμανικής ιστο
ρίας πού στεγάζεται στο παλάτι, στο Σεράϊ τού Τόπ - Καπού. Αυτό τό 
παλάτι μέ τήν τεράστια πύλη, μέ τούς δυο ψηλούς πύργους καί τις επάλξεις 
είναι τό παλαιότερο τουρκικό μέγαρο. Κτισμένο σέ μιά υπέροχη τοποθεσία 
έχει τή μαγευτικώτερη θέα επί τού Βοσπόρου. ’Έχει μάλιστα ένα εξώστη 
όπου έκάθητο ό Σουλτάνος καί ξέδωνε ή καρδιά του κατά τούς θερινούς 
μήνας. ’Εκεί λοιπόν σ’ αυτό τό περίφημο καί τεράστιο παλάτι στεγάζεται 
το ιστορικό μουσείο τής Τουρκίας. Δέν μπορείς νά πής ότι θά κατορθώ-
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σης νά ίδής μέσα σέ λίγο χρόνο τό μουσείο αυτό πού κλείνει πολλούς θησαυ
ρούς καί πολύ μυστήριο. Ιδιαιτέρα έντύπωσι κάνει ή περιστύλια σάλλα 
ακροάσεων των ξένων πρεσβευτών. ΟΙ κρυφές πόρτες, τά παλιά χαλιά, 
τά έξοχα χρώματα, οί πλούσιες κουρτίνες καί παραπετάσματα δημιουργούν 
ένα κλίμα μυστηρίου καί εξωτισμού. ’Αρχίζει κανείς από την κινέζικη 
τέχνη σέ πορσελάνη, δώρα όλα άνατολιτών βασιλιάδων στούς Σουλτάνους 
κι’ ύστερα έρχονται οί ευρωπαϊκές πανάκριβες πορσελάνες, δώρα τών Ευ
ρωπαίων βασιλιάδων.

Είναι τόσα πολλά πού χάνουν πιά την αξία τους μπροστά στά μά
τια σου. Κι’ ύστερα είναι ή αίθουσα τών χειρογράφων, τών νομισμάτων, 
τών ενδυμάτων (υπάρχουν οί φορεσιές μεγάλων Σουλτάνων, αρχίζοντας 
από τον Μωάμεθ τον Κατακτητή καί τελειώνοντας στον τελευταίο Σουλ
τάνο). 'Τπάρχουν τρεις αίθουσες, άν δέν μέ άπατα ή μνήμη μου, ειδικά γιά 
τούς θησαυρούς καί τά κοσμήματα. ’Ιδιαιτέρα έντυπωσι κάνουν οί χρυ
σοποίκιλτοι θρόνοι τών Σουλτάνων. ’Απίθανοι σέ σύλληψι καί σέ κατα
σκευή. ’Ακολουθεί ή αίθουσα τών πορτραίτων. Έκεΐ οί εικόνες δλων τών 
Σουλτάνων από ίδρύσεοος τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Πόση ώρα άραγε νά στάθηκα μπροστά στις μορφές τών βασιλιάδων 
εκείνων πού έκαμαν τόσο κακό στο ελληνικό έθνος καί πιο πολύ μπροστά 
σ’ εκείνο τό πορτραίτο, τό μόνο διασωθέν, τού Μωάμεθ τού Β '.

Διαφορετική έντυπωσι, πιο πονηρή, σού δημιουργούν τά διαμερίσματα 
τού χαρεμιού. Μόλις βρεθής σ’ αυτές τις σάλλες πού κάποτε μόνο γυναίκες 
,ζούσαν έκεΐ μαζί μέ τούς ανίκανους ευνούχους, καί πού ό μόνος άνδρας 
πού εισήρχετο ήταν ό αφέντης τους δ σουλτάνος, ή έξωτική διάθεσις τού 
περιβάλλοντος δημιουργεί πονηρές σκέψεις καί στο στόμα σχεδόν όλων τών 
άνδρών διαγράφεται ένα χαμόγελο πού λέει πολλά. "Έξω όμως από την 
πονηρή διάθεσι πού δημιουργεί, ξεχωριστή έντύπωσι κάνει ή υπέροχη δια- 
κόσμησί του. Ή  περιπλάνησίς μας μέσα σ’ αυτό τό τεράστιο μουσείο διήρ- 
κεσε πολλές ώρες. Κατέληξε δέ στήν αίθουσα έκείνη όπου φυλάσσονται 
οί μεγαλοπρεπείς άμαξες καί κάθε άλλο μεταφορικό μέσο. Γιά νά πας 
εκεί περνάς προηγουμένως από τήν αίθουσα τού πολέμου μέ τά ποικίλα καί 
διαφόρων εποχών όπλα. "Ολα αυτά όμως θέλουν ξεχωριστή προσοχή 
κι’ 6 χρόνος πού διαθέσαμε ήταν περιωρισμένος. Λυπάμαι δέ πολύ πού δέν 
στάθηκα καθόλου στις αίθουσες τών χειρογράφων. Έκεΐ ύφίστανται όπως 
μού έλεγε δ φίλος μου, Βασίλης ’Ασημομύτης, περίφημες μικρογραφίες 
έπι χειρογράφων πού αφορούν τήν ζωήν τού Μεγαλέξανδρου. Μερικές 
απ’ αυτές τις εικόνες παρουσιάζουν σκηνές από τά μεγάλα έργα τού Άλε1- 
ξάνδρου. Ξεχωριστή έντύπωσι κάνει, όπως μού είπε, ή περσική εικόνα τού 
16ου αιώνα όπου απεικονίζεται δ θάνατος τού Δαρείου καθώς καί ή μονο
μαχία ’Αλεξάνδρου καί Ποόρου.
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Κάποτε πρέπει νά φύγουμε απ’ το μουσείο αυτό. Επιστεφτήκαμε 
ακόμη τό Ελληνορωμαϊκό μουσείο πού έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον όμως 
εμείς οι Νεοέλληνες χορτασμένοι από τά ευρήματα, των δικών μας, δεν 
νοιώθουμε τίποτα τό ιδιαίτερο εκτός φυσικά από τη σκέψι ότι όλα αυτά 
ύπήρξαν δικά μας.

Μιά άλλη, ξεχωριστού ενδιαφέροντος έπίσκεψις είναι εκείνη πού κά
ναμε στά παλάτια τού Ντολμά - μπαχτσέ. Είναι περίεργη ή στάσις των 
Τούρκων όσον αφορά αυτό τό παλάτι. Διά νά τό έπισκεφθής πρέπει νά 
πάρης άδεια από τον τουρισμό. ’Αξίζει όμως τον κόπο νά πάρης την 
άδεια. "Έχω έπισκεφθή κατά καιρούς τό παλάτι των Βερσαλλιών, τού 
Φόντα ινεμπλώ στ ο Παρίσι, όμως κανένα δεν μού έκανε την έντύπωσι πού 
δημιουργεί τό Ντολμά - Μπαχτσέ. Ή  χλιδή καί ή πολυτέλεια είναι μονα
δική. Τεράστιες καταστόλιστες αίθουσες. Περίφημα αντικείμενα, κομψό
τατα έπιπλα, μεγαλοπρεπείς σάλλες χορού καί συνεδριάσεων. ’Απαραίτητα 
φυσικά καί τά μυστηριώδη χαρέμια. Αυτό τό καταπληκτικό παλάτι κτί- 
σθηκε εκεί περί τά μέσα, τού 19ου αίώνος. ’Άρχισε τό 1853 καί μέ τον 
καιρό ·δημιουργήθηκε ένα παλάτι χιλίων καί μιας νυκτός. Παραμυθένιο. 
Σ ’ αυτό έζησαν οί σουλτάνοι Άβδούλ Άξίξ, ό Άβδούλ Χαμίτ, ό Μεχμετ 
Ρεσάτ κι’ ο τελευταίος σουλτάνος Άβδούλ Μετζίτ απ’ όπου ξεκίνησε γιά 
την εξορία. Σ ’ αυτό τό παλάτι παρέμεινε καί εκεί άφησε την τελευταία 
του πνοή 6 πατέρας τών Τούρκων, Μουσταφά Κεμάλ. "Έχει τό παλάτι αυ
τό, παρ’ όλα τά λίγα χρόνια ζωής του, πολλές αναμνήσεις. Αναμνήσεις 
από σπουδαίους βασιλιάδες καί μεγιστάνες τής εποχής του. Σ ’ αυτό τε
λευταία έμεινε καί τό βασιλικό ζεύγος τής Ελλάδος.

Ή  αίθουσα τού θρόνου του θεωρείται ως ή μεγαλύτερα τής Ευρώ
πης. 'Όλοι οί τοίχοι είναι θαυμάσια διακοσμημένοι γεμάτοι από πίνακες 
σπουδαίων ζωγράφων καί τά δάπεδα σκεπασμένα από παχιά βαρύτιμα καί 
ωραιότατα χαλιά. Είναι μαγεία αυτό τό παλάτι. Κανένα παλάτι στην Ευ
ρώπη δεν σού κάνει τόση έντύπωσι όσο αυτό. Δικαιολογεί ή τόση χλιδή 
του κάθε έπανάστασι, κάθε διαμαρτυρία καί κάθε έκθρόνισι. Σήμερα όμως 
είναι μουσείο πού γιά νά τό έπισκεφθης πρέπει νά έχης κρατική άδεια.

Ή  Σαμμακοβλήδικη ομάδα γυρνά την Πόλι καί γεμίζει από εικό
νες κι’ εντυπώσεις. Δεν έμεινε μέρος πού νά μην πάη.

Στά παλάτια τού Κωνσταντίνου στις Βλαχέρνες πού μόλις καί με
τά βίας σώζονται μερικές στοές καί τέσσαρα τόξα από την αίθουσα τού 
θρόνου. Βρίσκεται κοντά στά τείχη πού, λόγω τής στερεότητος καί τού 
όγκου διασώζονται ανέπαφα. Σέ πολλά σημεία έξω απ’ τά τείχη καί κον
τά σ’ αυτά υπάρχουν τούρκικα νεκροταφεία καί δίνουν μιά παράξενη ει
κόνα. Νομίζει κανείς πώς οί μαρμάρινοι στύλοι, πού στην κορυφή τους
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έχουν το τούρκικο τουρμπάνι, είναι στρατιώτες πού κάνουν γιουρούσι 
στα τείχη.

Δεν παραλείψ αμε νά έπισκεφθούμε το Βαλουκλί, το άγιασμα αυτό 
πού είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με τον θρύλο των ψαριών, τό άγιασμα 
τής Παναγιάς τής Βλαχέρνας καθώς καί τό μεγάλο χριστιανικό νεκρο
ταφείο τού Σισλή.

“Τστερα απ’ όλες αυτές τις τουριστικές περιοδείες άνά την Κωνσταν
τινούπολή πού έχει πολλά τά ενδιαφέροντα καί τά παράδοξα καθώς καί 
την μοναδική γιά πόλι βρωμιά, έπρεπε νά έπισκεφθούμε τό Πατριαρχείο 
καί τον Παναγιώτατο ’Αρχιεπίσκοπο Άθηναγόρα.

Είναι αλήθεια πώς μόλις φθάσαμε στην Κωνσταντινούπολι πήγαμε 
στο συμπατριώτη μας Καλούδη Λάσκαρι πού είναι ένας σπουδαιότατος δι
κηγόρος. Εκεί στο γραφείο του συναντήσαμε τον άνηψιό του Δημήτρη, 
ό όποιος άνέλαβε νά μάς ξ εναγή ση άνά τάς ρύμας καί τάς άγυιάς τής Πό
λις. Στην δεύτερη έπίσκεψί μας συναντηθήκαμε επί τέλους με τούς αγα
πητούς μας Λασκάρηδες, τον Καλούδη καί τον αδελφό του Χρήστο.

"Τστερα λοιπόν απ’ αυτές τις συναντήσεις έπρεπε νά έπισκεφθούμε 
τον Πατριάρχη. Ό  φίλος καί συνταξιδιώτης μας Κ. Γκαγκίδης πήρε στο 
τηλέφωνο τον Παναγιώτατο, — είχε αυτό τό θάρρος επειδή έγνωρίζοντο 
από την εποχή πού ό Πατριάρχης ήταν αρχιεπίσκοπος Αμερικής — καί 
τον παρεκάλεσε νά μάς δεχθή. ’Όντως τό απόγευμα τής ιδίας ημέρας ό 
κλητήρ τού Πατριαρχείου έφερε ένα έγγραφο διά τού οποίου γινόμαστε 
δεκτοί υπό τού ΙΤαναγιωτάτου. Είναι αλήθεια ότι μιά φορά είχα έπισκε- 
φθή τον Πατριάρχη μαζί μέ την αδελφή μου Χρυσή όμως αυτή ή προη- 
γουμένη έπίσκεψις, καθώς καί οί εντυπώσεις τού φίλου μου Βασίλη γιά 
τον Παναγιώτατο, μ’ έκαναν νά νοιώθω μία έντονο διάθεσι νά τον ξαναδώ.

Πήγαμε λοιπόν στο Πατριαρχείο. Περάσαμε άπ’ την κεντρική πύλη 
όπου ανάβει τό καντήλι μπροστά στην εικόνα τού Πατριάρχη Γρηγορίου 
τού Ε ' καί σταθήκαμε1 γιά λίγο στην εκκλησία τού Πατριαρχείου ν’ ανά
ψουμε ένα κεράκι. Προσκυνήσαμε τά άγια λείψανα κι’ ύστερα τραβήξαμε 
γιά τά γραφεία αφού διασχίσαμε ένα όμορφο κήπο. Περιμέναμε λίγο στην 
αίθουσα αναμονής μαζί μ’ άλλους επισκέπτας. Σάν χτύπησε τό κουδούνι, 
σπεύσαμε προς την σκάλα πού οδηγούσε προς τό γραφείο τού Παναγιωτάτου.

Κάποτε είχα έπισκεφθή τό γραφείο τού πρωτοσυγκέλλου τής ’Αρχιε
πισκοπής ’Αθηνών. ’Αφού περίμενα κάμποσες ώρες εκεί είσήλθα σ’ ένα 
καταπληκτικό γραφείο. Χαλιά, εικόνες στούς τοίχους κι’ ένα τετράμετρο, 
αυτή την έντύπωσι έδινε, γραφείο γεμάτο από κουμπιά καί τηλέφωνα. Βα
θιές καί κομψές πολυθρόνες καί καθίσματα υπήρχαν ένα γύρω. Σάν μπήκα 
σ’ αυτό τό γραφείο τού Πρωτοσυγκέλλου, τάχασα. Είπα μέσα μου «βάλε 
τώρα τί θάναι τό γραφείο τού Αρχιεπισκόπου». Αυτή ή σκέψις ήταν στο
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μυαλό μου καί τώρα πού θά Έμπαινα στο γραφείο τοΰ Πατριάρχου. Περί- 
μενα κι’ εγώ δεν ξέροο τί πολυτέλεια. Και βρέθηκα μπροστά σε μιά απλή, 
καθαρή και γεμάτη φώς αίθουσα, πού δεν είχε τίποτα το περιττό ή τό πο
λυτελές. Στην είσοδο τού γραφείου ένας πανύψηλος άνδρας μ’ ένα χεί
μαρρο από άσπρα καί ψαρά γένια. Μιά ματιά άετήσια καί ταυτόχρονα γλυ- 
κιά καί πατρική φώλιαζε εκεί στις δυο κόγχες των ματιών του. Φορούσε 
ενα απλό καθαρό ράσο καί μάς περίμενε1. Ασυναίσθητα ή παρουσία του σ’ 
έκανε νά σκΰψης καί νά φιλήσης τό χέρι του καί νά τοΰ ζητήσης συγγνώμη 
γιά την ενόχλησι. Εκείνος έσκυβε, σ’ έπιανε απ’ τούς ώμους καί μ’ ένα φιλί 
στο κεφάλι σοΰδειχνε την απεριόριστη πατρικότητά του. Δεν ξέρω αλλά εί
ναι ή μοναδική φορά πού έννοιωσα τόσο δύσκολα, στο τί νά πω, καί τόσο 
γλυκά ταυτόχρονα. Καθήσαμε στις καρέκλες πού ήσαν γύρω στο γραφείο 
του. "Ολοι νοιώθαμε συστολή. Καί άνοιξε τό στόμα του. "Ενας χείμαρρος 
από ζεστά λόγια άγγιξαν τήν ψυχή μας. Τότε κάποιος από μάς, δεν ξέρίω 
μπορεί κι’ έγοό, μπορεί κι’ ο Βουτσόπουλος, ξεστόμησε: «Παναγιώτατέ! 
ήλθαμε ν’ άσπασθώμεν τήν δεξιάν σας καί νά λάβωμεν τήν ευλογίαν σας. 
"Ηλθαμε νά ίδούμε τήν χαμένη μας πατρίδα, τό Σαμμάκοβο καί τώρα 
κατασταλάξαμε εδώ». Καί τότε τό μάτι του σκοτείνιασε λίγο καί μέ τήν 
βαριά, βροντερή φωνή του σάν κεραυνό είπε: «"Ηλθατε νά δήτε τήν χα
μένη σας πατρίδα. "Ομως ή πατρίδα δεν χάνεται ποτέ!»...

Αυτή ή φράσι κόλλησε πάνω) στήν ψυχή μου, κι’ ήταν μιά τιμωρία 
γιά τή σκέψι μου.

Καθήσαμε κάμποση ώρα εκεί κοντά του καί μέσα σ’ αυτό τό χρονικό 
διάστημα είδαμε πώς γίνεται ή διοίκησις τοΰ Πατριαρχείου. Διοίκησις 
στιβαρή, μέ χαρακτηριστικά τήν αμεσότητα, τήν κατανόησι, τήν αγάπη 
καί τήν ταχύτητα στήν έκτέλεσι, βρίσκεται στά χέρια τοΰ Ιΐαναγιωτάτου. 
Μας έκανε ξεχοοριστή εντύπωσα

Τέλος μάς προσκάλεσε νά γευματίσωμε μαζί του στήν Θεολογική Σχολή 
τής Χάλκης. "Ετσι τήν επομένη συνοδευόμενοι υπό τοΰ αρχιμανδρίτου ’Αλε
ξάνδρου Καρακάση έπιβιβάσθημεν σ’ ένα άπ’ τά καραβάκια καί τραβήξαμε 
γιά τήν Χάλκη.

Ή  Χάλκη είναι ένα από τά (ορατότερα νησάκια, μά καί τό πιο φη
μισμένο χάρι στή Θεολογική Σχολή της, όπου βρίσκεται μιά από τις πλου- 
σιώτερες θεολογικές βιβλιοθήκες καί απ' τήν οποία έξήλθαν εκατοντάδες 
σπουδαίων ιεραρχών καί Θεολόγοον. 'Εκεί γευματίσαμε πλουσιοοτατα χωρίς 
τον Πατριάρχη επειδή σε κείνον έτυχε επείγουσα εργασία πού δεν μπο
ρούσε νά άφήση.

Σέ λίγες μέρες τον έπισκεφθήκαμε πάλι καί ζητήσαμε τις ευλογίες 
του γιά τά εγκαίνια τοΰ Ιερού1 Ναού τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου τοΰ Στρατη
λάτου στην καινούργια πατρίδα τών συμπατριωτών μας, τά Σχοινιά. Μέ
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πολλή χαρά μάς έδωσε αυτό τό έγγραφο που θά παραθέσουμε πιο πάκο. 
"Ύστερα απ’ αύτδ τίποτα δεν μάς κρατούσε στην Πάλι.

Γυρίζουμε στο χωριό μας, τά Σχοινιά γιά νά παρευρεθοϋν οι φίλοι 
μου Κ. Γκαγκίδης καί Γ. Βουτσόπουλος στά εγκαίνια τής εκκλησίας.

’Εγκαίνια. — Στις 23 Σεπτεμβρίου 1962 τά Σχοινιά είχαν μιά με
γάλη γιορτή. Θά έτελοϋντο τά εγκαίνια τής έκκλησιάς τοϋ χωρίου μας. 
"Ύστερα από τόσους κόπους καί τόσο χρόνο ό ναός τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου 
τοϋ Στρατηλάτου ήταν έτοιμος. Πολύς κόσμος άπ’ τά γύρω χωριά εσπευσε 
νά παρευρεθή στή γιορτή. Ό  Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Μαρωνείας κ. 
Τιμόθεος μαζί με πολλούς Ιερείς καί διακόνους έχοροστάτησε στήν τελετή 
των εγκαινίων.

Ή  λειτουργία καθώς καί ή τελετή υπήρξαν κατανυκτικαί. Κατά τήν 
διάρκειαν αυτών ό Σεβασμιώτατος έξεφώνησε πανηγυρικόν λόγον Έστράφη 
εναντίον τής έπεκτάσεως εις τό χωριό τοϋ θρησκευτικοί 'δόγματος τοϋ 
Χιλιασμού καί Ίεχωβισμοϋ. Ταυτοχρόνους έπήνεσε τον φιλοπρόοδον λαόν 
των Σχοινιών καί τήν προσπάθειαν τήν οποίαν εκαμε κτίζοντας τον Ναό 
τοϋ 'Αγίου Θεοδώρου τοϋ Στρατηλάτου, προστάτου τοϋ πάλαι ποτέ δια· 
λάμψαντος εν τή ανατολική Θράκη Σαμμακόβου.

Κατά τήν διάρκειαν δε τής τελετής άνειγνοόσθη τό σιγγίλιον (έγγρα
φον) τοϋ Παναγιωτάτου Πατριάρχου Άθηναγόρου τό όποιον παραθέτο- 
μεν κάτωθι.

«Τώ Εύλαβεστάτω Τερατικώς Προϊσταμένω καί τοϊς Έντιμοτάτοις 
κυρίοις τοΐς άποτελοϋσι τήν Επιτροπήν τοϋ 'Ιερού Ναοϋ τών 'Αγίων Θεο- 
δοόρων. χωρίου Σχοινιά, χάριν καί ειρήνην παρά Θεού.

Εις χωρίον Σχοινιά.
Μετ' ιδιαιτέρας δλης πατρικής χαράς έπληροφορήχθημεν παρά τοϋ 

έλθόντος εις έπίσκε-ψιν ημών ενταύθα Έντιμοτάτου κυρίου Κωνσταντίνου 
Γκαγκίδου, συγχωριανού υμών καί ήμΐν αγαπητοί εξ ’Αμερικής, δτι τή 
κγ' τοϋ τρέχοντος μηνός τελοϋνται παρά τοϋ 'Ιερωτάτου καί εκλεκτοί Μη
τροπολίτου υμών καί ήμΐν προσφιλοϋς αδελφοί Μαρωνείας κ. Τιμοθέου, 
τά εγκαίνια τοϋ νεωστί άνεγερθέντος παρ’ υμών Ιερο ί Ναοί τών 'Αγίοτν 
Θεοδώρων, χάρις εις τους κόπους υμών πάντων καί τάς θυσίας εις άς ϋπε- 
βλήθητε διά τήν άνέγερσιν τοϋ 'Ιεροί τούτου Ναοϋ τιμώντες οϋτω τήν 
μνήμην τών τιμίιον προγόνων καί συγχωριανών υμών, ών έδείχθητε αντά
ξιοι εν εύσεβείμ απόγονοι.

Προαγόμεθα τοίνυν ϊνα συγχαρώμεν ύμΐν πάσιν έγκαρδίως επί τώ 
προσέχει έορτασμώ τών εγκαινίων τοϋ 'Ιεροί υμών Ναού, ευχόμενοι όπως 
δι’ αυτού διατηρήσητε άσβεστον τήν λυχνίαν τής πίστεως καί τής εύσε- 
βείας υμών, άγιάζητε τον συζυγικόν υμών βίον, βαπτίζητε τά τέκνα υμών 
καί διδάσκητε τήν σοφίαν τής Όρθυδόξου χριστιανικής ημών πίστεως καί
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τάς Ίεοάς Παραδόσεις τοΰ ευσεβούς ήμών Γένους χαί τελήτε τα μυστήρια 
τής πίστεως ήμών, εΰλογήσθε εν ταϊς χαραϊς καί παρηγορήσδε έν ταΐς 
λύπαις υμών.

Άπονέμοντες δ’ ύμϊν πάσι δλόθυμον την Πατριαρχικήν ήμών ευλο
γίαν, επικαλούμενα έορ’ υμάς την χάριν τοΰ Θεοΰ καί το άπειρον Αΰτοΰ 
ελεος. αή)ξβ' Σεπτεμβρίου ιε'

t  Ο ΚΩΝ)ΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ»
Μετά τδ πέρας τής τελετής τό πλήθος συνεκεντρώθη εις τήν πλατείαν 

τοΰ Διοικητηρίου δπου έξεφωνήθη από μικροφοόνου ομιλία τοΰ Πανοσιο- 
λογιωτάτου Αρχιμανδρίτου εκ Κομοτηνής επί τή εορτή τών εγκαινίων. 
Κατ’ αυτήν ώμίλησε επίσης ό Νομάρχης Κομοτηνής, καί δ συμπατριώτης 
μας Κ. Βουτσόπουλος, δ οποίος παρουσίασε τον θρύλο τοΰ 'Αγίου Θεοδώ
ρου όπως ζοΰσε εις τό Σαμμάκοβον. Έπρότεινε δε όπως τό χωρίον Σχοινιά 
μετονομασθή εις «Νέον Σαμμάκοβον» ή «Σιδηροχώριον». Έπηκολούθησε 
δεξίωσις εις τό κατάστημα Δ. Βρουζέλη όπου παρετέθη γεΰμα εις τους 
επισήμους. Έκεΐ κατά τάς προπόσεις έδωρήθησαν υπό μεν τοΰ κ. Γκαγκίδη 
δρχ. 5000 υπό δέ τοΰ κ. Ευθυμίου Μανίτσα 1000, ως καί ή Α γία  Τράπεζα 
τοΰ ναοΰ καθώς καί εικόνες τοΰ τέμπλου, υπέρ τοΰ ιεροΰ ναοΰ, δ δέ κ. 
Κ. Βουτσόπουλος έδώρησε μαρμαρίνην πλάκα μέ χρυσά σκαλιστά γράμματα 
«'Ιερός Ναός Ά γ. Θεοδοόρου Στρατηλάτου», ή,τις θά έτοποθετεϊτο εις τό μέσον 
υψηλά τής κυρίας εισόδου.

Εις τό γεΰμα μεταξύ τών ευχών καί τών προπόσεων άπηγγέλθη καί 
ποίημα εμπνευσμένο από τά εγκαίνια.

Κατά τήν τελετήν παρέστησαν πολλοί επίσημοι μέ επικεφαλής τον Σε·- 
βασμιώτατον Μητροπολίτην Μαρωνείας κ. Τιμόθεον, τον Νομάρχην, τον 
Διοικητήν Αστυνομίας Κομοτηνής, ανώτερους αξιωματικούς τοΰ Στρατοΰ 
καί άλλους πολλούς.

Ή  τελετή τών εγκαινίων υπήρξε διά τά Σχοινιά μία από τάς λαμπρο- 
τέρας καί ένεποίησε χαράν μεγάλην εις πάντας τούς εν τώ κόσμοι διασκορ
πισμένους Σαμμακοβίτας. . · · A

Μέ τάς εντυπώσεις αύτάς τάς δποίας μοΰ έχάρισε τό καλοκαίρι τοΰ 
1962 τελειώνουν εκείνα πού ήθελα νά γράψω γιά τήν πατρίδα κατά τό 
ταξίδι μου.

Τά εγραχ^α, έξέφρασα τον πόνο μου ξελάφρωσα. Τώρα μπορώ· νά 
πεθάνω. Θ. ΚΙΑΚΙΔΗΣ

Σημ. Συντάξεω ς,— Καίτοι έχουν γραφή κατ’ έπανάληψιν εις τά 
«Θρακικά» καί αλλαχού εις ιστορικάς μελετάς περί Κων)πόλεως, επειδή 
το ταξίδιον Θ. Κιακίδου είναι πρόσφατον νομίξομεν ότι όσα γράφει πα
ρουσιάζουν ενδιαφέρον.
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ΕΚΚΛΗΣΙΣ*

ΙΙρός τούς απανταχού πατριώτας έκ τού Σαμμα- 
κοβίου (Σιδηροχωρίου) ’Ανατολικής Θράκης

’Επ’ ευκαιρία τής έκδάσεως τού πονήματος μου «'Ένα. απρόσμενο τα
ξίδι» δπου δημοσιεύομεν τάς εντυπώσεις μας από την πρόσφατον έπίσκε- 
ψιν εις την πατρίδα μας, πού τόσο νοσταλγούσαμε από δεκαετηρίδων, έθεώ- 
ρησα καλό καί λογικό ν’ άποτανθώ εις δλους τούς συμπατριώτας μου, πού 
ή μοίρα μάς έσκόρπισε εις όλα τά σημεία τού κόσμου καί νά κάμω μίαν 
έκκλησιν.

Ή  καταγωγή μας καί ή φύτρα μας είναι τό Σαμμάκοβο τής Άνατ. 
Θράκης πού τά παλαιά χρόνια ήταν ένα κομάτι έλληνικωτάτου Βυζαντίου. 
Ή  τύχη όμως τώφερε νά περιπέσωμεν σε ζυγό σκλαβιάς κάτω, από την τυ
ραννία τού Τούρκου. Ούτε μία στιγμή, δεν έχάσαμε τον Ελληνισμό μας. 
Γ ι’ αυτό ύπέστημεν πολλούς διωγμούς καί βάσανα έως τού τελικού διωγμού 
μας τό 1922. ’Από τότε βρεθήκαμε πρόσφυγες, ευτυχώς στην μητέρα Ε λ
λάδα. 'Όμως ή συμπαγής μάζα των Σαμμακοβιτών διεσκορπίσθη εις τά 
πέρατα τής οικουμένης. ’Άλλοι στην ’Αμερική, άλλοι στην Ευρώπη, άλλοι 
στά βάθη τής ’Ασίας. Οί πιο πολλοί δμως από τούς συμπατριώτας μας 
έγκατεστάθησαν κοντά στην Κομοτηνή τής Δυτικής Θράκης καί ίδρυσαν τό 
Νέον Σαμμάκοβον τά επιλεγόμενα Σχοινιά. Έκεΐ έφτιαξαν μιά καινούργια 
εκκλησία προς τιμήν των Αγίων Θεοδώρων καί μετέφεραν δλα τά κει
μήλια τής παλιάς εκκλησίας τής πατρίδος μας. ’Έφτιαξαν ακόμη κι’ ένα 
Σχολείο γιά τά Σαμμακοβιτόπουλα. Έ φ ’ όσον λοιπόν χάσαμε τήν παλαιά 
γενέτειρά μας καί άπέμεινε σάν σύμβολο ή καινούργια κωμόπολις Σχοινιά, 
τό νέο Σαμμάκοβο, κάμνω έκκλησι καί προσκαλώ» τούς απανταχού Σαμμα- 
κοβίτας νά συνδράμωμεν όσον ήμπορούμε αυτό τό χωριό μας καί Ιδιαίτερα 
τά δύο ίδρύματά του, τό σχολειό καί τήν εκκλησία. Μόνο μέ λίγη καλή θέ- 
λησι είναι δυνατόν νά τακτοποιηθούν πολλά προβλήματά του.

Μιμηθήτε τούς μεγάλους συμπατριώτας μας εύεργέτας, τούς Ξενοκρά- 
τας, οί όποιοι άν καί ξεκίνησαν από τήν πατρίδα πάμπτωχοι, όταν έπλή- 
θυναν οί καρποί των κόπων τους στήν ξενητειά δεν τήν έλησμόνησαν άλλ’ 
έκτισαν εκ θεμελίων τήν εκκλησίαν καί τό σχολεΐον όπου εκεί φοιτούσαμε 
εμείς οί παλιοί δωρεάν χάρις εις τό κληροδότημά, τους. Μπορεί τό παλιό 
Σαμμάκοβο νά έλειψε’, όμως υπάρχει τό καινούργιο, στο όποιο υπάρχουν 
καί τώρα παιδιά πτωχά, μά φιλομαθή, πού χρειάζονται βοήθεια διά νά

* Ή  έκκλησις αΰτη εγράψη προ τοϋ χίανάτου του καί ήθελε όπως δημοοίετ1- 
ί)ή εις τάς εφημερίδας καί τά ‘ Θρακικά». Έθεωρήσαμεν καλόν νά τήν περιλόβωμεν 
εδώ.
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άναδειχθούν και νά δ ιατρέψουν. 'Τπάρχουν εκεί πολλά ορφανά, έχουν την 
ανάγκην μας. Γνωρίζω ότι οΐ συνθήκες τής ζωής είναι δύσκολες, δμο ς̂ 
άς μή ξεχνούμε δτι στη θέσι πού βρίσκονται αυτοί, θά μπορούσε νά εϊμεθα 
κι' εμείς. Κι’ αν ή μοίρα τώφερε νά ζώμεν διαφορετικά γιατί νά μή κά
νουμε κάτι καλό στ’ αδέλφια μας καί συμπατριώτας μας άποστέλλοντες εις 
αυτούς, δ,τι μπορεί νά γλυκάνη, την ζωή καί νά ανακούφιση. Πόσα πρά
γματα δεν χρειάζονται. Επισκευές γιά τό σχολείο καί την εκκλησία, βι
βλία καί χαρτικά διά τά παιδιά, ρουχισμό καί τρόφιμα δι’ όσους υποφέ
ρουν, ιδίως εκ των γερόντων.

Νά είσθε ιήνωμένοι καί νά μιμηθήτε τό άξιόλογον Σωματεΐον μας 
Θρακικόν Κέντρον πού ©δείξε ενδιαφέρον διά τά Σχοινιά καί διά την έκ- 
δοσιν τής ιστορίας τού Σαμμακοβίου καί τό οποίον φροντίζει νά 6οηί)ή τούς 
απανταχού Θράκας.

Μή λησμονείτε πώς ζούσαμε κι’ εμείς τά παλαιότερα χρόνια στο πα- 
λιο Σαμμάκοβο, έτσι ζούν κι’ αυτοί σήμερα. Προσπαθήσατε νά καταλάβετε 
τήν ζωήν τους με σκοπό νά τήν καλλιτερέψετε. Εύχομαι όπως αυτές οί 
λίγες γραμμές καρποφορήσουν γιά τό καλό των συμπατριωτών. Μή τούς 
περιφρονείτε! ’Αγαπάτε τους, είναι δικοί μας άνθρωποι!
Άθήναι. τή 3)3)63 Πάντα δικός σας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΙΑΚΙΔΗΣ
Εις τήν άνω έκκλησιν και εί·ς μνήμην Κιακίδου τό Θ.Κ. άνέιθηκεν εις την Έπαρχ. 

Επιτροπήν του Κο.μοτηνής νά καπαιβληβ'ή φροντις διά τήν κωιμόπολιν Σχοινιά 
(νέον Σαμμάκοβον) δπως ευεργετηθώ διά δρχ. 7.00Ό (προικοδότησις 5000 καί 
βράβευαις αριστούχων Γυμνασίου 2000) έφ’ οσον συντρέχουν οί γενικοί δροι καί 
εγγυήσεις των τοιούτων ενισχύσεων. Ε πίσης έστάλησαν «Θιρακικά» διά τό σχο- 
λεΐον των.

Κω ν/νος I . Γκαγκίδης. — ’Ένας από τούς πιο καλούς ζώντας 
πατρκότας Σαμμακοβίτας τυγχάνει καί δ φίλτατος Κων. Γκαγκίδης. Θέ
λοντας νά γράψωμεν ολίγα περί αυτού σκοπούμεν δπως δι’ αυτού τονισθή 
ή έπιδειχθείσα ανέκαθεν έργατικότης, φιλοτιμία, τιμιότης καί εξυπνάδα 
από τούς σκορπισθένας Θρακιώτας. Ό  Κωνσταντίνος Γκαγκίδης έγεννή- 
θη περί τώ 1888, στο Σαμμάκοβο. Δέν είχεν ούδεμίαν σολίσι στά γράμματα 
καί κατά τήν έκφρασι τού Ιδιου υπήρξε «χατζής» στο σχολείο. ’Έμαθε 
πολύ ολίγα, τόσα, όσα τον διευκόλυναν νά διαβάζη καί νά γράφη. Ό  πα
τέρας του σάν είδε τήν αδυναμία του στο νά μάθη γράμματα, άπεφάσισε 
νά τον κάμη έμπορο. Γ ι’ αυτό τον έστειλε δεκατριών μόνον χρονών, στήν 
Τρουλιά, στο παντοπωλείο καί καπηλιό τού έξαδέλφου του Δημήτρη Τζάρ- 
του, σάν «τσιράκι» παραγυιό. Μέσα σ’ ένα χρόνο έγινε «ξεφτέρι» νομίσας 
δέ ότι. ή αξία του έσπαταλάτο αδίκως στήν Τρουλιά, έπέστρεψε στο Σαμ
μάκοβο καί προοελήφθη από τον έξάδελφό του μεγαλέμπορο Δούκα 
Βλαχόπουλο, δ οποίος ένόμιζε ότι δ μικρός Κωστής είχε κάποια κλίσι στήν 
«πραματευτική». ’Έμεινε·' μαζί τον πέντε χρόνια. Κατά τήν περίοδο αυτή
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έβγαλε τή φήμη του πιο ζωηρού τοϋ τόπου. "Ύστερα έφυγε καί πήγε οτήν 
Άδριανούπολι, οπού προοελήφθη από ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα, 
όπου έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο. Λόγω όμως ασθένειας ξαναγύρισε στο 
Σαμμάκοβο όπου άνέρρο3σε και θέλησε νά εργασθή. "Ομο3ς δεν είχε κεφά- 
λαιον. Ζήτησε τότε από τον έςαδελφό του Ευάγγελο όστις ευρίσκετο στην 
Πόλι, νά τοΰ άποστείλη, ως αρχή, διάφορα υλικά γιά ν’ άνοιξη καφενεϊον 
στη Νιό,δα κατά την περίοδο τής εξαγωγής των κάρβουνων. ’Όντως ό 
Ευάγγελος τοΰ άπέστειλε καί μάλιστα περισσότερα των δεόντων και έτσι 
άνοιξε τό καφενεϊον όπου ό Κωστής κέρδισε πολλά, έργασθείς συνεχώς 
επί επτά ή οκτώ μήνας. Στο τέλος τής εποχής έπλήρωσε τό χρέος του καί 
πήγε στον Πύργο τής Βουλγαρίας. Έκεΐ έμεινε μέχρι τής ένάρξεως τοΰ 
Βαλκανικού πολέμου τοΰ 1912, όπου εσπευσε καί κατετάχθη στον έλληνικό 
στρατό. Μόλις άπελύθη μετηνάστευσε στήν Αμερική, όπου ευρίσκετο καί 
ό αδελφός του. Έκεΐ είργάσθη ολίγον καιρό σέ ξένη εργασία. "Ύστερα 
όμως βλέποντας ότι έλειπαν τά οίνοπνευματοποιεϊα καί ποτοπωλεία, μαζί 
μέ τον αδελφό του, άνοιξαν ένα. Μέσα· σέ λίγο καιρό ή έπιχείρησις πήγε 
περίφημα καί μπόρεσαν καί άνοιξαν καί δεύτερο μαγαζί. Αυτή ή εργασία 
συνεχίσθη επί 43 χρόνια. Τό 1957 γνωρίζεται μ’ εναν σπουδαίο αρχιτέκτονα 
μέ τον όποιον συνεργάζεται ως εργολάβος, κτίζοντας κατοικίας καί μετα
πουλώντας. Μέ αυτήν την ασχολίαν εύρίσκεται σήμερον ό καλός καί εξαί
ρετος αυτός συμπατριώτης.

Δέν διέπρεψε στά γράμματα διεκρίθη όμως στήν τιμιότητα, καί αγάπη 
προ παντός προς τούς συνανθρώπους του είδικώτερα στούς συμπατριώτας του.

Επειδή ή περιγραφή τοΰ1 ώς άνω· ταξιδιού οφείλεται κατά μέγα ·μέρος είς τον 
συνταξιδιώτην καί άριστόν φίλον μου γράφω τά άνωθι έκ τής 'βιογραφίας και στα
διοδρομίας του διά νά επαινέσω ένα έξαίρετον «ύτοβηιμί'ούργητον πολίτην, όστις 
τόσον κατά τό ταξίδιον τούτο, όσον καί κατά τήν συλλογήν ύλης προς δημοσίευσιν 
τής ιστορίας Σαμμακσβίου καί είς πάσαν άλλην περίστασιν μέ έβοήθησεν ήιθ'ικώς, 
καί ύλικώς. Ή Ιστορία του Σαιμιμακο'βίου έδηιμοσιεύθη εΐίς τούς 32ον, 3·3ον, 34ον κα
θώς καί είς τον παρόντα 37ον τόμους των «Ορακικών» στποκλειστικώς >μέ δαπάνας 
καί φοοντίδας του Θρακικου Κέντρου καί τοΰ Προέδρου του κ. Φιλίππου Μανουη- 
λίδου. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΙΑΚΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΙΑΚΙΔΗΣ
'Έ νας βαΰ'ύς νοσταλγός τής χαμένης πατρίδας του .— Ό  Ελλη

νισμός τής Τουρκίας, τής Βουλγαρίας κλπ. εκριζωθείς από τά προγονικά 
εδάφη του τά οποία επί μάκρους αιώνας έλάμπρυνε διά τοΰ πολιτισμού 
του, έγκατέλειψεν είς αυτά μαζύ μέ τά υλικά αγαθά του καί όλα του τά 
ιερά. Τις εκκλησίες του, τά σχολεία του, τούς τάφους τών προσφιλών του. 
Δηλαδή τήν ψυχή του. Καί πήρε μαζύ του είς τό αδελφικόν έδαφος τής 
Ελλάδος τήν ίεράν άνάμνησιν όλων αυτών. Καί ή άνάμνησις αυτή μένει 
πάντοτε βαθιά ριζωμένη στήν ψυχή του διά νά διατηρή άσβεστο τον πόθο



ενός προσκυνήματος στις χαμένες πατρίδες. Και το μέν προσκύνημα δεν 
είναι πάντοτε και δι’ όλους εφικτόν. Εκείνο όμως πού είναι όχι μόνον εφι
κτόν άλλα και έπιβαλλόμενον, είναι ή διατήρησις τής ώς εΐπον άναμνή- 
σεως. Αί αναμνήσεις όμως σβύνουν μαζύ με τά απερχόμενα τού Κόσμου 
πρόσωπα. Πρέπει να παραμένουν εις γραπτά κείμενα διά νά μεταδίδωνται 
στά παιδιά μας, στους απογόνους μας.

"Ενα μέγα μέρος αυτού τού πατριωτικού έργου άνέλαοε με επαινετόν 
ζήλον τό Θρακικόν Κέντρον με τό άριστόν και βραβευθέν σύγγραμμά του 
τά «Θρακικά», μή φεισθέν φροντίδων και δαπανών. Δεν αρκεί όμως αυτό. 
Γί ρέπει αυτή ή πατριωτική προσπάθεια νά γενικευθή, περιλαμβάνουσα 
όλας τάς πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία εις τά οποία άλλοτε έζη και ήκμαζεν 
ό Ελληνισμός. Νά περιλάβη ακόμη καί τά ·έν Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγ
κοσλαβία καί Ρωσίρ άλλοτε άκμάζοντα ελληνικά κέντρα. Κάθε μία από 
τις έν Τουρκία καί αλλαχού χαμένες, ώς είπον πατρίδες μας, είχε τις εκ
κλησίες της, τά σχολεία της, τούς μικρούς ή μεγάλους εθνικούς εύεργέτας 
της, τά τοπικά της ήθη καί 'έθιμα. Καί πρέπει ή άνάμνησις όλων αυτών νά 
παραμείνη. Λόξα τώ Θεώ δεν λείπουν παρ’ ήμΐν οι μεγάλης ή καί μικρο- 
τέρας «ολκής» εγγράμματοι διά νά άναλάβουν αυτό τό έργον, έκαστος διά 
τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα. ’Αρκεί νά έχουν τον προς τούτο πόθον καί... 
ενθουσιασμόν!

"Ενας από τούς εμπνευσμένους αυτούς νοσταλγούς, ύπήρξεν δ πρό 
τινων μηνών έκλιπών Θεόδωρος Π. Κιακίδης. 'Τπήρξεν, ώς άνθρωπος, 
ένα πρότυπον φιλοστόργου συζύγου καί πατρός, πρότυπον στοργικού υιού 
καί αδελφού, υπόδειγμα τέλος καλού φίλου καί ύπεραγαπητού τοϊς πάσι 
διά τήν καλοσύνην του καί τήν ευγένειαν τού ήθους του.

Δεν έπηγγέλλετο τον «λόγιον» δ Θεόδωρος Κιακίδης ούτε καί ήτο 
κάτοχος τών προς τούτο άπαιτουμένων σπουδών. Δεν σημαίνει όμως πολύ 
αυτό. Άντιθέτως μάλιστα είναι αξία μεγαλυτέρας ακόμη έξάρσεως ή 
προσπάθεια ήν κατέβαλεν όπως άναλάβη καί φέρη εις πέρας τό πατριωτι
κόν έργον τό δποϊον ύπήρξεν είς τών κυριωτέρα)ν πόθων τής ζωής του. 
Τό έργον τού νά περιγράψη μέ πάσαν λεπτομέρειαν παν τό σχετικόν με τήν 
ζωήν καί τήν ιστορίαν τής ιδιαιτέρας πατρίδος του, τού Σαμμακοβίου τής 
Άνατ. Θράκης, ώς καί τών περί αυτήν κωμοπόλεων καί χωρίων.

Καί έβαλεν είς τό έργον αυτό, όλη του τήν ψυχή, 'όλη του τήν διάνοια. 
Καί δεν έφείσθη ούτε πολυετών μόχθων καί φροντίδων ούτε καί δαπανών 
βαρέων διά τά όχι πολύ άνετα οικονομικά του. Ευτυχώς ότι εύρεν είς αυτό 
τήν στοργικήν καί πατριωτικήν συμπαράστασιν τού Θρακικού Κέντρου 
είς τά «Θρακικά» ώς καί τινων σημαινόντων συμπατριωτών του.

Τό παρόν ας θεωρηθή ώς ένα ευλαβικό μνημόσυνο στή μνήμη τού 
καλού φίλου. ΒΤΖΑΝΤΙΟΣ

ΕίΝιΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ jjj()
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Α ί κατωτέρω φωτογραφίαι προέρχονται έκ της συλλογής τον σνγγρα- 
φέως τής παρονσης μελέτης « Ε Ν Α  ΑΠ ΡΟ Σ Μ ΕΝ Ο  Τ Α Ξ ΙΔ Ι »  
f  Θεοδώρου Π . Κιακίδου καί αφορούν το ταξίδιον τούτο καθώς 
και τδ παλαιόν Σαμμάκοβον Ά ν α τ . Θράκης.
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Μονή 'Αηλίά

Τά κάλαντα Τσορμπατζής τον 1890
« Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α » 11
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Α ί κατωτέρω φωτογραφίαι προέρχονται έκ τής αυλλογής τον ανγγρα- 
φέως τής παρούαης μελέτης  « Ε Ν Α  ΑΠ ΡΟ ΣΜ ΕΝ Ο  Τ Α Ξ ΙΔ Ι »  
f  Θεοδώρου Π . Κ ιακίδου καί αφορούν το ταξίδιον τοϋτο καύώς 
καί το παλαιόν Σαμμάκοβον Ά ν α τ . Θράκης.
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'Ομάς συμπατριωτών Σχοινιών
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'Έλένειον Παρϋεναγωγειον Σαμμακοβίον
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Οικία Σαμμακοβίου

I I  κεντρική οδός Σχοινιών
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’Από τά εγκαίνια των \ 4 γ. Θεοδώρων
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Μαϋηταϊ σχολείου Σχοινιών 1962

Μαγιάτικη εκδρομή 1907
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Δη μ. ο χολ εΊ ον Σχοινιών

Οικία Σαμμακοβίον
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Θράξ οπλίτης



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ

Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΙΣ ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ

Σύμφωνα μέ τά από ετών καθιερωμένα καί κατόπιν αποφάσεων τού 
Δ)κού Συμβουλίου, ληφθεισών κατά τάς προσφάτους συνεδριάσεις αυτού 
τής 12.2.1963 καί 25.4.1963, άνά διετίαν συνέρχεται ή Γενική Συνέλευ- 
σις τού Θρακικοϋ Κέντρου, ενώπιον τής οποίας, κατόπιν τής νομίμου απαρ
τίας, άναγινώσκονται ή λογοδοσία τού Δ)κού Συμβουλίου καί τής Διευθυ- 
νούσης ’Επιτροπής καί ή "Έκθεσις τής Εξελεγκτικής Επιτροπής, μετά 
τού ’Ισολογισμού.

Κατά ταΰτα, σήμερον την 22αν Μαΐου 1963 ύπαρχούσης απαρτίας 
καί υπό την πρόεδρείαν τού τακτικού Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδου άρχε- 
ται· ή Γενική Συνέλευσις καί δ Γεν. Γραμματεύς ·άναγινώσκει τά ακόλουθα; 
ΕΚΘΕΣΙΣ Ε Π Ι ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜ ΕΝΩΝ 1961 καί 1962.
Αγαπητοί φίλοι,

Είναι απαραίτητον νά μνημονεύσωμεν γενικός τινας γραμμάς, άφο- 
ρώσας τήν παγκόσμιον κατάστασιν, μέσα εις τήν οποίαν κινείται, εν σμι- 
κρογραφία, καί τό ίδικόν μας Σωματεϊον. Τά 'βλέμματα όλου τού κόσμου 
εξακολουθούν νά είναι μετ’ αγωνίας ©στραμμένα προς τά δύο μεγάλα συγ
κροτήματα, έκ των οποίων έξαρτάται ή τόσον ποθητή ειρήνη τής ύφηλίου. 
Τό μέλλον όλων των ’Οργανισμών, όπως είναι καί δ ίδικός μας, μικρός 
καί ελάχιστος απέναντι τών έν λειτουργία όγκων, έξαρτάται από τήν κα
λήν ή κακήν εκβασιν τής .επιθυμίας καί τών προσπαθειών τής ανθρωπό
τητας, όπως διαφυλαχθή ή γαλήνη, πειρίσωσις καί έδραίωσις τής ειρήνης 
τών πέντε ηπείρων.

Ευτυχώς, τό Θρακικόν Κέντρον, ύστερον από τεσσαροκονταετή, απρό
σκοπτου καί συνεχή βίον, δύναται νά είπη ότι δεν έπηρεάσθη από τούς σά- 
λους καί τάς κατά καιρόν ανωμαλίας καί ότι έσυνέχισεν έν ηρεμία τήν πο
λυετή γόνιμον δράσιν του. Ή  τοιαύτη εργασία, ως παρακατιόντες κατά 
κεφάλαια θά άναπτύξωμεν, όχι μόνον δεν κατελήφθη άπό κάματον ή πε
ριστολήν τών εθνικών καί πνευματικών σκοπών, εις ους αποβλέπει, άλλ’ 
έξ αντιθέτου έχει ευρύνει μετ’ επιτυχίας, ώς δύναται νά διαπιστωθή, τούς 
σκοπούς αυτούς.

Εις τά μέλη τού Δ)κού Συμβουλίου καί τής Διευθυνούσης Επιτροπής, 
έχουν άνακοινωθή κατά τάς έκάστοτε συνεδριάσεις, ώς έκ τών τηρούμενων 
πρακτικών έμφαίνειται, όλα τά θέματα τών καθημερινών ενασχολήσεων 
μας. Ή  διαπίστωσις αυτή άναφέρεται εις όλους τούς τομείς τών έπιδιώ- 
ξεών μας. Διά τών κατά κεφάλαια αναπτυσσόμενων αριθμών άποδεικνύε-
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ται ή γενική βελτίωσις καί αΰξησις των μελών, με νέαν εΰρυνσιν τον τό
με ως εύποιΐας.

Καί ήδη είσερχόμεθα εις τάς κατά κεφάλαια ανακοινώσεις επί τής 
συντελεσθείσης εργασίας καί των πεπραγμένων:

A ) Διαλέξεις, ΰνγκεντρώ σεις καί ψυχαγω γία των μελώ ν .— Άπηυ- 
θύνθημεν κατ’ έπανάληψιν εις διανοουμένους Θράκας καί μέλη τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου, άλλα συνηντήσαμεν καί πάλιν .αδιαφορίαν καί έλλειψιν φι- 
λοπονίας προς πραγματοποίησιν διαλέξεως. Τπεχρεώθησαν συγκεκριμένως 
δύο μέλη τοΰ Δ.Σ. διά τήν Άδριανούπολιν άνευ αποτελέσματος. Τδ θέμα 
δεν νομίζομεν οτι θά ήτο τόσον δύσκολον, εφόσον οί δμιλοΰντες εις τοιαύ- 
τας 'διαλέξεις, ούτε πρέπει νά διακρίνωνται 'διά σοφίαν ή νά είναι διακεκρι
μένοι ρήτορες. Θά έχρειάζετο μόνον εργασία καί καλή θέλησις.

'Ο παράγων τής ψυχαγωγίας, εν μέσω των σημερινών δυσχερών πε
ριστάσεων καθίσταται πλέον χρήσιμος καί παρέχει αφορμήν εις άλληλο·· 
γνωριμίας, έκ τών οποίων δεν αποκλείεται νά οόψεληθοΰν είτε εις τάς 
συναλλαγάς των είτε δι’ άλλου τρόπου, σί Θράκες αναμεταξύ των.

Άντιθέτως προς τάς διαλέξεις, δ τομεύς συγκεντρώσεων διεκρίθη διά 
προϊοΰσαν βελτίωσιν, ήτις κατά τήν συγκέντρωσιν τής 14ης Μαρτίου 1968 
υπερέβαλε σημαντικώς τήν τής 17ης Φεβρουάριου 1962, διότι προσήλθε 
κατ’ αυτήν διπλάσιος ριθμός προσώπων, κατά τά 3)4 Θρακών, ατινα καί 
έξέφραζον συνεχώς, κατά τό τρίωρον τής παραμονής των, μίαν ενθουσιώδη 
επιδοκιμασίαν καί ενά άκράτητον ενθουσιασμόν, μεθ’ ών έστέφθη αυτή. 
Τά διδάγματα, ατινα άπεκομίσαμεν από τάς προηγουμένας συγκεντρώσεις 
καί ή άμεμπτος όργάνωσις, εν συνεργασία μετά μελών τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου, συνετέλεσαν εις τήν ώς άνω επιτυχίαν, διά τής προσελεύσεως 164 
προσώπων, τριπλασίων σχεδόν τών προηγουμένων συγκεντρώσεων.

Ή το  τόσον μεγάλη ή εύχαρίστησις τών συμμετασχόντων, ώστε έζή- 
τησαν νά έπαναληφθή, διά θερινής εκδρομής, όμοια συγκέντρωσις, ή πρα- 
γματοποίησις τής όποιας, ώς έτόνισε το Σωματεϊον μας, θά έξαρτηθή από 
τήν καλήν διάθεσιν καί πρωτοβουλίαν τών νεωτέρων μελών, εάν θά άνε- 
λάμβανον τοΰτο.

Β )  «Θ ρακικά»  — "Ο,τι δήποτε καί άν .άναφέρη τις διά τήν κατα- 
βαλλομένην προσπάθειαν καί τό ΰπερεπιτυχές αποτέλεσμα συνεχίσεως τών 
πολλαπλών εκδόσεων τοΰ πασιγνώστου ιστορικού, .έπιστημονικοΰ καί λαο- 
γραφικοΰ Συγγράμματος μας τά «Θρακικά», θά ήτο κατώτερον τής πρα- 
γματικότητος καί τής έξάρσεως, ήτις πρέπει νά περιβάλη καί νά τονίζη τάς 
εκδόσεις ταύτας. Τό γεγονός ότι έφθάσαμεν οίς τον 36ον τόμον καί προε- 
τοιμαζόμεθα διά τον 37ον, 'ή συνολική δηλαδή κάλυψις άνω τώ,ν 14.000 
σελίδων, διά'δαπάνης δραχμών ένάμισυ περίπου εκατομμυρίου, αποτελεί άθλον 
έκδοτι.κότητος, έρεύνης καί διαφωτίσεως, άποκλειστικώς διά τά άφορώντα
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την Θράκην, άρχαίαν καί νεωτέραν, θέματα, καί το κολοσσιαΐον τοϋτο 
επίτευγμα αναγνωρίζεται, από την πληθώραν των 'δημοσιευμάτων, κριτι
κών καί επιστολών, άς λαμβάνομεν, καί άπο τα διάφορα ομοιογενή Σωμα
τεία, άτινα, παρά την φιλότιμον προσπάθειαν των, ούτε το τέταρτον των 
ίδικών μας επιτεύξεων ήδυνήθησαν νά φθάσουν.

Οΰτω, κατά την έλεγχομένην διετίαν έκυκλοφόρησαν, κατόπιν καθη
μερινής ένασχολήσεως καί ούχί ευχερών προσπαθειών, εις πολυτελή καί 
άρτίαν έμφάνισιν, εκ τριακοσίων έκαστος σελίδων, οί τρεις κάτωθι νέοι 
τόμοι:

Τόμος 34ος: Α) 'Ιστορία Κωμοπύλεως Τσεντώς Άνατ. Θράκης.
Β) Σλαυομακειδονική Προπαγάνδα. Γ) Άφήγησις Επιβατών Θράκης. Το 
Παιδομάζωμα.— Δείγματα Παλαιάς Έκπαιδεύσεως. Δ) Διοικητικά Θρακι- 
κοΰ Κέντρου, Περικοπαί από κριτικάς καί σχόλια άφορώντα την Θράκην.

Τόμος 35ος: A) ΤΤ Θράκη ως Προμάχων τοϋ Βυζαντίου — Αί
έπιδρομαί τών βαρβάρων 330 — 1453 μ.Χ. Β) Αεξιλόγιον τών κυριωτέρων 
ονομάτων τής ιστορίας τής Θράκης (1500 π.Χ.— 1922 μ.Χ.) Γ) Διοικη
τικά Θρακικού Κέντρου.

Τόμος 36ος: Α) Επίσκοποι — Λόγιοι — Επίσημοι -— Εύεργέται
Ηράκλειας. Β) Κατάλογος Συγγραμμάτων Μητροπολίτου Κορυτσάς Ευλο
γιού Κουρίλα. Γ) Εύρετήριον έκδοθέντων 35 Τόμων «Θρακικών».

Τών δημοσιευθεισών ως άνω σελίδων φιλόπονοι Συγγραφείς ήσαν: 
'Ο Συνταξιούχος Καθηγητής κ. Αθανάσιος Παπαναστασίου. Οί παλαί
μαχοι. καί τετμημένοι Θράκες άποθανόντες Γεώργιος Γιαννακάκης Δημο
διδάσκαλος, Φώτιος Άποστολίδης Συμβολαιογράφος καί ο Μητροπολίτης 
Κορυτσάς Εύλόγιος Κουρίλας πολύτιμος φίλος τής Θράκης.

Διά την εκδοσιν τών τριών ώς άνω Τόμων έδαπανήθησαν δρχ. 81.630 
σύμφωνα μέ τά τιμολόγια καί τον ύπ’ όψιν ισολογισμόν, καλυφθ'θϊσαι έξ 
ολοκλήρου από εισφοράς, δωρεάς καί πωλήσεις βιβλίων. ΤΙ αναλογία τών 
τεσσάρων εκδόσεων τής προηγ. χρήσεως εκ δρχ. 113.868, εν συγκρίσει 
μέ τάς τρεις εκδόσεις τής παρούσης εκ δρχ. 81.630, 'εμφανίζει ελαφράν 
μείωσιν τής δαπάνης, τούτο δε παρά τάς απαιτήσεις καί δυστροπίας τών 
τυπογράφων καί την περιπέτειαν, ήν ύπέστημεν κατά την εκδοσιν τού 3·6ου 
Τόμου, πρωτοφανή ανωμαλίαν, ήν μέ μόχθον καί στενοχμορίαν ευτυχώς 
άζ η μ ίως π αρ εκάμψαμεν.

Τό έργον τών έκδόσειον τών «Θρακικών», τό όποιον τιμά καί τήν 
Θράκην, καί τό Σωματεΐον μας, θά καταβληθή προσπάθεια, ινα συνεχισθή. 
'Τπάρχουν, έν τούτοις, δυσχέρειαι, όσον αφορά τήν συλλογήν καταλλήλου 
ύλης, ώς καί άλλου είδους δυσκολία!, αίτινες όσημέραι αυξάνονται, τής 
κρίσεως τού βιβλίου μέ άσήμαντον ζήτησιν, παρά τήν αΰξησιν τού πλη
θυσμού καί δεν είναι δυνατόν νά προβλεφθή πώς καί πότε θά κατανικηθούν
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at δυσχέρεια ι αύται, διότι θά είναι λυπηρόν εάν τό εργον τούτο, βασι
κής σημασίας και σπουδαιότητος διά την ϋπαρξιν τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου 
δεν συνεχυσθή, ώς και κατά τό παρελθόν, μετά τής αυτής επιτυχίας. Και 
αυτά μεν όσον αφορά τάς εκδόσεις.

Παραλλήλως όμως προς την διάθεσιν των έκδιδομένων Τόμων, ου- 
δεμία παρελήφθη προσπάθεια και ευχαρίστως δυνάμεθα νά άναγγείλωμεν 
ότι ή άπορρύφησις βιβλίων παρά τοϋ 'Τπουργείου Εσωτερικών δυο φοράς 
κατά την έλεγχομένην περίοδον, έσυνεχίσθη, χάρις είς την ευμενή διάθε- 
θιν τοϋ αρμοδίου 'Τπουργοϋ Εσωτερικών κ. Ράλλη και τοϋ Γενικού Γραμ- 
ματέως κ. Μαύρου, προς ους εκφράζ,ομεν καί δημοσία τάς ευχαριστίας μας. 
Οϋτω διά τής διαθέσεως τών 370 τευχών, είς τιμήν κατά πολύ άνωτέραν 
τής λιανικής καί ή αποθήκη ελαφρύνεται καί είς τό έσοδον τών «Θρακι- 
κών» προστίθεται άξιόλογον ποσόν. Έλπίζομεν ότι 'ή τοιαυτη διάθεισις 
τοϋ 'Τπουργείου θά συνεχισθή καί at συστάσεις του διά διάθεσιν βιβλίων 
εις την περιοχήν τής Νομαρχίας Δράμας καί άλλαχοϋ θά τελεσφορήσουν.

Επίσης τό 'Τπουργεϊον Οικονομικών (Δ/νσις Κρατικών Λαχείων), 
τό 'Τπουργεϊον Παιδείας (Δ)νσις Γραμμάτων καί Τειχνών), τό Ταμεϊον 
Ανταλλαξίμου Περιουσίας καί Άποκαταστάσεως Προσφυγών (διά πρώ- 
την φοράν), ή Τράπεζα τής Ελλάδος κλπ. πηγαί, υπεσχέθησαν καί ένέ- 
κριναν κατά μέρος διάφορα κονδύλια καί υπάρχει πρό'βλεψις είσπράξεως 
ποσοϋ εκατόν χιλιάδων δραχμών περίπου, ή πραγματοποίησις όμως τοϋ 
όποιου μάλλον θά βραδυνη.

Πρέπει νά τονισΰή ότι τό Δημόσιον διά τοϋ Γενικού Λογιστηρίου, 
παρουσιάζει, λόγω τής ,άποφασισθείσης περιστολής δαπανών, παντοίας δυσ
χέρειας διά τήν εγκρισιν τών οικείων χορηγούμενων πιστώσεων καί ότι, 
ώς καί κατά τό παρελθόν, έπιβάλλιεται διά κάθε περίπτωσιν νά καταβάλλων- 
ται συνεχείς καί καθημεριναί προσωπικοί ένέργειαι καί πιέσεις προς πρα
γματοποίησή τών υποσχέσεων.

Προς πάντας γενικώς τους περιβάλλοντας με ενδιαφέρον, στοργήν 
καί κατανόησιν τό εργον τοϋ Συγγράμματος μας, θεωροϋμεν καθήκον μας 
όπως άπευθυνωμεν θερμάς ευχαριστίας.

Δεν πρέπει όμως νά έπαναπαυθώμεν, μέ τάς ώς avoj έπιτειυχθείσας 
διαθέσεις τών βιβλίων, αιτινες ευτυχώς ηυρύνθησαν διά τής αποστολής 
άνω τών 150 τευχών, κατά τήν διετίαν είς τάς Έπαρχιακάς Έπιτροπάς, 
αλλά νά συνεχίσωμεν, διότι ή άποσυμφόρησις τής αποθήκης, ήτις κατό
πιν τών συνεχών εκδόσεων πληροΰται βιβλίων, κατέστη απαραίτητος. Ή  
κατ’ έπανάληψιν άποφασισθεΐσα άρίθμησις καί ταξιθέτησις δεν έπετευχθη. 
Ή  καθαριότης τής αποθήκης μάς άπησχόλησε καί αυτήν τήν φοράν, επι
βάλλεται όμως νά είναι περισσότερον τακτική. Έλπίζομεν κατά τήν νέαν 
περίοδον, ή απαραίτητος άρίθμησις, έν συνεργασία μέ ενα τουλάχιστον 
μέλος τοϋ Διοικ, Συμβουλίου, όταν τοϋτο εύκαιρη καί μόλις άπαλλαγώμεν
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από άλλας επείγουσας φροντίδας, πατά παλαιόν μας -επιθυμίαν, να πρά
γμα τοποιηθή.

Γ ) Κληροδότημα Θυατει'ρων Γερμανόν Στρηνοπούλου . — Ο πατά 
την έλεγχομένην περίοδον νέος Μητροπολίτης Θυατείρων άπεδήμησεν εις 
Κύριον. Διεκρίνετο, ώς αναφέρει καί δ τύπος, διά τά πολλά ταξίδια χαί 
την άναπτυσσομένην δραστηριότητα του. Δεν έπετεύχθη. μετ’ αυτού- ούτε 
προσωπική συνάντησις, ούτε έλήφθη άπάντησίς του εις τάς κατ’ έπανάλη- 
•ψιν έπιστολάς μας, ίνα διαλευκανθοϋν ώιρισμένα έρωτήματά μας, συνιστά- 
μενα: Εις επισήμους πράξεις μετατροπής των 1.500 λιρών ’Αγγλίας τού 
Κληροδοτήματος εις κρατικά χιρεώ-γραφα. καί τής προκυψάσης διαφοράς, 
ώς καί τής επισήμου πράξεως, δυνάμει τής όποιας τούτα κατετέθησ-αιν αντί των 
Churchs Commissioners ώς όόρΐ'ζεν ή διαθήκη, εις τό Τράστ τής ’Αρχιεπι
σκοπής Θυατείρων. Κατόπιν νέας επικοινωνίας μας δι" επιστολών μετά τοϋ 
Επισκόπου Άπαμίας κ. I. Βίρβου, ούτος μάς παρέπεμψεν εις τον εκτε
λεστήν τής διαθήκης Δικηγόρον κ. Κολόμβον, δστις δμως καί πάλιν απο
φεύγει νά δώση απαντήσεις επί τών τεθέντων έρωτημάτοΛν μας. Ή  μετα
φορά τοϋ Κληρ)τος εις τήν ενταύθα Τράπεζαν τής Ελλάδος, ώς έπεδιώ- 
ξαμεν, δεν φαίνεται δυνατή, ώς άντικειμένη εις τούς ορούς τής διαθήκης. 
”Ας έλπίσωμεν δτι με τήν πλήρωσιν τής χηρευσάσης θέσεως υπό νέου Μη
τροπολίτου Θυατείρων έν Λονδίνω, ή ανωμαλία τοϋ -ζητήματος τούτου θά 
διευθετηθή. Εις τάς ώς άνω ένεργείας προσεφέρθη προθύμως καί ή νομική 
συμπαράστασις τοϋ συναδέλφου έν τώ Διοικ. Συμβουλίω κ. Γ. Γεωργιάδου, 
ον καί εύχαριστοϋμεν.

Κατά τήν περίοδον ταύτην είσεπράχθησαν εκ τόκων τριετίας μέχρι 
τέλους 1963 δρχ. 15.000, αιτινες όμοϋ μετά τιών προεισπραχθεισών εις δύο 
δόσεις ετέρων 30.000 δρχ. άπετέλεσαν σύνολον τόκων έννεαετίας έκ δρχ. 
45.000. Διά τοϋ ποσού τούτου μέχρι τοϋδε έπροικοδοτήθησαν οκτώ νεάνι- 
δες καταγόμενοι έκ Δελλιωνών, σύμφωνα μέ τήν θόλησιν τοϋ αειμνήστου 
Διαθέτου, αιτινες καί έτέλεσαν τούς γόμους των αί: 1) Φωτεινή Ζήση έκ 
Χωριστής Δράμας. 2) Νίκη Πριτσιανάκη έκ Παραδείσου Νέστου. 3) Αι
κατερίνη Λαγογερίδου έκ Παραδείσου Νέστου. 4) Χαρίκλεια Κουτσαγ- 
γελά έκ Γραβούνης Νέστου. 5) Χρυσούλα Κοονσταντινίδου έκ Πόρνης Κα
βάλας. 6) ’Αναστασία Στρηνοπούλου έκ Πόρνης Καβάλας. 7) Μάγδα 
Στρηνοπούλου έκ Πόρνης Καβάλας καί 8) Ζωή Αεριού έκ Πόρνης Καβά
λας. 'Τπολείπεται ή τακτοποίησις τής τελευταίας προς συμπλήρωσιν τών 
έννέα προικοδοτηθεισών, ήτις θά έπιτευχθή προσεχώς.

Έ ξ άλλου νέοι τόκοι έκ τοϋ ώς άνω Κληρ)τος θά. είσπρα/θούν μετά 
τήν έκπνοήν τής νέας τριετίας, ήτοι κατά τό τέλος τοϋ 1965. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπον μετά μεγάλης ίκανοποιήσεως δυνάμεθα νά άναφέρωμεν δτι 
όμαλώς μέχρι τοϋδε έξεπληρώθησαν αί τελευταίοι θελήσεις τοϋ· αειμνήστου
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Διαθέτου Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Στρήνοπούλου.
Ή  I. Μητρόπολις Καβάλας, διά τής άναδείξεως του Μητροπολίτου 

της κ. Χρυσοστόμου εις Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος εχή- 
ρευσεν, δ δέ αντικαταστάτης τοποτηρητής, λόγω των πλεοναζόντων καθη
κόντων του καί ώς συνοδικού, δεν ή το δυνατόν νά παρακολουθή μέ το 
αυτό ενδιαφέρον του προκατόχου του, οστις ©δίδε κατά τάς προικοδοτή
σεις διά 'συγκεντρώσεων δημοσιότητα εις τό αξιέπαινου έργου. Έλπίζομεν 
δ Πρωτοσυγκελλος τής Μητροπόλεως, καί)' ύπόσχεσίν του νά άναπληροόση 
τό κενόν τούτο, καθώς καί τάς δημιουργηθείσας καθυστερήσεις, τάς οποίας 
παρεκάμψαμεν μέσοι του έν Καβάλα αντιπροσώπου καί παλαιού φίλου Θρα- 
κός κ. Κ. Βαφείδου, ον επίσης εΰχαριστοΰμεν.

Δ) Σννέχισις νέ'Λν ϊΐοοικοδοιήαεω ν .— Κατά τήν συνεδρίαν τής 
22ας Φεβρουάριου 1963 τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ Θρακικού Κέντρου, ο 
Πρόεδρος είσηγήθη όπως ο τομεύς ευποιΐας των επιδιώξεων τοϋ Σωμα
τείου εϋρυνθή, κατά τό παράδειγμα δέ τοϋ ώς άνω Κληροδοτήματος προι- 
κοδοτηθοϋν πτωχαί νεάνιδες κατα γάμε ναι έκ· Θράκης, καλής διαγωγής, 
διαμένουσαι εις χωρία τής Θράκης καί Β. Ελλάδος, μέ τά αυτά πιστοποιη
τικά των μέχρι τοϋδε προικοδοτηθεισών καί διά ποσού ομοίως δρχ. 5.000 
έκάστη, μετά τήν πιστοποίησιν τής διά τοϋ γάμου άποκαταστάσεώς των.

Προς τον σκοπόν τοϋτον έγένετο εϋρεΐα δημοσίευσις εις τάς εφημερί
δας των ’Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Βερροίας κλπ. επαρχιών ένθα 
έκδίδονται έφημερίδεις καί λειτουργοϋν τοπικοί Έπιτροπαί μας, προς τάς 
οποίας, μαζί μέ τάς δημοσιεύσεις άπεστάλησαν καί λεπτομερείς δδηγίαι 
περί τοϋ τρόπου τής διαδικασίας. Τοΰτο έξ άλλου θά συντελέση εις τήν 
δημιουργίαν καί ετέρων Έπιτροπΐόν καί εις άλλας περιοχάς Ιδπου δεν υπάρ
χουν τοιαϋται, ήτοι εις Κομυτηνήν, Ξάνθην, Βόρροιαν καί Θεσσαλονίκην, 
θά αυξηθούν δέ τά μέλη τών ϋπαρχουσών Επιτροπών καί ή διάδοσις τών 
«Θρακικών». ’Ήδη τό Διδυμότειχου μέ εισηγητήν τον ρέκτην καί πολύτι
μον 'συνεργάτην μας κ. Δ. Μανάκαν, έδωσε τό σύνθημα ένάρξεως τής άπο- 
φάσεώς μας ταύτης διά τής έξευρέσεως, κατόπιν αυστηρού ελέγχου τοϋ 
Προέδρου τής Κοινότητος, τού Ίερέως καί τής εν Διδυμότειχό) Επιτρο
πής μας, ορφανής έκ δυστυχήματος τοϋ πατρός της, νεάνιδος μνηστευμένης 
Ευτυχίας Μπουραζάνα, τής όποιας μάς άπεστάλησαν τά σχετικά δικαιολο- 
γητικά καί άναμένομεν τήν ληξιαρχικήν πραιξιν τού γάμου της, ίνα έμβά- 
σωμεν τήν έκ δρχ. 5.000 πρώτην π,ροικοδότησιν. Διά τήν πρώτην αυτήν 
έξόρμησιν ένεκρίθη ποσόν δρχ. 50.000, διά δέκα, επί τού παρόντος, πτω- 
χάς νέας, οπερ καλύπτεται από τούς τόκους τών παρά τή Εθνική Τραπέζη 
τής Ελλάδος προθεσμιακών μας καταθέσεων καί έκ τοϋ αντιτίμου διαθέ- 
σεως «Θρακικών», ούτως ώστε νά μή θιγή τό κεφάλαιον.

Συνεξητήθη ωσαύτως κατά τήν αυτήν συνεδρίαν τοϋ Διοικ. Συμ
βουλίου, ή περαιτέρω εϋρυνσις τοϋ τομέως αριστούχων καί έχόντων έφε-
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σιν δι’ άνωτέρας σπουδάς, αποφοίτων των Γυμνασίων και άνέλαβεν δ κ. 
Γιαννακάκης μέλος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου νά κατάρτιση ev σχ&δίω εγκύ
κλιον, ήτις θά τεθή ύπ’ οψιν τού νέου Δ.Σ., ινα ληφθη απόφασις.

Γ,Οταν τα δύο αυτά θέματα εύοδοτθοϋν και συνεχισθοϋν, θά χρειασθή 
όπως εις το μέλλον διατεθή ποσόν τι καί εκ των καταθέσεων μας, οϋτω δέ 
νά παύση καί ή ανησυχία μας περί διαθέσειως τής περιουσίας τοΰ Σωμα
τείου είτε δι’ αγοράς στέγης είτε δι’ άλλου τρόπου, θέματα επί των οποίων 
έγένετο κατ’ έπανάληψιν εύρεϊα συζήτησις, κατηρτίσθη δέ κατ’ άπόφασιν 
τοϋ Διοικ. Συμβουλίου, άπδ τοΰ ’Οκτωβρίου 1961, ειδική Επιτροπή ύπδ 
τήν προεδρείαν τοϋ ’Αντιπροέδρου κ. Β. Μιχαηλίδου καί εξ μελών τοϋ 
Δ.Σ., άνευ δμως αποτελέσματος. Τδ θέμα πάντως παραμένει ανοικτόν.

Ε ) Φιλανϋ ρωπνκος τομενς .— Εις τήν προηγούμενην λογοδοσίαν
άνεπτύξαμεν ευρύτατα ποιοι λόγοι επιβάλλουν όπως δοθή μ,εγαλυτέρα προ
σοχή εις τον φιλανθρωπικόν τομέα καί έπανερχόμεθα ζωηρότερον, διότι 
ή ανέχεια καί ή δυστυχία κρούουν πυκνώτερον τήν θύραν μας, συμπολιτών, 
άλλοτε εύημερούντοτν, οϊτινες καταφεύγουν εις ή μας καί οϋς έπιθυμοϋμεν 
καί έχομεν καθήκον νά άνακουφίσωμεν, Άπηυθύναμεν τότε έκκλησιν εις 
τά φιλάνθρωπα αισθήματα τών πολυταλάντων Θρακών εις ’Αθήνας καί 
αλλαχού, άλλ’ ή τοιαύτη πρότασις δεν εύρήκεν άπήχησιν. Καί όχι μόνον 
τούτο, αλλά μέλη τοϋ Διοικ. μας Συμβουλίου, δωρεάς των εις μνήμην 
διαθέτουν υπέρ άλλων Σωματείων, παρά τάς επανειλημμένος συστάσεις 
μας καί τούτο μάς λυπεί. Τό κονδύλιον εξ άλλου εις μνήμην προέρχεται 
από δωρεάς 2—3 προσώπων, άτινα ανέκαθεν φανατικούς συνεισφέρουν δι’ 
αυτό. Φυσικόν είναι συνεπώς πενιχιριαί νά ήσαν καί >αΙ εισπράξεις, αχτίνες 
περιωρίσθησαν εις δρχ. 11.500 κατά τήν παρούσαν διετίαν (έναντι δ,ρχ. 
8.300 προηγ. διετίας), κατά τήν οποίαν δΊεθέισαμεν δρχ. 9.417 (έναντι 
δρχ. 10.610 προηγ. διετίας). Τ'ό ως άνω κονδύλιον δρχ. 9.417 διετέθη: 
Εις τό Χαρίσειον Γηροκομεϊον Θεσ)νίκης, ώς καί κατά τό παρελθόν, δρχ. 
2.400, εις τό Ίωακείμιον Γηροκομεϊον Άλεξανδρουπόλεως δρχ. 2.000, 
εις καλλιτεχνικήν ένίσχυσιν όμάδος Λαϊκών Μπαλέττων Σουφλίου δρχ. 
2.500, τό δέ άσήμαντον υπόλοιπον εκ δρχ. 2.517 εις ασθενή ή πάμπτωχα 
πρόσωπα, εις δαπάνας κηδειών, νοσηλεία κλπ. Συνεπώς δ τομεύς ούτος 
καί πάλιν εμφανίζει πενιχρά αποτελέσματα, ενώ αί σημεριναί άνάγκαι 
καί ή δυστυχία έχουν κατά πολύ έπιταθή. "Ολα τά ανωτέρω κονδύλια καί 
τών Τδρυμάτοκν καί τών ατόμων έδόθησαν μέ αυστηρόν έλεγχον διά συμ- 
πολίτας μας έκ Θράκης. ΤΙ ζήτησις δέ, εις τήν όποιαν άντιτάσσομεν, μέ 
λύπην μας, άρνησιν ήτο κατά πολύ άνωτέρα. Ούδείς έκ τών πλουσίων 
Θρακών συνετέλεσε εις τό νά αύξηθή τό ποσόν τούτο τής εύποιΐας, πα
ραμένει δέ άχρησιμοποίητος καί ή προσφορά τοϋ έκ Ραιδεστοϋ Ευεργέτου 
κ. ’Αθανασίου ’Αναστασίου, περί ής εις προηγουμένην λογοδοσίαν λε
πτομερώς άνεφέραμεν. Άπελπισθέντες συνεπώς από τήν τοιαύτην άδια-
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φορίαν έθεωρήσαμεν χαλάν, ώς εις προηγούμενον κεφάλαιον και ·έν έκτά- 
σει άνεπτύξαμεν, νά διιαθέσωμεν διά προικοδοτήσεις πτωχών έκ Θράκης 
νεανίδων, νά μελετήσωμεν δέ μετά τού νέου Δ)κοΰ Συμβουλίου καί το 
δέμα ένισχύσεως ούχί φοιτητών, όπερ άπέτύχεν εις το παρελθόν, αλλά μα
θητών τών Γυμνασίων εκ Θράκης, ίνα κατά την διαδρομήν τών σπουδών 
των, εν συνεργασία μετά τών οικείων Γυμνασιαρχών καί τών τοπικών μας 
Επιτροπών, παρέχομεν επίδομά τι ένισχυτικόν εις ένίους εξ αυτών, ο'ί- 
τινες αριστεΐύουν, έχουν δίψαν ·5·ι’ ανώτερος σπουδάς καί διακρίνονται εν 
γένει διά τά ηθικά προσόντα των.

"Οσον αφορά τό κεφάλαιον ε ν ι σ χ ΰ σ ε ι ς κ α ί δ ω ρ ε α ί 
διά νά μή έπανερχώμεθα επί τών π ρο α ναφ ε ρ θέν των, συμπληρωματικούς 
πληροφορούμεν :δτι οι αυτοί ’Οργανισμοί Κρατικοί κλπ., οιτινες συνήθιος 
μας ενισχύουν, δεικνύουν καί πάλιν καλήν διάθεσιν συνεχίσεως διά τάς 
εκδόσεις τών «Θρακικών», διά τά οποία διατηρούν άρΟστας γνώμας, έν 
αντιθέσει προς αλλας όμοιας εκδοτικάς εργασίας καί αι δοθεϊσαι μετά την 
31 ’Ιανουάριου έ. ε. υποσχέσεις, συντηρούν την αισιοδοξίαν μας, διότι 
έστω καί άν κατά τό ήμισυ πραγματοποιηθούν, θά αποδώσουν, ώς εις τό 
κεφάλαιον «Θρακικά» ιάναφέραμεν, ποσόν αρκετά σημαντικόν καί ικανο
ποιητικόν διά την περαιτέρω πορείαν μιας.

Σ Τ ) Τακτικά μέλη και δωρηταί.— Εις την προηγουμένην λογο
δοσίαν, προέβημεν εις απαισιόδοξους κρίσεις, δσον αφόρα την αΰξησιν 
τών τακτικών μελών. Άπείδώσαμεν δέ τούτο πρωτίστως εις την αμέλειαν 
τών μελών τού 24μελούς Διοικ. Συμβουλίου, εκτός ένίων εξ αυτών, καί 
άλλων διακεκριμένων προσόντων εκ Θράκης, ατινα δεν κατέβαλον φροντί
δας, ίνα εκ τού αμέσου συγγενικού ή συναλλακτικού περιβάλλοντος των, 
εγγράφουν τακτικά μέλη, εφόσον ούτε περί δαπάνης πρόκειται, δεδομένου 
οτι οί νεοεγγραφόμενοι λαμβάνουν άνά εν βιβλίον τής τελευταίας έκδό- 
σεως δωρεάν καί συνεπώς από την τοιαύτην εγγραφήν αποκλείεται, ό οικο
νομικός χαρακτήρ. Ή  αμέλεια συνεπώς είναι περισσότερον αξιοκατάκριτος, 
διότι μέ ελάχιστη ν φροντίδα καί μόνον από τά μέλη τού Δ.Σ. θά ήδύνατο 
ή δύναμις τού Σωματείου νά αύξηθή κατά 30 καί πλέον πρόσωπα. Ευτυχώς 
ή απαισιοδοξία μας, ώς προς τό κεφάλαιον τούτο μετετράπη ήδη εις αισιο
δοξίαν διά τούς έξης πραγματικούς λόγους:

1) Τά τακτικά μας, εις τό τέλος ’Ιανουάριου 1963, μέλη, μετά τών 
δωρητών κυρίων καί κυριών καί τά τών Επαρχιακών Επιτροπών, ανέρ
χονται εις 165, ήτοι έδιπλασιάσθησαν, διότι κατά την προηγουμένην λογο
δοσίαν ήτο αμφίβολος ό αριθμός τών εκατόν.

2) Μετά τήν καλήν φήμην, ήτις έκυκλοφόρησε κατά τήν έπιτυχούσαν 
συγκέντρωσιν τού Μαρτίου έ.έ. ό Πρόεδρος άπελπισθείς διά τάς ώς άνω 
αιτίας, έν συνεργασία μετά τής γραμματέως καί ,τού είσπράκτορος κατήρ- 
τισε πίνακα εξ ύπερτεσσαράκοντα προσώπων Θρακών, φίλων τής Θράκης
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φίλων τον προσωπικών καί συγγενών του ακόμη, την έκτέλεσιν δέ των 
εγγραφών άνέλαιβεν ό είσπράκτωρ, δστις συν τη έπιδόσει ενός βιβλίου 
εις έκαστον νεοεγγραφόμενον, εν έγραψε μέχρι τοΰ δε 25 μέλη εκ τοΰ κα
ταλόγου και είναι βέβαιον δτι και με προσωπικήν παρακολούθησιν τοΰ 
Προέδρου, δλοι θά αποδεχθούν. Των τοιούτων νέων μελών δεν κατηρτίσθη 
εΐσέτι τό Μητρώον, θ'ά κατ,αιχωρηθοΰν δε εις την προσεχή περίοδον, δμοϋ 
μετά τών συνεχιζόμενων εγγραφών.

3) Ή  αισιοδοξία μας έπεκτείνεται και εις το δτι αί Έπαρχιακαί 
Έπιτροπαί δεικνύουν ευνοϊκήν προοόθησιν και μέχρι τής στιγμής είναι 
εγγεγραμμένα ως τακτικά μέλη πρόσωπα 64, ενώ κατά τήν προηγουμένην 
λογοδοσίαν δεν ύπερέβαινον τά 16, και μέ προβλέψεις περαιτέρω αύξήσεως 
τουλάχιστον διά τεσσαράκοντα ή και περισσότερα, ακόμη ιμέλη. Αί ως 
άνω έγγραφαί αντιπροσωπεύουν τάς Έπιτροπάς Άλεξανδρουπόλέως, Δι
δυμοτείχου, Σου φλ ίου, Καβάλας, Δράμας και Έδέσης. Κατόπιν, εν τού- 
τοις, γενομένης και συνεχιζομένης προεργασίας, ειμεθα βέβαιοι δτι συν
τόμους θά καταρτισθοΰν και νέαι. τοιαϋται Έπιτροπαί εις Θεσ) νίκην, Κο- 
μοτηνήν, Ξάνθην καί Βέροιαν, δεδομένου δτι έκινήθη ήδη τδ ενδιαφέρον 
των, λόγω τής νέας έξορμήσεως τών προικοδοτήσεων.

4) Αυτός είναι δ λόγος, δι’ ον ή άναφερθεϊσα δυσφορία μετετράπη 
εις βάσιμον αισιοδοξίαν, ήτις δύναται νά ενισχυθή, εάν καί τά μέλη τής 
νέας πενταμελούς Διευθυνούσης Επιτροπής, άναλάβουν ρητήν ύποχρέω- 
σιν εγγραφής, τουλάχιστον είκοσι μελών.

Θεωροΰμεν περιττόν νά έξάρωμεν τά αποτελέσματα τής τοιαύτης 
αύξήσεως, τόσον από ηθικής πλευράς τής κατανοήσεως παρά πάντων τής 
ώφ,ελιμότητος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί τής εύρυτέρας κυκλοφορίας καί 
διαδόσεως τών «Θρακικών», αλλά καί από απόψε ως οικονομικής, διότι 
ούτως έδιπλασιάσθη τό κονδύλων τών συνδρομών τών απλών μελών, προσ
τίθεται δε καί ό σημαντικός δγκος τών 42 δωρητών καί δωρητριών, δστις 
δύναται νά άποτελή εφεξής τό κυριώτερον στήριγμα άναλόγου άντιμετω- 
πίσεως τών αύξηθεισών δαπανών.

Σύμφωνα μέ άπόφασιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, κατά τήν διαρρεύσα- 
σαν διετή περίοδον άνεκηρύχθησαν ως Επίτιμα μέλη οί: Θεόδωρος Κιακί- 
δης καί Δημήτριος Μανάκας, πολύτιμοι συνεργάται, μελέται. τών οποίων 
κατεχωρήθησαν κατά καιρούς εις τά «Θρακικά» καί δ Γεώργιος Κουρνοΰ- 
τος Δ)ντής Γραμμάτων καί Τεχνών τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, τακτικός 
συμπαραστάτης τοΰ Συγγράμματος μας. Προς τούς ανωτέρω έστάλησαν 
σχετικαί έπιστολαί, έλάβαμ,εν δέ ευχαριστηρίους απαντήσεις των.

Μετά λύπης άναγγέλλομεν δτι τήν 20ήν Αύγουστου 1962 άπεβίωσεν 
ο παλαιός συνεργάτης έκ τών δωρητών καί διακεκριμένων Θρακών τής 
γνωστής αρχοντικής οικογένειας Μιλτιάδης Σταμούλης, ή απώλεια τοΰ 
οποίου συνεκίνησε καί κατέθλιψεν ολόκληρον τήν Θρακικήν οικογένειαν,
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178 «ΘΡΑΚ IΚΑ»

της οποίας ήτο ένθερμος καί φανατικός στυλοβάτης καί θιασώτης. Το Θρα- 
κικόν Κέντρον απέδωσε κατά καθήκον τάς υφειλομένας τιμάς ιάντιπροσω- 
πειυθέν παρά του Προέδρου καί τεσσάρων μελών τοϋ Δ)κοΰ Συμβουλίου 
κατά την κηδείαν, κατετέθη στέφανος επί τής σορού, άπεχαιρέτησε, δε επ’ 
έκκλησίαις τον άλησμόνητον καί εκλεκτόν φίλον εκ μέρους τοϋ Συμβουλίου 
ό Πρόεδρος κ. Φ. Μανουηλίδης. Φωτογρφίαν μετά βιογραφίας του έκλιπόν- 
τος, έδημοσιεύσαμεν εις τον 36ον Τόμον των «Θρακικών».

Τό Θρακικόν Κέντρον επίσης ήσθάνθη συγκίνησιν καί λύπην διά τον 
θάνατον τού εκ Σαμμακοβίου μέλους του Θεοδώρου Κιακίδου, δστις έγκατέ- 
λειπε την οίκογένειάν του καί την Θράκην, την οποίαν πραγματικώς καί μετά 
φανατισμού ήγάπα', συνέγραψε δε ογκώδεις σελίδας δι’ αυτήν, αιτινες έδη- 
μοσιεϋδησαν εις τά «Θρακικά». "Ενας λόγος μάλιστα τοϋ θανάτου του, φέ
ρεται καί ή αθεράπευτος νοσταλγία του διά την γενέτειράν του Σαμμάκο- 
βον, δπερ έπεσκέφθη εσχάτως, ή κοπιαστική δε διαδρομή καί ή συγκίνησις 
άμα τή θέα των ερειπίων τής άλλοτε άνθούσης πατρίδος του, συνετέλεσαν 
καί αυτά εις τον πρόωρον θάνατόν του. Συνελλυπήθημεν τήν οίκογένειάν 
του καί έζηιτήσαιμεν φωτογραφίαΐν μετά βιογραφίας, ατινα, δημοσιεΰομεν εις 
τον παρόντα τόμον τώιν «Θρακικών».

Κατά τήν διαδρομήν ωσαύτως τής διετίας άπεβίωσαν τά τακτικά μας 
μέλη: Σωτήριος Σωπηριάδης, ’Ιωάννης Μιχαηλίδης καί Κωνσταντίνος 
Λαδάς. Εις μνήμην αυτών καλείται ή Γενική Συνέλευσις νά τηρήση ενός λε
πτού σιγήν.

Ζ )  Συνεδριάσεις Δ. Σ υμβουλίου καί Δ. Ε π ιτρ ο π ή ς . — Αί συνε
δριάσεις τοϋ Δ. Συμβουλίου καί τής Δ. ’Επιτροπής εμφανίζουν αϋξησιν κατά 
τήν ελειγχομένην διετίαν, έναντι των τής προηγ. χρήσεως. Οϋτω τό Διοικ. 
Συμβούλιον συνήλθεν εις πέντε συνεδριάσεις, ή δε Διευθ. Επιτροπή εις δέκα 
επτά. Αϋτη άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Φ. Μανουηλίδου Προέδρου, Β. Μιχαή
λ ιδού Άναπληρωτοΰ Προέδρου, Π. Τσατάλα Γενικού Γραμματέως, Π. Οί- 
κονομίδου Άναπλ. Γεν. Γραματέως καί Κ. Άναγνωσταρά Ταμίου, συνήρχετο 
διά τριών ή τεσσάροον μελών της καί έπελαμβάνετο όλων τών θεμάτων τών 
άφορώντων τήν δράσιν τοϋ Σωματείου. Ή  αλληλογραφία καί έν γένει διεκ- 
περαίωσις τόιν υποθέσεων τοϋ γραφείου υπήρξε κατά τήν έλεγχομένην διε
τίαν κατά πολύ μεγαλυτέρα όλων τών προηγουμένων χρήσεων, δεδομένου οτι 
έστάλησαν άνω τών 300 έπιστολαί, έναντι τών ήμίσεων τής προηγ. χρήσεως 
καί έπραγματοποιήδησαν συνεχείς καθημερινοί προσωπικοί μεταβάσεις κλπ. 
διά τήν έπίλυσιν διαφόρων ζητημάτων.

Η ) Οικονομική κατάστασις .— Εις τον ύπ’ όψιν ισολογισμόν διετίας 
1961 καί 1962 μέχρι τέλους ’Ιανουάριου 1963, σύμφωνα με τάς καταχωρήσεις 
τοϋ Ταμείου καί τον διενεργηθέντα έλεγχον παρά τής ’Εξελεγκτικής ’Επι
τροπής, αναγράφονται έν λεπτομειρεία τά σχετικά κονδύλια.

Εις γενικάς γραμμάς, ή δαπάνη τών έκδαθέντων τριών Τόμων τών
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«Βρα'κιχων», ήτοι 34ου δρχ. 24.150, 35ου δρχ. 29.350 καί 36ου δρχ. 28.130, 
άνήλθεν εις δρχ. 81.630, αίτινες έκαλύφθησαν από δωρεάς, εισπράξεις και 
πωλήσεις βιβλίων.

'Ως προς το ταμεΐον εις μετρητά, τούτο παρουσιάζει πιστωτικόν υπό
λοιπον έκ δρχ. 22.338.80 μεταφερθέν εις νέον.

'Ωσαύτως ·αΐ τέσσαρες έτήσιαι προθεσμιακά! καταθέσεις παρά τη 
Εθνική Τραπέζη, τής 'Ελλάδος μετά το Λ)σμοΰ οψεως No 3563 ’Γονικής - 
Λαϊκής Τραπέζης εμφανίζουν συνολον δρχ. 372.339.50, ενώ αΐ τού προηγ. 
ισολογισμού άνήρχοντο εις δρχ. 224.602, ήτοι παρουσιάζουν αύξησιν κατά 
δρχ. 127.737.50. Εις τάς ώς άνω καταθέσεις προστιθεμένου και του εις 
μετρητά υπολοίπου δρχ. 22.338.80, εχομεν συνολον μετρητών έκ δρχ. 394. 
678.30, σύμφωνα μέ τον ισολογισμόν, αντί δραχμών 260.363.20 τού προη
γουμένου ισολογισμού. Έάν εις το ποσόν τούτο προστεθούν και αί έγκρι- 
θεΐσαι, αλλά μή είσπραχθεΐσαι είσέτι δρχ. 100.000 περίπου, ώς εις τό κε- 
φάλαιον τών «Θρακικών» άνεφέραμεν, θά εχωμεν συνολον περιουσίας προσεγ- 
γιξούσης τάς 500.000 'δρχ. ήτοι περίπου χύλίας πεντακοσίας χιρυσάς λίρας.

Ή  Διοίκησις τού Σωματείου έπροτίμησε τάς προθεσμιακάς καταθέ
σεις τής ώς άνω περιουσίας, σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν, άποκλειστικώς 
εις την ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, εϊμεθα δέ πρόδομοι νά άκούσω- 
μεν τάς γνώμας κα! τών λοιπών μελών, ώς προς την ασφάλειαν και το- 
ποθέτησιν τών χρημάτων τούτων. Οί λ)σμοί δψεως εις ολας τάς Τρά
πεζας διά τά Σοοματεϊα. περιορίζονται εις τον ευτελή τόκον 2%, αντί τού 6,30% 
οπερ αποδίδουν αι προθεσμιακά! καταθέσεις.

Αί τρέχουσαι δαπάναι τού γραφείου, παρ’ ότι έγένοντο μέ πάσαν λιτό
τητα καί οικονομίαν, είναι εφέτος ηύξημέναι λόγιο αυξήσεων μισθοδοσίας, 
ενοικίων αποθήκης κα! γραφείου, τηλεφωνικών κλπ. εξόδων, ών αί τιμά! 
έχουν σχεδόν διπλασιασθή, μέ προοπτικήν δτι μέ την αΰξησιν τών μελών 
κα! τής εύρύνσεως τού κύκλου απασχολήσεων μας, ανάλογος θά είναι ή 
προσθήκη καί εις τό μέλλον.

"Οσα έκ τών μελών .επιθυμούν την συνάχι σι ν τής καρποφόρου κα! απο
δοτικής δράσεοος καί εργασίας τού Θρακικού Κέντρου πρέπει νά έχουν 
ύπ’ όψιν δτι επιβάλλονται θυσίαι. κα! προσπάθειιαι αύξήσεως τών απλών 
μελών, δ ιατη ρήσεως κα! έξευρέσεως κα! νέων δωρητών, ό)ς κα! ή πραγμα- 
τοποίησις συμπληροοματικών πόρων εξ άλλων πηγών.

Ε π ίλ ο γο ς ,— Δέν παρίσταται ανάγκη νά έπαναλάβωμεν όσα κατά 
κεφάλαια εν έκτάσει εμνημονεύσαμεν ανωτέρω. "Οταν μιλούν οί έλεγχθέν- 
τες αριθμοί, οί λόγοι καθίστανται περιττοί. Δέν βλάπτει, εν τούτοις, ή 
έπισήμανσις τών συμπερασμάτων (ορισμένων κεφαλαίων. "Οταν τά απλά 
τακτικά μέλη κα! οί δωρηταί εχουσι πολλαπλασιασθή, δταν δ αριθμός τών 
προσελθόντων κατά την πρόσφατον συγκέντροοσιν, έν αντιπαραβολή προς 
τό παρελθόν, έχει τριπλασιασθή, εφόσον έσυνεχίσθη ή εκδοτική δόξα τών
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«Θρακικών», μέ παράλληλον μάλιστα διάθεσιν εκατοντάδων τόμων, προς 
άνακούφισιν τής υπερπλήρους αποθήκης μας, έφόσ-ov καί ό φιλανθρωπικός 
τομευς τής εύποιΐας έκινήθη προς περαιτέρω άνοδον καί όταν όλα αυτά 
όχι μόνον δεν ©μείωσαν τό κεφάλαιον, άλλ’ αντιθέτως ή περιουσία τοϋ 
Θρακικού Κέντρου πλησιάζει ολοταχώς προς τάς χιλίας πεντακοσίας λίρας 
χρυσάς, φρονούμεν ότι οί Θράκες δύνανται να είναι υπερήφανοι διά τά 
θαυμαστά επιτεύγματα τοϋ Σωματείου των, κατέχοντος πρωτοποριακήν 
θέσιν μεταξύ των ομοιογενών τοιούτων οργανισμών. Όμολογοϋμεν ότι, 
ασχολούμενοι σχεδόν καθημερινώς μέ την τρέχουσαν υπηρεσίαν καί την 
άλλην διά προσωπικιϋν επισκέψεων προσπάθειαν, όταν έγένετο ανάγκη 
συγκεντρώσεως τής τοιαύτης δράσεως, ήσθάνθημεν μίαν ζωηράν έκπλη- 
ξιν, διά το συνολικόν πραγματικόν αποτέλεσμα.

Μέ άλλην λέξιν διανύομεν πραγματικήν εποχήν ε ύ η μ ε ρ ί α ς 
άνευ μάλιστα κινδύνων άντιρρήσεως ή άμφισβητήσεως. Ή  τοιαύτη ευφο
ρία, άπότοκος πολυετούς μόχθου καί φανατικής προσωπικής ενασχολήσεως, 
στηρίζεται επί στερεωτάτων θεμελίων, επί τών οποίων θά είναι εϋκολον ή 
ομόνοια καί ή συνεργασία τών Θρακών νά οίκοδομήση καί να μεγαλουρ- 
γήση. Ταϋτα όμως υπό μίαν βασικήν καί αύστηράν προϋπόθεσιν. Νά άπαλ- 
λαγώμεν από τήν α ν έ ν δ ο τ ο ν  (δευτέρα εποχιακή λέξις) α δ ι α 
φ ο ρ ί α ν  μ α ς .  Ή  ασθένεια αυτή, αντί 'βελτιώσεως, έσημείωσεν υπο
τροπήν, έξικνουμένη μέχρις αγωνίας, διά τήν έπίτευξιν απαρτίας, όταν 
σπανίους καλούμον, εις συνεδριάσεις. Όμολογοϋμεν ότι τό θέμα, μάς δη
μιουργεί, κατά τήν διαδρομήν του ενίοτε, άποκαρδίοοσιν. Καλοϋμεν τούς 
συμπολίτας, οϊτινες πάντοτε διεκρίθησαν 5ι’ εντιμότητα, σωφροσύνην καί 
εργατικότητα, ά φ υ π ν ι ξ ό μ ε ν ο  ι, νά ενδιαφερθούν καί νά χρη
σιμοποιήσουν επ’ άγαθώ τής άλησμονήτου μας Θράκης, τάς πατρογονικάς 
των αύτάς άρετάς. ’Ά ς έχουν ύπ’ δψιν ότι καί ή αλλαγή τών προσοοπων 
δέν έξαρτάται από τήν ί δικήν μας θέλησιν καί έφθασεν ό καιρός κατά τον 
οποίον πρέπει νά σκεφθώμεν περί αντικαταστάσεων, ϊνα ύπάρχη έπιτελεΐον, 
έστω καί ευαρίθμων συμπολιτών, οίτινες θά αποφασίσουν νά διαθέτουν 
έλάχιστον χρόνον μέσα εις τά πλαίσια τών ιδιωτικών των ενασχολήσεων 
καί διά τήν ύπόθεσιν τού Σωματείου μας. 'Η  -αδιαφορία δικαιολογείται 
εν μέρει, διότι όλοι ειμεθα βιοπαλασταί. 'Τπάρχουν όμως ευτυχώς καί 
συνταξιούχοι, οίτινες δυνανται νά άφοσιωθοϋν καί νά προσφέρουν τάς 
υπηρεσίας των, εις τον ώραΐον αγώνα τοιούτων ευγενιών Ιδεωδών.

Σπεύσατε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όλοι ηνωμένοι· καί πιστοί είις τήν 
άνάμνησιν τής άλησμονήτου μας Θράκης νά ακολουθήσετε τάς ίστορικάς 
παραδόσεις μας καί νά άποφύγωμεν τήν αύστηράν κριτικήν τοϋ μέλλοντος 
ότι δέν έπετελέσαμεν εις τό ακέραιον τό πατριωτικόν μας καθήκον. Μόνον 
δι’ αυτού τού τρόπου τοϋ ενδιαφέροντος, καί τής εργασίας, θά δυνηθώμεν 
καί ημείς νά συμβάλωμεν, έστω καί κατ’ έλάχιστον, εις τήν συντελουμένην 
άναμόρφωσιν διά τήν πρόοδον καί τό μεγαλεΐον τής πατρίδος τής αιώνιας 
Ελλάδος. (Επευφημίαι — Χειροκρήματα).
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'Υπόλοιπον την 31. 12. 1960 είς νέον Δρχ. 15.761,20 Ε νο ίκ ια  γραφείου - αποθήκης ....................... <4 Δρχ. 20.372.—
Α/σμός οψεως Τονικής—Λαϊκής Τραπέ- Μισθοί ύπαλλήλου » 23.000.—

ζης No 3563 ............................................. Δρχ. 2.542,50 Διάφοροι φιλανθρωπικά! δωρεαΐ καί είς μνήμην » 9.417.—
Έ τησία προθ/κή κατάθεσις Ε θνικής Τραπ. Τ η λ έ φ ω ν ο ν .. » 4.868.—

μετά τόκων λήξ. 21. 6. 6 3 ....................... » 55.116.— Έκτύπωσις 34ου, 35ου, καί 36ου Τόμων “ Θρακικών,,
Έ τησία προθ/κή κατάθεσις Εθνικής Τραπ. (24. 150+29. 350+28. 130 ίσον δρχ. 81.630 ** » 81.630.—

μετά τόκων λήξ. 3. 9. 6 3 ....................... » 124.731.— Μετρητά εις προθ. κατάθεσιν .. » 15.000.—
Έ τησία προθ/κή κατάθεσις Εθνικής Τραπ. Τακτικά έξοδα γραφείου 25 μήνου ήτοι Τυπογραφικά,

μετά τόκων λήξ. 5. 10. 6 3 ....................... » 94.950.— ταχυδρομικά, μεταφορικά, ασφάλιστρα, γραφική II
Έ τησία προθ/κή κατάθεσις Ε θνικής Τραπ. ΰλη, τηλεγραφικά, κλπ. μικροέξοδα .. » 20.939,40

λήξ. 31. 1. 6 4 ............................................. » 95.000.— » 372.339,50 » 175.226,40
’Από διαφόρους δωρεάς είς μνήμην » 11.500.— Είς τρεις προικοδοτήσεις Δρχ. 15.000 —

» συνδρομάς μελών 1960 καί 1961 » 6.565.— 'Υπόλοιπον Ταμείου :
» » άπλών » 1962 ..................... » 6.230.— Οι Είς Μετρητά » 22.338.80
» » δωρητών» 1958 και 1959 » 1.000.—] » Τόκους κληροδοτήματος.................................. » 15.443.—
» » » » 1960 » 1.500.— σ\ » Λ/μόν οψεως Ί ο ν ι κ ή ς .................................. » 2.542.50
» » » » 1961 » 33.050.— " CO » Έτησίαν Ε θνικής Τραπέζης .. » 55.116.—
» » » » 1962 » 27.068.— CO » » » » ....................... » 124.731.—
» » » » 1963 » 2.000.—] » » » » ....................... » 94.950.—
» πωλήσεις καί ένισχ. “ Θρακικών,, » 123.134.— » 212.247.— » » » » » 95.000.— 425.121,30

Δρχ. 600.347,70 Δρχ. 600.347,70 j

Έ ν Ά θήναις τή 31η Ίανουαρίου 1963

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

('Υπ. Φ Μ ανο υη λ ίδ ης ) (Ύπ. Π. Τ σ α τά λ α ς ) ('Υπ. Κ. Ά ν α χ ν ω σ τ α ρ ά ς ) ('Υπ. X. Μ εζ ιλόπουλος) 
('Υπ. χ. Ά π ο σ το λ Ιδ η ς )  
('Υπ. Π. Ν ικο λ α ΐδ η ς )
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΧΟΤ

Της Εξελεγκτικής Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

Έν Άθήναις σήμερον την ΒΙην ’Ιανουάριου 1963, οι κάτωθι υπο
γεγραμμένοι: 1) Χριστόδουλος Μεζιλόπουλος, 2) Χρηστός Άποστολίδης 
και 3) Πέτρος Νικολαίδης άποτελοΰντες την τριμελή Εξελεγκτικήν Ε π ι
τροπήν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ήτις έξελέγη νομίμως κατά την διενεργη- 
θεϊσαν την 26ην Μα'ιου 1961 Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Σωματείου, προέ- 
6ημεν, συμφώνως τω Καταστατικοί, εις τον έλεγχον τής διαχειρίσεως τοΰ 
Ταμείου τοΰ κ. Κώστα Άναγνωσταρά, των ετών 1961 m l 1962, έξ ού προέ- 
κυψαν τά εξής:

Έχρησιμοποιήθησαν διπλότυπα συνδρομών απλών μελών από τοΰ 
άριθ. 1541 μέχρι και τοΰ άριθ. 1739 συμπεριλαμβανομένου. Έκ τών ώς 
άνω διπλοτύπων είσεπράχθη σαν δρχ. 12.795 άφορώσαι συνδρομάς τών ετών 
1960, 1961 και 1962. Παραμένουν ανείσπρακτοι αί κάτωθι έκδοθεΐσαι 
αποδείξεις, αΐτινες δεν ήκυρώθησαν και ών θέλει έπιδιωχθή ή εϊσπραξις: 
άριθ. 1575, 1578, 1582, 1630, 4647, 1668, 1687, 1693 καί 1727.

Έχρησιμοποιήθησαν διπλότυπα δωρητών - τακτικών μελών από τοΰ 
άριθ. 234 μέχρι καί τοΰ άριθ. 361, είσεπράχθη δέ έκ συνδρομών δωρητών - 
μελών τοΰ 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 καί 1963 τό ποσόν τών δραχμών 
64.818.

Παραβαλόντες τά ποσά τών διπλοτύπων με τά έν τω Ταμείω κατα- 
χωρηθέντα, παρετηρήσαμεν ότι άπαντα έχουσι συμπεριληφθή εις την οί- 
κείαν στήλην τών εισπράξεων, ώς επίσης καί πάσαι at γενύμεναι πληοω- 
μαί έχουσι πλήρη δικαιολογητικά.

Είσεπράχθη ωσαύτως από διαφόρους δωρεάς εις μνήμην τεθνεώτων 
τό ποσόν τών 11.500.

Συνεκεντρώθη έξ άλλου από διαφόρους εισφοράς καί πουλήσεις σει
ρών «Θρακικών» τό ποσόν τώ δρχ. 123.134, έκ τοΰ οποίου δρχ. 81.630 
διετέθησαν διά την έξόφλησιν τών 34ου, 35ου καί 36ου Τόμων τών «Θρα
κικών», δρχ. 30.000 εις προθεσμιακήν κατάθεσιν Εθνικής Τραπέζης μέ 
υπόλοιπον εις μετρητά δρχ. 11.504, σύμφωνα μέ τον συνημμένου ισολο
γισμόν.

Αί δαπάναι εις γενικά έξοδα ανέρχονται συνολικώς εις δρχ. 175. 
226,40 αναλυόμενοι εις: Ενοίκια γραφείου καί αποθήκης δρχ. 20.372, 
Μισθούς υπαλλήλου 23.000, διαφόρους φιλανθρωπικάς δωρεάς καί εις 
μνήμην δρχ. 9.417, Τηλέφωνον δρχ. 4.868, Έκτύπωσιν τριών Τόμων 
«Θρακικών» δρχ. 81.630, εις προθεσμιακήν κατάθεσιν δρχ. 15.000 καί 
εις τακτικά έξοδα γραφείου τυπογραφικά, ταχυδρομικά, μεταφορικά, ασφά
λιστρα, γραφική ΰλη, τηλεγραφικά κλπ. δρχ. 20.939,40. Συνεπώς τό ΰπόλοι-
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παν ταμείου μετρητών ανέρχεται εις δ αχ. 10.834,80, δπερ μεταφέρεται εις 
την νέαν χρήσιν.

Ή  κίνησις έξ άλλου των καταθέσεων παρά ταις Τραπέζαις τοϋ Σω 
ματείου παρουσιάζεται ως έξης:
1) Λ)σμδς σψεως ’Γονικής - Λαϊκής Τραπέζης No 3563 δρχ. 2.542,50
2) Έτησία- προθεσμιακή ’Εθνικής μετά τόκων 21.6.63 » 55.116
3) Έτησία προθεσμιακή Εθνικής μετά τόκων 3.9.63 » 124.731
4) Έτησία προθεσμιακή Εθνικής μετά τόκων 5.10.63 » 94.950
5) Έτησία προθεσμιακή Εθνικής μετά τόκων 31.1.64 » 95.000

Σύνολον » 372.339,50

At καταθέσεις αύται δμοΰ μετά των δυο άνω υπολοίπων μετρητών έκ 
δρχ. 22.338,80 συμποσοϋνται εις δρχ. 394.678,30, αίτινες είίναι ή σημερινή 
περιουσία τοϋ Σωματείου.

Έν τελεί θεωροϋμεν ΰποχρέωσίν μας νά συγχαρώμεν τήν Διευθύνου- 
σαν Επιτροπήν τοϋ Σωματείου και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρον κ. Φίλ. Μα
νουηλίδην, χάρις εις τάς άοκνους προσπάθειας και προσωπικάς φροντίδας τοϋ 
οποίου κατωρθώθη κατά τά ελεγχόμενα 'έτη νά έμφανίζωνται τά ώς άνω 
ευνοϊκά αποτελέσματα

Έν ’Αθήναις τή 31η ’Ιανουάριου 1963 
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η

X. ME ΖIΛ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ, X. ΑΠ ΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Π. Ν ΙΚ Ο Λ Λ ΙΔ Η Σ

Μετά τήν .άνάγνωσιν των ανωτέρω δ κ. Πρόεδρος, σύμφωνα μέ τήν 
ήμερησίαν διάταςιν έρωτά εάν υπάρχουν παρατηρήσεις έπϊ των ώς άνω 
πεπραγμένων και καλεΐ τούς έπιθυμοΰντας νά λάβουν τον λόγον. Οί παρ ι
πτάμενοι υποδέχονται μέ χειροκροτήματα τά πεπραγμένα λαμβάνει δεν λό
γον ιό κ. Β. Νικολαΐδης, δ στις λέγει οτι εύχαριστίαι πρέπει νά απευθυνθούν 
προσωπικώς προς τον κ. Μανουηλίδην, δ οποίος είναι ή -ψυχή και ή κινη
τήριος δύναμις τοϋ έπιτελουμένου υπό τοϋ Σωματείου έργου. Κατόπιν όμι- 
λεϊ δ κ. Γεωργιάδης, οστις λέγει τά εξή ς: «Οί λόγοι είναι περιττοί όταν ομι
λούν οί αριθμοί. Τά γενόμενα τυπικώς μόνον πρέπει νά αποδοθούν εις τδ 
Διοικ. Συμβούλιον, διότι δλαι αί θαυμασταί επιτεύξεις ουσιαστικούς ανήκουν 
εις τον κ. Μανουηλίδην, εις τήν προσωπικότητα καί δραστηριότητά του. Νο
μίζω οτι εκφράζω τήν ομόφωνον γνώμην τής Συνελεύσεως» (χειροκρο
τήματα). Ό  κ. Γεωργιάδης ζητεί έν τελεί, όπως δ κ. Μανουήλίδης ά,νακη- 
ρυχθή ώς επίτιμος ισόβιος Πρόεδρος τονίζουν δτι ή αδράνεια των μελών 
τού Δ.Σ. είναι καιρός πλέον νά τερματισθή 'Τπό τό ώς άνω πνεύμα ομι
λούν οί κ.κ. Λ. Γιαννακάκης, X. Καραχαλίδης καί επιδοκιμάζουν έν ομο
φωνία οί παριστάμενοι. Έν συνεχεία σύμφωνα μέ τό 5ον, 6ον μέρος τής 
ημερήσιας διατάξεως εκλέγονται διά μυστικής 'ψηφοφορίας παμψηφεί αί
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δυο Τριμελείς Επίτροπου ήτοι Εφορευτική επί των εκλογών έκ των κ.κ. 
Β. Νικολαιδη, Α. Γιαννακάκη καί Ε, Καραιχαλίδη καί Εξελεγκτική έκ 
των κ.κ. X. ΜΙεζιλοπούλου X. Άποστολίδου καί Π. Νικολαιδη.

ΙΙρδ τής λήξεως τής Γ. Συνελεύσεως >δ κ. Μανουηλίδης αναφέρει τά 
έξης: «Άπευθύνομεν θερμόν χαιρετισμόν καί ευχαριστίας προς πόντος 
τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον ένισχύοντας τό έργον μας. Ιδιαιτέρως εύχα- 
ρι,στούμεν τούς προσελθόντας κατά την σημερινήν Συνέλευσιν, τά μέλη 
του Δ.Σ., τούς αγαπητούς συνεργάτας τής Δ.Ε., τούς δωρητάς καί τάς 
κυρίας δωρητρίας, τά απλά μέλη ’Αθηνών καί Έπαρχ. Επιτροπών, τούς 
συγγραφείς καί συνεργάτας των «Θρακικών», καθώς καί τούς διά διαφό
ρους λόγους άπόντας από την παρούσαν Συνέλευσιν. Ό  ’Αντιπρόεδρος τού 
Σωματείου απουσιάζω ν δεν; παρίσταται. φιίλοξενούμεθα: εις αίθουσαν του 
καί τον εύχαριστοΰμεν». Έ ν τέλει δ κ. Πρόεδρος τονίζει δτι θά ήτο ασυγ
χώρητος παράλειψις εάν δεν άπηύθυνεν Ιδιαιτέρας ευχαριστίας προς τάς 
αξιότιμους κυρίας δωρητρίας. Τό εύοίωνον 'γεγονός τού ενδιαφέροντος των 
ένδεκα κυριών μάς δίδει ελπίδας καί ειμεθα βέβαιοι δτι αύται, επειδή 
έπιτυχώς δρουν καί εις άλλα Σωματεία, θά ευαρεστηθούν νά κάμουν έρ- 
γον των τήν εθνικήν καί κοινωφελή δράσιν καί τού ίδικοϋ μας Σωμα
τείου, θά έγγράψουν δέ κατά τό παράδειγμά των καί άλλας δωρητρίας. 
«’Ιδιαιτέρως ευχαριστώ, λέγει, τούς αγαπητούς προλαλήσαντας διά τούς 
κολακευτικούς προς τό πρόσωπόν μου λόγους των, ώς προς τήν πρότασιν 
δε τού κ. Γεωργιάδου, ευχαριστώ μεν διά τήν τιμήν άνακηρύξεοός μου ώς 
ισοβίου ’Επιτίμου Προέδρου, ήτις μέ συγκινεϊ, άλλ’ ιέπιθυμώ νά έπανα- 
ληφθή τό ήδη γνωστόν δτι πάντοτε θά παρέχω τάς υπηρεσίας μου διά τήν 
πατρίδα μας Θράκην, ώς τούτο έπραξα κατά τήν πολυετή πολιτικήν μου 
σταδιοδρομίαν ώς Βουλευτού καί ώς 'Τπουργού, χωρίς νά επιδιώκω ή νά 
έπηρεάζωμαι από τήν κατάληψιν ή. άνοδον εις τοιαύτας σημαντικάς θέσεις, 
εις άς μέ άνέδειξεν ή εμπιστοσύνη τής Χώρας μας.

Πρέπει εξ άλλου νά προσθέσω δτι μετά τό κλείσιμόν τής υπό έλεγ
χον περιόδου κατά τούς έκτοτε μήνας Φ)ριον, Μάρτιον, ’Απρίλιον καί 
Μάϊον επετεύχθησαν τά ακόλουθα':

1) Ό  διδόμενος εις τό κεφό,λαιον τής λογοδοσίας ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΑΙ πίναξ καθ’ ον έπεδιώκετο ή έγγραφή τεσσαράκοντα πε
ρίπου νέων μελών, δεν θά περιορισθή εις τον άνω αριθμόν, αλλά θά έπαυ- 
ξηθή. 2) Εις τά κεφάλαια «Θ ρ α κ ι κ ά» καί «Ο I κ ο ν ο μ ι κ ή 
κ α τ ά σ τ α σ ι ς» άναφέρομεν πρόβλεψιν· είσπράξεως περίπου 100.000 
δρχ. άνευ εγγυημένης πραγματοποιήσεως. 'Ήδη πληροφορούμεν δτι εντός 
τετραμήνου είσεπράχθη ποσόν δρχ. 80.000 καί ούτως αί υποχρεώσεις μας 
προικοδοτήσεων καί έκδόσεως 37ου Τόμου θά καλυφθούν χωρίς νά θίγουν 
at παρά ταϊς Τραπέζαις καταθέσεις μας. 3) Έλάβαμεν προσφάτως αξίαν
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μνημονεΰσεως επιστολήν τής Προέδρου του εν Ά λεξ) πόλει Συλλόγου 
Κυριών καί Δίδων από ετών ευδοκίμως λειτουργούντος, διά τής οποίας 
ζητεί δπως το Θ. Κέντρον ενίσχυση ηθικώς προσπάθειαν του είς έκθεσιν 
ταπήτων θρακικής τέχνης βυζαντινής εποχής, ήτις θά λάθη χώραν εις τό 
Ζάππειον πατά ’Ιούνιον. Παρακαλούνται συνεπώς αί κυρία ι m i το σύνο- 
λον τών μελιών νά δείξουν ενδιαφέρον έπισκεπτόμενοι την ώς άνοο έκθεσιν 
παροτρύνοντες προς τούτο χαί άλλα φιλιχά καί συγγενικά των πρόσωπα. 
’Έχουν δοθή επίσης υδηγίαι ιείς το γραφείων ΐνα θοηθήση καί συντελέσο.)- 
μεν χαι ημείς διά την επιτυχίαν τής έκθέσεως ταύτης. (Αί τοιαΰται ένέρ- 
γειαι ειχον ώς αποτέλεσμα την επιτυχή και Ικανοποιητικήν προσέλευσιν 
Θρακών άμφοτέρων τών φύλων κ.ά.). 4) Επίσης εύρισκόμεθα είς επαφήν 
με διάφορα Σωματεία Άλεξανδρουπόλεως και Κομοτηνής μέ σκοπόν το- 
νώσεοος καί έπεκτάσεως τών επαρχιακών μας επιτροπών.

'Ο Πρόεδρος μετά ταύτα κηρύσσει την λήξιν τής Συνελεύσεως καί 
παρακαλεΐ τά μέλη σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν νά προσέλθουν κατά 
τάς όρισθησομένας χρονολογίας προς διενέργειαν τών εκλογών.

ΑΊ έκλ,ογαί δια. την άνάιδει.ξι,ν 12 νέων Συμβούλων, ώς καί 10 αναπληρω
ματικών', 'διε'ξήχύησαν, σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν, καί τά κατωτέρω πρα
κτικά, τήν 6ην, Την καί Βην Ιουνίου 1963 -ενώπιον τής Εφορευτικής Έπι-
τροπής. έξελέγησαν δε οί κ.κ.

1)’ Άλεξιάδης Φ. 7) Δεσποτύπουλος
2) Άθανασιάδης I. 8) Μαζαράκης Θ.
3) Βλαχόπουλος Α. 9) Μιχαηλάτσος Γ.
4) Γιαννακάκης Λ. 10) Οικονόμου X.
5) Γιαννακόπουλος .Α. 11) Παπαδοπούλας
6) Δ ίαμα,ντύπουλος Δ. 12) Τσατάλας I ί .

οΐτινες όμού μετά τών 12 παραμενόντων συμβούλων τών κ.κ.:
1) Άναγνωσταρά Κ. 7) Μανουηλίδου Φ
2) ’Αναστασίου Κ. 8) Μιχαήλίδου Β,
3) Βερβελίδου Γ. 9) Ν ικολαΐδου Β
4) Γεωργιάδου Γ. 10) Οίκονομίδη Π.
5) Καραχαιλίδου X. 11) ΓΙα·γιωτέλη Ν.
6) Κοισμίδου Φ. 12) Σαραντή Μ.

άποτελούν τό 24μελές Δ)κόν Συμβούλιον τού Θρακικού Κέντρου.

Α ΝΑ Π ΛΗΡΏΜΑΤIΚΛ ΜΕΛΗ Δ. ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

1) Αποστόλου Α. 6) Καραχαλίδης Ε
2) Βασιλειάδης Β. 7) Κοβαλακίδης Α
3) Βερβελίδης Γ. 8) Μι μήκος Δ.
4) Δούλάς Α. 9) Οίκονομίδης Δ.
5) Ζαρίφης Α. 10) Οικονόμου I.
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Α ' ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Τής ’Εφορευτικής επί των- 'εκλογών ’Επιτροπής του Θρακικοϋ' Κέντρου 

Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι ’Αντώνιος Γιαννακάκης, Βασίλειος Νι- 
κολαΐδης καί ’Ελευθέριος Καραχαλίδης, αποτελούντες την Τριμελή επί 
των εκλογών Εφορευτικήν Επιτροπήν τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου νομίμως 
έκλεγέντες κατά την Γενικήν Συνέλευσιν τής 22ας Μάνου 1963, συνελ- 
θόντες εις τά επί τής όδοϋ Γ ' Σεπτεμβρίου 18 γραφεία τοϋ Θρακικοϋ Κέν
τρου, σήμερον τήν 6ην ’Ιουνίου 1963 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8ην π.μ., 
προέβημεν εις τήν σφράγισιν τής ψηφοδόχου προκειμένου τήν 6ην, 7ην 
καί 8ην ’Ιουνίου 1963 καί κατά τάς ημέρας Πέμπτην, Παρασκευήν καί 
Σάββατον, νά διενεργηθώσιν έκλογαί προς άνάδειξιν, συμφώνους τω Κα
ταστατικού 12 νέων μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, ως καί 10 αναπλη
ρωματικών.

Έν Άθήναις τή 6η Ιουνίου 1963 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η
Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, Β. ΝΙΚΟΑΑ I ΔΗΣ, Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ 

Β ' ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Τής ’Εφορευτικής επί τών εκλογών ’Επιτροπής τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ’Αντώνιος Γιαννακάκης, Βασίλειος Νι- 
κολαΐδης καί ’Ελευθέριος Καραχαλίδης άποτελοϋντες τήν τριμελή επί τών 
εκλογών ’Εφορευτικήν Επιτροπήν τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, νομίμους έκλε
γέντες κατά τάς αρχαιρεσίας τής 22ας Μ ατού 1963, προέβημεν σήμερον 
τήν 8ην ’Ιουνίου 1963 ημέραν Σάββατον καί ώραν 8.30 μ.μ. εις τήν άπο- 
σφράγισιν τής ψηφοδόχου, προ έκυψαν δέ τά κάτωθι αποτελέσματα:

Κατά τό τριήμερον τής 6ης, 7ης καί 8ης ’Ιουνίου έ.έ. προσήλθον καί 
έψήφισαν 31 μέλη, δεδομένου δέ ότι σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν διά 
τήν έγκυρον ψηφοφορίαν απαιτείται ή προσέλευσις τοϋ τετάρτου πλέον 
ενός τών μελών ήτοι μέλη 21 ή εκλογή είναι έγκυρος. Ούτως έξελέγησαν 
παμψηφεί ώς τακτικά μέλη τοϋ Δ. Συμβουλίου οΊ κ.κ. Φ. Άλεξιάδης, I. 
Άθανασιάδης, Λ. Βλαχόπουλος, Α. Γιαννακόπουλος, Α. Γιαννακάκης, Δ. 
Διαμαντόπουλος, II. Δεσπιοτόπουλος, Θ. Μαζαράκης, Γ. Μιχαηλάτσος, 
X. Οικονόμου, Θ. ΙΙαπαδόπουλος καί Π. Τσατάλας, αναπληρωματικά δέ 
οί κ.κ. Α. Αποστόλου, Γ. Βασιλειάδης, Γ. Βερβελίδης, Λ. Δούλάς, Λ. 
Ζαρίφης Ε. Καραχαλίδης, Α. Κοβαλακίδης, Δ. Μιμήκος, Δ. Οίκονομίδης 
καί I. Οικονόμου.

’Εν Άθήναις τή 8η ’Ιουνίου 1963 

Η ΕΦΟPE T T IΚΉ Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η
Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, Β. ΝΙΚΟΛΑΤΆΗΣ, Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ
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To Διοικητικόν Συμβούλων, συνήλθεν εις πρώτην ουνε'δρίαν την 2αν 
’Ιουλίου 1963, ώς εϊθισται, μετά την αναγγελίαν των νέων εκλογών, και 
καθώρισε διαφόρους Έπιτροπάς επί των υπό μελέτην καί εγκρισιν γενικών 
ζητημάτων εξέλεξε δέ μέ την έκ των προτέρων συγκατάθεσιν, διά μυστι
κής ψηφορίας την έποπτεύουσαν καί εκπροσωπούσαν τό Δ)κόν Συμβούλιον 
Διευθύνουσαν ’Επιτροπήν άποτελεσθιεισαν έκ των κ.κ.:

Μανουηλίδου Φ., Προέδρου 
Καραχαλίδου X., Άναπλ. Προέδρου 
Τσατάλα Π., Γενικού Γραμματέως 
Παγιωτέλη Ν., Άναπλ. Γεν. Γ ραμματέως 
Βερβελίδου Γ., Ταμίου

ΤΙ Διευθύνουσα ’Επιτροπή συνήλθεν έκτοτε εις 4 συνεδριάσεις κατ’ 
είσήγησιν δέ τού Προέδρου καί μέ συμφωνίαν άπιεφασίσθη όπως συνε- 
δριάζη άνά Ιδμερον έκαστου μηνός, έκτος εάν μεσολαβούν λόγοι άιναβάλ- 
λοντες την τοιαύτην τακτικήν σύγκλησιν. Έπί τών αποφάσεων τής Δ.Ε. 
αί οποϊαι περιλαμβάνουν όλα τά ζητήματα τοΰ Θ.Κ. τηρούνται αύστηρώς 
καί υπογράφονται πρακτικά. Των συνεδριάσεων άπεφασίσθη δπως μετέχη 
καί τό μέλος τού Δ.Σ. κ. Γ. Γεωργιάδης, όστις >διά των νομικών γνώσεων 
του παρέχει πολυτίμους υπηρεσίας. Τούτο δέ μέχρι τής εις τό εξωτερικόν 
αποδημίας του.

Έ ν συνεχεία των διά τής λογοδοσίας μας άνακοινωθέντων, παραθέ
τομε ν κατωτέρω έγγραφον προς τό 'Τπ. Εξωτερικών, δπερ ώς μάς έπλη- 
ροφόρησεν ό αρμόδιος Δ)ντής διεβίβασεν εις τήν Πρεσβείαν τού Λον
δίνου καί εύρισκόμεθα έν αναμονή τακτόπ’οιήστως τού θέματος, τού Κληρο
δοτήματος τού αειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Στρηνο- 
πούλου.

Προς τό 'Τπουργείουν Εξωτερικών
Δ)νσιν Διοικητικών καί Δικαστικών 'Τπο'θέσεων

Έ  ν χ α ύ θ' α
’Αξιότιμοι Κύριοι,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν να σάς άναφέρωμεν τά κάτωθι καί νά σάς πα- 
ρακαλέσωμεν, ϊνα εύαρεστηθήτε καί προβήτε εις τάς δεούσας ένεργείας:

Ό  προτελευταίος Μητροπολίτης Θυατείρων αείμνηστος Γερμανός 
Στρηνόπουλος, εκληραδότησεν εις τό καθ’ ημάς Θρακικόν Κέντρον, τό πο- 
σόν τών 1.500 αγγλικών λιρών δυνάμει διαθήκης, ής σάς έπισυνάπτομεν 
άντίγραφον. Άπετάνθημεν κατ’ έπανάλη'ψιν προφορικά)ς καί γραπτώς προς 
τήν έν Λοινδίνφ Μητρόπολιν Θυατείρων καί παρεκαλέσαμεν δπως μάς δο
θούν α'ί κατωτέρω διασαφήσεις, ίνα καί ήμεΐς τάς άναφέρωμεν εις τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον τού Σωματείου μας προς τακτοποίησιν τού ζητήματος:

1) Διατί αντί τών λιρών ’Αγγλίας, ώς αναφέρει ή διαθήκη, έγένετο
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μετατροπή αυτών ε<ις χρεώγραφα και ποια ή σημερινή διαφορά μεταξύ 
των λιρών Αγγλίας και τώιν είρημένων χρεωγράφων, εις ά μετετράπησαν 
αύται.

2) Δυνάμει ποιας επισήμου πράξεως το ώς άνω ποσόν άντι των 
Cluirchs Commissioners, ώς αναφέρει ή διαθήκη, κατετέθη εις το εν Λον· 
δίνφ Τραστ τής I. Μητροπόλεως Θυατείρων.

3 ) Έάν ύπάρχη έγγραφον άρνήσεως τών Cluirchs C om m issioners 
όπως δεχθούν ούτοι τήν κατάθεσιν καί επίσης εάν ύπάρχη καί επίσημος 
πράξις τού Τράστ τής I, Μητροπόλεως Θυατείρων, δικαιολογούν τήν παρ’ 
αύτώ κατάθεσιν.

Παρακαλοϋιμεν δπως δεχθήτΗ τάς εκ τών προχείρων ευχαριστίας μας. καί,
Διατελοϋμεν μετά τιμής 

Φ. MANΟΤΗΛΙΔΗΣ 
Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου από τής 

ιδρύσεώς του έν ετει 1926 κ·αί πρώην 'Τπουργδς

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΊΙΤΕΤΞ ΕΙΣ  ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Π ΡΟ Σ 
ΕΠ ΕΚΤΑ ΣΙΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΤ ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ 
Κ ΡΙΣ Ε ΙΣ  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΪΝ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ» ΚΑΙ 

ΠΑΝ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Ε Π Ι TEA Ο ΤΜΕΝ Ο Ν ΕΡΓΟΝ

ΕΠ ΕΚ ΤΑ ΣΙΣ ΚΑΑΔΟΤ Ε Τ Π Ο Ι Ι ΑΣ
Σύμφωνα με τήν άπόφασιν τής Δ. Επιτροπής, έδόθη προς δημοσίευ- 

σιν εις εφημερίδας Αθηνών καί ’Επαρχιών το εξής κείμενον:
Ν έα  π ίστω σις  ένισχύσεω ς προς βράβευσ ιν  άριστούχων μα ϋη τώ ν  

Γυμνασίου .
«Έν συνεχεία προς δημοσιευθεϊσαν καί ''εφαρμοζόμενη ν άπόφασιν τού 

Θρακικού Κέντρου, δπως διά διαθέσεως ποσού δραχμών 100.000 προικο
δότη πτωχάς νεάνιδας έξ εντίμων οικογενειών τής Θράκης μέ σκοπόν τον 
γάμον, άνακοινούνται τά ακόλουθα:

Ή  Διοίκησις τού Θρακικού Κέντρου έλαβε νέαν άπόφασιν διαθέσεως 
ποσού δρχ. 40.0Ό00, ινα διά δρχ. 2.000 έτησίως έκαστος, ένισχύσεται καί 
βραβεύεται πτωχός μαθητής, απόφοιτος Γυμνασίου, διακριθείς δι’ επίδο- 
σιν έπιμελειίας καί έφέσεως διά σπουδάς, εξ εντίμου οικογένειας τής Θράκης.

ΤΙ τοιαύτη χορηγία θά παρέχηται καθ’ υπόδειξιιν τού Γυμνασιάρχου, 
τού οικείου Καθηγητικού Συλλόγου καί κατόπιν έγκρίσεως τής τοπικής 
Επαρχιακής ’Επιτροπής τού Θρακικού Κέντρου, όπου λειτουργούν τοιαύ- 
ται, τελειωτικής δε επικυρώσεως, παρά τής έν Άθήναις Διοικήσεως.

Θά προτιμιόνται οί μαθηταί, αχτίνες από τού πρώτου έτους τής φοι- 
τήσεώς των εις τά Γυμνάσια, έπέδειξαν επιμέλειαν προς μάθησιν, μέ άρί- 
στην διαγωγήν, κατόπιν έγκρίσεως τού Γυμνασιάρχου καί τών Καθηγητών.

Ή  Διευθύινουσα ’Επιτροπή τού Θρακικού Κέντρου»
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’Ήδη ώς άνειφέραμεν, ήρξατο ή εφαρμογή των προικοδοτήσεων χα'ι 
θά ακόλουθήαη καί των μαθητών καί ή συνέχισις άμφοτέροκν θά έξαρτηθή 
από την φροντίδα, των κατά τόκους έκαργιαχών επιτροπών, αϊτινες πρέπει 
νά αυξηθούν, ΐνα οί Θράκες των περιοχών των ευεργετηθούν από τάς έγ- 
κριθείσας πιστώσεις τών 140.000 δρχ., άς έθεσεν εις την διάθεσίν των 
τδ Θρακικον Κέντρον, τδ οποίον προέβη εις την θυσίαν αυτήν καί αί το
πικοί επίτροποί θά. έχουν τήν .ευθυνην τής επιτυχούς καί εγκαίρου πρα- 
γματοποιήσεως, ίνα: εξαντλούμενης τδ ταχύτερου τής ώς άνω πιστώσεως 
διατεθή νέα τοιαύτη. Τονίζεται Ιδτι τδ Θρακικον Κέντρον έχει ώς σκοπδν 
νά συνέχιση τάς τοιαυτας περί εύποιΐας εξορμήσεις του.

ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Λ Ι Π ΡΟ Σ ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΔΩΡΗΤΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΩΝ Π ΡΟΣΩ Π ΙΚ ΟΤΗ ΤΩ Ν

Άθήναι 2 Δεκεμβρίου 1962
’Αγαπητέ κ. Μανουηλίδη,

Σάς συγχαίρω εΐλικρινώς διά τδ τεράστιον καί τόσον χρήσιμον έργον, τδ 
όποιον έπιτελεΐ τδ «Θρακικον Κέντρον» του οποίου προΐστασ'θε, καί τδ όποιον 
δικαίως εκτιμά τα ι. παρά τε τών επισήμων καί τοΰ κοινού.

Σάς ευχαριστώ, ιδιαιτέρως, δι’ όσα καλά περί έμοΰ περιέλαβον αί έκά- 
στοτε εκδόσεις του «Θρακικοΰ Κέντρου» καί ομολογώ ότι. προσπαθώ, έστω 
καί επ’ ελάχιστόν νά συμβάλω καί εγώ εις τδ έργον σας.

Φιλικώτατα 
ΣΤ. ΓΟΝΑΤΑΣ

Έν Άθήναις τή 9η Σεπτεμβρίου 1963 
Προς τον κ. Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
Όδός Γ ' Σεπτεμβρίου 18 Έινταΰθα’

Σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστώ υμάς θερμώς καί δι’ υμών τήν Διευθΰνουσαν επιτροπήν 

τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, διά τήν τόσον τιμητικήν άνακήρυξίν μου ώς επι
τίμου μέλους τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ώς καί διά τους φιλόφρονας λόγους 
με τους οποίους εΰηρεστήθητε νά συνο'δεΰσητε τήν σχετικήν προς μέ άνα- 
κοίνωσιν.

Παρακαλώ θερμώς νά πιστεύσητε δτι τδ ενδιαφέρον μου υπέρ τοΰ 
πρεσβυγενοΰς καί τόσας εθνικάς* υπηρεσίας προσενεγκόντος σωματείου 
υμών, ώς καί υπέρ τοΰ πολυτίμου περιοδικού του τά «Θρακι/ά» θά πα- 
ραμένη πάντοτε αμείωτου.

Μετ’ εξαίρετου τιμής 
ΑΝ. Κ. (ΙΡΛΑΝΔΟΣ
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Άθήναι 22-10-62
Φίλε κ. Μάνου ηλίδη,

Ευχαριστώ θερμότατα διά την αποστολήν του 35ου τόμου των «Θρα- 
κικών» καί αισθάνομαι την ανάγκην νά. σάς συγχαρώ διά την λαμπράν 
αυτήν εργασίαν εις την οποίαν μετά τόσου ζήλου από ιέτών έχετε άποδυθή.

’Ιδιαιτέρως έφείλκυσαν τήν προσοχήν μου τά έν τελεί του τόμου ανα
γραφόμενα περί τής έκπαιδεύσεως τών τέκνων των έν ’Αμερική Ελλήνων 
διά τήν έκμάθησιν τής μητρικής των γλώσσης, καθώς καί περί τής ανάγκης 
τής συσσω μάτωσε ως τών πολυαρίθμων εκεί ελληνικών όργανώσειον προς 
άντιμετώπισιν τής προπαγάνδας τών Σλαύων.

Είναι πράγματι σοφά αυτά πού γράφετε, τεκμηριωμένα δε επί στατι
στικών στοιχείων, καί ούδεμία αμφιβολία, ήμπορεϊ νά ύπάρξη επί τής ανάγ
κης άνανήψεως προς πρόληψιν του πλήρους αφελληνισμού τών νεωτερών 
ελληνικών γενεών τών ΗΠ Α . ’Ά ς έλπίσωμεν τουλάχιστον, οτι τό έγερτή- 
ριον αυτό σάλπισμα θά φθάση εις τά ώτα εκείνων πού πρέπει νά τι) ακού
σουν. Είναι αλήθεια οτι. ή παράδοσις τών εθνικών ευεργετών έχει δυστυ
χώς προ πολλού διακοπή, άλλ’ ίσως θά εύρεθούν μερικοί από τούς εκεί 
μονίμως ·έγκατεστημένους, οί όποιοι νά συγκινηθοΰιν καί νά ενεργήσουν 
από κοινού προς αποτροπήν τού έπαπειλούντος κινδύνου.

Μετ’ εξαίρετου τιμής 
Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 

Ναύαρχος

Έν Θεσσαλονίκη τή 23η ’Οκτωβρίου 1962
’Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Έλαβον τον νέον λαμπρόν τόμον, 3δοιν· τών «Θρακικών» καί ευχαρι
στώ θερμώς. Λίαν χαρακτηριστικόν καί πάλιν δείγμα, τής υπέροχου πα
τριωτικής εργασίας σας.

Τά από καρδίας συγχαρητήριά μου ώς καί εις όλους τούς ευγενικούς 
συνεργάτας σας διά τήν διστήρησιν τής Θρακικής Ίεράς ’Ιδέας. Έκτος 
τής χ α ρ ά ς  καί υπερηφάνειας, πού αισθάνομαι οσάκις λαμβάνω τά «Θρα- 
κικά», συνεκινήθην ζωηρώς, διότι πρόκειται περί πνευματικής εργασίας 
τού έξοχου εκείνου πατριώτου καί σοφού τού Γένους Διδασκάλου, τού αει
μνήστου Γεωργίου Γιαννακάκη, τού οποίου είχον τό ευτύχημα νά είμαι 
μαθητής.

Καί πάλιν σάς ευχαριστώ θερμώς καί
Διατελώ με αισθήματα τιμής καί αγάπης προς όλους

Δ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΤ
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’ Αθήνα ι τη 9η ’Οκτωβρίου 1962
’Αγαπητέ μου κ. 'Τπουργέ,

’Έλαβον το σύγγραμμά σας «ΘΡΑΚΙΚΑ» και Σας ευχαριστώ πολύ.
Συγχαίρω ΓΤμάς διά το Εθνικόν περιεχόμενόν του, καί δι’ ολον έργον 

τοϋ Κέντρου Σας.
Μέ έκτίμησιν 

Δ. ΖΙΙΣΟΠΟΤΛΟΣ 
τ. Γεν. Γραμμ. 'Τπ. ’Εσωτερικών

Άθήναι 6)10)1962
’Αγαπητέ κ. Μανουήλίδη,

Τό άρθρον σας «Μήνυμα προς τον απανταχού Ελληνισμόν» είναι 
εξαιρετικόν. Σάς συγχαίρω θερμά, διά τό πατριωτικόν τούτο έργον.

'Τμέτερος 
ΚΑ. ΝΙΚΟΑΑΟΤ

Έν ’Αθήνα ις τη 10-11-1962
’Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

Τό γεμάτο από παλμόν πατριωτικόν άρθρον σας «Μήνυμα προς τον 
απανταχού Ελληνισμόν» με προσοχήν άνέγνωσα την Κυριακήν. ’Έγινε 
μάλιστα αφορμή νά μάθω ότι καί ο δόκτωρ Καλλίμαχος τον όποιον ήξευρα 
ώς διακεκριμένον κληρικόν τής ’Αλεξάνδρειάς καί τού οποίου 6 υιός είναι 
διεθνούς φήμης σολίστας τού φλάουτο ότι είναι πατριώτης μας καταγόμε
νος από την Μάδυτον πάλιν γνωστήν τού Ελλησπόντου διά τούς εύσωμους 
άνδρας οι όποιοι ύπηρεφανεύοντο ότι κατάγονται κατ’ ευθείαν από τούς 
συδηροφράκτους ’Αχαιούς πολεμιστάς. Λυπούμαι μάλιστα: ότι δεν μοϋ έπέ- 
τρεψεν ό χρόνος νά τον γνωρίσω' προσωπικούς εις τά γραφεία τής συντά
ξεως τής ελληνικής μας εκεί έφημερίδος.

Τό άρθρον Σας ρεαλιστικόν μέ την ωμήν παράθεσιν επιχειρημάτων 
πρέπει νά έφελκύση τήν προσοχήν όλων, όσοι έχουν την ευθύνην διά τον 
έν δια,σπορά Ελληνισμόν. Εις οικογένειαν ’Ιατρού έκ Κύπρου έχοντος δια- 
κεκριμένην θόσιν εις την διεύθυνσιν Δεριμ. τμήματος μεγάλου νοσοκομείου 
παρηκολούθησα τό τραγικόν αυτό πρόβλημα τής διδασκαλίας τής γλώσσης 
διότι εις τήν αχανή αυτήν πολιτείαν τής Ν. 'Τόρκης καί Πενσυλβανίας 
οι "Ελληνες κατοικούν μεμονωμένως καί επομένως δεν δύνανται νά δια
τηρούν σχολεία. ’Ενθυμούμαι ότι. παραπλεύρους τής εκκλησίας μας τού 
'Αγ. ’Ελευθερίου είδα εις μικρόν κτίριον έγκατεστημένην Έλληνοαμερι- 
κανικήν σχολήν όπου τάς Κυριακάς καί έορτάς καί καθημερινώς εις νυ
κτερινός ώρας διδάσκονται τήν γλώσσαν, αλλά καί τήν κατήχησιν από τον 
ιερέα καί εκτάκτους διδασκάλους σπουδάζοντας εις τά εκεί Πανεπιστήμια 
καί εθελοντικούς προσφερομένους.
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Συνήντησα πολλούς από αυτούς τούς συμπατρ ιώτας μας ιδία εις την 
Ούάσιγκτων, συνταξιούχους, νά επιδίδονται εις μελέτην της Γραφής υπό 
την καθοδήγησήν των αδελφών τού ’Ιεχωβά. Πρέπει νά προσθέσω ότι έγνώ- 
ρισα δύο Ιερείς 'Έλληνας, οΐ οποίοι κα ί το ι ή σαν εύπρεπώς ξυρισμένοι και μέ 
κομμένα μαλλιά όπως όλοι οι των διαφόρων δογμάτων κληρικοί ή σαν καλοί 
επιστήμονες, είδικώς σπουδάσαντες τά σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα 
καί τάς εξελικτικός ιδέας καί μεταβολάς πού κατ’ ανάγκην έσημειώθησαν 
από την εισβολήν καί εισροήν των γυναικών εις τούς διαφόρους τομείς τής 
βιοπάλης. Ή  παρακολούθησές των παιδιών, ή καθοδήγησις τής επικινδύ
νου ηλικίας, ή ιάιντίδρασις εις τά γαργαλιστικά διφορούμενα του περιοδι
κού τύπου καί των διαφόρων εώθηνών εκδόσεων αγνώστων προχειρολόγων, 
ακόμη δέ καί τών ποικιλώνυμων προβολών αισχρού περιεχομένου τούς 
αναγκάζει εις στενήν συνεργασίαν μέ τούς αντιπροσώπους καί κληρικούς 
τών άλλων δογμάτων νά προσπαθούν νά αντιτάσσουν συντηρητικήν γραμ
μήν αλλά, συγχρονισμένην. Τό πρόβλημα πού θίγεται θά έπρεπε νά συζη- 
τηθή εύρύτερον στους υπευθύνους κύκλους τής εκκλησίας καί τών 'Τπουρ- 
γείων Παιδείας καί ’Εξωτερικών.

’Έχετε άτομικώς όλην την δύναμιν τής επιβολής την οποίαν Σάς δί
δει ή πολιτική Σας άκεραιοτης, ή μεγάλη πείρα από ανάλογα προβλήματα 
πού μάς έδωσαν τό ξερίζωμα τών κοινοτήτων μας, από την Θράκην καί την 
Μ. ’Ασίαν.

’Αλλά καί τάς δυσκολίας πού παρείχαν καί παρέχουν εις τούς ομογε
νείς εις τάς χώρας τών Βαλκανίων. Εύχομαι τό άρθρον Σας νά εύρη άπή- 
χησιν καί νά Σάς δώση, νέαν αφορμήν διά νά δώσητε κατευθυντηρίους 
γραμμάς διά νά προληφθή. τοιουτοτρόπως ή άφομοίωσις καί συγχώινευσις 
τών ομογενών μας εις την μεγάλην αυτήν χοόραν πού 'όμολο'γουμένως τούς 
προσφέρει άφθονα τά υλικά μέσα, ενώ έξ άλλου ή κόπωσις καί ή έξάν- 
τλησις από την εργασίαν καί την βιοπάλην δεν τούς επιτρέπει, ούτε τούς 
παρέχει διαστήματα χρόνου δι’ ανάλογους μελετάς.

Αξιοθαύμαστοι ίσως εις τό σημεΐον αυτό είναι οΊ Εβραίοι, οί οποίοι 
απέκτησαν διά μέσου τών αιώνων την πείραν νά διακρατούν εν συνοχή 
τά μέλη τών κοινοτήτων των. Ή  άνάγίνωσις τού έμπεριστατοομένου Σας 
άρθρου μου έδωσε νέαν αφορμήν νά εκτιμήσω άπαξ έτι την ανήσυχον 
δραστηριότητα πού ζητεί νά εύρη νέους ορίζοντας καί νέας κατευθύνσεις 
εις τά μεγάλα μας εθνικά καί κοινωνικά προβλήματα.

Λ. ΒΛΑΧΟ IIΟΤΑΟΣ 
Ιατρός

Έν ’Εδέσση τή 1η ’Ιανουάριου 1963
’Αξιότιμε κ. Φ. Μανουηλίδη,

Έπικαιρότατον είναι τό μήνυμά σας προς τον απανταχού Ελληνισμόν
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διά τον άμεσώτατον κίνδυνον, διά την υπόστασιν τής Ελληνικής Φυλής, 
ά ξ ιο εκ α ινετώτατον.

Αυτή έχει πολλούς, πιστούς φίλους, αλλά καίι πολλούς δυσμενείς καί 
άτεγκτους εχθρούς καί προς αυτούς παλαίει από τής έμφανίσεώς της άδια- 
λείπτως. Ή  πάλη δέον νά συνεχισθή άόκνως καί άγρύπνως με σύστημα 
καί μέθοδον προς τούς τοιούτους απηνείς εχθρούς, χάριν τής ύ,ποστάσεως 
τής ελληνικής φυλής. Ανάγκη δι’ αυτό νά καλλιεργήται έντατικώς απαν
ταχού τού Ελληνισμού ή ελληνική Παιδεία, μάλιστα δέ με εθναποστόλους 
διδασκάλους καί καθηγητάς. Παραλλήλως προς αυτούς πρέπει νά ΐσταν- 
ται φρουροί ακοίμητοι οί ιερείς, οί κατά τόπους προύχοντες καί ολοι οί 
δεδοκιμασμένοι νά μάχονται άκαταβλήτως καί συνεχώς. Επίσης παραλ
λήλους προς τούς ανωτέρω νά προσφέρωνται άγωνιστικώς καί εύ-συνειδή- 
τως οί. επίσημοι αντιπρόσωποι τής Ελληνικής Πατρίδος καί οί διπλωμα
τικοί υπάλληλοι με ενθεον πατριωτικόν ζήλον, οπουδήποτε αν υπηρετούν. 
"Ολοι οί ανωτέρω, όπως ορθότατα διατυπώνητε, νά συντονίζουν τάς ένερ- 
γείας των άλληλοενισχυόμενοι έν πλήρει. πανελλήνια) ένεάσει καί εν πλήρει 
έπιγνώσει τού σκοπού, ού έτάχθησαν φρουροί ακοίμητοι.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον Φυλή, ’Έθνος, "Αρχοντες, Κυβερνήται, 'Επάλ
ληλοι καί ιδιώται νά υπηρετούν ηνωμένοι τον αυτόν σκοπόν με σύστημα 
καί μέθοδον σόικνως, ώς άπλοι ήρωες μαχηταί προς διάσωσιν τής ελληνι
κής γλώσσης, οπού αυτή κινδυνεύει καί προς έξάπλωσιν καί διάδοσιν τής 
ελληνικής Παιδείας καί ’Ορθοδοξίας.

Εύχομαι τό νέον έτος 1963 αίσιον καί ευτυχές μέ καρποφόρους έθνι- 
κάς κατακτήσεις.

Μετ’ έξιδιασμένης έκτιμήσεως 
Α. Π Λ Π Α Χ ΡΙΣΤΟ Τ 

Καθηγητής

Π ρετώρια τη 8η Σεπτεμβρίου 1963 
Προς τον Άξιότιμον Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου 
κ. Φίλιππον Μανουήλ ίδην ’Αθήνας.

Κύριε Πρόεδρε,
Ευχαρίστως σας πληροφορώ ότι εγκαίρως έλαιβον τον 36ον τόμον των 

«Θρακικών». Έδω εις την μακρυνήν χώραν τής ’Αφρικής, ή άνάγνωσις 
των αγαπητών «Θραίκικών» μοί προξενεί άναικούφισιν τού πόνου τής ξε- 
νητιάς καί χαράν μεγάλην διότι εύρέθησαν άνθρωποι εκ Θράκης πονούντες 
τό:ν τόπον ■ νά φροντίζουν διά δημοσιεύσεως σχετικώς μέ την ιδιαιτέραν 
μας πατρίδα Θράκην. Εύχομαι όπως δ Θεός σάς χαρίζει δύναμιν διά νά 
έξακολουθήσητε τό πατριωτικόν σας τούτο έργον.

« Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α » 13
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Έ πί τι) εύκαιρίρ εσωκλείω επιταγήν 5 λιρών ώς συνδρομήν του έτους 
1963 και υπόσχομαι ν’ αυξήσω αυτήν εις εύθετώτερον χρόνον.

Μετά τιμής καί σεβασμού 
ΑΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΤ — ΜΑΝΑΚΑ 

’Εν Σουφλί ο) τή 17η Δεκεμβρίου 1961 
Προς τό Θρακικόν Κέντρον Εις ’Αθήνας

’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
ΙΙρό πολλών ήδη ημερών έλαβον τά άποσταλέντα μοι πέντε αντίτυπα 

τοϋ 34ου τόμου των «Θρακικών», άτινα καί διένειμον πάραυτα, εις τούς 
ενταύθα συνδρομή τ άς.

’Όντως τό περιεχόμενον καί του τόμου τούτου είνα'ι πολυτιμότατου 
καί χρησιμώτατον, αποτέλεσμα κόπου καί μόχθου τών συγγραφέων του, 
καί ύπερεκχυλιζούσης άδολου καί φλογέρας αγάπης προς την αγαπημένην 
καί άγιασμένην Θράκην μας, την δουλήν καί την έλευθέραν, άλλα καί 
προς την ένδοξον καί ταλαιπωρημένων 'Ελλάδα μας, γενικώς.

Όποια λοιπόν τιμή ανήκει εις τούς μοχθούντας άνιδιοτελώς συγγρα
φείς τών «Θρακικών», άλλα κυρίως εις τό Προεδρείου καί τό Διοικ. Συμ
βούλιου τοϋ Θρσκικοΰ Κέντρου, δπερ 'δεν φείδεται κόπων καί θυσιών, 
διά νά 'διασώση τοιούτους άδάμαντας, ήτοι τον ανεκτίμητου θησαυρόν τής 
«λαογραφίας», εξ ής θά άντλώσιν αί έπερχόμεναι γενεαί, πολύτιμα διδά
γματα διά τήν ένδοξον Ελλάδα, αλλά καί διά τήν ’Επιστήμην!

Άτυχώς, σήμερον, τό περιεχόμενον τής «Λαογραφίας», δεν ευρίσκει 
τήν όφειλομένην «ιναγνώρισιν παρά τών διαφόρων — ελάχιστων άλλωστε 
— αναγνωστών, ανεπισήμων καί επισήμων, καί σχεδόν ούδεμία τιμή εις 
τούς ταπεινούς καί κοπιώντας έργάτας της.

II αρά. ταύτα, είμαι βέβαιος, ότι μετά πάροδον ετών, θά θεωρηθώσιν 
οϋτοι ώς σπουδαίοι έρευνηταί, καί θά τιμηθώσιν μέ τό έξαίρετον μετάλ- 
λιον τής αθανασίας, καί θά συγκαταριθμηθώσιιν εις τό πάνθεον τών Ήροόων 
εκείνων, οίτινες αφιέρωσαν εαυτούς διά τό μεγαλείου τής ενδόξου Ελλάδος.

Ό  υποφαινόμενος καταβολών έπί 32 ήδη έτη κόπους καί μόχθους διά 
τήν συγκέντρωσιν λαογραφικού υλικού, πλήν τών επαίνων τής «Γλωσσικής 
εταιρείας ’Αθηνών» καί τού Θρακικού Κέντρου, ή τόνισε ν αδιαφορίαν.

Έκ τού λόγου τούτου, ομολογώ ότι ήσθάνθην μεν αρκετήν κάμψιν 
τού ζήλου μου, άλλ’ υπόσχομαι στι άνακτών τάς ήθικάς δυνάμεις μου, θά 
συνεχίσω τό εργον, διά τής υποβολής 'Τμΐν καί τού υπολοίπου λαογραφι- 
κού μου υλικού εν καιρώ.

Έπί τούτοις, ευχόμενος, επ’ ευκαιρία τών κοσμοσωτηρίων εορτών, 
εις πάντας "Γμάς υγείαν καί ευτυχίαν, προς εύόδωσιν τού άκρως εθνικού 
έργου όπερ έπιτελεΐτε, διατελώ μετ’ εξαίρετου τιμής

ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΜ ΑΤΙΟΤ - Μ Π AM ΓΙA ΛI ΤΗΣ 
Δ η μο δι δάσκα λος
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Έν Σουφλίω τή 11 Απριλίου 1963 
ΙΙρός τον κ. Πρόεδρον τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου

’Αθήνας
’Από ήμερων ήδη Ιλαβον τά αντίτυπα του 36ου τόμου ατινα καί διέ

νειμαν αμέσως εις άπαντα τ:ά μέλη τής ενταύθα, επιτροπής τοϋ Θρακικοϋ 
Κέντρου.

Αισθάνομαι καί πάλιν την ύποχρέωσιν νά υπογραμμίσω τό μνημειώ
δες εργον του υπό την έπαξίαν Προεδρίαν Σας Θρακικοϋ Κέντρου οϋ- 
τινος οί εκδόσεις θά άποβώσιν άπαστράπτοντες άδάμαντες έν τή ιστορική 
εξελίξει τοϋ 'Έθνους, δεικνύουσαι εις τάς έπερχομένας γενεάς «τί είχεν 
ή Ελλάς τί έχασε καί τί τής πρέπει».

Θά ήιμην πολύ ευτυχής αν ήδυνάμην καί εγώ έν τώ μέτ,ρω των δυνά- 
μεών μου νά βοηθήσω εις τό εθνικόν καί θεάρεστον τούτο· εργον.

Μέ πολλή ν αγάπην καί έκτίμησιν 
ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΜ ΑΤΙΟΤ - ΜΠΑΜΤΙΑΛΙΤΗΣ 

Δ)ντής Γ ' Σχολ. Σουφλίου

Καβάλα 7-8-1963
Άξιότιμον κ. Κυριάκον Βαφείδην,

Έ ν πρώτοις εύχομαι περαστικά σας. Ευχαριστώ διά την λογοδοσίαν, 
τήν Οποίαν διεξήλθον μετά προσοχής.

'Ο κ. Πρόεδρος διακρίνεται διά τήν άφοσίωσιν, τήν λατρείαν του 
προς τήν Θράκην απ’ άκρου εις άκρον. Πραγματικός Απόστολος τής ιδέας. 
Αογοδοτώιν παρουσιάζει έν άπολογισμω τά έν κόπρο καί μόχθο) έπιτεύγματα, 
ελέγχει τεχνηέντως, νουθετεί δικαιωματικώς καί ούτως ειπεΐν πατρικώς, 
άπαντας τούς νεωτέρους Θράκας. Καί πάλιν εύχομαι περαστικά σας.

Μέ ·βαθεΐαν έκτίμησιν 
ΑΧΙΛΛΕΤΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Εισηγητής Επιτροπής Καβάλας

Έν Άλεξανδρουπολει τή 1η ’Ιουλίου 1963 
Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην Πρόεδρον «Θρακικοϋ Κέντρου»

Ά θ  ή ν α ς
Φίλτατε κύριο Πρόεδρε,

Τό Διοι%. Συμβούλιον τού Συλλόγου Κυριών καί Δδων Άλεξανδρου- 
πόλεαις, ύστερα από τήν επιτυχίαν, πού εσημεία)σε ή έκθεσις Ταπήτων μέ 
■σχέδια Θράκης στο Ζάππειο Μέγαρο, θεωρεί ύποχρέωσιν του νά ευχαρι
στήσω ολόψυχα τά άξιότ. μέλη τοϋ «Θρακικοϋ* Κέντρου», διά τό ζωηρό 
ενδιαφέρον, πού έξεδήλωσαν διά τήν εργασίαν τής Ταπη τουρκικής μας 
Σχολής καί Ιδιαίτερα εσάς διά την πολύτιμη συμπορά στάσίν σας.

Μέ βαθεΐα ίκαΐνοποίησιν διαπιστώσαμε τήν έ,κδηλη επιδοκιμασίαν τών
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πολλών και! 'εκλεκτών επισκεπτών τής ©κθύσθώς μας διά την προσπάθειαν 
μας αυτήν, που έκτος από την παραγωγικήν και κοινωνικήν της σημασίαν, 
μπορεί κα! ανανεώνει τον πατροπαράδοτο καλλιτεχνικό θησαυρό τής Θρά
κης μας σε μια μορφή συγχροινισμένου κα! καλαίσθητου σχεδίου.

Θέλομεν να πιστεύωμεν, εύγενέστατε κύριε Πρόεδρε, δτι ή εκθεσίς 
μας στην ’Αθήνα, ©δημιούργησε) κοντά στα άλλα, κα! ένα. σταθερόν σύνδε
σμον μέ τό «Θρακικό Κέντρον», πού τό εθνικόν κα! πνευματικόν του έργον, 
τόσο έντονα σφραγισμένο από τή δική σας προσωπικότητα, βαθιειά έκτι- 
μώμεν. Κρίμα, πού συνέπεσε τ!ς ίδιες μέρες τό ταξίδι σας στο εξωτερικό 
κα! δεν είχαμε την χαράν νά σάς δούμε κα! ν ’ ακούσουμε την έγκυρη κρίσιν 
σας διά τήν εργασίαν μας. ”Ας έλπίζωμε πόος ή ευκαιρία θά δοθή πάλι.

Στά εκλεκτά Μέλη τού «Θρακικού Κέντρου» μαζί μέ τ!ς θερμές μας 
ευχαριστίες στέλνουμε κα! τον πολύ εγκάρδιο χαιρετισμόν μας. 

ν Μέ Ιδιαίτερη τιμή
Ή  Πρόεδρος Ε. Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔΟ Υ

’Εν Καβάλα τή 3-11-1960 
Άξιότιμον κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον Θρακικοϋ Κέντρου ’Αθήνας

’Αξιότιμε %. Πρόεδρε,
Διά τού παρόντος έρχομαι νά έκφράσω τάς άπειρους μου ευχαριστίας 

διά τό άποσταλέν μοι εκ μέρους Σας βιβλίον τού 32ου τόμου τών «Θρακι- 
κών» δπερ είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά μοΊ έγχειρίση ό έν Καβάλα τού 
Θρακικοϋ Κέντρου ακάματος εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Βαφείδης.

ΓΩς Θράκες ήμεϊς ο! νεώτεροι ελάχιστα σχετικώς έγνωρίζομεν περ! 
Θράκης, ήδη δέ μέ τάς περιοδικός εκδόσεις τών «Θραικικώΐν» πλήρεις εύ- 

. γνωμοσύνης εθνικής υπερηφάνειας και χαράς ιάναγινώσκοντες διδασκό- 
με'θα τά τόσα, άξια λόγου περ! Θράκης πράγματα κα! είμεθα εύγνώμονες 
τόσον προς ΓΤμάς οσον κα! προς τό έπιλεκτον έπιτελεϊον τών εκλεκτών 
συνεργατών Σας.

Μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν άντικρύζομεν μορφάς έκλιπόντων έπιφα- 
■ νών άνδρών — Θρακών λογιών — Διδασκάλων — Κληρικών κλπ. μέ πε

ριγραφήν περ! τής δράσεως ενός έκάστου. Εις τό -κεφάλαΐαν τούτο έπιτρα- 
πήτω μοι νά θύσω ύπ’ όψΊν 'Τμών οτί δεν είδον (προφανώς νά μην έλαβε 
γνώσιν τό «Θρακικόν Κέντρον») τάς μορφάς κα! τήν δράσιν δύο έκλιπόντων 
έπ’ εσχάτων Θρακών Μητροπολιτών έχόντων άξιόλογον έθνικοεκκλησια- 
στικήν δράσιν τού έκ Συληβρίας Μητροπολίτου πρ. Μυριοφύτου - ΙΙερι- 

- στάσεως και ’Ελευθέρουπόλεως Σωφρονίου Σταιμούλη άποβιώσαντος έιν 
γήρατι βαθεϊ εις τάς ’Αθήνας πρό τινων μηνών (1960) κα! τού έκ Μαδύ- 
του Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου άποβιώσαντος



Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Α 197

καί τούτου έν Άθήναις επίσης εν γήρατι βαθεϊ κατά Σ)βριον 1955 εξ 
υπερβολικής λύπης ή'ν έδοκίμασεν έκ των άνδελληνικών γεγονότων των 
Τούρκων τής Κων)πόλεως. Διά τούτον δύναμαι νά συγκεντρώσω περισ
σότερα στοιχεία και πληροφορίας μετά φωτογραφίας καί σάς άποστείλω 
καθόσον γνωρίζω τούς εν Άθήναις διαμένοντας παρά την Κυψέληίν ανε
ψιούς του. Διά τον πρώτον δεν γνωρίζω πλήν ότι έτύγχανε αδελφός τού 
τέως γερουσιαστού Μιλτιάδου Σταμούλη.

Έπί τούτους διατελώ μετά τιμής καί σεβασμού 
ΑΧΙΛΛΕΤΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

Έφορ. 'Τπάλληλος

Θεσσαλονίκη 25 Μαρτίου 1963

Προς τό Αιοι-κ. Συμβούλων τού ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ
- Εις Αθήνας.

Σεβαστέ μου %. Πρόεδρε,
Είμαι κάτοχος τής ύπ’ άριθ. 1069 καί από 12 τρέχοντος μηνός ύμε- 

τέρας επιστολής. Είμαι ύποχρεωμέΐνος νά σάς παρακαλέσω δπως μοί έπι- 
τρέψητε ν ’ άποποιηθώ· τάς έν αυτή υπερβολικός, τή αλήθεια, φιλοφρονή
σεις καί τιμητικός, ομολογουμένως, δ ι’ εμέ εκφράσεις σας. Δεν έπρα,ξα είς 
Καβάλαν ούδέν περισσότερον των όσων ώφειλον, άποδειχθείς την όντως έπί- 
ζηλον θέσιν τού είισηγητού τής εκεί Επιτροπής σας. Πιστεύσας είς τάς 
διακηρύξεις καί τά ιδανικά τού ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ, τού τόσον 
πολυσχιδώς καί έθνοφελώς δρώντος, έπρεπε νά συμβάλω όσαις έν έμοί 
δυνάμεσι, είς την καλλιέργειαν καί ρίζωσιν τούτων είς την περιφέρειαν 
καί την πάλιν τών πάλαι ποτέ λαμψάντωιν Φιλίππων, την φιλοξενήσασαν 
τόσας καί τόσος χιλιάδας συμπατριωτών μας καί έν τή οποία οί προσφυ- 
γόντες μετά την επάρατον μικρασιατικήν καταστροφήν τόσον επωφελώς 
διά την οικονομικήν καί εθνικήν άνάπτυξιν τού Νομού Καβάλας είργά- 
σθησαν καί εργάζονται. Καί άν δέν είχομεν την μωράν καί ©πιζημίαν φι
λοδοξίαν ένίων άποβλεψάντων είς την διά τής Όργανώσεώς μας είσπή- 
δησιν είς τό Κοινοβούλιον ή άλλους εξ ίσου δι’ αυτούς ένδιαφέραντας ’Ορ
γανισμούς, θά εϊχωμεν έπιτελόση εργασίαν περίπου έφάμιλλον προς την 
ύμετέραν.

Άνταποδίδων τάς φιλοφρονήσεις σας, διαδηλώ· ύμυν την άκρατον ευ
γνωμοσύνην μου διά την προς τό πρόσωπόν μου εμπιστοσύνην σας δι’ ήν 
καί ευχαριστώ υμάς άλως είλικρινώς, άμα δέ άνεπιφυλάκιτως διακηρύσσω 
την προς υμάς καί τό εργον σας άφοσίωσίν μου. "Οσον άφοιρά την πρό- 
τασίν σας δπως συμβάλω είς την δημιουργίαν καί έν Θεσσαλονίκη πυρήνος 
τού Θρακικού Κέντρου, έπ’ ευκαιρία τής διευρύνσεως τών δρων τού θαυ
μάσιου κληροδοτήματος, ευχαρίστως τίθεμαι είς την διάθεσίν σας.
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Έπί τού παρόντος αδυνατώ νά αποδείξω πρόσωπα. Άλλ’ υμείς ασφα
λώς θά δύνασθε νά έπιλέξητε τοιαύτα μεταξύ των ενταύθα γνωρίμων σας.

Ό  συνταξιούχος δημοδιδάσκαλος κ. Κυριάκος Β αφειδής, οστις καί 
αυτός μετώκησεν ενταύθα, ασμένως άπεδέχθη πρότασίν μου όπως με βοη· 
θήση.

’Αναμένω τάς περαιτέρω ύμετέρας σεπτάς έντολάς προς έναρξιν, εύ- 
λογίαις Θεού και ύμετέρα συμπαραστάσει, και ένισχύσει, τό έργον μας 
καί έν τη πόλει τού 'Αγίου Δη μητριού.

Έ ν κατακλεΐδι ευχαριστώ) υμάς καί αύθις διά τά προς τό πρύσωπόν 
μου αισθήματα σας.

Μετά τού προσήκοντος σεβασμού 
ΚΩΝ. Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Κασσάνδρου 35 Θεσσαλονίκη

'Ο Πρωτοσύγκελλος κ. Θ. Παπαδάικης αφιερώνει βιβλίον υπό τον 
τίτλον «Πραγματειαι καί Έπιγραφαί τού Άοιδήμου Μητροπολίτου Κορυ- 
τσάς Εύλογίου Κουρίλα» εις τον Πρόεδρον κ. Φ. Μανουήλίδην «τω Έξο- 
χωτάτω ΙΙραέδρψ τού Θρακικού Κέντρου καί των «Θρακικών» τ. 'Τπουργώ 
κ.κ. Μανουηλίδη Φιλίππφ μετά πολλής εκτιμήσεως».

Έν Ψυχικω τή 18-10-63

ΔΗΜ ΟΣΙΕΤΣΕΙΣ ΤΟΤ Τ Τ Π Ο Τ  Ε Π Ι ΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙ 
ΤΟΤ 36ου ΤΟΜΟΤ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ»

«Εθνικός Κήρυξ» Νέας 'Τόρκης 14-5-1963.
«Πνευματικοί θησαυροί. «ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ». Με βραβείο τής ’Ακα

δημίας των Άθηνώίν. Τριακοιστός έκτος τόμος».
«Μάς άπεστάλη ό τριακοστός έκτος ογκώδης τόμος των «Θρακικών», 

τά όποια έχουν βραβευθή ά,πό την ’Ακαδημία των ’Αθηνών καί από την 
έν ΓΙαρισίοις Εταιρίαν προς ένίσχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών.

Λυτός ό Τόμος (36ος) είναι αξιοθαύμαστος πνευματικός θησαυρός, 
διά τον όποιον δικαιούνται νά ύπερηφανεύωνται καί οι έν ’Αμερική τριάντα 
χιλιάδες προοδευτικοί Θράκες. Πρέπει νά τονισθή οτι αυτός ό τόμος περιέ
χει τά συγγράμματα καί μελετήματα τού Βυζαντινολόγου Μητροπολίτη 
Κορυτσάς Εύλοιγίου Κουρίλα τού 'Αγιορείτη, ό όποιος διιοτέλεσε Καθη
γητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς καί τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών.

Τού τόμου προηγείται πρόλογος τού ’Αρχιμανδρίτη Θεοδούλου ΙΙα- 
παδάκη, πνευματικού' τέκνου τού προ διετίας θανόντος 'Ιεράρχου.

Έπεται πρόλογος τού «Θρακυκού Κέντρου» καί πρόλογοι τού· ίδιου 
εξέχοντας μεσαίο)νοδίφη συγγραφέως (σελ, 5— 18). ’Ακολουθεί δέ εις
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το δεύτερο μέρος ή αξιοθαύμαστη -ερευνά του συγγραφέως 'Ιεράρχη υπό 
τον γενικόν τίτλον «Επίσκοποι, λόγιοι, συγγραφείς, επίσημοι άνδρες και 
Ευεργέται Ηράκλειας» (19— 191). Πρόκειται, κυρίως, περ'ι όσων άνε- 
δείχθησα,ν — κυρίως Θρακών — από τους μέσους αιώνας μέχρι σήμερα 
υπό τους τίτλους: «Επίσκοποι, συγγραφείς, λόγιοι, επίσημοι άνδρες καί 
ευεργέται Ηράκλειος», σι όποιοι ανέρχονται εις αμέτρητες εκατοντάδες.

Εις την σελίδα 84 ό 'Ιεράρχης τής Κορυτ:άς αναφέρει καί τάς έπι- 
στημονικάς εργασίας, τάς οποίας έδημοσίευσεν ό Πρωθ. Δ. Καλλίμαχος, 
έρευνήσας τά χειρόγραφα, τής ΓΙα'τμιακής Βιβλιοθήκης. Καί τής Βορείου 
Ηπείρου καί τής Κορυταάς καί τής Μοσχοπόλεως τό 1912. ’Αναφέρει δε 
καί τάς έν Αίγυπτο) έρευνας καί τά συγγράμματα του, τά οποία έ δημο
σίευσε.

Δεν άφησε σχεδόν τίποτε αυτός ό χαλκέντερος 'Ιεράρχης τής Κορυ- 
τσάς, χωρίς νά τό έξετάση με επιστημονικό πνεύμα καί με έμβρίθειαν.

Εις τό τρίτο μέρος αναγράφονται τά. κυριώτερα Μελετήματα. καλΰ- 
πτοντα την πνευματική ζωή του από τό 1908 μέχρι τοϋ 1961, οπότε καί 
έτελεύτησε. Αυτός 6 χαλκέντερος μεσαιωνοδίφης έχειρίζετο όχι μόνον την 
ελληνικήν, αλλά καί την γαλλικήν καί την γερμανικήν.

Τό τέταρτο μέρος του Τόμου 36 τών Θρακικών αποτελεί Κατάλογον 
(εύρετήριον) τών περιεχομένων είς τους 3·6 τόμους τών «Θρακικών» (σελ. 
217— 298). Θαυμάσια καί αυτή ή εργασία. ’Έτσι, διευκολύνει τούς έρευ- 
νητάς, άψοϋ πρόκειται περί εργασιών άναφερομένων είς τήν τσισχιλιετή 
ίστοιρία τοϋ Θρακικού Ελληνισμού.

Κάθε τόμος — από τοϋ πρώτου μέχρι τοϋ τριακοστοϋ έκτου — ανα
φέρει τά παντοΐα θέματα, με τά όποια έχουν άσχοληθή οί πνευματικοί 
'Έλληνες, ιδιαίτερα οί Θράκες, καθηγηταί, λόγιοι καί συγγραφείς. Άνα- 
φέρονται καί αί κριτικά! τάς οποίας έδημοσίευσε — κατά τά τελευταία έτη 
ό Εθνικός Κήρυξ. Δημοσιεύει δέ ό Τόμος καί τήν κριτική τοϋ Εθνικού 
Κήρυκος ανάλυσε τοϋ 35ου τόμου τών Θρακικών (σελ. 304— 306).

’Οφείλονται συγχαρητήρια είς τον από τριάκοντα καί πλέον ετών 
πρόεδρον τού «Θρακικοϋ Κέντρου» κ. Φίλιππον Μαινουηλίδην τον Ραιδεστη- 
νόν, ό όποιος «λάμπρυνε καί τήν επίσημον Ελλάδα ως υπουργός επί πολλά 
έτη, καί ώς έμπνευσ!τής παντοίων πνευματικών καί κοινωνικών ενασχολή

σεων. t  Πρωθ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

«Ό Φρουρός τής Ημαθίας» 4-3-1963.
«Εκλεκτάί εκδόσεις. «Θρακικά» τόμος 36ος. Κριτικόν σημείωμα τοϋ 

δικηγόρου κ. Γεωργίου X. Χιονίδη».
«Νομίζω, ότι οί άναγνώσται τοϋ «Φρουρού τής Ημαθίας» θά θυμούν

ται, από προηγούμενα σημειώματα μου, ότι από 35ετίας περίπου, τό «Θρα-
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κικόν Κέντρον» 'Αθηνών εκδίδει το πολύ άξιόλογον περιοδικόν σύγγραμμα 
«Θρακικά», όπου 'Ιδημοσιεύθησαν καί δημοσιεύονται πρωτότυποι μελέται 
καί ανέκδοτα έγγραφα, πού σχετίζονται με την ιστορίαν, λαογραφίαν κλπ, 
τής Θράκης. Εις τά πλαίσια αυτών των εκδόσεων ^κυκλοφόρησε προ μη
νάς, περίπου, δ 36ος τόμος των «Θρακ,ικών». Μία ακόμη σπουδαία προσ
φορά του «Θραικικοΰ Κέντρου», πού διευθύνει τόσον έπιτυχώς δ δραστή
ριος, χαλκέντερος %. Φίλιππος Μάνουηλίδης, πρώην υπουργός. Αυτός 6 
τόμος θά ήτο δυνατόν νά όναμασθή «αφιέρωμα εις τον αείμνηστον μητρο
πολίτην Κορυτσάς και καθηγητήν τών Πανεπιστημίων Εύλόγιον Κουρίλαν».

Πράγματι, εκ των 308 σελίδων του τόμου, αί 216 σελίδες είναι αφιε
ρωμένα! εις την μοναδικήν, ‘ιδιόρρυθμον πνευματικήν μορφήν, φαινόμε
νων, που λέγεται «Ευλόγιος Κουρίλας». Ό  Ευλόγιος Κουρίλας (μαιζύ με 
τον π. Αιεοντουπόλ,εως Σωφρόνιον Εύιστρατιάδην) , είναι συνεχιστής των 
Ιστοριοδιφικών ερευνών του Κ. Σάθια καί Στ. Λάμπρου. Είναι 6 ακάματος, 
ιδιόρρυθμος, πληθωρικός, πρωτότυπος, βαθύνους μελετητής των ιστορικών 
καί αγιολογικών κειμένων. Αύτάς τάς απόψεις έσχημάτισα, τουλάχιστον 
εγώ, έκ τής μελέτης 5— 6 βιβλίων του (ΥΙστορία ’Ασκητισμού», «Τό Κρά
τος τής αλήθειας», «Ή Μοσχόπολις καί ή νέα Άκαδήμεια», «Ιστορική βι
βλιογραφία» κλπ,), εις τά όποια ό αείμνηστος ·δέν είχε μεν μίαν άναμφι- 
σβ ή τη τον σειράν καί τάξιν, άλλα είναι ταύτα. θησαυρός γνώσεων καί 
άξ ιοσημε ιώτων κρ ίσεων.

Π ρό διετίας (1961) ό Ευλόγιος Κουρίλας άπεβίωσεν εας ηλικίαν 81 
ετών. Έδημοσίευσε (1909— 1961) 42 πρωτοτύπους μελέτας, εις ιδιαίτερα 
βιβλία ή περιοδικά. Τά «Θρα:κικά» έ πάνε ιλημμέ νως έθεσαν τάς σελίδας 
των εις τήν διάθεσιν τού ρηξικελεύθου συγγραφέως.

Εις τον κρινυμενον τόμον δημοσιεύονται, είδικώτεροιν: α) Εις τάς σελ. 
5—-7 εν σύντομον βιογραφικόν καί βιβλιογραφικόν σημείωμα, τού άρχιμ. 
κ. Θεοδούλου Παπαδάκη, ό όποιος υπήρξε μαθητής τού Κουρίλα. β) Είς 
τάς σελ, 9—10 πρόλογος τής Συντάξεως τών «Θρακικών». γ) Είς τάς σελ. 
13-—18 πρόλογος τού άποθανόντος, έν τω μεταξύ συγγραφέως διά τήν 
μελέτην του «Επίσκοποι, λόγιοι, επίσημοι καί Ευίεργέται Ήρακλείας». 
δ) 'ΤΙ ανωτέρω σπουδαία μελέτη καταιχωρεϊται είς τάς σελίδας 19— 191 
όπου δημοσιεύονται λεπτομερή βιογραφΊκά σημειώματα, τών άξ·ιολόγων 
άνδρών τής Ήρακλείας, βάσει τής ελληνικής, ξένης βιβλιογραφίας καί 
ανεκδότων εγγράφων. "Οσοι γνωρίζουν τό ερευνητικόν, πνευματικόν πά
θος τού συγγραφέως, τού καί ώς ανθρώπου νευρώδους Κουρίλα, δεν θά έκ- 
πλαιγοϋν από τήν πολύπλευρον εργασίαν τού Ευλογιού. Λίαν άξιόλογον 
είναι τό τμήμα τής μελέτης (σελ, 91— 125), δπου ό συγγραφέας άσχολεΐ- 
ται διεξοδικώς με τήν καταγωγήν καί τήν ιστορίαν τού γνωστού αύτοκρα-
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τοπικού, βυζαντινού, οίκου των Κομνηνών, πού άπησχόλησε τελευταίως τούς 
βυζαντ ινολό γου ς.

Τά παρεχόμενα, γενικώς, οτοιχεϊα περί των διαφόρων επισήμων τής 
Ήρακλείας (πρβλ. καίι 27ον τόμον «Ορακικών») είναι σπουδαιότατα, διότι 
γίνονται γνωστά! λεπτομερείς πληροφορίαι, τάς οποίας δεν μας παρεΐχον 
αί ελληνικά! φιλολογίαι τού Γ. Ζαβίρα, II απαδοπούλου, Κ. Σάθα, Εύαγ- 
γελίδη, Λεγκράν κ.ά.

Πολύ χρήσιμος είναι και ·δ λεπτομερής κατάλογος των συγγραμμάτων, 
άρθρων, βιβλιοκρισιών τού Εύλογίου Κουρίλα, τον οποίον κατήρτισεν δ 
ίδιος. Δημοσιεύονται εις τάς σελίδας αύτάς (σελ, 193—216) αύτοκριτικάί, 
πληροφορίαι, έπιστολαί, αναδημοσιεύονται κριτικά! κλπ.

Γενικώς το άφιερωμια τών «Θραικικών» εις τδν· Εύλόγ. Κουρίλαν είναι 
μεγάλης αξίας. Ή  Διεύθυνσις τής Συντάξεως τών «Ορακικών» μάς έπεφύ- 
λαξε κα! μίαν άλλην ώραίαν εκπληξιν:

Είς τάς σελ, 217— 298 κατεχώρισε λεπτομερές, χρήσιμον, εύρετήριον 
τών περιεχομένων τών 36 τόμων τών «Βρακιικών».

0·1 ιστορικοί, μελετηταί, θά οφείλουν χάρι.τας είς το Ικανόν διοικη
τικόν συμβούλιον τού «Θρακικού Κέντρου» κα! διά την πρωτοβουλίαν κα! 
επιτυχή ναύτην ένέργειάν του.

Τέλος, είς τάς υπολοίπους σελίδας δημοσιεύεται νεκρολογία, διά τον 
έξέχοντα Θράκα Μιλτιάδην Α. Σταμούλην (συγγενή, νομίζω, τού άλλοτε 
Μητροπολίτου Βέροιας- Ναούσης Σωφρονίου Σταμούλη) Αλληλογραφία, 
κριτικά! κλπ.

Με δύο λόγια-: Ό  κρινόμενος 36ος τόμος τών «Θραικικών» είναι πολύ 
αξιόλογος».

«Εστία» 4-3-1963. ΤΑ «ΘΡΑΚΙΚΑ».
«,Βκυκλαφόρησε νέα εκδοσις τού· 36ου τόμου (308 σελίδων) τού γνω

στού ιστορικού, επιστημονικού κα! λαογραφ-ικού1 συγγράμματος τά «Θρα- 
κιιικά», είς πολυτελή κα! επιμελημένη ν, ώς συνήθως έιμφάνισιν, περιλαμβά- 
νουσα τούς «Πίνακας Επισκόπων, Αογίωιν, ’Επισήμων κα! Ευεργετών 
Ήρακλείας» υπό τού μακαρίτου καθηγη,τού· κα! μητροπολίτου Κορυτσάς 
Εύλογίου Κουρίλα. Είς τό τέλος τού τόμου καί είς 80 σελίδας κατεχωρήθη 
λεπτομερής πίναξ τών περιεχομένων από τής ένάρξεως τής έκδόσεως τών 
«Ορακικών», δστις αποτελεί πολύτιμον, διά πάντα ενδιαφερόμενον οδηγόν».

ΔΓΙΜΟΣΙΕΤΣΕΙΣ Α Θ Η Ν Α ΪΚ Ο Υ  Κ Α Ι ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

II •αραθέταμεΐν κατωτέρω μέρος δημοσιεύσεων τού ’Αθηναϊκού και Επαρ
χιακού τύπου, σχετικών με τάς Έπαρχιακάς ’Επίτροπός, και με τά 
έργα εύποιίας τού Θρακικού Κέντρου.



«ΘΡΑΚΙΚΑ»202

«Ελευθερία». Μάρτιος 1968.
«Κατά τήν συνεδρίαν τής 12ης Φεβρουάριου τού Διοικητικού Συμβου

λίου του Θρακικοϋ Κέντρου, έλήφθη άπόφασις όπως εύρυνθή ό τομεύς 
εύποιΐας. Προς τον σκοτών τούτον διατίθεται (επί τοϋ παρόντος) ποσόν
50.000 δραχμών διά νά ένισχυθοϋν προς άποκατά στάσίν των διά γάμου 
δέκα πτωχοί νεάνιδες έκ Θράκης έξ εντίμων οικογενειών, εγκατεστημένων 
εις χωρία τής Β. Ελλάδος.

Κατά τον ίδιον τρόπον έπροικοδοτήθησαν ήδη εξ νσάίνιδες διά 5.000 
δραχμών έκάστη νυμφευθ είσαι καί άλλοι τρεις διά 15.000 δραχμών, έφ’ 
όσον προκριθοΰν δε επιλογής καί προσκομίσεως τών αναγκαιούντων πιστο
ποιητικών. Τό σύνολ,ον τοϋ διά τάς προικοδοτήσεις ταύτας διατιθέμενου 
πσσοϋ ανέρχεται ούτως εις δραχμάς ένενήκοντα πέντε χιλιάδας. Ή  λεπτο
μερής διαδικασία περί τοϋ τρόπου επιλογής καί διαθέσεως, κατόπιν ευ
θείας δημοσιεύσεως διά τοϋ Τόπου, θά άνατεθή εις τάς τοπικάς ε παρχία - 
κάς Έπιτροπάς τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου».

«Μακεδονία» Θεο)νίκης. 29-3-1963.
«Έκ τοϋ «Θρακικοϋ Κέντρου» άνεκοινώδη δτι τό διοικητικόν συμβοΰ- 

λιον αύτοϋ, άπεφάσισεν δπως εύρυνθή ό τομεύς εύποιΐας τών επιδιώξεων 
του. Προς τον σκοπόν τούτον, διατίθεται, επί τοϋ παρόντος, ποσόν πεν- 
τήκοντα χιλιάδων δραχμών, διά νά ένισχυθοϋν προς αποκατάστασΟν των 
διά γάμου δέκα πτωχαί νεάνιδες έκ Θράκης, έξ εντίμων οΙκογενειών εγκα
τεστημένων εις χωρία τής βορείου Ελλάδος. Κατά τον ίδιον τρόπον, έπροι- 
κοδοτήθησαν ήδη έξ νεάνιδες διά πέντε χιλιάδων δραχμών έκάστη, νυμ- 
ορευθεϊσαι, ώς καί άλλαι. τρεις διά δέκα πέντε χιλιάδων δραχμών, έφ’ όσον 
προκριθοΰν δι' επιλογής καί προσκομίσεως τών αναγκαιούντων πιστοποιη
τικών. Τό σόνολον τοϋ διά τάς προικοδοτήσεις ταυτας διατιθέμενου ποσού 
ανέρχεται ούτως εις 95.000 δραχμάς. Ή  λεπτομερής διαδικασία' περί τοϋ 
τρόπου επιλογής καί διαθέσεως, κατόπιν εύρείας δημοσιεύσεως διά τοϋ 
τόπου, θά άνατεθή εις τάς τοπικάς έπαρχιακάς έπιτροπάς τοϋ «Θρακικοϋ 
Κέντρου».

«Ελληνικός Βορράς». 30-3-1963.
«Κατά τήν συνεδρίαΐν τής 12ης Φεβρουάριου 1963 τοϋ Διοικητικού 

Συμβουλίου τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, έλήφθη άπόφασις όπως εύρυνθή ό 
τομεύς εύποιΐας τών επιδιώξεων του. Προς τον σκοπόν τούτον διατίθεται 
(επί τοϋ παρόντος) ποσόν πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ΐνα ένισχυθοϋν 
προς άπ,οκατάστασίιν των διά γάμου δέκα (10) πτωχαί νεάνιδες έκ Θράκης 
έξ έντιμων οικογενειών, εγκατεστημένων εις χωρία τής Β. Ελλάδος. Κατά 
τον ίδιον τρόπον έπροικοδοτήθησαν ήδη έξ νεάνιδες διά πέντε χιλιάδων 
δραχμών έκάστη νυμφευθεΐσαι καί άλλαι τρεις διά δέκα πέντε χιλιάδων
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δραχμών, εφόσον προικριθοΰν δι’ επιλογής καί προσκομίσεως των άνα,γ- 
καιοΰντων πιστοποιητικών. Τό σΰνολον ταυ διά τάς προικοδοτήσεις ταΰΐας 
διατιθέμενου ποσοΰ .ανέρχεται ούτως εις δραχμάς έννενήκοντα πέντε χι
λιάδας (1)5.000). Ή  -λεπτομερής διαδικασία περί τοΰ τρόπου επιλογής 
και διαθέσεως, κατόπιν εΰρείας δημοσίευσε ως διά τοΰ τύπου, θά άνατεθή 
εις τάς τοπι.κάς έπαρχιακάς έπιτροπάς τοΰ Θρακιικοΰ Κέντρου».

«Ταχυδρόμος» Καβάλας. 12-4-1963.
«Ό Πρόεδρος τοΰ Θρακιικοΰ Κέντρου ’Αθηνών τέως 'Υπουργός καί 

Βουλευτής κ. Φίλιππος Μανουήλ ίδης ·δι’ εγγράφου του προς τον εκπρό
σωπόν του διά τήν πόλιν μας καί την Άνατ. Μακεδονίαν καί Θράκην κ. 
Κυριάκον Βαφείδην, γνωρίζει, ότι κατά τη συνεδρίασιν τοΰ Δ. Συμβουλίου 
τής 12 Φεβρουάριου 1963, άπεφασίσθη όπως εΰρυινθή δ τομεΰς εΰποιιας 
των έπιδιώξεών του.

π ρος τον σκοπόν αυτόν διατίθεται προς τό παρόν ποσόν (50) πεν- 
τήκοντα χιλιάδων 'δραχμών διά νά ένισχυθοΰν προς άποκατά στάσίν των 
διά γάμου 10 πτωχοί νεάνιδες έκ Θράκης, εξ εντίμων οικογενειών εγκα
τεστημένων εις τά χωρία τής Β. Ελλάδος.

Κατά τον ίδιον τρόπον επρουκοδοτήθησαν ήδη εξ νεάνιδες διά 5.000 
δραχμών, καί ακολουθεί καί ή προ-ικοδότησις άλλων τριών.

Τό σΰνολον τοΰ 'διά τάς προικοδοτήσεις ταυτας διατεθειμένου ποσοΰ 
ανέρχεται ούτως εις δραχμάς 95.000.

ΤΙ λεπτομερής διαδικασία περί τοΰ τρόπου επιλογής καί διαθέσεως, 
θ'ά δημοσιευθή διά τοΰ τύπου προσεχώς.

«Εστία». 12-4-1963.
«Εις τήν τελευτάίαΐν συνεδρίασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 

Θρακι,κοΰ Κέντρου, έλήφθη άπόφασις, όπως διατίθεται (επί τοΰ παρόντος) 
ποσόν 50.000 δρχ., διά τήν αποκατάστασιν δέκα πτωχών ναανίδων έκ 
Θράκης, εξ εντίμων οικογενειών, εγκατεστημένων εις τά χωρία τής Β. 
Ελλάδος.

Κατά τον αυτόν τρόπον έπροικοδοτήθησαν εξ νεάνιδες διά 5.000 
δρχ. έκαστη, νυμφευθεϊσαι ήδη, καί άλλοι τρεις διά 15.000 δρχ. Τό σύνο- 
λον τού διά τάς προικοδοτήσεις ταυτας διατιθέμενου ποσοΰ ανέρχεται, ού
τως, εις δραχμάς ένενήκ,οντα πέντε χιλιάδας (95.000)».

«Ό Φρουρός Ημαθίας». 15-4-1963.
«Τό «Θρακικόιν Κέντρον» ’Αθηνών, συνέχιζαν τήν πολυετή κοινωφε

λή δράσιν του, .αποφάσισε νά προικοδοτήση 10 νεάνιδας έκ Θράκης, έγκα- 
τεστημένας εις τά χωρία' τής Β. Ελλάδος.

Ό  Πρόεδρος τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου», τ. υπουργός, κ. Φ. Μάνου η-
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λίδης, έγνώρισεν εις τον δικηγόρον κ. Γ. X. Χιονίδην, ότι το Δ. Σ., άπε- 
φάσισεν, οττοος προικοδότηση καί μίαν νεάνιθα έκ τοϋ Νομοί μας. Πλη
ροφορία! παρά τω δικηγόροι κ. Χιονίδη».

«Ό Φρουρός Ημαθίας». 15-4-1963.
«Ό Πρόεδρος τοϋ «Θραικικοϋ Κέντρου» ’Αθηνών κ. Φίλιππος Μα

νουήλ ί δη ς, τ. υπουργός, δι’ επιστολής του, κατόπιν άποφάσεως τοϋ «Θρα- 
κικοϋ Κέντρου», άνέθεσεν είς τον δικηγόρον τής πόλεώς μας κ. Γεώργιον 
X. Χιονίδην, όπως καταίρτίση Επιτροπήν τοϋ «Θραικικοϋ Κέντρου». Κα
τόπιν τούτου καίλοϋν'τιαι οί Θράκες τής περιοχής μας, όπως έλθωσιν εις 
επαφήν μέ τον δικηγόρον κ. Χιονίδην, ϊνα καταρτισθή ή ανωτέρω επιτροπή».

«Ό Φρουρός τής Ημαθίας». 6-5-1963.
«Κατά την συνεΐδρίασιν τής 12ης Φεβρουάριου 1963 τοϋ Διοικητικού 

Συμβουλίου τοϋ Θιρσκικού Κεντριού, έλήφθη άπόφαοις όπως εϋρυνθή ό 
τομεϋς εύποιίας των επιδιώξεων του. Προς τόΐν σκοπόν τούτον διατίθε
ται (επί τοϋ παρόντος) ποοόν πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ΐνα ένισχυ- 
θοϋν προς ιάπιοκατάστασίν των διίά γάμου δέκα (10) πτωχοί νεάνιδες έκ 
Θράκης εξ έΐντίμιον οικογενειών, εγκατεστημένων είς χωρία τής Β. Ε λ
λάδος. Κατά τον ίδιον τρόπον έπροικοθοτήθησαν ήθη έξ νεάνιδες διά 
πέντε χιλιάδων δραχμών εικοστή νυμφευθεΐσαι καί άλλοι τρεις διά δέκα 
πέντε χιλιάδων δ ρ α χ μ ώ ν ,  έφ’ όσον προκριθοϋν δι’ επιλογής καί προσκο- 
μίσεως τώ ιν άναγκαΐαύντων π Ίσ το π ιο Ίη 'τ ικ ώ ιν .

Τό σύνολον τοϋ διά πάς προικο'δοτήσεις τούτος διατιθέμενου ποσού 
ανέρχεται ούτως είς δραχμάς ένενήκοντα πέντε χιλιάδας (95.000). II 
λεπτομερής διαθικασία περί τοϋ τρόπου επιλογής καί διαθέσεως, κατόπιν 
εύρείας δημοσιεύσεως διά τοϋ τύπου, θά άνατεθή είς τάς τοπικάς έπαρ- 
χυακάς έπιτροιπάς τοϋ Θραικικοϋ Κέντρου».

«Κήρυξ τής Θράκης». 12-5-1963. ’Αλέξανδρούπόλις.
«Μία εμπνευσμένη επιστολή τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας». 

«Αγαπητέ συμπατριώτα,
Δεν άμφιβάλλομεν διά τό ζωηρόν σας ενδιαφέρον υπέρ τής αγα

πητής μας πατρίδας Θράκης έκ τής οποίας προέρχεσθε ή κατοικείτε. Ό  τό
πος αυτός μέ έντονα τά μνημεία τών διαφόρων εποχών, από τής 'Ομηρι
κής μέχρι τής συγχρόνου καί βαθειά τά τραύματα τών τραγικών έκά- 
στοτε κατοχών εχ'ει ανάγκην ιστόρησε ως. Τό πριονόμιοίν αυτής τής ίστο- 
ρήσεως, ανήκει σχεδόν πάντοτε είς την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, είς την 
πρωτοβουλίαν εκείνων πού κατοικούν τον τόπον αυτόν, εκείνων πού μέ τή.ν 
δράσιν των γράφουν την ζωντανήν ιστορίαν τών γεγονότων. Ή  περισυλ
λογή ακριβώς αυτών τών στοιχείων, τών γεγονότων, από άφηγήσεως γε
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νεών εις γενεάς ή ά·πό· αναμνήσεων προσωπικών θά δώση την πρώτην ύλην 
εις τον ιστορικόν που θά θέληση νά συγγράψη κάποτε καί την ιστορίαν 
τής Θράκης, την ιστορία τη δική μας, τήΐν ιστορία· τοΰ τόπου μας που δεν 
γνωρίζουμε όσο θά έπρεπε :χαίι που αξίζει νά γνωρίσωμε τόσον ημείς, όσον 
και ό υπόλοιπος κόσμος. 'Όλοι 'φροντίζουν γιά την 'Ιστορία τους. Καιρός 
είναι, νομίζομεν νά ένδιαφερθώμεν καί ημείς διά την ίδιικήιν μας· όχι. βέβαια 
προστοποριακώς, βοηθητικώς. 'Η τιμητική, πρωτοπορία ανήκει εις άλλην 
Ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. ’Ανήκει εις τό εν Άθήναις Θρακικόν Κέντροίν, 
τό οποίον επί 3·2 έτη εργαζόμενον άόκνως κατώρθωσε νά συλλέξη 'Ιστο
ρικόν υλικόν περί αρχαίας καί νέας Θράκης, περιληφθέν εις τάς 14.000 πε
ρίπου σελίδας των τριάκοντα εξ έκδοθέντωιν ήδη τόμων του. Τό υλικόν 
αυτό προο'εφέρθη εκ κατοίκων των πόλεων Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Κα
βάλας, Ξάνθης, Δράμας, καί ελάχιστων εξ Άλεξανδρουπόλεως.

Δυστυχώς ή πόλις μας υστέρησε μέχρι τοΰδε εις δραστηριότητα εις 
την ευγενή καί ώραίαν αυτήν προσπάθειαν, που την αφόρα, καίτοι, θεω
ρείται ώς άντιπροσωπεύουσα κυρίους τήν Θράκην. Αυτήν την καθυστέρησιν 
καλουμεθα διά νά καλΰψωμεν έγγραφόμεναι ώς μέλη τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου διά τής ενταύθα, τοπικής επιτροπής. *Άς φροντίσωμεν νά ελθωμεν 
εις επαφήν με τυχόν λογίους, διδασκάλους καί γενικώς πνευματικούς αν
θρώπους τοΰ περιβάλλοντος μας διά. την συλλογήν καί αποστολήν ΰλικοΰ 
ανεκδότου ύλης, περί τής αρχαίας καί νεωτέρας Θράκης, βέβαιοι όντες 
άτι διά τής προσπάθειας μας τα,ΰτης έπιτελοΰμεν ΰο|)'ΐστον καθήκον προς 
τήν ιδιαιτέραν μας πατρίδα, τά τέκνα μας καί τάς έπερχομένας γενεάς.

Ό  Πρόεδρος τής Τοπικής Επιτροπής 
Ευχέτης προς Θεόν διάπυρος 

Μητροπολίτης ’Αλεξανδρουπόλεως 
t  ΙΩΑΚΕΙΜ»

«Σημ. «Κήρυκος τής Θράκης»
Πολλάί, πολλάκις κατά τό παρελθόν παρόμοιοι εΰγενεΐς προσπάθειας 

άνελήφθησαν από επίτιμα έν τή Επαρχία διαμένοντα μέλη τοΰ εν Άθή- 
ναις Θρακικοΰ ιμας Κέντρου, διά την διά συγκέντρωσε <υς πνευματικοΰ ΰλι- 
κοΰ άξιοποίησιν καί προβολήν τοΰ Μεγάλου καί Πλουσίου Τστορικοΰ "Ερ
γου τής Θράκης, αλλά μοίρα κακή, ή προσπάθεια αΰτη, δεν απέδιδε1 τους 
όσους έπρεπε νά άποδώση καρπούς. Ή  Θράκη, από αρχαιότατων καί μέ
χρι νεωτέρων χρόνων, έχει νά επίδειξη πολλά, είτε μίαν άλυσσον Ιστορικών 
γεγονότων, 'Τψίστης Εθνικής σημασίας, τά όποια πολΰ περιληπτικώς άν 
όχι καθόλου, άναφέρονται εις τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος. Διά τους δυ- 
ναμένους νά καταπιασθοΰν με τό μεγάλο· αυτό έργο, θά πρέπει ό καθένας 
από μάς νά βοηθήση. Καί ό καθείς από ημάς τους Θράκας ήμπορεΐ νά βοη-
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θήση to από ετών υπό του Θρακικοϋ Κέντρου άναληφθέν μεγάλο αυτό 
έργον. ’Ήδη εις την Επαρχίαν μας ήρχισιε νά ροδιζη ή αύ γούλα τοϋ πνευ
ματικοί) ξυπνήματος, το όποιον έρχεται. νά έπιβλη-θή ωσάν καθήκον διά 
την διάσωσιν τοόν κειμηλίων ενός Μεγάλου Τμήματος τής Ελληνικής 
Πατρίδας».

«Ελεύθερη Θράκη». 13-6-1963.
«Τό Θραικικο,ν Κέντρον ’Αθηνών τού οποίου Προεδρεύει ίσοβίως ό 

γηραιός πυλιτευτής καί επί σειράν περιόδων 'Τπουργός Πρόνοιας καί Ε θνι
κής Άμύνης διατελέσας κ./κ. Φ. Μάνουηλίδης, πλήν των πολλαπλών επι
διώξεων καί πνευματικών σκοπών τούς οποίους επιδιώκει καί θεραπεύει, 
έπεξέτεινε την δράσιν του καί εις φιλανθρωπικούς σκοπούς. Προικοδοτεί 
δεκάδας απόρων αμολογουμένως κορασίδων εκ Θράκης συντελόν ούτω είς 
την ταχυτέραν άπο;κατάστάσιν αυτών.

Διά την Ιην έναρξιν μία άπορος κόρη ή Ευτυχία Μπουραζάνα έ'ξ Άμο- 
ρίου Διδήχου λαμβάνει μετά τοϋ συζύγου της ’Αποστόλου Τσαρκαντζή τό πο~ 
σόν τής προικοδοτήσεώς της από τον εισηγητήν τοϋ κεντριού κ. Δημήτριον 
Μανάκαν διά χειρός τού ’Εφημερίου τοϋ χωρίου αίδ. Παπαπασχάλη Πα- 
γωνάκη παρόντων καί των Προέδρου Κοινότητας κ. II. ’Αραμπατζή ώς 
καί Κοιν. Συμβούλων κ.κ. Κ. Πολυμερούδη καί Γ. Καραφυλλίδη».

«’Ελεύθερα Γνώμη» Κομοτηνής. 27-10-1963.
«Έν συνεχεία προς δημοσιευθεϊσαν καί έφαρμοζομένην άπόφαισιν τοϋ 

Θρακικοϋ Κέντρου, όπως διά διαθέσεως ποσού δραχμών 100.000 προικο- 
δοτή πτωχάς νεάνιδας εξ εντίμων οικογενειών τής Θράκης με σικοπόν τον 
γάμον, άνακοινοϋνται τά ακόλουθα: Ή  Διοίκησις τοϋ Θρακικοϋ1 Κέντρου 
έλαβε νέαιν άπόφαισιν διαθέσεως ποσού δρχ. 40.000 ϊνα διά δρχ. 2000 ετη- 
σίως έκαστος, ένισχύεται καί βραβεύεται πτωχός μαθητής, απόφοιτος Γυ
μνασίου, διακριθείς δι’ έπίδοσιν έπιμελείας καί έφέσεως διά σπουδάς, έξ 
έντιμου οικογένειας τής Θράκης. Ή  τοιαύτη χορηγία, θά πιαρέχηται κιαιθ’ 
υπόδειξήν τοϋ Γυμνασιάρχου, τοϋ οικείου Καθηγητικού Συλλόγου καί .κα
τόπιν έγκρίσειως τής τοπικής Έπαρχ. ’Επιτροπής οπού λειτουργούν τοιαϋται, 
τελειωτικής δέ έπικυ ρόδισε ως, παρά τής έν Άθήναις Δ)·σεως. Θά πρατιμώνται 
οί μαθηταί, οίτινες από τού πρώτου έτους τής φοιτήσεοός των είς τό Γυμνά
σιου, έπεδειξαν επιμέλειαν προς μάθησιν, με άρίστην διαγωγήν, κατόπιν 
κρίσεως τού Γυμνασιάρχου καί των Καθηγητών.

Ή  Διευθύνουσα ’Επιτροπή τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου»

«Ό Φρουρός τής Ημαθίας», 4.11.1963.
«Έν συνεχεία προς δημοσιευθεϊσαν καί έφαριμοζομένην άπόφασιν τοϋ 

Θρακικοϋ Κέντρου, όπως διά διαθέσεως ποσού δραχμών 100.000 προικο-
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δοτή πτωχάς νεάνυδας εξ εντίμων οικογενειών τής Θράκης με σκοπόν τον 
γάμον, άνακοινοΰνται τα ακόλουθα: Ή  Δυοίκησις τοΰ Θραικικοΰ Κέντρου 
έλαβε νέαν απόφασιν διαθέσειως ποσού· δρχ. 40.000, ινα διά δρχ. 2.000 
έτησίως έκαστος, ενισχύεται καί βραβεύεται πτωχός μαθητής, απόφοιτος 
Γυμνασίου, διαικριθείς δ·ι’ επίδοσιν έπιμελείας καί έφέσεως διά σπουδάς, 
έ'ξ εντίμου οικογένειας τής Θράκης. Ή  τοιιαύτη χορηγία ίίά παρέχηται καθ'’ 
ύπόδειξιν το Γυμνασιάρχου, του οικείου Καθηγητικού Συλλόγου καί κατό
πιν έγκρίσεως τής τοπικής Επαρχιακής Επιτροπής του Θραικικοΰ Κέντρου, 
όπου λειτουργούν το'ΐαΰταΐι, τελειωτικής δέ έπικυρώσεως παρά τής έν 
Άθήναις Διοικήσεως. Θά προτιμώντ'αι οί μιαθηταί, οΐτινε από του πρώτου 
έτους τής φοιτήσεώς των εις το Γυμνάσιον, έπέδειξαν επιμέλειαν προς 
μάθησιν, ιμέ άρίστην διαγωγήν, κατόπιν κρίσεως του Γυμνασιάρχου και 
των Καθηγητών. Πληροφορία! διά τον Νομόν ’Ημαθίας παρά τω κ. Γεώρ
γιο) X. Χιονίδη δικηγόρο), Βέρροια.

Ή  Διευθύνουσα Επιτροπή του Θραικικοΰ Κέντρου»

« Π ανθρακική» ’ Αλεξανδρουπόλεως. 21-11-1963.
«Έν ·συνιεχεία προς δημοσιευθεϊσαν και εφαίρμοξομιένην απόφασιν του 

Θραικικοΰ Κέντρου, όπως διά διαθέσεως πασοΰ -δραχμών 100.000 προικοδότη 
πτωχάς νεάνυδας έξ έντιμων οικογενειών τής Θράκης μέ σκοπόν τον γά
μον, άνακοινοΰνται τά ακολουθία: Ή  Διοίκησες του Θραικικοΰ Κέντρου, έλαβε 
νέαν άπόφασιν διαθέσεως ποσού δρχ. 40.000, ίνα διά δραχμών 2.000 έτησίως 
έκαστος, ενισχύεται και βραβεύεται πτωχός μαθητής, απόφοιτος Γυμνασίου 
διακριθείς, δι’ επίδοσιν επιμελείας καί έφέσεως διά σπουδάς, εξ εντίμου οι
κογένειας τής Θράκης. Ή  τοιαύτη χορηγία θ'ά παρέχηται καθ’ υπόδιειξιν 
του Γυμνασιάρχου, τοΰ οίικείου -καθηγητικού Συλλόγου καί κατόπιν έγκρίσεως 
τής τοπικής Επαρχιακής Επιτροπής τοΰ Θρίακικοΰ Κέντρου, όπου λειτουρ- 
γοΰν τοιαΰται, τελειωτικής δέ έπικυρώσεως, παρά τής έν Άθήναις Διοική- 
σειως. Θά προτιμώνται οί μαθηταί, οΐτινες από τοΰ πρώτου έτους τής φοιτή- 
σεώς των είς τό Γυμνάσιιον, έπεδιειξαν επιμέλειαν προς μάθησιν, μέ άρίστην 
διαγωγήν, κατόπιν κρίσεως τοΰ Γυμνασιάρχου καί των Καθηγητών.

Ή  Δ ιευθύνουσα Επιτροπή τοΰ Θρίακικοΰ Κέντρου».

ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Σ ΕΠ ΙΣΤΟ Λ Η
’Επί τή πρώτη προικοδοτήσει τοΰ Θ. Κέντρου

«Άμάριον 29-5-1963
Σεβαστέ μας Κύριε Πρόεδρε,

Ή  καλωσύνη πού μας ©καμίες στέλλοντας 5000 δρχ. μας βοήθησες πολύ. 
Μάς τις έδωσε ό κ. Δ. Μανάκας καί τή μέρα κείνη γιά μάς ήταν πανηγύρι. 
Νά σάς δώση ·ό Θεός όλα τά καλά τοΰ κόσμου ικαί νά χαρίζη χαρά, ευτυχία ·καί 
οικογενειακή υγεία. Νά ζήσετε χρόνια πολλά καί καλά καί νά εϋστει άξιοι νά
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κάμετε μεγαλύτερα .καλά στον κόσμο. Με τά χρήματα τού πήραμε θά διρρθ'ώ- 
σωμε μέ ησυχία. το φτωχικό μας καλύβι καί θά ζήσωμε με ησυχία τή 'παντρε
μένη ζωή μιας γιατί όλη ή καλύβα 'μιας ήταν καταστραμμένη. Νά έχετε την 
ευχή τοϋ1 Θεού νά αποκτήσετε έγγόνια, πολλά καί νά απολαύσετε όλα τά αγαθά 
τού κόσμου σάν ευτυχής παποϋς.

Μέ σεβασμό
ΤΣΑΡΚΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΣΑΡΚΑΝΤΖΗ ΕΤΤΤΧΤΑ - ΜΙΙΟΤΡΑΖΑΝΑ

ΕΠ ΙΤΙΜ Α  ΜΕΛΗ
Π αοαθέτομεν κατωτέρω έπιστολάς καί απαντήσεις των κατά την νέα,ν πε

ρίοδον άνακηρυχθέντων επιτίμων -μελών τοϋ Θραίκΐκοϋ Κέντρου:
«17η Δεκεμβρίου 1962

Άξ'ΐότιμον %. Γεώργιον Κουρνοϋτον 
Ά  χαρ ν ών 35 Έ  ν τ α ΰ θ α

Αγαπητέ φίλε,
Τό καθ’ ημάς Σωματίεΐον Θρακικόν Κέντρον, έχει ζωήν τεσσάρων 

δεκαετηρίδων καί κατά τό μακρόν τούτο χρονικόν διάστημα, μεταξύ των 
άλλων πνευματικών σκοπών του, επέτυχε την έκδοσιν 36 Τόμων των 300 
σελίδων, τοϋ βραβευθέντος Συγγράμματος μας τά «Θριακικά».

Ή  περισυλλογή, μέ συνεχή κοπιώδη εργασίαν, τής ύλης καί ή έμφάνι- 
σις ύπερένδεικια χιλιάδων σελίδων άποκλειστικώς διά την άρχαίαν καί νεω- 
τέραν ιστορίαν τής πατρίδος .μας Θράκης, είναι έργον, τό οποίον είσθε εις 
θέσιν καλλίτερον παντός άλλου νά έκτιμήσητε. Εις την προσπαθεί άν μας 
ταύτην κατ' έπανάληψιν με ευγένειαν καί προθυμίαν ήλθατε αρωγός καί 
αυτό δεν ήτα .δυνατόν παρά νά έκτιμηθή δεόντως από την .διοίκηισιν τοϋ 
Σωματείου μας, ήτες εις έλαχίατην άναγνώρισιν τής τοιαϋτης επαινετής 
μερίμνης σας, έλαβε την άπόφαισιν κατά τήν συνεδρίαν τής 15.10.1962 
τής Λ.Ε., όπως σάς κατατάξη εις τήν ειδικήν στήλην των Επιτίμων Μελών 
τοϋ Σωματείου «τιμής ένεκιεν».

Εΐμεθα βέβαιοι ότι θά εϋαρεστηθήτε νά άποδεχθήτε τήν τοιαύτην άπό- 
φασιν καί ότι καίι εις τό .μέλλον δεν θά πιαύσητε από τοϋ νά έπιιδειικ νοητέ 
τά αυτά αισθήματα;, άτινα αποβλέπουν εις τήν εκ μέρους ·σας προσωπικήν 
καί τοϋ 'Τπουργείου τής Παιδείας γενικώτερον έ'νίσχυσιν τοϋ εθνικού 
καί πνευματικού έργου, όπιερ επί τεσσαράκοντα περίπου έτη μέ φροντίδας 
καί κόπους έπιτυχώς συν τελείται.

Ευχόμενοι διά τάς προσεχείς έορτάς, διατελοϋμεν,
Μετ’ εξαίρετου τιμής καί ύπολήψεως 

Φ. ΜΑΝΟΤΙΤΑΪΔΗΣ
Τ. 'Τπουργος, Πρόεδρος τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου
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17η Δεκεμβρίου 1962
Άξιότιμον κ. Θεόδωρον Κιαίκίδην
Βρυούλων 9 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

’Αγαπητέ συμπαιτριώτα καί φίλε,
Ή  διοίκησις τού1 καθ ’ ημάς Θρακικοϋ Κέντρου κατά την συνεδρίασιν 

τής 15.10.1962 τής Δ.Ε, και κατ’ είσήγησιν του Προέδρου ημών κ. Φ. 
Μανουήλ ιδού, έλαβε την άπόφασιν όπως σάς κατατάξη εις την ειδικήν 
στήλην των ’Επιτίμων μελών τοϋ Σωματείου «τιμής ένεκεν» και εις άνα- 
γνώρισιν τής φροντίδος και ένucfχύσεως των εθνικών σκοπών,υπέρ τής 
πατρίδος μας Θράκης.

'Ό τ ι επί σειράν ετών μέ υπομονήν· και εξαιρετικήν στοργήν κατεγί- 
νατε νά συγγράψητε τήν Ιστορίαν τής κωιμοπόλεως Σ αμμακοιβίου και τής 
περιοχής του, εις λεπτομερείς ίστορικάς και λαογραφ ικάς σελίδας, δηιμο- 
σιευθείσας εις το· Σύγγραμμά ιμας τά «Θρ'αικικά», αποτελεί επαινετήν καί 
φιλόπονον προσπάθειαν σας, αξίαν βραβεύσεως καί θερμών συγχαρητη
ρίων απάντων τών συμπολιτών μας Θρακών.

’Άνακοινοϋντιες τήν ώς άνω· απόφασιν τοϋ Θρακικοϋ· Κέντρου, συγ- 
χαίρομεν καί προσωπικώς υμάς καί είμεθα βέβαιοι οτι καί εις τδ μέλλον 
δεν θά παϋσητε νά έπ'ϋδεικνύητε τήν αυτήν αγάπην υπέρ τών πνευματικών 
σκοπών, ούς επιδιώκει, επί σειράν 'δεκαετηρίδων το Σωματεϊον μας.

Ευχόμενοι 'διά τάς προσεχείς έορτάς, δια,τελιοϋμεν,
Μέ εξαιρετικήν έικίτίμησιν καί φιλίαν 

Φ. ΜΑΝΟΥΉΛIΔΗΣ
Τ. 'Τπουργός, Πρόεδρος το Θρακικοϋ Κέντρου

«17η Δεκεμβρίου 1962
Άξιότιμον %. Δημήτριον Μανάκαν Διδυμότειχον

’Αγαπητέ συμπατριώτα καί φίλε,
HI ·διοίκησις τοϋ καθ’ ημάς Θρακικοϋ Κέντρου κατά τήν συνεδρίασιν 

τής 15.10.1962 τής Δ.Ε. καί κατ’ είσήγησιν τοϋ Προέδρου ήμών κ. Φ. 
Μανουήλίδου, έλαβε τήν απόφασιν όπως σάς κατατάξη εις τήν είδ'ΐκήν 
στήλην τών ’Επιτίμων μελών τοϋ Σωματείου· «τιμής ένιεκεν» καί τοϋτο εις 
άναγνώρισιν τών φροντίδων, άς καταβάλλετε διά τήν ίδιρυσιν αυτόθι τοπι
κής Επιτροπής 'διά τής εγγραφής μελών, ήτις σκοπόν έχε;ι νά συνδράμη 
τούς πνευματικούς σκοπούς, ούς επιδιώκει το Θρακιικόν Κέντρον, καθώς καί 
τής φιλοπόνου συγγραφής σας περί τής ιστορίας Διδυμοτείχου τής δη
μοσιευτεί σης εις τό Σύγγραμμά, μας τά «Θρακικά».

Άνακοινοϋντες τήν ώς άνω άπύφασιν τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, είμεθα 
βέβαιοι ότι καί εις το μέλλον δεν θά παύσητε έπιδίεικνύοντες τήν αύτήν 
αγάπην, υπέρ τών πνευματικών σκοπών, ούς έπιδιώκοιμεν, συγχαίροντες
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δέ καί προσωπιχώς υμάς, εύχόμεθία διά τάς προσεχείς Έαρτάς καί δια- 
τελούμεν,

Μέ εξαιρετικήν έκτίμησιν "κια'ι φιλίαν 
Φ. ΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗΣ

Τ. 'Τπουργός, Πρόεδρος το Θρακικοϋ Κέντρου

«Αιδυμότειχο-ν 30-12-1962
Προς τον Αξιότιμου Πρόεδρον τού Θρακικού Κέντρου1 
%.%. Φίλιππον Μανουηλίδην ’Αθήνας 

Κύριε Πρόεδρε,
’Εγκαίρως καί λίαν ιάσίμένως έλαβον την από 17η,ν λήγοντος Δεκεμ

βρίου ύπ’ άρι'θ'. 1046 επιστολήν Σας κοινοποιούσαν άπόφαισιν τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Κέντρου περί κατατάξεώς ιμου εις ειδικήν «τιμής 
ένεκεν» των επιτίμων μιελών στήλην.

Προαγόμεινος εις έκφρασιν απείρων ευχαριστιών 'Τίμιν τε τοΐς είση- 
γη'θιείσι τήν .ανωτέρω π,ρόφρονα άπόφασιν καί τοΐς περί 'Τιμάς άξιοτίμο-ις 
μέλεσι τού Συμβουλίου, διαίβεβαιώ βαθεϊαν συγκίνησιν m l ά,ντλησιν εκ τής 
συνειδήοεώς μου- τρανής ήθικής ίκανοποιήσεως. Το κατ’ εμέ είναι νά 
πράττω παν 'δ,τι έ,κ τής απέραντου' προς τήν ιδιαιτέραν μας Πατρίδα., Θρά
κην, αγάπης άπορρέον, έφ’ όσον α'ί δυνάμεις ιμου επιτρέπουν καί ΐνα έπα.- 
ξίως κατέχω τήν ήν πάνυ εύγίενώς άπονεμηύεισον ιμοι. τιμήν.

Μετά σεβασμού καί τιμής
■ : « · Δ. ΜΑΝΑΚΑΣ

! . 4 Σεπτεμβρίου 1963
Άξιότιμον κ. ’Αναστάσιον Όρλάίνιδον
Γενικόν Γραμματέα τής Άρχιαιολογικής Εταιρίας ’Αθηνών

Έ  ν τ α ύ θ α
’Αγαπητέ φίλε,

Έ ν συνεχεία προς τήν ύπ’ άιοιθ. 1145)8-7-63 προηγουμένην επιστο
λήν μας, κατόπιν καί προφορικής .συνομιλίας σας μετά τού ήμετέρου Προέ
δρου κ. Φ. Μανουήλίδου, ,μεθ’ ού σάς συνδέει παλαιά καί στενή φιλία, έχο- 
μιεν τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω,μεν ότι έλάβομεν τήν ύπ’ άριθ'. 602 από 2 
Αύγουστου- έ.ε. ύμετερίαν επιστολήν, διά τής οποίας έχετε τήν εύγενή καλω- 
σύνην νά μάς γνωρίσητε δτι το Συμβούλιον τής Εταιρίας κατά τήν συνε
δρίαν αυτού τής 21.7.1963 αποφάσισε νά αναγρά'ψη εις τον προϋπολογι
σμόν τού προσεχούς έτους 1964 ποσόν δραχμών 20.000 διά τήν ένίσχυσιν 
τής συντελουμένης υπό τού Κέντρου εργασίας περί Θράκης.

Ή  Διευθύνουσα ’Επιτροπή τού Θρακικού Κέντρου κατά τήν προχθε
σινήν συνεδρίαν της, τής 2,ας τ-ρέχ. λαβούσα γνώσιν τού ως άνω- εγγράφου, 
κατόπιν εισηγήσεων καί διαθ-έσεως υμών, ώς καί τού· πολυτίμου ενδιαφέ
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ροντος σας υπέρ του jtiO'siaβχιγιενο'ΰ'ς Σωματειίου· μας καί τοϋ Συγγράμματος 
του τά «Θρακικά», σας εκφράζει τάς θειρμοτάτας ευχαριστίας της καί 'έχει 
την ελπίδα δτι ιμέ την αγάπην καί τον ζήλον, άτι/να σας διακρίνουν διά τά 
πνευματικά, 'εκπαιδευτικά, ικαί αρχαιολογικά ζητήματα του τόπου, θά πε
ριλάλητε καί εις το μέλλον τάς προσπάθειας μας διά την1 περαιτέρω π,ροώ- 
δηίσι,ν καί ένίσχυσιν τόσον παρά τή !Αρχαιολογική Εταιρία όσον καί παρά 
τή ’Ακαδημία Αθηνών, ής δ'ίαικεικριμόνον μέλος αποτελείτε.

Κατά την αυτήν συνεδρίαν ή Αιευθΰνουσια Επιτροπή, σάς άνεκήρυ- 
ξεν ώς Επίτιμον Μέλος τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, εις έλαχίστην έκδήλωσιν 
τής πολυετούς φιλοπονου· καί περίλαμπρου δράσε ώς σας, καθ'’ ήν τόσον 
έν τώ 'Τπουργείω Παιδείας όσον καί εν τή, ’Αρχαιολογική, Εταιρία διε- 
κρίθητε, προσφέρο'ντες μέ τήν .άκατα,πόνηιτον εργασίαν καί την κτηθεΐσαν 
εμπειρίαν καί σοφίαν σας ανεκτίμητους έθνικάς καί πνευματικάς υπηρεσίας.

’Επί τούτοις δυατελοϋμεν,
Μετ’ εξαίρετου τιμής

Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεύς
Φ. ΜΑΝΘΤΗΛΙΔΗΣ Π. ΤΣATΑΛΑΣ

4η Σεπτεμβρίου 1963
Άξιότιμον ικ. Κυριάκον Βαφείδην 
Μ. ’Αλεξάνδρου 7 Εις Καβάλαν 

’Αγαπητέ φίλε,
’Εν συνεχεία προσωπικής προς υμάς επιστολής τοϋ ήμετέρου Προέδρου 

υπ’ άριθ. 1163)28-8-63, εχομεν τήν τιμήν νά σάς γνωρίσωμίεν ότι κατά τήν 
προχθεσινήν συνεδρίαν τής 2ας τρέχ. τής ΔιευιΘυνούσης ’Επιτροπής τοϋ Θρα
κικοϋ Κέντρου, τά μέλη έπληροφορήθησα,ν μετά λύπης τάς ανακοινώσεις περί 
τής υγείας σας, έξέφρασαν δέ όλοι, τάς υλο'ψΰχους εϋχάς των υπέρ βελτιώ- 
σεως αυτής, διότι άνε γνώρισαν ότι συγκαταλέγεσθε 'μεταξύ των εκλεκτών 
Θρακών, οίτινες καθ’ όλον τον θίον των διεκρίθηααν διά τήν φανατικήν 
αγάπην των προς τήν πατρίδα μας Θράκην, ουδέποτε δέ έπαυσαν φροντί- 
ζοντες διά τήν ευημερίαν καί τήν πρόοδον αυτής.

Εις έλαχίστην άνταπόδοσιν των τσιούτων αισθημάτων σας άνεκηρϋ- 
χθητε διά πρακτικού ικαί διά τής παιροϋσης επιστολής ώς ’Επίτιμον Μέλος 
τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου, ιμέ τήν ευχήν ότι τό παράδειγμά σας είθε νά μι- 
μηθοϋν καί άίλλοι. συμπαιτριώται ιμας Θράκες.

Έπί τοΰτοις, εϋχόμεθα, καί αϋθις διά τήν πλήρη άποκαπάστασιν τής 
υγείας σας ,καί διατελοϋμεν ιμετ’ εξαιρετικής τιμής καί,

’ Ιδΐαιτέρας αγάπης
Ό  Πρόεδρος 

Φ. MAX ΟΤΙ ΙΑ ΙΔΗΣ
Ό  Γενικός Γριαμματεϋς 

ΓΙ. ΤΣΑΤΑΛΑΣ
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Έ ν Καβάλα τη 28η ’Οκτωβρίου 1963 
Προς το Θρακικόν Κέντρσν ’Αθηνών ’Αθήνας 

Κύριε Πρό'θδριε, Κοι Σύμβουλοι,
Είμαι βαθύτατα συγκεκι νημέν ος από την τιμητικήν έκδήλωσιν δι’ 

έιμέ τού Θραικικού Κέντρου', ίδιά τής άνακηρύξιεώς μου ώς Επιτίμου Μέ
λους του. Καινοί φρονώ' δτι οίαδήποτε υπηρεσία: προς το Θ.Κ. αποτελεί 
καθήκον, καί δεν πρέπει νά αμείβεται επιθυμώ νά σάς τονίσω, δτι εις ένα 
δημόσιον βίον ιμου 35 ετών, ώς πολιτευτού, Δημαρχοϋντος καί Δημοτικού 
συμβούλου, Γεν. Γιραμματέως τού Έμπορ. καί Βιομηχανικού Επιμελητη
ρίου, συμβούλου τού Μητροιπολιτικού' συμβούλου, οπού συνεχώς υπηρέτησα 
ή διάκρισις ή οποία με συνεκίνησε βαθύτατα είναι ή τιμή την οποίαν 
μοί έκάμετε εξ ονόματος τής αλησμόνητου χαμένης Πατρίδος μας τής 
ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΣ.

Σάς είμαι βαθύτατα ευγνώμων 
ΚΤΡΙΑΚΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ
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ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Διακεκριμένοι ομογενείς της ’Αμερικής

Εις Σικάγον είναι άπό ετών, κατά τρόπον έξαίρετον, εγκατε
στημένος, ο κ. Μιχαήλ Χάτσος, δημοσιολόγος ιδιοκτήτης ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού πνευματικού ιδρύματος, δστις τιμά το ελληνικόν όνομα 
καί καθιστά ΰπιερήφανον την πατρίδα του Ραιδεστόν Α. Θράκης, 
από την οποίαν άνεχώρησεν εις νεαρωτάτην ηλικίαν προ πιολλών 
ετών. Χωρίς προστασίαν και άλλα, έφόιδια καί με έλλεΊψιν μορφώσεως 
καί ξένων γλωσσών, αΰτο'δημιούργητος, μέ την εσωτερικήν του πα- 
ρόρμησιν, επέτυχεν εις την ξένην νά άποκτήση καί μόρφωσιν καί 
γλώσσας καί να έπι/βληθή εις τον επαγγελματικόν του κύκλον του 
Σικάγου. Έλθ'ών εσχάτως είς ’Αθήνας έζήτησε νά συναντηθή ως 
συμπατριώτης μετά του Προέδρου κ. Μανουηλίδου, δστις μετά χα- 
ρΰς τον έπεριποιήθη είς την οϊικύαν του καί δπως του έγραψε την 
5ην Νοεμβρίου «αί στιγμαί που περάσαμε εντός τοΰ αρχοντικού1 Ραι- 
δεστηνοΰ περιβάλλοντος θά μου είναι αλησμόνητοι». Μέ την ευκαι
ρίαν τής επιστολής του πληροφορ ούμιεθα ότι 6 αγαπητός Θράξ συμ
πολίτης, άμα τή έπανόδω του είς Σικάγον έπληροφορήθη παρά τής 
συζύγου του ότι έλήφθη κατά την απουσίαν του επιστολή τοΰ1 Πρέ
σβεως τής Ελλάδος είς την Οΰάσιγκτων κ. Άλεξ. Μάτσα, δστις διε- 
βΟβαισε τήν εξής "Τ ψηλήν ’επιταγήν: «Επ’ ευκαιρία τής επετείου τής 
28ης ’Οκτωβρίου ή Α.Μ. δ Βασιλεύς τής Ελλάδος Παύλος δ Α' 
εΰηρεστήθη όπως άπονείμη προς τον έικ Ρα ιδεατού τής Α. Θράκης 
κ. Μιχάλην Ν. Χάτσον 'δημοσιολόγον έν Σικάγω, τον Χρυσοΰν Σταυ
ρόν τοΰ Φοίνικος Α ' τάξεως, είς άναγνώρισιν τής εθνικής εργασίας 
δ που παρόσχεν κατά τά τελευταία: τεσσαράκοντα έτη, ιδίως επί τή 
συμπληρώσει 25 ετών ραδιοφωνικής εργασίας εν τή ξένη».

Ό  Πρόεδρος δι’ ιδιαιτέρας επιστολής του καθώς καί τό Θρά- 
κικόν Κέντρον, άπηύθυναν θερμά συγχαρητήρια προς τον έν Σ ι
κάγο) 'διακεκριμένον ομογενή επί τή τιμητική διακρίσει, μέ τήν βε
βαιότητα. οτι ή στοργή καί αγάπη του προς τήν γενέτειραν Θράκην 
θά συνεχισθή καί είς το μέλλον καί παρ’ αυτού αλλά καί παρά τών 
λοιπών εκεί ομογενών, ιμιεθ’ ών εΰρίσκεται είς επαφήν καί θά έπι- 
δτώξη νά μεΐταδώση τό έργον τοΰ Θρακικού1 Κέντρου οΰτίνος έλαβε 
γνώσιν κατά τήν ενταύθα διαμονήν του.

Ή  σύνταξις τών «Θρακικών»
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Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Ή  περιφέρεια Σουφλίου από παλα'ίοτάτων χρόνων ήσχολεΐτο μετ’ 

επιτυχίας εις την σηροτροφίαν, έλειτουργει δέ αυτόθι καί έργοστάσιον 
επεξεργασίας της ιμετάξης, διακόψαν τάς εργασίας του λόγω τής πολε
μικής κατοχής. Γνωρίζοντες εξ ιδίας άντιλήψεως την σοβαράν σημασίαν, 
ήν εΐχεν ανέκαθεν ή εκτροφή κουκουλίων προς παραγωγήν μειτάξης διά 
την φιλοπρόοδον περιοχήν Σουφλίου, άποδίδομεν ιδιαιτέραν προσοχήν εις 
τήν παρά του 'Τπουργείου Γεωργίας, εν συνεργασία, ιμέ τήν 'Ένωσιν Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών Σουφλίου, διοργανωθεΐσα'ν -πρώτην κινητήν σηιρο- 
τροφ ικήν έκθ&σιν Σουφλίου f δημοσιευομεν όσα εν έκτάσει άνεκοινώθη- 
σαν, σχετικά μέ τήν έπιτυχουισαν ώς άνω έκθεσιν καί εύχόμεθα, όλο-ψύχως 
όπως ή νέα αυτή έξόρμησις, ή τις έ'νιεφανίσθη καί εις 'άλλα μεγάλα καί 
σπουδαία σηροτροφικά κέντρα νά κατάληξη εις επιτυχή έξέλιξιν εκ τής 
οποίας πολλά έχει νά ώφεληθή ή περί φ έρευα Σουφλίου Δ .Θράκης καί γε
νικώς ή οικονομία τής χώρας.

Εις τάς εφημερίδας των Αθηνών καί άναλυτικώτερον του Ν. 'Έβρου 
Δ. Θράκης έδημοσιευθησαν τά κάτωθι:

«Ή Δ )νσις Γεωργίας 'Έβρου δισργανώνει τήν 14ην, 15ην καί 16ην 
Σεπτεμβρίου 1963 τήν Α ' κινητήν Σηροτροφικήν ’Έκθεσιν του Νομού 
εις τό Σουφλί μέ σκοπόν τήν εισαγωγήν νέων βελτιωμένων μεθόδων εκ
τροφής τοϋ μεταξοσκώληκος, τήν προβολήν τής Σηροτροφίας ώς λίαν πα
ραγωγικού κλάδου τής Γεωργίας, τήν ένημέρωσιν τών 'επισκεπτών επί των 
προόδων τής επιστήμης εις τον τομέα αυτόν καί τήν επαφήν του αστικού 
πληθυσμοί μετά τών προϊόντων ζωικής ιμετάξης.

'Η έκθεσις Θά στεγιασθή εις τό εύγενώς καί προθυμως παραχωρηθέν 
οίκημα, τήις Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Σουφλίου καί θά παρά
με ίνη ανοικτή επί 3ήμερον (από 14—16 Σεπτεμβρίου). Έ π’ ευκαιρία 
καί καθ’ δλον τό 3ή,μερον θά λάβουν χώραν παράλληλοι, έκπαιδευτικαί καί 
έορταστικαί εκδηλώσεις ώς όμιλίαι, διαλέξεις, προβολαί κινηματογραφι
κών ταινιών, παρελάσεις ισυιμβολικών αρμάτων, εκτέλεσες μουσικών προ
γραμμάτων υπό τής στρατιωτικής μουσικής, συναυλίαι υπό τής Παιδι
κής μαντολινάτας Σουφλίου, λαϊκοί χοροί καί τραγούδια υπό τών χορευτι
κών συγκροτημάτων Σουφλίου, ’Ασβεστάδων, Καρωτής καί Μεταξάδων 
τή συμιπαραστάσει τών δυο μονάδων Βασιλικής Προνοίας Άλεξ)πόλεως 
καί Όρεστιάδος.

Αξίζει· κάθε έπαινος είς τήν Δ)νσιν Γεωργίας 'Έβρου ή οποία χάρις 
εις τό ακούραστο Γ sco πιο νικώ προσωπικό της, προτίθεται νά μάς προσφέρη 
μίαν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν πανδαισίαν, τήν όποιαν προκατα- 
β ολ ικώς χειροκροτοΰμεν».
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Το Θρακικόν Κέντρον, άμα. τή άναγγελίρ τής έκθεσεως άπέστειλε 
προς την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Σουφλίου την κάτωθι έπι- 
στολήν:

Σεπτέμβριος 1963
Φίλοι Κύριοι καί Συμπατριώται,

’Έχομεν την τιμήν, έξ αφορμής τού δημοοιεύματος τής παρελθούσης 
έβδομάδος εις την «Εστίαν» των Αθηνών, ώς το εσώκλειστον άντίγρα- 
φον, άνασυνδέοντες παλαιούς δεσμούς καί το ενδιαφέρον τού ήμετέρου 
Προέδρου δταν έπολιτεύετο, διά τά σηροτροφικά ζητήματα σας, να σάς 
άναφέρωμεν τά εξής: Επιθυμία μας είναι ούτως άναιπτύξωμεν συνεργα
σίαν μετά τής πόλεώς σας, ήιτις πάντοτε διεκρίνετο διά την πνευματικήν 
της ανωτερότητα καί προς τον σκοπόν τούτον σάς έσωκλείομεν σημειώ
ματα μας, διά τούς σκοπούς ούς επιδιώκει τό από τεσσαρακονταετίας εύ- 
δοικίμως λειτουργούν ενταύθα Θρακικόν Κέντρον. 'Τπάρχει ολιγομελής 
Επιτροπή εις τό Σουφλί ον με Εισηγητήν τον κ. Χρήστον Παπαισταματίου 
- Μπαμπαλίτην Δ)ντήν τού Γ ' Δημοτικού Σχολείου, άσθενούντα άτυχώς 
τελευταίως. Ό  Συνεταιρισμός σας καί ή δράστηριότης, ήτις διακρίνει τούς 
Σουφλιώτας, φροίνούιμεν δτι δύνιαται νά. συμπλήρωσή τήν έν τή πόλιει σας 
’Επιτροπήν, 'προς αύξησιν των μελών καί εύρυτέραν άνταπόκρισιν των σκο
πών, ούς επιδιώκει. Πίνακα ονομάτων τών μελών τής Επιτροπής Σου- 
φλίου, σάς έσωκλείομεν. Τό Θρακικόν Κέντρον καί τό Σύγγραμμά του τά 
«Θραικικά» εύρίσκονται αύστηρώς μακράν τής πολιτικής. Ούτε οικονομικήν 
ωφέλειαν επιδιώκει ή συνεργασία μας. Αί εξήκοντα δραχμαί (60), τής 
ετήσιας συνδρομής καλύπτονται εις τό διπλάσιαν δι1 ενός ή δύο Τόμων 
«Θρακικών», οίτινες χορηγούνται δωρεάν εις τά έγ γραφόμενα μέλη. Έκ 
περισσού, σύμφωνα μέ τό εσώκλειστον σημείωμα, άπεφασίσθη όπως χορη
γούνται άνά 5.000 εις πτωχάς καί ήθικάς νέας έκ Θράκης, έγκατειστηιμένας 
άποί/λειστικώς εις χωρία, μέ αντάλλαγμα: τήν ληξιαρχικήν πράξιν τού 
γάμου των. Έξώφθαλμον έκ τούτων τυγχάνει δτι τό Σωματεϊον μας δεν 
εισπράττει αλλά χορηγεί χρήματα διά σκοπούς εύποιΐας, εφόσον μάλιστα 
σκέπτεται κάτι παραιπλήσιον καί δ ι’ ένίσχυσιν αριστούχων μαθητών Γυμνα
σίων έκ Θράκης, προς συνέχισιν τών σπουδών των, όπερ καί άπεφασίσθη 
ώς έσώκλειστον σημείωμα.

Τά τής κινήσεως τής σηροτροφικής σας έκθεσεως καί τού περιεχομέ
νου καί τών αποτελεσμάτων αυτής θά μάς γνωρίσητε, έάν έπιθυμήτε, διά 
νά τά δημοσιεύσοομεν εις προσεΐχή Τόμον τών «Θρακικών». Έάν έχετε 
άντίρρησιν διά τήν προτεινομένην συνεργασίαν πάλιν άποστείλατέ μας 
τήν ώς άνω έκθεσιν ίνα τήν δημοσιεύσωμεν εις τό Σύγγραμμά μας καί 
ΐνα συστήσωιμεν καί ημείς τούς σκοπούς, εις ούς αποβλέπει ή ώς άνω 
σηροτροφική εκθεσις.
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Έπί rfi έλπί-δι. δτι θά τύχωμεν Ευνοϊκής άπαντήσεώς αας, άποστέλλο- 
μεν προς δλα τά μέλη τού1 Συμβουλίου τής Ένώσεώς σας τους φιλικούς 
μας χαιρετισμούς μεθ’ ών,

Διατελούμεν πρόθυμοι 
Φ. ΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗΣ

Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου από τής ιδρύισεώς του έν έτει 1926 
καί πρώην 'Τπουργός

Ή  "Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Σουφλίου άπήντησεν ως κα
τωτέρου :
Άριθ. ΙΙροκ. 927 Έν Σουφλίω τή 9-11-63

Προς το Θρακικόν Κέντρον 
Κύριε Πρόεδρε,

Έ πί ·του ύπ’ άριθ. 1178)13-9-63 ύ-μετέρου, έχομεν την τιμήν νά γνω- 
ρίσωμεν ύμϊν τά ακόλουθα, σχετικώς με τήν 'διοργανωιθεϊσαν έν τή πόλε-ι 
μας Κινητήν Σηρο τροφικήν ’Έκθεσιν. Ή  θε-ινώς 'δοκιμασθεϊσα Σηρο
τροφία κατά τά τελευταία έτη ήρχισε νά ανακτά βαθμηδόν τό άπολεσθέν 
εδαφ,ος καί νά άποβαιίνη ή εκτροφή τώ:ν μεταξοσκωλήκων λίαίν συμφέρουσα 
διά τον σηροτρόφον. Εις τούτο συνετέλεσαν οι κάτωθι κυρίως παράγοντες: 

α) Ή  μ έταξα, ή ζ ολική ή οποία κατ’ αρχήν έξετοπίσθη από τήν τεχνη
τήν τοιιαύτην (νάϋλίον, ραιγιόν κλπ.) ήρχισε. ν ’ ανακτά έδαφος άναγνωρι- 
σθέντοον των πλεονεκτημάτων1 αυτής έναντι, των τεχνητών ίνών, καί

β) Αί έπιτευχθεΐσαι βελτιώσεις εις τήν ποικιλίαν τών μεταξοσκωλή
κων διά τής παραγωγής τών πίολυϋβριδίων άποθοτικωτέραν κατά 100% 
τών εγχωρίων παλαιών ποικιλιών (12 κιλά νωπά παλαιών εγχωρίων 1 
κιλό μέταξα, 6 κιλά νωπά νέων πολυϋβριδίων 1 κιλό- μέταξα). Αί -αποδό
σεις τών πολυϋβριδίων εις μέτα-ξαν επιτρέπουν τήν προσφοράν τιμών πέ- 
ριξ. τών 50 'δραχμών κατά κιλόν νωπών κουκουλίων οπερ σημαίνει δτι ή 
Σηροτροφία αποβαίνει ή συμφεροοτέρα· παραγωγή τών άλλων γεωργικών 
τοιούτων. Μάλιστα δέ εάν έπαληθεύσωσι τά δσα. 'οραματίζονται αί Γεωργι
κοί· 'Τπηρεσίαι σχετικώς με τήν μωρεοκαλλιέργειαν κατά λειβαδικόν σύ- 
στημα συνιστάμενον εις τήν καλλιέργειαν 600 μορεοδένδρων κατά στρέμμα 
μέ άπό'δοσι'ν 3.000 κιλών μορεοφύλλων «δυναμένων νά έικθρέ'ψοοσι 2,5—3 
κυτία μεταξόσπορου τών 25 γραμμαρίων με μέσην άπόδ'οσιν 60 κιλών νο> 
πών κατά κυτίον, τό έσοδον -ενός στρέμματος γης θ’ άπσφ-έρη 2,50X60 
προς 50 -δραχμάς 7.50Ό δραχμάς. Οι ανωτέρω λόγοι ώθησαν τό 'Τπουρ- 
γεϊοίν Γεωργίας νά πρσγραμματίση τήν αύξη-σιν τής κιουικουλοπιαραγωγής 
εις βαθμόν ώστε εντός πενταετίας νά ξεπεράση τήν προ τής κρίσεως τοι- 
αύτην τών 3.500.000 κιλών νωπών κατελθούσης εις τά 700.000 κιλά καί 
νά άνέλθη ή παραίγωγή εις 5.000.000 κιλά. Μεταξύ τών λαμβαν,ομένων 
μέτρων προς επιτυχίαν τού -σκοπού -αυτού είναι καί ή διοργάνωσις τής κινη-
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τής Σηροτροφικής Έκθέσεως αρχής γενομένης εκ τής πόλεώς μας ως του 
σημα ντυκωτέρου σηροτροφικοΰ κέντρου. Ή  επιτυχία, τής έχιΘέισεως υπήρξε 
εξαιρετική. Δυαφωτιστική m l κατατοπιστική προς ολας τάς κατευθύνσεις 
τάς άφορώισας τήν προαγωγήν τής σηροτροφίας. Την Έκθεσιν έπεσκέ- 
φθησαν περισσότερα των 6.000 ατόμων από ολον τον Νομόν "Έβρου.

Συνημμέ'νως σας άποστέλλοιμεν τό· ύπ’ άριθ. 63 δελτίον Γεωργικών 
πληροφοριών τής Δ )νσεως Γεωργίας "Έβρου εις το όποιον αναγράφονται 
λεπτομερώς το περιεχόμενον καί τά τής κινήσεως τής Σηροτροφικής Έκ- 
θεσεως. ’Επίσης σάς επισυνάπτομε ν καί άντίγραφον τής όμιλίας τοϋ Ση- 
ρστροφικοΰ Έλεγκτοϋ "Έβρου περιγράφουσαν τάς διακυμάνσεις τάς οποίας 
διήλθ'εν ή Σηροτροφία, την Κρατικήν μέριμναν ‘διά Την προαγωγήν αυτής 
καί τούς 'λόγους οι όποιοι επιβάλλουν την άνάπτυξ'ίν της. "Όσον αφόρα 
διά την εγγραφήν μελών ©ίς τον ύμέτερον ’Οργανισμόν εντός τώιν ημερών 
θά είσπράξω τάς συνδρομάς καί θά σας τάς άποστείλω μαζί με τάς αιτή
σεις. τών νεσεγγραιφησομένων ώς καί τοΰ υποφαινομένου.

Μετά τιμής
Ό  Διευθυντής ΗΛ. Μ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τό κείμενον τής ομιλίας τοΰ Έλεγκτοϋ Σηρο
τροφίας κ. Μιχ. Ά περγη:

ΤΑ Π Ο Λ Τ Τ Β Ρ ΙΔ IΑ  ΕΙΣ  ΤΗΝ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΝ

«"Όποιος δεν παινέσει το σπίτι, του θά πόση νά τον πλάκωση» λέει μιά 
λαϊκή παροιμία. "Ίνα μ ή λοιπόν συιμβή καί σέ μένα τό ίδιο σας παρακαλώ 
πάρα πολύ Σεβασμιώτατε, Έξοχώτατε κ. Νομάρχα, Στρατηγέ μου, κ. 
Έπαρχε, κ. Δήμαρχε, νά μου 'επιτρέψετε νά σας απασχολήσω γιά λίγο 
με τό αντικείμενο εκείνο πού ιδιαιτέρως συμπαθώ καί πού ακούει ©ίς τό 
όνομα' «Σηροτροφία» κι’ ακόμη νά μου επιτρέψετε νά πώ λόγια παρηγόρα 
κι’ ενθουσιώδη, αίσιόιδο'ξα κι’ ενθαρρυντικά γιά μιά καλλιέργεια πού εις 
τήν μακραίωνη ιστορία της γνώρισε την ακμή σέ όλη της τήν μεγαλοσύνη 
αλλά καί τήν παρακμή σέ ολην της τήν καταθλιπτιικότητα, άνήλθε 'δοξα
σμένη στό ξεινίθ1 τού ενδιαφέροντος ίδιά νά καιτρακυλίση καταφρονημένη στο 
Ναδίρ καί πού παρουσιάζει ωστόσο σήμερον όλα τά έχέγγυα καί τις προϋ
ποθέσεις. εκείνες ώστε νά δύναται νά ξα'ναγυρίση στο προσκήνιο καί νά 
διαδραμαιτίση αποφασιστικόν καί πρωτεύοντα ρόλον εις τήν οικονομίαν 
τοΰ Έλληνος γεωργού αλλά καί εις τήν εθνικήν τοιαύτην. ’Εκείνοι οι δύο 
Μοναχοί τοΰ Τάγματος τοΰ 'Αγίου Βασιλείου πού σύμφωνα με τήν παρά- 
δοσιν εΐισήγαγον κατά το 551 μ.Χ. τον μεταξόσπορον άπό τήν ’Ασίαν εις 
τό Βυζάντιον κρυφά μέσα στά άδεια μπαστούνια τους, ασφαλώς δεν θά 
μπορούσανε ποτέ νά φαντασ'Θοΰν πώς άπό τον σπόρον αυτόν θά ξεπιετιό-
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τανε αργότερα ολόκληρη μιά επιστήμη καί ότι θα ήταν «δυνατόν ό ’ίδιος 
ό σπόρος ν’ άποτελέση για τις απερχόμενες γενεές εις ολόκληρη την Ευ
ρώπην, ’Αμερικήν καί Ασίαν πηγήν πλούτου καί πολιτισμού. Πράγματι 
από την Κων)παλιν γρήγορα διεδόθη ή Σηροτροφία εις όλόκληρην την 
'Ελλάδα καί ιδιαιτέρως εις την Πελοπόννησον από όπου πέρασε εις την 
Νότιον Ιταλίαν, 'Ισπανίαν, Ρωσσία,ν «κι Πορτογαλίαν για νά συνέχιση 
έκεϊθεν ή διάδσσίς της εις όλες σχεδόν τις χώρες τής Ευρώπης. Κ ι’ απ’ 
όπου κι’ αν έδιάβαιΥε έφερνε μαζί της πλούτον καί πολιτισμόν. Για τή 
χώρα :μας μάλιστα, λέγεται πώς ή βαθμιαία αύξησες τ,ού πληθυσμού της 
έπήλθεν μέ τήν εισαγωγήν τής μετάξης είς αυτήν ή οποία καί ήόυνήθη νά 
τον θρέψη. Δεν θά θελήσω όμως νά έπεκταθώ σέ χρονογραφικά σημειώ
ματα ιστορικής καί εγκυκλοπαιδικής μάλλον σημασίας διά τον φόβον μή 
σάς ταλαιπωρήσω άσκόπως προτού προλάβω νά θίξω τό σηροτροφικόν 
πρόβλημα ή τουλάχιστον μέρος αυτού ώς τούτο έπιτακτικώς προβάλλει σή
μερα μέ την ελπίδα καί ευχήν πώς ίσως όλοι εμείς οί παρευρ ισκόμενο ι 
μπορέσουμε νά βοηθήσουμε εις τήν λύσιν του.

Κανονικά, τό όλον θέμα,, θά έπρεπε ίσως καί θά ταίριαζε νά έξετα- 
σθη, κατά τό δυνατόν εξονυχιστικά, κάτω από τις τέσσερες τουλάχιστον 
βασικές 'μορφές ή πλευρές του :

Τήν τεχνικήν του πλευράν τήν οικονομικήν του πλευράν τήν οργα
νωτικήν καί τέλος τήν προπαγανδιστικήν τοιαύτην.

’Αφήνουμε τις ·δυό «μεσαίες του πλευρές τήν οικονομικήν δηλαδή καί 
οργανωτικήν του σέ 'Τπηρεσίες άρμοδιώτερες ημών μιά κι’ έχουν σχέση 
μέ τήν όλην αγροτικήν πολιτικήν τού Κράτους καί άς ασχοληθούμε εμείς 
μέ τις άλλες δύο, ήτοι μέ τήν τεχνικήν καί προπαγανδιστικήν πού άναφέ- 
ραμε προηγουμένως. Αυτές τις δυο πλευρές φιλοδοξεί νά θίξη μά καί νά 
τον ίση ή όλη αυτή έκδήλωσις των προς τιμήν τού κουκουλ ίου αφιερωμέ
νων τριών ήμερων ή οποία έρχεται νά συιμπλη,ρώση τήν όλην προσπάθειαν 
τού 'Τπουργείου Γεωργίας εις τό νά συμιπαρασταθή καί συνδράμη μιά 
καλλιέργεια πού τήν θεωρεί ικανή ν’ άποτελέση τήν βάσιν τής οικονομίας 
γιά πάρα πολλές γιά νά μην πούμε — γιατί όχι μάλιστα — γιά όλες τις 
αγροτικές οικογένειες τού Νομού καί γενικώτερα τής Ελλάδος. Είναι αλή
θεια βέβαια· πώς ή καλλιέργεια αυτή πέρασε κρίσεις σοβαρές τά τελευταία 
ταύτα χρόνια όπως είναι αλήθεια, πώς εάν ήθελε κανείς νά διαπιστώση 
τό ποσοστόν τό όποιον κατείχαν ή κατέχει ή ζωική μέταξα ανάμεσα στήν 
παγκόσμιον παραγωγήν όλων των ύφαντουργικών ίνών, ζωικών, χημι
κών ή συνθετικών θά διαπίστωνε πώς τούτο ήταν ανέκαθεν μικρόν όοθέν- 
τος ότι προπολεμικά) ς μέν αντιπροσώπευε τό 0,5% τής όλης παραγωγής, 
κατά δέ τήν διάρκειαν τού πολέμου κατήλθεν καί μέχρι τού 0,16—0,18%. 
Στήν πτώσιν της αυτήν βεβαίως πολύ συνέτεινε αυτή καθ’ έαυτήν ή π,ο-
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λεμική περίοδος ώς καί οι λοιποί οικονομικού, πολιτικοί καί βιομηχανικού 
χαρακτήρος παράγοντες. Καί κυρίως δ πόλεμος μέ τις ποικιλόμορφες απαι
τήσεις too έπεδραισε ιδυσμενώς επί τής παραγωγής τής πρώτης ύλης δηλ. 
επί τής παραγωγής των κουκουλίων στις διάφορες χώρες καί ιδίως στην 
Ιαπωνίαν όπου ή αγροτική οικονομία ύπεχρεώθη νά στροφή προς άλλες 
κατευθύνσεις 'δηλ. προς προσφιορώτερες καλλιέιργευες μέ τις όποιες ί)ά 
έλυεν άμεσα καί αποτελεσματικά το όξύτατον για την εποχήν εκείνην 
επισιτιστικόν πρόβλημα τό όποιον αυτός δηλ. δ πόλεμος παντού σχεδόν είχε 
δημιουργήσει. ’Έτσι κατά χιλιάδες χιλιάδων ξεριζώνονταν τά μορεόδεν- 
δρα για νά σπαρούν μέ ρύζι ή δ,τιδήποτε άλλο οί εκτάσεις τις όποιες 
αυτά κατελάμβανον προηγουμένως.

Καί εις μόνην την Ιαπωνίαν έμειώθη ή παραγωγή τών κουκουλ ίων 
κατά την πολεμικήν καί την αμέσως μεταπολεμικήν περίοδον κατά τά 2)3 
αυτής καί πλέον εις τρόπον ώστε από τά 380—400 εκατομμύρια χιλιό
γραμμα νιατών κουκουλίων πού παρήγεν προπολεμικούς νά φθάση νά πα- 
ράγη μόλις καί μετά βίας 100—200 εκατομμύρια χιλιόγραμμα. Συνέπεια 
αυτού αλλά καί τού γεγονότος κυρίως ότι ή μεγαλύτερη καταναλώτρια τού 
κόσμου σέ μετάξι δηλαδή 'ή Αμερική ευρέθη σέ άντιμαχόιμενον στρατό- 
πεδον, ύπήρξεν ή ανάγκη στροφής τών Αμερικανών προς τις τεχνητές 
καί λοιπές συνδετικές Ινες γιά νά καλύψουν τις κολοσσιαίες ανάγκες τους 
σέ ιματισμό καί πολεμικό υλικό, πράγμα πού έπέτυχον καθ’ ολοκληρίαν. 
Άλλ’ ό πόλεμος τελείωσε κάποτε πλήν παρέμεινε ή συνήθεια τού νά χρη- 
σιμοποιή ο κόσμος τις παραπάνω άναφερθεΐσες τεχνητές Ινες μέ αποτέλε
σμα όχι μόνον νά αυξηθούν από τότε υπέρμετρα, οί ανάλογες βιομηχανίες 
πού τις παρήγυν καί τις έπεξειργ άξαντο αλλά καί νά τις βλέπωμεν αυτές 
τις βιομηχανίες ακόμη καί σήμερα νά καταβάλουν συνεχώς υπεράνθρωπες 
προσπάθειες γιά νά βελτιώσουν κατά τό δυνατόν περισσότερον τά προϊόντα 
τους μέ σκοπόν νά τά προσομοιάσουν προς τά προϊόντα τής μετάξης την 
όποιαν καί νά ύποκαταστήσουν τελικώς. 'Όμως ' από την τέτοια σύγκρισιν 
μαζί της μόνον νά ήττηθοΰν ας περιμένουν τά κάθε είδους ναύλον, όρλόν, 
ραιγιόν καί συντροφιά, γιατί καμμιά απ’ όλες τούτες τις κλωστές όχι μό
νον δέν μπορεί νά συγκριθή μαζί της μά ούτε καν νά πλησιάση τήν μονα
δική βασίλισσα τών κλοΛστών μέ τήν απαλή τήν όψιν καί την βελούδινη 
υφήν, τήν λάιμπουσαν στιλπνότητα καί γενικώς τήν χάριν. ’Αντίθετα μά
λιστα,, άνθ’ όλων αυτών τών χαρισμάτων τής μετάξης οί κλωστές αυτές 
υπό τήν μορφήν υφασμάτων προκαλούν τις περισσότερες φορές αλλεργικά 
φαινόμενα εις τό ανθρώπινον κορμί καί ευνοούν καί αυτόν ακόμη τον στα
τικόν ηλεκτρισμόν, έκτος τού ότι εμποδίζουν πάντοτε τήν άδηλον τού σώ
ματος διαπνοήν, είναι επί πλέον εύφλεκτοι καί κατά συνέπειαν πολύ επι
κίνδυνοι.. Αυτά καί άλλα πολλά μάς πείθουν ότι δέν δικαιολογείται διόλου
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ή μαύρη απαισιοδοξία οσον αφορά την τύχην τής μετάξης ά:νά τον κόσμον.
Μάς τό βεβαιώνει ή Διεθνής Μόδα ή οποία ήρχισε νά λανσάρη τα με

ταξωτά υφάσματα ο’ άλα τά πέραν α τής Οικουμένης δοθέντος 'ότι τυγχά
νει πανθομολογούμενον πώς ή λουσάτη των κυριών άμφίεσις έξασφαλίζε- 
ται έπιτυχώς κυρίως μ.έ τό μεταξωτόν για νά μήν πιο μόνον με τό μεταιξω- 
τόν. Μάς τό διαβεβαιώνει ή προσπάθεια' τής ’Ιαπωνίας ή οποία αγωνίζε
ται νά φθάση άλματωδώς ατά προπολεμικά της επίπεδα παραγωγής κου
τουλιών και ή Κίνα πού έταξεν σάν πρωταρχικόν της σκοπόν με πεν
ταετή και λοιπά σχέδια νά φθ'άση καί νά ξεπεράση την ’Ιαπωνίαν.

Μάς τό διαβεβαιώνουν οί δυο Γερμανίες, ή Πολωνία, ή Τσεχοσλοβα
κία καί ή Περσία ακόμη καί ή Τουρκία πού άρχισαν νά ασχολούνται σο- 
βαρώς με την Σηροτροφία ίδρύουσαι εργαστήρια καί σηροτροφικούς Στα
θμούς οπού μελετούν καί επιλέγουν1 τις άποδοτικώτερες των μεταξοσκω
λήκων φυλές. Μάς τό 'διαιβεβαιώνουν τέλος οί αριθμοί. Τό 0,5% τής προπο
λεμικής παγκοσμίου παραγωγής τής μετάξης έναντι όλων των άλλων ίνών 
πού άνεφέραμεν προηγουμένως ύπερεβη τά τελευταία τρία χρόνια τά 2,5% 
καί πλησιάζει προς τά 3% αν δεν τό ύπερέβη ήδη. Μάς τό διαβεβαιώνει καί 
μάς ενθαρρύνει είς τις αισιόδοξες προβλέψεις μας ή σύνδεσίς μας μετά 
τής Καινής Ευρωπαϊκής ’Αγοράς. ’Αλλά εκείνο πού κυρίως μάς τό δια- 
βεβαιώνει καί πού εδραιώνει μέσα μας την αισιοδοξίαν καί εμπιστοσύνη 
γιά την τύχη τής μετάξης είναι ή άνακάλυψις καί ή χρησιμοποίησις από 
καιρό — αλλά στον τόπο μας από 5ετίας — των παραγωγικωτερων καί 
περιεκτικωτέρων σε μέταιξα' κουκιουλίων ιδηλαδή των πολυϋβριδίων. Έπε- 
τεύχθησαν αυτά στην ιμακ,ρυ'νήν ’Ιαπωνία διά τού· υβριδισμού τεσσάρων 
έως έξ λευκών μονοδύμων καί πολυδύμων φυλών οί όποιες κληροδοτούν 
καταλλήλως είς τούς απογόνους τους ή κάθε μία την ίδι,κήν της καλήν 
ιδιότητα1 όπως είναι ή εύρωστία καί ή αντοχή τους στις ασθένειες, οί υψη
λές αποδόσεις, τό μεγάλο μήκος τής υνός καί ή κατά συνέπειαν μεγαλυτέρα 
περιεκτ ικέτης σε μέταξα, τό λευκόν καί λεπτόν τού μεταξονήματος, ή άρί- 
οτη ά ναπη'νιστικότης αυτού, ή έλαστικότης, ή αντοχή καί ή στιλπνότης 
του καί πλήθος άλλων πλεονεκτημάτων τά οποία τά καθιστούν περιζήτητα 
είς τις χώρες εξαγωγής τους, αιτίαν γιά την οποίαν όλες οί άνά τον κόσμον 
με την Σηροτροφίαν ασχολούμενες χώρες αντικατέστησαν ήδη πλήρως 
εντός τής τελευταίας δεκαετίας τις άλλοτε) χρήσιμο ποιούμενες εγχώριες 
φυλές τους καθώς και τά προϊόντα ακόμη διαισταυρώσεως των Ευρωπαϊ
κών τούτων φυλών μετά τών ’Ασιατικών τά λεγάμενα υβρίδια πού έθεω- 
ρήθησαν κάποτε σωτήρια γιά τον παραγωγόν.

Οί υψηλές τών πολυϋβραδίων αποδόσεις ως καί ή μεγάλη, πε,ριεκ,τι- 
κότης αυτών σέ μέταξα, ιδιότητες οί οποίες βαίνουν συνεχώς βελτιούμενες, 
αποτελούν ευτυχώς στά χέρια ημών τών Γεωπόνων, ώς καί παντός άσχο-
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λουμένου μέ την διάδοσιν καί προπαγάνδαν της Σηροΐραφίιαις στοιχεία εύ
γλωττα και επιχειρήματα. ακαταμάχητα δυνάμενα νά πείθουν και τον πλέον 
κακοπροαίρετον ή δύσπιστον γεωργόν .περί τής υπεροχής αυτών καί περί 
των αισιόδοξων προβλέψεων για την τύχη τής 'καλλιεργείας αυτής, δεδο
μένου δτι κάθε κουτί σπόρου των 25 γραμμαρίων μπορεί νά τούς άπο- 
δώση 70 έως 80 ή 85 ακόμη κιλά χλωρών κουκουλίων τά όποια επί 57 
δραχμάς πού έπωλήθησαν φέτος μάς κάνουν πάνω από 4.000 δραχμές. 
Έξ άλλου ή μεγάλη πιεριεκτικότης των κουκουλίων αυτών σε μέταξα καί 
ή άρίστη άναιπηνιστικότης τους δικαιολογεί καί αιτιολογεί απόλυτα την 
δυνατότητα άλλα καί προθυμίαν των εμπόρων καί βιαμηχάνων νά τά πλη
ρώνουν στις τόπο εξαιρετικά συμφέρουσες στο γεωργό τιμές. Τά παλιά 
χρόνια γιά νά πάρουμε ένα ικιιλό μετάξι έπρεπε νά χρησιμοποιήσουμε 12 
καί 13 ή καί 14 ,κιλά χλωρά κουκούλια. Σήμερα όμως με τά πολυϋβρίδια 
δεν θέλουμε παραπάνω από 5,5 έως 6 κιλά κουκούλια γιά νά πάρουμε 
ένα κιλό μετάξι καί δεν αποκλείεται ή μάλλον είναι πλέον ή βέβαιον ύστερα 
από τις έπιτευχθεϊσες καί συνεχώς έπιτυγχανομένας προόδους τής επι
στήμης αύρΐιον νά μάς χρειασθούν πολύ όλιγώτερα. Δεν μένει παρά νά 
προσπαθήσουμε ν’ απόκτηση καί ή χώρα: μας τις καθαρές σειρές όπως τις 
απέκτησε κ ι’ ή ’Ιταλία, τις όσοοΐες καί νά φροντίσουμε νά εγκλιματίσουμε 
εις τό δικό μας περιβάλλον γιά νά μή ,άφ’ ενός παρίσταται ανάγκη εξα
γωγής κάθε χρόνο σεβαστού συναλλάγματος γιά την προμήθειαν των νό
θων προϊόντων διασταυρώισειός τους, ΐνα δέ άφ’ ετέρου τά ίδια προϊόντα 
διασταυρώσεως, δηλαδή τά πολυϋβρίδια καταστούν άποδοτικώτερα καί άν- 
θεκτικώτερα σέ κάθε αντιξοότητα αφού θά ήταν δυνατόν νά βρίσκωνται 
ευθύς έξ αρχής στο μόνιμό τους περιβάλλον πράγμα πού θά μπορούσε νά 
εξασφάλιση σέ αυτά μίαν μεγίστη καί δσσ μπορεί νά γίνη, από βιολογικής 
καί οικονομολογικής πλευράς σταθερή άπόδοσι σέ μέταξα, άπηλλαγμένη 
μάλιστα καί μερικών μειονεκτημάτων καί ελαττωμάτων πού εμφανίζουν 
συχνά τά ’Ιαπωνικά κουκούλια. Προς τον σκοπόν αυτόν θά χρειασθή νά 
όργανωθή προηγουμένως τό Σηροτροφικόν Έργαστήριο'ν καί νά πλαισιωθή 
από κατάλληλο προσωπικό προς δέ νά έπιληφθή τό 'Τπουργεϊον Γεωργίας 
διά καταλλήλου χειρισμού του τής άποκτήσεως των καθαρών σειρών άπ’ 
ευθείας από την ’Ιαπωνίαν όπως έκανεν ήδη ή ’Ιταλία, ή όποια, εντός 10ε- 
τίας άντικατέστησεν τελείως τά εγχώρια κουκούλια της μέ τά πολυϋβρί
δια τά όποια παρασκευάζει μόνη της αφού προηγουμένως έπέτυχεν την 
εισαγωγήν εις τον τόπον της των καθαρών σειρών από την Ιαπωνίαν. 
’Εάν τώρα στις παραπάνω υψηλές των πολυϋβριδίων αποδόσεις καί εις τις 
ικανοποιητικές αυτών τιμές προσθέσωμεν καί τις παρεχόμενες έκ μέρους 
τής 'Τπηρεσίας διευκολύνσεις ώς καί την Κρατικήν έν προκειμένω μέρι
μναν οι όποιες θά ιΐδούμε αμέσως παρακάτω εις τι συνίστανται, θά διαπι
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στώσουμε πώς οπωσδήποτε δεν δικαιολογείται διόλου ή απαισιοδοξία ή 
απροθυμία ε% μέρους των γεωργών για την γεωργική αυτή έκμετάλλευσι 
ή οποία είναι σε θέσι νά άποφέρη μ’ αυτούς μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα 
μικρότερο τοϋ μηνός μία ακαθάριστη. πρόσοδο 4 έως 4.δ χιλιάδων δραχμών 
κατά κουτί τών 25 γραμμαρίων καί λαμβανομέινου ύπ’ όψιν δτι δ μέσος όρος 
τών κατά οικογένειαν εκτρεφόμενων κουτιών είναι 2— 3 νά τους άπο- 
φέρη δηλαίδή πάνω από 10.000 δραιχμ. Δοθέντος ίδέ δτι πάρα πολλές είναι 
οί, οικογένειες εκείνες τουλάχιστο στο Νομό 'Έβρου τών οποίων ή έτηισία 
ακαθάριστη πρόσοδος δεν υπερβαίνει απ’’ όλα. τά πάσης φύσεως έκχρημα- 
τιζόμενα εισοδήματα τους τις 20 έως 22 χιλιάδες δραχμές, διαπιστώνουμε 
δτι μόνον από την καλλιέργειαν καί εκτροφήν τών κουκουλιών μπορούν 
αυτές νά εξοικονομήσουν άνετα καί ασφαλώς τό 50% καί πίλέον τής ακα
θαρίστου προσόδου των. "Οσον αφορά είς τήν Κρατικήν στοργικήν υπέρ 
τής καλλιέργειας αυτής μέριμνα καί τις τών 'Τπηρεσιών διευκολύνσεις 
στις όποιες άναφερθήκαμε προηγουμένως αυτές συνίστανται είς τό δτι 
τό Κράτος έν τή επιθυμία του όπως ένθαρρύνη τούς Σηροτρόφους παρα
γωγούς καί ελθη, βοηθός εις αυτούς διαθέτει ετησίως πάνω από 2.500.000 
δραχμάς γιά νά έπιδοτή τούς είσαγομένους κατ’ έτος μεταξόσπορους από 
την ’Ιαπωνίαν καί Ιταλίαν. Πλέον αυτού από πενταετίας εφαρμόσθηκε 
επιτυχώς τό μετράν τής 'ομαδικής καί συστηματικής έπωάσεως τοΰ μεταξο
σπόρου εντός ειδικών ομαδικών έπωαστικών θαλάμων γιά τήν λειτουργία 
τών οποίων τό Δημόσιον καταβάλλει προθύμως πάνω από 500.000 δρα
χμές γιατί πιστεύει πώς έτσι μόνον εξασφαλίζεται σίγουρα μιά σωστή 
τιών μεταξοσπόροον ύπώασις μέ όλες τις 'δυσμενείς επιδράσεις είς τήν με- 
τέπειτα ζωή καί εύροοστία τοϋ μετάξοσκώληκος καί καταργοϋνται όριστικώς 
οί άρχέγονες καί καταστρεπτικές γ ι’ αυτό καί άντιδεικνυόμενες ως αντιε
πιστημονικές μέθοδοι επωάσεως όπως ήταν ή τόσον διαδεδομένη καί μέχρι 
προ ολίγου ακόμη, έφαρμοζομένη μέθοδος τής τοποιθετήσεως τοϋ μεταξο
σπόρου στους κόρφους τών γυναικών ή στο στρώμα τής οικογένειας, ή 
κοντά στις θερμάστρες ή τέλος ή έκθεσις αυτού· είς τήν έπίδραισιν τοϋ ήλιου. 
Ή  εφαρμογή τοϋ μέτρου τούτου έκτος τών όσων αναφέραμεν δτι εξασφα
λίζει πλεονεκτημάτων εξοικονομεί επί πλέον χρόνον πολύτιμον στην αγρο
τικήν οικογένειαν ή οποία, δύναται απερίσπαστη νά έπυδοθή σέ οίανδήποτε 
άλλη εργασία επί 15ήμερον καί νά παραλάβη μετά ταΰτα έκ τοϋ ασφαλούς 
καί ετοίμους τούς μόλις έκκολαφθέντας μεταξοσκώληκας γιά νά συνέχιση 
μόνη της τήν εκτροφήν. Έάν μάλιστα, καταφέρωμεν νά διαδώσωμεν τήν 
από κοινού1 μέχρι τής 3ης ηλικίας εκτροφήν, τότε άφ’ ενός μεν οί κίνδυνοι 
αποτυχίας ή μικρών αποδόσεων θά περιορισθούν στο ελάχιστο θά περιο- 
ρισθή κι’ ό κόσμος καί ή φροντίδα τής εκτροφής γιά τήν γεωργική οι
κογένεια. "Ετσι άντιθέτως προς τά υπό μερικών κακοπροαίρετων ή κακό-
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βουλών ή απλώς απαισιόδοξων ϊσχυρυζόμενα' περί δήθεν έγκαταλείψεως 
εις την τύχη τους τώ'ν Σηροτροφίαν παραγωγών άφοβα μπορούμε νά ίσχυ- 
ρισθοϋιμε δτι έκδηλη τυγχάνει ή Κρατική στοργική μεταιχείρισις για τήν 
καλλιέργεια, αυτήν και 'δεν ριψοκίνδυνεύομεν διόλου νά χαρακτηριστούμε 
ώς υπεραισιόδοξοι εάν θελήσουμε νά τήν παρατάξουμε από άπόψεως οι
κονομικού ενδιαφέροντος μεταξύ των υπολοίπων καλλιεργειών. "Έτσι του
λάχιστον εμείς νομίζομεν δτι τήν υποβοηθούμε. κιόλας αρκετά ώστε νά 
έπανακαταλάβη τήν πρέπουσαν θ'έσιν και έπιανακτήιση τήν παλαιά της 
αίγλη, ανάμεσα στη γεωργική εκμετάλλευση. Και ήδη. έχει γίνει ή αρχή. 
Οί συνάδελφοι τού Ν. "Έβρου, μηδενός εξαιρούμενου' καταλλήλως βοηθού - 
μενοι καί ένισχυόμενοι από τούς υπαλλήλους τών αδελφών 'Τπηρεσιών 
ΑΤΕ καί Γεωργοενώσεων προ πολλοϋ έχουν γίνει οί διάπυροι καί διαπρύ
σιοι κήρυκες Σηροτροφίας καί σ’ αυτούς καί μόνον οφείλεται 6 ύπερδιπλα- 
σιασμός σχεδόν τών εις τόν Νομόν εκτρεφόμενων κουτιών μεταξόσπορων 
κατά τά τελευταία τρία έτη.

Βεβαίως θά ήταν αστοχία, μά καί παράλειψις τοϋ όμιλοϋντος αν δεν 
παραδεχόταν πριν καί πάνω απ’ δλα πώς εκείνο πού συνέβαίλε κυρίως στην 
αύξηση τοϋ ενδιαφέροντος τοϋ παραγωγού γ ι’ αυτήν τήν καλλιέργειαν 
ήταν τό δτι αλήθεψε τό γνωμικό πού λέει πώς «τό αγώγι ξυπνάει τόν 
αγωγιάτην». Καί τό δτι αλήθεψε' τό γνωμικό έκτος τοϋ· δτι οφείλεται στά 
όσα είπαμε προηγουμένως δεν αποκλείεται νά είναι καί προς τιμήν τοϋ 
εμπορίου — δικού μας κα'ι ξένου καθώς καί τής ελληνικής μεταξοβιομη
χανίας. Γ ι’ αυτό επωφελούμαι τής ευκαιρίας γιά νά τονίσω δτι τό Κράτος 
όταν θά έφαρμόζη ή μελετά τήν οικονομικήν πλευράν τοϋ όλου θέματος 
ίσως θά χρειασθή νά μελετήση καί τό ενδεχόμενο ,λήψεως μέτρων ευεργετι
κών καί γιά τήν εγχώριον μεταξοβιομηχανία δέστε καταφέρνοντας αυτή νά 
συναγωνίζεται κάπως τις ξένες βιομηχανίες θ ’ απορροφά συνεχώς μεγαλύ
τερες ποσότητες κουκουκλιών τις οποίες με τήν χρησιμοποίησιν ελληνικών 
εργατικών χειρών θά μετατρέπη σέ μετάξια ή υφάσματα μεταξωτά καί όταν 
θάρχεται ή δέρα τής εξαγωγής θά εξάγουμε μαζί μέ τ ’ άλλα κι’ εργασία 
ελληνική κι’ δχι μονάχα σκέτα κουκούλια όπως δυστυχώς γίνεται τώρα. 
Μόνη δυσκολία τήν οποία συναντούν οί προπαγανδισταί τοϋ κλάδου καί ή 
οποία όμως σύντομα "καί αυτή θά ύπερπηδηθή είναι τό νά πείσουν τούς 
παραγωγούς πώς οί μεταξοσκώληκες αυτοί δηλ. τά πολυϋβρίδια μέ τό νά 
είναι εξευγενισμένα καί περισσότερο αποδοτικά είναι, όπως άλλως τε δλα 
τά βελτιωμένα ζώα καί περισσότερο απαιτητικά εις δ,τι αφορά στις κατάλ
ληλες συνθήκες διατροφής καί περιποιήσεις εν γένει. Γ ι’ αυτό οί συνά
δελφοι έπιιμένουν πολύ εις τό νά επαναλαμβάνουν κάθε τόσο στις συζη
τήσεις τους μέ τούς έκτροφεΐς παραγωγούς τις παρακάτω συμβουλές καί 
παραινέσεις:
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1) Τα ότι οφείλουν νά -διατηρούν το Σηροτροφείο τους θερμό καθαρό 
και καλώς 'αεριζόμενον. Ή  θερμοκρασία! ή οποία παίζει σπουδαιότατοι' 
ρόλον εις την όλην εκτροφήν καί υγείαν τοΰ μεταξοσκώληκος δυναμένη νά 
έπιταχύνη ή μή τον βιολογικόν κύκλον τοΰ εντόμου πρέπει νά είναι 24 έως 
2'5D C κατά τις πρώτες δύο 'ηλικίες τοΰ ιμεταξοσκώληκος, νά κατεβαίνη 
στους 23—24 0 C κατά την τρίτην καί τετάρτην ηλικίαν αυτού για νά φθάση 
τελικώς στους 22—23° C κατά την 5ην καί τελευταίαν ηλικίαν καί επα
νέρχεται στους 23— 24“ C κατά τό κλάδωμα,

2) Τό νά εξασφαλίζουν στο Σηροτροφείο τους μίαν άρίστη κατά τό 
δυνατόν σχετική υγρασία 80—85% κατά τις πρώτες ηλικίες ή όποια υγρα
σία νά περιορίζεται στο 75% κατά τήν 4ην καί 5ην ηλικίαν. Κατά την 
διάρκειαν δε τοΰ ύπνου των μεταξοσκωλήκων ιός καί τοΰ κλαίδώματος αυτή 
θά πρέπει νά κατέρχεται στο 65— 70%. Ή  υγρασία τοΰ Σηροτροφείου ή 
οποία σε συνδυασμό με τήν θερμοκρασία που ά να φέραμε v προηγουμένως 
παίζει σπουδαιότατον ρόλον στήν επιτυχία τής εκτροφής, μπορεί νά έξα- 
σφαλισθή εάν πάνω· στήν θερμάστρα, τοΰ Σηροτροφείου μας τοποθετήσωμεν 
εν σκεύος γεμάτο μέ νερό τό οποίον νά βράζη καί νά εξατμίζεται σιγά - 
σιγά ή εάν •φρο'ντίιζωμεν νά κα,ταβρέχωμεν από καιρού εις καιρόν τό δά- 
πεδον ή άπλώσωμεν επί τοΰ τοίχου μίαν λινάτσαν τήν οποίαν καί νά 
καταβρέχουμε.

3) Τά ταΐ'ισμαται πρέπει, νά είναι συχνά καί νά γίνωνται με φύλλα κα
θαρά στεγνά καί 'ψιλοκομμένα σε σχήμα τετραγώνου καί όχι όπως πριν σέ 
στενές λωρίδες διότι έτσι (διατηρούνται επί περισσότερο χρόνο σέ χλωρή 
κατάσταση στήν 3ην ηλικίαν, ιμέ χοντροκομμένα φύλλα· στις αρχές τής 4ης 
ηλικίας καί άργότερον μέ ολόκληρο φύλλα ή καί μέ μικρά κλαδιά καί τέλος 
κατά τήν 5ην ηλικίαν όλο μέ κλαδιά 'καθαρά, στεγνά καί άφθονα. Ό  αρι
θμός των ταϊσμάτων θά πρέπει νά μην περιορίζεται στά 3—4 ταίσματα 
ώς δυστυχώς κατά τό πλεΐστον συμβαίνει αλλά νά φθάνουν τά 8— 10 κατά 
τις πρώτες 'δύο ηλικίες νά περιορίζωνται στά 6— 8 κατά τήν 3ην καί 
4ην ηλικίαν καί στά 5 κατά τήν δην καί τελευταίαν ήλικίαν. Συχνή αλ
λαγή τών στρωμνών. Είναι· πολύ καικιά συνήθεια τό· άλλαγμα τής φσυ- 
σκής νά γίνεται άπ·ό· ύπνο σέ ύπνο. Θά πρέπει νά μάθουμε ν’ αλλάζουμε τήν 
φουσκή μας άν όχι κάθε μέρα τουλάχιστον μέρα παρ’ ημέρα χρησιμοποιών
τας προς ευκολίαν μας τά διάτρητα; αυτά χαρτιά.

4) Τό κλάδωμα θά πρέπει νά γίνεται π  ά ν  τ ο τ ε κ α ί μ ό ν ο ν  
μ έ ξ ε ρ ά κ λ α δ ι ά τά οποία νά τοποθετούνται πλαγιαστά επί τών 
κραββατιών δεδομένου ότι τά πολυϋβρίδια παρουσιάζονται κάπως τεμπέ
λικα καί απρόθυμα εις τό ν’ ανέβουν σέ ψηλό κλαδί προτιμώντας νά πλέ
κουν τήν φούσκα! τους στά χαμηλότερα.· σημεία καί πολλές φορές μάλιστα 
καί πάνω στά ίδια τά κλαδιά τών στρωμνών τους.
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5) Μία πολύ κακή συνήθεια ή οποία 'δυστυχώς συνήθως άπαντά "καί 
ή οποία πρέπει οπωσδήποτε νά λειψή αν θέλουμε νά έχουμε καλές αποδό
σεις καί όλιγώτερες άρρώστειες στα Σηροτροφεία μας, είναι οί πολύ πυ
κνές εκτροφές καί το κατά συνέπειαν πυκνό κλάδωμα πράγμα, που 'έχει 
ώς αποτέλεσμα έκτος των άλλων νά αύξάνη τό ποσοστάν τώ>ν διπλών, νά 
λερώνεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός κουκουλιών καί νά λεκιάζη καί ν’ 
αύξάνη ό άριθιμός τών ακανόνιστων κι,’ ελαττωματικών μέ συνέπειαν νά 
χάνουν κατά πολύ από' την εμπορικήν τους αξία. Για νΐ’ άπιοφύγουμε όλα 
αυτά τά δυσάρεστα, θά πρέπει νά μάθουν αλλά καί νά συνηθίσουν οί γεωρ
γοί μας νά έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητον άνάλογον χώρον γιά 
κάθε κουτί μεταξόσπορου τώ'ν 25 γραμμαρίων καί πού είναι, διαφορετικός 
γιά κάθε ηλικία ήτοι 5 μ,2 γιά την Ιην ήλικίαν 10 μ.2 γιά τήν 2αν, 20 γιά 
την 3ην, 40 γιά τήν 4ην καί 00 γιά τήν 5ην καί τελευταίαν ηλικίαν ώς καί 
κατά κλάδωμα.

6) Κάτι άλλο εξ ίσου βασικό καί απαραίτητο γιά μίαν καλή παραγωγή 
καί πού δυστυχώς δεν εφαρμόζεται άπ’ όλους τούς Σηρ ο τροφούς ή κι’ άν 
εφαρμόζεται εφαρμόζεται συνήθους πλημμελώς είναι ή άπολύμανσις τών 
Σηροτροφείατν καθώς καί όλων των σκευών καί εργαλείων πού έρχονται 
σέ επαφή μέ τούς μεταξοσκώληκας κατά τήν διάρκειαν τής εκτροφής τους. 
Μία καλή καί σωστή άπολύμανσις τών Σηροτροφείων εκείνων πού κλεί
νουν ερμητικά είναι τό νά καύσωμεν ιμέσα σ’ αυτά καί σέ αναλογία. 3—4 
χιλιόγραμμα θειάφι γιά κάθε 100 μ.3 χώρον όσος δηλαδή χώρος θεωρείται· 
αναγκαίος γιά κάθε κουτί μεταξοσπόρου τών 25 γραμμαρίων ή το νά προ- 
καλέσωμεν τήν εξάτμισιν 1,5 έως 2 κιλών φορμόλης 40% γιά κάθε 100 
μ3 χώρου. Έάν θέλουμε ν ’ άποφύγουμε τήν μέθοδον τής δι’ έξαιτιμίσεως 
χρησιμοποιήσεως τής φορμόλης, ,μπορούμε νά εφαρμόσουμε τήν διά ψεκα
σμού μέθοδον οπότε χρησιμοποιούμε διάλυμα φορμόλης 5% μέ τό όποιον 
ψεκάζομεν έπιμελώς καί υπό σχετικήν πίεσιν όλα τά μέρη τού Σηροτροφείου 
μέσα στο όποιο έχομε μερ ιμνήσει νά μεταφέρουμε προηγουμένως όλα τά 
σκεύη, καί εργαλεία. Έκτος άπ’ τήν φορμόλη μπορούμε νά 'χρησιμοποιή
σουμε προληπτικούς καί τό άντισαπρίλ σέ διάλυμα 10— 15% τό οποίον μά
λιστα έχει καί θεραπευτικός ιδιότητας γιά τήν καταπολέμηση τής εύρω- 
τιάσεως (κερέτσι) οπότε τό χρησιμοποιούμε σέ μικρότερες αναλογίες 2— 5%. 
Μέ τήν διάλυσιν αυτήν σέ περίπτωσιν προσβολής τής ιέκτροφής από κερέ- 
τσι ψεκάιζομεν πάνω στους μεταξοσκώληκάς μας κάθε μεσημέρι καί επί 
σειράν ήμερων μιά ώρα πριν ταΐσουμε τά κουκούλια φροντίζοντες συγχρό
νως ν’ αλλάζουμε συχνότερα τή φσυσκή. Άλλ’ εκείνο πού κανείς σχεδόν 
από τούς Σηροτιρόφους δεν έσυνήθισεν νά κάμη είναι τό νά λαμβάνη μόνος 
του τις απαραίτητες εκείνες προφυλάξεις γιοι τον περιορίσιμο τής τόσον 
επικίνδυνης σοβαρής καί μεταδοτικής αυτής άρρώστειας. "Ολοι σχεδόν ρί-
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χνουν 'στην αυλή 'τους ή πάνω ιστόν ίκοπροσωρό τους τούς άρρωστους καί 
μολυσμένους μεταξοσκώληκας οΊ όποιοι είναι γεμάτοι άπιό- πολλαπλάσια - 
στικά απορία έτοιμα νά μεταφερθούν ξανά τόσον στο Σηροτροφείο τους 
όσον καί στο Σηροτροφείο τοΰ γείτονα καί από εκεί σε άλλο καί ούτω καθ’ 
εξής σ’ ολόκληρο το χωριό.

Μόνον όταν μάθουμε καί συνηθίσουμε νά σκάβουμε ένα λάκκο καί νά 
παραχώνουμε μέσα σ’ αυτόν τούς ασθενείς μεταξοσκώληκες μας προσθέ
τοντας μάλιστα καί λίγο άσβεστη είναι /δυνατόν νά περιορίσουμε μόνοι 
μας τον πολλαπλασιασμόν τού κακού. Αυτό· καί ή άλλη καλή, συνήθεια, την 
οποίαν θά πρέπει όλοι μας ν’ αποκτήσουμε τού1 νά κάνουμε δηλαδή μ.ιά 
συστηματική. άπολύμανσι των Σηροτροφείων μας μετά την εκτροφή σέ 
συνδυασμό με την τήρησι μιας σχολαστικής καθαριότητας μέσα σ’ αυτά 
κατά τήν διάρκειαν τής εκτροφής καί την συχνή αλλαγή τής στρωμνής 
θά μας άπαλλάξη οριστικά όχι μόνον από τό κερέτσι, αλλά καί απ’ όλες 
τις άλλες ά,ρρώστειες τού μεταξοσκώληκας όπως είναι ή μαλάκυνσις, ό ίκτε
ρος καί ή λιποθυμία. Τότε καί μόνον τότε δύναταιι 6 παραγωγός νά προσ- 
βλέπη με εμπιστοσύνη, στά καλά αποτελέσματα μιας εκτροφής καί νά 
βλέπη νά ''δικαιώνωνται πλήρως καί άνταμειβωνται ίκανοποιητικώς οί 
κόποι του.

Τότε κι’ ημείς 'δυνάμειθα καί όικαιολογούμεθα εκ των πραγμάτων νά 
σας παρακαλούμε εις τήν αρχήν τής ομιλίας μας νά μάς έπιτρέ/ψητε νά 
πούμε λόγια παρηγόρα κι’ έν'θουσιώιδη, αισιόδοξα καί ενθαρρυντικά γ ι’ 
αυτήν τήν καλλιέργειαν πού κάθε άλλο παρά ασύμφορος ή λιγώτερο επι
κερδής από κάποια άλλη είναι πού προσπορίζει, τά πρώτα οικονομικά οφέλη 
εις τον γεωργόν ύστερα από τήν ανέχειαν καί τις ελλείψεις πού δ στεί
ρος καί μακρύς χειμώνας δημιουργεί εις αυτόν καί τήν οίκογένειάν του 
καί πού είναι 'δημιουργική πηγή ενός πλούτου καί μιας παραδόσεως Έλλη- 
νικωτάτης προϊόν τού μόχθου, έστω καί ολιγοήμερον, τού φιλοπόνου "Ελ- 
ληνος αγρότου καί τού υπέρλαμπρου ήλιου τής Πατρίδος μας.

Σάς ευχαριστώ 
MIX. ΑΠΕΡΓΗΣ»

Σχετικώς ιμέ τά ανωτέρω παραιθέτομεν καί συνοπτικόν δημοσίευμα τού 
Λελτίου Γεωργικών Πληροφοριών τού· διανεμόμενου υπό τού· Τμήματος 
Γεωργικών Εφαρμογών τής Α)νσσως Γεωργίας 'Έβρου. Τούτο εις τά 
κυριώτερά του σημεία έχει ως εξής:

«Εις τήν πόλιν τού Σουφλίου καί εις τον χώρον τής Αιθούσης τής 
Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών τήν 14ην, 15ην καί 16ην Σεπτεμ
βρίου ελαβεν χώραν ή πρώτη κινητή Σηροτροφική ’Έκθεσις Ν. 'Έβρου 
δργανωθεΐσα ύπδ τής Δ)νσεως Γεωργίας 'Έβρου. Ή  ’Έκθεσις ήτο πρω
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τότυπος εις το είδος της καί είχε τεθή επί καθαρώς εκπαιδευτικής βάσεως 
ώστε νά προκαλή την κίνηισιν τοΰι ενδιαφέροντος του Σηροτρόφου, την ζή- 
τησιν περισσοτέρων πληροφοριών έπι των νέων 'μεθόδων άναπτύξεως τής 
Σηροτροφίας και νά ένημερώνη τον αστικόν πληθυσμόν έπι των επιτευ
γμάτων των Σηροτρόφων ώς εκ τής συνεργασίας των μετά τής υπηρεσίας 
Γεωργικών Εφαρμογών. Φιλοτειχνημένη από λίαν επιμελημένους πίνακας, 
φωτογραφίας, προπλασμάτων, σηροτροφικών εκθεμάτων και ειδών Οικο
τεχνίας μετάξης Σουφλίου άφηνε πράγματι ισχυρά,ν καί ευχάριστων έντ.ύ- 
πωσιν εις τον επισκέπτην. Τό πρόγραμμα, περιελάμβανεν έκτος από την 
έπίσκεψιν τοΰ κοινού εις τον χώρον τής έκθέσεως καί παραλλήλους έικδη- 
λοόσεις ήτοι έκτέλεσιν μουσικοΰ προγράμματος υπό τής στρατιωτικής μου
σικής, παρέλασιν -συμβολικών αρμάτων, συναυλίαν υπό τής παιδικής μαν
τολινάτας Σουφλίου, έκτέλεσιν χορευτικών προγραμμάτων υπό τών λαϊ
κών συγκροτημάτων τών χωρίων Μεταξάδων, ’Ασβεστάδων κιαί Καρω- 
τής, ομιλίαν υπό τοΰ ειδικού τής Σηροτροφίας, έπίδειξιν μεταξωτών υφα
σμάτων προϊόντων Οικοτεχνίας Σουφλίου, προβολήν κινηματογραφικών 
ταινιών καί καΰισιν πυροτεχνημάτων. Αί παράλληλες εκδηλώσεις έδωσαν 
εις την πάλιν τοϋ Σουφλίου υπό τύπον φεστιβάλ, ζωντάνιαν, έορταστι,κόν 
χαρακτήρα καί ίμιαν ασυνήθιστον κοσμοσυρροήν ιδίως Σηροτρόφων έκ δια
φόρων χωρίων τοΰ Νομοΰ' "Εβρου. Οί Γεωπόνοι τών γεωργικών εφαρμογών 
καί οί υπάλληλοι τής αγροτικής οικιακής Οικονομίας (οργάνωσαν εκπαι
δευτικός έκδρομάς ηγετικών στελεχών καί Μορφωτικών συλλόγων αγροτό
παιδων τών τομέων των προς έπίσκεψιν τής έκθέσεως. Εις την επιτυχίαν 
τής έκθέσεως συνετελεσαν καί τά κάτωθι μέσα:

α) Ό  τύπος. Έχρησιμοποιήθη τόσον δ τοπικός τύπος οσον καί τής 
Θεσ) νίκης διά την αναγγελίαν καί περιγραφήν τής έκθέσεως. β) Τό δελ,- 
τίον γεωργικών πληροφοριών τής Δ)νσεως Γεωργίας "Εβρου, γ) Το κι
νηματογραφικόν συγκρότημα, τής 9ης έπιθεωρήσεως γεωργίας τό όποιον 
περιήιρχετο επί 8 ήμερον τά χωρία τοϋ Νομοΰ· καί έγνωσταποίει τό γεγονός, 
δ) Έτυπώθησαν, ιδιενεμήθησαν καί άνηρτήθησαν εις τά χωρία, τοΰ Νομοΰ
1.000 άφίσσες. ε) Έτυπώίθησαν καί διενεμήθησαν κατά την διάρκειαν 
τής Έκθέσεως 7.000 τρικ με διάφορα συνθήματα, στ) Άνηρτήθησαίν πί
νακες ή πανώ εις δλας τάς πόλεις τοΰ Νομοΰ. ζ) Έστάλησαν 1.000 προσ
κλήσεις καί προγράμματα τής Έκθέσεως. η) Έζετυπώθη αναμνηστικόν 
φυλλάδιον τής έκθέσεως εις 2.000 φύλλα καί διενεμήθη :εις τους έπισκέπτας. 
θ) Ό  Ραδιοφωνικός Σταθμός Κομοτηνής μετέδωσε τόσον αναγγελίαν διά 
την όργάνωσιν τής Έκθέσεως όσον καί έν συνεχεία τό πρόγραμμα τής· 
Έκθέσεως.

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Περί την 8ην πρωινήν τής 14ης Σεπτεμβρίου ή Στρατιωτική Μουσική
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τής 31 Σ.Δ.Ι. διά τοΰ έορταστικοΰ της 'σαλπίσματος είς τάς οδούς τής πό- 
λεως άνήγγειλεν το Ιδιαίτερον γεγονός τής ημέρας. Την ΙΟην π .μ. εις τον 
προ τής έκθέσεως χώρον έγένετο ή έπαρσις τής σημαίας υπό τους ήχους της 
Στρατιωτικής Μουσικής. Έ ν συνεχεία έτελέσθη ό αγιασμός υπό του Σε- 
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου - Όρεστιάδος κ. Κωνσταντίνου. 
Είς τα εγκαίνια τής έτκθέσίεως παρέστηισαν οί κ.κ.: Νομάρχης 'Έβρου, Βου- 
λευταί 'Έβρου, Στρατιωτικός Διοικητής Θράκης, Διοικητής Θράκης 31 
Συν)τος, Δ)τής Χωρ)κής 'Έβρου, οί Δήμαρχοι Σουφλίου κα,ί Διδυμο
τείχου όλες οί ’Αρχές τής πόλεως, όλοι οί Πρόεδροι Κοινοτήτων καί Συν) 
αιιών, οί γραμματείς των Κοινοτήτων καί πλήθος κόσμου. ’ Βπηκολοΰθησ ε 
ομιλία τοΰ Δ)ντοΰ Γεωργίας 'Έβρου, οστις ανέλυσε τους σκοπούς τής εκ- 
δέσεως, ηύχαρίστησει τους παρευρεθέντας καί έμνημόνευσεν όλους τους 
υλικώς καί ηθικώς ένισχύσαντας διά την πραγματοποίησιν τής έκθέσεως, 
Έν συνεχεία 6 Δήμαρχος Σουφλίου ώς Πρόεδρος τής ’Οργανωτικής ’Επι
τροπής ηΰχαρί στήσε την Διεύθυνσιν Γεωργίας 'Έβρου διά την άναληφθεϊ- 
σαν πρωτοβουλίαν καί έτόνισεν την σημασίαν τής Σηροτροφίας διά την 
πόλιν τοΰ Σουφλίου. Έκάλεσε δέ τον %. Νομάρχην 'Έβρου όπως κήρυξη την 
έναρξιν τής Έκθέσεως. Ό  κ. Νομάρχης σμιλών ανέλυσε την πορείαν τοΰ 
δετούς προγράμματος τών διαφόρων έν τώ Νομώ έργων καί παρέθεσε 
στοιχεία τής ανοδικής πορείας διαφόρων δραστηριοτήτων. Έτόνισε την 
σημασίαν τής Σηροτροφίας διά τον Ν. 'Έβρου κα,ί 'έκάλεσε τους Σηροτρό- 
φους όπως άκολουθοΰν καί εφαρμόζουν τάς υποδείξεις τών γεωπόνοον διά 
τό συμφέρον των. Μετά τό πέρας τών ομιλιών καί προσφωνήσεων δ Νο
μάρχης 'Έβρου μετά τών λοιπών επισήμων περιήλθον την ’Έκθεσιν, ήτις 
άπετελείΐτο από 42 κινητούς πίνακας επί τών οποίων ύπήρχον απεικονίσεις, 
συνθήματα, φωτογραφίες, λεζάντες καί προπλάσματα σηρ ο τροφ ι κής φύ- 
σεως διά τών οποίων έδίδοντο συνεχώς γνώσεις καί στοιχεία είς τούς Ση- 
ροτρόφους γύρω από τάς έπιδιωκομένας εισακτέας βελτιώσεις είς την Ση- 
τροφίαν, σαφή στατιστικά στοιχεία ακαθαρίστου προσόδου έκ τής σηρο
τροφίας, άπεικονίζετο τό ιστορικόν τής εισαγωγής τοΰ κουκουλοσπόρου 
καί τέλος διά σειράς έγχρωμων καί εκφραστικών φωτογραφιών έ,νεφανί- 
ζετο ή άναπήνισις τοΰ μεταξωτού νήματος είς τό έργοστάσιον Σουφλίου 
από πεπειραμένες εργάτριες. Έν συνεχεία ύπήρχον εκτεθειμένα, προϊόντα 
τών κυριωτέρω,ν οικοτεχνιών μεταξωτών Σουφλίου, άτινα προκαλοΰσαν 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν κυρίως είς τάς γυναίκας. Επίσης ιδιαιτέραν έντύ- 
πωσιν προκαλοΰσαν είς τον επισκέπτη τά έκτεθέντα έργα οικοτεχνίας τών 
σπιτιών τοΰ Παιδιοΰ τής Βασιλικής Πρόνοιας τοΰ Β ' τομέως 'Έβρου. 
'Ο σηροτροφικός ελεγκτής, ο'ι γεωπόνοι, γεωργικών ’Εφαρμογών καί υπάλ
ληλοι ’Αγροτικής Οικονομίας έίδιδον συνεχώς είς τούς έπισκέπτας άπαντή- 
σεις, ή περισσοτέρας πληροφορίας. 'Τπολογίζομεν δτι 6.0Ό0 έπισκέπται
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διήλθον εκ τής Έκθέσεως άποκομίξοντες τάς καλλιτέρας εντυπώνεις. Το 
απόγευμα τής πρώτης ημέρας είς την Πλατείαν τής πόλεως ή Στρατιωτική 
Μουσική έ ξετέλευε μουσικόν πρόγραμμα παρήλασαν δέ τρία άρματα. Το 
πρώτον παιρίστανε την εκτροφήν τοΰ μεταξοσκώληκας, τό 'δεύτερον το κλά- 
δίαμα και το τρίτον την οικοτεχνίαν μεταξωτών Σουφλίου. 5Άνευ προηγου
μένου είς τά χρονικά τοΰ Σουφλίου ήτο ή κοσμοσυρροή των θεατών είς 
τό Γυμναστήριον τής πόλεως προς παρακολούθησιν τών βραδυνών καλλι
τεχνικών προφραμμάτων. ’Άνω τών 5.000 θεατών παρηκολούθησαν -τάς 
εκδηλώσεις. Την 7ην μ.μ. υπό τό άπλετον φώς τών προβολέων ειδικών 
εγκαταστάσεων φωτισμού ήρχισαν τά προγράμματα των τά καλλιτεχνικά 
συγκροτήματα τών Σπιτιών τοΰ Παιδιού Καρωτής, Μεταξάδων καί Ασβε
στάδων. Τό 'συγκρότημα τής Καρωτής χόρεψε Θρακιώτικους χορούς. Τά 
συγκροτήματα Ασβεστάδων καί Μεταξάδων τών Σπιτιών1 τοΰ ΙΙαιδιοΰ 
συνέχισαν τό πρόγραμμά τους υπό τούς ήχους τής γκάιντας με τις ωραίες 
χρυσοκέντητες τοπικές ενδυμασίες των. Ή  έμφάνισις τής παιδικής χορω
δίας καί Μαντολινάτας Σουφλίου έχαιρετίσθη ιδιαιτέρως από τά συγκεν
τρωμένα πλήθη. Ή  χορωδία καί μαντολινάτα Σουφλίου έξετέλεσε τό πρό
γραμμά της με μεγάλη,ν τέχνην, χάριν καί έδωσε άφθονο κέφι επί 2ωρον. 
Τό τέλος τών εκδηλώσεων τής πρώτης ημέρας έκλεισε με την καΰσιν τών 
πυροτεχνημάτων καί βεγγαλικών τά όποια, ©νεθουσίασαν καί κατέπληξαν 
τούς θεατάς.

Την 15ην Σεπτεμβρίου καί ώραν ΙΟην π.μ. είς την αίθουσαν τοΰ Κι
νηματοθεάτρου τής πόλεως έδόθη διάλεξις υπό τοΰ Γεωπόνου, Είδικοΰ 
Σηροτροφίας κ. Μιχαήλ Άπέργη με θέμα «Άνάπτυξις καί πρόοδοι τής 
Σηροτροφίας». Την διάλεξιν παρηκολούθησαν πλήθος Σηροτρόφων καί 
ηγετικών στελεχών τοΰ Χομοΰ. Έδόθησαν πλήρη τεχνικά στοιχεία είς 
τούς άκροατάς όσον αφορά τον καλλίτερο ν τρόπον διατροφής καί απέδειξαν 
ό ομιλητής ότι υπό τάς παρούσας συνθηκας ή εκτροφή τών μεταξοσκωλή
κων είναι μία από τάς πλέον συμφερούσας γεωργικάς εκμεταλλεύσεις. ’Ε πι
κράτησαν τά συνθήματα: «Άγρότα ή καλλιέργεια τής μουριάς κι’ ή εκ
τροφή τών κουκουλιών υπόσχονται άνύψωσιν τοΰ βιοτικοΰ σου επιπέδου». 
Τό μετάξι ήταν, είναι καί θά είναι ή μοναδική βασίλισσα τών κλωστών.

Ά  γ ,ρ ό τ α Σ η ο ο τ ρ ό φ ε! ’ Α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α, ς π ι σ τ ά  
τ ι ς  ο δ η γ ί ε ς  τ ή ς  ύ π η ρ ε σ ί α ς β ο η θ ά ς σ ί γ ο υ ρ α  
κ α ί ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά τ ή ν ο ί κ ο γ έ ν ε ι ά σ ο υ. Έπη- 
κολούθησε επίδειξις μεταξωτών υφασμάτων καί λοιπών προϊόντων τών οι
κοτεχνιών μεταξωτών Σουφλίου. Την έπίδειξιν την έκανε εν εϊδικώς προσ- 
κληθέν διά την εργασίαν ταύτην μανεκέν. Είς τό τέλος τής έπιδείξεως τό 
καλλιτεχνικόν συγκρότημα μαντολινάτας Σουφλίου έτέλεσε πάλιν μουσικόν 
πρόγραμμα διάρκειας 30 λεπτών επί τής σκηνής τοΰ Κινηματοθεάτρου, κα-
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ταχειροκροτηθέν υπό τών ακροατών. Το απόγευμα τής ιδίας ημέρας εξε- 
τελέσθη εις την Πλατείαν τής πιόλειως το μουσικόν 'πρόγραμμα τής Στρα
τιωτικής Μουσικής καί παρέλασις των συμβολικών άρ:μάτων.

’Ανώτερα τής προηγούμενης ημέρας ήτο ή κοσμοσυρροή τής δευτέ- 
ρας ημέρας τής Έκθέσεως εις το Εθνικόν Γυμναστήριον τής πόλεως, όπου 
άνω των 6.000 θεατών παρηκολούθησαν τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, των 
χορευτικών συγκροτημάτων, τήν παρέλασιν τών συμβολικών αρμάτων, τό 
μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα τής παιδικής μαντολινάτας Σουφλίου καί 
τήν φαντασμαγορικήν καϋσιν τών πυροτεχνημάτων.

Την 10ην εσπερινήν τής ϊιδίας ημέρας έγενιετο δεξίωσις τών αντι
προσώπων τοϋ τύπου εις τό Εξοχικόν Κέντρον «ΟΑΣΙΣ» εις τήν οποίαν 
παρεκάθησαν πολλοί εκ τών αρχών τοΰ τόπου.

Με τον ’ίδιο ρυθμό συνεχίσθη καί κατά τήν τρίτην ήμέραν ή έπίσκεψις 
τής έκθέσεως υπό τοΰ κοινού. Τάς εσπερινός ώρας έγένετο εις τον προ τοΰ 
Δημαρχείου χώρον προβολή κινηματογραφικών ταινιών υπό τοΰ Συγκροτή
ματος τής 9ης Έίπιθ)σε ω ς Γεωργίας Καβάλας. Τήν 7.30 μ.μ. έγένετο ή 
απονομή τών βραβείοκν υπό τοΰ Δ)ντοΰ Γεωργίας εις τούς προοδευτικούς 
Σηρστράφους τοΰ Ν. "Εβρου. Τά βραβεία, έδόθησαν άπαντα εις χρήσιμα 
είδη ήτοι 'ψεκαστήρες, βιβλία, σειράν εργαλείων κλαδεύματος καί διάτρυτο 
χαρτί Σηροτροφίας. Μέ τήν απονομή τ<ών επάθλων έληξαν αί έορταστικαί 
εκδηλώσεις καί έκλεισαν α:ί θύραι τής έκθέσεως».

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ

ΚΙΝΔΤΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΙΊΟ ΣΤΑ ΣΙΝ  ΤΗΣ ΦΤΛΙΤΣ

Εις τον 35ον Τόμον τών «Θριακικών» από τής σελίδος 301 μέχρι 313, 
•έδημοσιείύσαιμεν μακρον καί έμπεριστατωμένον άρθρον μέ τίτλον «ΜΗΝΥ
ΜΑ Π ΡΟ Σ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΛΧΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ». ’Επειδή εις τό 
άρθροιν εκείνο ανέπτυσσαν τοι εν λεπτομέρεια γνώμαι καί υποδείξεις, ακτί
νες καί μετά παρέλευσιν διετίας όχι μόνον δεν έπραγμα'τοποιήθησαν αλλά 
τά δι' αύτοΰ θίγόμενα ίέθνικά καί πνευματικά ζητήματα άιντί βελτιοδσεως
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υπέστησαν θλιβερόν ©πιδείνωυιν καί επειδή παρά τάς υποδείξεις μας to 
άρθρον αυτό δεν έτυχε δημοισιεύσεως εν ’Αμβρ-υχή ίσως διά νά μη βλάψη 
ιδιαίτερα συμφέροντα, αναγκαζόμεθα νά. έπαναλάβωιμεν την δημοσίευα lV 
αυτοΰ, καθώς m l τα νέα, σχόλιά μας 'διά τά μεισολιαβήισαιντα έ.χτοτε, εις τον 
παρόντα 3 7 ον Τόμον των «Θρατκικώιν», ΐνα. περί'βληθοϋν μέ μείζονα δημο
σιότητα. Εΐς το τελευταίον μάς παρακινεί ενθουσιώδης καί ζωηρά επιδο
κιμασία, ,μεθ’ ής οτ έν Έλλάιδ’ΐ m l αλλαχού "Ελληνες μάς άπηύθυναν έ.τι- 
σ'τολάς καί προσιοαικώς επήνεσαν την το'ΐαύτην ενέργειαν μας. Ή  ανάγκη 
τής έπαναλήψεως προέκυψεν ακόμη, διότι δ έν Νέα 'Ύόρικη πολύτιμος χαί 
άπδ πολλών ετών συνεργάτης μας IIρωθιερεύς Δημήτριος Καλλίμαχος, 
προς μεγάλην μας θλεψιν, άπεβίωσεν, ήτο δέ καί αυτός φανατικός χια:1 μα
χητικός υποστηριχτής των άπόψεώιν μιας, τόσον προσωπικώς όσον καί διά των 
κατά καιρούς δημοσιιευθέντων άρθρων του, 'δ·ιά βιβλιαρίων καί συνεχών εκ
δηλώσεων του καί ή τοιαυτη, χρήσιμος πηγή, πολύ φοβούμεθα ότι θά στει- 
ρεΰση μέχρις εξευρέσεως,. έάν καταστή δυνατόν, αντικαταστάτου. Τό έπα- 
ν αδημοσιευόμενον άρθρο ν ©κ τοΰ 35ου Τόμου έχει ώς εξής:

Γενικαϊ σκέψεις και παρατηρήσεις επ ί  γεγοτότων.

«Τά Κράτη, αί Κυβερνήσεις, αί Κοινότητες καί αί Κοινωνίαι, 
όταν έχωσιν επικεφαλής εκλεκτούς πολίτας καί εθνικούς .παράγον
τας, έπιθυιμοΰντας την ανύψωσιν καί την πρόοδον τής πατρίδος των 
καί τοΰ συνόλου, είναι τά μόνα κατάλληλα, όργανα, νά έμπνέωινται από 
την κατανόησαν καί τον πόθον τής .ανόδου καί τής καλλιτερεάσεως τής 
θέσε ως των έν φιλαλληλία συμπατρ κοτών. Εις παλαιοτάτην εποχήν, αλλά 
καί εις ούχί μακράν νεωτέραν οι "Ελληνες εΰεργέται καί πατριώται διά 
διυθέσεως ολοκλήρου ή μέρους τοΰ πλούτου καί τής περιουσίας των, διε- 
καίοντο από την 'επιθυμίαν νά έγκαταλεί'ψωσι διάφορα περικαλλή κτίρια, 
εκπαιδευτικά καί θρησκευτικά ιδρύματα καί άλλα ευαγή καί καλλιτεχνικά 
μεγαλουργήματα, άτι να προεκάίλεσαν τον θαυμασμόν καί σήμερον ακόμη 
προξενούν κατάπληξιν εις όλους τούς "Ελληνας καί τους ξένους, οΐτινες 
επισκέπτονται τά αθάνατα ταϋτα μνημεία, δείγματα πολιτισμού καί πνευ
ματικής προόδου τής φυλής.

Αί Έλληνικαί παροικίαι τοΰ Βουκουρέστι ου καί τών 'κυριωτέρων Ρου
μανικών πόλεων, τών Παρισίων καί τής Μασσαλίας, ή περίλαμπρος Ελλη
νική Κοινότης τής ’Οδησσού κλπ. Ρωσικών πόλεων, αί διακε,κριμέναι Κοι
νότητες Άλεξανδρείας, Κάιρου καί άλλων Αιγυπτιακών πόλεων, αί τής 
Τεργέστης, Βενετίας κλπ. ’Ιταλίας, ώς καί ή Βασιλίς Κιονσταντινούπόλις
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καί πολλαί άλλαι Εΰρωπαϊκαί προοτεύουσαι με άξιόλογον 'Ελληνικόν πλη
θυσμόν, διά νά καταλήξωμεν εις την πρωτεύουσαν, τάς Αθήνας, κοσμούν
ται μέ αθάνατα, μνημεία, οφειλόμενα, άποικλειστικώς :ε&ς. εμπνευσμένη ν 
καί άνεξαντλήτου πατριωτισμού μεγάλο διορίαν Ελλήνων ευεργετών, τά 
ονόματα τών όποίων έχουν χαραιχθή ιμέ ανεξίτηλα γράμματα εις τάς καρ- 
δίας τοΰ· έθνους. ΑΊ Ελληνικά! Κοινότητες των ώς άνω πρωτευουσών κλπ. 
πόλεων, προεκάλουν τον φθόνον διά την όργάνωσιν καί μεγαλοπρέπειαν 
των ευαγών Ιδρυμάτων των, άτινα πολλάκις ήσαν κατά πολύ ανώτερα 
καί τών άνεγειρομένων ίδαπάναι.ς τών οικείων κρατών. Μνημονεύομεν 
ελάχιστα ονόματα τών μεγάλων ευεργετών, ώς είναι: 0 !ί Ζάππαι, Καρατζά- 
δες, Άβέρωφ, Τοσίτσαι, ΒαλλιάνοΊ, Μαρασλής, Σίνας, Άχιλλόπουλος, 
Σπετσερόπουλος, Χωρέμης, Σαλβάγος, Μπενάκης, Ζερβουδάκης, Κότσικας, 
Συγγρός, Ζαρίφης, Εΰγενίδης, Μαυροκορδάτος, Ά )φο! Ράλλη κλπ., και 
τοϋτο διότι είναι αδύνατον νά παραιθέσωμεν τό πλήθος τών έξοχων καί 
γνωστών ιστορικών ονομάτων. "Ολα αυτά έξεπήγασαν αυθαριμήτως μέ 
κίνητρον τον φλογερόν πατριωτισμόν, την άμιλλαν καί την αγάπην προς 
την γενέτειραν, τήν αίωνίαν Ελλάδα. Αι Κοινότητες α-δται ηυτύχησαν νά 
έχουν επικεφαλής οχι μόνον πλουσίους, άλλα καί δραστήριους φιλόκαλους 
"Ελληνας, οΐτινες δεν περιωρίοθησαν εις τήν διάθεσιν κολοσσιαίων ποσών, 
άλλ’ έφρόντιζον καί είργάζοντο π,ροσωπικώς διά τήν πραγματοποίησιν 
τών θαυμάσιων τούτων επιτευγμάτων, εφάμιλλα τών οποίων δεν έχει νά 
επίδειξη ουδεμία άλλη, έκτος τής Ελληνικής, έθνότης. Παραλείπομεν τάς 
κλεινάς Αθήνας οπού ή Ά,κρόπολις, ό Παρθένων κλπ. αρχαία μνημεία 
τής εποχής τοΰ' Περικλεούς, τοΰ Φειδίου, τοΰ Πρα'ξιτέλους καί μετα
γενεστέρων, κοσμούν τήν πόλιν καί θεωρούνται ώς ιερά προσκυνήματα 
τών συρρεόντων από τά πέρατα τής οικουμένης διά νά τά θαυμάσουν, απο
τελούν δέ τήν κυριωτέραν πηγήν, έφ’ ής ’βασίζεται ο καθημερινώς ανα
πτυσσόμενος καί ένισχΰων τήν Ελλάδα Τουρισμός. Καί αυτά μεν ά)ς προς 
τό παρελθόν, αρχαίο ν καί νεώτερον. Καθίσταται όμως εξαιρετικά θλιβερά 
ή διαπίστωσις ότι καθημερινώς στειρεύει καί κινδυνεύει υλοσχερώς νά 
εξαφανισθή ή χορεία τών δωρητών, οΐτινες μέ προσήλωσιν εις τά Ιερά 
ιδεώδη τής θρησκείας, τοΰ εθνισμού καί τών παραδόσεων, όχι μόνον συν- 
εισέφερον ύλικώς, αλλά καί ετίθεντο επικεφαλής οργανώσεων, κατώρθω- 
νον δέ διά συναγερμοΰ καί πείσμονος εργασίας, νά εμφανίζουν τά ιδρύ
ματα τών έν τή ξένη Ελληνικών Κοινοτήτων καί παροικιών, ώς ζηλευτά 
φυτώρια πνεύματος καί προόδου.

Διότι άραγε έχει στειρεύσει, ό ίδιά δωρεών πακτωλός τής ιδιωτικής 
αυτής πρωτοβουλίας; Μήπως έπαυσαν νά υπάρχουν "Ελληνες πατριώται;
Η μήπως κατόπιν τής διασποράς τών Κοινοτήτων οΐ μεταδημοτεύσαντες
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ύπέστησαν ζημίας, έχασαν τάς περιουσίας των καί δεν δύνανται πλέον νά 
σκεφθοϋν καί νά δράσουν έθνοχρελώς;

Τ ί π ο τ ε  ά η ο  ολα α υ τ ά .— 01 'Έλληνες συμπολΐται καί οι ζάπλουτοι 
ομογενείς, τόσον οί παλαιοί όσον καί οί δημιουργηθέντες νέοι, δεν έπαυ
σαν από του νά αγαπούν καί νά τρέψουν ζο^η,ρωτάτην στοργήν προς την 
μητέρα Ελλάδα, οί περισσότεροι δέ έξ αυτών, όχι μόνον περιέσωσαν ολό
κληρον ή το μεΐζον μέρος τής περιουσίας των, αλλά καταφυγόντες εις με
γάλος πρωτεύουσας καί αστικά κέντρα τής ξένης, έπεδόΟησαν, με το επι
χειρηματικόν δαιμόνιον υπέρ διακρίνει την φυλήν μας, εις σοβαρωτέρας 
ή κατά τδ παρελθόν καιί άπιοδοτικωτέρας επιχειρήσεις. Ίδια  όσοι εγκατε- 
στάθησαν εν ’Αμερική, Αγγλία, ’Ασία, Καναδά καί ’Αφρική δακτυλοδει- 
κτοΰνται σήμερον μεταξύ των πρωτοπόρων τής ναυτιλίας καί «κούομεν κα
θημερινώς μέ υπερηφάνειαν ότι ή τάξις τών Ελλήνων εφοπλιστών, εύρί- 
σκεται είς την πρώτην γραμμήν τής παγκοσμίου κινήσεως, μέ κολοσσούς 
ιδιοκτήτων μεγαθηρίων σκαφών, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, στατι- 
στικώς δέ πλησιάζουν ή διεκδικοϋν την δευτέραν θέσιν εις την παγκόσμιον 
ναυτιλιακήν κλίμακα. Άιλλά καί οί άλλοι έπιχειρηματίαι, οί βιομήχανοι καί 
οί καταγινόμενοι εις παραγωγικά καί εμπορικά έργα, μέ την άκατάβλη- 
τον εργατικότητα καί τό πνεύμα τού ευφυούς, προοδευτικού παράγοντος, 
κατέλαβον είς όλους τούς κλάδους επίζηλον καί αποδοτικήν θέσιν. Αί πε
ριούσιοι συνεπώς καί 6 πλούτος ηύξήθησαν καταπληκτικώς καί μετά την 
μετανάστευα ιν καί παρά τον απηνή διωγμόν, ον ύφίστανται αί απανταχού 
άνθούσαιι Ελληνικοί Κοινότητες. Τί. είναι, έν τούτοις, εκείνο πού εμποδίζει 
νά εμφανίζω νται καί σήμερον μεγάτιμοι ομογενείς εύεργέται δυνάμενοι νά 
διαθέσουν σημαντικόν ίμερος τών αγαθών των διά νά συνδράμουν τούς 
ομοεθνείς των καί τό κράτος είς τό δυσβάσ τακτόν έργον τών πολλαπλασια- 
σθειισών ύποχρεώσεών των, όπερ είναι δύσκολον νά άνταποκριθή είς τάς 
άνάγκας τού πανταχάθεν συγκεντρωθέντος είς την ελεύθερον πατρίδα ομο
γενούς στοιχείου; Καθ’ ημάς, τά αίτια τής σημερινής μειώσεως τών ευερ
γετών τής παλαιός εποχής είναι κυρίως ή έλλειψις οργανωμένης καί ενι
αίας έμψανίσεως τού ομογενούς στοιχείου, όπου ευρίσκεται συμπαγώς έγ- 
κατεστημένον τούτο. Την κυριωτέραν θέσιν κατέχει δ Ελληνισμός τής 
’Αμερικής καί κατόπιν αί άλλαι διεσπαρμένοι καί χειμαζόμενοι 'Ελληνικοί 
Κοινότητες. Ό  συμπαγής λοιπόν Ελληνισμός τής ’Αμερικής, κινδυνεύει, 
εάν δέν ληφθούν άμεσα καί αποφασιστικά μέτρα, νά έξαφαίνισθή όλοτελώς, 
νά άφομοιωθή κατά την δευτέραν ή τρίτην γενεάν καί νά λησμονήση εν
τελώς την εθνικήν του προέλευσιν. Διά τον λόγον αυτόν πολύ όρθύς, ως 
είχομεν ανιαγνώσει καί είς δημοσιιεύμαίτα τού «Εθνικού Κήρυκος» τής Νέας 
Τόρκης, εύρύταται καί διαφωτιστικαί έγένοντο συζητήσεις, καταλήξασαι 
είς την ανάγκην τής ίδρύσεως καί λειτουργίας εκεί, επαρκών σχολείων, άνω-
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τέρων Ιδρυμάτων καί Πανεπιστημίου, ή δέ παμψηφία των συνελθόντων, 
όμαφώνως ένέκρινε την τοιαύτην ανάγκην. Ή  εθνοσωτήριος δμως αύτη 
υδέα έκ τώ'ν ύστερων έγκατελείφθη δι’ ούς (λόγους έγένοντο, ώς δημοσιευ- 
θέντες, γνωστοί χαί κρίνομεν άσκοπον να έπανερχώμεθα. Διότι, πολύ δι- 
χαΐως, εάν δεν καιταβληθή προσπάθεια, διατηρήσεως τής εθνικής ρίζας, 
δη,λαδή τού πνευματικού χαί εκπαιδευτικού παράγοντος, θεμελίων ύπάρ- 
ξεως τής φυλής, άλα τα άλλα σχέδια, καί αί προσπάθεια,ι καταρρέουν εις 
την βάσιν των. ΙΙαραλλήλως προς την δημιουργίαν πνευματικών και εκ
παιδευτικών φυτωρίων ε'ίς Αμερικήν, θά ά,ναζητηθή καί ό τρόπος περι- 
σοόσεως, καί έπανυδρύσεως εί δυνατόν, τών έγ κατ αλειφθέντων περίλαμ
πρων καί θαυμαστών έργων τών εν διασπορά άλλοτε 'Ελληνικών Κοινοτή
των. Τό δεύτερον μέρος, μετά την εκπαιδευτικήν πρωτοποριείαν, θά είναι 
ή ηνωμένη καί αρραγής συγχώνευσις όλων τών Σωματείων, άτινα κατά 
τόπους καί προελεύσεις εις μέγα πλήθος ύφίστανται σήμερον καί λειτουρ
γούν αυτόθι. Εις τι) κεφάλ,αιον τούτο έχει εισχωρήσει μίια θλιβερά παρε- 
ξήγησις, διότι ή ύπαρξις τών Συνομοσπονδιών, 'Ομοσπονδιακών 'Ενώσεων 
καί ποικίλων Σωματειακών εμφανίσεων, ένομίσδη δ τι μέ ένια, Πρόεδρον 
επικεφαλής καί την σφραγίδα του, καί ένα, κατά παραγγελίαν ενίοτε, Συμ- 
βούλιον, έπιτελεϊται δ ιερός καί πολυσχιδής προορισμός των. Βεβαίως αί 
κατ’ έτος έκδρομαί εις την 'Ελλάδα καί οί μ,εγαλοιπ,ρεπεϊς παρελάσεις καί 
επιδείξεις έν Αμερική, μέ λάβαίρα, σημαίας, τοπικάς ενδυμασίας, κατά τάς 
έθνικάς έορτάς, ώς καί οί αριστοκρατικοί χοροί, αί 'διάφοροι έορταί καί 
πανηγύρεις, αί επιδείξεις φωτογραφιών κλπ., στηρίζουν τό φρόνημα τού 
Ελληνισμού καί αναζωογονούν την αγάπην προς την πατρίδα δι’ ενός 
έκάστου Σωματείου. '’Ίσως είναι όλα χρήσιμα, παράλληλα δμως προς αυτά 
τά απρογραμμάτιστα καί μέ έλλειψιν βαθύτερος σημασίας καί τόνωσε ως 
τού εθνικού καί φυλετικού' παράγοντος, θά έπρεπεν, ο απόδημος Ελλη
νισμός, άντιλαμβανομενος την σοβαρότητα: τής αποστολής του καί μέ πα
ραμερισμόν τών τοπικών καί προσωπικών φιλοδοξιών, νά παρουσίαση ένα 
ένιαΐον μεγαλούργημα υπό τον τίτλον Πανελληνίου Ένώσεως ή γενικής 
Συνομοσπονδίας δλων τών Ελλήνων τής Αμερικής, οΐτινες μέ πρόγραμμα 
θά ήδύναντο νά αντιμετωπίσουν την σημερινήν έκρυθμον κατάστασιν, τό
σον την εκπαιδευτικήν όσον καί την εθνικήν, κατά τής όργιαζούσης ψευ- 
δαλόγου σαθράς καί κακοήθους προπαγάνδας. Τό έργον ίσως παρουσιάζει 
δυσχερείας αλλά μέ καλήν θέλησιν καί μέ παραμερισμόν τών πάντων πρός 
τό συμφέρον τού συνόλου, δέν θά είναι δύσκολον νά έπιτευχθή ή επιβαλλό
μενη αρμονική συνεργασία, διότι άνευ τοιούτου οργάνου ούδέν δύναται νά 
κατορθωθή καί διότι τά κρίσιμα θέματα δέν περιμένουν. Ό  ανεκτίμητος 
εθνικός στηλοβάτης Δόικτωρ Δ. Καλλίμαχος διά νά μή διάψευση άλλωστε 
καί τό όνομά του «Καλή Μάχη», αγωνίζεται επί τών επάλξεων σθεναρώς
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xoiL παρά τήιν ηλικίαν του, προσπαθούν να αφύπνιση τούς αρμοδίους επί 
τ·οΰ τόσον σσβορωτάτου καί ζωτικωτάτου 'διά την ϋπαρξιν τον Ελληνισμού 
εκπαιδευτικού προβλήματος. Τά 'δύο βιβλιάρια, άτι να ιεύηρεστήθη να μάς 
ά τοστ ε ίλη προσφάτιως των επιμελεία αν τον εκδόσεων «Κρίκον» και «Έρεύ- 
νης», με νέα στοιχεία., καταδεικνύουν ότι δεν 'έκουράισθη δ παλαίμαχος 
ούτος εθναπόστολος m l  οτι είναι ανάγκη νά σπεύσουν εις βοήθειαν τον 
καί άλλοι άγωνιστοί, ινα έ'ν συναγερμοί κινηιθώμεν διά νά μην είναι πλέον 
αργά. Άναλυτικώτερον τάς σκέψεις μας θιαίτυπώνόμεν εις ιδιαίτερα. κεφά
λαια κατωτέρω:

II ΕΚ Π Α ΙΔΕΤΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

"Οταν ομιλούν οί αρ ιθμοί.

Επειδή τά μεγάλα θέματα, όταν >δέν βασίζονται επί στατιστικών δ εκ
δομένων είναι ωσάν νά κτίζη τις έπί της άμμου, έσταχυολογήσαμεν άπδ 
δημοσιεύματα εφημερίδων καί άπδ διαφόρους εκδόσεις περιοδικών, βάσρι 
τ.ών οποίων, έν συντομία, θά άναπτύξωμεν το παρόν άρθρον μας. Τδ άξιύ- 
λογον περιοδικόν «Κρίκος» εν Λονδίνω μάς παρέχει πλήθος στοιχείων, δ 
δέ ανεκτίμητος συνεργάτης μας Δάκτωρ Δηιμ.ήτριος Καλλίμαχος (Ποιος 
άλλος;) ιμάς τροφοδοτεί μέ τσιαΰτα '.δημοσιεύματα καί μέ τον ά ■ 
γώνα τοϋ Εθνικού (πιράγματι έθινικωτάτου) Κήρυκ'ος τής Νέας 'Τόρκης. 
Οί αριθμοί των στατιστικών αναφέρουν ότι κατά τδ 1958 δ Ελληνισμός 
εις τόν Νέον Κόσμον άνήρχετο εις τδ έκατοιμμύριον, όπερ βεβαίως σήμερον 
θά είναι ηύξημένον. ’Έγραφαν έκτοτε οτι εκ τοϋ εκατομμυρίου τούτου, 
μόνον δύο χιλιάδες!!! περίπου παιδιά σπουδάζουν εις τά ολίγα, ημερήσια 
Έλληνοαμερικανικά σχολεία. Καί μόνον αυτός δ αριθμός καί αν ακόμη 
έχη αύξηθή έν πω μεταξύ, δεικνύει τδ μέγεθος τής εγκληματικής αδιαφο
ρίας, ή,τις μάς έχει κυριεύσει. Τδ 1915 τά ημερήσια καί απογευματινά 
σχολεία περιωρίξιοντο εις 10. ’Έκτοτε μέ ίμιαν προσπάθειαν· ούχί ολοκληρω
τικήν, κυρίως καί πάλιν τού «Εθνικού Κήρυκος» τδ 1930 τά 'σχολεία ταύτα 
άνήλθον εις 300, τδ δέ 1940'—41 εις 520, μέ 24.500 περίπου μαθητάς 
καί 586 'διδασκάλους. Είναι- περιττόν νά τονίσωμεν τί σημαίνουν οί εύ
γλωττοι αυτοί αριθμοί, Αί κατόπιν στατιστικάί, καίτοι ίσως μή ακριβείς 
εμφανίζουν μείωσιν! αντί αύξήσεως, μία δέ τοιαύτη έκθεσις τού γραφείου 
ΙΙαιΐδ 'S ί ας τής ’Αρχιεπισκοπής τοϋ 1958, δμιλεί περί 307 σχολείων, άτονα 
οχι μόνον δεν ικανοποιούν, ώ ς ά π ο γ ε υ μ. α τ ι ν ά, εις άιπόιδοσιν, 
αλλά καί εμφανίζουν θλιβεράν εικόνα, "Οσον αφορά τά ημερήσια, ταύτα 
περιωρίσθησαν εις 11 'Ελληνοαμερικανικά Εκπαιδευτήρια. Πειρί τών Κα
τηχητικών σχολείων δι’ άνάπτυξιν τής 'γλώσσης καί τής θρησκείας μας, 
καλλίτερον νά μή γίνεται λόγος.
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'Ως νά μη ήρχει δέ ή τοιαύτη οργανική ανεπάρκεια, ένεφανίσθη καί 
άλλος χίνδυνος, εσωτερικός πλέον, διότι ή Όργάνωσις τής Νεολαίας (Γχά
για) και ή λειτουργία τής Θεολογικής Σχολής, αντί ωφελεί ας εθνικής και 
εκπαιδευτικής, μάλλον ζημιών πρόξενοι γίνονται, θα άποφύγωμεν 'δέ νά 
άναφερωιμιεν συγκεκριμένα γεγονότα, ατινα προκαλοΰν εντροπήν. Και 
υπήρξε μέν ή δέουσα άντίδρασις εκ .μέρους τής έν Αμερική Όργανώσεως 
των Φιλελλήνων, αρκετών θαρραλέων ίερωμένιον καί άλλων πραγματικών 
Ελλήνων πατριωτών, εις την οποίαν προσήλθ'ον επίκουροι με κατάλληλα 
διαγγέλματα έξέχοντες Αμερικανοί, ώς ·δ Κυβερνήτης τής Πολιτείας 
Μασσαχουσέτης καί οί Δήμαρχοι Βαστώνης καί Καΐμπριτζ. Μέ άλλους λό
γους οί ’Αμερικανοί Φιλέλληνες έβοήθησαν κατά τρόπον προκαλιουντα ευ
γνωμοσύνην, ενώ από τής πλευράς τών ιθυνόντων τά τοΰ Ελληνισμού, 
ούτε έζητήθηισαν ούτε ύφηρμόσθησαν all δέουσαι κυρώσεις προς ιάνάσχε- 
σιν, τοΰ ώς μη ώφειλειν, έπιχειρουμένου, άγνωστον μέ ποίας υποκινήσεις, 
εξοβελισμού τής Ελληνικής γλώσσης καί θρησκείας. Ένώ δέ ή τοιαύτη 
άντίδρασις έχασακτηρίζετο τότε ώς χλιαρά καί ούχί μαχητική, νέα στατι
στικά δεδομένα πρόσφατα πλέον τού 1961, μάς δίδουν την εικόνα τής 
τοιαύτης θ'λιβεράς παθητικότητος καί ,άπαθείας, μέ καταπληκτικήν αύξη- 
σιν τών κινδύνων, οίτινες δέν δύνανται πλέον νά χαρακτηρισθούν μέ τάς 
ήπιας λέξεις «θλιβερά καί επικίνδυνος», διότι το κακόν έφθασε καί πλη
σιάζει εις έπιδείνωσιιν τής καταστάοεως με ψυχορρ άγημα τού θανάτου, 
δστις φοβούμεθα δτι θά είναι αδύνατον πλέον νά αποτροπή. Ούτως εις 
νέαν πάλιν μελέτην τού άρίστου Περιοδικού «Κρίκος» καί υπό τον τίτλον 
«Ή Ελληνική γλώσσα.» μάς παρέχονται συμπληρωματικοί στατιστικοί πλη
ροφορίας αΐτινες δημιουργούν δ ι’ ολόκληρον τον Ελληνισμόν άπέλπιδα 
απαισιοδοξίαν. ;ΙΙ εγκληματική αδιαφορία τών απανταχού Ελλήνων αρ
μοδίων διά την περίσωσιν τής θρησκείας, τής γλώσσης καί τής ύποστάσεως 
τού έθνους καί τής φυλής, ήτο φυσικόν νά μεταιδοθή καί μεταξύ τών νεαρών 
υπάρξεων καί μαθητών, παρέχεται δέ χαρακτηριστικόν παράδειγμα δτι εις 
την Κοινότητα Λόουελ μέ πληθυσμόν επτά χιλιάδων κατοίκων, αμιγών 
'Ελλήνων, μόνον οκτώ παιδιά 'έδειξαν ενδιαφέρον προς έκμάθησιν τής 
Ελληνικής γλώσσης. Έξ άλλου πολυπληθέσταται καί πλούσιοι Κοινότητες 
ώς τού Λος ’Άντζελες, Ντητρόΐτ, Σικάγου, Βοστώνης, Μαϊάμι καί πολλοί 
άλλα,ι, αΐτινες άνήγειραν θαυμαστούς καί περικαλλείς ευκτήριους Οΐκους, 
πσλλάκις δέ εκ 'δύο καί τριών Ναών έκαστη, σ τ ε ρ ο ύ ν τ α ι ΐ χ ν ο υ ς 
έ κ π α ι δ ε υ τ η ρ ί ο υ ή μ ε ρ η σ ί α ς σ τ ο  ι χ ε ι ώ δ ο υ ς ε κ- 
π α ι δ ε ύ σ ε1 ω· ς. Δέν θά άποδοκιμάσωμεν βεβαίως την τοιαύτην ανισό
τητα μεταξύ λατρείας τής θρησκείας καί φροντίδος διά την γλώσσαν, ήτις 
άπό αιώνων έδσξαισε τήν Ελληνικήν φυλήν, άλλα φρονούμεν, δτι ή προτί- 
μησις ανεγερσεως μονον καλλιμαρμάρων εκκλησιών καί τελείας άνυπαρ-
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ξίας ίχνους 'πενιχρών σχολείων, απαρέσκει εις τά θεία και ανθρώπινα ιδε
ώδη και συναισθήματα τοϋ Ελληνισμού' μας είναι δέ άκατανύητον πώς οι 
επικεφαλής τών Κοινοτήτων παρηρμήνευσαν ένα τόιοσν βασικόν καί όλέ- 
θριον γεγονός. Διά νά ιμή νομιισθή δε ότι. έπιδιώκομεν ύπερβολάς, έχομεν 
προχείρους αριθμούς είκοσι και πλέον Κοινοτήτων ονοιμαστικώς ιμε τά ανω
τέρω παραδείγματα, άτινα ,ασφαλώς συνετέλεσαν διά τό σηιμυεριναν κα
τάντημα.

Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο άσυγκρίτως θλιεβροκερον, 'διά νά μή εϊ- 
πωμεν ότι έφθάσαμεν εις τά έσχατα. Οι Ίσραηλΐται τής Αμερικής ανα
γράφονται εις αριθμόν και εις θαυμασίαν όργάνωσιν τά τελευταία έτη, 
πολύ δηλαδή άργότερον ημών, εις εποχήν 'καθ’ ήν, δ απόδημος Ελληνισμός 
με την νεωτέραν ένδοξον ιστορίαν του, ύπερέβαινε τό έκαταμμύριον, κατά 
την νεωτέραν 'δέ στατιστικήν, μετά πάροδον πενταετίας, άνήλθεν εις ένά- 
μισυ εκατομμύριον (χωρίς νά. έγγυώμεθαΊδιά την ακρίβειαν τών αριθμών). 
Εις ποια λοιπόν καταπληκτικά αποτελέσματα έφθασεν ή αξιοθαύμαστος 
έργαιτικότης, ή ήνωμένη και αρμονική συνεργασία και ή επιμονή όπως ή 
φυλή των άναδειχθή πρωτοπόρος από όλας τάς άλλας και τάς παλαιότερον 
εγκατασταθιείισας εις τον Νέον Κόσμον ; Οί Πολωνοί επί παραΐδείγματι ανέρ
χονται εις πολλά ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α .  Πολυπληθέστατοι δέ είναι οί Γάλλοι, ’Ιτα
λοί, Ιρλανδοί, Γερμανοί·, 'Ισπανοί κίλπ. "Ολοι αυτοί υπολείπονται τών 
'Εβραίων, οϊτινες έκτος τών απείρων Δημοτικών σχολείων καί Γυμνασίων 
κατώρθωσαν νά ιδρύσουν % α ί Π α ν « π ι σ τ ή  ιμ ι ο ν, ύποσκελίσαν- 
τες καί αυτούς τούς Γάλλους, οί όποιοι ενώ είχαν Πανεπιστήμιον, δεν έπε- 
τεύχθη τοϋιτο νά όρθοποδήιση. 'Ως γράφομεν .ανωτέρω, τό θέμα, τοϋ αναγ
καιότατου Έλληνοεθνικοϋ Πανεπιστημίου εν Αμερική έχει συζητηθή ευ
ρέως καί άνεγνωρίσθη ή ανάγκη, όλα 'όμως αυτά ποριωιρίσθησαν εις λόγους 
χωρίς νά πρόκυψη ή επιβεβλημένη πραγματοποίησις. Έ'ν συνεχείρ υπάρχει 
καί τό παράδοξον φαινόμενον καθ’ ό, όχι μόνον ή Ελληνική νεολαία, τά 
μικρά 'Ελληνόπουλα, ιή Θεολογ ικ ή Σχολή καί οί επικεφαλής τοϋ Κλήρου 
καί τοϋ λαοΰ δεν διδάσκονται από τά ώς άνω- στατιστικά παραδείγματα 
καί ούτε προσπαθούν νά θεραπεύσουν ή νά 'βελτιώσουν την απελπιστικήν 
αυτήν κατάστασιν, αλλά άκρήκαν τούς φιλέλληνας Άμερικανούς, έν άντι- 
θ'έσειι προς ημάς, νά ύιπεραΙμύνωνται αυτοί τής γλώσσης καί παιδείας μας, 
άτινα θαυμάζουν καί μέ έμπνευσμένας εγκυκλίους νά μάς προτρέπουν προς 
έκπλήρωσιν τών ίδικών μας καθηκόντων. Δεν είναι άσκοπον νά παραθέσω- 
μεν αυτολεξεί τά λεχθέντα υπό έινος τών τοιούτων φιλελλήνων, Κυβερνή
του τής Πολιτείας Μασσαχουισέτης, έντιμωτάτου Φράνκ "Αλλεν ότι: «ΤΙ 
'Ελληνική γλώσσα εις την οποίαν έλάλησαν οί μεγάλοι άνδρες τής άρχαιό- 
τητος καί μέσω τής όποιας έλάβομεν τά φώτα, τών Τεχνών καί τών Έπι-
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στημών, 'πρέπει νά φυλάσσηται μέ ζήλον καί νά διαιωνίζηται μέ υπερη
φάνειαν! !!»

Τί π ρ έπ ε ι επειγόντω ς νά yivy.

Άνελύσαμεν, ανωτέρω· τά σοβαρώτατα και επικίνδυνα, διά την περαι
τέρω ύπόσταισιν της φυλής του Ελληνισμού· κα,ι κυρίως των εν 'Αμερική 
εκατομμυρίων Ελλήνων, σημεία, και κατά την ταπεινήν γνώμην μας, -θά 
έπρεπε νά ληφθούν επειγόντως τά ακόλουθα σοβαρά μέτρα, διά νά ανακοπή 
ή συνέχισις τής μέχρι, πούδε τηρούμενης εγκληματικής αδιαφορίας καί 
απραξίας. Δεν πρόκειται νά ζητηθούν υπεύθυνοι. "Ολοι άπίεφύγαμεν νά 
άνt ιμετωπ ίσωιμεν την πραγιμα τ ικότητα καί νά πράξωμεν τό καθήκον μας 
καί επιβάλλεται πλέον νά άφυπνισθώμεν καί νά ιδράσωμεν.

"Ενωσις Σω ματείω ν και ’Οργανώσεων.

”Αν·ευ αυτού, εφόσον δηλαδή «δεν υπάρχει τό κατάλληλον συλλογικόν 
οργανον, δπερ νά δράση έπιτυχώς καί νά σταμαΐτήση, ιέάν δεν είναι, δυνα
τόν νά θεραπεύση, την υφισταμένην, ως μη ώφειλε, θλιβερόν σήμερον κα- 
τάστασιν, θά είναι άδάνατον ικιαί είς τό μέλλον νά ’αποσοβηθούν τά έπικρε- 
μάμενα δεινά. Νομίζομεν ότι επιβάλλεται τά πολυπληθή Σιοματεΐα, αί Ενώ 
σεις, αί Συνομοσπονδίαι κλπ. ’Οργανώσεις, αί άνευ εθνικού1 προγράμματος 
καί συγκεκρ'ΐμένοον ενιαίων σκοπών υφιστάμενοι, όπως συνόλθουν επί ταυτω 
καί αποφασίσουν νά συνενωθούν εις ενα σοβαρόν καί δημιουργικόν ’Ορ
γανισμόν, δστις υπό τον τίτλον «Πανελλήνιος 'Ομοσπονδία, έν ’Αμερική» 
ή οίονδήποτε άλλον, κατόπιν προσεκτικής προπαρασκευής καί μελέτης θά 
συγκρότηση ενα Συμβούλιου μεταξύ ικανών, εντίμων, δραστήριων καί έχόν- 
των νά έπιόείξωσι μέχρι τούδε ιέττιτυχή ιδραισιν .προσώπων, τό όιποΐον νά τεθή 
επικεφαλής. Τό Συμβουλίου αυτό μέ ενα Πρόεδρον καί δυο - τρεις ’Αντι
προέδρους, μέ Ταμίαν καί δύο Γραμματείς καί ένα αριθμόν άναγκαίοον 
Συμβούλων, μή ύπερβαινόντων κατ’ έλάχιστον τούς είκοσι, θά άποτελή 
τό άνώτατον αρμόδιον οργανον, εφόσον θά περιλαίμβάνη καί αντιπροσώπους 
από ολα τά μέχρι τοΰδε ύφιΐιστάμιενα κυριιώτερα Σωματεία. Αί παλαίμαχοι 
οργανώσεις «ΑΧΕΙΠΑ» καί «ΓΚΑΠΛ» άποραιτήτως έκ των πρώτων πρέ
πει νά συμμετάσχουν. Ό  Πρόεδρος θά έξευρεθή καί θά έκλεγή μεταξύ 
εκείνων, οΐτινες άπεισύρθησαν τής ενεργού δράσεως, θά διαθέτη όλον τον 
απαιτούμενον χρόνον καί θά άπολαμβάνη εξαιρετικού κύρους καί φήμης, 
έκ τού παρελθόντος του, μεταξύ των έν Αμερική ομογενών1. Θά τον αντι
προσωπεύουν, λόγιο τής πολυσχιδούς καί κολοσσιαίας ‘εργασίας, δ ι’ ήν Ιδρύε
ται ο ανώτατος ούτος ’Οργανισμός, οί ’Αντιπρόεδροι, θά βοηθούν δε, χω
ρίς νά είναι μόνον διακοσμητικοί, όλοι οί Σύμβουλοι, είς τούς τομείς τής 
καθοριζόμενης δράσεώς των είς έκαστος.
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Επιβάλλεται νά κατανοηθή άτι δεν ωφελεί εις ουδέν ή πληθώρα των 
Σωματείων, 'διότι, ή αξιέπαινος άλλωστε φιλοδοξία πολλών Προέδρων εί
ναι άνειυ αξίας, όταν στερήται τού κύρους m i τής δυνατότητας άντυμετω- 
πίσεως των μεγάλων εθνικών, προπαγανδιστικών, εκπαιδευτικών και άλ
λων ξητηιμάτων, τα όποια μάς απειλούν εις τά καίρια τής υπάρξεώς μας 
σημεία. Τί ωφελεί νά είμεθα Πρόεδροι όταν ·δεν έχωμον την δύναμιν νά 
δράσωμεν, ώς αί 'σήμερον άνακύψασαι δυσχερείς περιστάσεις επιβάλλουν; 
Τί ωφελούν αιί επιδείξεις καί ή φαινομενική έκπροσώπησις τοΰ Ελληνισμού, 
δταν αυτός δ Ελληνισμός κινδυνεύη νά έ'ξαφανισθή; Προ τής γενικής 
εξελίξεως, έ:κ τής νέας καταιστάσεως, επιβάλλεται, ή ύποχώρησις των πάν
των. Διότι εις εναντίαν περίπτωσιν θά εχωμεν εύθύνας απέναντι τής πατρί
δας και αιί ευθύναι αύται δημιουργούν, έκτος τοΰ γενικού1 καικοϋ καί εις 
ημάς τους ίδιους καί εις ένια έκαστον χωριστά ζημίας καί τύψεις τής συνει- 
δήσεως δτι παρημειλήσαμεν τά καθήκοντα μας καί συνετελέσαμεν θεΐτι,κώς 
ή άρνητικώς εις τον καταποντισμόν καί τον όλεθρον ζωτικών ζητημάτων 
τής υπάρξεώς μας.

'Ο καταρτισμός τοΰ αοδαρού τούτου συνολικού1 παράγοντος είναι άλλη- 
λένδετος καί μέ τά λοιπά θέματα, θά συντέλεση δε καί θά συμβάλλη είς την 
προώθησιν πάντων τούτων, ενώ συγχρόνως θά ένθαρρύνη καί τούς πολυ- 
ταλάντους "Ελληνας, οίτινες θά 'άντιληφθοϋν δτι έτέθησαν ήδη θεμέλια σο- 
βαράς εργασίας. Εύικοιλώτερον δε τότε) θά χρηματοδοτήσουν είτε προαιρετι
κούς είτε δ ι’ έπιβιαρύνσεως ελάχιστου ποσοστού επί τής ναυτιλιακής είς τόν- 
νους κλπ. περιουσίας των, διότι άνευ χρημάτων καί μάλιστα 'άφθονων «ου
δόν εστι γενέσθαι τών δεόντων». 'Ό ταν καιταστή συνείδησίις ή υποχρέωσις 
τής εισφοράς καί καταβολής ενός εκάστου, άναλόγως τής οικονομικής του 
δυνατότητος, τό ποσόν πού θά συλλεγή μέ την άμιλλαν καί την φιλοτιμίαν 
των χορηγητών θά είναι σημαντικόν καί επαρκές προς κάλυψιν τών εκπαι
δευτικών αναγκών καί τής λοιπής εθνικής μας δράσεως. Είναι βέβαιον ότι, 
πραγματοποιούμενης τής Όργανώσεως ταύτης, ούιδε'ίς γνήσιος Έλληιν πα
τριώτης θά αποφυγή νά συνδράμη, δεδομένου ιμάλυστα ότι θά ύπάρχη αυ
στηρός έλεγχος διαχειρίσεως, τά δέ χρήματα θά διατίθενται, δι’ ους σκο
πούς δίδονται. Άρχίζομεν λοιπόν μέ τάς σκέψεις μας προς δημιουργίαν 
τοΰ συνολικού τούτου οργάνου, διά νά ύποδείξωμεν ποια είναι, μεταξύ 
πλήθους άλλων, τά φλέγοντα καί κατεπείγοιντα θέματα.

To έΟ'νιπδν καί η έν ' Α μεριαχί όογιάζονβα προπαγάνδα.

Καθίσταται εσφαλμένη καί ούχί σύμφωνος προς τά σημερινά δεδομένα 
ή άντίληψις ότι πρέπει νά πειθαρχώμεν προς τάς διπλωματικάς απόψεις καί 
ένεο-γείας τού επισήμου Κράτους. Δέν συνιστώμεν ανταρσίαν, εφόσον όμως 
ό έν Αμερική Ελληνισμός ζή καί δρά εντός τού περιβάλλοντος τής φιλελευ-
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θέρος -καί δημοκρατικωτάτης ’Αμερικανικής Συμπολιτείας, ήτις όχι μόνον 
δεν' εμποδίζει, ως αλλαχού· συμβαίνει, τάς τοιαύτας εκδηλώσεις, ά'λιλ’ απε
ναντίας τάς περιβάλλει ,μέ την απόλυτον ένθάρρυνσιν καί στοργήν της, μας 
επιβάλλεται νά δράσωμεν καί νά άντσπεξέλθωμεν μαχητικώς κατά των, 
προαιώνιων άλλωστε, έχθρώιν του Ελληνισμού. Τί συμβαίνει όμως με την 
ιδικήν μας μοιρολατρικήν απάθεια ιν ; Εις την ’Αμερικήν, Καναδάν καί εις 
πολλά άλλα μέρη, οργιάζει από ετών ή ανθελληνική προπαγάνδα, τά δέ 
ανύπαρκτα ζητήματα των Βουλγαρομακιεδόνων των Σκοπιών κλπ., όχι μό
νον υποστηρίζονται έπισήμως υπό των οικείων Κυβερνήσεων, αλλά παρα
πλανώ νται, εφόσον απουσιάζει ή αντίθετος διαφώτισις, οί Αμερικανοί, καί 
άλλοι επίσημοι, οί οποίοι κατέχουν υπεύθυνα καί ανώτερα' αξιώ
ματα. Άνεφέραμεν ανωτέρω δτι τό κακόν έγιγάντωσε. Διότι καί τά 'δημο
σιογραφικά. όργανα τής Ελλάδος, ανεξαρτήτως κομματικών αποχρώσεων, 
ήναγκάσθησαν νά εξ έλθουν πλέον από την σιωπήν καί άπάθειάν των, βρί
θουν δέ ήδη από σημειώματα καί κύρια άρθρα αί Άθηναϊκαί εφημερίδες, 
δι’ ών αφήνεται νά έννοηθή ότι τό κακόν εύρίσκεται εις στάδιον επιτακτι
κής άντιμετωπίσεως. Διατί λοιπόν ο συμπαγής ·εξ εκατομμυρίων έξω· Ε λ 
ληνισμός πρέπει νά είναι υποχρεωμένος νά σιωπά καί νά μην αντιδρά μετά 
σθένους καί παντός μέσου προς ανατροπήν τών ιστορικών τούτων ψευδών 
καί τής κακοήθους, ανήθικου καί παραπειστικής προπαγάνδας όλων τών 
άλλων, τών πέριξ ημών έλλοχευόντων καί προπαγανδιστικούς δρώντωιν, εις 
κάθε ευκαιρίαν εχθρών; Ή  τοιαύτη αδράνεια καί τακτική μας κινδυνεύει 
νά χαρακτηρισθή ή ηλίθια ή προδοτική ή σημαίνουσα ότι δεν μας ενδιαφέ
ρει πλέον ούτε ή λαμπρά, καί τριοένδο'ξος Ιστορία μας τού παρελθόντος 
ή ότι πάσχομεν από έλλειψιν τών 'άρετών, αίτινεις άπετέλουν τό χαρακτηρι
στικόν γνώρισμα καί έκόσμουν τάς ψυχάς τών προγόνων καί πατέρων μας. 
Σχετικώς προς τά ανωτέρω ή «Καθημερινή» τών ’Αθηνών, 'επίσημον κυ
βερνητικόν όργανον εκτός σειράς κυρίων άρθρων, γράφει εις σημείωμα 
τ ή ς  1 2 η ς  Σ ε π τ ε  μ β ρ ί ο υ 1962, αυτολεξεί τά εξής:

«Ο ί Βούλγαροι της ’Αμερικής  — Τό ετήσιον συνέδριον τής «Μα
κεδονικής έν Αμερική Πατριωτικής ’Οργανώσεως» ή οποία αντιπροσωπεύει 
τούς διαμένοντας εις Ήινωμ. Πολιτείας καί Καναδάν Βουλγάρους, έτίερ- 
μάτισε την 9ην τρ. τάς εργασίας του εις Μπόφφαλο μέ την ομόφωνον εγ- 
κρισιν άποφάσεως, περί ύποιβολής 'αιτήσεων εις τά Ήν. 5Ήθνη 6ιά την ίδρυσιν 
Μακεδονικού κράτους. Εις τά όρια τού κράτους αυτού θά περιελαμβάινοντο 
ή ελληνική, ή σέρβική καί ή βουλγαρική Μακεδονία. Μέχρι τής όργανώσεως 
δημοψηφίσματος διά τον καθορισμόν τής μορφής καί τής κυβερνήσσως τού 
νέου κράτους τούτο θά ετίθετο υπό την κηδεμονίαν τών Ήνωμ. Εθνών. 
'Τπ.οβαλή αίτήσεως έκ μέρους τής έν λόγω Όργανώσεως εις τον Ο.Η.Ε. 
θά ήτυ μία θεαματική ενέργεια έστερημένη πρακτικής σημασίας. Διότι δ
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’Οργανισμός δέν επιλαμβάνεται τής έξετάσεως παρά μόνον προσφυγών 
των μελών του. "Άλλως θα είχε τό ζήτημα εάν ευρίσκετο 'κράτος, τό όποιον 
θά υιοθετεί παρόμοιον αίτημα. ΤοΊούτον όμως ενδεχόμενον πρέπει νά άπο- 
κλείεται. Κατ’ ακολουθίαν τό Συνέδριοιν και ή άπόφασίς του ενδιαφέρουν, 
ως ©πιβεβαίωσις τοϋ κρατούντος πνεύματος εις τους Βουλγάρους τών Ήν. 
Πολιτειών και τοϋ Καναδά, ενός πνεύματος τό όποιον θά ήτο αδύνατον 
νά έκδηλωθή εάν υστερείτο ένθαρρύνσεως. 'Υπάρχει βεβαίως ή προπα
γάνδα τών Σκοπιών. Θά ήτο όμως ύύσικολον νά ύποστηριχθή ότι αϋτη διε
γείρει τούς Βουλγάρους τής ’Αμερικής, έστω καί ά,ν ή κίνησίς των είναι 
εξυπηρετική τών σχεδίων της. "Οτι καθιστά τάς εκδηλωθείς αύτάς ιδυνατάς 
είναι ή έπιδιεικινυομένη εκ μέρους τοϋ Καναδά καί τών Η .Π .Α. άινο>χή τών 
Βουλγαρικών ’Οργανώσεων. Βεβαίως καί τό Καναδικόν καί τό Σύνταγμα 
τών Ήνωμ. Πολιτειών κατοχυρώνουν την ελευθερίαν τής γνώμης καί τού 
συνετάιρίζε,σθαι. 'Υπάρχουν, εν τούτο ις, όρια εντός τιών οποίων πρέπει νά 
ασκούνται αί δύο αυτοί ελευθερίαν Καί τά όρια αυτά τά έχουν ύπερό ή 
οί διαμένοντες εις τάς δύο χώρας Βούλγαροι. Θά έπρεπε συνεπώς αίι Κυ
βερνήσεις τής Ούαίσιγκτώνος καί τής ’ Οττάβας νά ύπομ,νήσουν είς τούς 
Βουλγάρους «πατριώτας» ότι καλόν θά ήτο νά ασχολούνται μέ τή;ν πα
τρίδα των καί μέ τά όσα εις αυτήν συμβαίνουν αντί νά εξαπολύουν προπα
γανδιστικάς επιθέσεις εναντίον συμμάχων τών Η .Π .Α. καί τοϋ Καναδά, 
κρατών. Θέλομεν <δέ νά πιιστεύωμεν ότι υπό τό πνεύμα αυτό θά έ,νεργήση 
πλησίον μύν συμμιαχικών Κυβερνήσεων καί ή ίδια ή μας. Διότι τό κακόν 
ύπερεβη τά όρι/α πάσης ανοχής».

Έκτος όέ τοϋ ώς άνω 'δημοσιεύματος, είναι γνωστοί καί αί πληθυνό- 
μεναι προπαγανδιστικαί ενέργεια,ι τών Σκοπιών είς ας συμμετέχει πλέον 
έπισήμως καί τό Γιουγκοσλαυϊκόν κράτος.

Ή  'Ελληνική θρησκεία  καί γλώσσα και ό κίνδυνος ύοτοστάσεως 
τής φυλής.

"Τστερον από όσα' άνεπτύξαιμεν έν λειπτοιμερεία, θά εΐμεθια πλέον σύν
τομοι. Περισσότερον από κάθε άλλον φυλετικόν καί εθνικόν κίνδυνον εμφα
νίζεται τό κατάντημα,, είς ό περιήλθε ν ή Παιδεία καί ή έλλειψις άντιμετω- 
πίσεως, δι’ επειγόντων καί ριζικών μέτρων, τής βαρυτάτης μορφής ασθέ
νειας, υπό τής οποίας ,κατατρύχεται δ Ελληνισμός.

Έπεκράτησεν ή σφαλερά γνώμη ότι όλα πρέπει νά τά περιμένωιμεν 
από τό πτωχόν ελεύθερον 'Ελληνικόν Κράτος, ενώ είναι παισίγνωστον ότι 
ή Παιδεία χωλαίνει καί νοσεί καί εντός αυτού, παρά τάς καταβαλλομένας 
συνεχώς προσπάθειας, διότι ό πληθυσμός τής Χώρας ηϋξήθη έν τώ μεταξύ 
καί λόγω συρροής 'μαθητικού1 κόσμου από τάς Κοινότητας τοϋ εξωτερικού 
καί διότι δ προϋπολογισμός είναι αδύνατον, εάν δέν παρέλθουν έτη, νά
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άνταποκριδή εις την δαπάνην 'διοο υσμών χιλιάδων διδακτικού προσωπικού 
καί εις χτιριακάς ανάγκας, ινα όρθοποδήση ή έχπαίδευσις εις την πρωτεύ
ουσαν, την ύπαιθρον χαί κυρίως μεταξύ του γεωργικού πληθυσμού. Η 
άντίληψις συνεπώς ότι όλα πρέπει να γίνουν από το ελεύθερον Κράτος, 
είναι καιρός, ώς σφαλερά, νά άναιτραιπή. 'χαί νά έπανέλθη ή παλαιιά εύλογη - 
με νη εποχή, κα'θ’ ήν οι πολύ τάλαντου χαί 'εύπορου ομογενείς, πίρσσήιρ'χοιντο 
επίκουροι καί συνετε/λοϋντο τα 'θαύματα άνεγέρσεως εκπαιδευτικών μεγά
ρων χαί τής υλικής ένισχύσεως, όι’ ής έπειτυγχάνετο ή διαιώνισις τώ·ν θρη
σκευτικών, εκπαιδευτικών καί άλλων πνευματικών σκοπών, οιτινες επί αι
ώνας περιέσωσαν τα ιδανικά τής φυλής. Πολυτάλαντοι, ζάπλουτοι, μεγά
τιμοι ομογενείς καί πατριώται υπάρχουν καί 'σήμερον. Ή  χλιδή :καί ή πο
λυτέλεια μέ τά, όποια ζούν καί ασχολούνται πολλοί 'Έλληνες του έξωτερικού, 
προκαλούν δυσμενή σχόλια καί κατάπληξιν διά τόιν εγωιστικόν τρόπον, με 
τον όποιον άπαύστως σκορπίζουν καί σπαταλούν τά. αγαθά των, άτινα βε
βαίως διά τής τιμμόας εργασίας, αλλά καί διά τής καλής των τύχης προσε- 
πορίσθησαν. Είπομεν καί εν άρχή τής μελέτης μας ότι ή τάξις των εφο
πλιστών έχει εις την κατοχήν της ιμιεγαιθήρια. σκάφη καί άπειρα άτι;.ιό πλοία., 
άτινα διασχίζουν ωκεανούς καί θαλάσσας, όπου ή Ελληνική σημαία κυ
ματίζει υπερήφανος. Εΐμείθα όμως όλοι θνητοί καί εχομεν καθήκον, κατά 
τό παράδειγμα των 'προγόνων, νά συνιεισφέρωμεν υποχρεωτικό)ς ένα μέ
ρος τών άγαθοον μας, διά. τάς έθ νικάς μας ανάγκας. Δεν πρέπει νά ληισμο- 
νσϋιμεν καί ίδια εκείνοι πού ζούν εις την Μεγάλην 'Υπερατλαντικήν Δη
μοκρατίαν, πώς κάθε ’Αμερικανός, από τά δολλάρια πού κερδίζει διά νά 
συντη,ρηθή με την οΐκογένειάν του, δίδει ένα σημαντικόν ποσοστόν διά νά 
βοηθήση άλλους λαούς. Δουλεύει μερικές μέρες τού έτους διά. τούς άλλους. 
Ώραΐον παράδειγμα., αφού ημείς, εάν τούς μιμηθώμεν, δεν θά τό κάνουμε 
διά τούς άλλους, αλλά ' δ ι ά  τ ό ν ε α υ τ ό ν  μ α ς καί /διά την 
•πατρίδα, μας. Δεν "θά είναι μεγάλη ή θυσία, ολίγων θαλαμηγών καί πείριο- 
ρισμοΰ τής άφαντάστυυ χλιδής, χάριν τής ενισχύσεως υπέρ ιερών σκοπών, 
οιτινες τιμούν. Τι θά μάς ωφελήσουν τά υπερμεγέθη, ώς τάνκς αυτοκίνητα, 
τά 'εργοστάσια, exit πλουτοφό,ρΌΊ επιχειρήσεις καί ή συμμετοχή εις απούσα - 
κάς εταιρίας, εάν δλα αυτά κάποτε εκλείψουν, δεν θά δυνάιμεθα, δε τότε 
νά καυχηθώμειν ότι δυεθέσαμεν διά τάς ανάγκας τής παιτρίδος; Θά έχωμεν 
τύψεις /καί ημείς καί οι απόγονοι, διότι απεφύγαιμεν νά συντελέσωμεν προς 
συνέχισιν τής άνά τούς αιώνας περίλαμπρου ιστορίας μας καί ότι εγίινα- 
μ.εν στραγγαλίισταί καί νεικροθάπται τής από καταβολής κόσμου διαλαμψά- 
σης, υπό τον παγκόσμιον θαυιμασμόν, μεγάλης παχρίδος μας. Ή  αύστη- 
ρότη.ς τής γλώσσης δεν αφορά τό σύνολον τοσν αποδήμων συμπολιτών. 
'Τπάρχουσιν επαινείται εξαιρέσεις, ώς ελέχθη, καί δύο πρόσφατα, παραδεί
γματα, φωτεινής υπέρ τής παιδείας χειρονομίας, μέ άναμενομένας ελπίδας
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συνεχίσεως. 5Ά ς προσέ’ξωμεν όμως καί ας έχωμεν ύπ’ οψιν ό τ ι  εάν δεν συν- 
αισθανθώμεν την ανάγκην έκπληρώσεως των καθηκόντων, ή ιστορία. θά 
μας στιγματίση, οί εφιάλται θά. μας ταράσσουν καί all μέλλουσαι γεν'εαί 
εάν δεν τιμωρηιθώμεν εν ζοοή. θά 'ένθυμΌϋνταΧ την αδικίαν και προδοσίαν. 
Διατηρούμεν καί εχομεν βάσιμους ελπίδας στι θά άναλάμψη κάποτε ή πα- 
λαιά ευλογημένη παράδοσις.

Τδ Θρακικάν Κέντρον μέ τάς επί ολόκληρον 3 5 ετ ί αν εκδόσεις του, τάς 
deep ιερωμένος εις την άπολεσθεϊσαν καί αλησμόνητον πατρίδα μας Θράκην, 
περισυνέλλεξεν ·δλα τά σχετιζάμενα μέ την άρχαίαν καί νεωτέραν Ιστορίαν 
της. Άπέφυγεν έπιμελώς να άναμιχθή εις την πολιτικήν διά των εκδόσεων 
του Ιστορικού, επιστημονικού καί λαογραφικού Συγγράμματος του τά. «Θρα- 
κικά». Οί άποτελοΰντες τδ Σωματειΐον Θράκες, ώς καί οί συντάσσοντες τδ 
παρόν, χωρίς αξιώσεις, «Μήνυμα προς τδν απανταχού 'Ελληνισμόν κλπ.», 
©θεώρησαν ότι είχον καθήκον νά απευθύνουν προς τήν όμογένειαν των Η νω 
μένων Πολιτειών καί τους οπουδήποτε εγκατεστημένους "Ελληνας, τήν πα
ρούσαν έκκλησιν μέ αποκλειστικόν σκοπόν νά συμβάλουν, έν τώ μέτριο των 
πενιχρών των δυνάμεων, προς διάρθωισιν τώιν ιεν κινδύνφ ευρισκομένων 
σοβαρωτάτων εθνικών μας ιδανικών. Τήν υπσχρέωσιν καί τδ δικαίωμα αν
τλούν από συνεχή επί δεκαετηρίδας πολιτικόν βίοιν καί άκαταπαΰστους 
εθνικούς αγώνας, μέ τήν πείραν, ήν απέκτησαν έξ αυτών, χωρίς οίανόή- 
ποτε προκατάληψιν καί μέ τήν βεβαιότητα οτι αί γνώμάι καί απόψεις μας 
ανεπηρέαστοι προσωπικών ευρέως θά συζητηθούν. Έχοιμεν ακόμη τήν 
πεποίθησιν στι αί πολιτικοί ΐδέαι καί τά εθνικά ζητήματα πρέπει νά τί
θενται υπεράνο.) φανατισμών ικαί μικροικομματικών διενέξεων καί οτι. όλοι 
μας, ώς γνήσιοι "Ελληνες επιβάλλεται νά άκολουθοΰμεν σταθερόν γραμμήν, 
άποβλέπουσσν άπακλειστικώς καί μόνον εις τδ εθνικόν συμφέρον καί εις 
τήν πρόοδον καί τδ μεγαλεΐον τής Ελλάδος».

Μιετά τήν δημοσίευσήν του ώς άνω· κειμένου εισερχόμενα εις άνακεφα- 
λαίωισιν καί κριτικήν τώιν ιδσων έπεβάλλετα νά γίνουν, δεδομένου δέ οτι ου- 
δέν έπετεύχθη, δέν υπάρχει, δέ καί προετοιμασία, ώς καί ενδείξεις πραγμα- 
τοποιήσεως έπανειρχόμεθα κατά κεφάλαια:

Η Π Α Ι Δ Ε Ι Α
Ή  έκπαίδαυσίς τής 'νέας γενεάς καί διά τους απανταχού μεν "Ελληνας, 

ιδιαιτέρως όμως διά τον έν Αμερική συμπαγή Ελληνισμόν τοΰ ενός καί 
πλέον εκατομμυρίου, αποτελεί τήν βασικήν καί ριζικήν έξόρμησιν σκέψεων 
περί τής τύχης τοΰ κλάδου τούτου τής φυλής μας, διότι ενώ πανταχόθιεν 
αναγνωρίζεται ή ανάγκη λήψεως επειγόντων μέτρων διά τήν πλήρωσιν 
τών κενών καί αναδιάρθρωσιν τοΰ μή συγχρονισμένου μέ τήν σημερινήν 
εποχήν εκπαιδευτικού μας συστήματος, περιορίζονται όλοι οί αρμόδιοι, παρά 
τήν καλήν των ίσως θέλησιν, μόνον εις λέξεις, χωρίς αόται νά μετατρέ-
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πωνται εις έργα. Το θάμα τής Παιδείας, ώς ικιαι άλλοτε ύπεστηρίξαμεν 
δεν είναι μόνον μέγα καί πολυσύνθετον, άιλιλ’ ενδιαφέρει Ιδιαιτέρως δχι 
μόνον τον Ελληνισμόν τής ’Αμερικής καί Καναδά, αλλά %αί όσων άλλων 
Ελληνικών Κοινοτήτων εΰιρίισκιανίται εν διαισπορά εις την ξένην. Έπανα- 
λαμβάνομεν ότι είναι μεγάλη πλάνη τό νά. νομίιζηται ίδτι τό ελεύθερον κρά
τος είναι υπεύθυνον, έχει τα μέσα καί είναι· ικανόν νά αντιμετώπιση ένα 
τοιούτον πελώριον καί κεφαλαιώδες ζήτημα. Καί τό* μεν ελεύθερον κράτος 
έκαμε πολλά καί θά. άναγικασθή νά πράξη περισσότεροι όταν εξασφάλιση 
τά μάσα τής τοιαύτης συμπληρώσεως καί άναμορφώσεως. ’Από όλα όμως τά 
μέρη τής ύφηλίον ·οί έκπατριζόμενοι βία ή έξ ίδιας βουλήσεως καταφεύγουν 
καί σοριράοτνν άποπνικτικώς εις την1 έλευθέρα,ν πατρίδα ήτυς, ώς έκ τούτου, 
εύρίσκεται εν αδυναμία νά άνταιποκριθή έπαιρκώς εις την πληά'ώραν των 
δ ημιουρ γουμένων καί όσημέραι αύξαινομένων εκπαιδευτικών αναγκών. 
'Τπεδείξαμεν τότε- δτι οί έν τή ξένη ομογενείς είναι καιρός νά συναισθαν
θούν τό καθήκον των καί νά συνδράμουν συνευσφέροντες γενναίως καί έν 
αναλογία τοϋ πλούτου των διά την διάσωσιν τής Ελληνικής γλώσσης καί 
φυλής. Περί αυτού θά έπανέλθωμεν κατώτερο.) εις ειδικόν Μεφάλαιιον. 
Άλλ’ άς έξετάσωμεν δι’ ολίγων τί από καιρού δεν έγένετο καί τί πρέπει 
νά ·γίνη διά την lev Η .Π .Α . ελληνικήν έκπαίδευσί'ν; Έκ τοϋ αθηναϊκού 
τύπου καί έξ άλλων εφημερίδων καί φυλλαδίων έκιδώομένων έν Αμερική, 
καθώς καί έκ διαφόρων έντυπων τών έν διασπορά Ελληνικών παροικιών, 
έκπέμπονται φωναί άπογνώσεως διά τό κατάντημα τής νοότητος καί μέ αδρά 
επιχειρήματα άποδεικνύεται δτι θά έκφυλυσθή καί θά έκριξωθή ή δεύτερα 
καί τρίτη γενεά. Περισυλλογή ιμέρους τών κυριωτέρων περικοπών, δίδει 
πενιχράν εικόνα: ίδιά τών κάτωθι: Ή  «Εστία» τής 3.12.1962 γράφει τά 
εξής: «Ό απόδημος Ελληνισμός.— Έ ξ αφορμής δωρεάς αποδήμου Θρα- 
κός 'διά την ιά'νέγιειρσυν Γυμνασίου· εις την πατρίδα του, διατυπούνται μερι
κά! αξιοπρόσεκτοι παρατηρήσεις διά τή,ν ελληνικήν παιδείαν εις την Αμε
ρικήν καί τον ρόλον τ<ών ευεργετών. Δεν ελλείπουν οί μεγάλοι μας εύερ- 
γέται, αλλά ή ενιαία, (οργανωμένη έμ,ψάνισις τών ομογενών. Οί "Ελληνες 
θά παυσουν νά είναι "Ελληνες εις την δευτέρων καί τρίτην γενεάν από ελ- 
λειψιν ελληνικών καθημερινών σχολείων, ανώτερων ιδρυμάτων 'ακόμη καί 
Πανεπιστημίου. Τούτο δέ την ώραν πού οί ίδιοι οί ’Αμερικανοί προπαγαν
δίζουν την διά&οσιν τής ελληνικής γλώσσης. Διά νά προστατευθη έθνικώς 
6 εκεί Ελληνισμός πρέπει νά ενωθούν αΐί οργανώσεις καί τά σωματεία καί 
νά έπιδιωχυή μέ κάθε τρόπον ή υδρυσις ημερησίων σχολείων χωρίς νά π:ρι- 
μένωμεν τά πάντα από τό πτωχόν Ελληνικόν κράτος. Την ώραν πού ιδρύ
ονται μεταγαλοπρεπεϊς έκκίλησίαιι, ή παιδεία1 μένει παρημελημένη μέχρι 
σημείου ώστε επί 1.000.000 καί πλέον Ελλήνων τής ’Αμερικής, 2.000 Έλ- 
ληνόπαιδες σπουδάζουν την γλώσσαν τών πατέρων των εις τά ολίγα ήμε-
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ρήσια ΈλληνσαμερΜάνικά σχολεία ενώ οργιάζουν αί ξέναι προπαγάνδα'. 
Εκείνο πού χρειάζεται διά να σωθή 6 Ελληνισμός αυτός είναι νά όργα- 
νωθή ούτος καί νά ΰποκινηθή· ο ζήλος ζάπλουτων ομογενών διά την ϊδρυσιν 
ημερησίων ελληνικών' σχολείων. ’Άνευ αυτών Ελληνισμός δεν ήμπσρεΐ νά 
ύπαρξη».

Άπό τα άρθρα τού «Εθνικού Κήρυκος» Νέας 'Τόρκης παηαιθέτομβν 
έν περιλήψει τά έξης:

Η ΕΧΘΡΟΝ I ΣΙ Σ ΤΗΣ ΕΛΑΤΙ ΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΣ  4 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΓΤΜΝΑΣΙΑ. ΤΟΤ ΣΙΚΑΓΟΤ

«Προ ιάρχιετών εβδομάδων ήσχολήθημεν με ένα αποκαρδιωτικό 'δράμα, 
σχετιχώς μέ την ελληνική γλώσσα, διά την καλλιέργεια %α! την διάδοση 
τής οποίας μάς ιέξορκίζει αυτή αυτή ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις. Τό 1940 
ή νεοελληνική γλώσσα είχεν ένθριονισθή εις τό ’Αμερικανικό Γυμνάσιο τής 
πόλεως Λόουελλ τής Πολιτείας Μασσαχουσεττης. Διά την ωραίων αυτήν 
ΰπόθεσιν εχαι μοχθήσει ένθερμος ομογενής, είχε δέ κηρύξει Σταυροφορίαν 
και ο «’Εθνικός Κήρυξ». Τό αποτέλεσμα· ήτο συγκινητικό. Έπλήρωνε τό 
’Αμερικανικό δημόσιο καί ιό ιδ ασκόν το εκατοντάδες παιδιά μας, δωρεάν, 
επί δύο δεκάδες χρόνια τή γλώσσα τού Ευαγγελίου καί τού πολιτισμού. 
"Ομως διά, τό σχολικό έτος 1961— 1962 ή νεοελληνική "Εδρα, καιτεδικάσθη 
εις έκλειψιν διότι, ιέπί πληθυσμού επτά χιλιάδων ομογενών μας (άριθ.
7.000) εδήλωσαν μόνον οκτώ (άριθ. 8) πα ιδ ό πουλά μέ όρεξη νά διδαχθούν 
τήν γλώσσαν τών γονέων τους! ’Έτσι έχει σδύσει αυτό τό μεγάλο όνειρο 
εις βάρος τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας καί ολοκλήρου τής ομογενείας 
τού Νέου Κόσμου. Άτυχώς αυτό τό οδυνηρό δράμα εχει συνεχισθή καί εις 
τό μεγαλώνυμο Σικάγο ιμέ ομογενή πληθυσμό εκατόν χιλιάδων (άριθ.
100.000) . Μέ την φλογοφόριον σύμπραιξιν τού «Εθνικού Κήρυκος» ώργα- 
νώθη ή «ύπέρ Βωμών Σταυροφορία:» μέ πρόγραμμαι όπως είσα'χθή ή νεο
ελληνική γλώσσα εις μερικά ’Αμερικανικά Γυμνάσια διά νά σπουδάζουν 
δωρεάν, τά παιδιά τής ομογενείας μας, ή οποία ανέρχεται σήμερα εις εκα
τόν χιλιάδας (άριθ. 100.000). Μέ τήν μαύρη δέ ευκαιρία, τής τραγωδίας 
τής πόλιεως Λόουελλ, όπου, ελλείψει μαθητών, έχει καταργηθή ή έδρα τής 
νεοελληνικής γλώσσης άπό τό εκεί Γυμνάσιο· 'έζητήσαιμεν αυθεντικές πλη
ροφορίες σχετικές μέ τήν διδασκαλία, τών ελληνικών εις τά, Γυμνάσια τής 
μιεγαλουπόλεως τών Κεντρικών Πολιτειών, τού Σικάγου. Προ καιρού 
ήχούσαμειν άπό υπευθύνους, ότι ή ελληνική γλώσσα τρεμοσβήνει καί εις 
μερικά Αμερικανικά Γυμνάσια, τού Σικάγου, τής πόλιεως τών εκατόν χι
λιάδων προοδευτικών ομογενών μας.

Ιδού αί έξ όλων τών πηγών αυθεντικοί πληροφο,ρίαι. Ή  διδασκαλία 
τής νεοελληνικής γλοόσσης είσήχθη έν όλω ειίς τέσσαρα Αμερικανικά Γυ
μνάσια, όπου έ,σπούδαζαν τά Έλληνοαμερικανόπουλα εντελώς δωρεάν.
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Πρώτα, εΰσήχθη, το 1936, ©ίς ©να Γυμνάσιο. Έ πειτα το 1938 εις άλλο 
Γυμνάσιο. Το ίδιο έτος 1938 ή νεοελληνική ένεθρονίσθη εις τρίτο ’Αμερικα
νικό Γυιμνάισιο. Τό 1939 ©στήθη m l άλλος θρόνος τής γλώσσης του Ευαγγε
λίου καί εις τέταρτο ’Αμερικάνικο Γυμνάσιο. Καί χειροκροτούσε, μαζί με 
την όμογένεια, καί δ Αμερικανικός κόσμος, δ όποιος λατρεύει την Ελλάδα, 
διότι εκληιριοιδότηισίεν εις την Ανθρωπότητα τον τελειότερο πολιτισμό. Λει
τουργούσαν δε αυτά τά Δ-υδαικτήρια εις τέσσαρας περιφερείαις τής μεγάλης 
πόλεως. Άρχικώς εις τό λεγόμενον ’Ώστιν Χάϊ Σκούλ. ’Έπειτα ©ίς τό 
’Ίνγ,κλιγουντ Χάϊ Σκούλ. Ακολούθως εις τό Άμιοΰντσεν Χάϊ Σκούλ. Καί 
έπειτα εις τό Μά:κ Κίνλεϋ Χάϊ Σκούλ. Έ ν δλφ ©ίς τέσσαρα Γυμνάσια·. Σή
μερα όλα. είναι 'βουβά! Δεν έχομειν τίποτε προς παρηγοριάν! ’Ιδού ή άνάλυ- 
σις του φυλετικού ημών δράματος: Ιον. Στο ’Ώστιιν Χάϊ Σκουλ ένεκρίθη 
ή διδασκαλία τής Νεοελληνικής γλώσσης τό 1936. Έ φ ’ όσον όμως, βαθμη
δόν, άρχισε νά νεκρώνεται τό ενδιαφέρον των παιΐδϋών μας διά την γλώσ
σαν των γονέων τους, κατηργήθη ή έδρα. Αυτό τό ’Ώστιν Χάϊ Σκουλ βρί
σκεται εις την περιφέρειαν τής μεγαλειι,τέρας έν Σικάγο) καί τής σπου
δαιότερος έν Άμεριική. Ελληνικής Κοινότητος τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου». 
Κατά τά τελευταία δεκαπέντε χρόνια αυτή ή μεγάλη καί πλούσια Κοινότης 
έτράβηξε χιλιάδες χιλιάδων κόσμο·. Έχειι δέ καί τις πλουσϊώτερες εισπράξεις 
μεταΐξύ όλων των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων τής ’Αμερικής. Πρώτη ©ίς 
πληθυσμό. Πρώτη καί ©ίς εισπράξεις. Πρόκειται περί χρυσωρυχείου. Πλου- 
σιωτάτη, όπως είναιι απέκτησε τώρα καί τό Παρεκκλήσια1 τής «'Αγίας Αικατε
ρίνης». ’Ολίγον δέ παρε/κεί έκτισεν ή Κοινότης καί τον "Αγιο ’Ιωάννη. Σχε
διάζουν δέ οΊ .κυβερνώντες καί άλλο Παρεικκλήσιο ©ίς την περιφέρεια τοΰ 
’Άδδισον. Ή  κυριώτερη δέ αιτία ότι έσταμάτησεν ή διδασκαλία τήις νεοελλη
νικής εις τό σπουδαίο ’Ώστιν Χάϊ Σκουλ, είναι ή αποκαρδιωτική αδιαφορία 
των ομογενών, προ παντός των υπευθύνων τοΰ Σικάγου, .καί γενικώς των 
εκεί υπευθύνων αρχόντων, καθώς καί τών άρχομένων. 2ον. Εις τό ’Ίνγκλι- 
γουντ Χάϊ Σκούλ, τό όποιον βρίσκεται, εις την συνοικία ’Ίνγκλιγουντ, είσήχθη 
ή διδασκαΙλία τής νεοελληνικής γλώσσης τό 1938. Χειροκροτοΰισαΐν1 δέ καί οί 
θερμοί φιλέλληνες Αμερικανοί. Έ,σταμάτησε όμως ή διδασκαλία τής νεοελ
ληνικής, διότι άλλαξε ή μορφή τοΰ εκεί πληθυσμού. Ειίσειχώρη,σαν οί Μαύροι 
καί έφυγαν οί Λευκοί, φυσικά καί οί ίδικοί μας. Επομένως, είναι δικαιολογη
μένη ή κατάργησις τής Νεοελληνικής άπό τό Άμερυκανυκό Γυιμνάισιο, έφ’ 
όσον έφυγαν καί οί Ελληνικές οικογένειες. 3ον. Εις τό Άμοΰ.ντσεν Χάϊ Σκουλ 
είσήχθη ή νεοελληνική τόίν ίδιο χρόνο 1938. Καί χειροκροτοϋισαν καί οί Α με
ρικανοί, οί θαυμασταί ενός πολιτισμού αθανάτου, τοΰ πολιτισμοΰ τών Έλλή- 
νων. Εις αυτό τό· Γυμνάσιο, ιδρυμένο1 στην περιοχή χιλιάδων ελληνικών οι
κογενειών, έδίδαΐξαν αρκετοί ομογενείς έλλη.νισταί. Άτυχώς όμως πριν από 
τέσσαρα χρόνια έσταμάτησεν ή διδασκαλία τής γλώσσης τοΰ Ευαγγελίου, έλ-
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λείψει μαθητών! Το τραγί.κό δέ είναι ότι αυτό το ’Αιμοϋντσιεν Χάϊ Σκούλ βρί
σκεται ιστό Βόρειο μ,όρος τού Σικάγου, κοντά στις κοινότητες του 'Αγίου Δη- 
μητρίου καί τοϋ 'Αγίου ’ Ανδρέου. Είναι και οΊ 'δύο μεγάλες και πλούσιες 
Κοινότητες μέ πληθυσμόν πολλών ‘χιλιάδων Ελληνικών οικογενειών. Το σπα
ραξικάρδια είναι δτι με την άντιαιμερικανική καί ανθελληνική αδιαφορία τους 
έγιναν αιτία να σβύση ή νεοελληνική γλώσσα από το εκεί ’Αμερικανικό Γυ
μνάσιο! Δεν ντραπήκαμε ούτε τούς ’Αμερικανούς φιλέλληνας! 4ο·ν. Είς το Μάκ 
Κίνλεϋ Χάϊ Σικούλ ένεθρονίσθη ή ελληνική γλώσσα τό 1939. 'Αλλά στην πε
ριοχή αυτή — πού είναι κοντά στήν παλαιά ελληνική παροικία (Χώλστενπ 
καί Χάρο ίσον) είσεχώρησαν πολλοί Νοιτιοιαμερικανοί, κατόπιν 'δέ καί Μαύ
ροι. ’Έτσι έφυγαν καί οί "Έλληνες από τήν περιφέρεια. Έποιμένως είναι δι
καιολογημένη ή έξάλιει.'ψις τής νεοελληνικής γλώσσης από τό ’Αμερικανικό 
Γυμνάσιο Μάκ Κίνλεϋ ·άφ’ ου ©ίς τήν περιοχήν δεν υπήρχαν Έλληινοαμερικα- 
νόπουλα. "Ομως είναι τρομερά ένώπιον Θεού καί του ’Αμερικανικού καί τοϋ 
Ελληνικού κόσμου ή ευθύνη αναρίθμητων Ομογενών οικογενειών μας δτι 
συνετέλυσαν είς τήν θανάτωσιν τής ελληνικής γλώσσης. Διότι κοντά είς 
τις σπουδαιότερες καί πλουσιώτερες κοινότητες τοϋ Σικάγου υπάρχουν τά 
’Αμερικανικά Γυμνάσια οπού λειτουργούσαν έδρες προς διδασκαλίαν τής 
ελληνικής γλώσσης. Δωρεάν μαθήματα. Έμπνευστικά μαθήματα. ’Έτσι 
χωρίς εντροπήν μας οί κύριοι Κοινοτάρχαι καί οί σύν αύτοΐς υπεύθυνοι, 
επίσημοι καί ανεπίσημοι άφησαν νά καταργηθή, από τά φιλελιληνικά Άμε- 
ρικαινικά ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα ή ιερά Ελληνική Γλώσσα, ελλείψει μα
θητών, όπως συνέβη καί είς τήν κοινότητα, τού) Λόουειλλ. Καί εις μέν τό 
Λόουελλ 6 ομογενής πληθυσμός ανέρχεται είς επτά χιλιάδες. ’Αλλά είς τι) 
Σικάγο οί ομογενείς μας υπολογίζονται είς εκατόν καί πλέον χιλιάδας. 
ΠράκεΤαι περί τραγωδίας. Καί όμως επιβάλλεται μιά Νέα Σταυροφορία. 
Ή  νέα Ηγεσία τής ’Αρχιεπισκοπής ημών, ή οποία τελευταίως επέτυχε 
τήν ενθρόνισήν τής γλώσσης τού Ευαγγελίου' εις τό περιώνυμον CITT 
COLLEGE τής Νέας 'Τόρκης, με τήν συνεργασίαν των όσων ζωντανών 
Έλληνοιαμερικανών τού Σικάγου καί μέ τήν σύμπραξιν τοϋ Ελληνικού Τύ
που καί ώιρισιμένων ’Οργανώσεων καί μέ τήν δημιουργίαν ομαδικού Μετώ
που υπέρ των Ελληνικών Γραμμάτων, μήπως είναι δυνατόν νά ένθρονισθή 
καί πάλιν είς ώριισμένα. ’Αμερικανικά Γυμνάσια τού Σικάγου 'ή γλώσσα' τού 
παγκοσμ ίου πολ ιτισμοϋ ».
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*Ε ξέχοντες  ’ Α μερικανο ϊ φ ιλέλληνες  ,
Ο Dr ΗΑΚΚΤ MESSENGER

Α ί  έν έρ γε ια ί  του oncog έ γκ α ϋ Ίδ ρ υ ϋ η  ή νεοελληνική  γλώοοα καί φ ι 
λολογία εις το διααημότερο  ’Α μερ ικαν ικό  Π α νεπ ιο τήμ ιο ,

«Αυτός 6 έξέχων επιστήμων, μύστης τής Κλασσικής Ελληνικής Φιλο
λογίας, μέ τήν ευκαιρίαν του εορτασμού των Ελληνικών Γραμμάτων, προσ
κληθείς ώμίληισεν εις την Έλληινορθόιδοξον Θεολογικήν Σχολήν τοϋ Μπρου- 
κλάϊν. Ώμίληοε έκ στήθους καί ανέπτυξε την σπουδαία σημασία τής σπου
δής τής νεοελληνικής γλώσσης και τής νεοελληνικής φιλολογίας καί του 
νεοελληνικού πολιτισμού εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας. Έτόνισεν τήν ιδιαι
τέραν σκοπιμότητα που έχει, να υδρυθή, μέ μόνιμο κληροδότημα, ή σπου
δή τών νεοελληνικών θησαυρών εις τό Χάρβαρντ, τό σπουδαιότερο' πα,νδι- 
δακτήριο τοϋ Νέου Κόσμου. Αυτήν τήν σπουδαίαν άποψιν ό Δρ Μέσσεντζιερ 
τήν ανέπτυξε προ ετών καί εις τήν Ελληνικήν πρωτεύουσαν. Ήσχολήθη 
δε τότε καί ό «’Εθνικός Κήρυξ» μέ τάς απόψεις του1 έ'ξέχοντος Άμερικα
νού φιλέλληνας, τον οποίον είχε παρασημοφορήσει. 6 Βασιλεύς καί μέ τον 
Χρυσοΰν τοϋ Γεωργίου Σταυρόν. Ό  Αρ Μέσσεντζερ, ευρισκόμενος εις τάς 
’Αθήνας ανέπτυξε τάς απόψεις του, ελληνιστί, από τον ραδιοφωνικόν στα
θμόν τής ελληνικής πρωτευούσης. ’Ανέλυσε τήν ανάγκην όπως — μέ εΐιδι- 
κόν κληροδότημα — πλοοτυσθή τό Πανεπιιιστήμιον Χάρβαρντ μέ έ'δραν τής 
Νεοελληνικής Γλώσσης καί Φιλολογίας καί έν γένει τοϋ Νεοελληνικού πο
λιτισμού, αφού είς αυτό τό 'διάσημο .πανδιδακτήριο —  τό Χάρβαρντ — 
διδάσκονται αί Βαλκανικές γλώσσες, μαζί μέ τον πολιτισμό κάθε χώρας 
τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου! Εις πρόσφατον επιστολήν του αναφέρει ότι 
ή νεοελληνική γλώσσα έδυδάισκεΐτο είς τήν ’Αμερική κατά τήν περίοθο τών 
ετών 1860— 1873 από τον «Εϋαγγελινόν Άιποστολϋδην Σοφοκλή», ό οποίος 
υπήρξε Καθηγητής τής αρχαίας, τής Βυζαντινής καί τής Νεοελληνικής 
Γλώσσης είς τό Πανεπιστήμιον Χάρβαρντ. ’Εκτατέ, κανένα Αμερικανικό 
Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο ιδέν έχει είς τήν ’Αμερικήν συστηματικήν έίδραν 
Νεοελληνικών. Σπουδών, ελλείψει, σχετικού κληροδοτήματος. Ό  Δρ Μέσ
σεντζερ προσθέτει: «Πιστεύω ότι κάθε προσπάθεια πρέπει νά γίνη προς 
διαιώνισιν τής νεοελληνικής γλώσσης καί τών πολιτιστικών αξιών είς τήν 
’Αμερικήν. ’Αλλά ή αποτυχία θά είναι αναπόφευκτη, έκτος εάν αί σπου- 
•δαί τής Νεοελληνικής γλοόσσης εξυψωθούν είς άνεγνωρισμένην περιωπήν 
είς τά ’Αμερικανικά Κολλέγια καί Πανεπιστήμια. Είς τό Χάρβαρντ έχο- 
μεν μίαν ’Επιτροπήν, ή οποία εργάζεται διά νά έγκαθιόρυθή μία 'διαρκής 
έδρα Νεοελληνικών Σπουδών. 'Υποτίθεται ότι πρέπει νά έξασφαίλυσθή ένα 
αντάξιο κληροδότημα προς διαιώνισιν τής "Εδρας τής νεοελληνικής γλώσ-
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(Της m i φιλολογίας m l του νεοελληνικού ελιτισμού». Ό  Δρ Μέσσεντξερ 
προσδένει εΊς την επιστολήν τον m i τά εξής προς φρονηματισμόν: «Έν 
τούτοτς, οί έν ’Αμερική Αρμένιοι, άφωσιωμένοι ®ίς τάς φυλετικός των πα
ραδόσεις, φαίνεται ότι ύπερέβησαν τούς 'Έλληνας. Καίτοι οί ’Αρμένιοι 
ανέρχονται εΊς έν τέταρτον τον εκατομμυρίου (250.000), έν τούταις έχουν 
ήιδη προΊκοδοτήσει Καθηγητικήν 'Έδραν ’Αρμενυκών Σπονδών εΊς το Χάρ- 
βαρντ. Έπί πλέον έχουν άνόλώβεί ήδη τριετή εκστρατείαν νά μαζέψουν 
τετρακιοισίας πενήντα 'χιλιάδας (450.000) δολλ. 'διά νά ιδρύσουν παρο
μοίων μόνιμον "Εδραιν εις το ΙΤανεπιιστήμιοιν1 τής Καλιφορνίας. Σάς εσω
κλείω· αντίτυπο Άρ,μενικού φυλλαδίου, το όποιον φέρει τον τίτλον: «.προς 
διαιώνισιν εύγενούς κληρονομιάς». Αυτό τό φυλλάδιο· άναιφέρειται εις τον 
ευγανή αγώνα των ’Αρμενίων τής ’Αμερικής χορός διαιώνισιν τής Αρμο
νικής γλώισσης και των άιρμενιΐκών πολιτιστικών άξιων, ιμέσα) των δύο 
έξεχάντων Άμιειρικανικών Πανεπιστημίων, τού Χάρβιαρντ %ai τής Κα- 
λιφοιρνίας. Θά είναι παρηγορον, εάν αυτή ή αξιοθαύμαστη ενέργεια — τών 
σχετιχΐδς ολίγων ’Αρμενίων τής ’Αμερικής νά κατακτήσουν ήδη τό Χάρ- 
βα,ρντ με προοπτικήν νά σύνεχίσουν την κατάκτησίν των και εΊς τό διάση- 
μον Πανεπιστήμιο τής Καλιφορνίας — έπηρεάση καί την έν ’Αμερική 
όμογένεια όπως, διά κληροδοτήματος, έξασφαλισθή εις τό Χάρβαίρντ ή όνει- 
ροπολουμένη έδρα τής νεοελληνικής γλώισσης καί φιλολογίας και τού νεο
ελληνικού πολιτισμιοΰ. Πρέπει νά πΐροστεθή οτι, χάρις m i εΊς τάς ένιερ- 
γε'ίας τού ακαμάτου φιλέλληνος Δρυς Μέσσεντζερ έπλουτίσθη με νεοελλη
νικά συγγράμματα — δέκα περίπου χιλιάδων — ή Βιβλιοθήκη τού Χάρ- 
βαρντ καί έγινε ή πλοτσιωτέρα έν ’Αμερική Ελληνική Βιβλιοθήκη. Αυτή 
δε ή νεοελληνική Βιβλιοθήκη αποτελεί σημαντικό απόχτημα1, προκειιμένου 
μάλιστα νά πυργωθή εις τό δ ι ασημότερο Πιανεπιιστήμιΐο· τής ’Αμερικής ή 
έδρα τών δημιουργημάτων τού νεοελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή νά έν- 
θρονισθή ή Δόξα, τής αιώνιας, τής ηρωικής Ελλάδος».

Χαρακτηριστικόν 'επίσης τυγχάνει τό κατωτέρω· παρατιθεμιενον σχό- 
λιον τής «Καθημερινής» Σεπτεμβρίου 1963, καδ’ ο ή ’έλλειψις ενδιαιφέ- 
ρ'οντος έφθασεν εις τό σημεϊον νά κατηγορήται ή άρμοιδία υπηρεσία τού 
'Τπουργείου ΙΙαιιΐδιείας' δτι δεν έλαίβεν ούδεμίαν άπόφασιν διά την παρα
μονήν τών 10 Ελλήνων διδασκάλων εις ’Αμερικήν κατά τό σχολικόν έτος 
1963—1964: «ΚΛΘΤΣΤΕΡΗΣΙΣ. Δέκα διδάσκαλοι είχον άποσταλή εις 
τό σχολικόιν1 έτος 1962— 63 εις Ηνωμένας Πολιτείας διά νά διδάξουν εΊς 
τά εκεί απογευματινά, ελληνικά σχολεία. Προ διμήνου· καί πλέον τά έν 
λόγψ σχολεία ύπέβαλον αιίτησιν εΊς τό 'Τπουργεΐον Παιδείας, διά τής 
οποίας διιετύπωναν τήν παιράκλησιν δ πως οί διδάσκαλοί παριαμείνουν εις 
Ήν·. Πολιτείας κιαί κατά τό νέον σχολικόν έτος 1963—1964. Δυστυχώς 
τό 'Ύπουργείυν ούδεμίαν έλαβεν άπόφαίσιν μέχρι τώρα, με άποιτέλιεσμα
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καI τά ελληνικά σχολεία %αί οι ιδιιδάσκαλοι νά ειύιρίσκωνται εις κΐατάστασιν 
πλήρους εκκρεμότητος. Θέλομεν νά ·ελ;π.ίιζωιμ;ειν ότι ο 'Υπουργός τής Π αι
δείας θά ρύθμιση· το ζήτημα κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον «cat όσον 
τδ δυνατόν ταχύτερον». Τό δημοσίευμα: τοΰυο τής επισήμου κυβερνητικής 
εφημερίδας καταδεικνύει την άσυγχώρητον αμέλειαν· πρακειιμένου νά ένι- 
σχυθή ή ελληνική παιδεία εν ’Αμερική διά τοϋ πενιχρότατου αριθμού των 
δέκα!!! διδασκάλων. Δεν γνωρίζει κανείς τι νά πρωτοθαυμάση από την εί- 
δησιν αύτήιν. Την καιθυστέρησιν άπσφάσεως διά νά συνεχισθή ή ανεπαρκέ
στατη εις αριθμόν εργασία: των δέκα διίδαίσΐκάλων ή την αδιαφορίαν καί 
έλλ&ιψιν οίαισδήπίοτε τοπικής μερίμνης, ινα μ ή γεννηθή καν ζήτημα αλλά 
νά κ,αλυφθή ή τοιαύτη 'καθυστέρησές από άισήμαντον 'δαπάνην του ελληνι
σμού τής ’Αμερικής. "Οσον αφορά τους αλλαχού έγκατ ©στημένους ομογε
νείς, επειδή εις την αυτήν κατηγορίαν εύρίσκεται καί δ μέχρι τοϋδε περι
σωθείς, καίτοτ πάντοτε κινδυνεύων, ελληνισμός τής παροικίας Κωνσταν
τινουπόλεως, παραιθέτομεν ‘επίσης άιπάσπαισμια δημοσιεύσεως, έκ πολλών 
όμοιων, τής «Μεσημβρινής» Σεπτεμβρίου 1963 μέ τίτλον: «Ή σημερινή 
πνευματική κατάσταση στην Πόλη» υπό τοϋ ποιητού καί κριτικού κ. Δ. Π α
πακωνσταντίνου μονίμως έκεί έγΙκατΗστημένου: «ΔΤΣΚΙΝΗΣΙΑ, ΝΩ- 
ΘΡΟΤΗΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ. 
ΔΕΝ Τ Π ΑΡΧΕΙ Π ΙΑ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΓ- 
ΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΝΕ.ΤΜΑΤΙΚΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ.— Ή  πνευματική ζωή προϋποθέτει πολλά, που δημιουργούν την 
περιρρεουσα ατμόσφαιρα καί την ανάγκη τής έκφράσεώς της. Ή  ό.μογέ- 
νεια, σήμερα, θρησκευτικά, διατηρεί την ουσιαστική ευλάβεια καί τον έν
τονο παλμό των παραδόσεων. Κοινοτικά, παρουσιάζεται εριστικά καί μέχρι 
παρεξηγήσεως θωκομανής. Κοινωνικά, ρέπει προς μια πολυσχιδή έξωστρέ- 
φεια, που δεν τής απολείπουν τά συναισθηματικά, φιλανθρωπικά αποθέ
ματα — έστω καί μέ κάποια ■ψυχολογικήν αδεξιότητα, ενίοτε, εκδηλωμένα. 
Πνευματικά, όμως, στην πλειοψηφία της, υστέρα, κυρίως απ’ τή γενναία 
άποψίλωσι, τά τελευταία χρόνια, απ’ τό μεγαλύτερο· μέρος των φιλόμουσων 
καί φιλότεχνων μελών της, χαρακτηρίζεται, γιά την δυσκινησία, της, τή 
νωθρότητα,, την αδιαφορία της. "Ετσι, γιά τον ποιητή, τον διηγηματο- 
γράφο, τον κριτικό, τόιν ομιλητήν, μένει ένα. λιγοστό· κοινό, άξιΐο· νά τον πα- 
ρακολουθή, νά τον καταινοή καί νά εκτίμα τις προσπάθειες του. "Οπως εί
ναι. 'φυσικό, βέβαια, μέσα από τά σπλάγχνα μιας ολιγάριθμης καλλιεργη
μένης μερίδας, σπάνια μπορεί ν’ άνθιση καί νά καρποφορήση πλειάς λογο
τεχνών καί καλλιτεχνών. ’Ελάχιστοι είναι στην Πόλη οί γνήσιοι πνευμα
τικοί άνθρωποι, που έχουν εσωτερικές ανησυχίες, δημιουργική φλόγα, αί- 
σθησι ευθύνης, διαγνώμη ελεύθερη. Θά φανή έκπληκτικό. Σήμερα στην 
Πόλη, καθαρά λογοτεχνικό περιοδικό δεν1 ύφίσταταιι, Ό  «Πυρσός» πού
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συγκέντρωνε τά Τελευταία χρόνια. σλαυς -σχεδόν ιούς λογοτέχνας, διέκοψε 
την εκδοσί τον πίρ-ο μηνών... Το περιοδικό αυτό, βέβαια, ήταν πολύ Ισχνό. 
Δ.έν είχε ζωντάνια,! άπόφ-ευγε νά πάρη θέσι σέ πολλά επίμαχα ΐεικπαιδευ- 
τικά καί πνευματικά θέματα — γι’ αυτό καί δεν καταλάβαινες, άν τυ
πωνόταν στην Πόλη ή στην Ταγκανίκα, αποτελούσε πάντως μια εγκάρ
δια φιλόξενη φωλιά, Τώρα, 'ή δημοσίευσι ενός λογοτεχνικού' καί κριτικού 
κειμένου είναι, σχεδόν, ανέφικτη, γιατί κι οι ημερήσιες ικιι οί εβδομαδι
αίες εφημερίδες ‘δίνουν προτεραιότητα σ’ άλλης φύσεως καί εϊιδους ύλη. 
'Έντυπο, εμπλουτισμένοι ιμέ πνευματικότητα καί χαρακτηριστικό για τά 
πλατύτερα ενδιαφέροντα που είναι τό επίσημο εβδομαδιαίο όργανο του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, «Απόστολος Άν-δρέας». Για τις διαλέξεις 
θά είχα νά ιπώ, ότι αποτελούν μιαν άλλη πνευματικήν εκδήλωσε, πού συγ
κεντρώνει τό ενδιαφέρον αυτής τής (ορισμένης μιερίδιος τού1 κοινού, των 
μαθητών: τών άνωτέρων τάξεων καί 'άρκετών «σνόμπ». ΟΙ ομιλίες βέβαια 
πού εμπεριέχουν ώτΟμιικό 'μόχθο καί προσωπικό στοιχείο-, είναι ελάχιστες. 
Γιατί καί λίγοι ‘μπορούν νά ιέλέγξουν. Συνήθως οι όμιληταί αντιγράφουν 
σχεδόν αυτολεξεί συγγράμματα καί μελετήματα περιοδικών. Γενικά, πάν
τως, οί διαλέξεις δημιουργούν κάποια πνευματική κίνηισι. ’Άλλο, όμως, 
πνευματική κίνησε κι άλλο πνευματική ζωή. ’Από προσωπική άντίληψι κι 
άπ’ τις πληρισφορίες Πρακτορείου, κρίνω- ότι ή κίνησι τού ελληνικού βι
βλίου στην Πόλη δεν είναι σημαντική. Αυτοί πού συστηματικά αγορά
ζουν βιβλία είναι λίγοι φιλόμουσοι καί μερικοί σύνδεσμοι. ’Αρκετοί σκέ
πτονται τό βιβλίο — τό παιιδιικό κυρίως, στην περίοδο τών εορτών. Πε- 
ρκομισμένη επίσης είναι ή κίνησι τών -σοβαρών περιοδικών, όπως ή «Νέα 
Εστία» καί ·οί «’Εποχές». Πωλούνται αρκετά αντίτυπα τών «Εικόνων» 
καί τού «Ταχυδρόμου-», μολονότι φθάνουν στά χέρια τών αναγνωστών με 
καθυστέρησι τουλάχιστον- τριών έβ-δομάδ-ων. Μια άπ’ τις αίτιες πού δεν 
πλησιάζουν πολλοί τά -βιβλία — παρ’ όλη την αγάπη τους σ’ αυτά — 
είναι καί ή ακρίβεια τους. Κι. ώς άπόδιειξι φέρνω τις εκδόσεις τού «Γα
λαξία», πού τις προτιμούν περισσότερο- καί γιά τό πολύπλευρα: ενδιαφέ
ρον περιεχόμενόν τους καί γιά την προσιτή τυμή τους. Έν αναλογία με τον 
αριθμό τών ομογενών καί ή ζήτησες τών εφημερίδων δεν παρουσιάζε
ται εξαιρετική.

Οί άνάγκες.— Π •ρώτο: Μέ την ίδρυση μιας μεγάλης δημόσιας δανει
στικής βιβλιοθήκης, σέ κεντρικό ‘χώρο- τής Πόλης. Δεύτερο: Μέ την 
έικδυσι ενός σοβαρού περιοδικού, πού θάκλεινε στις σελίδες του τό μόχθο 
όλων τών πνευματικών ανθρώπων τής Πόλης, πού τούς ιδονεΐ ό δημιουρ
γικός παλμός Κληρικών, καθηγητών, δικηγόρων, ιατρών, ιστοριοδιφών, 
λογοτεχνών — γιατί μόνον ή -λογοτεχνία δεν αντιπροσωπεύει, ασφαλώς, 
τό πνεύμα μιας όλότητος. Τό περιοδικό αυτό θά είχε, βασικά χαρακτήρα
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παιδευτικό ικαί Ο1’ αντιπροσώπευε τις πνευματικές δυνάμεις τής Πόλης 
στην άρτιώτερη άπόδοσί τους. Τρίτο: Με την ενιαία πνευματική εκδήλω- 
σι των μεγάλων τεσσάρων «συνδέσμων αποφοίτων» των γυμνασίων. Η 
ά'ποκέντρωσι πρέπει' να θεωρηθή πια πολυτέλεια περιττή. Πολύ θά βοη
θούσαν στη δημιουργ ία πνευματικής ατμόσφαιρας οΊ ομιλίες έξεχόντων 
καθηγητών, λογοτεχνών, επιστημόνων απ’ την Ελλάδα». Την ως άνω συ- 
νέντευξιν ενός από τους πνευματικούς ανθρώπους που παρέιμειναιν στην 
Πόλη ιέθεωρήσαμεν χρήσιμον νά άναδημοσιεύσωμεν, ώς έινια. παράδειγμα, 
διότι όμοιοι 'ελλείψεις 'εμφανίζονται και εις τάς λοιπάς Κοινότητας του 
έξω ελληνισμού, ώς π.χ. εις την Αίγυπτον, ιδία κατόπιν των τελευταίων 
μέτρων διωγμού καί εκπατρισμού, 'καθώς και είς την ’Αφρικήν καί άλ- 
λαχοϋ. Εξαιρούνται βεβαίως τά Ευρωπαϊκά κέντρα Γαλλίας, ’Αγγλίας 
κλπ. Προς αποφυγήν πλατειασμών εις τά περί Παιδείας, δεν είναι άσκο- 
πον νά προσθέσωμεν δτι ή Ελληνική ΌρθόιδοΊος ’Εκκλησία Αμερικής, 
έκ τής όποιας μάλιστα είχε πιαριαίδόιξως έξαλειφθη έσχάτως ·ή λέξις «Έλ
λη·νική», έπιετ άλεσε θαύματα εις τό παρελθόν διά των κατά καιρούς ’Αρ
χιεπισκόπων της, των διιακριθέντων εις την εθνικήν καί εκκλησιαστικήν 
των δράσιν. ΙΙαιραΙδό'ξως δμως κατά τά τελευταία έτη, ή αυτή Αρχιεπι
σκοπή ’Αμερικής, έμείωσε τό ενδιαφέρον της περί άλλα μεριμνώσα καί 
τυρβάζουσα, μέ εύρωπαίζουσαν μάλιστα έμφάνισιν. ΤΙ τοιαύτη πολιτεία 
πρσεικάλιείσίει δικαίως την δυσαρέσκειαν καί αποδοκιμασίαν των ομογενών 
καί δλων τών Ελλήνων, οίτινες μέ νοσταλγίαν αναπολούν την πνευματι
κήν καί εκπαιδευτικήν δράσιν διακεκριμένων αρχιερέων, οι οποίοι ήκο- 
λοΰθουν μέ σεμνότητα, καί προσήλωσιν είς τάς παραδόσεις τό παράδειγμα 
τών υπέροχου· μόρφοόσεσως καί δράσεως άνωιτέρων κληρικών. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπον ό παράγων τής (εκκλησίας, δστις δυναμικώς Μοήθειι κατά τό 
παρελθόν, έχει σχεδόν άχρησνευθή. Θά ^δικαιολογείτο ίσως έάιν εν στε
νή συνεργαισίρ μετά τών πρεσβευτών κιαί προξένων, ήσκιει την επιβαλλο- 
μένην εθνικήν κιαί πατριωτικήν δράσιν καί 'έποπτείαν εις τους κλάδους 
τούτους, άλλ’ άτυχώς καί αυτό δεν συμβαίνει. Σταχυολογοΰμιεν από τάς 
εφημερίδας τών ’Αθηνών διάφορα σχόλια άποφεύγοντες προσωπικός ο
ξύτητας, διά την έπιιζημιωτάτην τακτικήν, ήν 'ακολουθεί ή σημερινή ’Αρ
χιεπισκοπή ’Αμερικής. Ουτω παρατίθεται αυτοόσιον άρθρον τής 23.4.1963, 
όμοια δε έδημοσιεύθησαιν κατά καιρούς καί είς πλευστός άλλας εφημερί
δας : «Κατά πληροφορίας έκ Νέας 'Τόρκης, ή από μακροϋ χρόνου υ
φιστάμενη διάιστασις μεταξύ τών περισσοτέρων Ελληνικών κοινοτήτων τής 
’Αμερικής καί του ’Αρχιεπισκόπου, εχει ό'ξυνθή έπικινδύνως, συνέπεια τής 
·άπαραδεκτού πολιτικής του Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής. Μεγάλη μειρίς τών 
ομογενών ένίαντιοΰται είς την πολιτικήν τού ’Αρχιεπισκόπου, δστις, ενώ 
προσπαθεί νά εμφανίζεται ώς... Εθνάρχης, χειρυζόμενος άνεξελέγκτως τά
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θέματα τοΰ Έλληνισμοΰ τοΰ Νέου Κόσμου, αντικαθιστά παντού τον δρο·ν 
«'Ελληνική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία ’Αμερικής», διά τοΰ «Ό ρ θ  ά δ ο ξ ο ς  
’Εκκλησία. ’Αμερικής»' ενώ καί αυιτη ακόμα ή έν ’ Αμερική Ρωσσική Ε κ
κλησία χρησιμοποιεί τ'ό>ν όρον «Ελληνική Ανατολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλη
σία. ’Αμερικής». ’Επίσης, ό Αρχιεπίσκοπος, εν τή φιλοδοξία του νά διεθνο
ποίηση την Ελληνικήν ’Ορθοδοξίαν, συνέταξεν άρθρον εις τό καταστατι
κόν τής ’Αρχιεπισκοπής, διά τοΰ οποίου ορίζει ότι «π α ς ό ρ θ' ό δ ο ξ ο ς 
(ανεξαρτήτου έθνικότητος) βαιπτισθείς εις ορθόδοξον εκκλησίαν1, δύναται 
νά είναι ιμέλος των ορθοδόξων Έ  λ λ. η ν ι κ ώ ν Κοινοτήτων Άμε- 
ρι,κής». Διά τοΰ τρόπου, όμως τούτου, ύφίσταιται. ιμέγας κίνδυνος νά χάσουν 
αί Ελληνικοί Κοινότητες τον εθνικόν των χαρακτήρα, παραΐδιδόμεναι εις 
τούς «’Ορθοδόξους Χριστιανούς» των χωρών τοΰ Παραπετάσματος. Έ ξ άλ
λου, εις την εκθεσιν των Νοτίων πολιτειών τής ’Αμερικής, είδαπιανήθηισαν 
χιλιάδες δολλαρίων διά την ΐδρυσιν περιπτέρου1 (!) τής ’Αρχιεπισκοπής, ώς 
εάν έπρόκειτο περί 'εμπορικού οίκου καί εις την πρόσοψιν· αύτοΰ άνηρτήθη 
ή επιγραφή «’Ορθόδοξος ’Εκκλησία τής ’Αμερικής» άνευ οΰδειμιάς. μνείας 
έν αυτή τοΰ «Ελληνική». Έίνώ όμως ό ’Αρχιεπίσκοπος, άνευ 'ελέγχου, προ
βαίνει :Θΐς τοιαύτας σπαιτάλας, ουδέποτε, κατά τήν εν ’Αμερική παραμονήν 
του, έμερίμνησιε διιά τήν ΐδρυσιν με κονδύλια εκ τοΰ πλουσιωτάτου — εξ 
εισφορών τών ομογενών — ταίμιείου τής ’Αρχιεπισκοπής, έστω καί ενός 
Έλληνικοΰ Σχολείου 'έν. ’Αμερική. Άντιθ'έτως, μάλιστα τό ιέν Ν. 'Τύρκη 
ιστορικόν Έκπαιιδευτήριον «ΙΙλάτων», πρόκειται εντός τοΰ προσεχούς μέλ
λοντος νά κλείση τάς πύλας του, διότι δεν είναι δυνατόν νά έξιευρεθοΰν δύο 
χιλιάδες (2.000) δολλάρια ετηισίως διά τήν μισθοδοσίαν μιας διδασκίαλίσ- 
σης. Σημειωτέον δέ, ότι τήν αίθουσαν τοΰ έχυντος λαμπρόν ιστορίαν πεντή- 
κοντα έτώιν ιδρύματος τούτου, προσφέρουν δωρεάν οί Αμερικανοί! Δι’ ο 
καί οί άμογενεϊς ιδιαμαρτύρονται, ότι ό Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής ούιδέν 
ε νδιαφέρον Ιδειξιε διά τήν τύχην τοΰ εκπαιδευτή ρ ίου, ενώ διέθετε ασυζη
τητί τό ποσόν τών 140 χιλιάδων δολλαρίων, έκ. τοΰ κληροδοτήματος Τΐαβου- 
λάρη, διά τήν ΐδρυσιν Βυζιαντινοΰ Μουσείου εις τήν «’Ορθόδοξον» πάλιν 
καί όχι «Έλληινικήν» Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Μίπροΰκλιν». «Τό πρωινόν ορ- 
γανσν τής Κυβερνήσεως διέψευσε, χθες, τήν προχθεσινήν του εΐδησιν, καθ’ 
ήν, «ή ενταύθα δ'ΐοίκησις τών Έλληνσαμερικανών τής «Άχέπα» θά διεμαρ- 
τύρετο εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, διά τήν προσπάθειαν τοΰ αρχιε
πισκόπου 13. ’Αμερικής όπως δημιουργήση έν Ήνωμ, Πολιτείαις ορθόδο
ξον καί εθινικώς άχιρωιμάτιστον εκκλησίαν, θά άνέφερε δέ καί είς τον Π α
τριάρχην τήν είσήγησιν τοΰ Σεβ. ’Ελευθερουπ όλεως προς τήν 'Ιεράν Σύ
νοδον, όπως αΰτη, κατόπιν τών 'ανωτέρω, ύπαγάγη τάς Έλλη νικάς εκκλη
σίας τής ’Αμερικής εις τήν Αύτοκέφαλον Εκκλησίαν τής Ελλάδος». Καί, 
ναι μέν, οΰδεμίαν αμφιβολίαν είχομεν, ότι ουδέποτε Θά έτόλμων οί διοι-
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χούντες την «Άχέπα» νά διαμαρτυρηθουν ειϊς τον Πατριάρχην, άφοΰ 
άιμφότεροι τονίζουν συνεχώς την άφοσίωσίν των ©ίς τήιν «φτλτάτηιν ήιμώ.ν 
πατρίδα Τουρκίαν». Κατά τά άλλα, όμως, έχει, βεβαίως, δίκαιον δ μητρο
πολίτης Έλευθερουπόλεως, δταιν λέγη, δτι αί έκκλησίαι του .έξιοτερικοΰ πρέ
πει νά υπαχθούν υπό την Ήλλαΐδιΐκήν ’Εκκλησίαν. Διότι είναι όντως, άπα- 
ράδεκτον, ή Ελλάς ιχαιί oil "Ελληνες τοΰ ιέ'ξωτιερ ιικοΰ νά πληρώνουν τά έξοδα 
τής πολυδάπανου διαίτηρήσεως ιέπυσκόπωιν, οι οποίοι, προπαγανδίζοντες υ
πέρ τοΰ.. Τουρκικού τουρισμού, θεωρούν την ’Ορθοδοξίαν, ώς κάτι άνώ- 
τερον τοΰ Ελληνικού Έθνους. ’Εάν οί 'Έλληνες έμειναν, διαρκούσης τής 
απεχθούς Τουρκοκρατίας καί ‘μετ’ αυτήν, άιφωσιωιμ&νοι ειις την ’Ορθοδοξ(αν, 
τό έκραξαν <έ:ν τή πεποιθήσει, δτ:ι αυτή άπετέλει το παλλάΐδιον τοΰ· έθνους 
των καί ήτο άναποσπάστως μετ’ αώτου συνδείδειμένη· τούτ’ αυτό δέ έπί- 
στευον καί οί μεγαλύτεροι παιτριάρχαι Κωνσταντινουπόλειως, οί όποιοι ε
πόμενα ν·, δτι ήσαιν κατά. πρώτον λόγον 'Έλληνες, εκπρόσωποι τοΰ Έλλη- 
νιικοΰ τοον έθνους καί κατά δεύτερον, μόνον, ’Ορθόδοξοι. Βεβαίως, λοιπόν, 
δεν επιτρέπεται νά 'κηρύσσουν τώρα τά αντίθετα. — καί δη με ιδικά μας 
χρήματα».

Έξ άλλου ίκυβειρν. εφημερίς τής 25.9.63 ώς 'καί πολλαί άλλαι, δημοσιεύει 
τδ κάτωθι σχόλιον: «Επιδεικνύει μιεγάλην σπουδήν ιείς τό θιόμα τής Έ- 
νώσεως των Εκκλησιών, ό Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής. Όμιλών, προχθές, 
εις Βαλτιμόρην, είπεν δτι ή ένωσις των χριστιανικών Έικκληισιών είναι 
αναγκαία καί δτι αυτή θά πρέπει, νά βασίζεται ,μάλλον επί τής έινότητος 
τής πίστεως καί των σκοπών αυτής, παρά εις τήιν ομοιότητα των δογμά
των. Έν συνεχεία προσέθεσεν δτι οί χριστιανοί δεν είναι ατρατιώται υπο
χρεωμένοι. νά φέρουν τάς ιδίας οτολάς καί νά έκτελοΰίν τάς ίιδίας όιατα- 
γάς καί δτι ή άίσίκηισις μιας λατρείας τοπικής καί αυτονόμου δεν έρχεται 
εις άντίθεσιν προς τον χριστιανισμόν, αλλά αντικατοπτρίζει τήιν πολύπτυ
χον σύνθεσιν των ανθρώπων. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος προφανώς έλησμόνηαεν 
δτι ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καί διιαταγάς εκδίδει κιαίι τούς χριστια
νούς μεταχειρίζεται ώς στρίατιώτας καί τον Πάπαν θεωρεί αλάθητον αρ
χηγόν, τοΰ οποίου αί ιέ'ντολαί έπέιχουν θέσιν νόμου. Την ένωσιν των Ε κ
κλησιών επιθυμούν όλοι, υπό τον όρον δτι δεν θά προσλάβη τήν μορφήν 
υποταγής εις τήιν Ρώμην. Έπεικρίναιμεν τήιν υίοθετηθεΐισαν υπό τής Ε λ
ληνικής Εκκλησίας αδιάλλακτον επί τοΰ θέματος τακτικήν. Αυτό δεν ση
μαίνει δτι ήμπίοροΰιμεν νά έπικροτήισωμιεν τάς απόψεις τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
’Αμερικής. Διότι ή υίοθετησίς των θά ίσοδυνάμει προς πλήρη συνθηικο- 
λόγησιν τής ’Ορθοδοξίας».

Κατόπιν των δημοσιευμάτων τούτων καί τοΰ δημιουργηθέντος δικαίου καί 
όρθοτάτου θορύβου, ή Αρχιεπισκοπή ’Αμερικής άφυπνισθιεϊσα'άπιό την νάρκην 
καί πεισθείσαι δτι έπεβάλλετο. επί τέλους νά άσχοληθή καί μέ τά ίδικά της φλέ-
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γοντια. ζητήματα προέιβη την τελειυταΐίαν στιγμήν ©ίς ©νόριγ©υαιν, ως ή κάτωθι 
δημοσιευομίένη: «Ή ιερά Άιρχιΐιεπιισκοπή, Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής ά- 
νέλαίβεν ιέικστρατείαν ιέπί τω σκοπώ όπως αλα τά τέκνα των Έιλληνοοιμερ ι
κανών εγγράφουν εις τά ελληνικά ορθόδοξα, σχολεία. Διά νά πραγματοποιη- 
θή 'δ σκοπός αυτός πρέπει αί έλληνικαί κοινότητες τής ’Αμερικής νά Ιδρύ
σουν και άλλα. εκπαιδευτήρια, Ή  'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή, 'διά νά προΐβάλη 
την σημασίαν τού έπιδίωΧομένου' σκοπού, ©κήρυξε τάς δύο πρώτας εβδο
μάδας τού Σεπτεμβρίου ώς «Εβδομάδας των Ελληνικών Σχολείων» και 
έκάλεσε τους ιερείς, τους Γκοτνοτάρχιας καί τάς σχολικάς έπιτροπάς νά προ
παγανδίζουν μεταξύ τών 'Ελλήνων τής περιφέρειας των την ανάγκην λει
τουργίας περισσοτέρων ελληνικών 'σχολείων στοιχειώδους καί μέσης έκπαι- 
δεύσεως. Θέλοιμεν νά. ελπίζωμεν ο τι ή προσπάθειια, αυτή τής ’Αρχιεπισκοπής 
Αμερικής, ή οποία, αποβλέπει εις την 'αποτροπήν τού αφελληνισμού τών 
ομογενών, Μ στεφθή υπό .πλήρους επιτυχίας».

’Εάν ασχολούμεθα, μ,έ τον ώς άνω δημιουργηθέντα σάλον 'δεν το πράττο- 
μεν διά νά ελέγξωιμεν τά καλώς ή κακώς ·γενόμενα, αλλά νά υποΐδείξωμεν δτι· 
ή εθνική, πνευματική καί εκκλησιαστική; μέρι,μνα τής Άρχ)πής, μάλλον πίερί 
τον τοπικόν άκπ)κόν κλάδον πρέπει, νά άσχοιλήταιι καί νά. άναπτύσση ένημερω'- 
μένην δραστηριότητα, διότι ή ένωισις τών εκκλησιών, υπέρ πραγματοποιίήσεως 
τής οποίας είμεθα κιαί ήμείΰς ένθερμοι, υποστηρικταί, δεν εξαρτάται άιπό τάς επι
δείξεις ταξιδίων καί άινιαίμίιξιειις περί τά άλλότρια. Ή  πραγματοπιοίησις τής 
ένώσεως τών δύο χριστιανικών κορυφών, δεν δύναται νά πΐροχωρήση καί 
νά άποφασυσθή εάν δεν προηγηθούν σοβαραί μελέται κιαί γνωματεύσεις 
τών αρμοδίων ηγητόρων τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί εάν 
αί συζητήσεις αδται δεν βασίζονται επί τής ισοτιμίας κιαίι άρσεως τού ου
νιτισμού καί τών άλλων συναΙφών δογματικών άντιγνωμιών, αιιτινες εις 
τό παρελθόν προε'κάΐλεσα,ν την τοιιαύτην .διιαίρεισιν, θά χρειασθούν δέ πολλά 
έτη όπως έπέλθη ή άρισις τού σχίσματος. Επειδή ή συνάντησις τών κορυ
φών τής ’Ορθοδοξίας καί τού Βατικανού αποτελεί. χοσμοΐστορικόν γεγονός 
θά έπανέΐλθωμιεν δι’ ολίγων εις τό τέλος τού «Μηνύματος» μετά τον τερ
ματισμόν τής άνω συιναντήσεως.
Η ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΡΓΙΑΖΟΤΣΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Δεν έσταιμάτησεν ή ανθελληνική προπαγάνδα, δι’ είδιικών καθοδηγη
τών τής Βουλγαρίας, Σερβίας κλ,π. μακεδονικών κρατών, οί δέ επί. τουτω 
άποστειλλόμενοι εις Αμερικήν "καί Καναδόν αντιπρόσωποι ’Οργανώσεων 
τών κρατών τούτων, οχι μόνον δεν ιέμετρίασαν τάς διά -ψηφισμάτων Σωμα- 
τείοον, διαλέξεων καί συγκεντρώσεων επιθέσεις των κατά τής Ελλάδος, 
άλλ· η τσιαύτη ανθελληνική προπαγάνδα έχει γιγαντωθή, δτιαν οί ίδικοί 
μας αρμόδιοι καί τά παμπληθή Σωματεία, τής ’Αμερικής ούτε καν παρευ- 
ρ ίσκωνται ή εμφανίζωνται διά νά άντικρουσουν με την αλήθειαν κιαί την



«ΘΡΑΚΙΚΑ»2:10

πρ αγμαπικότηφα., τούς. &ξοχρριενι·κούς Μια! αντιθέτους προς την Ιστορίαν 
και την πραγματικότητα, Ισχυρισμούς, των 'δρώντωιν άιγε,νοχλήτως εχθρών 
μας. 'Τπεστηρίζειτο m l έιλέγετιο κάποτε. προς :&υκαιιίολογίιαν τής εγκληματι
κής άδραϊνείας ότι ταιαύται ήσα,ν o il  όδηγίαι τοΰ επισήμου κράτους κ α ι  των 
αντιπροσώπων, προξένων κλπ. Τυΰτο ίσως εξηγεί και την σιωπήν, ήν έτή- 
ρ,ει δ τύπος τής πρωιτευούσης, διά νά μη δημιουργηθούν ζητήματα κα! νά 
άφήνωνται ι ελεύθεροι νά οργιάζουν οί εχθροί ιμας. Εσχάτως όμως αί εφη
μερίδες των ’Αθηνών καί τής Μακεδονίας εξανίστιανται κατά τής τσιαύτης 
τακτικής, ώς εκ μερικών ’δημοσιευμάτων, τά όποια, παραθέιτομεν κατωτέρω 
εξάγεται. Τά -δημοσιεύματα ταϋτα, χρονολογούνται άπδ Μαρτίου μέχρι 
Σεπτεμβρίου 1963:

« 'Ανθελληνική  εκστρατεία .— Δεν -θέλομεv νά γίναρεν κακοί προφή- 
ταΐι, πιοίλύ φοβούμιεθιαι όμως, δτι. μοιραίως, ό Ελληνισμός τής Αμερικής θά κλυ- 
δωνι,σθή και πάλιν άπα διχασμόν πολύ χειρότερον, ίσως, τοΰ προ ετών συγκιλο- 
νίσαντος την εκεί όμογένειαν. "Ε'ναι πλήθος γεγονότων, μνημονευόμενων είς 
αποκαλυπτικήν ιάνταπόκριισιν χθεσινής πρωινής εφημερίδες, πιστοποιεί, δτι δ 
αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής, ύπδ την έπίνευσυν τοΰ Οίκουμ. Πατριίάιρχρυ τής 
«φιλτάτης ημών τουρκικής πατρίδος», καταβάλλει κάθε προσπάθειαν' προς 
τούτο. 'Ό ,τι έπέτυχεν 6 Ελληνισμός μέ απεριορίστους θυσίας, διά τής ιάνυ- 
■ψώο-εως τής στάθμης των ελληνικών γραμμάτων είς την ’Αμερικήν, εκμη
δενίζεται ίδιά, τής τουρκολατρείας καί τής προτεσταντικής συν&ιίδήσίεως. Άπο- 
γοήτευσις καί άποκαρδίωσις κατέχει ήδη τον Ελληνισμόν τής ’Αμερικής, 
διά νά έκσπάση, ασφαλώς, κάποτε, είς εκδηλώσεις όχι καί τόσον ευχάρι
στους. Βεβαίως art έλλ. κυβερνήσεις δεν πρόκειται ν ’ άντιΙδράσουν κατά τής 
αρχιεπισκοπικής τουρκολατρείας, αφού πρώτοι είδωσαν τδ παράδειγμα τής 
άπεμπολήισειως κάθε εθνικού ’δικαιώματος. Πρέπει, όμως, ν ’ άιντ ιδρώσουν 
ή αυτοκέφαλος Ελληνική Έκικληισία, καί όλοι οί ομογενείς πού μισούν την 
ξενολατρείαν!».

« Ε θ ν ικ ό ς  κίνδυνος. — Μετά τον Καναδάν, αρχίζουν τώρα, καί 
at Ή ν. Πολτεΐαι νά ιένισχύουν σκιανδαλωδώς την πιροίπαγάνδαν των Σλαύων 
επί τοΰ έιδάφους των: Ούτω, κατόπιν αμερικανικών προσκλήσεων, άφί- 
χθηισαν καί περιοΐδεύουν εις Ή ν. Πολιτείας πολυάριθμοι «μορφωτικά:!» 
άίποστολα! έκ Ρωσσίαΐς, Βουλγαρίας κα! Νοτισσλαυίας, ιμέ επί κεφαλής τον 
Βούλγαρον 'Τπουργόν Παιδείας, τον πρύτανιν τοΰ Πανεπιστημίου των 
Σκαπίων (‘κήρυκα τής ένώσεως κα! δήθεν ανεξαρτησίας τοΰ «Μακείδονικ-οΰ 
έθνους»!) κα! πολλούς άλλους. Παιραλλήλως δέ, περιοδεύουν είς τάς Ήν. 
Πολιτείας 16 ίεράρχαι τής ρωσσικής ιέικκλησίας, ιμετέχοντες των εργασιών 
τού εν Ντένβιερ τοΰ Κολοράδο συνελθόντος Εθνικού Συμβουλίου των 
’Αμερικανικών Εκκλησιών. Είναι προφανές, δτι σκοπός όλων αυτών των 
επισκέψεων είναι άφ’ ενός μεν ή προπαγάνδισις τοΰ σλαυϊκοΰ χαρακτήρας
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τής Μακεδονίας m i, άφ’ ετέρου, ή άπάσπαισις τής πρωτοβουλίας, ώς προς 
τον ορθόδοξον ιέ;ν ’Αμερική πληθυσμόν,από την1 Έλληνορθόδοξον Εκκλη
σίαν τής Βαρ. ’Αμερικής. Ενώπιον, όμως, του σοβαρωτάτου αυτού εθνικού 
κινδύνου — διότι ·οί ’Αμερικανοί φατνοιντκχιυ τώρα ενισχύονιτες όχι μόνον 
τούς Νοτιοσλαύους, όπως προηγουμένως, άλλα καί τούς Βουλγάρους, 'δη
λαδή ολόκληρον το σλαυΐκόν μπλοκ των βορείων γειτόνων μας, μ,έ τάς 
κουνάς εδαφτκάς καί θρησκευτικάς 'βλέψεις του έναντι τού1 ελληνισμού — 
ή ίδική μας Κυβέρνησες δεν πράττει, ώς 'συνήθως, τίποτε, στηιριζομένη προ
φανώς εις την θεωρίαν τού %. Τοισίτσα, δτι δλα αυτά είναι «μυκροζητήμιατα» 
εμπρός εις την «φιλίαν», πού συνδέει, την Ελλάδα με τήν Νοτιοισλαυταν 
τού Τίτο m l τήν Βουλγαρίαν τού φιλτάτου ιέκείνου τσαρίσκου Συμεώνος!... 
Φυσικά δε, έχουν καί ο'Ί Σλαυομακεδόνες ένα σπουδαΐον έπιχείρηιμ;α υπέρ 
των απόψεων1 των: Τ6 ,προηγούμενον τής Κύπρου, σπου ή «Ελληνική» κυ- 
βέρνησις — ή κυβέρνησις των Μακεδονίαν, ώς τήν λέγουν ύπερηφάΐνως εις 
το Κιούπικιοϊ — συνομολόγησε μετά τού οϊικτρού ’Ινδού Κρίσνα Μέννον, 
δτι 'Έλληνες καί Τούρκοι τής μεγαλονήσου αποτελούν μίαν «χωριστήν 
εθνότητα1». Διατί, λοιπόν, νά μή δεχθή, τώρα το ίδιον καί διά την μακε
δονικήν. .. εθνότητα,;...».

Παίραιτίθ&ταιι ωσαύτως επίκαιρον περί Κύπρου άρθρον τής «Εστίας».
«* Αναίδεια προδοτών. — Εις απάντησιν των δηλώσεων τού Τούρ

κου 'Υπουργού των Εξωτερικών Έ'ρκίν, ό όποιος, ©πικαιλούμενος τά έκ 
τών συνθηκών δικαιώματα, τής Τουρκίας, ήπίειίληισεν έπέμβαοίν ετς τήν 
Κύπρον εάν παραιβιασθή το κατάπτυστον Σύνταγμα Τσαπίσου, ο 'Τπουργός 
Εξωτερικών τού Μαικαιρίου, αφού επανέλαβε χθες τον ισχυρισμόν τού 
'Τπ. Έξ. ότι. αί άιπειλαί αύιταί «οξύνουν την ατμόσφαιραν» (ωσάν νά μή 
υπήρχε διαρκής όξύτης εις τήν έκτρωμαιτίκήν Τουρκοκυπριακήν δουλοπα,- 
ροτκίΐαίν!) προσέθεσε τά εξής: «Επιθυμώ νά έπαναλάβω, δτι ή Κυπριακή 
κυβέρνησες ιείς ούΐδένία αναγνωρίζει δικαίωμα έπεμβάισεως είς τά 'εσωτερικά 
ζητήματα, τού1 κράτους. Ή  Κυπριακή δημοκρατία είναι, άΐνεξάρτητον κρά
τος καί ισότιμον μέλος τών Ήνωμ. ’Εθνών; ’Εάν δέ πράγματι ή Τουρκική 
κυβέρνησις ή οίσσδήπιστε φρονή, δτι ή Τουρκία ή έτερον κράτος έχει δικαί
ωμα. ιέπ&μιβάσεως ή. άναμίξεως ετς τά. .εσωτερικά, ζητήματα τής Κύπρου 
καί δτι, τούτο, μάλιστα, είναι σύμφωνον προς τον καταστατικόν χάρτην 
τώιν Ήνωμ. ’Εθνών, τότε άς προσφύγη ©ίς τά Ήνωμ. "Έθνη». Καί είναι, 
μέν γνωστή ή συνήθης αναίδεια τών προδοτών τού "Έθνους. ’Υπερβαίνει, 
όμως, τά όρια 6 υπουργός τού κ. Μακαρίου, όταν λέγη, δτι ή Κύπριος «είς 
ούδένα αναγνωρίζει δικαίωμα, ίέπεμβάσεως», ενώ έχει υπογράψει, φαρδειά - 
πλατειά, τήν Συνθήκην Έγγυήσεως μέ τήν ’Αγγλίαν, Ελλάδα καί Τουρ
κίαν, τής οποίας το· μεν άρθρον 2 τονίζει δτι αί τρεις αύταί Δυνάμεις έγ- 
γυώνται τήν κατάστασιν πραγμάτων τήν καθιερωθεισαν ύπό τών θεμελιω-
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δών άρθρων τοϋ· Κυπίριαικοϋ' Συντάγματος, το ;δέ άιρθροιν 3 λέγει ρη,τώς: 
«Έν περιιπιτώισειι παιραβιάσεως των -διατάξεων' τής παροόσης συνθήκης (Σ.Ε-. 
άρα και τής περί σεβασμού τοϋ· Συντάγματος τής Κύπριου)... έκαστη των 
τριών έγγυωμένωιν δυνάμεων επιφυλάσσει είς έαυτήν το δικαίωμα. όπως 
ένεργήση π,ρδς τον αποκλειστικόν1 σκοπόν τής αποκαταστάσεως τής τάξεως 
τ(Ι>ν πραγμάτων, τής καθίΐίθρσυμένης 'διά τής παροόσης 'Συνθήκης». Έξ 
άλλου, το άιρθροίν 4 τής ιδίας συνθήκης, ορίζει -δτι, οι δυνάσταίΐ τής Κύ
πρου ήμ-ποροϋν, βάσει, τοϋ· άρθρου 102, παιρ. 2 τιοϋ Καταστατικού Χάρτου 
του Ο HE, να ,επικαλούνται. την συνθήΐκην ν ο ιμ ί μ ω ς -ενώπιον του 
Συμβουλίου· ’Ασφαλείας ή οίουδήποτε άλλου οργάνου των 'Ηνωμένων Εθνών! 
Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου άστε ία, ή ιάπειλή του Τούρκου 'Υπουργού των 
Εξωτερικών ότι, εάν παραβιασ-θή υπό του Μακαρίου τό Σύνταγμα, ή Τουρ
κία θά έιπέμβη, καθ’ ό έχει δικαίωμα εκ του άρθρου 3 τής Συνθήκης, αλλά 
καί εξ αυτού του άρθρου 4 περί ΟΗΕ! Άστεϊον ήτο μάλλον το πρωινόν 
κυβερνητικόν οργαινον, τό οποίον έγραφε, πρό ήιμ&ρών, δτι, πλήιν τής Κό
πρου, «υπάρχουν καί άλλα κράτη - μέλη του ΟΗΕ, τά όπίοΐα δύνανται νά 
προσφύγουν ει,ς τον ’Οργανισμόν έναντίον πάσης έπειμβάσεως» :’Ήδη δέ, 
άποδεικνύεταιι, δτι τό «άλλο αυτό κράτος - μέλος» είναι ή... Τουρκία — μέ 
την διαφοράν, ότι 'δικαιούται νά προσφυγή υ π: έ ρ τής 'έπεμβά,σεως 
κιαί όχι εναντίον αυτής!»...

Παραθέτομεν κατωτέρω- διαφωτισΐϋκόιν άρθρο ν τοϋ Καθηγητοϋ τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών %. Α. Δασκίαιλάκη, τάς απόψεις τοϋ οποίου, έν πολλ-οΐς 
υίοθετοϋμεν καί περί ών έίδημιοσι,εϋσαίμεν εις τον 34ον τόμ. των «Θρακικών» έν 
έκτάσει διά 'σχετικών άρθρων τοϋ «ΈθίνΊΙκοϋ Κήρυκος» Νέας 'Τόρκης υπό 
τον τίτλον «Ή. Βούλγαρο μακεδονική, προπαγάνδα, είς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας καί τον Καναδάν: «ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ» ΚΑΙ Ο 
Π Ε ΡΙ ΑΤΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΘΟΡΤΒΟΣ (Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ 
ΒΟΤΛΓΑΡΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ).— 'Υπάρχουν σήμερον δυο 
ειδών· θόρυβοι σχετικώς μέ την υπαρξιν δήθεν μακεδονικού ζητήματος. 'Ο 
ένας είναι βουλγαρικός καί ό άλλος ·γιουγκο:σλαυϊκός. Μάχονται προς άλ- 
λήλους, διότι δ καθένας έξ αυτών1 αποβλέπει ;είς σκοπούς .αντιθέτους πρός 
εκείνους τοϋ άλλου, στρέφουν, όιμως, έξ ίσου τά βέλη τωιν εναντίον τής 
Ελλάδος κιαί είναι καί σί δυο έξ ίσου ενοχλητικοί. Ό  βουλγαρικός έπαυσε 
νά έχη την έδραν του είς την Σόφιάν, έγ-καΐτέλειψε σχεδόν έξ ολοκλήρου 
την Ευρώπην καί ιμετηνάστευσεν όριστικώς είς την Αμερικήν, είς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας καί τον Καναΐδάν, όπου έχουν εγκατασταθή περί 
τάς 50.000 .μαικεΐδοναβούλγαρσι ή καί απλώς Βούλγαροι προσποιούμενοι 
μακεδονικήν προέλευσιιιν. Ή  Σόφια άντελήφθη: κατά. τά. τελευταία έτη ότι 
δεν εχει νά ώφεληθή τίποτε από τάς παλαιάς θεοορίας της περί μακεδονι
κής χώρας, μακεδονικού λαίοϋ 'κλπ, μέ τάς οποίας ήθελε νά πια,ίξη τό πα
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λαιόν παιχνίδι της ’Ανατολικής Ρωμυλίας, δηλαδή, της αΰτανομήσεως τής 
Μακεδονίας, δυά, νά την κσταβρο'χθίση ευκόλως κατόπιν μέ τά 'συνήθη πρια- 
ξϋκοπήματα. των κομιτατζήδων. "Οπως έξειλίχθησαν 'σήμερον' τ'ά πράγματα, 
μία κίνησις αΰτονσμήισεως τής Μακεδονίας θ'ά άπέβαινεν υπέρ των Γιουγ- 
κασλαΰων, οι όποιοι θά προσπαθούσαν νά την ενσωματώσουν' εις την λ,ε- 
γοιμένην δημοκρατίαν των τής Μακεδονίας, των Σκοπιών. Είναι δέ 'γνω
στόν ότι εις την .δήθεν δημοκρατίαν τής Μακεδονίας αυτής Ιδέν κατ'εδιώχθη- 
σαιν μόνον καί ιέξεδ'ΐώχθησαιν ή ΰπειχρε ώθησαν εις ιέκσερβιισμόν οί άλλοτε 
πολυπληθέστατοι κάτοικοι, αλλά καί ιοί ιβουλγαρίιζοντες Σλάβοι, οί όποιοι 
ήοαν καί οί πίεριιισσότίεροι εκ τοΰ' σλαυϊκοΰ1 στοίχε ίου, αυτοί δέ ΰπιεχρεώθη- 
σαν νά άπιο'βάλουν όχι. μόνον κάθε βουλγαρικόν στοιχΕΐον τής γλώσσης των, 
αλλά καί νά εκαερβίσουν τά ονόματα των. Διά τοΰτο ή σημερινή κομμου
νιστική 'βουλγαρική πολιτική έγκατέλειψε — άγνωιστον αν ιόριστικώς ή προς 
τό παρόν — τό παλαιόν τροπάριου τής αυτονόμου Μακεδονίας, με τό όποιον 
δεν εξυπηρετεί πλέον τά βουλγαρικά αλλά τά γιουγκοσλαβικά σχέδια. Σή
μερον ή πολιτική τής Σάφιιας καιροσκοπεί μάλλον ή συζηιτεΐ επί μακεδονι
κού ζητήματος, εν αναμονή 'δέ νέων έξιελίξιεων εις την Βαλκανικήν δέν 
διστάζει νά φθάση καί εις επισήμους 'δηλώσεις ότι δέν ΰφίσταΐται θέμα διά 
την ελληνικήν Μακεδονίαν, ώστιε νά στρέφεται απερίσπαστος προς άντί- 
δρασιν εις όσα κάμνουν οί Γιουγκοσλάβοι εις τό «δικόν των τμήμα τής 
Μακεδονίας. Διαφορετικά, όμως, φαίνεται, ότι σκέπτονται ·οί Βούλγαροι 
καί οί βουλγαρομακεδόνες τής ’Αμερικής. Κατά σημαντικόν μέρος είναι 
μεταναστεΰισαντες 'κομιτατζήδες ή απόγονοι κομιτατζήδων, συμπαραλαβόν- 
τες ή κληρονομήσαντες τό μίσος κατά τής Ελλάδος εναντίον παντός ο,τι 
είναι ελληνικόν ικαί τον άχαλίνωτον φανατισμόν μιας μεγάλης Βουλγαρίας 
εις τά όρια τής συνθήκης τοΰ Άγιου Στεφάνου·. Κατά μέγιστον μέρος δέν 
είναι κομμουνισταί, συνεργάζονται, όμως, προθΰμως μέ τους κομμουνιστές, 
έφ’ όσον εξυπηρετούνται οί σκοποί των καί έφ’ όσον πρόκειται νά λάβουν 
παντοειδείς 'ενισχύσεις. Είναι 'εγκατεστημένοι εις τάς περιφέρειας κυρίως 
τής ’Ινδιάνας καί τοΰ Ντητρόϊτ, καθώς καί εις τάς γειτονικάς τοΰ Καναδά. 
Είναι συνησπιαμένοι εις κοινότητας, εντός των κόλπων των οποίων εργά
ζονται μέ πειθαρχίαν καί φανατισμόν. "Εχουν ίδικάς των εκκλησίας, εις 
την πρόσο'ψιν των οποίων έχουν χαράξει μέ πολύ μεγάλα καί πσλλάκις φω
τεινά γράμματα «Μακεδονική ορθόδοξος εκκλησία», προσθέτοντες κάπου - 
κάπου·, χάριν ποικιλίας, καί τό «Βουλγαρική»! "Εχουν ίδικοΰς των ιερείς, 
φανατισμένους ικαί καλώς ήσκημένους, οί οποίοι μαζί μέ τό 'κυριακάτικον 
κήρυγμά των κάμνουν καί κατήχησιν περί βουλγαρικής Μακεδονίας, μα
κεδονικού λαοΰ καταπιέσεων τοΰ δυστυχούς λαού των· Μαικεδύινων υπό των 
καταδυναστευόντων αυτούς Ελλήνων κλπ., ώστε νά φανατίζουν ιδίως την 
νεολαίαν. "Εχουν σχολεία εις τά όποια σι έξ ίσου φανατισμένοι δάσκαλοι,
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■μαζί μέ τά δήθεν μακεδονικά, πράγματι δε βουλγαρικά ·νιρΓχιμ',μ-ατ·α, σπεί
ρουν είς τάς ψυχάς τά κομιταιτζήΐδικα πάθη κιαί το ιμϋσος κατά τής Ελλά
δος. Έκ τούτων εξηγείται, ικαί το γεγονός ο τι νέοι και νέαιι των 'κοινοτήτιον 
αυτών, τού έχουν γεννηθή εις την ’Αμερικήν και δεν γνωρίζουν ούτε πού 
πέφτει ή Μακεδονία, ομιλούν με τόοον φΐανατισμόιν υπέρ τής «μακεδονικής 
ιδέας» και στρέφονται μέ τόσον μίσος κατά των Ελλήνων, παρελαύνουν 
δέ συχνά είς τούς δρόμους μέ 'βουλγαρομακεδο νικάς στάλάς καί τραγου
δώντας βουλγαρομακιείδονικά άσματα τού παλαιού καιρού, τά οιποΐα. έχουν 
εντελώς λησμονηθή καί είς αυτήν την Βουλγαρίαν. ΟΊ Βουλγαρυμακεδόνες 
τής Αμερικής εκδίδουν μίαν εβδομαδιαίαν εφημερίδα, «Νέα Μακεδονία», 
είς την Οποίαν υβρίζουν και απειλούν συνεχώς την Ελλάδα, ομιλούν περί 
καταπιεζομένου μακεδονικού' λαού, περί ελληνικής τυραννίας κλπ., παραθέ- 
τοντες συνεχώς ψευδή; δημογραφικά στοιχεία 'καί ομιλούντες «έν όνάματι 
τής δημοκρατίας» διά. μίαν «άπολύτρωσιν τής Μακεδονίας» καί μέ σύν
θημα «ή Μακεδονία, διά τούς Μακεδόνας». Εκδίδουν καί πολλά έντυπα 
αγγλιστί, είς τά οποία 'επαναλαμβάνουν τάς ψευδολόγους αύτάς συκοφαν
τίας καί τά όποια διαισπείρουν είς τούς ’Αμερικανούς προς προπαγάνδαν. 
Είς την πραγματικότητα έχουν παρασύρει δεκάδας τίνος ’Αμερικανών πο
λιτικών καί επιστημόνων, κατά το πλείΐοτον σλαβικής καταγωγής, τούς 
οποίους προβάλλουν προς δημιουργίαν εντυπώσεων ιείς τά δημοσιεύματα 
των καί είς τά συνέδριά, των. Τά 'ένογλητικιότερα έξ όλων είναι τά συνέ
δρια, τά οποία οργανώνουν κάθε χρόνον είς μίαν αμερικανικήν πόλιν, 
οπού προσέρχονται σχεδόν όλοι συν γυναιξί καί τέκνοις διά νά δημιουρ
γούν εντυπώσεις μέ τον όγκον, άλλά καί διά νά 'έκμεταλλεύωνται την ευ
καιρίαν αυτήν προς γνωριμίας των καί καλλιέργειαν τής εθνικής των αλ
ληλεγγύης. Είς τά συνέδρια αυτά χρησιμοποιούν πάντοτε καί μερικούς ξέ
νους όμιλητάς. ’Αναμασούν έκεΐ τά ίδια επιχειρήματα τού' παλαιού βουλ
γαρικού κομιτατζηδιισμού περί αυτονόμου Μακεδονίας, μακεδονικού λαού 
κλπ., άλλά 'δέν παραλείπουν νά εκτοξεύσουν1 τάς χειρο,τέρας των συκοφαν
τιών καί των ύβρεων εναντίον τής Ελλάδος διά την καταδυνάστευσιν τού 
μακεδονικού1 λαού κλπ. ’Επί τή ευκαιρία κάθε συνεδρίου διασπείρουιν διά
φορα! έντυπα καί 'επιτυγχάνουν νά δημοσιεύσουν άρθρα ή περιγραφάς είς 
διαφόρους τοπικά,ς εφημερίδας. ’Από άρίκετών ετών ή προσπαθείά των στρέ
φεται νά επιτυχή την συνδρομήν μερικών Αμερικανών γερουσιαστών ή 
βουλευτών διά νά φέρουν «εν όνάματι τής δημοκρατίας» κλπ. μακεδονικόν 
ζήτημα ενώπιον τής Βουλής ή τής Γερουσίας. Δέν τό επιτυγχάνουν αμως, 
διότι, οί Αμερικανοί βουλευταί καί γερουσιασταί φοίβούνται τό ασύγκριτος 
πολυιπλη'θέστερον έν Αμερική ελληνικόν στοιχεΐον, τό' οποίον θά τούς είναι 
έ'κ τού λόγου αυτού· δυσμενές είς τάς 'έκλογάις. Προσπαθούν επίσης δι’ ανα
φορών καί. υπομνημάτων νά επιτύχουν συζήτησιν είς τον ’Οργανισμόν
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Ηνωμένων ’Εθνών, άιλλά καί αυτό δεν το έπέτυχρν μέχρι, σήμερον. Βεβαίως, 
ή κίνησις αυτή των Βουλγαρομακειδόνων τής Αμερικής 'δεν παρουσιάζει 
μέχρι στιγμής τίποτε το ανησυχητικόν, αφού μάλιστα ot Άμερικανοί κατά μέ
γιστοι μέρος αδιαφορούν, συνηθισμένοι είς τοιούτου είδους προσαγανδιστι- 
κάς κινήσεις, τάς οποίας βοηιθειϊ ή αχαλίνωτος ελευθερία των δρόμων, αδια
φορούν δέ καί α,ι άμερικανικαί εφημερίδες, αί ειποίαι ουδέποτε ήσχαλήθησαν 
σαβαρώς με τό ζήτημα αυτό. Είναι όμως αρκετά ενοχλητικόν διά την 
Ελλάδα και είναι καιρός νά σημειω'θή κάποια συστηματική άντίδρασις. Οί 
"Έλληνες τής ’Αμερικής, ου 6ποιοι είναι ύπιερδιεκαπλάσιοι, πρέπει νά οργανω
θούν και αυτοί προς άντίδρασιν 'καί διαφώτισιν των ’Αμερικανών, έν ανάγκη 
δέ νά σημειωθούν καί επεισόδια, τά οποία, θ'ά έξηΐνάγκαΐζον την αμερικανικήν 
κυβέρνησιν νά έπέιμβη διά νά 'θέ.ση τέρμα' εις κάθε σχετικόν -θόρυβον. ΙΙρά- 
γματι, 'ή μοιρολατρική ανοχή τής αμερικανικής κυ&ερνήισεως υπερβαίνει 
κάθε σριον «δημοκρατικής ελευθερίας» καί "καταντά ασυμβίβαστος προς τούς 
στενούς φιλικούς δεσμούς πού συνδέουν την Αμερικήν με την Ελλάδα». 

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ 
Εις τα προηγούμενου «Μήνυμά» μας ιέγράψαιμειν διεξιοδικώς ποια; εί

ναι τά καθήκοντα, των ομογενών τής Αμερικής καί τών είς άιλλας Χώρας 
εγκατεστημένων Ελλήνων, τούς οποίους 'ή 'θίεία πρόνοια έπροίκισε ιμέ άφθονα 
υλικά μέσα καί ότι θά έπρεπε μέρος τών τοιούτων αγαθών των νά δια
θέτουν υπέρ διατηρήσεως τού κινδυνεύοντας έθνους καί τής έξαλείψειως 
τής φυλής μας. Θ'ά μάς επιτροπή νά ΐεπανέλυωμεν σήμερον δριμ.ύτεροι καί 
τούτο διότι ουδόν έπετεύχθη κατά, τό διαρρεύσαν διετές χρονικόν διάστημα 
από τά υποδεικνυόμενα, αί δέ άνάγκαι πανθομολογουμένως έχουν αυξηθή 
καί κατήντηΐσαν πλέον επείγουσα,ι καί επιτακτικά,ί. Ή  πικρία κιαί ή άπυ- 
γοήτευσίς μας διά την επιδεικνυόμενη ν αδιαφορίαν είς το κεφάλαιον τούτο, 
πρέπει νά πιστευθη ότι δεν προέρχεται από προσωπικά ελατήρια, διότι 
ημείς αντιθέτους σεβόμεθια καί τιμώμεν την παράδοσιν τών παλαιών έν τώ 
σύνολα) καί ένίων έ;κ τών νέων (ζάπλουτων, ομογενών, οί όποιοι έθυσίασαν 
καί εξακολουθούν νά διαιθέτουν μέρος τών υπαρχόντων των υπέρ τών χει- 
μαζομένων αδελφών των. Μας είναι όμως άκατανόητον διατί δεν συγκ,ι- 
νούνται οί μεγιστάνες τού πλούτου καί δεν σπεύδουν νά βοηθήσουν κατ’ 
αναλογίαν καί κατά τό· δυνατόν διά νά. ιάνταιπεξέλθωμεν κοιτά τής 
■ανυπάρκτου είς την ξέινην παιδείας καί διά νά άιντιταχθώιμεν ηνωμένοι 
καί μαχητικοί, ανατρέχοντες είς την λαμπρόν ιστορίαν μας, κατά τής 
όργιαζούσης κακοβούλου καί όσημέραι έντεινομένης, ώργανωμένης ’δέ κατά 
τού έθνους μας προπαγάνδας. Καί τά δύο αυτά .κεφάλαια έχουν ανάγκην 
κολοσσιαίων υλικών μέσων, είς τά όποια είναι αδύνατον νά άνταιποκριθή 
ό προϋπολογισμός τού ελευθέριου ελληνικού 'κράτους. Είναι, ασυγχώρητος 
πλάνη τό νά νομίζηται, ότι, α,ί αύξηθεϊσαι άνάγκαι τού ελληνικού κράτους,
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κατόπιν μάλιστα τής άθρόας συρροής του διωκόμενου m l καταφεύγοντας έν 
Έλλάδι, από ολον τον κόσμον ελληνισμού, ώς καί άλλοτε έτονίσαμεν, είναι 
δυνατόν να άντιμεπωιπισθ'οϋν 'κατά τρόπον σοβαρόν, ατό τα πενιχρά κον
δύλια, άτινα διαθέτουν οί έκάστοιτε πραϋπολαγυσμαί. Δεν λείπει ή καλή διτχ- 
θεσις. Και τώρα, τάιλιυν, ιστός κάπως αργά, άνεγνωρίσθη και ατό τάς 'δύο 
μΐεγάλας παρατάξεις ή επείγουσα ανάγκη νά διατεθούν δισεκατομμύρια; διά 
νά συγχρονισθή καί άντιμετωπισθή ή έξέλιξις τής παιδείας σύμφωνα με 
τά σημερινά δεδομένα. Αλλά τά μέσα αυτά δεν είναι δυνατόν νά εφευρε
θούν και ούτε 'θά όλοκληρωθή εγκαίρως ή επιβαλλόμενη προσπάθεια, εάν 
οί ζάπλουτοι όμοιγιενεΐς δεν έλθουν γενναίοι επίκουροι, κατά τό πράδειγμα 
των προγόνων, εις ενίσχυσιν των όσων άνεπαρκώς διατίθενται. Τί χρεια- 
ζόμεθα σήμερον εις συγχρονισμένα κτίρια, εις χιλιάδας διδασκάλων και 
καθηγητών, .πεπειραμένων τεχνικών και καταλλήλων μέσων, εις δωρεάν 
φοίτημιν, ε'Ις ανώτερος σπουδάς εξωτερικού καί τόσα άλλα., άτινα εφαρ
μόζονται εις τήν πυλιτισμένην Ευρώπην, ούτε καν έτολμήσαμιεν νά ύπολιο- 
γίσωμεν εις αριθμούς. Έλάχιιστον παράδειγμα, τής ύπαΐρχρύσης έπειγού- 
σης ανάγκης είναι ό συμπαγής πλέον τοϋ εκατομμυρίου πληθυσμός τής 
Αμερικής καί τοϋ Καναδά, όστις ώς επαναλαμβάνεται συνεχώς, κινδυνεύει 
ελλείψει σχολείων καί γενικώς τής παιδείας. Άκρου ιέικίεϊ εις τήν πηγήν τοϋ 
πλούτου καί τής ευμαρείας δεν καίτωρθώθη νά ύιπάρχη στοιχειώδης καί 
ανώτερα εκπαίδευσις των έλληινσπαίδων ιεν 'άντιθέσει προς τούς 'Εβραίους, 
Γάλλους, ’Αρμενίους κλιπ. εγκαθιστάμενους εκεί .πώς δνειρευόμεθα άτι τά 
δκτώ έκατομμύρ ια. πληθυσμού τοϋ ελευθέρου' πτοοιχού κράτους, ήιμπορούν, 
μέ αβοήθητου έκτακτον έξωθεν προϋπολογισμόν, νά άνταποκριθυϋν έπαρ- 
κώς; Κατά τήν γνώμην ιμας, διά νά μη προχωρήση τό κακόν καί ή νόσος μέ 
τήν πάροδον του χρόνου καταιστή ανίατος, μόνον μία ουσιαστική θεραπεία 
επιβάλλεται. Οι μεγιστάνες του πλούτου·, οι "Ελληνες, οίτινες πλουσιοπά
ροχας εύηργ&τήθησαν υπό τής τύχης ή διά τής προσωπικής εξαιρετικής 
των ικανότητας, οι άνθρωποι τέλος οίτινες παίζουν ιμέ τά δισεκατομμύρια 
καί κατέχουν τά μεγαθήρια πετρελαιοφόρα ή τάς κολοσσιαίας βιομηχανικός 
κλπ. εύημερούσαις επιχειρήσεις, τό δαιμόνιον δηλαδή οπερ τιμά τήν ελληνι
κήν έπιχευρηματικότητα, νά άναλσγισθοΰν ότι δλαι εϊμεθα φθαρτοί καί ότι 
μέρος τής τιμίως κτηθειίσης περιουσίας, διά νά έχη τήν εύλογίαΐν καί τοϋ 
Θεού, πρέπει νά δαπανάταιι καί δ ι’ αγαθοεργούς σκοπούς. Οί ομογενείς 
ούτοι, όχι μόνον τοϋ έξωτερικοϋ, αλλά καί οί έν Έλλάδι διαβιοϋντες πρέπει 
νά ,κατανεμηθοϋν ιείς τάς κάτωθι κατηγορίας: Ή  πρώτη κατηγορία είναι 
τών Ελλήνων εκείνων, οίτινες διά τοϋ μόχθου των καί χειρωνακτικής ακόμη 
εργασίας, απέκτησαν οικονομικήν 'ευρυχωρίαν καί νοσταλγοί, ταξιδεύουν 
κατά καιρούς εις τήν πατρίδα, τήν οποίαν βοηθούν έν τώ μέτρω τών πε- 
ριωρισμένων δυνατοτήτων των. Καίτοι δεν πρόκειται περί σσβαράς ιένι-
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σχύσεως είναΐι άξιοι '&εί6ϊαίω·ς επαίνου. Εις την δεύτεραν κατηγορίαν υπά
γονται οι διαποτισμένοΊ μέ αδιαφορίαν Έλληνες, από την γνωστήν δε αυ
τήν ασθένειαν υποφέρουν καί oil συμπατριώται μας Θράκες, 5χ·ι μόνον μ ή 
συνεισφέροντες άλλα και αποφευγοντες νά ασχοληθούν με τά κοινά. Πρό
κειται όμως περί παθολογικής καταστάσεως, ή θαραπεία τής οποίας ώς 
χρονία 'δεν είναι ευχερής. Ή  τρίτη κατηγορία, περιλαμβάνει τους πλουσίους 
εφοπλιστάς βιομηχάνους καί επιχειρηματίας, οτ όποιοι ενθυμούνται την 
Ελλάδα κοιτά καιρούς m l έρχονται· επίκουροι εις τάς άνάγκας της. Τά χο
ρηγούμενα, 'έν τούτοις, μέ φειδώ καί γλισχρόΐτητία ποσά 'δεν συγκρίνονται 
ούτε tot’ ΙλάχιστΌΐν ποσιοστόν προς τον όγκον των κτηθεισών περιουσιών 
των. Ούτως ·αιί δωρεαί αύταιι είϋναι άξιιιαι βεβαίως ευχαριστιών, αλλά δεν 
δυνανται νά συντελέσουν προς θεραπείαν κα'ι κάλυψιν των μεγάλων εθνι
κών καί 'πνευματικών κενών, τά 'όποια προϋποθέτουν γενναίας θυσίας, παρά 
μόνον εάν αίϊ είσφοριαί αύταιι. μιετατιραποϋιν εις ώργανωμένον 'σύστημα, προ
αιρετικής πάντοτε, άλλ’ επιβεβλημένης καταβολής. Καί παραμένει ή Τε

τάρτη ικιαί εντυπωσιακή κατηγορία, διά την οποίαν 'θά μάς συγχωρηθή νά 
όμιλήσωμσν με πικρίαν καί άπογοήτευσιν. ‘Τπάιρχουν Έλληνες, οΐτινες όχι 
μόνον είναι ζάπλουτοι, άλλ’ επιδεικνύουν καί σπίαταλοϋν κατά τρόπον σκαν
δαλώδη τάς περιουσίας των ·διά πολυτελεσίτάτων καί ταχυπλόων θαλαμη
γών, συνσδευαμιένων καί από αεροπλάνα, τάς οποίας ζηλεύουν ’Αμερικανοί 
καί ’"Αγγίλοι προιτιμώντες από τάς όμοιας ίδιικάς των αυτάς. ΟΊ ώς άνω 
συναγωνίζονται εσχάτως διά την αγοράν ολοκλήρων νήσων, ας μετατρέ
πουν εις παραδείσους, μαγιικής διαμονής ήμετέρων καί ξένων, 'δι’ όλων δε 
αυτών των μέσων έπιΐδι&ικνύουν μεν την πατροιπαιράιδοτιον ελληνικήν φιλο
ξενίαν, άλλ’ έκτος τής δηιμιουιργούμενης θλιβερός έντυπώσεως διά τήν 
μιαταιοδσξίαν των υποκρύπτουν καί υποχρεώνουν, πρόσωπα καΐτέχοντα. άνω- 
τάταις κυβερνητικάς καί οίκονοιμικάς θέσεις, με άπωτέρους έπωφιελιεϊς προ
σωπικούς σκοπούς. ΟΊ αξιοθαύμαστοι αυτοί ομογενείς, είναι λυπηρόν, ότι 
όχι μόνον δεν ενθυμούνται αναλογίας τάς άνάγκας τής πατρίδας των, αλλά 
πολλάκις κατορθώνουν νά έκμεταλλευωνται δ ι’ άπαλλαΐγών, συμβάσεων ή 
άλλων συνεργασιών, υπό το πρόσχημα επικερδών ιέπιχειρήοεων, τά συμ
φέροντα τής χώρας μας. Λυιπούμεθια· διότι 'όμιλουιμιεν με τον ώμον αυτόν 
τρόπον διά τήν Τετάρτην αυτήν κατηγορίαν, ή'τις αποτελεί τον στόχον δί
καιον ή άδικον τής δημοσιογραφίας καί τής κοινής γνώμης καί διατηρού- 
μεν τήν 'ελπίδα ότι ικαί ή Ολιγάριθμος αυτή, ,μερίς τών εύνοηθέντων τόσον 
υπό τής τύχης θά μεταβολή συστήματα καί διαθέσεις, οπότε τά. ανωτέρω 
θά μεταβληθυύν εις 'γενικήν αναγνώρισιν καί έπαινον.

*Ενιαία  όργάνωσις Σωματείων. — 'Όλα αυτά, τά όποια,' έν
εκτάσει άνιειπτύξιαμεν διά νά επιτευχθούν1 έχουν ανάγκην ενός συλλογικού 
οργάνου, το οποίον θά άντιπρυσωπεύη έγκύρως τον συμπαγή ελληνισμόν
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τής ’Αμερικής m l τού Καναδά καί Μ  φροντύζη τόσον διά την συλλογήν 
χρημάτων, κατ’ αναλογίαν τής ατομικής δυνάμεως έκαστου τών γνωστών 
πλουσίων ομογενών, όσον m l διά την ιεράρχη σιν καί κατόπιν ελέγχου διά- 
θεσιν των χρημάτων τούτων διά τάς άνάγκας, αί κυριώτίεραι των οποίων 
θά είναι ή εκπαίδευσις m l ή ίδιά .παντός μέσου άντύδρασις πατά τής ξενι
κής ανθελληνικής προπαγάνδας. 5Άνευ τοιιούτου συλλογικού οργάνου ούτε 
χρήματα 'ανάλογα προς τάς απαιτήσεις τήις άποχής δυνάμεθια νά συλλέ- 
ξωμεν, αλλά ούτε m l νά εμπνίεύσωμεν εμπιστοσύνην διαχ&ιρίισεως των εΐσ- 
φορών καί των δαπανών, άνευ αυστηρού ελέγχου m l άνευ συντονισμένης 
διοικητικής m l λογιστικής υπηρεσίας. Είς τό προηγουμένως δημοΐσιευθέν 
m l 'έπαναδημοσιιευόίμενον «Μήνυμά» μας άναίφέρομεν έν λείπτιοιμειρεία ποιον 
πρέπει νά είναι τό σύστημα, λειτουργίας μιας τοΊαύτης όργανώσεως. Έάν 
δεν άποφασίσωμεν νά ενωθούμε ν 'κοιτά τρόπον συστηματικόν m l σοβαρόν, 
κτίξοιμεν επί τής άμμου m l 'είναι, αδύνατον νά κιαΛλιτερεύση ή σημερινή 
αξιοθρήνητος κατάσ-τασις. Τά άξ·ια. πόσης τιμής απειράριθμα Σωματεία, 
δύνιαιται. μέν νά παριαμείνουν 'διά λόγους διιαικρίσεως τοπικών προελεύσεων 
κατά πατρίδας με τή,ν φΐιλοδοξίαν διατη,ρήσεως των Προέδρων mil σφρα
γίδων, αποδείχθη όμως άτι λόγφ τής διασποράς τοον m l ελλείψιεως συντο
νισμένων ενεργειών, ούδέν τό σοβαρόν 'επιτυγχάνεται με την ύφ'ΐσταμένην 
άνερμάτιστον mil άνοργάνωιτσν κ,ατάστασιν. Τό παράδειγμα. των κρατών, 
τών σοβαρών επιχειρήσεων, τών τραπεζών, τών διαφόρων ανωνύμων εται
ριών, τών επιμελητηρίων καί τών μιετ’ επιτυχούς άιποδόισεωςι δρώντων όρ- 
γανισιμών είναι ανάγκη νά μάς χρησιμεύση ως οδηγός καί τό ακολουθού
μενοι'· σύστημά των διοικήσεως καί διαχειρίισεως νά άντικατιαστήίση τό ση
μερινόν άίλλοπράσαλλον καί άποτυχόν σύστημα, τών άνευιθύνων καί ανεξέ
λεγκτων Σωματείων, άτονα φυτρώνουν πανταχού προς ίκανοποίηισιν ολί
γων επικεφαλής ευρισκομένων. ”Ας παραμερισθούν αί τοιιαύται φιλοδοξίαι, 
διατηρούμεναι μόνον εντυπωσιακούς καί ας παραχωρήσουν τάς διέσεις των 
μ,έ ομόθυμον συμφωνίαν εις ένα ρωμαλέου, ισχυρόν καί ύγια οργανισμόν, 
αν ύποδεικνύοιμεν καί εις τον όποιον θά συμμετέχουν όλοι οί υπεύθυνοι, 
άιλλά θά λογοδοτούν μόνον ό Πρόεδρος, οί ’Αντιπρόεδροι και τό ολιγομε
λές Συμβούλων μέ αύστηράν υπεύθυνον λειτουργίαν. Χωρίς; σύστημα, έπαι- 
ΐΊαλαμβάνομίεν ιμ,έ σχολαστικότητα,, δεν ήιμποιρεϊ νά γίνη τίποτε. ’Αλλαγή 
τής σημερινής ανυπαρξίας ενιαίου συλλογικού παράγοντος θά σιοση άπό 
την αθλιότητα καί θά έιχωμεν την ελπίδα ότι θά άνατιείλουν καλλίτεροι 
ήμέραι καί ίδιά τά παμπληθή πατριωτικά Σωματεία, καί διά την όμογένίειαν 
καί διά τήιν εκκλησίαν μας 'καί διά την έκπαίδευσιν καί διά τή,ν εθνικήν 
μας ύπυσταΟιν.
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Ποοραθέταμ·εν κατωτέρω ώφήγηοην περί Σουφλίου- τού γνωστού Δη,μαβιδαισκάλιου κ. 
Χρήστου Ποπτ οοσταιμ οπί ου- —  -Μποίμ-πιοίλιίτη, ό-στις μετά φ-ιλιοπονίας και άγάπης προς 
την π-αιτιρίδα; του τό Σουφλί, καταγίνετοα έπιτυ-χώς ιμέ την Ιάναγριαφήιν διαφόρων εθί
μων, κυρίως λαισγροοφ-ικοΰ1 τηερ*ΐΕ>χο>μέΜοu ατ.ινα καί έ'δηιμοσί'εύθηισαν ιμ&τ’ επαίνων εις 
τον 33ον "Γόμαν των «Θρακικών», 'ετυχον δέ καί 6ραΐ&εύ.σεως παρά της ’ Ακαδημίας 
!Αθηνών. 'Ο κ. Χρηστός Παπ-α,σταιμοπίου —  Μπαιμπαλίτης εΐναι αντιπρόσωπος τιού 
Θρ-ακικού 'Κέντρου, ώς Εισηγητής τής έν Σουφλίφ τοπικής "Επαρχιακής Επιτροπής, 
πρόκειται 'δέ νά ιμοας άποστείλη εκτός των κάτωθι δηιμοσιευοίμόνωιν ικίαΐ άλλην λαίο- 
γ-ραφι-κήν ύλην περί Σουφλίου, ήτις έκαίθυστέρησε λόγω σαβαράς εσχάτως ασθένειας 
του. ’Έπ-ιφυλιασσόίμεβα, συνεπώς νά δηιμοσιεύσωιμιεν1 καί τό νέρν τούτο- πόνημα τού κα
λού ίμιας φίλου ειίς προσεχή ιέκδοσιν των «Θρακικών», τότε δε θά πείριλάΐβωιμιεν καί σχε
τικόν πρόλογόν του, -επί τή συμπληρώσει του1 όλου πονήιματος. 'Πριοκίαταιβολικώς τον 
εΰχαριστούμεν καί τον πρ-ο-τρεπΌμε-ν όπως συνέχιση την περί τής πατρίβος του άξιέ- 
παινον τούτην εργασίαν.

Έκ τής Συντάξεως των «-Θρακικών»

Χριστούγεννα. — Χριστού γέννα! Άέξ'ΐ μαγική των Χριστιανών 
όλου τού' κόσμου. Λέξτ πού γεμίζει μέ ιερή συγκίνηισι; τις καρδιές μικρών 
καί ιμεγάλαχν* νέων άλλα καί γέρων. Τά Χριστούγεννα, είναι -μια από- τις 
μεγαλύτερες γιορτές τής Χριστ ιανωσύνης. Είναι ή γιορτή που -δίνει μ.ιά. 
ξεχωριστή ελπίδα, στους άιδύνατους καί τούς κουρασμένους τής ζωής. Ζωο
γονεί καί απολυτρώνει- τον άνθρωπο! Τις μέριες αυτές, όλοι σπεύδουν νά 
βρεθούν στη -θερμή αγκαλιά-, ή 'μάλλον στη θαλπωρή τού1 οικογενειακού1 πε
ριβάλλοντος, για νά νοιώθουν πΐιό μεγάλη την ευλογία τού Θεού. 'Έλληνες 
μετανάσται, από τά. πιο απόμερα σημεία τού κόσμου, παρά τις ά-φάντασ; ες 
καμμιά φορά δυσκολίες οικονομικές καί -κινδύνους ταξιδιού, έρχονται στην 
Ελλάδα, γυά vex γιορτάσουν κοντά, στους συγγενείς των. ΟΙ εργαζόμενοι σ’ 
άλλα σημεία τής χώρας, εργάτες, γεωργοί καί υπάλληλοι, επιστρέφουν γιά 
νά βρεθούν κατά τις 'Ά γιες αυτές μέρες στις οικογένειες των. Προ .πάν
των σί μαίθηταί, αυτοί πού σπουδάζουν στά μεγάλα κέντρα, αισθάνονται 
ανέκφραστη 'χαρά, πού θά ξ.αναντιίκρύσουν, το οιίκσγενί&ιακό κ.αί φιλικό 
περιβάλλον τής πατρίδας των. Τις μέρες αυτές, απ’ άκρη σ’ άκρη κυριαρχεί 
μια ξεχωριιιστή χαρά καί κίνηισι. Τά καταστήματα καταφορτωμένα μέ λο- 
γής - λογής εμπορεύματα, κινούν το ενδιαφέρον όλων1, καί ξεχωριστά των 
μικρών, οί οποίοι άφού- κατοπτέψουν τά -δώρα, των στις βιτρίνες, θά πίαρα- 
κ,αλέσουν τούς γονείς των νά τούς τά αγοράσουν. Ή  αγορά, είναι πλημμυ
ρισμένη από χαρούμενο κόσμο-, πού σάν τις ιμέλιισσες διαλέγουν τί τούς 
χρειάζεται καί στις μικρότερες λεπτομέρειες, γιά νά καλοπίθρώαουν στο διά
στημα των έ-ορτών. Είναι γνωστό, ότι στις πλατείες των μεγάλων πόλεων
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τής Ευρώπης m l τής ’Αμερικής, στολίζονται χιλιάδες χριστουγεννιάτικα 
δένδρα., ct'jto δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, ,μόνιο m l μάνα για νά μεγα- 
λώση ή χαρά των εορτών. Στο σπίτι, ή μητέρια m l τά άλλα πρόσωπα πού 
τή βοηθούν, από μόρες ακόμη προετοιμάζουν •γλυκά, χριστόψωμα,, κουραμ
πιέδες, τά πάντα,, ώστε νά γίνη ή γιορτή των Χριστουγέννων, πιο λαχτα
ριστή. Καθαριότητα Ιδιαίτερη, -φορέματα καινούργια ει δυνατόν για όλους. 
Δώρα' γιά τά παιδιά, γλυκίσματα διάφορα. και φαγητά πού γαργαλούν τήν 
ορεξι. Ί’ά παιδιά τής γειτονιάς συνεννοούνται γιά τό τραγούδημα τών «Κα- 
λάνδων» τής παραμονής τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς. Και 
νά! 'φθάνει ή παραμονή. Ή  κίνησι βρίσκεται στο κατακόρυφο. Χαρά παν
τού 'επικρατεί. Χαρά m l άγαλλίασι. Παντού τραγούδι m l δια λαλητά τών 
διαιφόρων πωίλητών πού 'διαφημίζουν τά έμποιρεύιμα/τά των. Μια ματιά στην 
αγορά τής πόλιεως αλλά καί τού' χωριού, είναι αρκετή γιά νά σάς φανερώση 
καθώς είπαμε τή μεγάλη χαρά! Τά παιδιά ξεχύνοταιι στους 'δρόμους τούς 
κεντρικούς m l ψάλλουν: «Καλήν ημέραν άρχοντες:» κλπ. παίρνον το 
δώρο τους καί στ ή βιασύνη τους νά πάνε κι’ αλλού, 'ή τσέπη τους βροντά 
από τις δραχμές κ.αί τις δεκάρες. ’Έτσι μέ τον 'χαρούμενο· αυτό τρόπο, αφού 
φροντίσουν νά πάρουν τά εφόδιά των, 'βρίσκονται τό βράδυ στά σπίτια 
των. Λάμπουν τά πρόσωπα, όλων από χαρά. ΟΊ καλοί χριστιανοί, δεν ξεχνούν 
καί τό φτωχό τής γειτονιάς. Τις μέρες αυτές δεν πρέπει νά λεάψη ή χαρά 
από κανένα, σπίτι. ΤΩ! άν ήταν ol άνθρωποι όλοι καλοί καί πονετικοί, 
άν δεχόταν τό Χριστό νά κατοική. πάντα1 στην καρδιά, των, τότε ή Χρι
στουγεννιάτικη χαρά, θά κατοικούσε δλιες τις μέρες τού χρόνου στή ζωή 
τών ανθρώπων!... Μά οί ώρες περνούν. Ό  πατέρας διηγείται διάφορα πε
ριστατικά τής ζωής του. "Ολοι έχουν νά είπούν κάτι πού Θά δώση τή χαρά 
καί τό γέλιο. Καί μέσα στή βαθειιά σιωπή τής νύχτας, ξαφνικά, αρχίζει ή 
καμπάνα, τής εκκλησίας μέ τό ρυθμικό ήχο της νά διαλύη τό πηχτό σκοτάδι 
τής νύχτας, γιά νά κΐαίλέση τούς πιστούς, μά καί νά γίνη· σύνθημα συναγερ
μού! ’Αμέσως σχεδόν ξιεσπάει καί τό ντουφεκ,ίδι, έιδ'ίμιο παληό, πού δηλώνει 
ότι κάτι τό εξαιρετικό συμβαίνει. Καί πράγματι·, όλοι βρίσκονται στο πόδι. 
Δέν αργούν νά ντυθούν καί μαζί μέ τούς μάγους! ξεκινούν γιά τήν εκκλη
σία, νά προσκυνήσουν «τό νεογέννητο' Χριστούλη», νά τού προσφέρουν, τί 
καλύτεροι δώρο; τή θερμή των πίστη m l ν’ ακούσουν τούς ’Αγγέλους πού 
ψάλλουν: «Δόξα: εν ύψίσταυς Θεω, καί επί γης Ειρήνη»!... Θεέ μου, φώ
τισε τούς ισχυρούς τής γης νά σκορπίσουν τήν ειρήνη, πού χαρίσεις στους 
ανθρώπους, γιά νά γιορτάζουν ελεύθεροι όλοι οί, λαοί τής γης, καί νά χαί- 
ριόνται τά δώρα τήις Θείας χαράς καί δικαιοσύνης. ’Έτσι περιγράφουμε σέ 
μικρή ©κθεσούλα μας, μέ τή συνεργασία, τής κόρης μου Σταματίας, μαθή
τριας τής Σ Τ ' Δημοτικού, τό σημερινό εορτασμό τών Χριστουγέννων.

Καιρός όμως νά, πούμε m l πώς γιόρταζαν τά Χριστούγεννα, κ'αί τις άλλες
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γιορτές του «Δωδεκαημέρου» oil παληοί Σουφλιώτες. Για το σκοπό αυτό, 
ήρώτησα 'πολλά γεροντάκια, άλλ’ επειδή τά δσα μου είπαν συμπίπτουν μέ 
την ίδικήν μου άντίληψιν που εορτασμού στο σπίτι μας κα'ι τά συγγενικά 
μου σπίτια, Μ  τά περί γράψω όπως είδα κι’ 'έγνώρισα ιέγώ τή: γιορτή από 
μικρό παιΐδί ήτοι προ 40 περίπου ετών. Αλλά έτσι γιόρταζαν καί οί προη- 
γοΰμιενες γενεές.

Χριστούγεννα στο παληο Σ ουφλί. — Οί Σουφλιώτες, καθώς ση
μειώνω και εις άλλα κεφάλαια των «Άαιογραψικών» μου, ήταν πολύ θρή
σκοι καί -φυσικά άριστοι πατριώτες. Τά Χριστούγεννα τά είχαν σάν μιά 
πολύ μεγάλη γιορτή, εξαιρετικά 'χαρούμενη. Καί τά γιορτάζανε μέ μεγάλο 
κέφι, γιατί τά «αμπάρια» τους ήταν ακόμη γεμάτα. Λέω «ακόμη» γιατί τά 
λογής - λογής έφόδια των περισσοτέρων γεωργών, τό Μάρτιο καί Απρίλιο, 
αρχίζουν νά τελειώνουν, όμως έτσι αυξάνουν οί στεναχώιρυες των. Λοιπόν, 
κρασί άφθονο, χοιρινό σιτευτό1, καιμμιά 'κατσίκα, «μαριά» (στείρα προβα
τίνα), ,καμμιά «κάζα» (χήνα), «μπίμπα» (κούρκος) καί κόπτεις. Βέβαια ψω
μάκι άφθονο, όσπρια, λαχανικά, τουρσιά, ρετσέλια, κλπ. Την θεωρούσαν 
δηλ. γιορτή γιά φαγοπότι, καί γλέντι. Τώρα; πληρωνόταν ό κόπος, καί ό 
μόχθος τής εξαντλητικής εργασίας τοΰ καλοκαιριοϋ. Τά Χριστούγεννα, γ ι
νόταν επίσης τά περισσότερα συνοικέσιο, καί τά καλύτερα «νυχτέρια», 
γιά τά, οποία θά γράψουμε σέ ιδιαίτερο κεφάλαιο. Οί προετοιμασίες λοιπόν 
γιά τή μεγάλη γιορτή άρχιζαν κήπο τή «Σιαρακοστή, (40στή) δηλ. τήν 40ή- 
μερο νηστεία, προ των Χριστουγέννων. 'Όπως αναφέρω καί στη «Σαρα- 
κοστή των εορτών τοΰ Πάσχα», ιδέν έπετρέπετο σέ κανένα ή κατάλυση τής 
νηστείας αυτής. Πρώτοι έδιναν τό παράδειγμα οί παππούδες καί οί γιαγιά
δες. Οί μάνες επίσης ήσαν πολύ αυστηρές στο ζήτημα τούτο. Μαγείρευαν 
πάντα, νηστήσιμα φαγητά, και επέπλητταν πάρα πολύ τά παιδιά των, άν 
τυχόν λησμονούσαν καί «αρταίνονταν» ιδηλ. έτρωγαν τυρί ή κρέας. Μερικοί 
γραμματισμένοι 'καί προοδευτικοί, 'έτρωγαν μέν, αλλά κρυφά. Σπουδαίο 
θεωρούμε νά άναφερωμε τό εξής γεγονός από αύτόπτη μάρτυρα... τό γαμ
βρό μου, ηλικίας ήίδη 65 ετών: "Οταν ένας από τούς προκρίτους τοΰ Σου- 
φλίου, άντελήφ'θη κάποιον νά ψωνίξη πολύ προ τών Χριστουγένναχν κρέας 
καί νά τό βάζη στον κόρφο τον φώναξε, κοντά καί τού1 είπε αυστηρά: «Ρέ, 
γιατί χαλ’νας τ’ Σαρακουστή; ενώ συγχρόνως τοΰ έδινε καί ένα. ηχηρό 
χαστούκι. Στό τέλος τής νηστείας μεταλάβαιναν όλοι καί έτοιμοι πλέον, έφθα
ναν στη Μεγάλη ΜΙέρα. Καθώς καί σήμερα συμβαίνει, τό σύνθημα τής γιορ
τής τώδιναν τά παιδιά. Μόλις φώτιζε ήμερα τής παραμονής τών Χριστου
γέννων, όλα τά παιδιά τής πόλεως, ομάδες - ομάδες, μέ μεγάλες βέργες 
στά χέρια γιά τό φόβο τών σκυλιών, αρχής, γεινοιμέινης άπιό τά συγγενικά 
των σπίτια, γύριζαν σ’ όλες τις συνοικίες καί τραγουδούσαν τά «κόλισντα» 
(Κάλανιδα). "Οταν έφθαναν στις αυλές τών σπιτιών, στην αρχή φώναζαν:
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«Κάλιαντα - κάλυαιντα!». ’Έτσι προειδοποιούντο οι ένοικοι κι’ έβγαιναν στην 
πόρτα να τούς ακούσουν. Κι’ αυτοί άρχιζαν, :με όσην είχαν, δυνατή φωνή, 
ζωηρά καί χαρούμενα: «Χριΐσόούγιαννα, προυτούγιαννα, πρώτη: γιορτή τού 
χρόνου... κλπ. (Βλέπε 33οιν τόμον σελ, 260). Και οτήν πρωινή ησυχία, οί 
παιδικές φωνούλες σκορπίζονταν σά μελισσοβοή. Σχεδόν συγχρόνως, άρχι
ζαν καί οί ισχυροί καί 'βραχνοί γρυλισμοί των γουρουνιών πού τά έσφα
ζαν καί τά έγδερναν, ώστε, νά είναι έτοιμα. γιά τά γαύιμαΐτα' των εορτών. 
Έ ξ άλλου με τήιν ανατολή τού ήλιου, έφτιαναν στην αγορά καί οί χωρικοί, 
απ’ δλες τις διευθύνσεις: ’Απ’ τά βορεινά χωριά, Μάντρα:, Σαλ έκιοϊ, Κα- 
ράμπεϊλί, κλπ. απ’ τά νότια: Κορν,Όφονληά, Κούφι, Τσιλιμιχτσή, Έλχινζί, 
Δαδιά, Καβαιτζίκ('ΐ) χλπ. ιάπ’ τά ανατολικά πέραν τού "Εβρου: *Ντέ'χιΐ, 
Μπέκιϊ, Άλμιπέκιϊ, Μουρτζ'ΐάκιι, Κατίκιϊ, χλπ. Καί τά 'δυτικά τού Σουφλίου: 
Γιάνερι, Ντειμίρ - Γιάννη, Ντερβένι, κλιπ. Κι’ όλου ήταν φορτωμένοι με 
πουλερικά, αυγά, ζώα μικρά καί μεγάλα καί δισάκια. γεμάτα, τουλουμοτύ
ρια, βούτυρα, νάρια, κισίκια χλπ. "Ως τα μεσημέρι ή αγορά ήταν γεμάτη 
από χωρικούς πού παριετάισσοντο κατά μήκος των κεντρικών 'δρόμων καί 
πλατιεκών τής αγοράς, 'διαφημίζονταςτά εμπυρεύματα των. «’Άλλος - άλλος, 
μικρός κιαί μεγάλος». “Όλα. αυτά βέβαια γινόταν ανάρπαστα', απ’ τις Σου- 
φλιώτισσες νοιικοκυρές πού είχαν την φροντίδα τού ψωνίσματος κι·’ αυτοί 
πάλι με τή σειρά τους, αφού ιμέ τά χρήματα πού είσέπρατταν αγόραζαν 
διάφορα μπίαικαλυκά είδη, καί υφάσματα από τούς «μπιζουργιάννηΐδίες» (ύφα- 
σματοπώλες), αλλά κιαί χρυσαφικά απ’ τούς σαράφηδες καί ρωλογάιδες, 
έπ έστρεφαν χαρούμενοι στά χωριά των, συνήθως πεζή, επί 2—4 ώρες χω
ρίς τον παραμικρό γογγυσμό. Τά. χοιρινά, κρέατα, μού λέγει ένας γέρος, 
δεν τά πουλούσαν στην αγορά, αλλά μόνο στο «Μεσοχώρι», για νά μην 
προκαλιούν τούς ’Οθωμανούς, στους οποίους είναι, απαγορευμένο τό χοιρινό. 
Μόλις σκοτείνιαζε, όλοι συμμαζεύονταν στά σπίτια των, γιά νά ετοιμάσουν 
τά φαγητά καί τά γλυκά τής 'επομένης. Κλασσικά φαγητά ή σαν ή «μπάμ- 
που» (κόττα με ιμίπουλγκούρ), κόττα γεμιστή, γαλατόπιττα, 'καί γλύκι
σμα «μπακλαΐβού» καί «ικαντιΐφ». Στά φαγητά, βοηθούσαν καί οί άνδρες. 
Π.χ. στο τειμάχιισμα τού κρέατος γιά τή «μπαμπού» στο μάίδηιμα κάι καθά
ρισμα τών ορνίθων κλπ. Τό κρέας, ιέκοιβαν μπόλικο, 'απ’ τό κρεμασμένο στο 
κελάρι νευσφαγιμένιο χοιρινό, μοσχάρι, κριάρι ή πρόβατο. ”Ας σημειιωθή 
ότι μετά οκτώ μέριες τό υπόλοιπο κρέας τό 'έκαναν «σουτζούκια» (λουκά
νικα), λίϊδα (λίγδα), «παστό - ψήμα», καί «πουσιουρτή» (καβουρ,μά).

'‘"Ένας ιμαθητής κάπτοτε ερωτηΘεΊς στο 'σχολείο, απ’ τό δάσκαλο νά ττη τάς 
ττένΤε Ηπείρους, ιμή ξεύροντας νά τις άτταγγείλη, άρχισε νά απαρίθμη τά χωρ;ά 
αύτά. ’Ακολούθησε ττανδιαιμόινιιιο άπό τά γέλια τών άλλωιν ττα,ιδιών τού1 σχολείου. 
Λέγεται ότι. τούτο τό εΐττε ένας εύθυμος έκτατε τύπος, ό «'Ναλιμπάνταΐας».
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Αλλά περί των φαγητών1 αυτών m l αλών όσων μαγειρεύονταν στο πα- 
ληό Σουφλί, θά γράψουμε λεπτομερώς σέ εΐιδιοώ κεφάλαιο.

Καί μέναμε όλοι άγρυπνοι, ακόμη m l τά μικρά παιΐδιά ως την ώ'ρα 
πού θά χτυπούσει ή καμπάνα τής εκκλησίας, για να απολαμβάνουν την 
κνίσσα τών φαγητών, αλλά, καί νά λένιε διάφορα «ιμασάλια» παραμύθια, καί 
ανέκδοτα,. Το τι γινόταν μ,έ τούς πρώτους εορταστικούς ήχ'ους τής καμπά
νας, είναι απερίγραπτο. Επιφωνήματα ασυγκράτητης χαράς σ’ όλα. τά 
σπίτια, καί ντουφεκιές απ’ άκρη σ’ άκρη, διαφόρων ήχων. Άπό* όπλα πολε
μικά, από τσιφτέδες, από μπιστόλες κλπ. σωστή μάχη, συναγερμός τρομα
κτικός. Καί ιόέν ανησυχούσαν μεν ο,ί τουρκικές αργές, γιατί ήξ έυραν τό 
έθιμο των Ρωμιών, μά άποροϋίσαν1, πώς 'βρίσκονταν στην πάλι τόσα δίπλα, 
καί από ποϋ τά είχαν προμηθευθή!... Μά γ ι’ αυτό καί φαβόνταν τούς Σου- 
φλιώτες, o il οποίοι ανενόχλητοι, «ιούν γυναιξί καί τέκνοις» διέσχιζαν τούς 
σκοτεινούς ακόμα 'δρόμους τής πόλεως καί πήγαιναν στις εκκλησίες, τού 
Ά γ. Άθνα,σίαυ, οί Καρακατσόληδες, καί τού Άγιου Γεωργίου, οί Καμπιώ- 
τες. ΙΙερί τώιν (δύο τούτων εκκλησιών της πόλεοος, θά άναφερωιμεν λεπτο
μερώς είς ειδικόν επίσης κεφάλαιον των λαογραφικών μας. Κι’ αφού παρα- 
κολυυιθούσαν κατανυκτικά την ακολουθία' ως τήν Άπόλυσι, αέρα, πιά, έπέ- 
στρεφαν 'βιαστικά στά σπίτια των, αψηφώντας τον τσουχτερό βορριά καί 
τά παγερά χιόνια. Καί αμέσως σχεδόν στρώνονταν στο φαγοπότι. Φυσικά, 
δέν μετά χειρίζονταν τότε, ούτε τραπέζια, ιούτε καθίσματα·, άλλ’ ούτε και 
ατομικά πιάτα (για τον καθ’ ένα χωριστά, εννοώ1), ούτε, κουταλοπήρουνα. 
Τρώγανε καθισμένοι σταυροπόδι πάνω σέ μαξιλάρια, γύρω απ’ τό «σού
φρα» καί από τό ίδιο πιάτο, ιμιά μεγάλη πήλινη γαβάθα.. Καί μέ την εξής 
σειρά: Στο κεντρικώτειρο σημείο καθόταν ό νοικοκύρης, ιό «πάτερ φαμί
λιας» απίως λέμε. Δεξιά καί αριστερά οί γυιοί ικατά ηλικίαν, κι’ έπειτα οί 
θυγατέρες μέ τήν μάνα των, καί οί νύφες μέ τά μωρά στην αγκαλιά, πού 
ανυπόμονα καί ξάγρυπνα φωνάζουν νά τούς δώσουν «νιανιά» καί «τσιτσί». 
Οί κοπέλλες είναι, έτοιμες γιά τις 'διαταγές τού πατέρα, γιά τό νερό για 
•τό κρασί. Μέ τό σύνθημα τού νοικοκύρη καί μετά τό ομαδικό σημείο τού 
Σταυρού, αλλά καί ανταλλαγή επικαίρων εύχώιν, αρχίζει τό φαγοπότι μέσα 
σέ ατμόσφαιρα εξαιρετικής χαράς καί άγαλλιάσεως. 'Όλοι τρώνε είπαμε, 
από τό ίδιο μεγάλο πιάτο, «τήν γαβάθα», «ιμσούρα:» ή τον «ταβά» μέ ξύ
λινα κουτάλια άν πρόκειται γιά αραιό φαγητό «τσιουρβά» (σούπα), καί μέ 
μέ τά δάχτυλα, άν πρόκειται γιά πηκτά φαγητά. Τά πηρούνια προ 80 ετών, 
εδώ ιστό Σουφλί ήσαν άγνωστα.. Λοιπόν τό κέφι δσσ πάει καί μεγάλωνε. 
Τό κρασί άρχιζε νά άνάιβη τό κεφάλι, κι’ έτσι τό έορταστικό γεύμα, κα- 
τέληγε στο τραγούδι καί τό χορό. "Τστερα 'ακολουθούσε λίγος ύπνος, καί 
τό μεσημέρι πάλι φαγητό καί ιδίως μπριζόλες. Τό απόγευμα, άν ήταν 
καλός καιρός, μαζεύονταν τά παλληκάρια, καί οί νιές στην πλατειούλα τής
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γειτονιάς ή στις μεγάλες πλατείες τής πολιτείας, καί στήνονταν ενός χορός 
ατέλειωτος, m l όπου επιδεικνύονταν όλες οι αρετές των παλληκαριών m l 
των κοριτσιών. 'Ωραία φορέματα, κορμοστασιά, λεβεντιά, ομορφιά, ευκι
νησία,, χάρις, καλή φωνή, κλπ, Επίσης, ιέπ’ ευκαιρία τής (μεγάλης γιορτής, 
οί κουμπάροι πήγαιναν καί «άλλαζαν» τά «κουμπαρούδια» των, χαρίζοντας 
τα ωραία κοστουμάκυα, φοροματάκια, παιγνίδια, οί δέ πεθεροί καί οί πεθε
ρές, «κερνούσαν τις νύφες των» ‘δ η λ. τους κάνανε 'δώρα εις χρήμα ή άλλα 
είδη χάριν φιλοφρονήσεως. Μή λησμονήσουμε νά πούμε ότι, όταν πήγαι
ναν νά κιοινωνήισουν, πάντοτε οί μικροί ζητούσαν συγχώρεσι από τους μεγα
λύτερους των, με τις λέξεις «σχουριμένα, άφιντάκ(η)».

’Έτσι άμορφα καί ωραία περνούσαν οί τρεις μέριες των Χριστουγέν
νων, ιός που έφτανε «ο Ά η  Βασίλης», ή εορτή τού 'Αγ. Βασιλείου, ·δη.λ. 
Πρωτοχρονιά. Πάλι τό σύνθημα δίνανε τά παιδιά, με τά Κάιλανδα. Και 
μάλιστα γιά νά 'δηλώσουν την παρουσία των ©φώναζαν χαρακτηριστικά 
«Σούρβα - σούρβα, Κόλιαντα - κόλιαντα». ’Έπειτα άρχιζαν τό τραγούδι: 
«'Άγιους Βασίλης έρθητι...» κλπ. (ορα 33ον τόμ. σελ. 261). Τά χαρακτη
ριστικά στη γιορτήν αυτή ήταν : α) ή «Βασιλάπιττα». Δηλ. πιο πλούσια από 
τό σύνηθες, πίττα μέ αυγά καί γάλα, πίττα, ποί αξίζει γιά την υποδοχή τοΰ 
Άϊ-Βαισίλη, αλλά καί ενός βαισιληά, πού τέτοια πίττα θά την έτρωγαν εύ- 
χαρίστως. Μέσα στην πίττα έβαζαν — καθώς καί σήμερα —· ένα «φλιου- 
ρούδ(ι) οί πλούσιες οικογένειες, κι’ ένα «μιταλικούδήι)» οί φτωχές. Την 
πίττα, την κόβανε συνήθως στις 12 τη νύχτα προς 1η τοΰ ν. έτους. Την 
έκοβε ό πιο γιεροντώτερος τοΰ σπιτιιοΰ, κι’ δ άξιώτερος, σε τόσα κομμάτια, 
όσα. τά μέλη τής οικογένειας, αλλά καί επί πλέον, γιά τό σπίτι, γιά την 
Παναγία, γιά τά κτήματα, ή άλλο· τι πολύτιμο·. Δεν φαντάζεσθε την αγω
νία τοΰ ποιος θά ήτο ο τυχηρός. Κι’ οποίος ήταν αυτός, χοροπηδούσε, μή 
ξεύραντας πως νά εκδήλωσή τή χαρά του. ΤΗταν δ τυχηρός τής χρονιάς. 
"Ομως τό νόμισμα έπρεπε νά πάη νά τό αφιέρωση στην εκκλησία, ή τό 
φύλαγαν ή μητέρα μέ πολύ επιμέλεια στο εικονοστάσι, β) Ποιος θά κάνη 
τό «μπαδιακό». Δηλ. τίνος «πόιδια» θά πατούσαν στο σπίτι,, τό πρωί τής 
πρωτοχρονιάς. Κανενός «γιουρλοΰ» ή «γουρσούζ’η». Δηλ. κανενός καλού 
ή κακού ανθρώπου!... γ) Τό κέρασμα κατά την ονομαστική γιορτή. "Ολοι 
οί Βασίληδες καί Βασιλικές, ήταν υποχρεωμένοι νά δεχθούν επισκέψεις. 
Τό σημερινό «δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις» ήταν απολύτως άγνω
στο. Μάλιστα, τό είχαν πολύ μεγάλη τιμή, νά εορτάσουν όσο μπορούσαν 
καλύτερα, καί νά υποδεχθούν, όσους φίλους περισσοτέρους ήτο δυνατόν, ον 
συγκρίσει πρός άλλους συνεορτάζοντας. Τά προσφεράμενα είδη κεράσμα
τος στούς έπιισκέπτας, δεν ήσαιν ύποχρεωτικά καί ίδια δ ι’ όλους. Μετά τούς 
πρώτους εθιμοτυπικούς χαιρετισμούς, ή νοικοκυρά ©ρωτούσε: «τί θέλτιν νά 
σάς κιράσουμιν;» Και έφερε κεράσματα, σύμφωνα μέ την επιθυμία τού
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καθένας. Προς 'τον σκοπόν αυγό', χρ ησιμοπο ιούσαν ιδιαίτερο δωμάτιο, τή 
γκουζίνα, ή το κελάρι, όπου άλλος βοηθός, έψηνε λουκάνικα m l μπριζόλες 
για μεζέ μέ to κρασί, μπρούσικο ή ·γλυΐκό άν.αλόγως. Πάντως τά 'βαρέ
λια ήταν γεμάτα. Άλλα m l λικέρ· m l γλυκά .διάφορα, επίσης πολλά. Προ
μήθεια άιπ’ άλα, αρκετή. ’Εννοείται ότι, όποιος επειρνε ένα. %ρασί, έπρεπε 
νά πάρη κι’ άλλοι έινα, γιατί «ιμέ 'δυο πόδια πήγε στα. βίζητα» (έτσι άποκα- 
λούσαν την ονομαστική γιορτή,), φυσικά!... Άλλα πολλάκις τά ποτηράκια 
γινόταν 4, τά 4 γινόταν 8, ’κι’ υστέρα... ευκόλως εννοούνται τά παρακάτω!... 
'Ομολογώ, αθώοι άνθρωποι, μέ αθώες εκδηλώσεις, καί ήρεμη συνειίίδησι. 
Χριστιανοί καθώς πρέπει.

Φώτα.— Μέ το τραγούδημα των Καλάνδων, προαναγγελλόταν επί
σης m i ή εορτή τών Φώτων. «Σήμερα τά φώτα κι’ φουτισίμός...» (αρα 83ον 
τόμ. σελ. 261). Σήμερα, τοϋτο είναι τελείως άγνωιστο. Κάλανδα Φώτων 
ούδαμού 'ψάλλονται. Ή  Ακολουθία τοΰ Μ. Αγιασμού, αρχικά ψαλλόταν 
από κοινού εις το «Μεσοχώρι», ίμ,έ τή συμμετοχή τών ιερέων καί τών χρι
στιανών και τών δύο ενοριών. Χρόνο μέ τό χρόνο όμως, ενώ το θρησκευτικό 
συναίσθημα έχαλαρώνε/το, άρχισε νά ψ'άλλετα,ι χωριστά,, στον περίβολο 
τοΰ κάθε Ναοϋ, σέ ειδική εξέδρα. Έν περιπτώσει ιδέ κακοκαιρίας — όπερ 
σπάνιον — εντός τοΰ 'Ιερού Ναού. Γνωστόν ότι, σ’ όλα τά παραποτάμια, 
παραλίμνια καί παραθαλάσσια χωριά, γινόταν ο Αγιασμός τών ύδάιτων 
μέ τό ρίξιμο τού Σταυρού, απαράλλακτα καθώς και σήμερα. Οι γεροντώ· 
τεροι θυμούνται ότι τούτο γινόταν και εδώ, όταν ή Ιερά πομπή κατευθυνό
ταν στον "Εβρο, πού κείνα τά χρόνια περνούσε κοντά απ’ την πόλι, ήτο 100 
μέτρια απ’ τή σιδηροδρομική γραμμή. Τώρα, απέχει 1000 και πλέον μέτρα, 
τό δέ έθιμο προ ποιλλού «σταμάτησε. "Ολοι και πάλι, πήγαιναν οίκογενεια- 
κώς στην εκκλησία,, νηστικοί, γιά νά φωτισθοϋν μέ την «Αγιαστούρα» στο 
μέτωπο, έξωτερικώς, νά πιουν λίγο αγιασμό, άντίδωρο, νά άγιασθούν έσωτε- 
ρικώς, αλλά νά πάρουν καί σέ ένα μπουκαλάκι Μεγάλο Αγιασμό. Μ’ αυτόν 
ράντιζαν δλο τό σπίτι καί τούς διαφόρους χώρους, κελάρια, αχούρια κλπ, 
άκσμη καί τά χωράφια, και στά θεμέλια τών νέων σπιτιών. Ό  Μ. Αγιασμός, 
έθεωρεΐτο σάν «μεταλαβιά» (Θεία, Μετάληψις). "Οσος 'Αγιασμός περίσ
σευε, τον φύλαγαν στο εικονοστάσι όλο τό χρόνο. Την ήμερα πάλι «τών 
Φώτων» τον αδέιαζαν στο πηγάδι 'καί πήγαιναν στην 'εκκλησία, νά ξανα
πάρουν·, νέίον. Λέγουν ότι, όσος χρόνος κι αν περάση, ό Μ. Αγιασμός δεν 
αλλοιώνεται. Καί τούτο βεβαίως είναι αληθές. ’Ενώ σίονδήποτε άλλο νερό, 
μέ τον καιρό, οπωσδήποτε άλλοιούται. Ό  γερο-Νικόλας Παπαβλααάκης, 
μου είπεν ότι, στά πολύ παλιά χρόνια, υπήρχε καί στο Σουφλί, όπως σέ 
πολλά χωριά τής Άν. Θράκης, τό έθιμο, την ημέραν τών Φώτων νά βρέ- 
χωνται. Ήνώ δηλ. ήσαν μαζεμένοι στο καφενείο, κάποιος απ’ αυτούς έλεγε: 
«Δίνου πέντι γρόσια νά βρεζουμί τού Γιώρ(η)». Τότε αυτός επλειοδότει
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δϋ’ ένα άλλον %.ο.%, ώσπου ή πλειοδοσία σταματούσε σέ ένα. Τότε ή πια:ρέα 
τον πήγαινε σ’ ενα πηγάδι καί όπως ή το ντυμένος τον χύνανε συνέχεια κου
βάδες νερό, μέχρι πού τον κάνανε παπί!... "Ύστερα, γύριζαν ατό καφενείο, καί 
τό γλεντούσαν! Συνέβη έτσι, έπρόσθεσεν ό συνομιλητής μου*, νά βρέξουν 
έτσι και ένα παρατυχόντα στο καφενείο. Τούρκο χωροφύλακα!... "Ενεκα τού 
εθίμου όμως ούτε παρεξήγησις, ούτε τιμωρία χωρούσε. Πόσον ευτυχισμέ
νους έκανε τούς αθώους εκείνους ανθρώπους ή βαθειά των χριστιανική πί- 
στις!. Άλλα καί σήμερα, οΐ συντηρητικές καί πιστές οικογένειες, άποδείδει- 
γ,μένως είναι πιο ευτυχείς. Νοιώθουν 'διαρκή, την παρουσία καί προστασία 
τού Θεού. Τη γαλήνη, την ηρεμία, την ειρήνη τού Χριστού! Καί μ’ αυτά 
τά λόγια, τελειώνουμε τό πώς γιόρταζαν τα X ρ ι σ τ ο· ύ γ ε ν ν α, 
τον Ά  ϊ ·β α σ ί λ η καί τά Φ ώ τ α οί παληοί Σουφλώτες. Ινι’ δλα 
αυτά, μάλλον εν πειριλήψει καί σέ γενικές γραμμές.

'Η  ψυχαγω γία των Σουφλιω τώ ν έτος 1 8 7 5 .— Συμβουλές άηο 
σοφά γεροντάκια , — Δες τε έμενα στο κεφάλι καί τούτον στα πόίδια. Το 
κρασί αφρίζει μέσα στα μεγάλα βαρέλια καί περιμένει τον έμπορο. Αυτός 
θά τό μετρήση μέ ιμιά ειδική βέργα πού θά βάλη μέσα στο βαρέλι, θά 
βγάλη λίγο μέ ένα γυάλινο· σωλήνα την οίνήρηση., θά τό δοκιμάση, θά ΐδώση 
την ανάλογη τιμή καί θά τόι μεταφέρη στη Γαλλία, Σερβία, Βουλγαρία καί 
αλλαχού. Πού νά βλέπαΐτει, τί τρυγητός ήταν εκείνος: Σέ τόσσερες μεριές 
τού Σουφλίου υπήρχαν μεγάλα καντάρια πού «ζύγιζαν τά πουστάβια (λη
νούς) με τά σταφύλια, 'διά νά πάρουν οί Τούρκοι την 'δεκάτην. 7 μέχρι Ιό 
πουστάβια' σταφύλια, είχε τό κάθε σπίτι.. Την δεκάτην την επέβαλαν αύστη- 
ρώς οί Τούρκοι, επί όλων των προϊόντων ακόμη καί δι’ ένα καλάθι σταφύ
λια. ’Αντηχούσαν δλα τά γύρω υψώματα άπό τις φωνές καί τά γέλια των 
κοριτσιών πού έκτελούσαν τον τρυγητό. Τά «γκουντρούλια», είναι γεμάτα 
πετιμέζι, ρετσέλια καί τά κιούπια., σταφλαρμιά καί 'διάφορα τουρσιά;. Οί τουρ- 
βάδες καί τά σακκιά γεμάτα σιτηρά, όσπρια, εκλεκτά φασόλια', τραχανάδες, 
κουσκούισ να καί πέτουρα. Στο μαξιλάρι της, στον 'κόρφο, ή σέ κρυφά, μέρη 
τού τοίχου ή γρηά τού σπιτιού, ή μπάμπω, βαστάει τό κομπόδεμα άπό 50 
ή 100 ή καί περισσότερες λίρες, εισόδημα άπό τά κουκούλια διά τά έξοδα 
τού σπιτιού. Τά ξύλα είναι άφθονα στις αυλές, άπό τά κλωνάρια' των μ,ο- 
ρεοφύλλων, άπό τις μουριές πού καθαρίστηκαν, άπό ξηρά κούτσουρα, των 
άμπίελιών ή άπό δρύίινα ξύλα πού φέρνουν άπό τά κοντινά βουνά τής Ρο
δόπης. "Ολα τά ψώνια καί τά οικονομικά τού σπιτιού τά κανονίζει ό παπ
πούς. Οί γυ'ΐοί 'καί οί νύφες πού έχουν άπό ένα δωμάτιο στο σπίτι, κυττά- 
ζουν τά παιδιά τους, τις δουλειές, τά νυχτέρια, τό χορό, τά γλεν- 
τια. Αγαπιούνται μεταξύ τους καί ύπακούουν μέ φόβον Θεού εις 
τούς γονείς. Την στρατιωτική θητεία (μπιιντέλι, χαράτσι) την πληρώνουν 
ατούς Τούρκους καί οί πόλεμοι δεν αφανίζουν τά παλληκ,άρια. Μάλλον 
έλλειψις κοριτσιών παρατηρεΐται, διά τούτο τά αγόρια δίνουν στους γονείς
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των κοριτσιών προίκα (χάπι) καί όχι τά κορίτσια δπως σήμερον. Αί απαι
τήσεις τής κοινωνικής ζωής, δεν τούς σκοτίζουν καί πολύ, διότι τρώτε σε 
ένα πιάτο δλοι, καί κοιμούνται ,μέ ένα πάπλούμα, 'δέκα μέλη τής αυτής οι
κογένειας. Αιι γυναίκες, όταν οι άνδρες έΐκτελούν κάποιο επάγγελμα, τούς 
φωνάζουν: Δεν σέ θέλω νά έρχεσαι. μουντζουρωμένος, μας (φθάνουν τά 
κουκούλια, άς κάμουν τις τέχνες όσοι ιδέν έχουν κτήματα. Το Σουφλί, ατά 
χρόνια εκείνα μέχρι τού Βαλκανικού πολέμου είχει 14 χιλιάδες κατοίκους ολους 
σχεδόν, σηιροτιράφους και αμπελουργούς, πού εργάζονταν εντατικά μόνον 40 
ήμερες το χρόνο-, δυο βαστάει ή εκτροφή των κ-ουκουλίων. 'Ως ιέκ τούτου 
διλον τον υπόλοιπον χρόνον, τόιν περνούσαν εις τά καφενεία ιμ,έ το- χαρτο
παίγνιο, -δηλ. την «τοίάκα». Μετά την «τσιάκα», επακολουθούσε το τσού, 
δηλαδή τό πιοτό. ΙΙού ήσουν, ρωτούσε ό εις τον άλλον: στην τσιάκα ή 
στο τσού; "Αχ αυτό το τσού ·θά μάς καταστρ-έψη. Τά καφενεία λοιπόν 
είναι κατάμεστα από τά βαθειά χαράγματα, μέχρι αργά τή νύχτα. ’Απ’ 
έξω, στο 'θαμπό φως τής χαραυγής -ακούεται ή φωνή των παιδιών πού 
φωνάζουν δυνατά στούς δρόμους: «ζιστά -κουλίκια!!!...», κουλίκ(ι) σιμι- 
τλέρ!...», «σαλέπ», «μικίκια!!!», «πιπιτίκις» (σπόρια), «φυστ(ί)κυα!», «βρα- 
χιουνοΰδις!!!», «μ,πουιζάς!!!» καί από τις φωνές ξυπνούν οι ύπναράδες.

Μερικά πεπειραμένα γεροντάκια ‘διηγούνται διάφορα ανέκδοτα ή κυ
νηγετικές ίστο-ρίες, ενώ δλοι γύρω προσέχουν, πίνοντας τό ζεστό τσάι. Οί 
γέροι ιαύτοί χρησιμεύουν ώς σύμβουλοι των νέων, είς τάς διαφόρους 
υποθέσεις των ή ώς ιδιαιτηιταί εις τάς κτημαιδιαφοράς καί τό μοίραισμα. τής 
κληρονομιάς μεταξύ τών αδελφών καί έχουν καί τά μέσα στις τουρκικές 
αρχές. Μερικές τέτοιες συμβουλές θά -σάς αναφέρω: -Μιά μέρα κάποιος από 
τον -επάνω μαχαλά ιέ πήγε σέ κάποιον πάππο - Χρίστο, καί τον ρωτά: 
ΙΤαπού θά έχης μάθει ότι άπέθιανε ή πρώτη μου γυναίκα, καί μου άφησε 
τρία παιδιά. Εύρηκα μιά χήρα μέ ενα παιδί καί θέλω νά την παντρευτώ. 
"Ηρθα νά μου δώσης γνώμη. Καί ό παππούς ενώ δλοι γύρω σωπαίνουν 
τού λέγει: Ή  γνώμη μου είναι νά μην παντιρευτής μέ την χήρα, -διότι, εάν 
πάρης κορίτσι τό πράγμια μετριάζεται, εάν δμως πάρης γυναίκα, μέ παιδί, 
τότε καλύτερα νά μην ξ αν απάντρευτης. Ό  μέν πρώτος γάμος -είναι ευλο
γία τού1 Θεού», ο δεύτερος όμως γάμος όταν υπάρχουν παιδιά, είναι «Σταυ
ρός». "Αν δμως άποφασίσης νά πάρης γυναίκα μέ παιΙδί, τότε ακούσε τό 
γιατρικό τού δευτέρου γάμου πού θά σού πώ : Τή 'βραδυά τοΰ γάμου σου, 
γράψε μέ κιμωλία επάνω στο ταβάνι στο μέρος πού θά κοιμάσαι 2 γραμ
μές καί ενα σταυρό. Αυτό σημαίνει, «δεύτερος γάμος μέ παιδιά είναι σταυ
ρός». "Οταν τά βράδυα θά είσαι στεναχωρημένος καί ιδέν θά ήμπορής νά 
κοιμηιυής, θά κοιτάζης στο ταβάνι, θά κ-άμνης τό σταυρό σου καί θά λέγης 
μέ τό νού σου: — Ό  δεύτερος γάμος είναι -σταυρός. 'Ο Χριστός σταυρόν 
ύπέμεινε κα'ι εγώ σάν Χριστιανός θά ύπομείνω τον δεύτερον γάμον. "Επειτα

« ΘΡΑΚΙΚΑτ> 18
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θά λέγης μια προσευχή m l θ'ά ·σέ παίρνη 6 ύπνος. "Ολοι οί άκούοντες 
έ'χ'αμογέλασαν, .διότι τούς εφανη ολίγον 'ανόητη ή 'συνταγή αυτή του δευ
τέρου γάμου. "Έπειτα όμως από λίγο χρονικό διάστημα, ό Ιδιος άνθρωπος 
καί πάλιν εντός τ·ου καφενείου ήλθιε εις τον παππού' καί του είπε: Καλά 
μου έλεγες παππού, να μην παντρευτώ· όμως εγώ δέν σέ ά,κουσα, καί τώρα 
έγιναν όλα όπως τά είπες. Στην αρχή Ίπήγαμε καλά, μά τώρα καυγάδες 
καί 'βάσανα. Κυττάζω τά βράδυα τις γραμμές που εγραίψια έτσι γιά αστεία 
καί φωνάζω δυνατά. ΙΙάπο! πάπο! καλά μοϋ έλεγες. Μέ ά'κοϋνε ο'ί άλλοι 
καί παύει ό καυγάς. Κάμνω την προσευχή ,μου καί ευρίσκω' μεγάλη παρη
γοριά. Ο'ί άκούοντες τώρα εκίινησαν σιωπηλοί τό κεφάλι τους, έψιθύρισαν· 
μπράβο τον παππού, καί άθαύμαζαν 'διά τις σοφές συιμβουλές που έδιναν 
τά απλοϊκά γεροντάκια. Νά %'αίι ένα άλλο ανέκδοτο· που θά σάς είπώ. Κά
ποτε εις κάποιαν συζήτησι,ν διά τά επαγγέλματα ό νταή-Γιάννης, είπε στον 
νταή-Χρίστο: Καί συ τί τον έχεις τον γυιό· σου κοτζιάμ παιιιδί νά πηγαίνη 
σχολείο καί νά χασομερά; Δέν τού· παίρνεις μερικά πρόβατα, νά βόσκη; 
Τρώγω εγώ γάλα καί τυρί από τά παιδιά μου, φάγε καί συ τά γράμματα. 
Καλά τά λέγεις φίλε τοΰ λέει ό Χρίστος μά εγώ θά τον στέλνω στο σχολείο 
γιατί κλαίει νά μά,θη γράμματα. Οί μεγάλοι γυοί μου που δουλεύουν μοϋ 
φερνουν τυρί καί βούτυρο, μά αυτός έχει μεράκι ατά γράμματα 'καί θά τον 
σπουδάσω·. Κι’ εγώ σοΰ λέω, πώς τά γράμματα δέν τρώγονται, ξανάπε ό 
Γιάννης, 'ενώ· τό γάλα καί τό τυρί είναι τό καλύτερο φαγί. Καθένας μέ τή 
γνώμη του είπε δ Χρίστος. Έιπέρασαν τά χρόνια, μεγάλωσαν τά παιδιά 
καί -είχαν τις 'δουλειές τους. 'Ένα πρωί,σ'τήν ίδια πάλι θέση, μέσα στο κα
φενείο, έκάθονταν οί 'δυο φίλοι, Γιάννης καί Χρίστος. Κατά συμπτωσιν 
ό σπουδαγμένος γυιός τοΰ Χρίστου έστειλε μέ ένα παιδί στον πατέρα του 
5 ·λίρες από τον μισθό· του. Είχαν νιά κάμουν κάτι ψώνια. Ό  Χρίστος χωρίς 
νά 'χάση, καιρόν, ξετυλίγει τις λίρες από -τό χαρτάκι καί τις κολλάει στο 
μέτωπο. Κυττάζει -τον Γιάννη που φορούσε τσαρούχια γιατί βοηθούσε τούς 
γυιούς του καί φωνάζει δυνατά: «Δες τε εμένα στο κεφάλι καί τό Γιάννη 
στά ποδάρια!... Δές τε εμένα στο κεφάλι καί τούτον στά ποδάρια!!!». "Ολοι 
έκύτταζαν περίεργοι τους δυο γέρους καί γελούσαν. "Επειτα ·ό Χρίστος έτύ- 
λιξε πάλι τις λίρες καί τούς είπε: Κάποτε 6 φίλους μου Γιάννης, είπε, πώς 
τά γράμματα δέν τρώγονται, ενώ τό -γάλα καί τό τυρί είναι τό καλύτερο 
φαγί. Καί σάς έκαμα τούτο τό αστείο σήμερα, γιά νά σάς δείξω·, ότι τρώ
γονται καί τά γράμματα, όταν κανείς 'βρίσκει μέ αυτά έν·α επάγγελμα. Δέν 
κατηγορώ τό φίλο μου τό Γιάννη γιά τά τσαρούχια, αλλά θέλω νά τού δείξω 
ότι τότε πού 'μοϋ έλεγε πώς τά γράμματα δέν τρώγονται, καί νά μη στείλω 
τό παιδί 'μου στο σχολείο, είιχε τό μυαλό· του στά ποδάρια καί στο φαί, ενώ 
εγώ τό είχα στο κεφάλι. Δέν μπορεί κανείς, ένα παιδί πού κλαίει γιά γράμ
ματα νά τό στείιλη στά πρόβατα, αφού· μπορεί νά τό στείλη στο σχολείο.
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"Ολα τά παιδιά 'δεν 'είναι τό ίδιο m l δεν έχουν τά Ιδια μυαλά. "Αλλος έχει 
ζήλον στην τέχνη, άλλος στη γεωργική καί άλλος στα γράμματα. Καί "/.α
τελή ξ:ε ειίς το συμπέρασμα ότι, τά γράμματα 'είναι ωφέλιμα· εις όλους τούς 
ανθρώπους m i στι. δλα τά επαγγέλματα γενικώς 'έχουν την ά'ξίαι τους αρ
κεί 'κανείς νά αγαπά το 'επάγγελμά του %αΙ νά το έκτελή. μέ ζήλον. Καί 
έτσι επερνούσαν οι άνθρωποι τά ειρηνικά εκείνα χρόνια μέσα; εις τά κα
φενεία μέ την «τσιάκα» καί τό «τισού» καί μέ τά πειράγματα καί τά αστεία, 
χωρίς νά παιρεξηγούνται, ώσπου ήρθαν έπειτα. οί πόλεμοι καί έφεραν δι&ινά, 
αναστάτωση καί διχόνοια εις όλους τούς λαούς τής γής.

Τά νυχτέρια  στο Σ ουφλί. — ("Ετηι 1800—1900) «Ψυχαγωγία, 
διηγήσεις καί ανέκδοτα νυχτειριών».— Οί κάτοικοι του Σουφλίου, όλοι 
γνήσιοι "Ελληνες, ζούσαν μέ αγάπην καί ομόνοιαν, καί το όνειρο τους ήτο 
πώς νά ελευθερωθούν από τον τουρκικόν 'ζυγόν καί νά ενωθούν μέ τήν 
μητέρα Ελλάδα. "Ενα. από τά πολλά ©θιμα τής εποχής 'εκείνης, ήσαν καί 
τά «νυχτέρια». Τά Σα;ββατόβραδα ή κατά τάς εσρτάς προ πάντων κατά 
τήν χειμερινήν περίοδον, μαζεύονταν οί συγγενείς καί οί φίλοι εις τά διά
φορα σπίτια των, 10 ή 20 ή καί 50 άτομα καί διασκέδαζαν όλην τήν νύκτα 
μέχρι τις πρωινές ώρες. Τά νυχτέρια, τά καφενεία, οι συνοικιακοί χοροί, 
τά πανηγύρια τών εκκλησιών στά χωριά, οί γάμοι καί οί επισκέψεις εις 
τάς ονομαστικός έιορτάς, αυτά ήσαν ή ψυχαγωγία των. Τά μεγάλα σαλό
νια; τών σηροτροφείων, έβούϊζαν από τά τραγούδια καί τούς χορούς! Τά 
βρασμένα .καλαμπόκια ξηρά, κρεμασμένα μέ τήν μπακίρα. στόν1 «άλσο» τού 
τζακιού, δ χαλβάς, οί παιτλάκες, τά μηκίκια, τό κατσιαμάκι, οί μουσταλευ- 
ριιές, ή σταΐφλαρμιά, ή χαρνταλιά, τά ριτσέλια, τό πετιμέζι·, τά σχίσματα 
από αποξηραμένα φρούτα, τά 'βρασμένα κυδώνια, τά καρύδια, οί μεζέ
δες από δίερματίισιο ή τουλουμίσιο· τυρί, τά χοιρινά λουκάνιΙκα καί πρό πάν
των τό κρασί, έδιναν μεγαλύτερον πόνον στά οικογενειακά αυτά γΙλέντια, 
"Ολα τά σπίτια πλούσια καί φτωχά είχαν άφθονα τά προϊόντα τής παρα
γωγής των καθώς καί κάποιαν οικονομική άνεσι. Τά κουκούλια καί τό 
κρασί πού πουλιούνταν σέ ίκανα,ποιητικές οπωσδήποτε τιμές, καθώς καί τά 
φασόλια, καί μερικά άλλα αγροτικά εισοδήματα, τούς 'έξησφάλιζα'ν τήν 
συντήρησίν των. Πολλές φορές κατά τά νυχτέρια εάν δέν είχαν κάποιον 
γνωστόν, των μουσικόν, έπλήρωναν ένα ιάπό τούς μουσικούς πού έπαιζαν 
κάποιο όργανο εις τούς δημοσίους χορούς ή τούς γόμους. Αυτά τά μου
σικά όργανα ήσαν ή λύρα, τά νταούλια, ή γκάιντα, τό 'κλαρίνο, τό βιολί, 
ή ή λατέρνα. Τούς δργανοπαΐκτες τούς έπλήρωναν μέ τό καίθοριζόμενον 
ποσόν καί τούς φιλοδωρούσαν επί πλέον, κολλώντας τό νόμισμα στο μέ
τωπό τους ή ρίχνοντας το στην τσέπη τους. Ανάμεσα εις αυτούς τούς μου
σικούς ό πιο λαοφιλής ήτο 6 γέρων λυράρης Άγουραστές ή χαϊύευτικώς 
Γκουτές. Αυτός έπαιζε τήν λύραν, συνήθως εις τό ύπαιθρον, εις κάθε στρο
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φήν τού χορού 'όξέπειμπεν ©ίς τους άκρσατάς του, από εν κροτούν αέριον, 
καί τόσον πολλά που όλοι ξεκαρδίζονταν ατά γέλια. Κάποτε πού παρευ- 
ρέθη είςτόν χορόν ένας Τούρκος, (οδήγησε τον γέροντα γελωτοποιόν εις 
το δικαστήριον νά τιμωιρηθή, 'διότι τον προσέβαλε καί τό έκαμε δήθεν δι1 
αυτόν! Ό  Τούρκος δικαστής ίαφού έπείσθη έμπράκτως ότι δ γόρωίν λυράρης 
λόγφ ειδικής παθήσεώς του, ήδύνατο· νά βγάζη, τά κρατούντα αέρια όταν 
και όσα ήθελε, τον έξιεδίωιξε γελώντας. Ή  στιχομυθία; κατά τους αυτόπτας 
μάρτυρας διειξήχθη ώς 'έξης: Διατί τό 'έκαμες αυτό; Είναιι τό πάθος μου 
Έφέντη άν 'δεν ξεφουσκοίσω θά πειθάνω. Και μπορείς οπόταν θ'έλιεις; μά
λιστα έφέντη μ ’· καί όσες θέλεις; ναι έφέντη μ’. Τότε στάσου έιδώ στην 
πόρτα έξω νά ακούσαμε. Καί σταθείς, ειπών Τιβέριος, επί πολλήν ώραν 
έδινε τά φιλοδωρήματα, μέ την έκπυρσοκ ρότησιν των αερίων. «Κάτσ μπορ
ντά έσέικ όχλου εσέκ» τόιν «διώξε μ’ αυτήν την 'βρισιά ... Κα!τά τά νυχτέ
ρια πλήν τού χορού, 'διηγούντο· διάφορα 'ανέκδοτα, ή παραμύθια ή ιστο
ρίες, τον Ιωσήφ, τόιν Πετειφρή, τον Όδυσσόα. κλπ. έλεγαν αινίγματα, σόκιν, 
γλωσσοδέτες, έπαιξαν 'διάφορα, παιγνίδια όπως τον κάμπο, τό λέλιαικα, τό 
δαχτυλιόι, κούκος ή άνεμος καί 'διάφορα, χαρτοπαίγνια. Ακόμη τραγουδού
σαν τραγούδια ιδωίματίου ή εθνικά καί καλλιεργούσαν τό εθνικόν των φρό
νημα, Έ ν γ'έΐνίΘΐ τό γέλια αντηχούσαν σε δλη τη γειτονιά καιθώς καί τά 
ρυθμικά βήματα του χοροϋ. Πολλοί οίκογενειάρχοι 'διά νά μ;ή χάσουν τό 
γλέν,τι έπαιρναν μαιζύ καί τά άρρωστα μωρά τους ακόμη. Φημολογεϊται 
πώς, ένα τέτοιο γλεντζέδικο· αντρόγυνο πήγε στό νυχτόριίο μέ τό έτ.οΊμισθ'ά- 
νατο μωρό τους. Σκεπασμένο τό άφησαν σε μιά γωνιά καί ©χόρευαν. Κά
ποτε που πήγε1 νά τό δή ή μάνα, του τό βρήκε πεθαμένο. Έκάλεσε τον άν- 
δρα, της κρυφά καί αφού· τό είδε καί αυτά τής είπε: Τρία έχομε σέ έννηά 
μήνες θά 'αντικαταστήσουμε κι’ αυτό* σκέπασέ το· καί πάμε νά χορέψουμε 
Καί αφού έχάρεψαν πολλές ώρες, τό πήγαν σπίτι τους καί τό πρωί τό έθα
ψαν. Φώτα εις τούς δρόμους δεν υπήρχαν. Τά περισσότερα σπίτια φωτί
ζονταν μέ δαδιά. Διά τούτο· «πήγαιναν στα 'νυχτέρια μέ σπαρματσέτα, μέσα 
σέ ειδικά φαναιράκια. Μπροστά «πήγαινε 6 αρχηγός κρατώντας στό ένα χέρι 
τό φανάρι καί στό άλλο μιά χοντρή ράβδο· κρανιάς, πίσω του δέ δλη ή οι
κογένεια. Στό γυρισμό όμως πού 'εγίνετο ιάργά τήν νύκτα, τούς έπιαίν'ε 
φόβος από τά φαντάσματα. Πολλοί επιτήδειιοι, εκμεταλλευόμενοι τον φό
βον αυτόν, ιμέ διάφορα τεχνάσματα έδημ,ιουιργυϋσαν πανικόν. Τέτοιες ιστο
ρίες καί ανέκδοτα νυχτεριών κύκλο φορούν1 πολλά άιπό τότε. Άπό αυτά 
θά σάς διηγηθώ μερικά πού κατώρθωο'α νά πληροφορηθώ.

'Ιστορίες, άνέκδοτα, γεγονότα.— 1. Κάποιος Σουφλιώτης εγγράμ
ματος διηγούμενος τά κατορθώματα τής νεότητάς του έλεγεν ένα βράδυ είς 
τούς φίλους του: "Οταν 'έσπούδαιζα, στην Αθήνα, ήμουν ένα ωραίο· παλ- 
ληκάρι, μέ ψηλό ανάστημα, ωραία σγουρά μαλλιά καί είχα, μεγάλη ομορφιά.
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Για νά πάω από το σπίτι. μου στο Πανεπιστήμιο, περνούσα κάθε μέρια από 
το 'δρόμο τού' παλατιού. Μία από τις βασιλοπούλες τις 'πόρος Γεωργίου υοΰ 
A ' με έβλεπε τακτικά ά,πό το παράθυρο και με αγάπησε παράφορα m i 
έκλαιγε για μένα;. Τότε το ώιμολόγησε οτόν πατέρα, της του βασιλέα καί 
αυτός με ειδοποίησε! καί πήγα στο παλάτι. Έίχιεΐ, ό βασιληάς μού είπε m i 
μέ παρακαλούσε νά με χάμη γαμπρόν του·. ’Εγώ άρχισα νά διαμαρτύρωμ,αι 
και νά άρνούιμαν μέ έπιαισε ένας φόβος πώς ήταν δυνατόν νά πάρω βα
σιλοπούλα m i νά την φερτό κ'αμμιά φορά καί εδώ ιστό Σουφλί; ’Έτσι δεν 
δέχτηκα μέ κανένα τρόπο· νά γίνω γαμπρός του βαισιληά. Οί παίριστάμενοι 
τον ήκουον καί τον έβλεπον μέ θαυμασμό. Τότε 6 παρευρισκόμενος έικεϊ 
αδελφός του ιμέ ταχύτητα, τοΰ αστράφτει έινα; 'χαστούκι 'λέγονιτας: Νά βλάκα 
γιά νά μάθης. Λυτός διαμαρτυρήθηκε. -—Γιατί ρέ μέ δέρνεις; —Γιατί 
άμα έπαιρνες ©συ τη βασιλοπούλα τοόρα θά ήμουν κι’ εγώ υπουργός. Τί 
σοΰ χρωστάω εγώ νά είμαι φτωχός; νά πάμε σπίτι καί θά σέ κανονίσω·. 
Αυτός τά χρειάσθηκε καί είπε: —Ψέμμιατα ρέ σάς λέγω. Καί όλοι έσκα
σαν στά γέλια.

2. 'Ένας άλλος διηγούνταν ότι, όταν γιορτάζονταν το πανηγύρι τοΰ 
μοναστηριού1 τής Κορνοφωληάς πήγε m i αυτός μέ τούς φίλους του. Έκιεΐ 
γένονταν 'ολονύχτιοι χοροί από τό κάθε! χωριό χωριστά. 7Ηταν τότε χιλιά
δες τά πλήθη πού πήγαιναν νά προσκυνήσουν την θαυματουργή είκόνα 
τής Παναγιάς, από όλα τά χωριά Όιρεστιάδος, Διδυμοτείχου καί Σου
φλί ου. Έκεϊ πού 'έ χόρευαν πηδηχτόν χορόΙν τά 'κορίτσια, κάποιου χωριού, 
πήγε καί αυτός καί πιάσθηκε ανάμεσα σέ δυύ κοπέλλες καί έβαλε τά χέρια 
του στους ώμους των κίοριτσιών γιατί τέτοιυος ήταν ό χορός (συγκαθστός) 
αρκετή ώρα έχ άρετε στο ημίφως τής νύχτας. ’Iχού!!! Κάποτε όμως έγινε 
αντιληπτός. «Α!!! Ρέ αυτός δένει θκός μας: ’Αμέσως τότε όλοι τρέχουν 
στά αμάξια, αρπάζουν «κλιμιές» καί τον κυνηγούσαν. Τρέχοντας νά σωθή 
σκοντάφτει καί κάθεται μέσα, στο ζεματιστό λάδι, στον ταβά ενός πουλητή, 
πού έφκιιαχνε «μηικίκια» καί λουκουμάδες. ’Από τούς πόνους 'έφώναζε δυ
νατά: ’’Ώλελ,ε! μάνα! οί χωρικοί έφυγαν. Οί παρατυχόντες φίλοι του, τον 
έβαλαν καί .κάθισε στο νερό τής πέτρινης (κοπάνας) λεκάνης, τής βρύσης 
τού μοναστηριού1. 'Ό ταν συνήλθε, τό!ν 'οδήγησαν σπίτι του·, εδώ στο Σου
φλί. Τόν ά'λλο· χρόνο, γιά νά, έκδικηιθή, αγόρασε σακκούλες κόκκι/νο· πιπέρι. 
Κρυφά, έβαλε παιδάκια καί τό σκόρπισαν στο χώμα, εκεί πού χόρευε, τό 
ίδιο χωριό. Οί χωρικές όπως δεν φορούν καί αρκετά εσώρουχα, έκαίονταν 
άιπό τό πιπέρι πιού μέ τό χορό τινάζονταν στον αέρα, φταρνίζονταν συνε
χώς, δάκρυζαν τά μάτια τους, έτρεχαν στη βρύση νά πλυθούν καί κανείς 
δεν ή μπορούσε' νά χορέψη καί άγνωστον εάν άνεκάλυψαν τό αίτιον.

3. 'Ένας άλλος διηγείτο πώς κατά τό ψάρεμα στον ποταμό 'Έβρο, 
πού γίνονταν από όλους τούς Σουφλιώτες 'ελεύθερα', χωρίς κ'αμμιά άδεια,
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για νά φοβερίση τούς φίλους τούς του νά μη πηγαίνουν σε ώρωμενο μέ
ρος τού ποταμού, οπού* το ήθελε διά νά ψαρεύη μόΐνος του, έκαμε το έξης: 
Πήγε πιο ενωρίς, από τούς άλλους, wait κρύφθηικε μέσα στα σαγούτια 
(ιτιές). Σε λίγο, ήρθαν m i εκείνοι, έρρ'ΐξαν το δίχτυ m i κάθησαν νά πε
ριμένουν νά πιαστούν ψάρια.. Αυτός κρυφά μέ βουτιές τοποθετήσει τό δίχτυ 
όπως τό ήθελε. "Έκρυψε τά ρούχα του, έβαλε μαλλιά m l γένεια. καί έκαμε 
τό πρόσωπό του φοβερόν τέρας. "Οταν άντελήφθη ότι. έκείνοιΐ ήρχονιο νά 
τραβήξουν τό δίχτυ έκαμε, μυά 'βούτα κ:αι έχωσε τό κεφάλι του μέσα στο 
δίχτυ. Τό μέρος ή to 'κατάλληλον ι&ι’ όλα. αυτά. Τραβώντας έκεΐνοιΐ τά δίχτυ 
τί νά ίόούν! Μέσα στο δίχτυ έβγαινε σιγά - σιγά ένα τέρας σαν ανθρώπινο 
κεφάλι, με γουιρλωμένα μάτια, γένεια και μαλλιά! Στη στιγμή, πετούΙν τά 
σχοινιά καί τό δίχτυ καί τρεχάλα, οπίου φυγή, φύγη. "Έφτασαν λαχαινιαισμέ- 
νοι, ήμιλιπόθυμοι στο Σουφλί καί διηγούντο εις όλους τό πάθημά των, 
με τό φάντασμα.. Αιά πολλά χρόνια ούδιείς έψάρευε είς αυτό1 τό στόχειωμένο 
μέρος έκτος τού' επιτηδείου φιάκα, πού έκαμινε τον άφοβο. "Τστερα από 
χρόνια διηγείτο τό κατόρθωμά. του καί όλοΊ γελούσαν μέ τό έξυπνο· τέ
χνασμα.

4, "Ενας άλλος τέτοιος τύπος 'έ γνώριζε ότι, όταν θά έφευγαν οί νυ- 
χτέριοι θά περνούσαν από τον δρόμο* τού σπιτιού του. ’Από ενωρίς εφόδιά - 
σθηκε. μέ ένα μακρύ σχοινί καί 4— 5 μακρυά γυναικεία πουκάμισα. Σέ 
ώρισμένη ώρα τής νύχτας πριν νά 'διαλυθούν οί «νυχτέριοι», έδεσε τή μιά 
άκρη τού σχοινιού από τό παράθυρο τού άντικρυνού σπιτιού· έπέραισε στο 
σχοινί τά μανίκια από τά πουκάμισα: καί κρατώντας την άλλη άκρη από τό 
παράθυρο τού 'δι'κοϋ του σπιτιού, πότε έχαλάρωνε καί πότε έτέντωνει πέρα 
δώθε τό σχοινί. "Ετσι τά άσπρα πουκάμισα στο σκοτάδι τής νύχτας φαί
νονταν νεράιδες, νά χορεύουν! "Οταν, περνώντας οι νυχτέριοι, είδαν από 
αρκετήν απόσΤασιν τά κινούμενα υποκάμισα, τά ένόμισαν γιά νεράιδες. 
«Διέ τι, ριέ, ίκεί ιάπάν στοιχειά ρέ! θέβγατι άγλήγουρα!» καί κατάιφοβοΊ 
έτρεχαν όπου ό καθένας έγνώριζε συγγενικό του σπίτι γιά νά κρυφθούν, 
σβαρνίζοντας τά μωρά καί κλαίοντας οί γυναίκες καί τούς έπότιζαν εκεί 
μέ άρμύρα, (άλμη). Τό μέρος πλέον έκεΐνο έθεωρεΐτο στοιίχειωμένο ώς 
που κατώρθωσαν μερικοί τολμηροί, νά άνακαλύψουν τό- κόλπο καί γελούσαν 
όλοι μέ τά συμβάντα.

5. "Ενας άλλος, είχε) ετοιμάσει από ενωρίς μερικές χελώνες· τούς κόλ
λησε στη ράχη μερικά κεριά καί την ώρισμένη ώρα πού ακούονταν ό θόρυ
βος καί τά βήματα τών διερχομένων «νυχτέριιων» εξαπέλυε άινά μίαν φω
τεινήν χελώναν. "Οταν οί «νυχτέριοι» από μακρυά έβλεπαν τό κινούμενο 
φώς, έτρεχαν όσο βαστούσαν τά κότσια τους διά νά σωθούν από τό φάν
τασμα πού τούς κυνηγούσε. Οί φτέρνες τους, έφταναν στο κεφάλι, τρέχον- 
τας. "Εως ότου καί πάλιν άνεκαλύιπτειτο' από τούς τολμηρούς καί αυτό τό
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τέχνασμα. "Ομως οι 'εφευρέται τρομσκράταί εφεύρισκον άλλα τεχνάσματα.
6. Κάποιος άλλος, επήρε σφυρίχτρες διαφόρων ήχων και βεγγαλικά 

φώτα. Έκρύβετο πίσω από ένα. πηγάδι, ή τοίχον, ή φράχτην, καί όταν έβλεπε 
δτι πλησιάζουν ο·ί «ινυχτέριοι», «σφύριζε δαυμονιωδώς καί ερριχνε φωτιές 
στον αέρα. Οί νυχτέριοι όταν αντιλαμβάνονταν το τρομερόν φάντασμα 
δρόμ,ο κιαί οπού φυγή, φυγή. Πολλοί ξιενυχτοΰσαν καί διιενυικτέρευαν σέ 
ξένα σπίτια., διά τον φόβον τοΰ φαντάσματος. Καί τήΐν ήμερα, «πήγαιναν 
στά σπίτια τους, έως δτου έγένετο καί πάλιν ή άνακάλυψις τοΰ φοβερού 
τέρατος καί ήσύχαζεν 6 'κόσμος.

7. Πολλές φορές όμως τά αστεία αυτά είχαν περισσότερον δυσάρεστα 
αποτελέσματα. "Οπως 'διηγούνται, ένας που εκαμνε το φάντασμα τυλιγμέ
νος με άσπρο σεντόνι·, ‘εσκοτώθηκε από ένα κυνηγό ως φάντασμα. "Οταν 
έγινε αντιληπτόν ήτο αργά.

8. Κάποιος άλλος σέ ένα νυχτέρια, έβαλε στοίχημα δτι δεν φοβείται 
καί τον έστειλαν τά μεσάνυχτα, εις το νεικροταφεϊον να μπήξη ένα μαχαίρι. 
Μπήγοντας το μαχαίρι, στη 'βία που είχε, έκάιρφωσε καί τήιν άικρα τής κά- 
πας του. Τραβώντας νά φΰγη ένόμισε δτι τον τραβούσε τό φάντασμα, 
έσχασε ή χολή του καί άπέθανε επί τόπου, από τον φόβον του. "Οταν οί 
φίλοι του είδαν δτι αργούσε νά γυρίση, ©πήγαν στο νεκροταφείο μέ φανά
ρια καί τον βρήκαν άναίσθητυΐν, νεκρόν καί διεπίστωσαν τό συμβάν. Συν 
τώ χράνφ ό πολιτισμός έχει εξαλείψει αυτά τά έθιμα, καί τά νυχτέρια πού 
γίνονται πολύ σπανίως ακόμη, γίνονται ώς χοροεσπερίδες ή ώς 'επισκέψεις 
ολίγων ωρών καί μέ άνθιρωπιστικώτειρην συμπεριφοράν.

Ή  jtavrjyvgtg τον Σονψλίου τό έτος 1 8 7 5 .— «Ό γέρο Βαγγέλης 
καί τό πανηγύρι». Μάϊος τοΰ 1875.— Τό πανηγύρι τό Σουφλιώτικο, 
βρίσκεται στο ζενίθ τής λειτουργίας του. Οί διάφοροι πανηγυριώιτες έχουν 
φθάσει από τά διάφορα μέρη τής Θράκης καί Μ. Άσίαις οκτώ ήμερες πριν 
νά φθάιση ή 9η Μαΐου ή ήμερα τής ένάρ'ξεως τοΰ πανηγυριού. Βιάζονται 
γιά νά 'προλάβουν τό καλλίτερο· μέρος τής αγοράς, διά νά στήσουν την πα- 
ραγκούλα τους, τό περίπτερο· ή τό σουργκί δπως τό λένε καί νά άραδιάσουν 
τά έμπορεύμαίτά τους. Τά σουργκιά ήταν καμωμένα, μέ καδρόνια, σάν τε
τράγωνα καμαράκια καί μέσα είχαν ράφια ικαί καρφιά όπου 'έσκαλοόνονταν 
καί άραΐδιάζονιταν τά εμπορεύματα μέ τάξη. Ά π ’ έξω ήταν καρφωμένη 
λινάτσα, γύρω - γύρω·. Εις τό έμπροσθεν μέρος ή λινάτσα έσηκώνειτο πρός 
τά πλάγια την ήμερα σάν σκηνήν θεάτρου καί έ,κατέβαινε τό βράδυ, διά νά 
κοιμηθούν μέσα οί έμποροι. Τέτοια: σουργικιά ήταν καμωμένα, εις δλο τό μή
κος τής κεντρικής οδού, από τον παιδικό σταθμό έως τά ζαχαροπλαστεία 
καί πιο πέρα ακόμα, καί ιάπο την πλατεία, τής αγοράς έως την πλατεία. Άγε- 
λαιδαριάς προς τό Α ' σχολείον. Καί τί είδους 'εμπορεύματα δεν ευρισκε 
κανείς μέσα σ’ αυτά, Σέ μιά σειρά ήταν τά εμπορικά τής Μπρούσας καί
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του Έσκί - Σεχίρ, όπου ©πουλούσαν κλαδευτήρια. (ματάδες) πριόνια, θερ
μόμετρα, φακούς μεγεθύνσεως καί πολλά άλλα ©ΐδη 'σχετικά μέ την ση
ροτροφίαν. Σέ άλλη σειρά ήταν τά εμπορικά τής Πόλης, όπου ©ίχ'ον ύφά
σματα διάφορα- ατλάζια κλαδωτά, 'βελούδα, μαγλίκες, τσεμπέρια, λαχόρια, 
καισμίρια, δαμάσκες καί παντός είδους ρουχισμόν. Σέ άλλη σειρά ήταν οι 
παράγκες τής ’Αιδιριαινίουπάλειως, όπου είιχ'ον σκεύη. μπακιριικά, γουδιά μπρούν
τζινα ή ξύλινα, σιδεροσίνια., ταβάδες, τ-εντζερέδες και παντός ειΐδους νοι
κοκυριά. Σέ άλλη σειρά ήταν οι παράγκες τού Διδυμοτείχου μέ σκαλωμένα 
μέσα παπούτσια καί παντόφλες ράφτες ή καρφωτές διαφόρων ειδών, αν
δρικές, γυναικείος ή παιδικές. Και πιο κάτω' σέ άλλες σειρές, ήταν τά 
σουργκιά τής Σμύρνης, Καλλιπύλεως, Μαικράς Γέφυρας, Σαράντα. ’Εκκλη
σιών, Φιλίππουπόλεως, Αίνου καί Μαρώνειιας μιέιχριι Ξάνθης. Κοντά ή 
μία στην άλλη κόλλησές ήσαν οΊ παράγκες, μπροστά απά τά μαγαζιά τά 
Σίουφλιώτικα καί αφήνουν μόνον τήν είσοδον ελευθερίαν εις αυτά. ’Αλλά 
καί οί Σουφλιώτες έμποροι 'βγάζουν καί αυτοί έξω καί εκθέτουν τήν ήμέριαίν 
τά εμπορεύματα τους τά σπουδαιότερα. Στην πλατεία τής -αγοράς υπάρχουν 
σιτηρά εκλεκτά μέσα σέ σακκιά ή σέ στίβες, διαφόρων ποιοτήτων, έκ. τής 
Ανατολικής Θράκης, από το Κιοπλί, τό Κατήκιοΐ καί άλλων άντιπέραν 
χωρίων, πού τά ©περνούσαν από τήν άν τι πέραν όχθη τού "Εβρου, είς τό 
ύψος τού χωρίου Έντέκιοϊ, μ.έ μιεγάλα. καράβια, μαζί μέ τά αμάξια καί τά 
ζώα. Καί ©περνούσαν μέ τά. καράβια αυτά, όλα τά προϊόντα; κάθε εποχής. 
Καρπούζια, πεπόνια, γαλακτερά, πουλερικά καί άλλα. Πιο επάνω είναι τά 
λαχανικά, κρομΰδια, σκόρδα καί διάφορα άλλα, όπως καί σήμερον ακόμη 
γίνεται κάθε Σάββατον, μικρά υποτυπώδης άπομίμησις τής πανηγύρεως 
εκείνης. Πιο πέρα υπάρχουν στίβες από μαλλιά καί βαμβάκια, στη σειρά. 
Άκόιμη πιο έΐπάνω· τά πολυερικά: γ άλλοι, χήνες, κοτόπουλα, όλα μέ δεμένα 
τά πόδια καί βραδιασμένα ιμέσα: σέ μεγάλα πανέρια- ή κάσες. Καί στ'ό πλάγι 
τά γαλακτερά. Τί θαυμάσια βούτυρα· είναι εκείνα, τής Ανατολικής Θράκης, 
κίτρινα, κρέμ, λευκά σέ διάφορες αποχρώσεις καί ποιότητες πού μοσχο- 
χολούν από φρεσκάδα. Μυζήθρες διάφορες, κισίκι, νόρι, καπίκι, τσιτακί- 
σιο γιαούρτι, πάμφθηνα νά χορτ-άση ή 'φτώχεια- γι’ αυτό έμεινε, νά λένε: 
«φάτε, σήμερα έχομε πανηγύρια;». Μά τό πιο σπουδαιότερο' 'εμπόρευμα πού 
είναι τό σήμα κατατεθέν τού πανηγυριού, είναι τό εκλεκτόν καί φθηνό 
γλύκισμα τού πανηγυριού δ «τσιροχ-αιλβάς». Πήγες στο πανηγύρι καί δεν 
έφαγες τσιρλοχαλ'βά, είναι σάν νά μη πήγες. Πουλιέται μέσα σέ κάτι με
γάλες κάσες ξύλινες, πού έχουν κολλημένο μέσα; λαδόχαρτο. Είναι λευκός, 
γλυκός καί 'άιφ-ράτος. "Οσοι -δέΙν πήγαν στο πανηγύρι τόν περιμένουν μέ 
αγωνία μέσα στά ξύλινα; 'ειδικά κουτιά. Τά παιιδιά γκρινιάίζιουν' τις μάνες 
καί τούς μπαμπάδες νά πάρουν τά 'μεταλλίκια καί νά τρέιξουν στο πανη
γύρι. Στο ένα χέρι βαστούν τό τσιγαρόχαρτο- μέ τόν τσιρλοχαλβά καί σκύ
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βουν καί τον γλύφουν ίΐνώ πασαλείφουν τις μύτες τους %«ί οτ' άλλο χέρι 
κρατούν τή σφυρίχτρα καί πότε - πότιε σφυρίζουν καί πότε γλύφουν. Τί 
σφυρίχτρες είναι Ικεΐνες! χάρτινες πού φυσώντας ξετυλίγονται καί τυλί
γονται πάλι μάνες τους σφυρίζοντας, μεταλλικές σέ διάφορα χρώματα 
πού βγάζουν δλους τούς ήχους τής μουσικής. Οί δρόμοι βουίξουν από τις 
σφυρίχτρες (ίντιουντιούκες) των παιδιών σωστό πανδαιμόνιο. ’Έτσι ομορ
φαίνει τό πανηγύρι καί ξυπνάει ατούς γέρους τά νειάιτα τους καί θυμούνται 
κι’ αυτοί ότι κάποτε ήταν παιδιά καί σφύριζαν, καί ξεχνούν άτι σε λίγο 
τούς περιμένει ή αιώνια ζωή. Τι κρίμα! ’Άραγε, θά ξήσουν ιός τό επόμενο 
πανηγύρι; Ά ς  φάμε καί ας χαρούμε βρε παιδιά: Τί μάταιος πού είναι αυ
τός ο κόσμος!!!

Εις τό μόσοίν τής πλατείας όπως σήμερα είναι τά περίπτερα, είναι ανοι
γμένες 'κάτι πελώριες όμπρέλλες, γαρνιρισμένες γύρω με κόκκινα φεστόνια. 
Κάτω από αυτές επάνω σέ τραπέζια μέσα σε μεγάλες 'γυάλες υπάρχει λε
μονάδα χρωματιστή. Κόκκινη, άσπρη, κίτρινη, πράσινη, παγωμένη. Ή  
φωνή τού πωλητή ξεχωρίζει μ/έσα στο θόρυβο τού πλήθους: «λεμονάτα- 
τζης!... Μπούζ-λεμονάτα, μπούζ!!!...». Καί ό λεμονάτατζης, παίρνει ενα μι
κρό γυάλινο σωλήίνα. σάν οίνήρηση, στο μέσον χονδρό, to σκεπάζει ιαπό επάνω 
με τό μεγάλο δάχτυλο, έπειτα· τό 'χώνει στη λεμονάδα, τό τράβα, ξεσπε- 
πάζει τό δάχτυλο καί τό υγρό τρέχει μέσα στα ποτήρια. Π ιό πέρα είναι οί 
«πιάνκουτζήδίες». ’Έχουν μπροστά του» ένα. στρογγυλό ξύλινο ταμπλά 
καί μια βελόνα στο μέσον σάν πυξίδα, πού γυρίζει ίλιγγιωδώς, επάνω· σέ 
άραδιασμένα γύρω· γύρω λουκούμια, καρφίτσες, τσιμπούκια, καί άλλα δώρα.. 
Κάποτε σταματά ή βελόνια, σέ κανένα λουκούμι. Τά μεταλλίκια πέφτουν στη 
σειρά επάνω στο νταμπλά από τά παιδιά καί τούς χωρικούς πού θέλουν νά 
δοκιμάσουν τήν τύχη τους. IIιάνκουτζης!!!.... Τυχερά λουκούμια φωνάζει 
χαρούμενος ό μικροπωλητής:... Μπροστά σέ ένα καφενείο, ένας ταχυδα
κτυλουργός, «μάγος» στρώνει κάτω ένα δέρμα τίγρεως, κάθεται, καί βάζει 
επάνω σ’ αυτό μπροστά του· μιά τράπουλα χαρτιά, ένα τάσι μέ νερό καί 
•μΐ'ά φούχτα κουκιά. ΈΙδώ- ό μάγος!... ρίξετε έΐνα. κουκί στο τάσι καί τό πνεύμα 
πού θά κα'τειβή θά πή τό τυχηρό σας. Τό παιδί τού καφενείου πού είναι καί 
ψάλτης στην εκκλησία: 17—18 ετών ακούει· τό μάγο, βγαίνει έξω καί θυ
μωμένα τού φωνάζει. Εμπρός φύγε από δώ πήγαινε αλλού, είσαι απα
τεώνας. '(3 μάγος σρνεϊται τά φύγη, τό παιδί τον σπρώχνει. Τότε ό μά
γος κυττάζει τον ουρανό "ψιθυρίζει μέ ακατανόητες συλλαβές καί λέει. 
Τιάρα νά δής θά σέ μαγέψω. Τό παιδί γελάει καί ξαναρχίζει τή δουλειά του. 
Ό  κάμπος, είναι γεμάτος από αμάξια καί ζώα. Σέ ένα μέρος τού κάμ
που είναι, κοπάδια από οικιακά ζώα·, πού πουλιούνται- έτσι ατά πολύ παληά 
χρόνια πουλούσαν καί τούς ανθρώπους! Τά νταούλια, χτυπούν τούς αμα
νέδες γιά νά δίνουν κέφι ατούς πωλητάς «τζιαμπάζηδες» καί ατούς άγορα-
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στάς, πού πάντοτε σχεδόν τελειώνουν τή συμφωνία τους, μέ ένα ούζάκι 
καί μερικούς μεζέδες στα πρόχειρα σέ υπόίστεγα, διπλανά %αφε!νε!δάκια. 
Βεβαίως χαίρεται 6 πω-λητής άλλα χαίρεται κιαί δ αγοραστής πού -αξιώ
θηκε να απόχτηση τό πο-θούμ-ενονι ζωον: αγελάδα, βώδ-ι ή άλλο ζώον. Σέ 
ένα ανοιχτό καί 'ευρύχωρο μέρος τού κάμπου, είναι καί τά διάφορα •θεά
ματα, τά «τζιαμπάζια» όπως τά λέει δ λαός. Σπουδαϊον θέαμα είναι τά 
ιπποδρόμια'., οπίου ·οί τζό-κεϋ με ειδικές στολές, τρέχουν καί κάμν-ουν διάφο
ρες ασκήσεις επάνω στά άλογα. 'Ένας από αυτούς πού τρέχει στο δρόμο 
καί πηδάει επάνω από μιά γυναίκα πού -φορτωμένη μέ τή στάμνα έφερνε 
νερό από τον 'Έβρο ποταμό. Ή  γυναίκα, όταν είδε μπροστά της τον κα- 
βαλλάρη, τάχασε όμως αυτός δεν την άγγιξε καθόλου καί βρέθηκε 2—3 
μέτρα πιο μπροστά από αυτήν. Ό  κόσμος τον χειροκρότησε- καί δεν ξε
χνούσαν αυτό τό θέαμα. "Άλλοι σχοινοβάτες, -έπειρπατοϋσαν καί έκαμναν 
διάφορες ασκήσεις επάνω στά -σχοινιά, σέ αρκετό ύψος. 'Ένας από αυ
τούς 'έσφαξε ένα .αρνί ιέπάνω- -στο τεντωμένο σχοινί. "Άλλος έχόρευε εκεί 
πάνω·. Εις άλλο μέρος είναι ή παιλαιίστρα όπου εις ώρισμέϊνες ώρες τής 
ημέρας γίνεται τό πάλαιμα. ή τό γκιουρέσι, όπως έλεγε το. Άλλου είναι οΐ 
ταχυδακτυλουργοί μέ τά θαυμαστά θεάματα τους, καθώς καί φαικίριες πού 
τρυπουν ιμέ βελόνες τό σώμα τους καί τόσα; άλλα. Ακόμη έρχοινται καί κι
νητά θηριοτροφεία, μέ λεοντ-άρια, τίγρεις, φίδια, καί άγρια θηρία' μέσα στις 
κλούβες, καί πολλά άλλα θεάματα. Τί πλήθος Θεέ μου· ήταν εΧεϊνο! Χιλιά
δες άνθρωποι από όλα. τά μέρη τής γης συνωθοΰίνταιΐ στους δρόμους καί 
προ πάντων στην -αγορά διά νά περάσουν. Τί φτάνει καί ή Αθήνα. 'Όπως 
λει ό λόγος: «μήλο- νά. ρίξης δεν θά πέση κάτω·». Ό  κάθε νοικοκύρης καί 
νοικοκυρά Σουφλιώτης ή Θρακιώτης θά σηιμειώ-νη, όλο τό χρόνο τί νοι
κοκυριό τού χρειάζεται για νά. τό άγοράση από τό πανηγύρι. Τώρα θά 
άγοράση τι) ταψί ή άλλο- δώ-ροίν διά τήν κουμπάρα πού έστεφάνωσε ή θ-ά 
στεφάνωση -αυτόν τό χρόνο-. Τά εκλεκτά υφάσματα γιά τήν προίκα τής 
κόρης ή τού γυ-ι-ού ή της νύφης. Τά γκέμ-ια. τ-ού -αλόγου, τά μεγάλα ψαλίδ-ια, 
τή ζώνη- μέ τά μικρά κλειδιά γιά τις ήλικιωιμένιες γυναίκες καί τή φαρδειά 
ζώνη γιά τις νέες ιμέ τά μεγάλα κλειδιά πιού έχουν σκαλι-σμένον τον δικέ
φαλο αετό, καί τις στενές ασημένιες λουρίδες, τά κομμάτια λεγάμενα, ή 
τις ντούμπλες καί τά φλουριά. 'Όλοι ο-ί κάτιο-ικο-ι τής Θράκης Ανατολικής 
καί Δυτικής, τής Μικρας Ασίας καί άλλων μερών έρχονται νά αγοράσουν 
ή νά πουλήσουν. Μεγάλη- καί εξαιρετική εμπορική κίνησι-ς. ’Οκτώ ήμερες 
βαστούσε ή προετοιμασία καί άλλες οκτώ τό πανηγύρι μέ τήν ανταλλαγήν 
των εμπορευμάτων. Σ ’ αυτή τή -μεγάλη άνθρωπο-θάλασσα τού πανηγυριού, 
δεν λείπουΐν καί οι χασομέρηδες πού πηγαίνουν νά διασκεδάσουν. "Έτσι καί 
οΐ'ι δυο συνομίληκοι γείτο-νες πούχουν άντικρυιστά. τά. μαγαζιά τους, δ με- 
γαλέμπορος -σιτηρών καί κου-κουλίων, δ νταή-Β-αγγόλης, καί ό τεχνίτης
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μουταφτσής, νταή,-Χρίστος, πού έχει το μεγάλο· καφενείο, βγήκαν νά σερ
γιανίζουν. Καί οι 'δυο έχουν ατό 5— 6 αγόρια παλληκάρια. m l αφού τούς 
δώσουν τις 'χρήσιμες οδηγίες για τη δουλειά τής ημέρας βγαίνουν m l 
κάθονται άντικρυστά στις πόρτες τους ή καί μαζί ο'ι δυό τους. Ό  Χρίστος 
λόγω του πανηγυριού έκάθητο με τούς φίλους του- καί θαμώνας του καφε
νείου έξω διά νά βλέπουν τά πλή'θη. Για μια στιγμή λέγει στους φίλους 
του. Τώρα θά πάω αντίκρυ στο Βαγγέλη καί νά δήτε πώς θά με διώιχνη. 
Νά μη γελάσετε·, και νά κρατήστε κάθε σοβαρότητα. Τότε σηκώνεται παίρ
νει τό ψαθί του, το μαξιλάρι, τό ναργιλέ του και πηγαίνει άΙντίκρυ στο 
φίλο του, νά 'βλέπουν τον κόσμο καί νά λένε όπως πάντοτε συνήθως έκαμαν. 
Ό  Βαγγέλης κάθεται στο σκαμνί πού ήταν ψάθινο κάθισμα χωρίς ερεισί
νωτο, τά σημερινά καθίσματα 'δεν υπήριχαΐν τότε. Ό  Χρίστος κάθεται στή 
«ψαθούδα» τής εποχής εκείνης, άκουμπάνει στον τοίχο και φυσάει τον 
ναργιλέ του. ’Έγουν πολλά νά λένε οι δυο φίλοι για τις δουλειές τους, γιά 
τΙς γυναίκες τους, κια'ι τά παιδιά τους. I Χειμάζονται κα'ι γελούν. ’Από άν- 
τ ίκρυ τού ς παρ ακολουθούν.

—Ξέρεις τί έσκέφθηκα; λέγει σε λίγο ό Χρίστος. Ό  Βαγγέλης τον 
κοιτάζει- περίεργος γιά νά μάθη τή σκέψι τού φίλου του. —Λέγε ντε νά 
μάθω κι’ εγώ τή σκέψι σου; —Νά λέω· με τό νού μου: έτσι όπως περνάει 
όλο αυτό τό πλήθος καί μάς βλέπουν εδώ, εμένα, νά κάθωμαι στην ψάθα 
καί νά άκουμπώ στον τοίχο κι’ εσένα νά κάθεσαι στο σκαμνί, τί θά λένε; 
—’Ό τι θέλουν άς λένε τί με μέλλει εμέΙνία γ ι ’ αυτός — Ναι αλλά δεν θά 
λένε άραγε, μέ τό νού τους: ΓΙοιισς από τούς δυό είναι δ νοικοκύρης σ’ αυτά 
τά 'μεγάλα πέτρινα μαγαζιά; ’Ασφαλώς χωρίς άλλο αυτός πού κάθεται 
στην ψάθα κα! άικουμπάει στον τοίχο αυτός είναι δ νοικοκύρης ενώ ό άλλος 
στο 'κάθισμα είναι ο φίλος του. Μ! μ! μ! μπράβο· άξιος καί έθυπνος άνθρω
πος. Τού αξίζει τώρα, νά πίνη τό ναργιλέ του. Αυτός τάκτισιε όλα, καινούρ
για είναι’ έτσι λένε γιά μένα. ’Έξαλλος δ Βαγγέλης σηκώνεται από τό 
σκαμνί και σπρώχνει τό Χρίστο· προς τά έξω· κάτω· 'από τό πεζοδρόμιο. 
—Εμπρός! σήκω γρήγορα! εμπρός φύγε απ’ εδώ. Γ ι’ αυτό ήρθες εδώ καί 
ξαπλώθηκες γιά νά λένε πώς εσύ είσαι δ νοικοκύρης; φύγε γρήγορα! νά 
δής ποιος είναι ό νοικοκύρης. Φταίουν τά παιδιά σου πού σ’ έχουν και τρώς 
κα'ι πίνεις καί μπεκρουλιάζιεις όληΐν την ήμερα, ενώ εγώ δουλεύω σκληρά 
κα'ι θ ’ άφήσο) στά παιδιά μου περιουσία πού νά μην εχη κανένας. Γρήγορα 
φύγε μέ τό καλό νά μή δαρθυύμε και τά χαλάσουμε. 'Ο Χρίστος υπό τά 
όμματα τών φίλων του πού άγωινιούν νά μάθουν τί συνέβη, σηκώνεται 
χαμογελώντας, παίρνει τά πράγματά του κα'ι φεύγοντας τού λέει: —Καλά 
άδερφάκι· κι’ άν είναι καί δεν μέ θέλεις, φεύγω. Τί θά γίνη βρε αδερφέ, 
μέ τό νά λένε πώς είναι δικά 'μου; μήπως και στά πήρα; δικά σου είναι όλα, 
χάρισμά σου. Μόνο έχω· νά σού πώ ότι; όσα περισσότερα θ ’ άφήσης στά
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παιδιά σου, τόσο αλιγώτερο· θά σε κυττάξουν ατά γειράιμιατά; σου, διότι θά 
μαλλώνουν ποιος νά πάρη τά καλλίτερα. Κι’ όσο βαστούσε εκείνο τό πανη
γύρι, οι δυο συνομήλικοι, ιάγαιπημένοι γειτόνοι, κυττάζονταιν από μαίκρυά 
άντικρυστοί σάν αγριόγατοι·. "Τιστιερα από αρκετά. χρόνια, ό ύπερογδοη- 
κσντούτης γέρο Βαγγέλης, έμούντζωνε τά μεγάλα πέτρινα μαγαζιά καί 
ελεγε στο γυιό τού Χρίστου. — Νά! νά! ;δσα πολλά τούς άφησα, τόσο πώ 
πολύ μαλλώνουν, καί υποφέρω μαρτύρια. τώρα στά γερατειά μου. Είχε δ·ί- 
κηο ό γέρος σου. Γνωστικός άνθρωπος· άπέθανε, καλοκυτταγμεΐνος καί ευ
χαριστημένος! Ένω Ίγώ! Νά! νά! ιέμούντζωνε τά μεγάλα πέτρινα, μαγαζιά. 
Δεν ωφελούν στον άνθρωπο: τά πολλά πλούτη, αλλά ή καλή καρίδιά, καί τά 
καλά μυαλά.

Κοινή οικογενειακή jtQcosν χ ή .— (Λεγομένη στά χρόνια τής σκλα
βιάς κάθε Σαββατόβραδο ώς παράκλησις). "Αγιος ό Θεός, "Αγιος ισχυρός, 
άγιος αθάνατος έλέησον ημάς. Κύριε ό Θεός ημών ό παντοδύναμος καί αό
ρατος. Έσύ καί 6 Μονογενής Σου Τίός καί τό πνεύμα Σου τό άγιον, πού 
κατοικείς εις τούς ουρανούς καί εις εν νεύμα. Σου τρέμουν τά Σύμπαιντα, 
Έσύ ©δημιούργησες τον Κόσμον. Έσύ έπλασες τον άνθρωπον από όλα τά 
πλάσματά σου καί τού έδωσες πνεύμα; εκ τού ιδικοϋ σου. Σύ δίνεις σοφίαν 
καί φρόνησιν εις όσους Σέ πιστεύουν καί έθεσες την μετάνοιαν ίδιά την 
σωτηρίαν των ψυχών μας. Είσαι φιλάνθρωπος, ίδιά τούτο έθυσίασες επί 
τού Σταυρού τον υιόν Σου τον μονογενή, 'διά νά 'χαρίσης καί πάλιν εις τον 
Άδάμ καί εις ημάς τον Παράδεισον καί την ουράνιον βασιλείαν σου. Θεε 
καί Κύριε τών Δυνάμεων. Σε πιστεύομεν ικαί σε παραικαλοϋμεν νά άνοι
ξης τούς οφθαλμούς τής ψυχής μας ίνα δυνηθώμεν νά έπικοινωίνήσωμεν 
μαζύ σου. Έιπίβλιεψον επί την δέησιν ήιμών τών αμαρτωλών καί αναξίων 
δούλων σου. Συγχώρησαν τά αμαρτήματα ημών τά εκούσια καί τά ακούσια. 
Καθάρισε τάς ψυχάς καί τά σώματα ημών .από πάντα μολυσμόν σαρκός καί 
πονηρού1 πνεύματος. Έπίσκεψαι την καιρίδίαν μας καί στήριξαν άκλόνητον 
την πίστιν μας προς Σε τον Τρισυπόστατον καί μόνον αληθινόν Θεόν. Δώσε 
είς ημάς καί εις όλος τούς άΙνθρώπους, υγείαν, ειρήνην, προκοπήν τοΰ 
βίου καί 'φρόνησιν. Αξίωνε μας ίνα με τή;ν ιδύναμιν τού .Αγίου Σου Πνεύ
ματος ζώιμιεν άνωτ,έραν ζωήν πνευματικήν καί καΐταπατώμεΐν πάσας τάς 
■σαρκικός επιθυμίας μας. Χάρισε μαις σωφροσύνην, αγνότητα, καρδίαν κα
θαρόν, εγκράτειαν, πνευματικήν 'χαράν, πραότητα, άνεξικακίαν, αγαθό
τητα, εργ'ατικότηται καί υπομονήν. Σε παριακαλούιμεν ίνα μάς έλευθερώσης 
από την υπερηφάνειαν, τό μίσος, τον έγωϊσμόΐν, την φιλαργυρίαν, την πλεο
νεξίαν καί από τούς εχθρούς μας. ’Απομάκρυνε τούς εχθρούς μας καί προ- 
φύλαξέ μας από την οκνηρίαν, τήν κενοδοξίαν, τό ψεύδος, τήν αδικίαν, 
καί από τήν οργήν. Δίνε μας, ό,τι ή πανσοτρία σου θεωρεί καλόν καί χρή
σιμον διά τήν εργασίαν μας καί τήν συντήρησίν μας εις τήν πρόσκαιρον
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αυτήν ζωήν. Σέ παρακαλούμεν, Χρηστέ μιας, ινα μας άξιώ'νης να πράττω- 
μεν .πάντοτε κατά το θέλημά σου m i νά ιάκολουθ'ώμεν το φως τής διδασκα- 
λιιας σου 'διότι ©συ είσαι το φώς, ή 'ζωή, ή χαίρά. m l ή είδος ή φέρουσα. εις 
την αιώνιον ζωήν. Και !έάν εχωμεν άμορτήση, 'ενώπιον Σου, δώσε μας την 
χάριν σου νά μετανοήσωμεν καί εΰρωμεν συγχώρησιν, διότι ’Εσύ έγινες 
ίλασμός τών αμαρτιών ιμας. Κύριε Ιησού' Χριστέ, 'δεξου τάς παρακλήσεις 
τής μητ,ρός σου, ή όποια, 'καθημερινώς σε παρακαλεϊ διότι λυπάται διά τάς 
αμαρτίας τών ανθρώπων. Παναγία Παρθένα ιμεσίτιευσεν εις τον υιόν σου 
τον Μονογενή m l συγχώρησον τά αμαρτήματα μας. Σύ είσαι, πρεσβεία 
θερμή και ελέους πηγή, ή μόνη ταχέως προστατεύουσα. Σκεπήν και προσ
τάτην τής ζωής μας Θεοτάκε ’Εσένα γνωρίζομεν. Σύ είσαι ή καταφυγή 
και προστάτις τών πτωχών m i ορφανών, ή ελπίς τών θλιβσμένων και τών 
άπηλπισμένων ή μόνη βοήθεια. Προφύλαξάν μας Δέσποινα· από τάς θλί
ψεις καί τούς κινδύνους καί σώσε τήν ψυχήν μας έ'κ τής φθοράς τών πα
θών. Μίετά τον Θεόν εις σέ καταφεύγομιεν. Πρασάγαγε την προσευχήν μας 
ναύτην προς τον Τ'ίόν Σου και Σωτήιρα τού κόσμου, ινα δο-ξάζωμεν τό άγιον 
όνομά σου καί δοιξολογούμεν Πατέρα, ΤΊόιν καί "Αγιον Πνεύμα. Νύν καί 
αεί καί εις τούς αιώνας τώιν αιώνων Αμήν. Δι’ ευχών τών 'Αγίων Πατέ
ρων, Κύριε ,Ιησού Χριστέ ό Θεός ημών έλέησον καί σώσον ήμάς. ’Αμήν.

Τό Σουφλί προβάλλεται οτήν 'Ελλάδα και 'Α μερ ική . — ’Α π ό  
τ ή μ ο υ σ ι κ ή κ ί ν η σ ι τ ο ύ Σ ο υ  φ λ ί ο υ. Ή  πα,ράόοσι 
λέγει ότι, ό μυθικός Όρφεύς, ό θεός τής μουσικής, γεννήθηκε στους πρό- 
πιοδες τής Ροδόπης, Δυτικώς ·τού Σουφλίου! Οί μουσικές του νότες δονούν 
ακόμα τον ιάερα τής Θρακικής γης, καί τά τραγούδια του από· γενεά σέ 
γενεά εμπνέουν τούς πιστούς του!... "Ετσι, τό Σουφλί φημίζεται σάν κοι
τίδα τής ’Ορφικής μουσικής. Καί τούτοι άπιεδείχθη, πολλάκις εδώ στην 
Ελλάδα, μά τώρα εσχάτως, καί στο εξωτερικό, από τον Καλλιτεχνικό 
"Ομιλο πού διευθύνει ό διδάσκαλος καί μουσικός κ. Κων)νος Βογιατζής. 
Τον όμιλο αυτό μ,έ τήΐν επωνυμίαν «παιδιά τής 'Ελλάδος», (οδήγησεν ό 
’Ιμπρεσάριος ’Αλβέρτος Μορίνι, στην ’Αμερική, επί τρεις μήνες (23/9— 
23/12/1963), εδωικαν παραστάσεις στις μεγαλύτερες πόλεις τής Βορείου 
’Αμερικής, όπου άφισαν τις καλύτερες έντυπώσεις. ΟΊ παρακάτω δύο δη
μοσιεύσεις σέ εφημερίδες τής ’Αμερικής πού αναδημοσιεύει σέ μετάφρα
ση «ή Ελεύθερη Θράκη», δείχνουν όλο τό θρίαμβο τών επιτευγμάτων τού 
καλλιτεχνικού' ομίλου, γιά τον όποιο· αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Συγχα
ρητήρια στά παιδιά, συγχαρητήρια καί στούς οδηγούς των Δήμαρχο 
Σουφλίου πού στάθηκε πατέρας των κατά τό ταξείδι τους, και εις τον 
Κώστα Βσγιατζή, δηιμοδ)λο, και άριστα μουσικό. Τό πρόγραμμα ά,ποτε- 
λεϊται από Δημοτικά, τραγούδια, Σουφλίου καί τοιαύτα αντιπροσωπευτικά 
απ’ όλη τήν Ελλάδα, αλλά καί από χορούς Ελληνικούς, όλων τών πειριο-
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χών τής Πατρίδας. Κατά την 'επιστροφή των, προ άλίγων ήμερων απ’ την 
’Αμερική τους έγένετο πάνδημος, εγκάρδιος υποδοχή, και 'δόθηκε οτά 
παιδιά, αναμνηστικό δίπλωμα τιμής, έκ μέρους του Δήμου Σουφλίου. Πα- 
ραθέτομεν 'δημοσίευμα τής 'εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη1 τής 10.12.68 
καί 17.12.63:

« Πολλήν επιτυχίαν έσημείωσε το πρόγραμμα του Καλλιτεχνικού 'Ο 
μίλου «Παιδιά», τό όποιον έξετελ,έσθη προ* 'ήμερων εις τήΐν πάλιν μας. Εί
ναι αλήθεια πώς τις ημέρες μιας είναι πολύ δύσκολο· νά υψωθούμε. -ψυχι
κά, νά άνακαλύψωμε 'καίι νά. χαρούμε γνήσιες εκδηλώσεις τέχνης καί 
ομορφιάς, όταν καθημερινώς πιεζόμαστε άιπό την τυραννία τής μηχα
νής καί τής άευκινησίας. Το .πρόγραμμα των «Παιδιών» ήλθιε σάν άντα- 
πόκρισις τής νοσταλγίας τού' σημερινού· 'ανθρώπου πού ζητά νά χαρή την 
άμορφη ψυχαγωγία. ’Άρχισε με πατριωτικόν χαιρετισμόν έκ. μέρους τού 
Δημάρχου τού Σουφλί ου κυρίου Δημητρίου Σεϊτανίδη, τόν όποιον έπα- 
ρουσίασε ό ίερεύς τής Κοινότητάς μας Αίΐδεσ. κ. Δημήτριος Κωνσταντέ- 
λος. Τό πρόγραμμα), διάρκειας 2 ωρών, ήτο πλούσιο από λαϊκό τραγούδι, 
χορό μουσική καί άπετέλεσε ζωντανή ερμηνεία τής λαϊκής ψυχής. Πρό
σωπα, γελαστά, χαρούμενα, άφτιιαισϋδωτ,α, 'τριανταφυλλένια, τόσο αντιπρο
σωπευτικά. τής όμορφης Ελληνικής φυλής. "Εκφραση χαριτωμένη, φυσι
κή κιαί αρμονική, χωρίς καμμιά έπαγγελματική .επιτήδευση κιαί σαφι
στία. Οι φωνές τών «Παιδιών» ήσαν κρυσταλλένιες, μιελωΐδικές, χρωματι
σμένες καί πειθαρχημένες για την πιο καλή απόδοση. Έκινούντο μέ τέ
τοια χάρη καί απλότητα στις εναλλαγές τών συγκροτημάτων, όπως τά ψά
ρια κολυμπούν άφοβα, στο νερό. 'Ο κόσμος δέν ήξερε τί νά πρωτοθαυμάση. 
Τά αεικίνητα χέιριία πού έπαιζαν μέ τόση χάρη καί εύχερια, τά όργανα, τή 
λεβεντιά τους, τή ζωντάνια τους, τί) ταλέντο τους, την εύλυγισίαι τους; 
Πράγματι τά «Παιιδιά» ειίνιαι ιμιά αληθινή καλλιτεχνική καί κ'αλοδουλεμέ
νη προσφορά. Ό  Διευθυντής των, κύριος Βογιατζής, 'εκμηδένισε πολλές 
φορές τον εαυτό του καί άφησε 'επάνω στην σκηνή μόνα τους τά «Παιδιά». 
Τί αντίθεση γιά πολλούς καλλιτέχνες πού πασχίζουν νά εξοικονομήσουν 
ένα έπαινο· καί λίγη δημοτικότητα μέ τή;ν προβολή τού εαυτού των. 
Τά «παιδιά» εκείνο τό βράδυ, μάς έδωσαν ο,τι καί όσο μπορούσαν πιο 
ώρα,ϊα καί πιστά την Ελληνική ψυχαγωγία. Αυτό πού παρουσίασαν τά 
παιδιά δέν ήταν αντιγραφή ή άναπαιράστασις χορών. "Ηταν δημιουρ
γία καί έκφραισις δημιουργίας καί γ ι’ αυτό είχε τόσην επιτυχία,. ΙΙαιριυ- 
ρέθησαν και πολλοί ξένοι οι όποιοι κατενθουσιάσθηισαν. Χειροκροτήματα 
άφθονα,, δυνατά καί πηγαία πού κόντευαν vex φύγουν οί τοίχοι. "Ενας 
χείμαρρος εύχαριστήσειως καί ενθουσιασμού είχε πλημμυρίσει την αίθου
σα ή οποία είχε κατακλυσθή από κόσμον. Πολλές μητέρες αίσθάνθηκαν
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ένοχή, γιατί δεν έφεραν τά παιδιά τους μαζί τους. «Τι κουτό άντρα πού 
έχω, τού έκατσε στο σπίτι νά κο'ίμηθή», είπε μια Έλληνίδ'α. Και νά 
σκεφθή κανείς πώς όλα τά «Παιδιά» είναι μαθηταί τού Σχολείου καί πώς 
όλο τό καλοκαίρι πήραν μαθήματα τού χειμώνας χωρίς διακοπή για νά 
τούς έπιτρέ’ψτ) το 'Ύπουργείΐον Παιδείας νά έλθουν στην ’Αμερική. Στο 
τέλος ο καλός πατριώτης μας κ. Παναγιώτης Συδέρης παρέθεσε πλούσιο 
δείπνο ατά «Παιδιά». Πιστεύουμε πώς όλοι θά ευχαριστηθούν πολύ από 
τό πρόγραμμα τώιν «Παιδιών». Α ξίζει νά παρουσιοσθούν κΐαι ίάπό την 
τηλεόραση. Εμείς τούς ευχόμαστε παντού καλή επιτυχία m l καλό γυρισμό 
στο αθάνατο Σουφλί».

«ΣΑΝ ANTONIO ΤΕΞΑΣ, 2-12-1963. Αγαπητέ κ. Κοινδύλη. ’Από 
χτες βρισκόμαστε στον 'Άγιο Αντώνιο πάλιν τής Πολιτείας τού Τέξας 
όπου βρήκαμε, αυτά, τά 'σημειώματα. "Ενα, σιοΰ στέλνω· γιά την εφημερίδα 
σου νά τό δημοσίευσης γιά  νά δουν ·οί φίλοι μας τά 'επιτεύγματα μιας. Δεν 
σου γράφω· άλλα, γιατί αυτό είναι αρκετό καί τά λέγει ολα. Μέ αγάπη· καί 
εκτίμηση Δηιμ. Σεϊτανΐδης.

’Από την Θράκην, πατρίδα τού μυθικού Όρφέως, μάς ήλθαιν «Τά 
Παιδιά», μουσικός, άδικός καί χορευτικός όμιλος 28 κοριτσιών καί άγο- 
ριών τού Σουφλίου. Τά «Παιδιά», όπως μετριοφρόνως άιποκαλούνται, έπέ- 
δειξαν την Ελληνικήν Παράδοσιν, διά μέσου των αίιώΐνων είς την μου
σικήν, τον χορόν καί τό τραγούδι, τό απόγευμα τής Κυριακής είς τό αμ- 
φιθέατιρον τού Κοίλλεγίου Χώντερ τής Νέας 'Τάρκης. Έν συνεχεία θά 
εμφανισθούν είς 43 άιλλαις πόλεις των Ήνωμ. Πολιτειών κατά τό προσε
χές τρίμηνον, ότιε τερματίζεται ή άναληφθεΐσα υπό ξένου· ίμπρεσσαρίου 
αποστολή των, ίδιά νά επιστρέφουν είς την Ελλάδα. Δ ί ’ όσους δεν είδαν 
καί δέν ήκουισαν τά «Παιδιά» προχθές, τό σημείωμα αυτό, ίσως, νά μη σή
μα ίνη καί πολλά πράγματα. Άλλ’ 'όσοι είχαν την μοναδικήν ευκαιρίαν νά 
παραστούν είς την μόνην, δυστυχώς, έν Νέα 'Τόρκη έμφάνισιν των «Παι
διών» — ή σαν δέ, μά τον Όρφέα, εκατοντάδες Αμερικανοί καί ολίγοι 
ομογενείς — έμειναν «μέ τό στόμα ανοικτό». Κατεπλάγησαν. Έινεθ'ουσιά·- 
σθηισαν καί έχειροΙκρότησαν μέ Ιολην την δύναμιν των παλαμών αυτών τον 
όμιλον των πιαιδιών καί τον διδάσκαλόν των καί μαέστρον κ. Κώσταν Βσ- 
γιατζήν, καθηγητήν τής μουσικής καί απόφοιτον τού ’Ωδείου ’Αθηνών. 
Τά «Παιδιά», ηλικίας, 8— 16 έτώΐν είναι, αναμφισβητητως, τό καλύτερον, 
ώραιότειρον καί καλλιτεχνικώτερον μουσικόν συγκρότημα, πού ήλθε ποτέ 
από την Ελλάδα εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Τά τραγούδια καί οί χο
ροί των, συνοδευόμενα από μουσικά όργανα, πού παίζουν τά παιδιά μετα
φέρουν νοερώς τον ακροατήν από την Θράκην καί Μακεδονίαν, είς την 
"Ήπειρον, την Στειρεάν Ελλάδα, τάς ’Αθήνας, την Πελοπόννησον, τά 
Επτάνησα καί την Κρήτην. ’Ακριβώς, δέ, όποος έτόνισεν ο Δήμαρχος τού
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Σουφλίου, κ. Δημ. Σεϊτανίδης, που συνοδεύει τά «Π απ;δυά», «μεταφέρουν 
την Ελλάδα» εις την ’Αμερικήν. 'Γην ώραίαν 'Ελλάδα. Την αίωνίαν Έλ- 
λάΙδα. Την Ελλάδα πού ζή και 'βασιλεύει ύστερα άπδ δ.000 ιστορικά χρό
νια, τόσον εις κάδε γωνίαν τής ελληνικής γης, όσον καί εις κάθε ελληνικήν 
'ψυχήν καί καρδίαν. Έλπίζομιεν οτι ή έπιδιειχθεΐσα. ολιγωρία τής ύμσγ&νείας 
εν Νέα 'Τόρκη, καί μάλιστα τής επισήμου, τήν οποίαν αντιπροσώπευσε 
μόνον ο Πρόεδρος κ. Χριστογιάννης, νά ΐμή έπι,δειχθή καί οπού άλλου τής 
Αμερικής έμφανισθυύν τά «Παιδιά». Έλπίζομεν καί συνιστώ,μεν εις τούς 
ομογενείς γονείς νά οδηγήσουν τά ϊΐδικά των παιδιά, εις οίανδήποτε! παροι
κίαν μας εμφανισθούν τά «Παιδιά» τής Ελλάδος, διότι έτσι θά άνιαΰαπτί
σου ν τά πρώτα εις τά νάματα, τής Γενετείρας. Καί επί τή ευκαιρία αύιή 
άιπευθύνοιμε,ν προς τούς αδελφούς "Ελληνας τού Σουφλίου, Δυτικής Θρά
κης, απ’ όπου 'προέρχονται τά «Παιδιά» καί ιδιαιτέρως προς τούς γονείς 
των, θερμότατα συγχαρητήρια διά τον καλλιτεχνικόν όμιλόν πού μάς έστει
λαν. "Ομιλον, πού τιμά ολόκληρον τήν Ελληνικήν πατρίδα. Συγχαρητήρια 
καί εις τον άκαταπόνητοίν ώς καί λίαν έπιδέξιον μουσικόν διευθυντήν του 
κ. Βογιατζήν καί τον Δήμαρχον τού Σουφλίου κ. Σεϊτανίδην «πατέρα» 
τών παιδιών τής Ελλάδος».

ΤΜΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΑΙΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Τά τραγούδια αυτά, τά διδαχθήκαμε από τον αεί
μνηστο καθηγητή μας Κων)νο Μπεκιάρη. Δεν γνωρίζω τίποτε, δυστυχώς, 
γιά τή ζωή καί καταγοογή του, πλήν τού οτι κατοι'κοϋσε στην Κων)πολι 
καί οτι σπούδασε στη Μ. του Γένους Σχολή, φιλολογία. Γιά πρώτη φορά 
έκαμε τήν έμφάνισί του ατό Σουφλί στά 1923, ώς καθηγητής τού Γυμνα
σίου, οτε έκτος προγράμματος μάς έδίΐδασκε διάφορα δημοτικά τραγούδια 
τής ’Ηπείρου, δθεν ίσως ή καταγωγή του, έξ ών τά εξής: α) Μηλίτσα μ’ 
πούσαι στο γκρεμό», β) «Σταφύλι μου καί μοσχοστάφυλο», γ) «Ό Μενού- 
σης κι' ο Ρεσούλης». ’Από τό 1926— 30, ήτο καθηγητής τής Τερ. Σχολής 
Ά γ. Αναστασίας Θεσ)νίκης. ’Εκεί .μάς έδιδαζε διάφορα «χορικά» απο
σπάσματα από διάφορα αρχαία έργα: «Αύρα Ποντίος αύρα», «Πολλά τά 
δεινά, κούδέν ανθρώπου δειινότερον». Είχε πολύ καλή φωνή. Έγνώριζε τή 
Βυζ. μουσική καί λίγο τήν ευρωπαϊκή. Τραγουδούσε ιμέ πάθος, δσα τρα
γούδια μάς έΐδίδαξε. Μέ αφάνταστο όμως ενθουσιασμό 'έψαλλε τον «"Ύμνο 
στη Βασιλίδα τών πόλεων» «Τήν Πάλιν θιέλω νά ύδώ». Σειόμενος ολόκλη
ρος, σύγκορμος από δαθειά συγκίνησι, 'έκανε πολλούς καί διαφόρους λα
ρυγγισμούς καί μορφασμούς, από τό φυσικόν ώς τό γελοίον!... Μεγάλο 
όνειρό του ήταν — μάς έλεγε — νά έπισκεφθή τήν Κων)πολι. Πράγματι, 
πήγε, καί όταν έπέστρεψε, μάς είχε μία θαυμασία διάλεξι, γιά τις έντυ-
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πώσεις του, δακρύζοντας για το κατάντημα τής Πόλης, και των ξενητε- 
μένων παιδιών της:... Τότε μάς έδίδαξε κα'ι τά «'εγκώμια επί τή άλώσει», 
πού τά ψάλλαμε πολλές φορές, ο την επέτειο 29η Μαΐου. Τούς στίχους τούς 
αντέγραψα από τετράδιό του. Άλλα δεν μας είπε ποτέ, άν τούς είχε συγ- 
γράψει 6 ίδιος, ή αν τούς αντέγραψε καί αυτός από άλλον. "Έχω την γνώμη 
ότι είναι άρ ιστοί λογοτείχνικώς, 'επηρεασμένοι από τά εγκώμια τοϋ Σταυ
ρικού πάθους τού Κυρίου, μουσικώς ταυτόσημοι και διηρημένοι εις τρεις 
Στάσεις. Είναι δέδακτικοότατον ποίημα, καί μπορεί νά ψάλλεται από τούς 
μαθητάς τού Δημ. Σχολείου καί 5ή τού Γυμνασίου. ΤΙ κυρία, ιδέα είναι, 
ότι: ’Αποτελεί εθνικήν συμφοράν ή άλωσες τής Κων)πόλεως υπό τών Βαρ
βάρων κατα'κτητών Τούρκων, διότι αυτή εσήμανε καί την διάλυσιν τής 
Έλλην. Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ή  λαϊκή μούσα: όμως λέγειι: «Πάλι, μέ 
χρόνια μέ καιρούς πάλι δική μας θ'άναι». Είμαι βέβαιος ότι, τά ανωτέρω 
άσματα, τά υπέροχα ταύτα 'εθνικά σύμβολα., είναι άγνωστα σχεδόν εις όλους 
τούς "Ελληνας· καί τά δημοσιεύουμε επομένως γιά νά γίνουν γνωστά, αλλά 
καί νά μη λησμονηθούν ποτέ. Έπ'ί πλέον δε, ότι αποτελεί καί ιερόν καθήκον, 
διότι ούτω υπαγορεύει καί τό εθνικόν συμφέρον!...

ΎΜΝΟΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΔΑ ΤΩΝ ΙΙΟΑΕΩΝ

Την Πάλιν θέλω νά ΐδώ 
ήτις ωραία κόρη 
έριδομέν’ εις τού1 'διπλού 
αίγιαλού τά όρη.
Ειίς τό στιλπνόν κατάστενον 
ως εις καθρέπτην κλίνει 
καί τ’ αργυρά της κράσπεδα 
εις τον άφρόν του πλύνει.
"Ην "Ήπειρος π ροσ πτύσσεται 
θάλασσα δεξιούται
ήπίως άγκαλΐζονται, παλάιμαι Θράκης 
άντιφιλεί δ·’ έτέρωθεν 
το τής ’Ασίας στόμα.
Χαΐρε Βυζάντιον λαμπρόν 
ή πόλις τών ονείρων 
δι’ ής τά θεία, ρήματα 
έπέλαμψαν τώ κόσμφ.
Χαΐρε αγίων καύχημα, 
καί τών Ελλήνων κλέος 
ώ Βάσιλίς τών πόλεων 
άστρον μου φωτοβόλον.

ζ Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α » 19
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Θά ζήσω τάχα νά. σε ιδώ · 
καί να σ’ ομολογήσω 
τή μαύρη καί πικρή σκλαβιά 
πού βλέπουν τά παιδιά σου.
Εις σέ τάς ελπίδας έχω 
την καριδίαν καί τον νουν 
πόλις τής ’Ορθοδοξίας, 
άστρον ακτινοβολούν.
Χαϊρε θησαυρέ σοφίας 
χαΐρε ιμήιτερ τού· φωτός 
ζήθι μετά σοΰ πατρίς μου 
είναι πόντο τ’ ό Χριστός.
'Ωραία μου Κωνσταντινούπολις 
ώ λατρευτή καί θεσπεσία, πόλις 
Πατριάρχων ευσεβών καύχημα 
εύφρ αίνου καί άγάλλου άνασσα Πόλις.

«"Ύύινος επί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των ’Αγα
ρηνών, γενομένη τή ΚΘ' (29) Μαΐου ημέραν Τρίτην καί ώραν 
10.30' π.μ. τού έτους 1453 μ.Χ.».

«ΤΩ πόλις θεσπεσία, ή δόξα των 
Ελλήνων, πού σοΰ έδυ τό κάλλος;» 

Στάσις Α ' (κατά τό ή ζωή εν τάφω)
1. ~Ω! ωραία πόλις, λατρευτή μοι πατρίς, 

που τό κάλλος σου τό άρρητον έιδυσεν, 
ώ! οδύνης τής εμής τής φοβέρας.

2. Πέπρωταί σο,ι. έθνος, ευσεβές καί σεπτόν, 
άνιελθιεΐν επί σταύρου ώς ό Κύριος,
ό Δεσπότης καί σωτήρ ημών Χριστός.

3. Ό  αντίχριστος εί, δ αισχρός καί φονεύς, 
ώς προεΐπεν ό Χριστός μυισαρώτατε,
καί εμόλυνας το γένος τών βροτών.

4. Λυμεών πανώλες, άστροπλήξ ’Ισμαήλ, 
αληθ ώς εξ έβρασε σε ολέθριε,
ό ακόρεστος ο "Αδης έφ’ ήμάς.

5. ’Ιησού Χριστέ μου, πώς ύποίσω εχθρού 
τάς βασάνους τάς πίκρας καί τά τραύματα, 
καί τάς ύβρεις ας τοξεύει κατά σοΰ.

6. Θεμουργος κηρύττει, Κωνσταντίνος στρατώ, 
τον αγώνα υπέρ πίστεως θεμενος,
καί πατρίδες καί οικείων προσφυλών.
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7. Έκ του £Άδου· Σώτερ, εις την γην άναβάς, 
τον υιόν εις την Ασίαν έξήμεσεν,
δ δυσώνυμος τής πίστε ως εχθρός.

8. Συ προφήτης ψεύδους, γεγονώς μιαρέ, 
θιείαν φύσιν τ·οΰ ανθρώπου' έστρέβλωσας, 
καί τά άνω καταμείξας τή φθορά.

9. Π  ικρογόνους θρήνους, έπ'ι σοί Βαίσιλίς 
θρηνωδεί ο βασιλεύς σου το ύστατον, 
προσφωνών σοι χαΐρε πόλις Βυζαντίς!

10. Έίξ ’Αράβων χώρας, υπουργός Σατανά 
έξεπέμφθη δ τής ’Άγαρ· απόγονος, 
πσλεμήσων εκκλησίαν τού Χριστού.

11. Συγκλονεΐται πάσα, τής 'έώας ή γή, 
τής κολάσεως τούς δαίμονας βλέπουσα 
'ερχομένους μετά λύσσης κατ’ αυτής.

12. ’Ιοβόλε δφι, πονηρέ m l μωρέ,
τί παθών τον ζωοδότην έμί/σησας 
καί έδιωξας τό ποίμνιον αυτού;

13. Αλεξάνδρου πόλις, τηλαυγέστατον φως, 
ευκλεών Πατριάρχων, θρόνε ένδοξε, 
άπεισβέσθης τή πνοή τού ’Ισμαήλ.

14. Ή  μακρά δουλεία, ή σκληρά τυραννίς, 
γενναιότατα φρονήματα έφθειραν, 
εταπείνωσαν δε γένος εύγενές.

15. Δαιμονόπληκτος εΐ, αίμοβόρε λαέ, 
σύ γάρ γέγονας εχθρός δ απαίσιος,
των Ελλήνων 'καί παντάνακτος Χριστού.

16. Ό  άστράπτων κάλλει, λαμπροφόρος ναός, 
ζοφερός καί τεθλιμμένος νύν φαίνεται 
δουλωισύνην την έμήν θρήνων πικρώς.

17. Ξένη γή ξενίζει, Βυζαντίου σοφούς 
οί λαοί τούς έσπερίους φωτίζουσι, 
την άχλύν διασκεδάζοντες αυτών.

18. ’Αληθώς δ Μέγας, τής έφέσου φωστήρ, 
•άνεδείχθη ιεράρχης ύπέρμαχος,
καί θερμότατος πατρίων ζηλωτής.

19. Τετρωμένοι πόθω, τώ ενθέφ πιστοί, 
τό καινότροπον τής Ρώμης ήλέγξατε, 
καί την πίστην ©φυλάξατ’ άβλαβή.

20. Ώ  ημέρα Τρίτη, δδυρμών καί κλαυθμών,
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αποφράδα· σ’ όνομά'ζομεν απαντες, 
ότι έφης απαρχή τών λυπηρών.

21. Νύξ καλύπτει πάσα, των Ελλήνων την γην, 
m i δ ήλιος εις δύσιν πορεύεται, 
ζωηφόρος έξ αυτής άνατελεϊν.

22. Εκκλησία θεία, "Αγιέ μου ναέ,
μικρόν ετι εις τούς κόλπους σου δέχεσαι, 
βαισυλέα καί λαόν πολύπαθη.

23. Λειτουργοί 'Τψ'ίστου, τελευταίας εύχάς 
άναπέμπουσι δ 'δ1 άναξ προσέρχεται,
'δούναι πάσι τελευταΐον ασπασμόν.

24. Λϋσον λύπην Λέγε, Κωνσταντίνος φωνεΐ 
την καιρίδίαν την έμήν ήνπειρ μάχαιρα, 
'διελθοΰσα έτραυμάτισε δεινώς.

25. Ή  μεγάλη πόλις, ή χαρά και ελπίς, 
των βαρβάρων λεία γίνεται σήμερον, 
θρηνεί έθνος τοΐς πανδύρτοις όδυρμοΐς.

26. Νυν επέστη ώρα, θυμοφθόροκν κακών,
τά δε άνθη καί τά 'δένδρα μαραίνονται, 
καί ή φύσις πάσα· κλαίει καί θρηνεί.

(Δόξα ΙΙατρί...)
27. ?Ω Τριάς 'Αγία, ενιαία, μονός,

Κωνσταντίνον βασιλέα; ανάπαυσαν,
ώς καί πάντα ς τούς πεσόντας συν αύτώ.

(Καί νυν καί αεί...).
28. Νεύουν ώ Παρθένε, Θεοτόκε αγνή, 

ίκεσίαις θερμοτάταις καί ρΰσαι με,
■έκ τής λύπης τών σαπρών ’Αγαρηνών.

(Μικρά συναπτή καί είτα)
Ή  στάσις Β ' (συμφώνως προς το «άξιον έστί»).
1. Π άνσεπτε ναέ, τού Χρίστου μεγάλη εκκλησία, 

οψομαί σε πάλιν λαμπάμενον,
υπό φέγγους τής θρησκείας τού· Χριστού.

2. Σώσον με Θεέ, έκ τού φάσματος τής Αραβίας, 
δπερ 'δολοφόνος επάρατος,
ύπερδαίιμονας έξύφανεν αίσχρώς.

3. "Βδυ ή λαμπρά, καί ανθούσα Κωνσταντίνου πόλις, 
•■δεύτε εγκαρδίως θρηνήσαμεν,
ύμνον αιδοντες έξόιδιον αυτή.

4. Τέρας ειδεχθές, πώς κατέχεις σύ την Έλληνίδα,
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δ θρασύς ό κλέπτης καί βάναυσος, 
καί το στίγμα: τής βροτείας γενεάς.

(Δόξα Πατρί...).
5. ’Άναρχε, Τριάς, συναΐδίιε λόγε τϋαΐ πνεύμα, 

•λύκους τούς λυσσώδεις απέλασον, 
λαοφθόρους λοιμικούς θεοστεγεϊς.

(Καί νύν καί αεί...).
6. "Ολη τή ψυχή, τή καρδία καί τή, διανοία, 

σέ παρακαλώ αειπάρθενε,
κακουργία,ις με άπάλλαξον ταχύ.

Στάσις Γ ' κατ’ άλφάβητον, προς το «αί γενεαί πάσαι»
1. ’Άσωμεΐν τή πόλει, ώ παϊδες των Ελλήνων 

επιταφίους ύμνους.
2. Βέβηλοι Χριστέ μου, το σέμνωμα τού γένους, 

’Αγαρηνών ή σπείρα.
3. Γεννάδιε έθνάιρχα, αδήγησον το έθνος, 

εις ασφαλή λιμένα.
4. Δικέφαλος πατεϊται, το σήμα άνυψούται, 

ιμιαιφονίας στάζον.
5. ’Έκλαιεν ο άναξ, δρών τής βασιλίδος, 

την όλεθρΐαν μοίραν.
6. Ζών εγώ υπάρχω, τής πόλεως πεσουσης, 

δ τάλας αυτοκράτωρ!...
7. 'Η αίωνία· πόλις, έπεσεν εις χειρας, 

λαών των παρανόμων.
8. Θρηνώ σου την δουλείαν 

τετιμημένον γένος,
ήν δυσμενώς παρέξου.

9. Ί'δεΐν αιχμαλωσίαν, πατρί’δος φιλοσόφου, 
ου φέρω· Κύριέ μου.

10. Κωνσταντίνος πίπτει,
Β υζάντ ιον δουλοϋται, 
ώ! φρίκη, ώ! οδύνη!

11. Λυσσώσι λύμης στίφη, δρύονται αγρίων, 
οί άνδρες των αίμάτιον.

12. Μιαίνουσι Θεέ μου, 'δαιμόνων λεγεώνες, 
το θαύμα· τών αιώνων.

13. Νοεραί 'δυνάμεις, έξέστησαν ίδούσαι, 
θεομανή αγέλην.
Ξένος ήχος παίξει, τού ’Άραβος προφήτου,14.
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αντί δωρίου μέλλους.
1δ. Ουράνιος σοφία, αίθέριόν μου κάλλος, 

πώς το σκότος σε 'καλύπτει.
16. Π αγκάλου Παρθενώνας, ή παϊς ή εξαίσια, 

παρηγορ ίας δύς’ μ.ου.
17. Ραίνουσι δακρύοις, μετά τού Γενναδίου, 

τον εύανθή λειμώνα
18. Στεναγμοί καί γόοι, αντί ωδών ήχούσι, 

τούς ουρανίους θολούς.
19. Τιτρώσκομαι τά σπλάχνα, πικρώς βαρυστενάζω, 

τού Έθνους δούλου όντος.
20. ‘Υμνείτε καί θρηνείτε, 

ώ τέκνα τής Ελλάδος, 
την δύστυχη μητέρα.

21. Φωτοβόλον άστρον, το σύμβολον τής νίκης 
σύ των Ελλήνων ίσθι.

22. Χαΐρε ίνδαλμά μου, ή παμφαής μορφή σου 
αύγάζει παν το γένος.

23. Ψάλλουμέν σοτ παιάνας, ώ! χαράς 'εκείνης, 
ήγαπημένη πόλις.

24. ~Ω! Θεομήτωρ, τά τέκνα σου λυτρώσαι, 
τού μοχθηρού τυράννου.

(Δόξα Πατρί καί Τίώ...).
25. Άνάστησον το γένος, Τριάς 'Τπεραγία, 

εκ τού ζακρόδους τάφου.
(Καί νύν καί αεί...)

26. ~Ω! Αύτειρα των πόνων, διάλυσον το πένθος, 
πολυπαθούς ικέτου.

27. Πανέλληνες θαρσεϊτε, τό άθλον των αγώνων 
"Τμΐν ή Πόλις έσται.

ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Τελευταία ώρα)
Έ ν συνεχεία των όσων άνεγράφησαν εις τό κιεφάλαιιον «ΔΙΟΙΚΗ

ΤΙΚΑ» τού1 παρόντος 37ου Τόμου άναφέρονται τά κάτωθι: ’Έχομεν ευ
χάριστα νά άναίγγείλωμεν ειΐς τον τομέα τής 'επαρχιακής Επιτροπής Διδυ
μοτείχου, άποδεικνύεται δε καί αυτήν την φοράν ίδτι ένας άνθρωπος είναι 
δυνατόν νά 'θαυιματουργήση όταν κατέχεταιι από ιδιαιτέραν προς την πα
τρίδα μας Θράκην αγάπην καί άφοσίωσιν. Ό  κ. Δημήτριος Μανάκας όχι 
μόνον συνέγραψεΐ κατ’ έπανάλη-ψιν, ως καί εις τον παρόντα Τόμον, όσα
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περί Διδυμοτείχου έδημοσιεύθησαν, άλλ’ άνήγαγε την υπό τή:ν είσήγησίν 
του τοπικήν επαρχιακήν Επιτροπήν Διδυμοτείχου εις περιωπήν πρωτοπο- 
ρείας, 'διότι εις εκάστην επιστολήν του προσθέτει και τήν 'εγγραφήν 'νέων 
μελών. Οΰτο.) τά μέλη ταϋτα άνήλθαν αισίως εις 41, μέ υποσχέσεις περαι
τέρω αύξήσεως. Δηλαδή ή Επιτροπή Διδυμοτείχου εύρίσκεται εις τήν πρώ- 
την γραμμήν των επαρχιακών τ ο ιόντων. 'Ως νά μή ήρκουν όμως όλα αυτά 
δ κ. Μανάκας έφρόντισε, ϊνα λάβουν σάρκα καί οστά αί περί εύποιΐας επι
διώξεις τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου, κατόπιν δέ εμπεριστατωμένων ερευνών 
καί βάσει τών απαραιτήτων πιστοποιητικών, καιτώρθωσεν ϊνα έ'ξευρε- 
θοΰν καί προκρ'ίθοϋν :έκ τής περιοχής Διδάχου 'διά τό 1963 καί 1964 τρεις 
πτωχαί νεάνιΐδες από τά χωρία Άμόριον, Κουφόβουνον καί Μάνην, ίδιά τάς 
οποίας άπεστείλαμεν τό ποσόν τών 15.000, άνά 'δρχ. 5.000 εις εκάστην, 
κατόπιν τελέσεως του γάμου των. Ή  πρώτη Ευτυχία Μπουραζάνα έτέλεσε 
τον γάμον της ώς άνεφέρθη εις τό οικεϊον κεφάλαιον του παρόντος Τό
μου, εντός δε τοϋ ’Ιανουάριου ένυμφεύθησαν καί αί έτεραι 'δυο Ρόϊδω Χρυ- 
σαφίδου εκ Κουφοβούνου καί Σταυριανή Δόβρη εκ Μάνης. Κατά τους 
γάιμους αϋτοϋς μετέβη αυτοπροσώπως ό κ. Μανάκας εις τά ώς άνω χωρίια, 
δπου μετά τήν τέλεσιν τοϋ μυστηρίου καί μέ πανηγυρικήν συμμετοχήν 
τοϋ συνόλου τών κατοίκων, έλαβε χώραν τελετή καθ’ ήν άνεπτύχθη υπό τοϋ 
κ. Μανάκα καί υπό τάς ενθουσιώδεις επευφημίας τών χωρικών1, τό κοινω
νικόν καί εκπολιτιστικόν έργον τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου καί ή σημασία τών 
προικοδοτήσεων πτωχών νεανίδιον καταγομένων έκ Θράκης μέ σκοπόν τον 
γάμον 'επίσης διά. τήν βράβευσιν αριστούχων μαθητών γυμνασίου, καθ'1 
ύπόδειξιν τοϋ Γυμνασιάρχου καί τοϋ οικείου καθηγητικού Συλλόγου, διά 
ποσοϋ δρχ. 2.000 έτησίως, υπό τήν έγκρισιν καί επικύρωσιν πάντοτε τής 
Επαρχιακής ’Επιτροπής, εγένετσ ή εναρκτήριος τών βραβεύσεων διά τό 
1963 εις τό Διδ)χον μέ τον προκριθέντα μαθητήν Χαρΐτον Άντωνακού- 
δην, άριστοϋ'χον καί ηθικόν κατά γενικήν άναγνώρισιν, ώς τό δημοσιευό- 
μενον κατωτέρω κείμενον.

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΛΣΙΝ ΤΌΤ ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ. Τελετή απο
νομής δώρου εις μαθητήν Γυμνασίου Διιδυμοτείχου. 11-1-04. Είδος μι- 
κρας καί συγκινητικής τελετής έλαβε χώραν εις τό Γυμινάσιον Διδυμοτείχου 
χθες κατά τήν πρωινήν προσευχήν. Τό Θρακικόν Κέντρον τό όποιον από 
πολλών δεκαετιών διευθύνεται υπό τοϋ γηραιοϋ αλλά γεμάτου δράσεως πο- 
λιτευτοϋ καί ΰπουργοϋ1 κ. Φιλίππου Μανουήλ ίδου άπεστειλε προς τον έν 
Δι'δ)χφ συνταξιούχον δημήλον κ. Δημήτριον Μανάκαν καί εισηγητήν τοϋ 
Θρακικοΰ Κέντρου δρχ. 2.000 ϊνα έπιδοθοϋν έκ μέρους τοϋ Θ. Κέντρου οϋ- 
τινος προεδρεύει, ώς δώρον εις μαθητήν έπιδειξάμενον πρόοδον είς τά 
μαθήματα καί ήθος άμεμπτον. Τοιοϋνος προεκρίθη υπό1 τοϋ Συλλόγου τών 
κ.κ. καθηγητών τοϋ Γυμνασίου ό έκ Λάδης μαθητής τής Ε ' τάξεως Χαρΐ-
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τος. Άντωναχούιδης. Μετά την πρωινήν προσευχήν, αφοΰ δ μέχρι τούδε 
Γυμνασιάρχης κ. Ψυμούλης καί 6 άρτι τοποθετηθείς τοιούτος κ. Έπαμ. 
Παπαχρΐστος παρουσίασαν τον γνωστόν εις τούς μαθητάς χ. Δημήτριον 
Μανάκαν έδωσαν τον λόγον εις αυτόν, οστις είπε τά έξης: «’Αφού ευχαρι
στήσω θερμώς τούς χ.κ. τέως χαί νυν Γυμνασιάρχας διότι μοί έδόθη ή 
τιμή νά ομιλήσω χαί επικοινωνήσω μαζί σας, δι’ ολίγα λεπτά, αγαπητοί 
μου μα-θηταί, καθήκον μου θεωρώ νά άναπτύξα> χατά τήν μικιράν αυτήν 
τελετήν τής απονομής δώρου 2.000 δραχμών εις άπορον μαθητήν καλής 
έπιδόσεως χαί ήθους διά νά γνωρίσητε ποιος έστειλε τά χρήματα αυτά, 
χαί πόθεν προέρχονται. ’Από ·έτών έχει ΐδρυθή εν Άθήιναις τό Θραχικόν 
Κέντρον τό όποιον έχει Διοικητικόν Συμβούλιον από επίλεκτους Θράκας 
χαί ισόβιον Πρόεδρον αυτού' τον άλλοτε Βουλευτήν "Εβρου χαί επί πολλά 
έτη 'Τπουργόν γνωστόν 'δε εις δλους τούς γονείς σας χ. Φίλιππον Μανουη- 
λίδην. 'Ο έπαξίως πολύ χατέχων τήν πρόεδρε ίανταύτην ανίδιοτελώς δλως 
εργάζεται έντατιχώς από ετών παρακινούμενος από πραγματικήν αγάπην 
προς τήιν Θράκην μας, τό διαμάντι αυτό τής Ελλάδος, διά νά ανύψωση αυτό 
εις τά προσήκοντα επίπεδα καί νά άνασύρη έχ τού βυθού1 τής ιάιφανείας τήν 
ιστορίαν τού τύπου, τής αρχαιότητας, ηθογραφίας χαί λαογραφίας, τά οποία 
δ πέπλος τής σκλαβιάς χαί ή αδιαφορία των αρμοδίων κατεδίκασαν εις 
παντοτεινόν λήθαργον. Τούτο επιτυγχάνει 'διά τής έκδόσεως τού όνομα
στού συγγράμματος τά «Θραχικά» των οποίων τό ύψος τού αριθμού των 
σελίδων ύπερέβη τάς 14.000 έχ 37 τόμων. Μαζί με τήν προσπάθειαν του 
αυτήν 'έπεξέτεινε τήν αγαθοεργίαν του χαί εις τον τομέα τής φιλανθρωπίας 
διά προικοδότησε ως πτωχών κορασίδων μειμνηστευμένων χαί τήιν αγάπην 
του προς τούς Θράχας μαθητάς διά τής παροχής 2.000 δρχ. εις τον μαθητήν 
εκείνον οστις θά επίδειξη πρόοδον χαί ήθος άμεμπτον. Ταιούτον, δ Σύλ
λογος των κ.κ. Καθηγητών διά πρακτικού1 του προέκρινε τον συμμαθητήν 
σας τής Ε ' τάξεως Άιντωναχούδην Χαρΐτον έχ τού χωρίου Αάδης. Τό πο- 
σόν τούτο 'δεν έχει τόσην αξίαν υλικήν όσην έχει ηθικήν. "Εχει τήν έννοιαν 
τής αγάπης προς τήν γενέτειράν μας Θράκην, τήν οποίαν αύρΐ'ον θά έμ- 
πιστευθώμεν σε σάς μ)αζί με τήν μητέρα. Ελλάδα. Πα,ραδειγματισθήτε 
λοιπόν, από τον συμμαθητήν σας Άντωνακούδην, γίνετε καλοί 'Έλληνες 
Θράκες, αγαπήσατε χαί συνεχίσατε! τό έργο τού παλαιμάχου Προέδρου 
χ. Μανουηλίδου, έγώ δε σάς εύχομαι, πρόοδον καί σάς 'υπόσχομαι νά. είση- 
γηθώ παροχήν μεγαλύτερου ποσού χαί διανομήν εις περισσοτέρους μαθη
τάς». Μέ καταφανή συγκίνησιν ό αξιότιμος κ. Γυμνασιάρχης κατόπιν έπλεξε 
τό 'εγκώμιον τού Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδου έξ όσων ήκουσεν, ιδιαιτέ
ρως υπό χοΰ χ. Μανάκα, έξέφρασε τήν έκπληξίν του διότι πρώτην φοράν 
συναντά εις τήν πολυετή, 'εκπαιδευτικήν του σταδιοδρομίαν τοιίαύτην φι
λάνθρωπον χαί φιλογενή χειρονομίαν ώς καί εκπαιδευτικόν ενδιαφέρον αύ-
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τοϋ και τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Θ. Κέντρου, παρήνεσε καταλλήλως 
καί πατρικώς τούς μαθητάς νά φανούν άξιοι τής άπονεμομένης εις αυτούς 
τιμής καί ύπεσχέθη να διαβιβάση θερμά συγχαρητήρια xsa'i ευχαριστήρια 
προς τον κ. II ρόεδρον καί 'δι’ αυτού εις όλους τούς φυλογιενεϊς Θράκας 
έπιδούς το ποσον των 2.000 δρχ. εις τον δ ι’ ον προώρισται μαθητήν».

Επίσης παραθέτομεν κατωτέρω τήν κάτωθι ευχαριστήριον επιστολήν 
τού Γυμνασιάρχου Διδυμοτείχου κ. Ε. Παπαχρίστου.

’Εν Διδυμοτειίχω τή 11η Φεβρουάριου 1964 
Άξιότιμον Καν Φίλιππον Μανουήλίδην
Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου Γ ' Σεπτ) ρίου 18 - Αθήνας

"Έντιμε Κύριε Πρόεδρε,
Μετά συγκινήσεως έλάβοιμεν παρά τού αγαπητού Συναδέλφου μας χ. 

Μονάχα τάς έχ μέρους σας διαί&ιβασθείσας 'δύο 'χολ. (άριθ. 2.000) δραιχιμάς 
προς απονομήν εις τον άιριστον ως προς το ήθος καί έπίδοσιιν μαθητήν τού 
Γυμνασίου Διδυμοτείχου. Το ώς ανωτέρω ποσον άπενεμήθη εις τον μαθη
τήν τής Πέμπτης ( Ε ') τάξεως Άντωνακούδην Χαρΐτον, δ οποίος κατ’ 
άπόφασιν τού Καθηγητικού Συλλόγου κέκτη,ται τήν τιμητικήν διάκρισιν, 
αν καί άλλοι τινές εύρίσκονται εγγύτατα εις τον ειρημένον. Διά τήν φιλο- 
γενή ταύτην δωρεάν Σας, λίαν εποικοδομητικήν εις τήν 'καλλιέργειαν τής 
άμίλλης, φρονήματος καί γενικώτερον των αρετών τού 'Ελληνοχριστιανι
κού μας πολιτισμού μεταξύ των μαθητών τού Άκριτικού Γυμνασίου Διδυ
μοτείχου, έκφράζομεν 'Ύΐμϊν μετά σύμπαντος τού Καθηγητικού Συλλόγου 
τάς θερμάς ευχαριστίας καί συγχαρητήριά μας, ευχόμενοι όπως ή ύμετέρα 
συμβολή εύρη μιμητός, διότι ούτω δυνάμεθα κάλλιαν νά έπιτύχωιμεν εις 
τούς εύγενεΐς σκοπούς τής Παιδείας.

Καί αύθις ευχαριστούντες δια τελούμε ν μετά πλευστής τιμής 
ΕΠΑΜ. Π Α Π Α Χ ΡΙΣΤ Ο Τ Γυμνασιάρχης

Το Θρακικόν Κέντροιν εις ελάχιστη ν έκδήλωσιν των υπό τού χ. Μα- 
νάκα παρεχόμενων από ετών εθνικών καί πατριωτικών υπηρεσιών, τον 
εχει ήδη άνακηρύξει τιμής ένεκεν, ώς Επίτιμον Μέλος του, φρονεί όμως 
ότι ή τοιαύτη τιμητική διάκρισις δεν είναι επαρκής καί σκέπτεται όπως 
προτείνη, εις προσεχή συνεδρίαν τού Δ)κοϋ Συμβουλίου, ίνα δ κ. Μανάκας 
άποτελή εφεξής μέλος αυτού. Ό  κ. Μιανάκας δεν περιορίζεται μόνον εις 
τήν έν Διΐδ)χω καί περιοχήν δράσιν του, ήτις αποβαίνει χρησιμωτάτη καί 
παραδειγματική, αλλά μετέβη εσχάτως δύο φοράς, Ίδίαις του δαπάναις καί 
εις τήν Όρεστιάδα καί μάς υπέδειξε καί εκεί τέσσαρα πρόσωπα τούς κ.κ. 
Ν. Βαμβακόιπουλον, Κ. Σιβρίδην, Λ. Κουκουλωμάτην καί Γ. Παπαθανα
σίου μέ εισηγητήν τον κ. Βαμβακόπουλον, άναλαβόντα νά συμπληρώση 
τήν τοπικήν Επιτροπήν Όρεστιάδος, ούτως ώστε νά δυνηθή καί ή περιοχή 
αυτής νά συιμμεθέξη δι’ επαρκούς αριθμού μελών, εις τά περί εύποιΐας
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ευεργετήματα τού Σωματείου .μας, άτονα τόσον επιτυχώς ήρχισαν πραγμα
τοποιούμενα, προς άνακούφισιν των 'συμπατριωτών μας. Ό  κ. Βαίμβακό- 
πουλος εκπαιδευτικός, ύπεσχέθη να μας άποστείλη και ανέκδοτον πραγμα
τείαν του προς δημοσίευσιν εις τάς επιδόσεις των «Θρακικών». Ό  αυτός 
εξαίρετος φίλος του Σωματείου μας %. Μανάκας υπόσχεται να με τα,δη 
προσεχώς κιαί εις Ρύζια μεγάλη ν κωμόπολιν, προς καταρτισμόν καί εκεί 
τοπικής Επιτροπής μέ τους αυτούς ώς άνω 'αγαθοεργούς σκοπούς.

Ή  άνταλλαγεΐσα. μετά τής Ένώσειος Γεωργικών Συνεταιρισμών Σου- 
φλίου αλληλογραφία μας εΐχεν ώς αποτέλεσμα την εγγραφήν 7 νέων μελών, 
ατινα προστιθέμενα, εις τά 6 παλαιοί αποτελούν σύνολον 13 μελών τής 
υπό την εΊσήγησιν τού κ. Χρήστου Παπασταματίου - Μπαμπαλίτη τοπικής 
Επιτροπής Σουφλίου, μέ υποσχέσεις συνεχίσετος τών τοιυούτων έγγραφων, 
ΐνα δυνηθή και τό Σουφλί ινά. συμμιετάσγη εις τάς προικοδοτήσεις καί βρα
βεύσεις, κατόπιν μάλιστα καί τής εκτενούς αναγραφής τών περί τής Ση- 
ροτροφικής έκθέσεως Σουφλίου εις τον παρόντα 37ον Τόμον. Κατόπιν αλ
ληλογραφίας μας καί προσωπικών επαφών μετά τού εν Ξάνθη προκρίτου, 
συστάσει τού μέλους τού Δ)κού Συμβουλίου κ. Γ. Γεωργιάδου, κ. ’Αρι
στίππου Γενναδίου, έπετεύχθη ή ίδρυαις έν Ξάνθη τοπικής Επιτροπής έκ 
IB μελών, κατ’ αρχήν, μέ υποσχέσεις αύξησε ως επίσης, ό δέ εισηγητής 
Ξάνθης κ. Γεννάδιος, έχει ύποσχεθή ότι θά μεταβή προσεχώς εις Κομοτη- 
νήν διά την ίδρυαιν καί εκεί μιας Επιτροπής, ήτις καθυστερεί μέχρις 
ώρας, παρά τάς υποσχέσεις τού Προέδρου τού Μορφωτικού Συλλόγου Κο
μοτηνής καί άλλων, θά έπρεπε 'δέ ή Κομοτηνή, ώς πρωτεύουσα τής Θρά
κης, νά έχη τό προβάδισμα, ϊνα λάβη καί αυτή μέρος εις τάς περί εύποιΐας 
παροχάς. Σημειωτέου ότι ή έφημερίς τής Κομοτηνής «’Βλευθέρα Γνώμη» 
έχει δημοσιεύσει τάς τοιαύτας ανακοινώσεις τού Θρακικού Κέντρου. Ό  κ. 
Γεννάδιος ύπεσχέθη 'επίσης νά εξασφάλιση καί ανέκδοτον ύλην προς δη- 
μοσίευσιν, παρά τής Λόγιας κ. Σείραμέτη, μέλους μας. Ό  κ. Μανσυηλίδης 
είχε παρακαλέσει τον 'Τπουργόν Γενικόν Δ)την Βορείου Ελλάδος κ. 
Ν. "Έξαρχον, μεθ’ ού συνδέεται διά παλαιάς φιλίας, όπως ούτος συστήση 
τό εκπολιτιστικόν καί 'κοινωνικόν έργον τού Θρακικού Κέντρου. Κατόπιν 
τούτου έγένετο «δημοσίευσις παρά 'διαφόρων εφημερίδων τής Β. Ελλάδος, 
προς τον κ. ’Έΐξαρχον όέ όιεβιβάσθησαν αί θερμοί εύγαριστίαι τού Θρα- 
κικού Κέντρου. Ή  έφημερίς «Μακεδονία» τής 14-1-64 γράφει τά εξής: 
«Ό 'Τπουργός Β. Ελλάδος διά μα,κράς καί εμπνευσμένης εγκυκλίου του 
εξαιρεί τό έπιτελεσθέν καί έπιτελούμενον έθνικοκοινωνικόν έργον τσϋ έν 
Άδήναις λειτουργούντος Θρακικού Κέντρου καί συνιστα την ένθερμον 
ύποστήριξίν του. Το Θραικικόν Κέντρο ν έξ άλλου έκθετον εις σχετικήν άνα- 
κοίνωσίν του την 'μέχρι τούδε όράσιν του έν συντομία καί τούς έθνικοκοινω- 
νικούς σκοπούς του, αναφέρει μεταξύ άλλων την ύπ’ αυτού παρακολούθη-



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΟ ΙΚΗ ΤΙΚΩ Ν  ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Τελευταία ώρα) 299

σιν των ζητημάτων των βρακών, προς τον σκοπόν της διά. τής έπιλύσεως 
αυτών έ ξυπηρετήσεώς των, την έκ πολιτιστικήν 'δράσιν του διά τής συγκεν- 
τρώσεως στοιχειίων εκδόσεως ίστορικ ολαογραφικών 'βιβλίων, την βράβευσιν 
αριστούχων μαθητών γυμνασίου καί την προικοδότησιν πτωχών νεανίδων 
έκ Θράκης έγκριθέντος προς τούτο τού ποσού τών 95.000 δραχμών». Τά 
ανωτέρω έσχολίασαν κατ’ ©πανάλη"ψιν καί παντοιστρόπως πολλοί άιθηναϊ- 
καί καί έπαριχιακαί εφημερίδες. Το Θρακικον Κέντρον επίσης κατήρτισε 
σχετικήν μέ τάς έπυδιώξεις του 'εγκύκλιον, την οποίαν άπέστειλε προς τάς 
έπαρχιακάς Έπιτροπάς, καθώς καί εις πάντα ενδιαφερόμενον, το κείμενον 
δε τής εγκυκλίου τούτης, έχει ά)ς κάτωθι:

«ΕΓΚΤΚΛΙΟΣ τού Θιρακικού Κέντρου διά την έν Άθήναίις, λει
τουργίαν του καί διά τάς τοπικάς Έπαρχιακάς Έπιτροπάς: Τδ Θρακι- 
κδν Κέντρον, Σωματεϊον έν ’Αθήναις, λειτουργούν από τού 1927, ήτοι 
επί 36 έτη, άσχολεΐται, σύμφωνα μέ τδ· Καταστατικόν του, συνεχώς μετά 
κάτωθι ζητήματα: Α Π ΟΣΠΑ ΣΜ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΤ άριθ. 332)1927.- 
«ΣΚ Ο ΙΙΟ Σ: Α) Όργάνωσις τών (έν Έλλάδι Θρακών προς σκοπιμω τέραν 
έξυπηρέτησιν τών αναγκών τής πατρίδος καί ενδελεχή παρακολούθησιν τών 
προσφυγικών ζητημάτων. Β) Ή  από κοινωνικής καί πολιτικής απόψε ως 
αλληλοβοήθεια αυτών. Γ) Ή  άπδ γεωγραφικής, ιστορικής, λαογραιφικής 
καί εκπολιτιστικής άπόψεως μελέτη καί έξερεύνησις τής προσωρινώς άπο- 
σπασθείσης γενεθλίου χώρας των. ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) Τδ Θρακικον Κέντρον 
μετά την πλήρη όργάνωσιν αυτού έν Αθήνα ις, δύναται δι’ άποφάσεως τού 
Διοικ. Συμβουλίου τού άρθρου 17 νά ίδρυση Τμήματα εις τάς Επαρχίας, 
οπού υπάρχουν συμπαγείς θρακικοί πληθυσμοί. Β) Διά τής Ιδρυτικής τών 
Τιμημάτων άποφάσεως, ορίζεται δ·ι’ έκαστον αυτών αν θά ισχύουν δλαι αί 
διατάζεις τού παρόντος Καταστατικού ή τινές μόνον καί ποΐαι.». 1) Άπδ 
τής ίδρύσεώς του, ως κύριον σκοπόν έθεσε την έκδοσιν τού ιστορικού, έπι- 
στημονικοϋ καί· λιθογραφικού Συγγράμματος του τά «Θρακικά» βραβευθέν τος 
παρά τής Ακαδημίας Αθηνών καί τής έν Παρισίοις Εταιρίας προς ένίσχυ- 
σιν τών Ελληνικών σπουδών καί τδ όποιον, άνευ 'διακοπής, έκυκλοφόιρησε 
36 Τόμους, άνω τών 300 σελίδων έκαστος (σύνολον έκτυπωθεισών σελίδων
14.000) εύρίσκεται δέ ύπδ έκτύπωσιν καί ό 37ος Τόμος. 2) Τά μέχρι τούδε 
έν ένεργεία τακτικά μέλη υπερβαίνουν τά 250 καί καταβάλλουν έτησίως δρχ. 
60 ώς συνδρομήν συν δρχ. 10 έφ’ άπαξ δικ, 'έγγραφής, έξ αυτών δέ άνω 
τών 40 άνδρες καί γυναίκες είναι μέλη - δωρηταί (άπδ 500 δρχ. έως 3.000 
δρχ. έτησίως). 3) Αί Έπαρχιακαί Έπιτροπαί, μέ εγκεκριμένο ν εισηγητήν 
επικεφαλής, ασχολούνται μέ την έξεύρεσιν ανεκδότου ύλης καί διάδοσιν τού 
Συγγράμματος τά «Θρακικά», έκ παραλλήλου δέ καί μέ έργα εύπιοιΐας καί 
παρογής πόσης βοήθειας εις τούς έχοντας άνάγκην συιμπατριώτας ώς κα
τωτέρω: Α) Κατόπιν άποφάσεως τού Διοικ. Συμβουλίου διετέθη, επί τού
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παρόντος, ποσον δρ·χ. 95.000, ΐνά ένισχύωνται, προς άποκατάστασίν των 
διά γάμου, πτωχοί νεάνιδες %αταγάμεναι 'έκ Θράκης έξ εντόμων οικογενειών, 
εγκατεστημένων εις χωρία τής Β. Ελλάδος. ’Ήδη, διά τοϋ τρόπου του του 
έπρο· ικοδοτήθησα ν 'μέχρι τοϋδε εννέα νεάνιδες διά δρχ. 5.000 έκαστη τε- 
λέσαισαι τους γόμους των. Β) Διά νέας ωσαύτως άποφάσεως του Διοικ. 
Συμβουλίου διιετέθη ποσόν δρχ. 40.000, ίνα διά δρχ. 2.000 έτησίως έκαστος, 
ένυσχυεταιι και 'βραβεύεται πτωχός μαθητής (άρρενες και θήλεις) απόφοι
τος Γυμνασίου, διακριθείς δ ι’ έπίδοσιν και έφεσεως δ ι’ ανώτερος σπουδάς, 
έξ εντίμου· θρακικής οικογένειας. 4) Ή  ίίδρυσις Επαρχιακών Επιτροπών 
συνεχίζεται, διότι έκτος των εν λειτουργία εις Καβάλαν, Δράμαν, ’Έδεσαν, 
,Αλε|)ιπόλιν, Διδυμότειχον καί Σουφλί, εύρίσκονται υπό καταρτισμόν εις 
Θεσσαλονίκην, Κομοτηνήν, Ξάνθην, Βέρροιαν καί Όρεστιάδα. Έκ τής 
δραστηριότητος τών τοπικών παραγύντιον, οϊτινες έχουν πνευματικήν, εκ
παιδευτικήν κλπ. άντίληψιν τών έπιδιωκομένων εθνικών σκοπών, θά έξαρ- 
τηθή ή αϋξησις τών τοιούτων Έπαργ. Επιτροπών, αΐτινες προσδίδουν 
μεγαλυτέραν φήμην καί κΰρος εις τό έργον τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου, είναι 
δε ή αύξησις αυτή εϋκολωτάτη, 'εάν κατανοηθή ότι το Θρακικόν Κέντρον, 
εργαζόμενον αύστηρώς μακράν πάσης πολιτικής, είναι τό μοναδικόν Σω- 
ματεϊον, τό οποίον δεν επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς διά τών ασήμαντων 
ετησίων συνδρομών, εφόσον εις όλα τά τακτικά μέλη του χορηγεί ένα ή 
δύο Τόμους τών έκάστοτε εκδόσεων τών «Θρακικών», διπλάσιάς αξίας 
από την έτησίαν συνδρομήν καί συνεπώς αντί νά είσπράττη δαπανά εις 
έργα εύποιΐας καί κυκλοφορίας τοϋ Συγγράμματος του. Έκ τοϋ Θρακικοΰ 
Κέντρου».

Έ ν συνεχεία τών δσων άνεγράφησαν εις τό κεφάλαιον «Διοικητικά» 
τοϋ παρόντος Τόμου, παραθέτομε v κατωτέρω καί νέα έγγραφα επί τών 
συνεχιζόμενων 'ενεργειών μας όσον αφορά τήν εκκρεμή ΰπόθεοιν τοϋ Κλη
ροδοτήματος τοϋ αειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανοϋ Στρηνο- 
πούλου: 1) «ΤΠ ΟΤΡΓΕΙΟΝ Εξωτερικών — Δ)νσις Δικαστικών υπο
θέσεων — Άριθ. ΓΓρωτ. Η72Ί772-2— Έν Άθήναις τη 1η Αύγουστου 
1963 — Προς τό έν Λονδίνω Β. Γενικόν Προξενεΐον — ’Έ’χομεν τήν τι
μήν νά δια'βυβάσωμίθν ύμΐν συνημμένως άντίγραφον τής ύπ5 άριθ'. 1156 
από 22.7.1963 αναφοράς τοϋ έν Άθήναις εδρεύοντας Θρακικοΰ Κέντρου 
καί νά παρακαλέοωμιεν υμάς, όπως ευαρεστούμενοι, μεριμνήσητε, ίνα πα- 
ρασχεθιώσιν ύμΐν αί ζητούμεναι πληροφορίαι καί μεταίβιβάσητε ήμϊν ταύτας». 
2) 'Τπουργείον Εξωτερικών — Άθήναι 11.1.1964 — ΙΙρός τό Θρακικόν 
Κέντρον — Γ ' Σεπ)ρΐου 18 — Ενταύθα — 'Τμέτερον έγγραφον ύπ! 
άριθ. 1156)22.7.1963. Έχομεν τήν τιμήν νά άποστείλωμεν ύμΐν συνημμέ- 
νως άντίγραφον τοϋ ύπ’ άριθ. 1383)Γ )5 από 30 Δεκεμβρίου 1963 εγγρά
φου τοϋ έν Λονδίνω Β. Γενικού Προξενείου, έν αναφορά προς τάς έν τω
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ως άνω ύμετέρω ·αΐΙτουμένας πληροφορίας, προς ύμετέραν ένημέρωσιν. Ε ν 
τολή 'Τιπουργυΰ — Ό  Διευθυντής — Μ. I. Ζαφειριού Σύμβουλος II ρε- 
σβιειίας Α'». 3) Άριθ. ΓΙρωτ. 1383)Γ )5 >έν Λο-νδίνω τη 30 Δεκεμβρίου 
1963» Κληρονομιά Μητροπολίτου Θυατείρων κ. Γερμανού Στρηνοπούλου» 
— Προς το 'Τπουργεϊον Εξωτερικών — 'Τμέτερον Η721772) 1.8.63 — 
Άναφερόμενος είς το ΰ.π’ άρι:θ. 1156)22.7.1963 έγγραφον τοΰ εν Άθήναις 
έδρεύοντος Θραικικοΰ Κέντρου, έχω την τιμήν νά φέρω' εις γνώσιν υμών 
τά κάτωθι: «Τό έικ χιλίων πεντακοσίων λιρών κληροδότημα. τοϋ1 αειμνήστου 
Μητροπολίτου Θυατείρων %. Γερμαινοϋ Στρηνοπούλου, διά την κατ' έτος 
προίκισιν μιας πτωχής κόρης 'καταγόμενης 'εκ τής πατρίδας αύτοϋ Δελ- 
λιωνών τής ’Ανατολικής Θράκης 'διαίχειρΟζεταΊ από· τοΰ έτους 1952 τό 
Οικονομικόν Συμβουλυον τής Μητροπάλ,ειως Θυατείρων, οΰ την πλήρη ση
μερινήν σύνθεσιν ανακοινώ ύμΐν ουνηιμμένως. 'Ως μοι έξήγησεν ό Α ντι
πρόεδρος ικ. Δ. Κολόμβος τό εν λόιγφ κληροδότημα δεν παρεδύθη είς τους 
έν Άγγλίρ. CHARITT COMMISSIONERS, ώς ήτα ή (διά τής διαθήκης 
τοΰ μεταστάντος έκφρασθεΐσα επιθυμία αΰτοΰ, διότι .ό ’Οργανισμός οΰτος 
Δηιμοσίου Δικαίου δεν άσχιολεϊται ή μή, μέ τήιν διαχείρισιν περιουσιακών 
στοιχείων, ισχέσιν έχόντωιν προς πρόσωπα και ’Οργανισμούς, ευρισκομένους 
έν ’Αγγλία. Πάντως δε ή είς τό εξωτερικόν αποστολή τών εισοδημάτων 
τοΰ έν λύγο) κληροδοτήματος δεν θά ήτο δυνατόν νά πραγματοποτήται υπό 
•τοΰ ώς άνω ’Οργανισμού. 'Ο δρ Κολόμβος μοΰ προσέθεσεν ότι έν καιρώ ώς 
εκτελεστής τής διαθήκης τοΰ' άποβιώσαντος είχεν ιάπευθυνθή είς τούς 
CHARITT COMMISSIONERS, οίτινες ήρνήθησαν νά άναλάβουν την 
διαχείρισιν τοΰ περί οΰ ό λόγος κληροδοτήματος. 'Ύίπεσχέθη δέ νά προσ- 
παθήοη νά άνευρη την σχετικήν αλληλογραφίαν. Τό ποσόν τών χιλίων πεν- 
τακοοίων λιρών μετετράπη είς ομολογίας τής Αγγλικής Κυβερνήσεως, 
ίνα προστατευιθή τοΰ1 το από ένίδεχομένην απώλειαν τής αξίας τής χάρτι
νης λίρας καί ίνα: πραγματοποιήται κατ’ έτος εισόδημα προς έξυπηρέτησιν 
τοΰ διά τοΰ κληροδοτήματος ταχθέντος σκοπού. Ή  αξία' τών χρεωγράφων 
ανέρχεται σήμερον είς δύο περίπου χιλιάδας λίρας. 'Ο δρ Κολόμβος μοΰ 
είπεν επίσης ότι κατά καιρούς έχει δώσει είς τον Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδην πάσας τάς παρ’ αΰτοΰ αίτηθείσας πληροφορίας 
καί δτι είναι διατεθειμένος νά παράσχη μελλοντικώς οίανδήποτε συμπλη
ρωματικήν τοΊαύτην. Πλέον συγκεκριμένας πληροφορίας καί παρά την 
επιμονήν μου, δεν ήδυνήθην νά συλλέξω·, ώς π.χ. 'βάσει ποιας άποφάσεως 
ήρνήθησαν οί CHARITT COMMISSIONERS νά δεχθούν την κατάθε- 
σιν τοΰ κληροδοτήματος, βάσει ποιας αποφάσεως έπραγματοποιήθη ή με
τατροπή τοΰ ποισοΰ εις χρεώγραφα καί 'βάσει, ποιας άποφάσεως άνέλαβε 
την διαχείρισιν, κατά παράβασιν τής ρητής όουλήσεως τοΰ διαθέτου, τό 

·.. Οικονομικόν Συμβούλιον τής Μητροπόλεως Θυατείρων. Ευπειθέστατος. Ό  
Γενικός Πρόξενος Γ. Π. Καψαμπέλης Σύμβουλος Πρεσβείας Α'».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΤΑΤΕΙΡΩΝ
Πρόεδρος: Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
’Αντιπρόεδρος: Δ·ρ Κ. I. Κολόιμβος 
Γραμματεύς: Ό  Άπαμείας ’Ιάκωβος 
Ταμίας: Ό  κ. Μιχαήλ Λεντάκης
Μέλη: ΟΙ Πανοσιολ. Άρχιμανδρ. Τιμ. Κατσίγιαννης, Γρηγόριος 

Θεοχάρου ς χολ δ Χρυσόαπομος Μαυρογιαννόπουλος καί οί κ.κ. 
Π. ’Άγγελος Π. Σ. Μεταξάς
Ν. Γιάνναγας Ν. Λ. Νομικός
I. Β. Γουλανδρής Μ. Ξυλάς
Κ. Ε. Δρακούλης Ν. Δ. Πατέρας
I. Κουλουκουντής Σ. Α. Πελεκάνος
Ν. Κομνηνός Μ. Πειρατικός
Γ.Χ. Λεμός I. Σ. Φαφαλιός
Γ. X. Λυκιαρδόπουλος Δ. I. Χονδρής
Μ.Γ. Κουλουκουντής Κ. Α. Χατζηπατέρας
Μ. I. Λύρας Π. Χρι στ ύπουλος
Την 14 ’Ιανουάριου 1964 δ Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου κ. Μα- 

νουηλίδης είχε συνάντησιν εις τό Ξενοδοχείο ν τής Μεγάλης Βρεττανίας με
τά τού νέου Μητροπολίτου Θυατείρων Λονδίνου κ. Άθηναγόρα, μεθ’’ ου συ- 
νεζήτησεν επί τού ώς άνω "θέματος καί ελαβεν υπάσχεσιν ότι άμα τή 
επιστροφή του είς Λονδϊναν και ένθρόνισίν του να έπιληφθή αυτού. Κατ’ 
άρχάς έδήλοοσε ότι συμφωνεί καί αυτός με τάς γνωστάς καί κατ’ έπανά- 
ληψιν 'διατυπωθείσας απόψεις μας».

ΤΟ ΚΟΣΜΟ Ι ΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑ ΝΩ ΣΤΝΗΣ

Είς τό δημοσιευόμενον «Μήνυμά» μας άναφέρομειν εις δλίγας γραμ- 
μάς διά. τό κοοίμοϊστοριχόν γεγονός τής συναντήσεως τού Οικουμενικού 
Πατριάρχου Άθηναγόρα μετά τού Πάπα Παύλου τού 6ου είς τούς 
Αγίους Τόπους. Έπαναλαμβάνομεΐν δτι επιθυμητή τυγχάνει, κατά πάγ
κοινου επιταγήν, ή ειρηνική συμβίωσις ολοκλήρου τής χριστιανοσύνης 
καί ή ύστερον από· τόσους αιίώνας άρσις τού σχίσματος των εκκλησιών. 
Έάν ύποτεθή, δτι δεν ήτο πρόωρος ή πραγματοποτηθεΐσα συνάντησις των 
δύο κορυφών καί δτι άπέβλεπεν είς εντυπωσιακήν έμφάνισιν ένάρξεως συ
νεννοήσεων, παραμένει είς τό ακέραιον ή περαιτέρω1 πρόοδος τού' ζητήμα
τος, ή τις θά έξαρτηθή από τά συμπεράσματα, είς α -θά καταλήξουν, κα
τόπιν μακροχρονίου συζητήσεως, οί αρμόδιοι μελετηταί άμφοτέρων των 
πλευρών. Επειδή δε ακριβώς τά ζητήματα άτι να; χωρίζουν τάς δύο εκ
κλησίας είναι καί δογματικά καί σοβαρώτατα από τής απόψε ως τού Ου
νιτισμού, τών πρωτείων καί τών άλλων διαφορών αίτινες έπροκάλεσαν 
τό σχίσμα, καλόν θά είναι νά παύσουν αί διάφοροι συνεντεύξεις, τά τα-
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ξείδια καί a t δημοσιεύσεις παρ’ αναρμοδίων, διότι όλα αυτά έκτος άσκο
πων επιδείξεων, δέν προάγουν ουσιαστικώς την σοβαρότητα τής ύποθέ- 
σεως. ’Επιβάλλεται δέ ή τοιαϋτη σιωπή, διότι ύφίστανται διάφορά! και 
μεταξύ των κορυφαίων στελεχών άμφοτέρων των παρατάξεων, αί όποϊαι 
θα αποτελόσουν τάς εκατέρωθεν αρμόδιας Επίτροπός. 'Υπάρχει μάλιστα 
καί τό θέμα ότι ή ’Εκκλησία τής Έλλά,δος διά τοϋ ’Αρχιεπισκόπου, τής 
I. Συνόδου κλπ. με την 'επιβεβλημένης σωφροσύνην έξέφρασαν από μιας 
αρχής ενδοιασμούς καί αντιρρήσεις, ως προς την συνάντησιν, χωρίς βε
βαίως να αποκλείουν την έναρξιν συνομιλιών καί διαπραγματεύσεων αϊ- 
τινες έπεβάλλετο νά προηγηθίούν. Όμοιας αντιρρήσεις φαίνεται δτι έ
χουν καί καρδινάλιοι τού Παπικού θρόνου. Κατόπιν όλων αυτών φρό
νιμον θά ήτο νά παύση οίαδήποτε σπουδή, ήτις όχι μόνον δέν ωφελεί, 
αλλά πολλάκις καί βλάπτει, εφόσον ή επίπονος καί πολυχρόνιος προερ
γασία επί τής οποίας όλοι συμφωνούν, δέν ήρχισεν ακόμη καί εκ τού 
αποτελέσματος τής οποίας πρόκειται νά έξαρτηθήι ή έικβασις τού κοσμοϊ- 
στορικού τούτου γεγονότος. Έκ τού πλήθους τών δημοσιευμάτων τοϋ τύ
που παραθέτομεν κατωτέρω ώρισμένα αποσπάσματα', ενδεικτικά τών προ
ώρων τούτων συναντήσεων άνευ τής προηγούμενης τακτοποιήσεως (ορι
σμένων θεμάτων....

«ΕΝ ΜΕΣΑΙΣ ΑΘΉΝΑΙΣ! — ’Αρχίζει νά ύπερβαίνη κάθε όσιον 
ανοχής, ή ευκολία, μεθ’ ής ό Τουρκορθ άδοξος αρχιεπίσκοπος Βορ. καί Νο
τίου ’Αμερικής κ. ’Ιάκωβος, συνεχίζων την προπαγάνδαν υπέρ τής επανό
δου τών Ελληνορθόδοξων, εις την «ανοικτήν ποίμνην» τού Πάπα Ρώμης, 
προβαίνει, εν μέσιαις Άθήναις, εις δηλώσεις, καιθαπτομένας τού' γοήτρου 
καί τού κύρους τής Ελληνικής ’Εκκλησίας: «Αί δυσκολίαι διά την "Ενω- 
σιν τών ’Εκκλησιών — λέγει εν χθεσινή συνεντεύξει — δέν παρακάμπτον
ται μέ την εύκολο v καί άκοπον ακαμψίαν1 μερυκών «υπερσυντηρητικών», οί 
όποιοι ούτε τό 'γράμμα1 ούτε τό πνεύμα τού' Ευαγγελίου τηρούν... Οι χρι
στιανοί, οί όποιοι έναντιούνται εις τή,ν *Ένωσ·ιν, πρέπει, νά διερωτηθούν 
ειλικρινώς, εάν είναι πράγματι χριστιανοί, εφ’ όσον έναντιούνται εις την
περί ενότητας τών μαθητών του προσευχήν τοϋ Κυρίου!....  Καί, εάν μέν
τά έίλεγεν αυτά ο κ. ’Ιάκωβος μεταξύ τών συμπατριωτών του, εν Άγκύρα, 
τό πράγμα θά παρήρχετο, ίσως, ιάπαρατήρητον. Πώς είναι, όμως, δυνατόν, 
νά τά. λέγη εις ’Αθήνας, εις την έδραν, δηλαδή, τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος, ή οποία «τηρούσα· ά π α ρ α σ α λ ε ύ τ ω ς — κατά 
τό άρθρον 1 τού Συντάγματος — τούς τε ιερούς άποστολικούς καί σ υ ν ο 
δ ι κ ο ύ ς  κανόνας καί τάς ίεράς παραδόσεις», έχει τάς γνωστάς έναντι 
τού Παπισμού επιφυλάξεις, τάς όποιας φαίνεται νά άπελάκτισαν οί κ.κ. 
Άθηναγόρας καί ’Ιάκωβος;... Βεβαίως, διέπραξε λάθος τακτικής ή ’Εκ
κλησία τής Ελλάδος, άποσυρθεϊσα, εις ενδειξιν διαφωνίας, έκ τού προσκη
νίου, αντί νά μετάσχη, ένεργώς — καί από. τής πρώτης στιγμής — εις
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ολας τάς περί Ένώσεως πού Εκκλησιών συζητήσεις καί νά ύπεραμυν θή 
τών ορθών άπόψεών της, ’εναντίον τής δταβρωτικής προπαγάνδας τοϋ Π α 
πισμού καί τής Ούνίας του. ’Από του 'σημείου, όμως, αυτού, μέχρι τοΰ νά 
έρχωνται έιδώ οί Τουρ κορθό'δοξοι — εις τούς οποίους, ήλιθίως, παρέδωσεν 
ή Ελληνική Κυβέρνησες τάς ψυχάς τών Ε λ λ ή ν ω ν  ομογενών τής 
Βορ. καί Νοτ. ’Αμερικής — και νά κατηγορούν και νά χλευάζουν την 
Εκκλησίαν μας, ώς... μή χριστιανικήν ( !) , επειδή τηρεί άπαρασαλεύτως 
τούς Συνοδικούς κανόνας και'ι τάς ίεράς παραδόσεις, ή άπόστασις είναι με
γάλη. Δι.’ δ και ειίναι καιρός, πλέον, ή Ιερά  Σύνοδος καί ό Αρχιεπίσκοπος 
τής Ελλάδος, άφ’ ενός μεν νά βάλουν εις· τήν θέσιν των τούς καταχρω- 
ιμένους τής Ελληνικής φιλοξενίας καλογήρους, άφ’ ετέρου δέ, νά εξετά
σουν, σοβαρώς πώς θά είναι δυνατόν, έν συνεργασία μετά τής Κυβερνή- 
σεως, ν’ απαλλάξουν τά εκατομμύρια τών αποδήμων Ελλήνων, από τήν 
άνυελληνικήν προπαγάνδαν τών επισκόπων αυτών, οί οποίοι, ενώ έπρεπε 
νά είναι "Ελληνες καί μόνον "Ελληνες, ακολουθούν ίδιαν πολιτικήν, αντί
θετον προς το Σύνταγμα καί τήν Εκκλησίαν μας!».

«ΠΕΡΙ ΑΡΜΟΔ16 ΤΗ ΤΌ Σ».— Έγράιφη (31.1.64) εις τάς εφημερίδας, 
ότι «'κατά τήν συνάντησιν τού 'Τπουργοϋ Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
μετά τού αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου, εις ήν παρίστατο καί ο Γεν. Δι
ευθυντής Θρησκευμάτων κ. Βέλλας, έθίγη καί το θέμα τής 'δημοσίας συ- 
ζητήσεως, ήτις γίνεται επί τής συναντήσεως Πατριάρχου καί ΙΓάπα εις 
'Ιεροσόλυμα, ώς καί επί τού 'διαλόγου μεταξύ τών δύο 'θρησκευτικών αρ
χηγών συγκεκριμένους 'δε, διεπιστώθη, ότι δεν είναι ορθόν, διάφοροι ανεύ
θυνοι οργανώσεις νά οξύνουν τον τόνον καί νά προβαίνουν ε>ϊς ένεργείας, 
αί όποϊαι δεν είναι τής άρμοδιότητός των». Καί, ότι μέν, ορθόν είναι, ή 
επί τής «Ένώσεως» τών ’Εκκλησιών συζήτησις νά. μή Εκτραχύνεται. — 
ακόμη1 καί εις τά επίσημα έν Έλλάδι κηρύγματα — ούδεμία αμφιβολία 
υπάρχει. Έ ξ ίσου, όμως, αναμφίβολον τυγχάνει, ότι. ούδείς έχει το δικαίωμα 
νά άποκλείση τήν επί τού θέματος τούτου δημοσίαν συζήτησιν. Άντιθέτως, 
μάλιστα, αύτη επιβάλλεται, ώς έκ τού δημοκρατικού χαρακτήρος, τον όποιον 
είχεν, ανέκαθεν, ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία καί τον όποιον κατ’ ούδένα λόγον 
επιτρέπεται νά χάση. Πρέπει νά είναι- κανείς τελείως ξένος προς τό πνεύμα 
τής ’Εκκλησίας μας καί τήν ιστορίαν τού Σχίσματος, διά ν’ άγνοή, ότι ου
δόν έστί γενέσθαι, άνευ τής συγκαταίθέσεως τοΰ θρησκευόμενου λαού καί 
ότι, οσάκις ούτος ήγνοήθη, all συνέπειαι — ώς κατά τήν περιβόητον «'Έ;νω- 
σιν» τού 15 ου αιώνας —  υπήρξαν ολέθρια ι. ’Από τής απόψε ως ταύτης, αί 
διεθνείς εξελίξεις τής εποχής μας καθιστούν λίαν συζητήσιμον τήν «αρμο
διότητα» τού Οικουμενικού Πατριάρχου καί τών Τουρκικής ύπηκοότητος 
επισκόπων του, όπως .προβαίνουν εις συναντήσεις καί «'διάλογον» μετά τού 
II άπα τής Ρώμης, χωρίς τήν συγκατάθεσιν τών άλλων ’Ορθοδόξων καί,
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ιδιαίτατα, του ορθοδόξου Ελληνικοί} λαού. Το· μεν λαϊκόν στοιχεϊον του 
Οιχουιμ·εν·υκ<οΰ Πατριαρχείου είναι, 'σήμερον, πλέον, κατ’ ουσίαν ανύπαρκτον, 
έφ’ όσον τελεί ύπιό το Τουρκικόν φάσγανον ό δε Πατριάρχης και οΐ επί
σκοποί. του, οΐ όποιοι, πότε ομνύουν εις την «φιλτάτην Τουρκικήν πατρίδα 
των» καί πότε προθυμοποιούνται νά συμμορφωθούν προς τάς οΐασδήποτε 
’Λμερικανικάς υποδείξεις, κατ’ ούδέν είναι «αρμοδιώτεροι» τού θρησκευό
μενου1 Ελληνικού' λαού, διά νά. αρχίζουν «διαλόγους» καί ν’ άποψασίιζουν 
ερήμην αυτού, εάν θά δεχθούν την πρότασιν τού Πάπια Ρώμης, όπως «επα- 
νέλθωμιεν», ώς άπολο-ΐλότα πρόβατα, εις την ποίμνην, τής οποίας αΊ πύλαι 
παραμένουν, κατ’ αυτόν, ανοικτοί δ ι’ όλους τούς μετανοοϋντας. ’Εάν κά
ποιος πρέπει νά μετανοήση είναι ούτος, ό δημιουργήσας το σχίσμα' καί όχι 
ό παραμείνας πιστός εις την ’Ορθοδοξίαν».

ΤΟ ΚΤΗΡΙΑ Κ Ο Ν .— "Ενα. σημαντικώτατον καί πρωταρχικόν εθνικόν 
ζήτημα, το 'όποιον ίσως εφθασε τον τελευταίον καιρόν εις επικίνδυνον καί 
σοβαράν οξύτητα; είναι το Κυπριακόν, θά επρεπε, ίδε καί ημείς οΐ Θράκες, 
ώς δεινόπαθήισαντες άπ'ό την τουρκικήν μανίαν, νά έκφράσωμεν την βαθύ
τατη,ν μας συγκίνησιν καί την ολόψυχον συμμετοχήν μας εις τάς συμφοράς 
καί τον πατριωτικόν αγώνα, των αδελφών μας Ελλήνων τής Κύπρου. Δονεΐ- 
ται σύσσωμος ή Ελληνική ψυχή, άπιό την νέαν αυτήν περιπέτειαν τής Μεγα- 
λονήσου, απόρροιαν ιάμελετήτων χειρισμών καί άδικων αποφάσεων εκ μέ
ρους τών μεγάλων ρυθμιστών τών τυχών τής υφηλίου, οίτινες άτυχώς καί 
σήμερον εξακολουθούν νά. παραγνωρίζουν τά δίκαια καί τάς έθνικάς απαι
τήσεις τού Ελληνισμού1 καί νά προστατεύουν εκείνους, οΐ όποιοι κατ’ έπανά- 
ληψιν όχι. μόνον μάς ήδίκησ!αν, αλλά καί προέβησαν τή άικατανοήτω ανοχή 
τ<υν, εις ατελεύτητους διώξεις, σφαγάς, εκριζώσεις από τάς εστίας καί άιφα- 
νισμούς κατά παντός Ελληνικού. Αί εφημερίδες τής πρωιτευούσης, έκτος 
ελάχιστων εξαιρέσεων, προσπαθούν καί πάλιν νά ακολουθήσουν συμβιβαστι
κήν πολιτικήν, ήτις όμως αποβαίνει εΐς βάρος μας, τά δε 'δύο μεγάλα κόμ
ματα απορροφημένα από τήν προεκλογικήν πάλην, δεν ενθυμούνται ότι 
ύπεράνω όλων πρέπει νά τοποθετή τα ι το εθνικόν συμφέρον καί τό θέμα τής 
ύπάρξεως τών καταδυναστευομένων, από τούς προαιώνιους εχθρούς τής 
Ελλάδος, αδελφών μας. ’Άλλωστε υπάρχουν καί 'χαρακτηριστικά, σχόλια 
εφημερίδων τών Αθηνών, τών όποιων παραθέτομεν: κατωτέρω αύτούσιον 
τοιούτον υπόδειγμα,. Άπό όσα 'έγένοντο εις τό παρελθόν καί τά αξιοθρήνητα, 
ατινα συνεχίζονται καί σήμερον, όπου άκαΐρως επανήλθεν εις τό προισκήνιον 
τό έθνικώτατον τούτο θέμα, μας, ενα. παραμένει διά κάθε γνήσιον καί πα
τριώτην "Ελληνα, τελείως άκατανόητον. 'Ως καί άλλοτε έτονίσαμεν, τά. «Θρα- 
κικά», διατηρούν πάντοτε αυστηρώς τήν άμεροληψΐαν των καί εύρίσκονται 
μακράν τής .πολιτικής. Τό Κυπριακόν, έν τούτοις, είναι ενα θέμα, καταναγ
κασμού πεντακοσίων χιλιάδων αμιγών 'Ελλήνων αδελφών μας, τούς οποίους
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συνεμάχησαν όλοι, 'εντόπιοι καί ξένοι, να υποδουλώσουν ίδιά δευτέραν φο
ράν καί με περισσότερον σιδηρά δεσμό, είς την άσήμαντον 'μειονότητα των 
εχθρών μας. Ειίς την κατάπτυστον αυτήν κίνησιν πρωτοστατούν οί φίλοι 
μας Βρεταννοί, παρέσυραν δε δολίως καί σατανικώς m l τον ’Αρχιεπίσκο
πον Κύπρου καί έδημιουργήθη ούτως, υπό τό πρόσχημα δισρθώσιεως τού 
ανεφάρμοστου Συντάγματος, ή νέα φάσις τού σημερινού Κυπριακού1. 'Ως 
νά μή. ήρκει ιδέ τούτο προσχωρούν ·είς τάς κινήσεις ταύτας καί οί Αμερικα
νοί σύμμαχοί των, λησμονούντες δτι είναι καί ίδικοί μας σύμμαχοι. Οι 
Τούρκοι έ.ν τώ μεταξύ 'εκμεταλλεύονται τάς τοιαύτας 'διχογνωμίας καί δεν 
αφήνουν, σύμφωνα μέ τό ιστορικόν παρελθόν των, ούδεμίαν ευκαιρίαν 
διά νά μάς κστεξευτελίζουν ιμέ φόνους αθώων, μέ άπαγωγάς καί φυλακί
σεις Ελλήνων πατριαίτών καί ιμέ γενναίας καί ήρωϊκάς 'επιδείξεις ναυτι
κών, αεροπορικών καί χερσαίων 'δυνάμεων, ανυπάρκτου1 πολέμου καί Αν
τιστάσεως μή ούσης. "Εως πότε όμως επί τέλους θά συνεχισθή ή τοιαύτη 
υπομονή, καί ή καλόβολος δουλεία έναντι των Ισχυρών, άλλα καί τών βαρ
βάρων, οϊτινες διά μίαν ακόμη φοράν ιδί/δουν δείγματα τού μίσους καί τής 
εξοντωτικής επιθυμίας 'κατά παντός τού Ελληνικού; Άπορροφημένοι ημείς 
οΊ τού 'ελευθέρου κράτους από τό ολέθρων άλληλοφάγωμα σκούρου εκλογι
κής άναμετρήσεως, αλλά, καί οί άλλοι ελεύθεροι συμπατριώται μας οί έν 
τή ξένη διαβιούντες, ασυγκίνητοι καί αυτοί προ τών κατά τού Ελληνισμού 
τεκταινομένων, δεχάμεθα άδιμμαρτυρήτο^ς τά καθημερινά ραπίσματα καί 
τάς κραυγαζούσας αδικίας, χωρίς ένα ομόφωνον καί πανελλήνιον συνα
γερμόν καί παρακολουθούμειν τάς γελοίας συζητήσεις περί διχοτομήσεως 
ή κατασκευής καντονίων καί ομοσπονδιών (κατά τό Ελβετικόν! σύστημα), 
μέ έκδηλον προσπάθειαν αιώνιας ύποδουλώσεως τών αδελφών μας Κυ
πρίων. Δέν είναι δυνατόν δ ι’ όνομα. τού Θεού, νά 'ένθυμηθώιμεν δτι ειμεθα 
άπόγονοι τών αρχαίων καί νεωτέρων προγόνων μας, οϊτινες μέ τό αίμα 
καί τάς ήρωϊκάς θυσίας των πάντοτε έπολέμησαν καί έξηγέρθησαν κατά 
τών εχθρών 'όταν έπρόκειτο νά άπελευθ ερώσουν υποδούλους "Ελληνας καί 
νά αμυνθούν κατά τών φίλων όταν εύρίσκοντο προ αδίκου καί ολέθριας 
διά τό έθνος καί τήν πατρίδα μας μεταχειρίσεως; Είύμεθ'α ολοι. υπεύθυνοι, 
καί ή ιστορία θά μάς καταδικάση διότι ιμέ τή;ν πρωτοφανή ανοχήν καί 
ύποχωρητικότητά μας υπάρχει κίνδυνος νά συντελέσωμεν εις τήν έσαΐεί 
ΰπο'δούλωσιν καθάριος Ελληνικού πληθυσμού, χωρίς καν νά έχωμεν τήν 
παρηγοριάν ότι διά διεθνών εγγυήσεων θά τον σώσωμεν από τά δεινά 
τού 'εκπατρισμού καί της έξοντώσεως. Πόσον άπλούστερον θά ήτο άν αντί 
νά έκλιπαρώμεν καί νά έπαιτώμεν τήν εύνοιαν τών Ισχυρών, έμιμούμεθα 
καί ήμεΐς τούς Τούρκους και μετεφερώμεθα από τήν άμυναν είς τήν 
επίθεσιν, άπειλούντες κατά τιόν ίδιον τρόπον ενόπλους αποβάσεις μέ τον 
άριστα συγκροτημένον στρατόν μας, τό ναυτικόν καί τήν αεροπορίαν, κατά
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την ομολογίαν καί τούς συνεχείς επαίνους των ’Α-γγλοαμερικα νών συμμά
χων, οπότε θά παρεκάλουν m i ήμας, εν ισοτιμία μέ τούς 'εχθρούς, νά μή 
προβώμεν εις αποβάσεις. Διατί 'έλησμονήσαμεν τον τελευταίον πόλεμον κατά 
τον όποιον ότε ή ’Ιταλία, ευρωπαϊκόν κράτος, έξωπλισμένον μέ άρτιον καί 
συγχρονισμέ νυν σύστημα μάς -έπετέθη, ημείς χώρα πτωχή καί χωρίς σύγ
χρονα τότε πολεμικά μέσα καί εφόδια, αλλά .μέ το αίσθημα, του πατριωτι
σμού καί τής ακεραιότητες τού εδάφους μας, ήμύνθημεν έπιτυχώς καί τούς 
έξεόιώξαμεν; Τί Ιέμελετήθη εκτοτε; Καί διατί δεν καίθοδηγούμεθα όχι 
από την παλαιάν, άλλ’ από την πρόσφατον ιστορίαν μας; 'Υπάρχει ό ’Ορ
γανισμός Ηνωμένων ’Εθνών, εις τον όποιον καταφεύγουν όλοι οί κατα- 
δυναστευόμενοι καί ιάδικούμενσι· τό Καταστατικόν δε αυτού όμιλεί άπερι- 
φράστως περί ΑΤΤΟΛΙΑΘΕΣΕΩΣ όλων των λαών, αλλά δι’ ήμας τούς 
"Ελληνας, τούς πρωτοπόρους τού αρχαίου καί νεωτέρου πολιτισμού, ώς 
ομολογεί ή παγκόσμιος ιστορία, φαίνεται ότι δεν ισχύει τό άιριθρον τούτο 
τού Καταστατικού τού Ο.Η.Ε. ή ότι εχει διαγραφή από τά οδικά μας πα
θήματα, χωρίς νά λάβαμεν γνώσιν. Σχετικόν σχόλιο ν εφημερίδας τών ’Αθη
νών από 1.2.1964 παραθέτομεν κατωτέρω:

«ΝΑ ΣΚΕΦΘΟΤΝ ΣΟΒΑΡΩΣ!.— Δεν γνωρίζομεν τί χρειάζεται 
ακόμη, διά νά εννοήσουν οί Αμερικανοί φίλοι μας, ότι δεν ήμπορούν νά 
παριστάνουν, διεθνώς, τούς ύπερμάχους τής ελευθερίας καί αύτοδιαθέσεως 
τών λαών καί, ταύτοχρόνως, νά υπονομεύουν τάς άιρχάς αύτάς, ένισχύον- 
τες τον απεχθέστερο ν καί 'βαρβαρώτερον Άσιάτην επιδρομέα 'εναντίον τής 
μητρός τού Δυτικού Πολιτισμού. ’Αρκεί νά άκούση κανείς όμιλούντας τούς 
έν Άθήναις ’Αμερικανούς αξιωματικούς, «διά. νά έννοήση μετά ποίου πεί- 
σμονος φιλοτουρκισμού -εννοούν νά επιβάλουν ·είς την Ελληνικήν Κύπρον 
την διχοτάμησιν ή τό ομοσπονδιακόν' κράτος πού ζητούν οί 80.000 Τουρ
κοκύπριοι — απόγονοι τών αΐΐμοσταγών έπυδρομέων τού 17ου αιίώνος — 
εις βάρος τών 500 χιλιάδων αυτοχθόνων Ελλήνων. Βεβαίως, ή αξιοθρήνη
τος ’Αμερικανική νοοτροπία οφείλεται καί εις την παροιμιώδη άγνοιαν τών 
’Αμερικανών, οί όποιοι νομίζουν, ότι ή 'Ιστορία αρχίζει από τής ’Αμερικα
νικής επαναστάσεως (1786) ή, τό πολύ, από τού κατάπλου τού «Μαίη- 
φλάουερ» (1620) είς τάς Άιμερικανικάς άκτάς- έν πάση όμως περιπτώσει 
καί ή παχυλοτέρα άγνοια δεν δικαιολογεί τή;ν 'επί τού Κυπριακού στάσιν 
τών έν Έλλάδι Αμερικανών' διπλωματών καί αξιωματικών. Διότι, τί θά 
έλεγον, άραγε, οί κύριοι αυτοί — έστω καί παριστάνοντες τούς κεκηρυγμέ- 
νους υπέρ· τής ίσοπολιτείας νέγρων καί λευκών 'έν ’Αμερική — εάν, αίφνι- 
δίως, τούς «ζητείτο νά διχοτομήσουν τάς Ήνωμ. Πολιτείας, διά νά εγκα
τασταθούν εις τό ανατολικόν ήιμισυ τά 25 εκατομμύρια τών Νέγρων καί είς 
τό δυτικόν τά 125 εκατομμύρια τών Λευκόαμερικανών; Καί όμως, αυτή 
περίπου ή αναλογία υπάρχει μεταξύ τών Τούρκων καί τών Ελλήνων τής
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Κύπρου — μέ την διαφοράν, o i l  οί πρόγονοι των Ελλήνων έχτιζαν ήιδη 
Παρθενώνας, όταν ο-ι πρόγονοι των ’Αμερικανών καί τών "Άγγλων 'επη- 
δούσαν, ακόμη, από δέ'νίδρον σέ δένδρον, κατά την παραστατικήν φράσιν 
τού ’Άγγλου δημοσιογράφου Κάμερον. Αυτά όλα έπρεπε νά τά έχουν σ%ε- 
φθή άφ’ εαυτών οί πείραν τού Ατλαντικού Σύμμαχοι, οί όποιοι όισον'δήιποτε 
ανιστόρητοι καί αν είναι, είδαν τουλάχιστον την Ελλάδα νά θυσιάζεται 
υπέρ τών Συμμάχων τώ 1940—44 καί, αργότερα πάλιν, τω 1947—49 εις 
τον αγώνα εναντίον τού Κομμουνισμού, ενώ ή Τουρκία; τούς έξηπάτα καί 
έθη,σαύριζεν ως ούδετέρα. Έ φ ’ όσον, όμως, δεν τά έσκέφθησαν μόνοι των, 
άς τά σκεφθούν, τώρα, με την χθεσινήν παρέμβασιν τής Ρωσσίας εις τά 
Ήνωμ. ’Έθνη, άφού ή μόνη γλώσσα την οποίαν φαίνεται νά εννοούν, 
είναι ή γλώσσα τού κ, Κρούστσεφ. Βεβαίως, ή Ελλάς δεν θέλει νά εχη 
καμμίαν σχέσιν μέ τούς Ερυθρούς, έστω καί αν ό κ. Μακάριος απειλεί 
νά παραστήση τον επίσης γενειοφόρον Κάστρο. Έ ν πάση, όμως, περι- 
πτώσει, καιρός είναι νά σκεφθούν σοβαρώς οί κ.κ. Τζόνσον, Αέμνιτσερ καί 
Σία πού ήμπορούν νά άγάγουν οί παραλογισμοί των».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Κ ΤΠ ΡΟ Ν .— Ό  Πρόεδρος τού Θρακικού 
Κέντρου έκ άλεσε την 14ην Φεβρουάριου 1964 εις έκτακτον συνεδρίαν την 
Διευθύνουΐσαν Επιτροπήν τού1 Σωματείου. Κατ’ αυτήν έξ ονόματος τών απαν
ταχού Θρακών καί τών ύπερδιακοσίων πεντήκοντα τακτικών μελών, έξιε- 
φράσθη: ή άγανάκτησις καί ή οδύνη; διά τά νέα δεινό παθήματα] καί τούς 
κινδύνους κατά τής ελευθερίας τών αδελφών μας Κυπρίων. ΟΊ Θράκες 
δεν λησμονούν όσα ύπέστησαν από την βάρβαρον καί εξοντωτικήν μετα.- 
χείρισιν παρά τών γνωστών τυράννων, οιτινες μέ τάς ιδίας μεθόδους προσ
παθούν νά διαστρέ'ψουν το δίκαιον καί νά υποδουλώσουν έσαεί τό ήμιισυ 
έκατομμύριον τού αμιγούς πληθυσμού τών Έλλήλων τής Μεγαλονήσου. 
Έκφράζομεν καταλήγει τό ψήφισμα βαθυτάτην συγκίνησιν, όλόψυχον συμμε
τοχήν καί έντονωτάτην διαμαρτυρίαν κατά τού στραγγαλισμού τών δικαίων 
καί τής ηθικής, οί εχθροί δε τής άνεξαρτησίας καί τής αύτοδιαθέσεως τών 
λαών, 'εάν δεν μεταβάλλουν πολιτικήν, όσον καί άν είναι μεγάλοι καί ισχυροί 
θά έ'λθη εποχή, καθ’ ήν θά μετανοήσουν. Ημείς οί Θράκες θά είμεθα πάντοτε 
παρά τό πλευρόν τών αδελφών μ·ας Κυπρίων. ( Έδημοσιεύθη εις την «Εστίαν» 
κλπ. εφημερίδας).
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Έν 'συνεχεία των όσων άναιφέρονταχ ·εΐίς τον παρόντα Τόμον, παρα- 
θέτομεν κατωτέρω, μόλις ληφ'θ'είσας, τρεις φωτογραφίας ατό την 6ρά;βευ- 
σιν τοϋ αριστούχου καί ήθικου μαίθητοϋ τοϋ Γυμνασίου Διδυμοτείχου και 
από τους Γόμους, οίτινες έτελέσθησαν πανηγυρικώς μέ συμμετοχήν όλων 
των κατοίκων των χωρίων Μόνης καί Κουφσβούνου, κατόπιν των πειρί 
εύποιίίας χορηγιών τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, αχτίνες καί Μ  συνεχισϋοϋν 
διότι ·αί τοπικαί Έπιτροπαί κατόπιν των άνω αποτελεσμάτων 'επιδεικνύουν 
άξιέπαινον 'δραστηριότητα., ελάχιστη απόδειξις τής οποίας είναι ότι τα μέλη 
τοϋ Σωματείου· μας, ένω εις την τελευτσίαν δημοστευομένην Λογοδοσίαν 
ήσαν 16·5 άνήλθον σήμερον εις 230 μέ περαιτέρω αίσιοδάξιους προβλέψεις.

'Αστό την βράβενσιν τον μαϋ 'η τον  Χ α ρ ίτο ν  ’ Α ντω νακονδη
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’Αστό τον γάμον τον  Κ ονφοβοννον

ΜάνηςΑ στό τον γάμον τής
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