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t  Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡ1Σ ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ή  σημερινή εκδοσις του 38ου Τόμου των «Θρακικώλ1» συμπίπτει μέ τον 
εορτασμόν τής έκατονταετηρίδος του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Προερχόμενοι ήμεΐς εκ τής Ανατολικής Θράκης, γνήσια τέκνα άλησμο-
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νήτου χαΐ αγαπημένης πατρίδας, ή ελευθερία τής οποίας οφείλεται κυρίως 
εις τον έξαίρετον εκ Κρήτης πατριώτην καί τον Μεγαλοφυά 'Έλληνα, τον 
συντελέσαντα όσον ούδείς άλλος διά τό μεγαλειον καί την μεγέθυνσιν τής μι- 
κράς Ελλάδος, Οά ε χαρακτηρίζομε θα «γνώμονες εάν δεν έξεδηλώναμεν επί 
τη σημερινή έπετείφ, με σεβασμόν καί ευγνωμοσύνην, τά αισθήματα μας αι
ώνιας λατρείας καί άφοσιώσεως.

Με ζηλευτήν ανωτερότητα ύφους δεν έκόμπαζεν, ούτε ΰπερηφανευετο 
διά τάς συνθήκας Βουκουρεστίου καί Σεβρών, άφήκε δέ κατά πάντα εκλε
κτούς καί άξιους συνεχιστάς του έργου του, τής Ελλάδος των δύο ηπείρων 
καί πέντε Θαλασσών. Εξέλεγε άτομα κατάλληλα ώς συνεργάτας, οΐτινες 
έν άπουσίρ του, έπιτυχώς τον αντικαθιστούν. Ευρέ'θη προ δυσχερειών, άλλ’ 
έγνώριζε με ποιον τρόπον νά έπιβάλλη την πειθαρχίαν. Ό  κυβερνητικός τύ
πος δεν διεπληκτίζετο διά πρόσωπα άπροκαλύπτως. 'Τπήρχον καί τότε τά τό
σον επιζήμια δημοσιογραφικά συγκροτήματα, άλλ’ ή ισχυρά προσωπικότης 
του αρχηγού, κατώρθωνε νά έπιβάλληται. At ξέναι κυβερνήσεις όχι μόνον τον 
ήκουον μετά σεβασμού, άλλά καί τον συνεβουλεύοντο.

Ήλθεν ή ωραία εποχή, άνέτειλεν ή άνάστασις τού Γένους, καθ’ ήν ή 
γαλανόλευκος υπερήφανος έκυμάτιζεν εις τον Βόσπορον, επί τού Θωρηκτού 
ΑΒΕΡΩΦ καί προ τών ανακτόρων τού Ντολμά - Μπαξέ.

Οί βάρβαροι λησταί τής ’Ασίας, περιδεείς καί πανικόβλητοι, προσε- 
πάθουν νά κρύπτονται, οι δέ άρμοσταί Κανελλόπουλος καί Κατεχάκης, 
έκάλουν εις τήν Ελληνικήν Πρεσβείαν τον Πρόεδρον τής Θρακι,κής Ένώ- 
σεως, διά νά τού αναγγείλουν μέ συγκίνησιν τήν άπόβασιν καί άπελευθέρω- 
σιν τής πατρίδος του Ραιδεστού.

'Ωραία όνειρα! ! ! Προαιώνιοι όραματισμοί, πραγματοποιηθέντες χάρις 
εις τον Ελευθέριον Βενιζέλον.

Ή  άναγνώρισις προήρχετο ενίοτε άπό τον θαυμασμόν καί άπό τήν 
βοήθειαν τών ξένων καί όχι μόνον άπό τούς ηρωισμούς τού Ελληνικού στρα
τού καί άπό τον μόχθον τού λαού μας. Άλλοίμονον! Δεν έπροκόψαμεν ακόμη 
νά στήσωμεν τον άδριάντα του, ενώ έγκατεστήσαμεν, έστω καί κακότεχνος 
τον τού Τρούμαν, δαπάναις τών αποδήμων Ελλήνων.

Μάς έχρειάζετο όμως άκόμη διά πολύν καιρόν έν τή ζωή ό Μεγάλος 
"Ελλην, δ ήρο3ϊκός εκ Κρήτης στρατιώτης, έστω καί μακράν τής Ελλάδος, 
διότι καί εκ τής ξένης θά μάς καθωδήγει ή έμπνέουσα μορφή του καί οί 
Φιλελεύθεροι οπαδοί του, συμπαγείς ώς γρανίτης, θά άνέτρεπον τούς κατά 
καιρούς έμφανιζομένους εθνικούς κινδύνους.

Καί ώς νά μή ήρκει ή πρόο^ρος τού ’Αρχηγού άπιόλεια, ή πρόσ
φατος συμφορά, τό οδυνηρόν πλήγμα τού θανάτου τού Σοφοκλή Βενιζέλου, 
όν άνεγνώρισε καί έθρήνησεν είλικρινώς τό πανελλήνιον, προκαλεΐ έπεί- 
γουσαν τήν ανάγκην πληρώσεως τού δημιουργηθέντος εθνικού κενού.

"Ήδη τά μηνύματα, άτινα ιάθρόως καταφθάνουν άπό τάς πόλεις καί τήν ύ
παιθρον τής 'Ελλάδος, καταδεικνύουν ότι είναι πάνδημος καί δλοκληρωμένος 
ό θαυμασμός, ή αγάπη καί τό βαθύτατον σέβας προς τό πρόσωπον τού Με
γάλου 'Ηγέτου, όσης έδόξασε καί έτίμησε τό όνομα τής Ελλάδος καί εις 
τό εξωτερικόν καί παντού όπου έπαλλεν ή 'Ελληνική ψυχή. Τάς ήμέρας αύ- 
τάς όλοι έστρεψαν τον νούν καί τάς καρδίας προς τον Μεγάλον Δημιουργόν, 
τον Μεγαλουργόν Κυβερνήτην, προς τό γενναΐον τέκνον τής Κρήτης, 
προς τον άνθρωπον, όστις έθυσίασε τά πάντα χάριν τής πατρΐδος, τήν οποί
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αν εύρήκε μικράν καί αφανή καί την μετεμόρφωσεν ώς μάγος, εις ύπερή- 
φανον καί ένδοξον.

Εις την Ιστορίαν των Εθνών σπανίως παρουσιάζονται τοιαύται έξοχοι 
φυσιογνωμίαι. "Οταν ή Θεία χάρις καί ή εύνοια τής τύχης βοηθήσουν ώστε 
νά έμφανίζωνται τοιούτοι παγκοσμίου φήμης ήγέται, οί λαοί, ενωρίς ή αργά, 
έρχονται στιγμαί καί μετά εκατόν ακόμη έτη, όπου πανηγυρίζουν καί ανα
γνωρίζουν τα δώρα με τα οποία τούς έπροίκισεν ή φΰσις καί τά όποια με 
αφθονίαν καί σπατάλην διέθεσαν υπέρ τού λαού ούτινος εύρέθησαν επί κε
φαλής καί έμεγαλούργησαν διά την πρόοδον καί ευημερίαν του.

’Αφανής καί σεμνός εις τό χιοριό τού ηρωικού νησιού του, ό τιμώμενος 
νεκρός, δεν ήτο δυνατόν νά φαντασθή τις την τοιαύτην έξέλιξίν του. Μέ γι- 
γαντιαϊα βήματα έκάλπασε προς πάσαν κατεύθυνσιν, ώστε νά μή γνιυρίζη τις, 
πώς, έστω καί μέ άδράς γραμμάς, νά τον περιγράψη! Ό  αγωνιστής, 6 δημο
σιογράφος, ό πολιτικός, ό διπλωμάτης καί ό άνθρωπος! Τούς έξοχους αυτούς 
παναρχηγούς θά μνημονεύη πάντοτε ή ιστορία καί θά θαυμάζουν αιωνίως 
όχι. μόνον οι "Ελληνες, αλλά σύμπασα ή άνθρωπότης.

Αύγουστος 1964 τά «©ρακικά».

Αί ποικίλαι έορταστικαί εκδηλώσεις προς τιμήν καί μνήμην τού Ελευθε
ρίου Βενιζέλου έσχολιάσθησαν ένθουσιωδώς καί παντοιοτρόπως υπό τού Ε λ
ληνικού τύπου καί τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας μέ ομιλίας καί διά
φορα σκέτς σχέσιν εχοντα μέ την ζωήν καί τούς αγώνας τού μεγάλου νεκρού. 
Ό  'Υπουργός Προεδρίας τής Κυβερνήσεως εις έμπεριστατωμένην καί έμνευ- 
σμένην καλλιλογικήν ομιλίαν του μεταδσθείσαν καί υπό τού Ραδιοφωνικού 
Σταθμού ’Αθηνών, άνέφερεν έν περιλήψει τά κάτωθι:

«'Η  κρητική γή, πού πριν εκατόν χρόνια έχάριζε στην Ελλάδα τό άκρι- 
βώτερο τέκνο της καί την λάμψι μιας εκτυφλωτικής μεγαλοφυΐας στον κόσμο, 
ακούει σήμερα, θ’ άκούη πάντα, τον αντίλαλο από τον αίνον τών Ελλήνων, 
σκυμμένων επάνω από τον τάφο Εκείνου, πού έπραγ ματοπο ίη σε τά τολμηρό
τερα όνειρά τους.

Ελευθερωτής ύπήρξεν ό Ελευθέριος Βενιζέλος καί τής Κρήτης καί τής 
Ελλάδος καί τών υποδούλων αδελφών μας καί τού εργαζομένου ελληνικού λαού.

Καί προσέρχεται ή Ελλάδα ψάλλοντας τον στίχο τού Σολωμού:
«Μικρός λάκκος πού άνοιξε καί κλεϊ τον γίγαντά μου!».
Γιατί γίγαντας πράγματι ύπήρξεν ό Ελευθέριος Βενιζέλος. Γίγαντας καί 

τής σκέψεως καί τής πράξεως.
Ποιος νά τόλεγεν ότι τό πέμπτο παιδί τού Κυριάκου Βενιζέλου καί τής 

Στυλιανής Χάλη άπό τό Θέρισσο θά ήταν ό 'ευλογημένος καί ό ερχόμενος έν 
όνόματι τής Ελλάδος;

Κι’ όμως ή γέννησι τού παιδιού αυτού, άπό τήν πρώτη ώρα, τυλίχθηκε 
μέ τό θρύλο. Λένε πώς τήν καυτερή εκείνη αυγουστιάτικη μέρα μιά δυνατή 
λάμψι σκέπασε τον ήλιο. Γιά μιά στιγμή. Καί τήν άλλη οί ανήσυχοι Μουρ- 
νιώτες μαθαίνουν πώς ή Στυλιανή Βενιζέλου γέννησε αγόρι. Ό  μοναχός Ι ε 
ρόθεος τό βάφτισε αμέσως Λευτέρη. Καί τού δω σε τήν ευχή: Νά λευτερώση 
τήν Κρήτη. Κι’ αυτός λευτέρωσε ολόκληρη τήν Ελλάδα άπό τήν πρόληψι καί 
άπ’ τήν άδρανούσα άπραγμοσύνη. Κι’ ένεφύσησε στήν Ελλάδα πνοή, άπέ- 
δωσε οχι μόνον τήν Κρήτη, άλλά καί τήν Μακεδονία καί τήν Ή πειρο καί
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τή Θράκη καί τά νησιά του Αιγαίου καί τη Μικρά ’Ασία καί προχώρησε 
μέχρι την βασιλίδα των πόλεων!

Π ώς ν’ αντιμετώπιση κανένας τό κοσμογονικό μεγαλείο του; Καί μέ ποιές 
λέξεις νά τον περιγράψη;

«Σπίτι δέν τον «σκέπαζε, 
σπηλιό δέν τον έχώριε.
Τά ορη έδρασκέλιζε, 
βουνού κορφές έ π ή δ α ...» .

Αυτό τό κρητικό ριζίτικο τραγούδι φανερώνει μερικές ιδιότητες του Βε- 
νιζέλου: Την εύλυγισία καί τή χάρι, την ανησυχία καί την αδάμαστη θέλησι, 
την ανελέητη ώθησι προς τά εμπρός καί την ανικανοποίητη δίψα του δη
μιουργού, τήν ξάγρυπνη σκέψι καί την αποφασιστικότητα.

Σάν ήλιος έφώτισε κι’ «ζέστανε τά μουδιασμένα μέλη τής μικρής Ελλά
δας, όταν τό ψυχρό εκείνο χριστουγεννιάτικο πρωινό του 1909 κατέβηκε στην 
’Αθήνα, παράκλητος τής «παναστατημένης Ελλάδος, γιά νά πάρη στά στι- 
βαρά του χέρια τό έργο τής άνορθώσεως.

Πρωτύτερα καί επί είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια άκατάπαυστα έμαχό- 
ταν στήν Κρήτη. Πότε ώς επαναστάτης καί πότε ώς βουλευτής. Πότε ώς αρ
χηγός κόμματος καί πότε ώς γραμματεύς τής δικαιοσύνης καί ώς Πρωθυ
πουργός.

Ησυχία δέν γνώρισε ποτέ του. ’Αλλά πάντοτε ήταν ό αναγνωρισμένος 
αρχηγός. ’Απ’ τήν πρώτη ώρα πού φάνηκε στο πολεμικό — κι’ ύστερα στο 
πολιτικό προσκήνιο. Δηλαδή από είκοσι χρόνων!

Τί εύρήκε στήν Ελλάδα; Τό χάος. Κι’ έπλασε από τό χάος τον κόσμο. 
Μέ τήν αψεγάδιαστη εκείνη τάξι πού μόνον οί μεγάλοι γνιορίΐζουν τό μυστικό 
της—  μέ τήν απαράμιλλη εκείνη ορμή πού μόνον οί εμπνευσμένοι κατέχουν.

« ’Εν μανία ποιεϊν», έγραψε ό Μάρκος Αύρήλιος. Καί έν ιερά «μπνεύσει 
έποίει ο ’Ελευθέριος Βενιζέλος. Καί μετάγγισε στούς άλλους τήν ορμή καί τήν 
πίστι του. Κι’ άρπαξε τήν 'Ελλάδα τής Μελούνας καί τήν έφερε ώς τήν Προ
ποντίδα! ’Αλλά πριν φρόντισε απ’ τό μπουλούκι νά συγκροτήση στρατό. ’Αλλά 
πριν φρόντισε ν’ ανακαίνιση ριζικά τήν διοίκησι. ’Αλλά πριν χάρισε τ’ αγαθά 
τής δικαιοσύνης στον τόπο. «Τά πρόβατά μας τά φυλάει ό Βενιζέλος» έλε
γαν οί ποιμένες. Τόσο είχεν εδραιώσει, τό αίσθημα τής ασφαλείας σέ όλους.

Ά λλ ’ ή δικαίωσι τού Ελευθερίου Βενιζέλου από τήν 'Ιστορία, από τούς 
συγχρόνους του καί μεταγενεστέρους δέν άργησε νά έλθη. 'Ό σα  έγιναν μετά 
τον θάνατόν του, καί τό δράμα τού Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, «φώτισαν πιο 
πλατειά τό μεγάλο καί ιστορικό έργον του. Φίλοι καί αντίπαλοι, ή δική μας 
γενεά καί οί μεταγενέστερες, τό ’Έθνος σύσσωμο μέ θαυμασμό καί ευγνω
μοσύνη θά αναπολούν πάντα τή μεγάλη μορφή του.

’Έτσι σήμερα τό Άκρωτήρι δέν είναι ό τάφος ενός μεγάλου πού έλαμψε 
καί έφώτισε τό ελληνικό στερέωμα. Είναι ό μεγάλος, ό αστραφτερός φάρος 
πού θά φωτίζη καί θό όδηγή γιά πάντα όλες τις γενεές των Ελλήνων. ’Από 
τον απέριττο τάφο τού μεγάλου λαϊκού ήγέτου θά βγαίνη πάντα τό ανέσπερο 
καί εκτυφλωτικό φως πού θά φρονηματίζη καί θά διδάσκη όλες τις ελληνικές 
γενεές καί θά τις όδηγή στο δρόμο τού καθήκοντος καί τής εθνικής αρετής».



Ο Π ΡΩΘΙΕΡΕΤΣ Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΣ 
’ Επίτιμον Μέλος άπο πολλών ετών τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί πολύτιμος 
συνεργάτης τών «Θρακικών», άκολουθήσας κατά τήν, άνά τάς εύρωπαϊκάς 
αυλάς, διά τήν εθνικήν ύπόθεσιν τοΰ διχασμού, περιοδείαν τοΰ Κρητος Οι
κουμενικού Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, έξεχούσης άνωτάτης τής 

’ Ορθοδοξίας κορυφής.



Ό  διακεκριμένος συνεργάτης του Θρακικου Κέντρου Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΣ 
Μ. Διδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου, είς μίαν από τάς άπειρους κο- 
σμικάς εμφανίσεις, κατά διαφόρους διαλέξεις του είς συγκεντρώσεις του έν 
άποδημία Ελληνισμού, είς όνομα καί προς τιμ,ήν του οποίου άφιεροΰται ό 

παρών 38ος Τόμος των «Θρακικών».



'Ο πρωθιερεύς Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΣ ώς έθελοντής στρατιώτης, κατά τον 
Ιερόν υπέρ πατρίδος εναντίον των Βουλγάρων άγώνα_ μαζί μέ τάς άνταρ- 

τικάς ομάδας εις τά Μακεδονικά μέτωπα.



Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ Μ ΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΙΊΣ 
Κατά τήν περιοδείαν του οποίου, διά τήν εθνικήν ύπόθεσιν του διχασμού άνά τάς εύρω- 
παϊκάς πρωτευούσας, τον ήκολούθησεν ώς γραμματεύς ό Προοθιερεύς Δ. Καλλίμαχος·



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Του Προέδρου του Θρακικου Κέντρου διά τό πολυσχιδές 

καί αξιοθαύμαστου έργον τού Θρακός Πρωθιερέως Δ . Καλλίμαχου

Δεν είναι εΰκολον τό Ιργον του αναλαμβάνοντας, εις κριτικήν προλόγου, 
νά ύμνηση καί έξάρη δεόντως τό κατόρθωμα τοϋ διακεκριμένου Θρακός συμ
πολίτου Πρωθιερέως Δ. Καλλίμαχου. Ή  τοιαύτη Ιμφάνισις καθίσταται πολύ 
περισσότερον δυσχερέστερα όταν πρόκειται περί άνδρός, όστις ήνάλωσεν ολό
κληρον τον βίον εις πολυμόχθους καί φανατικούς άγώνας υπέρ τής εκκλησίας, 
τής έκπαιδεύσεως καί συλλήβδην υπέρ δλυ>ν των εθνικών καί φυλετικών μας 
ζητημάτων. Καί ή ώς άνω δυσχέρεια, κατά μείζονα λόγον, όταν ό γράφων 
δέν διετέλεσε κατ’ επάγγελμα δημοσιογράφος καί κριτικός καί όταν εύρί- 
σκεται εις άπορίαν ποιαν από τάς τόσας ενασχολήσεις τοϋ εκλιπόντος, πρέπει 
περισσότερον νά ύμνήση καί τονίση εις τούς άναγνώστας του. Θά συγχωρη'θή 
εις αυτόν ότι άνέλαβε τοιοΰτον, άνώτερον τών δυνάμεών του, έργον, Ικ καθή
κοντος προς τήν μνήμην συμπατριώτου καί τακτικού συνεργάτου τών «Θρα- 
κικών», εις τον όποιον πολλά οφείλει ή κοινή πατρίς μας, ό εξ εκατομμυρίων 
απόδημος ελληνισμός τής ’Αμερικής καί τό σύνολον τών άνά τήν ύφήλιον 
διεσπαρμένων Ελλήνων.

Ευτυχώς τό τρίπτυχον τών δημοσιευομένων φωτογραφιών τοϋ μεταστάν- 
τος διευκολύνει, κατά τό ένόν, εις τήν ίδιατύπωσιν του παρόντος, διότι άλλως 
δέν θά έγνώριζέ τις πόθεν νά άρχίση καί πού νά τερματίση.

Ή  πρώτη φωτογραφία απεικονίζει τον σεμνόν Ιερέα, τον άπέριττον χρι
στιανόν καί οικογενειάρχην, τόν πιστεύοντα εις τά πατροπαράδοτα κληρονο
μικά έθιμα καί εις τήν μετά σεβασμού προσήλωσιν εις τά διδάγματα τής θρη,- 
σκείας. Ή  υπερηφάνεια καί 6 σεβασμός του πρός τάς κορυφάς τής ορθοδοξίας, 
άναδεικνύονται ολοκληρωμένα, όταν συμμετεΐχεν ώς ακόλουθος καί Γραμ- 
ματεύς τού πατριώτου, ύπερόχου διπλωμάτου καί εμπνευσμένης άνωτάτης 
κορυφής τής εκκλησίας Οικουμενικού Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη κατά 
τήν εν ’Αγγλία καί Γαλλία περιοδείαν του, τού 1922, προς διαφώτισιν καί 
ύποστήριξιν τών σκληρώς δοκιμαζόμενων, κατά τήν εποχήν εκείνην εθνικών 
μας ζητημάτιυν.

Αυτός άλλωστε καί δ λόγος, διά τόν όποιον ολόκληρος ό άνά χεΤρας 
38ος Τόμος τών «Θρακικών» άφιεροΰται εις τά «Διδάγματα από τήν όλέτει- 
ραν εθνικήν διχόνοιαν», πρός τόν σκοπόν τής άμεροπλήπτου έμφανίσεως καί
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ίνα χυθή πλήρες φώς εις τά γεγονότα της ταραχώδους καί κρίσιμου εκείνη,ς 
εποχής. Βεβαίως ό Πριυθιερεύς Καλλίμαχος, μέ το πλήθος των πνευματι
κών ζητημάτων, εις τά όποια ήνάλωσεν ολόκληρον τον βίον, δεν άνέμενε 
να τιμηιθή κατ’ αξίαν, περισσότερον από τά /δημοσιευόμενα εις την πραγμα
τείαν έξ ημερολογίου του 'απομνημονεύματα. Συνετέλεσεν όμως καί ή άφήγησίς 
του αυτή εις τό νά άνυψωθή καί διαδοθή εύρύτερον ή άρίστη φήμη τοΰ εξαί
ρετου ομογενούς. Ή  οφειλή πρδς την τοιαύτην σταδιοδρομίαν εισέρχεται βα- 
θύτερον εις τάς ψυχάς των συμπολιτών του, όταν εκ τοΰ πενιχρού υστερήμα
τος του, διά νά εκδήλωσή πλέον ζωντανά την αγάπην του πρός τήν πατρίδα 
καί τό Θρακικόν Κέντρον, διέθεσε καί υλικήν ενίσχυσιν, δυσανάλογον πρός 
τά μέσα του καί πρός τά αγαθά άλλων συμπολιτών, οίτινες καί είς τό σημείον 
τούτο δεν κατώρθωσαν κάν νά τον προσεγγίσουν.

Τό Θρακικόν Κέντρον, τό όποιον αληθώς ήγάπησε καί διά τήν δράσιν 
τοΰ όποιου πλήθος άξιολόγων κριτικών «δημοσίευσε κατά καιρούς είς τόν 
Εθνικόν Κήρυκα Νέας Τόρκη,ς, τόν ·άνεκήρυξε, μετά τόν τίτλον τοΰ ’Επιτί
μου, δν δικαίως κατεΐχεν επί τόσα έτη, ώς ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ, .άνωτάτη τιμή, 
σπανιώτατα. ιάπονεμομένη, κατά τό Καταστατικόν, είς κορυφαίους πνευματι
κούς άνδρας καί εκλεκτούς συμπολίτας.

Είς τό δεύτερον τρίπτυχον ο Πρωθιερεύς εμφανίζεται είς περισπουβά- 
στους διαλέξεις είς τόν Εθνικόν Φιλολογικόν Σύλλογον Κωνσταντινουπόλεως, 
είς τήν Ελληνικήν Λέσχην τού Πέραν, είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχο
λήν, είς τό Ζωγράφειον καί Ζάππειον Παρθεναγωγεία, είς τό Ρσβέρτειον Κολ- 
λέγιον καί είς τάς Άμερικανικάς ’Οργανώσεις Γ.Μ.Ο.Α. καί Y .W .C .A . κλπ. 
εν Τουρκία Ιδρύματα, τά όποια εκράτουν τά σκήπτρα τής πνευματικής καί 
εκπαιδευτικής πρωτοπορείας μεταξύ τοΰ ελληνικού στοιχείου, από άπόψεως δέ 
πολιτισμού καί κοσμικής έμφανίσεως, εθαυμάζοντο από τά μεγαλύτερα ευρω
παϊκά κέντρα τής έποχής. Ό  Πρωθιερεύς, ώς άψογος τζέντλεμαν, έγκαταλεί- 
ψας πρός στιγμήν τήν ιερατικήν του περιβολήν, συνήρπασε οιά τών λόγων 
του τά πλήθη, ένεθουσίασε καί έχειροκροτήθη ζωηρώς από τήν διψώσαν διά 
τοιαύτας συγκεντρώσεις όμογένειαν τής βασιλίδος τών πόλεων. Μία κριτική 
τής αξιολόγου ελληνικής έφημερίδος «Πρόοδος» Κωνσταντινουπόλεως, δίδει 
πλήρη εικόνα τών ώς άνω συγκεντρώσεων δΓ δ καί παρατίθεται κατωτέρω. 
Είς όμοιας διαλέξεις μέ τήν αύτήν 'ενθουσιώδη υποδοχήν, κατέγινεν, ό παν- 
ταχοΰ παρών, άπόστολος τοΰ πνεύματος καί τής εθνικής ιδέας, είς Ελλάδα, 
Αίγυπτον, ’Αμερικήν καί άλλαχοΰ, είχον δέ πάντοτε επιτυχίαν αί τοιαΰται 
εμφανίσεις του καί συνετέλουν είς τήν τόνωσιν τών εθνικών μας ιδεωδών 
υπέρ πατρίδος, εκπαιδεύσεως καί γλώσσης, τοΰ ·έν διασπορα ελληνισμού. Ευ
τυχής, διότι δέν εύρίσκεται σήμερον εν τή ζωή ό μεγάλος πατριώτης, διά νά 
αίσθανθή κατάθλιψιν καί απελπισίαν μέ το ψυχορράγημα καί ξερρίζωμα τών
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Ελλήνων τής ιστορικής μας Πόλης. Oil βάρβαροι καί καννί'βαλοι τής Ά σίιας 
«ανενόχλητοι εξοντώνουν καί ληστεύουν και πάλιν, υπό την προστασίαν των 
μεγάλων συμμάχων μας, των ύπερμάχων τής ελευθερίας καί τής δημοκρατίας 
άνά την ύφήλιον. Όποια εντροπή!! Οί "Ελληνες αδελφοί μας δεν έχουν καν 
την παρηγοριάν τής έξεγέρσεως ολοκλήρου τής όμογενείας πατά των εις βά
ρος των καταπτύστων γεγονότων.

Εις τό κεφάλαιον όμως των γραμμάτων, τής παιδείας καί τής πρός την 
πατρίδα αγάπης, άφοσιώθη όλοψύχως καί μέ φανατισμόν ό Καλλίμαχος, 
ταΰτα δέ τον άνέδειξαν ιεροκήρυκα υπέρ πίστεως καί πατρίδος, έφάμιλλον 
τοϋ όποιου εις όγκον πολυσχιδούς εργασίας, δημοσιευμάτων εις βιβλία, περιο
δικά κλπ., είναι αδύνατον νά φαντασθή κανείς. Φαίνεται ότι έγραφε καί 
κατά τάς νύκτας ακόμη, διότι άλλως πώς νά έξηγηθή ό κολοσσός τής έγκα- 
ταλειφθείσης εργασίας του. Τακτικός καί πολύτιμος συνεργάτης τοϋ Εθνι
κού Κήρυκος Ν. Ύόρκης καί κατόπιν επίτιμος αρχισυντάκτης αυτού, μετέ
διδε συνεχώς καί διά τών κυριακάτικων εκδόσεων, με πλούτον ειδήσεων ιάπό 
όλας τάς Κοινότητας τού άποδήμου ελληνισμού, ο,τι έχρειάζετο προς διαφώτι- 
σιν, καθοδήγησιν καί σύνδεσμον, όχι μόνον τών Ελλήνων τής ’Αμερικής, 
αλλά καί τών πλέον άπομεμακρυσμένων τών πέντε Ηπείρων. rHxo ακόμη 
τακτικός άνταποκριτής τών εν Αονδίνψ καί Παρισίοις έκδιδομένων εφημερί
δων καί περιοδικών. Εις τον αγώνα τού Θρακικοΰ Κέντρου διά την περίσω- 
σιν τής φυλής, λόγψ τής ανυπαρξίας σχολείων, δ Καλλίμαχος υπήρξε φανα
τικός συμπαραστάτης, διότι έφοβεΐτο καί πολύ δικαίως, βτι αί έπερχόμεναι 
γενεαί τού άποδήμου Ελληνισμού κινδυνεύουν νά έξαφανισθοϋν. Ένθυμού- 
μεθα ότι εις συνέχειαν δύο Τόμων τών «Θρακικών», τούς 35ον καί 37ον υπό 
τόν τίτλον «Μήνυμα πρός τόν απανταχού Ελληνισμόν», είσηγήθημεν καί ετο- 
νίσαμεν την έπείγουσαν ανάγκην τής ενιαίας εμφάνισε ως καί έκπροσωπή- 
σεως τού Ελληνισμού είτε διά συνομοσπονδίας είτε διά συγχωνεύσεως όλων 
τών απειροπληθών εν Αμερική Σωματείων, είχομεν δέ προβλέψει τότε ότι 
ή τοιαύτη συμπαγής έμφάνισις θά ή το επιβεβλημένη. Μετά δύο ολόκληρα έτη 
αί εφημερίδες τών ’Αθηνών δημοσιεύουν ότι αί Έλλην. άρχαί τής Ν. Τόρκης 
συνήλθον καί άπεφάσισαν, έστω καί αργά, την ίδρυσιν τοιούτου ενιαίου ’Ορ
γανισμού. ’Εάν εύρίσκετο εν τή ζωή δ άνεκτίμητος συνεργάτης μας, είμεθα 
βέβαιοι οτι θά ήγάλλετο καί θά κατήρχετο εις νέους αγώνας υπέρ τών δημο
σιευμάτων εκείνων τοϋ Θ. Κέντρου.

Οί σημερινοί βαθείς ίστοριοδίφαι καί δόκιμοι μελετηταί, οίτινες καταγί
νονται εις τά διάφορα Πανεπιστήμια ίόικά μας καί ξένα, οί εγγύψαντες μετ’ 
επιτυχίας εις την έρευναν καί παρακολούθησιν τών επιστημονικών καί πνευ
ματικών ζητημάτων μας, ομιλούν κάποτε, ίσως ούχί αδίκως, ότι δέν ήμποροΰν 
νά καταταχθοΰν όλοι οί ιστορικοί καί άλλοι ιεπιστήμονες εις την αυτήν κατη-

2
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γορίαν μέ τούς άνωτέρας μορφώσεως 'Έλληνας. Μεταξύ αυτών άναφέρονται 
προχείρως καί διάφορα ονόματα διδασκάλων καί άλλων ανθρώπων των γραμ
μάτων οί'τινες λόγψ τοΰ δτι έπραγματεύθησαν δΓ αντιγραφών από διαφόρους 
έλληνικάς καί ξένας ιβιβλιοθήκας καί άλλας πηγάς καί άπό την έξέλιξιν τής 
ζωής τοΰ Έθνους, δεν δύνανται να θεωρηθούν ώς πνευματικοί άνθρωποι. Λυ- 
πούμεθα καί δεν συμφωνοΰμεν μέ αυτόν τον χαρακτηρισμόν. ’Άξιοι βεβαίως 
σεβασμού καί θαυμασμού οί κορυφαίοι. Ά λλα διατί νά μη τίθενται εις ϊσην 
μοίραν καί όσοι μέ άκαταπόνητον καί συνεχή εργασίαν καί θυσίας Ολοκλήρου 
ζωής έγραψαν, έπροπαγάνδισαν καί ήγωνίσθησαν υπέρ τοΰ Γένους, τής Ε κ 
κλησίας καί τής Παιδείας; Ό  Καλλίμαχος κατελαμβάνετο άπό τον δίκαιον 
φόβον, δτι μέ την άμεριμνησίαν τοΰ ελευθέρου κράτους καί τών κατά τόπους 
παροικιών δέν ιέγίνετο δ,τι έπρεπε προς διάσωσιν τής γλώσσης καί τής φυ
λής άπό την έπικειμένην έξαφάνισιν. Αυτό τό πελώριον θέμα τής ύπάρξεως 
τών έπιγενομένων κατήντησεν δ εφιάλτης καί ή έμμονος σκέψις του. Τά δσα 
έγραψε θά παραμείνουν καί διά τό μέλλον, άφοΰ επέτυχαν νά βελτιώσουν 
κατά πολύ τό παρόν. Ή το λοιπόν πνευματικός άνθρωπος δ Καλλίμαχος. Διότι 
συνετέλεσεν εις ί'σην ή μείζονα μοίραν μέ τούς μεγάλους σοφούς, τούς εγ
κλωβισμένους εις τον εαυτόν των, καί μη εύρίσκοντας τον άπαιτούμενον και
ρόν νά μεταδόσουν, προς καρποφορίαν, την σοφίαν των. Ό  Καλλίμαχος ύπήρ- 
ξεν άνήσυχον πνεύμα. Μετεπήδα κατά καιρούς, πότε μέ τό σφρίγος τής νεό
τητας καί πότε τοΰ εσωτερικού πάθους εις δλας τάς ηπείρους τής γής καί 
έγραφεν, ώμίλει, έκήρυττεν, ύπεδείκνυε, παρώτρυνεν, εδίδασκε καί καθω- 
δήγει, δσα διστάζει νά πιστεύση κανείς δτι προήρχοντο άπό Ινα μόνον άν
θρωπον.

Τόν συνηντήσαμεν προ έτους, κατά την διήμερον διαμονήν μας εις Νέαν 
Ύόρκην. Είχε καταβληθή άπό έπανειλημμένας κρίσεις τής υγείας του. Μέ 
καταφανή ίχνη κοπώσεως μάς ώμίλησε διά την άγαπημένην μας Θρά
κην. Μάς είπεν δτι εξακολουθεί νά γράφη. Ή το  έμφανώς κατάκοπος, τρεις 
φοράς δέ ή ανεκτίμητος συνοδός του 'έπεχείρησε νά τόν συντομεύση, διά νά δυ- 
νηθή δ επισκέπτης του νά συνέχιση καί άλλας υποχρεώσεις του. Άντελήφθη- 
μεν δτι αί ήμέραι του ήσαν μετρημέναι. Ή  συνοδός μάς έπληρο·φό·ρησεν δτι 
ήτο άμετανοήτως συνεχιστής, γράφων νυχθημερόν, :έπί τών προσφιλών του θε
μάτων. Θά ήτο ευχής έργον, τό παράδειγμα τοΰ Ιναλλιμάχου νά εύρη καί 
άλλους εθναποστόλους καί κήρυκας τής μεγάλης κληρονομιάς τής ιστορικής μας 
δόξης καί τών ιδανικών τής φυλής.

Καί τώρα είσερχόμεθα εις τό τρίτον καί τελευταΐον τρίπτυχον: Ητο
ή εποχή τοΰ 1912, κατά τήν οποίαν τά ελληνικά κομιτάτα, μέ την βοήθειαν 
Μητροπολιτών, 'Ιερέων καί μέ θυσιάζοντας τήν ζωήν των γενναίους πολεμι- 
στάς, διεξήγον ήρωϊκούς αγώνας κατά τών προαιώνιων εχθρών μας, τών 
Βουλγάρων πού προσεπάθουν νά άλλοιώσουν καί μετατρέψουν διά πυρός καί
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σιδήρου τον εθνολογικόν χαρακτήρα τής Ελληνικής Μακεδονίας. Ό  Καλλί
μαχος, ώς ήτο φυσικόν, ειχεν ήλεκτρισθή. Έγκατέλειψε τό ράσο-v καί τά Ιερά 
καί -εκπαιδευτικά του καθήκοντα καί έ'ζήτησεν, ώς εθελοντής ίεροκήρυξ, να 
λάβη ;μερος μαζί μέ άλλους καί να συμμερισθή τούς κινδύνους καί τάς κακου
χίας τοΰ πολέμου των άνταρτικών σωμάτων. Άνέλα,βε θρησκευτικήν εθελον
τικήν άποστολήν παρά τή Ε ' Μεραρχία καί έλαβε μέρος καί εις τούς δύο πολέ
μους συμμετασχών εις τάς μάχας τοΰ Ναλμπάνκιοϊ, Μπανίτσης, Σόροβιτς, 
Κομμάνου κλπ. μέρη τής Μακεδονίας καί μέ τό οπλον άνά χεΐρας έκήρυττεν 
επ’ ιέκκλησίαις, ένεψύχωνεν εις τήν πρώτην γραμμήν τό έργον των ήρωϊκών 
προμάχων τής πατρίδος, ήτις ύφίστατο πιέσεις, κινδύνους καί εξοντώσεις, έκ 
μέρους των αίμοβόρων βαρβάρων, οί'τινες, κακή μοίρα, εύρίσκοντο εις τά σύνο
ρά μας, άπό τά όποια είσήλαυνον εις τά ελληνικά χωρία καί έπέφερον παν- 
τοίας καταστροφάς. Ό  Καλλίμαχος συνεμορφώθη προς τήν ζωήν τοΰ πολέ
μου καί μέ θάρρος καί αντοχήν εις ώριμον ηλικίαν, παρέμεινε παρά τό πλευ- 
ρόν των Ελλήνων αγωνιστών καί μαρτύρων, έπιδείξας άξιομίμητον παράδει
γμα υπομονής καί καρτερίας. Ή  ιστορία έγραψε διά τά κατορθώματα καί τούς 
ηρωισμούς τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ καί των επικεφαλής γενναίων άξιωματι- 
κών καί διακεκριμένων πολιτών, οί'τινες μέ ζωηρόν τό αίσθημα τής προς 
τήν πατρίδα .αγάπης «πολέμησαν, έπεσαν δέ πολλοί εξ αυτών εις τό πεδίον 
τής τιμής καί εις τόν βωμόν τής ελευθερίας.

’Αξίζει μήπως ή εξ αφορμής τής διά λόγους διπλωματικής συνοριακής 
ανάγκης έκ μέρους τής Ελλάδος προσφάτου συνθήκης, ιέκφρασις ίκανοποιή- 
σεως; Θά μάς έπιτραπή πάσα έπιφύλαξις καί οίαδήποτε δυσπιστία ώς πρός 
τήν τήρησιν τών ένυπογράφων υποσχέσεων τών γειτόνων μας. Εύχόμεθα τά 
διδάγματα τοΰ παρελθόντος νά μάς διαψεύσουν. Τάς αναμνήσεις του ό Καλ
λίμαχος άπό τόν Βουλγαρομακεδονικόν πόλεμον τάς έξέδωκεν εις βιβλίον υπό 
τόν τίτλον «’Αθάνατη Ελλάς» έκ 287 σελίδων, εις Νέαν Τόρκην τό 1942. 
Δέν θά άνατρέξωμεο εις τάς σελίδας τοΰ βιβλίου τούτου, άλλ’ απλώς τό άνα- 
φέρομεν διά νά δείξωμεν διά μίαν ακόμη φοράν τό ζωηρότατον ένδιαφέρον 
τοΰ έκλιπόντος υπέρ τών σκοπών τής διατηρήσεως τών οσίων καί ιερών τοΰ 
Γένους μας. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον δυνάμεθα νά είπωμεν δτι καί εις τό κεφά- 
λαιον τοΰτο τής εθελούσιας υπηρεσίας καί τής επικινδύνου -αποστολής, ό Καλ
λίμαχος απέδειξε τήν λατρείαν του πρός τήν πατρίδα καί τήν φλογέράν του 
αγάπην διά πάν δ,τι άφεώρα τήν Ελλάδα.

ΤΙ Ελλάς, ή ένδοξος καί ιστορική Μεγάλη μας Πατρίς, διήνυσε κατά 
καιρούς δυσχερείς περιόδους, πάντοτε δμως χάρις εις τούς ήρωϊσμούς καί τάς 
αυτοθυσίας τών τέκνων της, δχι μόνον εξήλθε μέ νίκας καί κατατρόπωσιν τών 
έχίθρών της, άλλ’ έπροκάλεσε τόν παγκόσμιον θαυμασμόν καί ή ιστορία, κατά 
τήν διέλευσιν τών αιώνων, τήν άνεγνώριζε πάντοτε ώς πρωτοπόρον μεταξύ 
τών πολιτισμένων καί μορφωμένων εθνών τής ύφηλίου.
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Την δόξαν ταύτην, κτηθεΐσαν μέ αίμα, διωγμούς, στερήσεις καί συνε
χείς καταστροφές πρέπει, μέ πάσαν θυσίαν, να διατηρήσω,μεν. Ή  σημερινή 
κατάστασις παρουσιάζει πανταχοΰ καί εις τάς πέντε ηπείρους, συμπτώματα 
ανήσυχων επαναστάσεων. Άλλοίμονον αν ή μικρά πατρίς μας είτε από τα 
σφάλματα του λαοΰ είτε έ)ξ ανικανότητας τών ηγετών άπολέση την παλαιάν αί- 
γλην της. Θά συνθλιβή μέσα εις τά συμφέροντα των Μεγάλων. Ή  σωτηρία μας 
μόνον δταν άκολουθώμεν τά παραδείγματα τών προγόνων μας.

Καί εδώ σταματά γιά πάντα ή πέννα τοϋ Δημητρίου Καλλίμαχου. ’Έγινε 
άκριβώς δπως ο ίδιος τό προεϊπε. ΙΙρό καιρού, εις παράκλησιν ίιδικοϋ του νά 
σταματήση πλέον εργαζόμενος, μόλις ήκουσε την φράσιν αύτήν ό ακούραστος 
καί άκμαΐος, παρά τά 84 χρόνια του, συγγραφεύς, άπήντησε: «Θά εξακο
λουθώ νά έργάζωμαι μέχρι τελευταίας μου πνοής. Σάν στρατιώτης τού Χρι
στού καί τής εκκλησίας θά πέσω μαχόμενος». ’Έτσι καί έγινε. 'Ένα κρυολό
γημα πού πήρε κατά Σεπτέμβριον τού 1963, ενώ ιεγραφε τά περί «Διχονοίας» 
άρθρα τού έπέφερε πνευμονίαν θανατηφόρου μορφής.

Μέ την τελευταίαν σειράν τών άρθρων του «Διδάγματα από την εθνι
κήν διχόνοιαν» σταματούν πλέον αί συστάσεις τού Μεγάλου Διδασκάλου τού 
Οικουμενικού Θρόνου (τίτλος δστις τφ άπενεμήθη κατά τό 1922 υπό τής Τέ
ρας Συνόδου εις ένδειξιν εξαιρετικής τιμής διά τάς πρός την εκκλησίαν τού 
Χριστού υπηρεσίας του) πρός τούς μαθητάς, τά τέκνα του καί τον απανταχού 
Ελληνισμόν, τον όποιον ήγάπησε καί δεν έπαυσε νά υπηρέτη μέχρι τής ύστά- 
της πνοής του.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Αύγουστος 1964

Ι Ιαρατόβετα ι  κατώτερο* ή ιστορική  εκβεσις 
το$  Μ ε ρ ά ρ χ ο υ  Γ ε ν ά δ η  δ ι ά  τον Α  η μ .  Κ α λ λ ί μ α χ ο ν .

Άριθ. 7719.
Έν Δράμα τή 4η Σεπτεμβρίου 1914. Ή  V Μεραρχία.

Π ρ ό ς
Τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών (Διεύθυνσις Προσωπικού) .

ΑΘΗΝΑΣ
Περί Υπηρεσιών τού Πρεσβυτέρου Δ . Καλλιμάχου, εν τή Μεραρχία 

22868— Μ Ά ρ . Γεν. Πρ. 193.131)8-9-14.
Λαμβάνω την τιμήν νά ιάναφέρω πρός έκτέλεσιν τής συνημμένης ύπ’ 

άριθ. 98051)28.8.14 διαταγής υμών οτι ό Πρεσβύτερος Δ. Καλλίμαχος άνέ
λαβε θρησκευτικήν υπηρεσίαν παρά τή Μεραρχία τήν 14 ’Οκτωβρίου 1912, 
εις ιάμφοτέρους τούς πολέμους, συμμετασχών τών μαχών Ναλμπάνκιοϊ,
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Μπανίτσης, Σόροβιτς, Κομμάνου, Μπιγλίστης, Κορυτσας, Κιλκίς —  Ααχανά, 
Μπέλες καί Κρέ-σνας —  Τζουμαγιάς, καθ’ οίς εξεπλήρωσε μετά πάσης ευ
συνειδησίας τάς υποχρεώσεις του. Δεν κρίνω άνευ σκοπού να αναφέρω δτι ή 
δράσις τοΰ εν λόγω κληρικού δεν περιωρίσθη εις την έκπλήρωσιν καί μόνον 
θρησκευτικών καθηκόντων άλλ’ έπεξετάθη πολύ πέραν των θρησκευτικών τύ
πων, ουτω 'δ’ οδτος, διά καταλλήλων προσλαλιών, προ πάσης μάχης, ένεθάρ- 
ρυνε καί ένεθουσίαζε τούς στρατιώτας, κατά τάς μάχας δέ, διά τής παρουσίας 
του καί τών προτροπών του, ωσαύτως συνετέλει εις το νά αψηφούν τούς κινδύ
νους καί ταΰτα πάντα, αφιλοκερδώς καθ’ ολον τό διάστημα εν τή Μεραρχία 
ύπηρεσίας του.

(υπογραφή)
Σ. ΓΕΝΑΔΗΣ

Διά την άκρίβειαν τής αντιγραφής
Ό  Διευθυντής τοΰ Τμήματος ’Απονομής ’Αναμνηστικών 

Μεταλλίων τών Πολέμων 
(υπογραφή)

Ν. Κουρουσόπουλος, Συνταγματάρχης 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Έν Άθήναις, τή 31η ’Οκτωβρίου 1914.
Ό  Διευθυντής τής Διευθύνσεως Προσωπικού 

τών Στρατιωτικών 
Ριχάρδος Καραμαλίκης 

Συνταγματάρχης τοΰ Πυροβολικού 
(υπογραφή)

ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Σφραγίς:



Είς την σελ. 9 παρατίθεται ή φωτογραφία τοϋ Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου Μελετίου Μεταξάκη άνωτάτης κορυφής τής ’Ορθοδό
ξου Ελληνικής ’Εκκλησίας, κατωτέρω δέ δημοσιεύεται σκια
γραφία ύττό τοϋ Πρωθιερέως Λ. Καλλίμαχου περί τής περιοδείας 

τοΰ όποιου τό άνά χεϊρας βιδλίον.

Αΐ μεγάλαι μορφαΐ τοϋ ‘Ελληνισμού.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ή  μεγαλόνησος. Μεγάλη οχι μόνον διά τους απαράμιλλους αγώνας της, 
τούς οποίους μέ ψυχήν χαλυβδίνην διεξήγαγεν έπί αιώνας υπέρ ελευθερίας 
κατά τών ’Αράβων καί τών Βενετών καί τών Τούρκων, μεγάλη, όχι μόνον 
διότι, εν τώ μέσω τών βροντών καί τών αστραπών τών θεσπεσίων επαναστά
σεων της έγραφε μέ τά αίματα τών θυσιών καί τάς φλόγας τών ολοκαυτω
μάτων της τάς Πλάκας τής Νέας ’Εθνικής Διαθήκης τοΰ Ελληνισμού, αλλά 
προ παντός μεγάλη, διότι κατά τούς τελευταίους πέντε αιώνας έκληροδότησεν 
είς τό Πανελλήνιον μορφάς συνθετικάς τής πρώτης γραμμής. Ά π ό την Κρή
την έξεπήδησεν ό Δομένικος Θεοτοκόπουλος, ένας γίγας παγκοσμίου επιβο
λής, ιάστήρ πρώτου μεγέθους, άκτινοβολήσας εν 'Ισπανία κατά την περίοδον 
τής ’Αναγεννήσεως τής Τέχνης. Ή  Κρήτη μας έχάρισε κατά τον ΙΖ ' αιώνα 
δύο κληρικούς έπιφανεστάτους, τών οποίων ή δράσις έγένετο αισθητή άνά πά
σαν τήν Ευρώπην. Ό  Μελέτιος Πηγάς, Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, καί 6 
τοιοΰτος Κύριλλος δ Λούκαρις, ό μετά ταΰτα γενόμενος Οικουμενικός Π α
τριάρχης, ό πεντάκις έξορισθείς υπό τών Τούρκων καί πεντάκις άναλαβών 
τήν αρχήν καί επί τέλους άπαγχονισθείς υπό τών τυράννων, είναι μορφαί 
κυριαρχήσασαι ήθικώς καί πνευματι,κώς είς τον αιώνα των, ώς ήρωες είς τήν 
ιστορίαν τοΰ πολιτισμοΰ.

Ή  Κρήτη, ή δποία μάς έδωκε τον Βιτσέντζον Κορνάρον, τον δημιουρ
γόν ενός αθανάτου φιλολογικού μνημείου, καί τον κολοσσόν τών εξαίσιων 
εθνικών μεγαλουργημάτων, τον συνθετικώτερον πολιτικόν νοΰν τοΰ αίώνος, 
μάς έχάρισε καί τον Βενιζέλον τής ’Ορθοδοξίας, τον Μελέτιον Μεταξάκην.
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Διότι, ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης, εκπρόσωπων τον διορισμόν τής ισχυ
ρότατης Κρητικής φυλής, διά τής μέχρι τούδε εκπολιτιστικής του δράσεως, 
διά των εύρυτάτων προσανατολισμών του, διάνοια συνθετική, διαυγής, μέ 
ύψηλάς καί εύγενεΐς ιδέας, σκαπανεύς τής προόδου, τελείως συγχρονισμένος 
μέ τάς κατευθύνσεις του νεωτέρου πολιτισμού, φίλος θερμός τής εθνικής ένώ- 
σεως των Εκκλησιών τού Χριστού, προς δημιουργίαν τής άσφαλεστέρας βά- 
σεως, έφ’ ής είναι δυνατόν νά στερεωθή ή όνειρευομένη παγκόσμιος οικογέ
νεια τών Εθνών τής Γής, είναι μέν εφάμιλλος προς τούς Κρήτας Μελέτιον 
τον Πήγαν καί Κύριλλον τον Λούκαριν, κατά δέ την τόλμην καί τό άκαμπτον 
τού ηθικού χαρακτήρος ιδίως εν τή πάλη κατά τής αυθαιρεσίας τών τυράν
νων, ούχί κατώτερος τών παλαιών ηρώων, οΐτινες «λάμπρυναν τήν Ελληνι
κήν ’Ορθοδοξίαν.

Διερχόμενος ό Μελέτιος προ τετραετίας εκ Γαλλίας, διά νά έ'λΟη εις την 
’Αμερικήν, «προξενεί εις τούς ’Ακαδημαϊκούς καί τούς άλλους πνευματικούς 
καθηγεμόνας τών ΙΙαρισίων τήν έντύπωσιν ενός έκ τών ’Ολυμπίων τής Πα- 
λαιάς Ελλάδος. ’Ολύμπιος είς τήν μορφήν του τήν ακτινοβολούσαν, ’Ολύμπιος 
εις τήν ψυχικήν γαλήνην καί είς τήν καθαρωτάτην σκέψιν του.

Ό  Μελέτιος έγεννήθη τώ 1871 είς τό χωρίον Πασά τού νομού Λαση- 
Οίου. Νεαρός άπήλθεν είς 'Ιεροσόλυμα, ύπηρετήσας εκεί καί είτα είς Δαμα
σκόν καί Διαρβεκίρ έν Μεσοποταμία υπό τον Πατριάρχην Σπυρίδωνα, ακο
λούθους είσαχθείς είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τού Σταυρού, άπέβη ευθύς 
αμέσως μετά τήν άποφοίτησίν του ό κύριος μοχλός τής όλης ζωής καί κινή- 
σεως τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. 'Ως Άρχιγραμματεύς τού Θρόνου καί 
όις πρόεδρος τής ’Εκπαιδευτικής ’Επιτροπής, «λάμπρυνε τήν εποχήν του, άνύ- 
ψοοσε τήν Θεολογικήν Σχολήν είς επίζηλον ακαδημαϊκόν ίδρυμα, ίδρυσε τήν 
«Νέαν Σ  ιών», περιοδικόν επιστημονικού κύρους, ’έγραψε σοβαράν αρχαιολο
γικήν μελέτην περί Μαδηβάς, κριθεΐ,σαν έν Ευρώπη ευμενέστατα υπό τών ει
δικών, διηύθυνε μέ τό φώς τών νεωτέρων προόδων τά ύπερογδοήκοντα σχο
λεία τής Παλαιστίνης, ίδρυσε τήν Σχολήν τών Γλωσσών έν Ίόππη, καί έν τή 
ακμή τής νεότητος καί δράσεώς του έκλήθη δμοφώνως είς τον Μητροπολιτι- 
κόν θρόνον Κιτίου, έν Κύπριο. ’Εκεί δ Μελέτιος συνεχίζει τήν ιθαυματουρ
γόν του δράσιν. Συνέταξε τον νέον οργανισμόν τής Κυπριακής ’Εκκλησίας, 
έπηξε τό Παγκύπριον Ίεροδιδασκαλεΐον προς μόρφωσιν τού κλήρου, ίδρυσε 
τον «’Εκκλησιαστικόν Κήρυκα», πρός φωτισμόν τού λαού καί τό ’Εμπορικών 
Λύκειον τής Λάρνακος, καί δτε κατέστρο3νε τά σχέδια τής ίδρύσεως Γεωρ
γικής Σχολής καί άλλων εκπολιτιστικών κέντρων, εκαλείτο ν’ άναλάβη τήν 
κυβέρνησιν τής Εκκλησίας τής μεγαλυνθείσης Ελλάδος. Είς τάς ’Αθήνας 
ό Μελέτιος εύρε τήν ευκαιρίαν νά έκδηλώση εύρύτερον τήν ακτινοβολίαν του. 
'Τπήρξε τό κέντρον καί ή ζωή τής ηθικής καί πνευματικής κινήσεως τού Ε λ
ληνισμού. Είτε μεταρρυθμίζουν τήν Ριζάρειον Σχολήν, είτε ίδρύων νέα κέντρα
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προς «μόρφωσιν καί έξύψωσιν του κλήρου, είτε πηγνΰων ορφανοτροφεία 
καί κατευθύνων την ’Εκκλησίαν προς νέους ορίζοντας κοινωφελούς δράσεως, 
είτε σκορπίζων τά φώτα «διά του «Εκκλησιαστικού Κήρυκος» καί τής «Και
νής διδαχής», είτε συζητών καί έπικοινωνών μετά των αρχηγών ξένων ’Εκκλη
σιών καί τών διευθυντών παγκοσμίων εκπολιτιστικών οργανώσεων, περιερχό- 
μενος πεπολιτισμένας χώρας, όμιλών, γραφών, διδάσκων, πείθων, έμπνέων, χει
ραγωγών, όραματιζόμενος ημέρας συνάδελφό)σεως τών απανταχού τής Γής 
Εκκλησιών του Χρίστου, ό Μελέτιος περιέβαλε τον θρόνον τών ’Αθηνών μέ 
ήθικήν αΐγλην καί δόξαν, πρωτοφανή εν τή ιστορία, άφ ’ δτου εκεί το πρώτον 
έκήρυξε το Εύαγγέλιον ό Απόστολος Παύλος.

Ό  Μελέτιος άναλαβών κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, υπέρ ών εστρα- 
τευθη έθελοντικώς, αποστολήν τής Κυβερνήσεως σπουδαίαν, προς διευθέτησιν 
τιυν έν 'Αγίω ’Όρει ζητημάτων, συγγράψας θαυμάσιον «βιβλίον περί τής έν 
'Αγίω ’Όρει Ρωσσικής πολιτικής, δπερ μετεφράσθη Γαλλιστί καί Αγγλιστί, 
όμιλών καί γράφων την Γαλλικήν, Ρωσσικήν ,καί ’Αραβικήν, έπισκεφΦείς 
καί μελετήσας καί άλλοτε τάς πρωτεύουσας τής Ευρώπης, ολίγον μετά τήν εκ
λογήν του ως Μητροπολίτου ’Αθηνών, επεσκέπτετο καί αυθις τήν Ευρώπην 
καί τήν ’Αμερικήν. Ή  εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας άφιξίς του έσχεν αποτε
λέσματα μεγάλα. Μελετήσας τους ορούς τής ζωής του ’Αμερικάνικου λαοϋ καί 
το μυστικόν τής προόδου αύτοϋ, «έλθών εις «επικοινωνίαν μετά τών αρχηγών 
τών διαφόρων ’Εκκλησιών, τιμήσας καί τιμηθείς ύπερόχως, «χρησιμοποίησε 
τά κολοσσιαία ταύτα κεφάλαια τής νέας πείρας επ’ άγαθω του ’Έθνους του, 
άνοίξας νέους ορίζοντας δράσεως. Μετά τήν εξ ’Αμερικής επάνοδόν του εις 
τήν Ελλάδα, τό ογκώδες υπόμνημα, τό όποιον συνέταξε «περί τής Εκκλη
σιαστικής «εν Έλλάδι καταστάσεως καί τών δεόντων γενέσθαι» είναι αυτό
χρημα μνημειώδες έργον, εις τό όποιον φαίνεται ή υπέροχος διάνοια του μεταρ- 
ρυθμιστοϋ καί αναμορφωτού τοΰ Ελληνικού κόσμου, διά του συγχρονισμού 
καί άναδείξεως τής ’Εκκλησίας εις ζώσαν κοινωνικήν καί εκπολιτιστικήν δύ- 
ναμιν.

Έπεδίωξε νά καταστήση τά κέντρα τής μοναχικής ραστά)νης εις φυτό> 
ρια γραμμάτων καί τεχνών, εθεσεν ώς τον άκρογωνιαίον λίθον τού οικοδο
μήματος τού προγράμματος του τήν επιστημονικήν «μόρφωσιν δλου τού κλή
ρου, διά τής μορηκόσεως δέ ταΰτης έπίστευσεν εις τήν βαθμιαίαν κατάργησιν 
τής άγαμίας τών άνωτέρων κληρικών καί εις τήν -επάνοδον εις τό πνεύμα καί 
τό γράμμα τών αρχαίων κανόνων καί εις τήν ρήτραν τού ’Αποστόλου Παύ
λου, θέλοντος τον ’Αρχιερέα έγγαμον, καθ’ ά πράττει καί ή στενώς προς τήν 
’Ορθοδοξίαν προσκειμένη Έπισκοπιανή ’Εκκλησία.

Ά λλ’ ό χαρακτήρ τού άνδρός εδοκιμάσθη 'ιδιαίτατα εις στιγμάς μεγά- 
λας, πολυ-κυμάντους.

"Οτε εις τάς ’Αθήνας καί τάς λοιπάς πόλεις τής Ελλάδος ελάμβανε χά)-
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ραν τό ανάθεμα, ή μεσαιωνική εκείνη ατιμωτική πράξις, ή οποία κατεσπίλωνε 
καί τήν Εκκλησίαν καί τήν διανοητικότητα τού συγχρόνου Ελληνισμού, δ 
Μελέτιος, γράψας εις τον «Εκκλησιαστικόν Κήρυκα» καί στιγματίσας τό ανο
σιούργημα, έσωζε τήν τιμήν τής Εκκλησίας. Έπρόβαλε τολμηρός, απτόητος. 
Δέν ύπελόγισε να φανή αρεστός εις τήν κρατούσαν τότε κοσμικήν εξουσίαν, 
όπως επραξαν τόσοι άλλοι, άποβαλόντες πάσαν άνθρωπίνην ευπρέπειαν.

Καί ένέσκηψεν ό κλάδων τής 1ης Νοεμβρίου 1920. Ή  Βία, εκείνη, ή 
οποία κατεργάζεται ήδη τον δ'λεθρον καί τον ενταφιασμόν τού ’Έθνους, έξε- 
δηλώθη οργιαστική καί κατά τής ’Εκκλησίας. Οι λυμεώνες άνέτρεψαν θείους 
καί ανθρωπίνους θεσμούς. Προ τής Βίας υποκύπτει δ Μελέτιος καί καταλεί
πει τον θρόνον, άλλ’ ή ψυχή εμεινεν αδούλωτος. Διά των ιστορικών υπομνη
μάτων του καί τών διαμαρτυριών του προς τήν Κυβέρνησιν καί τάς Αύτοκε- 
φάλους Εκκλησίας, ώρθώθη τρομερός έπιτιμητής τών ανοσιουργημάτων. Εί
ναι αληθές, ότι δέν έφυλακίσθη. Διότι ή δύναμις τού δικαίου άγώνός του καθι
στά περιδεή τήν τυραννίαν. Ά λλ’ εάν δέν έφυλακίσθη καί δέν έκακώθη καί 
δέν ήχθη εις τό μαρτύριον, όπως συνέβη εις τον Χρυσόστομον, άντιμετωπί- 
ζοντα τότε παρόμοια όργια απολυταρχικών τυράννων, τούτο όμως δέν άφαι- 
ρεΐ τίποτε από τον φωτοστέφανον τού ήρωϊκού προμάχου, ετοίμου νά ύπο- 
στή τήν τύχην τού μάρτυρος, εάν δέν κατεπτοούντο προ τής ηθικής υπεροχής 
του οί ένοχοι.

01 αγώνες τού Μελετίου κατά τήν θλιβεράν αυτήν περίοδον τής όλης 
έθνικής αγωνίας τον κατατάσσουν εις τήν πρώτην γραμμήν τών 'Ομολογητών 
τής θρησκευτικής καί έθνικής πίστεως.

Ά λλ’ ούκ εστι κακόν άμικτον καλού, κατά τό παλαιόν λόγιον.
Χάρις είς τήν ατασθαλίαν τής έλλαδικής άντιλήψεως, χάρις εις τήν αυ

θαιρεσίαν ή δποία γράφει μελανάς σελίδας εθνικής άδοξίας, δ Ελληνισμός 
τής Αμερικής εσχε τό εξαιρετικόν προνόμιον νά έκμεταλλευθή τό δημιουργι
κόν δαιμόνιον τού έπιφανεστάτου τών Ιεραρχών.

Μέ τήν πνοήν τού Μελετίου, κηρύσσοντος τήν ομόνοιαν καί τήν αλληλεγ
γύην, προκαλούντος τήν άμιλλαν τής προόδου άνά μέσον τών Ελληνικών 
Κοινοτήτων, έμπνέοντος, φρονηματίζοντος, κατηχούντος, συγκεντρούντος τάς 
ήθικάς δυνάμεις καί συναγείροντος υπέρ τής ’Εκκλησίας καί τού ’Έθνους 
τούς έπιφανεστάτους τών Αμερικανών, οί 'Έλληνες τού Νέου Κόσμου συνε- 
σωματώθησαν διά τού ’Οργανισμού τής Ελληνικής Αρχιεπισκοπής κατά τήν 
άξιαμνημόνευτον συνέλευσιν, ής μετέσχον οί πνευματικοί λειτουργοί ύπερογ- 
δοήκοντα Ελληνικών Κοινοτήτων. Χάρις είς τήν πνοήν τού Μελετίου έπανε- 
λήφθη ή έκδοσις τού «’Εκκλησιαστικού Κήρυκος», διανεμομένου δωρεάν καί 
σκορπίζοντος τό φώς τής μορφώσεως, ίδρύθη ή Θεολογική Σχολή τού 
Άγιου Αθανασίου, έγκατασταθεισα είς ιδιόκτητον μέγαρον, συνεπήχθη ή 
Επιτροπή τής Περιθάλψεως συνεχομένη μετά τού T.M .C.A., ή δποία έπι-
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τροπή διά του μεταναστευτικού της γραφείου είναι προωρισμένη νά παράσχη 
πολυτιμοτάτας υπηρεσίας εις την όμογένειαν του Νέου Κόσμου, έτέθησαν α'ι 
βάσεις τής ίδρύσεως τοϋ πρώτου ενταύθα Ελληνικού ’Ορφανοτροφείου, καί εις 
τάς στιγμάς τής έκκολάψεως νέων μεγαλουργών σχεδίων προς ευεργεσίαν των 
Ελλήνων τής ’Αμερικής έν τή συνθετική διανοία του Μελετίου, ό επιφανής συμ
πολίτης τοϋ Κυρίλλου Λουκάρεως καλείται όμοφώνως εις τον ύπατον των θρό
νων τής ’Ορθοδοξίας ώς πνευματικός ήγεμών 120 εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων.

Μεγάλα τής Θείας Προνοίας τά βουλεύματα. Δέν διαγράφομεν πρό
γραμμα. ’Αλλά προβλέπομεν, οτι Ιεράρχης τής μεγαλοφυΐας και εύγενοϋς 
φιλοδοξίας ενός Μελετίου, άνερχόμενος εις τον θρόνον των Χρυσοστόμων και 
Φωτίων, θά καταστήση έν δλω τώ κόσμω συνειδητήν τήν ηθικήν έννοιαν ενός 
Οικουμενικού Πατριάρχου εις τον αιώνα τών τάσεων προς παγκοσμίους συνα
δελφώσεις.

Ή δη  ό ’Αμερικανικός κόσμος, δ έκπροσωπών τήν ύψηλοτέραν διανόη- 
σιν, χαιρετίζει τήν εκλογήν τοϋ Μελετίου ώς ιστορικόν γεγονός. ΙΤρό παντός 
δέ αρχηγοί ετεροδόξων ’Εκκλησιών καί εκείνοι, οΐτινες διευθύνουν μεγάλας 
έκπολιτιστικάς οργανώσεις ήσθάνθησαν δτι ή εκλογή αϋτη έχει γενικωτέραν 
έννοιαν διά τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων καί τών προπαρασκευών μιας ηθικής 
ένώσεως μεταξύ δλων τών ’Εκκλησιών τών άποδεχομένων τον Κύριον ώς 
Θεάνθρωπον σωτήρα τού κόσμου. Οι Ρώσσοι ’Αρχιεπίσκοποι τής ’Αμερικής 
άπροκαλύπτως έδήλωσαν τήν επιθυμίαν των ιοπως ή χειμαζόμενη ’Εκκλησία 
των τεθή καί αϋθις υπό τήν αιγίδα καί προστασίαν τού Οικουμενικού Π α
τριαρχείου. Οί Έπισκοπιανοί, κραταιοτάτη διά τόν Ελληνισμόν ήθική ένί- 
σχυσις καί δύναμις, πανηγυρίζουν έν έξάλλω ένθουσιασμώ, άναμένοντες τήν 
ποθητήν ημέραν τής ένώσεως τών δύο ’Εκκλησιών έπί τή βάσει τών θεσπι
σμάτων τών Οικουμενικών Συνόδων.

Μεγάλα τά βουλεύματα τής Θείας Προνοίας καί Μέγας ό Θεός τής 
χειμαζομένης Ελλάδος. Ευλογητός δ Θεός. . .

ΠΡΩΘΙΕΡΕΥΣ Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 
Βιογραφικόν σημείωμα υπό Θρακ. Κέντρου

Έγεννήθη εις τήν Μάδυτον, τής Θρακικής Χερσονήσου, τόν Δεκέμβριον 
τού 1879. Τάς γυμνασιακός του σπουδάς διήνυσεν εις τήν Κωνσταντινούπο
λή καί τήν Σμύρνην. Μεταβάς εις ’Αθήνας, προς άνωτέρας σπουδάς, ένε- 
γράφη τώ 1898 εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τού Εθνικού Πανεπιστημίου, 
τού δποίου διετέλεσεν υπότροφος καθ’ δλην τήν τετραετή φοίτησιν, κατόπιν 
διαγωνισμού. ’Ανακηρυχθείς τώ 1902 Διδάκτωρ τής Θεολογίας, προσεκλήθη
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αμέσους υπό της έθνικώς δρώσης Εταιρείας του Ελληνισμού καί ανέλαβε την 
διεύθυνσιν του ομωνύμου αυτής οργάνου. 'Ως διευθυντής τού «Ελληνισμού» 
έλαβε την ευκαιρίαν νά μελετήση ολα τά εθνικά ζητήματα τά άπασχολούντα 
τήν Ελληνικήν .φυλήν. Ταυτοχρόνους είργάσθη καί εις την «Μεταρρύθμισιν», 
δργανον των νέων ιδεών, προσέφερε δε. καί τήν συμβολήν του εις τήν «Άκρό- 
πολιν» τού αειμνήστου Γαβριηλίδου. Τω 1905 προσεκλήθη από τον έν Ά θή- 
ναις δρώντα Σύλλογον τής «Άναπλάσεως» ώς 'Ιεροκήρυξ αυτής. Έ ξ  ονόμα
τος τής εκπολιτιστικής εκείνης όργανώσεως περιώδευσεν άνά τήν Πελοπόν
νησον καί τήν Στερεάν Ελλάδα, δπου ίδρυσε νυκτερινός λαϊκός Σχολάς καί 
έπεξέτεινε τό εργον τού Συλλόγου, κηρύξας τό Εύαγγέλιον τής Πίστεως καί 
τής Πατρίδος εις πόλεις καί χοορία, εις ναούς καί αίθούσας, εις τούς στρα
τώνας καί εις τάς φύλακας τού κράτους. Τω  190G μετέβη ώς 'Ιεροκήρυξ τής 
Άναπλάσεως εις Αίγυπτον, δπου ώμίλησεν επς τά σπουδαιότερα κέντρα τού 
Ελληνισμού. Μεταβάς τό Πάσχα νά προσκύνηση τήν Α γίαν Πόλιν, προσε
κλήθη έκείθεν υπό τού Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας Φωτίου εις τήν θέσιν 
γραμματέως τού Θρόνου έν τή πρωτευούση τής Αίγύπτου. Καθ’ ολην τήν 
επταετή έν τω Πατριαρχείου Καΐρου διαμονήν του ήσχολήθη ιδιαιτέρως καί 
εις τήν έξακολούθησιν τής πνευματικής παραγωγής του. Ήρεύνησε διά συγ
γραφών επί τή βάσει τών πηγών τάς περιόδους τής έν Αίγύπτου Βυζαντινο- 
κρατίας καί Τουρκοκρατίας. Έπεσκέφθη δέ καί τό Σουδάν.

Τω 1911 μετέβη εις Πάτμον, δπου ήρεύνησε τά κειμήλια καί τά χειρό
γραφα τής έκεΐ βασιλικής Μονής τού Ίωάννου τού Θεολόγου. Διά τών παλαιο- 
γραφικών του ερευνών προσέφερε συμβολήν εις τήν επιστήμην τής Βυζαν
τινολογίας, αί δέ συγγραφαί καί μελέται. του έκρίθησαν εύμενώς υπό τών έν 
Ευρώπη ειδικών.

Τήν άνοιξιν τού 1912 μετέβη εις ’Αθήνας, οπού ,μετέσχε τού Ι Σ Τ ' διε
θνούς συνεδρίου τών ’Ανατολιστών, δι’ ανακοινώσεων γενομένων αγγλιστί καί 
γαλλιστί προ τών συνέδρων. Αί ανακοινώσεις αύται, δημοσιευθεΐσαι ελληνι
στί καί αγγλιστί, αποτελούν συμβολήν εις τήν γνώσιν τού παρελθόντος τού 
έν Αιγύπτιο Ελληνισμού, επί τή βάσει ανεκδότων Πατμιακών έγγράφων καί 
κωδίκων, έρευνηθέντων παρ’ αυτού.

Τω 1912, έκραγέντος τού υπέρ έλευθερίας άγώνος, άφησε σύζυγον καί 
τέκνον καί έδραμεν ώς έθελοντής Ιεροκήρυξ τής Ε ' Μεραρχίας μέ τον σταυ
ρόν καί τό δπλον νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις τον αγώνα τής Πατρί
δος. Έπανελθών μετά τούς εθνικούς θριάμβους εις τήν έν τω Πατριαρχείου 
θέσιν του, έξέδωκεν εις ογκώδη τόμον τάς έντυπώσεις του, υπό τον τίτλον 
«Έποποιΐα τού Έλληνοβουλγαρικού πολέμου». Ταύτοχρόνως ή Πολεμική Βι
βλιοθήκη τού αειμνήστου Γαβριηλίδου τής «Άκροπόλεους» έξέδιδεν εις ίδιον 
τόμον τήν Γιγαντομαχίαν τού Κιλκίς, γραφεΐσαν έκ τού Στρατοπέδου. Μετέ- 
σχε 9 μαχών κατ’ άμφοτέρους τούς πολέμους, έκτος δέ τών μεταλλίων, τά
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όποια έλαβεν, έκοσμήθη και διά παρασημοφορίας επί του πεδίου τής τιμής.
Παραμείνας επί δώδεκα μήνας εις τό Στρατόπεδον κατ’ άμφοτέρους τούς 

πολέμους, εύρε την ευκαιρίαν, γνώστης τής παλαιογραφίας, νά έρευνήση τούς 
κώδικας καί δλα τα μνημεία ναών, μονών καί κοινοτήτων. Έκ του στρατοπέ
δου έγραφε, σύν άλλοις, καί ιέδημοσίευσεν εις τά «Παναθήναια» μελέτας προς 
άπόδειξιν τής έλληνικότητος αμφισβητούμενων ελληνικών μερών. «Ή  έλληνι- 
κότης τής Κορυτσάς κατά τούς τέσσαρας τελευταίους αιώνας». «Ό  Πολιτι
σμός τής Μοσχοπόλεως» καί «Τό Β υζαντινόν Μελένοικον», είναι τά κυρ κό
τερα τών επιστημονικών μελετημάτων, τών γραφέντων έκ τού Στρατοπέδου. 
Τάς δύο πρώτας μελέτας τάς έπεκαλέσθη εις διεθνή συνέδρια ή ελληνική απο
στολή, προς άπόδειξιν τής έλληνικότητος τών μερών εκείνων.

Ή  έν τώ 'Τπουργείω τών Στρατιωτικών άποκειμένη έ'κθεσις του Με
ράρχου Γεννάδη, άναγράφουσα την πολλαπλήν συμβολήν τού 'Ιεροκήρυκος 
τής Ε ' Μεραρχίας, τονίζει ιδιαιτέρως, οτι δλαι έκείναι αί υπέρ τού άγώνος τής 
Πατρίδος ύπηρεσίαι προσεφέρθησαν εντελώς δωρεάν, γνωστού οντος οτι πάν- 
τες οι ·άξιωματικοί έλάμβανον διπλήν μισθοδοσίαν κατά τον πόλεμον. Μετά τήν 
επιστροφήν του εις τήν έν τώ Πατριαρχείο) θέσιν του, προσκληθείς υπό τής 
έν Αμερική Πανελληνίου Ένώσεως έφθασεν εις τον Νέον Κόσμον τον Δε
κέμβριον τού 1914. Περιελθών πλείστας παροικίας ώς 'Ιεροκήρυξ καί ’Επι
θεωρητής τής Όργανώσεως, προσέφερε τήν πνευματικήν συμβολήν του διά τήν 
ίδρυσιν καί έδραίωσιν τού « ’Εθνικού Κήρυκος» τού νέου οργάνου τής σκέ- 
ψεως τών Ελλήνων τής ’Αμερικής, τού οποίου ύπήρξεν αρχισυντάκτης από 
τής πρώτης ημέρας τής έμφανίσεώς του. ’Επί μίαν τριετίαν, από τής 2ας ’Απρι
λίου τού 1915, μέχρι τής 2ας ’Απριλίου τού 1918, διεξήγαγε μετά τών συναδέλ
φων του τούς σκληροτέρους τών αγώνων καί διά τήν κατίσχυσιν τής εφημερί- 
δος καί τών εξαρτημάτων αυτής, καί διά τον θρίαμβον τής εθνικής ιδεολο
γίας, υπέρ ής έπρομάχει δ «’Εθνικός Κήρυξ». Άποχωρήσας τού δημοσιογρα
φικού άγώνος, έδέχθη τήν θέσιν τού εφημερίου τής Ελληνικής Κοινότητος 
τού Μπρούκλυν, Νέας 'Τόρκης. 'Ως πρωθιερεύς τής παροικίας είργάσθη έπί 
τετραετίαν. Συνετέλεσεν εις τήν άνάδειξιν τής Κοινότητος, εις τήν ακμήν τού 
Ελληνικού Σχολείου, εις τήν ίδρυσιν νυκτερινών αγγλικών σχολών, εις τήν 
αγοράν κοινοτικών κτημάτων. Έξέδιδε δέ εκεί καί ίδιον κοινωνιολογικόν καί 
φιλολογικόν περιοδικόν, τήν « ’Εθνικήν ’Αναγέννησιν». Ώ ς μέλος τής Λέσχης 
τών ’Αμερικανών κληρικών καί ώς Σύμβουλος τής ίσχυράς 'Ομοσπονδίας τών 
’Αμερικανικών ’Εκκλησιών τής Νέας 'Τόρκης ανέπτυξε σχέσεις μέ τούς συνα
δέλφους του καί διέθεσε τάς δυνάμεις ταύτας έπ’ άγαθώ όλων τών αγώνων 
πού διεξήγε τό παλαιόν έθνος μας. ’Ά ξιον σημειώσεως περί τής υπό τών ’Αμε
ρικανών συναδέλφων του έκτιμήσεως είναι καί τούτο: "Οταν ό ήρως τού Βελ
γίου, Καρδινάλιος Μερσιέ, έφθασεν εις τον Νέον Κόσμον, κατά τό γεύμα τό 
δοθέν αύτώ υπό ύπερεξακοσίων λειτουργών τής Λέσχης τών κληρικών, εις
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τον Καλλίμαχον άνετέθη ϊνα προσφώνηση γαλλιστί, εις την μητρικήν του 
γλώσσαν, τον ήρωα, τον όρθωθέντα κατά των θηριωδιών τοΰ Γερμανικού μιλι
ταρισμού.

'Ως πρωθιερεύς τοΰ Μπροΰκλυν, διατηρών καί την θέσιν τοΰ αρχισυντά
κτου τοΰ Καλλιτεχνικού « ’Εθνικού Κήρυκος», έκλήθη καί συνώδευσε τον Πα
τριάρχην Μελέτιον εις το έν Ευρώπη καί Ανατολή ταξείδιόν του καί άπηθα- 
νάτισε τό γονιμώτατον εκείνο ταξείδιόν διά τών έκΌέσεών του επί τών συνο
μιλιών μετά τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ, τοΰ πρωθυπουργού τής Γαλλίας, Πουαγκαρέ, 
τοΰ Κλεμανσώ, τών μελών τής Γερουσίας καί άλλων επισήμων, οίτινες ήσαν 
οί κριταί τών τυχών τής ’Ανατολής. Μεταβάς εις Κων)πολιν μετά τοΰ Πα- 
τριάρχου, έδωκεν εκεί σειράν εΐκοσιν ανθρωπιστικών διαλέξεων επί τών καθό
λου προόδων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, από τοΰ βήματος Ελληνικών καί Α μ ε
ρικανικών πνευματικών ιδρυμάτων. ’Ολίγον χρόνον μετά τήν εις ’Αμερικήν 
επάνοδόν του, παραιτηθείς τής ιερατικής του θέσεως, έπανέλαβε τό έ'ργον του 
έν τώ «Έθνικώ Κήρυκι» ιός αρχισυντάκτης αύτοΰ καί τών τριών περιοδικών 
του.

Ό  Καλλίμαχος διετέλεσε καί καθηγητής έν τή 'Ιερατική Σχολή τοΰ 
'Αγίου Αθανασίου, τήν οποίαν ίδρυσεν έν Νέα 'Τόρκη δ Πατριάρχης Μελέ
τιος. Τάς υπέρ τής Σχολής πνευματικάς ταύτας υπηρεσίας του προσέφερεν 
ολας ανευ οΰδεμιάς αντιμισθίας.

'Ως πρωθιερεύς τής Κοινότητος Μπροΰκλυν έκήρυττεν άδιαλείπτως καθ’ 
δλην τήν τετραετίαν από τοΰ άμθωνος, ήδη δε τό πράττει κατά Σάβ βατόν από 
τών στηλών τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος», δημοσιεύων σειράν κοινωνιολογικών δι
δαγμάτων καί έπιδρών έφ’ όλου τοΰ έν ’Αμερική Ελληνισμού καί απανταχού 
τοΰ έξω κόσμου, όπου κυκλοφορούν ευρύτατα αί έκδόσεις τής όργανώσεως 
ταύτης.

Έκ τών πολυγραφοτέρων συγχρόνων κληρικών, έξέδωκε μέχρι τοΰδε 15 
αυτοτελείς συγγραφάς, είναι δέ άπειρα τά μελετήματα αύτοΰ τά όποια έδημο- 
σίευσεν εις τά έν Άθήναις καί έν τώ έξω  Έλληνισμώ καλλίτερα περιοδικά. 
Ή  Μεγάλη ’Εκκλησία άπένειμεν αύτώ τον άρχαΐον ακαδημαϊκόν τίτλον τοΰ 
Διδασκάλου τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, πλεΐσται δέ οργανώσεις καί έν ’Αμε
ρική καί έν ’Ανατολή έχουν άπονείμει αύτώ τίτλον τοΰ επιτίμου μέλους, ή τοΰ 
έπιτίμου προέδρου. ’Από εξαετίας έκλέγεται συνεχώς κατ’ έτος ως Σύμβουλος 
τής ’Αμερικανικής 'Ομοσπονδίας τών ’Εκκλησιών, περιλαμβανούσης καί τήν 
ίσχυράν όργάνωσιν τών Κυριακών Σχολείων τής μεγίστης τών πόλεων τοΰ 
Νέου Κόσμου.

Τυγχάνει μέλος τοΰ Αιγυπτιακού ’ Ινστιτούτου, τοΰ ίδρυθέντος, ώς γνω
στόν, υπό τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, έκλεγείς ώς τοιοΰτος διά τάς έξ ανεκδό
των εγγράφων μελέτας καί συγγραφάς του περί τοΰ έν Αίγύπτψ Ελληνισμού.

Ή δη  ετοιμάζει τήν έκδοσιν τεσσάρων τόμων κοινωνιολογικών δίδαγμά-
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των έκ τού Ευαγγελίου καί έκ των εξοχωτέρων μορφών του νεωτέρου Ελληνι
σμού. Τελευταίως δ Πρόεδρος τής Ελληνικής Δημοκρατίας, διά νέας παρα
σημοφορίας, προήγαγε τον Καλλίμαχον εις τον Χρυσοΰν Σταυρόν των 'Ιπ 
ποτών τοϋ Τάγματος τοϋ Σωτήρος.

Ό  Μητροπολίτης Μελέτιος Μεταξάκης, ειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, 
εις μακράν κριτικήν που έγραφε διά το σύγγραμμα τοϋ Καλλιμάχου: «Ε πο
ποιία τοϋ Έλληνο - Βουλγαρικοί) Πολέμου», λέγει συν άλλοις καί τά εξής:

«Ό  Αίδ. Καλλίμαχος έχει ήδη από πολλοϋ θέσιν τιμητικήν μεταξύ των 
Ελλήνων συγγραφέων. Γράφων άδιακόπως από τοϋ 1902, δτε άπεφοίτησε τοϋ 
Έθνικοϋ Πανεπιστημίου ώς διδάκτωρ τής Θεολογίας, έχει ήδη έκδώσει δε- 
καπεντάδα δλην αυτοτελών συγγραφών, αΐτινες φέρουσι τήν σφραγίδα τής επι
στημονικής έμβριθείας, τά δέ άλλα μικρότερα μελετήματά του, διεσπαρμένα εις 
τά εκλεκτότερα Ελληνικά Περιοδικά και τάς άξιολογωτέρας εφημερίδας, 
ανέρχονται εις πολλάς δεκάδας, διακρινόμενα διά τήν έπικαιρότητα, τήν έμβρί- 
Οειαν καί τήν γλαφυρότητα τοϋ ύφους. . . Το νέον του βιβλίον, έκ τριακο- 
σίων πεντήκοντα φιλοκάλλως τετυπωμένων σελίδων, μετά πολυαρίθμων εικό
νων ηρώων ή σκηνών τοϋ πολέμου άποτελούμενον, είναι αληθινόν φιλολογικόν 
αριστούργημα, εάν δέ ό κ. Καλλίμαχος, ώς ίερεύς - στρατιώτης, προσέφερεν 
ύι[)ίστην υπηρεσίαν εις τήν Πατρίδα, έμφυχών τούς άγωνιζομένους στρατιώ- 
τας διά τού κηρύγματος καί τού παραδείγματος του, ή υπηρεσία, τήν οποίαν 
προσφέρει διά τής ζιοντανής έκ τού φυσικού άναπαραστάσεως τών ηρωικών 
κατορθωμάτων τοϋ ένδοξου 'Ελληνικού στρατού, είναι αξία ενός δευτέρου παρα
σήμου. . . θά έπραττον έργον εθνικόν οι αρμόδιοι, είσάγοντες αυτό ώς ανα
γνωστικόν εις τά σχολεία. 'Η  άναπαραστατική δύναμις τού συγγραφέως είναι 
τοιαύτη, ώστε δ άναγινώσκων τό βιβλίον νομίζει, οτι έχει ενώπιον τών οφθαλ
μών του έξελισσομένην κινηματογραφικήν ταινίαν, επί ολοκλήρου τής επο
ποιίας. . .».

Ο ΠΡΩΘΙΕΡΕΥΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 
Ύπό Δρος Κλεάνδους Βασσαρδάκη

'Όταν μίαν ημέραν γραφή ή ιστορία τών μεγάλων απελευθερωτικών κινη
μάτων καί αγώνων τής νεωτέρας Ελλάδος, δ πρωθιερεύς Δ. Καλλίμαχος θά 
καταλάβη μίαν έκ τών εξοχωτέρων θέσεων εις αυτήν, ώς εις έκ τών διαπρε
πέστερων έν ’Αμερική ηγετών τής καθ’ ημάς γενεάς. ’Ολίγοι, πολύ ολίγοι, 
δύνανται νά έπιδείξουν δράσιν καί υπηρεσίας όμοιας προς έκείνας, τάς δποίας 
παρέσχεν εις τούς αγώνας τούτους δ κ. Καλλίμαχος. ’Εκ μορφώσεως καί ίκανό- 
τητος καί χαρακτήρος είς έκ τών διαπρεπέστερων έκπροσώπων τής ’Εκκλη
σίας καί δημοσιογραφίας, είργά.σθη από τών δύο ύφηλών τούτων θέσειον
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άκαταπονήτως καί διηνεκώς διά την ήθιχήν έξύψωσιν τής παρ’ ήμΐν κοινω
νίας, διά την ένίσχυσιν παντός δ,τι εξυπηρετεί καί προάγει τον εθνικόν ημών 
βιον, καί συνετέλεσεν οσον ϊσως ούδεις άλλος μεταξύ ημών έν Αμερική εις 
την συγκρότησιν κα'ι καθοδήγησιν τής δημοσίας γνώμης προς τήν αγάπην 
τών μεγάλων πραγμάτων κα'ι την πρόθυμον διά τήν Πατρίδα Ουσίαν. Είναι ό 
μαχητής του δπλου, ό εθελοντής Ίεροκήρυξ τών δυο Βαλκανικών πολέμων, ό 
μαχητής τοΰ λόγου καί τής γραφίδος, ό επιστήμων συγγραφευς καί λογογρά
φος 15 έν δλω έργων.

Τοιαΰτης έπιβαλλούσης εθνικής αξίας παράγων, δ κ. Καλλίμαχος δεν 
ή δυνατό ή νά προσέλκυση ιδιαίτατα τήν προσοχήν καί έκτίμησιν τοΰ μεγαλο- 
πράγμονος Πατριάρχου Μελετίου Δ '.  "Οτε δέ οΰτος, άναχο^ρών έξ ’Αμερικής, 
συνέλαβε τό μεγαλεπήβολον σχέδιον τής έπισκέψεως τών Ευρωπαϊκών πρω
τευουσών διά διπλωματικός παραστάσεις καί ένερ γειας υπέρ τοΰ εθνικού άγώ- 
νος τοΰ αλυτρώτου Ελληνισμού, εξέλεξε τον Καλλίμαχον ως τον ένα εκ τών 
εμπίστου αύτοΰ συμβούλων καί συνεργατών διά τήν διεξαγωγήν αυτών.

Ή  βοήθεια, τήν οποίαν παρέσχεν είς τον Πατριάρχην έν τώ δυσκόλω 
τούτω εργω ό κ. Καλλίμαχος, υπήρξε πολυμερώς φιλόπατρις καί πολύτιμος.

Εκτίθεται αΰτη εις τάς από εβδομάδων είς τον ημερήσιον «Εθνικόν Κή- 
ρυκα» δημοσιευομένας εντυπώσεις του, αΐτινες είναι ευρύτατα διαφωτιστικαί 
διά τον 'Ελληνισμόν καί αύταί καθ’ έαυτάς άποτελοΰσιν εθνικήν υπηρεσίαν. 
Έκτος δμως τής παρά τό πλευρόν τοΰ μεγαλουργού Πατριάρχου εθνικής αύ
τοΰ εργασίας, ό κ. Καλλίμαχος έν Κωνσταντινουπόλει — υπως πληροφορούμε θα 
από εκτενείς περιγραφάς τών εκεί έκδιδομένων εφημερίδων—  έξεδήλωσε πολυ- 
τρόπως άλλως τήν ύπέροχον αύτοΰ προσωπικότητα, δώσας σειράς διαλέξεων 
— είκοσι έν δλω—  επί θεμάτων φιλολογικών καί κοινωνιολογικών, ιδιαιτέρως 
καί κατά προτίμησιν ειλημμένων έκ τοΰ έν ’Αμερική βίου.

Όμιλών από τοΰ βήματος τοΰ 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τής Ε λ
ληνικής Λέσχης τοΰ Πέραν, τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής, τοΰ Ζωγρα- 
φείου, τοΰ Ροβερτείου Κολλεγίου, τών ’Αμερικανικών οργανώσεων T.M.C.A. 
καί Y .W .C .A ., καί άλλων ώς καί από τοΰ άμβωνος τών έκκλησιών τής πρω- 
τευούσης, έδωκε μίαν άπαράμιλλον καί έκπληκτικήν εικόνα τοΰ σθένους τών 
αρχών, υπέρ τών οποίων μετ’ εύγενοΰς πνεύματος προόδου αγωνίζεται δ ’Αμε
ρικανικός κόσμος καί ό Ελληνισμός τής Δημοκρατίας ταύτης. Διά νά κατα- 
νοηθή δέ σαφώς καί έκτιμηθή κατ’ αξίαν ή έντύπωσις, τήν όποιαν παρήγαγον 
έν Κωνσταντινουπόλει αί διαλέξεις αύται τοΰ κ. Καλλλιμάχου, παραθέτομεν τήν 
εξής κριτικήν μιας έκ τών ανά τον Ελληνισμόν σημαντικωτέρων έφημερίδων, 
τής εκεί έκδιδομένης «Προόδου», ήτις, δημοσιεύσασα καί τήν εικόνα τοΰ κ. Καλ- 
λιμάχου, έγραφε τά εξής περί τής πρώτης έν τώ Φιλολογικά) Συλλόγω διαλέ- 
ξεώς του:

«Μία πνοή εύγενοΰς άνθροκτισμοΰ έπνευσε προχθές τό βράδυ είς τήν αΐ-
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θουσαν του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου. Ό  Πρωθιερεύς Καλλίμαχος-, 
ό -αληθινά φωτισμένος κληρικός, ό όποιος μάς ήλθεν από τήν Αμερικήν μέ 
φορτίον ολόκληρον ιδεών, αρχών, πολιτισμού, έξημερώσεως, αναμορφωτικής 
προόδου, δεν ήθέλησε νά άφήση άγονον τήν όλιγοχρόνιον — δυστυχώς δι’ 
ήμάς—  έπίσκεψίν του εις τήν Πόλιν μας. Καί μέ τήν φωτεινήν του ομιλίαν 
έρριψε τον σπόρον του Ωραίου, του 'Τγιους καί του ’Αληθινού εδώ, εις το 
έδαφος τής πρωτογόνου άντιλήψεως, τών προλήψεων, τής τελματώδους ακι
νησίας καί τής εγκληματικής παραγνωρίσεως τών στοιχειωδέστερων συνθηκών 
τής κοινωνικής καί εθνικής μας ζωής.

"Οπως οί φακίραι τών ’ Ινδιών προς τους εκστατικούς θεατάς των, καί 
ό ομιλητής τής προχθεσινής εσπέρας είδε νά συντελήται εμπρός εις τά μάτια 
του τό θαύμα, είδε τον σπόρον του λόγου του εις διάστημα μιας ιορας νά 
βλαστάνη, νά θάλλη, νά άναδίδη άνθη καί μΰρα ψυχικά.

Ό  κόσμος, διψασμένος ν’ ,άκοΰση κάτι νέον, φωτεινόν, εσπευσε μέ πρωτο
φανή συρροήν εις τον Σύλλογον, εις βαθμόν ώστε νά γεμίση ασφυκτικά ή αί
θουσα καί νά διακοπή κάθε ελπίς συγκοινωνίας, έως κάτω εις τήν είσοδον, 
δπου συνωστίζοντο τά πλήθη ματαίως, άγωνιζόμενα ν’ άναβούν από τις σκά
λες. Περισσότεροι από χίλιοι άκροαταί 'θά κατώρθωσαν νά στιβαχθοΰν εις τήν 
μεγάλην αίθουσαν καί ν’ -ακούσουν τον ομιλητήν, καί κανείς, μά απολύτως κα
νείς από όλους αυτούς δεν έδειξε τήν παραμικράν δυσφορίαν, ούτε έξενίσθη 
εις τό παραμικρόν από τήν δψιν του έξηυγενισμένου Λευίτου, από τήν πολι- 
τισμένην του παράστασιν, ή οποία τόσον κολοσσιαίαν άπόστασι.ν παρουσιάζει 
από τήν οψιν καί τήν παράστασιν τών εδώ κληρικών μας, μέ τήν οποίαν ό κό
σμος εδώ είναι εξοικειωμένος. Τό φαινόμενον αυτό είναι, άξιον ιδιαιτέρας προ
σοχής. Ό  Ελληνικός μας κόσμος εδώ είναι ώριμος, είναι ετοιμασμένος ψυχι- 
κώς διά τήν άναπόφευκτον εξέλιξιν από τήν οποίαν έμεινε τόσον καθυστερημέ
νος, έξ αιτίας του αρνητικού περιβάλλοντος. Δυσφορεί αληθινά διά τήν καθυ- 
στέρησίν του. Διψά τό φώς, τήν συγχρονιστικήν πνοήν καί τήν αναζητεί μέ 
πόθον άσυγκράτητον πλέον.

Ό  Πρωθιερεύς Καλλίμαχος άνέβη μέ πλήρη αύτο-πεποίΟησιν τό βήμα. 
Τέλειος τζέντλεμαν εις τήν δλην του έμφάνισιν μέ τήν σοβαράν ρεδιγκόταν του, 
μέ τήν ώραίαν εκφραστικήν του φυσιογνωμίαν, εις τήν οποίαν ή σωματική, 
ψυχική καί διανοητική ισορροπία είκονίζεται εις πλήρη έναρμόνισιν. Τελείως 
εναρμονισμένος επίσης ό εσωτερικός ψυχικός του κόσμος μέ τον εξωτερικόν. 
Τό βλέμμα του άναδίδει τήν μυστικιστικήν φλόγα τής θρησκευτικής πεποιθή- 
σεως πού τον διαπνέει καί τής πίστεως εις τά μεγάλα ανθρωπιστικά ιδεώδη, 
εις τών οποίων τήν ένατένισιν επίμονα προσηλώθη τόσα χρόνια. Ή  ομιλία του 
σκορπίζει μίαν ακτινοβολίαν ηθικήν. Ό  λόγος του δεν έχει ρητορικάς επι
δείξεις, ούτε επιζητεί νά συναρπάση κανένα. Ό  λόγος του είναι απλούς, άκτι- 
νοβόλος καί θετικός. Μίαν φοράν μόνον εξέσπασεν είς κεραυνοβύλον άποστρο-
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φήν κατά των σημερινών σφαγιαστών τής Ελλάδος και ή ζωηρότατη αυτή απο
στροφή παρέσυρεν εις θυελλώδη χειροκροτήματα τό άκροατήριόν του.

Εις τήν άλλην ομιλίαν του ήτο πολύ συγκρατημένος. Τό θέλγητρον τοΰ 
ύγιοΰς θετικισμού διήνθιζε τον λόγον του. Μας ώμίλησε διά τον κολοσσόν τής 
κληρικής δυνάμεως εις τήν ’Αμερικήν, Μάς παρουσίασεν δλα τ’ ανυπολόγιστα 
αγαθά τής δυνάμεως εις τό συγκεντρωτικόν και αποκεντρωτικόν της σύστημα. 
Μάς ώμίλησε δι’ δλας τάς εκφάνσεις τοΰ γνησίως χριστιανικού αύτοϋ λαού, 
καί από τά ρεύματα των παγκοσμίων ιδεών, τά όποια αρδεύουν τόσον πλούσια 
τήν Μεγάλην Δημοκρατικήν 'Ομοσπονδίαν, ό ομιλητής μετέδωσεν εις τούς 
άκροατάς του δ,τι ήτο δυνατόν εις μίαν απλήν εντός (ορισμένων ορίων ομιλίαν. 
Και δλοι έζήλευαν τά ευτυχισμένα Άμερικανόπουλα πού έζωγράφισε τόσον 
ζωηρά ό Πρωθιερεύς τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ό παρακολουθών μέ φλο
γερόν ζήλον τήν θρησκείαν τοΰ Πολιτισμού τοΰ Παγκοσμίου.

Ό  Πρωθιερεύς Καλλίμαχος δεν είναι κοσμοπολίτης. Είναι φλογερός έθνι- 
κιστής Νεοκοσμίτης, ό όποιος ελαβε τό μεγάλον χρίσμα εις τον κόσμον τής 
Ίσότητος καί τής Ελευθερίας τών ’ Ιδεών. Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον ό εθνι
κισμός του είναι από τούς εύεργετικωτέρους διά τήν πατρίδα μας. Είναι από 
τούς Εκλεκτούς, οί όποιοι πέρνουν από τά χέρια τών Δυνατών τό τάλαντον 
διά νά τό αποδώσουν μυριοπλασιασμένον εις τήν ίδικήν των γήν. Φυσις ψυχι- 
κώς πλούσια καί διανοητικότης ισχυρά, κατέχει εις μεγάλον βαθμόν τήν απορ
ροφητικήν καί αφομοιωτικήν δύναμιν τής Φυλής μας.

’Από τό μεγάλον εκπολιτιστικόν περιβάλλον, εις τό όποιον άνεπτύχθη καί 
έμορφώθη δ νεοΐδεάτης κληρικός μας άπεκόμισεν ωφελήματα μόνον. ’Εξέλεξε 
τήν «αγαθήν μερίδα» καί διά τον εαυτόν του καί διά τό έθνος του, καί τής 
αγαθής αυτής μερίδος f] 0 έλη σε νά μάς καταστήση μετόχους καί ημάς εδώ τούς 
αποσυναγώγους τής παγκοσμίου θρησκείας τοΰ Πολιτισμού καί τών δικαιωμά- 
των τής Ζωής».

Ό  «Εθνικός Κήρυξ», δστις συνεδέθη διά στενωτάτων ήθικών δεσμών 
προς τον κ. Καλλίμαχον καί από τής θέσεως, ώς πρώτου Διευθυντοΰ αυτού 
καί ’Αρχισυντάκτου έγνώρισε τήν μεγάλην τής ψυχής του ήθικήν δύναμιν, τήν 
ευρύτητα τής μορφώσεώς του καί τήν καθολικότητα τών γνώσεών του, καί 
τον έξετίμησε πάντοτε ώς ευσταθή καί ύψηλόφρονα καθοδηγόν τής κοινής γνώ
μης, θέτοντα ύπεράνω παντός άλλου σκοπού καί συμφέροντος τήν Πατρίδα, 
αισθάνεται ιδιαιτέραν χαράν καί υπερηφάνειαν, ιδτι ή αποστολή του εις τήν 
Ευρώπην καί ’Ανατολήν, παρά τό πλευρόν τοΰ Εθνάρχου, ύπήρξεν εκ πάσης 
άπόψεως γόνιμος καί αποτελεσματική.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ή  εν Αμερική Πανθρακική “Ενωσις έίδρεύουσα εις Νέαν Ύόρκην 

καί άντιπροσωπεύουσα τούς αυτόθι Θράκας, καθ’ έκαστον έτος εορτάζει 
εις τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχεΐον ΕΣΣΕΞ ΧΑΟΤΖ τήν έτησί- 
αν χοροεσπερίδα των Θρακών, εις τήν όποιαν παρευρίσκονται δια
κεκριμένοι βράκες μέλη, έκδίδεται δέ καί λεύκωμα ό,περ εφέτος μάς άπέ- 
στειλε καί είς τό όποιαν, αντί προλόγου, δημοσιεύονται τα κάτωθι, άτι να 
εκ συναδελφικής ύποχρεώσεως παραθέτομεν:

Τής Πανθρακικής Ένώσεως προεδρεύει έπιτυχώς ό κ. Δημοσθένης 
Κ. Χατζηγιαννάκης, άλλοτε Ταμίας καί Γενικός Γραμματεύς τοΰ Θρα- 
κικοΰ Κέντρου, διακρινόμενος διά τήν τάξιν καί επιμέλειαν, μέ τά όποια 
εργάζεται εις τά Σωματεία, όπου τοΰ ανατίθενται καθήκοντα Προέδρου,

Κάθε αφορμή είναι καλή για ν’ απότιση κανείς φόρο τιμής σε κείνους 
πού έζησαν μέ ιδανικά καί για ιδανικά. Ευεξήγητη, λοιπόν, ή ευχαρίστησή 
μου όταν ό επίσης ιδεολόγος καί εξαιρετικός Πρόεδρος τής Πανθρακικής 
Ένιόσεως κ. Δημοσθένης Κ. Χατζηγιαννάκης μού ζήτησε νά προλογίσω τό 
παρακάτω άρθρο τοΰ αειμνήστου Δημητρίου Καλλίμαχου.

Δεν χρειάζεται προλόγισμα τό άρθρο γιατί, όπως δλα του τά άρθρα, εί
ναι γραμμένο μέ καθαρότητα καί σαφήνεια. Ούτε ό ίδιος χρειάζεται .παρου
σίαση. Είναι πασίγνωστος στόν Ελληνισμό. Είναι, όμως, ανάγκη δική μας νά 
μιλήσουμε γι’ αύτύν. Συμβαίνει τό ίδιο γιά όλους πού έχουν κάνει κάτι ση
μαντικό. "Οταν φεύγουν από τον κόσμο αυτό μας αφήνουν μέ ένα ζωηρό αί
σθημα οφειλής απέναντι τους.

Ό  Δημήτριος Καλλίμαχος εχει συνδέσει τό όνομά του μέ μισό αιώνα δη
μοσιογραφικής ζωής καί προόδου τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Ή ταν άν
θρωπος ιδανικών. Τόν ενέπνεαν τά Ελληνικά ιδανικά: Πατρίδα, πνευματική 
υπεροχή, δικαιοσύνη, ομορφιά. 'Τπήρξε πραγματικά ακούραστος στην εξυ
πηρέτηση τών ιδανικών αυτών καί έπρωτοστάτησε όλα αυτά τά χρόνια μέ εν
θουσιασμό καί μέ συνέπεια σέ κάθε κίνηση τής όμογενείας πού είχε κάποια 
σχέση μέ αυτά.

Τόν Iγνώρισα τόν ’Απρίλιο τοΰ 1940. ’Ολίγες ημέρες μετά τήν πρώτη 
μας συνάντησι μοΰ παρουσίασε ένα άλλο εκλεκτό "Ελληνα, τόν συμπατριώτη 
του από τή Θράκη Σοφοκλή Δαδάκη. Μεταξύ τών άλλων επαίνων πού μοΰ 
έκανε γι’ αυτόν μοΰ είπε καί τοΰτο: «Ό  γιατρός (Δαδάκης) είναι μεγάλος 
πατριώτης. ’Έχει ταυτίσει τόν εαυτό του μέ τή Θράκη. "Ο,τι ζήτημα σχετί
ζεται μέ τή Θράκη τό θεωρεί ζήτημα προσωπικό του».

Γιά τόν Πρωθιερέα Καλλίμαχο μπορούμε νά πούμε κάτι ανάλογο: "Ο,τι 
ζήτημα σχετιζόταν μέ τόν Ελληνισμό τής ’Αμερικής τό θεωρούσε ζήτημα δικό 
του. Είχε ταυτίσει τόν εαυτό του μέ τόν Ελληνισμό τής ’Αμερικής. ΓΓ αυτό 
ίσως δέν μπορούμε καλά - καλά νά πιστέψουμε οτι ό Καλλίμαχος δέν είναι 
πιά μαζί μας. . .  ΒΑΣΟΣ I. ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
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Οΐ έν 'Αμερική 30.000 Θράκες
ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Ό  Πρόεδρος αύτοϋ υπηρέτησε τό ’Έθνος έπΐ τριάκοντα έτη 
ώς Γερουσιαστής, ώς Βουλευτής και ώς Υπουργός 

παντοίων ’Εθνικών Κυβερνήσεων.

Τελευταίως έκυχλοφόρησεν ό 36ος Τόμος των «Θρακικών», τα όποια έκ- 
δίδει τό «Θρακικό Κέντρο» των ’Αθηνών. Δι’ αυτήν δέ τήν γόνιμον και άξιο- 
θαύμαστον δρασιν αυτό τό «Θρακικό Κέντρο» έβραβεύθη από τήν ’Ακαδημία 
τών ’Αθηνών καί από τήν έν Παρισίοις «Εταιρείαν προς Ένίσχυσιν των 
Ελληνικών Σπουδών».

Δικαιολογημένη αυτή ή επιβράβευσις. Διότι του Θρακικού Κέντρου 
προΐσταται από 30 καί πλέον ετών ένας ολοζώντανος Ραιδεστηνός εθνικός 
παραγιόν, ό κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, διατελέσας, επί μακρά ετη, Γερου
σιαστής καί βουλευτής καί υπουργός παντοίων Κυβερνήσεων— καθιερώθη εις 
τήν πνευματικήν καί φιλανθρωπικήν υπηρεσίαν του Θρακικου Ελληνισμού.

Εις τον τελευταΐον 36ον Τόμον δημοσιεύονται καί περισπούδαστα επι
στημονικά Μελετήματα καί τού τελευταίως θανόντος Βυζαντινολόγου Μητρο
πολίτου Κορυτσας Εύλογίου, ό όποιος διετέλεσε καί Καθηγητής τών Πανεπι
στημίων, τής Θεσσαλονίκης καί τών Αθηνών. 'Ένα από αυτά τά Μελετή
ματα του σοφού Καθηγητού φέρει τον τίτλον: «Επίσκοποι, Λόγιοι, Επι
στήμονες καί Εύεργέται Ήρακλείας». Πρόκειται περί τών άνιδ;ρών, τούς 
οποίους άνέδειξε κυρίως ή Θράκη πριν από τήν "Αλωσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως καί μετά ταΰτα μέχρι σήμερον. Αυτός δ αληθινά χαλκέντερος Βυζαν- 
τινολόγος Κορυτσαίος 'Ιεράρχης δεν άφησε τίποτε χωρίς νά τό έρευνήση 
εις τά δημοσιευμένα επιστημονικά Μελετήματά του. ’Αφού εις τάς σελίδας 
84 καί 139 αναλύει ακόμη καί τάς βυζαντινός έρεύνας τού ήδη Επιτίμου 
’Αρχισυντάκτου τού Εθνικού Κήρυκος εις τήν Βιβλιοθήκην τών χειρογρά
φων τής Πάτμου τό 1911, καθώς καί εις τά αρχεία τής Κορυτσας καί τής 
Μοσχοπόλεως τό 1912.

'Ως δέ ήτο φυσικόν αυτός ό Κορυτσαίος σοφός 'Ιεράρχης αφιερώνει 
σελίδας (137— 139 καί 51— 58) διά τήν ζωήν καί τήν πολυμερή άξιοΌαύ- 
μαστον δρασιν τού εκ Ρεδαιστού τής Θράκης Φιλίππου Μανουηλίδη τού από 
τριανταπέντε ετών δημιουργικού προέδρου τού «Θρακικού Κέντρου».

’Από αυτές τις σελίδες τού Κορυτσαίου σοφού 'Ιεράρχου καί από τό 
Έλληνκό W h o ’s W ho (εκδοσις 1962) άρύομαι τάς πληροφορίας διά νά 
παρουσιάσω τήν ζωήν καί πολυμερή δράσι τού προέδρου τού «Θρακικού Κέν
τρου», τού βραβευομένου από τά δύο ’Ακαδημαϊκά 'Ιδρύματα τών ’Αθηνών
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και των Παρισίων. Τό πράττω, διότι αί τριάντα χιλιάδες Θράκες τής ’Αμε
ρικής και τοΰ Καναδά, άφωσιωμένοι εις τήν ιδεολογίαν τού «Εθνικού Κή- 
ρυκος», έφημερίδος κατ’ εξοχήν των ’Αλυτρώτων, θά ήθελαν νά πληροφο- 
ρηθοϋν διά τήν σταδιοδρομίαν τοϋ δημιουργικού προέδρου τοϋ «Θρακικοϋ 
Κέντρου».

Γεννηθείς εις τήν Ραιδεστόν το 1884 αφιέρωσε τήν ζωήν του υπέρ των 
εθνικών υποθέσεων. Έμπορος, εφοπλιστής, βιομήχανος και συγγραφεΰς, 
διετέλεσε πολιτευτής Ραιδεστοϋ καί 'εν συνεχεία "Εβρου. Εϊχεν έκλεγή Πλη
ρεξούσιος τής Τρίτης Έθνοσυνελεύσεως τό 1920. Καί έν συνεχεία τής Τε
τάρτης Έθνοσυνελεύσεως τοϋ 1923. Διετέλεσε βουλευτής τό 1928, τό 194G, 
τό 1950. Γερουσιαστής τό 1928 καί τό 1935.

'Υπουργός τής 'Υγιεινής τής Κυβερνήσεως Θ. Παγκάλου τό 1925. 
'Υπουργός των ’Εσωτερικών τής Κυβερνήσεοος Γ. ΙΙαπανδρέου τό 1944— 45. 
'Τπουργός τής Κοινωνικής Προνοίας τής Κυβερνήσεως Δ. Μαξίμου τό 1947. 
'Τπουργός τής ’Εθνικής Άμύνης τής Κυβερνήσεως Πλαστήρα τό 1950.

Κατά τήν άπελευΌέρωσιν διετέλεσε πρόεδρος τής Τριμελοϋς ’Επιτροπής 
Άπελευθερώσεως.

Πρόεδρος τής έν Κωνσταντινουπόλει Θρακικής Ένώσεως καί μέλος τής 
Πατριαρχικής Επιτροπής — με αντιπρόσωπον τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως—  
διά τήν περίθαλψιν τών προσφύγων ίδρυσε τό Θρακικόν Κέντρον.

Συνεχίζουν ό σοφός Κορυτσαΐος Ιεράρχης τήν αναγραφήν, τονίζει διά 
τον Ραιδεστηνόν πολιτικόν καί πρόεδρον τοϋ ίδρυΟέντος «Θρακικοϋ Κέντρου» 
καί τά εξής: Μετά τήν έκκένωσι τής Μ. ’Ασίας καί τής ’Ανατολικής Θράκης, 
εκτός τών έν τή Βουλή άγορεΰσεών του καί τής δραστηριότητος τήν οποίαν 
ανέπτυξε διά τούς έκπατρισθέντας συμπολίτας του, διενήργησε μέ τον τότε 
ταμίαν τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου, κ. Δ. Χατζηγιαννάκη έρανον πολλών εκατομμυ
ρίων δραχμών, άτινα διενεμήθησαν, δι’ αρμόδιας Επιτροπής, μεταξύ τών 
προσφύγο^ν Θρακών καί Μικρασιατών, οΐτινες συνέρρευσαν εις τάς ’Αθήνας.

Δεν παρελήφθη ωσαύτως ή διάθεσις Κληροδοτήματος προς προικοδότη- 
σιν απόρων κορασίδων έκ Θράκης καταγομένων. Πρέπει νά άναφερθή δτι ό εκ 
Θράκης ’Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων τού Λονδίνου Γερμανός Στρηνόπουλος 
αφιέρωσε κληροδότημα έκ 1.500 λιρών, έκ τών τόκων τού οποίου προικοδο- 
τοΰνται άποροι νεάνιδες εκ Δελλιωνών τής Θράκης, τό όποιον διαχειρίζεται 
τό Θρακικόν Κέντρον.

Ό  σοφός τής Κορυτσάς 'Ιεράρχης αναφέρει καί τό έπιβλητικό πολιτικό 
Μνημόσυνον εις τον Παρνασσόν υπέρ τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Θυατείρων μέ ομι
λητήν τον κ. Μανουηλίδην καί μέ άκροατάς τούς έπισήμους καί τούς έν γένει 
άριστεΐς τής Ελληνικής κοινωνίας (σελ. 51— 58).

Συνεχίζουν ό σοφός Κορυτσαΐος 'Ιεράρχης τήν αναγραφήν, προσθέτει 
καί τά εξής: οτι ό κ. Μανουηλίδης άφιέρουσε ;μέγα μέρος τής ζοκικότητός
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του εις την έκδοσιν των «Θρακικών». Εις την ερευνάν των ζητημάτων τής πά
το ίδος του Θράκης από άπόψεως επιστημονικής, ιστορικής και λαογραφικής.

Ό  πρόεδρος τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» έμπνευστής τής ιδέας συνεργασίας 
δλων των προσφυγικών Σωματείων Θρακών, Μικρασιατών, Ποντίων, άνερχο- 
μένων εις πολλάς δεκάδας έν Αμερική, ευρίσκεται εις συνεχή επαφήν μετά 
τής ’Αρχιεπισκοπής Αμερικής, τής «Πανθρακικής Ένώσεως» καί άλλων παρα- 
γόντων. Έδημοσίευσε καί εις τον «Εθνικόν Κήρυκα». Άνεδημοσίευσε δέ εις 
τα «Θρακικά» εις πενήντα καί πλέον σελίδας τάς αποκαλύψεις του «Εθνικού 
Κήρυκος» σχετικώς με την δρασιν των Βουλγάρων των Ηνωμένων Πολιτειών 
καί τού Καναδά.

Αυτή είναι ή συνεχιζόμενη εθνική δράσις τού έκ Θράκης άνδρός, ό οποίος 
έτίμησε τό Έθνος ώς Γερουσιαστής, βουλευτής καί ώς 'Τπουργός παντοίων 
εθνικών Κυβερνήσεων.

t Δ. Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Σ

Σημείωσις. —  Ό  επίτιμος ’Αρχισυντάκτης τού «’Εθνικού Κήρυκος» τά 
’Απομνημονεύματά του με τον Πατριάρχη Μελέτιο από τήν ’Αγγλία, τή Γαλ
λία καί τήν Κωνσταντινούπολι τά έχει προσφέρει είς τον κ. Φίλιππον Μα- 
νουηλίδην, ό οποίος θά τά έκδώση είς ογκώδη Τόμο στήν ’Αθήνα προς όφε
λος τού Θρακικού Κέντρου. Δ. Κ.

Σημ. Συντάξεως «Θρακικών»:
Ή  ύπόσχεσις ή δο'θείσα προς τον άνεκτίμητον συνεργάτην καί έν τώ 

μεταξύ άνακηρυχθέντα ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ τού Θ. Κ. Πρωθιερέα Καλλίμαχον 
έκπληρούται με τήν έκτύπωσιν τού άνά χείρας 88ου τόμου.

’Αναμένεται ήδη ή έκπλήρωσις τών υποσχέσεων παλαιών καί προσφά
των τού Προέδρου καί τής Πανθρακικής Ένώσεως Ν. 'Ύόρκης καί θά εί- 
μεθα ευτυχείς εάν έχωμεν τών παρ’ αυτής διατιθεμένων προς συντονισμόν 
τής μεταξύ μας συνεργασίας.



ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΔΙΧΟΝΟΙΑΝ 
ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Τά Διδάγματα άπό τήν όλέτειρα εθνική διχόνοια.— Πρωτο
χρονιάτικος «Μποναμάς» στόν "Εθνάρχη τοϋ ’Αλυτρώτου 'Ελλη- 
νισμοϋ. — ’Απελπιστική ή οδυνηρά έντύπωσις ότι ή θυγατέρα 
'Εκκλησία κατεδίκασεν εις καθαίρεσιν τόν Αρχηγόν τής ’Ορθο
δόξου Οικουμένης! — Ό  Βρεττανός Πρωθυπουργός καί ό ’Αρχι
επίσκοπος Καντερβουρίας. — Ή  άπεργία των 'Ελλήνων ιερέων 
του Αονδίνου. — Ή  σκοτεινή άτμόσφαιρα τής ’Εκκλησίας. — Τά 
Βυζαντινά καλλιτεχνήματα. — Ή  μυσταγωγία τής Πρωτοχρονιάς.

— Ή  χοροστάσιά τοϋ μαρτυρικού Πατριάρχη.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠ Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε ΥΜ ΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝ ΤΑΚ ΤΟΥ Τ Ο Υ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ

Καί μοί λέγει ό Βορειοηπειρώτης αγωνιστής: Μέ τήν ευκαιρία του συνε
χιζόμενου εορτασμού των 45 χρόνιον τοϋ ΈΘνικοϋ Κήρυκος, ή εκλεκτή πα
ρέα επιθυμεί να πληροφορηθή καί διά τις άλλες, τις σπουδαίες υπηρεσίες, 
πού προσφέρει ή εφημερίδα μας εις τήν μεγάλην εθνικήν ύπόθεσιν, δταν δ 
νεοεκλεγείς Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης έπέμενε καί τόν 
είχατε συνοδεύσει εις τήν ’Αγγλία, εις τήν Γαλλία καί εις τήν «Πόλη των ονεί
ρων». Τί σάς είπαν ό Βρετανός πρωθυπουργός καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Καντα- 
βρυγίας καί άλλοι ’ Αγγλοι ’Αρχιερείς καί λοιποί Βρετανοί Φιλέλληνες. Τί 
σάς είπαν εις τό Παρίσι οί κυβερνώντες τάς τύχας τής Γαλλίας, πού ή σαν 
καί κριταί των ζητημάτων τού ’Αλυτρώτου Ελληνισμού, δηλαδή τής μικράς 
’Ασίας καί τού Πόντου καί τής ’Ανατολικής Θράκης. Γνωρίζομεν δτι δι’ δλα 
αυτά τά συνταρακτικά ζητήματα έκρατήσατε Ημερολόγιο.

—  ’Ακούσε, λοιπόν. Τό 'Ημερολόγιό μου καταλαμβάνει χώρον δύο πε
ρίπου τόμων. 'Όμως, πρέπει νά περιορισθοϋμε εις τά κυριώτερα, δσα συμ
φέρει νά άναφέρωμε στήν σημερινή εποχή, χωρίς νά ανοίξουμε παλαιές 
εθνικές πληγές. Καί έχάσαμε τότε — άπό τήν λανθασμένη πολιτική καί τή φα



ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ Δ ΙΧ Ο Ν Ο ΙΑ Ν 41

γωμάρα—  τήν Μικρά ’Ασία καί τον Πόντο καί την γενέτειρά μου την ’Ανα
τολική Θράκη «διηγώντας τα νά κλαΐς!».

Άνεχωρήσαμεν από τήν Νέα 'Τόρκη εις τις 31 Δεκεμβρίου 1921. Καί 
μετά μιά εβδομάδα έφΟάσαμε εις τό Λονδίνο κατά τό νέο Ημερολόγιο. ’Αλλά 
τότε και ή 'έκεΐ Ελληνική Εκκλησία έώρταζε κατά τό παλαιό Ημερολόγιο. 
Καίτοι δεν είχαμε τά πρέποντα οικονομικά μέσα, δμως μας ώδήγησαν εις τό 
πειό ακριβό ξενοδοχείο, εις τό Ρ ΙΤ Σ  ΟΤΕΛ, δπου καταλύουν οι βασιλείς 
κα'ι oi ηγεμόνες. Και παρ’ ολίγον νά μείνωμεν «αμανάτι», εάν δέν εύρίσκετο 
ένας φιλότιμος ομογενής καραβοκύρης από τον Μαρμαρά. Αυτός έπλήρωσε 
τά όφειλόμενα. Μάς διευκόλυνε δε νά πάμε στο Παρίσι κα'ι νά παραμείνωμε 
σέ αξιοπρεπές ξενοδοχείο.

"Αμα έφθάσαμε εις τό Λονδίνο, ύστερα από μερικές ημέρες ήλθε ένα 
καταπληκτικό τηλεγράφημα τού Πρακτορείου Ρώϋτερ, τό οποίον έλεγεν δτι:

« Ή  'Ιερά Σύνοδος τής Ελλάδος έδίκασε τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Μελέτιο. Τον κατεδίκασε εις καθαίρεσιν! Τον ύπεβίβασεν εις τήν τάξιν των 
Μοναχών. ΔιετάχΟη δέ νά συλληφθή 6 Μοναχός Μελέτιος καί νά κλεισθή εις 
τό Μοναστήρι των Στροφάδων!». Τό τηλεγράφημα αυτό έφθασε σάν πρωτο
χρονιάτικος «μποναμάς»!

’Απορούσαν τότε καί οί ’Αγγλικανοί φιλέλληνες Ίεράρχαι. ’Απορούσε 
δέ προ πάντων ο Λόρδος πριμάτος, δηλαδή δ ’Αρχιεπίσκοπος τής Καντερ- 
βουρίας. Δέν μπορούσαν νά καταλάβουν αυτήν τήν εξωφρενικήν πράξιν: Π ώς 
ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος, ή Θ ΤΓΑΤΕΡΑ, ετόλμησε νά δικάση τήν ΜΗ
ΤΕ Ρ Α  τής ’Ορθοδόξου Χριστιανοσύνης καί νά καθαιρέση ένα Πατριάρχην 
τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης!

Περίλυποι δλοι άνελογίζοντο τον ηθικό εκπεσμό πού ύπέστη εις τήν συνεί- 
δησι ολου τού χριστιανικού κόσμου ή ύπόληψις τών Ελλήνων, άλληλοσπα- 
ρασσομένων μετά μανίας καί μάλιστα εις μίαν τόσον θανασίμως κρίσιμον πε
ρίοδον τού "Εθνους των.

Ά π ό επαγγελματική συνήθεια παρακολουθών κάθε πρωί τό TICK ER  
— τό μηχάνημα—  τού ξενοδοχείου Ρ Ι Τ Σ , μέσω τού οποίου μετεδίδοντο τά 
τηλεγραφήματα τού Ρώϋτερ, έδιάβασα μέ κατάπληξι τον πρωτοχρονιάτικο 
«μποναμά» εξ ’Αθηνών. Έπήρα τήν ταινία καί έτρεξα εις τό διαμέρισμα τού 
Πατριάρχη καί τού είπα τά μαντάτα τής μανιακής νεοελληνικής αλλοφρο
σύνης.

Εις τό άκουσμα τού «μποναμά» δ Πατριάρχης έμεινε τελείως ατάραχος.
Συνηθισμένος άπό τέτοιες «εκλαμπρότατες» πράξεις ώρισμένης «Χρι

στιανικής» Ιεραρχίας, πού είχαν σκηνοθετήσει καί τό στίγμα τού «’Αναθέ
ματος» εναντίον τού Δημιουργού τής Μεγάλης Ελλάδος», εκούνησε τήν κε
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φαλήν του και είπε αυτά τά δυο λόγια τής ντροπής: «Μανία έχει καταλάβει 
τό Ελληνικό Γένος!».

Ή το  δέ τότε εις τό Λονδίνο καί ό ταλαίπωρος, δ θλιβερός πρωθυπουρ
γός τής Ελλάδος. Προέδραμε, εν καιρώ χειμώνος, καί ό Άρχιερεύς τής Τρα- 
πεζοΰντος Χρύσανθος. Προέδραμε καί «ετροογε τά σίδερα» νά κατηγορή τον 
νεοεκλεγέντα Οικουμενικόν Πατριάρχην ως παράνομον καί ως δικαίως καθαι- 
ρεθέντα από την 'Ιερά Σύνοδο των ’Αθηνών!

'Ό μως εις τον ταλαίπωρον 'Έλληνα Πρωθυπουργόν, καθώς καί εις τον 
Τραπεζοΰντος Χρύσανθον όλες οί επίσημες θύρες έμειναν κλειστές!

Άντιθέτως δ επανελθών από την Γαλλία Βρετανός πρωθυπουργός 
Λόϋδ Τζώρτζ μάς έδέχθη την 18ην ’ Ιανουάριου εις σημαντικήν άκρόασιν. Καί 
άπένειμεν εξαιρετικές τιμές εις τον Πατριάρχη, τον ’Εθνάρχη τού ’Αλυτρώτου 
Ελληνισμού. Μάς προσεκάλεσε δέ εις τό χειμωνιάτικο Άναχωρητήριό του καί 
δ ’Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας. Παντού τιμές εξαιρετικές. ’Ενώ, έπανα- 
ναμβάνω, εις τούς δύο θλιβερούς κατηγόρους τού ’Εθνάρχη των ’Αλυτρώτων, 
δλες οι θύρες έμειναν ερμητικώς κλειστές! Τελεία περιφρόνησις προς τούς 
κατηγόρους τού Πατριάρχη.

Εις τό μεταξύ είχε διαδοθή ή φήμη δτι ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
θά λειτουργούσε την πρωτοχρονιά εις τον Κοινοτικόν Ναόν τής 'Αγίας Σο-

Ή  Διοίκησις τού Θ. Κέντρου δπερ, ως γνωστόν, «βρίσκεται αύ- 
στηρώς μακράν πάσης πολιτικής, διά την δημοσίευσιν τών περί «Διχα
σμού» μέ υπογραφήν τού ΙΙρωθιερέως Δ. Καλλιμάχου, προέβη εις μα
κράν συζήτησιν καί άπεψάσισε παμψηφεί ΐνα πραγματοποιηθή αύτη 
διά τού παρόντος 38ου Τόμου, ΐνα οΐ αμέσως ενδιαφερόμενοι πληθυ
σμοί, λάβωσι γνώσιν τών ενεργειών τού Πατριάρχου καί αυθεντικής αντι
γραφής τού συνοδού αυτού.

φίας. Πρωτοχρονιά, κατά τό παλαιό Ημερολόγιο ήτο τό Σάββατο χρονολο
γίας 14 ’ Ιανουάριου κατά τό νέο Ημερολόγιο. ’Αλλά δ κόσμος εκεί — δπως 
γίνεται συνήθως εις πολλές άλλες παροικίες τού εξωτερικού—  «πανηγύριζε 
τάς έορτάς κατά τήν λειτουργία τής Κυριακής. Έ τσ ι δέν έχάνοντο αι εργά
σιμες ημέρες τής έβδομάδος. Έν τούτοις, οι Έλληνες τού Λονδίνου, πιστεύ- 
σαντες τήν διάδσσιν δτι θά έλειτούργει εκείνην τήν ημέραν δ Πατριάρχης, 
έγκατέλειψαν τάς εργασίας τοον, καί έσπευσαν εις τήν ’Εκκλησίαν άθρόοι διά
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νά ίδουν τον άνδρα, πού εις τάς όδυνηράς έκείνας ημέρας τού βαρύτατου εθνι
κού χειμώνος, έπίστευαν οτι τον άπέστειλεν ή Θεία Πρόνοια νά κυβερνήση 
καί νά σώση τό κινδυνεύον νά καταποντισθή σκάφος, «νά ένωτισθούν των λό
γων αυτού» καί νά αντλήσουν νέαν πίστι,ν. Καί νέαν ελπίδα. Πίστιν καί ελπίδα 
οτι θά αίθριάση ή αιίσιωτέρα αύρων.

¥

Ό  μολυβί νιος, ό ανήλιος ουρανός τής Μητροπόλεως τού Βρετανικού Κό
σμου, σάν νά έσυμβόλιζε την βαθυτάτην μελαγχολίαν πού έβάρυνε την Ελλη
νική ψυχή. Προ πάντων δε την ψυχήν των αλυτρώτων, οί όποιοι φρικιούσαν 
εις τό όραμα τής ενδεχόμενης εθνικής καταστροφής. Καί τον ξερριζωμό των.

Βαρυθυμούσαν δι’ αυτό τό σπαραξικάρδιο, ότι: κατόπιν ενός μεσουρα
νήματος ανεκλαλήτων θριάμβων, πού κρατούσαν εις έκστασιν τον πολιτισμένο 
κόσμο, αντηχούσαν δέ παντού οί ύμνοι των θεσπεσίων στρατιωτικών καί δι
πλωματικών τροπαίων των νεωτέρων Ελλήνων, καταντήσαμεν νά εϊμεθα έρη
μοι καί άφιλοι καί άσΰμμαχοι. Νικηταί ημείς καί συναθληταί των νικητών 
τού Παγκοσμίου Πολέμου, ήμασταν καταδικασμένοι νά έκδιωχθώμεν από τά 
πατρογονικά εδάφη, τά ποτισμένα από τά αίματα λεγεώνων μαρτύρων καί 
ηρώων.

Τά αγγέλματα, πού μάς ήρχοντο τάς ημέρας έκείνας ή σαν τόσον λυπη
τερά, ώστε τό πένθος τού μολυβένιου ουρανού τής Άλβιόνος Ίφαίνετο σάν νά 
διελάλει τήν οδύνην τής έ'θικής ψυχής.

** *
Ή  Ελληνική Εκκλησία τού Λονδίνου, καιθώς άνέφερα, μολονότι ή ημέρα 

ήτο εργάσιμη, είχε κατακλυσθή από άνθρωποπλήμμυραν. Ό  Πατριάρχης όμως 
δέν συμμετέσχεν εις τήν λειτουργίαν. Ήρκέσθη νά χοροστατήση, ίστάμενος 
έπιβλητικώς, με τον μανδύαν του, εις τον ’Αρχιεπισκοπικόν του Θρόνον.

Εις τάς 11, όπως συνήθως, ήρχισεν ή λειτουργία. Τήν έτέλεσα μό
νος μου, χωρίς τήν συμμετοχήν κανενός έκ των εφημερίων τού μεγαλωνύμου 
Ναού. Ό  ’Αρχιμανδρίτης, οί βοηθοί του εφημέριοι καί ό διάκονος, έκαμαν 
«απεργία!». Παρέμειναν άπλοι θεαταί, άπρακτούντες! Παρέμειναν εις τήν 
ουδετερότητα δι’ έλλειψιν ηθικής ανδρείας, συνώνυμη προς ηθικήν αυτοκτο
νίαν. Πατριάρχου Οικουμενικού παρισταμένου — τοΰ ’Εθνάρχου τής άλλης, 
τής πολυπληθεστέρας Ελλάδος, τής ’Αλυτρώτου—  έπροτίμησαν νά κυρτώσουν 
τήν σπονδυλικήν των στήλην, ως ραγιάδες, εμπρός εις τήν άξιοδάκρυτην επι
ταγήν τής επισήμου εν τή ’Αγγλική πρωτευούση ’Αντιπροσωπείας τού θλιβε
ρού άντισυμμαχικού καθεστώτος, τό όποιον έδιδε τον τόνον τού Έλληνοκτό- 
νου μίσους καί τής αδιαλλαξίας. Καί τό εκαμναν αυτό τό σπαραξικάρδιο εις
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περίοδον που έσείετο εκ ιθεμελίων ή ύπόστασις τής Μεγάλης Ελλάδος πού 
ώνομάζετο «Ελλάς των Πέντε Θαλασσών καί των Δύο Ηπείρων», πού είχε 
τούς φαντάρους μας στρατωνισμένους εις την «Πόλιν των πανελληνίων ονεί
ρων», καί την Ελληνικήν Ναυαρχίδα — τον Ά βέρω φ —  ναυλοχούσαν εις τόν 
Βόσπορον, εμπρός εις τά Σουλτανικά ’Ανάκτορα!

** *
Λειτουργών εις την Ελληνικήν Εκκλησίαν τού Λονδίνου, δεν έβλεπα 

πρόσιοπα, άλλα σιγοκινουμένας σιλουέττας τού συνωστισμένου πλήθους.

** *
Ό  Ναός, ώραΐος τύπος Βυζαντινού ρυθμού, δ όποιος ήγοράσθη καί έκο- 

σμήθη μέ ηγεμονικές δωρεές, ήτο σκοτεινιασμένος. Καί αυτός ακόμη ό διά 
θαυμάσιων μωσαϊκών κοσμούμενος θόλος, έφαίνετο εκείνην τήν ημέραν αδιό
ρατος. Δεν γνωρίζω τώρα τί γίνεται εκεί. ’Αλλά τότε δέν ύπήρχον ήλεκτρικά 
φώτα, έξ εσφαλμένης άντιλήψεως τού 'Ιερατικού Προϊσταμένου, ό όποιος 
άπέκρουσεν, ως άπαράδεκτον ένα «τέτοιον νεωτερισμόν»!

Διά τήν ελλειψιν ήλεκτρικών λαμπτήρων — πού είναι δώρα τής ανθρώ
πινης μεγαλοφυΐας —  δώρα τού Δημιουργού—  δέν έξεχύνοντο τά φωτοκύ
ματα διά νά χορταίνη τό μάτι τήν εμορφια καί τις αρμονίες τού Βυζαντινού 
ρυθμού, πού, έν άντιθέσει προς τά κλασσικά τεμένη τού προχριστιανικού Ε λ
ληνισμού, τεμένη εξαοτερικής λαμπρότητος —  είναι ρυθμός εσωτερικής επι
βολής.

Πρέπει νά τονισθή ότι ή 'Αγία Σοφία τού Λονδίνου είναι μία από τις 
όλίγιστες τού κόσμου, πού στολίζεται μέ εικονογραφίες τού δαιμόνιου ζω
γράφου Θειρσίου. Αυτός ό καλλιτέχνης κατοόρθωσε νά ερμηνεύση τήν θρη
σκευτικήν άνάτασιν καί τήν μυστικοπάθεια τού μεσαιωνικού Ελληνισμού. Έδη- 
μιούργησε συγχρονισμένα πρότυπα βυζαντινής αγιογραφίας καί συνθέσεις 
πού έπισώζουν μέ τήν μεγάλην παράδοσιν, αλλά είναι άπηλλαγμένα από τήν 
δυσκαμψίαν καί από τά σφαλερά τών σχεδίων πλείστων καλλιτεχνών τού βυ
ζαντινού 'Ελληνισμού. Ό  Θείρσιος έξηυγένισε καί ανύψωσε τήν βυζαντινή 
αγιογραφία. Δι’ αυτό είναι επίζηλον τό προνόμιο τής 'Αγίας Σοφίας τού 
Λονδίνου νά κοσμήται μέ τά αριστουργήματα τού μεγάλου Γερμανού καλλι
τέχνη.

Πρέπει όμως νά προσθέτω ότι αί μικραί εικόνες — τό Δωδεκαόρτιο—- 
πού ήσαν υψηλά εις τό κέντρο τού Τέμπλου υποφέρουν από αισθητικό αδί
κημα. Ή το  τόσον πολυποίκιλο καί βαρύ τό Τέμπλο, φιλοτεχνημένο όπως τό 
εΐδα —- χωρίς χάριν καί έναρμόνισιν προς τό εσωτερικό σύνολο τού βυζαντι
νού εκείνου σεβάσματος, ώστε νά φαίνωνται πνιγμένα τά καλλιτεχνήματα τού 
Θειρσίου.
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"Ενα άλλο πού αδικούσε την γενικήν έντύπωσιν ήτο αυτό: Τα τόξα, τά 
συνδέοντα τό εσωτερικόν σύνολον ήσαν γυμνά πάσης διακοσμήσεως. ’Έτσι ό 
κατά τά άλλα ωραίος Ναός έφαίνετο ότι αίσθητικώς ήτο ψυχρός. Την ψυ- 
χρότητα αυτήν δέν τήν έχει ό άλλος, ό έξοχος Ελληνικός ναός των Παρισίων, 
συνδεδεμένος με πλουσίαν γενικήν διακόσμησιν.

Προσθέσατε εις αυτά καί τήν έλλειψιν ήλεκτρικών φωτοκυμάτων, άνα- 
λογισθήτε δε καί τον διαρκή πένθιμον ουρανόν τής αγγλικής πρωτευούσης 
καί Οά έχετε κάποιαν ιδέαν πόσον βαρύ μελαγχολικόν αίσθημα σάς πιέζει δταν 
βρίσκεσθε μέσα εις τό σέβασμα εκείνο.

Ημείς δεν είμαστε δπως οί βόρειοι λαοί, ψυχροί, διά νά αισθανώμεθα 
μέσα εις σκοτεινούς Γοτθικούς Ναούς, μέ τά παντοειδή τά τόξα. Ό  Οόλος 
τού μεγάλου Ναού των Πατέρων ήμών — ή 'Αγία Σοφία—  έφαίνετο έχων 
ουρανίαν φωτεινότητα. . .

Φαίνεται ότι υπό τον πένθιμον ούρανόν τού Λονδίνου οί εκεί "Ελληνες 
συνεβιβάσθησαν νά λατρεύσουν τον Θεόν τους έτσι υπό σκοτεινήν ατμόσφαι
ραν. ’Ενώ δε άπέκρουσαν τούς ηλεκτρικούς λαμπτήρας, έστω καί τής άσθε- 
νεστέρας εντάσεως ως άπαράδεκτον «νεωτερισμόν» εν τούτοις δεν άπέκρου
σαν τήν έπιστράτευσιν Άγγλίδων διά τήν όργάνωσιν τής ωραίας Χορω
δίας των.

’Από τήν Ω ραία Πύλη έβλεπα τούς έορταστάς ώς άντανάκλασιν σκιω
δών υπάρξεων. Οί σιλουέττες άνδρών καί γυναικών έχάνοντο μέσα εις ένα 
κρυερόν ζόφον.

** *
Μόνον κάποτε, κάποιες μαρμαρυγές διωλίσθαιναν εκεί προς τον Θρό

νον όπου έστέκετο ό Πατριάρχης. Ευθυτενής μεγαλοπρεπής, φέρων βαρύτι
μον μανδύαν, μέ άπαστράπτοντα τά εγκόλπια επί τού στήθους του, έκυριάρ- 
χει από τού θρόνου του. Έφαίνετο σάν θέαμα αύτοκρατορικής μεγαλειότητος.

Κάποια υπερκόσμια αίγλη τον έπλαισίωνε, σάν αίγλη ηρώων καί μαρ
τύρων. ’Έβλεπα μυστικές μαρμαρυγές. Τί ήσαν; Σάν νά ήσαν οί πόθοι. Καί 
αί ελπίδες καί αί στοναχαί τών όδυνωμένων τού μαρτυρικού Γένους τών Ε λ
λήνων. Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον μυστικοπαθείας, τά μάτια δλων, τά 
πρόσωπα όλων έφαίνοντο συγκεντρωμένα προς τον Θρόνον, οπού έστέκετο, ευ
θυτενής, ό μεγάλος Έλλην, ό ’Εθνάρχης τών αλυτρώτων,, δ Πρωθιεράρχης 
τής Θείας Προνοίας.

’Από τήν Οέσιν εκείνην ό μαρτυρικός ’Αρχηγός, ό διαιωνίζων μίαν εύ- 
κλεεστάτην παράδοσιν, ώμίλησε προς τά συγκεντρωμένα πλήΌη τών πιστών. 
Έλαβε ώς 'θέμα τον ήρωϊκόν 'Ιεράρχην τής Καισαρείας, τον Μέγαν Βασί
λειον, τού οποίου έωρτάζετο ή μνήμη.

’Ανέλυσε τήν θρυλικήν σταδιοδρομίαν τού μεγάλου ήθικού ήρωος, δ
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οποίος άντετάχθη, μέ καταπληκτικήν εύτολμίαν προς τούς εστεμμένους Τυ
ράννους των ήμερων του.

’Ίσω ς ουδέποτε άλλοτε οι έν Λονδίνω ευ ρ έθη σαν ενώπιον παρομοίου θεά
ματος και ακροάματος ενός καταρράκτου ευγλωττίας. Και ίσιος ουδέποτε άλ
λοτε δ Πατριάρχης έξήρθη εις παρόμοια ολύμπια ύφη ρητορικής δεινότητος, 
ώς θά διαλάβω εις τα επόμενα, άναλύων την συγκλονιστικήν, την επίκαιρον 
εκείνην περί ήθικής ανδρείας ομιλίαν του.

** *

Εις τά επόμενα: Αί αρμονίαι τής Χορωδίας των Άγγίδων καί των ’Ά γ 
γλων. —  Αί θρησκευτικαί συνθέσεις Ελλήνων Μουσουργών. —  Ό  ρητορι
κός ύμνος εις τό ήθικό μεγαλείο τού εορταζόμενου Άγιου Μεγάλου Βασι
λείου κλπ.

Ο ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΗΘΙΚΟ ΗΡΩΑ

Συνεχίζεται ή Μυσταγωγία μέ τήν παρουσία τού τραγικού Πα
τριάρχη τής Οικουμένης. — Οί αρμονίες τής Χορωδίας των Ά γ - 
γλίδων πλημμυρίζουν, τήν Πρωτοχρονιά, τήν Ελληνική ’Εκκλη
σία τού Λονδίνου. — Καί μέ τούς Ιερ ε ίς  τού Ναού έν «άπερ- 
γία!». «Κάτω ό προδότης!» έγρύλλισε ένας έγκάδετος μανια

κός ταραξίας.

Ή  χορωδία των ’Άγγλων καί των Άγγλίδων, άριστα κατηρτισμένη, 
’έψαλλε τήν Λειτουργία τού διάσημου Έλληνος συνθέτου Λαμπελέτ. Πρέπει 
νά τονισθή δτι ή Ελληνική Εκκλησία των Παρισίων, όπου έτελεΐτο ή Λει
τουργία τού μουσικοσυνθέτη Στάθη καί ή τής Βιέννης μέ τήν όνομαστή 
Λειτουργία τού Χαβιαρά, ήμιλλώντο μέ τήν εν Λονδίνω ποια νά ύπερβάλη 
τήν άλλην καί εις μουσικήν λαμπρότητα.

Είχα ζηλέψει. Διότι τήν εποχή ιέκείνη δέν είχε ακόμη κατισχύσει εις τάς 
Έλληνικάς Κοινότητας τής Αμερικής ή ορμή, ή παρατηρούμενη σήμερα 
— όπως λαμπρύνεται ή λατρεία μέ στελέχη των κοριτσιών καί των εφήβων 
τής νέας μας γενεάς. Ά π ό οσα είδα τό 1922 εις τήν Ευρώπη, σχετικώς μέ 
τήν άνύψωσιν τής λατρείας μας διά λαμπροτάτων χορωδιών, έγινα, όταν έπέ- 
στρεψα εις τήν Αμερική, θερμότερος κήρυξ προς κατίσχυσιν καί εδώ τού 
έξευγενιστικού αυτού θεσμού τών χορωδιών. 'Ύπεστήριξα άπό τών στηλών 

τού Εθνικού Κήρυκος καί άπό ένα πνευματικό του έργο: «Αί Βάσεις τής 
Προόδου»—  τήν έξάπλωσιν εις όλες μας τις Κοινότητες αυτού τού έξευγε-
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νιστικού θεσμού καί έκ του λόγου οτι τά παιδιά μας τής νέας γενεάς εθίζονται 
καί εις την αγάπη τής ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ Η Σ λειτουργίας καί τής Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Η Σ 
Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ , πού είναι ή γλώσσα του Ευαγγελίου καί τού πολιτισμού. Είναι 
μεγάλο κέρδος οτι σήμερα κάπου εφτά χιλιάδες Ελληνόπουλα ψάλλουν εις 
τις μικτές χορωδίες μας καί γίνονται 'θερμοί απόστολοι τής Ελληνικής γλώσ- 
σης καί τής ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Ο ΤΗ ΤΟ Σ τής ’Ορθοδοξίας μας. ’Έχω δε ένισχύσει 
μέ θερμότητα — σχεδόν με Ελληνικό φανατισμό—  τούς χοράρχας μας, προ 
πάντων δε τον Νικόλαο Ρουμπάνη, τον «μάρτυρα» καί τον Χρήστο Βρυωνίδη, 
οι όποιοι έξέδωκαν καί μουσικά συγγράμματα, προς χρήσιν των χορωδιών μας.

Διά πνιγμού καί αγχόνης

9Ά ς  έπανέλθω τώρα στο Λονδίνο: Ή  χορομδία τών ’Άγγλων καί τών 
Άγγλίδων, πού έξετέλει τάς συνθέσεις τού προαναφερθέντος "Ελληνος μου
σουργού, έπλημμύριζε από ωκεανούς αρμονιών εκείνο το σέβασμα τών Ελλή
νων εις την πρωτεύουσα τού Βρετανικού κόσμου.

"Οταν έτελείωσε ή λειτουργία —  την όποιαν έτέλεσα, άνευ συμπράξεως 
τών ιερέων τής Κοινότητος, οί οποίοι είχαν κηρύξει «απεργία» διά νά μή 
προσκρούουν εις το τότε θλιβερό καθεστοος τών ’Αθηνών, πού έτόλμησε καί 
«καθήρεσε» τον ’Αρχηγό τής άνά την Οικουμένην ’Ορθοδοξίας, χοροστατών 
εις τον θρόνον του μαρτυρικός Πατριάρχης Μελέτιος ό Δ ' έψαλε μερικά νε- 
κρώσιμα. ’Απήγγειλε δέ, έν βαθυτάτη συγκινήσει, ευχήν υπέρ άναπαύσεως 
τής ψυχής τού αειμνήστου Δθ3ροθέου Μαμμέλη, Τοποτηρητού τού Οικουμενι
κού Θρόνου, θανόντος έν Αονδίνω.

Μετά τήν ευχήν έχαρακτήρισε μέ ολίγα, ολίγα αδρά λόγια τον μετα- 
στάντα, ό οποίος εζησε επ’ ολίγον εις τό Λονδίνο, μάρτυς τού καθήκοντος εις 
αγώνα Ιερόν υπέρ τών τιμαλφεστάτων υποθέσεων τής Εκκλησίας καί τού μαρ
τυρικού Γένους τών Ελλήνων.

Ή  ιερά εκείνη στιγμή τής μνήμης τού γενναίου προμάχου, τού Τοπο
τηρητού τού Οικουμενικού Θρόνου, ένεθύμιζε τά αθλήματα άλλων τιμιωτά- 
των τής Πίστεως καί τής Πατρίδος προασπιστών από τού Κυρίλλου τού Λου
κά ρε to ς καί Γρηγορίου τού Πέμπτου, τών διά πνιγμού καί δι’ αγχόνης τε- 
λειωθέντων αοιδίμων Πατριαρχιών, μέχρι τών νεωτέρων 'Ιερομαρτύρων, τού 
Κορυτσάς Φορτίου, τού Γρεβενών ΑΙμιλιανού καί τού Μελενίκου Κωνσταντί
νου. Ή  σαν τά θύματα τής θηριωδίας καί τών βασάνων τών σφαγέων.

Τό πυκνό εκκλησίασμα παρηκολούθει μέ βαθυτάτη επίσης συγκίνησιν 
τά τελούμενα. Διότι οί 'Έλληνες τού Λονδίνου έγνώριζαν έκ τού πλησίον τον 
αγωνιστήν Τοποτη ρητήν τού Οικουμενικού Θρόνου καί συνέτρεξαν τήν ίεράν
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αποδημίαν του εις την βρετανικήν πρωτεύουσαν. Δι’ αυτό, όταν 6 χορ ο απα
τών Πρωθιεράρχης Μελέτιος, πνιγάμενος από συγκίνησιν, Ιπρόφερε τάς ύστά- 
τας λέξεις υπέρ αλήστου μνήμης των εθνικών αγωνιστών υπέρ πίστεως καί 
πατρίδος, ολόκληρο τό εκκλησίασμα έπανελάμβανε, έν συγκινήσει, τό επιφώ
νημα: Αιώνια ή μνήμη του άθλητού τού Γένους αειμνήστου Τοποτηρητού.

Ή εμψάνισις των δύο θλιβερών

’Αλλά ή ιερά συγκίνησις τών ξενιτεμένων, ελευθέρων καί αλυτρώτων 
— παρισταμένων εις ολοος εξαιρετικήν τελετήν Πρωτοχρονιάς — έκορυφώθη 
όταν ό Πατριάρχης — ό υπό διωγμόν—  άνέλαβε νά έξυμνήση τον μεγάλον 
ήθικόν ηρώα, τον 'Ιεράρχην τής Καισαρείας Ά γιον  Βασίλειον, ό όποιος μέ

ΣΤΗ Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Η  Κ Α Ι ΑΜ Ε ΡΙΚ Η

Αί συνθέσεις 'Ελλήνων Μουσουργών, έκτελοΰμεναι από τις Χορω
δίες, στολίζουν τά ιερά σεβάσματα τού Λονδίνου, τών Παρισίων καί τής 
Βιέννης. —  Ό  έξευγενιστικός θεσμός κατισχύει καί είς τάς έν ’Αμε
ρική Έλληνικάς Κοινότητας. —  Ε φ τά χιλιάδες Ελληνόπουλά μας εθί
ζονται εις τήν αγάπην τής Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Η Σ γλώσσης καί είς τήν ΕΛΛΗ
Ν ΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ τής ’Ορθοδοξίας. —  Τό κήρυγμα τής Πρωτοχρονιάς ήτο 
ή απειλή τών τυράννων προς τον παγκόσμιο ήρωα: «Δήμευσις, ’Εξο
ρία ή Θανάτωσις!»

καταπληκτική εύτολμία άντετάχθη είς τήν παρανομία τού Ρωμαίου Αύτοκρά- 
τορος καί τών άλλων τυράννων τής εποχής του..

Ό  Πατριάρχης ένδεδυμένος βαρύτιμον μανδύαν, ωραίος καί μεγαλο
πρεπής ώς ήτο, έδέσποζεν είς τον Θρόνον του. "Ητο δέ κατασυγκινημένος. 
Έφαίνετο ύπωχρο τό πρόσωπόν του. ’Ίσω ς από θλΐψιν, διότι τάς ημέρας έκεί- 
νας έλάμβανεν όδυνηράς ειδήσεις διά τήν εθνικήν μας ύπάθεσιν.

Κυκλοφορούσαν δέ εκείνες τις ημέρες είς τό Λονδίνο σάν κατάδικοι δ 
τραγικός Πρωθυπουργός τής άπομονωθείσης δυστυχισμένης Ελλάδος. ’Επί
σης δέ καί εκείνος ό θλιβερός Ιεράρχης, ό Τραπεζούντος Χρύσανθος. Ει- 
χεν ένσκήψει καί αυτός έν καιρώ χειμώνος είς τό Λονδίνο. ’Έτρωγε δέ τά 
σίδερα νά φάγη τον Πατριάρχη τής Οικουμένης, τον όποιον —  ακούε τής 
Έλλαδικής παραφροσύνης καί μανίας—  είχε καθαιρέσει ή Θ ΤΓΑ ΤΕ ΡΑ  ’Εκ
κλησία τών ’Αθηνών.

Καί είχε φρικιάσει καί ολόκληρος ό Χριστιανικός κόσμος διά τό τόλμημα 
τής παραφροσύνης τών Γραικών! Έφρικίασε δέ καί ό Πριμάτος τής ’Αγ
γλίας, ό Κανταβρυγίας. Είχε δέ φρικιάσει καί ό λεονταρίσιος Πρωθυπουρ



ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉΝ Δ ΙΧ Ο Ν Ο ΙΑ Ν 49

γός, ό Ούαλλός Δαβίδ, Λόϋδ Τζώρτζ. 'Όταν μάς έδέχθη εις άκρόασιν τιμη
τικήν είχε έκφράσει και αυτός τήν οδύνην του διά τά κατά του Οικουμενικού 
Πατριάρχου τολμήματα.

Έπί πλέον δ θλιβερός δ Τραπεζούντος είχεν άναρριχηθή καί από των 
στηλών μιας των σοβαρωτέρων αγγλικών εφημερίδων τού Λονδίνου, νά που- 
λήση εκδουλεύσεις εις τήν Έπισκοπελιανήν Εκκλησίαν τής ’Αγγλίας καί έπρο- 
κάλεσε τον οίκτον τής Βρετανικής κοινωνίας. Περί αυτών τών τολμημάτων 
τής ελληνικής παραφροσύνης 8ά ομιλήσω αργότερα.

Τό αριστούργημα τής καλλιέπειας

Ό  Πρωτοχρονιάτικος λόγος τού Ηγέτου τής άνά τήν Οικουμένην ’Ορ
θοδοξίας ήτο λογοτεχνικό αριστούργημα ρητορικής καλλιεπείας. Είχε δέ προ
ξενήσει τήν κατάπληξιν, διότι έφαίνετο δτι σάν νά έσυγχρονίζοντο τά γεγο
νότα τής ηρωικής κατά τών τυράννων έξεγέρσεως τού έορταζομένου Μεγά
λου Βασιλείου, τά όποια έχουν αποθανατίσει τήν παγκόσμια μνήμη του.

Ό  ρήτωρ τής Μεγάλης Ημέρας, σάν καταρράκτης ευγλωττίας, εξήρε 
τάς μεγάλας γραμμάς τής σταδιοδρομίας τού ύμνουμένου Έλληνοχριστιανού 
ήρωος. Ιδιαιτέρως δέ έζιυγράφησε μετά δυνάμεως τάς έξαιρετικάς έκείνας 
στιγμάς, κατά τάς οποίας δ μεγάλος «τής Καππαδοκίας Φωστήρ» άντεμετώ- 
πισε τήν αυθαιρεσία τού απολυταρχικού Ρωμαίου Αύτοκράτορος.

Είχε τότε τεθή προς τον 'Έλληνα Ιεράρχην, τον ηθικό ήρωα, τό πρό
βλημα ή νά ύποταχθή εις τήν αυθαιρεσίαν τού Ρωμαίου Μονάρχου — δ οποίος 
εισέβαλε καί εις τό πεδίον τής Εκκλησίας καί άπήτει νά κανονίση ζητήματα 
χριστιανικής πίστεοος καί ελευθερίας τής συνειδήσεως—  ή νά ύποστή τά επα
κόλουθα τής αύτοκρατορικής οργής!

'Η απειλή τής θανατώσεως

Ό  Μόδεστος, έπαρχος τού τυραννικού Μονάρχη, ήπείλησε τον Μέγαν 
Βασίλειον — εν περιπτώσει ανυπακοής—  με δήμευσιν τής περιουσίας του. Μέ 
εξορίαν. Καί τελικώς με θανάτωσιν!

’Αλλά δ 'Έλλην 'Ιεράρχης τής Καισαρείας, εμπνεόμενος από τήν ύτ^η- 
λοφροσύνην τής Πομπής Λεγεώνων Ελλήνων 'Ιερομαρτύρων, άπήντησε μέ 
ήρωϊκήν γλώσσαν ενός άφίοσιωμένου μυσταγωγού τής θρησκείας τού Μεγα- 
λομάρτυρος τού Ρολγοθά. ’Απήντησε προς τον Άπεσταλμένον τού Ρωμαίου 
Μονάρχη οτι δέν τον φοβίζει ούτε ή δήμευσις, ούτε ή εξορία, ούτε ή θανά- 
τωσις! «Δι’ δλας αύτάς τάς άπειλάς είμαι, έτοιμος. Άκουέτω ταύτα καί Βα
σιλεύς !».

4
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Είχε δονηθή ό Ναός μέ τό βροντερόν επιφώνημα: «Άχουέτω ταΰτα./καί 
βασιλεύς!».

Τό εκκλησίασμα ήκουε μέ θαυμασμόν καί μέ κατάπληξιν τον αριστοτε
χνικόν "Ύμνον προς τον μεγάλον Έλληνοχριστιανόν ήρωα. Τον ήρωα του 
καθήκοντος, δ όποιος ένεπνεΰσθη από την ρήτρα, που τονίζει: «ΙΙειθαρχεϊν 
δει Θεω μάλλον ή άνθρώποις!».

Τό ήρωϊκό φρόνημα

Ό  κόσμος ό όποιος — ώς λέγεται—  «έκρέμετο από τό χείλη του ρήτο- 
ρος» ήσθάνετο ότι παρόμοιος ύμνος θά έπρεπε νά φιλοτεχνηθή από άλλον 
αντάξιον ομιλητήν, διά νά ύμνηση αυτό τούτο τό ήρωϊκό φρόνημα τοΰ Οικου
μενικού Πατριάρχου. Διότι καί αυτός πειθαρχών εις την ρήτραν: «πειθαρ- 
χείν δει Θεω μάλλον ή άνθρώποις», άντεμετώπισε μέ ηρωικόν φρόνημα τάς 
άπειλάς καί τους διωγμούς καί την εξορίαν. (Καί την ανήκουστη καθαίρεσι). 
Μάρτυς τοΰ καθήκοντος ύψωσε τό τεράστιο ηθικό του ανάστημα εναντίον τής 
κοσμικής βίας, ή οποία είσέβαλεν εις τά τής αγίας Εκκλησίας καί παρε- 
βίασε αιωνίους ιερούς θεσμούς.

'Η έντΰπωσις εκ τοΰ λόγου τοΰ καταδιωκομένου Πατριάρχη, ύμνοΰντος 
τό ηθικό μεγαλείο ενός καταπληκτικού ήρωος τοΰ Χριστιανικού Ελληνισμού 
— τοΰ Ιεράρχου τής Καισαρείας—  παρέμεινε βαθυτάτη. "Ισως ουδέποτε άλ
λοτε οι "Ελληνες τοΰ Λονδίνου εύρέθησαν ενώπιον παρομοίου οράματος καί 
θεάματος. Ενώπιον ενός καταρράκτου εμπνευσμένης εύγνωττίας. Καί ίσως 
ουδέποτε άλλοτε ό δεινοπαθήσας Πατριάρχης Μελέτιος έξήρθη εις παρόμοια 
ολύμπια ύψη, όσον την ημέραν εκείνην τής Πρωτοχρονιάς, πού είχε συγκλο
νίσει τούς εν Λονδίνψ ομογενείς έορταστάς.

Μετά τό ρητορικό εκείνο αριστοτέχνημα ό χοροστατΓον Πατριάρχης έμοί- 
ρασε από τοΰ θρόνου του τό άντίδωρον. Τό πυκνόν εκκλησίασμα προσήρχετο 
νά άσπασθή, μέ εύλάβεια, τό χέρι τοΰ εκλεκτού τής Θείας Πρόνοιας.

Δυσφήμησις εις τον Τύπον

Εις τάς στιγμάς έκείνας των ιερών συγκινήσεων δέν ελειψαν, άτυχώς, 
καί τά λυπηρά, τά Ελληνικά επεισόδια.

"Ενας φανατικός, πού μισούσε τον Δημιουργό τής Μεγάλης Ελλάδος «των 
Πέντε Θαλασσών καί τών Δύο ’Ηπείρων», άπεπειράθη νά διαταράξη την 
αγιότητα τής τερματισθείσης Ελληνοχριστιανικής Μυσταγωγίας.

Ή το  6 Άμπατιέλος εκ τοΰ εφοπλιστικού κόσμου. Έστάθη προς την έξο
δον τοΰ Ναού, παρά τον Νάρθηκα. Εκεί λοιπόν, όταν διεμοιράζετο τό Άντί
δωρον καί όταν ήκούσθησαν από τον μαγνητισμένων λαόν τά έπιφιονήματα:
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«Ζήτω 6 Μεγάλος Πατριάρχης», δ Άμπατιέλος έγρύλλισε! «Κάτθ3 δ Προ
δότης !».

Έπηκολούθησε λυπητερή σκηνή, την οποίαν ανέγραψε καί δ ’Αγγλικός 
τύπος, εις βάρος του Ελληνικού ονόματος. Π αρ’ ολίγον δέ νά άποτελειωθή δι’ 
άποπνιγμού δ τολμητίας, αισθανθείς εις τον λαιμόν του νά νύχια των έπιτε- 
θέντων.

’Έτσι εκπρόσωπος των ξενοκάρδων Έλλαδικών έγινε υπαίτιος νά δυσφη- 
μισθή τό Ελληνικό όνομα εις την αγγλική πρωτεύουσα κατά την αγία Ήμερα 
τής Πρωτοχρονιάς, ως θά αναγράψω εις τό επόμενον.

Εις τά επόμενα: Τά λυπηρά επεισόδια τής μανίας καί τού φανατισμού των 
Ελλήνων άλληλοσπαρασσομένων. —  Την επαύριον Κυριακήν τής Π ρω
τοχρονιάς συνεχίζεται ή Μυσταγωγία εις τό Λονδίνο μέ λειτουργίαν τού 
Πατριάρχη. —  Τό περί δμονοίας καί συνεργασίας κήρυγμα τού ’Εθνάρ
χου κλπ.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Οταν την Κυριακή της Πρωτοχρονιάς ό λειτουργών ’Εθνάρχης 
των ’Αλυτρώτων έπήγε εις τόν θρόνον του, τό πρόσωπό του τό 
περιέλουε κάποια ουράνια αίγλη. — Τί ήτο ; Ή το άνταϋγεια, 
διολισθήσασα έκ τοΰ άντικρυνοϋ παραθύρου ; ’Ή μήπως ήσαν 
άκτΤνες μυστικού πόθου των ’Αλυτρώτων, πού καρτερούσαν, επί 
αιώνες, νά έορτάσουν τήν Ένδικήν Άνάστασιν;—Αέν γνωρίζω.

Εις τό προηγούμενο άνέφερα ότι τό Σάββατο τής Πρωτοχρονιάς (κατά 
τό παλαιό Ημερολόγιο) έλειτούργησα μόνος μας εις τήν 'Αγία Σοφία τού 
Λονδίνου, ένω δ ’Αρχηγός τής ’Ορθοδοξίας έχοροστάτησε μέ τόν ’Αρχιερα
τικό μανδύα εις τόν θρόνον, από τόν όποιον καί έκήρυξε.

Έλειτούργησα δέ μόνος μου, διότι οί 'Ιερείς τού Ναού καί αυτός ακόμη 
δ Διάκος είχαν κηρύξει «απεργία!». Λέγεται ότι τό ίδιο έκαμαν καί μερικοί 
Σύμβουλοι τοΰ Ναού. Οι απεργοί είχαν συμμορφωθή προς τήν επιταγή τής 
«αντί συμμαχικής» Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας εις τήν ’Αγγλική πρωτεύουσα. 
Ή  απίστευτη εκείνη «απεργία» είχε σημειωθή ώς πρωτάκουστο σκάνδαλο Ιε
ρατικής άπρεπείας καί προκλήσεως προς τόν πνευματικό ’Αρχηγό των εκα
τόν πενήντα έκατομμυρίοον ’Ορθοδόξων άνά τήν Οικουμένην.

Μετά τήν λειτουργίαν — μέ ευλαβές πλήρωμα, πού κατέκλυσε τήν Ε κ
κλησία—  δ Πατριάρχης έκήρυξε από τόν 'θρόνον του. ’Έλαβε ώς θέμα τό
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ήθιχό μεγαλείο του εορταζόμενου 'Αγίου 'Ιεράρχη τής Καισαρείας Μεγάλου 
Βασιλείου. Με τον καταρράχτη τής ευγλωττίας του ό ομιλητής έξήρε τό παγ
κόσμιο ήθιχό μεγαλείο του ήρωϊκοΰ Ιεράρχη, ό όποιος άντετάχθη εις τα άντι- 
χριστιανικά κελεΰσματα τοϋ τυραννικού Ρο^μαίου Αύτοκράτορος. Εις τάς 
άπειλάς ό ηρωικός Έλλην 'Ιεράρχης τής Καισαρείας έτόνισε οτι δεν τον φο
βίζει τίποτε: ούτε ή δήμευσις, οΰτε ή εξορία, οΰτε ή ιθανάτωσις!

Έν τελεί, σάς ανέφερα ότι μετά τό Άντίδωρο, πού τά ευσεβή πλήθη

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τότε εις τό Λονδίνον έβλέπαμε τό όραμα τής καταρρεύσεως τής 
Ελλάδος των Πέντε Θαλασσών καί των Δύο ’Ηπείρων. Τήν Κυριακήν 
τής Πρωτοχρονιάς ό λειτουργών Πατριάρχης καί Εθνάρχης τών ’Αλυ
τρώτων ώμίλησε περί όμονοίας καί συνεργασίας. —  Τίς πταίει; —  Εις 
τό ερώτημα άπήντησεν ό ίδιος: Πταίομεν όλοι. Μέ τάς κατ’ άλλήλων 
αιτιάσεις δεν λύεται τό πρόβλημα. Ά π ’ εναντίας, έντείνεται ή συμφορά 
ή πλήξασα τον Ελληνικό κόσμο. "Α ς συγκεντρωθώμεν όλοι έν άφοσιώ- 
σει καί αύταπαρνήσει διά τήν σωτηρίαν τών πολύτιμοτάτων τής μαρτυ
ρικής φυλής, άπειλουμένης νά ύποστή τήν Μεγάλην Συμφοράν.

έλάμβανον από τό χέρι τοή αρχηγού τής ’Ορθοδοξίας καί όταν από τό μα
γνητισμένο λαό ήκούσθησαν τά επιφωνήματα: «Ζήτω ό Μεγάλος Πατριάρ
χης», ένας φανατικός, ό άντιβενιζελικός Άμπατιέλος, εκ τού εφοπλιστικού 
κόσμου, έγρύλλισε: «Κάτω ό προδότης!».

Τότε ένας "Ελλην τής ’Αμερικής, ό ’ Ιωάννης Παναγουλόπουλος, πού είχε 
χρηματίσει καί πρόεδρος τής Εκκλησίας τού «'Αγίου Ελευθερίου» Νέας 
'Ύόρκης, ώρμησε καί έχωσε τά νύχια του εις τον λαιμό τού τολμητία. Καί 
παρ’ ολίγο νά τον άποτελειώση! Ά τυχώς ή σκηνή εκείνη τού φανατισμού άνε- 
γράφη καί εις τον ’Αγγλικό τύπο, ό όποιος ελεεινολόγησε τήν απρέπειαν τού 
νεοελληνικού άγριωτάτου φανατισμού, εις περίοδο πού κινδυνεύει ή πατρίδα 
τους.

Τήν επαύριον Κυριακήν, 2 ’ Ιανουάριου, κατά τό παλαιό εκκλησιαστικό 
Ημερολόγιο (15 κατά τό νέο) προσήρχετο νά έορτάση τήν μεγάλη 'Ημέρα 
τής Πρωτοχρονιάς ό Ελληνικός κόσμος, άπηλλαγμένος από τάς ασχολίας τής 
βιοπάλης έν τή άχανεΐ βρετανική πρωτευούση. Θά έλειτούργει ό Οικουμε
νικός Πατριάρχης: Είχε διαδοθή, άστραπιαίως, ή είδησις εις όλα τά Ε λ
ληνικά κέντρα. Πράγματι τήν ήμέραν εκείνην ό Καθεδρικός Ναός είχεν ύπο
στή κατακλυσμό από ομογενείς πάσης τάξεως, άμφοτέρων τών φύλων.

'Υποδειγματική ή τάξις καί ή ευπρέπεια. Τρεις Επίτροποι τού Ναού, 
οί κύριοι Γιαννακόπουλος, Φραγκόπουλος καί Σεκιάρης ήσαν άφωσιωμένοι
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εις την υδικήν του, την κοσμικήν λειτουργίαν έν πλήρει συναισΟήσει του εξαι
ρετικού μεγαλείου τής Ημέρας, ότι ή εκκλησία των έτιμάτο από τής ’Ορθοδο
ξίας τον "Τπατον Αρχηγό.

ΟΙ έξέχοντες εις δράσιν "Ελληνες κατελάμβανον τάς θέσεις, των. Εις 
την πρώτην γραμμήν διακρίνω τήν έν Λονδίνω ’Εθνικήν Επιτροπήν των ’Αλυ
τρώτων, ή όποια υπό τήν συνετήν ηγεσίαν του κ. Γ. Μαρκέτη, εϊργάζετο με 
άφοσίωσιν διά τήν εθνικήν ύπόθεσιν. Είναι λαμπροφορεμένοι οι κ. κ. Φερμά- 
νογλους, Παντελής, ΙΙούπτης, Εύμορφόπουλος, Μαυροκορδάτος, οι συγκρο- 
τοϋντες τήν ’Επιτροπήν των ’Αλυτρώτων.

Εις τάς πρώτας γραμμάς ήτο καί ή αντιπροσωπεία τής Ελληνικής Λέ
σχης. ’Επίσης ή Επιτροπή του Φιλοπτώχου Τμήματος τής Παροικίας. Νά 
καί ή σάν Βυζαντινού 'Αγιου μορφή του κ. Λ. Καλβοκορέση. Μάς ήτο πολύ
τιμος μέ τήν πρόθυμη ευγένεια του νά μάς συντρέχη εις όλα τή ζητήματα τής 
Πατριαρχικής ’Εθνικής ’Αποστολής. Νά καί ό Σερ Τζών Σταυρίδης, σάν 
αληθινός ευπατρίδης. Μάς είχε συνοδεύσει κατά τήν Ιστορικήν έπίσκεψιν πού 
μάς ώρισε ό Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας, ό όποιος μάς έκρά- 
τησε τριάντα πέντε λεπτά τής ό)ρας. Καί μάς έκαμε έκείνας τάς συνταρακτι
κός, τάς ίστορικάς ανακοινώσεις, τάς όποιας έκράτησα στενογραφικώς.

Εις τήν πρώτην γραμμήν έλαβε θέσιν καί ό ’ Ιωάννης Παναγουλόπουλος 
«ό ήρως τής Ημέρας», κορδωτός, ως Κέρβερος, δι’ ένδεχομένην νέαν ατα
ξίαν. Είχεν — ως έλεγε—  τά νύχια του ακονισμένα!

Πολύς κόσμος πού έξεπλάγη, όταν ήκουσε ότι ό ’Αρχιμανδρίτης του 
Ναού Κωνσταντίνος Παγώνης καί οί σύν αύτω κληρικοί έκήρυξαν «απερ
γίαν», προσήλθε νά πεισθή μήπως ήτο συκοφαντική ή διάδοσις δτι δέν λαμ
βάνουν μέρος εις τήν Πατριαρχικήν Λειτουργίαν. Διότι έφαίνετο απίστευτο. 
’Έθεσαν όμως οί δυσπιστούντες «τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων». Διότι 
καί τήν ήμέρα πού λειτουργούσεν ό Πατριάρχης συνεχίζετο ή πρωτάκουστη 
«απεργία» των ιερέων, πού ένέμειναν εις τήν άξισδάκρυτην «άψογον ουδετε
ρότητα»! Χθές, Σάββατο, «λειτούργησα μόνος μου. Ό  δε 'Πατριάρχης, φέ- 
ρων τον μανδύαν του, ώμίλησε από τον θρόνον του.

Τήν Κυριακή όμως τής Προηοχρονιάτικης Λειτουργίας έλάβαμε μέ
ρος — καί οί δύο εξ ’Αμερικής συνοδοί, τού λόγου μου καί ό εκ Σικάγου 
συνάδελφος αίδ. Κώνστας Χατζηδημητρίου.

Είναι δε περίεργο δτι καί αυτός ακόμη ό Διάκος συνέδεσε τάς τύχας 
του μέ τούς απεργούς, πού είχαν κυρτώσει τούς τραχήλους των διά νά φανούν 
ευχάριστοι ραγιάδες προς τό Έλλαδικό καθεστώς. Καί τό εκαμναν αυτό έν 
μέσω φιλοβενιζελικής ’Αγγλίας!

'Η  περίεργη όμως εκείνη αποχή των απεργών συμπεριλαμβανομένου καί 
τού Διάκου, δεν επηρέασε τήν λειτουργικήν λαμπρότητα.

Ή  Χορωδία των Άγγλίδων καί των ’Άγγλων —  πού έπλημμύρίξε τον
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Ναόν μέ ωκεανό αρμονιών, έκτελοϋσα τάς συνθέσεις του Έλληνος μουσουρ
γού Λαμπελέτ, ή χλιδή των πλουσίων Πατριαρχικών αμφιέσεων (καί ημείς οι 
συλλειτουργοί είχαμε βαρύτιμα ιερατικά μέ καλλιτεχνικόν συνδυασμόν χρω- 
μάτων), προς παντός δέ ή έπιβάλλουσα κορμοστασιά του 'Τπάτου ’Αρχηγού 
καί αι σεμναί τελετουργικαί κινήσεις, άβίαστοι, ιεροπρεπείς, καί γενικώς ολό
κληρο τό εκεί περιβάλλον τών άμέμπτως λαμπροφορεμένων Έλληνίδων καί Ε λ
λήνων σοί ένέπνεαν αληθινά δτι ήτο μία ξεχωριστή, λαμπρότατη καί ιστορική 
εκείνη ή ήμερα.

Θ άμβος! Έλειτοΰργει ό Οικουμενικός Πατριάρχης, ό πνευματικός Η γέ
της τών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων, εν τή πρωτευούση τής 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Ό  κόσμος εκείνος, που καταλαβαίνει από έξαιρετικώς ώραΐ.α πράγματα, 
πού έχει έξησκημένο τό μάτι του είς λεπτά ζητήματα άνωτέρας αισθητικής, 
ώμολόγησε δτι ή Πατριαρχική εκείνη λειτουργία ήτο κάτι τό αληθώς υπέροχο. 
Τήν ήσΟάνθησαν είς τά βάθη τής ψυχής των οχι μόνον ως σπανίαν άνάτασιν 
πνευμάτων καί ψυχών, αλλά καί ώς αυτόχρημα καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν.

’Έβλεπα καί εγώ δτι πράγματι ή έν Λονδίνω έμφάνεια ενός μαγαλο- 
πράγμονος Πατριάρχη, τελεταρχοϋντος, είχε κάτι τό έξόχως γοητευτικόν. 
Αισθανόμουνα ρίγη συγκινήσεως, ιάναλογιζό,μένος τά παρελθόντα μεγαλεία 
τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας, οπότε εΐχαμεν είς τό Βυζάντιον εμφανίσεις Αΰ- 
τοκρατορικάς καί παρελάσεις δοφνοστεφών λεγεώνων, δπότε ψαλμωδίες υπερ- 
πεντακοσίων φωνών, ανδρικών καί γυναικείων, αντηχούσαν υπό τούς θόλους 
τής 'Αγίας Σοφίας, τοΰ μεγάλου Ναοϋ τών Πατέρων ήμών. Άνελογιζόμουνα 
οτι ύπήρξεν εποχή δπου δ Ελληνισμός έμεσουράνει, κύριος τών θαλασσών. 
Καί τών ηπείρων. Είχαμε μεγαλεία ανεκλάλητα, ανάλογα προς εκείνα μέ 
τά δποΐα —  έσκεπτόμουνα τότε —  εμφανίζεται δ κυρίαρχος τοΰ κόσμου Βρε
τανικός Κολοσσός. Τις οΐδε; (Ονειροπολούσα προς στιγμήν. Τίς οίδε, εάν καί 
πάλιν δέν εύδοκήση ή Θεία Πρόνοια νά έπανακτήσωμε τά άπολεσθέντα μεγα
λεία τής ηρωικής ήμών Φυλής.

’Αλλά από τάς φαντασία)σεις έκείνας επανήλθα, μετ’ ολίγον μέ τήν εικό
να τής σκληράς πραγματικότητος. Μας ένεφάνισε τήν εικόνα αυτός ούτος ό 
Πατριάρχης, δταν έλαβε τον λόγον. Έπήγε καί έστάθη εις τον θρόνον του. 
Τό εκκλησίασμα, μέσα είς τον ΰποσκότεινον —  χωρίς ηλεκτρισμό —  Ναόν, 
έφαίνετο σάν μιά μάζα σκιών. Είδα τήν στιγμήν εκείνην μόνον μιά γενική κί- 
νησιν αναρίθμητων κεφαλών, πού έστράφησαν όλες προς τό μέρος πού έπήγε 
καί έστάθη, επιβλητικός καί μεγαλοπρεπής, δ λειτουργών Πατριάρχης, δ πνευ
ματικός ήγεμών τών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων τής Οικου
μένης.

Είδα ένα φέγγος. Δέν ξέρω. Τό είδα δμως εκείνην τήν στιγμήν. Μου 
είπαν δ Χρήστος Καίσαρης τοΰ «ΈΟνικοΰ Κήρυκος» δ ανταποκριτής καί
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πολλοί άλλοι δτι τό είδαν καί αυτοί. Ό  Πατριάρχης, μέ τα εγκόλπια επί τού 
στήθους άπαστράπτοντα, καί μέ τά ολόχρυσα άμφιά του, έφαίνετο σαν νά εί
χε περιβληθή από κάποιαν ουράνιον αίγλη.

Τί ήτο; Ή το  ανταύγεια διολισΟήσασα έκ του άντικρυνοΰ παραθύρου; 
Ή σαν μαρμαρυγές έκ τής λαμπρότητος των πολυτίμων αμφίων του; Ή  μή
πως ήσαν ακτίνες μυστικών πόθων καί ελπίδες των γενεών τών ’Αλυτρώτων, 
πού καρτερούν επί αιώνες νά εορτάσουν την εθνικήν Άνάστασιν; Δεν γνω
ρίζω. Το μόνον βέβαιον είναι δτι ό Πατριάρχης, όταν έλαβε τον λόγον, λες 
καί ήτο φωτολουσμένος από την γλυκέ ιάν ανταύγειαν εκείνης τής αιθέριας 
φωτονεφέλης.

Τί είπεν; Έξήρθη εΐς ύψος μεγάλων πηγαίων εμπνεύσεων. At κατα- 
δρομαί τής θλίβε ράς εκείνης περιόδου εναντίον τής μαρτυρικής Ελληνικής 
Φυλής, αί ταπεινώσεις καί οΐ έξευτελισμοί καί οι κίνδυνοι μελλουσών απωλει
ών, αποτελούσαν την βάσι, επί τής οποίας έφιλοτέχνησε ένα εμπνευσμένο καί 
έμπνέον ρητορικόν καλλιτέχνημα.

Τις πταίει; Εις τό ερώτημα αυτό έ'δωσεν ό ίδιος τήν άπάντηοι. Εκείνη 
ή άπάντησις ήτο τό φάρμακο εις τάς ψυχάς, τάς πικραμένας έκ τής θέας τής 
ζοφερας, τήν όποιαν είχε προβάλει ό μαρτυρικός Πατριάρχης εις τήν όμή- 
γυριν εκείνην τών αποδήμων, πού «έκρέμοντο από τά χείλη του».

Πταίομεν δλοι, έτόνισεν. Μέ τάς αντεγκλήσεις μας καί τάς κατ’ άλλή- 
λων αιτιάσεις, ένώ δεν λύεται τό πρόβλημα, απ’ εναντίας έντείνεται ή σπαρα
ξικάρδια συμφορά, ή πλήξασα τον Ελληνικό κόσμο «κρίμασιν οις οΐδε Κύ
ριος».

Καί σάν Προφήτης εμπνευσμένος, 'Ιεροφάντης, ως ήτο καί Μυσταγω- 
γός, μάς έδωσε ένα έξοχο διάγραμμα περί τής τελεσιουργού δυνάμεως τής 
όμονοίας. Καί τής αλληλεγγύης. Καί έξώρκισε τούς "Ελληνας νά άφίσουν 
κατά μέρος τάς διαφοράς τών προσο^πικών καί νά συγκεντρωθούν δλοι έν 
άφοσιώσει καί έν αύταπαρνήσει προς τήν κυρίαν γραμμήν τού άγώνος διά τήν 
σωτηρίαν πολυτίμων πραγμάτων τής μαρτυρικής φυλής, άπειλουμένης από 
τήν μεγαλυτέραν συμφοράν.

Αυτό ήτο τό θέμα τού όμιλητού, Οικουμενικού πνευματικού Η γέτη καί 
Εθνάρχου τής Μείζονος Ελλάδος τών ’Αλυτρώτων.

Οι άκροαταί του, συνείχαν καί αυτήν τήν αναπνοήν των. Έφαίνοντο σάν 
αιχμαλωτισμένοι από τον καταρράκτην τής ευγλωττίας καί από τήν σαγήνην 
τών περί όμονοίας καί συνεργασίας εθνικών υποθηκών τού πολυπικραμένου 
’Αρχηγού τών Ελλήνων αδελφών καί τών ’Ορθοδόξων τής Οικουμένης. Τού 
μεγάλου πνευματικού Ηγέτη, τον όποιον οί ψυχοδιανοητικώς ανάπηροι, οί 
ετεροκίνητοι θλιβεροί τών ’Αθηνών 'Ιεράρχαι τον έδίκασαν! Τον κατεδίκα- 
σαν εις καθαίρεσιν! Τον ύπεβίβασαν εις τήν τάξιν τών Μοναχών μετά εξω
φρενικής διαταγής δπως συλληφθή ό Μοναχός Μελέτιος καί έγκλεισθή, έφ’
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δρου ζωής, εί.ς την Μονήν των Στροφάδων! Νά γιατί έχάσαμε την πατρί
δα μας.

Ό  δε τότε Πρωθυπουργός τής δυστυχισμένης Ελλάδος ήτο φθασμένος 
την Πρωτοχρονιά εις τό Λονδίνο με σκοπό νά εξασφάλιση κάποιο δάνειο. 
Έκρουε θύρες. Άλλα όλες του έμειναν ερμητικώς κλειστές. Ούτε έξ «πέν- 
νες» δεν υπάρχουν διαθέσιμες ·διε μήνυσε προς τον περιπλανώμενον άντισυμ
μαχικόν Ηγέτην τής Ελλάδος ό Βρετανός Πρωθυπουργός, ό όποιος άνοιξε 
τάς άγκάλας του προς τον καταδιωκύμενον Μεγάλον Πατριάρχην και τον 
περιέβαλε μέ δλας τάς τιμάς, όταν μάς έδέχθη εις τό ’Αρχηγείο του. 'Ή μα
σταν τρεις. Ό  λαοπρόβλητος Πατριάρχης καί ’Εθνάρχης. Ό  φίλος τοΰ 
Πρωθυπουργού Σερ Ttcbv Σταυρίδης. Καί του λόγον μου, ώς Γραμματεΰς 
τοΰ καταδιωκομένου ’Εθνάρχη τής ’Αλυτρώτου Ελλάδος.

Καίτοι ιδέ — επαναλαμβάνω—  6 δυστυχισμένος Πρωθυπουργός τής Ε λ
λάδος ήτο φθασμένος την Πρωτοχρονιά εις τό Λονδίνο, όμως δεν ένόμισε ότι 
ήτο πρέπον νά έλθη εις την Ελληνική Εκκλησία διά νά λειτουργήση. Δέν 
κυριαρχούσαν ούτε τότε —  εις τήν κρισιμωτέραν περίοδον τοΰ μεγάλου κιν
δύνου πού απειλούσε νά όδηγήση τήν Μεγάλην Ελλάδα εις τον Σταυρόν·— 
αισθήματα Ελληνικής μεγαλοφροσύνης. Φυσικά δεν έώρτασε μαζί μέ τούς 
"Ελληνες στήν ’Εκκλησία, τήν Πρωτοχρονιά, ούτε εκείνος ό θλιβερός 'Ιεράρ
χης, ό Τραπεζοΰντος Χρύσανθος, πού έφρόντισε καί έδραμε, όλίγας ήμέρας 
προ ήμών, εις τήν αγγλική πρωτεύουσα, εν καιρώ χειμώνος, μέ «ειδικήν απο
στολήν», φανταζόμενος ότι θά ήμποροΰσε νά πα,ίξη «τον χριστιανικόν, τον 
ελληνοπρεπή καί φιλάδελφον ρόλον» εναντίον τοΰ ’Εθνάρχου τής ’Αλυτρώτου 
Ελλάδος. Ή το  ρόλος, τον όποιον, όταν μάς δέρνη ό διχασμός, παίζουν αρ
κετοί άλλοι περιπλανώμενοι διά νά μαχαιρώσουν τήν άτυχή πατρίδα πού 
τούς έγέννησε.

"Οταν έτελείωσε εκείνη ή ιστορική λειτουργία — μέ τήν πρωτάκουστη 
«απεργία» των ιερέων τοΰ ωραίου Ναοΰ—  καί είσερχόμεθα εις τό Πατριαρ
χικό αυτοκίνητο, όλος δ κόσμος πού έπερίμενε συνωστισμένος έξω είς τον 
προ τοΰ Ναοΰ χώρον, έξερράγη είς θυελλώδεις έπευφυμίας καί χειροκρο
τήματα.

—  Ζήτω ό Μεγάλος Πατριάρχης!
—  Ζήτω δ ’Εθνάρχης!
Ή  διαδήλοοσις ήτο επιβλητική. Καί έγκαρδιωτάτη. Ούδεμία έσημειώθη 

χασμωδία, όπως ή χθεσινή, ή σαββατιάτικη λυπηρά χασμωδία. ’Εάν δέ τυ
χόν υπήρχε κάποιος τών αντιθέτων φανατικών, ενθυμούμενος τά νύχια τοΰ 
τιμωροΰ Έλληνοαμερικανού Παναγουλοπούλου, θά έκαμνε τήν ανάγκην φιλο
τιμίαν. . .

Είς τά επόμενα: Τότε οί Βρετανοί ώραματίζοντο ότι τό Πατριαρχείο 
θά άνελάμβανε καί πάλιν Οικουμενικήν ’Αποστολήν. —  Είδα πώς παρήλασε
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εμπρός στον Πατριάρχη - Εθνάρχην ή πνευματική των Βρετανών αριστο
κρατία. Έν συνεχεία: Π ώς είδα την κατοικία καί τό Γραφείο του πρωθυ
πουργού Λώϋδ Τζώρτζ. —  Π ώς είδα καί τον Λόρδο Πριμάτο, δηλ. τον ’Αρ
χιεπίσκοπο Καντερβουρίας νά γονυπετή εμπρός εις τον Πατριάρχη τής ’Ορ
θοδόξου Οικουμένης καί νά έπικαλήται την ευλογίαν του. Τό ίδιο έκαμε καί 
ή Άρχιεπισκοπίνα του κτλ.

ΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ «ΑΓΓΛΙΚΑΝΩΝ» ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Οί θαυμαστοί τής ενδόξου 'Ελληνικής ’Ορθοδοξίας διέβλεπαν 
ότι μέ τό θρυλικό Βυζάντιο ελευθερωμένο — θά άνελάμβανε, 
καί πάλιν, τό Π^τριαρχείον εύρυτέραν πολιτιστικήν αποστολήν, 
ώς παγκόσμια 'Ελληνοχριστιανική Δύναμις.—Τά όνειρα των Ορ
γανωμένων Φιλελλήνων τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τής Με

γάλης Βρετανίας.

Εις τά προηγούμενα έτόνισα δτι ή Πρωτοχρονιάτικη εις τό Λονδίνο Λει
τουργία του υπό τών Έλλαδικών καταδιωκομενού Πατριάρχη τής Ο ΡΘ Ο 
ΔΟΞΟΥ ΟΙΚ ΟΤΜ ΕΝΗ Σ καί ή περί όμονοίας καί συνεργασίας ομιλία του 
είχε κατασυγκινήσει τό εκκλησίασμα. Την μεγάλη εκείνη ήμερα τών Ιερών

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ

Οί Φιλέλληνες είχαν ηλεκτρισθή από τό Μεσουράνημα τής Ελλά
δος, τής οποίας τά δρια έχαράσσοντο εις τά τείχη τής Πόλεως τών 
Πανελληνίων ’Ονείρων, «διηγώντας τα νά κλαϊς!» —  Π ώς ενεργούσαν 
οί (οργανωμένοι Φιλέλληνες τής ’Αμερικής καί τής Βρετανίας. —  Ή  
«Άμέρικαν Χελλένικ Σοσάετυ» καί ό «Άγγλοελληνικός Σύνδεσμος τού 
Λονδίνου». Καί ή « ’Άγγλικαν Ή στερν Άσσοσιαίσιον». —  Τό πέρασμα 
τού Πατριάρχη —  Εθνάρχη από τό Λονδίνο συνετέλεσεν εις την άνα- 
ζωογόνησιν τού φιλελληνικού κόσμου. —  Αυτό δε τό περίεργο Ρωμέϊκο, 
ανέκαθεν, δεν έπαυσε νά φαρμακώνη τούς προφήτας του!

συγκινήσεων ό ’Αρχιμανδρίτης τού Καθεδρικού Ναού Κωνσταντίνος Παγώ- 
νης καί οί λοιποί μετ’ αυτού συνέχισαν την πρωτάκουστη ιερατική «απεργία» 
τους. Τό διέπραξαν δε αυτό τό πρωτάκουστο, σύμφωνα μέ τήν έντολή πού 
έλαβαν από τό έν Λονδίνφ ταλαίπωρο επίσημο διπλωματικό Έλλαδικό συγ
κρότημα. Ή το  δέ τότε ή σπαραξικάρδια εποχή, πού έκρίνετο ή μαύρη τύχη
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της Μεγάλης 'Ελλάδας των «Δυο ’Ηπείρων καί των Πέντε Θαλασσών». Καί- 
τοι δέ τότε ήτο φΟασμένος εις τό Λονδίνο καί ό ταλαίπωρος πρωθυπουργός 
τής Ελλάδος, που έκρουε κλειστές Ουρές για κάποιο δάνειο, άμως άπέφυγε 
νά λειτουργηθή, σαν Χριστιανός εις την Ελληνική Εκκλησία.

Τό ίδιο έ'πραξε καί εκείνος 6 θλιβερός, ό Τραπεζούντος Χρύσανθος. Είχε 
δράμει καί αυτός εν καιρώ χειμώνος, ολίγες ήμερες προ ημών, διά νά πλήξη, 
ως έλογάριαζε, τον Πατριάρχη τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης. Αυτόν δέ τον 
ΟΙκουμενικό Ηγέτην, τον όποιον έξέλεξεν ή 'Ιερά Σύνοδος του Βυζαντίου, 
αυτοί οί κύριοι ’Αρχιερείς τών ’Αθηνών τον ύπεβίβασαν εις τήν τάξιν τών 
Μοναχών! Διετάχθη δέ δπως ό Μοναχός Μελέτιος Μεταξάκης συλληφθή καί 
έγκλεισθή εις τό Μοναστήρι τών Στροφάδων. ’Ανήκουστα τολμήματα.

Τώρα προχωρώ εις τήν πένθιμη αναγραφή. Ά τυχώς καί τότε εις τήν 
κρισι,μώτερη περίοδο του μεγάλου κινδύνου, πού απειλούσε νά όδηγήση τήν 
Μεγάλη Ελλάδα επάνω εις τον σταυρόν τού μαρτυρίου δέν κυριαρχούσαν εις 
τις ψυχές τών Ελλήνων αισθήματα Ελληνικής μεγιχλοφροσύνης. Ή  απου
σία δέ αυτής τής σώτειρας μεγαλοφροσύνης κατέθλιβε καί τούς πολυπλη
θείς, τούς παλαιούς φίλους τής άλληλοσπαρασσομένης άτυχης πατρίδος μας.

'Ως είναι γνωστό υπήρχαν εις τήν ’Αγγλία καί εις τήν Γαλλία, από πολ
λών ετών, (οργανωμένες πολύτιμες φιλελληνικές δυνάμεις καί πρέπει νά τις 
αναφέρω.

'Ύφίστατο δέ καί εις τήν ’Αμερική ή θαυμασία εκείνη ή συσσωμάτωσες, 
ή πασίγνωστη: «Am erican ■ Hellenic Society» εις τήν οποίαν μετεΐχεν 
ένεργώς καί ό «Εθνικός Κήρυξ». Τήν πρωτοβουλία δέ τής συσσοιματώσεως 
τών ’Αμερικανών Φιλελλήνων τήν ειχεν άναλάβει εκείνος ό αείμνηστος πρε
σβευτής τής Ελλάδος, ό ’Αλεξανδρινός Γεώργιος Ρούσος πού δέν ήτο τής 
διπλωματικής καριέρας.

’Εκείνη ή «Am erican-Hellenic Society — τής οποίας προΐστατο ένας 
πνευματικός κολοσσός, ό πρύτανις τού Columbia University, ό αείμνηστος 
Δρ. Nicholas Murray Butler, μέ κέντρο τήν Νέα 'Τόρκη, μέ τμήματα εις 
τήν Βοστώνη καί εις τό Ούάσιγκτων καί μέ πυρήνες εϊ.ς τά σπουδαιότερα 
’Αμερικανικά Πανεπιστήμια—  ήγωνίζετο μέ γενναιότητα διά τήν εξασφάλιση 
τών εθνικών δικαίων τής Ελλάδος.

Ή  θαυμασία εκείνη συσσωμάτωσις τών ’Αμερικανών Φιλελλήνων — πού 
ή σαν σάν ολόκληρες Μεραρχίες—  έξέδωκε καί σειρά σπουδαίων συγγραμ
μάτων υπέρ τών δικαίων αξιώσεων τής Ελλάδος. Εις τήν Μικρά ’Ασία. Εις 
τον ΙΊόντο. Εις ολόκληρη τήν Θράκη. Εις τά Δοοδεκάνησα. Καί γενικώς εις 
ολα τά εδάφη, τά κατοικούμενα υπό τών αλυτρώτων Ελλήνων. Έπί πλέον 
ή γενναία εκείνη ’Οργάνωσες τών ’Αμερικανών Φιλλελήνων είχε τάξει ώς κύ
ριο σκοπό της καί «τή διάδοση καθ’ ολην τήν Συμπολιτεία τής αρχαίας Ε λ
ληνικής γλώσσης καί φιλολογίας. Καί τής νέας Ελληνικής γλώσσης καί φι
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λολογίας». (A nd  the encouregement of the ancient and modern Hel* 
lenic language and literature in A m erica), ώς ετόνιζε το Κατα
στατικό της.

"Ολοι εκείνοι οί Φιλέλληνες εις την ’Αμερική και εις την ’Αγγλία καί 
εις την Γαλλία είχαν σταθή εις τό πλευρόν τοϋ έλευθερωτοϋ τοΰ 'Ελληνικού 
κόσμου. ’Έτσι έδημιουργήθη εκείνο τό μεγαλείο πού έλέγετο: «Ελλάδα των 
Πέντε Θαλασσών καί των Δύο ’Ηπείρων».

'Όμως, μετά τον Νοέμβριο τού 1920, ή εξοχωτάτη εκείνη των χιλιάδων 
Αμερικανών Φιλελλήνων ’Οργάνωσις έραδιουργήθη. Καί έδυσφημίσθη δτι 
ήτο Όργάνωσις οχι φιλελληνική, άλλα κομματική(ί) Καί έτσι άφέθη καί 
διελύθη υπό τά πλήγματα τού θλιβερού Ελληνικού κομματισμού.

Έ νώ δέ ημείς έκλωτσήσαμε, κατά τρόπο τραγικό, την ’Οργάνωση τών 
φίλων καί θαυμαστών τής Ελλάδος σπουδαίων ’Αμερικανών, οί κύριοι ’Αγα
ρηνοί, νοημονέστεροι από ημάς, έμερίμνησαν καί ώργάνωσαν τούς εν ’Αμε
ρική ίδικούς τους φίλους.

Αυτοί δέ οί φίλοι των, ίσχύοντες καί μέσα εις τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, 
μας έθέριζαν καί εις τό ζήτημα τής Ελληνικής Μεγαλονήσου. "Όταν δέ ώρ- 
γανώθησαν τά γνωστά εκείνα, τά φρικτά οργιά, τού Σεπτεμβρίου τού 1955 
εις τό Βυζάντιο, οί κύριοι τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ μετεχειρίσθησαν κατά 
τον ίδιο τρόπο τούς σφαγείς καί τά θύματα τών σφαγέων!

"Ομως, τό σημερινό θέμα .είναι, τί έγίνετο τότε εις τήν Ευρώπη στις 
αρχές τού 1922. Π ώς εύρήκαμε τήν ατμόσφαιρα. Δυστυχώς, ολοι εκείνοι 
οί παλαιοί θαυμασταί καί ύποστηρικταί τής Ελλάδος είχαν πάθει από ένα 
είδος νεκροφάνειάς. Ή σαν δέ σάν παγωμένοι. Τούς είχε παγώσει ή εις τήν 
αρχή ανέλπιστη άνοδος άλλου καθεστώτος. Τό Έλλαδικό εκείνο καθεστώς, 
καλώς ή κακώς, έθεωρεΐτο ώς άντισυμμαχικό.

’Έτσι, τόσον οί εν ’Αγγλία, δσον καί οί εν Γαλλία Φιλέλληνες, δηλωμένοι 
θερμοί άγωνισταί υπέρ τής Ελληνικής ύπσθέσεως, υπέρ τού μεγαλείου τής 
Ελλάδος, είχαν πάθει καθολική έκλειψη από τον Νοέμβριο τού 1920 μέχρι 
τού ’ Ιανουάριου τού 1922, δτε έπεφάνη εις τό Λονδίνο ό έκ Κρήτης Οικου
μενικός Πατριάρχης, ό Εθνάρχης τής φιλοσυμμαχικής ’Αλυτρώτου 'Ελλάδος.

*  *  *  ψ #  :]:*

Διά πρώτην φοράν, επί τή παρουσία ενός εμπνευσμένου ηγέτη, ’Αρχηγού 
τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης, έξεπήδησαν καί πάλιν οί φιλέλληνες από τήν 
νεκροφάνεια. Έξεπήδησαν περιχαρείς. Θαρρούντες. Καί έλπίζοντες. Ήλπι- 
ζαν, βλέποντες νέα «σημεία τών καιρών». Σημεία άφυπνίσεως. Έξεπήδησαν 
καί πάλιν οί στρατιές τών εν Λονδίνω «οργανωμένων Φιλελλήνων νά μάς βοη
θήσουν.

Έτεκμηριώθη δέ τό ξαναζωντάνεμα καί κατά τό επίσημο Δείπνο, πού 
ώργανώθη εις τήν ’Αγγλική πρωτεύουσα προς τιμήν τού πνευματικού Ηγέτη
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τής ’Ορθοδόξου ΟΙΚ ΟΤΜ ΕΝΗ Σ χαΐ Εθνάρχη των εκατομμυρίων ’Αλυτρώ
των. 'Τστερα από παγερό χειμώνα, ήκοΰσθησαν, κατά τό δείπνο, θερμά, θερ
μότατα, γενναία λόγια, διά την Ελληνική υπόθεση, ιδιαιτέρως διά την Ελλη
νική υπόθεση, ιδιαιτέρως δε διά τήν τύχη τής αλυτρώτου Ελλάδος, ή οποία 
έκινδύνευε νά ύποστή κατακλυσμόν ολέθρου.

Κατεδείχθη δε και τότε πόσον κολοσσιαίο ήτο διά τον Ελληνικό κόσμο 
τό ήθικό κεφάλαιο ενός Πατριάρχη τής ’Ορθοδόξου Ο ΙΚ Ο ΤΜ ΕΝ Η Σ. Και 
μάλιστα ενός μαγνητίζοντος, επιβλητικού ’Αρχηγού των ’Αλυτρώτων.

Αυτό δέ τό κολοσσιαίο, ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ήθικό κεφάλαιο του Ηγέτη 
των αλυτρώτων Ελληνικών χωρών οι κύριοι Έλλαδικο'ι ·— άφρονοΰντες—  τό 
μετεχειρίζοντο σάν νά ήτο εθνικό σκύβαλο! Σάν νά έπρόκειτο περί κάποιου 
μισέλληνος Έξάρχου τών Βουλγάρων καί ό'χι περί μεγαλοπράγμονος ’Εθνάρ
χη τής Μείζονος Ελλάδος τών εκατομμυρίων ’Αλυτρώτων!

Είναι, αλήθεια, περιεργότατο αυτό τό ακατάστατο Ρωμέϊκο. ’Ανέκαθεν. 
Δεν δέχεται τούς Προφήτας του. ’Ή  τούς ποτίζει τό κώνειο. Ή  τούς εξο
ρίζει. Ή , αντί παρασήμων, τούς φυτεύει εις τά στήθη τους μερικές σφαίρες, 
ώς προδότες!

5je Φ ❖

Προκειμένου περί τών εν Λονδίνω παλαιών Φιλελλήνων (οί όποιοι ύστερα 
από παγερό 'ψυχικό χειμώνα έχουν ξαναζωντανέψει) πρέπει νά τονίσω ότι 
εκεί εις τήν ’Αγγλική πρωτεύουσα λειτουργούσαν δύο Βρετανικές Συσσω
ματώσεις. Ή  μία ήτο ό «Άγγλοελληνικός Σύνδεσμος» τού Λονδίνου. Αυτός 
ό Σύνδεσμος μέ τον προώρως θανόντα, τον διάσημο Μπάρρως καί μέ τον 
Ρήιβς εις τήν ήγεσία, είχε συγκεντρωμένους όλους τούς εξέχοντας Βρετα
νούς Φιλέλληνας.

'Τπήρξε δέ σημαντική διά τήν Ελλάδα ή τότε πολυμερής δράσις τού 
Συνδέσμου. Θά έχρειάζετο ειδική ένασχόλησις διά τό Ιστορικό έργο τής 
Φιλελληνικής αυτής Συσσωματώσεως, ή οποία ήγωνίσθη παρά τό πλευρόν τού 
Έλευθερωτού τού Ελληνικού κόσμου, όπως τό είχε πράξει καί ή σπουδαία 
Όργάνωσις τών «’Αμερικανών Φιλελλήνων». Είναι κρίμα ότι καί ή έν Λον
δίνω συσσωμάτωσις (όπως έγινε καί ή έν Νέα 'Τόρκη) άφέθη νά παρακμάση. 
’Αλλέως 'θά υπήρχε στήν ’Αγγλία ένα γενναίο ήθικό κεφάλαιο, όταν, εις τά 
κατόπιν χρόνια, άρχισε ό ιερός άγων διά τήν απολύτρωση τής Μεγαλονήσου 
Κύπρου. Τό ίδιο θά έγίνετο καί εις τήν ’Αμερική, εάν εύρίσκετο εις τήν ζωή
καί ή Άμέρικαν —  Χελλένικ Σοσάετη.

* * ❖** **
Ή  άλλη Όργάνωσις τού Λονδίνου, ή παλαιοτέρα, έχουσα μορφήν δια

φορετικήν, ήτο ή «’Άγγλικαν Ή στερν Άσσοσιέσιον».
Είναι δηλαδή ή Εταιρεία, ή οποία είχεν, ώς σκοπό, τήν προαγωγή τών 

φιλικών σχέσεων καί τής προσεγγίσεως τών δύο φιλικών Εκκλησιών, τής Ά γ -
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γλικανικής και τής Έλληνορθοδόξου. Έν τοΰτοις, όμως, ή ’Εκκλησιαστική 
Όργάνωσις είχε προσφέρει σημαντικές Υπηρεσίες εις τήν έν γένει Ελληνι
κήν ύπόθεσιν τής Ελευθερίας.

Ώ ς ήτο επόμενο, οί ’Άγγλοι καί οί "Ελληνες, κληρικοί καί λαϊκοί, εργα
ζόμενοι δι’ ένα υψηλόν ιδεώδες, τό όποιον υπηρετούσε καί ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Καντερβουρίας, ό Ραντώλλ Καντουάρ (τήν προσωπικότητα του όποιου Οά 
περιγράφω εις επόμενα κεφάλαια) έφέρονχο καί αυτοί φυσικώς προς ενίσχυση 
όλων γενικώς τών πολιτιστικών του νεωτέρου Ελληνικού κόσμου αγώνων.

Οί ’Αγγλικανοί παρακολουθούσαν μέ συγκίνησιν ίεράν τά στρατιωτικά 
καί διπλωματικά τρόπαια τών Ελλήνων, οί όποιοι έγίνοντο έντολοδόχοι προς 
προστασία τών κατά άνατολάς μαρτυρικών χριστιανών. Έντολοδόχοι νά 
έπεκταθούν από τον Μικρασιατικό Ταύρο καί προς τον Πόντο, προς προστα
σία όχι μόνον τών ’Ορθοδόξων, αλλά καί τών ’Αρμενίων καί λοιπών Χρι
στιανών.

Οί φίλοι μας ’Αγγλικανοί ώραματίζοντο καί τήν έγγίζουσαν ημέραν προς 
θριαμβευτική παρέλασιν τών Ελλήνων εντός του Βυζαντίου, πλησίον τών τει
χών τού οποίου είχαν χαράξει τά Ελληνικά όρια οί θριαμβευταί τού υπέρ 
Ελευθερίας ιερού άγώνος.

Οί θρυλικοί φαντάροι — τούς είδα—  ήσαν στρατοπεδευμένοι μέσα εις 
τήν Πόλη τών Πανελληνίων ’Ονείρων, ή δέ ένδοξη. Ναυαρχίδα —  ό Ά βέ- 
ρωφ—  ναυλοχούσε εμπρός εις τά Σουλτανικά ’Ανάκτορα!

Οί φίλοι μας οί ’Αγγλικανοί — κυβερνήται καί μέλη τής «Άγγλικαν 
Ή στερν Άσσοσιαίσιον» ώραματίζοντο επί πλέον ότι ή άναγέννησις τής μεγα- 
λυνομένης Ελλάδος — χωρούσης μέ άλματα άκατασχέτως καί προκαλουσης τον 
παγκόσμιο θαυμασμό—- θά είχε ώς αποτέλεσμα καί τήν απαλλαγή τής Μητέ
ρας ’Εκκλησίας από τήν μακραίωνη φρικτή τυραννία.

Μέ άλλους λόγους οί όραματιζόμενοι ’Αγγλικανοί — έπίστευαν, ώς μάς 
έλεγαν—  ότι ή πολιτική άναγέννησις ολοκλήρου τού Ελληνισμού καί άνά- 
στασις αυτού εις τήν προτέραν εύκλειαν καί αυτοκυριαρχίαν του, θά εΐχεν, 
ώς φυσικό άκολούθημα, τήν αποκατάσταση τής Ηγετικής ’Ορθοδοξίας εις 
τήν παλαιάν αυτής λαμπρότητα ότε ένεφανίζετο ώς τεράστια ηθική καί πνευ
ματική Ελληνοχριστιανική δΰναμις τής Ο ΙΚ Ο ΥΜ Ε Ν Η Σ.

Μέ άλλους λόγους είχε διαπιστωθή — εις τάς ημέρας τού Ελληνικού 
Μεσουρανήματος —  οί Βρετανοί, τόσον τής Άγγλικανικής 'Ιεραρχίας όσον 
καί οί άλλοι τού άνωτέρου πνευματικού κόσμου, οί τρόφιμοι ενός πολιτισμού 
αθανάτου — τού άΐδίου Ελληνικού πολιτισμού—- ώραματίζοντο ότι τό πολυ
βασανισμένο έν Βυζαντίω Πατριαρχεΐον Οά άνελάμβανε καί πάλιν εύρυτέραν 
ΟΙΚΟΥΜ ΕΝΙΚΗΝ Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Η Ν . Ώραματίζοντο ότι μέ ελεύθερο Βυ
ζάντιο καταγλαϊζόμενο από τά γαλανά, τά κρατικά εμβλήματα τού Ελληνικού
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Σταυρού, μέ ελεύθερη και την Έ δρ α  τό πολυβασανισμένο Πατριαρχείο, θά 
άνοιγε κα'ι πάλιν τάς εύρείας πνευματικάς λεωφόρους προς συνέχιση των 
παγκοσμίου έννοιας ΙΙΑ.ΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ πολιτιστικών Ελληνοχριστιανικών 
αθλημάτων!

Αυτά τά μεγαλεία ήσθάνοντο οί όραματιζόμενοι Φιλέλληνες δη  τά φεγ- 
γοβολήματα του Ελληνικού Ήλιου θά ζωοποιούσαν οχι μόνο τό πολυβασανι
σμένο Βυζάντιο, αλλά και τά εκατομμύρια τών προς Άνατολάς ’Αλυτρώτων.

Αυτές ή σαν οι τεράστιες ηθικές δυνάμεις τών εκλεκτών τού κόσμου, πού 
έβάρυναν εις την πλάστιγγα υπέρ τής Ελλάδος, ή οποία γενναία, άλκιμη, 
Οριαμβεύουσα, έπορεύετο εις υψηλήν ιστορικήν κλήσιν τής Θείας ΙΙρονοίας.

'Ό μως δλοι — κα'ι έν ’Αγγλία—  προσωπικότητες τής άνωτέρας διανοή- 
σεως, εκκλησιαστικοί ήγέται, συγγραφείς, δημοσιολόγοι, καθηγηταί καί έξέ- 
χοντες πολιτικοί ανδρες —  νομίζεις δτι είχαν ποτισθή από τό ποτήριο τής άλ- 
γεινοτέρας απογοητεύσεων, όταν ήσθάνθησαν δτι έπνευσεν εις τήν Ελλάδα άλ
λος, διαφορετικός άνεμος. Αυτή ήτο τότε ή λυπητερή εικόνα.

'Όλοι τους δμως αυτοί οί μουδιασμένοι καί απογοητευμένοι διά τήν εγ
κατάστασήν εις τήν Ελλάδα καθεστώτος, τό όποιον κακώς έθεωρεΐτο ως εκ
τροπή από τήν συμμαχική παράταξη τών νικητών —  ήσθάνθησαν, ύστερα από 
τον παγετώνα, δτι σάν νά άνέτειλεν εαρινός ήλιος μέ τήν εν Λονδίνω έμφάνι- 
σιν τού μαγνητίζοντας καί αίχμαλωτίζοντος Πατριάρχου τής ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
ΟΙΚΟΥΜ ΕΝΗ Σ καί Εθνάρχου τών εκατομμυρίων τής αλυτρώτου Ελλά
δος, όδηγουμένης εις τήν Σταύρωσιν όπως θά αναπτύξω εις τά επόμενα. Θά 
ζωγραφήσω τά δσα έγιναν εις τό Λονδίνο κατά τό επίσημο Δείπνο προς τιμή 
τού ’Εθνάρχη τών εκατομμυρίων αλυτρώτων καί Πατριάρχη τής ’Ορθοδό
ξου ΟΙΚΟΥΜ ΕΝΗΣ

Εις τά επόμενα: Είδα πώς παρήλαυνε εμπρός στον Πατριάρχη - Εθνάρ
χη ή πνευματική τών Βρετανών ’Αριστοκρατία. —  Γενναΐαι διακηρύξεις τών 
ρητόρων τήν βραδυά τού ιστορικού τιμητικού Δείπνου. —  "Ύμνοι τού Βρε
τανικού Τύπου. —  Έν συνεχεία: Π ώς είδα τήν κατοικία καί τό Γραφείο τού 
Πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτζ. Τί μάς είπε. —  Είδα καί τον Λόρδο Πριμάτο, 
δηλαδή τον ’Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας νά ΓΟΝΥΠΕΤΗ εμπρός εις τον 
Πατριάρχη τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης καί νά έπικαλήται τήν ΕΥΛΟΓΙΑ 
του. Τό ίδιο έκαμε καί ή Άρχιεπισκοπίνα του, κλπ.

ΕΙΔΑ ΟΤΙ Ε Μ Π ΡΟ Σ ΕΙΣ ΤΟ Ν  ΕΟ Ν ΑΡΧΗ Ν  Π ΑΡΗ ΛΑΣΕ 
Η  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ Τ Η Σ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘ ΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πλούτος καί χλιδή τής λεπτοτέρας αισθητικής - Χρυσά φεγγο-
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βολήματα καί μαρμαρυγές άπό φωτοκύματα.—Άγγλίδες μέ μορ
φές έξευγενισμένες, ανώτεροι κληρικοί τής Άγγλικανικής Ι ε 
ραρχίας μέ στολές «ποιμένων».—Πολιτευταί, διπλωμάται συγ
γραφείς, καδηγηταί καί δημοσιογράφοι.—Καί μέσα είς εκείνο 
τόν καταυγασμό αΐ πολυτελείς άμφιέσεις, οί πολύχρωμες ά- 
στραπές άδαμάντων, ρουμπινιών καί σαπφείρων καί ή λάμψη 

των παρασήμων προξενούσαν τό δάμβος.
Είς τά προηγούμενα άνέφερα δη οί όραματιζόμενοι φιλέλληνες ήσθά- 

νοντο δχι το: φεγγοβολήματα του Ελληνικού 'Ηλιου 0ά ζωοποιούσαν οχι μόνον 
τό έν Βυζαντίω ΪΙατριαρχεΐον, άλλα καί τά εκατομμύρια των προς Άνατο- 
λάς αλυτρώτων αδελφών.

Ή σαν οί τεράστιες φιλελληνικές καί ηθικές δυνάμεις των εκλεκτών τού 
κόσμου πού έβάρυναν είς την πλάστιγγα υπέρ τής Ελλάδος, ή οποία, γεν
ναία, άλκι.μη, θριαμβεύουσα έπορεύετο είς υψηλήν ιστορικήν κλήσιν τής Θείας 
Προνοίας.

"Ομως ολοι. — καί οί έν ’Αγγλία—  προσωπικότητες τής άνωτέρας δια- 
νοήσεως, εκκλησιαστικοί ήγέται, συγγραφείς, δημοσιολόγοι, καθηγηταί καί

Ε ΙΣ  ΘΡΟΝΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ !

Ό  καταδιωκόμενος υπό τών Έλλαδικών Πατριάρχης, στολισμένος 
μέ τά παράσημα τών Μεγαλόσταυρων, εισερχόμενος είς τήν άπαστρά- 
πτουσαν Αίθουσα, ώδηγήθη εμπρός είς μια χρυσή, πολυτελή, Έ δρα , 
ή οποία έμοιαζε σαν θρόνος Αύτοκρατορικός! —  Καί παρήλασεν εμ
πρός του ή όμήγυρις τών εορταστών, αριστοκρατική εις πνεύμα καί 
κοινωνικήν ωραιότητα. —  Τήν άλλη ήμερα έδιάβαζαν τά γενόμενα, πεν- 
θούντες, ό δυστυχισμένος Έλλην πρωθυπουργός καί ό θλιβερός Τρα- 
πεζούντος.

έξέχοντες πολιτικοί άνδρες —  νομίζεις οτι είχαν ποτισθή άπό τό ποτήριο τής 
άλγεινοτέρας άπογοητεύσεως, όταν ήσθάνθησαν οτι έπνευσεν είς τήν Ελλάδα 
διαφορετικός άνεμος. Είχαν πάθει άπό ένα είδος νεκροφάνειάς. Αυτή ήτο τότε 
ή κατάστασις, όταν βρεθήκαμε είς τήν Βρετανική πρωτεύουσα.

'Όλοι τους όμως αυτοί οί μουδιασμένοι καί απογοητευμένοι διά τήν έγ
κατά στάση είς τήν Ελλάδα καθεστώτος, τό οποίον καλώς ή κακώς έθεω- 
ρεΐτο ώς εκτροπή άπό τήν συμμαχική παράταξη τών νικητών —  ήσθάνθησαν, 

ύστερα άπό τόν παγετώνα οτι σάν νά άνέτειλεν εαρινός ήλιος μέ τήν έν Λον- 
δίνω εμφάνιση τού μαγνητίζοντος καί αίχμαλωτίζοντος Πατριάρχη τής ’Ορθο
δόξου Οικουμένης καί ταύτοχρόνως ’Εθνάρχη τών εκατομμυρίων τής φιλο- 
συμμαχικής ’Αλυτρώτου 'Ελλάδος.
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Προσθετέον καί τούτο δτι οι Φιλέλληνες ήσθάνθησαν πρόσθετον οδύνην 
καί αηδίαν δτι αυτόν τον Πατριάρχη τής Οικουμένης, τον ήθικό, πνευμα
τικό κολοσσό οί Έλλαδικοί, παραφρονούντες, τον καθήρεσαν(!) καί τον κυ
νηγούσαν σαν νά έπρόκειτο περί μισέλληνος Βουλγάρου Έξάρχου καί οχι
περί ’Αρχηγού καί Εθνάρχου των εκατομμυρίων αλυτρώτων ομογενών.

* * *## ψ#
Τώρα προχωρώ. "Τστερα από μακροχρόνια καθολική έκλειψη του φι- 

λελληνικου κόσμου από την δημοσιότητα εγένετο ή πρώτη απόπειρα τής περι
συλλογής αυτών με τήν ευκαιρία του επισήμου Δείπνου, πού ώργανώθη προς 
τιμήν του καταδιωκομένου Πατριάρχη, πνευματικού ’Αρχηγού τής άνά τήν 
Οικουμένην ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Τήν ωραία πρωτοβουλία τήν έλάμβανε, ώς έπρεπε, ή έν Λονδίνω ’Εθνική 
Επιτροπή τών Αλυτρώτων.

Τής ’Επιτροπής αυτής, πού διατηρούσε ακοίμητη τήν ιερή φλόγα, ηγείτο 
ό κ. Γ. Μαρκέτης. Δυναμικοί συνεργάται του εις τον αγώνα ήσαν οί κ. κ. Β. 
Παντελής, Π. Φερμάνογλου, Ν. Εύμορφόπουλος, Δρ. Πούπτης καί Μαυρο- 
κορδάτος. Τό Δείπνο ώρίσθη νά δοθή εις τό Ξενοδοχείο Σέσιλ, ένα από τά 
ωραιότερα καί μεγαλείτερα τής Βρετανικής πρωτευούσης.

Διά νά όργανωθή μία έστίασις επιβλητική εις τό Λονδίνο μέ τάς αχα
νείς του εκτάσεις, μέ τά ύπεροκτώ εκατομμύρια τών κατοίκων του, εχρειά- 
ζετο χρόνος ικανός. Οί ημέρες δμως τής παραμονής τού Πατριάρχη εις τήν 
’Αγγλική πρωτεύουσα ήσαν μετρημένες. Δεν είχαμε καιρό νά χάσωμε. Διότι, 
αφού έπισκεφθήκαμε τον Προ.)θυπουργό Λόϋντ Τζώρτζ, καί τό Έρημητήριόν 
του, τον άσθενούντα ’ Αρχιεπίσκοπον τής Καντερβουρίας, πού έθεωρεΐτο δτι 
είναι, μετά τον βασιλέα, τό σπουδαιότερο πρόσωπο στήν ’Αγγλία, ’έπρεπε, 
τό ταχύτερο, νά πάμε εις τήν Γαλλική πρωτεύουσα διά νά επικοινωνήσουμε 
μέ τούς εκεί επισήμους, νά ίδούμε πώς ήσαν καί τά εκεί πνεύματα καί τί 
ήταν δυνατόν νά γίνη προς διάσωσιν τών εκατομμυρίων χριστιανών, Ιφ ’ δσον 
ήτο προαποφασισμένη ή έκδίωξίς μας οχι μόνον από τήν Μ. ’Ασία, αλλά καί 
από τήν Θράκη.

’Έπειτα έκρίνετο έπεβεβλημένη ή ταχύτερα μετάβασίς μας εις τήν Κιυν- 
σταντινούπολιν. Τό εκεί ’Εθνικό Κέντρο άνυπομονούσε νά ίδή δσον τό δυνα
τόν τό συντομώτερο τον ’Εθνάρχη, άναλαμβάνοντα εις τά δυνατά του χέρια 
τό πηδάλιο τού κλυδωνιζομένου σκάφους. Δι’ αυτό δέν υπήρχε, επαναλαμβάνω, 
ικανός καιρός προς προετοιμασία τού δείπνου καί νά συγκεντρωθούν οί λε
γεώνες τών Βρετανών φιλελλήνων. Έ κ συναρπαγής δέν γίνονται εύκόλως 
επίσημα δείπνα εις τήν αχανή Μητρόπολη τών πολυάσχολων Βρετανών. Έν 
τούτοις ή συγκέντρωσις είχεν αξιοσημείωτη επιτυχία. "Οσοι έκωλύθησαν νά 
παραστούν άπηύθυναν εξαίσια γράμματα καί τηλεγραφήματα. Έξεδήλωσαν 
μέ λόγια βαρυσήμαντα τον θαυμασμό τους, προς τον Πατριάρχη καί τον ίε-



ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ Δ ΙΧ Ο Ν Ο ΙΑ Ν 65

ρόν αγώνα του καί την βαθεΐαν συμπάθειαν των προς τον ταλαιπωρημένο 
Ελληνισμό των ’Αλυτρώτων.

Οί προσκεκλημένοι, όσοι δέν έκωλύΟησαν έκ των ασχολιών τιον, είχον 
κατακλύσει, εγκαίρως, μίαν από τάς ωραιότερος αίθουσας του απέραντου ξε
νοδοχείου, παραπλεύρως τής αιθούσης όπου έδίδετο τό Δείπνο.

Τό σαλόνι άστράψτε από τή χλιδή τής πλούσιας του διακοσμήσεως. Θαυ- 
μασία έπίπλωσις. .Πλούτος. ’Αλλά πλούτος και χλιδή τής λεπτοτέρας αισθη
τικής. 'Όλα ώρσ.Τα, καλλιτεχνικώς άρμονισμένα. Φεγγο 6ολήματα χρυσά καί 
μαρμαρυγές από τά φκοτοκύματα τών πολυελαίων. Καί μέσα εις εκείνο τον 
έκθαμβοτπκό καταυγασμό, οί πολυτελείς τών Άγγλίδων αμφιέσεις, οί πολύ- 
χροομες αστραπές τών άδαμάντων, τών ρουμπινιών καί τών σαπψείρων καί οί 
περίεργες γραφικές στολές τών άνωτέρων Βρετανών κληρικών καί οί λαμ
πηδόνες τών παρασήμων, που κοσμούσαν στήθη προτεταμένα, υπερήφανα, 
καί δλα τά άλλα πού είδα κατά τήν συγκέντρωση εκείνη τών εκπροσώπων τής 
άνωτέρας Βρετανικής καί διεθνούς κοινωνίας, μοί έπροξένησαν τό θαμβός. 
’Έβλεπα ζωντανή τήν εικόνα τής κοινωνικής τών Βρετανών χλιδής.

Κυρίες μέ μορφές εξευγενισμένες. Άγγλίδες καί Έλληνίδες, κληρικοί, 
πολιτευταί, διπλωμάται, συγγραφείς, καθηγηταί, δημοσιογράφοι, συγκεντρω
μένοι εις ομίλους, χωριστά, καί δμαδικώς, ('ομιλούσαν δι’ δλα τά ζητήματα.

'Όταν είσήλθαμε καί ημείς οί συνοδοί εις τήν άπαστράπτουσα αίθουσα 
τής χλιδής καί τού πλούτου δ Οικουμενικός Πατριάρχης είχε γίνει τό κέν
τρο τής δράσεως. Μεγαλοπρεπής, ωραίος καί επιβλητικός, ώς ήτο, έφερεν εις 
τά στήθη του δλα του τά παράσημα. Δέν ήθελε νά έμφανισθή μέ παράσημα. 
Σχεδόν τον έβίασα νά τό κάμη δταν έπρόκειτο νά αναχωρήσουμε από τό Ρίτς 
Ότέλ, δπου έμέναμε.

—  Μά τί είμαστε τώρα γιά παράσημα τήν στιγμή πού χάνεται τό 
Έ θνος; μοί είπε μέ χαρακτηριστικό μορφασμό βαθυτάτης οδύνης.

—  Μά οχι — άπέκρουσα—  δ κόσμος αυτός θά έλθη μέ τά διάσημα του 
νά τίμηση τον Πατριάρχη. Θά είναι εκεί επίσημοι αντιπρόσωποι καί τών ’Ορ
θοδόξων κρατών, τά όποια σάς έχουν παρασημοφορήσει. Πρέπει, νομίζω, νά 
τούς τιμήσωμεν εις δείπνο επίσημο.

Ό  Πατριάρχης εύρήκε λογική τήν παρατήρησι καί ύπεχώρησε. Τά στήθη 
του ήσαν στολισμένα μέ πληθώρα διάσημων, μεταξύ τών όποιων κυριαρχού
σαν οί μεγαλόσταυροι δύο ’Ορθοδόξων κρατών ελευθέρων τότε καί ευτυχισμέ
νων καί μεγαλυνθέντων μετά τήν λήξιν τής παγκοσμίου συρράξεως: Τής Νο- 
τιοσλαβίας καί τής Ρουμανίας.

Ό  Πατριάρχης, εισερχόμενος, ώδηγήθη καί εστάθη εμπρός εις μία 
χρυσήν, πολυτελή έδραν, πού ώμοίαζε σάν θρόνος αυτοκρατορίας. Καί παρή- 
λαυνεν εμπρός του ή εκλεκτή εκείνη εις πνεύμα καί αριστοκρατικήν ωραιότητα 
δμήγυρις τών εορταστών.

5
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Έβλεπα, με αγαλλίαση, μορφές προσφιλείς εις τον Ελληνικό κόσμο. 
Είδα και εκείνους πού εγνώρισα κατά την εν Λονδίνο) παραμονήν μας. Νά ό 
Αγγλικανός επίσκοπος τής Σαραγουώκης, δ Δρ. Μώνσεν με την επίσημο 
στολή τού αρχαίου ποιμένος τής Σκωτίας.

Με στολή διαφορετική, περίεργη, με έγχρωμα τά διάσημα τού υψηλού 
του αξιώματος προέβαλε καί ό περιώνυμος Dean τού περίφημου των Βρε
τανών Καθεδρικού Ναού τού 'Αγίου Παύλου. Ή το  ό Δρ. Inge ένας αλη
θινά πνευματικός κολοσσός, συγγραφεύς καί λογογράφος. Ό  Νχήν αυτός 
είναι στυγνός την μορφήν. Καί σιωπηλός. Ή  συναναστροφή του δεν σοί λέ
γει τίποτε. Κατ’ εξοχήν εσωτερικός άνθρωπος, σκυθρωπός, μοναστηρίσιος, 
σοί αποκαλύπτει τό μεγαλείο τής ίσχυράς του διανοητικότητος όταν μελετή- 
σης τά εμβριθή συγγράμματά του. Στέκεται εις τό πλευρό τού ’Αρχηγού τής 
’Ορθοδόξου Οικουμένης, υψηλός σάν κολώνα, ψυχρός σάν μάρμαρο καί δια
νοείται, αμίλητος! Μόλις κατώρθωσα νά τού άποσπάσω μερικές λέξεις από 
τό στόμα του. Ό  Ντήν τού Καθεδρικού είναι φιλόσοφος τής Σχολής των 
Σιγώντων! Είναι θαυμαστής των Ελληνικών δημιουργημάτων. Θαυμαστής 
καί τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας.

'Ομιλητικός καί προσηνής ήτο κατ’ εξοχήν ό Δρ. Douglas συγγρα- 
φεύς καί τού περί 'Αγίας Σοφίας συγγράμματος. Μαζί του άλλοι φιλέλλη
νες αγγλικανοί θεολόγοι, καθηγηταί καί κληρικοί, ευχάριστοι συνομιληταί. 
Ή  σαν ό Δρ. Νόρμαν ΣμίΟ, Γενικός Γραμματεύς καί κινητήριος δύναμις τής 
«Anglican and Eastern Association», άφωσιωμένος εις τό ωραίο κίνημα διά 
τήν προσέγγισι τής Άγγλικανικής καί τής Ελληνορθόδοξου ’Εκκλησίας. 
Ό  Δρ. A tley διευθυντής όργανώσεως κοινωνιολογικής. Ό  Δρ. Richard 
τής «E nglish  Church Union», σκοπός τής οποίας είναι ή προστασία τής 
’Εκκλησίας από τήν προσβολή τής ’Αθεΐας. Ό  Δρ. Fynes Clinton, συμπα
θής φιλελληνική φυσιογνωμία. Ό  Δρ. Dey καί ό Δρ. Mortlock, συντάκται 
τού περιοδικού «The Church Tim es» καί πολλοί άλλοι όνομαστοί ’Αγγλικα
νοί κληρικοί καί λαϊκοί.

Νά καί δ Harold Spender, ό διευθυντής τού όνομαστού περιοδικού 
«N ation» ένας ξακουσμένος συγγραφεύς καί δημοσιογράφος. Ό  Spender 
ύπήρξεν ένας από τούς φανατικωτέρους οπαδούς τού μεγάλου Έλληνος πο
λιτικού, τού Έλευθερωτού τού Ελληνικού κόσμου. Κοντά στον Σπέντερ 
νά καί ή στρατιά τών εκπροσώπου τών αγγλικών εφημερίδων: Τών Times. 
Τού Morning Post. Τού Daily Telegraph καί άλλων.

Έκ τών Άγγλίδων χαιρετίζω έκδηλώνων ευγνωμοσύνην εθνικήν, τήν 
χήρα τού Καθηγητού τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου, τού αειμνήστου 
Burrows τού μεγάλου ύπερασπιστού τών Ελληνικών δικαίων, τού οποίου 
τον πρόωρο θάνατο έθρήνησεν ό Ελληνικός κόσμος.
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Έκ των Ελλήνων προβάλλει ευθυτενής και ωραίος, αληθινός ευπατρί
δης, δ Σέρ Τζών Σταυρίδης, δ δποΐος μάς συνώδευσε εις την ιστορικήν εκεί
νην συνάντησιν του καταδιωκομένου Οικουμενικού Πατριάρχη μέ τον πρωθυ
πουργό Λόϋδ Τζώρτζ. Τότε είχα γράψει την έπ'ι των λεχθέντων έκθεσιν, την 
όποιαν μαζί μέ τον Πατριάρχη τήν είχε μονογράψει ώς αυθεντική καί δ Σέρ 
Σταυρίδης.

Νά καί άλλοι "Ελληνες εις τήν άπαστράπτουσαν αίθουσαν τής υποδοχής. 
Νά δ Λ. Καλβοκορέσης, σαν βυζαντική αγιογραφία. Νά καί άλλοι άγιονι- 
σταί, οι κύριοι Κ. Κωνσταντινίδης, τοΰ Μικτού Συμβουλίου των ΙΙατριαρ- 
χείων, Μεσσηνέζης, Κυριακίδης, Χρ. Καίσαρης, ανταποκριτής τού Εθνικού 
Κήρυκος. Επίσης οι κύριοι Βασιλειάδης, Σεκιάρης, Μαζαράκης, Μαυροκορ- 
δάτος, Λυκιαρδόπουλος, Άγγελάτος, Παπαδάκης. Αυγερινός, Θεοψιλάτος, 
Άπέργης, Μελάς, Γιαννακόπουλος, Παντελής, Φερμάνογλου, Δρ. Πούπτης, 
Δρακούλης, Πιζάνης, ή πάτριά των Παναγοπούλων καί άλλοι.

Έκ των πρώτων είχε προσέλθει καί δ επί διπλωματία ποζάρων .προϊστά
μενος τής Ελληνικής ’Εκκλησίας Άρχιμ. Κ. Παγώνης, δ δποΐος -— ώς άνέ- 
φερα—  μαζί μέ τούς συναδέλφους του κληρικούς τού Ναού, εΐχεν άπεργή- 
σει το Σάββατο τής Πρωτοχρονιάς καί τήν έπαύριο Κυριακή κατά τήν Πα
τριαρχική λειτουργία! Ό  κ. ’Αρχιμανδρίτης μέ τήν ύπερύψηλη κορμοστα
σιά του καί τήν πλούσια γενειάδα του καί μέ τά φαρδομάνικα ράσα του, προ- 
καλούσε τήν ιδιαίτερη προσοχή. Δέν έγνώριζα καλά πρόσωπα καί πράγματα 
τής αγγλικής, τής ελληνικής καί τής διεθνούς εν γένει κοινωνίας τού Λονδί
νου. Ά τυχώς δέν έκράτησα σημειώσεις όλων των άλλων, δσοι έτίμησαν εκείνη 
τήν ιστορική βραδυά.

Γνιορίζω όμως δτι έλειπαν δύο σημαντικοί έκπρόσιοποι τής Άγγλικανι- 
κής 'Ιεραρχίας. Ή το  δ έπέχων διά τήν ’Αγγλίαν θέσιν Πατριάρχου, δ ’Αρ
χιεπίσκοπος Καντερβουρίας Ράνταλλ, τον δποΐον, άσθενούντα έπεσκέφθημεν 
εις τό ’Ερημητήριό του τής 'Αγίας Μαργαρίτας. Μοί έκαμε δέ τότε βαθυ- 
τάτη εντύπωση. Ό  ύπέργηρος, 80 ετών, ’Αρχιεπίσκοπος, τό σπουδαιότερο 
— μετά τον βασιλέα—  πρόσωπο, μόλις άντίκρυσε τον ωραίο καί επιβλητικό 
Πατριάρχη τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης ΕΠ Ο Ν ΑΤΙΣΕ — κατασυγκινημέ- 
νος—  καί τον παρεκάλεσε νά τού έπιδαψιλεύση τήν ΕΥΛΟΓΙΑΝ του! Τό 
ΐδιο έκαμε καί ή Άρχιεπισκοπίνα του.

Τήν συγκινητικήν εκείνην σκηνήν τής χριστιανικής ταπεινώσεως τού 
Καντερβουρίας καί τά δσα συνεζητήθησαν επί τέσσερες ώρες, θά τά περι- 
γράψιο εις ιδιαιτέραν αναγραφήν.

Ό  άλλος σημαντικός ’Αγγλικανός 'Ιεράρχης, πού έλειπε από τό επί
σημο Δείπνο ήτο δ Επίσκοπος τού Λονδίνου. Ή το  καί αυτός άρρωστος.

Είχα πάγει καί τον έπεσκέφθην εις τήν κατοικίαν του, εις τό «Φούλλαμ
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Πάλας», κατ’ εντολήν τοΰ Πατριάρχη καί διεβίβασα τάς εύχάς του προς ανάρ
ρωσήν.

Θά έπρεπε, βέβαια, καί θά ήμποροΰσαν, σέ τέτοια επιβλητική συγκέν
τρωση τής πνευματικής 'αριστοκρατίας των Βρετανών φιλελλήνων να είναι 
παρόντες καί δ δυστυχισμένος Πρωθυπουργός τής Ελλάδος καί δ άλλος, δ 
συν αύτώ, δ θλιβερός εκείνος Χρύσανθος τής Τραπεζοΰντος, εάν δεν διεξή- 
γαν τον λυσσαλέον, τον εθνοκτόνον εκείνον εμφύλιον πόλεμο εναντίον τοΰ 
Εθνάρχη τής άλλης, τής Μείζονος Ελλάδος των αλυτρώτων. Δυστυχώς, αυτό 
είναι τό αδιόρθωτο Ροομέϊκο. Νά κατασπαράσσεται καί εις τήν πλέον κρί
σιμη περίοδο τής εθνικής του ΰπάρξεως.

Κατά γενική όμολογία, ή σημαντική εκείνη συγκέντρωσες προς τιμή τοΰ 
Εθνάρχη τής φίλο συμμαχικής αλυτρώτου Ελλάδος, πνευματικού) δέ Ηγέτη 
καί τών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων τής Οικουμένης, ήτο επι
βλητική. Καί έμπνευστική. Ή  εντύπωσις ήτο βαθυτάτη. Προ παντός δέ οί 
έκφωνηθέντες, κατά τό Δείπνο, λόγοι ήσαν ιδιαιτέρας σημασίας διά τον Έλ- 
νικό κόσμο. ’Ασχολήθηκε δέ καί δ ’Αγγλικός τύπος, δπως θά αναφέρω εις 
τήν επομένη ζωγραφιά.

Εις τά επόμενα: Τό μήνυμα τοΰ ’Εθνάρχη - Πατριάρχη προς τούς Βρε
τανούς. —  Τά βαθυστόχαστα ρήματα τοΰ αξιοθαύμαστου Φιλελληνος Dean 
Inge τοΰ σκυθρωπού φιλοσόφου. —  Οί κεραυνοί τοΰ δυναμικού Harold 
Spender καί άλλων.

Έν συνεχεία: Εις τό Σπίτι τοΰ Βρετανού Πρωθυπουργού. —  Καί εις 
τοΰ Καντερβουρίας κτλ. Καί άλλα σημαντικά.

«ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ»

Αυτήν τήν οφειλή τήν είχε διακηρύξει εις τόν λόχον του ό 
σκυδρωπός διανοούμενος πού έδεωρεϊτο ότι ήτο ή πνευματική 
Δόξα τής ’Αγγλίας.—«Καί αύτή ή Χριστιανική Θρησκεία — έτό- 
νισεν — είναι νόμιμος διάδοχος τής 'Ελληνικής φιλοσοφίας». 
Καί διά τά ξενοκρατούμενα 'Ελληνικά Δωδεκάνησα. — Καί τήν 

'Αγία Σοφία. — Κεραυνοί καί εναντίον τών τότε σφαγέων.

Ή  ώρα έπλησίασε. Ή το  ή 7 μ. μ. Δίδεται τό σύνθημα. Καί ολη εκείνη 
ή εκλεκτή δμήγυρις τής άνωτέρας διανοήσεως καί τής κοινωνικής επιβολής 
έκχύνεται από τό Σαλόνι εις τήν παραπλεύρους αίθουσαν τοΰ τιμητικού Δεί
πνου.

Έκεΐ έτελέσθη μία αληθινή μυσταγωγία τοΰ φιλελληνικοΰ κόσμου, ή
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όποια έφαίνετο περισσότερον ιερά, έφ’ όσον ή Ελλάδα — ιδιαιτέρως δέ„ τά 
εκατομμύρια των αλυτρώτων —  διέτρεχον περίοδον κρισιμωτάτην.

Ό  Πατριάρχης με καταστόλιστα τά στήθη από τά διάσημα, κάθεται εις 
τό κέντρο τής κυρίας τραπέζης των ομιλητών. Τό σύνολό του, μεγαλοπρεπές, 
είχεν επιβολήν ήγεμόνος. Εκατέρωθεν, εις μακράς σειράς, λαμβάνουν θέσεις 
οι επίσημοι, καθοος και οι όμιληταί.

Έ γώ  βρέθηκα εις τό μέσον του Δρος Ντώγκλας, του φιλέλληνος ’Αγγλι
κανού κληρικού, συγγραφέως καί τού περί 'Αγίας Σοφίας έργου, καί τού Δρος 
Νόρμαν Σμίθ, διευθυντού τής «Anglican and Eastern A ssociation».Έκ τής 
αυτών συνομιλίας έκράτησα διά τό Ημερολόγιό μου ενδιαφέροντα ζητήματα 
περί τής διανοητικότητος καί τής ζωής τών Βρετανών. Χωρίς νά τό θέλω 
μάλιστα, έδημιούργησα, κατά την συνομιλίαν, καί ένα μικρό επεισόδιο, σχε
τικά με τον θεσμόν τής Βρετανικής Μοναρχίας, ,διά τό όποιον έξήγειρα την 
ευαισθησία καί την υπερηφάνεια τού Δρος Ντώγκλας. Τό επεισόδιο αυτό θά 
τό αναφέρω, αργότερα, επειδή είναι χαρακτηριστικό τού βαθμού τής πίστεως 

καί τής άφοσιώσεως τών Βρετανών εις την βασιλεύουσαν Δυναστεία.

Τό Δείπνο άρχισε μέ ωραία αυτοσχέδια προσευχή τού Πατριάρχη. "Ολοι 
ήκούαμεν όρθιοι. Τό εδεσματολόγιο ήτο περίφημο. Ή το  πολύ διαφορετικό 
από τό απλό καί κάπως ανούσιο πού έδοκιμάσαμεν, όταν μετέβημεν εις τό 
Ερημητήριο τής 'Αγίας Μαργαρίτας, όπου μάς έκράτησεν εις γεύμα ό εκεί 
άναρρωνύων ’Αρχιεπίσκοπος τής Καντερβουρίας, τό σπουδαιότερο, μετά τον 
βασιλέα, πρόσωπο στην ’Αγγλία.

Μετά τά επιδόρπια λαμβάνει τον λόγο, ως συμποσιάρχης, ό Σερ Τζών 
Σταυρίδης. Είναι ό "Ελλην ευπατρίδης, ό όποιος μάς συνιοδευσε κατά την 
ιστορικήν έπίσκεψιν τού Πατριάρχη εις τό Γραφείο τού Βρετανού Πρωθυ
πουργού. Περί τής αποκαλυπτικής εκείνης συνομιλίας τών δύο Ηγετών, τών 
Βρετανών καί τών Ελλήνων θά ασχοληθώ άργότερον.

Ό  Σερ Τζών Σταυρίδης εγείρεται καί προτείνει νά προπίωμεν εις 
υγείαν τού βασιλέως τής ’Αγγλίας καί υπέρ τού μεγαλείου τής Βρετανικής 
Αυτοκρατορίας, τής ύπηρετούσης τον πολιτισμό τής Άνθρωπότητος.

’Ακολούθως ό συμποσιάρχης (οι ρήτορες (ομίλησαν εις την ’Αγγλικήν) 
μέ πολλήν δύναμιν καί ευγλωττίαν, μέ χρώμα ρητορικών εξάρσεων, καί κά
ποτε μέ χιούμορ, ύμνησε τούς αγώνας τού Ελληνισμού υπέρ τής ελευθερίας 
του, κατά τούς τελευταίους πέντε αιώνας τής καταδυναστεύσεώς του. Χαρακτη- 
ρίζων δέ τήν επταετή πάλην τής 'Ιεράς Εθνεγερσίας τού 1821, έξήρε, επι
καίρους, τάς θυσίας τού Ελληνικού κλήρου διά τήν ’Αναγέννησιν. Έμνήσθη 
τής φρικιαστικής αγχόνης τού μεγαλομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου τού 
Ε ', μάς έ'δωκε μιά συνολική εικόνα τών νέων ομαδικών σφαγών εις τήν
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’Ανατολήν, ιδιαιτέρως δέ των προσφάτων θηριωδιών εις τον Πόντο καί εν 
στιγμή ιερά έμνημόνευσε τό όνομα του Έλευθερωτού του Ελληνικού κόσμου, 
ό όποιος είχε θέσει τέρμα εις την συνέχιση του φρικιαστικού έργου τής σφα
γής καί τής ερημώσεως.

Εις τό άκουσμα του ονόματος τού Έλευθερωτοΰ ή αίθουσα σείεται από 
τάς επευφημίας καί τά χειροκροτήματα. "Ολοι εγείρονται καί άποτίουν ευ
γνωμοσύνης φόρον καί ευλαβή χαιρετισμόν προς τον αύτεξόριστον, τον Μέ- 
γαν Άναχωρητήν τής Santa Barbara τής Καλίφορνίας.

Θ Υ Σ ΙΑ Ι ΥΠΕΡ Τ Η Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΙΑ Σ
Ό  ευπατρίδης εισηγητής ύμνησε τούς αδιάλειπτους αγώνας τού 

Ελληνισμού υπέρ τής ελευθερίας του κατά τούς τελευταίους πέντε αιώ
νας τής καταδυναστεύσεώς του. Χαρακτηρίζων δε καί την επταετή πά
λην τής Πέρας Εθνεγερσίας τού 182 1 , έξήρεν, επικαίρους, τάς θυσίας 
τού Έλληνκού κλήρου διά την Εθνικήν ’Αναγέννησιν. Έμνήσθη καί 
τής φριχτής αγχόνης τού Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε '. Μάς έδωκε 
δέ καί την συνολική εικόνα τών νέων ομαδικών σφαγών είς την Μ. 
’Ασία καί τον Πόντο. —  Οί άλλοι ρήτορες Βρετανοί καί "Ελληνες.

Κατόπιν ό Σέρ Τζών Σταυρίδης, συνεχίζων τήν αριστοτεχνικήν του 
είσήγησιν ενθυμίζει οτι ή Όμογένεια έχει τήν εξαιρετική τιμή νά ξενίζη τον 
συμπολίτην καί φίλον τού Μεγάλου Έλευθερωτού, τον ’Αρχηγόν τών ’Αλυ
τρώτων Ελλήνων, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον. Καί εν μέσω επευ
φημιών καί χειροκροτημάτων μάς έδωκε ένα αδρό διάγραμμα τής φωτεινής 
σταδιοδρομίας τού τιμωμένου είς τά 'Ιεροσόλυμα, είς τήν Κύπρο, είς τάς ’Αθή

νας καί είς τήν Αμερική. Έτόνισε δέ ότι αί εν τή Βρετανική πρωτευούση 
τιμητικοί εκδηλώσεις αποτελούν πολύτιμον ένίσχυσιν καί παρηγοριά διά τον 
Πατριάρχην, απερχόμενον είς τήν μαρτυρικήν ’Ανατολήν διά νά περισώση 
τούς Χριστιανούς από τήν περαιτέρω ομαδικήν σφαγήν.

"Ολα όσα διετύπωσεν άριστοτεχνικώς ό εύγλωττος ρήτωρ είχαν τήν θέ- 
σιν των καί τήν έπικαιρότητά των κατά τήν τότε δραματικήν περίοδον τού νέου 
Μαρτυρολογίου.

Τον Σέρ Τζών Σταυρίδη διαδέχεται ό κ. Κ. Κωνσταντινίδης. Ή το  μέ
λος τού Μικτού Συμβουλίου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είχεν άπο- 
σταλή από τό ’Εθνικό Κέντρο νά χαιρετίση τον Πατριάρχη είς τό Λονδίνο. 
Ό  κ. Κωνσταντινίδης είναι ένας από τούς άγνοτέρους Έλληνας πού έγνώ- 
ρισα είς τήν ζωή μου. ’Έμπορος, αλλά ταυτοχρόνους καί λογογράφος. Έ γ ρ α 
φε ποιήματα μέ αληθινήν εμπνευσιν, Ψάλλων τά μαρτυρολογία τού Έθνους. 
Είχεν έκδώσει τότε — προσφάτως—  τά «’Ανατολίτικα» τού Βίκτωρος Ούγκώ,



ΔΙιΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΔΙΧΟΝΟΙΑΝ 71

των όποιων έφιλοτέχνησε τήν μετάφρασιν, άποδώσας εις λαξευτούς μουσι
κούς στίχους τήν ψυχή του μεγάλου Γαλάτη ποιητή.

Ό  Κωνσταντίδης ώμίλησε σαν ποιητής. Έχαιρέτισε τον Πατριάρχη καί. 
ήρμήνευσε τούς παλμούς καί τάς ελπίδας των ’Αλυτρώτων, οι όποιοι άπέ- 
βλεψαν προς Αυτόν, ως σωτήρα καί λυτρωτήν.

Συνεχίζων έξήρε τάς άνθρωπιστικάς άρχάς των πολιτικών κατευθύνσεων 
τής Μεγάλης Βρετανίας καί εξέφρασε τήν πεποίθησιν ότι μία τοιαύτη Με
γάλη Δύναμις, πού συγκεντρώνει τάς χρηστάς ελπίδας των δεινοπαθούντων 
λαών δεν θά εγκατάλειψη καί τον άγωνιζόμενον υπέρ υποθέσεων ιερών ’Αλύ
τρωτον Ελληνισμόν.

Σεμνός καί ήρεμος καί ανεπιτήδευτος ό λατρεύουν τον Κερδώον, αλλά 
καί τον Αόγιον Έρμήν, έξηκολούθησε εις τό Λονδίνο, τό αθόρυβο, αλλά καί 
τό θετικό έργον του, τό όποιον μετεφερεν, έπειτα, καί εις τό Παρίσι, σάν 
αληθινός απόστολος τών εθνικών δικαίων τών ’Αλυτρώτων.

Τον άπεσταλμένον του Πατριαρχείου διεδέχθη ό Δρ. Πούπτης, ό όποιος 
διά τού εβδομαδιαίου πλουσίου περιοδικού του — τής «Εσπερίας»—  προσέ- 
ιρερεν ωραίες υπηρεσίες εις τον κοινόν αγώνα τών ’Αλυτρώτων. ’Εξέφρασε 
τήν χαράν τών δεινοπαθούντων ότι ή Θεία Πρόνοια άπέστειλεν, εις στιγμές 
ύπερτάτης κρίσεως, ’Αρχηγόν τής περιωπής ενός μεγαλοπράγμονος Πα
τριάρχη καί μέ τάκτ έπεκαλέσθη, με θερμά λόγια ευγνωμοσύνης τήν υπέρ 
τών ’Αλυτρώτων Ελλήνων ένίσχυσιν τών εύγενών ’Άγγλων φιλελλήνων, πού 
έφάνησαν έως τιόρα τόσον πολύτιμοι συναθληταί τής ίεράς ύποθέσεως.

«Σείς — προσέθεσε—  οί φίλοι τού ’Έθνους καί τής ’Εκκλησίας ήμών, 
βοηθήσατε, μας, ακόμη μίαν φοράν, εις τήν κρισιμιυτάτην στιγμήν τού εθνι
κού μας βίου, μέ τήν βεβαιότητα ότι ή Ελλάδα, απαλλασσόμενη από τήν ση
μερινήν διαταραχήν της θά συνέχιση τον ώραΐον πολιτιστικόν της δρόμον, 
διά τον όποιον είναι προωρισμένη από τήν Θείαν Πρόνοιαν».

Ό  Δρ. Πούπτης είχεν ερμηνεύσει μέ λόγια σεμνά καί πονεμένα τήν ψυ
χήν τών ’Αλυτρώτων.

Τον εκπρόσωπο τών ’Αλυτρώτων τον διεδέχθη ό Δρ. Ιημο ό διάσημος 
Ντήν πού έν Λονδίνω Καθεδρικού Ναού τού 'Αγίου Παύλου, παμβρετανι- 
κού σεβάσματος. Ό  Ντήν, πού κατείχε μίαν από τάς σπουδαιοτέρας έν ’Αγ
γλία θέσεις, ήτο παμβρετανική φυσιογνωμία, ένας από τούς σοφωτέρους έκ- 
προσώπους τής Βρετανικής συγχρόνου διανοήσεως.

Σ άς τον περιέγραψα εις τό προηγούμενο κεφάλαιο. Ό  πνευματικός αυ
τός κολοσσός, φιλόσοφος, συγγραφεύς καί λογογράφος, είναι στυγνός τήν 
μορφήν. Καί σιωπηλός. Κατ’ εξοχήν εσωτερικός άνθρωπος, σκυθρωπός, μο
ναστηρίσιος, σοί αποκαλύπτει τό μεγαλείο τής ίσχυράς του διανοητικότητος, 
όταν μελετήσης τά εμβριθή συγγράμματά του. 'Τψηλός, σάν κολώνα, ψυχρός 
σάν μάρμαρο, διανοείται αμίλητος.
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Ή  απαγγελία του ήτο οίκτρά. Σχεδόν κατέπινε τ'ις λέξεις του. Είχε κά
ποια νευρικότητα καί εις την λαλιάν του καί εις τάς κινήσεις του.

Ό  φιλόσοφος αυτός, που ανήκει εις την «Σχολήν των Σιγώντων», έπλεξε 
ένα εξαίσιο εγκώμιο εις τα ακατάλυτα δημιουργήματα του Ελληνικού πολι
τισμού. Μάς ανήγγειλε ότι είναι συνεργάτης ενός νέου έργου, τό όποιον επι
γράφεται: «Το Κληροδότημα τής Ελλάδος». Μάς είπεν ότι εκεί πραγμα
τεύεται τό θέμα περί των αθανάτων κληροδοτημάτων τού Ελληνισμού προς 
την Άνθρτοπότητα. Κληροδοτημάτων εις τάς Έπιστήμας. Εις την Τέχνην. 
Εις την πολιτικήν. Εις την θρησκείαν.

Καί υπό τάς επανειλημμένος επευφημίας, πού τον διέκοπτον, δ διάση
μος Ντήν εξαγγέλλει την οφειλήν των ’Άγγλων καί όλης τής Άνθριυπότητος 
προς τό αιώνιο Ελληνικό πνεύμα.

Έτόνισε δε καί τούτο, ότι εάν δ Χριστιανισμός έξεπορεύθη από τήν Πα
λαιστίνη, εν τούτοις — κατά τήν γνώμην του-— ώς οργανικόν σύστημα, ώς φι
λοσοφία καί ώς θεολογία, ή Χριστιανική Θρησκεία είναι νόμιμος διάδοχος 
των Ελλήνων φιλοσοφούν, οί όποιοι, επί δέκα περίπου αιώνας, μέχρι δηλαδή 
τής υπό τού ’ Ιουστινιανού διαλύσεως των Φιλοσοφικών Σχολών τών ’Αθηνών, 
ήσχολήθησαν περί ζητημάτων, τά οποία αποτελούν τήν Δόξαν καί τήν Τιμήν 
τής Άνθρωπότητος.

Ιδού  διατί — έτόνισε—  όφειλέται ημείς όλοι —  άγαπούμεν τήν Ελλάδα, 
καί, ανεξαρτήτως τών κατευθύνσεων τής πολιτικής, ε’ίμεθα εις τό πλευράν 
σας εις τον ιερόν αγώνα τών ’Αλυτρώτων.

Έτόνισε προσέτι ότι δεν δυνάμεθα νά άνεχθώμεν ότι ή πρέπουσα θέσις 
τών ’ Ιταλών είναι εις τά Ελληνικά Δωδεκάνησα. Έκαυτηρίασε δε με δριμύ- 
τητ<α καί τάς υπό τών τυράννων νέας σφαγάς τών χριστιανών εις τήν ’Ανα
τολήν.

Έν τέλει έξεδήλοοσε τήν χαράν του ότι συμμετέχει εις δείπνο προς τιμή 
τού Πατριάρχη Μελετίου, ένθυμίσας τήν ιστορική ημέρα τής προ τριετίας 
γενομένης έν τώ Καθεδρικώ Ναώ τού 'Αγίου Παύλου δεξιώσεως αυτού ώς 
Μητροπολίτου ’Αθηνών.

Έτερμάτισε δε τήν βαθυστόχαστον όμιλίαν του με τήν έκφρασιν τής πε- 
ποίθήσεώς του ότι δ άγωνιζόμενος Ελληνισμός θά εύτυχήση νά ΐδη τήν έκ- 
πλήρωσιν τών ονείρων του, ή .δε 'Αγία Σοφία θά γίνη καί πάλιν τό κέντρο 
τής λατρείας τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας.

'Η  εκλεκτή εκείνη δμήγυρις τής Βρετανικής καί τής διεθνούς κοινω
νίας εκάλυψε τά τελευταία λόγια τού διασήμου σκυθρωπού Βρετανού δια
νοουμένου μέ παρατεταμένα χειροκροτήματα καί με έκκιοφαντικές έπευφημίες.

"Οταν μιλούσε, έτσι, έκ τού προχείρου, δ διάσημος Ντήν — ή πνευματική 
τής ’Αγγλίας Δόξα—  παρετήρησα ότι οι ’Άγγλοι δημοσιογράφοι — έκπρό- 
σιοποι εφημερίδων καί περιοδικών —  εύρίσκοντο, ιδιαιτέρως εις άδιάπτωτην
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ένασχόλησιν. Κρατούσαν σημειώσεις προς άπόδοσιν των πυκνωμένων στοχα
σμών τού μεγάλου Βρετανού διανοουμένου.

Άλλα αι συγκινήσεις συνεχίζονται, έπαναφέρουσαι τάς παλαιάς ημέρας 
των ενθουσιαστικών εκδηλώσεων τών Βρετανών Φιλελλήνων, όταν έμεσουρά- 
νει τό λαμπρόν άστρο τού ΈλευΟερωτού τού Ελληνικού Κόσμου.

Μετά τον ένδοξον Ντήν εγείρεται ένας, αληθινά μεγάλος συγγραφεύς 
και δημοσιολόγος. Ή το ό διευθυντής τού περίφημου περιοδικού «N A TIO N », 
ό Harold Spender, ένα θηρίο φιλελληνικής μαχητικότητος. 'Όταν 
έμίλησε εκείνη τή βραδυά προς τιμήν τού Πατριάρχη, ένόμιζες δτι σάν νά 
έξηκοντίζοντο κεραυνοί από το στόμα του.

Εις τύ επόμενο : —  Οι κεραυνοί τού Spender. —  Τό μήνυμα τού 
Πατριάρχη - Εθνάρχη τών ’Αλυτρώτων προς τον Βρετανικόν Κόσμον. — 
"Τμνοι τού Αγγλικού Τύ.που.

Έν συνεχεία: Πώς είδα τό σπίτι καί τό Γραφείο τού πρωθυπουργού 
Λόϋδ Τζώρτζ. —  Τί μάς είπε. —  Συνδιάλεξις καί εις τό εξοχικό σπίτι τού 
Λόρδου Πριμάτου. Δηλαδή τού Αρχιεπισκόπου τής Καντερβουρίας, ό ό
ποιος Ε ΓΟ Ν Α ΤΙΣΕ  εμπρός στον Πατριάρχη καί επεκαλέσθη τήν ΕΥΛΟ
Γ ΙΑ  του.

Ο  Π ΑΤ ΡΙΑ Ρ ΧΗ Σ ΓΙΑ ΤΗ Ν  ΕΝΩ ΣΗ  ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Έπικαίρως άνέφερε ότι μέ τό Βατικανόν δέν γίνεται τίποτε. 
"Ομως είναι δυνατή ή προσέγγισις τής 'Ελληνικής Όρδοδοξίας 
μέ τήν Άγγλικανικήν ’Εκκλησίαν πρός έξυπηρέτησιν τών μεγά
λων ύποδέσεων τής Άνδρωπότητος, σπαρασσομένης.—Πριν άπό 
τόν Πατριάρχη ήκούσδησαν οι κεραυνοί τοΰ Χάρολδ Σπέντερ 
εναντίον καί τών ’Άγγλων όσοι ανέχονται τό αίσχος τών σφα

γών εις τήν άτυχή Ανατολήν.

’Εν συνεχεία ώμίλησαν καί άλλοι ρήτορες. Ό  συγγραφεύς καί δημοσιολό- 
γος, δ Χάρολδ Σπέντερ, Διευθυντής τού περιοδικού «N A TIO N » καί ό Π α
τριάρχης.

Πρέπει νά προσθέσω δτι γύρω άπό τό όνομα τού Δρος Ange , τού 
Ντήν τού Καθεδρικού, είχα δημιουργήσει, χωρίς νά τό θέλω, ένα μικρό επει
σόδιο, σχετικά μέ τόν θεσμό τής Βρετανικής Μοναρχίας.

Είχα έρωτήσει τόν παρακαθήμενό μου Δρα Ντώγκλας νά μάθω πώς
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κρίνει την έν γένει πνευματική προσωπικότητα του κατέχοντος την θέσιν του 
Ντήν του 'Αγίου Παύλου, παμβρετανικού σεβάσματος.

Ό  Δρ. Ντώγκλας μο'ι ύμνησε τον Ντήν ώς εξαιρετικήν προσωπικότη
τα. Καί μοί έτόνισε μέ ιδιαιτέραν έμφασιν δτι διά τήν θέσιν τού Πρωθιερέως 
τού 'Αγίου Παύλου ή εκλογή γίνεται απ’ ευθείας από αυτόν τούτον τον βα
σιλέα τής ’Αγγλίας! Καί έπανέλαβε μέ ύφος υπερηφάνειας —  «από αυτόν 
τον ίδιο τον βασιλέα τής ’Αγγλίας»!

Φυσικά εις εμένα δέν έκαμε ιδιαιτέραν έντύπωσιν αυτή ή ιδιαιτέρως

ΡΗΤΟΡΙΚΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΙ
Ό  διάσημος Harold Spender επίτιμος διδάκτωρ καί τού 

Πανεπιστημίου των ’Αθηνών, αφού ύμνησε τήν σημασία τής εκλο
γής τού φιλοσυμμαχικού Πατριάρχη, πορευομένου εις τήν αιματοκυλι
σμένη ’Ανατολή, έπετέθη μέ σφοδρότητα κατά των σφαγέων. Κατήγ- 
γειλεν δτι αί πράξεις των Χριστιανομάχων αποτελούν ακαταμέτρητο 
αίσχος διά τήν ανθρωπότητα. Έπετέθη καί εναντίον των Βρετανών 
εκείνων, οί όποιοι ανέχονται τούς δολοφόνους, ή τολμούν νά υποστηρί
ζουν τούς δκόκτας τού Χριστιανισμού!

τονισθεισα πρόσθετη πληροφορία, σχετικά μέ τήν άνάμιξι τού Βρετανού 
βασιλέως διά τήν εκλογήν τού Ντήν. Έπίστευα — από δσα έγνώριζα τί γί
νεται εις τάς Αύλάς τών διαφόρων κρατών τής Βαλκανικής—  δτι το νά προ- 
τιμηθή ένας άνθρτοπος από εστεμμένους δέν αποτελεί πάντοτε ενδειξιν ασφα
λή δτι πρόκειται περί τού καταλληλοτέρου. Έπίστευα δτι οί απ’ ευθείας από 
τό Παλάτι διοριζόμενοι ήμπορεΐ νά είναι καλοί καί άξιοι. Μπορεί δμως καί 
νά είναι και μή κατάλληλοι καί νά προτιμώνται, διότι έχουν ευλύγιστη τήν 
σπονδυλική τους στήλη, κατάλληλοι δι’ υποκλίσεις αυλοκόλακες, οί όποιοι 
υποκύπτουν καί εις τις παράλογες αξιώσεις τού περιβάλλοντος.

Αυτό έχων ύπ’ οψιν λέγω εις τον παρακαθήμενόν μου ’Αγγλικανόν φιλ
έλληνα κληρικόν: Τό δτι ένας Dean εκλέγεται απ’ ευθείας από τά ’Ανά
κτορα αυτό αποκλείει τήν πιθανότητα μήπως είναι δυνατόν νά μή διορίζων- 
ται πάντοτε οί ά'ρ ιστοί αλλά οί έχοντες μεγαλυτέραν εύλυγισίαν τής σπονδυ
λικής στήλης;

—  Π ιός τό είπατε; μέ διακόπτει απότομα ό αιματώδους κράσεως συνο
μιλητής, ό όποιος έγινε «μπαρούτι». Έστήλωσε μέ έκπληξη, ορθάνοιχτα τά 
μάτια του επάνω μου. Είχε θιχθή ή βρετανική ευαισθησία του καί ή υπερη
φάνεια του. Έγινε κατέρυθρο τό πρόσωπό του, καί μέ φωνή, έμφαντική τής 
έξεγέρσεως, προσέθεσε:

«Δέν γνωρίζω, κύριε, τί γίνεται αλλού καί ποια ’Ανάκτορα έχετε ύπ’ όψιν 
σας, διά νά μορφώσετε τέτοια γνώμη. Έ δώ  είναι ’Αγγλία! Καί στήν Ά γ -
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γλία δέν συμβαίνουν άτοπα πράγματα Διά νά εκλεγή τις εις μία υπεύθυνη 
θέση από τον Βασιλέα είναι ή μεγίστη των τιμών. Είναι δε καί ή τρανότερα 
άπόδειξις τής εξαιρετικής αξίας των εκλεγόμενων. Ή  κοινή γνώμη έχει άπό- 
λυτην εμπιστοσύνην εις τον βασιλέα της, διότι ό βασιλεύς δέν κάμνει ποτέ 
κατάχρησι τής θέσεώς του. Ευλαβείται την κοινή γνώμη. Λι’ αυτό δε και 
υποδεικνύει τον άριστο. Έ ρωτα όλους τούς αρμοδίους καί φροντίζει νά λάβη 
τάς άσφαλεστέρας πληροφορίας.

Σ άς επαναλαμβάνω λοιπόν διά νά τά γνωρίζετε ότι διά νά εκλεγή από 
τον βασιλέα 6 Δρ. Ange ως Dean εις τήν εξαιρετική θέση τού Καθεδρικού 
Ναού τού 'Αγίου Παύλου τούτο αποτελεί ιδιαίτερη άπόδειξι ότι πρόκειται 
περί έξοχότητος».

Προσπάθησα οπωσδήποτε νά μπαλώσω τά άμπάλωτα.
Ήσθάνθηκα καί κάποια ταπείνωση άναλογιζόμενος τι γίνεται εις τά 

Βαλκανικά κράτη καί τ'ι ρόλο παίζουν συνήθως οι αύλικοί, οι όποιοι κάποτε 
μυκτηρίζουν κάθε αξία, κάθε ικανότητα καί ακέραιο χαρακτήρα.

Έγνώριζα ότι ό Δρ. Aneg ήτο διάσημος θεολόγος με βαθειές, πρωτότυ
πες, θεωρίες. ’Αλλά, ύστερα από τό μάθημα .πού πήρα αίσθάνθηκα μεγαλύ
τερο σεβασμό καί γιά τον αδαμάντινο χαρακτήρα του. Επαναλαμβάνω ότι 
είχα παρακολουθήσει μέ θαυμασμό τον εξαίσιο φιλελληνικό λόγο, στον όποιον 
έτόνισε και αυτά τά ανάγλυφα:

«Η μείς οι ’Άγγλοι καί ή Άνθρωπότης είμεθα όφειλέται προς τό αιώ
νιο Ελληνικό πνεύμα».

Τον Ντήν τού Καθεδρικού τον διεδέχθη εις τό βήμα ένας άλλος μεγά
λης πνευματικής ολκής ρήτωρ, δημοσιολόγος καί συγγραφεύς δεκάδων σπου
δαίων έργων. Ή το  ό Harold Spender, πρώτου διαμετρήματος δημοσιο
γράφος. 'Ο Σπέντερ, τιμημένος καί μέ τό Ελληνικό παράσημο τού Ταξιάρχη 
τού Σωτήρος, επίτιμος δε διδάκτωρ καί τού Εθνικού Πανεπιστημίου τής 
Ελλάδος, ήτο πασίγνωστος καί διά τον θαυμασμό του μέχρι φανατισμού 
προς τό έργο τού ΈλευΌερωτού τού 'Ελληνικού κόσμου. Αυτός ό μεγάλος 
Βρετανός, όταν μιλούσε τήν βραδυά τού τιμητικού Δείπνου προς τον Οικου
μενικό Πατριάρχη, ένόμιζες σάν νά έξηκοντίζοντο κεραυνοί από τό στόμα 
του.

Έτόνισε στήν αρχή τήν σημασία τής εκλογής τού φιλοσυμμαχικού Πα
τριάρχη Μελετίου, πορευομένου εις τήν ’Ανατολή, ή όποιο, έχει μεταβληθή 
εις μακελλεΤο των ανυπεράσπιστων χριστιανικών πληθυσμών. Έπετέθη μέ 
σφοδρότητα κατά τών σφαγέων καί κατήγγειλεν ότι αι πράξεις τών Χρι- 
στιανομάχων αποτελούν άκαταμέτρητον αίσχος διά τήν ’Ανθρωπότητα. Μέ 
ειρωνεία δέ καί μέ καυστικότητα έπετέθη καί εναντίον τών Βρετανών έκεί- 
νοτν, οι όποιοι ανέχονται τούς δολοφόνους ή τολμούν νά υποστηρίζουν τούς 
διώκτας τών Χριστιανών τής ’Ανατολής.
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'Η  τιμή τής Βρετανικής κοινής γνώμης —  έβροντοφώνησε —  ή τιμή 
καί το καθήκον τής επισήμου ’Αγγλίας, ή τιμή τού αγγλικού πολιτισμού επι
βάλλει νά σταθώμεν παρά το πλευρόν εκείνων, οι οποίοι, εκπρόσωποι τής 
’Ελευθερίας, αγωνίζονται προς διάσωσιν τοϋ χριστιανικού πολιτισμού εις τήν 
Ε γγύς ’Ανατολή.

Ό  Σ  πέντερ μιλούσε μέ ρητορική δύναμη, πού προκαλούσε τό θάμβος. 
Ή το ακατάσχετος, σαν καταρράκτης. Διεκόπτετο δέ από θύελλα χειροκρο

τημάτων καί επευφημιών, σχεδόν σέ κάθε επιγραμματική πρόταση τής αρι
στοτεχνικής άγορεύσεώς του.

’Έτσι, μέ όσα έτόνισε ό Σπέντερ καί οί άλλοι προ αυτού ρήτορες έτε- 
κμηριώνετο ότι τό προς τιμήν τού Πατριάρχη δείπνο έλάμβανε τύν χαρα
κτήρα έξεγέρσεως τής κοινής γνώμης ερμηνευόμενης υπό έξοχων άνδρών, 
υπέρ των Χριστιανών, τούς οποίους ή διπλωματία κατεδίκαζε νά πέσουν καί 
πάλιν υπό τον ζυγόν φρικτής τυραννίας ή καί νά κατασφαγούν.

Μετά τον Σπέντερ εγείρεται ό τιμώμενος Πατριάρχης καί ’Εθνάρχης. 
Ό  λόγος του ήτο εκείνος πού έπρεπε νά είναι. ’Έθιξε ζήτημα παγκοσμίου 
χριστιανικού ενδιαφέροντος. "Ομίλησε διά τήν θερμοτέρα προσέγγισιν καί 

βαίθμιαίαν ένωσιν τής Άγγλικανικής καί ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας προς έντο- 
νωτέραν, από κοινού, υπηρεσίαν τών ιδεωδών τού Χριστιανικού πολιτισμού. 
’Οδού τί είπε, γαλήνιος καί επιβλητικός, έρμηνεύοντος τού Σέρ Τζιον Σταυ- 
ρίδη.

«Είμαι ευγνώμων διά τήν φιλοξενίαν ταύτην καί τούς καλούς λόγους, οί- 
τινες έλέχθησαν δι’ εμέ, διά τήν ’Εκκλησίαν μου, καί διά τό έργον, τό όποιον 
εχω έπιτελέσει εν αυτή. ’Αντιλαμβάνομαι καλώς τήν σημασίαν όλων τούτων 
καί χαίρω δτι καί έξ ’Αγγλίας, όπως καί έξ ’Αμερικής, αποκομίζω, απερχό
μενε ς εις τήν διακονίαν μου, πολύτιμον κεφάλαιον συμπαθειών. Δύναμαι άλ
λως νά εΐπω δτι ή προσκομιδή τού κεφαλαίου τούτου αναμένεται εν Κωνσταν- 
τινουπόλει, υπό τού κλήρου καί τής ευθύνης τού Πατριαρχικού αξιώματος. 
Διότι δέν έχω καμμίαν αμφιβολίαν δτι ή προτίμησις εμού, τού μακράν ευρι
σκομένου, επί τής εκλογικής ψήφου, οφείλεται μέν εις τήν άντίληψιν δτι έν 

τώ προσώπω μου έ'δει νά Όριαμβεύση ή (ελευθερία τής ’Εκκλησίας, από ενός 
καί πλέον έτους υπό τής αντιδραστικής Κυβερνήσεως (τών Αθηνών) κακο- 
ποιουμένης, οφείλεται δμως καί εις τήν πεποίθησιν δτι έχω τό προνόμιον νά 
απολαμβάνω ζωηρών συμπαθειών έν ’Αγγλία καί έν ’Αμερική διά τον ζωη- 
ρώς ύπ’ εμού έκδηλωθέντα πρότερον πόθον Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ ΙΣ Ε Ω Σ  μεταξύ τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τού έν ταΐς χοόραις ταύταις μεγάλου κλάδου 
τού Χριστιανισμού, πού μέν υπό μορφήν ένώσεως έν τώ πεδίω τής πρακτικής 
έφαρμογής καί διδασκαλίας τού Ευαγγελίου, πού δέ υπό τήν μορφήν ένώσεως 
έν τοίς μυστηρίοις».

Συνεχίζων μέ τάκτ πάντοτε, καί τονίζων τό ζήτημα τής ευκταίας ενώ-
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σεως των ’Εκκλησιών, Έλληνορθάδοξου καί Άγγλικανικής, αΐ όποια ι απο
τελούν ή θικάς δυνάμεις, καί ύπαινισσόμενος ότι υπήρξαν άκαρποι αί μετά 
τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας άπόπειραι. συνδιαλλαγής, προσέθεσε:

«Διότι καί έκ τής συμφοράς του μεγάλου πολέμοτ», δστις διήρεσε τον κό
σμον εύρύτερον καί βαθύτερον ή εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ανθρώπινης 
ζωής, προέκυψε ζοτηρά ή συναίσθησις τής ανάγκης εύρυνσεως των δεσμών 
τής αλληλεγγύης μεταξύ τών ανθρωπίνων ομάδων καί έξ αυτής ό πόθος τής 
ένώσεως τών διεστώτων καί προσεγγίσεως τών μεμακρυσμένων, παντού όπου 
δεν παρεμβάλλεται τό φυσικώς αδύνατον.

«Ή  ’Ορθόδοξος Εκκλησία, ής ήγεΐται τό Οικουμενικόν Πατριαρχείων, 
άπογοητευθεΐσα έκ τών προγενεστέρων αποπειρών περί έπανασυνδέσεως του 
έξ ανθρωπίνων αμαρτιών διαρραγέντος δεσμού .μεταξύ του ’Ανατολικού καί 
του Δυτικοΰ Χριστιανισμού, αποπειρών, αιτινες εσχον ώς αποτέλεσμα την εΰ- 
ρυνσιν του χάσματος, χωρίς να παύση ποτέ πιστεύουσα εις τον Ουράνιον Πα
τέρα «ΐνα πάντες εν ώσι», έχαλάρωσε τό ενδιαφέρον της διά την άνάληψιν 
νέων αποπειρών».

Τονίζων δέ τό ένδιαφέρον τής Έπισκοπελιανής ή Άγγλικανικής ’Εκκλη
σίας τής ’Αμερικής καί τής Μεγάλης Βρετανίας υπέρ τών σφαζομένων Χρι
στιανών, είπε:

«Ή λθεν όμως τό έξ ’Αγγλίας καί έξ ’Αμερικής ένδιαφέρον διά την πνι- 
γομένην έν τώ αΐματι αυτής Χριστιανικήν ’Ανατολήν, ήλθεν ή έμπρακτος έκ- 
δήλωσις γνήσιας χριστιανικής αγάπης τών λαών τών δύο χωρών, έπιτελεσα- 
σών τό έργον τού Καλού Σαμαρείτου προς παραμυθίαν καί σωτηρίαν τής 
τραυματισμένης καί έκπνεούσης χριστιανοσύνης τής ’Ανατολής, ήλθεν ή φωνή 
τής δημοσίας γνώμης τών χριστιανικών τούτων λαών, ζητούσα έλευθερίαν 
καί δικαιοσύνην διά τήν ύπερδύναμον δοκιμασΟεΐσαν Χριστιανικήν ’Ανατο
λήν (ραγδαία χειροκροτήματα), ήλθαν πάντα ταύτα νά δημιουργήσουν ατμό
σφαιραν, εντός τής οποίας ή ιδέα τής Ένώσεως τών Εκκλησιών τής ’Ανατο
λής καί τής Δύσεως άνέζησε καί κατέστη πόθος γενικός καί πίστις δτι έφθα- 
σεν ό καιρός τού πληρώματος αυτής τουλάχιστον μεταξύ τών Εκκλησιών, αΐ- 
τινες υπό ελάχιστων χωρίζονται διαφορών, οΐαι είναι αί τής ’Ορθοδόξου 
καί τής Άγγλικανικής 'Ομολογίας». (Έπευφημίαι καί ζωηρά χειροκροτή
ματα) .

Με χάριν καί μέ λεπτότητα καί αγάπην ό "Τπατος Η γέτης τών 150 
εκατομμυρίου ’Ορθοδόξων τού κόσμου, άναφερόμενος εις τον άσθενούντα ’Α ρ
χηγόν τής Άγγλικανικής Εκκλησίας, προσέθεσε:

«Τήν στιγμήν αυτήν ή Σεβασμιότης του από τής κλίνης, έν ή δυστυ
χώς κατάκειται, ασθενούσα, έπιστέλλουσά μοι σήμερον εύηρεστήθη νά προσ- 
θέση εις τήν επιστολήν: «Θά είναι διά τό καλόν τού κόσμου νά έλθουν αί 
Έκκλησίαι εις τάς οποίας 'Τμεΐς καί έγώ άνήκαμεν, εις στενωτέραν φιλίαν,
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εν όνοματι χαΐ διά τής χάριτος του Κυρίου». (Ζωηραί έπευφημίαι υπέρ του 
’Αρχιεπισκόπου τής Καντερβουρίας).

Ό  Πατριάρχης κατέληξεν ώς εξής: Έκάλεσεν εις προσευχήν την εκ
προσωπούσαν την πνευματικήν αγγλικήν καί διεθνή συγκέντρωσιν. Είπε εν 
συγκινήσει τά εξής:

«Καί από τής κλίνης του ’Αρχιεπισκόπου ή διάνοια μου μεταφέρεται εις 
την κλίνην άλλου διαπρεπούς 'Ιεράρχου, του επισκόπου τής μεγαλοπόλεως 
ταύτης, του σεβασμιωτάτου Ingram καί τούτου δυστυχώς έν άσθενεία κατα- 
κειμένου. Παρακαλώ, ένιοθήτε μετ’ αυτού εις τήν προσευχήν δπως χαρισθώ- 
σιν άμφότεροι τή Εκκλησία σώοι καί όλοτελείς, συνεχίζοντες τήν διακονίαν 
του Ευαγγελίου».

Ό  λόγος του Πατριάρχη, μεταφράζοντος του Σερ Τζών Σταυρίδη, 
έπροξένησε βαθεΐαν έντύπωσιν. Διότι ό ’Αρχηγός τής Μητέρας Εκκλησίας, 
έθιξε ζητήματα προσφιλή εις τήν Άγγλικανικήν Χριστιανοσύνην, αίσθανο- 
μένην, έκπαιλαι βαθύτατον σεβασμόν προς τήν Ελληνικήν ’Ορθοδοξίαν.

Τήν επαύριον αί σπουδαιότεροι εφημερίδες τού Λονδίνου ανέγραψαν 
τά δσα έλαβον χώραν εις τό Σέσιλ. ’Έτσι μέ τήν εύρεΐαν δημοσιότητα ένι- 
σχύετο τό ρεύμα τής κοινής γνώμης προς προστασίαν τών χριστιανών τής 
αιματοκυλισμένης Ελληνικής ’Ανατολής.

Εις τά επόμενα: Τά μετά ,ταύτα. —  Ή  εκστρατεία τού Βρετανικού Τύ
που. —  Αί περαιτέρω άσχολίαι τού Πατριάρχη. —  Ή  έπίσκεψις στο Γρα
φείο τού Πρωθυπουργού Λόϋντ Τζώρτζ. —  Αί συνομιλίαι καί με τον ’Αγγλι
κανόν ’Αρχιεπίσκοπον κλπ.

Ε Ξ Ε ΧΟ Ν ΤΕ Σ Α Ν ΔΡΕ Σ Τ Η Σ  Μ Ε ΓΑΛ Η Σ ΒΡΕΤΑΝ ΙΑΣ

Τί είδα είς τον Καθεδρικό Ναό τού 'Αγίου Παύλου καί είς τό 
Ούεστμίνστερ ’Άμπυ, Δέν είναι μόνον θρησκευτικά σεβά- 
σματα, άλλή ταυτοχρόνως καί πολυδαίδαλα ’Εθνολογικά βρε
τανικά Μουσεία.—Δέκα αιώνων ιστορία τήν βλέπεις σάν κινη
ματογραφική ταινία, μέ άδριάντες καί μέ έξοχα μνημεία Τέ
χνης.—Τί θά έγίνετο έάν καί ή 'Ελλάδα άποκτοϋσε τό ίδικό της 
τό άσύγκριτο Πάνθεο ! 'Ο  λόγος καί περί «τών υπουργών»

του Πατριάρχη !

’Έτσι, με τά δσα κεραυνιχά είπε ό διευθυντής τού σημαντικού περιοδικού 
«N A T IO N » Σπέντερ, καί μέ δσα διεκήρυξεν 6 πνευματικός κολοσσός, ό
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Dean Ange καί οί άλλοι, εξυπηρέτησαν τον ιερόν αγώνα μας. Έβγήκαν 
την ιέπαυριο οι σπουδαιότερες εφημερίδες τής Βρετανικής πρωτευούσης, ό
πως οί «Τάϊμς», τό «Μόρνιγκ Πόστ», τό «Νταίηλυ Τέλεγκραφ» καί άλλες —  
τά ισχυρότερα όργανα τής κοινής γνώμης—  καί μάς εξυπηρέτησαν. ’Ανέ
γραψαν τά όσα συνέβησαν εις τό προς τιμήν του Πατριάρχου δείπνο, τό 
όποιον είχε λάβει τον χαρακτήρα ενθουσιώδους φιλελληνικής διαδηλώσεως.

’Έτσι, κατά τή μαύρη εκείνη περίοδο, που ή Ελλάδα κατηγγέλλετο —  
οχί πάντοτε δικαίως—  ώς άντισυμμαχική καί φιλοκαϊζερική, έμάνθανε ευρύ
τερα ό αγγλικός κόσμος πόσον ιερά ήτο ή ύπόθεσις υπέρ των καταδιωκομένων 
εν ’Ανατολή χριστιανών, διά την οποίαν συνηγόρησαν καί οί έξοχοι Βρετα
νοί ρήτορες προς ενίσχυση τής ανθρωπιστικής αποστολής τού μαρτυρικού 
Πατριάρχη.

«Μέ μιά τουφεκιά δυο τρυγώνια», λέγει ή ελληνική παροιμία. ’Αλλά εδώ 
ή τουφεκιά έφερε πολλά τρυγώνια. Ξαναζωντάνεψαν δε από τήν νεκροφάνεια 
καί αί φιλελληνικαί δυνάμεις τών Βρετανών. ’Ακριβώς δε αυτό θέλω νά το
νίσω ιδιαίτερα: τον σεισμό πού προκαλούσε εις τήν χριστιανική ’Αγγλία τό 
πέρασμα ενός Πατριάρχη καί μάλιστα ενός μεγαλοπράγμονος Πατριάρχη τής 
δυναμικότητος καί τής πνευματικής ευστροφίας τού Μελετίου, γεννήματος τής 
ηρωικής Κρήτης.

Τάς ήμέρας έκείνας -— ώς έχω αναφέρει καί θά αναπτύξω περισσότε
ρον —  παρεπιδημούσαν στο Λονδίνο οί δύο θλιβεροί εχθροί: 6 ατυχής πρωθυ
πουργός καί εκείνος ό Τραπεζούντος Χρύσανθος. Αυτοί όμως ήσαν αφανείς, 
κλεισμένοι. Καί πενθούσαν. Πενθούσαν δε καί ήσαν φαρμακωμένοι όχι διότι 
έχάνετο ή Μεγάλη Ελλάδα, αλλά διότι κυριαρχούσε, τιμώμενος καί θαυμα- 
ζόμενος, ό μισητός αντίπαλος, ό συμπατριώτης τού «προδότη»! Αυτή ήτο 
τότε ή μεγάλη εθνική συμφορά πού μάς έδερνε, άλληλοτρωγομένους.

Θά ήτο ενδιαφέρον νά άναφερθή πώς ζούσε ό Πατριάρχης τις εβδομά
δες πού παρέμεινε στην Βρετανική πρωτεύουσα. Άπλούστατα. Ή το  κλει
σμένος μέσα εις τό ξενοδοχείο Ρίτς. ’Από εκεί κινούσε τήν μηχανή τών πο
λύπλευρων αγώνων προς όλες τις διευθύνσεις. Αί έπιστολαί του, α,ί εκθέσεις 
του, αί όδηγίαι του προς όλας τάς διευθύνσεις, εις τά Πατριαρχεία, εις τήν 
Επισκοπή Νέας 'Τόρκης καί προς άλλα σημεία τού όρίζοντος, έγίνοντο όχι 
διά τού ταχυδρομείου, αλλά μέσω τού τηλεγραφείου. Νύχτα - μέρα ήτο άπη- 
σχολημένος εις τό Ρίτς. 'Όμως, ώς άπεδείχθη, όλη αυτή ή αλληλογραφία, 
εκθέσεις, τά σημαντικά έγγραφα κτλ., δεν έφθαναν εις τον προορισμό τους! 
Οί εν Έλλάδι θανάσιμοι είχαν κηρύξει «μποϋκοτάζ»! Τά τηλεγραφήματα 
από τήν Νέα 'Τύρκη καί από τό Λονδίνο περνούσαν από τή νήσο Σύρα. Καί 
εκεί τά έτρωγε ό Μινώταυρος! Περί τού άνακαλυφθέντος αυτού σκανδάλου 
τής Ελληνικής Δόξης θά ασχοληθώ ιδιαιτέρως. Οί εν τοΐς Πατριαρχείοις,
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μή γωνρίζοντες την μεσολάβησήν του «Μινώταυρου», εύρίσκοντο, έπ'ι εβδομά
δες, εις αγωνίαν, μή γνωρίζοντες εάν δ Πατριάρχης έδέχθη τήν εκλογήν!

Πρέπει νά λεχθή δτι τό ξενοδοχείο Ritz δπου μάς ώδήγησαν, έθεωρεΐ- 
το ως τό επισημότερο. Και δαπανηρότερο. Έκεΐ καταλύουν οί βασιλείς καί 
οί ηγεμόνες. Μάς ώδήγησαν δε εκεί, διότι ένομίσθη δτι ένας πνευματικός κα- 
θηγεμών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων Όρθοδόξιον, έπρεπε νά στήση εκεί 
τό ’Αρχηγείο του.

Ή το δμως δράμα δτι μάς έπήγαν εκεί από άγνοια τής οικονομικής πρα- 
γματικότητος. Διότι τά οικονομικά μας μέσα μόλις έπαρκοΰσαν, όχι εις τό 
πολυδάπανο Ρίτς, αλλά εις ενα τετάρτης τάξεως ξενοδοχείο. Λέγω δέ δράμα, 
διότι εκινδυνεύσαμε νά μείνωμεν «αμανάτι» στο Λονδίνο. Καί δεν 0ά μπορού
σαμε νά κουνηθούμε από εκεί, εάν δεν εύρίσκετο ένας Χριστιανός, δ όποιος, 
τήν τελευταία στιγμή, άνέλαβε νά πληροόση δλα τά σπασμένα. ’Ό χι μόνον τά 
ογκώδη τηλεγραφικά, αλλά καί τά ’έκτακτα μπίλλια. Ό  Πατριάρχης κρατού
σε εις έστίασιν δλους τούς δυναμικούς φίλους καί θαυμαστάς. "Όλα αβέρτα.

Ό  Χριστιανός εκείνος πού άνέλαβε νά εξόφληση τον ευτραφή λογαριασμό 
ήτο ένας μεγαλοϊδεάτης Έλλην από τον Μαρμαρά. Μίτο δ εφοπλιστής, δ Παντε
λής. Ό  ίδιος δ έκ Μαρμαρά έχάρισε εις τον Πατριάρχη καί άλλα πρόσθετα 
εφόδια, διά νά πάμε καί στο Παρίσι εις τό πρέπον ξενοδοχείο.

Π Ε ΡΙΕ ΡΓΑ  Π ΡΑ ΓΜ ΑΤΑ

’Επί πολλές εβδομάδες τά τηλεγραφήματα τού Πατριάρχη από τήν 
Νέα 'Τόρκη καί από τό Λονδίνο δεν επήγαιναν εις τό Πατριαρχείο! 
Διότι περνούσαν από τή νήσο Σύρο καί έκεΐ τά ετρωγεν δ «Μινώταυ
ρος !» Οί έν Φαναρίω δεν έγνώριζαν εάν δ Μελέτιος είχε δεχθή τήν εκ
λογήν του! —  Πώς έμπλέχθηκα εις τά διπλωματικά «δίχτυα» τού Τρα- 
πεζούντος! —  Τό «'Υπουργείο Πολέμου!»

Τό πατριαρχικό διαμέρισμα στο Ρίτς Χοτέλ είχε μεταβληθή εις αληθινό 
προσκύνημα. ’Από τό πρωί εως τό βράδυ άνεβοκατέβαιναν οί θαυμαστοί, προ 
παντός τής Ελληνικής παροικίας τού Λονδίνου οί εξέχοντες.

Κλεισμένος μέσα εις τό Ρίτς δ Πατριάρχης, δεν είχε καιρό ούτε νά ΐδη 
τήν αχανή Βρετανική πρωτεύουσα. Οί μόνες επισκέψεις πού έκάμαμεν ή σαν: 
εις τό σπίτι τού πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτζ. Εις τού Λόρδου ’Αρχιεπισκό
που τής Καντερ'βουρίας Ραντάλλ καί Πριμάτου τής ’Αγγλίας, άσθενούντος, 
πήγαμε καί τον είδαμε εις τό εξοχικό παρά τό Ντόβερ Ερημητήριο τής 'Α 
γίας Μαργαρίτας. Έπήγαμε δέ καί εις τό μέγαρο τού φιλέλληνος Λόρδου 
Κρόσφηλντ, καθώς καί εις τήν κατοικία τού Σερ Τζών Σταυρίδη.

’Επίσης καί εις τό σπίτι τού διασήμου Dean τού Καθεδρικού Ναού
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του 'Αγίου Παύλου, του δόκτορος INGE του σιωπηλού, πού άνήκεν εις την 
«Σχολήν των Σιγώντων».

"Ολες τις άλλες επισκέψεις, έξεχόντων ομογενών, δεν τάς άνταπέδωκεν 
προσωπικώς δ Πατριάρχης. Δι’ αύτάς τάς επισκέψεις και τάς διαφόρους εν 
γένει υποθέσεις του, μετεχειρίζετο ημάς τούς δύο συνοδούς του, πού μας έπε- 
στράτευσε από την ’Αμερικήν διά νά βοηθήσωμεν τον αγώνα του. Είναι δέ 
περιττόν νά λεχθή οτι εκείνη ή συνοδεία, ή οποία παρετάθη επί μήνες εις τήν 
Ευρώπη καί εις τήν Κωνσταντινούπολη, μάς είχε ρημάξει οίκονομικώς. Ή  
«αποστολή» έχαρακτηρίζετο ώς «εθνική, συνεπαγόμενη θυσίας». Δεν επηγαί- 
ναμεν, επομένως, γιά «μαλλί», αλλά δέν έφανταζόμειθα όμως δτι θά εγυρίζα,με 
τόσον γενναία «κουρεμένοι»!...

Εις ημάς τούς δύο συνοδούς είχαν άνατεθή τά διάφορα πατριαρχικά 
«'Τπουργεΐα». Ό  συνάδελφός μου έκ Σικάγου Κώνστας Χατζηδημητριού εί- 
χεν άναλάβει, άς πούμε, δύο 'Τπουργεΐα. Τών Εσωτερικών καί των Οικονο
μικών, ανευ όμως ταμείου, μή υπαρχόντων «σκούδων»!

Εις έμενα ετυχε τό χαρτοφυλάκιο τών Ε ξωτερικών! Ό  Πατριάρχης έ- 
νόμιζε οτι ήμουνα κατάλληλος δι’ αυτό τό 'Τπούργημα! Π αρ’ ολίγον δέ νά 
τό πιστεύσω καί εγώ δ ίδιος. Καί μάλιστα έκαμάρωνα!

"Οταν δμως άνέλαβα εντολήν, διπλωματικής διαπραγματεύσεως με εκεί
νον τον Τραπεζοΰντος Χρύσανθον καί έμπερδεύτηκα εις τά «φαναριώτικα» 
δίχτυα του, έκατάλαβα, μετά ώρισμένη αποτυχία μου, δτι δέν είχα «διπλια
ματικά» προσόντα. Είπα δέ εις τον Πατριάρχη, τίμια καί είλικρινά, δτι τό 
μόνο χαρτοφυλάκιο, διά τό όποιον αισθάνομαι δτι μπορώ νά τά βγάλω πέρα, 
νικηφόρως, έστω καί στήθος προς στήθος, είναι τό «'Υπουργείο Πολέμου»! 
Ό  Πατριάρχης μειδιούσε διά τήν προτίμησί μου νά υπηρετήσω εις άλλο 
'Τπουργείο. «Τού Πολέμου»! Πάντως, δημοσιογραφικού πολέμου.

Εις ξεχωριστό κεφάλαιο θά αναφέρω τά δσα περίεργα συνέβησαν όταν, 
μέ τήν εντολή τού Πατριάρχη, έπεσκέφθηκα τον Τραπεζούντος εις τό ξενο- 
δοχεΐον του. Ή  αποστολή μου ήτο άκρως έμπιστευτική. Έπήλθε μιά μυστική 
συμφωνία, τήν δποίαν διεβίβασα εις τον Εθνάρχη τών ’Αλυτρώτων. "Ομως 
τήν επαθα. Διότι ήμουνα ανίκανος νά εννοήσω δτι ή μέν λαλιά τού συνομιλη- 
τού ήτο θετική καί δλοκάθαρη, δμως τά δσα έκρυπτε εις τούς οπισθίους γύ
ρους τού εγκεφάλου του ήσαν εντελώς διάφορα! Καί έτσι βρέθηκα μπλεγμέ
νος εις τά δίχτυα τής καλογερικής διπλωματίας!

Σάν υπουργός πού ήμουνα τών Εξωτερικών ή τού Πολέμου, έπήγαινα, 
κατ’ εντολήν, νά ανταποδίδω επισκέψεις εξαιρετικών όμογενών μας, οι όποιοι 
πολιορκούσαν τον Πατριάρχη εις τό Ρίτς Χοτέλ. ’Έτσι εύρισκα τήν ευκαιρία 
νά βλέπω καί νά μελετώ τά παντοΐα πολιτιστικά ιδρύματα καί μνημεία, τά 
δποία καταγλαΐζουν τήν πρωτεύουσα τού Βρεταννικού κόσμου. Έπήγα, έφω-

6
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βιασμένος καί μέ τον «Μπέντεκερ», εις Μουσεία. Βιβλιοθήκες. Εκκλησίες. 
Και γενικά εις δλα τά αξιοθέατα μέρη, διά νά συμπληρώσω την μόρφωσίν 
μου.

Έμελέτησα, ιδιαίτερα, τά αφάνταστα κειμήλια εις τό W estminster 
A bbey, καί εις τον Καθεδρικόν Ναόν του'Αγίου Παύλου. Ένδιαφέρθηκα ιδι
αίτερα διά τον Καθεδρικό, διότι δ Πατριάρχης μοί είπεν δτι πρέπει άπαραιτή- 
των νά έπισκεφθώμεν τον διάσημο Dean τοΰ Ναού, ό οποίος εις τά σοφά του 
συγγράμματα έχει υμνήσει τά πανανθρώπινα δημιουργήματα τής προγονικής 
ημών εύκλειας. Αυτός ό Πόση ώς έχω αναφέρει, δταν ώμίλησε εις τό δείπνο 
προς τιμήν τοΰ Πατριάρχη, ετόνισε «την οφειλήν τής Βρετανίας καί τής 
Άνθρωπότητος εις τό αιώνιο Ελληνικό Πνεύμα». 'Η  Εκκλησία αυτή, τής ο
ποίας προΐστατο ό σοφός ελληνιστής TVan. είναι διά τούς ’Άγγλους, δ,τι. δι’ 
ημάς τούς Έλληνας ή Α γ ία  Σοφία καί δ,τι 6 "Αγιος Πέτρος διά τον Ρω
μαιοκαθολικό κόσμο. Είναι ή μεγαλύτερα τής Αγγλίας καί ή δεύτερη εις μέ
γεθος στον Χριστιανικό κόσμο.

Ό  Καθεδρικός τοΰ 'Αγίου Παύλου δεν είναι μόνον θρησκευτικό σέ
βασμα. Είναι ταυτοχρόνως καί Βρεταννικό Εθνολογικό αξιοθαύμαστο Μου
σείο. "Ολα τά μεγάλα γεγονότα τής ιστορίας τοΰ Βρεταννικοΰ Έθνους. 
Θρίαμβοι, μάχαι, ναυμαχίαι καί λοιπά, πάντα τά ένδοξα γεγονότα έχουν άπο- 
θανατισθή εκεί μέ ανδριάντες καί περίφημες γλυπτές συνθέσεις διασήμων 
Βρεταννών καλλιτεχνών.

Είδα εκεί, καθώς καί εις τό W estminster A bbey  αναρίθμητα γλυπτά 
έργα. Είδα εκεί μέσα ομοιώματα — ύπερφυσικοΰ μεγέθους ομοιώματα.—  όχι 
μόνον στρατηγών καί ναυάρχων καί άλλων νικητών εν πολεμώ, αλλά καί νι
κητών εις τά πεδία τής ειρήνης διασήμων πολιτικών άνδρών, επιστημόνων, 
φυσιοδιφών, εξερευνητών, συγγραφέων, ποιητών, καλλιτεχνών. "Ολοι δσοι 
έχουν καθιερώσει τήν ζωή τους διά νά δημιουργηθή — διά μέσου τών αιώ
νιον—- τό μεγαλείο τοΰ Βρετανικού ’Έθνους, έχουν άπαθανατισθή δι’ αν
δριάντων καί άλλων κολοσσιαίων συνθέσεων καί ιστορικών μνημείων πού είναι 
«θαύμα ίδέσθαι».

Είχα ζηλέψει αυτήν τήν εμπνευσι τής διανοητικότητος τών Β ρεταννών. 
Καί ώνειρεύθηκα καί διά τήν 'Ελλάδα ένα παρόμοιο ιερό σέβασμα. Τό ενδο
ξότερο τοΰ κόσμου σέβασμα. "Ενα σέβασμα, εις τό όποιον νά λατρεύω μ εν τον 
Θεόν ημών, αλλά καί νά είναι καθιερωμένο καί εις τούς παντοίους αγώνας καί 
εις τά πανανθρώπινα ιδεώδη τής αιώνιας φυλής τών Ελλήνων. Καί νά άτε- 
νίζωμεν εκεί εις αύτό τό Πανελλήνιο σέβασμα τις μορφές τών ηρώων καί 
μαρτύρων τής ’Ορθοδοξίας, αλλά καί τών μεγάλων διανοουμένων, φιλοσόφων, 
συγγραφέων, καλλιτεχνών, ποιητών, τών ήροοίκών αθλητών καί τών μαρτύ
ρων, οι οποίοι από τριών καί πλέον χιλιάδων ετών έχουν άγωνισθή εν πολέμφ 
καί εν ειρήνη καί έτσι έδημιούργησαν τούς εξαίσιους σταθμούς τοΰ Έλλη-
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νικού πολιτισμού, πού αποτελεί την δόξα καί το αγλάισμα τής Άνθρωπό- 
τητος.

Σαν τον Καθεδρικό του 'Αγίου Παύλου, πού τον έφιλοτέχνησε ό μεγά
λος Βρετανός Άρχιτέκτων Βρέν (1675 —  1710), είναι, ώς άνέφερα, καί το 
περίφημο 'αριστούργημα Westminster A bbey, τού οποίου ή αρχή ανάγεται 
εις τον ένατον αιώνα. Είναι καί αυτός ό Ναός όχι μόνον χριστιανικό σέβα- 
σμα, άλλα ταύτοχρόνως ενα πολυδαίδαλο Εθνολογικό Βρεταννικό Μουσείο. 
Σαν Διδακτήριο.

Διά νά μάθη δ "Άγγλος την ιστορία του είναι αρκετό νά έπισκεφθή άμ- 
φότερα τά σεβάσματα τής «Πίστεως καί τής Πατρίδας» των Βρεταννών. Θά 
ιδή εκεί ζωντανή τήν ιστορία τού Έθνους του. Θά τήν ίδή σάν ενα κινημα
τογράφο τήν ιστορία του, μελετώντας δλα εκείνα τά εξαίσια τής Τέχνης Μνη
μεία, τά όποια ανεγείρει συνεχώς καί έξακολουθητικώς τό Έθνος του από 
δέκα αιώνων μέχρι σήμερον. Κάτι τό ασύλληπτο εις εθνικό μεγαλείο.

Μέσα εκεί εις τό πολυδαίδαλο W estm inster A bbey είναι τά μνημεία 
καί οί τάφοι τών βασιλέων τής ’Αγγλίας καί τών Άρχιεπισκόπα)ν τής Καν- 
τερβουρίας. Φυλάσσονται εκεί ακόμη καί οι στολές καί τά κοσμήματα καί δλα 
τά ιστορικά αντικείμενα τών βασιλέων. Καί τών έξοχων άνδρών. Μέσα εκεί 
εις τά αναρίθμητα μνημεία — ανδριάντες, προτομές ή γλυπτικές συνθέσεις 
άνωτέρας Τέχνης—  πού διαιωνίζουν τις ιστορικές σελίδες τού Βρεταννικοΰ 
μεγαλείου, είδα ένα πανόραμα εξαίσιο. Είδα από δ,τι. έγνώριζα από τήν ιστο
ρία τού Βρεταννικοΰ πολιτισμού, μορφές προσφιλείς καί εις τον Ελληνικό 
κόσμο.

Νά, άγαλματένιοι οι φιλέλληνες Βρεταννοί πρωθυπουργοί. Νά δ κατά 
τήν Ελληνική Έπανάστασι τού ιερού 1821 πρωθυπουργός Γεώργιος Κάννιγκ. 
Νά καί δ άλλος, δ Γουΐλλιαμ Γλάδστον, τού δποίου δ άνδριάς στολίζει τήν 
πλατεία τού Πανεπιστημίου τών Αθηνών.

Εμπρός εις τά μάτια μου προβάλλουν καί οί μεγάλοι. Βρεταννοί δια
νοούμενοι. Νά οί ποιηταί, δ Σαίξπηρ, δ Μίλτον καί δ Τέννυσον. Νά καί οί 
λογοτέχναι, δ Ούώλτερ Σκώτ καί ό Τσάρλς Ντίκενς. Νά καί δ εκ πολιτο- 
γραφήσεα>ς Βρεταννός, δ διάσημος μουσουργός Χαΐντελ. Νά καί δ κριτικός 
Τζών Ράσκιν καί δ βαθυστόχαστος Τόμας Καρλάϋλ. Νά καί δ μεγάλος ζω
γράφος Τώρνερ. Νά καί άλλος γνωστός καί προσφιλής από τον καιρό τής 
υπηρεσίας μου στο Πατριαρχείο ’Αλεξάνδρειάς: δ Λόρδος Κρόμερ, δ έκ- 
πολιτιστής τής χώρας τών Φαραώ. Νά καί δ νικητής τού Σουδάν στρατη
γός Γόρδων.

Καί παρελαύνουν εις τό μεγαλοφάνταστο πανόραμα τών Βρεταννών δ 
φυσιοδίφης Ντάργουϊν, καί δ φιλόσοφος Σπένσερ καί δ Νεύτων, δ περιώνυ
μος αστρονόμος. Ό  Λόρδος Σώλσμπωρυ καί δ Ντισραέλι καί δ Πάλμερστων
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καί δ Ούΐλλιαμ Πήττ, συνδεδεμένοι και αυτοί μέ την 'ιστορίαν του νεοελληνι
κού κόσμου. "Έχουν εκεί τά ομοιώματα τους και εξέχοντες άνδρες τής ’Αμε
ρικής, θυγατέρα τής Μεγάλης Βρετανίας, δ Τζώρτζ Ούάσιγκτων καί δ 
ιδιαιτέρως προσφιλής εις τούς "Άγγλους ποιητής Λογκφέλλω καί άλλοι.

Θά έπρεπε νά είχα αφιερώσει πολλές σελίδες διά νά περιγράφω τά δσα 
αξιοθαύμαστα έμελέτησα εις τό W estminster A bbey  καί εις τον Καθεδρι
κόν Ναόν τού 'Αγίου Παύλου, τά μοναδικά αυτά ιερά των Βρεταννών σεβά- 
σματα. ’Αλλά περί αυτών δέν είναι τού παρόντος.

Κοντά εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν τού Αγίου Παύλου ήτο καί ή κα
τοικία —  αρχαία καί αυτή —  τού διάσημου Dean τού σκυθρωπού μεγάλου 
διανοουμένου, τον όποιον έτίμησε δ Πατριάρχης μέ προσωπικήν του έπίσκε- 
ψιν. Πρέπει νά τονίσω δτι ή Πατριαρχική εκείνη έπίσκεψις στο σπίτι τού 
«G loom v Dean» πού ήτο πνευματικός τρόφιμος τού Ελληνικού πολιτισμού, 
είχε για μένα ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον προς περιγραφή, έφ’ 
όσον τό θέμα ήτο σπάνιο.

Εις τά επόμενα: 'ΙΊ συνδιάλεξις τού Πατριάρχη μέ τον αμίλητο, τον 
σκυθρωπό φιλόσοφο, τον ((Gloomv D ean»— Τά καλλιτεχνήματα τού σπι
τιού του. —  Ή  συνδιάλεξις έγένετο εις δύο γλώσσας: τήν ’Αγγλική καί τήν 
Γαλλική. —  Ή  σύζυγος τού Doan καί τά παιδόπουλά του. —  Ό  λόγος καί 
περί Έρασμιακής προφοράς.

Έν .συνεχεία: Ή  ιστορική συνέντευξις μέ τον Βρεταννό Πρωθυπουργό 
Αόϋδ Τζώρτζ. —  Τί μάς .είπε. —  Συνομιλίες καί μέ τον Λόρδο ’Αρχιεπί
σκοπο τής Καντερβουρίας, δ οποίος ETON Α ΤΙ ΣΕ  εμπρός εις τον Πατριάρ
χη καί έπεκαλέσθη τήν ΕΤΛΟ ΓΙΑ του.

Σ ’ ΕΝΑ Σ Α Λ Ο Ν Ι Π Ν Ε Υ Μ Α ΤΙΚ Η Σ Α Ρ ΙΣ Τ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

«Είμαι ιδιαιτέρως εύτυχής και υπερήφανος δτι έχω τήν τιμή νά 
υποδεχθώ τόν "Υπατο Αρχηγό τής ’Ορθοδοξίας, Μητέρας των 
’Εκκλησιών του Χρίστου». Αυτά ειπεν ό Ντήν, ό διάσημος Βρε
τανός καί κατόπιν έβυθίσθη στις φιλοσοφικές σκέψεις του ! — 
Τσάϊ πρός τιμήν του Πατριάρχη.—-Τό οικογενειακό περιβάλλον

του Ντήν.

Ό  'Ά γιος Παύλος τού Λονδίνου είναι ή μεγαλύτερη Εκκλησία τής ’Αγ
γλίας καί ή δεύτερη εις μέγεθος στον χριστιανικό κόσμο. "Οταν ήμασταν τό
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1922 στο Λονδίνο, Dean, ή Πρωθιερεύς του 'Αγίου Παύλου ήτο ό διάσημος 
συγγραφεύς καί Ελληνιστής και θαυμαστής τού άϊδίου Ελληνικού πολιτι
σμού, ό Δρ. Ange, δ επιλεγόμενος «σκυθρωπός Ντήν» (The G loom y Dean). 
Αυτόν τον διάσημον συγγραφέα καί θαυμαστήν τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας, 
τον αμίλητο Ντήν, πού ανήκε εις τήν «Σχολή των Σιγοδντων», ήθελε νά τον 
τίμηση ό Πατριάρχης με έπίσκεψιν εις τό Μοναστηρίσιο Σπίτι του. Ό  Ντήν, 
διοριζόμενος απ’ ευθείας από τον βασιλέα, ανήκει δικαιωματικά εις τήν τάξιν 
τής πνευματικής καί κοινωνικής Βρεταννικής αριστοκρατίας καί τής άγγλι- 
κανικής Ιεραρχίας.

Ό  Πατριάρχης μάς έκάλεσε τούς δυο «υπουργούς» του νά τον συνοδεύ- 
σωμεν εις έπίσκεψιν τής οικογένειας τού διασήμου, τού σοφού Έλληνιστού 
Dean τού Δρος Ange

Ό  Dean είδοποιήθη δτι θά τον ετίμα δ ’Αρχηγός τής Ελληνικής ’Ορ
θοδοξίας καί μάς είπε δτι θά μάς περιμένη τήν ίδια ήμερα στο σπίτι του 
ώρα 4 μ.μ., διά νά πάρωμε τό τσάι. Ό  Ντήν κατοικεί κοντά στον καλλιμάρ
μαρο Ναό τού 'Αγίου Παύλου — θαύμα τέχνης—  τού όποιου δ ύπερύψηλος 
τρούλλος δεσπόζει εις τήν αχανή Βρετανική πρωτεύουσα. Ή  οικία τού Dean 
έκτίσθη καί αυτή προ τριών περίπου αιώνιον, όταν άνεγείρετο δ Καθεδρικός 
τού 'Αγίου Παύλου, από τον διάσημο αρχιτέκτονα, τον Σερ Κρίστοφερ Βρέν.

Φανήκαμε καί ημείς οι τρεις έπισκέπται σάν « ’Άγγλοι». Πήγαμε στήν 
έδρα μας. Στις τέσσαρες ακριβώς τό πατριαρχικό αυτοκίνητο σταματούσε 
εμπρός εις τό παλαιικό σπίτι, τό απλό σπίτι τού ανθρώπου τής πνευματικής 
Βρεταννικής αριστοκρατίας, πού έκαυχάτο δτι ήτο γαλουχημένος από τό Ε λ
ληνικό πνεύμα τών Αθανάτων.

’Από ένα δενδροφυτευμένο προαύλιο προβάλλει ή κυρία τού σπιτιού 
πρόσοψις, ή δποία σού δίδει τήν έντύπωσι δτι εις τό οίκημα τούτο, πού μοιά
ζει σάν μοναστηρίσιο, πρέπει νά κατοικούν άνθρωποι άποτραβηγμένοι, μα- 
κρυά από τά εγκόσμια. ’Άνθρωποι, άφωσιωμένοι εις πνευματικές, υψηλές ενα
σχολήσεις. Γαλήνιοι. Καί άναχωρηταί.

Ό  Dean μάς επερίμενε. Ένδεδυμένος μέ τήν αρχαία στολή τών ποιμέ
νων τής παλαιάς Σκωτίας -— είναι ή στολή τών άνωτέρων λειτουργών τής 
Άγγλικανικής Εκκλησίας—  μάς υποδέχεται στή Ούρα τού Μοναστηρίσιου 
Άναχωρητηρίου. Μαζί του στή θύρα ήσαν καί δυο κυρίες. Ή  μία ήτο ή σύ
ζυγος τού Dean καί ή άλλη ή πεθερά του, πού ήσαν συγγενείς τού Λόρδου 
Πριμάτου, δηλαδή τού ’Αρχιεπισκόπου τής Καντερβουρίας, πού θεωρείται, 
δτι, μετά τον βασιλέα, είναι τό σπουδαιότερο πρόσο^πο τής Μεγάλης Βρε- 
ταννίας.

Στήν έπίσκεψι ήμασταν τρεις, δ Πατριάρχης καί οί δύο -— ας πούμε-—- 
«υπουργοί» του, άπένταροι δμως, ό εκ Σικάγου κ. Κ. Χατζηδημητρίου καί
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τού λόγου μου. Εκείνος των «Εσωτερικών καί Οικονομικών», άνευ ταμείου. 
Του δέ λόγου μου τών Εξωτερικών, χοορίς προσόντα διπλωματικά!

Έμπήκαμε σέ μια αίθουσα ευρύχωρη, ακριβώς τετράγωνη. Ή το  σα
λόνι τού διάσημου Ντήν, αντιπροσωπευτικού τύπου τής πνευματικής καί κοι
νωνικής αριστοκρατίας τού Λονδίνου.

Τά εξετάζω δλα μέ δημοσιογραφικά μάτια, για περιγραφή. Ή  αίθου
σα ήτο σχεδόν γυμνή. Αίσθητικώς ψυχρή. Ένεθύμιζε ασκητισμό καί φιλοσο
φική περιφρόνησι προς την πολυτέλεια καί την χλιδή τών εγκοσμίων.

Εις τό κέντρο τού σαλονιού ήτο τοποθετημένο ένα απλό τραπέζι, επάνω 
εις τό οποίον ήτο τοποθετημένο τό σερβίτσιο τού τσαγιού. Γύρω τού τραπεζιού 
λίγες καθέκλες χοντρές, χωρίς γούστο.

Εις τό κέντρο τής μιας πλευράς τού σαλονιού έκαιε ή τόσον προσφιλής 
εις τούς 5Άγγλους πυρά — ή «γωνιά»—  έφωδιασμένη μέ χονδρά ξύλα, όζώ- 
δη. Ή  κόκκινη πυρά μέ τά οζώδη ξύλα ήτο σάν εκείνη πού είδα στο Γραφείο 
τού Βρεταννού Πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτζ, ό οποίος εκάθησε εκεί κοντά 
στήν «γωνιά» δταν μάς έδέχθη καί έγινε εκείνη ή ιστορική συνδιάλεξί του 
μέ τον Πατριάρχη.

Εις τό ασκητικό σαλόνι, τού «σκυθρωπού Ντήν», παράπλευρα στήν καίου- 
σα «γωνιά», ήτο μια εταζέρα μέ βιβλία.

Εις τήν άλλη τήν απέναντι πλευρά, ήτο ένα παλαιό μακρύ «σεντούκι», μέ

Τ Α  Π Ε Ρ ΙΕ ΡΓΑ  Σ Τ Ο  Λ Ο Ν ΔΙΝ Ο

Εις τήν καλλιτεχνική Πινακοθήκη τής Τραπεζαρίας τού διασήμου 
Ντήν ήτο καί ή ελαιογραφία τού περιωνύμου Εράσμου τής ’Αναγεν
νήσεως, τού κατασκευαστού τής «κινέζικης» Ελληνικής προφοράς. Ή  
περίεργη γενική διακόσμησις τού Μοναστηρίσιου Σπιτιού τού εκπροσώ
που τής κοινωνικής καί πνευματικής αριστοκρατίας τών Βρεταννών.

κάποια ξυλογλυπτική διακόσμησι λαϊκής τέχνης, σάν τις παλαιικές κασέλες 
τής ’Ανατολής. Είδα τέτοιες κασέλες στα μοναστήρια καί τά ερημητήρια τού 
'Αγίου ’Όρους. Κατά τήν εκστρατεία δέ τού 1912 —  1913 είδα τέτοιες κα
σέλες σέ παλιά σπίτια τής Κοζάνης καί Σιατίστης, τής Καστοριάς καί τής 
Μοσχοπόλεως καί τής Κορυτσάς καί σέ σπίτια τής ’Ανατολικής Μακεδονίας.

.Παρόμοια ήτο .καί ή κασέλα εις τό σαλόνι τού μοναστηρίσιου σπιτιού, 
τού «σκυθρωπού» Ά γγλου  διανοουμένου.

Στήν πλευρά πού ήτο τό μακρύ ξυλογλυμένο σεντούκι, ακριβώς από έ- 
πάνω έκρέματο στον τοίχο, μέ παλαιική κορνίζα, ελαιογραφία, είκονίζουσα 
μορφή εξαγνισμένη καί άποπνευματισμένη.



ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗιΝ ΕΘΝΙΚΗΝ Δ ΙΧ Ο Ν Ο ΙΑ Ν 87

Ή ρώτησα τον διάσημο Dean καί ,μο'ι είπεν οτι είναι ή εικόνα τού πα
τέρα του.

Αυτά ήσαν τά μόνα αντικείμενα τοϋ σαλονιού, ή γύμνια τού οποίου εφαί- 
νετο περισσότερο κρύα και σκυθρωπή, έφ’ όσον μάλιστα προσετίθετο και ή 
σκυθρωπή μορφή τού μοναστηρίσιου καί αμίλητου οΙκοδεσπότη.

Στο τραπέζι, για τό τσάϊ, έκαθήσαμε καί οί έξη. Οί τρεις ημείς οί έπι- 
σκέπται, καί οι τρεις φιλοξενούντες: Ό  Dean ή γυναίκα του καί ή πεθε
ρά του.

Μαζί με τό τσάι μάς είχαν παραθέσει βούτυρο, καθώς καί 'ψωμί, χονδρό 
σαν κουραμάνα.

Ή  κυρία Dean , αρχόντισσα τής πνευματικής αριστοκρατίας των Βρε
τανών, ήτο άπλούστατα ένδεδυμένη, σαν νουκοκυρούλα. ’Έμοιαζε σαν Όλ- 
λανδέζα, σαν ένας τύπος από εκείνους, πού έχουν αποθανατίσει στους διασή- 
μους πίνακές τους οι μεγάλοι Μάστερς τής ’Αναγεννήσεως τής 'Ολλανδικής 
Τέχνης. Τέτοια μού εφάνη ή συμβία τού Dean. Ή  μητέρα της ήτο μάλλον 
αγγλικός τύπος. Οί κυρίες ήσαν ομιλητικές, έν άντιθέσει προς τον Οικοδε
σπότη. Αυτός έκάθητο αμίλητος, συγκεντρωμένος στις σκέψεις του, πού σαν 
νά ήσαν άποτυπωμένες στο πλατύ, τό αύλακωμένο από τις φιλοσοφικές ασχο
λίες, μέτωπό του. Ό  Πατριάρχης μιλούσε γαλλικά, τά όποια εγνώριζε καί 
ό Ντήν. ’Αγγλικά καί γαλλικά μιλούσαμε καί ημείς οί δυο συνοδοί τού Πα
τριάρχη.

Αυτός όμως ό Ντήν, ό βαθυστόχαστος συγγραφεύς, πού τον τιμά καί 
τον σέβεται ολόκληρος 6 Βρεταννικός κόσμος, άντεπροσοόπευε καί στο σπίτι 
του τό σπάνιο καί περίεργο μυστήριο τής Σιγής. Μόλις κατωρθώσαμε καί 
τού άπεσπάσαμε μερικές λέξεις από τό στόμα του. ’Αλλά καί πάλιν έβυθίσθη 
εις τό μυστήριο τής σιωπής του!

Μάς είπεν δτι είναι ιδιαιτέρως ευτυχής καί υπερήφανος οτι έχει την 
τιμή νά ύποδεχθή τον "Τπατο ’Αρχηγό τής ’Ορθοδοξίας, Μητέρας των ’Εκ
κλησιών τού Χριστού. ’Έτσι είπε, καταπίνοντας τις λέξεις του. Αυτό ήταν 
δλο!

(Έ ν παρενθέσει αναφέρω τώρα δτι όταν μετά τινα έτη ήλθε στήν ’Αμε
ρική δ διάσημος σκυθρωπός Ντήν —  oG loom v Dean—  οί ’Αμερικανοί δη
μοσιογράφοι είχαν χαλάσει τον κόσμο με τις περιεργότατες συνεντεύξεις καί 
περιγραφές!).

Ή  κυρία Dean τον έπεριποιείτο στοργικά. Τον ατένιζε δέ μέ ένα υπέρ
τατο σεβασμό. ’Έχει βαθύτατη συνείδησι τοϋ πνευματικού του μεγαλείου καί 
τον θαυμάζει, με άφοσίωσι.

Σ ε λίγο ήλθαν καί τά παιδιά τους — ένα δεκαετές κοριτσάκι καί ένα 
δεκατετραετές άγοράκι. Χαριτωμένα Άγγλόπουλα, τά όποια διέχυσαν κάποια 
ζωηρότητα εις τό γυμνό, τό μοναστηρίσιο εκείνο σαλόνι ,πού έφαίνετο — δπως
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είπα—  κρύο από τή γυμνότητα του, άλλα καί από την σκυθρωπή σιγή του 
διασήμου Οικοδεσπότη.

"Αμα έτελείωσε τό τσάι μέ τήν χονδρή κουραμάνα, έσκέφθηκα — διά 
τήν ίκανοποίησι τής δημοσιογραφικής περιεργίας, προς περιγραφή—  αλλά 
και διά νά δοθή κάποια διέξοδος σ’ εκείνη τήν βαρετά, τήν πιεστική τής ψυ
χής ατμόσφαιρα—  και έρώτησα τον σκυθρωπό οικοδεσπότη, εάν υπάρχουν 
σ’ αυτό τό αρχαίο σπίτι πίνακες Τέχνης διά νά τους περιεργασθώμεν και έτσι 
σηκωθήκαμε καί έμπήκαμε στήν παραπλεύρους τραπεζαρία.

'Απλή καί αυτή, σάν μοναστηρίσια, κοινοβιακή. Ή  περιέργεια όμως 
ικανοποιείτο. Διότι είδα μεν εκείνο πού έμάντευα. Εις τούς τοίχους τής τραπε
ζαρίας ήσαν κρεμασμένες σειρά ελαιογραφιών, ένδιαφερούσης σημασίας, γε
νικά διά τήν Τέχνη, ιδιαίτερα δ μ ως διά τήν ιστορία τού 'Αγίου Παύλου, παμ- 
βρεταννικού σεβάσματος.

Οί καλλιτεχνικοί πίνακες δεν ήσαν άλλο παρά μορφές των διαφόρων προ- 
κατόχων τού Gloomy Dean. 'Ένας από τούς περίφημους εκείνους πίνακες 
εϊκόνιζε τον διάσημον Ούμανιστήτ τού Δεκάτου 'Έκτου Αίώνος. Τον σοφόν 
Ελληνιστήν τής ’Αναγεννήσεως ’Έρασμον. Τον περίεργον εκείνον κατασκευα
στήν τής 'Ελληνικής προφοράς — τής Έρασμιακής—  μέ τήν οποίαν, έκτοτε, 
οί Ευρωπαίοι καί οί ’Αμερικανοί σπουδάζουν τήν αρχαία 'Ελληνική γλώσσα.

'Ως δέ είναι γνιοστό κατά τήν Έρασμιακή προφορά, καθιερώθη από τον 
κατασκευαστήν της νά άναλύωνται, προς ευκολίαν τών σπουδαστών τής Έλ- 
ληνικής γλώσσης, οί δίφθογγοι. Έ τσι π.χ. τό Κ Α Ι προφέρουν ώς Κ -Α '-Ι 
καί τό Οί ώς ’Ό -ι καί ούτω καθεξής.

'Όταν έκύτταξα τήν άποπνευματισμένη ζωγραφιά τού Εράσμου, μέ τά 
εκφραστικά τά μάτια του, μού ήλθε καί έψιθύρισα: «καί οί άνθρωποι», έρα- 
σμιακά: «κάϊ δϊ, ανθρωπόϊ»!

Ένώ δ Ντήν καί δ εκ Σικάγου συνάδελφος κατειργάζοντο άλλους πί
νακας, δ Πατριάρχης έστάθη καί αυτός εμπρός στήν περίφημη μορφή τού 
περιωνύμου Έλληνιστού τής ’Αναγεννήσεως. Έπήρε τό αυτί του τον ψιθυρι
σμό μου: Κά-ϊ δ-ϊ. άνθρωπό-ΐ».

Έκατάλαβε δτι δ ψιθυρισμός μου έσατύριζε τήν κακοποίησι τής μουσικό- 
τητος τής Ελληνικής γλώσσης καί μέ ήρώτησε σιγανά καί μέ χαρακτηριστι
κό μειδίαμα: «από πότε άρχισα νά σπουδάζω Κινέζικα»!

Εύστοχη ή Πατριαρχική παρατήρησες διά τήν κινέζικη ήχώ: «Κά-ϊ δ-ϊ 
άνθρωπό-ΐ».

Μέ αυτόν δέ τον κινέζικον τρόπον, εις ήχον βαρύν, ψαλμωδούσε καί δ
Ντήν, όπως ψαλμακδούν καί οί άλλοι Ευρωπαίοι Έλληνισταί, τις αρμονίες
τής μελωδικής γλώσσης τών Ελλήνων: «Κά-ϊ δ-ϊ άνθρωπό-ϊ»!

*

Πλάϊ στήν τραπεζαρία, μάς έδειξαν τό ιδιαίτερο Γραφείο τής Κυρίας
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Ντήν. 'Απλό καί αυτό. Μοναστηρίσιο. Ή  Κυρία Ντήν μας παρεκάλεσε καί 
έγράψαμε καί οί τρεις οι έπισκέπται, Ελληνιστί, τά ονόματα μας εις άνά- 
μνησι.

Ό  Πατριάρχης ευλόγησε καί τους τρεις του μοναστηρίσιου Σπιτιού, 
ύποκλιθέντας μέ εύλάβεια πολλή. Ό  Ντήν, ΰποκλινόμενος, έ'ψιθύρισε, γαλλι
στί, δτι θά του μείνη αλησμόνητη ή μεγάλη τιμή που του εκαμεν δ Α ρχ η 
γός τής ένδοξης αρχαίας ’Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χρίστου.

Τούς άποχαιρετήσαμε. Μάς συνώδευσαν έως την 'θύρα μέ ευλαβική ύπό- 
κλισι. Καί άπήλθαμεν.

Μέσα στύ αυτοκίνητο διηγόμουνα στον Πατριάρχη τά δσα είδα στο μο
ναστή ρ ίσιο σαλόνι. Καί στά άλλα διαμερίσματα. Μειδιούσε διά τήν δημοσιο
γραφική οσφρησι καί παρατηρητικότητα. Διότι καί Εκείνος, ώς καί δ εκ Σ ι
κάγου συνάδελφος, μή έχοντες ενδιαφέρον προς περιγραφή, δεν είδαν τίποτε 
από δσα εΐχα παρατηρήσει εν πάση λεπτομερεία.

Εξαιρετικό όμως ενδιαφέρον θά εχη ή περιγραφή τής κατοικίας τού 
Πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτζ καί τά δσα διεκήρυξε προς τον Πατριάρχη, 
πανελληνίου καί διεθνούς ενδιαφέροντος, δταν έκρίνετο ή τύχη τής Ελλάδος 
των πέντε θαλασσών καί των δύο ’Ηπείρων. ’Ανάλογο ενδιαφέρον έχουν τά 
δσα συνεζήτησε δ Πατριάρχης μέ τον Λόρδο Πριμάτο τής ’Αγγλίας, τό 
σπουδαιότερο μετά τον βασιλέα πρόσωπο, τον ’Αρχιεπίσκοπο τής Καντερ- 
βουρίας, σεβ. Ράντωλλ. ’Αλλά περί αυτών, τών συνταρακτικών, εις επόμενα 
κεφάλαια.

Έ ν συνεχεία: Πώς δλα τά σπουδαία τηλεγραφήματα τού Πατριάρχη 
από τήν Νέα 'Τόρκη καί από τό Λονδίνο .προς τούς έν Φαναρίω ουδέποτε 
έλήφθησαν εις τήν Κιανσταντινούπολι! Διότι δλα τά ετρωγεν δ «Μινώταυ
ρος», εις τον ενδιάμεσο σταθμό τής νήσου Σ ύρου ! ΟΙ έν Φαναρίφ άγωνιού- 
σαν, μή γνωρίζοντες εάν δ Μελέτιος άπεδέχθη τήν εκλογή του!

Έπήσης: Μέ τήν εντολή τού Πατριάρχου είχα μυστική συνάντησι μέ τον 
Τραπεζούντος Χρύσανθον εις τό ξενοδοχείο του. Ό  Τραπεζούντος, απεσταλ
μένος από τήν Έλλαδικήν Κυβέρνησιν διά νά δυναμιτήση τήν θέσιν τού Πα
τριάρχη, μέ έτύλιξε εις τά διπλωματικά του δίχτυα!
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Ο  «Μ ΙΝ Ω Τ Α Υ Ρ Ο Σ »  ΚΑΙ Η «ΛΕΡΝΑΙΑ Υ Δ Ρ Α »
Αυτά τά μυθολογικά θηρία — στην εποχή πού έβασίλευεν ή ό- 
λέτειρα ’Εθνική Διχόνοια — τά έπιστράτευσαν οί άνθρωποι τοΰ 
μαύρου μίσους καί τά έστειλαν στό ειρηνικό Νησί, τήν Σύρο, 
όπου κρατούσαν τό ύποβρύχιο καλώδιο καί έτρωγαν δλα τά ε 
πίσημα τηλεγραφήματα τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχη. — Εϊχε 
καταπλαγή καί ό Λόϋδ Τζώρζ, ό λιονταρίσιος Πρωθυπουργός μέ 

τήν τακτική αυτή τής ‘Ελληνικής εντροπής.
Πρέπει, λοιπόν, νά εκθέσω τήν μαύρη εικόνα τής πρωτοφανούς κατα- 

κρατήσεως των τηλεγραφημάτων τοΰ Πατριάρχη - ’Εθνάρχη των ’Αλυτρώ
των διά νά τεκμηριωθή πόσον μανιακή ήτο ή τότε εμπάθεια τοΰ διηρημένου 
καί σπαρασσομένου Έλληνικοΰ κόσμου, ή οποία εμπάθεια, κατέληξε εις τό 
σταύρωμα τής άτυχης Πατρίδος μας. Εις τον χαμόν δε καί τήν ερήμωσιν 
τής Μικράς ’Ασίας, καί τοΰ Πόντου, καί τής ’Ανατολικής Θράκης.

’Ακούσατε, λοιπόν, πρωτότυπα πράγματα Έλληνοκτόνου φαγωμάρας, τά 
όποια άλλοι λαοί πολιτισμένοι, θά τά μετεχειρίζοντο ώς θέμα συνταρακτικών 
πειρατικών μυθιστορημάτων.

Έ να  από τά πολλά μέσα που έθεσαν εις ενέργειαν οί τοΰ άντισυμμαχι- 
κοΰ καθεστώτος θλιβεροί των ’Αθηνών εναντίον τοΰ πανηγυρικώς έκλεγέντος 
Πατριάρχη καί Εθνάρχη τής αλυτρώτου Ελλάδος, ταύτοχρόνως 0έ πνευμα
τικού Η γέτη των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων άνά τήν Οικουμένην ’Ορθο
δόξων, ήτο καί ή κήρυξις μποϋκοτάζ κατά τής τηλεγραφικής αλληλογρα
φίας του!

Κατέστρωσαν γενικό σχέδιο νά τον απομονώσουν από δλο τον κόσμο! 
Καί τό κατώρθωσαν, επί .πολλές εβδομάδες, χωρίς ήμεΐς νά τό άντιληφθώ- 
μεν. Ίδοΰ μερικές λεπτομέρειες, που έδειχναν καί εις τούς επισήμους τής 
’Αμερικής καί εις τό Λονδΐνον, οτι ή ταλαίπωρη ηρωική πατρίδα μας κατήν- 
τησε νά φαίνεται αγνώριστη.

Τά πρώτα αγγέλματα περί τής εκλογής τοΰ εκ τής ήρωϊκής Κρήτης 
Μελετίου ώς Οικουμενικού Πατριάρχη τά μετέδωκαν οί αντιπρόσωποι τοΰ 
«Εθνικού Κήρυκος» από τάς ’Αθήνας καί από τό Λονδίνο. Κατόπιν τήν εΐδη- 
σι τήν μετέδωκεν καί ό «Ηνωμένος Τύπος». ’Αλλά επίσημα αγγέλματα τής 
Τεράς Συνόδου τοΰ Φαναριού δεν έφθασαν εις τον έν Νέα 'Ύόρκη Πατριάρ
χη. Τήν επαύριον τίποτε. Έπέρασαν ή τρίτη, ή τετάρτη ημέρα. Σιγή νεκρι
κή. Εύλόγως ήρχισεν ή αγωνία. Καί ό Πατριάρχης καί ήμεΐς οί άλλοι οί 
θαυμαστοί του, έτηλεγραφήσαμε εις τήν Κωνσταντινούπολη, ζητοΰντες πλη
ροφορίες τί συμβαίνει, αλλά δέν ήρχετο καμμία άπάντησις!

Τό Γραφείο τής έν Νέα 'Τόρκη ’Αρχιεπισκοπής έπολιορκεΐτο, κυριο
λεκτικούς από ίδικούς μας καί ’Αμερικανούς.
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Ζητούσαν έναγωνίως νά μάθουν εάν ήλθε το επίσημο άγγελμα. ’Οργα
νώσεις Άμερικανικαί, ή Λέσχη των Κληρικών, ή 'Ομοσπονδία των εν Α μ ε
ρική Εκκλησιών τού Χριστού, δ έξοχος φιλέλλην επίσκοπος τής Άγγλικανι- 
κής ή Έπισκοπελιανής Εκκλησίας, δ Δρ. Ούίλλιαμ Μάννινγκ και πολλοί άλ
λοι φιλέλληνες καί θαυμασταί πού ήθελαν νά ετοιμάσουν επίσημα γεύματα, 
υποδοχές καί δεξιώσεις προς τιμήν τού Πατριάρχη, άνέμεναν, άνυπομόνως, 
νά ακούσουν την επίσημη διαβεβαίωσι τής εκλογής. ’Αλλά τίποτε. Έπέρασεν 
ή πέμπτη, ή έκτη, ή έβδομη ημέρα. Τίποτε. Σιγή απόλυτη. 'Η  αγωνία είχε 
κορυφωθή.

Έ ξ  άλλου, δ «'Ηνωμένος Τύπος» μετέδιδε ανησυχητικά τηλεγραφήματα 
έκ τής Ελληνικής πρωτευούσης, έμπνεόμενα από τούς εν Άθήναις αντιδρα
στικούς καί εχθρικούς κύκλους, δτι ή Ελληνική Κυβέρνησις δεν θά αναγνώ
ριση ποτέ — τί λόγος—  τήν παράνομον εκλογήν ( ! )  δτι (— τράβα κορδέλ- 
λα τερατολογημάτων— ) τον Μελέτιον άπεκήρυξαν τά άλλα Πατριαρχεία καί 
ή ’Εκκλησία τής Κύπρου!, δτι — συνέχεια έλλαδικών ειδήσεων εθνικής εν
τροπής—  ή 'Υψηλή Πύλη κατήγγειλε τήν πράξιν τής εκλογής καί δέν θά 
έπιτρέψη τήν άποβίβασιν τού Πατριάρχη, ώς μή ’Οθωμανού υπηκόου! Δη
λαδή πριν από δέκα μήνες προεξόφλησαν τήν κατάρρευσιν τού νικηφόρου 
Ελληνικού στρατού, ευρισκομένου εις γραμμήν οχι μακράν τής Ά γκ ύ ρα ς! 
Καί έτόνιζαν δτι τον προδοτικόν Βενιζελικόν Πατριάρχη, ώς μή ’Οθωμανόν 
υπήκοον δέν θά δεχθή στήν Πόλη δ Κεμάλ!

Έν συνεχεία τά έξ ’Αθηνών χαλκευόμενα, ώς αυθεντικά τηλεγραφήμα
τα, προσέθεταν δτι οί "Ύπατοι 'Αρμοσταί τών Συμμάχων άσπάζονται τάς 
κατά τού Πατριάρχη αντιλήψεις ταύτας τής 'Υψηλής Πύλης! "Οτι επτά 
Συνοδικοί, οι όποιοι άπέσχον τής πατριαρχικής εκλογής, συνέρχονται μετά 
τής άλλης 'Ιεραρχίας εις τήν Άδριανούπολιν, ή εις τήν Προύσαν, διά νά 
εκλέξουν νέον Οικουμενικόν Πατριάρχην καί τά παρόμοια, πού έδόξαζαν τότε 
τήν ταλαίπωρη Μεγάλη 'Ελλάδα!

"Ολες δμως εκείνες οί χαλκευόμενες από τούς έθνοσωτήρας ειδήσεις, 
καίτοι ήσαν εντελώς μυθοπλαστικές, όμως συνέπιπταν μέ τήν περίεργη νε
κρική σιγή, τήν όποιαν έτήρει τό έν Φαναρίω Εθνικό Κέντρο.

Καί δ Πατριάρχης καί δλοι οί άλλοι ημείς οί θιασώται αυτού, ώς φυσι- 
κωτέραν αιτίαν τής μή αναγγελίας τής έκλογής, έθεωρήσαμε τήν πιθανήν 
άρνησιν τής απειλητικής έν Άγκύρα Κεμαλικής Κυβερνήσεως, ίσιος δέ καί 
τής πλειονότητος τών Συμμαχικών 'Αρμοστών τήν άρνησιν νά αναγνωρίσουν 
τά έν Φαναρίω άποψασισθέντα.

Έν τούτοις δέν είχομεν άπελπισθή τελείως. ’Ίσω ς νά υπήρχε καί κά
ποια άλλη αιτία, τήν οποίαν δέν μπορέσαμε νά μαντεύσωμεν.

Ή  δέ αιτία — ώς άπεκαλύφθη—  ήτο αυτό τούτο τό άντισυμμαχικό έπί-
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σημο κυβερνητικό 'συγκρότημα των ’Αθηνών, τό όποιον καταπολεμούσε με 
λύσσα, με κάθε θεμιτόν και αθέμιτον μέσον τον Πατριάρχην και Εθνάρχην

ΑΙ Α Ν Τ ΙΘ Ε ΣΕ ΙΣ

Τιμαί προς τον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη εις τον Λευκό Οΐκο και 
εις την ’Αμερικανική Γερουσία. —  Τιμαί καί από μεγάλες θρησκευτικές 
καί πολιτιστικές φιλλεληνικές ’Οργανώσεις. —  ’Απονομή καί Πανεπι
στημιακών Διπλωμάτων προς τον ’Άνδρα. Προς τον ’Αρχηγόν τών ’Α 
λυτρώτων καί πνευματικόν Ηγέτην τών άνά τήν Οικουμένην εκατόν πε
νήντα εκατομμυρίων ’Ορθοδόξθ3ν. —  Οι Έλλαδικοί δμως τον κατεδίωκαν 
θανασίμως, για να τον εξοντώσουν!

τών εκατομμυρίων τής αλυτρώτου Ελλάδος. 'Ό πως δέ είχε τονισθή τότε, τά 
μαύρα πάθη τών εν Άθήναις υπευθύνων είχαν φθάσει εις τοιούτον βαθμόν 
μανιακής αγριότητας, ώστε θά προτιμούσαν νά συμμαχήσουν καί μέ αυτόν 
ακόμη τον Σεϊχουϊσλάμην καί μέ τύν Βούλγαρο Έ ξαρχο, αρκεί νά εξοντω- 
θή ό Η γέτης τών ’Αλυτρώτων, Οικουμενικός Πατριάρχης, ό έ,κ τής Μεγα- 
λονήσου συμπολίτης τού «προδότη»!

Έν πάση περιπτώσει ιδού ή έξήγησις τού όλου μυστηρίου. Τό τηλεγρα
φικό καλώδιο από τήν Κωνσταντινούπολη διά τον Νέο Κόσμο διέρχεται από 
τήν νήσο Σύρο. Ή  ώργανωμένη επίσημη Έλλαδική άντίδρασις καί μανία 
προς έξόντωσιν τού ’Αρχηγού τών ’Αλυτρώτων Πατριάρχη, είχε στήσει τό 
συνωμοτικό Άρχηγεΐον της εις τήν ειρηνική εκείνη νήσο διά νά γίνη συνερ- 
γός συνωμοτικών πράξεων τού ταλαίπωρου Ελληνικού Κράτους.

Τό μέ αγωνίαν αναμενόμενον επίσημον τηλεγράφημα άπεστάλη από τό 
Φανάρι προς τον Πατριάρχην τήν ήμέραν τής πανηγυρικής εκλογής του. 
Άλλα ο! Έλλαδικοί συνωμόται — πού έφαγαν τήν Ελλάδα τών δύο Ηπείρων 
καί τών Πέντε Θαλασσών—  έγράπιοσαν τό επίσημο τηλεγραφικό άγγελμα. 
Καί τό έπνιξαν προς δόξαν τού ταλαιπωρημένου Ελληνικού Κράτους, τό 
όποιον βεβαίως δέν ήτο κάποιο κράτος τών Ζουλού...

Ένώ δέ δλοι ημείς οί ομογενείς τού Νέου Κόσμου καί οί Φιλέλληνες 
Αμερικανοί μαζί μέ τον εκλεκτό τού έν Φαναρίω ’Εθνικού Κέντρου διηρχό- 
μεθα ημέρας αγωνίας, ταύτοχρόνως καί οί έν Κωνσταντινουπόλει έβασανί- 
ζοντο, έφ’ δσον δέν έλάμβανον καμμίαν άπάντησιν διά νά γνωρίζουν εάν ό 
νέος Πατριάρχης έδέχθη ή δχι τήν εκλογήν του!
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Έπέρασαν μαύρες ημέρες νεκρικής σιγής, ή οποία σιγή είχε κορυφώ- 
σει καί την αγωνία των εν Κωνσταντινουπόλει. Οι εν Φαναρίω όμως, πού 
είχαν πίκραν πείραν τής νοοτροπίας τής άγριας άντιδράσεως των ’Αθηνών, 
είχαν ύποπτευθή εκείνο πού πράγματι συν έβαινε. Δι’ αυτό έστειλαν εκ δευ
τέρου επίσημον τηλεγραφικόν άγγελμα μέσω τού έν Κωνσταντινουπόλει Υ 
πάτου Άρμοστού τής ’Αμερικής, τού Ναυάρχου Μπρίστολ, το όποιον καί 
έλήφθη εις την Νέαν 'Τόρκην την όγδόην ημέραν από τής εκλογής τού 
Πατριάρχου.

’ Αλλά τό έργο τής Έλλαδικής συνωμοσίας κατά τού μαρτυρικού Α ρ 
χηγού των ’Αλυτρώτων συνεχίζετο. Ή  άπάντησις τού Πατριάρχη αποδεχό
μενου την εκλογήν καί εύχαριστούντος, κατεκρατήθη καί πάλιν, εις την Σύ 
ρον, οπού είχε στήσει τήν έδραν του δ Μινώταυρος, επιτηρητής των έκεΐ 
υποβρυχίων τηλεγραφικών καλωδίων!

Ό  μυθολογικός Μινώταυρος κατέπιε καί τό νέο επίσημο άγγελμα τής 
επισήμου αποδοχής τού Πατριαρχικού Θρόνου, όπως κατέπινε επί εβδομά
δας καί δλα τα υποβρύχια αγγέλματα, σχετιζόμενα μέ ολόκληρο τό δράμα, 
τό όποιο κατέληξε μέ τήν κατάρρευσιν τής Μεγάλης Ελλάδος καί τήν έκ- 
ρίζωσιν εκατομμυρίων αδελφών από τάς άκμαζούσας αυτών εστίας εις τήν 
Μ. ’Ασίαν. Εις τον Πόντο. Καί εις τήν ’Ανατολική Θράκη.

’Έτσι οί έν Κωνσταντινουπόλει, στερούμενοι, επί εβδομάδες, επισήμου 
τηλεγραφικού μηνύματος εκ τού Νέου Κόσμου, ήρχισαν νά κλονίζωνται. Καί 
νά βλέπουν τήν ολην εικόνα οχι μόνον μελαγχολικήν. Άλλα καί ζοφεράν. Καί 
νά κλονίζωνται. Έφαντάζοντο μήπως ό Μελέτιος, υπό τοιαύτας δεινοτάτας 
συνθήκας τής χειμαζομένης μαρτυρικής ’Εκκλησίας καί τής μαρτυρικής Φυ
λής, αγόμενης εις τό Σταύρωμα, άποστέρξη νά άναλάβη τήν κολασσιαίαν 
ευθύνην.

’Εν μέσφ τής γενικής αγωνίας καί τών απειλητικών οραμάτων καί τών 
φόβων, ό εκλεγείς Πατριάρχης καθίστατο περισσότερον έπιπόθητος. Ό  κό
σμος πού τον εξέλεξε, μέ καταπληκτική πλειοψηφία, έπίστευεν ότι μόνον αυ
τός Οά ήμπορούσε νά περισώση τά ναυάγια έπικειμένης εθνικής καταστρο
φής. Ώραματίζοντο. Καί έπίστευαν. Καί ήσθάνοντο. "Οτι Εκείνος ό μεγα- 
λοϊδεάτης Πρωθιεράρχης, ό έξαναγκασθείς εις εξορίαν από τήν βίαν τού 
άντισυμμαχικού Έλλαδικού καθεστώτος. Ό  καταφυγών εις τήν Αμερικανι
κήν Συμπολιτείαν. "Οπου ακμάζουν οί ελεύθεροι θεσμοί. Ό  μακράν τού Ε λ
ληνικού ουρανού, εις τούς Αντίποδας, συνεχίζων ένα ιερόν αγώνα αναδη
μιουργικόν. Ό  άνασυντάσσιον τάς πνευματικός, τάς ήθικάς καί ύλικάς δυνά
μεις τών έν Αμερική Κοινοτήτων. 'Ιδρύων νέους Ναούς. Καί φυτώρια Ε λ
ληνικών γραμμάτων. Πυργώνων τήν έν Ά στορία Ιερατικήν Σχολήν προς
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άρπαν Ελληνοχριστιανικήν μόρφωσιν κλήρου από τα στελέχη των νέων μας 
γενεών. Έπανιδρύων τον «Εκκλησιαστικόν Κήρυκα» προς φωτισμόν κα'ι μόρ- 
φωσιν του λαού. Ίδρύων ταμεΐον πρός άνακούφισιν ενδεών. Και αρρώστων. 
Συγκαλών Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις. Καταρτίζων τήν καλλιτέραν όργάνω- 
σιν τών Ελληνικών Κοινοτήτων τής Αμερικής. Άγορεύων. Κηρύττων. Φρονη- 
ματίζων. Έμπνέων. Αγόμενος υπό τών .δυνάμεων του πονηρού εις τά Δικαστή
ρια πρός όχλησιν. Και αμυνόμενος. 'Υπέρ Δικαιοσύνης. Κα'ι εύπρεπείας. Και. 
Ελληνικής τιμής. Καί ιιπέρ τών δικαιωμάτων τής μαρτυρικής ’Ορθοδοξίας. 
’Αεικίνητος. Νυχθημερόν εργαζόμενος. Πονών. Μοχθών. ’Αγρυπνών. Ά να- 
πτύσσων τάς φιλελληνικάς δυνάμεις. Συγκρστών ιερατικά συνέδρια. Παρακο- 
λουθών ξένα τοιαύτα. Και καλλιεργών σχέσεις μεταξύ τών κορυφαίων τής Βο
ρειοατλαντικής Συμπολιτείας. ’Εκείνος. Ό  εξόριστος. Ό  καταπολεμούμενος α
πό τά όργανα τού Κακού. Ό  εν τή έξορία του διαμαρτυρόμενος καί παλαιών 
κατά τής ’Αδικίας. Καί κατά τών ανόμων επεμβάσεων τής Κοσμικής Αυθαι
ρεσίας εις τά ιερά καί θεία δικαιώματα τής ’Εκκλησίας τού Χριστού, είχαν τήν 
πεποίθησιν (οι εν Κ ωνσταντινουπόλε ι άγωνιώντες) ότι θά ή το 6 από μηχανής 
Θεός τής ανόρθωσης καί τής σωτηρίας. Καί τής παρηγοριάς έν όψει επικει
μένων μεγάλων δεινών τής μαρτυρικής φυλής τών Ελλήνων.

’ Αλλά από τον πολυπόθητο Πατριάρχη δεν είχαν λάβει ούτε μίαν τηλε
γραφικήν λέξιν ότι άπεδέχθη τήν ύψίστην τιμήν...

Ναι μεν μετά ίκανάς εβδομάδας έξέφυγεν από τήν έν Σύρω λογοκρισίαν 
ένα τηλεγράφημα τού έν Νέα 'Ύόρκη ’Επισκόπου Ροδοστόλου ’Αλεξάνδρου, 
άγγέλλοντος πρός τούς έν Κωνσταντινουπόλει τήν άναχώρησιν τού Πατριάρχου 
διά τήν ’Αγγλίαν, αλλά τά καθέκαστα καί προ παντός ή βεβαίωσις τής απο
δοχής τής εκλογής, έγένοντο διά πρώτην φοράν γνωστά εις τά Πατριαρχεία, 
όταν, μετά ένα μήνα είχε φθάσει εκεί ό Εθνικός Κήρυξ, είς τον όποιον άνε- 
γράφοντο, ημέραν καθ’ ημέραν, λεπτομερείς περιγραφαί, σχετιζόμεναι μέ τήν 
έν ’Αμερική ζωήν τού νεοεκλεγέντος Οικουμενικού Πατριάρχου. Διά πρώτην 
φοράν έγίνοντο γνωστά από τήν εφημερίδα! ’Επί πολλές εβδομάδες, όταν εύρί- 
σκετο ό Πατριάρχης είς τήν Νέαν Ύόρκην καί κατόπιν όταν περιμένομεν είς 
τήν ’ Αγγλικήν πρωτεύουσα, ή λογοκρισία ευρίσκετο είς καθημερινήν ενασχό
ληση’.

'Ό λα τά τηλεγραφικά έξοδα έπήγαιναν χαμένα. 'Η  έν Νέα 'Ύόρκη 'Ελ
ληνική ’Επισκοπή άπέστελλε είς τό Πατριαρχείο, σχεδόν κάθε μέρα, εκτετα
μένα τηλεγραφήματα διά τά «’Έ ργα» καί τάς «Η μέρας» τού Πατριάρχου στήν 
Νέα 'Ύόρκη. Καί δεν έφθανεν είς τό Φανάρι ούτε μιά λέξις!

Οι ’Αμερικανοί είχαν τιμήσει κατά τον έξοχώτερο τρόπο τον "Ύπατο ’Αρ
χηγό τής Μητέρας τών ’Εκκλησιών. 'Ό λα έτηλεγραφούντο:



ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΔΙΧΟ,ΝΟΙΑΝ 95

Ή  ιστορική δεξίωσις εις τον Καθεδρικόν Ναόν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ 
Θεολόγου (St. Z-ohn the divine ), των Έπισκοπελιανών, τή συμμέτοχη ηγε
τών καί κλειστών άλλων θρησκευτικών 'Ομολογιών. Τό επίσημον γεΰμα εις το 
ξενοδοχειον ’Άστορ, όργανωθέν υπό τής «Λέσχης τών Κληρικών» καί τής «'Ο 
μοσπονδίας τών ’Αμερικανικών Εκκλησιών», εις τό όποιον άντεπροσωπεύθη- 
σαν λεγεώνες ’Αμερικανικών ’Οργανώσεων. Ή  προς τιμήν τοΰ ’Αρχηγού τής 
’Ορθοδοξίας εις τήν Φιλαδέλφεια. Ή  εορτή τοϋ Νιοΰαρκ, όπου ό Πατριάρχης 
έκηρΰχθη επίτιμος πολίτης τής πόλεως. 'Η  απονομή ακαδημαϊκού τίτλου εις 
τον ’Αρχηγόν τής ’Ορθοδοξίας από τό ΙΧανεπιστήμιον Νέας 'Ύόρκης. Ή  υπο
δοχή, ή γενομένη εις τον Λευκόν Οίκον υπό τοΰ Προέδρου τής ’Αμερικής Χάρ- 
ντιγκ, επίσης καί εις τήν Γερουσίαν. Ή  πατριαρχική λειτουργία εις τήν Ρ ω 
σικήν Μητρόπολιν, με τήν συμμετοχήν, ή συμπροσευχήν, όλων τών αλλοφύλων 
’Ορθοδόξων ’Αρχιερέων καί άλλων τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας, καθώς καί 
πλεΐσται άλλαι τιμητικαί εκδηλώσεις έξεχόντων ’Αμερικανών, θαυμαστών καί 
τροφίμων τοΰ άϊδίου πολιτισμού τής φυλής τών Ελλήνων —  ολα αύτά, κεφά
λαια ηθικά πολύτιμα του Ελληνικού κόσμου, τιμωμένου εν τώ προσώπω τοΰ 
Πατριάρχη, τοΰ Έλληνορθοδόξου Εκκλησιαστικού αυτού Ηγέτη, ετηλεγρα- 
φοΰντο μέν εις τό Οικουμενικό Πατριαρχείο προς γνώσιν τοΰ Πανελληνίου, 
άλλα τά πολυέξοδα τηλεγραφήματα δεν έφθαναν εις τον προορισμόν τους! Λές, 
επαναλαμβάνω, καί κατεβροχθίζαντο από τήν Ελληνικήν κομματικήν αγριότη
τα...

Ή  Ελλάδα — τοΰ 1922—  άγωνιοΰσε. Ή σαν οί παραμονές πού έσχεδιά- 
ζετο από τούς κριτάς — τούς πρώην συμμάχους—  νά διαπραχΟή τό έγκλημα 
τής ιστορικής Αδικίας.

Καί όμως. Οΰτε ό κίνδυνος τής στρατιωτικής Ελληνικής καταρρεύσεως 
καί τής απώλειας τοΰ Πόντου καί ολοκλήρου τής Μ. ’Ασίας καί τής ’Ανατολι
κής Θράκης — ούτε ή κατά τοΰ έν Έλλάδι. νέου καθεστώτος —  θεωρουμένου 
ώς αντί συμμαχικού φιλοκαϊζερικοΰ —  κατακραυγή τών Νικητών δεν ΐσχυσαν 
νά δαμάσουν τήν αγριότητα τοΰ θηρίου τής Ελληνικής Έμπαθείας.

’Αλλά αυτές οί σελίδες τής εθνικής εντροπής — πού εκτίθεται ώς δίδα
γμα από τήν όλέτειρα Εθνική Διχόνοια—  εσυνεχίζοντο καί εις τό Λονδίνο. 
Εναντίον τοΰ μαρτυρικού, τοΰ μεγαλοπράγμονος Οικουμενικού Πατριάρχη καί 
’Εθνάρχη τής αλυτρώτου Ελλάδος.

'Ως δέ έχω αναφέρει εις τά προηγούμενα, τις εβδομάδες τοΰ ’ Ιανουάριου 
τοΰ 1922 παρεπιδημούσαν εις τήν ’Αγγλική πρωτεύουσα εκείνος ό δυστυχι
σμένος πρωθυπουργός τής Ελλάδος μέ τήν ακολουθία του, καθώς καί εκείνος 
ό θλιβερός ό Τραπεζοΰντος. Τό άπαντον δέ τών ενεργειών των καί τών ονείρων 
ήτο οχι πώς Οά σωθή ή καταδικασμένη Μεγάλη Ελλάδα καί πώς θά σωθούν
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τά εκατομμύρια τοΰ αλυτρώτου Ελληνισμού, άλλα πώς «θά φάνε» —  δχι τον 
Βούλγαρο Έ ξαρχο —  άλλα τον Εθνάρχη των ’Αλυτρώτων, τον συμπολίτη και 
συνεργάτη τού αύτοεξορίστου «προδότη». Εις τό Λονδίνο έγιναν νέες αποκα
λύψεις επίσημες, οτι εξακολουθούσε ή Σύρος, τό ειρηνικό εκείνο νησί, νά κα- 
ταπίνη δλα τά Πατριαρχικά τηλεγραφήματα και νά έκθετη την ύπόληψιν τού 
δυστυχισμένου Ελληνικού Κράτους.

Εις τά επόμενα: Νέαι επίσημες αποκαλύψεις οτι ό «Μινώταυρος» καί ή 
«Λερναία "Τδρα» ήσαν οί κυρίαρχοι των δημοσιογραφικών καλωδίων!

Έν συνεχεία: Ή  περίεργη κατοικία τού Βρεταννού Πρωθυπουργού. Τί 
μάς είπε δ λεονταρίσιος άνθρωπος, δ Λόϋδ Τζώρτζ, διά τήν μαύρη τύχη τού 
άλυτρώτου Ελληνισμού. —  Τά οσα μάς είπε και. ό Λόρδος Πριμάτος, ’Αρχιε
πίσκοπος τής Καντερβουρίας. —  Τί μάς είπαν εις τό Παρίσι, αγριεμένοι δλοι 
οι επίσημοι, οι κριταί τής δυστυχισμένης Ελλάδος. Ό  Βενιζέλος τούς εΐπεν: 
«Μη αδικείτε τήν Ελλάδα. Θά τήν χρειασθήτε»!

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ !

*Η άποτυφλωμένη 'Ελλαδική συνωμοσία άδιαφοροϋσε ένα «λη
στρικό» σκάνδαλο διεδνοΰς ενδιαφέροντος καί εάν έκινδύνευε 
τό πολιτισμένο, φιλελευθέρων συνταγματικών δεσμών Κράτος, 

νά στιγματίζεται ώς «δερβερίνικη, πειρατική φωλεά» !

Εις επόμενα Κεφάλαια θά άναφέρω τά δσα ήκουσα κατά τις συνομιλίες 
τού Πατριάρχη με τούς επισήμους τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας διά τήν μαύ
ρη τύχη πού αναμένει τά εκατομμύρια των ’Αλυτρώτων τού Πόντου, τής Μ. 
’Ασίας καί τής ’Ανατολικής Θράκης. Κατεδικάζοντο νά ξερ ριζωθούν από τά 
αίματοποτισμένα, επί χιλιετηρίδες ιερά εδάφη. Τά δσα δε ήκουσα τά άπέδωκα 
στενογραφικώς. Αί δέ εκθέσεις μου, μονογραφημένες καί από τον Πατριάρχη, 
ώς έγκυρες, είναι κατατεθειμένες καί εις τό Πατριαρχείο.

Τήν συνταρακτική συνομιλία μέ τον Βρεταννό πρωθυπουργό τον Λόϋδ 
Τζώρτζ, τήν ήκουα δύο φορές. Εις τήν άγγλική, άλλα καί εις τήν Ελληνική, 
έρμηνεύοντος τού Σερ Τζών Σταυρίδη.

Εις σχετικό ερώτημα τού Πρωθυπουργού, ό Πατριάρχης προς διαφώ
τιση άπάντησε μέ τάκτ οτι: «Ή  Κυβέρνησις (των ’Αθηνών) προβλέπουσα οτι 
ή εκλογή τού Πατριάρχου θά διεδήλωνε τό άληθές φρόνημα τού Ελληνικού 
λαού, φρόνημα φιλελεύθερον, φιλοβρεταννικόν καί φίλο συμμαχικόν, ήγωνίσθη
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νά την έμποδίση. Τώρα τον νέον Πατριάρχην καταπολεμεί δι’ όλων αυτής των 
μέσων.

Έψθασε μέχρι τοΰ σημείου νά κατακρατή όλα μου τά τηλεγραφήματα, 
τα όποια έστειλα εις την Κωνσταντινούπολιν από την Νέαν 'Τόρκην και από 
εδώ (τό Λονδΐνον). Δηλαδή επί ολόκληρον μήνα δεν κατώρθωσε το Πατριαρ- 
χεΐον νά μάθη από ίδικά μου τηλεγραφήματα εάν ιέδέχθην την ιΟέσιν!». Αυτά.

Εις τό προηγούμενο κεφάλαιο «τόνισα ότι δλαι αί υπό των επισήμων τής 
Αμερικής καί των Αμερικανικών ’Οργανώσεων τιμητικοί έκδηλώσεις —  κε
φάλαια εθνικά πολύτιμα τοΰ Ελληνικού κόσμου, τιμωμένου έν τώ προσώπω 
τοΰ Εκκλησιαστικού ημών Ηγέτη —  έτηλεγραφούντο μεν προς γνώσιν τού 
Πανελληνίου, αλλά δεν παρεδίδοντο «ίς τον προορισμόν των. Λες καί κατε- 
βροχθίζοντο από τήν Αερναίαν "Τάραν τής Έλλαδικής Εντροπής, ή οποία 
έπεξέτεινε τό συνωμοτικό ’Αρχηγείο της καί είς τό ειρηνικό Νησί, τήν Σύρο, 
όπόθεν διήρχετο τό τηλεγραφικό καλιό δ ιο.

Πρέπει νά τονίσω ότι ημείς όλοι στην Νέα 'Ύόρκη δεν «γνωρίζαμε τί
ποτε από όλα αυτά τά ένδοξα έργα, τά όποια κατειργάζετο τό επίσημο Κρά
τος, τό όποιον δεν ή το βερβερίνικο, ούτε πειρατικό, αφού ήτο συνταγματικό 
Κράτος τών ελευθέρων Ελληνικών θεσμών.

Καί όμως έξησκεΐτο ένα είδος πειρατείας τών τηλεγραφημάτων είς βά
ρος τού Οικουμενικού Πατριάρχη. Διότι ή Λερναία "Τδρα τής θανάσιμης 
Ελληνικής έμπαθείας πού έδερνε καί τότε τήν 'Ελλάδα, δεν καταβρόχθιζε 
μόνο τά ίδικά μας τηλεγραφήματα, αλλά καί όσα άπηυθύνοντο στον Π α
τριάρχη από άλλες χώρες. Ή  σαν ευεξήγητα τά άθρόα τηλεγραφικά συγχα
ρητήρια. Διότι, ό νεοεκλεγείς Οικουμενικός Πατριάρχης, διατελέσας Ά ρχι- 
γραμματεύς —  δηλαδή ή ψυχή τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων —  έπειτα 
Μητροπολίτης τού Κιτίου τής Κύπρου, καί κατόπιν Μητροπολίτης ’Αθηνών—  
είχε δημιουργήσει πολύμορφες σχέσεις καί φιλίες. Πλευστοί φίλοι καί θαυμα
στά! εσπευσαν νά τον συγχαρούν εξ ’Αθηνών καί από άλλες πόλεις τού Κρά
τους. Καί όμως —  «μάθαμεν κατόπιν —  κανένα τηλεγράφημα από τήν Ε λ
λάδα δέν έφθασε.

Καί άλλα δέ τηλεγραφήματα συγχαρητήρια, όπως εξηκριβώ'θη βραδύ- 
τερον, αταλέντα από τήν Κωνσταντινούπολη, από τήν Σμύρνη, από τήν Κύ
προ, από τήν ’Ήπειρο, από τήν Μακεδονία, από τήν Θράκη, από τήν Μ. ’Α
σία καί από τήν Κρήτη καί από άλλα μέρη, τά κατάπιε τό θηρίο· τής άγριω- 
τάτης 'Ελληνικής κομματικής Έμπαθείας. Τό τέρας αυτό —  ή εμπαθέστατη 
Άλληλομαχία τών Γραικών —  όταν θεριέψη, δέν γνωρίζει όρια. Τρώγει καί 
αυτήν τήν Ελλάδα τών Πέντε Θαλασσών καί τών Δύο ’Ηπείρων.

Εκατομμύρια άπό τον Πόντο, από τήν Μ. ’Ασία, από τήν Ά ν. Θράκη, 
αφήσαμε τούς χιλιάδων ετών 'Ιερούς Βωμούς καί τούς Τάφους ηρώων καί 
μαρτύρων καί μέναμε σάν ορφανοί, πρόσφυγες. ’Αλλά μέ τήν παρηγοριά καί

7
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την πίστι στην λαϊκή προφητεία: Σώπασε, Κυρά Δέσποινα! Πάλιν μέ χρό
νους .με καιρούς, πάλιν. . .

Τό χαρμόσυνον άγγελμα τής εκλογής τοΰ εν διωγμώ ζώντος Μελετίου 
ώς Οικουμενικού Πατριάρχη, μάς άνηγγέλθη στον «Εθνικό Κήρυκα» τήν 
9ην Δεκεμβρίου από τούς άνταποκριτάς μας ταυτοχρόνους: ’Από την Πόλη, 
από την ’Αθήνα καί ,άπό τό Λονδίνο. Ό  τοΰ Λονδίνου μάλιστα, ό Χρίστος 
Καίσαρης, σαν μεγαλοϊδεάτης Ήπειρώτης αγωνιστής πού ήτο, έτηλεγρά- 
φησε μέ όραματισμό τής Μεγάλης ’ Ιδέας ώς εξής, επί λέξει:

Λονδίνο, 9 Δεκεμβρίου, ’Εθνικόν Κήρυκα: Παρακαλώ, διαβιβάσατε Πα
τριάρχην Μελέτιον ευλαβή συγχαρητήρια καί ενθέρμους εύχάς όπως άξιω- 
θή λύση καί εθνικόν ζήτημα, πηγνύων ιέθνικήν σημαίαν εις Έπτάλοφον!

Τήν ίδια ήμερα έδημοσιεύετο εις τήν εφημερίδα μας, σταλμένο εκ Καλι- 
φορνίας, καί τό συμβολικό μήνυμα τοΰ πολυπικραμένου μεγάλου Άναχωρη- 
τοΰ :

«Νέαν 'Τόρκην, φροντίδι ’Εθνικού Κήρυκος, Πατριάρχην Μελέτιον. Εί
μαι ευτυχής μανθάνων εκλογήν υμών ώς Οικουμενικού Πατριάρχου. ’Εθνικόν 
Κέντρον ήρθη εις ύψος περιστάσεων. Συγχαίρω, ’Έθνος, ’Εκκλησίαν, διά 
μεγάλην επιτυχίαν.

Β Ε Ν ΙΖΕ Λ Ο Σ»

Πρέπει νά λεχθή δτι τό παραμυθένιο εκείνο ιθηρίο εις τό ειρηνικό νησί 
τήν Σύρο —  οπού επί ένα καί πλέον μήνα έτρωγε καλώδια καί τηλεγραφή
ματα, σχετιζόμενα μέ ένα Οικουμενικό 'Ηγέτη τής Χριστιανωσύνης —  δεν έ- 
πρόφθσσε νά άρχίση τον καταβροχθισμό από τήν πρώτη ήμερα τής εκλογής. 
Τό οδοντωτό στόμα τοΰ θηρίου άρχισε νά τρώγη από τήν δεύτερη ήμέρα.

’Έτσι, μόλις έγινε ή θριαμβευτική εκλογή, έλήφθησαν τήν ήμέρα εκείνη 
στήν Νέα 'Τόρκη τά εξής από τήν Κωνσταντινούπολη συγχαρητήρια τηλε
γραφήματα: Τοΰ προέδρου τής ’Εθνικής Άμύνης κ. Σταυρίδου, τοΰ Μητρο
πολίτου Χαλκηδόνος Γρηγορίου, τοΰ Συνταγματάρχου Γ. Κονδύλη, τών κ.κ. 
Άργυροπούλου, Κοονσταντινίδου, Θωμάρεις, Ν. Κυριακίδου, Παναγοπούλου, 
Στρατηγού Ζυμβρακάκη καί τής Κρητικής ’Αδελφότητος. Αυτά μόνον.

'Ό λα τά άλλα καί ιδιαιτέρως τό επίσημον άγγελμα τής Τέρας Συνόδου 
καί τοΰ Εθνικού Μικτού Συμβουλίου περί τής πανηγυρικής εκλογής τού 
Μελετίου, «διά νά συνέχιση ούτος τον 'Ιερόν ’Αγώνα τών Χρυσοσ,τόμων καί 
τών Φωτίων», τά περιάρπαξε τό αδηφάγο Έλληνοθηρίο εις τήν Σύρο καί τά 
κατεβρόχθισε! ’Έκτοτε δέ, συνεχώς, κάθε μέρα, τό θηρίο έτρωγε καλώδια 
καί τηλεγραφήματα, επί ένα καί πλέον μήνα προς δόξαν τοΰ τότε κράτους, 
τοΰ όποιου τά Συνταγματικά θεμέλια στηρίζονται εις τά ιερά « ’Ανθρώπινα 
Δικαιώματα».
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Έφαίνετο δέ περίεργο δη, πώς κατόρθωσε ή τότε Ελληνική συνωμοσία 
καί συνελάμβανε καί όλα τά εξ Αίγυπτου τηλεγραφήματα! Φαίνεται δτι εί
χαν όργανωθή σε τέλειο δίκτυο τής διάσημης εκείνης επιδρομής, ή όποια έφαί
νετο σαν πειρατεία!

"Οταν έφΟάσαμε τήν 8ην ’ Ιανουάριου 1922 εις τδ Λονδίνο, ανύποπτοι 
δι’ δσα έμηχανεύετο ή Λερναία "Τδρα, έξακολου0ούσαιμε νά απασχολούμε 
κάθε μέρα τδ καλώδιο του ειρηνικού Ελληνικού νησιού.

Τρεις ημέρες προτήτερα, την 5ην ’ Ιανουάριου, κατέφθασεν έξ ’Αθη
νών, έν καιρώ χειμώνος, καί εκείνος ό θλιβερός ό Τραπεζούντος Χρύσανθος, 
σταλμένος άπδ τδ θλιβερότερο Κυβερνητικό καθεστώς.

Έζήτησε νά διαφώτιση τήν κοινή γνώμη τού Λονδίνου καί τον Καντερ- 
βουρίας δτι ή εκλογή τού Πατριάρχη είναι παράνομος.

"Ομως, ό κ. Τραπεζούντος εύρήκε όλες τις θύρες κλειστές, διά τά φι- 
λάδελφα δέ αυτού αισθήματα θά αναπτύξω εις ειδικό κεφάλαιο. Τον περιε- 
φρόνησε καί ό Καντερδουρίας.

Ό  ΙΙατριάρχης —  μόλις έφθάσαμε στο Λονδίνο —  τηλεγραφούσε κά
θε μέρα στην Κωνσταντινούπολη. Διεβίβαξε οδηγίες. Καθίστα Τοποτηρητήν 
τον Μητροπολίτην Καισαρείας Νικόλαον. "Εδιδε εντολήν δπως συνεχισθούν 
αί έργασίαι τής 'Ιεράς Συνόδου καί τού Μικτού Συμβουλίου υπό τήν προε
δρίαν τών ’Επιτρόπων του. Έκράτει τδ Εθνικόν Κέντρον ενήμερον τών έν 
τή ’Αγγλική πρωτευούση ενεργειών του καί έν γένει εύρίσκετο εις άμεσον 
επαφήν μετά τών υπευθύνων καί τών φίλων του.

Ό  Πατριάρχης τηλεγραφούσε αβέρτα προς πάσαν διεύθυνσιν. Ή  σαν 
δέ συνήθως μακροσκελή τά τηλεγραφήματά του. Τά έκ νέας 'Τόρκης καί έκ 
Λονδίνου άποσταλέντα έστοίχιξαν ολόκληρη περιουσία. Καί δμως έπήγαιναν 
χαμένα τά δαπανηρά μακροσκελή μηνύματα, έφ ’ δσον εξακολουθούσε νά τά 
καταβροχθίζη εις τήν Σύρο 6 Μινώταυρος τής άγριωτάτης εμπάθειάς καί 
τού άντισυμμαχικού καί αδιαλλάκτου συγκροτήματος τών ’Αθηνών, τό όποιον 
«έπάκτωσε» καί τον θλιβερόν τον Τραπεζούντος διά νά «συγυρίζη» δεόντως 
τον «παράνομον» καί «καθηρημένον» απλόν τώρα Μοναχόν Μελέτιον!

Χαμένα λοιπόν ολα τά τηλεγραφικά έξοδα, έφ ’ οσον τό θηρίο τής έν 
παραφροσύνη διατελούσης νεοελληνικής εμπαθείας έλάμβανε τήν τόλμη καί 
τήν ανήκουστη ενώπιον δλου τού κόσμου, ευθύνην, νά άπομονώση τον πνευ
ματικόν ’Αρχηγόν τών εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων τής Οι
κουμένης !

Πρέπει νά τονίσω δτι τό πρωτοχρονιάτικο μήνυμα πού έστειλε εις τό 
Πατριαρχείο ό Πατριάρχης Μελέτιος ό Δ ' ή το ωραιότατο. ’Αριστοτεχνική 
ποιητική ζωγραφιά. Είκόνιζε τήν όλη, τήν θλιβερή συμφορά πού έπληξε τό 
έν αλληλαμαχία φθειρόμενο γένος τών Ελλήνων.
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Την 14ην ’ Ιανουάριου (Ιην κατά τό παλαιόν ή αερολογίαν), ό ΙΙατριάρ- 
χης 'απευθυνόμενος προς τον Τοποτηρητήν, τον Μητροπολίτην Καισαρείας 
Νικόλαον, έτόνισε:

«Ό  Δύσας σήμερον χρόνος καταλείπει την ’Εκκλησίαν καί τό Έ νος έν 
καταστάσει σκάφους, ιδεινώς παλαιόν,τος έν ζοφερά νυκτί χειιμώνος μετά πλη
ρώματος άλληλοσπαρασσομένου. Είθε οΐ ποιμένες τής Εκκλησίας καί οι Κυ- 
βερνώντες τοΰ ’Έθνους, συν παντί τω πληρώματι έορτάσωμεν, επί ανατολή 
νέου ενιαυτού νηνεμίαν έν κραυγή: Σώσον, Κύριε!»

Αΐ, λοιπόν. Αυτό τό αριστοτεχνικό μήνυμα, καθώς καί δλα τά τηλεγραφικά 
έξαγγέλματα ενός Οικουμενικού Πατριάρχη, διά την ζωήν καί την δράσιν 
τού οποίου —  προ παντός εις την δραματικήν εκείνην περίοδον —  ένδιεφέρετο 
ολος δ κόσμος, είδικώτερον δε ένδιεφέραντο δλοι οι άνά τον κόσμον ’Ορθόδοξοι 
λαοί, δεν εφθασαν εις τον προορισμόν των. Ή  άποτυφλωιμένη Έλλαδική συνω
μοσία αδιαφορούσε εάν δημιουργούσε ένα «ληστρικό» σκάνδαλο παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος καί εάν έκινδύνευε τό πολιτισμένο, τό φιλελεύθερο, των φιλε
λευθέρων συνταγματικών θεσμών Κράτος νά στιγματίζεται ώς «βερβερίνικη 
πειρατική φωλεά».

Επαναλαμβάνω δτι ημείς δεν έγνωρίζαμεν τίποτε περί τής ένέδρας εις 
τήν Σύρον. ’Απολύτως τίποτε, τόσον δταν ειμε'θα .εις τήν Νέαν 'Τόρκην ο- 
σον καί κατόπιν δταν μετέβημεν εις τό Λονδΐνον.

Ένομίζαμε δτι ό κόσμος εις τήν πρωτεύουσαν τού αλυτρώτου Γένους συ
νεχώς καί καθ’ έκάστην ημέραν, από ενός μηνός, θά έλάμβανε γνώσιν περί 
δλων τών λεπτομερειών από τά επίσημα τηλεγραφήματα προς τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον.

’Αλλά οποία έκπληξις! 'Ένα πρωί λαμβάνομεν στό Λονδίνο από τήν 
Ρουμανία τηλεγράφημα τού κ. Κωνσταντινίδη, μέλους τού Μικτού Συμβουλί
ου τών Πατριαρχείων, δ όποιος μάς άνήγγειλεν δτι έρχεται με τήν ταχεία 
αμαξοστοιχία νά υποδεχθή τον Πατριάρχη εκ μέρους τού ’Εθνικού Κέν
τρου.

Ό  κ. Κωνσταντινίδης, ένας έξοχος ομογενής, πού καλλιεργούσε με τήν 
ίδια επιτυχία τόσον τον Κερδώο δσον καί τον λόγιο Ερμή, προσέθετε εις 
τό τηλεγράφημά του δτι «επί ένα τώρα μήνα μέχρι χθές, οπότε είχα άφίσει 
τήν Κωνσταντινούπολη, ούδεμία εϊδησις έλήφθη .εις τό Φανάρι έκ μέρους τής 
'Τμετέρας I Ιαναγ ιότητος» !

Συμφορά ιμας! Τό απροσδόκητο εκείνο άγγελμα έπεσε σάν βόμβα εις τό 
Ρίτς Χοτέλ. Φρίκη! Ό  κόσμος στήν Κωνσταντινούπολη έβασανίζετο από αγω
νία επί πέντε σχεδόν εβδομάδες. ΤΙ 'Ιερά Σύνοδος καί τό Μικτό Συμβούλιο
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άγωνιοΰσαν, διότι, επί τέλους, δεν έγνώριιζαν εάν δ Πατριάρχης έδέχθη την 
πανηγυρικήν εκλογήν ή όχι !

Ή  ■απροσδόκητη εκείνη έπισκεπτική οβίδα, που έπεσε εις τό Ρίτς Χο- 
τέλ μάς είχε ζαλίσει. Καί δεν έγνωρίζαμε τί έπρεπε νά πράξωμεν διά νά 
έπ ικοivoj νήσουμε κατά τρόπον ασφαλή με τό έν αγωνία ευρισκόμενον Εθνι
κόν Κέντρο ν.

Γίνεται γενική έρευνα από τά τηλεγραφικά Πρακτορεία. 'Όλα μάς πλη
ροφορούν ότι ή υπηρεσία των διεξάγεται διά του καλωδίου που διέρχεται από 
τήν νήσο Σύρο!

Απορούσαμε τί έπρεπε νά πράξωμε διά νά έπικσινωνήσωμε τηλεγραφώ 
κώς με τό Εθνικό Κέντρο εν ασφαλεία. "Ενα μόνο ένεδεικνύετο μέσον aoipar 
λείας. Διά τού ασυρμάτου.

’Αλλά τέτοιος σταθμός δεν υπήρχε εις τήν Κωνσταντινούπολη διά ιδιω
τικήν υπηρεσίαν. Μέ ασύρματον ήσαν εφωδιασμένα τά εις τον Βόσπορον ναυ
λοχούντα συμμαχικά πολεμικά. Καί μάς ήλθεν ή σκέψις νά ενεργήσουμε προς 
επικοινωνία μέ τό Πατριαρχείο, μέσω τού Αγγλικού Ναυαρχείου.

Ευτυχώς ή δυσκολία έλΰετο αυθημερόν. Ό  κ. Ν. Κυριακίδης, ό ομογε
νής εφοπλιστής, 6 πασίγνωστος εις τον Ελληνισμό τής ’Αμερικής διά τάς 
έθνικάς καί άλλας παντοίας κοινωφελείς υπηρεσίας του —  6 όποιος έγνώριζε 
τί γίνεται εις τήν Κωνσταντινούπολη —  μάς τηλεγραφεί οτι μετ’ αυτού, δια- 
μένοντος εις τήν Βράϊλαν, δυνάμεθα νά επικοινωνούμε τηλεγραφικώς καί ε
κείνος θά μεταβιβάζη «τά προς τον όν όρον» πατριαρχικά τηλεγραφήματα. 
Δόξα σοι ό Θεός, οτι τό μέγα πρόβλημα έλύετο.

Καί έτσι, ένας Οικουμενικός Πατριάρχης, πνευματική κορυφή των ε
κατομμυρίων ’Ορθοδόξων έν τώ κόσμω, θά ήμπορούσε νά εχη τό προνόμιο νά 
στέλλη καί αυτός, χωρίς εμπόδιο·, ένα τηλεγράφημα, προνόμιο πού έχάρισε 6 
πολιτισμός καί εις οίονδήποτε άλλον πτωχόν βιοπαλαιστήν.

—  ’Εμπρός, λοιπόν, μοί λέγει 6 Πατριάρχης —  νά στείλης εις τον κ. 
Κυριακίδη τά σπουδαιότερα των κατακρατηθ έντων τηλεγραφήματα.

Αυτό δε καί έπραξα αυθωρεί. Σάν «'Τπουργός τού Πολέμου» πού ή
μουνα, ένήργησα μέ κεραυνικό μένος. Ό  άλλος όμως, δ εκ Σικάγου συνάδελ
φός μου, πού κρατούσε τά δύο χαρτοφυλάκια, των ’Εσωτερικών καί Οικονο
μικών (χωρίς τσεντίσσιμο στο Ταμείο) άπορούσε —  πώς μέ τόσα έξοδα —  
θά 'μπορούσαμε νά γλυτώσουμε από τό πολυδάπανο Ρίτς Χοτέλ. Κινδυνεύαμε 
νά μείνουμε «αμανάτι». Ό  κ. 'Τπουργός «φοβείτο πολύ αυτό τό δράμα τής 
άπενταρίας!

"Ομως, δ καλός Θεός μάς έστειλε τον οικονομικόν μας λυτρωτήν. Ή το 
δ κ. Παντελής, ο εφοπλιστής από τον Μαρμαρά, δ όποιος μάς έσωσε από 
τον κίνδυνο νά μείνουμε «αμανάτι». 'Ως δέ εχω αναφέρει, δ εκ Μαρμαρά κα
ραβοκύρης έχάρισε εις τον Πατριάρχη καί άλλα εφόδια διά νά πάμε εις τό
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Παρίσι, εΙς ξενοδοχείο ανάλογο με τήν θέση ενός Οικουμενικού Πατριάρχη.
Ό  κ. Κυριακίδης 'μάς άνήγγειλεν ότι έλαβε τόσα τον αριθμόν τηλεγρα

φήματα, τά οποία μετεβίβασε καί αυτός τηλεγραφικώς εις τήν Κωνσταντι
νούπολη. 'Έχει καλώς. Μοί έπέρασεν όμως ιμία ακέψις. Καί λέγω εις τον 
Πατριάρχη:

—  Καλά ό κ. Κυριακίδης έλαβε τά τηλεγραφήματα καί τά μετεβίβασεν, 
ώς λέγει. ’Αλλά έξεταστέον: Παρελήφθησαν άραγε εις τήν Κωνσταντινού- 
πολιν; Έ δώ είναι τό πρόβλημα.

Εις τον Πατριάρχη έφάνη εύλογη ή παρατήρησις. Καί τηλεγραφώ, κατ’ 
εντολήν του, προς τον κ. Κυριακίδη νά μάς άπαντήση εάν έχη εΐδησιν περί 
τής ασφαλούς παραλαβής τών πατριαρχικών τηλεγραφημάτων προς τους έν 
Κωνιαντινουπόλει. Ό  κ. Κυριακίδης, 'ανυπόμονος καί αυτός —  όπως ήμα
σταν καί ημείς επί ένα καί πλέον μήνα, διότι ή Έλλαδική συνωμοσία μάς 
εκαμνε «μποϋκοτάζ» —  κάμνει 'έρευνας εις τά ρουμανικά τηλεγραφεία καί ά- 
ποδεικνύει οτιν οΐ έν τοΐς Πατριαρχείοις δεν είχαν λάβει πάλιν ούτε μίαν 
λέξιν!

Είχε μείνει κατάπληκτος καί εκείνος ό ιέκ Μαρμαρά Μεγαλοέλλην πατριώ
της. Τί δέ άπεδειξεν ή ερευνά; ΆπεδείχΟη οτι ένεκα βλάβης κάποιας γραμ
μής τής απ’ ευθείας συγκοινωνίας Ρουμανίας —  Κωνσταντινουπόλεως, τά 
τηλεγραφήματα από τον σταθμό τής Βραΐλας μετεβιβάσθησαν ε.ίς τά Πα
τριαρχεία μέσω Θεσσαλονίκης! ’Εκεί δέ τά κατέτρωγε —  όπως καί εις τήν 
Σύρο —  ή ένεδρεύουσα Λερναΐα "Τδρα τής ακαταμέτρητης Έλλαδικής εν
τροπής που έλάμβανε τον χαρακτήρα πανορθοδόξου καί διεθνούς σκανδάλου 
εις βάρος τής μαρτυρικής Πατρίδος. . .

Τότε δ κ. Κυριακίδης ήναγκάσθη νά άποστείλη αντίγραφων όλων τών 
τηλεγραφημάτων διά συστημένης επιστολής εις τά Πατριαχεία.

Κλείων τό σημερινό κεφάλαιο, τού οποίου τά γεγονότα τής μεγάλης εν
τροπής θά έπρεπε νά αποτελόσουν θέμα γκαγκστερικού μυθιστορήματος, επα
ναλαμβάνω :

Ή  δύσμοιρη Ελλάδα άγωνιούσε. Ή σαν δέ καί οΐ παραμονές νά δια- 
πραχθή τό έγκλημα τής ιστορικής ’Αδικίας. Καί όμως: Ούτε δ κίνδυνος τής 
στρατιωτικής καταρρεύσεως καί τής απώλειας τού Πόντου, τής Μ. ’Ασίας καί 
τής Θράκης, ούτε ή κατακραυγή τού συμμαχικού κόσμου —  νικητών τού 
Παγκοσμίου Πολέμου —  δεν ΐσχυσαν νά δαμάσουν τήν αγριότητα τών θη
ρίων τής Έλλαδικής ’Εμπαθείας. Διότι τις μαύρες έκείνες ημέρες έγινε από
πειρα. δολοφονίας καί τού ήρωος Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, δεχθέν- 
τος τά βόλια άνανδρων ανθρωποκτονίαν. . .

’Εφεξής θά. πρέπει νά γίνη αναγραφή τών όσων κατειργάζετο εις τδ 
Λονδΐνον εναντίον τού μαρτυρικού Πατριάρχη έκεΐνος δ θλιβερός δ Τραπε-
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ζούντος, αποστολείς από τό Κυβερνητικό καθεστώς των Αθηνών διά νά δια
φώτιση τον Κ άντε ρβ ουρίας και την κοινή αγγλική γνώμη περί τής παρανό
μου εκλογής του Πατριάρχη!

Εις τό επόμενο: Π ώς έπεσα στα διπλωματικά δίχτυα τοϋ Τραπεζούντος
κλπ.

Έν συνεχεία: Ή  συνέντευξις του Πατριάρχη μέ τον Βρετανό Πρωθυ
πουργό. Επίσης καί μέ τον Καρτερβουρίας κλπ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΑΟΜΑΧΙΑΣ

Ή  έντύπωσις των έν Ούάσιγκτων επισήμων διά τήν νεοελληνι- 
νικήν άκαταστασίαν.— Εκείνοι πού μεταφέρουν πολιτικός έρι
δας του παλαιοϋ κόσμου κρίνονται ώς άνεπιδύμητοι πολίται έν 
’Αμερική;— Πρέπει νά έπαναστατοϋν οί λαοί όταν πρόκειται 
περί τών Ιερών Βωμών καταλυομένων;— Μία άποκαλυπτική συ- 
νέντευξις στό Λονδίνο.— Μπορεί ή Θεία Πρόνοια νά σώση τήν 
'Ελλάδα όταν τήν ένταφιάζουν οι ίδιοι οί "Ελληνες άλληλοτρω-

γόμενοι;

Εις τον πολυάσχολο Πατριάρχη έξέφρασα τήν έξης πρόθεσίν μου: «'Ότι 
επιθυμώ νά επικοινωνήσω μέ τον εν Λονδίνω παρεπιδημούντο δυστυχισμένο 
Πρωθυπουργό τής Ελλάδος. Καί νά του ανακοινώσω τά δσα έλέχθησαν επί 
παρουσία μου από τον ’Άγγλο Πρωθυπουργό προς τον ’Εθνάρχη τών ’Αλυ
τρώτων διά τήν μαύρη τύχη, πού αναμένει τήν 'Ελλάδα καί δτι ή συμφορά 
του Ελληνισμού θά είναι ανάλογη προς τήν καταστροφή τής 29ης Μαΐου 
1453, δταν οΊ Τούρκοι, έκυρίευσαν τήν Κωνσταντινούπολιν».

Εις τον Πατριάρχη προσέθεσα οτι επιθυμώ νά συνομιλήσω καί μέ τον 
Τραπεζούντος Χρύσανθον τον όποιον μετεχειρίσθη ή τότε άντισυμμαχική Κυ- 
βέρνησις τών ’Αθηνών ώς όργανό καί τον άπέ,στείλε εις τό Λονδίνο διά νά 
δη,λητηριάση τούς επισήμους κύκλους τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας εναντίον 
τού Μελετίου ώς παρανόμου —  βεβαίως καί καθηιρημένου 'ψευτοπατριάρχη!

Ό  Πατριάρχης, πολύπειρος εις παντοίους αγώνας, ήτο Πνευματικός Η 
γέτης, εύρυτάτων προσανατολισμών. ’Ητο μεγαλοϊδεάτης, πλειστάκις δέ έ
δειξε καί γνωρίσματα μεγαλοψυχίας, προ πάντων δταν, τό 1921 καταδιωκό- 
μενος από τό άντισυμμαχικό καθεστώς τών ’Αθηνών κατέφυγεν εις τήν ’Α 
μερικήν, δπου, ελεύθερα, εις ελεύθερη χώρα, έξασκούσε τά ποιμαντικά του 
καθήκοντα, ώς Μητροπολίτου ’Αθηνών, άνευ αστυνομικών επεμβάσεων. Τήν
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εποχή δέ εκείνη τό εν ’Αμερική ποίμνιον ύπήγετο εις την διοικητική ποιμαντο
ρία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

'Όταν εύρί σκέτο στήν Νέα 'Τόρκη εΐχεν έκλεγή Οικουμενικός Πατριάρ
χης καί έπήγαμεν εις τό Λονδίνο. Ό  Πατριάρχης αισθανόμενος σπαραγμόν 
ψυχής δτι κατά τήν κρισιμωτάτην εκείνην περίοδον, που οι Κριταί τής Γής 
(οδηγούσαν εις τό σταύρωμα τήν άτυχη πατρίδα, ολόκληρος δέ ό Ελληνικός 
κόσμος έφθείρετο εις Έλληνοκτόνον αλληλοσπαραγμόν, ένέκρινε τήν επιθυ
μίαν μου νά επικοινωνήσω με τους θανάσιμους αντιπάλους του.

Μοί άπήντησε με πνεύμα άνωτερότητος. Καί μεγαλοφροισύνης. Προκει- 
μένου είδικώτερον διά τον Τραπεζοΰντος, τον θανάσιμον πολέμιον, ό Πατριά- 
χης, οχι μόνον μοί έχάρισε τήν συναίνεσίν του, αλλά ,μοί έδωκε καί τήν προσθε
τήν εντολήν νά εΐπω εις τον Χρύσανθον ότι πολύ ευχαρίστως θά τον έδέχετο 
καί ό ίδιος προς συνομιλίαν υπέρ του γενικού καλού.

Λιά τον Μητροπολίτην Τραπεζούντος είχα παλαιόν έκτίμησιν. Ή κουα 
δτι είναι νεοϊδεάτης, φίλος τής δημοτικής γλώσσας καί δτι υπήρξε πρόμαχος 
υπέρ τής προσεγγίσεως τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας μέ τήν Άγγλικανικήν 
'Ομολογίαν.

ΉσΟανόμην έκτίμησιν καί διά τό πολύπλευρο δημιουργικό του έργο εις 
τήν Επαρχία του, τήν Τραπεζούντα. Ή κουα πάντοτε καλά από τούς Πον
τίους. Προσθέτω όμως καί τούτο: Διατελέσας εις τήν Νέα 'Τόρκη μέλος 
τού Εκτελεστικού Συμβουλίου τού Ελληνικού Τιμήματος τής Όργανώσεως 
Near East Relief, τού μεγάλου εκείνου φιλανθρωπικού κινήματος των 
’Αμερικανών προς περίθαλψιν των Χριστιανών τής Εγγύς ’Ανατολής, ή
κουα πάντοτε εύφημα λόγια άπό ’Αμερικανούς καί 'Έλληνας διά τήν γενναί- 
αν δράσιν τού Τραπεζούντος. Πρέπει όμως νά προσθέσω καί τό εξής: ΟΙ 
’Αμερικανοί εκείνοι φιλάνθρωποι, πού είχαν .συνδέσει τήν ζωή τους μέ τά ζη
τήματα καί τά προβλήματα τής ’Εγγύς ’Ανατολής, είχαν παραξενευθή διά 
τήν πολιτικήν καί (εκκλησιαστικήν γραμμήν, πού ήκολούθησε ό Χρύσανθος 
κατά τήν μετέπειτα μαύρην εκείνην διά τον Ελληνισμόν περίοδον. Παραξε
νεύτηκαν καί έλυπήθηκαν όταν έφθαναν εις τήν Νέαν 'Τόρκην τηλεγραφή
ματα δτι, προκειμένου διά τον νεαεκλεγέντα Οικουμενικόν Πατριάρχην, δ 
Τραπεζούντος συνεμάχησε μέ τούς εχθρούς τού Μελετίου καί συνετάχΟη, έξ 
ολοκλήρου, μέ τάς απόψεις τής άντισυμμαχικής ’Αθηναϊκής Κυβερνήσεως, 
τής όποιας έγινε πειθήνιον δργανον. Έπήγε δέ καί εις τό Λονδίνο νά πολε- 
μήση τον Πατριάρχη!

'Ο Χρύσανθος διέμενε εις τό ξενοδοχείο «Κώρζον» τού Λονδίνου. Τού 
έτηλεφώνησα ένα πρωί δτι επιθυμώ νά τον έπισκεφθώ. Μοί ώρισε δέ συνέν- 
τευξιν διά τό απόγευμα τής ιδίας ημέρας.

Έπήγα αρματωμένος διά νά τον διαφωτίσω διά μερικά ζητήματα, πού
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έπρεπε νά γνωρίζη και ταύτόχρημα νά άντιληφθώ τάς απόψεις του. Τά της 
συνδιαλέξεως τά εκθέτω 'έν συντομία, από όσα έχω σημειωμένα εις τό Η με
ρολόγιό μου.

Ό  Ιεράρχης μοί είχε ζητήσει παντοίας πληροφορίας. ’Ήθελε νά δια- 
φωτισθή διά τά ,έν Αμερική Ελληνικά ζητήματα καί προβλήματα.

Επειδή δε ήνοίχθη, επικαίρους, ή συνομιλία δια την ζωήν καί την δρά- 
σιν των εν ’Αμερική αποδήμων αδελφών, έλαβα αφορμήν καί του περιέγραψα 
τάς ύποδοχάς καί τάς έξαιρετικάς τιμάς, που επεδαψίλευσαν εις τον νεοεκλεγέν- 
τα Οικουμενικόν Πατριάρχην. Ή σαν αι έξαιρετικαί τιμαί εις τον Λευκόν Οί
κον από τον Πρόεδρον Χάρντιγκ. ’Από τήν ’Αμερικανικήν Γερουσίαν. ’Από 
Εκκλησιαστικές ’Οργανώσεις διαφόρων Αμερικανικών Δογμάτων. ’Από Πα
νεπιστήμια, τά όποια του άπένειμαν τιμητικούς ακαδημαϊκούς τίτλους καί από 
πόλεις, πού τον άνεκήρυξαν επίτιμον πολίτην αυτών.

Δεν παρέλειψα νά τονίσω καί τήν κατάρα πού μάς δέρνει. Τήν κατάρα 
τής άλληλομαχίας.

ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Με τήν συγκατάθεση τού μεγαλοπράγμονος, τού μαρτυρικού Πα- 
τριάρχη, άνέλαβα νά συνομιλήσω στο Λονδίνο με τον θλιβερό 'Ιεράρ
χη τής Τραπεζούντος. —  ’Επίσης δε καί με τον παρεπιδημούντο, τον 
δυστυχισμένο Πρωθυπουργό τής μαρτυρικής Ελλάδας. —  Τά όσα διε- 
κήρυξεν ό Χρύσανθος. —  Έν συνεχεία οι κεραυνοί τού Βρεταννού Π ρω
θυπουργού. —  «Μικρή, αλλά έντιμη Ελλάδα, έστω καί μέ σύνορα τής 
Μελούνας!»

Έ φ ’ όσον ό 'Ιεράρχης ήκουε .με ενδιαφέρον τά όσα πληροφοριακά τού 
διηγάμουνα, έτόνι.σα καί τήν θλυβεράν έντύπωσιν πού έπροξένησεν εις τούς 
επισήμους τού Λευκού Οΐκου ότι εύρέθησαν ομογενείς μας, λεγόμενοι 'Έλλη
νες Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι, έκ των τάξεων τών πολιτικώς διαφωνούντων, οί 
όποιοι ωθούμενοι από κομματικήν εμπάθειαν καί ενεργούντες κατ’ έπιταγήν, 
άπηύΟυναν σωρείαν ομοιομόρφων τηλεγραφημάτων εις τον Λευκόν Οίκον. Καί 
ζητούσαν νά μη γίνη δεκτός από τον πρόεδρον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης, ώς παρανάμως έκλεγείς!

Καί προσέθεσα είς τον συνομιλητήν 'Ιεράρχην τής Τραπεζούντος: «Ε ν
νοείται ότι ό Πατριάρχης «πέρασε Οριαμβευτικώς από τον Λευκόν Οίκον. 
’Από τάς ένεργείας όμως καί τάς δυσφημιστικός έκείνας επιθέσεις τών αν
τιθέτων, παρέμεινεν είς τούς ’Αμερικανούς ή άπογαητευτική έντύπωσις διά
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την θλιβερών εμπάθειαν του νεοελληνικού κόσμου. Φιλέλληνες Γερουσιασταί, 
μετά των οποίων ήλθεν εις επαφήν ό Πατριάρχης, συνοδευόμενος και υπό 
τριών ομογενών, του είπαν, ως είμαι εις θέσιν νά γνωρίζω, καί τά έξης διά 
την νοοτροπία τών αδιόρθωτων καί των θλίβεροοτάτων έμπαθειών: «Οί "Ελ- 
ληνες, οί όποιοι κατά τούς τελευταίους πολεμικούς καί διπλωματικούς θριάμ
βους (όταν εμεσουράνει τό άστρον του μεγάλου πολιτικού) κατεπλήξατε τον 
κόσμο καί άνεβιβάσατε παντού είς ύψη δυσθεώρητα τά ηθικά σας κεφάλαια, 
κινδυνεύετε τώρα νά χάσετε τό παν. Αυτή δέ ή άλληλομαχία καί ό κομματι
σμός πού έξωθεν μετεφύτευσαν οι "Ελληνες τής Αμερικής —  είς την χώ
ραν μας όπου τά δημοκρατικά ιδεώδη αποτελούν την βάσιν τής όλης μας 
ζωής -— κινδυνεύουν νά απογυμνωθούν από κάθε συμπάθειαν καί έκτίμησιν!»

Καί προσέθεσα δσα φρονούν οί ιέν Αμερική Γερουσιασταί καί άλλοι επί
σημοι (δπως βεβαίως φρονούν καί οί εν Α γγλία ), τονίσας προς τον υψηλόν 
συνομιλητήν μου τά εξής: «’Αφού υπάρχει κίνδυνος —  δπως τονίζουν οί φι
λέλληνες φίλοι μας —  νά βιαισθήτε καί νά ύποχρεωθήτε υπό τής δυσμενε- 
στάτης Ευρωπαϊκής διπλωματίας νά εκκενώσετε τά αιματοβαμμένα εδάφη σας, 
την Μ. ’Ασίαν καί τήν Θράκην, παυσατε, τουλάχιστον, την άπελπίζουσαν άλ
λη λομαχίαν. Παρουσιάσατε είς τήν χώραν μας ναύτην τής ’Ελευθερίας, ήνω- 
μένον μέτωπον ενεργειών καί μη καταναλίσκεσΟε είς ολέθριους, άκάρπους 
αγώνας, δπως εκείνος ό στρεφόμενος κατά τού Οικουμενικού Πατριάρχου, 
εναντίον τού οποίου έστάλησαν είς τον Λευκόν Οίκον, βροχηδόν καταγγελίαι, 
αί όποια: έγέμισαν, πλειστάκις, τά καλάθια τών αχρήστων!»

"Οταν διηγόμουνα δλα αυτά, μέ κάποιον, βέβαια, εξαιρετικόν τόνον, πα- 
ρετήρησα δυσφορίαν .είς τό πρόσωπον τού υψηλού συνομιλητού. ( ’Ασφαλώς 
δυσφορίαν ;θά έδείκνυε οίοσδήποτε άλλος παρόμοιας αρχιερατικής συνομοτα
ξίας —  συνομιλητής).

Μέ τό βλέμμα του, τό όποιον είχε γίνει προς στιγμήν, απλανές, μέ κά
ποιαν νευρικήν του σύσπασιν, πού «πήρε τό μάτι μου καί μέ τήν θλιβερών πε- 
λιδνότητα ό 'Ιεράρχης τής Τραπεζούντος, δσον καί άν ήθελε νά έπιτηδευθή 
αταραξίαν, επρόδιδεν όμως τάς ενδιαθέτους σκέψεις του. Καί τήν δυσφο
ρία του.

Επειδή, ως ενόμισα, ή στιγμή ήτο ψυχολογημένη, έκύτταξα κατάμματα 
τον συνομιλητήν πού ήθελε νά μάθη τά εν ’Αμερική ζητήματα, καί τού προσέ
θεσα:

«Ά π ό ’Αμερικανούς, Σεβασμιώτατε, μέ τούς οποίους συνέρχομαι είς 
τήν «Επιτροπήν ΙΙεριθάλψεως τών Χριστιανών τής ’Εγγύς ’Ανατολής», έχω 
ακούσει τόσα πολλά καλά διά τήν δράσιν σας είς τήν Τραπεζούντα. Οί ίδιοι 
όμως οί ’Αμερικανοί —  άς μού επιτροπή ή ειλικρινής παρρησία —  ξενίζον
ται τώρα —  διότι έφαντάζοντο ότι ο 'Ιεράρχης τής Τραπεζούντος θά έπρεπε
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νά ιμήν ιεύρίσκεται 'εις τό πλευρόν εκείνων, οι όποιοι διά τής άνεπαρκείας τών 
συντελούν εις την παράτασιν των μαρτυρολογίων, οδηγούν δέ εις τελικόν ξερ- 
ρίζωμα τους "Ελληνας τής ’Αλυτρώτου Ελλάδος. Συμπίπτει νά είναι ακριβώς 
αυτή καί ή ϊδική .μου άντίληψις. 'Ομολογώ δέ —  σάς ομιλώ μέ ειλικρινή παρ
ρησία —  οτι ξενίζομαι καί εγώ δτι ύπερμαχεΐτε υπέρ συγκροτήματος, τό ό
ποιον 'θέτει εις τρομερόν κίνδυνον ό'χι μόνον την Μ. ’Ασίαν, αλλά καί την 
Θράκην, την ιδιαιτέραν σας πατρίδα, που είναι καί ίδική μου άμοιρη πα
τρίδα. Δέν θέλω νά προσθέσω, Σεβαισμιώτατε, ότι ηχούσα καί τούς (οργανω
μένους Ποντίους τής ’Αμερικής νά δυσφορούν, διότι ό Μητροπολίτης τής 
Τραπεζοΰντος ειυρίσκεται αντιμέτωπος προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, εις 
στιγμάς τόσον κρίσιμους διά την πατρίδα μας, Σιευς, "Αγιε Τραπεζοΰντος, 
μέ τόσα πολλαπλά προσόντα καί μέ ηθικά κεφάλαια ’Εκκλησιαστικών αγώνων 
καί μέ πνευματικά σπινθηροβολήματα, μήπως βλέπετε τά φλέγοντα ζητή
ματα καλλίτερον, ή μήπως, άρά γε, εχομεν ημείς άδικον, πλανώμενοι;»

Έ τσι, έδωκα διέξοδον εις τον 'Ιεράρχην διά νά ακούσιο τάς · απόψεις
του.

Ό  Τραπεζοΰντος μοί άπήντησε εις γλώσσαν δικανικήν. Μοί άνέφερε τούς 
πολλαπλούς αγώνας του εις την Τραπεζούντα καί εις την Θράκην καί τήν 
μακράν συνεργασίαν του μέ τήν Κυβέρνησιν τού Έλευθερωτού τού Ελλη
νικού κόσμου. Μοί έτόνισε ,δέ και τά έξης: «Τό προνόμιον, βέβαια, τού πα
τριωτισμού δέν ή μπορεί νά τό διεκδική άποκλειστικώς ή τών Φιλελευθέρων 
’ Ιδεολογία, όπως τήν ονομάζετε. ’Εάν Πατρίς σημαίνη Βενιζελισμός, τοιού- 
τος μάλιστα, όπως έξεδηλώθη εις τήν κατά τά τελευταία έτη εσωτερικήν πο
λιτικήν του έν Έλλάδι, μά τήν αλήθεια, δέν γνωρίζω τί πρέπει κανείς νά εί- 
πη διά τοιαύτην πατρίδα». :

Συνεχίζων τά έπιχειρήματά του προσέθεσε: «Έ γώ, φίλε μου, τήν Πα
τρίδα τήν βλέπω άπρόσωπον. Έφ* οσον ύπάρχη μία Κυβέρνησις, έκπηγάσασα 
διά καθολικής ψηφοφορίας, έκ τών σπλάγχνων τού λαού, εχομεν ύποχρέωσιν 
νά ταχιθώμεν άνεπιφυλάκτως εις τό πλευρόν της καί προ πάντων όταν άντι- 
κρύζωμεν τόσον σοβαρούς εξωτερικούς κινδύνους. Τί θέλετε νά κάμω διά νά 
λέγωμαι πατριώτης; Νά επαναστατήσω καί νά κηρύξου τον πόλεμον κατά 
τού καθεστώτος, όπως κάμνουν οι έν Κωνσταντινουπόλει; Αυτό εννοείτε ότι 
σημαίνει φιλοπατρίαν; -· ’ ··>.·

Προφανώς, ό Μητροπολίτης τής Τραπεζοΰντος, άναφεράμενος εις τούς 
έν Κωνσταντινουπόλει έννοούσε τήν « ’Εθνικήν ’Άμυναν», ή οποία ώργανώθη 
διά νά δράση προς άμυναν υπέρ ιερών βωμών, οί οποίοι ήπειλούντο νά άφα,- 
νισθούν, εάν έξακαλουθούσε υφιστάμενον τό έν Άθήναις καθεστώς, τό οποί
ον εύρέθη άντιμέτωπον προς τούς Συμμάχους, τούς νικητάς τού παγκοσμίου 
πολέμου, κριτάς δέ καί τών τυχών τού Ελληνικού κόσμου, σφαγιασθέντος 
καί τότε. ’Εννοούσε δέ βεβαίως καί εκείνους έν γένει, οί όποιοι άνέδειξαν ώς
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Οικουμενικόν Πατριάρχην και Εθνάρχην του ’Αλυτρώτου Ελληνισμού, τον 
Μελέτιον, ώς φιλελεύθερον καί ώς φίλον καί συμπολίτην τοϋ Ελευθερώσου του 
Ελληνικού κόσμου.

Αυτόν τον νέον Οικουμενικόν Πατριάρχην, τον θριαμβευτικούς έκλεγέντα 
μέ μεγάλην πλεισψηφίαν, υπό τής έν Κωνσταντινουπόλει Συνελεύσεως Κλή
ρου καί Λαού, τον κατεπολέμησε ό Τραπεζοΰντος, ;μέ άσφαιρα πυρά. Μένων εις 
την Ελλάδα, ώς φίλος τοϋ Κυβερνητικού Καθεστώτος, δεν έπήγε ούτε είς τό 
Φανάρι διά νά λάβη μέρος ιείς την εκλογήν. Τον καταπολεμούσε εις τήν ’Α 
θήνα ώς Μητροπολίτην ’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος καί έπειτα ώς Πατριάρ
χην. Τον κατεπολέμησε καί εις ξένην χώραν, τήν ’Αγγλίαν, τήν νικήτριαν τοϋ 
συμμαχικοϋ Άγώνος. Έδραμε κατ’ επιταγήν τής Έλλαδικής Κυβερνήσεως, 
ή όποια, καλώς ή κακώς, έθειορειτο ώς εχθρική τοϋ συμμαχικοϋ άγώνος, διά 
νά διαφώτιση τήν .κοινήν αγγλικήν γνώμην ιέναντίον τοϋ παρανόμου Πατρι
άρχη ! ’Ασφαλώς πρόκειται περί αρχιερατικής διπλωματικής μεγαλοφυίας.

'Όταν ό Τραπεζοΰντος —  κατά τήν συνδιάλεξίν μας —  έστρεφε τά 
πυρά του κατά τών έν Κωνσταντινουπόλει, τών όποιων αί έθνικαί ένέργειαι 
έχαρακτηρίζοντο ώς «έπαναστατικαί» κατά τοϋ άντισυμμαχικοϋ καθεστώτος 
τών ’Αθηνών, έπρόβαλα άντίρρησιν καί παρετήρησα:

— «Ναι, άρνεϊσθε τό δικαίωμα καί τό καθήκον προς μίαν ίεράν έπανά- 
στασιν τών λαών, δταν συντρέχουν λόγοι εθνικής σωτηρίας».

Είς άπάντησιν, ό υπό τοϋ άντισυμμαχικοϋ συγκροτήματος τών ’Αθηνών 
άποσταλείς —  έν καιρού χει,μώνος καί μεγάλου ψύχους —  είς τό Λονδίνο 
προς περισπασμόν εναντίον τοϋ Πατριάρχη —  ό 'Ιεράρχης τής Τραπεζούν- 
τος έπεκαλέσθη τά συνήθη επιχειρήματα περί τοϋ Θεού τής Ελλάδος καί 
περί τής ζωτικότητος τής Ελληνικής φυλής (ή όποια δμως φυλή κατεδικά- 
ζετο είς έκρίζωσιν καί άφανισμόν έν Μ. Ά σ ίρ  καί Θράκη),μοί εΤπεν έπί 
λέξει:

— «Έ γώ δεν πιστεύω δτι ή Θεία Πρόνοια θά μάς έγκαταλείψη. Λαός, 
δπως ό Ελληνικός, μέ τόσην άκατάβλητον ζωτικότ»ιτα, δρών ήδη έν τη κο
νίστρα τοϋ πολιτισμού τής Εγγύς ’ Ανατολής από τριών χιλιάδων ετών, δεν 
Οά άποθάνη τόσον άδόξως. Πιστεύω είς τό μέλλον τής Ελληνικής φυλής».

Ή σαν αρκετά τά δσα ήκουα διά νά πεισθώ περί τής νοοτροπίας τού 
'Ιεράρχου, τού δραμόντος προς διαφώτιισιν τών Βρετανών περί τής «παρανό
μου» εκλογής τού Μελετίου!

Ή το  ή Έλλαδική νοοτροπία όλων τών όμοφρόνων τοϋ έθνοσωτήρος Μη
τροπολίτου τής Τραπεζοΰντος. ’Αναλλοίωτη νοοτροπία. Ή  'Ελλάς νικήτρια, 
δοξασθεΐσα καί μεγαλυνθεισα, ή Ελλάς τών Δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε 
Θαλασσών, τής όποιας τά δρια εύρίσκοντο παρά τά τείχη τής Κωνσταντίνου-
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πόλεως, έκπεσοΰσα επειπα από την Συμμαχίαν, «κινδύνευε νά άκρωτηριασθή 
— όπως και έγινε. Αυτοί δμως οι άνθρωποι, λησμονούντες την τραγική πρα
γματικότητα, ήσχολούντο μέ φιλολογίαν: διά την Θείαν 'Πρόνοιαν, διά τήν 
ζο^τικότητα καί τό μέλλον τής Ελληνικής φυλής, πού έξεδιώ,κετο από τον 
Πόντο, από δλη τήν Μ. 'Ασία καί τή Θράκη. Συζητούσαν διά τάς εκλογικός 
κάλπας, διά τήν αυτοτέλειαν, διά κράτος μικρόν μέν, αλλά έντιμον, έστω καί 
άν πρόκειται νά έπιστρέψωμεν εις τά δρια τής Μελούνας.

Συνεχίζων τήν συνομιλίαν μου μετά τού έκ Θράκης 'Ιεράρχου εις τό 
ξενοδοχείον «Κώρζον», άνεφέρθην καί εις τήν εύκταίαν συνέντευξιν Πατρι- 
άρχου καί Τραπεζούντος. ’Αλλά περί αυτών των περιεργοτάτων καί των πρω
τοφανών δολοπλοκιών πρέπει νά ασχοληθώ εις τά επόμενα.

Εις τά επόμενα: Πώς έναυάγησεν ή δλη ύπόθεσις καί ή συνάντησες.—  
Τό ατυγερό έγγραφο τού μαύρου, τού Έλληνοκτόνου μίσους.

Έν συνεχεία: Ό  κεραυνός τού Βρετανού Πρωθυπουργού. —  Αί συνο- 
μιλίαι καί μέ τον Καρτερβουρίας. —  Επίσης καί μέ τούς Γάλλους επισή
μους κτλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΥΣΦΕΤ!,, ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΥΣ!

τΗτο ή εποχή του 1922 όπου ή μεγάλη ‘Ελλάδα έκλονίζετο έκ 
θεμελίων.— "Ενα στυγερό έγγραφο μαύρου μίσους, πού άπόκει- 
ται στό 'Αρχείο τών Πατριαρχείων.— Ή  άνατροπή των συμφω- 
νηδέντων. — Ό  Ιεράρχης πού έκαυχάτο εις τό Λονδίνο δτι 
«συνέτριψε τήν όφρύν τού 'Αρχηγού τών Αλυτρώτων»! — ‘Ο 
έξευτελισμός τής Διπλωματίας.— Τό ‘Υπουργείο τού «Πολέμου»! 
— «Τό διαβόητο ρουσφέτι».— "Οπου ό Λόρδος ’Αγγλικανός Πρι
μάτος κλείει τήν 5ύρα στόν κομματικόν ‘Ελλαδικόν άντιπρόσωπον.

Εις τό προηγούμενον άνέφερα δτι, μέ τήν συγκατάθεση τού Πατριάρχη 
έπήγα εις τό Ξενοδοχείον «Κώρζον» τού Λονδίνου στήν (ορισμένη ώρα καί 
ώμίλησα διά μακρών μέ τον 'Ιεράρχη τής Τραπεζούντος.

Τώρα παραθέτω τήν συνέχεια, ή όποια συνεδυάσθη μέ απροσδόκητες εκ
πλήξεις.

Ή  ώρα τής συνομιλίας μέ τον Τραπεζούντος είχε παραταθή επ’ αρκε
τόν. Τού είπα τά οσα επιθυμούσα νά διατυπώσω.·

Ή κουσα δέ παρ’ αυτού τόσες σκέψεις καί κρίσεις του δσες είναι, ικα
νές νά μού κάμουν νά μορφώσω ασφαλή γνώμην περί τού τρόπου τού σκέ- 
πτεσθαι τών ανθρώπων αυτών, οί όποιοι εύρισκαν —  έν όνόματι τής νόμιμό-
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φροσύνης —  αρκετές 'δικαιολογίες, ώστε νά νομίζουν ότι δικαιολογούνται 
νά έχουν άναπαυμένην τήν συνείδησίν τους καί όταν ακόμη άντικρύζουν το 
φάσμα τής ΐέΟνικής καταστροφής. ’Από τήν ανεπάρκεια των επιχειρημάτων 
πού προβάλλουν πείθεται κανείς ακόμη περισσότερον οτι το μετανοεμβριανό 
καθεστώς αποτελούσε, πράγματι, τον όλεθρο τής 'Ελλάδος, τήν οποίαν έμεγά- 
λυναν οί όραματισμοί όλων ημών όσοι .έτάχθημεν εις τό πλευρό τού μεγάλου 
πολιτικού, τού Άνδρος τής Θείας Προνοίας.

Καί αναγκάζεται κανείς —  συν ομίλων μέ τούς περιέργους αυτούς αν
θρώπους, πού ενδιαφέροντα! έστω καί διά «μικράν, πλήν έντιμον 'Ελλάδα» —  
νά ιέμβαθύνη περισσότερον ;είς τήν έννοιαν των τρομερών διακηρύξεων τού 
Λόϋδ Τζώρτζ —  ό όποιος τού μετανοεμβριανού καθεστώτος τά αποτε
λέσματα τά εύρισκε τόσον ολέθρια οσον ήτο καί ή εθνική ημών καταστροφή 
κατά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως τήν 29ην Μαΐου τού 1453 !

Εις τον επίλογο τής συνομιλίας μου μέ τον Τραπεζούντος τού έτόνισα ότι 
ό Πατριάρχης εις τις θλιβερές αυτές ήμερες τής εθνικής αγωνίας επιθυμεί 
νά συνομιλήσετε. Καί διά νά διευκολύνω τις σκέψεις σας, 'Ά γιε Τραπεζούν
τος, καί νά σάς απαλλάξω από επιφυλάξεις, σάς άφίνω νά ίέκλέξετε τον τό
πον καί τον χρόνον, καί αν τό προτιμάτε νά ιμείνη όλως ιδιαιτέρα ή μετά τού 
Πατριάρχου συνομιλία τής ύμετέρας Σεβασμιότητας.

Έν πάσει περιπτώσει —  προσθέτω —  τό ξενοδοχεΐον Ρίτς οπού μένομεν 
δεν είναι πολυτάραχο. 'Έχει όλας τάς εύνοϊκάς συνθήκας, έν άπολύτω δέ. η
συχία νά συνδιαλεχθήτε μέ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. , μ

Ό  'Ιεράρχης Τραπεζούντος, έδέχθη κατ’ αρχήν, τήν συνάντησιν. Έθε- 
ώρησεν όμως επιβεβλημένο νά παραμείνη μυστικόν τό διάβημα. Έ γώ  —  προ
σέθεσε —  κρατώ ώρισμένην γραμμήν αγώνας. Συνέχομαι μέ τά μέλη τής 
'Ιεραρχίας εκείνης, ή οποία αντιτάσσεται εις τήν εκλογήν τού Μελετίου ώς 
Πατριάρχη. Καί έχα> ύποχρέωσιν νά μεριμνήσω ώστε νά μή διασυρθή τό 
ό'νομά μου, ότι αύτομολώ εις τό άλλο στρατόπεδο. Πάντως θεωρώ καλόν νά 
γίνη ή συνάντησις επί ουδετέρου εδάφους.

Συνεχίζουν προσέθεσε: «Π ρέπει νά σκεψθώ εοος αύριον. Διά τούτο είναι 
καλόν νά συναντηθώμεν καί αύριον εις τάς 6 -μ.μ. εδώ (εις τό ξενοδοχείο 
Ινώρζον) οπότε θά σάς ανακοινώσω τό μέρος όπου θά γίνη ή ποθητή συνέντευ- 
ξις, δύο ώρας μετά τήν Ιδικήν μας νέαν στιχομυθίαν. Δηλαδή κατά τάς 
8 μ. μ.»

’·— ’Έχει καλώς —  είπα καί άπεχαιρέτησα τον Τραπεζούντος διαβιβάσας 
προς τον Πατριάρχην έν πάσει λεπτομερεία τά διαμειφθέντα. ·

Κρυφοκαμάρωνα μέ τον εαυτό μου. Έκολακευόμουνα καί διαλογιζόμου
να ότι ίσιος δέν είχε άδικο ό Πατριάρχης εις τήν εκλογή τών δύο «'Ύπουρ-



ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ Δ ΙΧ Ο Ν Ο ΙΑ Ν 111

γών» του. "Οτι εις μέν τον έκ Σικάγου συνάδελφό μου κ. Χατζηδημη,τρίόυ 
προώρισε δύο 'Υπουργεία. Των Εσωτερικών καί των Οικονομικών χωρίς τα
μείο! Εις εμένα δέ —  ως άνέφερα μέ λίγες λέξεις εις προηγούμενο κεφά
λαιο —  προσέφερε τό σπουδαιότερο 'Υπουργείο, τών ’Εξωτερικών! Περί
λαμπρο 'Υπουργείο σπινθηροβολούσης ατγλης. "Ομως, χωρίς ούτε μια δεκάρα 
τσακιστή! "Οπερ έσήμαινε την δημιουργία σημαντικού οικονομικού παθητικού 
εις την περί τού άρτου «καλαμαριακήν» βιοπάλην. Τό δέ τραγικώτερο ήτο 
δτι ό τότε υπεύθυνος συνάδελφος τής άλλης Ημερήσιας, ζηλοτυπιών, ΐσως, 
εγραψεν δτι ό συνοδός τού Πατριάρχη «έμπουκώθηκε —  πάρετε τήν ανα
πνοή .σας —  μέ πέντε χιλιάδες χρυσά σκούδα!» ’Έτσι γράφεται, συνήθως, 
ή ιστορία γύρω από τό δράμα τών δσων υπηρετούν μέ τό πνεύμα τής αυτο
θυσίας αυτά τά τραγικά ιδανικά, είτε πρόκειται γιά τήν άμοιρη πατρίδα, 
είτε γιά τήν Μητέρα ’Εκκλησία!

/
’Εν πάσει περιπτώσει ιένόμιζα τότε δτι έσημείωνα τήν πρώτη αξιοση

μείωτη διπλωματική επιτυχία μου, κατά τήν συνδιάλεξή μου μέ τον Τραπε- 
ζούντος. Τά πράγματα δμως απέδειξαν δτι κάθε άλλο παρά δτι έχω διπλω
ματική έπιδεξιότητα. Φαίνεται δτι ήμουνα ανίκανος νά διαγνώσω τό τί έκρυ
πτε ό 'Ιεράρχης εις τούς οπισθίους γύρους τού εγκεφάλου του.

Ό  Χρύσανθος, άλλα μοί έλεγε, δμως εις τήν πραγματικότητα έσκέπτετο 
πολύ διαφορετικά. Εις αυτό δέ τό σημείο έποοΟ-α τήν διπλωματική μου πανω
λεθρία ! Έφάνηκα τελείως ανίκανος νά έμβαθύνω εις τό «έρεβος» τών διαλο
γισμών τού συνομιλητή μου.

Δέν είχα πάρει εΐδησιν δτι ό συνομιλητής μου ήτο «έξπερτ» εις τήν στρα
τηγικήν τής ασυναγώνιστης διπλωματίας τού Φαναριού!

ΕΦΑΓΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

«Διάβασε», μοί λέγει, εμβρόντητος 6 Πατριάρχης, «τί γράφει αυ
τός 6 ταλαίπωρος ’Άνθρωπος». —  Δέχεται νά συναντήση τον ’Εθνάρ
χη τών ’Αλυτρώτων, δχι ως Πατριάρχην, αλλά ως πρώην Μητροπολί
την ’Αθηνών καί νά δεχθή έκ τών προτέρο^ν ό Μελέτιος δτι ή εκλογή του 
εΐναι αντικανονική καί δτι παραιτεΐταιτού Πατριαρχικού ’Αξιώματος! 
—  Νά γιατί οί άνθρωποι, τού μίσους έφαγαν τήν 'Ελλάδα τών Πέντε 
Θαλασσών καί τών Δύο ’Ηπείρων!

Ό  'Ιεράρχης, ώς προανέφερα, μοί ειχεν ώρίσει προς συνάντησίν μας 
τήν επαύριον, ωραν 6 μ.μ., διά τά περαιτέρω. Έ τσι, εις τάς 5 ετοιμαζόμουνα
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νά μεταβω εις το ξενοδοχείο «Κώρζον» προς συνάντησιν τού Τοαπεζούντος»
Τήν ώραν όμως εκείνη :μέ φωνάζει ό Πατριάρχης. Mol εγχειρίζει ένα 

έγγραφο -καί μοί λέγει: «Λιάβασε τί γράφει αυτός ό ταλαίπωρος ’Ά νθρωπος!»
Καί τί νομίζετε δτι ή το ; Ή το μία μακροσκελής, κακογραμμένη ιδιόχει

ρος επιστολή του Τραπεζούντος προς τον ’Εθνάρχη του ’Αλυτρώτου Ελληνι
σμού, τον "Τπατον ’Αρχηγόν τής εν τώ κόσμω ’Ορθοδοξίας, τον Μελέτιον. 
Ό  γραφικός χαρακτήρ έπρόδιδε νευρικότητα καί ελλειψιν ψυχικής ηρεμίας. 
Τού εγραφε κατά τρόπο πολύ περίεργο καί τού ελεγε:

Δέχεται νά συνάντηση τον Μελέτιον, όχι ως Πατριάρχην, άλλ’ ως πρώην 
Μητροπολίτην ’Αθηνών καί απαιτούσε νά δεχθή ιέκ των προτέρων ό Μελέ
τιος δτι ή εκλογή του είναι αντικανονική καί δτι παραιτεΐται τού Πατριαρχικού 
αξιώματος!

Είχα μείνει εμβρόντητος διά τον τρόπο, με τον όποιον εγραψεν ό Τρα
πεζούντος τις γραμμές εκείνες, οί οποίες —  πρέπει νά προσθέσω —  έμοια
ζαν σάν ορνιθοσκαλίσματα!

"Τστερα από αυτό τό στυγερό, τό απροσδόκητο· γράμμα, «'θεώρησα πε
ριττόν νά μεταβώ εις τό ξενοδοχείο Κώρζον προς συνάντησιν τού Τραπε
ζούντος, ούτε, βέβαια, είχα την αφέλεια νά πιστεύω δτι θά με έπερίμενε.

Τό καταπληκτικό εκείνο γράμμα τής «χαμητικής» διπλωματίας είναι κα
τατεθειμένο στά ’Αρχεία τού Πατριαρχείου εις άΐδιον μνήμην τού τρόπου τού 
διανοεΐσθαι τού κυβερνητικού Έλλαδικού κόσμου τής παραστρατημένης (ε
κείνης εποχής, οπού ήκοΰετο: Δεν μάς χρειάζονται αποικίες! ’Ήγουν δεν μάς 
χρειάζεται ή Μ. Ά σία...

Ό  Χρύσανθος —  ό όποιος αργότερα ήρπαζε από τον είρηνοποιό τής 
’Εκκλησίας τής ’Αμερικής, τον Δαμασκηνό, τον ’Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον τών 
’Αθηνών —  βία δικτατορική —  εσπευσε νά διακήρυξή τότε —  τον ’ Ιανουάριο 
τού 1922 —  εις τήν εν Λονδίνο) παρέαν του τό κατόρθωμά του, νά βάλη 
στην θέση, του τον Μελέτιο! "Οπως δέ μάς «πληροφόρησε ό εκεί τιμημένος 
ανταποκριτής τού ’Εθνικού Κήρυκος, ό αγνός Ήπειρώτης πατριώτης Χρήστος 
Καίσαρης, δτι εις σχετικήν έκθεσιν προς τήν Κυβέρνησίν του ό κ. Τραπε- 
ζούντος «σημείωσε τό ανδραγάθημά του, τονίζων δτι «έταπείνωσε τήν όφρύν 
τού Μελετίου!»

Επαναλαμβάνω δτι αυτά ιδλα μάς τά έπληροφόρησεν ό αγνός Έλλην αν
ταποκριτής μας διά τον Τραπεζούντος, ό οποίος έκαυχάτο διά τούς εν Λον
δίνο) όμόφρονάς του δτι «έταπείνωσε τήν όφρύν τού ψευτοπατριάρχη»!

Δεν «καταλάβαινε δμως ό περίεργος εκείνος 'Ιεράρχης δτι έταπείνωνε 
ήθικώς τον εαυτόν του. Δέν «καταλάβαινε δτι εξέθετε τήν αξιοδάκρυτη μικρο
πολιτική του. Ώνείδιζε όχι μόνον τό Πατριαρχείο, αλλά καί τήν «εθνική» 
'Ελλάδα καί ολόκληρο τό ’Έθνος κατά τήν μαύρη εκείνη περίοδο τής διαιρέ- 
σεως καί τών αλληλοσπαραγμών, δπου συνεζητεΐτο από τούς νικητάς Συμ-
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μάχους ή έκδίωξίς μας από την Μ. ’Ασία καί από την Θράκη. Έσείοντο δέ 
τά θεμέλια τής «Μεγάλης Ελλάδος των Δύο Ηπείρων καί των Πέντε Θα
λασσών» !

Μετά την άνάγνωσιν τού στυγερού εκείνου εγγράφου τής εθνικής έν- 
τροπής, είπα μέ πικραμένο μειδίαμα προς τον Πατριάρχη, επί λέξει αυτά:

«Παναγιώτατε, ή διπλωματία μου «χρεοκόπησε. Α σφαλώς δεν έ'χω προ
σόντα δι’ αυτό τό Χαρτοφυλάκιο τών Εξωτερικών. Αισθάνομαι όμως την 
ικανότητα για 'Υπουργείο «Πολέμου»! 'Ως υπεύθυνος διευθύνων συντάκτης 
μαχητικής έφημερίδος, όπως ό «’Εθνικός Κήρυξ» έτράβηξα προς τά εμπρός 
εις ιδεολογικούς πολέμους. Αιεξήγαγα παντοίους αγώνας στήθος προς στή
θος. ΈσυνείΟισα νά λέγω φανερά παν ό,τι σκέπτομαι καί πιστεύω. Γράφω 
ελεύθερα τούς στοχασμούς μου. ’Έχω ως γνώμονα την ωμήν δημοσιογραφικήν 
γλώσσαν τής ’Αλήθειας. Άγωνιζάμενος δι’ ιδεώδη, διά τήν πατρίδα μου καί 
διά τήν ’Εκκλησίαν μου, θέτω κατά μέρος καί αυτά ακόμη τά προσωπικά μου 
συμφέροντα. Τέτοια τερτίπια Τουρκικής τακτικής, σάν τού Τραπεζούντος, δεν 
τά καταλαβαίνω. Γιά τέτοια διπλωματία, τού άλλα φρονειν και άλλα πράτ- 
τειν, είμαι τελείως ακατάλληλος. Αυτό τό στυγερό γράμμα πού έλάβατε πι
στοποιεί ότι διπλωματικώς είμαι τελείως χρεωκοπημένος».

'Ο Πατριάρχης μειδιούσε, απολαμβάνουν τήν ομολογία μου ότι ενώ είμαι 
ικανός διά τό 'Τπουργειο «Πολέμου» —  σφοδρού μάλιστα πολέμου, δημοσιο
γραφικού βέβαια πολέμου μέ άσφαιρα πυρά —  άντιΐθέτως είμαι ανεπίδεκτος 
μαθήσεως διά νά κατανοήσω τάς σκοτεινός άρχάς τής «χαμίτικης» διπλωμα
τίας.

Είχε, κλείσει εκείνο τό αηδές επεισόδιο τής νοοτροπίας τού «Γιλντίζ», τήν 
οποίαν ύπελάμβανεν ίσως ό θανάσιμος κατήγορος τού Πατριάρχη ώς χριστια
νικήν, σπινθηροβόλον, ιεραποστολικήν καί αξίαν έπιβραβεύσεως από τό πανά
θλιο πολιτικό Κόμμα!

Α σφαλώς όμως ή τοιαύτη Ίησουϊτική νοοτροπία μέ άγρια ένστικτα εν
τροπής καθίσταται αξία δακρύων εις χώρες πολιτισμένες, όπως ή ’Αγγλία 
καί μάλιστα εις κύκλους 'θρησκευτικούς, όσων πιστεύουν εις τά ανώτερα χρι
στιανικά ιδεώδη, όπως υποτίθεται ότι είναι ή Άγγλικανική 'Ιεραρχία.

Ό  ιδέ μανιώδης· κατήγορος τού Πατριάρχη, ό Τραπεζούντος, έξεδήλωσε 
κατά τή μαύρη εκείνη εποχή καί άλλα, μεγάλης ολκής, διπλωματικά σπινθη
ροβολήματα.

’Έτρωγε τά σίδερα νά γίνη δεκτός από τον ’Αρχιεπίσκοπο τής Καντερ- 
βουρίας, ό όποιος διά τήν ’Αγγλία είναι ό,τι δι’ ημάς ό Οικουμενικός Πατρι
άρχης. Ζητούσε νά τον διαφώτιση διά τήν μή νομιμότητα τής εκλογής τού 
Μελετίου, τον όποιον μάλιστα, ώς προανέφερα, ή κωμική σύνοδος τών ’Αθη
νών υπό τήν ήγεσία τού Θεοκλήτου (τού καθηρημένου διά τό στυγερό «’Ανά
θεμα» πού ώργάνωσε εναντίον τού Έλευθερωτού τού Ελληνικού κόσμου), τον

8
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χατεδίκασεν εις καθαίρεσιν παντός αξιώματος, με τήν εντολή δπως ό Μελέτιος, 
ώς μοναχός πλέον, πρέπει νά συλληφθή καί έγκλεισθή, έφ’ ορού ζωής εις 
τήν Μονήν των Στροφάδων!

Έν πάσει περιπτώσει, ιδού ή μεγάλη ιδέα πού συνέλαβε ή διπλωματική 
έκλαμψις του απεσταλμένου από τό Έλλαδικό καθεστώς 'Ιεράρχη, εις τήν 
προσπάθειά του νά κερδίση τήν εύνοιαν τού Κάντερβουρίας και νά κατορθ(ό
ση νά γίνη δεκτός διά νά τον διαφώτιση σχετικά με τήν «παράνομον» εκλο
γήν τού Μελετίου. ’ Ιδού τί εμηχανεύθη:

Ώ ς γνωστόν, οι Ρωμαιοκαθολικοί καταπολεμούν τήν Άγγλικανικήν Ε κ
κλησίαν, ίσχυριζόμενοι ότι αι χειροτονίαι των κληρικών της δεν είναι έγκυ
ροι. "Οτι δηλαδή ό ’Αρχιεπίσκοπος Κάντερ6ουρίας καί οί άλλοι Ίεράρχαι 
δεν έχουν τό νόμιμον «χάρισμα» τής Άρχιερωσύνης, έψ’ όσον διεκόπη ή άπο- 
στολική παράδοσις τής ’Εκκλησίας των. Ή  Παπική ’Εκκλησία τούς καταγ
γέλλει ότι δεν είναι κληρικοί, αλλά κοσμικοί, «ψευτοεπίσκοποι», οί όποιοι έμ
πα ίζουν τον Χριστόν και τον Χριστιανισμόν καί τήν ιστορίαν! Αυτά φλυα
ρούν εις τά συγγράμματά τιον οί Ρωμαιοκαθολικοί, οί όποιοι όμως προδί
δουν εαυτούς, ότι είναι ασυμβίβαστοι προς τήν πρόοδον, εις τά δημοκρατικά 
ιδεώδη καί τάς ελευθερίας τού Νέου Κόσμου.

Φυσικά οί ’Αγγλικανοί φέρουν βαρέως αυτήν τήν δεινήν ύβριν των 
άδιορθώτων Ρωμαιοκαθολικών. Διότι έχουν τήν πεποίιθησιν ότι ή ’Εκκλησία 
των, με τήν όποιαν εύρίσκεται εις στενάς φιλικάς σχέσεις ή ίδική μας ’Ορθό
δοξος, είναι ’Εκκλησία Άποστολική, οτι (δηλαδή οί κληρικοί τής Άγγλικα- 
νικής ’Εκκλησίας, τής άλλως λεγομένης Έπισκοπελιανής, έχουν τό χάρισμα 
τής Ίερωσύνης άπ’ ευθείας από τούς ’Αποστόλους, όπως τό έχομεν καί ημείς 
οί ’Ορθόδοξοι. Μέ άλλους λόγους, τό πλέον εύθικτον σηιμεΐον τών ’Αγγλικα
νών είναι όταν τούς προσβάλλης τό κύρος τών χειροτονιών των. Τό θεωρούν 
ώς τήν δεινοτέραν ύβριν.

Λοιπόν.
Λοιπόν ό περινούστατος Ιεράρχης τής Τραπεζούντος, δ καταγγελεύς 

έν μέση ’Αγγλία τού Μελετίου, έπαναλαμβάνω, ότι έτρωγε τά σίδερα διά νά 
κατορθώση νά πλησιάση τον ’Αρχιεπίσκοπον Καντερβουρίας. "Ομως εύρι- 
σκε τις θύρες κλειστές. Καί έτσι έδυσκολεύετο ή Έλλαδική αποστολή του νά 
«διαφώτιση τον ’Αγγλικανόν ΊΙγέτην περί τής μή κανονικής εκλογής τού Πα
τριάρχη, ό όποιος, επί τέλους, είναι «καΟηρημένος!».

Εύρίσκων τήν Τάραν τού Καντερβουρίας ερμητικώς κλειστήν, κατέφυ- 
γεν εις τον ’Αγγλικόν τύπον, καί ώρισμένως εις τον «Πρωινόν Ταχυδρόμον» 
τού Λονδίνου. Ζητών κατανόησιν καί εύμένειαν έκαμε καί ένα μεγάλο προς 
τούς ’Άγγλους «ρουσφέτι». Έτόνισεν ότι είναι θερμός παράγων υπέρ τής
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προσεγγίσεως της ’Ορθοδόξου Εκκλησίας με την Άγγλικανικήν καί ότι .εις 
αντάλλαγμα όλων αυτών των καλών διαθέσεων τών ’Άγγλων ή ’Εκκλησία μας 
«θά αναγνώριση τό κύρος τών Άγγλικανικών χειροτονιών»!

Αυτά είπεν εις τάς δηλώσεις του ό έκτακτος απεσταλμένος τής άντι συμ
μαχικής Κυβερνήσεως τών Αθηνών, ποζάρων και πρασφέρων «ρουσφέτια» 
προς τούς φλεγματικούς ’Άγγλους. Είναι περιττόν νά τονισθή ή «δυσφορία» 
τής Άγγλικανικής 'Ιεραρχίας διά την αμετροέπειαν τού ανεπιθύμητου Έλλη
νας Ιεράρχη, ό όποιος τούς ένεθύμιζε μέσα εις αυτήν ταΰτην την Α γγλι
κήν Πρωτεύουσαν ατι αι χειροτονίαι δεν είναι ’έγκυροι, ή αμφισβητούνται 
καί ότι τού λόγου του θά φροντίση διά νά άναγνωρισθούν! Μεγαλείο!

Εις ημάς όλους τούς περί την Πατριαρχικήν Αποστολήν καί τούς έν 
Αγγλία ομογενείς φίλους μας — τούς παρακολουθήσαντας όλην αύτήν τήν 
επονείδιστη τακτική τής εθνικής εντροπής μέσα εις αύτό τό Λονδίνο, τό δη
λητηριασμένο εναντίον τού άντισυμμαχικού Αθηναϊκού κράτους, τό οποίον 
κράτος μισούσε λυσσωδώς τον ’Εθνάρχη τού Αλυτρώτου Ελληνισμού—  ή 
«διπλωματική περίνοια» τού ανεπιθύμητου Τραπεζούντος προκαλούσε σαρκα
στικά σχόλια. Ό  δέ έμπειρος ανταποκριτής, ό αγνός εθνικός αγωνιστής, ό 
Ήπειρώτης Χρήστος Καίσαρης, άναφερόμενος εις τήν άτυχή αμετροέπεια τού 
άνεπιθυμήτου εν Αγγλία, τού απεσταλμένου προς δυσφήμισι τού Οικουμενι
κού Πατριάρχη, μάς ένεθύμισε τήν λαϊκή Ελληνική ρήτρα: «Πάρτον στο 
γάμο νά σού πή. . . κλπ.».

Εις τά επόμενα: Εις επαφή ,μέ τον δυστυχισμένον, τον τραγικόν πρωθυ
πουργόν τής τραγικής Ελλάδος.

Ή  έπέσκεψις εις τό σπίτι τού πρωθυπουργού Λόϋδ Τζοόρτζ.
Έν συνεχεία: Ή  ,έπίσκεψις εις τό Άναχωρητήριο τού Αρχιεπισκόπου 

τής Καντερβουρίας. —  Σπουδαίες συζητήσεις επί πέντε ώρες!

ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ

Είδα περίεργα πράγματα.— "Ενα φτωχόσπιτο μέ παλιά, ξεγδα- 
ρμένα έπιπλα!— Ένόμισα ότι εϊχον άγορασδή άπό κάποιο «μπίτ- 
παζάρ!»— Τό αϊτιο τοΰ φαινομένου.— Πώς έφαίνετο ό λεοντα
ρίσιος ’Άνδρωπος μπροστά στόν Πατριάρχη τής Όρδοδόξου 
Οικουμένης.— Ή  Ιστορική συνδιάλεξις τών δύο Ηγετών τού 

’Άγγλου καί του Έλληνος.

Εις τά προηγούμενα άνέφερα τά έργα τής εθνικής εντροπής τά όποια 
έμηχανεύετο έν μέση Αγγλία εναντίον τού διά τελικής παμψηφίας έκλεγέν- 
τος Οικουμενικού Πατριάρχη καί ’Εθνάρχη τών Αλυτρώτων —  ό βλυβερός
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ό Τραπεζούντος, σκεύος εκλογής των Έλλαδικών επισήμων των ’Αθηνών* οί 
όποιοι ζητούσαν νά 'εξοντώσουν τον εκλεκτόν του ’Αλυτρώτου Ελληνισμού, 
έφ’ οσον μάλιστα ούτος ©τύγχανε νά είναι φίλος, οπαδός καί συμπατριώτης 
του αύτοεξορίστου «προδότη»!

"Ομως Ικεΐνοι ·οί ανήκουστοι ©κτραχηλισμοί τής άγριωτάτης Έλλαδικής 
εμπάθειάς, έκδηλουμενοι. μέσα στην πρωτεύουσα τής Μεγάλης Βρετανίας —  
τό Λονδίνο —  ©δυνάμωσαν ,άρνητικώς καί βετικώς, ώς ήτο επόμενο, τον όνει- 
διζάμενο πνευματικό 'Ηγέτη των άνά την οικουμένην εκατομμυρίων οπαδών 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

’Ενώ δε τότε —  τον ’ Ιανουάριο τού 1922 —  ήσαν κλειστές οί πόρτες 
εις τό Λονδίνο, κλειστές εις τούς δύο παρ επιδημού ντας, τον δυστυχισμένο 
πρωθυπουργό τής άντισυμμαχικής 'Ελλάδος, καθοος καί εις τον άπεσταλμέ- 
νον, τον θλιβερόν 'Ιεράρχην, άπεσταλμένον, εν καιρω χειμώνυς, προς δυσφή- 
μισιν, αντιθέτους εις τον καταδιωκόμενον ιμαρτυρικόν Πατριάρχην έξεδηλώ- 
νοντο οί ιέξοχώτερες τιμές εκ μέρους όχι μόνον τοΰ Λόρδου Πριμάτου, ’Αρ
χιεπισκόπου Καντερβουρίας καί γενικώς τής Άγγλικανικής 'Ιεραρχίας, άλλα 
καί έκ μέρους τής Βρετανικής Κυβερνήσεως. ’Εξαιρετικές τιμές από αυτόν 
τούτον τόν Βρετανόν Πρωθυπουργόν Λόϋδ Τζώρτζ.

Είχα την καλή τύχη νά είμαι παριον κατά την συνομιλία τού Πρωθυ
πουργού μέ τόν Οικουμενικό Πατριάρχη. Έκράτησα στενογραφικώς τά λε- 
χθέντα. "Εγραψα δέ καί τις ιέπίσημες εκθέσεις τών συνομιλιών τού Λονδίνου 
καί κατόπιν τών Παρισίων, μονογραφημένες καί από τόν Πατριάρχη ώς αυ
θεντικές.

Είναι ‘ καιρός νά ασχοληθώ μέ τήν ιστορική εκείνη συνομιλία Λόϋδ 
Τζώρτζ καί Πατριάρχη. Τά τής συναντήσεως είχαν κανονισθή μέσω ενός 
εξαιρετικού Έλληνας. Ή το ό Σέρ Τζών Σταυρίδης, διακεκριμένος νομομα
θής, διευθυντής Τραπέζης εν Λονδίνω καί στενός φίλος τού ’Άγγλου Πρωθυ
πουργού από τά νεανικά τους χρόνια.

Ό  Βρετανός Ηγέτης —  τόν όποιον επεριμέναμε «σάν Θεό» διά νά τόν 
παρακαλέσωμε νά μάς διευκολύνη εις τά ιδικά μας προβλήματα —  απούσιαζε 
εις τάς Κάννας τής Γαλλίας εις τήν εκεί συμμαχικήν διάσκεψιν, όπου έφαγε 
τόν Γάλλο Πρωθυπουργό, τόν ’Αριστείδη Μπριάν.

Μόλις επέστρεψε ό Βρετανός ΠρωΌυπουργός μάς είχε ορίσει νά μάς δε- 
χθή εις ακρόαση τό πρωί τής 18ης ’ Ιανουάριου ·είς τάς ένδεκα παρά τέταρτο 
ακριβώς!

Είχα παρακαλέσει τότε τόν Πατριάρχη νά πάμε λίγο ©νωρίτερα διά νά 
εχω καιρό νά περιεργασθώ τήν κατοικία καί τό Γραφείο δπου ζούσε ό χα
λύβδινος εκείνος άνθρωπος. Ποθούσα νά τόν περιγράφω. Διότι ©φανταζό
μουνα δτι δέν θά είχα ποτέ άλλοτε τήν .μοναδική εκείνη ευκαιρία νά βρεθώ
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σέ Γραφείο μέσα στο σπίτι τοΰ Η γέτη τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Ό  Πατριάρχης μου έκαμε τήν χάρη πού τοΰ εζήτησα. Έπήγαμε δέκα 

λεπτά πρ'ιν από την όρισθείσαν ώραν, οι τρεις, ό Πατριάρχης, ό σερ Τζών 
Σταυρίδης καί τοΰ λόγου μου.

Πριν εκθέσω τά τής ιστορικής 'συνομιλίας νομίζω ότι αξίζει νά περι
γράφω τά περίεργα, πού είδα, εκεί μέσα πού κατοικούσε ό ισχυρότερος άν
θρωπος τοΰ κόσμου κατά τήν περίοδο εκείνη.

Με τό αύτοκίνητον κάμνομεν ένα γΰρο καί βλέπομεν τά ’Ανάκτορα τοΰ 
Μπάκινχαμ, τό περίφημο Ούεστμίνστερ, καί τήν Βουλήν, κολοσσιαία μνημεία 
τέχνης. Επίσης τό Ναυαρχείο, τό Θησαυροφυλάκιο, τό 'Υπουργείο των Στρα
τιωτικών καί τά άλλα δημόσια ιδρύματα τοΰ Ούάϊτ Χώλλ, δλα επιβλητικά, 
θαυμαστά, άντιπροσουπεύοντα τήν υψηλότερη, εκδήλωση τής αρχιτεκτονικής 
έν ’Αγγλία.

Εις τό μεταξύ εισερχύμεΟα εις μία πάροδο. Είναι ή περιώνυμη «Ντάου- 
νι.γκ Στρήτ». Ή  ΰπ’ αριθμόν 10 οίκία είναι ή κατοικία τοΰ Πρωθυπουργού 
τής Μεγάλης Βρετανίας.

Είναι ένα άπλούστατο, χαμηλό σπίτι. ’Εμπρός εκεί ·έσταμάτησε τό αυτο
κίνητο. Ένόμισα ότι κάποιο λάθος θά έκανε ό ντράϊβερ.

—  Αυτό, λοιπόν, είναι; ή ρώτησα απογοητευμένος, τον Σερ. Σταυρίδην.
’Εκείνος, άντιληφθείς τήν δικαιολογημένη έκπληξή μου, ότι αντί ,μεγαλο.- 

πρεπεστάτου ’Ανακτόρου, ώς εφανταζόμουνα, άξιου διά Ινδιαφέρουσαν περι
γραφήν, εΰρισκόμουνα εντόπιον ενός κοινοτάτου φτωχόσπιτου —  με έβεβαίω- 
σεν οτι «εδώ κατοικεί ό Πρωθυπουργός». * Λ

Τό σπίτι εκείνο μου έφαίνετο περισσότερο φτωχικό, διότι άντικρύ επρό- 
βάλλε μιά πλευρά τοΰ Θησαυροφυλακίου, πού «δέσποζε ·στήν περιφέρεια μέ 
τήν επιβλητική μεγαλοπρέπειά του.

’Ανοίγει ή θύρα. « >..
Μπαίνομεν εις ένα προθάλαμο, ακριβώς τετράγωνο. Τέσσαρες όρθιοι, 

έζεσταίνοντο κοντά στη «γωνιά», εμπρός στη φωτιά πού εκαιε μέ ξύλα όζφδη. 
Τό μάτι μου έπήρε τήν γενική θέα τοΰ προθάλαμου, όπου έχάζευαν, ζεστά ί- 
νόμενοι, οΊ τέσσαρες άγνωστοι. 'Όλοι οι τοίχοι αυτού τοΰ προθαλάμου ήσαν 
στολισμένοι μέ βαλσαμωμένα κεφάλια διαφόρων ζώων κερασφόρων. Τίποτε 
άλλο. · - ·

Προχωροΰμεν από ένα στενό διάδρομο. Δεξιά μιά μεγάλη, απλά κορνι
ζωμένη φωτογραφία κρεμασμένη στον τοίχο. ~Ητο ή φωτογραφία τοΰ τελευ
ταίου Συνεδρίου τών Πρωθυπουργών, όλων τών ’Επικρατειών τής Βρετανι
κής Αυτοκρατορίας.

Στον τοίχο αριστερά, ένας μεγάλος χάρτης τοΰ Δυτικού Μετώπου τοΰ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Μέ έγχρωμες καρφίτσες έσημειώνοντο οι τοποθεσίες
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των μαχομένων στρατιών. Οι καρφίτσες έδειχναν τΙς θέσεις πού κατείχον,, οι 
εμπόλεμοι κατά την ήμερα τής ’Ανακωχής.

Προχωρούμεν. "Τστερα από λίγα βήματα βρισκόμαστε εις ένα άντιθά- 
λαμο, αντίκρυ του οποίου ήτο κλειστό τό Γραφείο τοΰ Βρετανού Πρωθυπουρ
γού, οπού γίνονται αι συνεδριάσεις τού 'Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτός ό 
Άντιθάλαμος είναι ένα περιεργότατο φαινόμενο.

"Ενα μέρος στη μια πλευρά, αριστερά, είναι χωρισμένο με ένα είδος

ΣΑΝ «ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΘΕΟΣ»

Εις τά μάτια τού Πατριάρχη —  πού λέγεται δτι κατέχει πνευμα
τική και θρησκευτική θέση Οικουμενική —  προς τον όποιον όμως οΐ 
διάφοροι θλιβεροί Έλλαδικοί δεν έδειχναν ούτε μιας πεντάρας σεβασμό 
—  6 λεονταρ ίσιος ’Άνθρωπος θά έφαίνετο ασφαλώς σάν «επίγειος Θε
ός», πού θά έλυε τά προβλήματά μας, διά τά όποια έπήγαμεν νά ζητή- 
σοομεν την χάριν του. Καί την εύμένειά του . . .

«παραβάν», από λινάτσα κόκκινη, ξεθωριασμένη, κρεμασμένη σ ’ ένα σχοινί, 
ακαλαίσθητα.

Μοί έκαμε δέ την εξής εντύπωση: Έάν τύχαινε νά βρίσκεται σε φτω
χική κάμαρα εργένηδων Γραικών στο Ντάουν Τάουν τής Νέας 'Ύόρκης, θά 
μπορούσες νά ύποπτευθής δτι πίσω από εκείνη τη λινάτσα θά είχαν όλα τά 
χρειώδη διά νά ψήνουν «βαρείς γλυκείς» καφέδες!

Προς την δεξιά πλευρά αυτού τού Πρωθυπουργικού Άντιθαλάμου 
υπήρχε ένα παληό έπιπλο, σάν γραφείο. Καί στο παράθυρο εκεί κοντά ένα 
τηλέφωνο μέ κάτι χαρτιά, σκορπισμένα.

’Από την άλλη δέ, αντίκρυ αυτού τού Γραφείου πλευρά, οπού καί ή 
περίφημη ξεθωριασμένη λινάτσα, ο χώρος κατείχετο από μερικά παληοέπι
πλα ! Εις τον τοίχο τής αριστερός αυτής πλευράς ήτο κρεμασμένη μέ απλή 
κορνίζα ή ιχνογραφία ενός τρομερού Τάγκ. Παρεκεΐ δέ, ύποβασταζομένη, σάν 
σέ ράφι, μιά έξοχου τέχνης μαρμάρινη προτομή τού Αουκός τού Ούέλιγκτον.

’Αλλά εκείνο πού μού έκαμε την οίκτρότερη εντύπωση ήταν τά περι
βόητα εκείνα παληά έπιπλα: "Ενα μικρό τραπέζι εις τό μέσον μέ πέντε-έξη 
καθίσματα, τά καθένα διαφορετικό από τό άλλο, μέ ξεγδαρμένα πετσιά! 
Έκύτταζα μέ επαγγελματικό δημοσιογραφικό μάτι όλες τις λεπτομέρειες καί 
μειδιούσα διά τά περίεργα εκείνα πού έβλεπα στην κατοικία τού ανθρώπου 
πού κυβερνά την τύχη τής Μεγάλης Βρετανικής Αυτοκρατορίας, καθοός καί 
τις τύχες τού Κόσμου!
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Δέν βάσταξα χαί Είπα:
—  Περίεργο! Έστράφηκα προς τον Πατριάρχη καί σιγοείπα: Νομίζει 

κανείς άτι. δλα αυτά τά παληά έπιπλα τά επέτυχαν από κάποιο Μπίτ - Παζάρ 
(τουρκιστί σημαίνει ψειροπάζαρο) ή από κανένα άλλο παλαιοπωλείο!

Τέτοια είναι ή αλγεινή εντύπωσες.
’Επεμβαίνει τότε ό Σερ Τζών Σταυρίδης. Μειδιά καί αυτός καί μάς εξη

γεί εκείνο τό αληθινά περίεργο φαινόμενο. Καί μάς λέγει:
—  Αυτό εδώ τό τό Σπίτι —  10 Ντάουνιγκ Στρήτ —  τό έχάρισεν δ 

Βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος δ Β ',  τό 1731, εις τον τότε Πρωθυπουργό, 
τον Ρόμπερτ Ούώλπολ. ’Εκτατέ δέ, επί .δύο αιώνες έως σήμερα, χρησιμεύει 
διαδοχικώς, ώς κατοικία όλων τών Πρωθυπουργών τής Μεγάλης Βρετανίας. 
’Επειδή δέ 'θεωρείται ιστορική ή οικία, ή έπίπλωσίς της παραμένει ή ιδία, 
δπως καί προ 191 ετών, τό 1731. Οι ’Άγγλοι, συντηρητικοί δπως είναι, δέν 
μετέβαλαν τήν παλαιά επίπλωση.

’Αλλά ενώ, ορθιοι καί οί τρεις, χαριτολογούσαμε διά τήν λινάτσα καί τις 
ξεγδαρμένες καθέκλες, νάτος! καί προβάλλει, πέντε λεπτά πριν από τήν δρι- 
σθεΐσα ώρα, από τον παράπλευρο 'διάδρομο, κατερχόμενος από τις σκάλες 
δ Λόϋδ Τζώρτζ.

Μάς αίφνιδίασε. Φορούσε ζακέττα μαύρη καί παντελόνι ριγωτό. Φρεσκο
ξυρισμένος, έλαμπε από υγεία. Είχε κοκκινωπό τό πρόσωπό του. Σάν νά 
εβγήκε από Γυμναστήριο, ή σάν νά -έκαμε, πρύ ολίγων στιγμών μασάζ.

Τά μαλλιά του τά άργυροειδή, πλούσια, δπως ήταν, μοί έκαμαν τήν εν
τύπωση χαίτης λιονταριού!

Καμμιά ρυτίδα στο κοκκινωπό τό πρόσωπό του. Στο μέτωπό του δια
κρίνεις τον 'φωτεινό του εγκέφαλο καί τήν ακατάβλητη ζωτικότητα τού χαλύ
βδινου Ηγέτη. Τό σύνολό του σού ενθυμίζει κάτι τό λεονταρίσιο!

Κοντοειδής δπιος είναι έπρόβαλε μέ βήμα ταχύ από τον διάδρομο κατ’ 
εύ'θεΐαν προς ημάς.

Έστάθη επί δύο δευτερόλεπτα καί ήτένισε κατάμματα, μέ σεβασμό τον 
Πατριάρχη, μεγαλόσωμον καί επιβλητικόν, μέ τό έπανωκαλύμαυχο καί τά 
λάμποντα εγκόλπια στο στήθος.

Τά μάτια τού Λόϋδ Τζώρτζ είναι λαμπερά, εκφραστικά, δηλωτικά πνευ
ματικών αστραπών, σκέψεων φωτεινών, αλλά ψυχικής εύγενείας. Καί άγαθό- 
τητος.

’Εμπρός του στεκόμενος δ Πατριάρχης μέ τήν αρχαιοπρεπή στολή του, 
ένεθύμιζε μορφές παλαιών ’Ολυμπίων.

’Έμοιαζε, ευθυτενής, μεγαλοπρεπής, επιβλητικός καί ωραίος ώς ήτο, σάν 
πολύ ανώτερος από τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Έφαίνετο δτι είχε αύτοκρα- 
τορική μεγαλειότητα. «Κακά δμως τά ψέμματα».

Ό  κοντοειδής Ούαλλός —  διαβολεμένος άγγλοάνθρωπος —  ήτο δ άν-
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δρας τής χαλύβδινης πυγμής. Μέ ένα νεύμα του ή απορούσε νό κλονίση θρό
νους. Ηγεμόνων. Βασιλέων. Καί αύτοκρατόρων! "Οπως καί τούς έξεθρόνισε.

Εις τά ματια τού Πατριάρχη, πού λέγεται δτι κατέχει πνευματική καί 
θρησκευτική θέση «Οικουμενική» —  προς τον όποιον όμως οι διάφοροι Θεό
κλητοι καί Χρύσανθο: καί 'θλιβεροί τής μαύρης εποχής, δεν έδειχναν ούτε 
μιας πεντάρας 'σεβασμό —  ό .λιονταρίσιος "Ανθρωπος θά έφαίνετο ασφαλώς, 
σαν «επίγειος Θ εός»! πού θά έλυε τά προβλήματα μας, διά τά όποια έπη γάμε 
νά ζητήσωμε τήν χάριν του. Καί τήν εύμένειάν του.

Ό  Μελέτιος, ό Πατριάρχης τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης —  τό είδα —  
είχε κάποια πνευματικώτερη αίγλη, τήν στιγμή εκείνη εις τό πρόσωπό του. 
Πιθανώς από τήν συγκίνησι τού δτι άντίκρυζε τον ισχυρότερο τών ισχυρών 
τού κόσμου, από τήν ευδοκία τού οποίου, πορευόμενος εις τήν Πόλην τών 
’Ονείρων, έπερίμενε ακτίνα φωτός προς διάλυσι τού ζόφου καί τής ομίχλης, 
.πού τού προητοίμαζαν διάφορες συνδυασμένες δυνάμεις τού Πονηρού. 'Η 
’Υψηλή Πύλη. Οί Λεβαντίνοι. Οι διάφοροι «Ελληνόφωνοι» συνωμόται «Χρυ- 
σανθίων» ψυχοσυνθέσειον. Οί οπαδοί δτι: δεν μάς χρειάζονται «Μικρασιατι
κές αποικίες». Προτιμούμεν έντιμη Ελλάδα καί μέ τά παλαιά σύνορα τής Με- 
λούνας! Σύν αύτοις δέ καί οί διάφοροι τουρκόφωνοι «Παπαευθύμ» καί λοι
ποί «ήμέτεροι». Καί οί Κεμαλικοί. Καί δλα τά φρούτα τής κοσμοχαλασιάς 
τής δραματικής εκείνης εποχής, όπου εδημιούργει τον νέο γεωγραφικό χάρτη 
τών ’Εθνών. Καί έκρημνίζοντο θρόνοι καί στέμματα. Καί ώργίαζαν οί συνω- 
μόται. Καί οί βεβηλωταί τού Ευαγγελίου καί τού μεγαλείου τής Ελλάδος 
τών Πέντε Θαλασσών.

Λοιπόν. ’Ά ς  προχωρήσω. "Τστερα από τήν στιγμιαίαν εκείνην ενατένι- 
σιν —  κατάμματα εις τον ιερωμένον "Ανθρωπον μέ τά λάμποντα εγκόλπια 
καί μέ τήν μεγαλοπρέπεια ’Ολυμπίου —  ό κοντοειδής, λεονταρ ίσιος Ούαλλός, 
Δαβίδ Λόϋντ Τζώρτζ, έδωσε τό χέρι του εις τον Πατριάρχη, εις τον Σέρ 
Τζών Σταυρίδη καί εις εμένα —  είχα αίσθανθή άθλητού χέρι —  καί μάς έμ
πασε εις τό μέ Ελληνική διακόσμηση πρωθυπουργικό γραφείο του.

Είσήλθε κατόπιν καί ό ιδιαίτερος τού Πρωθυπουργού Γραμματεύς, ό 
Σέρ Έντουαρντ Γκρίγκ, ό όποιος έκλεισε τήν θύρα, καλυμμένη, εκατέρωθεν, 
μέ τσόχα. Ή το  ενα κλείσιμο μυστηριώδικο. . .

Τί είδα, λοιπόν, εκεί καί τί είχα ακούσει από τούς βρυχηθμούς τού λεον
ταρίσιου ’Ανθρώπου. Καί τί έζήτησε νά μάθη ό λεονταρίσιος από τον επισκέ
πτη του, πού έμοιαζε σάν ’Ολύμπιος παλαιικής εποχής. "Ολα αυτά θά τά εκ
θέσω εις τά επόμενα. Είναι σελίδες εξαιρετικής ιστορικής σημασίας, ιδιαί
τερα διά τον άλληλοτρωγόμενο Ελληνικό κόσμο, γενικώς δέ διά τήν διχα-
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(τμένη Ελλάδα, πού ώδηγεΐτο εις τό σταύρωμα διά τάς αμαρτίας όλωνών 
μας. . .

Εις τά επόμενα: Ή  Ελληνική διακόσιμηση τού Γραφείου τού Βρετανού 
Πρωθυπουργού. —  Οι κεραυνοί τού Νικητού τού Πρώτου Παγκοσμίου Πο
λέμου. —  Ή  προσφορά του νά πάμε στην Πόλη μέ βρετανικό πολεμικό, τό 
όποιον, κατόπιν, έκρίθη ασύμφορο.

Έν συνεχεία: Πεντάωρη συνομιλία κα'ι μέ τον Λόρδο Πριμάτο, τον ’Αρ
χιεπίσκοπον τής Καντερβουρίας. —  Συζητήσεις καί μέ τούς Γάλλους επισή
μους, τούς κριτάς τής άμοιρης 'Ελλάδος, οΊ όποιοι ζητούσαν νά παραδώσουν 
στον Κεμάλ όλην τήν Μ. ’Ασία καί τον Πόντο καί ολόκληρη τήν Θ ράκη!

ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Πώς είδα τήν Αίθουσα τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, στολισμέ
νη καί μέ κλασσικά ‘Ελληνικά κοσμήματα.— Ή  καίουσα «πυρά». 
— ’Εκεί μέσα όπου έξεθρονίζοντο βασιλείς καί Ηγεμόνες τής 
έχθρικής παρατάξεως. — Ή  κατάπληξις τοΰ Πατριάρχη άπό τά 
κεραυνικά λόγια τοϋ λεονταρίσιου ’Ανθρώπου.—Ή  άνθελληνική 

μανία τών Γάλλων επισήμων.

Εις τό προηγούμενο κεφάλαιο περιέγραφα τά όσα περίεργα είδα εις τήν 
κατοικία τού Βρετανού ΠριοΘυπουργού. Περιέγραφα τον προθάλαμο, τον 
διάδρομο, τον άντιθάλαμο· τού φτωχόσπιτου, καθόκς καί τήν προσωπικότητα 
τού λεονταρίσιου ανθρώπου, τού νικητού τού Παγκοσμίου Πολέμου, πού διηύ- 
θυνε τις τύχες τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας καί τού κόσμου.

Ό  Αόϋδ Τζώρτζ, ό κοντοειδής Ούαλλός, μέ λεονταρίσια χαίτη, ύστερα 
άπό τήν χειραψία του εις τον άντιθάλαμο, μάς έμπασε εις τό Γραφείο του, 
όπου γίνονται αί συνεδριάσεις τού 'Τπουργικού Συμβουλίου. Τελευταίος 
είσήλθε ό ’ιδιαίτερος τού Πρωθυπουργού Γραμματεύς Σέρ Έντουαρντ Γκρίγκ, 
ό οποίος καί έκλεισε ερμητικώς τήν θύρα. 'Ένα κλείσιμο μυστηριώδες. Μοί 
έφάνη ότι ή θύρα ήτο ντυμένη άπό τσόχα διά νά κλείη ελαφρά, αλλά καί διά 
νά είναι ώπλισμένη εναντίον κάθε ενδεχομένου αδιάκριτου, πού θά είχε τήν 
περιέργεια νά ώτακουστήση. Εκείνο τό μυστηριώδες κλείσιμο μοί έκαμε τήν 
εντύπωση ότι σάν νά έπρόκειτο νά γίνη κάποια διπλωματική καρατόμησις!

Καί έσκέφθηκα: Πόσα κράτη δέν είχαν Οανατωθή εκεί μέσα, μετά τον 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Καί πόσοι βασιλείς καί ηγεμόνες δέν έχασαν τούς
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θρόνους τους μέσα στην αίθουσα εκείνη, πού διεσκέπετο ό λεονταρίσιος ’Ά ν 
θρωπος μέ τούς 'Τπουργούς του, δταν κλείη, χωρίς τον ελάχιστο θόρυβο, 
ή μυστηριώδικη εκείνη απλή θύρα!

Ή  Αίθουσα τού 'Τπουργικού Συμβουλίου τής Μεγάλης Βρετανίας είναι 
επιμήκης καί αρκετά μεγάλη. Τό περιστύλιό της, ρυθμού ιωνικού, τού οποίου 
οί κίονες είχαν ραβδώσεις, χρυσωμένες, με προδιέθεσαν νά νομίζω δτι εύρι- 
σκόμουνα μέσα σε αίθουσα όπου είναι Θρονιασμένη ή Ελλάδα, ή μητέρα 
πολιτισμού αθανάτου, παγκόσμιας μορφής. . .

Είχαν λεπτή ευγένεια οί ωραίοι εκείνοι κίονες τού περιστυλίου, καθώς 
καί τα άλλα κλασσικά Ελληνικά κοσμήματα, χρυσωμένα καί αυτά, τά ανθέ
μια καί τά κυμάτια πού έστόλιζαν την κορνίζα τής οροφής τής Αίθουσας εκεί
νης, μέσα εις την οποία, ώς έτόνισα, εκρίνοντο οί τύχες τής Ανθρωπότητας 
καί οι Όρόνοι βασιλέων καί ηγεμόνων.

Γύρω εις τις τρεις πλευρές είδα βιβλιοθήκες ξύλινες, έπεξειργασμένες 
μέ ιφινέτσα. Οί ογκώδεις τόμοι τής Βιβλιοθήκης, ομοιόμορφα δεμένοι, νο
μίζω δτι περιείχαν τά πρακτικά τής Βουλής των Κοινοτήτων.

Εις τό κέντρο τής Αιθούσης ήτο 'μία επιμήκης τράπεζα, σκεπασμένη 
μέ τσόχα πράσινη. Γύρω δέ αυτής είκοσι τέσσαρα καινούργια καθίσματα. Σέ 
κάθε δέ θέση επάνω στη .σκεπασμένη, μέ τσόχα, τράπεζα, υπήρχε καί από μιά 
ξύλινη θήκη μέ χαρτιά, καθώς καί μελανοδοχείο καί μέ δλα τά σχετικά 
χρειώδη.

Προς τά αριστερά τού εισερχομένου καί εις τό μέσον ακριβώς υπήρχε 
ή Εστία, ή «Γωνιά», εις την οποία εκαιε ωραία φωτιά μέ «όζώδη» ξύλα. Ή το 
ποιητικώτατο τό θέαμα τής κόκκινης φωτιάς. Οί ’Άγγλοι δέν αγαπούν τά 
νεώτερα τής θερμάνσεως συστήματα, διότι τά θεωρούν ώς ανθυγιεινά. Δι’ 
αυτόν δέ τον λόγον καί εις τά μεγάλα ακόμη ξενοδοχεία προτιμούν αυτό τό 
μέσον θερμάνσεως διά τής Εστίας, μέ ξύλα, ή οποία έχει καί τό πλεονέκτημα 
νά καθαρίζη τον αέρα.

’Αλλά, εκτός από αυτό τό πλεονέκτημα, ή «πυρά», δταν μάλιστα στήνε
ται μέ Ιδιαίτερη επιμέλεια, δ δέ οικοδεσπότης έχει καί καλλιτεχνικό αίσθημα, 
παρουσιάζει —  ώς είπα —  ένα θέαμα ποιητικώτατο. Τό θέαμα δέ αυτό φαί
νεται δτι τό άπελάμβανε, ιδιαίτερα, δ λεονταρίοτος ’Άνθρωπος, πού μάς ύπο- 
δέχθη μέ θερμότητα.

Εις τό έπάνιο μέρος αυτής τής «Εστίας», μέ την κόκκινη φωτιά, εις τό 
προεξέχον διάζωμα υπήρχε ένα χάλκινο ώρολόγιο. Καί άνωθεν αυτού, κρε
μασμένη στον τοίχο μέ άπλή κορνίζα, μιά εικόνα. Δέν μπορούσα νά πλησιάσω 
διά νά διακρίνω ποιος ήτο δ είκονιζόμενος προνομιούχος εκείνος ’Άνθρωπος, 
πού έστόλίζε, μόνον αυτός, την ιστορική αίθουσα τού 'Τπουργικού Συμβου
λίου τής Μεγάλης Βρετανίας. Έάν τό Γραφείο εκείνο ήτο Αίθουσα κάποιου
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μουσουργοί; καλλιτέχνη, θά έλεγα δτι ή εικόνα θά ήτο του Χαίντελ. Διότι του 
έμοιαζε. ’Ίσω ς όμως νά ήτο ή εικόνα τοΰ Σερ Ράμπερτ Ούώλπολ, εις τον 
όποιον, το 1731, ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος ό Β ' ιεχάρισε τό απλό 
εκείνο φτωχόσπιτο διά νά χρησιμεύη, εφεξής, ώς κατοικία τοΰ έκάστοτε Π ρω
θυπουργού τής Μεγάλης Βρετανίας.

’Έ ξω , ό άντιθάλαμος ιμέ την περίφημη ξεθωριασμένη κόκκινη λινάτσα, 
καί με τά φτωχικά, μέ ξεγδαρμένα πετσιά, έπιπλα, από τον καιρό τοΰ Νώε. 
Μέσα δε στην Αίθουσα τοΰ 'Τπουργικοΰ Συμβουλίου καθαρώς Ελληνικός 
διάκοσμος. Καί επί πλέον Βιβλιοθήκη. ’Άνωθεν δέ αυτής, κρεμασμένοι με
ρικοί χάρτες, που έδειχναν τις παγκόσμιες συγκοινωνίες τής Βρετανικής Αυ
τοκρατορίας. Μόνον αυτά.

Τίποτε άλλο!
’Αντιθέτους προς δ,τι είδαμε στη Γαλλική Πρωτεύουσα, οπού τά δημό

σια Ιδρύματα είναι ’Ανάκτορα, πού αστράφτουν από ενα άφθαστο μεγαλείο, 
στο Λονδίνο ή κοσμοκράτειρα δύναιμις τοΰ λεονταρίσιου ’Ανθρώπου είχε την 
εξωτερικήν έμφάνισιν σεμνήν. 'Απλήν. Φτωχικήν!

"Οταν μπήκαμε μέσα στήν Αίθουσα, ό Λόϋδ Τζώρτζ έδωσε κάθισμα 
στον Πατριάρχη μέ μέτωπο προς τό μέρος τής μύστηριώδικης θύρας. Ό

Η ΕΧΘΡΟΤΗΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ

'Όπου ό Βρετανός Πρωθυπουργός είχε προτείνει νά πάμε, εν 
ασφαλεία —  μέ τά κανόνια αγγλικού πολεμικού —  εις τήν Κωνσταντι
νούπολη ! —  Κατόπιν δμως τό σχέδιο εκρίθη ασύμφορο, δταν πήγαμε 
στο Παρίσι καί άντιληφθήκαμεν τήν μανίαν των Γάλλων εναντίον των 

Βρετανών. Οί επίσημοι Γάλλοι συνηγορούσαν νά καταλάβη ό Κεμάλ 
οχι μόνον τήν Μ. ’Ασία, αλλά καί όλη τήν Θ ράκη! ’Έτσι μάς είπαν οί 
αθεόφοβοι Φραντσέξοι.

Πρωθυπουργός έκάθισεν αντίκρυ του καί πολύ κοντά του, έχων παραπλεύρως 
του τήν ποιητικώτατα καίουσαν «πυράν». Εις τό μέσον τών δύο «Ηγετών —  
τοΰ Λεονταρίσιου ’Ανθρώπου καί τοΰ 'Έλληνας, πού ήτο ό πνευματικός 'Ηγέ
της τών «νά τήν Οικουμένην εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων —  
έστέκετο·, όρθιος, καθ’ δλην τήν διάρκεια τής ιστορικής συνδιαλέξεως, ό έν 
Λονδίνω Έλλην ευπατρίδης, Σ έρ  Τζών Σταυρίδης. ό όποιος έκτελοΰσε χρέη 
διερμηνέως.

’Από πίσω από τον Λόϋδ Τζώρτζ, άθέατος από τον Πατριάρχη, ορατός
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όμως από εμένα, έκάθησεν ό πολιτικός Γραμματεύς τού Πρωθυπουργού," 6 
Σερ Έντουαρντ Γκρίγκ. Εισήλθε με την εντολή νά στενογραφήση τήν συνο
μιλία διά νά παραμείνη αυτή, εις τό διηνεκές, στο ’Αρχείο του Βρετανικού 
'Υπουργείου των Εξωτερικών. Τούτο δε δεν έσήμαινε άλλο τι ή δτι ό ’Ά γ 
γλος πρωθυπουργός ήθελε νά προσδώση εξαιρετική σημασία εις τήν συνδιά- 
λεξιν εκείνην, ή όποια ήτο πράγματι ιστορικής σπουδαιότητος διά τον Ελλη
νικό κόσμο, ό όποιος αντιμετώπιζε τότε, πρωτοφανή, ακαταμέτρητη συμφορά. 
Διότι, .διά τάς αμαρτίας όλων ημών, έχάσαμε τήν «Μεγάλη Ελλάδα τών 
Δυο ’Ηπείρων και τών Πέντε Θαλασσών». ΚατεδικάσΟησαν, πάλιν, στήν σκλα
βιά, ή Μικρά ’Ασία καί ό Πόντος καί ή ’Ανατολική Θράκη. Εκατομμύρια 
δέ ομογενείς μας, όσοι δέν κατεστράφησαν, έξερριζώθησαν άπό τάς ίεράς 
των εστίας, έχασαν τά πάντα καί —  πρόσφυγες —  βρήκαν θαλπωρή στήν 
αγκαλιά τής Μαρτυρικής Ελληνικής Μάννας.

Ημείς πήγαμε νά παρακαλέσωμε τον Πρωθυπουργό γιά τά ίδικά 
μας τά ζητήματα —  ιδιαίτερα, προς ασφαλή μετάβασή μας εις τήν Κων- 
σταντιπούπολιν —  εις πεντάλεπτη ακρόαση πού άρχικώς μάς είχε τάξει, διότι 
πραγματικά ό Βρετανός Η γέτης ήτο τρομερά απασχολημένος. Δέν έδέχετο 
δέ εύκολα, έφ’ όσον είχε απουσιάσει επί πολλές ήμερες στήν συμμαχική διά
σκεψη εις τις Κάννες, τής Γαλλίας.

'Ά μ α  όμως άντελήφθηκα δτι ό λενταρίσιος ό ’Άνθρωπος, αντί νά μάς 
δώση καιρό νά τού διατυπώσωμεν τά αίτήματά μας, άρχισε ένα τρομερό 
αιφνιδιασμό κατά τού εν Έλλάδι καθεστώτος, τό όποιον, καλώς ή κακώς, 
έθεωρούσε εχθρικό καί άντισυμμαχικό —  δέν έχασα καιρό.

Έκαθάμουνα, αντίκρυ, σέ μιά υπουργική έδρα, εμπρός στήν πράσινη 
τράπεζα. Ά π ό εκεί δέ έβλεπα καί τούς τέσσαρες. Τον Πρωθυπουργό. 
Τον Πατριάρχη. Τον Σέρ Σταυρίδη καί τον Γραμματέα τού Πρωθυπουρ
γού. Α ρπάζω, λοιπόν, άπό τήν εμπρός μου ξύλινη χαρτοθήκη χαρτί επίσημο 
καί ένα γαλάζιο μολυβδοκόνδυλο, πού ήτο παράπλευρα. ’Έτσι μπόρεσα νά κρα
τήσω κατά λέξη, τά δσα ιστορικά έλέχθησαν. Λέγω δέ κατά λέξη, διότι είχα 
δλον τον καιρό, έφ’ όσον ήκουα τήν συνομιλία ’Αγγλιστί καί Ελληνιστί, μετα- 
φράζοντος τού Σέρ Σταυρίδη.

’ Ητο έμπνευσις δτι άρπαξα χαρτί καί έκράτησα κατά λέξιν τά δσα έστε- 
νογράφησε καί ό Σέρ Γκρίγκ, τά όποια είχαν εξαιρετική σπουδαιότητα διά 
τήν μαύρη τύχη τής υπό τών Συμμάχων καταδικαζόμενης καί θυσιαζομένης 
άμοιρης Πατρίδας μας. Έπρόκειτο περί τής μεγάλης συμφοράς, πού θά έδο- 
κίμαζαν τά εκατομμύρια τού αλυτρώτου Ελληνισμού.

Ό  Πατριάρχης, άκούων, κατάπληκτος, καί άπαντών, είχε συγκινηθή τό
σον πολύ άπό τον απροσδόκητο αιφνιδιασμό ώστε, όταν έφύγαμε άπό τήν Αϊ-
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Θουσα του 'Τπουργικού Συμβουλίου, .δεν Ινεθυμεΐτο καλά την σειρά τής συνο
μιλίας, καί τις σπουδαιότερες φράσεις.

Ό  τόνος τής φωνής του Λόϋδ Τζώρτζ, παθαινομένου καί πονούντος 
διά την Ελλάδα, οί λάμψεις των ματιών του καί ή όρθουμένη, έκάστοτε, άρ- 
γυροειδής χαίτη του, πού έπλαισίωνε τήν κεφαλή του, καί τά τρομερά λό
για, πού έξεσφενδόνισε, μάς είχαν κυριολεκτικά άπολιθώσει.

«Α γαπώ  τήν Ελλάδα, έτόνισε με σπαραγμό ψυχής. ’Αλλά άπέμεινα κατά
μονος». 'Όλοι οί συνάδελφοι εδώ (καί έδειξε τις γύρω 24 έδρες τού 'Υπουρ
γικού Συμβουλίου) με έγκατέλειψαν. Οί φίλοι σας, οί επί Βενιζέλου, έγιναν 
τώρα ολοι εχθροί σας καί φίλοι τών Τούρκων. Είναι αδύνατον νά πάρετε ούτε 
εξ πέννες δάνειο διά τις ανάγκες σας. Θά φύγετε από τήν Μικράν Ασίαν. 
Είναι αδύνατον νά μείνετε εκεί. Χωρίς φίλους καί χωρίς συμμάχους καί χω
ρίς χρήματα. Έτόνισε δέ δτι ή επικείμενη Ελληνική συμφορά θά είναι ανά
λογη προς τήν καταστροφή τού 1453, δταν οί Τούρκοι έγιναν κύριοι τής Κων
σταντινουπόλεως.

"Οταν πήγαμε στο Παρίσι οί επίσημοι Γάλλοι, μανιακοί κατά τής Ε λ
λάδος, μάς είπαν δτι: «Θά φύγετε καί από τήν Θράκη!».

Τά ίδσα λόγια μάς είπεν 6 Λόϋδ Τζώρτζ, κατά τήν επί 35 λεπτά τής 
ώρας συνδιάλεξη, τά όποια περιέλαβα, αυτολεξεί, εις τήν στενογραφικήν εκ- 
θεσίν μου, μονογραφηθεΐσαν καί από τον Πατριάρχη καί από τον Σερ Σταυ- 
ριδη, έμοιαζαν σάν μιά τρομερή βόμβα, ή οποία μάς είχε καταζαλίσει.

Κατά τήν διάρκεια τής συνταρακτικής συνομιλίας, ό ευπατρίδης Σερ 
Τζών Σταυρίδης, κατάπληκτος καί αύτός από τούς κεραυνούς τού λιονταρί
σιου ’Ανθρώπου, έλησμόνησε, προς στιγμήν, νά εύρη μερικάς λέξεις προς 
άπάδοσιν εις τήν Ελληνικήν καί έτσι εισερχόμουνα καί εγώ εις τήν συνδιά- 
λεξιν. Καί συγχρόνως έγραφα.

Ή  επίσημη εκείνη εκθεσις πού συνέταξα, καθώς καί οί άλλες εκθέσεις, 
σχετικώς μέ τις ομιλίες τού Πατριάρχη μέ τούς Γάλλους επισήμους, μονογρα
φημένες ως έγκυρες, είναι κατατεθειμένες εις τά ’Αρχεία τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.

"Ομως, μερικά μέρη τών Εκθέσεων, δσα έπρεπε άνεκοινώθησαν διά νά 
λάβη γνώσιν τό Πανελλήνιο διά τήν έπικειμένην μεγάλην συμφοράν, έπροξέ- 
νησαν αλγεινήν κατάπληξιν. Οί Γάλλοι, μανιακοί κατά τού εν Έλλάδι άντι- 
συμμαχικού καθεστώτος, μάς έκάρφωσαν μέ τό άγγελμα δτι «θά φύγετε όχι 
μόνον από τήν Μ. Ά σια , αλλά θά φύγετε καί από τήν Θράκη»!

Μετά δέκα μήνες έπήρχετο ή δραματική καταστροφή, ή όποια ένεθύ- 
μιζε, πράγματι, τήν μεγάλη εθνική συμφορά τής 29ης Μαΐου τού 1453, δ
ταν οί Αγαρηνοί έγίνοντο κύριοι τής Βασιλίδος τών πόλεων.

’Ασφαλώς δέ. 'Η  δραματική στρατιωτική κατάρρευσις. Καί ή κατα
στροφή. Καί ή εκ Μ. ’Ασίας καί Θράκης έκδίωξίς μας δεν θά έπήρχοντο εάν
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τό Ελληνικόν ’Έθνος δεν ήτο καί τότε διηρημένον. Έάν εγίνοντο μεοικαί επι- 
βαλλόμεναι Ουσίαι προσώπων θνητών -επάνω εις τον βωμόν τής αιώνιας πα- 
τρίδος. Έάν —  δέον να τονίζεται —  ή όλέτειρα ιάλληλομαχία δέν αφάνιζε καί 
τότε τις ηθικές καί υλικές δυνάμεις του Ελληνικού κόσμου·, άξιου καλλιτέρας 
τύχης.

Αυτό είναι τό πικρότατον δίδαγμα από την συμφορά τής διαιρέσεως καί 
τής άλληλομαχίας, πού κατελυμαίνετο καί τότε την πονεμένη, την άτυχη, την 
ήρωϊκή πατρίδα μας.

Ά λλ’ δμως πρέπει νά προχωρήσω. Νά παρουσιάσω τά δσα —  τά σπου
δαιότερα —  συμπεριλαμβάνονται εις την μονογραφημένη επίσημη ’Έκθεση 
ώς δίδαγμα από την όλέτειρα εθνική διχόνοια. Δίδαγμα από τήν μεγάλη κα~ 
τάρα τής Ελληνικής διαιρέσεως.

Εις τά επόμενα: Οί τρομακτικοί κεραυνοί τού Λεονταρίσιου ’Ανθρώπου. 
Τί ειχεν εΐπει ό ίδιος προς τον τραγικό Πρωθυπουργό τής άπομονωθείσης 
δυστυχισμένης Ελλάδος. —  Ή  προσφορά του Λόϋδ Τζώρτζ νά πάμε στην 
Πόλη μέ Βρετανικό πολεμικό πού κατόπιν έκρίθη άσύμφορον ένεκεν τής 
έχΟρότητος των Γάλλων.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΔΙΧΟΝΟΙΑ

Ή  μεγάλη άδικία στην Ελλάδα άπό τούς Συμμάχους. — Ό  αύ- 
τοεξόριστος 'Ελευθερωτής του 'Ελληνικού Κόσμου έτόνιζε πρός 
τούς μανιακούς Άγγλογάλους αύτά τά προφητικά : «Μή αδικεί
τε τήν Ελλάδα, διότι θά σάς χρειασθή καί πάλιν»— "Ετσι, κατά 
τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ή άδικημένη 'Ελλάδα έσωσε 

τήν τιμήν καί τήν ελευθερία τού συμμαχικού κόσμου.

Εις τά προηγούμενα άνέφερα υπό ποιας συνθήκας μάς εδέχθη ό Πρωθυ
πουργός τής Μεγάλης Βρετανίας. Έπήγαμε νά τόν παρακαλέσωμε νά μάς 
διευκολύνη πρός ΑΣΦ ΑΛΗ  μετάβασή μας εις τήν Κωνσταντινούπολη.

Προσέθεσα μέ λίγα λόγια τό περιεχόμενο των ιστορικών έκείνων ανα
κοινώσεων τού Λόϋδ Τζώρτζ, τήν πρόβλεψίν του δτι θά άναγκασθούμε νά 
φύγουμε άπό τήν Μ. ’Ασία καί δτι ή ιέπικειμένη Ελληνική συμφορά θά είναι 
άνάλογη πρός τήν καταστροφή του 1453 όταν ή Τουρκία ’έγινε κύριος τής 
Έλληνικής Αύτοκρατορ ίας.

Έν τέλει προσέθεσα: «’Ασφαλώς δε ή δραματική Μικρασιατική κατα- 
τιωτική κατάρρευσις. Καί ή καταστροφή. Καί ή έκ Μ. ’Ασίας καί Θράκης
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έκδάυξίς μας, δεν θά επήρχοντο εάν τό Ελληνικό ’Έθνος δεν ήχο κα'ι τότε 
διηρημένο. Αυτό είναι τό πικρότατο δίδαγμα από την ’συμφορά τής διαιρέ- 
σεως, ή οποία πολλές φορές καταλυμαίνεται την άτυχη ηρωική πατρίδα μας. 
Αυτό είναι τό συμπέρασμα. Καί δι’ αυτήν τήν αιτίαν οι αντικειμενικές αυτές 
σελίδες, γράφονται προς εθνικό φρονηματισμό.

Έν συνεχεία, πρέπει νά προσθέσω από τήν επίσημη ’Έκθεσή μου, μο
νογραφημένη καί από τον Πατριάρχη, τά αυτούσια, αυθεντικά λόγια τοΰ λιον
ταρίσιου ’Ανθρώπου, που διηόθυνε τις τύχες τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας 
καί τοΰ κόσμου. ’Από όσα δέ αργότερα μάς είπαν εις τό Παρίσι οι Γάλλοι 
επίσημοι, (αυτοί έζήτησαν νά φύγουμε καί από τήν Θράκη), καταδεικνύεται 
ότι οί τότε σύμμαχοι είχαν πάθει ένα είδος «φρενίτιδας» καί «μαύρου μί
σους» εναντίον τής Ελλάδος διά τον λόγο ότι ό Ελληνικός λαός, μέ τό διενερ- 
γηθέν δημοψήφισμα έπανεφερε τον βασιλιά του, τον όποιον οί, Άγγλογάλλοι 
θεωρούσαν άπροκάλυπτον εχθρόν τοΰ άγώνος τοτν.

Ή το τεράστιο λάθος πολιτικής μυωπίας.
Ό  ίδιος δ Ελευθέριος Βενιζέλος, υπηρετών τήν πατρίδα του, καίτοι αΰ- 

τοεξόριστος, έτόνιζε προς τούς επισήμους συμμαχικούς κύκλους ότι «αποτε
λεί θανάσιμον συμμαχικόν σφάλμα καί αδίκημα, όχι μόνον κατά τής πατρί- 
δος μας, αλλά καί εναντίον των Ιδικών των συμφερόντων νά πλήξουν τήν Ε λ
λάδα —  τήν οποίαν θά χρειασθοΰν καί πάλιν —  νά τήν αδικήσουν έξ αιτίας 
ενός προσώπου, τοΰ βασιλέως, δ όποιος, επί τέλους, είναι θνητός, ενώ ’έπρεπε 
νά αποβλέπουν προς τήν Ελλάδα, τήν ηρωικήν αυτών -σύμμαχον. Καί διά 
τό μέλλον, ήρωϊκήν «σύμμαχον».

(Τά ανδρικά αυτά λόγια τοΰ μεγάλου προφητικού' πολιτικού είχαν έπα- 
ληθεύσει καί κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου ή αίωνία Ελλάδα 
διεδραμάτισε τον σημαντικώτερο ρόλο διά τήν θριαμβευτική τελική νίκη τοΰ 
όλου συμμαχικού άγώνος προς διασφάλιση τών ιδανικών τής ελευθερίας ολο
κλήρου τής Άνθρωπότητος).

Οί βασιλείς καί οί ηγεμόνες έρχονται καί παρέρχονται. ’Έθνος όμως 
ηρωικό καί υπερήφανο, οπιος τών ’Έθνος τών Ελλήνων, παρ’ όλα τά στιγμι
αία λάθη του καί τούς εσωτερικούς διαπληκτισμούς, πιστόν εις τάς παραδό
σεις του καί εις τήν φιλία του στις Δυτικές Δημοκρατίες, έπρεπε καί τότε νά 
τύχη καλλιτέρας μεταχειρίσεως υπό τών ισχυρών τής Γής καί νά μή άδι- 
κηθή, όπως αδικήθηκε καί κατόπιν, αντί νά έπιβραβευθή διά τις ακαταμέ
τρητες θυσίες του εις τον βωμό τοΰ άγώνος υπέρ τής παγκοσμίου ελευθερίας.

Έν πάσει περιπτώσει είναι ενδιαφέρον νά γνωρίζωμεν όλοι μας πώς έ- 
σκέπτοντο εις περίοδο γενικής παραζάλης οί κριταί καί ποια τύχη άνέμενε 
τά εκατομμύρια τών άλυτρώτων Ελλήνων, υπέρ τών όποιων μοχθούσε τότε
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ό -μαρτυρικός Πατριάρχης. Έκρουε καρδιές καί ζητούσε δικαιοσύνη από τούς 
ισχυρούς τού Λονδίνου καί της Γαλλικής πρωτευούσης.

Άνέφερα δτι ό Βρετανός Πρωθυπουργός, άρχικώς, μάς είχε ορίσει πεν
τάλεπτη ακρόαση διά τό πρωί τής 18ης ’ Ιανουάριου τού 1922. Κατά την

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ

«'Όταν οί υπεύθυνοι Άρχοντες θέτουν τό κομματικό συμτρέρον 
ύπεράνω τής Πατρίδος. 'Όταν πρυτανεύη ή αναλγησία καί ή επιορκία. 
Καί όταν καταπατούνται, από πολιτική εμπάθεια, αί άγιοι τής Ελλάδος 

, Βωμοί τότε είναι, πάντοτε, -αλάνθαστο τό τραγικό αποτέλεσμα...».

όρισθείσα ώρα ήμασταν εις τό Γραφείο του: Ό  μαρτυρικός Πατριάρχης, ό 
σερ Τζών Σταυρίδης καί τού λόγου μου. Παρευρίσκετο δε, προς στενογρά- 
φησι, καί ό Σερ Έντουρντ Γκρίγκ, δ πολιτικός γραμματεύς τού Πρωθυ
πουργού.

'Ό μως ό Λόϋδ Τζώρτζ, χωρίς νά ιάναμένη τον Πατριάρχη νά έκδηλώση 
τις επιθυμίες του, διά τις όποιες έ-ζήτησε την ακρόαση, άρχισε, -σάν νά ήτο 
προετοιμασμένος, ένα τρομερό αιφνιδιασμό κατά τού τότε βασιλέως, πού τον 
θεωρούσαν δτι ήτο ό'ργανο τού Κάϊζερ. Παρατείνων ό μεγάλος Βρετα
νός την συνδιάλεξη, επί 35 λεπτά —  αντί των αρχικών 5 λεπτών —  έβρόν- 
τησε, επί λέξει, τά εξής:

—  Λόϋδ Τζώρτζ: «Ό  βασιλεύς έξεμηδένισε όλες τις συμπάθειες, τις 
οποίες είχεν ή Ελλάδα. Ή  γενική κατάστασις τώρα είναι τέτοια, ώστε εμ
ποδίζει τούς φίλους τής Ελλάδος νά φανούν χρήσιμοι εις την χώρα σας. 'Έ 
νεκα τού Βασιλέως, έκείνοι οι οποίοι συμπαθούσαν προς τούς Τούρκους, έγι
ναν τώρα πολύ περισσότερον Ισχυροί εις βάρος πάντοτε τών Ελληνικών -συμ
φερόντων. Τά είπα δλα αυτά άπεριφράστως είς τον κ. Γκουνάρην».

’Ατένισα τον Πατριάρχη. Είχε γίνει κάτωχρος από την οδύνη καί την 
συγκίνηση.

Πρέπει εδώ νά προστεθή δτι ό Λόϋδ Τζώρτζ τά δσα άνεκοίνωσε προς 
ημάς τά είχεν είπή είς τον άτυχον Πρωθυπουργό τής Ελλάδος Γούναρην καί 
είς τον 'Υπουργό τών ’Εξωτερικών Μπαλτατζή, μία εβδομάδα προηγουμένως 
είς τις Κάννες τής Γαλλίας, δταν καί οι δυό τους πήγανε νά συναντήσουν τον 
εκεί Βρετανό Πρωθυπουργό.

Συνεχίζουν δ λιονταρίσιος Βρετανός Πρωθυπουργός τις απροσδόκητες έ-
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κείνες αιφνιδιαστικές ανακοινώσεις του, μας εξεσφενδόνισε καί τά εξής τ,ρο- 
μακτικώς απελπιστικά:

«"Τστερα από την "Αλωση, τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, 
ή πτώσις του Βενιζέλου καί ή επάνοδος του βασιλέως εις τον θρόνον, είναι το 
καταστρεπτικώτερο γεγονός διά τον Ελληνισμό. Ό  κ. Βενιζέλος είχε κατα
κτήσει την εμπιστοσύνη όλης τής Ευρώπης καί εκαμνε ότι ήθελε. "Ολοι εύ- 
ρισκόμα,σταν εις το πλευρό του υπέρ τής Ελλάδος. Τώρα όμως που έφυγεν 
ό Βενιζέλος, δεν θέλουν νά κάμουν τίποτε υπέρ τής Ελλάδος. Καί αφού όλοι 
είναι δυσμενείς, δέν ήμπορώ καί εγώ νά κάμω τίποτε προσωπικώς. Ή  πα
ρουσία του βασιλέως κατέστρεψε τό παν»,

Έμείναμε, προς στιγμή, άπολιθωμένοι από τά φοβερά εκείνα κεραυνο
βολή μ ατα.

'Ό μως εγενικεύετο ή συνομιλία. Μέ ετοιμότητα πνεύματος έπηκολούθησε 
άπάντη,σις του μαρτυρικού Πατριάρχη καί ερωτήματα προς αυτόν υπό τού 
Λόϋδ Τζώρτζ, διά τά όποια θά ομιλήσω εις επόμενο Κεφάλαιο.

Μετά την διακοπή πού τού έκαμε ό Πατριάρχης, ό Αόϋδ Τζώρτζ, συνε- 
χίζων, έπανέλαβε τά εξής επί λέξει:

«’Έχω είπή, προ έβδομάδος, εις τον Γκουνάρην καί τον Μπαλτατζήν ποια 
αισθήματα τρέφει ό κόσμος διά την Ελλάδα τώ.ρα. "Οταν ήτο ό Βενιζέλος 
Κυβερνήτης είχα τή δύναμη νά μάχωμαι υπέρ των δικαίων τής Ελλάδος. 
Τώρα όλοι οί συνάδελφοί μου μέ έγκατέλειψαν».

Καί λέγων «συνάδελφοι» ό Πρωθυπουργός, μέ χειρονομίαν άμφοτέρων 
των χειρών του έδειχνε τά 24 καθίσματα γύρω τής μεγάλης πράσινης τρα- 
πέζης τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, καί έξηκολούθησε, προσθέσας:

«Είμαι εντελώς μόνος καί δέν ήμπορώ νά κάμω τίποτε διά την χώραν
σας».

Ό  τόνος τής φωνής του καί ή φυσιογνωμία του έδειχναν αληθινό πόνο 
καί ειλικρινές ενδιαφέρον διά την Ελλάδα.

Συνεχίζων είπε:
«Έ φ ’ οσον εύρίσκεται ό βασιλεύς εις την Ελλάδα, είναι αδύνατο —  εν

τελώς αδύνατο —  νά μείνετε εις την Μικράν ’Ασία. Αυτό τό είπα σαφώς καί 
ώρισμένως εις τον Γκουνάρην».

—  Πατριάρχης: «’Αλλά δ κ. Γούναρης θά πάγη κάτω καί θά είπή εις 
τον Ελληνικόν λαόν ότι δέν Οά μείνωμεν εις την Μικράν ’Ασίαν, επειδή μάς 
διώκουν απ’ εκεί ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία».

—  Λόϋδ Τζώρτζ: «Τούτο θά είναι ψεύδος. Διότι .δέν σάς διώχνουν άπό 
τήν Μικρά ’Ασία ούτε ή ’Αγγλία, ούτε ή Γαλλία. Σ άς διώχνει άπό εκεί ό 
βασιλεύς. Διότι εάν ήτο ό Βενιζέλος, δέν >θά έπολιτευόμεθα έτσι. Θά έμένατε 
εις τήν Μικράν Ά σία . ’Επί Βενιζέλου όλα έπήγαιναν καλά. Αι άποθήκαί μας

9
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και τά χρηματοκιβώτιά μας ή σαν αλα ,είς την διάθεσίν του. Τώρα δεν ήμπο- 
ροΰμεν νά δώσοχιιεν οΰτε έξη πέννες διά τον στρατόν σας. Μάς είναι αδύνατον 
νά. . . (ό Σερ Σταυρίδης, μεταφράζων, δεν ένεθυμείτο προς στιγμήν νά ά- 
ποδώση την φράση: «νά λησμονήσωμεν τάς κρίσιμους στιγμάς»). ’Επεμβαίνω 
τότε διά νά υπενθυμίσω την φράσιν του Αόϋδ Τζώρτζ καί ό κ. Σταυρίδης εις 
την ύπενθύμισίν μου συνέχισε: «νά λησμονήσωμεν τάς κρίσιμους στιγμάς τής 
αγωνίας μας όταν έμαχώμεθα διά τήν ΰπαρξίν μας. Ό  στρατός τοΰ βασιλέως, 
χωρίς νά ρίψη οΰτε μία τουφεκιά, παρέδωσε τό Ροΰπελ εις τούς εχθρούς μας, 
καθώς καί ολόκληρο Σώμα στρατού. Ό  Κωνσταντίνος συ ναύλε σε εις τό νό 
παραταθή, επί ένάμισυ ακόμη έτος, δ πόλεμος».

—  Πατριάρχης: «’Αλλά οι κυβερνώντες σήμερον τήν Ελλάδα λέγουν εις 
τον Ελληνικόν λαόν: «Ή  Γαλλία είναι εναντίον μας, άλλ’ ή ’Αγγλία όχι, καί 
ό κόσμος εκεί άγνοών τά πράγματα, παραπλανάται».

—  Αόϋδ Τζώρτζ: «’Όχι. 'Όλοι εΐμεθα τής αυτής γνώμης, προκειμένου 
περί τοΰ βασιλέως. Ή  ’Αγγλία είναι υπέρ των Ελλήνων, άλλ’ είναι άδυσώπη- 
τος εναντίον τοΰ βασιλέως. Τά είπα τήν τελευταίαν εβδομάδα καθαρά εις 
τον Γκουνάρην καί εις τον Μπάλτο. . . Π ώς τον λένε εκείνον τον άλλον».

—  Σέρ Σταυρίδης: «Μπαλτατζήν».
—  Αόϋδ Τζώρτζ: «Ναι, τον Μπαλτατζήν. Προσωπικώς είμαι φίλος τών 

Ελλήνων. Ά λλ’ ένεκα τοΰ βασιλέως όλοι οί άλλοι συνάδελφοί μου είναι εναν
τίον μου καί δεν ήμπορώ νά φανώ χρήσιμος. Είναι αδύνατον, αδύνατον!».

Τό ξανατονίζω ότι οί τρεις μας, οί "Ελληνες, εϊχαμεν καταπλαγή από 
εκείνα τά τρομερά πού ακούσαμε από τό στόμα τοΰ Πρωθυπουργού.

'Υπάρχουν καί άλλα τμήματα τής επισήμου εκθεσεώς μου, μονογραφη
μένης από τον Πατριάρχη καί τον Σέρ Σταυρίδη διά τήν κατά λέξιν άκρί- 
βειαν τών λεχθέντων κατά τήν ιστορική συνέντευξη μέ τον Βρετανό Πρωθυ
πουργό, τά όποια άρχικώς δέν είχαν δημοσιευθή.

Τά ανωτέρω όμως τρομερά αποσπάσματα —  παραχωρηθείσης επισή
μου άδειας —  τά άπέστειλα άπό τό Παρίσι εις τον ’Εθνικόν Κήρυκα. Επί
σης δέ προς τον ’Εθνικό άγωνιστή φίλο μου Άνδρέα Καβαφάκη Π Ρ Ο Σ  
Γ Ν Ω Σ ΙΝ  του περί τής τραγικής τύχης τής Ελλάδος καί ιδίως τών καταδι- 
καζομένων εις έξόντωσιν εκατομμυρίων ’Αλυτρώτων.

Ό  Καβαφάκης όμως έβιάστηκε καί τά εδημοσίευσε μέ οκταστήλους τί
τλους εις τήν πρώτη σελίδα τής έφημερίδος του «’Ελεύθερος Τύπος» τών 
Αθηνών. Τό δέ αποτέλεσμα ήτο όταν ©πήγαινε στο σπίτι του, τις νυκτερινές 
ώρες, εύρέθη νεκρός! 'Υπήρξε τό θύμα άγριωτάτης δολοφονίας εμπρός εις 
τήν κατοικίαν του τών ’Αθηνών. 'Ως δέ ήτο επόμενο, οί άνθρωποκτόνοι τοΰ
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αειμνήστου εθνικού αγωνιστή, προστατευόμενοι από τό καθεστώς του τρόμου, 
παρέμειναν ασύλληπτοι.

Πρέπει να προσθέτω, δτι .έ θεώρησα καθήκον μου πατριωτικό νά ανα
κοινώσω προς τον άτυχή Πρωθυπουργό τής άμοιρης Πατρίδος μας, ευρι
σκόμενο στο Λονδίνο, τά ανωτέρω τρομερά μηνύματα τού Λόϋδ Τζώρτζ. Μέ 
την άδεια τού Πατριάρχη τού υπέβαλα πιστό αντίγραφο τού μέρους εκείνου 
τής Έκθέσεώς μου, είς τό όποιο περιείχοντο όλα εκείνα τά τρομερά μηνύ
ματα διά την Ελλάδα και διά την αλύτρωτη πατρίδα μας, πού άνέφερα πα
ραπάνω.

Ό  δυστυχισμένος ό πρωθυπουργός είχε στείλει ιδιαίτερο τηλεγράφημα 
είς τάς ’Αθήνας, τό όποιον, μετά τήν έπανάστασιν τού Σεπτεμβρίου τού 1922, 
άνευρέθη είς τό αρχείο τού 'Υπουργείου των Εξωτερικών. Τό τηλεγράφημα, 
εκτός των άλλων, έλεγε καί. τά εξής επί λέξει:

«Κατάστασις καθίσταται έξαιρετικώς δυσχερής. Λόϋδ Τζώρτζ κατά τήν 
τελευταίαν μας συνάντησιν είς τάς Κάννας, μεταξύ των αιτίων τής αδυ
ναμίας όπως έπιβληθή είς τον Κεμάλ, ιέπέμεινε επί τής δημοσίας γνώμης έν 
’Αγγλία καί Γαλλία, διακειμένης δυσμενώς, λόγω τής ιέπιστροφής τού Βασι- 
λέως, οστις διά τής διαγωγής του κατά τον πόλεμον, παρεΐχεν βοήθειαν είς 
τον εχθρόν τής Άντάντα καί ίέγένετο αίτιος παρατάσεως τού πολέμου. Προ
χθές έδέχθη τον Μεταξάκην (τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον) είς 
τον όποιον έπανέλαβε τά αυτά, συνοφίζων τήν κατάστασιν ότι ή απώλεια τής 
Μικρός ’Ασίας οφείλεται είς τήν επιστροφήν τού Βασιλέως —  Γούναρης».

Καί όμως. Κατά τήν άγιον ιώδη εκείνη περίοδο πού άπ έληξε ν, ύστερα 
από μερικούς μήνας, είς τήν στρατιωτικήν καταστροφήν καί είς τήν απώλεια 
τής Μ. ’Ασίας καί τής ’Ανατολικής Θράκης, οί έν Άθήναις υπεύθυνοι, προς 
έσωτερικήν κατανάλωσιν καί προς άποκοίμηση τού ταλαίπωρου Ελληνικού 
λαού —  πού έπρεπε νά γνωρίζη τήν μαύρη τύχη πού τον αναμένει —  διέ- 
φευσαν τό περιεχόμενο τής ιστορικής τού ’Άγγλου Πρωθυπουργού καί τού 
Οικουμενικού Πατριάρχη!

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Τήν συνταρακτικήν έκθεσιν περί όσων τρομακτικών διεκήρυττεν ό 
Βρετανός Πρωθυπουργός, τά διίο Σώματα τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου τήν άπέστειλαν είς τον Βασιλέα, είς τήν Έλλαδικήν Κυβέρνησιν 
καί είς τον Πρόεδρον τής Βουλής, προς ενημέρωσίν των διά τήν μαύρη 
μοίρα πού αναμένει τή δύσμοιρη Ελλάδα.
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Τον δέ αείμνηστο Ά νδρέα Καβαφάκη, τον διάσημο μαχητικό δημοσιο
γράφο, επειδή «δημοσίευσε το τμήμα τής συνταρακτικής έκΟέσεως πού τοΰ 
έστειλα από τύ Παρίσι. —  τμήμα τής συνομιλίας Λόϋδ Τζώρτζ κα'ι Πατριάρ
χη —  τον κατεκρεούργησαν κατά τον άγριώτερο τρόπο!

Ήμποροϋσε νά σωθή ή κατάστασις. Καί νά σω'Οή καί το παν, ιεάν οί 
υπεύθυνοι συμφωνούσαν μέ τον βασιλέα νά κάμη την Ουσία τού θρόνου του 
χάριν τής Ελλάδος. Καί χάριν τής δυναστείας του.

Ό  μαρτυρικός Πατριάρχης έλεγε: «Ό  βασιλεύς ειχεν ίκανοποιηθή δτι 
τον Ιπανέφερεν δ Ελληνικός λαός εν θριάμβω. Θυσιάζων όχι την ζωήν του, 
ώς Κόδρος, ιάλλά τον θρόνον του χάριν των Διαδόχων του, καί διά το καλόν 
τής κινδυνευούσης νά άκρωτηριασθή Ελλάδος, θά ιέγίνετο ίνδαλμα τού Πα
νελληνίου. Θά καθίστατο δέ έξοχο υπόδειγμα άφοσιώσεως μέχρις αυτοθυσίας 
χάριν τής Ελληνικής Πατρίδας».

Γνωρίζω ότι ό μαρτυρικός Πατριάρχης καί Εθνάρχης των εκατομμυ
ρίων Άλυτριότων στήν Κωνσταντινούπολη ιέκάλεσε τά Δύο Σώματα τού Οι
κουμενικού θρόνου. Καί εξέθεσε τήν όλη τραγική κατάσταση τής επικείμε
νης καταστροφής εις τήν Μ. ’Ασία καί εις τήν Θράκη. Έλήφθη δέ τότε από 
τά Δύο Σώματα, τής Πέρας Συνόδου καί τού Μικτού Συμβουλίου των Πα
τριαρχείων μιά ανδρική άπόφασις όπως ένημερωθή τό εν άγνοια διατελούν 
Έ θνος περί τής επικείμενης καταστροφής. Σύμφωνα δέ μέ τήν ομόφωνη 
ετυμηγορία των Δύο Σωμάτων, ή συνταρακτική Έκθεσις τής Συνομιλίας 
τού ’Άγγλου Πρωθυπουργού μέ τον Πατριάρχη άπεστάλη, εν έπι,σήμψ αντι
γράφω, ολόκληρο τό κείμενο εις τον Βασιλέα, εις τήν Κυβέρνη,σιν καί είς τον' 
Πρόεδρον τής Ελληνικής Βουλής διά τά περαιτέρω.

Ό  Βασιλεύς είχε κλονισθή. ’Έλαβε τήν άπόφασιν νά παραιτηθή χάριν 
των διαδόχιον του. Καί τής δυναστείας του. ’Αλλά (.ορισμένοι κομματικοί Ήγέ- 
ται, δέν ένέκριναν αυτήν τήν ωραία απόφαση περί αυτοθυσίας χάριν τής κιν- 
δυνευούσης μαρτυρικής Ελλάδος.

'Όμως, ή κομματική εμπάθεια κατέστρεψε τό παν. Ή  άγριωτάτη εμπά
θεια σέ σκοτισμό όλων των λογισμών, ώδήγησε τούς υπευθύνους Έλλαδικούς 
μέχρι παραφροσύνης.

Δείγμα αυτής τής παραφροσύνης ήτο καί τούτο: 'Όταν τον ’ Ιανουάριο 
τού 1922 πήγαμε στο Λονδίνο, ή Έλλαδική Σύνοδος των ’Αθηνών εψήφισε 
καί μάς εστάλη ένας πρωτοχρονιάτικος «μποναμάς». Συνήλθαν οί παράνομοι 
τής ψευτοσυνόδου, υπό τήν προεδρία τού περιβοήτου Μητροπολίτου ’Αθη
νών (πού έσκηνοθέτησε τό «’Ανάθεμα» τού δημιουργού τής Μεγάλης Ε λ
λάδος), εδίκασαν ερήμην, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην. Τον καθήρεσαν! 
Τον ύπεβίβασαν είς τήν τάξιν τών Μοναχών! Μέ τήν άπόφασιν όπως ό Μονά-
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χός Μελέτιος συλληφθή καί έγκλεισθή, ίσοβίως εις την Μονήν των Στροφά- 
δθ3ν! ’Ανήκουστα, φρικτά τολμήματα.

"Οτι δε ή τότε μανία —  παραφροσύνη —  ήτο κολλητική, κατεδείχθη 
καί την ήμερα .πού ό Εθνάρχης Πατριάρχης, πνευματικός "Αρχών τής ’Ορ
θοδόξου Οικουμένης έφθανε εις τον μαρτυρικόν θρόνον. Την ίδια ήμερα τής 
ένθρονίσεως του Μελετίου ή παραφρονούσα Έλλαδική Κυβέρνησις τού εθνι
κού ολέθρου, έπεκύρωνε τον πρωτοχρονιάτικο «μποναμά» τής καθαιρέσεως 
τού ΙΙατριάρχη, Εθνάρχη των εκατομμυρίων ’Αλυτρώτων!

Αυτά ήσαν τότε τά πάθη τής κομματικής άγριότητος. Τά πάθη πού 
έφαγαν την Ελλάδα. Έ φαγαν την Μ. Ά σία . Καί τον Πόντο. "Εφαγαν καί 
την Α. Θράκη.

Νά δέ τό θλιβερό ιστορικό συμπέρασμα τής διδαχής: "Οταν οί υπεύ
θυνοι άρχοντες θέτουν τό πανάθλιο κομματικό συμφέρον ύπεράνω τής Πα- 
τρίδος. "Οταν καταπατούνται, ασεβέστατα, από τήν πολιτική εμπάθεια οί 
"Αγιοι τής Ελλάδος Βωμοί. 'Όταν πρυτανεύη ή αναλγησία καί ή επιορκία, 
τότε είναι πάντοτε αλάνθαστο τό τραγικό αποτέλεσμα: Ή  καταστροφή.

Ή  αναγραφή δέ αυτών των θλιβερών σελίδιον, βγαλμένων από έγκυ
ρες, επίσημες Εκθέσεις, έχει καί τον σκοπό νά ύπομνήση καί εις τήν έν 
’Αμερική απόδημη όμογένεια δτι ούδέν πολυτι-μότερον τής όμονοίας καί τής 
ομαδικής συνεργασίας. Καί ούδέν όλεθριώτερον από τήν διαίρεσα1 καί άλ- 
ληλομαχία.

Εις τά επόμενα: Συνέχεια τής συνταρακτικής συνδιαλέξεως τού Βρετα
νού Πρωθυπουργού καί τού Πατριάρχη. —  Ή  προσφορά τού Λόϋδ Τζώρτζ 
νά πάμε στήν Πόλη μέ Βρετανικό πολεμικό! "Ομως αυτή ή ιδέα έγκατελεί- 
φθη ως πολιτικώς ασύμφορη. Δεν ήτο φρόνιμο νά πάμε μέ τήν προστασία 
τών ’Αγγλικών τηλεβόλων!

Έν συνεχεία: Συνδιαλέξεις μέ τον ’Αγγλικανό Λόρδο Πριμάτο. —  Σ υ
ζητήσεις καί μέ τούς Γάλλους επισήμους, οί οποίοι ζητούσαν νά παραδώσουν 
εις τον Κεμάλ όχι μόνο τήν Μ. ’Ασία, αλλά καί τήν Θράκη!

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΒΟΛΩΝ!,,

Αυτή ήτο ή γνώμη τοϋ Λόϋδ Τζώρτζ, νά προστατευάή, τιμητι- 
κώς, ό Έδνάρχης της ’Αλυτρώτου Ελλάδος, πορευόμενος είς 

τήν Κωνσταντινούπολή.

Μεταφράζων τήν τελευταίαν πρότασιν τού "Αγγλου Πριοθυπουργού ό 
Σέρ Τζών Σταυρίδης καί φοβούμενος μήπιος έξέπνευσαν τά πέντε λεπτά τής
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όρισθείσης άκροάσεως —  ενώ ό Λόϋδ Τζώρτζ ή to δ ι ατεθ ε ιιμένος νά συνέ
χιση τους κεραυνούς του, όπως καί τό έπραξε —  καί μήπως δεν μείνη καιρός 
αρκετός διά τά Πατριαρχικά αιτήματα, λέγει:

—  Σέρ Τζών Σταυρίδης: «Θέλετε νά είπήτε τίποτε, Παναγιώτατε;»
Ό  Πατριάρχης, κατάπληκτος έξ όσων ήκουσε από τον Βρετανό Πρωθυ

πουργό, έγενίκευσε την συνομιλία ιέπί άλλης φωτεινής πλευράς. Με ετοιμό
τητα δέ πνεύματος, δείχνων ότι υπάρχει μία άλλη Ελλάδα, ή όποια δεν 
έπρεπε νά άδικηθή εξ αιτίας των σφαλμάτων του Έλλαδικού Κράτους των 
’Αθηνών, λέγει:

—  Πατριάρχης: «Αυτά όλα τά γνωρίζει ό ’Αλύτρωτος Ελληνισμός. 
Άπόδειξις δέ τρανή είναι ή ίδική μου εκλογή ώς Πατριάρχου. Ό  λαός με 
εξέλεξε διά τον κυριώτερο λόγο ότι είμαι φίλος του κ. Βενιζέλου, ό όποιος, 
έν τή εκλογή μου διαβλέπει ακτίνες άφυπνίσεως τού όλου Ελληνισμού. Είναι 
γεγονός εξαιρετικής σημασίας ότι ή εκλογή τού Πατριάρχου ύπήρξεν ομό
φωνος».

Ό  Λόϋδ Τζώρτζ προσέχει με πολύ Ενδιαφέρον τά λεγόμενα τού Πα
τριάρχη, ώραιοτάτου καί επιβλητικής μεγαλειότητος. Καί έπιθυμών νά μάθη 
περισσότερες λεπτομέρειες έρωτα:

— ·Λόϋδ Τζώρτζ: «Ποιοι λαμβάνουν μέρος εις τήν εκλογή;»
Ό  Πατριάρχης —  ό «καθηρημένος» έξ ’Αθηνών, κατά τού οποίου ώς 

«αντικανονικού», ώργίαζε στο Λονδίνο ώς «επιταχΟείς κατήγορος», ό θλιβε
ρός Τραπεζούντος —  εύρήκε τήν ευκαιρία καί διεφώτισε τον τότε ίσχυρό- 
τερον τού κόσμου, καί είπε τά εξής:

—  Πατριάρχης: « Ή  εκλογή γίνεται κυρίως από τον λαόν. Συμμετέχουν 
μετά τών έν Κωνσταντινουπόλει Άρχιερέιον λαϊκοί αντιπρόσωποι έξ όλων 
τών μερών τής δικαιοδοσίας τού Πατριαρχείου. Έκ τών 109 τής Μικτής 
Συνελεύσεως, έξ ών 96 ήσαν λαϊκοί, έλαβα 84 ψήφους καί έκ τών 18 ’Αρ
χιερέων τής Δευτέρας Συνελεύσεως οί δέκα έξ έψήφισαν υπέρ έμού. 'Ως 
βλέπετε, λοιπόν, πρόκειται περί ομοφώνου σχεδόν εκλογής».

Καί προσέθεσε: «Ή  Κυβέρνησες (ή Ελληνική), προβλέπουσα ότι ή 
εκλογή Πατριάρχου θά διεδήλου τό αληθές φρόνημα τού Ελληνικού λαού, 
ήγωνίσθη νά τήν έμποδίση».

(Τουρκία δέν υπήρχε τότε εις τήν Κωνσταντινούπολιν διά νά έμποδίση 
τήν έκλογή Βενιζελικού Πατριάρχου, θεωρουμένου ώς θανάσιμου εχθρού τών 
Τούρκων. Τήν βασιλίδα τών Πόλεων τήν κατείχαν τότε Ελληνικά καί άλλα 
συμμαχικά στρατεύματα).

«Τώρα, τον νέον Πατριάρχην τον πολεμά δι’ όλων αυτής τών μέσων (ή 
Κυβέρνησις). Έ φθασε μέχρι τού σημείου νά κατακρατήση ολα τά τηλεγ-ρα
φή ματά μου, τά οποία έστειλα εις τήν Κωνσταντινούπολιν από τήν Νέαν 'Τόρ- 
κην καί από έδώ. Δηλαδή, επί ενα ολόκληρο μήνα δέν κατώρθωσε νά μάθη
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τό ΙΊατριαρχεΐον από ίδικόν μου τηλεγράφημα, ιέάν έδέχθην την θέσιν!»
Εις τό πρόσωπον τοϋ Πρωθυπουργού έζωγραφίζετα ή εκπληξις δι’ οσα 

ήκουε και πλησιάζων τό πρόσωπον του περισσότερο προς τον Πατριάρχη, 
έρωτα ιμέ χαρακτηριστικό ενδιαφέρον:

—  Λόϋδ Τζώρτζ: «Βλέπετε κανένα σημείο δτι άλλαξε τό φρόνημα τοϋ 
εν Έλλάδι λαοϋ;»

Αυτό ήτο κυρίως πού ένδιέφερε τον Βρετανό Η γέτη: Ή  μεταβολή τού 
φρονήματος τού ταλαιπιυρημένου Ελληνικού λαοϋ. ’Από τήν έγκαιρόν του δέ 
αφύπνιση έξηρτάτο καί ή μεταστροφή τής κοινής γνώμης εν Ευρώπη καί 
ή πρόληίψις τής καταρρεύσεως τής Μεγάλης Ελλάδος καί ή σωτηρία εκα
τομμυρίων αλυτρώτων Ελλήνων. Εις αυτό τό αγωνιώδες ερώτημα τοϋ Βρε
τανού Πρωθυπουργού δ Εθνάρχης των ’Αλυτρώτων άπήντησε:

—  Πατριάρχης: «Ναί. Καί από έπιστολάς, λαμβανομένας εξ Ελλάδος 
καί από άλλας πληροφορίας καί από τήν όλην γενικήν κατάστασιν, δύναμαι 
νά σάς διβεβαιώσω τούτο: ’Εάν ύποτεθή δτι γίνονται σήμερον έκλογαί, ή πα
ρούσα Κυβέρνησις δέν θά εξασφάλιση ούτε τό έν τρίτον των ψήφων, πού 
έλαβε τον Νοέμβριον τού 1920. Δύναμαι ακόμη νά σάς πληροφορήσω δτι ένας 
λόγος όπου ό κ. Γούναρης παρατείνει τήν εδώ διαμονήν του είναι καί δ εξής: 
Γνωρίζει δτι έάν έπιστρέψη εις τήν Ελλάδα θά πέση από τήν αρχήν».

Αυτές ήσαν οί πληροφορίες πού κατέφθαναν εις τό Λονδίνο έφ’ όσον 
μάλιστα δ ατυχής Πρωθυπουργός έκρουε, εις μάτην, τις θύρες διά νά επι
τυχή Βρετανικό δάνειο.

’Ακολούθως, δ Βρετανός 'Ηγέτης, συνεχίζων, είπε τονίζων τήν οδύνην 
του διά τό Ελληνικό δράμα:

«Έπί Βενιζέλου όλα έπήγαιναν καλά. Αί άποθήκές μας καί τά χρημα- 
τοφυ,λάκιά μας ήσαν όλα εις τήν διάθεσίν του. Τώρα δέν ήμπορούμε νά δώ- 
σωμεν ούτε έξη πέννες διά τον στρατόν .σας».

Ό  λέων ήτο (ορθωμένος δταν έξαπέλυε τούς τρομακτικούς κεραυνούς
του.

ΙΙρός στιγμήν έστράφη καί έκύτταξε τήν παραπλεύρως του καίουσα 
«πυράν», από τήν ανταύγεια τής οποίας έφαίνετο περισσότερο κατεύρυθρο τό 
πρόσοωιό του.

Εις τό τέλος, δταν ησύχασε ολίγον καί κατέπεσε ή όρθωθείσα άργυροει- 
δής χαίτη του, έπηκολούθησε συζήτησις περί τού τρόπου τής ασφαλούς μετα- 
βάσεως τού Πατριάρχη εις τήν Κωνσταντινούπολιν.

Καί πριν ακόμη συναντήσωμεν τον Πρωθυπουργόν έγένετο —  εντολή 
τού Λόϋδ Τζώρτίζ —  ένέργεια διά τού Γραμματέως του Σέρ Έντουαρντ 
Γκρίγκ, όπως διατεθή εις τον Πατριάρχη αγγλικό πολεμικό, από εκείνα πού 
εύρίσκοντο εις τήν Μεσόγειο. Φαίνεται Ότι ήτο προηγουμένη εΐσήγησις τού 
Σέρ Τζών Σταυρίδη.
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—  «Τί έγινε, λοιπόν, διά το ζήτημα του πλοίου;» ή ρώτησε ό λιονταρί
σιος "Άνθρωπος τον Γραμματέα του.

—  «Κατά τάς πληροφορίας πού έλαβα από τό Ναυαρχείο, τά πολε-

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ

«Έπ'ι Βενιζέλου δλα «πήγαιναν χαλά. Αί «ποθήκαί ιμας καί τά 
χρηματοφυλάκιά μας ήσαν δλα εις την διάΌεσίν του. Τιάρα δεν ήμπορού- 
μεν νά δώσωμεν ούτε έξη πέννες διά τον στρατόν σας»!

μικά μας διέρχονται κα'ι από τον Πειραιά. Δεν νομίζετε δτι 0ά ήτο άποτελε- 
σματικώτερον νά ζητήσωμεν εγγυήσεις από τήν Ρουμανικήν Κυβέρνησιν, εάν 
ή Παναγιότης του ήθελε νά μεταβή εις τήν Θέσιν του σιδηρού ρομικώς διά 
Βουκουρεστίου;»

Ό  Λόϋδ Τζώρτζ έκούνησε νευρικά τό κεφάλι του κα'ι είπε:
—  «’Όχι, αυτό νά μή γίνη. Δεν εχω εμπιστοσύνη».
Καί λέγων ταύτα διηύθυνε, προς στιγμήν, τις αστραπές των ,ματιών του 

προς δλους μας, ζητών νά εύρη τον τρόπο πού θά έξησφάλιζε τήν ανενόχλητη 
μετάβασιν τού Πατριάρχη εις τήν θέσιν του.

Έγνώριζε καί ό Βρετανικός Λέων δλες τις κατά τού Πατριάρχη ασχή
μιες τών 'εν ’Αθήναις. "Ητο τέτοια ή μανία τους, ώστε εφθασαν μέχρις αυτού 
τού βαθμού τής εθνικής παραφροσύνης: έστησαν Δικαστήριο·. Τον έδίκα- 
σαν ερήμην! Καί τον κατεδίκασαν εις καθαίρεσιν από παντός Πατριαρχι
κού, ’Αρχιερατικού ή ιερατικού βαθμού καί τον υποβίβασαν εις τήν τάξιν 
τών Μοναχών! Διετάχθη δε δπως 6 Μοναχός Μελέτιος —  (δ Οικουμενικός 
Πατριάρχης καί Εθνάρχης τών εκατομμυρίων αλυτρώτων καί πνευματικός 
Α ρχηγός τών 150 έκατομμυρίοον ’Ορθοδόξων τού Κόσμου) —  συλληφθή καί 
έγκλεισθή προς ισόβιον σιοματικόν περιορισμόν εις τήν Μονήν τών Στροφά- 
δω ν!

Οί άνθρωποι, πού κατέπεσαν μέχρις αυτού τού βαθμού τής εθνικής πα
ραφροσύνης, οί οποίοι εξαπέστειλαν καί τό οργανόν τους, τον Τραπεζούντος, 
διά νά σκορπίση εις τό Λονδίνο δηλητήρια κατά τού Πατριάρχη, ως «αντι
κανονικού» καί «παρανόμου», βεβαίως καί «καθηρημένου!» —  οί άνθριοποι 
αυτοί ήσαν έτοιμοι νά προχωρήσουν καί εις άλλα, εις τά «έσχατα». Διότι 
παύει νά λειτουργή ή λογική δταν τον εγκέφαλο τον διευθύνουν τά φλογι
σμένα μίση καί τά πάθη τής εθνικής παραφροσύνης.

Έγνώριζε καί ό λιονταρίσιος άνθρο)πος οτι οί παραφρονήσαντες συνο3- 
μόται καραδοκούσαν στύν Πειραιά, ή στή Θράκη, είτε εις οίονδήποτε άλλο
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μέρος όπου έξετείνετο ή εξουσία τους, νά μάς συλλάβουν καί νά μάς θέσουν υπό 
κουστωδία φαλαγγιτών διά τά περαιτέρω.

Βεβαίως ένας βρυχηθμός του «Δέοντος» ή μπορούσε νά συνετίση τούς 
μανιακούς τού Πατριάρχη πολεμίους, αλλά δεν ήθελε νά φθάση εις τό σημείο 
τής απειλής.

’Από τήν στιγμιαία εκείνη απορία έξήγαγε τον Βρετανό Πρωθυπουργό 
ό Σερ Τζών Σταυρίδης.

Αυτός ό Έλλην ευπατρίδης διηγήΟη τό εξής επεισόδιο· : «Τό 1908 
όταν 'έκηρύχθη τό Σύνταγμα εις τήν Τουρκία, οί Νεότουρκοι άπεπειράθη- 
σαν νά συλλάβουν τον Ίζέτ Πασά, ένα δολοφόνο, ό όποιος είχε καταφύγει 
επί πλοίου, φέροντος αγγλική σημαία. Τότε δ πλοίαρχος του σκάφους άνε- 
φέρθη εις τήν ’Αγγλική Πρεσβεία, ή οποία έζήτησε οδηγίες από τό Λον
δίνο, τό δέ Ναυαρχείο άπήντησε, ότι ή Βρετανική σημαία πρέπει νά παρα- 
μείνη απολύτως σεβαστή».

Αυτό τό επεισόδιο τό άνέφερε ό Σερ Σταυρίδης, 'Θέλοντας τά τον ίση ότι 
οί ιεν Άθήναις κυβερνώντες άντισυμμαχικοί καί θανάσιμοι εχθροί τού μεγά
λου εκ Κρήτης πολιτικού, δέν θά τολμήσουν νά κάμουν —  διά φαλαγγιτών —  
βιαιοπραγία εναντίον τού Πατριάρχη, εάν τό αγγλικό σκάφος διέλθη από 
τον Πειραιά.

Ό  Λόϋδ Τζώρτζ, έχων ύπ’ οψιν του τό επεισόδιο αυτό τού Ίζέτ Πασά, 
στρεφόμενος προς τον Γραμματέα του, τού λέγει μέ λεπτό χιούμορ: «Πιστεύω 
ότι ιάπό τού 1908 δεν άλλαξεν ή ’Αγγλία».

Τό μειδίαμα, μέ τό όποιον συνώδευσε τήν φράσιν του, ήτο δηλωτικόν 
τής συναισθήσεως ότι, μετά τήν θριαμβευτική νίκη καί τήν κατασυντριβή τού 
Καϊζερικού μιλιταρισμού, δ ακαταγώνιστος Βρετανικός Κολοσσός καθίστατο 
επιβλητικώτερη κοσμοϊστορική Δύναμις.

—  «Έ λα, λοιπόν» —  προσέθεσεν εις τον Γραμματέα του, τον Σερ 
Γκρίγκ —  «πηγαίνετε εις τό Ναυαρχείο νά τελείωση τό ζήτημα μέ ένα πολε
μικό σκάφος από εκείνα πού βρίσκονται εις τήν Λεκάνη τής Μεσογείου».

Ή το  ήδη ή ώρα 11.15'. Ή  άρχικώς όρισθεΐσα διά πέντε μόνο λεπτά 
συνέντευξις μέ τον πολυάσχολο Βρετανό Πρωθυπουργό, είχε παραταθή 
τριάντα πέντε λεπτά τής ώρας.

Ό  Πατριάρχης λέγει εις τον λεονταρίσιο συνομιλητή του:
—  ’Ελπίζω, έξοχώτατε, εις τήν δυσχερή αποστολή μου έν Κωνσταντι- 

νουπόλει νά εχω τήν πολύτιμον υμών ένίσχυσιν».
Ό  Βρετανός Πρωθυπουργός μέ πολλή προσήνεια καί μέ κίνηση τού .προ

σώπου του, ενδεικτική προθυμίας, άπαντα αμέσως:
«'Ό ,τι έξαρτάται από εμέ θά τό πράξω ευχαρίστως. Θά ενισχύσω. Θά 

είμαι μαζί σας εις τό έργον σας».
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Ό  Πατριάρχης εγείρεται. Κα'ι μαζί μέ την χαιρετιστήρια χειραψία λέ
γει:

—  «Κατά τάς προσεχείς έκλογάς του αγγλικού λαού, σας εύχομαι πά
σαν επιτυχία, διά την δόξαν τής Μ. Βρετανίας και προς τό καλόν τής Ά ν- 
θρωπότητος».

—  Λόϋδ Τζώρτζ: «Ευχαριστώ πολύ».

Πρέπει νά τονίσω δτι τό ζήτημα του αγγλικού πολεμικού σκάφους έγ- 
κατελείφθη. Έπεκράτησε δεύτερη σκέψις σοφώτερη. "Οταν πήγαμε στο Πα
ρίσι και άντελήφθημεν τό μΐσος των Γάλλων εναντίον τής Αγγλίας, έλά- 
βαμε δέ ύπ’ δψιν καί άλλας προϋποθέσεις, εΐχαμεν πεισθή —  δπως έφρόνει 
καί ό Λόδος Κώρζον του Ναυαρχείου, δτι δεν συνέφερε νά πάμε στην Κων- 
σταντινούπολι, προστατευόμενοι από τά βρετανικά τηλεβόλα. . .

Μετά τις συνομιλίες καί μέ τούς Γάλλους επισήμους, έφθάσαμε μέ άλλο 
μέσον εις την ιστορική πρωτεύουσα τού Γένους, μέ την ψυχή κατώδυνη. Έβλέ- 
παμε τό όραμα τής έπικειμένης καταρρεύσεως. Καί τής αποφασισμένης έκ- 
διώξεώς μας από την Μ. ’Ασία. ’Από τον Πόντο. Καί από την Θράκη. Ή το 
δέ σπαρακτικώτερη ή οδύνη μας, διότι συνεχίζετο ή άγρια, ή αδυσώπητη 
έχθρότης τού εν ’ Αθήνα ις καθεστώτος, τό όποιον, εις τό πρόσωπον του Π α
τριάρχη, έβλεπε, δχι τον μεγαλοΐδεάτη ’Εθνάρχη τών ’Αλυτρώτων, αλλά κάτι 
χειρότερο από Βούλγαρο Έ ξ α ρ χ ο !

Αυτά τά θανάσιμα μίση καί τά άγρια πάθη εΐχαν φάγει τό "Εθνος. "Εφα
γαν τήν Ελλάδα τών Πέντε Θαλασσών καί τών Δύο ’Ηπείρων . . . Αυτό είναι 
τό πικρό δίδαγμα από τήν αναγραφή αυτών τών μαύρων σελίδων τής όλέ- 
τειρας 'εθνικής διαιρέσεως.

Εις τά επόμενα: Σπουδαίες .συζητήσεις καί μέ τον ’Αγγλικανό Λόρδο 
Πριμάτο επί πέντε ώρες επί παρουσία καί τήν Άρχιεπισκοπίνας.

Έν συνεχείμ: ΤΙ κατά τής δυστυχισμένης Ελλάδος άγριότης τών Γάλ
λων επισήμων. —  Τί μάς είπαν εις τό Παρίσι.

ΟΙ ΔΥΟ ΔΕΝ ΑΝΤΗΛΑΞΑΝ ΟΥΤΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ

Ό  ’Αρχηγός της ’Ελεύθερης 'Ελλάδας έβλεπε ώς εχθρό του θα
νάσιμο τόν ’Εθνάρχη του ’Αλυτρώτου 'Ελληνισμού!

Είς τά προηγούμενα τρία Κεφάλαια ασχολήθηκα μέ τήν επίσκεψή μας 
εις τήν κατοικία τού Βρετανού Πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτζ. Καί ανέγραψα 
τά δσα οδυνηρά μάς άνεκοίνωσεν ό λιονταρίσιος εκείνος "Ανθρωπος διά τό
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κρήμνισμα τής Μεγάλης Ελλάδος των Πέντε Θαλασσών καί των Δύο ’Ηπεί
ρων.

Προχωρώ εις την συνέχιση τής αναγραφής τού εθνικού εκείνου δράμα
τος.

Κατά την μαύρη εκείνη περίοδο τής εθνικής αγωνίας, πού εμελετάτο 
από τούς Συμμάχους Κριτάς ή έκδίωξίς μας από τήν Μ. Ά σία , από τον 
Πόντο καί από τήν Θράκη, ό Ελληνικός κόσμος παρουσίαζε, καί εις τό Λον
δίνο δύο άντιιμαχόμενα Στρατόπεδα. Τό θέαμα ήτο· σπαραξικάρδιο. ’Ανώ
τερο δακρύων. ’Ίσω ς κανένα άλλο ’Έθνος από τά πολιτισμένα καί τά εύσύν- 
τακτα δεν θά έφθανε εις τό απελπιστικό εκείνο κατάντημα.

'Τφίστατο εις τήν ατμόσφαιρα διάχυτο τό όραμα τού ακρωτηριασμού 
τής Ελλάδος.

Καί δμως. Οί ήγέται τού ’Έθνους τών Ελλήνων δεν κατώρθωναν νά 
συνεννοηθούν καί νά συμπράξουν, τουλάχιστον, εις τήν πρωτεύουσα ξένης, με
γάλης χώρας, τής οποίας τήν ενίσχυσιν, οικονομικήν καί διπλωματικήν, είχα- 
μεν άπόλυτην ανάγκην.

’Από τό ένα μέρος ήτο στο Λονδίνο ό Πρωθυπουργός τής ελεύθερης Ε λ
λάδος. Καί από τό άλλο ό Πατριάρχης καί Εθνάρχης τής Ελλάδος τών ’Αλυ
τρώτων. Ποτέ άλλοτε εις τήν πολυκύμαντη Ιστορία αυτού τού μαρτυρικού 
’Έθνους, δεν συνέπεσε νά εύρίσκωνται, ταύτοχρόνως, οί Ήγέται τών δύο Ε λ
λάδων —  τής Έλευθέρας καί τής ’Αλυτρώτου —  επί εθνική αποστολή εις 
ξένην χοόραν καί μάλιστα εις τήν πρωτεύουσα τής Βρετανικής Αυτοκρατο
ρίας. Καί όμως. Δεν έπετεύχθη νά ανταλλάξουν, οί δυό τους, ού'τε καν ένα 
απλό χαιρετισμό, καίτοι 6 προς σωτηρία αγώνας ήτο κοινός, κοινοί δέ καί 
οί κίνδυνοι τής πρσβλεπομένης μεγάλης εθνικής καταστροφής.

Τό χάσμα μεταξύ τών Ηγετών τών δύο Ελλάδων παρέμεινε αγεφύρωτο 
έξ ύπαιτιότητος τού ενός μέρους. Έπρυτάνευσε τό μίσος. Ή  αδιαλλαξία. Τό 
φλογισμένο πάθος. Καί εις τον βωμό αυτού τού Έλληνοκτόνου πάθους έθυ- 
σιάζοντο τά πάντα. Καί ή Ελλάδα. Καί τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Καί 
ή τύχη τού ’Αλυτρώτου Ελληνισμού. Έθυσιάζοντο καί έκρημνίζοντο ολοι οί 
ιεροί Βωμοί τής μαρτυρικής Φυλής.

Ό  τότε πρωθυπουργός τής ελεύθερης Ελλάδας —  δπως τό έκαμε καί 
δ θλιβερός ό Χρύσανθος —  έβλεπαν εις τό πρόσωπο τού Μελετίου δχι τον 
Εθνάρχη τού ’Αλυτρώτου Ελληνισμού, αλλά τον αντίπαλον τού Κόμματός 
των. ’Έβλεπαν τον θριαμβεύοντα φίλον τού εξαίσιου πολιτικού —  τού «προ
δότη» —  ό όποιος διέπραξε τό ανοσιούργημα νά δημιουργήση τήν Μεγάλη 
Ελλάδα. Καί νά σπρώξη τά σύνορά της εις απόσταση βολής τηλεβόλου από 
τά τείχη τής «βασιλίδος τών πόλεων», τής παλαιάς πρωτευούσης τού ’Έθνους 
τών Ελλήνων.
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Οΰτε ίχνος μεγαλοφροσύνης. Καμμιά ανώτερη, εύγενής, αξία πραγμα
τικού 'Ηγέτη Ελληνοπρεπής χειρονομία.

Τίποτε δεν άνέλαμπε από εκείνα τά υψηλά φρονήματα και αισθήματα, 
τά όποια —  όπως μάς λέγει ή πάτριος ιστορία —  είχαν πρυτανευτεί κα'ι κατά 
τά Περσικά, όταν έπράκειτο νά κριθή καί νά σωθή ή ελευθερία τής Ελλη
νικής φυλής.

Ό  'Ηγέτης του ελευθέρου Κράτους —  όπως καί ό θλιβερός ό Τραπε- 
ζοΰντος —  εις το πρόσωπο του Εθνάρχη των Αλυτρώτων ’έβλεπαν εχθρόν! 
Σάν νά ήτο ό Βούλγαρος ’Έξαρχος ή ό Σεϊχουισλάμης καί οχι ό Έλλην 
Εθνάρχης, ό πνευματικός κα'θηγεμών των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ’Ορ
θοδόξων τού κόσμου, ό διαιωνίζων μίαν μεγάλην ελληνικήν καί κοσμοϊστορι- 
κήν παράδοσιν.

’Έπρεπε νά είσθε, κατά τήν μαύρη εκείνη περίοδο τής εθνικής αγωνίας 
εις τό Λονδίνο —  όπου έκρίνετο ή τύχη τού ’Έθνους —  διά νά αϊσθανθήτε 
τον ψυχικό σπαραγμό πού ένοιώθαμεν ημείς οι άλλοι, άναλογιζόμενοι τήν 
μεγάλη κατάρα τού άλληλ ο σπαραγμού, ή οποία μάς έδερνε καί τότε.

'Η  οδύνη μας ήτο βαθύτερη οτι, άντιθέτως προς τήν μεγαλοφροσύνη 
τού Η γέτη τής ’Αλυτρώτου 'Ελλάδος —  ό οποίος έκυριάρχει εις τό Λονδίνο 
καί έγένετο παντού δεκτός μέ αγάπη, με εκτίμηση καί μέ σεβασμό —  ό ηγέ
της τού Ελευθέρου Ελληνικού Κράτους εύρισκε τις θύρες κλειστές.

'Όταν εφθασε ατό Λονδίνο δ δυστυχισμένος πρωθυπουργός τής Ελλά
δος τήν άφιξή του τήν ανήγγειλαν οί αγγλικές εφημερίδες μέ δυο λέξεις 
ψυχρές. Καμμιά συμπάθεια. Καμμιά προσοχή. Ή  κατά τής δυστυχισμένης 
'Ελλάδος καταφορά ήτο διάχυτη.

Μέ τήν ευκαιρία δέ τής απόπειρας τού θλιβερού Πρωθυπουργού νά 
συνάψη δάνειο —  πού εΐχ·ε απόλυτη τήν ανάγκη ή Ελλάδα γιά νά συνέχιση

Η Μ Ε ΓΑΛ Ο Ψ ΥΧΙΑ

«'Όταν έφθάσαμε εις τήν «Πόλη των ’Ονείρων», από τις πρώτες 
ωραίες πράξεις πού έκαμε ό ’Εθνάρχης των ’Αλυτρώτων, έσυγχώρησε 
τον Τραπεζούντος καί όλους τούς θανάσιμους εχθρούς του. . .

τον απελπισμένο πόλεμο εις τήν Μ. ’Ασία —  ό άγγλικός Τύπος έγραφε πι
κρόχολα σχόλια εις βάρος του καί εις βάρος τής αίμασσούσης μαρτυρικής 
Ελλάδας. Τά πικρόχολα σχόλια ένέπνεαν τήν άποκαρδίωση. Καί τήν απελ
πισία.

Λέν ήμπορείτε έλεγαν —  οί δηλητηριασμένοι τότε Βρετανοί —  νά έλ-
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πίζετε τίποτε από εδώ. ΙΙάτε άλλου! Κυττάξετε πρώτα νά διορθώσετε τα χά
λια σας καί έπειτα νά σκεφθήτε περί υποδοχής των σκοπών σας εις την αγ
γλική πρωτεύουσα.

Ό  ατυχής Πρωθυπουργός —  έν μέσω σαρκασμών καί ειρωνειών καί 
παγεράς αδιαφορίας —  ήτο άξιος λύπης περιπλανώμενος εις άξενο τόπο, 
οπού ιεΰρισκε τις Ούρες δλες κλειστές. Εις τήν στυγνή, τήν κατώδυνη μορφή 
του λες καί έζωγραφίζετο τό φάσμα τής ταλαιπωρουμένης καί άγωνιώσης, 
Πατρίδος μας, καταδικαζομένης, καί τότε, νά πιή τό πικρό ποτήρι τής με
γάλης Αδικίας.

Τό οδυνηρότερο δέ ήτο δτι ό άλλος Ηγέτης, 6 τοϋ αλυτρώτου Ελληνι
σμού, ενώ ήγωνίζετο νά πείση τούς τότε ισχυρούς νικητάς προς σωτηρία τού 
ποιμνίου του —  τών εκατομμυρίων ’Αλυτρώτων αδελφών, οι όποιοι κατε- 
δικάζοντο εις τήν έκρίζωσίν των, τήν καταστροφήν —  ό θλιβερός Ηγέτης 
τού Ελευθέρου Κράτους ήσχολεΐτο, έν συνεργασία με τον άλλον 'θλιβερόν 
τον Τραπεζούντος —  πώς νά τον εξουδετερώσουν. Καί νά τον αχρηστεύσουν.

Τό άπαντον τής μερίμνης τών δύο θλιβερών, τού Πρωθυπουργού καί 
τού Τραπεζούντος τό ό'νειρο, ήτο πώς «νά φάνε» τον Οικουμενικό Πατριάρχη, 
τον εχθρό τού κόμματος!

Εις τάς ’Αθήνας —  δπως έχω προαναφέρει —  ένα κατώτερο Εκκλη
σιαστικό Δικαστήριο τών παρανόμων έδίκασε ερήμην καί κατεδίκασε εις 
καθαίρεσιν τον Άνώτατον ’Αρχηγόν τής ’Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικόν Π α
τριάρχην ! Διετάχθη δέ δπως συλληφθή, ό ύποβιβασθείς εις Μοναχόν Με
λέτιος καί έγκλεισθή, έφ ’ δρου ζιυής, εις τήν Μονήν τών Στροφάδων! ’Αλλά 
δεν περιωρίσθησαν εις αυτό τό ασεβέστατο δσον καί κωμικό μέτρο τής εθνι
κής εντροπής.

’Ηλθαν «νά τον φάνε» καί εις τό Λονδίνο! Έπεδίωξαν νά δηλητηριά
σουν τήν ατμόσφαιραν εναντίον1 τού «Καιθηρημένου!» διά νά εξουδετερώ
σουν ένδεχομένην επίσημον υποδοχήν καί άναγώρισιν τού Μελετίου, ώς Π α
τριάρχη, από τον ’Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας, τον ’Αρχηγό τής Άγγλι- 
κανικής ’Εκκλησίας!

Έπρόκειτο περί πάθους, άχαλινώτου. "Ή μάλλον έπρόκειτο περί μανίας 
ολέθρου, ή όποια, συνεχιζόμενη καί εις άλλα μέτωπα τής άποτυφλωμένης 
εθνικής ένεργείας, άπέληξε καί εις τήν έν Μ. Ά σ ία  καί Θράκη καταστρο
φ ή . . .  ’ Ητο ή μεγαλείτερη ίσως εις τήν ιστορία τού Ελληνικού ’Έθνους 
στρατιωτική κατάρρευσις καί καταστροφή. . .

Τό αποτέλεσμα όμως τών ενεργειών τών δύο παρεπιδημούντων εις τό 
Λονδίνο θλιβερών «νά φάνε» καί εις τήν ’Αγγλία τον Πατριάρχη τής ’Ορθο
δόξου Οικουμένης, ύπήρξεν αντίθετο τών προσδοκιών τής «Ελληνοχριστιανι
κής» συνωμοσίας. Διότι, δ μεν Τραπεζούντος —  τό «σκεύος» τής εκλογής
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του θλιβερού Πρωθυπουργού —  πού ζήτησε νά «διαφώτιση» τον Πρωθιεράρ
χην τής Καντερβουρίας περί τής «άντικανόνικότητος» τού Μελετίου, ύποβι- 
βασθέντος μάλιστα εις την τάξιν των «Μοναχών» —  δέν έγινε δεκτός. Εις δέ 
τον Πατριάρχην τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης, καί Εθνάρχην εκατομμυρίων 
’Αλυτρώτων, ό Βρετανός Πρωθιεράρχης προητοίμασεν εξαιρετικήν υποδο
χήν θερμότατης αδελφικής ιέγκαρδιότητος. Την 20 ’ Ιανουάριου μάς έδέχθη 
εις τό εξοχικό του ’Αναρρωτήριο τής «'Αγίας Μαργαρίτας», δπου διεξήχθη- 
σαν σπουδαίες, επί πέντε ώρες συνδιαλέξεις.

Δύο ήμέρες προτήτερα, την 18 ’ Ιανουάριου, μάς ύπεδέχθη μέ εξαι
ρετική εγκαρδιότητα ό Πρωθυπουργός Λόϋδ Τζώρτζ, ό νικητής τού Π αγ
κοσμίου Πολέμου, πού διηΰθυνε τότε την τύχη τής Βρετανικής Αυτοκρατο
ρίας καί τού κόσμου.

Δι’ ημάς ήσαν ανοιχτές όλες οι θύρες των επισήμων καί τής εν γένει 
αγγλικής κοινωνίας, οΐ όποιες δμως ήσαν ερμητικά κλειστές εις τον άτυχή 
Έλλαδικό Πρωθυπουργό καί εις τον θλιβερό Χρύσανθο, τον τότε εκκλησια
στικό σύμβουλό του καί όργανό του.

Καί όμ ως! Ό  Πατριάρχης, καίτοι έπλήττετο εις τα καίρια. Καίτοι ήσθά- 
νετο μέ οδύνη τούς έκτραχηλισμούς τής «καθαιρέσεώς» από την έκτροχια- 
σθεΐσα εκκλησιαστική «Θυγατέρα» των Αθηνών, εν τούτοις δέν έχασε τό ψυ
χικό μεγαλείο του. Ούτε τήν διαύγεια τής φοκεινής διάνοιας του. ’Έβλεπε 
εις τό πρόσωπο τού δυστυχισμένου Γούναρη «τον παλαίοντα εις άπέλπιδα 
προσπάθειαν Πρωθυπουργόν τής τλήμονος Ελλάδος». Ή το  πρόθυμος νά τού 
χαρίση όλες τις δυνάμεις του, οιανδήποτε επιρροήν, τήν οποία ήμπορούσε νά 
έχη τόσον ή προσωπική του αίγλη, όσον καί ό τεράστιος ηθικός όγκος τού 
Οικουμενικού Πατριαρχικού ’Αξιώματος. Έπεδίωκε νά τού προσφέρη, χά- 
ριν τής μαρτυρικής Ελλάδας όλα αυτά τά ηθικά κεφάλαια διά νά γλυκάνη 
τις θλιβερές ήμέρες τού Πρωθυπουργού, περιπλανωμένου εις τήν ’Αγγλική 
Πρωτεύουσα χωρίς μειδίαμα καί χωρίς καμμιά ακτίνα ελπίδων εις τάς προσ
πάθειας του.

Επομένως δέν έξενίσθη ό μεγαλόψυχος Πατριάρχης όταν έξέφρασα τήν 
επιθυμία οτι θέλω νά έπισκεφθώ τον άτυχο πρεοθυπουργό τής πονεμένης πα- 
τρίδος μου.

—  Πήγαινε —  μοί είπε —  νά τού άνακοινώσης δ,τι γνωρίζεις από τήν 
’Αμερική περί τής γνώμης τών εκεί Φιλελλήνων καί τών επισήμων κύκλων. 
Νά τού καταστήσης γνωστά καί τά δσα ήκουσες μέ τά δικά σου τά αυτιά 
από τό στόμα τού ’Άγγλου Πρωθυπουργού. Όμίλησέ του μέ όλη τήν αγνό
τητα 'Έλληνας πονούντος τήν Ελλάδα. Μίλησέ του ώς προς Κυβερνήτην τής 
ΙΙατρίδος σου. ’Ίσω ς τούς φωτίση ό Θεός νά άνανήψουν, έστω καί κατά τήν 
ένδεκάτην ώραν.
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Ό  Πατριάρχης ήτο δύσθυμος. Έπέρανε δέ τα ανωτέρω μέ ένα βαθών 
στεναγμόν. . .

Ή  μεγαλοψυχία τοΰ έκ Κρήτης Οικουμενικού Πατριάρχη μέ συνεκί- 
νησε καί από άλλες ενέργειες του. "Οταν πήγαμε στην Πόλη των ’Ονείρων από 
τις πρώτες ωραίες του πράξεις πού έκαμε, έσυγχώρησε καί τον Τραπεζούν- 
τος καί άλλους !θανασ(μους εχθρούς του.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ό  Πατριάρχης εϊς τό 'Ερημητήριο τοΰ Λόρδου Καντουάρ

Ό  Δρ. Ούΐλλιαμ Μάννιγκ, δ ιεράρχης τής εν Νέα 'Ύόρκη Εκκλησίας 
των Έπισκοπελιανών, ένας κολοσσός ηθικής ίδυνάμεως, έκράτησε τον ’Αρχιε
πίσκοπον τής Κανταβρυγίας —  τον ιεπέχοντα θέσιν Πατριάρχου τής Άγγλι- 
κανικής ’Εκκλησίας —  ένήμερον των τιμητικών εκδηλώσεων, τάς οποίας διε- 
τ ράνω σαν εις τήν Αμερικήν οί Ήγέται τής Χώρας, ιδιαίτερα οί θρησκευτι
κοί Ήγέται προς τον μεγάλο 'Ιεράρχη Μελέτιον, έκλεγέντα Οικουμενικόν 
Πατριάρχην.

Ό  ίδιος δ Σεβ. Μάννιγκ είχεν οργανώσει εις τήν κοσμοξακουσμένην 
Μητρόπολην τού 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου, λαμπροτάτην δεξίωσιν προς 
τον "Τπατον τής ’Ορθοδοξίας Αρχηγόν, εις τήν οποίαν δεξίωσιν συμμετέ- 
σχον λεγεώνες κληρικών διαφόρων δογμάτων.

Ό  Αρ. Μάννιγκ, έξαίρων τήν σημασίαν τής εκλογής διά τον Οικουμε
νικόν Θρόνον 'Ιεράρχου τής δυναμικότητος καί τών εύρυτάτων προσανατο
λισμών τού Μελετίου τού Δ ',  απερχομένου μέσω ’Αγγλίας εις τό ιστορικόν 
Βυζάντιον διά νά άγωνισθή —  εις περίοδον κινδύνων καί ενδεχομένων δι
ωγμών τής Εκκλησίας τού Χριστού —  έξέφρασε τήν πεποίθησίν του ότ; 
οί. εν τή πρωτευούση τής Μεγάλης Βρετανίας Όά έδέχοντο μέ δλας τάς τι
μάς τον νέον Ηγέτην τής ’Ορθοδοξίας καί θά ένίσχυαν τον πολύδακρυν α
γώνα, εις τον όποιον άπεδύετο.

Εις άπάντησιν δ Έπισκοπελιανός 'Ιεράρχης τής Νέας 'Τόρκης έλάμ- 
βανε τηλεγραφικά μηνύματα από τό Λονδίνο δτι δ ’Αρχηγός τής Άγγλι- 
κανικής Εκκλησίας, .ασθενών σοβαρώς, εύρίσκεται μακράν τού Λονδίνου. 
Επομένως, δέν θά ήδύνατο νά ύποδεχθή προσωπικώς τον νέον Πατριάρχην, 
μέ τον όποιον συνεδέετο διά παλαιάς φιλίας.

Έξεφράσθη τότε ή υπόνοια μήπως πρόκειται περί «διπλωματικής» α
σθένειας. Μήπως αί άτασθαλίαι τών Έλλαδικών —  οί όποιοι εξύβριζαν μέ 
μανίαν καί αναθεμάτιζαν τον μεγάλο Πατριάρχη, τον οποίον εν τέλει, παρα- 
φρονούντες, κατεδίκασαν καί εις τήν εξωφρενικήν εκείνην «καθαίρεσιν», άτι-
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μαζοντες το ελληνικόν όνομα και την Ελληνικήν Εκκλησίαν —  μήπως α| έλ- 
ληνικα'ι άτασθαλίαι επηρέασαν και τον Βρετανόν Εκκλησιαστικόν Ηγέτην, 
μη επιθυμούν τα νά έμπλακή εις έριδα τής ελληνικής έμπαθείας. Άλλα αί, 
ύπόνοιαι έκεΐναι άπεδείχθησαν δτι ήσαν «βάσιμοι.

"Οταν εφθάσαμεν εις τό Λονδίνο, ό ασθενών πραγματικά 'Ηγέτης τής 
Άγγλικανικής Εκκλησίας διεβίβασεν, επανειλημμένους τά προς τον Πατρι
άρχην αδελφικά αίσθήματά του μέσω των απεσταλμένοι του. Ή σαν δέ οΰτοι 
δυναμικοί, εξέχοντες κληρικοί, όπως 6 Επίσκοπος ’Οξφόρδης Δρ. Γκόρ, συγ- 
γραφεύς σπουδαίων θεολογικών έργων. "Οπως ό Δρ. Ντώγκλας, άλλος επι
φανής κληρικός. "Οπως ό Δρ. Μπέλλ, 6 εξ απορρήτων γραμματευς τοϋ ’Α ρ
χιεπισκόπου τής Καντερβουρίας, ή «Καντουάρ», όπως υπογράφεται επισή
μους. Έκτος τούτου, ό όγδοηκοντούτης Λόρδος ’Αρχιεπίσκοπος Ράντωλλ Καν
τουάρ άντήλλαξε από τό ερημητήριο τής Α γίας Μαργαρίτας, όπου διέμενε, 
άναρρωνύων, θερμότατα γράμματα μέ τον Πατριάρχην.

Ό  Λόρδος ’Αρχιεπίσκοπος Καντουάρ εις τό τελευταίο γράμμα του, τό 
όποιον άπηυθυνεν από τό Ερημητήριό του, έγραφε μέ ειλικρινή φιλελληνικήν 
καί αδελφικήν διάθεσή. Έτόνιζε τήν λύπην του δτι, ασθενών, δεν ήμποροΰσε 
νά ελθη εις τό Λονδίνο 'διά νά άνταλλάξη τον αδελφικόν ασπασμόν μέ τον 
μεγαλώνυμον Ηγέτην τής Ελληνορθόδοξου Εκκλησίας. Προσέθετε δέ μέ 
πολλήν λεπτότητα, οποίαν άνακούφισιν θά ήσθάνετο εν τή άσθενεία του, εάν 
ό "Τπατος Α ρχηγός τής ’Ορθοδοξίας είχε νά διάθεση μερικάς ώρας νά έκ- 
δράμη μέχρι τού Ερημητηρίου, αλλά —  προσέθετε —  «δέν θά τολμήσω νά 
υποβάλω εις αυτόν τον κόπον τήν Παναγιότητά Σας, καίτοι θά είχα νά αν
τλήσω δυνάμεις εκ τής προσωπικής μας συναντήσεως». Ό  τρόπος μέ τον 
όποιον ό Λόρδος Πριμάτος τής ’Αγγλίας ’έγραφε, δεικνύουν μέ τόσην λεπτό
τητα τά προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην αίσθήματά του, μάς είχε κατα- 
συγκινήσει. ’Επί πλέον δ Πριμάτος μάς έδιδε πληροφορίας διά τάς ώρας 
τής άναχωρήσεως των σιδηροδρόμων, καί προσέθετεν δτι θά ήτο καλόν νά 
προτιμήσωμεν πρωινό τραίνο, ώστε νά εϊμεθα εις τό Ντόβερ τό μεσημέρι, 
δπου θά μάς παρελάμβανε τό αύτοκίνητόν του διά νά μάς όδηγήση εις τό 
Έρημητήριόν του. Έ τσι καί έγινε.

ΙΙρός τον Βρετανόν Πριμάτον έστειλε μίαν ώραΐαν άπάντησιν ό Πατρι
άρχης. Του άνήγγειλεν δτι πηγαίνομεν προς Ιπίσκεψίν του.

Πρέπει νά προστεθή δτι τό ταξίδι εκείνο εις τό Ντόβερ μοί έκαμε νά χά
σω τήν προετοιμαζομένην συνέντευξίν μου μέ τον δυστυχισμένον Πριυθυπουρ- 
γό τής Πατρίδος μου, προς τον όποιον, κατ’ εντολήν, ήθελα νά ανακοινώσω 
προσωπικώς μερικά σπουδαία πράγματα, πού ήτο ανάγκη νά τά γνωρίζη. Του 
άφησα όμως εις τό ξενοδοχείο του αντίγραφο τών τρομερών ανακοινώσεων 
τοϋ Πρωθυπουργού Λόϋντ Τζώρτζ προς τον Πατριάρχη.

Λοιπόν τό πρωί τής Πέμπτης, 19 ’ Ιανουάριου τού 1922 επήραμε από
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τό Λονδίνο το τραίνο διά τό Ντόβερ. Ό  Πατριάρχης συνωδεύετο από του 
λόγου μου καί από τον εν Σικάγω συνάδελφόν μου αίδ. Πρωθιερέα Κ. Χατζη- 
δημητρίου, ό όποιος —  πρέπει νά τονισθή —  προσέφερε σημαντικές υπηρε
σίες εις τον άγώνά μας.

Τό ταξίδι ήτο απολαυστικό. Με τάς συζητήσεις διά τα προβλήματα μας 
πέρασε ή ώρα. Καί τό μεσημέρι ήμασταν εις τό Ντόβερ.

Εις τον σταθμόν μας έπερίμενε τό αυτοχίνητον του Βρετανού Πριμάτου, 
μέσα εις τό όποιον ήτο καί ό εξ απορρήτων Γραμματεύς του, ό Δρ. Μπέλλ, 
ένας σπινθηροβόλος κληρικός. Καί μετά ένα τέταρτο τής ώρας ευρισκόμενα 
εις τό Έρημητήριον τής 'Αγίας Μαργαρίτας.

Ή  θέσις είναι μαγική. Τό Ερημητήριο κεΐται εις την ανατολικωτέραν 
άκραν τής ’Αγγλίας. ’Αντίκρυ φαίνεται τό Καλαί καί οΐ Γαλλικές ακτές. 
Δεξιά τό Ντόβερ μέ τά τρομερά φρουριακά συγκροτήματα του, έβλεπα κάτι 
μυστηριώδη πράγματα, που εμπνέουν τό δέος καί την φρίκη. ’Από κάποιους 
μαστούς του εδάφους του Ντόβερ —  εδάφους ξηρού καί αγόνου —  προ
βάλλουν κάτι φρικιαστικά στόματα τρομερών θηρίων, πού ©φώληαζαν εκεί, 
φυλάσσοντας τάς Πύλας τής ατράνταχτης Άλβιόνος. Ή  σαν τά χαίνοντα στό
ματα προκαλυμένων φοβερών τοπομαχικών, πού σοί ενθυμίζουν τό άκαταπά- 
τητον τής Μητροπόλεως τού άγγλοσαξωνικού κόσμου.

Ή  'Αγία Μαργαρίτα, ώς παραθαλασσία έξοχή, 'θεωρείται από τάς γρα- 
φικωτέρας τών Βρετανικών Νήσων. Θαυμασία ή σύστασις τού εδάφους μέ 
καλλίγραμμους λοφίσκους. Καί δασύλλια. Καί μέ άφθονα κρυστάλλινα νερά. 
Εις ένα δέ ύψωμα παραλιακόν στά κράσπεδα τού οποίου σπάνουν τά κύματα 
τής Μάγχης, είναι κτισμένο τό ’Ερημητήριο, δπου διέμενεν ό ασθενών Πριμά
τος τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας.

Τό περίφημο Ερημητήριο είναι ένα απλό διώροφο σπίτι μέ γύρω ολο 
βεράντες. Μού ενεθύμισε τά Άναχωρητήρια τών Κελλιωτών εις τά κράσπεδα 
τού 'Αγίου ’Όρους. ’Ένοιωθες δτι εκεί εις τό Ντόβερ ήτο τόπος πνευματικής 
γαλήνης. Καί ιάναπαύσεως. ’Αληθινό ’Ερημητήριο, μακρυά από την τύρβη τών 
εγκοσμίων καί από την μοχθηρία τών μικρανΟρώπων, πού τόσον συχνά φαρ
μακώνουν την ψυχή μας.

Τό ’Ερημητήριο εκείνο ήτο ιδιοκτησία τού Γραμματέως τού Βρετανού 
Μονάρχη. Τό παρεχώρησε δέ, προς άνάρρωσιν, είς τον Λόρδον ’Αρχιεπίσκο
πον τού Καντουάρ. Ά π δ  την Πύλην, τό άνω μέρος τής οποίας εφαίνετο σκε
πασμένο από κισσούς καί κλιματαριές, μπαίνουμε μέσα είς τον Κήπον τού 
Ερημητηρίου. Προχωρούμεν είς ένα διάδρομο καί βρισκόμαστε είς την Ούρα 
τού Σπιτιού, δπου ©φιλοξενείτο ό 'Ιεράρχης τής Κανταβρυγίας —  τού Καν
τουάρ —  τό σπουδαιότερο, μετά τον βασιλέα, πρόσωπο τής ’Αγγλίας. "Αμα 
μπήκαμε είς τον προθάλαμο —  πού ήτο σάν βεράντα σκεπασμένη μέ ύελο- 
πίνακας, εμφανίζονται δύο ηλικιωμένες μορφές, ή Άρχοντοδέσποινα καί ένας

10
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πού έκλεινε προς την δύσιν του. Ό  Γέρων εκείνος ήτο ντυμένος με ρεντικότα 
κλειστή στο επάνω μέρος. ’Από την μέση δέ έως τά γόνατα φορούσε ενα παρά
ξενο ρούχο, σαν ένα είδος ποδιάς.

Φαντασθήτε ενα Μενιδιάτη, ή οίονδήποτε άλλο χωρικόν τής Ελλάδος με 
την απλή εκείνη φουστανέλλα του και έχετε περίπου πανομοιότυπον τής μαύ
ρης ποδιάς, πού ειχεν ό γέρων. Ή το  δέ τό πρόσωπόν του αρκετά ευτραφές. 
Φρεσκοξυρισμένος δ γέρων εΐχε πολύ ολίγες ρυτίδες, έφαίνετο δέ πολύ νεώ- 
τερος από δ,τι ήτο εις την πραγματικότητα. 'ΓΙτο πράγματι ογδοντάρης.

’ Ιδιαίτερη εντόπιοσιν μοί έκαμαν τά μάτια του, τά οποία έφαίνοντο σάν 
γυαλένια. Μού έφάνη δτι ήτο σάν απλανές τό βλέμμα του από τό δεξι μάτι 
του. Στήν μορφή του κυριαρχούσαν τά αδρά φρύδια του. Κάποιες τρίχες των 
φρυδιών του ξεπετούσαν, απότομα, σέ βαΟ.μό πού ήναγκάζετο νά βλέπη, διά 
μέσου αυτών, τά αντικείμενα.

’Αλλά εις τό πρόσωπο εκείνο μέ τά γυαλένια μάτια και τά αδρά φρύ
δια διεχέετο ή ακτινοβολία τής πνευματικότητος ενός καλοκάγαθου καί ευ
γενικού αφεντάνθρωπου. Ό  Γέρων εκείνος, πού μόλις .μάς άντίκρυσε, έσπευσε 
νά ριφθή εις τάς άγκάλας τού Πατριάρχη καί νά άνταλλάξη αδελφικόν ασπα
σμόν, δέν ήτο άλλος, παρά ό Λόρδος Ράντωλλ Καντουάρ, τό σημαντικώτερο, 
μετά τον βασιλέα, πρόσωπο τής ’Αγγλίας. Ή το  ό ’Αρχιεπίσκοπος τής Καντερ- 
β ουρίας.

Τό θέαμα ήτο συγκινητικώτατο. Δύο μεγάλοι θρησκευτικοί Ήγέται. Ό  
Λόρδος Randall Cantuar. Καί δ Μελέτιος ό Δ ',  δ "Ελλην ηγέτης τής άνά 
τήν Οικουμένην ’Ορθοδοξίας. Καί οί δύο τους, καλλιεργούντες μέ ζέσιν τάς 
προς ένωσιν των δύο αδελφών ’Εκκλησιών παλαιάς προσπάθειας. Καί οί δυό 
τους ίεροφάνται ανθρωπιστικών ιδεωδών, απόστολοι καί ίεροφάνται, άνταλ- 
λάσσοντες μέσα εις τό άπέριττον Έρημητήριον τής 'Αγίας Μαργαρίτας θερ
μόν αδελφικόν ασπασμόν, έναγκαλιζόμενοι. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος τού Καντουάρ 
—  Κανταουρίας ή Κανταβρυγίας, φέρων τήν άμφίεσιν ποιμένος τής παλαιάς 
Σκωτίας. Άρχιποιμήν τής επισήμου ’Εκκλησίας τής ’Αγγλίας. Ό  ίδικός μας 
δ πνευματικός 'Ηγέτης —  εμπρός εις τον έν άκρα ταπεινοφροσύνη ύποκλι- 
θέντα Πριμάτον τής ’Αγγλίας καί παρακαλούντα τήν ευλογίαν του —  εστέ- 
κετο επιβλητικά μέ δλην τήν συναίσθησιν τού κολοσσιαίου ηθικού δ'γκου του, 
τον όποιον —  προ πάντων εις τον ξένον κόσμον —  εκπροσωπεί τό τεράστιο 
αξίωμα τού Οικουμενικού Πατριάρχου.

'Ωραίος, ώς ήτο, καί μεγαλοπρεπής, μέ τήν ιερατικήν άμφίεσίν του καί 
τά λάμποντα επί τού στήθους του εμβλήματα τής Άρχιερωσύνης του, Μελέ
τιος δ Δ ',  εΐχεν εις τό πρόσωπόν του διάχυτον τήν ακτινοβολίαν τής πνευμα
τικής του υπεροχής. ’Έτσι μέ ψυχικήν άγαλλίασιν, ώς 'Ύπατος τής μαρτυρι
κής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας Άρχιποιμήν, επέθεσε τάς χείράς του επί τής 
κεφαλής τού γονυκλινούς διασήμου Βρετανού Πριμάτου καί ήκουσα νά άπαγ-
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γέλλη αυτοσχέδιον ευχήν οπιος «ή χάρις του Παναγίου Πνεύματος διαφυ- 
λάττη άσινή τον ’Αρχηγόν τής Άγγλικανικής Εκκλησίας, βουλευόμενον 
αγαθά, κατά τό θέλημα τοϋ Κυρίου, προς θρίαμβον τής στρατευομένης Ε κ 
κλησίας του Χρίστου, ήν περιεποιήσατο διά του ίδιου Αυτού αίματος». . .

Ό  Λόρδος ’Αρχιεπίσκοπος Καντουάρ εφαίνετο βαθύτατα συγκεκινημέ- 
νος. 'Όταν ήγέρθη, ήτένιζε την αίγλίαν μορφήν τού παρασχόντος τήν χάριν 
καί τήν ευλογίαν.

Πρώτην φοράν, από καταβολής κόσμου, Πατριάρχης τού Οικουμενικού 
Θρόνου διήρχετο από τήν πρωτεύουσαν τής κοσμοκράτειρας Αυτοκρατορίας. 
Καί πρώτην φοράν Ά γγλ ος Πριμάτος, κύπτων εύλαβώς καί κλίνων τά γό
νατα, έδέχετο τήν ευχήν καί τήν ευλογίαν τού 'Τπάτου ’Αρχηγού των εκατόν 
πενήντα εκατομμυρίων ’Ορθοδόξων εν τώ κόσμω.

Σπανίως εις τήν ζωήν μου ήσθάνθην βαθυτέραν έντύπωσιν από τό άλη- 
σμόνητον εκείνο θέαμα τού εναγκαλισμού δύο πνευματικών κολοσσών καί τήν 

γονυκλισίαν τού Ενός, πολιού γέροντος, εμπρός εις τον νεώτερόν του, αλλά 
διαιωνίζοντα μίαν εύκλεεστάτην ελληνικήν παράδοσιν δέκα εννέα αιώνων. 
Παράδοσιν θριάμβων, αλλά καί «κανθίνων στεφάνων.

Εις τό επόμενον: Ό  Βρετανός Πρωθυπουργός καί τό ενδιαφέρον τού 
Πριμάτου. —  Ή  Άρχιεπισκοπίνα του. —  Τί γράφει ό ’Απόστολος Παύλος 
προς τούς Κρήτας.

Η Κ Α Τ Α ΣΤ Ρ Ο Φ Η  Τ Η Σ  Μ Ε ΓΑ Λ Λ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  

ΤΩΝ Δ Υ Ο  ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ Θ Α Λ Α Σ Σ Ω Ν

Ό  Βρετανός Πρωθυπουργός καί τό ενδιαφέρον τοΰ Κανταβρυ- 
γίας.— Ή  Άρχιεπισκοπίνα τοϋ Πριμάτου.— Τί λέγει ό ’Απόστο

λος Παύλος προς τούς Κρήτας.

Εις τό προηγούμενο σάς άνέφερα υπό ποιας συνθήκας δ Οικουμενικός 
Πατριάρχης Μελέτιος ό Δ ' καί οί συνοδοί του έπήγαμεν εις τό παρά τό Ντό- 
βερ ’Ερημητήριο τής Ά γιας Μαργαρίτας, οπού διέμενεν δ ασθενών Πριμά
τος Λόρδος Καντουάρ, δ δποίος έγονάτισε εμπρός εις τον Αρχηγόν τής ’Ορθο
δοξίας καί έπεκαλέσθη τήν ευλογία του.

Μετά τον αδελφικόν ασπασμόν καί τήν γονυκλισίαν εμπρός εις τον Π α
τριάρχην, μάς έχαιρέτισε καί τούς τρεις μας καί σάν πατέρας μάς συνέστησε 
τήν Άρχιεπισκοπίνα του —  μία Άρχοντοδέσποινα —  καί τήν αδελφήν της.

Τόσον δ Λόρδος Πριμάτος οσον καί ή Άρχοντοδέσποινά του έλαμπαν 
από άγαλλίασιν οτι εδέχοντο τον ’Αρχηγόν τής έν τώ κόσμω Ελληνικής ’Ορ
θοδοξίας καί τούς άλλους δύο τούς άποτελούντας τήν εν Ευρώπη Πατριαρχι
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κήν αποστολήν. ’Ατενίζουν την επιβλητική Άρχιεπισκοπίνα «συλλογίστηκα εκεί
νη την στιγμή πόσον εγγύτερα εις τό πνεύμα καί τό γράμμα τής 'Αγίας Γρα
φής εύρίσκονται οι 'ϊεράρχαι τής Άγγλικανικής Εκκλησίας.

Οι οίκογενειάρχαι ’Αγγλικανοί ’Αρχιερείς βασίζονται εις όσα ρητώς επι
τάσσει ό ’Απόστολος Παύλος, τονίζουν ότι οί Επίσκοποι πρέπει νά είναι χρη
στοί οίκογενειάρχαι διά νά δίδουν τό παράδειγμα εις την χριστιανική κοινω
νία.

’Απευθυνόμενος ό ’Απόστολος τών ’Εθνών προς τον Τίτον, τον όποιον 
κατέστησε πρώτον επίσκοπον τής των Κρητών Εκκλησίας, τονίζει οτι τά προ
σόντα των μελλόντων νά δεχθούν τό χάρισμα τής Άρχιερωσύνης πρέπει νά 
είναι αυτά: «Πιστός ό λόγος’ εΐ τις επισκοπής Ορέγεται, καλού έργου επιθυ
μεί. Αεί οΰν τον ’Επίσκοπον άνεπίληπτον είναι μ ι α ς  γ υ ν α ι κ ό ς  ά ν δ ρ α, 
νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, μή πάροιδον, ,μή πλή- 
κτων, άλλ’ επιεική, άμαχον, άφιλάργυρον, τού ίδιου οίκου καλώς προϊστάμε
νον, τ έ κ ν α  ε χ ο ν τ α  έν υποταγή .μετά πάσης σεμνότητος». Καί προσθέ
τει ό θείος ’Απόστολος: «Εί δε τις τού ίδιου οίκου προστήναι ούκ οΐδε, πώς 
Εκκλησίαις Θεού έπιμελήσεται;»

Αυτά όλα έσυλλογίστηκα τήν ήμέρα εκείνη τής 19ης ’ Ιανουάριου τού 
1922, δταν εις τό Ερημητήριο τής 'Αγίας Μαργαρίτας, ό Λόρδος ’Αρχιεπί
σκοπος τής Κανταβρυγίας μάς συνέστησε τήν Άρχιεπισκοπίνα του. Συν ι
στών εις ημάς τήν σύντροφο τής ζωής του ήτένισε καί πάλιν ευλαβικά τήν 
άπαστράπτουσα, τήν ωραία καί επιβλητική μορφή τού Οικουμενικού Πα
τριάρχη.

Έν συνεχεία είσήλθομεν εις τήν αίθουσαν τής ύποδχής. Ποικιλία εις τον 
ρυθμόν τών επίπλων, τά όποια αμιος ένηρμονίζοντο εις τό εξοχικό εκείνο πε
ριβάλλον. ’Άπλετο ·φώς τού χειμωνιάτικου ήλιου περιέλουε τήν αίθουσα τού 
Ερημητηρίου. Ή  θάλασσα τής Μάγχης. Τά σιγαλά κύματα, πού ξεσπούν 
χαϊδεύοντας τήν ακτή τού γηλόφου, όπου είναι κτισμένο τό Ερημητήριο, δλα 
εκείνα τά μαγικά τοπεΐα καί οί άλλες γύρω φυσικές καλλονές, πού ήσαν ύμνος 
εις τό μεγαλείο τής Δημιουργίας, μάς προδιέθεσαν εις τήν πλέον εγκάρδια 
συνομιλία.

Σπουδαία εκείνη ή συνομιλία, ή οποία διήρκεσε επί πέντε ώρες. Εις τήν 
ιστορικήν συνομιλίαν έθίχθησαν δλα τά σπουδαία Ελληνικά προβλήματα, τά 
ενδιαφέροντα ολόκληρον τον Ελληνικό κόσμο. Ή το  ή δραματική περίοδος τού 
εθνικού διχασμού καί τής φριχτής άλληλομαχίας, συνεπεία τής οποίας έπήλ- 
Οεν έν τέλει εις τήν Μ. Ασίαν στρατιωτική κατάρρευσις καί ή καταστροφή, 
ή οποία μάς είχε τονίσει ό Βρετανός Πρωθυπουργός Λόϋδ Τζώρτζ —  θά 
ήτο σάν εκείνη τού 1453, δταν οί Αγαρηνοί είχαν γίνει κύριοι τών Ελλη
νικών χωρών.
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Ώ ς γνωστόν την εποχή εκείνη τον ’ Ιανουάριον τού 1922, ειχεν ένσκή- 
ψει, εν καιρώ χειμώνος, καί εις ημέρας εορτών, εκείνος ό περίεργος Μητρο
πολίτης Τραπεζοϋντος διά νά πληροφορήση καί τον ’Αρχιεπίσκοπον τής Καν- 
ταβρυγίας δτι δ Μελέτιος είναι Πατριάρχης αντικανονικός, ό όποιος κατεδι- 
κάσθη από την Έλλαδικήν Σύνοδον των ’Αθηνών εις καθαίρεσιν. 'Τπεβι- 
βάσθη εις την τάξιν τών Μοναχών. Αιετάχθη δε ή σύλληψίς του, διά νά έγ- 
κλεισθή ώς Μοναχός Μελέτιος εις μίαν Μονήν τών Στροφάδων!

Φυσικά ό ’Αγγλικανός Πριμάτος, αισθανόμενος σπαρακτικήν οδύνην διά 
τήν Ελληνική άλληλομαχία, ήρνήθη νά δώση προσοχήν εις τον θλιβερόν 
Τραπεζοϋντος, τον όποιον εΐχεν επιτάξει ή άντισυμμαχική Κυβέρνησις διά 
νά ,έπηρεάση τον Λόρδον Καντουάρ καί εν γένει τήν εν ’Αγγλία δημοσία 
γνώμη, σχετικώς με τον «αντικανονικόν» Πατριάρχην Μελέτιον, ό όποιος, εν 
πάση περιπτώσει καθηρέθη από τήν Σύνοδον τών ’Αθηνών, ή οποία τον 
ύπεβίβασεν εις τήν τάξιν τού Μοναχού Μελετίου!

Έπρόκειτο δέ τότε περί ομαδικής Έλλαδικής παραφροσύνης. Έδραμεν 
ό Τραπεζοϋντος προς ραδιουργία καί δυσφήμιση «έπιταχθείς» από τό έν 
Άθήναις άντισυμμαχικό καθεστιος διά νά τεκμηριω'θή οτι κατά τάς όδυνηρο- 
τέρας τής εθνικής αγωνίας ημέρας οί 'Έλληνες, εις τον βωμόν τής άγριωτά- 
της κομματικής έμπαθείας τους, έθυσίαζαν καί αυτήν τήν Πατρίδα τους. 
Έ τσι έθυσιάσθη, έν τελεί δ Πόντος καί Μικρά ’Ασία καί ή Θράκη.

Αυτά δλα τά έγνώριζον όχι μόνον δ Πριμάτος, αλλά καί πολλοί άλλοι 
φιλέλληνες ’Αγγλικανοί.

'Όταν από τήν βεράντα μπήκαμε στήν αίθουσα τής υποδοχής τού ’Ερη
μητηρίου δ Μακαριώτατος Λόρδος Rantall Cantouar μάς εδωκε θέσεις 
εις αναπαυτικούς καναπέδες.

Ό  Πριμάτος έζήτησε μέ ενδιαφέρον νά μάθη τά δσα διημείφΟησαν με
ταξύ τού Πατριάρχη καί τού Πρωθυπουργού τής Μεγάλης Βρετανίας. Φί
λος ειλικρινής τής 'Ελλάδος ήκουε μέ βαθύτατη οδύνη δτι ή δύσμοιρη πα
τρίδα μας, συνεπεία τής ανόδου εις τάς ’Αθήνας καθεστώτος άντισυμμαχικού 
καί φιλογερμανικού, τό όποιον δέν ένέπνεε εμπιστοσύνη εις τούς Νικητάς, 
κατεδικάσθη νά συνέχιση —  χωρίς έξοσθεν οικονομικήν καί διπλωματικήν ένί- 
σχυσιν —  ένα άπελπι αγώνα έν Μικρά ’Ασία. Καί δτι ή Ελλάς κατ’ ανάγ
κην θά έξαντληθή καί θά άναγκασθή νά έκκενώση τά άπολυτρωθέντα ελλη
νικά εδάφη.

Ό  Πριμάτος έρωτούσε νά μάθη έν λεπτομερεία δσα έλέχθησαν κατά τήν 
ιστορικήν συνέντευξιν εις τό Γραφεϊον τού ’Άγγλου Πρωθυπουργού. Επομέ
νους ήτο φυσικόν —  έρωτηθείς μάλιστα νά συμμετάσχω εις τήν ένδιαφέρου- 
σαν συνομιλία, έφ’ δσον έγνώσθη δτι ήμουνα παρών εις τό σπίτι τού Πρωθυ
πουργού Λόϋδ Τζώρτζ, συνέταξα δέ καί τήν γνωστήν εκείνην αυθεντικήν Έ κ -
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θεσιν, μονογραφημένην από τόν Πατριάρχη καί τον Σερ Τζών Σταυρίδη,,
Ή το  διάχυτη ή οδύνη εις τό πρόσωπον τού Πριμάτου διά τάς αύθεντι- 

κάς πληροφορίας διά την επικείμενη φοβερή Ελληνική καταστροφή. Ό  Πρι
μάτος επραξε τό παν νά βοηθήση τον Πατριάρχη, πού άνελάμβανε τον Σταυ
ρό του Μαρτυρίου, απερχόμενος εις τήν Κωνσταντινούπολιν, εις τήν όποιαν 
θά έπανήρχοντο ο'ι ’Αγαρηνοί.

Εις τό μεταξύ ή Άρχιεπισκοπίνα, ή άρχοντοδέσποινα, μάς λέγει δτι ή 
τράπεζα είναι έτοιμη. Έγειρόμεθα όλοι διά νά συνεχισΟή ή δραματική συνο
μιλία μετά τήν έστίασιν.

Εις τό επόμενο: Λόγια τού Πατριάρχη. "Οταν φεύγαμε από τό ’Ερη
μητήριο μοί είπε: «Τον Σταυρό τοϋ Μαρτυρίου τον αναλαμβάνω με μεγαλεί- 
τερο θάρρος».

Ό  Πατριάρχης μοϋ εϊπε: «Τόν σταυρόν του μαρτυρίου είς τήν 
’Ανατολή τόν άναλαμβάνω μέ μεχαλείτερο θάρρος. Θά τραβή- 

ξωμεν εμπρός είς τόν μεγάλο άγώνα καί ό Θεός βοηθός».

Είς τό προηγούμενο έτόνισα ότι ήτο διάχυτη ή οδύνη είς τό πρόσωπο 
τού Πριμάτου διά τις αυθεντικές πληροφορίες, σχετικώς μέ τήν επικείμενη 
φοβερή ελληνική καταστροφή. Ό  Πριμάτος επραξε τό πάν διά νά βοηθήση 
τόν Πατριάρχη πού άνελάμβανε τόν Σταυρό τοϋ μαρτυρίου απερχόμενος είς 
τήν Κωνσταντινούπολι είς τήν οποίαν θά έπανήρχοντο ο'ι ’Αγαρηνοί.

Είς τό μεταξύ ή Άρχιεπισκοπίνα μάς λέγει δτι ή Τράπεζα είναι έτοιμη. 
Σηκιονόμαστε δλοι διά νά συνεχισθή ή συνομιλία ίσως διαρκούντος τού γεύ
ματος. Είς τήν ’Αρχιεπισκοπικήν Τράπεζαν εκαθήσαμεν επτά, ό Πατριάρ
χης, ό Λόρδος Πριμάτος, ή Άρχιεπισκοπίνα του, ή αδελφή της, ό εξ απορ
ρήτων Γραμματεύς τοϋ Πριμάτου Δρ. Μπέλλ, ό εκ Σικάγου συνάδελφός μου 
καί εγώ. Ή  τράπεζα ήτο στρογγυλή, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά καθορισθή 
ποιος έκάθητο επί κεφαλής, πάντως έφαίνετο δτι τήν πρωτοκαθεδρία τού 
φιλοξενούντος σπιτιού τήν είχε ό Λόρδος Πριμάτος, ό όποιος εΐχεν έκ δε
ξιών τόν Πατριάρχη. Παρετήρησα πόσον ήσθάνετο ιδιαίτερη εύχαρίστησι νά 
μάς σερβίρη ό ίδιος. Όγδοηκοντούτης γέρων κατέβαλλε αρκετήν δύναμιν νά 
διατεμαχίση ένα κρύο «μπούτι» βωδινό μισοψημένο. ’Εγώ εϋρεθηκα μεταξύ 
τής Άρχιεπισκοπίνας καί τού Γραμματέως Δρος Μπέλλ. Ή  συνδιάλεξις εγί- 
νετο εις δύο γλώσσες. Είς τήν αγγλική καί τήν γαλλική τήν οποίαν μιλούσε 
καί ό Πατριάρχης. Αί συνομιλίαι ήσαν περί παντοίων θεμάτων. Τά ανεξάν
τλητα θέματα ήσαν περί τών περιέργων τής αμερικανικής ζωής. Δέν έχρειά- 
ζετο δέ, βέβαια, κατά τήν έστίασιν νά καταπιαστή κανείς μέ βαρειά θέματα
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κουραστικά. Ώμιλοΰσαμεν, κυριολεκτικούς, περί άνεμων και ύδάτων τής Α γ 
γλίας. Διά τό Ερημητήριο και τον ιδιοκτήτη αυτοί). Διά την Θάλασσα τής 
Μάγχης, περιοδικούς τρικυμισμένην ή γαλήνιαν. Διά την βροχήν καί διά τόν, 
επί τό πλεΐστον, μολυβένιον καί άνήλιον βρετανικόν ουρανόν. "Ενας τής συνο
δείας του Πατριάρχη, δ έκ Σικάγου συνάδελφος, άπεπειράθη καί διέπραξε 
κάποιο λογοπαίγνιο. Τά κατά τήν έστίασιν εκείνην δέν είχαν τίποτε τό εξαι
ρετικούς ενδιαφέρον, διά νά είναι άξιο αναγραφής.

ΈγειρόμεΌα. Προηγούνται δλοι οι άλλοι καί είσερχόμεθα εις τήν αίθουσαν 
τής υποδοχής. Ό  Λόρδος Πριμάτος μένει τελευταίος, τόν όποιον συνοδεύω καί 
είσερχόμεθα εις τήν παραπλεύρως βιβλιοθήκην. "Οταν έκαθήσαμεν εκεί σε 
αναπαυτικές πολυθρόνες πολύ κοντά προς συνομιλίαν, είδα επί τού στήθους 
τού Γέρου Πριμάτου χρυσόν σταυρόν εις τόν όποιον ήσαν μέ κεφαλαία γράμ
ματα δύο εγχάρακτες Ελληνικές λέξεις. Καί τάς έπρόφερα άναγινώσκων: 
« Κ α ί  έ π ι τ ε λ έ σ ε ι » .  Τότε ό Λόρδος Πριμάτος συνεπλήρωσε τήν συνο
πτικήν ελληνικήν επιγραφήν. Καί κρατών τόν εγχάρακτον σταυρόν μοί είπε 
ολόκληρη τήν γραφικήν ρήτραν ελληνιστί: «Ό  ά ρ ξ ά μ ε ν ο ς  κ α ί  έ π ι- 
τ ε λ έ σ ε ι » .  Καί συνεχίζει τήν ερμηνεία τής φιλοσοφικής ρήτρας τής 'Αγίας 
Γραφής τονίζων μέ εμφασιν αγγλιστί: Εκείνος πού αρχίζει ένα στάδιον καί 
έχει πίστιν εις τόν αγώνα του εις τόν όποιον άφοσιώνεται όλοψύχως είναι 
αδύνατο νά μή έπιτελέση τό ποθούμενον: «Ό  άρξάμενος καί έπιτελέσει». 
Έστρεψε δέ τόν λόγον του ό Πριμάτος ’Αρχιεπίσκοπος καί εις άλλα ελλη
νικά ζητήματα.

—  « ’Αλήθεια —  ήθελα νά σάς έρωτήσω, μου λέγει μέ ύφος σάν έμπι- 
στευτικό —  τί ήλθε νά κάμη εδώ ό Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσαν
θος; Ποιος τόν άπέστειλε;

Δέν έχασα τήν ψυχραιμία μου. Καίτοι τήν εποχή εκείνη τού εθνικού 
διχασμού πού έκινδυνεύαμε νά χάσωμε τό παν, τήν Μεγάλην 'Ελλάδα, είχεν 
έξεγερθή ή εθνική μου συνείδησις εναντίον τής άξίας δακρύων πολιτικής τού 
'Ιεράρχου τής Τραπεζούντος, «έπιταχθέντος» προς δυσφήμισιν τού ’Εθνάρ
χη τής αλυτρώτου Ελλάδος άπό τό έν Άθήναις άντισυμμαχικόν καθεστώς, 
έν τούτοις ένόμισα ότι μοί έπεβάλλετο νά κρατήσω ελληνικήν άξιοπρέπειαν 
άπέναντι τού έ ρωτώντος Πριμάτου. Δέν ήθέλησα μέ τό ίδικόν μου στόμα νά 
παρουσιάσω τά άξιοθρήνητα οικογενειακά, εθνικά μας άπλυτα καί τάς κα- 
κουργίας πού είχαν συντελέσει όόστε νά χάσωμεν εις τόν εξιυ κόσμον τήν έκ- 
τίμησιν καί τήν συμπάθεια. Π αρ’ όλα ταύτα —  καίτοι άπό στοιχειώδη άξιο- 
πρέπεια άπέφυγα νά εισέλθω εις τήν ουσία τής φρικτής άλληλομαχίας καί 
τής εθνικής κακουργίας, πού τελικώς έκρήμνισαν τό Ελληνικόν μεγαλούρ- 
γημα —  έθεώρησα πρέπον νά εΐπω εις τόν Πριμάτον αυτά: «Ή ξεύρω ότι 
τό Οικουμενικό Πατριαρχείο δι’ επισήμου άποφάσεως άπεκήρυξε τόν Τρα
πεζούντος Χρύσανθο διότι ήλθεν εις τό Λονδίνον άνευ κανονικής άδειας τής
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Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας. Επομένως δεν αντιπροσωπεύει κανένα .άλ
λον παρά μόνον τον εαυτόν του». Κ<χί έκλεισα τό ζήτημα προσθέσας: «Ό  
Τραπεζοΰντος ήλθε, φαίνεται, εδώ νά έργασθή υπέρ τής βελτιώσεως τής τύ
χης των Ποντίων». Αυτή ή τελευταία προσθήκη ήτο προσωπική μου ευρεσι
τεχνία τής στιγμής: Έ τσι έδωκα κάποιο «Credit» εις τον άφηνιασμένον εκεί
νον άνθρωπον. Ή το δλως περιττόν νά προσθέσω περισσότερα. Διότι ό ’Α ρ
χηγός τής Άγγλι.κανικής Εκκλησίας εΐχεν από την Κωνσταντινούπολιν καί 
άλλαχόθεν Οετικάς πληροφορίας δτι δ Τραπεζοΰντος, δ φυγών άνευ κανο
νικής άδειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εταξίδευσεν εις περίοδο των 
μεγάλων εορτών τής Χριστιανοσύνης, κατ’ επιταγήν τού άντισυ,μμαχικού κα
θεστώτος διά νά μαχαιρώση ήθικώς τον Πατριάρχη εις τήν αγγλική πρω
τεύουσα ώς αντικανονικόν, άνεπιθύμητον, επί πλέον δέ καί τιμωρηθέντα διά 
τής εξωφρενικής εκείνης καθαιρέσεως. Τοιοΰτον Τραπεζοΰντος Χρύσανθον, 
ταξιδεύοντα υπό τοιαύτας συνθήκας, ήτο φυσικόν δτι ήρνήθη νά τον δεχθή 
δ ’Αρχιεπίσκοπος, δ Λόρδος Καντουάρ.

"Τστερα από δσα άπήντησα εις τά ερωτήματα τού Λόρδου Πριμάτου 
εις τήν Βιβλιοθήκην τού Ερημητηρίου είσήλθαμεν εις τήν Αίθουσαν δπου 
ήσαν ό Πατριάρχης, ή ’Αρχιεπισκοπικά καί οι άλλοι. 'Η  συνομιλία συνεχί
ζεται με διάθεσιν εξαιρετικήν. Ό  Κανταβρυγίας έφαίνετο κατενΟουσιασμέ- 
νος. Έλέχθησαν καί συνεζήτησαν οι δυό τους —  Πατριάρχης καί Καν
τουάρ —  σπουδαία ζητήματα. Προ παντός δέ διά τό ζήτημα τής ποθουμέ- 
νης Ένώσεως των δύο φιλικών καί αδελφικών ’Εκκλησιών. Αυτά δμως καί 
άλλα μέ τά δποία είναι πλουτισμένο τό ’Αρχείο μου εκφεύγουν από τον κύκλο 
τής παρούσης αναγραφής.

Κατόπιν δ ’Αρχιεπίσκοπος τής ’Αγγλίας έσηκώθη .καί έκάθησεγ εις 
τον καναπέ μέ τό ένα πόδι επάνω εις τό άλλο. Ξεφυλλομετρούσεν ένα δγκοόδη 
φάκελλόν του, σχετικώς μέ τήν Πατριαρχικήν εκλογήν. Ό  Πριμάτος ήτο 
ενημερωμένος μέχρι τών τελευταίων λεπτομερειών. Τού είχαν προξενήσει —  
δπως μάς είπεν —  ιδιαιτέραν έντύπωσιν δύο έγγραφα. 'Ένα τού Μητροπολί
του Βερροίας: ’ Ιίτο Κατάλογος, δ δποίος περιελάμβανε τον αριθμόν τών 
λαϊκών αντιπροσώπων καί τών 'Ιεραρχών εις έκλογάς Πατριαρχών από τού 
1860 μέχρι τότε έκ τού όποιου άπεδεικνύετο δτι ή εκλογή Μελετίου τού Δ ' 
ήτο άναμφισβητήτιος κανονική καί ή πλέον θριαμβευτική από δλας τάς προη- 
γουμένας.

Τό άλλο έγγραφο ήτο μία, έν μεταφράσει, επιστολή τού έκ τών μελών τού 
Πατριαρχικού Μικτού Συμβουλίου Τζών Χατζοπούλου, άπευθυνομένη εις τον 
Μητροπολίτην Κυζίκου, πρόεδρον τής έν Θεσσαλονίκη Συνελεύσεως τής Ε λ
ληνικής 'Ιεραρχίας, συγκληθείσης κατ’ έντολήν τού έν Άθήναις άντισυμμα- 
χικού καθεστώτος. Ή  έπιστολή έκείνη γραμμένη μέ σεβασμό καί μέ αντικει
μενικότητα καί μέ αδρά έπιχειρήματα διά τό έγκυρον τής Πατριαρχικής έκ-
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λογής, είχε προξενήσει καταπληκτικήν έντύπωσιν εις τον Βρετανόν Πριμά
τον, 6 όποιος, εις τό ,μεταξύ, εζήτησε μέ ζωηρόν ενδιαφέρον καί άλλας πλη
ροφορίας, σχετικώς μέ τήν κατάστασι του Ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας 
καί τής Θράκης.

"Οταν έγινε λόγος, εν παρόδω, καί διά τό ζήτημα τής παράφρονος κα- 
θαιρέσεως, ό Λόρδος Πριμάτος —  δπως καί όλοι οί ’Αγγλικανοί ίεράρχαι —  
δεν μπορούσε νά νοιώση αυτό τό εξαιρετικό: Π ώς δηλαδή ή ’Εκκλησία τής 
Ελλάδος —  ή Θυγατέρα —  άπετόλμησε νά δικάση τήν Μητέρα τής ’Ορ
θοδοξίας, καί νά καταδικάση εις καθαίρεσιν Οικουμενικόν .Πατριάρχην! 
Άνελογίζετο καί αυτός τον ηθικόν εκπεσμόν πού ύπέστη εις τήν συνείδησιν 
όλου τού Χριστιανικού κόσμου ή υπόληψις των Ελλήνων, άλληλοσπαρασσο- 
μένων εις μίαν τόσον θανασίμως κρίσιμον περίοδον τού Έθνους των, όπου 
κινδύνευε νά έξοντωθή από τήν Ελληνική ’Ανατολή. Ό  Πριμάτος ει- 
χεν ομιλήσει πάρα πολύ. Ή  Άρχιεπισκοπίνα έφοβήθη μήπως έκουράσθη, 
παρέβη δε τήν αύστηράν εντολήν περί τελείας απομονώσεώς του. Ή  άρχον- 
τοδέσποινα μάς εζήτησε συγγνώμην καί τον έπήρε νά ήσυχάση δι’ όλίγην 
ώραν. Αλλά πού νά συγκρατηθή ό Π ριμάτος! Μετά πέντε λεπτά νάτος πά
λιν καί κατεβαίνει! Μάς έλεγεν ότι αισθάνεται τον εαυτόν του πολύ καλλί
τερα όταν όμιλή μέ τον Πατριάρχη από τον όποιον αντλεί νέας ήθικάς δυ
νάμεις. Έ τσι ετόνιζεν.

Έπεράσαμε πέντε ώρες αλησμόνητες έν στενή οικογενειακή αναστροφή 
μέσα εις τό Άναχωρητήριο τού περιωνύμου Πριμάτου. Έπλησίαζεν ή ώρα νά 
πάρωμε τό τραίνο. ’Έτσι μέ εκδηλώσεις θερμοτάτης έγκαρδιότητος καί 
ευγνωμοσύνης άπεχαιρετήσαμε τούς πολυτίμους φίλους τού ’Αρχηγού τής 
’Εκκλησίας μας καί έπιστρέψαμε εις τό Λονδίνο, διά νά έτοιμασθούμε διά τό 
Παρίσι. 'Όταν έφεύγαμε από τό ’Ερημητήριο είδα εις τήν μορφή τού Πα- 
τριάρχη νά διαχέεται ή αίγλη μιάς ύπερτάτης άγαλλιάσεως. Τήν ίδια ακτι
νοβολία είδα όταν έφεύγαμε από τήν κατοικία τού Πρωθυπουργού Λόϋδ 
Τζώρτζ, από τον οποίον είχε παρηγορηθή ή ψυχή τού νέου Πατριάρχη. 'Όταν 
έφθάσαμε εις τον σταθμόν τού Ντόβερ διά νά πάρωμε τό τραίνο μοί είπε: 
«Τώρα πού αισθάνομαι ότι έχω μαζί μου τέτοιους ηθικούς κολοσσούς ήμπορώ 
νά παλαίσω μέ περισσοτέραν πεποίθησιν. Τον σταυρόν τού μαρτυρίου είς τήν 
’Ανατολήν τον αναλαμβάνω τώρα μέ μεγαλείτερο θάρρος. Θά τραβήξωμεν 
εμπρός είς τον μεγάλον αγώνα πού διανοίγεται εμπρός μας καί ό Θεός βοη
θός».

Είς τό επόμενο: Ό  Πατριάρχης είς τήν Γαλλική Πρωτεύουσα. —  Ή  
πολιορκία τών Γάλλιον δημοσιογράφων καί φωτογράφων.
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Ή ύποδοχη τού Πατριάρχη εις τό Παρίσι.— Ή πολιορκία τών 
Γάλλων δημοσιογράφων καί φωτογράφων.

"Τστερα από τό Λονδίνο πρέπει νά σας μεταφέρω εις την Γαλλική πρω
τεύουσα. Διότι εκεί διεδραματίζοντο αι κυριώτερες πράξεις τής Ελληνικής 
τραγωδίας. Την 22αν Ίανουρίου 1922 έξεκινήσαμεν από τό Ντόβερ καί από 
εκεί Ιπήραμεν τό καράβι καί διεσχίσαμεν την τρικυμιώδη θάλασσα τής Μάγ
χης. Μόλις έπεβιβάσΟημεν εις τό Καλλαί, μάς πλησιάζει εις τό τελωνείο ένας 
ομορφάνθρωπος, ό οποίος υπέβαλλε τά σεβάσματά του. «’Έρχομαι —  είπε —  
κατ’ εντολήν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως νά χαιρετίσω εξ ονόματος της τον 
Α ρχηγό τής ’Ορθοδοξίας, αποβιβαζόμενων εις τό· Γαλλικόν έδαφος».

Ό  Πατριάρχης πού έγνώριζε καλά τήν γαλλικήν, απαντών εις τήν 
απροσδόκητη εκείνη επίσημη φιλοφρόνηση είπε μέ ετοιμότητα πνεύματος δτι: 
«είμαι ευτυχής δτι εισέρχομαι εις έδαφος πού καθηγιάσθη μέ τήν «προκήρυ
ξή  τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τά όποια, .από τών ημερών τής μεγάλης 
κοινωνικής Έπαναστάσεως τών Γάλλων πρέπει νά αποτελούν τον Κώδικα τής 
προστασίας καί άπελευθερώσεως τών καταδυναστευομένων λαών». Τον ’Εθνάρ
χην τών ’Αλυτρώτων τον έβασάνιζε παντού τό όραμα τής μαύρης τύχης, εις 
τήν οποίαν προώριζαν οι ισχυροί τής γής τό ποίμνιό του, τά εκατομμύρια τών 
Χριστιανών —  ύστερα από ένα απελευθερωτικόν πόλεμον, δστις ύπετίθετο δτι 
θά διησφάλιζε τά στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα —  κατεδικάζοντο καί 
πάλιν νά εύρεθούν υπό τυραννία, νά σφαγούν ή νά εκριζωθούν από τάς εστίας 
των.

Εις ενα νεύμα τού απεσταλμένου τής Γαλλικής Κυβερνήσεως αί τελω- 
νειακαί άρχαί παρητήθησαν όλων τών διατυπώσεων διά τάς άποσκευάς μας. 
Δέν ενθυμούμαι τό όνομα τού κυβερνητικού εκείνου απεσταλμένου. Είχα ζη
τήσει καί μού έδωσε τό επισκεπτήριό του, αλλά μού τό έπήρε στο Παρίσι 
ό κ. Κόρου τής «Εστίας» τών ’Αθηνών διά νά τηλεγραφήση τό όνομά του 
στήν εφημερίδα του, έξαίροτν τήν γαλατικήν εκείνην φιλοφρόνησιν προς τον 
’Εθνάρχη. Ό  εύγενής εκείνος κύριος μέ τό ώραΐο αρχοντικό πρόσωπο, μέ 
τά λαμπερά καί εκφραστικά μάτια, καί μέ τήν άμεμπτη περιβολή του μάς 
ώδήγησεν εις τον σιδηροδρομικόν συρμόν, δπου, έκ τών προτέρων, εΐχεν εξα
σφαλίσει δι’ ημάς ιδιαίτερο διαμέρισμα πολυτελείας. Τά γαλλικά βαγόνια εί
ναι μεγαλύτερα καί άναπαυτικώτερα από τά αγγλικά, τά όποια —  μικρά 
καί φτωχά, δπως τά είδα —  ένεθύμιζαν τούς σιδηροδρόμους ’Αθηνών —  Πε- 
λοπον νήσου.

Έκκινούμεν. Τά μάτια μου άπελάμβαναν τήν ωραία εδαφική διάπλασι καί 
τά θαυμαστά τοπεΐα τής Βορείου Γαλλίας. Προς τό εσπέρας φθάνομεν είς
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την πόλιν, την οποίαν μετέβαλαν εις μία των ωραιότερων, αν όχι εις την 
ωραιότερη του κόσμου, αιώνων μακρών εκπολιτιστικές προσπάθειες.

Έβγήκαμεν εις τον σταθμόν του Βορρά. Έκεΐ μάς έπεφυλάσσοντο εκπλή
ξεις. Δΰο περίπου χιλιάδες Έλληνες, μαζί δε μέ αυτούς πολλοί Γάλλοι, είχαν 
κατακλΰσει καί τον εντός καί τον εκτός τού σταθμού χώρον, ώστε να διακοπή, 
προς στιγμήν, ή ελεύθερα κυκλοφορία. Οι Γάλλοι, οι εντεταλμένοι διά την φύ
λαξη τής τάξεως, είχαν καταπλαγή από την επιβλητική εκείνη κοσμοσυρροή. 
Τά πλήθη μόλις αντίκρυ σαν νά προβάλη από τό βαγόνι ή μορφή τού ’Αρχη
γού τής ’Ορθοδοξίας, εξέσπασαν εις φρενιτειώδεις επευφημίες: Ζήτω ό Με
γάλος Πατριάρχης! —  Ζήτω ό Λυτρωτής. Καί ό αντίλαλος τών ιαχών μο
ρίων στομάτων κυριαρχούσε εις τον άπέραντον χώρον καί έξω εις τήν πλα
τεία τού Σταθμού τού Βορρά. Σπεύδουν όλοι, «πατεΐς με πατώ σε» νά φιλή
σουν τό χέρι τού ’Αρχηγού, κατασυγκεκινημένου. Θά ήτο αδύνατον νά προ- 
χωρήσωμεν. Αΐ φάλαγγες εκκινούν. Τον Πατριάρχην, πορευόμενον διά μέσου 
τού πλήθους, τον περιστοιχίζουν, διανοίγοντες καί αυτοί τον δρόμον, 'ο 
δαφνοστεφανωμένος Μικρασιάτης Στρατηγός Παρασκευόπουλος, ό Μητροπο
λίτης πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος, ό ’Αρχιμανδρίτης τής Ελληνικής ’Εκ
κλησίας τών Παρισίων Γερμανός Βασιλάκης, οί πρώην υπουργοί καί συνερ- 
γοί τού εξαίσιου Έλυεθερωτού τού Ελληνικού Κόσμου, Ρέπουλης καί Νι
κόλαος Πολίτης, ό Γρηγόριος Τριανταφυλλίδης, κινητήριος δύναμις τής Ε λ
ληνικής Κοινότητος, 6 ’ Ιωάννης Δαμβέργης, ό παλαίμαχος τού ’Εθνικού Κή- 
ρυκος συνεργάτης, καί πολλοί άλλοι από τούς θαυμαστάς τής προσωπικότητος 
τού Πατριάρχη. Έ ξ ω  από τον Σταθμό εις μακρές σειρές ήσαν στιβαγμένα 
αλλα αμέτρητα πλήθη. Καί αί επευφημίαι συνεχίζονται μέ φρενίτιδα: Ζήτω 
δ ’Εθνάρχης! Ζήτω ή ήρωϊκή Κρήτη! Ζήτω δ Βενιζέλος, Ζήτω δ Μελέτιος, 
καί δ Στεργιάδης! Διασχίζων τά πλήθη ήκουα διάφορες στιχομυθίες τής λαϊ
κής φιλοσοφίας: «Ό  Θεός —  ήκουα —  δέν άφίνει τήν Ελλάδα. Μάς έστειλε 
ενα τέτοιο Μεγάλο Πατριάρχη. Ή  Πόλη Οά σώση καί τήν ’Αθήνα!». ’Εν μέσω 
τών εκδηλώσεων εκείνων τής εθνικής ψυχής, ή όποια άγωνιοΰσε, προαισθα- 
νομένη τήν έπερχομένη συμφοράν μάς ώδήγησαν εις τό «M ajestic» Τό πε
ρίφημο ξενοδοχείο, τό οποίον είχε ορίσει προς φιλοξενία μας ή φιλότιμη Ε λ
ληνική παροικία τών Παρισίων, είναι σάν ανάκτορο. Φέρει τήν σφραγίδα τής 
αισθητικής τής Γαλλικής ’Αναγεννήσεως. Γειτονεύον προς τό απέραντο Δά
σος τής Βουλώνης —  πού είναι ένα από τά ωραιότερα μέρη τής Γαλλικής 
Πρωτευούσης —  βρίσκεται κοντά στήν περίφημη «'Αψίδα τού Θριάμβου» τού 
Μεγάλου Ναπολέοντος, δπόθεν αρχίζει ή απαράμιλλη στον κόσμο Λεωφόρος 
τών Ήλυσίων Πεδίων, είναι δέ πυργωμένο σε υψηλή θέσι, ή οποία δεσπόζει 
τής μαγευτικής εκείνης έκτάσεως. Εις ολίγων μέτρων απόσταση άνίτικρύ- 
ζεις καί τό ξενοδοχείον «Μερσεντές», τό όποιον έγινε ιστορικό διά τον Έλ-
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ληνικό κόσμο. Διότι εκεί ήτο ή προσφιλής διαμονή του Έλευθερωτού του 
Ελληνικού κόσμου. Έκεΐ είχε τό Στρατηγείο της ή Ελληνική ’Αποστολή εις 
τό Συνέδριο τής Ειρήνης. Έκεΐ ήτο συγκεντρωμένος ό ισχυρότερος πολιτι
κός εγκέφαλος, που κατειργάσθη τό Νεοελληνικό Μεγαλείο. Έκεΐ ήκούσθη- 
σαν αΐ χαρμόσυνοι ίαχαί όταν ύπεγράφησαν αί συνθήκαι του Νεϊγύ και των 
Σεβρών, διά των οποίων δ 'μεγαλοφυής πολιτικός Άρχιτέκτων και συντάκτης 
αυτών έπύργωσεν επάνω εις τό πτώμα τού προαιώνιου εχθρού τής φυλής, τήν 
Μεγάλη Ελλάδα «τών Δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασσών»,

’Από τήν πρώτη ημέρα τής άφίξεώς μας στο Παρίσι τό «M ajestic» 
εΐχε γίνει αληθινό προσκύνημα. Είχε παρελάσει από έκεΐ δ,τι εκλεκτόν είχε 
νά επίδειξη ή Ελληνική Παροικία τής Γαλλικής πρωτευούσης καί οΐ "Ελ
ληνες επίσημοι, πού είχαν καταφύγει εις τό Παρίσι. Παρήλασαν και ευγε
νικές μορφές τής Γαλλικής πνευματικής αριστοκρατίας. Πρώτοι δέ από όλους 
οΐ δημιουργοί τής κοινής γνώμης οΐ Γάλλοι δημοσιογράφοι. Μάς πολιορκού
σαν καί φωτορεπόρτερς, προβάλλοντες τούς απειλητικούς φακούς των κατά 
τού Πατριάρχη. Ή ρχοντο κατά διαφόρους ομάδας, οι πολιορκηται μέ επί
μονη αξίωση. Ζητούσαν όλοι συνεντεύξεις. Και ο Πατριάρχης είχε αγανα
κτήσει. Εις τό τέλος ύπέκυψε. Δέν μπορούσε νά κάμη διαφορετικά. ’Έπρεπε 
νά ύποστή, ως έλεγε, αυτό «τό μαρτύριο».

Εις τό επόμενο: Π ώς έθεσε ό Πατριάρχης τά ζητήματα τού αλυτρώτου 
'Ελληνισμού, διαφωτίζουν τούς Γάλλους δημοσιογράφους, οΐ όποιοι τον πολι
ορκούσαν. Εις τήν ουσίαν δέ εξυπηρετούσαν τον αγώνα τού ’Αλυτρώτου Ε λ 
ληνισμού..

Πώς έθεσε ό Πατριάρχης τά ζητήματα τοΰ Αλυτρώτου Έλληνι- 
σμοΰπρός τούς Γάλλους δημοσιογράφους, πού τόν πολιορκούσαν.

Εις τό προηγούμενο σάς άνέφερα τήν παλλαϊκή πολιορκία πού ύπέστη ό 
Πατριάρχης μόλις έφθάσαμε εις τό Παρίσι. Παλλαϊκή πολιορκία, όχι μόνον 
τών Ελλήνων, αλλά καί τών Γάλλων.

Πρώτοι δέ απ’ δλους —  μόλις έφθάσαμε εις τό ξενοδοχείο «M ajestic» 
—  έδραμαν οΐ Γάλλοι δημοσιογράφοι καί οΐ φιοτορεπόρτερς, οΐ όποιοι έπρό- 
βαλαν τάς μηχανάς των, σάν απειλητικός έναντίον τού ’Αρχηγού τής ’Αλυ
τρώτου Ελλάδος! ’Ήρχοντο κατά διαφόρους ομάδας, οΐ πολιορκηται, εκπρό
σωποι εφημερίδων καί περιοδικών. Ζητούσαν δλοι τους συνεντεύξεις, δ δέ 
Πατριάρχης εΐχε αγανακτήσει διά τήν έπίμονη πολιορκία. Ή λθε στιγμή πού 
διενοήθη νά κλείση τάς θύρας εις τά σμήνη τών πολιορκητών, οΐ οποίοι ζη
τούσαν νά εκπορθήσουν καί τό Πατριαρχικό διαμέρισμα.
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Τότε οι πολιορκηταί έστράφησαν προς έμενα. Έφαντάσθησαν οτι 0ά 
μπορούσα νά τους διευκολύνω. ’Αδύνατον —  έλεγαν —  είναι, αδύνατον να 
φύγωμεν άπρακτοι. Έπήγα τότε εις τό κλεισμένο Γραφείο του Πατριάρχη 
διά νά τον πείσω.

—  Ναί, άλλα είναι τρομερό, μοί είπεν ό επίσημος τής Γαλλίας ξένος, 
είναι τρομερό, δεν έχουν τελειωμό αυτοί οι άνθρωποι και ημείς δεν έχομεν 
καιρό νά ασχολούμεθα διά τοιαϋτα ζητήματα. Τι νά κάμω, μέ έχουν σταυρώ
σει οι ρεπόρτερς και οι φωτογράφοι.

Ναί, αλλά —  έτόνισα —  άφού έδέχΟητε τά πρώτα κύματα, δεν μπο
ρείτε νά άρνηθήτε και εις τούς άλλους άκρόασι. ’Έχουν καί αυτοί δικαιώ
ματα. 'Ώστε νομίζω οτι πρέπει νά συνεχισΟή αυτό τό σταύρωμα. Φωτορεπόρ- 
τερς καί συντάκται περίμεναν εις την Αίθουσα. Μοί είπαν οτι· δεν εννοούν 
νά τό κουνήσουν, εάν δεν έκπληρωθή ή αποστολή τους. Καί προσέθεσα: 'Έ 
νας Πατριάρχης μέ τόσες μεγάλες ευθύνες παύει νά άνήκη εις τον εαυτόν 
του. Καί εν τέλει προσέθεσα: Α φ ού  ημείς εδώ έχουμε εθνική αποστολή, νο
μίζω οτι συμφέρει νά τούς ίδήτε όλους καί νά τούς διαφωτίσετε διά τά προ- 
βλήματά μας.

Ό  Πατριάρχης έπείσθη. 'Έτσι επετράπη νά είσέλθουν διαδοχικούς καί 
τά σμήνη των πολιορκητών. Α'ι Γαλλικαί εφημερίδες αι δποΐαι άπό την πρώ- 
τη ημέρα, πού έμαυρίσθη εις τάς έκλογάς ό μέγας Ελευθερωτής —  σύμμα
χος τής Γαλλίας καί τών άλλων νικητών —- τώρα μέ την ευκαιρία τής πα
ρουσίας φιλοσυμμαχικού Έλληνος επισήμου, ’Αρχηγού τής ’Ορθοδοξίας, ή- 
νοιξαν τάς στήλας τιον αβέρτα.

Ναί μέν τά κυριώτερα καί σπουδαιότερα όργανα τής κοινής γνώμης δέν 
άνέλαβαν ανοιχτά αγώνα υπέρ ημών, έδημοσίευσαν όμως τάς πολυμερείς δια- 
φιοτιστικάς τού Πατριάρχη δηλώσεις. Αί συνεντεύξεις μέ τούς σοβαρωτέρους 
δημοσιογράφους ήσαν εξαιρετικής σημασίας. Ό  Πατριάρχης, σμιλών μέ ευ
χέρειαν την Γαλλικήν γλώσσαν, έλάμβανε άφορμάς καί ανέλυε τάς απόψεις 
τού φιλοσυμμαχικού αλυτρώτου Ελληνισμού

Πρεπει να τονισθη οτι οι Γάλλοι άποτυφλωμένοι άπό τό πάθος των, άπό 
τό φλογισμένο μισός των κατά τού έν Άθήναις μετανοεμβριανού καθεστώτος, 
δέν έβλεπαν τίποτε τό έλαφρυντικό, ώστε νά είναι συμπαθητικοί τουλάχιστον 
διά τά ίδικά μας προβλήματα εις την ’Εγγύς ’Ανατολή. Ή  διαλεκτική όμως 
τού Κρητός Πατριάρχη, γνωρίζοντας τό ’Ανατολικό Ζήτημα, τούς άπεστό- 
μωσε. Πολύ καλά —  έλεγε προς τούς αδιαλλάκτους πού είχαν πάθει ένα εί
δος μανίας κατά τών Ελλήνων —  εάν έχετε παράπονα κατά τών έν Ά θή - 
ναις καί τούς καταγγέλλετε ώς ενόχους καί επίβουλους τού συμμαχικού άγώ- 
νος καί επομένους —  όπως λέγετε —  είναι άξιοι αγχόνης —  σάς έρωτώ, κύ
ριοι, διατί πρέπει νά τιμωρηθούν οί αθώ οι! Είναι δίκαιον τά σφάλματα τών
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εν Άθήναις νά τά πληρώση δ αλύτρωτος Ελληνισμός με έξόντωσιν; Οι "Ελ
ληνες, φίλοι μου, τής Μικράς Α σίας αγωνίζονται από μακρών αιώνων, νά 
διαφυλάξουν τά ίερώτερά τους. Την θρησκείαν και την γλώσσαν των. Καί 
τάς παραδόσεις των. "Εχουν δέ χύσει αιμάτων ποταμούς παρά τό πλευρόν 
τής Γαλλίας καί τών άλλω ν συμμάχων καί απέκτησαν την ελευθερία τους μέ 
ολοκαυτώματα. Σ άς ξαναερωτώ, λοιπόν: Είναι, δίκαιον, είναι ανθρωπιστικόν, 
είναι δέ ακόμη καί πολιτικόν εκ μέρους σας, διά τά σφάλματα τών ανθρώπων 
—  οι όποιοι, επί τέλους, είναι θνητοί καί θά παρέλθουν —  νά τιμωρηθούν 
σκληρά, αντί τών υπευθύνων οΐ ανεύθυνοι, οί αθώοι, οί φίλοι τών συμμάχων 
καί νά οδηγηθούν εις νέον μαρτύριο τά εκατομμύρια τού ποιμνίου μου; Σπιν- 
Οηροβόλος, δπως ήτο, προικισμένος μέ αξιοθαύμαστο πνεύμα ετοιμότητας, α
συναγώνιστος δέ εις δύναμιν διαλεκτικής, εθετε με τετοτα γρανιτωμενη δια
λεκτική τά ζητήματα, ο.)στε οι θυμοειδείς συζητηται του εμειναν αναπολό
γητοι.

Επαναλαμβάνω, ότι «εάν δ Παρισινός Τύπος δέν έδειχνε ό'ρεξη νά συνη- 
γορήση, θετικά, υπέρ τής ύποθέσεως τών ’Αλυτρώτων —  πού ήτο ζήτημα 
ζο.)ής καί θανάτου αυτών —  εν τούτοις έδημοσίευσε τάς σκέψεις καί τάς ιδέας 
ενός εξέχοντας φίλο συμμαχικού Έλληνος Αρχηγού . Αυτό δέ ήτο ένα ση
μαντικό κέρδος. Διότι, χωρίς νά δαπανηθή ούτε ένα τσεντέσιμο, έγίνετο μία 
νοήμων προπαγάνδα, έξόχως διαφωτιστική τής Γαλλικής ατμόσφαιρας.

’Αλλά δ διαφωτιστικός αγώνας τού Πατριάρχη συνεχίζετο καί έλάμβανε 
διαστάσεις, δταν ήνοιξαν οί πυλώνες τών δηλητηριασμένων επισήμων καί μάς 
έδέχοντο δ Πρωθυπουργός Πουαγκαρέ, δ πρώην Πρωθυπουργός Ζώρζ Λέγκ, 
σημαντικόν τής Γαλλικής Γερουσίας μέλος. Επίσης καί δ πρώην Πρωθυπουρ
γός Κλεμανσώ. Τό πλέον δέ σημαντικό ήτο δτι δ Πατριάρχης έκλήθη καί εξέ
θεσε τάς απόψεις τού άλυτρώτου φιλοσυμμαχικού Ελληνισμού ενώπιον τής 
Γαλλικής Γερουσίας. 'Η  ομιλία του καί αί προβληθεΐσαι υπό μελών τής Γε
ρουσίας ερωτήσεις καί απαντήσεις τού Πρωθιεράρχη, διαρκείας δύο καί πλέ
ον ωρών, αποτελούν ιστορικά μνημεία τής δραματικής εκείνης εποχής, κατά 
την όποιαν έκρίνετο ή τύχη τού Ελληνισμού τού Πόντου, τής Μικράς ’Ασίας 
καί τής Θράκης.

’Αλλά περί αυτών όλων τών αποκαλυπτικών σελίδων θά ασχοληθώ εις 
επόμενα κεφάλαια.

Πρέπει όμως νά προστεθή σήμερα δτι, όταν ημείς εύρισκώμεθα εις την 
Γαλλική πρωτεύουσα, έκαμε καί εκεί —  ύστερα από τό Λονδίνο· —  τήν έμ- 
φάνισίν του καί δ ατυχής Πρωθυπουργός τής Ελλάδος, πού μαζί μέ εκείνον 
τον άλλον, τον θλιβερόν συνοδόν του —  τον Τραπεζούντος Χρύσανθον —  βυσ- 
σοδομούσαν εναντίον μας εις τήν ’Αγγλία. Ή  ιδία άντίθεσις παρουσιάζετο 
καί εις τήν Γαλλία. ’Ενώ δηλαδή δ ηθικώς θριαμβεύων Οικουμενικός Πατρι-
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αρχής κυριαρχούσε παντού, μέ ανοιχτές όλες τις θΰρες των επισήμων —  το 
πέρασμα του δυστυχισμένου Έλλαδικοΰ Πρωθυπουργού έσημειώθη και εις 
τον Γαλλικό τόπο ξηρά, μέ δύο τυπικά λόγια. Ταλαίπωρη Μεγάλη Ελλάδα 
των Πέντε Θαλασσών κα'ι των δυο ’Ηπείρων, που σέ κατήντησε ή καταστρο
φική Έλληνομαχία...

Εις το επόμενο : —  Τά μετά ταύτα, σχεΤικώς μέ τό ελληνικό δράμα τού 
άφανισμού.

Οι "Ελληνες ΕΠΙΣΗΜΗ είς τήν Γαλλίαν, οι συνεργοί τοΰ ’ tdvi- 
κοϋ Μεγαλείου, ήσαν φαρμακωμένοι μέχρι δανάτου.

Εις τό προηγούμενο σάς άνέφερα τά όσα έλεγε είς τους Γάλλους δημοσιο
γράφους ό Πατριάρχης, πού τον είχαν πολιορκήσει.

Πρέπει νά τονισθή οτι τό ξενοδοχείο Majestic έγινε προσκύνημα 
όχι μόνον των ξένων αλλά καί των Ελλήνων. ’Άνδρες καί γυναίκες, επίσημοι 
καί ανεπίσημοι, άνθρωποι των Γραμμάτων καί τοΰ λαού, προσήρχοντο νά υ
ποβάλουν εύλαβώς συγχαρητήρια καί σεβάσματα. Καί νά ενατενίσουν τον άν
θρωπον τής Θείας ΓΙρονοίας. Μεταξύ των πρώτων είς τό βιβλίον των παρου
σιάσεων, πού είδαν τον Πατριάρχη, ήσαν καί οί "Ελληνες δημοσιογράφοι. 
ΤΗσαν οί ’Αδελφοί Κύρου τής «Εστίας» των ’Αθηνών. Ό  Λέων Μακκάς 
τοΰ «Εμπρός» τών ’Αθηνών, δ όποιος κατόπιν προσελήφθη καί ώς αντα
ποκριτής τοΰ «’Εθνικού Κήρυκος». Ό  Λουκάς Πύρρος, διευθυντής τής εν 
Παρισίοι γαλλόφωνου «Έφημερίδος τών Ελλήνων». Ό  κ. Λανίτης τής « Ε 
στίας». Ό  Άποστολόπουλος τοΰ «Ταχυδρόμου» τής ’Αλεξάνδρειάς. Ό  
Κυριακίδης, ανταποκριτής βυζαντινών εφημερίδων καί τής «Κλειοΰς» τοΰ 
Κάιρου καί άλλοι.

Ή  κυρία καί ή δεσποινίς Τριανταφυλλίδη. αί κυρίαι Μπενάκη καί Χω- 
ρέμη, ή κυρία καί ή δεσποινίς Καμάρα ήσαν από τις πρώτες Έλληνίδες, 
πού έσπευσαν νά άσπασθοΰν τό χέρι τοΰ Μεγάλου ’Αρχηγού τής Ελληνικής 
’Ορθοδοξίας.

’Έ ξω  είς τούς προθαλάμους τοΰ ξενοδοχείου, γεμάτους, κάθε μέρα, τό 
γενικό πρόσταγμα τής τάξε ως τό είχαν δ αξιωματικός κ. Τσάκωνας, δ όποιος, 
επί ετη είχε χρηματίσει πιστός ακόλουθος τοΰ Έλευθερωτοΰ τοΰ 'Ελληνικού 
Κόσμου. Τώρα ήσθάνετο τήν ευχαρίστηση καί υπερηφάνεια νά συνέχιση τό 
εργον του, ταχθείς είς τάς διαταγάς τοΰ Κρητός Πατριάρχη, έθελοντικώς, 
προς έξυπηρέτησιν τών πολλαπλών υποθέσεων μας.

'Όταν έφθάσαμεν είς τό Παρίσι, μεταξύ τών πρώτων πού εσπευσαν νά 
έπισκεφΟοΰν τον Πατριάρχη καί Εθνάρχη τών ’Αλυτρώτων, ήσαν καί οί 'Έλ
ληνες επίσημοι τοΰ Έλευθερωτοΰ, πού συνέβαλαν διά νά δημιουργηθή τό Έλ-
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ληνικό θαύμα, τό εθνικό Μεγαλούργημα. Νά 6 πρώην Υπουργός Εμμανουήλ 
Μπενάκης, πολιός πρεσβύτης. Εις την αρχοντική μορφή του διεχύνετο ή ά- 
πέραντη καλοκαγαθία του. Νά και δ στρατηγός Λεωνίδας Παρασκευόπουλος. 
Ειχεν εις τό πρόσωπόν του πικρία τού ψυχικού σπαραγμού διά τον κίνδυνο 
νά ύποδουλωθή καί πάλιν ή ιδιαίτερη πατρίδα του, ή Σμύρνη, τήν οποίαν 
είχεν ελευθερώσει, ηγούμενος τού στρατού τού Θριαμβευτού. Ή το  καταφανής 
ή οδύνη του. Μαζί μέ τήν οδύνη του διέκρινες από τά λόγια του τήν παλαιά 
προγονική ρήτρα, τήν ελπίδα διά τήν καλύτερη αύριον, «τάχ’ αύριον εσετ’ 
άμεινον». Νά καί δ Νικόλας Πολίτης, δ επί των Εξωτερικών 'Υπουργός επί 
των μεγάλων ημερών τού Έλευθερωτού. Ή το  ή πλέον λεπτοκαμωμένη μορφή 
τής δμάδος τών επισήμων, μέ μάτια, πού σπινθηροβολούσαν από ευφυΐα. "Η- 
το δ δμιλητικώτερος από δλους. Εις τά λεπτοκαμωμένα χείλη του δεν λείπει 
τό μειδίαμα, πού τον κάμνει εύκολα αγαπητόν εις δλους.

Ν ά καί οι δύο παλαίμαχοι πρώην πρεσβευταί καί συνεργάται τού Έλευ
θερωτού: Ό  Λημήτριος Κακλαμάνος τού Λονδίνου καί δ ’Ά θω ς Ρωμάνος 
τών Παρισίίον. Καί οι δυό τους είχαν τό μέτωπο περίφροντι. Μέ τήν σιγή 
τους καί τή συγκεντρωμένη σκέψη, ένόμιζες δτι σοί ώμιλούσαν μέ μυστική 
λαλιά. Καί οι δυό τους σιγαλοί καί φαρμακωμένοι. Τό έβλεπα καί τό αισθανό
μουνα τό βαθύτατο τους άλγος. ’Άλγος σπαραγμού, ότι εκείνο τό αρχιτεκτο
νικό μεγαλούργημα, διά τό όποιον έμόχΌησαν καί αυτοί, νυχθημερόν, εις τάς 
πρωτευούσας τής Ευρώπης, άθλούντες, κλονίζεται τώρα έκ θεμελίων διά νά 
μεταβληθή εις συντρίμματα.

Μαζί μέ αυτούς τούς ηθικούς ήρωας, οι όποιοι, παραλλήλως προς τούς 
θριαμβευτάς τών μαχών, έδρεπαν δάφνες αμάραντες εις τούς διπλωματικούς 
αγώνας, έκπολιορκούντες τούς κριτάς τού κόσμου —  νά καί δ Νεγρεπόντης, 
δ άλλοτε "Τπουργός τών Οικονομικών. «Καρφί δέν τού καίεται». Νομίζω δτι 
δ άνθρωπος αυτός σέ ολα τά πράγματα σάν νά εχη ψυχή μεγάλου παιδιού. 
Εις τον όμιλο, πού έβλεπα, αυτός εΐχε τήν ωραιότερη κατατομή. Νομίζο.) δέ 
δτι εάν δ Νεγρεπόντης ζούσε στήν ’Αμερική, θά έκρίνετο ώς αντιπροσωπευτι
κός τύπος ενός σπόρτη διάσημου.

Είδα εκεί εις τον 'Όμιλο, ώς αναπόσπαστο μέλος, καί τον εν ΆΟήναις 
ανταποκριτήν τού Εθνικού Κήρυκος, τον κ. Ίωάννην Λαμβέργην, παλαιόν 
πιστόν συνεργάτην. Αυτός δέ δ άδολος, δ αγνός, δ αδέκαστος Έλλην, άπελάμ- 
βανε τής ιδιαίτερης εμπιστοσύνης τού Έλευθεριοτού τού Ελληνικού Κόσμου, 
μεγάλου Κρητός.

"Ολοι δέ αυτοί, συνεργοί τού άγώνος διά τό Ελληνικό Μεγαλείο, είχαν 
σπεύσει από τούς πρώτους εις τό ξενοδοχείο Majestic, διά νά πληρο- 
φορηθούν καί νά ακούσουν από τό ΐδιο τό στόμα τού Πατριάρχη διά τάς προς 
αυτόν εξαιρετικής σπουδαιότητος ανακοινώσεις τού ίσχυροτέρου τών ισχύ-
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ρών τής γης, Βρετανού Πρωθυπουργού Λόϋντ Τζώρτζ, δ όποιος μας έβρόν- 
τησεν εκείνα τά τρομακτικά, δτι «θά πάθετ.ε καταστροφή σαν εκείνη τής 29ης 
Μαΐου του 1453».

Εις τδ επόμενον: —  Ή  σαν τρομακτικές αί εντυπώσεις των έν Γαλλία 
Ελλήνων επισήμων διά τάς δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργοί προς τον 
Πατριάρχη.

ΤΗσαν τρομακτικές α! εντυπώσεις τών έν Γαλλία Ελλήνων έπι- 
σήμων διά τάς δηλώσεις τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ πρός τόν Πατριάρχην.

Εις τό προηγούμενο σάς άνέφερα ότι όλοι οΐ έν Παρισίοις συνεργοί τοΰ 
άγώνος διά τό Ελληνικό Μεγαλείο·, είχαν σπεύσει από τούς πρώτους εις τό 
ξενοδοχείο Majestic διά νά πληροφορηθοΰν καί νά ακούσουν από τό 
ίδιο τό στόμα τοΰ ΙΤατριάρχου τάς πρός αυτόν εξαιρετικής σπουδαιότητος 
ανακοινώσεις τοΰ Βρετανοί Πρωθυπουργοί Λόϋδ Τζώρτζ, δ όποιος μάς έ- 
βρόντησε τρομακτικά ότι «θά πάθετε καταστροφή ·σάν εκείνη τής 29ης Μαΐου 
τοΰ 1453». Έν συνεχεία πρέπει νά προστεθή ότι οι δημιουργοί τοΰ Ελληνικοί 
Μεγαλείου συνεργάται τοΰ Έλευθερωτοΰ τοΰ Ελληνικοί Κόσμου μάς πε- 
ρίμεναν έναγωνίως, διότι δ Χρήστος Καίσαρης, δ παλαίμαχος στο Λονδίνο 
συνεργάτης τοΰ ’Εθνικοί Κήρυκος, τόν όποιον είχα ενημερώσει, είχε 
στείλει πρός τούς αδελφούς Κύρου τής «Εστίας», παρεπιδημοΰντας εις 
τό Παρίσι, μιά περίληψη τών καταπληκτικών δηλώσεων. Την ίδια πε
ρίληψη άπέστειλα —  πρός προσωπικήν γνώσιν του καί εις τόν φίλον Άνδρέα 
Καβαφάκη, διευθυντήν τής έψημερίδος τών ’Αθηνών «Ελεύθερος Τύπος». 

Ά τυχώς δ Καβαφάκης έδημοσίευσε τό τμήμα τής έκθέσεώς μου, πού περι
είχε τρομακτικές ειδήσεις. Τό αποτέλεσμα δέ ήτο δτι έδολοφονήΟη τήν νύκτα, 
πού έπήγαινε εις τό σπίτι του. Καί οί. δολοφόνοι ’έμειναν ασύλληπτοι! Ή  δλη 
’Έκθεσις τής συνομιλίας τοΰ ’Άγγλου Πρωθυπουργοί καί τοΰ Πατριάρχη 
περιελάμβανε αρκετές σελίδες δακτυλογραφημένες, μονογραφημένες, διά τήν 
ακρίβεια, από τόν Πατριάρχη καί τόν Σέρ Τζών Σταυρίδη, άπόκειται δέ εις 
τά ’Αρχεία τοΰ Οικουμενικοί Πατριαρχείου. Νά τό σημαντικώτερο τμήμα 
τής μονογραφημένης Έκθέσεώς, σχετικώς μέ τούς κεραυνούς τοΰ Βρετανοί 
Πρωθυπουργοί:

Ό  Λώϋδ Τζώρτζ χωρίς νά άναμένη τόν Πατριάρχη νά έκδηλώση τις 
επιθυμίες του, διά τις δποΐες έζήτησε ακρόαση, άρχισε, σάν νά ήτο ετοιμα
σμένος, ένα τρομερόν αιφνιδιασμόν καί έβρόντησε τά εξής επί λέξει:

«Ό  Βασιλεύς έξεμηδένισε όλες τις συμπάθειες, τις δποΐες ειχεν ή Έλ-
11
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λάδα. Ή  γενική κατά στάσις είναι τέτοια, ώστε εμποδίζει τους φίλους τής 
Ελλάδος νά φανούν χρήσιμοι εις τήν χώραν σας. 'Ένεκα του Βασιλέως, ε
κείνοι που συμπαθούσαν τούς Τούρκους, έγιναν πολύ περισσότερον ισχυροί 
εις βάρος των Ελληνικών συμφερόντων».

Συνεχίζων προσέθεσε: «Τά είπα δλα αυτά εις τον κ. Γκουνάρην (Γού- 
ναρην) καί εις τον Μπαλτατζήν». (Τά είπε προ εβδομάδος εις τάς Κάννας 
τής Γαλλίας, όπου έπήγαν νά τον έπισκεφθούν).

Συνεχίζων δ Βρετανός Πρωθυπουργός τις απροσδόκητες εκείνες ανα
κοινώσεις του, έξεσφενδόνισε καί τά εξής τρομακτικώς απελπιστικά:

«"Τστερα από τήν "Αλωση τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1456 υπό των 
Τούρκων, ή πτώσις τού Βενιζέλου καί ή επάνοδος τού Βασιλέως εις τον θρό
νον είναι τό καταστρεπτικώτερον γεγονός διά τον Ελληνισμόν. Ό  κ. Βενι- 
ζέλος είχε κατακτήσει τήν εμπιστοσύνη όλης τής Ευρώπης καί έκαμνε δ,τι 
ήθελεν. 'Όλοι εύρισκάμασταν εις τό πλευρόν του υπέρ τής Ελλάδος. Ή  πα
ρουσία τού Βασιλέως κατέστρεψε τό παν».

«Έ φ ’ οσον εύρίσκεται δ Βασιλεύς εις τήν Ελλάδα είναι «αδύνατον, εν
τελώς αδύνατον, νά μείνετε εις τήν Μικράν ’Ασίαν. Αυτά τά είπα σαφώς καί 
ώρισμένως εις τον κ. Γκουνάρην» (Γούναρην).

—  ΙΙατριάρχης: «’Αλλά δ κ. Γούναρης θά πάγη εκεί κάτω καί θά εί- 
πή εις τον Ελληνικόν λαόν δτι δεν θά μείνωμεν εις τήν Μικράν ’Ασίαν, επει
δή μάς διώχνουν από εκεί ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία».

—  Λόϋδ Τζώρτζ: «Τούτο θά είναι ψεύδος, διότι δεν σάς διώχνουν από 
τήν Μ. ’Ασίαν. Σ άς διώχνει από εκεί δ βασιλεύς. Διότι άν ήτο δ Βενιζέλος, 
δεν ιθά «έπολιτευόμεΟα έτσι. Θά εμένατε εις τήν Μ. ’Ασία. Έπί Βενιζέλου τά 
πράγματα έπήγαιναν καλά. Αί άποθήκαι μας καί τά χρηματοκιβώτιά μας ή- 
σαν δλα εις τήν διάθεσίν του. Τώρα δεν ήμπορούμεν νά δώσωμεν ούτε έξη 
πέννες διά τον στρατόν σας. Μάς είναι αδύνατον νά λησμονήσωμεν τάς κρίσι
μους στιγμάς τής αγωνίας μας δταν έμαχάμεθα διά τήν ύπαρξή μας. Ό  
στρατός τού Βασιλέως, χωρίς νά ρίξη ούτε μιά τουφέκια παρέδωσε τό Ρού- 
πελ εις τούς εχθρούς μας καί ολόκληρο Σώμα Στρατού. Ό  βασιλεύς συνε- 
τέλεσεν εις τό νά παραταθή έπί ένάμιση ακόμα έτος δ πόλεμος».

’Εδώ πρέπει νά προσθέσω δτι ή καταστροφή δεν θά έπήρχετο, εάν τό 
Ελληνικό ’Έθνος ήτο ήνωμένον. Μάς κατέστρεψε ή εθνική διχόνοια.

Προσθετέον καί τούτο: Ό  ίαύτοεξόριστός ’Ελευθερωτής τού Ελληνι
κού κόσμου έτόνιζε πρύς τούς Άγγλογάλλους αυτά τά προφητικά: «Μήν 
αδικείτε τήν Ελλάδα, διότι θά σάς χρειασθή καί πάλιν». ’Έτσι κατά τον δεύ
τερο παγκόσμιο πόλεμο ή αδικημένη Ελλάδα έσωσε τήν τιμή καί ελευθερία 
τού συμμαχικού κόσμου.
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Διά τον λόγον αυτόν οί αύτοεξόριστοί στο Παρίσι συνεργάται του Έ - 
λευ θεριό του του Ελληνικού Κόσμου, εύρίσκοντο εν αγωνία νά ,μάθουν ε π α 
κ ρ ι β ώ ς  τα πράγματα. Ή σαν τόσον αγρίως τρομακτικές οι ανακοινώσεις 
τοϋ Βρετανού Ηγέτη, (άστε εύρέθησαν και μερικοί, οί όποιοι δυσπιστοΰσαν 
τουλάχιστον ως προς τήν ωμότητα τής φρασεολογίας του Λόϋδ Τζώρτζ. Ό  
Πατριάρχης τους διηγήθη τά σπουδαιότερα τής ιστορικής συνδιαλέξεως μέσα 
εις τήν αίθουσα τοΰ Βρετανικού 'Υπουργικού Συμβουλίου. Ήθελον νά γνω
ρίζουν, κατά λέξιν, τήν σειράν τής ιστορικής συνομιλίας καί τήν λογικήν αυ
τής έννοιαν. Ήθελον νά ίδουν τό αυθεντικό κείμενο των επισήμων του Βρε
τανού πρωθυπουργοί δηλώσεων. Τότε δ Πατριάρχης, υποχρεωμένος νά δε- 
χθή καί άλλους έπισκέπτας, αναμένοντας, εισάγει τους 'Έλληνας επισήμους 
εις τήν παράπλευρην αίθουσαν καί συγχρόνως μοί λέγει νά φέρω τό επίση
μον, τό μονογραφημένο διά τήν ακρίβειαν, κείμενο τής εκθέσεώς μου καί νά 
τό ανακοινώσω προς τους έναγωνίως ζητοΰντας νά μάθουν τά καθέκαστα. 
Παίρνω τήν έκθεσιν. Ξαναμπαίνω εις τήν αίθουσαν των άναμενόντων. Α φ η 
γούμαι τά τής αρχικής πενταλέπτου άκροάσεως, ή όποια παρετάθη εις 35 λε
πτά τής θ)ρας, αναλύω τήν ψυχολογία τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ καί αρχίζω τήν άνά- 
γνωσιν, προσπαθών νά χριοματίσιο καί τον τόνον τής φωνής τοΰ Βρετανοΰ 
Πρωθυπουργοί. Προσεπάθησα νά κάμω όσον τό δυνατόν τελειότερων τήν 
άναπαράστασιν τής σκηνής τοΰ φρικτοΰ 'Ελληνικοί δράματος. Ήρριχνα δέ 
καί ερευνητικές ματιές εις τά πρόσωπα των συγκεντρωμένων επισήμων ακροα
τών.

Ήτένισα τήν μορφήν τοΰ Πρεσβευτοΰ κ. Κακλαμάνου. Μέσα από τήν 
διάθλασιν τών ακτινών τών γυαλιών του έβλεπα τήν κατάπληξίν του. Διότι 
εκείνα, τά οποία ήκουε ήσαν άπείρως τρομακτικώτερα από δ,τι είχε πληροφο- 
ρηθή από μίαν ασθενή περίληψιν πού είχαν εις τά χέρια τους οί αδελφοί 
Κυρ ου.

Ό  πρεσβευτής κ. Ν. Πολίτης είχε τήν προσοχήν του έντεταμένην. Κά- 
μνει ήρεμη κριτική, λεπτολογικήν κριτικήν, επί τών ανακοινώσεων τοΰ Βρε
τανοί Πρωθυπουργοί. Τάς ταξινομεί, σάν ακριβόλογος Καθηγητής τής Λο
γικής καί Ψυχολογίας, εις δυο μέρη. Καί προσπαθεί διά τής αλληλουχίας 
τών σκέψεων τοΰ Βρετανοΰ Ηγέτη, νά έμβαθΰνη εις τό πνεΰμα καί προ πάν
των επί τών σημείων, επί τών όποιων άρχικώς δέν επετράπη ή δημοσίευσις.

Άναφερόμενος δ 'Έλλην διπλωμάτης επί μερικών σπουδαίων ερωτημά
των, πού έκαμεν δ Πατριάρχης εις τον Λόϋδ Τζώρτζ, λέγει: «Κανείς άλλος 
από τούς διπλωμάτας τοΰ κόσμου, οΰτε δ κ. Βενιζέλος, ούτε άλλος τις, προς 
τον όποιον φιλικώτατα διέκειτο δ Λόϋδ Τζώρτζ, δέν θά τολμούσε νά είσέλθη 
εις τοιαύτην συζήτησιν μέ τον Πρωθυπουργόν τής Μεγάλης Βρετανίας, όπως 
έκαμεν δ ’Αρχηγός τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας».

Αυτά είπε. Καί συνωμολογούσαμεν καί οί άλλοι επί τής βαθυτέρας έν-
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νοίας και σημασίας καί τής τεράστιας ήθικής δυνάμεως, την οποίαν εκπρο
σωπεί ένας Πατριάρχης καί ιδίως όταν 6 κατέχων τό ιστορικόν αξίωμα του 
Οικουμενικού Θρόνου τυγχάνει νά είναι προσωπικότης τής πνευματικής ευ
στροφίας, τής έτοιμότητος καί τής αγχίνοιας του επιβλητικού καί μεγαλο- 
πράγμονος εκ τής Κρήτης Μελετίου.

Καί δμως εις την μαύρη εκείνη περίοδο, δπου έκλονίζετο εκ θεμελίων 
τό εθνικό οικοδόμημα τής Μεγάλης Ελλάδος, θά εσώζετο ή κατάστασις, εάν 
οί υπεύθυνοι Κυβερνήται των Αθηνών ύπεδείκνυαν εις ενα θνητόν νά κάμη 
τή χειρονομία τής αυτοθυσίας, χάριν των γενικωτέρων συμφερόντων του 
’Έθνους. Εις μάτην δμως κάθε ελπίδα. Άπόδειξις δτι δ ατυχής Πρωθυπουρ
γός εξακολουθούσε καί εις τό Παρίσι νά έμπνέεται από Έλληνοκτόνο αδιαλ
λαξία. Οί ιστορικοί νόμοι είναι άναλλοίοοτοι. "Οταν οί ’Άρχοντες έμπνέωνται 
από φλογισμένα μίση, δεν θυσιάζουν δε εις τον Βωμόν τής Πατρίδος τούς 
προσωπικούς υπολογισμούς, τότε τό αποτέλεσμα είναι αλάνθαστο. Είναι τό 
αποτέλεσμα πού εΐδαμεν ολοι νά λαμβάνη τον χαρακτήρα τής φοβερώτε- 
ρης ίσως εις την ιστορία τού Ελληνισμού εθνικής καταστροφής.

Εις τά επόμενα: Τά μετά ταύτα, σχετικώς με τό Ελληνικόν δράμα. —  
Ή  πρόσκλησις τού Πατριάρχη νά άναπτύξη τάς απόψεις του εις την Γαλ
λική Γερουσία. —  ΤΙ έπίσκεψίς μας εις τον Πρωθυπουργό Πουαγκαρέ καί 
εις τούς άλλους τούς πρώην Πρωθυπουργούς καί λοιπούς σημαίνοντας.

Ό  Πατριάρχης προσεκλήδη νά άναπτύξη ένώπιον των Γάλλων 
Γερουσιαστών τάς άπόψεις τοϋ κινδυνεύοντος Μικρασιατικού

'Ελληνισμού.

Εις τό προηγούμενο σάς εξέθεσα τις τρομακτικές έντυπώσεις των έν 
Γαλλία Ελλήνων επισήμων, των πρεσβευτών, συνεργατών τού Ελευθερίου 
Βενιζέλου, διά τάς προς τον Πατριάρχη δηλώσεις τού Βρετανού Πρωθυ
πουργού Λόϋδ Τζώρτζ. Έτονίσθη δέ δτι θά ήτο δυνατόν νά προελαμβάνετο 
ή φοβερά καταστροφή εις την Μικρά ’Ασία καί εις την Θράκην, εάν δ βα
σιλεύς έθυσίαζε τον θρόνο του χάριν τής Ελλάδος καί τών διαδόχων του.

Σήμερα θά σάς αναλύσω, εις σειράν κεφαλαίων, τά δσα άνέπτυξεν ό 
Πατριάρχης, προσκληθείς νά δμιλήση εκθέτουν τάς απόψεις του εις την Γαλ
λική Γερουσία. Έκράτησα στενογραφικώς τά δσα ελέχθησαν.

Έν συνεχεία θά σάς παρουσιάσω τά δσα έλαβον χώραν κατά τάς επι
σκέψεις μας εις τον Πρωθυπουργό Πουαγκαρέ, εις τούς πρώην Πρωθυπουρ
γούς Κλεμανσώ καί Ζώρζ Λέγκ.
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Οί Γάλλοι ,έπίση,μοι, βλέποντες m i  έδίδετο σωρεία συνετεύξεων μέ ακατα
μάχητα επιχειρήματα, ένόμιζον οτι αυτός δ Πατριάρχης, που εχαιρε καί φήμης 
φίλου των Συμμάχων, πρέπει νά είναι ένας πολύ ικανός καί ευφυέστατος Έ λ- 
λην Ηγέτης. Καί αφού είναι καί από την Κρήτην, τό ήρωϊκό Νησί πού άνέ- 
δειξε τον μεγαλύτερο των συγχρόνων πολιτικών, πρέπει νά τον ίδούμε ποία 
μορφή εχει καί τί φθέγγεται. Μία τέτοια ακατανίκητη γαλλική περιέργεια, 
άλλα καί έκτίμησις μαζί προς τον φιλσσυμμαχικόν ’Αρχηγόν των ’Αλυτρώ
των Ελλήνων, είχεν ώς συνέπεια νά προσέλθη ό Πατριάρχης εις την Γαλ
λική Γερουσία διά νά όμιλήση. ’Άνοιξαν δέ καί όλες οί θΰρες των επισήμων, 
πού διηύθυναν τήν Γαλλική πολιτική.

Οί Γάλλοι επίσημοι, πού τον προσεκάλεσαν ήσαν εκείνοι πού αποτελού
σαν τήν «Επιτροπήν τής Γερουσίας επί των ’Εξωτερικών Ζητημάτων». Ή σαν 
δηλαδή εκείνοι πού ή αποστολή τους ήτο νά μελετούν καί τό ελληνικό πρό
βλημα, τών οποίων ή γνώμη, ώς ήτο φυσικόν, έβάρυνε διά τάς έν γένει απο
φάσεις τής Γαλλικής Γερουσίας. Τό ίδιο γίνεται καί εις τήν ’Αμερική. Ε πο
μένως μάς ήλθε έπικαιρότατη ή πρόσκλησις τής Γερουσίας. Έπήγαμε «νά 
χτυπήσουμε στο ψητό» διά νά μεταχειρισθώ τήν παραστατική ελληνική φρα
σεολογία.

Τό δι’ ημάς χαρμόσυνο εκείνο άγγελμα διεβιβάσθη εις τον Πατριάρχη 
μέσω τού Αύγουστου Γκωβαίν. ’Έστι δέ Γκωβαίν ένας διάσημος συγγραφεύς 
καί δημοσιολόγος, βαθύς γνώστης τών ’Ανατολικών ζητημάτων, δ δποΐος ήτο 
καί δ πολιτικός άρθρογράφος τής «Έφημερίδος τών Συζητήσεων». Ή  εφη
μερίδα αύτη είναι μία από τις σοβαρώτερες μέ εξαιρετικό κύρος καί μέ ύπό- 
ληψι ώς τιμία καί αδέκαστη. Τό δέ σπουδαιότερον δι’ ήμάς ήτο δτι από τις 
στήλες αυτής τής έφημερίδος ήκούετο, πάντοτε, επί χρόνια, ή φωνή υπέρ τών 
δικαοον τής Ελλάδος. ’Ητο ή φωνή τού Γκωβαίν, δ δποΐος παρέμεινε μέ θαυ
μαστή καρτερία καί πίστι άφωσιωμένος στίς αραιωμένες γραμμές, επάνω στις 
κατερειπωμένες φιλελληνικές επάλξεις. Στο πρόσωπο τού Γκωβαίν είχαμε ένα 
αληθινό ιδεώδη Φιλέλληνα. Πρέπει νά προσθέσω εδώ δτι ένα έργο τού Γκω
βαίν υπό τον τίτλο «Τό Ελληνικό Ζήτημα» τό μετέφρασε από τήν γαλλική 
εις τήν αγγλική καί τό ιέξέδωκε προς διαφώτιση τού ’Αμερικανικού κόσμου 
ή έν Νέα 'Τόρκη, διά τών ενεργειών τού Πρεσβευτού Γεωργίου Ρούσσου 
ίδρυθεΐσα Όργάνωσις «Am erican - Hellenic Society».

Εΐχεν όρισθή διά τήν ώραν 5 μ. μ. τής 2ο ’ Ιανουάριου τού 1922 ή πα- 
ρουσίασις τού Πατριάρχη εις τήν Γαλλική Γερουσία διά νά όμιλήση ενώπιον 
τών Γερουσιαστών καί νά άναπτύξη τήν έν ’Ανατολή κατάσταση από ελληνική 
άποψη. Πώς, δηλαδή, έβλεπε, μέ τά ίδικά του τά μάτια, δ Πατριάρχης τήν 
ολη κατάσταση, ή όποια έν'διέφερε καί τά γαλλικά συμφέροντα. Εις τό αυτο
κίνητο μπήκαμεν ώς συνοδοί τού Πατριάρχη δ κ. Γκωβαίν, δ κ. Γρηγόριος
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Τριανταφυλλίδης καί εγώ. Ό  κ. Τριανταφυλλίδης ήτο ένας έξέχων νομομα
θής με υψηλή κοινωνική θέση καί άριστες σχέσεις. Γάλλος πολίτης, άπε- 
λάμβανε στο Παρίσι πολλή έκτίμησι. Είναι εκείνος, τον όποιον, ολίγους μήνες 
αργότερα, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο διώρισεν ώς ’Αντιπρόσωπόν του εις 
τήν Γαλλική πρωτεύουσα, ένα είδος πρεσβευτού των ’Αλυτρώτων, δπως έκαμε 
καί διά τό Λονδίνο τον εκεί από πολλά χρόνια εγκατεστημένον εξέχοντα ομο
γενή Σέρ Τζών Σταυρίδη, ό όποιος μάς είχε συνοδεύσει, δταν μάς (όρισε 
ακρόαση ό Βρετανός Πρωθυπουργός Λόϋδ Τζώρτζ.

Ό  κ. Τριανταφυλλίδης έγινε γνωστός καί εις τούς "Ελληνας τής ’Αμε
ρικής όταν —  τήν εποχή πού ό Μεγάλος ’Ελευθερωτής εμάχετο στο Συνέ
δριο τής Ειρήνης γιά τά Ελληνικά δίκαια —  έλάμβανε τήν πρωτοβουλία 
συγκλήσεις εις τό Παρίσι τού ιστορικού εκείνου Πανελληνίου Συνεδρίου, εις 
τό οποίον διά των ενεργειών τού ’Εθνικού Κήρυκος, είχεν έξασφαλισθή ή συμ
μετοχή καί πολλών Ελληνικών Κοινοτήτων τής ’Αμερικής.

Μέσα εις τό αυτοκίνητο άρχισα «λίμα» μέ τον Γκωβαίν, τον αγνό φιλέλ
ληνα. Τού άνοιξα ζητήματα. Άκούαμεν τήν σιγαλή λαλιά του καί άπελαμβά- 
ναμε τήν φωνή του σάν αρμονία γοητευτική. Χολερικής κράσεως ό διακεκρι
μένος φιλέλλην, μέ χρώμα μάλλον υποκίτρινο —  ίένδεικτικό τής υπερευαισθη
σίας του —  είχε πρόσωπο, σάν διαφανές από τήν ηθική συμμετρία πού έχαρα- 
κτήριζε τήν ωραία πνευματική ζωή του. ’Έμοιαζε καταπληκτικά τον Γάλλο 
πρόξενο τής Νέας 'Τόρκης Ζιλμπέρ καί τον διάσημο Καθηγητή τής Σορ- 
βώννης, τον φιλέλληνα Βυζαντινολόγο Ντήλ. Μικροπρόσωπος ό Γκωβαίν, 
■μέ ύπογένειο ψαρό καί μέ ολίγο προεξέχοντα τά ζυγωματικά, λές καί ήτο 
κάποια μορφή βυζαντινού 'Αγίου, από εκείνες πού ό χρόνος έχει προσδώ- 
σει κάποια μυστική ανταύγεια πνευματική έπουρανίων αθλητών.

'Όταν εις τό Δέκατο 'Έκτο· Συνέδριο τών ’Ανατολιστών είχα τήν ευκαι
ρία νά γνωρίσω τον διάσημο Βυζαντινολόγο Ντήλ —  τον συγγραφέα καί 
τής ιστορίας τής Βυζαντινής Τέχνης —  καί τον είδα μέ τέτοια μορφή απο
πνευματωμένου 'Αγίου τού είπα τήν εντύπωσή μου: ότι έφαίνετο γεννημέ
νος νά αφιέρωση τήν ζωή του εις τήν έρευνα τής πολυκύμαντης ζωής τού 
Μεσαιωνικού 'Ελληνισμού καί εις τήν μελέτη τής βυζαντινής αγιογραφίας. 
Ό  Ντήλ πού τον ξαναεΐδα στο Παρίσι, είχε κολακευθή τότε μέ τήν παρο
μοίωση πού τού έκαμα. Τώρα στο αυτοκίνητο· μέσα, όταν έπαν έλαβα τήν έντύ- 
πωσή μου στον συμπατριώτη του βυζαντινολόγον, τον κ. Γκωβαίν, πού είχε 
τά ίδια χαρακτηριστικά καί τήν ίδια ψυχή, ό εκλεκτός φιλέλλην έγέλασε μέ 
τήν καρδιά του. Ντήλ καί Γκωβαίν απαράμιλλες φυσιγνωμίες. Τότε τον ατέ
νισε καί ό Πατριάρχης προσεκτικά καί τον έβεβαίωσε ότι ήτο επιτυχημένη 
ή ψυχολόγησις πού τού έκαμα.
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’Αληθινά εάν 6 λεπτοφυής Γκωβαίν τύχαινε νά είναι Ελληνορθόδοξος 
καί έχειροτονεΐτο λειτουργός των θείων μυστηρίων, θά σάς έκαμνε την εν
τύπωση σάν ένας από τους Όσιους, τους θρυλικούς Άναχωρητάς των Ε ρη 
μητηρίων τού 'Αγίου ’Αντωνίου, η τού 'Αγίου Σάββα —  πού ήλθε εις τον 
αιώνα τής ύλοφροσύνης, διά νά μάς ένθυμίση την αγιότητα των παλαιών προ
μάχων τής πίστευες, όταν 6 Χριστιανισμός, κατά τούς πρώτους αιώνας τής 
έγκαταστάσεώς του έξέπληττε τον κόσμο με τις υπερκόσμιες αφοσιώσεις των 
περιωνύμων αθλητών και τών μαρτύρων των. Έ τσι ή συζήτησις διά τον βυ- 
ζαντινοειδή, τον αγνόν φιλέλληνα Γκωβαίν, πού τώρα είχε γίνει ή μορφή 
του περισσότερο ιλαρά καί γλυκεία —  συνεχίζετο, ενώ τό αυτοκίνητο στα
ματούσε εμπρός εις ένα μνημειώδες, καί 'ιστορικό κτίριο. Τό κτίριο εκείνο δεν 
ήτο άλλο παρά τό μεγαλοπρεπέστατο ’Ανάκτορο «Λουξεμβούργο» τής Βα- 
σιλίσσης Μαρίας τών Μεδίκων, τό οποίον ή θριαμβεύουσα Δημοκρατία τό 
είχε μεταβάλει εις Μέγαρο τής Γαλλικής Γερουσίας. ’Εκεί δε ενώπιον τών 
Γάλλων Γερουσιαστών, διεξήχθησαν, επί δυόμιση ώ,ρες, αί συζητήσεις τού 
Πατριάρχη με τούς πατέρας τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Μνημειώδεις συζη
τήσεις διά τήν τύχη τής Μεγάλης Ελλάδος, όπως ·θά εκθέσω εις επόμενα.

Τί είδα μέσα εις τό ’Ανάκτορο Μαρίας τών Μεδίκων, όπου Γάλ
λοι Γερουσιασταί ύπεδέχδησαν τόν Οικουμενικό Πατριάρχη.

Εις τό προηγούμενο σάς ανέφερα τά όσα Ίλέχθησαν μέσα εις τό αυτο
κίνητο όταν, προσκεκλημένοι, μετεβαίνομεν εις τό κτίριο τής Γαλλικής Γε
ρουσίας, όπου ό Πατριάρχης, προσκεκλημένος, έπρόκειτο νά έξηγήση τό 
δράμα τών ’Αλυτρώτων, καταδικαζομένων εις έξόντωσιν.

Τό αυτοκίνητο έσταμάτησε εις ένα μνημειώδες κτίριο·. Τό κτίριο εκείνο 
δεν ήτο παρά τό μεγαλοπρεπέστατο ’Ανάκτορο «Λουξεμβούργο» τής Βασι- 
λίσσης Μαρίας τών Μεδίκκων, τό οποίον ή θριαμβεύουσα Δημοκρατία τό είχε 
μεταβάλει εις Μέγαρο τής Γαλλικής Γερουσίας.

Ό  Πατριάρχης ενδίδων εις παράκλησί μου, μοί είχε κάμει τό «ρου- 
σφέτι» νά πάμε ένωρίτερα διά νά μού μείνη καιρός νά περιεργασθώ τό ιστο
ρικό Μέλαθρο τής Βασιλίσσης τών Μεδίκων, μέ τήν χλιδή τής πλουσιωτά- 
της διακοσμήσεώς του.

Τό αυτοκίνητο έσταμάτησε στην θύρα τής πλαγίας πλευράς τού ’Ανα
κτόρου. Διά τού «άναβατήρος» μάς ώδήγησαν εις ένα προθάλαμο.

Τά μάτια μου κολλούν σ’ ένα ’Απόλλωνα αρχαϊκής τέχνης καί σε μιά 
άλλη μαρμάρινη σύνθεση φυσικού μεγέθους, ή οποία παρίστανε τήν «Μη
τρική Στοργή». ’Εκεί μέσα δεν έφαίνετο κανένα άλλο αντικείμενο.
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Μόνον στή δεξιά πλευρά ήτο μία «Μπάρα» σάν εκείνες, πού είναι στη
μένες μέσα στά γνωστά αμερικανικά Saloons.

’Εμπρός εκεί στην Μπάρα έστέκοντο καμμιά δεκαριά Γερουσιασται καί 
κουτσοπίνανε ούΐσχυ. Οί μορφές τους μου κάμνουν πολύ παράξενη εντύπωση. 
Κάτι γενειάδες, κάτι πρόσωπα περίεργα, ήλιοκαμμένα, σάν αγριωπά. Θά ήτο 
πολύ σκληρό νά περιγράφω μέ την ωμή γλώσσα τής ειλικρίνειας πώς αί- 
σΟάνθηκα τούς «κουτσοπίνοντας» πού μέ έκαμαν νά χάσω κάθε ιδέα πού 
ήθελα νά έχω διά την ομορφιά τής γαλλικής κατατομής στή φαντασία μου.

"Εως τήν στιγμή εκείνη είχα πολύ διαφορετικά Ινδάλματα. Έφανταζό- 
μουνα μορφές εξευγενισμένες, διανοητικές, ραφιναρισμένες γιά τούς πατέ
ρας τής Γαλλικής Γερουσίας. Τώρα έβλεπα .πολύ διαφορετικά πρόσωπα από 
οσα έπλαθε ή φαντασία μου γιά τήν Γαλατική λεπτότητα καί τήν αβρότητα.

Έκεΐ μέσα στήν Μπάρα τού ’Ανακτόρου τού Λουξεμβούργου γίνεται 
ή πρόχειρη σύστάσις. Μάς παρεκάλεσαν νά πλησιάσωμε. Μάς πρόσφεραν 
κέικ καί τσάι, τό οποίον ήπιαμεν όρθιοι. 'Ομολογώ, ότι δέν κατάλαβα τί έγεύ- 
θηκα, διότι μέ είχε κατακυριεύσει ή απροσδόκητη κατάπληξις, βλέποντας 
τούς γεννειοφόρους, ήλιοκαείς, σάν ορεσιβίους Γαλάτας.

Εις τις πέντε ακριβώς άφίνομεν τον προθάλαμον τού ’Ανακτόρου τής 
Μαρίας τών Μεδίκων καί τούς κουτσοπίνοντας στήν Μπάρα ορεσιβίους καί 
όδηγούμεθα σέ μιά παραπλεύρως αίθουσα, αρκετά μεγάλη. Μοί έκαμε τήν 
εντύπωση σάν νά μπήκαμε σέ ’Αναγνωστήριο. "ΓΙτο όμως ή Αίθουσα πού 
συνεδριάζει ή επί τών ’Εξωτερικών ζητημάτων ’Επιτροπή τής Γερουσίας. 
Μιά πλευρά στολίζεται από ωραία έπεξειργασμένες καρυδένιες βιβλιοθή
κες. Εις τό μέσον μιά επιμήκης τράπεζα, σκεπασμένη μέ πράσινη τσόχα, 
γύρω τής οποίας έλαβαν θέσεις, έκτος από τά μέλη τής επί τών Ε ξωτερι
κών Ζητημάτων ’Επιτροπής καί καμμιά ογδονταριά Γερουσιασται σέ δύο - 
τρεις σειρές. Ήλθαν καί αυτοί νά ακούσουν τον επίσημο «Κληρικό», πού έδιδε 
τις τόσον διαφωτιστικές συνεντεύξεις στον Γαλλικό τύπο, πού όλο τό Παρίσι 
μιλούσε γιά τις φωτεινές καί ανθρωπιστικές ιδέες του. Καί ήσαν ακόμη πε
ρίεργοι νά ίδούν τον "Ελληνα αυτόν πού έγραφον οί Γαλλικές εφημερίδες ότι 
εχει μορφή ’Ολύμπιου, οτι μέ τις αστραπές τών ματιών του, τήν ωραία κατα
τομή του, πωγωνοφόρος, ευρύστερνος καί εύρυμέτωπος καί επιβλητικός, 
έμοιαζε σάν ένας από τούς θεούς τής .αρχαίας Ελλάδος. ’Επαναλαμβάνω, ότι 
έτσι έγραφαν οί Γαλλικές εφημερίδες.

'Τπήρχαν καί άλλοι, πού ήθελαν νά τον ίδούν, ποιος είναι αυτός πού τον 
έξεθρόνισε ό Κωνσταντίνος, ποιος είναι αυτός πού τά εκατομμύρια τών ’Αλυ
τρώτων, στο πείσμα τού άντισυμμαχικού καθεστώτος τών ’Αθηνών, τον άνε- 
βίβασαν είς τό ύπατο αξίωμα τής ’Ορθοδοξίας.
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Είπα οτι, οι Γερουσιασταί έκάθησαν γύρο} από μακρές τράπεζες εις δύο - 
τρεις στοίχους.

Ό  Πατριάρχης έκάΟησε σχή μεσαία έδρα. Δεξιά του έλαβε θέση ό 
κ. Γρ. Τριανταφυλλίδης, κινητήριος δύναμις τής Ελληνικής Κοινότητας ΓΙα- 
ρισίων. Αριστερά του Πατριάρχη έκάθησεν ό επί των Εξωτερικών ζητη
μάτων τής Επιτροπής τής Γερουσίας ό κ. Φλαντραίν καί παρ’ αυτόν έδόθη 
θέσις εις εμένα.

Ρίπτω λαίμαργα βλέμματα καί μελετώ ερευνητικά, διάφορες μορφές.
Τί περίεργες φάτσες. Ή  γενική έντύπωσις από δσα έβλεπα καί εκεί δεν 

ήτο διόλου ευχάριστη.
Οί ’Αμερικανοί λ. χ. Γερουσιασταί, είναι, σχεδόν δλοι ωραίοι, μέ περι- 

βολή επιμελημένη, καί ακτινοβολούν —  όπως καί οί Βρετανοί πολιτικοί —  από 
υγεία καί εύχαρίστησι. Μέ τά καθημερινά λουτρά τους καί την γυμναστική 
καί μέ τήν αγάπη τής ζωής τής υπαίθρου, κατορθώνουν νά έχουν πάντοτε 
τό πρόσωπο ροδαλό, άρυτίδωτο, εντελώς δέ ξυρισμένοι, δπως είναι, κρύπτουν 
ακόμη καί τήν ηλικία τους.

Οί Γάλλοι όμως Γερυσιασταί, επαναλαμβάνω, είναι εντελώς διαφορετι
κοί. Γενικώς ατημέλητοι. Οί γενειοφόροι σάν νά εμπνέουν τον φόβο! Πολλοί 
δέ μέ κουρασμένο τό μέτωπο, αύλακωμένο, από ρυτίδες, ηλικιωμένοι καί τρα
χείς, σάν νά ασχολούνται εις σκληρές, κοπιώδεις εργασίες. Ένώ δέ έτσι με
λετούσα 'ψυχές καί μορφές, ό κ. Φλαντραίν μέ ωραία λόγια γαλατικής άβρό- 
τητος παρουσιάζει τον Πατριάρχη. Ό  ’Αρχηγός τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας 
κάθεται εις τό μέσον μέ τά πατριαρχικά του εμβλήματα εις τό στήθος καί μέ 
έπανωκαλλύμαυχο «έν αύτοκρατορική μεγάλειότηχι».

Μετά τάς συστάσεις τού κ. Φλαντραίν οί Γερουσιασταί εγείρονται καί 
κάμνουν ευλαβική υπόκλιση εμπρός εις τον άνθρωπο, πού τούς προξένησε τήν 
εντύπωση ’Ολυμπίου.

Ό  Πατριάρχης μέ προφανή συγκίνηση στο πρόσωπό του, τό όποιον είχε 
γίνει ελαφρώς ίίπωχρο, αρχίζει τήν ομιλίαν του. Βλέπω τούς Γερουσιαστάς 
ετοιμαζόμενους νά κρατήσουν σημειώσεις. Τό ίδιο έκαμα καί έγώ καί κατώρ- 
θωσα νά αποκρυσταλλώσω ολόκληρο τον λόγο καί τά δσα έλέχθησαν κατόπιν, 
κατά τήν διαλογική συζήτησι.

'Η  ομιλία τού Πατριάρχη, καθώς καί αί ερωταποκρίσεις πού έπηκολού- 
Οησαν, διήρκεσαν περισσότερο από δύο ώρες.

Ό  λόγος τού έκ Κρήτης εμπνευσμένου θρησκευτικού Η γέτη ήτο ρητο
ρικό αριστοτέχνημα. Μνημειώδη δέ καί προφητικά καί τά δσα είπε καί κατά 
τή διαλογική συζήτηση, 'διαφωτίζουν καί διδάσκων μέ παρρησία καί όρθροφρο- 
σύνη τούς Γάλλους νά μή θυσιάσουν τον Ελληνισμό, διότι θά έλθη ημέρα πού 
θά τραβούν τά μαλλιά τους.

Τά δσα είπε —  καί θά τά αναφέρω εις τήν σειρά τής Πατριαρχικής άγο-



170 ιΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΥ

ρεύσεως —  έμοιαζαν, πραγματικά, σαν προφητικά. Έτόνισε προς τούς υπευ
θύνους ακροατάς του να μή παοασυ,ρθούν από τά πάθη εναντίον τού ’Αθη
ναϊκού καθεστώτος και νά μή αδικήσουν τον Ελληνικό κόσμο, εναντίον καί 
των καλώς εννοούμενων Γαλλικών συμφερόντων.

Κατά περίεργον τρόπον, τά ΐδια ελεγεν εις τούς Άγγλογάλλους καί δ 
δημιουργός τής Μεγάλης Ελλάδος τών Δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θα
λασσών.

Πραγματικά οί προφητικές εκείνες ενοράσεις τού Πατριάρχη είχαν έπα- 
ληθεύσει κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ή Γαλλία είχε κατα- 
συντριβή από τήν Χιτλερική Γερμανία εντός ολίγων εβδομάδων, ή δε Ε λ
λάδα έκράτησε επί μήνες, τον ηρωικό αγώνα καί έσωσε τήν τιμήν καί τήν 
ελευθερία τού συμμαχικού κόσμου. Καί τής Άνθρωπότητος.

Είς τά επόμενα: Ή  άγόρευσις τού Πατριάρχη. Έδίδασκε τούς Πατέ
ρας τής Γαλλικής Γερουσίας δτι συμφέρει καί είς τήν Γαλλία νά γίνουν σεβα
στά τά δικαιώματα τών Ελλήνων τής Μ. ’Ασίας καί τής Θράκης.

Ό  Πατριάρχης έκδέτει πρός τούς Γάλλους Γερουοιαστάς τό ίδι- 
κόν του δράμα καί τό δράμα τής καταστροφής του διχασμένου

Ελληνικού Κόσμου.

Ό  πρόεδρος τής Επιτροπής επί τών Εξωτερικών Ζητημάτων τής Γαλ
λικής Γερουσίας κ. Φλαντραίν μέ ωραία λόγια Γαλατικής άβρότητος, παρου
σιάζει εις τήν όμήγυριν τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, εμπρός είς τον οποίον 
υποκλίνονται ευλαβικά οί Γερουσιασταί.

Ό  Πατριάρχης, συγκεκινημένος βαθύτατα, διηγήθη τό ίδικόν του δράμα 
τών εναντίον του διωγμών καί τό δράμα τής καταστροφής τού διχασμένου 
Ελληνικού Κόσμου.

Ό  Πατριάρχης μέ πολύ τάκτ, έχων ύπ’ o\piv δτι ευρί σκέτο ενώπιον αν
θρώπων, οί όποιοι ιέθεωρουσαν κατά τήν περίοδο εκείνη τούς 'Έλληνας συνο- 
λικώς ώς εχθρούς τών Συμμάχων, είπε τά εξής:

«Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος, Κύριοι Γερουσιασταί, δτι κατόπιν τής 
εύγενούς υμών προσκλήσεως, έχω τήν τιμήν νά απευθύνω τον λόγον ενώπιον 
τού Σώματος τούτου τής Γερουσίας τής Γαλλικής Δημοκρατίας, πρός τήν 
οποίαν ημείς οί εν τή ’Ανατολή συνδεόμεθα διά πολλών δεσμών ευγνωμο
σύνης. Καί ή συγκίνησίς μου είναι ακόμη μεγαλυτέρα διά τό ιδιαίτερον υμών 
ένδιαφέρον νά άκούσητε παρ’ Εμού, ώς ’Αρχηγού τών ’Αλυτρώτων Ελλή
νων, τάς σκέψεις μου καί τάς αντιλήψεις μου επί τών έν γένει συνθηκών είς 
τήν ’Εγγύς ’Ανατολήν.

Λυπούμαι, μόνον, μήπως δέν δυνηθώ νά έκφράσω επακριβώς, δ,τι Θέλω
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νά ειπω προς υμάς καί νά άνταποκριθώ, πλήρως προς την ύμε τέραν εύγενή 
πρόσκλησιν, καθ’ δσον δεν είμαι τελείως κάτοχος τής ωραίας υμών γλώσσης 
(παρά πλείστο.)ν Γερουσιαστών φωναί καί έπευφημίαι: 'Ωραία, ωραία! δμι- 
λεϊτε λαμπρά την Γαλλικήν).

»Διά τούτο καί θά Σ άς παρακαλέσω, χωρίς νά λάβητε ύπ’ δψιν την 
πλημμελή γλωσσικήν μου διατύπωσιν, νά μέ αξιώσετε άκροάσεως εις την έκ- 
Οεσιν τών γεγονότων.

»Έρχομαι, Κύριοι Γερουσιασταί, άπδ την ’Αμερικήν καί μεταβαίνω εις 
την Κωνσταντινούπολιν, οπού ό Λαός καί δ Κλήρος μέ εξέλεξαν ώς Πατριάρ
χην των, χωρίς καθ’ ολοκληρίαν νά αναμένω την εκλογήν ταύτην, τής οποίας 
ή αναγγελία, ευρισκόμενον εις Νέαν 'Τόρκην, μέ έξέπληξε, καθ’ δσον δέν 
άνήκον εις το κλίμα τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. 'Τπήρχον δέ εκεί άλλοι 
'Ιεράρχαι, ανώτεροι εμού, καί κατά την μόρφιοσιν καί κατά την αξίαν καί 
κατά την πείραν καί κατά τούς πολυμερείς αγώνας έν τή μακρά αυτών δια
κονία υπέρ τής Εκκλησίας.

»Ή μην ένας καταδιωκόμενος από την Κωνστανχινικήν Κυβέρνησιν καί 
μετέβην εις την ’Αμερικήν, δπου ελεύθερος από τήν βίαν τών έν Άθήναις Κυ
βερνητών, έπεδόθην εις τήν Όργάνωσιν τών έν Ήνωμέναις Πολιτ,εΐαις καί 
Καναδά πολυαρίθμοτν Ελληνικών Κοινοτήτων, ώς Κανονικός Μητροπολίτης 
’Αθηνών, απομακρυνθείς εκ τής θέσεώς μου διά κυβερνητικής αυθαιρεσίας.

»Διά νά κατανοήσητε πλήρως, Κύριοι Γερυοσιασταί, τήν βαθυτέραν έν
νοιαν τού δμοφώνου διαβήματος τού Άλυτροδτου Ελληνισμού, άποβλέ/ψαντος 
προς τήν έμήν Μετριότητα, οφείλω, δι’ ολίγων, νά Σ άς ανακοινώσω γεγο
νότα τινά.

» Ό  προκάτοχός μου Μητροπολίτης ’Αθηνών Θεόκλητος, δργανον τού 
βασιλέως, ειχεν αναθεματίσει τον κ. Βενιζέλον καί τούς οπαδούς του διά νά 
δυσχεράνη τό εργον τής προσωρινής έν Θεσσαλονίκη Κυβερνήσεως, ήτις 
έτάχθη παρά τό πλευρόν τών Συμμάχων. Έπιστρέψαντος τού κ. Βενιζέλου 
εις ’Αθήνας, μετά τήν φυγήν τού Κωνσταντίνου, Άνώτερον ’Επισκοπικόν 
Δικαστήριον, έδίκασε, συμφώνως προς τούς Κανόνας τής ’Εκκλησίας, τον Θεό- 
κλητον καί τον κατεδίκασεν εις καθαίρεσιν. Πέντε μήνες μετά τήν καθαί- 
ρεσιν έξελέγην Μητροπολίτης ’Αθηνών εγώ, μετακληθείς έκ Κύπρου, δπου 
ήμην Μητροπολίτης Κιτίου. ’Αλλά έπήλθον αι έκλογαί τής 1ης Νοεμβρίου 
τού 1920.

»Τότε ή Κυβέρνησις τού Κωνσταντίνου, άνευ αιτίας καί άνευ διαδικα
σίας, μέ έξεδάοξεν, αυθαιρέτους, από τον Μητροπολιτικόν θρόνον τών ’Αθη
νών».

( ’Έβλεπα τάς μορφάς τών ογδόντα περίπου Γερουσιαστών. Παρακολου
θούσαν, κατάπληκτοι, τάς αυθαιρεσίας τού άντισυμμαχικού καθεστώτος τών 
’Αθηνών έναντίον τού φίλο συμμαχικού 'Ιεράρχη).
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Συνεχίζουν τήν άγόρευσίν του ό Πατριάρχης, προσέθεσε:
«Οι διωγμαί οΰτοι κατά του Μητροπολίτου των ’Αθηνών, άπελαυουμέ- 

νου, βιαίως, ώς άφωσιωμένου εις τήν φίλο συμμαχικήν ιδεολογίαν του κ. Ελευ
θερίου Βενιζέλου, έδημιούργει κεφάλαιον αγάπης υπέρ έμοΰ εν τή συνειδή- 
σει τοΰ Αλυτρώτου Ελληνισμού, κεφάλαιον, τό όποιον έχρησιμοποιήθη κατά 
τήν πρόσφατον Πατριαρχικήν εκλογήν, υπό τοΰ Λαού καί τοΰ Κλήρου. ’Αλλά 
ανεξαρτήτους των διωγμών μου, αυτό τοΰτο τό Πατριαρχεΐον, ώς άνουτάτη 
’Αρχή τοΰ Άλυτροότου Έλληνισμοΰ, άμα τή εκλογική αποτυχία τοΰ κ. Βενι
ζέλου, διέκοψε τάς σχέσεις του μετά τών εν Άθήναις.

(Σημ . —  Είχεν όργανωθή τότε εις τήν Κωνσταντινούπολιν «’Εθνική 
’Άμυνα», ή οποία κυβερνοΰσε τον ιερόν αγώνα τής Άπελευθερώσεως).

»Τό Πατριαρχεΐον έσπευσε τότε αμέσως νά τηλεγραφήση προς τον έν 
Ελβετία διαμένοντα Μονάρχην νά μή άποφασίση νά κατέλθη εις τήν Ελλάδα, 
διότι ή παρουσία του, ώς μή φίλου τών Συμμάχων, θά άπέβαινε όλεθριωτάτη 
διά τά ΰψιστα συμφέροντα τοΰ δλου Έλληνισμοΰ.

»Ό  ’Αλύτρωτος Ελληνισμός, Κύριοι Γερουσιασταί, διατηρών άδιατά- 
ρακτον τήν πνευματικήν του διαύγειαν, έμπνεόμενος δέ καί από τούς μα- 
κραίωνας Ιερούς δεσμούς προς τούς Συμμάχους, οί όποιοι συνέβαλον σπου- 
δαίως καί διά τήν άπελευθέρωσιν τό 1821 καί τήν άνάπτυξιν τής Ελλάδος, 
παρέμεινεν, αείποτε, πιστός καί άφωσιωμένος εις τήν πολιτικήν του άντίλη- 
ψιν, φρονών δτι ή άπομάκρυνσις από τήν γραμμήν, ήν ήκολούθησε τό ’Έθνος 
καί έμεγαλούργησε διά τοΰ Έλευθερωτοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, θά έσή- 
μαινε συμφοράν. Θά έσήμαινε δέ καί ματαίωσιν τών ελπίδων προς πλήρη εθνι
κήν άποκατάστασιν τών υποδούλων Ελλήνων αδελφών. Τοΰ άντισυμμαχικοΰ 
βασιλέως κατελθόντος εις τήν Ελλάδα, ή Κωνσταντινούπολις ήλθεν εις διά- 
στασιν προς τάς ’Αθήνας, καί ή διάστασις αυτή συνεχίζεται. Ή  άντισυμμα- 
χική Κυβέρνησις τών ’Αθηνών έκήρυξε πόλεμον κατά τής Μεγάλης Εκκλη
σίας, δηλαδή τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, διότι είχε τήν τόλμην νά υπό
δειξη εις τον Βασιλέα νά παραιτηθή από τον θρόνον του χάριν τής διαφυλά- 
ξεως καί διασώσεως τών τιμαλφεστάτων τοΰ ’Έθνους Ιερών, άπειλουμένων 
έκ τής παρουσίας του. ’Αδυσώπητη ή ’Αθηναϊκή Κυβέρνησις κατά τοΰ Οί- 
κουμενικοΰ Πατριαρχείου, διότι ετόλμησε νά διακήρυξή, άπεριφράστως, τήν 
θλιβεράν αλήθειαν, άπεπειράθη, ούχί άπαξ, νά γίνη κυρία τής καιαστάσεως 
καί εις τήν Κοονσταντινούπολιν διά τής εκλογής Πατριάρχου, ό όποιος νά εί
ναι «περσόνα γκράτα», οργανον τής πολιτικής τοΰ βασιλέως, ώστε νά μή 
ακούεται, εφεξής, από τοΰ Έθνικοΰ Κέντρου τών ’Αλυτρώτων Ελλήνων ή 
φωνή τής διαμαρτυρίας, ή οποία μαρτυροΰσεν οτι τά εκατομμύρια τών έξω 
τής Ελλάδος Ελλήνων αντιτάσσονται κατά τής άντισυμμαχικής πολιτικής τών 
’Αθηνών.

»Άλλά δλαι αΰταί αί ιάπόπειραι τών έν Άθήναις νά νοθεύσω σι τό αγνόν
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αίσθημα καί τό υψηλόν φρόνημα των έν Φαναρίω προμάχων τής εθνικής 
τι.μής απέτυχον. Οί έν Κωνσταντινουπόλει διετήρησαν την τιμήν των διά τό 
εθνικόν συμφέρον. Καί διά νά καταστήσουν, Κλήρος καί Λαός, περισσότερον 
έμφαντικήν την άκλόνητον θέλησίν των νά παραμείνουν πιστοί εις την ιδεολο
γίαν —  ήτις διά του κ. Βενιζέλου καί των Συμμάχων ©κραταίωσε τον Ε λ
ληνισμόν, παρείχε δέ καί την παρήγορον ελπίδα τής άπελευθερώσεως των 
υποδούλων αδελφών —  εξέλεξαν ώς Πατριάρχην των τον καταδιωκόμενον υπό 
τής βασιλικής Κυβερνήσεως των ’Αθηνών, τον άφωσιωμένον εις τάς μεγάλας 
άρχάς του άγώνος των νικητών Συμμάχων. Αυτήν την βαθυτέραν έννοιαν έχει, 
κύριοι Γερουσιασταί, ή εκλογή μου ώς Εθνάρχου τών ’Αλυτρώτων Ελλήνων».

Έ φ ’ δσον δ Πατριάρχης (ομιλούσε έτσι μέ ήρεμία καί μέ πειθώ καί 
μέ τακτ πού ©φανέρωνε τό φίλο συμμαχικόν αίσθημα του Ελληνικού λαού, έφ’ 
οσον ήκούετο ή φωνή του αρμονική, κρυστάλλινη, μέ πειστικά επιχειρήματα 
έβλεπα εις τις μορφές τών πατέρων τής Γαλλικής Γερουσίας νά διαχέεται 
ένα αίσθημα ίκανοποιήσεως.

’Έστρεφα τις ερευνητικές ματιές μου γύρω εις δλα τά πρόσωπα τής επί
σημης εκείνης συγκεντρώσεως. Οί Γάλλοι Πατέρες ήσθάνοντο γοητείαν 
άκούοντες την συγκινούσαν μορφήν τού Πατριάρχη, ό οποίος έτόνιζεν δτι ό 
αλύτρωτος Ελληνισμός —  εκατομμύρια Έλληνες —  είναι άφωσιωμένοι δχι 
εις την Καϊζερικήν Γερμανίαν, αλλά εις την παράταξιν τών υπέρ έλευθερίας 
αγωνιστών Συμμάχων.

Ή  Άγόρευσις τοϋ Πατριάρχη εις τήν Γαλλική Γερουσία έτόνιζε 
νά γίνουν σεβαστά τά δικαιώματα τών Ελλήνων τής Μ. Ασίας

καί τής Θράκης.

Εις τό προηγούμενο σάς ©τόνισα δτι αί προφητικαί ενοράσεις τού Π α
τριάρχη είχαν έπαληθεύσει κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ή 
Γαλλία είχε κατασυντριβή από τήν Χιτλερική Γερμανία εντός ολίγων εβδο
μάδων, ή δέ Ελλάδα έκράτησεν επί μήνες τον ηρωικόν αγώνα καί έσωσε τήν 
τιμή καί τήν ελευθερία τού συμμαχικού κόσμου. Καί τής Άνθρωπότητος.

Ή  συνεχιζομένη ομιλία τού Πατριάρχη εις τήν Αίθουσα εκείνην τού 
’Ανακτόρου Μαρίας τών Μεδίκων, τό όποιον χρησιμεύει ώς Μέγαρον τής 
Γερουσίας τής Γαλλικής Δημοκρατίας προξενεί βαθυτάτην αΐσθησιν εις τούς 
Γερουσιαστάς. Διότι τά έπιχειρήματα τού Πατριάρχη ήσαν ακαταμάχητα.

«Ή  Ελλάδα —  έτόνισεν ό Πνευματικός ’Αρχηγός τών εκατομμυρίων 
’Αλυτρώτων —  άγωνισθεΐσα (επί Βενιζέλου) παρά τό πλευρόν τών Συμμά
χων, θά ήτο τερατώδες νά άπογυμνωθή τών καρπών τής νίκης καί νά έπιβρα-
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βευθούν ot μετά των Κεντρικών Δυνάμεων συμμαχήσαντες Τούρκοι, οι όποιοι 
έγιναν αίτιοι τής παρατάσεως του πολέμου, επομένως και τής έρημώσεως τής 
Γαλλίας καί τής σφαγής των τέκνων της. Καί 0ά ήτο ακόμη τερατωδέστερο, 
οι χριστιανικοί πληθυσμοί, οι έλευθερωθέντες διά ποταμών αιμάτων, νά κατα
δικαστούν καί νά υπαχθούν, εκ νέου, υπό τήν παλαιάν τυραννίαν, διά νά διέλ- 
θουν εν στόματι μαχαίρας τά εκατομμύρια τών Ελλήνων καί τών ’Αρμε
νίων».

Ά λλ’ όταν ό Πατριάρχης έθιξε τήν Γαλλικήν ευαισθησίαν ότι «οι τάφοι 
τών Ελλήνων μαχητών τών πεσόντων εν Γαλλία ζητούν άνάπαυσιν διά άπο- 
δόσεως εις τήν Γενετείραν τοτν (έπρόκειτο περί τών χιλιάδων Ελλήνων εθε
λοντών εις τό Γαλλικό Μέτωπο τού έλευθερωτικού Ά γώ νος), ή γενική εντύ- 
πωσις εκ τού λόγου τού Πνευματικού ’Αρχηγού τών ’Αλυτρώτων, εμπνεομέ- 
νου εκ τών αγώνων τής μαρτυρικής Ελληνικής ’Ανατολής, υπήρξε βαθυτάτη.

'Έτρεψα τά μάτια μου, ερευνητικά εις τις μορφές τών Γερουσιαστών 
προς μελέτην τής ψυχολογίας των, κρατούσα δε καί σημειώσεις.

Ό  Πατριάρχης έσυνέχιζεν, άπροσκόπτως, τήν συγκινητικήν άγόρευσίν 
του, καθ’ ον χρόνον ό ατυχής πρωθυπουργός Γούναρης εξακολουθούσε τις 
ημέρες πού ευρίσκει ο εις τό Παρίσι, νά βυσσοδομή εναντίον μας. "Οπως βυσ- 
σοδομοΰσε καί εις τό Λονδίνο, εχων μαζί του καί εκείνον τον θλιβερόν Μητρο
πολίτην Τραπεζούντος Χρύσανθον, σκεύος τής εκλογής τού ’Αθηναϊκού καθε
στώτος, τό όποιον, διά τής ψευδοσυνόδου, καθήρεσε ένα Μεγάλον Πατριάρχη 
καί τον ύπεβίβασε εις τήν τάξιν τών Μοναχών με εντολήν νά συλληφθή καί 
νά έγκλεισθή σ’ ένα Μοναστήρι τών Στροφάδων! Αυτή ή αποψις τής νεοελ
ληνικής παραφροσύνης μέ είχε απασχολήσει τήν στιγμήν πού έτιμάτο ό 
μεγάλος πρωθιεράρχης, γέννημα καί αυτός τής ηρωικής Κρήτης.

Ό  υπό καθαίρεσιν δ ιατελών, ό εξαίσιος ’Αρχηγός τών εκατομμυρίων 
αλυτρώτων, συνεχίζων τήν άγόρευσίν του προσέθεσε:

«Δεν θά ήτο απελπιστικόν, Κύριοι Γερουσιασταί —  συνεχίζει τον εμ
πνευσμένο λόγο του ό Πατέρας τών ’Αλυτρώτων Πατριάρχης —  οί από τριών 
χιλιάδων ετών ένοικούντες τό πάτριον έδαφος αδελφοί μας, οί ύποστάντες τό
σον φρικώδη μαρτύρια μέχρι τούδε, οί διά άνεκδιηγήτων θυσιών άποκτήσαν- 
τες τήν ’Ελευθερίαν των νά καταδικασθούν καί πάλιν νά υπαχθούν υπό τον 
ζυγόν τών Τούρκων, τών παλαιών σφαγέων, εκείνων τών σφαγέων, οί όποιοι 
συνεμάχησαν με τούς εχθρούς τής Γαλλίας (τάς Κεντρικός Αυτοκρατορίας 
τών Γερμανών καί τών Αύστρο - Ούγγροτν), καί οί όποιοι έγιναν συνένοχοι 
τής παρατάσεως τού όλεθριωτάτου τών πολέμων, έξ όσων εΐδεν ό κόσμος».

Συνεχίζων ό Πατριάρχης τήν άγόρευσίν του προσέθεσε:
«Δεν άρνούμεθα τάς δυσκολίας, πού επροκάλεσεν ή κάθοδος τού βασι- 

λέως εις τήν Ελλάδα. ’Αλλά διά τά σφάλματα τών ψηφοφόρων τού έλευθέ-
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ρου βασιλείου είναι πρέπον, κύριοι Γερουσιασταί, νά άπαγγελθή ή καταδίκη 
κατά των αθώων εκείνων, οΐτινες αγωνίζονται υπέρ βωμών και εστιών, οί- 
τινες, αντιτάσσονται, άδυσωπήτως, κατά τής πολιτικής τού βασιλέως; Ζητού- 
μεν, Κύριοι Γερουσιασταί, δικαιοσύνην. Έάν δοθή λύσις, ή οποία θά έξέ- 
θετεν εις μυρίους κινδύνους αυτήν ταύτην την ύπαρξιν τών ά'θώων, τών μαρ
τυρικών χριστιανών μου καί ή οποία θά έφαίνετο ως επιβράβευσις τών εγκλη
μάτων τών δυναστών τής ’Ανατολής, τών λαβόντων τά δπλα κατά τής 'Ηνω
μένης Συμμαχικής Ευρώπης, τότε ασφαλώς οί Τούρκοι θά άπεθρασύνοντο 
διά τον άπροσδότητον θρίαμβόν των. Αυτοί με άλλους Μουσουλμάνους, δη
λαδή τής Συρίας, τής Παλαιστίνης καί τής Αίγύπτου θά έθεωρούσαν τον 
θρίαμβον τούτον ως αδυναμίαν τής Ευρώπης. Θά άνεπτερώνετο τό φρόνημά 
των, θά άνανεώνετο τό πνεύμα τής αλληλεγγύης. Ό  δέ Ευρωπαϊκός κόσμος 
μετά παρέλευσιν οχι πολλών ετών, θά άντίκρυζε καί πάλιν ένα φοβερόν πρό
βλημα τού οποίου ή λύσις θά ωθούσε, μοιραίως, εις τον αίματηρότατον πό- 
λεμον».

Ό  Πατριάρχης, γνωρίζων τά προβλήματα τής Μέσης ’Ανατολής, έκρουε 
τον κώδωνα τών κινδύνων, πού θά άντεμετώπιζαν οί Γάλλοι.

«Δέν είμαι πολιτικός, Κύριοι Γερουσιασταί. ’Αλλά ζήσας επί είκοσιπέντε 
χρόνια μεταξύ τών Μουσουλμάνων τών προμνημονευθεισών χωρών γνωρίζω 
καλώς τήν διανοητικότητα καί τήν ψυχολογία τών μή χριστιανών τών μερών 
εκείνων. Ή  Ευρώπη θά άντικρύση μέγιστον κίνδυνον εις τό προσεχές μέλ
λον, έάν δέν διευθετηθή, τελεσιδίκως, τό ’Ανατολικόν Ζήτημα, επί τή βάσει 
τών αρχών τής ’Ελευθερίας καί τής Δικαιοσύνης καί τού δημοκρατικού πνεύ
ματος, χάριν τού όποιου ήγιονίσθημεν όλοι κατά τον παγκόσμιον πόλεμον, ό 
οποίος έβύθισεν εις τό πένθος καί τήν συμφοράν τήν ’Ανθρωπότητα».

Τά τελευταία λόγια τού Πατριάρχη έκαλύφθησαν μέ παρατεταμένα χει
ροκροτήματα.

Παρετήρησα δμως, ίδάος δταν δ ’Αρχηγός τών Ελλήνων αλυτρώτων 
έκρουε τον κώδωνα τού κινδύνου μελλοντικών περιπλοκών, αί όποΐαι θά ξε- 
σπούσαν κατά τών κεφαλών τών Γάλλων, Ιχόντων Μουσουλμανικάς αποικίας 
—  έάν ήθελον ίάποδεχΌή λύσιν σφαγιάζουσαν τούς Χριστιανούς εις τον βω
μόν τής Τουρκίας —  οί Γάλλοι Γερουσιασταί σάν νά :μού έφάνη δτι έβλεπαν 
τό όραμα τό οποίον προδιέγραψεν, έν προφητική ένοράσει, ό ’Αρχηγός τών 
’Αλυτρώτων Πατριάρχης.

Πρέπει νά προσθέσω, δτι ύστερα από ολίγα έτη εβλέπαμεν δλοι καθαρά 
μέ τήν έξέγερσιν τών Μουσουλμάνων τής Συρίας κατά τού Γαλλικού Προ
τεκτοράτου καί μέ τήν κολοσσιαίαν άντιγαλλικήν προπαγάνδαν εις τήν Τύνιδα 
καί τό Μαρόκκον, πόσον δίκαιον εΐχεν δ Η γέτης τής Ελληνικής ’Ορθοδο
ξίας Μελέτιος, δ Δ ' νά έξαγγείλη τούς προφητικούς εκείνους λόγους του κατά
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τήν Ιστορικήν του άγόρευσιν εις τό Ανάκτορο τής βασιλίσσης Μαρίας,,των 
Μεδίκων.

Άλλα ή αποστολή του Πατριάρχη εις τήν Γαλλική Γερουσία δέν είχε 
λήξει. Διότι με τήν αληθώς εμπνευσμένη ομιλία του είχε προκληθή εύρυτάτη 
διαλογική συζήτησις μεταξύ τού ’Αρχηγού των Αλυτρώτων καί των Γάλλων 
Γερουσιαστών επί τής σχεδιαζόμενης διευθετήσεως τού προβλήματος τής 
Θράκης καί Μ. ’Ασίας, συμπεριλαμβανομένου καί τού Πόντου. Ή  συζήτησις 
ήτο σπουδαιοτάτη καί έξόχως ενδιαφέρουσα δλόκληρο τον ελληνικό κόσμον. 
Ά π ό  τήν συζήτησιν εκείνην άποκ ρυσταλλωΟεΐσαν εις τήν επίσημη Έκθεσίν 
μου, μονογραφηθεΐσαν καί άπό τον Πατριάρχη, είχαν διαψωτισθή καί οι 
υπεύθυνοι οι διεξάγοντες τον αγώνα προς διάσωσιν τουλάχιστον τής ’ Ιωνίας, 
συμπεριλαμβανοίμένης τής Σμύρνης.

Ά π ό  τήν συζήτησιν εκείνην έτεκμηριώθη ή επίσημη στάσις τών Γάλλων 
έναντι τών Τούρκων. Καί απέναντι τών Μουσουλμάνων γενικώς τής Μέσης 
Ανατολής, καί τών Γαλλικών αποικιών, τάς όποιας όμως κατόπιν έχασαν, 
όπως έπροφήτευσεν ό γνωρίζων τά γεγονότα Οικουμενικός Πατριάρχης.

Τό διάγγελμα τοΰ Βενιζέλου άπό τήν Θεσσαλονίκην. — Τί έγι~ 
νεν δταν ώς Πρωθυπουργός, έπέστρεψεν εις τάς Άδήνας;

Συνεχίζων δ Πατριάρχης τήν άγόρευσιν του, προσέθεσε:
«Γνωρίζουν όλοι εκ πείρας σκληροτάτης τήν άξίαν τών Τουρκικών δια

βεβαιώσεων καί γνωρίζετε καί σείς τήν άξίαν τής Τουρκικής πίστεως εκ δια
φόρων συνθηκών τής Γαλλίας μετά τής Τουρκίας».

Ή  αξιοπρεπής παρρησία τού Πατριάρχη προξενεί βαθυτάτην έντύπω- 
σιν.

Βλέπω μερικούς Γερουσιαστάς νά κλίνουν τάς κεφαλάς των καί νά συμ
φωνούν. ’Άλλοι ψιθυρίζουν στούς παραπλεύρους των, συνομολογούντες κατά 
τρόπον χαρακτηριστικόν.

«Αλλά εγώ —  συνεχίζει με όψιν ύπιοχρον δ Πατριάρχης —  δέν δύνα
μαι νά πιστέ\[ω ότι ή Γαλλία θά θελήση νά εγκατάλειψη τούς Χριστιανούς 
τής Ανατολής εις τήν διάκρισιν τών Μουσουλμάνων διωκτών των. Διότι δέν 
λανθάνει ότι ή Γαλλική εν Ανατολή επιρροή, τήν δποίαν έχετε, βασίζεται· κυ
ρίως επί τού Χριστιανικού στοιχείου. Δέν είναι, δυνατόν ή Γαλλία νά λησμο- 
νήση τον εκπολιτιστικόν χριστιανικόν παράγοντα εγκολπουμένη τούς Τούρ
κους καί θυσιάζουσα, χάριν αυτών, τούς έκπροσωπούντας τήν ήμέρωσιν, ε
κείνους, επί τών όποιων δύνασθε νά βασίζεσθε καί εφεξής μετά άκλονήτου 
πεποιθήσεως. Διότι, επί τέλους, έχετε καί σκληροτάτην πείραν τής διαγωγής
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των Τούρκων κατά τον τελευταΐον Παγκόσμιον Πόλεμον, καθ’ ον συνεμάχη- 
σαν μετά των εχθρών σας των Γερμανών και συνετέλεσαν εις την επί μακρόν 
παράτασιν τού ολέθρου εκατομμυρίων ψυχών.

Σ άς ερωτώ, κύριοι, δύνασθε νά μοί όνομάσητε ένα Τούρκον στρατιώ
την ή αξιωματικόν ή συγγραφέα ή δημοσιογράφον ή διπλωμάτην νά διαμαρ- 
τυρηθή, διότι ή πατρίδα του ’έλαβε τά όπλα κατά τής Γαλλίας;

Ένώ δε οί Τούρκοι έδειξαν τοιαύτην διαγωγήν απέναντι υμών τών Γάλ
λων, δτε έμάχεσθε δι’ αυτήν ταύτην τήν ύπαρξιν τής Γαλλίας, εξ εναντίας, οι 
'Έλληνες ’έδειξαν τρανά δείγματα άφοσιώσεως, μαρτυρηθείσης διά τής εθε
λούσιας κατατάξεως απείρων Ελλήνων μαχητών, οιτινες εδραμον υπό τήν 
σημαίαν τής Γαλλικής Δημοκρατίας, νά δώσουν δ,τι είχαν πολυτιμότερον, τήν 
ζωήν των, διά τήν ύπεράσπισιν τής Ελευθερίας τής Γαλλίας.

»'Ύπάρχουν μερικά επεισόδια έκ τής ζωής τών Ελλήνων εθελοντών εις 
τά πεδία τής τιμής, τά όποια χαρακτηρίζουν πώς άντελαμβάνετο ή Ελλη
νική ψυχή τών αγώνα τής Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Τήν 9ην Μαΐου 1915, λόχος Ελλήνων εθελοντών, συγκείμενος εκ 288 
άνδρών, υπό τον λοχαγόν Παίν, διετάχθη νά εξόρμηση προς κατάληψιν επι
καίρου στρατηγικού σημείου. Οί 'Έλληνες, διά θυελλώδους εξορμήσεως έγέ- 
νοντο κύριοι τής θέσεως, αλλά έκ τών 288 άνδρών έμειναν μόνον 84. Οί λοι
ποί ’έπεσαν μαχόμενοι, ως λέοντες, καί τήν επαύριον προσήλθον 151 άλλοι 
έθελονταί, τέκνα καί αυτοί τής Ελλάδος, οιτινες συνεπλήρωσαν τά χάσματα 
τού δεκατισθέντος λόχου. Διά τό γεγονός αυτό υπάρχει εκδομένη ήμερησία 
διαταγή, ήτις εξαιρεί τόν άπαράμιλλον ήρωϊσμόν καί τό πνεύμα τής αυτοθυ
σίας τής χώρας εκείνης, ήτις, από χιλιάδων ετών, «δημιούργησε παραδόσεις 
αθανάτων πολεμικών μεγαλουργημάτων. (Αΐσθησις εις τούς Γερουσιαστάς).

« ’Ήθελα διά τού ανδραγαθήματος τού λόχου Παίν νά ανακαλέσω εις τήν 
μνήμην σας όπόσον ή ελληνική ψυχή ήτο καί είναι άφωσιωμένη εις τήν εύ- 
γενή ιδεολογίαν τής Γαλλίας, χωρίς νά σάς υπενθυμίσω δτι τρεις χιλιάδες 
άλλοι 'Έλληνες έτάχθησαν υπό τήν σημαίαν σας, μετασχόντες τών σκληρο- 
τάτων έπιχειρήσεοον κατά τών Δαρδανελλίων. ’Αλλά θά έπεθύμουν, επίσης, 
νά έτόνιζα καί εν άλλο γεγονός. Είναι έξακριβωμένον δτι 55.000 'Έλληνες 
τής Αμερικής, καταταχθέντες εις τόν ’Αμερικανικόν στρατόν, διεπεραιώθη- 
σαν έκ τού Νέου Κόσμου εις τό Γαλλικόν έδαφος, έλθόντες, με ένθουσιασμόν 
άκράτητον, νά θυσιασθούν εις τό μέτωπόν σας προς έξασφάλισιν τών ιερών 
τής Άνθρωπότητος». (Ζωηρά αίσθησις καί έπευφημίαι διά ψιθυρισμών καί 
διά κινήσεως τών κεφαλών καί τών χειρών πολλών Γερουσιαστών. Τά βλέμ
ματα δλων είναι καρφωμένα εις τήν συγκινούσαν μορφήν τού Πατριάρχη, 
ό όποιος, αγορεύουν έν στάσει επιβλητική, μέ έκαμε προς στιγμήν νά άνα-

12
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πολήαω διά τής φαντασίας την εποχήν των παλαιών θρυλικών ’Απολογητών 
τής ’Εκκλησίας).

Συνεχίζων δ μεγάλος έκ τής ήρωϊκής Κρήτης Οικουμενικός Πατριάρ
χης, προσέθεσε:

«Οι "Ελληνες, ούτοι, Κύριοι Γερουσιασταί, εδραμον να άγωνισθοΰν εν 
Γαλλία υπέρ τής ελευθερίας, ύπείκοντες εις προτροπήν του κ. Βενιζέλου, ό
σης έτόνισε προς τους έν ’Αμερική ομογενείς μας διά ωραίου Διαγγέλμα
τος, δτι πάσα 'θυσία υπέρ τών συμμάχων είναι ώς νά έγίνετο υπέρ αυτής 
ταύτης τής ιδιαιτέρας των πατρίδος, τής Ελλάδος.

«Πρέπει νά προστεθή δτι το Διάγγελμα εκείνο τό άπηύθυνε προς τούς 
έν ’Αμερική 'Έλληνας πολίτας δ κ. Βενιζέλος, δταν ακόμη ευρίσκέτο εις τήν 
Θεσσαλονίκην, πριν δηλαδή κατέλθη εις τάς ’Αθήνας καί ρίψη τήν επίση
μον Ελλάδα παρά τό πλευρόν τών Συμμάχων, οί έν ’Αμερική 'Έλληνες πο- 
λΐται τής ’Αμερικής Ιπορεύοντο εις τά Γαλλικά πεδία νά προσφέρουν τήν ζωήν 
των υπέρ τής σωτηρίας τής σκληρότατα δοκιμαζόμενης Γαλλικής Δημοκρα
τίας». (Συγκινητική αΐσθησις εις τάς τάξεις τών Γερουσιαστών).

«Καί έγά), Κύριοι Γερουσιασταί, μεταβάς εις τήν ’Αμερικήν ώς Μητρο
πολίτης ’Αθηνών διά νά οργανώσω τάς εκεί Ελληνορθόδοξους ’Εκκλησίας καί 
διασχίσας τάς Ηνωμένας Πολιτείας, εις τούς λόγους μου προέτρεπα τούς 
'Έλληνας πολίτας νά δράμουν εις τό πεδίον τής τιμής, τονίζων τήν ιερότητα 
τού έν Γαλλία διεξαγομένου άγώνος υπέρ τού πολιτισμού καί τών ελευθε
ριών τής ΆνΟρωπότητος».

Κατασυγκινημένος δ Πατριάρχης, προσέθεσε:
«Πώς θά άναπαυθούν, Κύριοι Γερουσιασταί, αί ψυχαί τών θανόντων καί 

όποιον πόνον θά αισΟάνωνται δλοι αυτοί οί παλαιοί μαχηταί τού Γαλλικού 
Μετώπου, δταν ακούουν δτι ή Γαλλία, υπέρ τής οποίας εδραμον νά χύσουν 
τό αίμα των, κινδυνεύει νά άποδεχθή λύσιν, ή δποία θά εξέθετε εις τον παν
τελή ό'λεθρον τάς μυριάδας τών Ελλήνων τής ’Ανατολής; (Αυτή ή ρητορική 
παθοποιΐα τού Πατριάρχη, εξαγγελλόμενη μέ συγκινητικόν τόνον, προξενεί 
αίσθησιν εις τάς ψυχάς τών ακροατών, εύθικτων πάντοτε όταν άνακαλήται 
εις τήν μνήμην των ή ιερά θυσία τών μαρτύρων, χάρις εις τούς όποιους 
εσώθη ή τιμή καί ή ελευθερία τής Γαλλίας).

’Αλλά ό Πατριάρχης, μέ τό εύστροφον πνεύμά του, μέ τά υψηλά, τά 
εύγενή, τά άνθ,ρωπιστικά του διανοήματα, είχε καί άλλες επιτυχίες. Έδημι- 
ούργησε δέ εκεί μέσα ένα κεφάλαιο σεβασμού καί έκτιμήσεως, προ πάντων, 
όταν, αργότερα, ήρχισε ή διαλογική συζήτησις μεταξύ αυτού καί τών πα
τέρων τής Γερουσίας επί τού ζητήματος τής Θράκης καί τής Μικράς ’Ασίας, 
όπως θά σάς αναπτύξω εις τά επόμενα.
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Εις τά έπόμεν.α ό Πατριάρχης ενώπιον τής Γερουσίας κρούει τον κώ
δωνα του κινδύνου των Μουσουλμανικών κτήσεων τής Γαλλίας, εάν ένισχυΟη 
δ Κεμάλ, δ Τούρκος Ηγέτης.

’Από την συζήτησιν εκείνην —  επαναλαμβάνω —  οτι έτεκμηριώθη ή 
επίσημος στάσις των Γάλλων έναντι των Τούρκων. Καί απέναντι των Μου- 
σουλμάνων γενικώς τής Μέσης ’Ανατολής καί τών Γαλλικών κτήσεων, τάς ό
ποιας όμως έχασαν, όπως έπροφήτευσεν δ γνωρίζων τά γεγονότα Οικουμενι
κός Πατριάρχης.

Ερωτήματα τών Γάλλων Γερουσιαστών καί άπαντήσεις του Πα
τριάρχη.— Τό προστατευτικόν Κράτος τής 'Ιωνίας μέ πρωτεύ
ουσα τήν Σμύρνη. — Παράδοσις καί τής Ά ν . Θράκης είς τούς 

Τούρκους!— Οί Γάλλοι φοβούνται τήν ’Αμερική.

Σ άς έχω ήδη τονίσει οτι δ ’Αρχηγός τών ’Αλυτρώτων εΐχεν ομιλήσει 
προς τούς Γάλλους Γερουσιαστάς μέ επιχειρήματα άκλόνητα. Καί μέ πειθώ 
καί πνεύμα τών αρχών τού ’Ανθρωπισμού. ’ Αλλά δ Πατριάρχης ταύτοχρό- 
νως ήλεγξε καί τάς παρεκκλίσεις τής Γαλλικής πολιτικής από τών αρχών τής 
δικαιοσύνης. Τούς ήλεγξε μέ αξιοπρέπεια. Καί τούς παρέσχε καί μερικά δι
δάγματα πολιτικής ύπέρ τών γαλλικών συμφερόντων, εκρουσε δέ ταύτο>χρό- 
νως καί τον κώδοτνα τών κινδύνων εκ μέρους εκείνων τούς οποίους ήδη ενι
σχύει είς τήν ’Ανατολήν, γενικώς δέ θυσιάζουσα τούς μαρτυρικούς χριστια
νούς, οί όποιοι οίκούν, από μακρών αιώνων είς τήν αίματάβρεκτην εκείνην 
χώραν. Ή  ύπόδειξις τών ιέκ τού Ισλαμισμού κινημάτων καί κινδύνων τής 
Γαλλίας είς τάς κτήσεις αυτής, κινημάτων διευθυνομένων από τούς Κεμαλι- 
στάς τής Άγκύρας, όλα αυτά ήσαν σημεία τά όποια ιέπροκάλεσαν βαθεΐαν 
έντύπωσιν είς τούς Γάλλους, τούς πατέρας τής Γερουσίας.

’Αφού δ ’Αρχηγός τών εκατομμυρίων Ελλήνων ’Ορθοδόξων «τελείωσε 
τήν δμιλίαν του, χειροκροτηθεϊσαν, έρωτά τούς άκροατάς του, εάν θέλουν νά 
ζητήσουν πληροφορίας.

«’Έχει τις τών παρισταμένων, εντίμων Γερουσιαστών, νά κάμη κάποιαν 
έρώτησιν; Θά απαντήσω ευχαρίστως».

Ε Ν Α Σ Γ Ε Ρ Ο Τ Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ  μέ μορφήν ήλιοκαή, εχων μακράν γενειάδα 
άπε ρ ιπο ίητη, έ ρωτά:

—  Τί φρονεί ή Τμετέρα Άγιότης διά τό ζήτημα τής Σμύρνης μέ τήν 
επιστροφήν τού βασιλέως Κωνσταντίνου;

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  : «’Αφήσατε, Κύριοι Γερουσιασταί, τό ζήτημα τού 
Κωνσταντίνου. Είναι τούτο ένα έπεισόδιον παροδικόν είς τήν ζωήν τού Ε λ
ληνικού Κράτους. Τά πρόσωπα έρχονται καί παρέρχονται. Θά ήτο άδικον δι’
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ημάς και άσυμφοράν διά την Γαλλίαν νά κανονι.σθή ή τύχη τής ’Ανατολής 
έκ τής ύπάρξεως ενός θνητού. Λάβετε την φροντίδα νά μοί έκθέσητε το 
ζήτημα ώς εξής: Τί θά γίνη άν άναγκασθοΰν νά εγκαταλείπουν τάς εστίας 
των οι χριστιανοί, οί νυν προστατευόμενοι υπό τού Ελληνικού στρατού; Ε πά
νοδος των Τούρκων μέ τον Κεμάλ σημαίνει έρήμωσιν».

ΔΕ ΥΤΕΡΟ Σ Γ Ε Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ  (αρκετά δύσμορφος): —  Πιστεύε
τε, Παναγιώτατε, δτι ημπορεΐ ευκόλως νά αύτοκυβερνηθή ή Σμύρνη; (Κ ά
ποιοι. Γερουσιασταί άποδοκιμάζουν τον έρωτήσαντα).

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : —  «Έ χ ω  την γνώμην δτι, εάν ή Ευρώπη έπιμείνη 
νά φύγη έκεϊθεν ή Ελλάς —  ή οποία παρουσίασε χρηστήν και ασφαλώς πο- 
λιτισμένην διοίκηση» —  είναι δυνατόν νά κυβερνηθή υπό αυτόνομον καθεστώς 
και νά εύδοκιμήση, παρέχον δλα τά έχέγγυα τής προαγωγής τού χριστιανι
κού πολιτισμού. Έκ τού ενός και μισού εκατομμυρίου πληθυσμού, τον όποιον 
περιλαμβάνει ή περιοχή τής Σμύρνης, οι μη Μουσουλμάνοι ανέρχονται εις 
ένα περίπου έκατομμύριον. Καί πρέπει νά προστατευθούν».

Τ Ρ ΙΤ Ο Σ  Γ Ε Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ , μέ μορφήν ωοειδή, ύποκίτρινην, εις την 
οποίαν κυριαρχούν μικρά έξυπνα μάτια:

— «’Ημπορεϊ ή 'Αγιότης Σ ας νά μας πληροφορήση πόσος είναι ό Χρι
στιανικός πληθυσμός τής Κωνσταντινουπόλεως;»

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Κατά τάς στατιστικάς τής ’Οθωμανικής Κυβερνή- 
σεως καί τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, την Κωνσταντινούπολιν κατοικούν 
έν περίπου έκατομμύριον υπάρξεις. Έκ τούτων 400.000 είναι Έλληνες, 160.- 
000 ’Αρμένιοι, 100.000 Χριστιανοί άλλων δογμάτων καί 30.000 Εβραίοι. 
Οί δέ λοιποί είναι Μουσουλμάνοι. ’Αλλά δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι άνω 
των 100.000 Τούρκοι μένουν εκεί, διότι συνέχονται μετά τής διοικήσεως τής 
πρωτευούσης. Έάν, επί παραδείγματι, μετεκινεΐτο ή πρωτεύουσα τού Καλι- 
φάτου, δ κινητός οΰτος πληθυσμός των 100.000 θά ήκολούθει τήν νέαν έδραν 
τής Τουρκίας. "Ωστε, κατά ταύτα, δέον νά θεωρηθή ώς δεδομένον, δτι τά τρία 
τέταρτα των κατοίκων τής Κοονοταντινουπόλεως δεν είναι Μουσουλμάνοι.

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Σ Γ Ε Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ , γενειοφόρος, μέ ώραίαν έξευγενι- 
σμένην μορφήν, μέ μάτια λαμπερά, εκφραστικά πολλής άγαίθότητος: «Δύνα- 
ται τό αυτόνομον Κράτος τής Σμύρνης νά ζήση οίκονομικώς άνευ εύρυτέρας 
προς τό εσωτερικόν ζώνης;»

(Κάποιοι γηραλέοι Γερουσιασταί στραβομουτσουνιάζουν, δεικνύοντες α
παρέσκειαν διά τήν έπερώτησιν ώς ενοχλητικήν, ίσως, διά τον Πατριάρχην).

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : —  «Φρονώ ναί. ΊΤ σημερινή Ελληνική διοίκησις πα- 
ρουσίασεν, οίκονομικώς, λαμπρά αποτελέσματα. Ημείς, ήμπορούμεν τώρα, μέ 
πολλήν ευκολίαν, νά πληρώσωμεν καί τό Δημόσιον χρέος τής Τουρκίας, ενώ 
ό Κεμάλ δέν έπλήρωσε πεντάρα.

ΠΕΜ ΠΤΟΣ Γ Ε Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ , καθήμενος εις τήν δευτέραν σειράν,
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του οποίου δέν μπορούσα νά ιδω την μορφήν: «— Καί τί Οά γίνη δ Σουλτά
νος ;»

•Π ΑΤΡΙΑ ΡΧΗ Σ: —  «Etc αυτό δέν μπορούμεν ημείς νά άπαντήσωμεν. 
Δύναμαι όμως νά σάς βεβαιώσω δτι ημείς οί εν ’Ανατολή είμεθα τελείως ανε
κτικοί καί ανεξίθρησκοι. Τού Σεΐχουσλαμάτου τά δικαιώματα Οά μείνουν α
πολύτως σεβαστά. Έ γώ, ώς Μητροπολίτης ’Αθηνών, συνέστησα, άλλοτε, εις 
τον κ. Βενιζέλον, νά λάβη δλα τά μέτρα τής προστασίας των ιερών καθιδρυ- 
μάτων τών Μουσουλμάνων, οί όποιοι έν Έλλάδι απολαμβάνουν δλων τών δι
καιωμάτων τής ελευθερίας, κατά τάς αντιλήψεις τού νεωτέρου πολιτισμού.

Ε Κ ΤΟ Σ Γ Ε Ρ Ο Τ Σ ΙΑ Σ Τ ΙΤ Σ , (ένας γενειοψόρος μέ ρυτιδωμένο, μικρό 
πρόσωπο): «Καί διά τό Θρακικό ζήτημα τί νομίζετε δτι πρέπει νά γίνη;» ( ’Α
πό τά αριστερά μου ακούω θόρυβον αποδοκιμασιών διά τό ερώτημα).

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ , μέ κάποιο ύφος άγανακτήσεως: —  « ’Εάν θίξετε καί 
τό Θρακικόν ζήτημα, τότε τό ’Ανατολικόν ζήτημα θά λάβη την θλιβερωτέραν 
αυτού μορφήν. Έάν έπιτρέψητε νά έπανέλθη ή Τουρκία εις την Κθ3νσταντινού- 
πολιν μέ δλας της τάς δυνάμεις καί προεκταθή καί εις την Θράκην, τούτο 
προϋποθέτει καί διατήρησιν στρατιωτικών δυνάμεων. Καί τότε άλλοίμονον. Θά 
δημιουργήσετε νέας περιπλοκάς καί νέους κινδύνους τής Ευρωπαϊκής ειρή
νης, οί οποίοι κίνδυνοι εις πρώτην ευκαιρίαν θά εκδηλωθούν κατά τρόπον, 
δ όποιος δέν θά είναι εκπληκτικός διά τούς γνωρίζοντας τον τρόπον τού σκέ- 
πτεσθαι τών Τούρκων».

Ο ΦΙΛΕΛΛΓΙΝ Γ Ε Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Σ Τ Η Σ  Β ΙΚ Τ Ω Ρ Μ Π ΕΡΑΡ, ένας μέ 
πολύ συμπαθή καί εξευγενισμένη μορφή, έρωτά: —  «Ποία είναι ή ’Αμερι
κανική κοινή γνώμη διά την Γαλλίαν; 'Η  Γαλλο-Κεμαλική συνθήκη καί ή 
εκκένωσες τής Κιλικίας ποιαν έντύπωσιν έπροξένησεν εις τον Νέον Κόσμον;»

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : —  «Δέν σάς αποκρύπτω νά σάς ομολογήσω είλικρι- 
νώς δτι ή πολιτική τής Γαλλίας προξενεί την χειριστήν έντύπωσιν εις τον 
’Αμερικανικόν λαόν. Ούδαμού ίσιος τού κόσμου υπάρχει τόσον ζωηρόν ένδια- 
φέρον υπέρ τών δεινοπαθούντων Χριστιανών τής ’Ανατολής, δσον εις την 
’Αμερικήν. Αί σφαγαί τών δύο εκατομμυρίων Χριστιανών, έκ τών όποιων τό 
ήμισυ έκατομμύριον είναι ’Έλληνες, σφαγαί διαπραχθεΐσαι κατά τά τελευ
ταία έτη υπό τών Τούρκων, κρατούν διαρκώς έν έξεγέρσει τήν κοινήν γνώ
μην τής ’Αμερικής εναντίον τών τυράννων τής ’ Ανατολής. Καί ό ’Αμερικανι
κός λαός, ό όποιος προσφέρει, κατ’ έτος, πολλά εκατομμύρια διά τήν « ’Επιτρο
πήν Περιθάλψεως» προς άνακούφισιν τών ’Αρμενίων καί τών Ελλήνων, όσοι 
άπέμειναν έκ τών σφαγών, αισθάνεται βαθυτάτην οδύνην, δτι ένα Χριστια
νικόν Κράτος, όπως ή Γαλλία, ήλθεν εις συμφωνίαν μετά τών διωκτών τού 
Χριστιανισμού καί έγκατέλειψεν εις τήν διάθεσιν τών Μουσουλμάνων τούς 
Χριστιανούς τής Κιλικίας.

Γνωρίζω δτι ό ’Αμερικανός Επίσκοπος Χάρρισμπουργκ κ. Δάρλιγκτων,
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έρμηνεύων τό κοινόν αίσθημα, έτηλεγράφησεν εις τον πρωθυπουργόν κ. Μπρι- 
άν, τονίζων: «Δέν είναι δυνατόν οι Γάλλοι νά έχουν τήν φιλίαν καί την αγά
πην των ’Αμερικανών, έφ’ όσον είναι φίλοι των Τούρκων». Έπαναλμβάνω, 
κύριοι Γερουσιασταί, ότι ή Γαλλία χάνει έν ’Αμερική πολύτιμον ήθικόν κε
φάλα ιον παρουσιαζομένη οτι ενισχύει τον Κεμάλ εις βάρος των Χριστιανών 
τής μαρτυρικής ’Ανατολής».

Τάς περί τής ’Αμερικανικής γνώμης δηλώσεις του Πατριάρχη, οι Γάλ
λοι πατέρες ακούουν μέ εξαιρετικόν ενδιαφέρον, ό δέ έπερωτήσας φιλέλλην 
Γερουσιαστής κινεί τήν κεφαλήν του κατά τρόπον τοιοΰτον, ωσάν νά ήθελε 
νά εΐπη: 'Η  σημερινή Γαλλία διά τής τοιαύτης πολιτικής της εκθέτει τήν 
τιμήν της ενώπιον τοϋ πολιτισμένου κόσμου και χάνει καί τάς συμπάθειας τής 
’Αμερικανικής Συμπολιτείας.

’Αλλά δ Γερουσιαστής Βίκτωρ Μπεράρ, ίσως ό μόνος φιλέλλην, πού :ά- 
πέμεινε, εις εκείνην τήν μαύρην εποχήν, όπου οι Γάλλοι συνάδελφοί του δέν 
λησμονούσαν οτι ή φιλογερμανική Κυβέρνησις τών ’Αθηνών έφόνευσε μερι
κούς Γάλλους πεζοναύτας μεταξύ Φαλήρου καί ’Αθηνών —  μοί υπέβαλε με
ρικά ερωτήματα σχετικά μέ τήν εν ’Αμερική επιρροήν τών Ελλήνων καί προ 
πάντων τών ’Αρμενίων, τών οποίων οί συγγενείς καί οι συμπατριώται είχαν 
κατασφαγή εις τήν ’Ανατολήν, οί δέ άπομείναντες επροστατεύοντο μέ τά ε
κατομμύρια δολλάρια, τά όποια ήθροιζεν επί πολλά έτη ή «’Αμερικανική Ό ρ - 
γάνωσις προς Περίθαλψην τών καταδιωκομένων Χριστιανών τής Τουρκίας».

’Αλλά περί τοϋ επικαίρου ενδιαφέροντος τού Γερουσιαστού Μπεράρ θά 
σάς εκθέσω εις επόμενον έν συνεχεία Κεφάλαιο.

Τά ιδιαίτερα έρωτήματα τοΰ φιλέλληνας Γερουσιαστού Μπεράρ. 
—■ Ό  έν ’Αμερική 'Ελληνικός Τύπος.— Ή  έπιρροή τών Α ρμεν ί
ων.— Τό έν Ούάσιγκτων Πανελλήνιο Συνέδριο τής «Πανηπειρω- 
τικής Ένώσεως» ύπέρ τής Θράκης καί Μ. ’Ασίας.— Ή συνέχεια 

τής άχορεύσεως τοϋ Μπεράρ.

Ή  έπερώτησις, —  ώς σάς άνέφερα εις τό προηγούμενο —  τού φιλέλ- 
ληνος Γερουσιαστού Βίκτωρος Μπεράρ είς τον Πατριάρχη «οποία είναι ή 
έντύπωσις τού ’Αμερικανικού λαού διά τήν Γαλλο-Κεμαλικήν συνθήκην», ήτο 
πολύ επίκαιρη. Καί ή άπάντησις από τον Πατριάρχη, τον ’Αρχηγό τών ’Αλυ
τρώτους ύπήρξεν εύστοχωτάτη. "Οτι δηλαδή «οί Γάλλοι χάνουν κάθε συμπά
θειαν έν ’Αμερική έναγκαλιΐζόμενοι τούς Τούρκους είς βάρος τής ελευθερίας 
τών Χριστιανών».

’Αλλά ό Μπεράρ, σχεδόν δ μόνος τήν εποχή εκείνη Φιλέλλην, Οέλων νά 
ύποβοηθήση περισσότερον τήν άποψην μας, έζήτησε πληροφορίας από έμένα
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προτήτερα, δταν εύρισκόμεθα ·εΙς τον προθάλαμον των ’Ανακτόρων. Μέ έρώ- 
τησε δηλαδή, σκοπίμως, περί των προόδων καί τής επιρροής τοΰ Ελληνικού 
τύπου έν ’Αμερική.

Τοΰ ώμίλησα, έν συντομία ιδιαιτέρως διά την άνάπτυξιν τού «’Εθνικού 
Κήρυκος», Ημερησίου, Κυριακάτικου καί Μηνιαίου. Ό  ’Εθνικός Κήρυξ, 
έτόνισα, έξασκεϊ σημαντικήν επιρροήν ιδιαιτέρως επί των πνευμάτων των 
Ελλήνων τής ’Αμερικής. Ό  συμπαθής Φιλέλλην -μέ ήρώτησεν ακόμη κατά 
πόσον οι 'Έλληνες κα'ι οι ’Αρμένιοι των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάζουν τον 
’Αμερικανικόν τύπον κα'ι τήν δημοσίαν γνώμην τού ’Αμερικανικού λαού.

’Έτσι έλαβα αφορμήν καί τού έτόνισα οτι, ιδίως κατά τά τελευταία έτη 
οί 'Έλληνες —  εκ των οποίων δεκάδες χιλιάδων ιετάχιθησαν υπό τήν διάστε- 
ρον σημαίαν —  απέκτησαν αλα τά δικαιώματα τού ’Αμερικανού πολίτου. Ώ ς 
τοιούτοι δέ «καλλιέργησαν σχέσεις καί μέ πολιτικούς τής συμπολιτείας. Αόγω 
δε των ισχυρών δεσμών των μέ τήν γενέτειραν Ελλάδα, κατορθώνουν, εις 
τήν κρίσιμον αυτήν περίοδον, νά ξεσηκώσουν καί τον ’Αμερικανικόν λαόν. Τού 
άνέφερα καί τά αποτελέσματα τών ενεργειών τής «Πανηπει,ρωτικής Ένώσε- 
ως», ή οποία μέ τήν εΰστοχον, τήν μεθοδικήν διεύθυνσιν ενός εμπνευσμένου 
άνθριόπου, δπως είναι ό κ. Ν. Κασσαβέτης, κατώρθωσε νά επιτελέση πολύ 
ωραία πράγματα. Τό δέ έν Ούάσιγκτων συγκληθέν, τή πρωτοβουλία τής «Παν- 
ηπειρωτικής Ένώσεως» «Πανελλήνιον Συνέδρων υπέρ τής Θράκης καί Μι- 
κράς ’Ασίας», ήτο μία σπουδαία έπιτυχία, δικαιώνουσα τήν ελληνικήν φιλο
τιμίαν καί τήν όξεϊαν άντίληψιν τών ’Οργανωτών.

Άντιληφθείς τον σκοπόν τών ερωτημάτων τού φιλέληνος Γερουσιαστού 
Μπεράρ ανέπτυξα, τροχάδην, προς αυτόν, όπόσον ό Ελληνικός Τύπος, πρω- 
τοστατούντος τού « ’Εθνικού Κήρυκος», χειραγωγεί τούς Έλληνας τής ’Αμε
ρικής εις τό νά έπηρεάζουν καί τάς Άμερικανικάς εφημερίδας δλων τών Η 
νωμένων Πολιτειών μέ τούς κατά τόπους σημαίνοντος παράγοντας τής χώ
ρας. Έτόνισα, έπί πλέον, δτι καί οί ’Αρμένιοι, παραλλήλους προς ημάς, κά- 
μνουν τό ίδιον, καί κατορθώνουν νά διατηρούν, διά τών ενεργειών των, εν 
έξεγέρσει, τήν δημοσίαν γνώμην τών ’Αμερικανών έναντίον τών Τούρκων, διά 
τάς άπανθρώπους θηριωδίας των έναντίον τών Χριστιανών, σφαζομένων αγε
ληδόν, έπί σειράν τώρα ετών.

Επομένως, άφησα εις τον φιλέλληνα Γερουσιαστήν νά έννοήση δτι αύταί 
αί ανόσιοι τρυφερότητες τής Γαλλικής πολιτικής μέ τούς σφαγείς τόσων έ- 
κατομμορίων Χριστιανών, έχουν ώς αποτέλεσμα, νά χάση ή Γαλλία κάθε συμ
πάθειαν έν ’Αμερική, αφού εκατομμύρια Έλληνες καί ’Αρμένιοι τών Η νω 
μένων Πολιτειών καταγγέλλουν τήν Ευρωπαϊκήν διπλωματίαν καί είδικώς τής 
Γαλλίας, ή όποια έχει αγκαλιάσει τον Τούρκον Κεμάλ καί, διά συμφέροντα 
οικονομικά, παζαρεύει τήν τιμήν καί τήν ζωήν τών Χριστιανών τής ’Ανατο
λής.
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Αί πληροφορίαι αύταί προς τον φιλέλληνα Γερουσιαστήν ήσαν δι’ αυ
τόν πηγή επιχειρημάτων. Διά τούτο, μέ τήν διαλογικήν συζήτησιν μέ τον ’Α ρ
χηγόν τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας καί. των Γάλλων Γερουσιαστών —  συνεχί- 
ζων ό Γερουσιαστής Βίκτωρ Μπεράρ τά «ρωτήματα του, λέγει προς τον Πα- 
τριάρχην: «Εις ποιον σημείον εύρίσκεται, Παναγιώτατε, ή άνάπτυξις του 
έν ’Αμερική Ελληνικού καί ’Αρμένικου Τύπου καί όποϊαι είναι αι σχέσεις 
των δύο τούτων εθνικοτήτων προς τον ’Αμερικανικόν λαόν;»

Τό ερώτημα τού Γερουσιαστού Μπεράρ δεν ήτο σαφές, ούτε ήδύνατο νά 
τό κάμη σαφέστερον διά νά μή νομισθή δτι, τεχνηέντως, υποβάλλει τοΊαύτα 
ερωτήματα διά νά λάβη οίονεί προμελέτημένην άπάντησιν από τον Πατριάρ
χην, τον επίσημον ομιλητήν. Διά τούτο δ Πατριάρχης, εύρεθείς, λόγω τής 
άσαφείας τού ερωτήματος, εις τήν ιάδυναμίαν νά έμβαθύνη εις τό πνεύμα τού 
έπερωτήσαντος, δεν έδωκεν ικανοποιητικήν, προς τον σκοπόν, άπάντησιν, πε- 
ριορισθείς νά έξάρη τήν πρόοδον τού εν Αμερική Ελληνικού Τύπου.

Ά φ ’ ετέρου δε εγώ, γνωρίζων τό πνεύμα τού φιλέλληνος Μπεράρ εκ 
τής προτέρας συνομιλίας μας, δεν ήμπορούσα νά βοηθήσω τον Πατριάρχην, 
διότι, ούτω, θά έδίδαμεν αφορμήν νά νομισθή οτι .πρόκειται περί συμπαιγνί
ας καί θά έξετίθετο καί δ κ. Μπεράρ. Ό  φιλέλλην Γερουσιαστής, ζητήσας 
έκείνας τάς πληροφορίας μου, ενεργούσε μέν ώς φίλος τής Ελλάδος, αλλά, 
προ παντός ένήργει ώς Γάλλος, πεπεισμένος δτι ή πατρίδα του αδικείται καί 
δυσφημείται, έφ’ δσον είχε προσεταιρισθή τούς έν ’Ανατολή σφαγείς των 
Χριστιανών.

Μετά τον κ. Μπεράρ ένας γηραλέος γερουσιαστής έρωτά τον Πατριάρ
χη: «Αΐ, σείς οι "Ελληνες, πώς είσθ,ε μέ τούς ’Άγγλους;»

Τό ερώτημα έκεινο μάς ένεθύμισε τό μίσος, τό δποΐον εμφωλεύει εις 
τήν Γαλλικήν ψυχήν εναντίον τών Βρετανών.

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  άπήντησε μέ πολλήν ευστροφίαν δτι «οι έν ’Ανα
τολή "Ελληνες έμαθαν νά πιστεύουν δτι ή Γαλλία είναι ή προνομιούχος προστά- 
τρια τών Χριστιανών, δτι. ή Γαλλική γλώσσα είναι διαδεδομένη παντού, διδα
σκόμενη εις δλα τά Ελληνικά Σχολεία καί δτι έχομεν τήν πεποίθησιν δτι ή 
πατρίς τού Φαβιέρου καί τού Ματζώνος καί τών άλλων Γάλλων Φιλελλήνων 
δέν θά θελήση νά εγκατάλειψη τήν προνομιούχον Οέσιν αυτής, ώς προστάτι- 
δος τών αδικούμενων καί δεινοπαθούντων. 'Τφιστάμενοι. δμως τά πάνδεινα οι 
Χριστιανοί έκ μέρους τών Τούρκων, είναι φυσικόν νά αίσθάνωνται ευγνω
μοσύνην καί προς τούς ’Άγγλους καί πρός πάν ’Έθνος, τό δποΐον θά τούς 
βοηθούσε νά αποκτήσουν τήν ελευθερίαν τιυν καί νά τεθή τέρμα εις τάς σφα- 
γάς, αί όποϊαι αποτελούν άνεξάλειπτον κηλΐδα διά τον σύγχρονον πολιτισμόν».

Ή  ώρα ήτο περασμένη. Ή  έν Γερουσία αγόρευσες τού Πατριάρχη καί 
αί έν συνεχεία ερωτήσεις τών Γερουσιαστών καί αί απαντήσεις παρετάθησαν 
έπί αρκετόν χρόνον.
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Εγείρεται ό πρόεδρος τής Επιτροπής τής Γερουσίας επί των Ε ξωτερι
κών Ζητημάτων κ. Φλαντραίν, ό όποιος λέγει:

«Επιθυμώ, εξ ονόματος τής ολομέλειας, νά έκφράσω τάς ευχαριστίας 
ήμών προς τον Παναγιώτατον Πατριάρχην τής 'Ελληνικής Εκκλησίας καί 
Αρχηγόν τών Άλυτρώτεον διά τάς σπουδαίας ανακοινώσεις του προς διαφώ- 
τισιν όλων ήμών επί τής έν ’Ανατολή καταστάσεως. Ή  Γαλλία, κατά τάς τε
λευταίας δεκαετηρίδας έξειλίχθη εις σπουδαίαν Μουσουλμανικήν Δυναμιν καί 
δέν δυνάμεθα, φυσικώς, έν τή κατευθύνσει τής πολιτικής ήμών, νά μή λαμ- 
βάνωμεν υπ’ oipiv καί τά αισθήματα τών υπηκόων μας. ’Αλλά θέλω νά βεβαι
ώσω την 'Τμετέραν Παναγιότητα ότι έν τή προσπάθεια ήμών νά είρηνεύσω- 
μεν την ’Ανατολήν θά πολιτευθώμεν συμφώνως προς τάς έπιταγάς τοϋ ’Αν
θρωπισμού καί τής Δικαιοσύνης καί δέν θά έγκαταλείψωμεν τάς παλαιάς πα
ραδόσεις τής Γαλλίας ως προστάτιδος τών Χριστιανών τής ’Ανατολής».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, διά τήν πολύτιμον δια- 
βεβαίωσιν, τήν οποίαν θά μεταλαμπαδεύσω, ώς παρηγοριάν, εις τούς χειμα
ζόμενους Χριστιανούς μου».

Άναχωρούμεν. Οι Γερουσιασταί μένουν διά νά ακούσουν τάς άνακοινώ- 
σεις τοϋ φιλέλληνος Γκοοβαίν επί τής καθόλου καταστάσεως τών Χριστιανών 
τής Κιλικίας.

’Απερχομένους μάς συνοδεύει ό πρόεδρος κ. Φλαντραίν καί ό Γερουσια
στής κ. Βίκτωρ Μπεράρ. Μάς (οδήγησαν νά περιεργασθώμεν τήν Μεγάλην 
Αίθουσαν τών Συνεδριάσεων τής Γερουσίας, τήν τεραστίαν Βιβλιοθήκην καί 
τάς Αίθούσας τών 'Τποδοχών του περιωνύμου ’Ανακτόρου τής Βασιλίσσης 
Μαρίας τών Μεδίκων. Ή  γενική διακοσμητική καί οι ανδριάντες καί οί έξαί- 
σιοι πίνακες καί τά άλλα αριστουργήματα τής Τέχνης καί ή καθόλου άπαστρά- 
πτουσα χλιδή προκαλούν τό θάμβος. ’Αξίζει νά rxcpιεροτθή μία ιδιαιτέρα περι
γραφή δΓ δλα τά κειμήλια τής Γαλλικής Τέχνης.

"Οταν ό Πατριάρχης κατήρχετο από τής μαρμάρινες κλίμακες τοϋ πε
ρίφημου ’Ανακτόρου, ό Γερουσιαστής κ. Μπεράρ μοί τονίζει: «’Έχετε πάν
τοτε υπ’ οψιν οί "Ελληνες, ότι με τον Κοονσταντίνον εις τον θρόνον χάνετε 
τό πάν. Καί ήμεΐς οί Φιλέλληνες έχάσαμεν τό θάρρος μας καί δέν τολμοϋμεν 
νά ύψώσωμεν τήν φωνήν μας υπέρ τών δικαίων τής Ελλάδος. Ή  κοινή γνώ
μη έν Γαλλία είναι δηλητηριασμένη. Είναι αδύνατον ό λαός μας νά λησμονήση 
ότι ό Κωνσταντίνος έτουφέκισε τούς ναύτας μας καί έπρόδωσε τον όλον συμ
μαχικόν αγώνα, ύπηρετήσας τήν Γερμανίαν. Αυτή είναι ή θέσις τού ζητή
ματος. Μή τό λησμονείτε. Ό  Κωνσταντίνος είναι ή καταστροφή σας».

Καί μέ αυτή τήν τελευταία μαχαιριά στήν καρδιά κατήλθα καί έγόί τις 
μαρμάρινες κλίμακες.
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Πρέπει νά προστεθή καί πάλιν οτι δ Πατριάρχης κατά την άγόρευσίν 
του, έτόνισε προς τούς υπευθύνους άκροατάς του, νά μη παρασυρθούν άπδ 
τά πάθη τους εναντίον τού ’Αθηναϊκού καθεστώτος καί νά μή αδικήσουν τον 
ελληνικό κόσμο εναντίον καί των καλώς εννοούμενων Γαλλικών συμφερόντων.

Κατά περίεργον τρόπον τά ίδια έλεγε προς τούς Άγγλογάλλους καί ό 
δημιουργός τής «Μεγάλης Ελλάδος τών δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασ
σών: «Μή αδικείτε την Ελλάδα —  έτόνιζε. Θά την χρειασθήτε καί πάλιν». 
Αί προφητικά! αύται ενοράσεις εΐχον έπαληθεύσει κατά τον δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο, οπότε ή 'Ελλάδα έσωσε την τιμή καί τήν ελευθερία τού Συμ
μαχικού κόσμου. Καί τής Άνθρωπότητος.

Εις τό επόμενον: Ό  παρεπιδημών εις τό Παρίσι δυστυχής Έλλην Π ρω
θυπουργός καί οί διαλογισμοί του διά τούς θριάμβους τού μισητού Πατρι
άρχη κλπ.

Ai χιουμοριστικοί συζητήσεις τών φιλελευθέρων καί τών βασι- 
λοφρόνων εις τό Παρίσι. — Ό  Πατριάρχης καί ό Γαλλικός Τύ
πος.— Τό θανάσιμο μίσος καί του ’Αθηναϊκού Τύπου. — Ό  δυ
στυχής "Ελλην Πρωθυπουργός ύπό καταδρομήν.— Τό μίσος κα

τά τού Δημιουργού τού ’Εθνικού Μεγαλείου.

Εις τό προηγούμενον σάς άνέφερα τά ερωτήματα τού φιλέλληνας Γερου- 
σιαστού Βίκτωρος Μπεράρ, σχετικώς με τήν εν ’Αμερική επιρροήν τού Ε λ
ληνικού Τύπου καί τών Έλληνο-αμερικανών. Καί τών ’Αρμενίων. Καί τών 
σφαγών τών Χριστιανών τής ’Ανατολής. Καί διά τήν επιρροήν καί τήν δρά- 
σιν τής «ΓΙανηπειρωτικής Ένώσεως». Καί τού εν Ούάσιγκτων «Πανελληνίου 
Συνεδρίου υπέρ τής Θράκης καί τής Μικράς ’Ασίας».

Σήμερα Θά σάς αναπτύξω τάς απόψεις τών Γάλλων πολιτών. Τάς από
ψεις τών εν Παρισίοις Ελλήνων Φιλελευθέρων καί τάς απόψεις τών οπαδών 
τού Βασίλειος. Θά σάς ομιλήσω διά τό χιούμορ τών δύο παρατάξεων. Διά 
τούς θαυμαστάς τού Πατριάρχη, γεννήματος τής ηρωικής Κρήτης. Διά τούς 
έκτροχιασμούς τού άντυβενιζελικού Τύπου τών ’Αθηνών. Διά τον θλιβερόν Έ λ 
ληνα Πρωθυπουργόν, παρεπιδημούντα εις τό Παρίσι. Καί διά τον μέχρις 
έξοντώσεως πόλεμον εναντίον τού δημιουργού τής Μεγάλης Ελλάδος τών δύο 
’Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασσών. Καί διά τήν απώλειαν τής Θράκης καί 
Μικράς ’Ασίας.

Οί Θ ΡΙΑ Μ Β Ο Ι ΤΟ Τ Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η . —  Ή  εμφάνισες τού Πατριάρ
χη εις τήν Γαλλική Γερουσία καί ή φωτισμένη, ή πειστική —  μέ επιχειρή
ματα ακλόνητα —  συνηγορία αυτού υπέρ τών ελληνικών δικαίων, αυτή καί
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μόνη είναι ικανή νά μάς δώση κάποια ιδέα διά τά αποτελέσματα πού ειχεν ή 
έμφάνισις εις τάς Ευρωπαϊκός Πρωτεύουσας του ’Αρχηγού τού Οικουμενι
κού Θρόνου.

Ά λλ’ δταν αναλύσω καί τάς συνεντεύξεις μέ τον Πρωθυπουργόν τής Γαλ
λίας Πουαγκαρέ καί μέ τούς πρώην πρωθυπουργούς, τον Κλεμανσώ καί τον 
Τζώρτζ Λέγκ καί τούς άλλους επιφανείς τής Γαλλίας, θά δειχθή έμφαντικώ- 
τερον δτι το κύρος τού 'Τπάτου, Πανορθοδόξου, Οικουμενικού Ηγέτη έχει 
ανυπολόγιστον σημασίαν εις τήν συνείδησιν των ’ Ισχυρών τής Γης. Ό  εκ τής 
ηρωικής Κρήτης Οικουμενικός κυριαρχούσε εις περίοδο, πού ή ατμόσφαιρα 
ήτο δηλητηριασμένη καί δεν τολμούσε κανένας ομογενής νά έμφανισθή ώς 
Έ λλην!

Ό  Γ α λ λ ι κ ό ς  Τ ύ π ο ς .  —  Τήν εποχή εκείνη εις τό Παρίσι από τού 
ανώτατου επισήμου τής Γαλλίας μέχρι τού τελευταίου αγρότου, τό ελληνικό 
όνομα προκαλούσε τήν βδελυγμίαν. Ό  Γαλλικός Τύπος ένεθύμιζε διαρκώς δτι 
ή Κυβέρνησις τού φιλογερμανού Βασιλέως έτους^έκισε τούς Γάλλους πεζοναύ- 
τας, παρευομένους από τό Φάληρον εις τάς ’Αθήνας. Αυτό τό ασήμαντο επει
σόδιο διατηρούσε τό θανάσιμο μίσος καί τήν αγριότητα τής γαλλικής ψυ
χής εναντίον —  ώς έτονίζετο —  «τών δολοφόνων τής ’Αθηναϊκής Κυβερνή- 
σεως», ή οποία έθεωρεϊτο ώς «τυφλόν όργανον τού Κάϊιζερ»!

Ό  Γαλλικός Τύπος, αφηνιασμένος, μετεχειρίζετο τά πάντα διά νά τρο- 
φοδοτή μέ δηλητήρια τον γαλλικόν λαόν. Ένεθύμιζε ακόμη καί τάς θυσίας τών 
Γάλλων κατά τήν Ελληνικήν έπανάστασι τού 1821. Ένεθύμιζε δτι ή Ε λ
λάδα έτουφέκισε τούς στρατιώτας τής Γαλλίας, χωρίς νά συναισθανθή δτι προ 
ενός καί πλέον αιίώνος οι- Γάλλοι έμάχοντο υπέρ τής ’Ελευθερίας τής Ελλάδος 
κατά τήν έλευθερωτικήν Έπανάστασιν τού 1821, οπότε έδραμον μέ τούς Γάλ
λους 'αξιωματικούς τού Φαβιέρου καί τού Μαιζιυν τά παιδιά τής Γαλλίας νά 
χαρίσουν τήν ’Ελευθερίαν εις τήν Ελλάδα, πού τώρα τουφεκίζει τούς απογό
νους τών μιεγάλων Φιλελλήνων τής Γαλλίας.

Ό  Γαλλικός τύπος, μαινόμενος, ένεθύμιζε καί τήν παροχήν γαλλικών δα
νείων εις τήν Ελλάδα προς εξοπλισμόν της, ή οποία δμως Ελλάδα σήμερα δεί
χνει βδελυράν αχαριστίαν! Ή  Ελλάδα απέδειξε τήν αχαριστίαν ύστερα από 
τάς έκλογάς τού Νοεμβρίου 1920, όπότε άνέλαβε τήν εξουσίαν, Κυβέρνησις, 
ή όποια υπηρετεί τά σχέδια τής Καϊζερικής Γερμανίας εναντίον τής Γαλλίας! 
'Τπό τοιαύτας συνθήκας οί φιλέλληνες Γάλλοι έχασαν τό θάρρος των, ευρι
σκόμενοι 'ενώπιον τής αχαριστίας τών σημερινών 'Ελλήνων.

Ό  ’Α θ η ν α ϊ κ ό ς  Τ ύ π ο ς :  ’Αλλά, δταν, εν μέσω τοιαύτης δηλητη
ριασμένης ατμόσφαιρας ένεφανίζετο ό Οικουμενικός Πατριάρχης οί επίσημοι 
Γάλλοι έξεδήλωναν οχι μόνον συμπάθειαν, αλλά καί θαυμασμόν προς τον Η γέ
την τού ’Αλυτρώτου Ελληνισμού. Ό  δέ γαλλικός τύπος έξεδήλωνε, μαζί μέ
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τον θαυμασμό, αγάπην καί στοργήν προς τον έκ Κρήτης Μεγάλο Πρωθιε
ράρχη.

’Αλλά, αντιθέτους, ό ’Αθηναϊκός Τύπος, ό υπηρετών τό καθεστώς τής φί
λο καϊζερικής ’Απολυταρχίας, (οργίαζε δτι εξυπηρετεί τήν πολιτικήν τού κατα- 
ψηφισθεντός «προδότη».

Τήν εποχή εκείνη οι ομογενείς τής Κοινότητος των Παρισίων ήσαν εν 
μεγάλη αναλογία οπαδοί και θαυμαστοί τού ελευθερωτού τής Μ. ’Ασίας καί 
τής Θράκης. Μερικοί δμοος άνεθεμάτιζαν τον δημιουργόν τής Μεγάλης Ε λ
λάδος των «Δύο ’Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών» ώς «προδότην».

Οι φιλελεύθεροι ,κα'ι οι ολίγοι αντίθετοι συζητούσαν άλλοι στα σοβαρά 
καί άλλοι καταφεύγοντες εις πατροπαράδοτο ελληνικό χιούμορ.

Ο ί θ α υ μ α σ τ α  ί τ ο ύ  Π α τ ρ ι ά ρ χ η .  —  01 ολίγοι αντίθετοι τής 
ελληνικής παροικίας τών Παρισίοον, άφωσιωμένοι εις τό φιλοβασιλικό καθε
στώς, (ομιλούσαν μέ ασέβεια καί εναντίον τού Οριαμβεύοντος Πατριάρχη. 
Άπαντώντες οι πιστοί οπαδοί καί θαυμασταί έδίδασκαν σεβασμόν καί εύκο- 
σμίαν προς τούς παρεκτρεπομένους. Καί έτόνιζον: Μέ αύτάς τάς ύβρεις καί 
τήν φρίκην τής άκολασσίας τής γλώσσας συντελούμεν εις τήν περαιτέρω δια
φθοράν τού λαού, έθιζομένου νά μή σέβεται καί αύτάς ακόμη τάς κορυφάς τής 
χριστιανικής θρησκείας. ’Άλλοτε, ώς έτονίζετο, τό ό'νομα «Πατριάρχης» προ- 
καλούσε ένα απεριόριστο σεβασμό. Ή το  κάτι σαν ουράνιο·. Σήμερα, όμως, μέ 
τον πολιτικόν κομματισμόν καί τήν ακολασίαν τών ύβρεων καί μέ τις βδελυ- 
ρότητες τού ’Αθηναϊκού κυβερνητικού Τύπου διδάσκομεν τον δυστυχισμένον 
Ελληνικόν λαόν δτι Πατριάρχης θά εΐπη ένας μεγάλος κακοποιός, ένας άρ- 
νησίπατρις. Καί καλά έπραξεν ή Εκκλησία τής Ελλάδος, ή όποια τον έχει 
καθαιρέσει, τον έχει υποβιβάσει εις τήν τάξιν τών Μοναχών, διαταχθή δέ 
δπως συλληφθή από τήν ’Αστυνομία διά νά εγκλεισθή, έφ’ ορού ζωής εις ένα 
Μοναστήρι τών Στροφάδων! καί απότιση τήν ποινήν τών ισοβίων σωματικών 
περιορισμών!

Ή  χ ι ο υ μ ο ρ ι σ τ ι κ ή  σ υ ν έ χ ε ι α. —  Περαιτέρω οι χιουμορι- 
στές συζητηταί εις τό Παρίσι συνέχιζον: Έχομεν εξεγείρει εναντίον τού Π α
τριάρχη καί τήν Ιεραρχίαν τών Νέων Χωρών τής Ελλάδος. Συνεμαχήσα- 
μεν δέ καί τούς ’Αγαρηνούς διά νά μή επιτροπή ή εις τήν Κωνσταντινούπο- 
λιν άποβίβασις τού καθηρημένου Μοναχού Μελετίου, αύτού τού οπαδού τής 
καταλυθείσης Κυβερνήσεως τού εκ Κρήτης «Προδότη», ό όποιος έδημιούρ- 
γησε τήν Μεγάλη Ελλάδα τών «Δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασσών». 
Άκούς εκεί νά συλλάβη τέτοιο προδοτικό σχέδιο ό αλιτήριος. Ευτυχώς τον 
έχομεν καταμαυρίσει εις τάς έκλογάς. Καί έφέραμεν, έν χορδαΐς καί όργά- 
νοις τον βασιληά μας, πού νά ζήση εκατόν χρόνια προς δόξαν τού ’Έθνους!

Σ υ ν έ χ ε ι α  χ ι ο ύ  .μ ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν  σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  σ τ ο  Π α 
ρ ί σ ι .  .—  ’Αλλά ημείς πού έχομεν μαχηνευθή όλα τά μέσα προς έξόντωσιν
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αυτού του καθηρημένου, ήδη Μονάχου Μελετίου, αυτός ό αλιτήριος, αφού έξε- 
πάρθησε τά «Μέλαθρα» των ισχυρών τής Γης, ήλθε μετά την ’Αγγλία καί 
εδώ εις τό Παρίσι καί έπολιόρκησε καί δλους τους επισήμους τής Γαλλίας. 
Έπολιόρκησε καί αυτήν την Γερουσία και την κατοικία του Προέδρου τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας. Ξεσήκωσε δε και δλο τό Παρίσι, μέσω τής λεγεώνος 
τών Γάλλων δημοσιογράφων, τούς οποίους έκινηταποίησε εις έπιστράτευσιν, 
εις γενικήν έπιστράτευσιν υπέρ τού μεγάλου «προδότη» τού Κρητικού συμπα- 
τριώτη του.

Άντιθέτως, δι’ ημάς πού κυβερνούμε την «δημοκρατικήν» Ελλάδα δέν 
δίδει προσοχήν κανένας! Μάς έχουν κλείσει πάντα τίς επίσημες θΰρες. Τον 
βασιλιά μας, πού είναι γραμμένο από τίς εθνικές προφητείες οτι «θά στεφα- 
νωθή εις την 'Αγία Σοφία τού Βυζαντίου» δέν τον αναγνωρίζουν αυτοί οί 
άθλιοι Σύμμαχοι. Οί διπλωματικοί μας αντιπρόσωποι εις όλες τίς πρωτεύου
σες περνούν μόνον από μακράν καί μετρούν τίς εξωτερικές σκάλες τών υπουρ
γέ ίων τών Εξωτερικών! Αυτά τά μεγαλεΐά μας.

II ά ν ε χ α μ έ ν α  δ λ α. —  'Η  συνεχιζόμενη εις τό Παρίσι «χιουμορι
στική» συζήτησες έτόνισε καί αυτά εναντίον τού «Προδότη». Δάνειο δέν μάς 
δίδει κανένας! Καί θά άναγκασθούμε νά βάλουμε χέρι, βιαίως, εις τό ήμισυ 
τών υπαρχόντων τού ελληνικού λαού. Τουλάχιστον άν μπορούσαμε νά κερ- 
δίσωμεν εις την εθνική ύπόθεσι χαλάλι. ’Αλλά δυστυχώς τίποτε καί εις αυτήν 
την εθνικήν ύπύθεσιν. Διότι τά πνεύματα τών ισχυρών τής Γής, τών νικητών 
τού Παγκοσμίου Πολέμου είναι νά μάς διώξουν από τήν Μ. ’Ασία, από τον 
Πόντο καί από τήν ’Ανατολική Θράκη! Καί έτσι θά πάνε χαμένα καί τά αί
ματα τών πενήντα χιλιάδων θυμάτων (50.000) καθώς καί τά δισεκατομμύρια 
τών οικονομικών θυσιών! Μαύρα δλα! Μετά τάς έκλογάς τού Νοεμβρίου 
1920 ήλθαμεν εις τήν αρχήν διότι ειχαμεν δηλώσει εις τον ταλαίπωρον λαόν 
δτι: εάν καταψηφίσουν τον «Προδότη» ημείς θά κλείσωμεν αμέσως «ειρή
νην» εις τήν χώραν μας. Καί θά ιέργασθώμεν διά τήν άνάπτυξιν καί τό με- 
γαλεϊον τής Ελλάδος. Προ παντός θά φέρωμεν, τό ταχύτερον, εις τάς οικογέ
νειας των τά στρατευθέντα παιδιά μας από τήν Μ. ’Ασίαν. Ειρήνη καί ευτυ
χία καί όλα τά αγαθά. Αυτές ήσαν αί επαγγελίες τής νέας Κυβερνήσεως τών 
«Μεγάλων ’Ανδρών».

Ε μ α ύ ρ ο  φ ό ρ ε  σ α ν  δ λ ε ς  ο ί  μ η τ έ ρ ε ς .  —  Ή  συνεχιιζομένη 
χιουμοριστική συζήτησες εις τό Παρίσι, μεταξύ φιλελευθέρων καί αντιθέτων: 
’Αλλά αντί ειρήνης, ή όποια έξησφαλίζετο από τήν Κυβέρνησιν τού αλιτήριου 
εκ Κρήτης Πρωθυπουργού, ημείς διαιωνίζομεν τον πόλεμον καί δέν γνωρί- 
ζομεν πόση Οά είναι ή διάρκειά του.

Αύτά έλεγαν τον ’ Ιανουάριον τού 1922 εις τό Παρίσι οί Ένθοσωτήρες 
πού καταπολεμούσαν καί τον Πατριάρχη τον Κρητικόν, τον συμπατριώτη τού 
«προδότη». Καί έλεγαν ακόμη μέ τήν ταραγμένην σκέψιν τους: Καί δέν γνω-
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ρίζομεν ακόμη πόση θά είναι ή διάρκεια αυτού τού πολέμου. Κατωρθώσαμεν 
όμως νά μαυροφορέσουν όλες οι μαννάδες εις την Ελλάδα. Και ενώ αυτός 
ό «Προδότης» πολεμήσας εις τό πλευρό των Συμμάχων από τό 1916 έως τό 
1920 είχε μόνον 2.000 cp ον ευ μένους και 5.000 τραυματίας των εκστρατειών 
τής Μακεδονίας, Ουκρανίας, τής Θράκης καί Μ. ’Ασίας και διά τών συνθη
κών Νεΐγύ και Σεβρών, κάτωθεν τών οποίων έθεσαν τάς ύπογραφάς των οι 
ήττημένοι καί οι Νικηταί Σύμμαχοι, ημείς (οι Έθνοσωτήρες) με θυσίας 
50.000 άνδρών, δηλαδή επταπλάσιας και μέ έξοδα πολλαπλάσια, άγωνιζόμε- 
νοι τώρα επί 17 μήνες, καί κατωρθώσαμεν νά χάσωμεν την Βόρειον Ή πει
ρον, νά λησμονηθούν τά δικαιώματά μας εις τά Δωδεκάνησα καί νά καταδι- 
κασθώμεν εις την έκκένωσιν τής Μικράς ’Ασίας καί τής Θράκης, διότι έμεί- 
ναμεν χωρίς φίλους καί χωρίς συμμάχους. Μέσα δε εις αυτά 'θά έπρεπε νά 
τον ένοικιάσωμεν καί νά τον έπιτάξωμεν ένα τέτοιον Πατριάρχην καί νά τον 
στείλωμεν ώς προπαγανδιστήν, εις τάς προηευούσας τών Ευρωπαϊκών κρα
τών διά νά κάμη κατά τρόπον υπέροχον, εκείνο πού ήμεΐς άδυνατούμεν νά 
έπιτελέσωμεν, ημείς οι αποδιοπομπαίοι πού δεν θέλουν νά μάς βλέπουν ούτε 
ζωγραφιστούς οί σημερινοί κριταί τής δύσμοιρου Ελλάδος. Αυτές ή σαν οί εύ- 
Ούνές των απέναντι του άγωνιώντος ελληνικού κόσμου.

Δυστυχώς όμως δι’ αυτόν καί διά την Ελλάδα ένίκησεν όχι ό πρωθυ
πουργός Γούναρης, άλλ’ δ Κομματάρχης καί είπαν: ’Όχι, αυτόν τον Βενιζε- 
λικόν Πατριάρχην Οά τον πολεμήσωμεν μέχρις έξοντώσεως! Αυτός ό αλιτή
ριος είναι γνήσιος οπαδός τού Προδότη, δ δποϊος διέπραξε τό ανοσιούργημα 
νά έξωθήση τά όρια τής Ελλάδος μέχρι τών τειχών τής Κωνσταντ ινουπόλεως 
καί τών οροσειρών τού Μικρασιατικού Ταύρου. ’Ό χ ι! Θά τον πολεμήσωμεν, 
άδυσο3πήτως, μέχρι τελικής καταστροφής. Τό ότι θριαμβεύει ώς ’Απολογη
τής τών Ελληνικών Δικαίων εις τό Λονδίνο καί εις τό Παρίσι τούτο είναι δι’ 
ήμάς ένας επί πλέον λόγος νά μή τον ιάφήσωμεν ήσυχον τον άλιτήριον.

Τότε δέ ένας τραυματίας αύταεξόριστος αξιωματικός, παραμένουν εις τό 
Παρίσι έφώνησε μέ στεναγμό: Νά διατί μέ αυτή τήν έλληνοκτόνο φαγω
μάρα χάνομεν τήν Μεγάλην Ελλάδα τών Δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θα
λασσών.

Εις τό επόμενο: Ό  Πατριάρχης μετά τήν άγόρευσίν του εις τήν Γαλλι
κήν Γερουσίαν υποδέχεται τήν Ελληνική τών Παρισίων Παροικία. —  Ή  συγ
κινητική δμιλία τού σπουδαστού κ. Βασιλείου Ευθυμίου, τού μετά ταύτα Πρω- 
Οιερέως τού Καθεδρικού Ναού 'Αγίας Τριάδας Νέας 'Τόρ.κης. —  Αί μετά 
ταύτα συνομιλίαι τού Πατριάρχη μέ τούς Γάλλους επισήμους, τον Πρωθυ
πουργόν καί τούς πρώην Πρωθυπουργούς κλπ.
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Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχεται τήν Ελληνική παροι
κία τών Παρισίων.— Έρωτηδεΐς άπήντησε μέ γλώσσαν βιβλικήν. 
— «’Επί τών ποταμών Βαβυλώνος». — Τό έδνικό δράμα. — Έξ 
ονόματος τής άκαδημαϊκής Νεολαίας ώμίλησε ό φοιτητής κ. Β.

Εύδυμίου, κατασυγκινήσας τήν όμήγυριν.

Άπεχωρήσαμεν ατό τήν Γαλλικήν Γερουσίαν και άφήσαμεν εκεί τον 
θαυμάσιον εκείνο φιλέλληνα τον Αύγουστο Γκωβαίν, τον οποίον περιέγραψα 
ώς τύπον βυζαντινού 'Αγίου. Τον άφήσαμεν εκεί νά έκφωνήση τον λόγον του 
επί τής καταστάσεως τών Χριστιανών τής Ανατολής. Ό  Γκωβαίν θά ώμι- 
λούσε —  μετά τον Πατριάρχην —  επί μίαν ώραν ενώπιον τών γενειοφόρων 
πατέρων τής Γαλλικής Γερουσίας περί τής έγκαταστάσεως τών Χριστιανών 
τής Κιλικίας, τούς οποίους ή Γαλλία διά τής επονείδιστου Γάλλο - Κεμαλικής 
Συνθήκης έγκατέλειψεν εις τό έλεος τών παλαιών σφαγέων. Έπρόκειτο περί 
μεγάλου αίσχους.

Ό  Γκωβαίν τούς τά έψαλε μέ δύναμιν, όπως έμάθαμεν κατόπιν καί συ
σχέτισε τά δεινοπαθήματα τών έν Κιλικία ’Αρμενίων καί τών έκεΤ ολίγων Ε λ
λήνων προς εκείνα πού μέλλουν νά συμβούν καί εις τήν περιοχήν τής Σμύρ
νης, εάν συνεχισθή ή επονείδιστη Γαλλική εν ’Ανατολή πολιτική, ή οποία στι
γματίζει τάς εύγενεις παραδόσεις τού Γαλλικού ’Έθνους.

Μέ τέτοιο ηθικόν σθένος έκαυτηρίασε τούς φιλοτούρκους Γερουσιαστάς 
ό έξοχος εκείνος φιλέλλην Αύγουστος Γκωβαίν.

Κατά τήν άναχώρησίν μας έξήλθομεν από τον κύριον Πυλώνα τού Λου
ξεμβούργου, τού άξιοθαυμάστου εκείνου ’Ανακτόρου τής βασιλίσσης Μαρίας 
τών Μεδίκων.

'Όταν έπεστρέψαμεν εις τό ξενοδοχεϊον, μάς έπερίμενε κόσμος πολύς άμ- 
φοτέρων τών φύλο.)ν νά ίδούν τον Πατριάρχη, διότι τούς ειχεν ορίσει τό από
γευμα τής ή μέρας εκείνης νά τούς δεχθή όλους. Οί Έλληνες τών Παρισίων 
είχαν πλημμυρίσει τό ξενοδοχείο Μαζέστικ καί έπερίμεναν έναγωνίως, επί 
μιαν καί πλέον ώραν. Έγνώριζαν ότι ό ’Αρχηγός τών ’Αλυτρώτων είχε προσ- 
κληθή νά όμιλήση εις τήν Γερουσίαν. Έπιστρέψαντες εις τό ξενοδοχείο έπή- 
γαμεν κατ’ ευθείαν εις τήν μεγάλην Αίθουσαν όπου έπερίμεναν οί ομογενείς 
μας. Ή σαν Έλληνες άπο όλα σχεδόν τά μέρη τής Ελλάδος. ΓΙελοποννήσιοι 
καί Στερεολαδϊται, Ήπειρώται καί Μακεδόνες καί Θράκες. Καί Μικρασιά- 
ται καί Νησιώται. Καί "Ελληνες τής Διασποράς. Συνεκεντρώθησαν όλοι νά 
φιλήσουν τό χέρι τού απεσταλμένου τής Θείας Προνοίας καί νά ακούσουν από 
Αυτόν ένα λόγον παραμυθίας ότι τά πράγματα τής άγωνιώσης Πατρίδος θά 
είναι παρήγορα.

Ή  σ υ γ κ ί ν η σ ι ς  τ ο ύ  Π α τ ρ ι ά ρ χ η .  — Ό  ’Αρχηγός τής Με-
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γάλης τού Χρίστου Εκκλησίας, κατασυγκινημένος διά τά αισθήματα τής εκλε
κτής συγκεντρώσεως, μέ πόνον ψυχής, τον όποιον άπεκόμισεν από οσα άντε- 
λήφθη εις τήν Γαλλικήν Γερουσίαν, ελαβε τον λόγον. Καί είπε μέ γλώσσαν 
βιβλικήν περίπου τά εξής: ’Αγαπητοί μου. Πρέπει νά έχωμεν τό θάρρος νά 
άντικρύζωμεν τήν αλήθειαν. Ή  σκληρά πραγματικό της είναι ότι οι ισχυροί 
τής Γής τείνουν νά μάς εποξενώσουν από τούς καρπούς των αγώνων μας. ’Έ ρ
χομαι. αυτήν τήν στιγμήν από τήν Γαλλικήν Γερουσίαν. Τό πνεύμα των σημε
ρινών διοικητών τής Ελλάδος είναι δυσμενέστατον δι’ ημάς.

Κινδυνεύομεν νά καΧαδ ικα σθ ώ μεν νά εκκενώσω μεν όχι μόνον τήν Μικράν 
Ασίαν, αλλά καί τήν ’Ανατολικήν Θράκην. Τόσαι θυσίαι δεν έπρεπε νά άπο- 
λήξουν εις τοιοΰτον τραγικόν τέλος. Ούτε θά είναι διατεθειμένος 6 Ελληνικός 
λαός νά άποδεχθή, μοιρολατρικούς, μίαν τοιαύτην έπονείδιστόν δι’ ημάς κατα
δίκην. Θέλω νά σάς τονίσω ότι μετά τά γεγονότα τής 1ης Νοεμβρίου τού 1920 
ή θέσις μας, υπό πάσαν έ'ποψιν κατέστη θλιβερωτάτη, ϊνα μή εΐπω τήν λέ- 
ξιν απελπιστική. Ή  κατεύθυνσις τών ’ Ισχυρών τής Γής είναι τοιαύτη εναν
τίον μας —  λόγω τών γνιοστών πολιτικών γεγονότων —  (ώστε νά άναπολή 
τις εις τήν μνήμην τήν θλΐψιν τού βιβλικού ’ Ισραήλ, άγομένου εις τήν δου- 
λωσύνην καί κλαίοντας «επί τών ποταμών Βαβυλώνος» διά τήν αιχμαλω
σίαν του.

Άλλα  «θαρσεΐν χρή». Έγκαρτερούντες καί εχοντες πλήρη τήν συναίσθη- 
σιν τών κινδύνων καί τών αιτίων τής άπειλουμένης συμφοράς, ας προετοι- 
μαζώμεθα. νά έπιταχύνωμεν τήν αίσιωτέραν αύριον. ’Ά ς  έχωμεν καί τάς ελ
πίδας εις τήν Θείαν Πρόνοιαν. Ό  Θεός, ό όποιος έπροστάτευε πάντοτε, εις 
τάς πλέον δεινάς περιστάσεις, τό ’Έθνος, άς παρακαλέσωμεν νά εξαποστείλη 
καί αύ'θις τήν βοήθειαν του, διά νά μάς λυτρώση από τήν άβυσσον τής άκα- 
ταμετρήτου συμφοράς. Ενώπιον τοιούτων κινδύνων, άς μή λησμονούμεν ότι 
εχομεν καθήκον νά είρηνεύσωμεν. Αί αντεγκλήσεις καί αί διαιρέσεις είναι 
έκεΐναι, αΐτινες έξασΌενίζουσι τό Έθνος. ’Ά ς  λησμονήσωμεν τό παρελθόν καί 
άς έπανεύρωμεν εαυτούς έν τή Αγάπη. Ηνωμένοι όλοι, εμπνεόμενοι από τό 
πνεύμα τής αγάπης καί τής αλληλεγγύης, έχω τήν πεποίθησιν οτι θά δυνη- 
θώμεν νά άνακουφίσωμεν τήν θέσιν τών αδελφών μας, κινδυνευόντων.

’Ά ς  εχωμεν τήν πεποίθησιν εις τον Παντοδύναμον Θεόν ότι αι έκατόμβαι 
τών αδελφών μας, αί όποιαι, από αιώνων μακρών, προσφερονται εις τον βω
μόν τής ΙΙατρίδος, θά συγκινήσωμεν αυτόν νά πέμι^η εξ ύψους φωτισμόν εις 
τούς ’ Ισχυρούς τής Γής καί εις τήν πατρίδα μας τήν σωτηρίαν.

Ή το  τόσον συγκινημένος ό Πατριάρχης, βλέπων τούτο τό όραμα τών 
εθνικών συμφορών καί τοιούτος ό τόνος τής φωνής του, χριοματιζομένης, ώστε 
έδημιουργήθη ψυχική ατμόσφαιρα, μέσα εις τήν οποίαν δεν έμεινε κανείς αδά
κρυτος.

" Ε ν α ς  ε μ π ν ε υ σ μ έ ν ο ς  φ ο ι τ η τ ή ς .  —  Τάς συγκινήσεις τάς
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συνεχίζει ό φοιτητής των Πολιτικών Επιστημών κ. Βασίλειος Ευθυμίου. Ή το 
έπ'ι κεφαλής τής εις τά ’Ακαδημαϊκά 'Ιδρύματα τών Παρισίων σπουδαιζού- 
σης ελληνικής Νεότητος. Ό  κ. Ευθυμίου, ένας νέος μέ χαρακτηριστικά ωραία, 
με πλουσίαν την κόμην του, μέ μορφήν, αληθινά ποιητικήν, προσεφώνησε μέ 
εμπνευσμένα λόγια τον μαρτυρικόν Πατριάρχην. Ό  κ. Ευθυμίου άπήγγειλεν 
ένα κομψοτέχνημα και ήρμήνευσε τούς παλμούς τού Πανελληνίου όταν έλε- 
γεν επί λέξει: «Μετά την "Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ή σκλαβωμένη 
Ελληνική Φυλή είχε στρέψει τήν προσοχήν της εις τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεΐον. Τό σεμνόν ράσον είχεν αντικαταστήσει τήν χρυσούφαντον Άλουργίδα 
καί ό Ελληνικός Κλήρος, έχων επί κεφαλής τον Πατριάρχην του, μετεβίβαζε 
παντού τήν πνοήν τής ’Ορθοδόξου θρησκείας καί τής πίστεως καί μετέδιδεν 
εις τήν ψυχήν τού Γένους τήν γλυκεία ελπίδα οτι τον Γολγοθάν αυτόν θά 
άκολουθήση ή Εθνική Άνάστασις.

Οι αιώνες περνούσαν. Καί ενώ δλοι ένόμιζαν οτι δ ακάνθινος στέφανος 
ετέ'θη επι τής κεφαλής τού ελληνικού κόσμου, τό Πατ,ριαρχ,εΐον κρατούσε στε
ρεά τήν Κιβωτόν τών εθνικών καί θρησκευτικών παραδόσεων. Καί δέν λιπο
ψυχούσε. ΤΙ ιστορία επαναλαμβάνεται. Δακρυσμένα τά μάτια τού Ελληνισμού 
στρέφονται καί σήμερον εις τήν 'Τμετέραν Παναγιότητα. 'Η  εκλογή Σ ας εις 
τον περίλαμπραν τών Φωτίων καί Γρηγορίων θρόνον θά χαιρετισθή παντού ώς 
προάγγελος αίσιωτέρων ημερών. Έντεινε, λοιπόν, καί κατευοδού καί βασίλευε. 
'Η  ’Εκκλησία εύρε τον ’Αρχηγόν της καί ή Πατρίς τον παρήγορόν της, 6 
όποιος θά στειρέψη τήν πηγήν τών δακρύων της. Τής γενικής ταύτης χαράς 
δέν ήτο δυνατόν νά μείνη αμέτοχος ή Νεολαία τών Παρισίων καί διά τούτο 
οι φοιτηταί τών Πολιτικών ’Επιστημών μέ έπεφόρτισαν νά γίνω διερμηνεύς 
τών αισθημάτων των. Ευνόητος είναι ή χαρά καί ό ενθουσιασμός των, Πανα- 
γιώτατε, όταν λάβη κανείς ύπ’ δψιν του τήν ψυχολογικήν στιγμήν, εις τήν 
οποίαν εύρίσκονται. Ένώ προ ολίγου χρόνου ή αγνή φιλοπατρία τών Ελλή
νων στρατιωτών, συνδυασθεΐσα μέ τήν ύπέροχον μεγαλοφυΐαν τού Έλευθερω- 
τού τής φυλής, ώδήγει τό ιερόν Λάβαρον τού Ελληνισμού εμπρός εις τά τείχη 
τής Πόλεως καί αί ίεραί σκιαί τού τελευταίου τών Παλαιολόγων από τών επάλ
ξεων τού Βυζαντίου καί τού μεγαλομάρτυρος Γρηγορίου από τής κλειστής 
Πύλης τών Πατριαρχείιον, περιέμενον από στιγμής εις στιγμήν νά είσέλθη 
ό Ελληνικός στρατός εις τήν Πόλιν τών ονείρων' μας, αίφνης ή μαύρη μοίρα 
έφθόνησε τήν τύχην τού Ελληνισμού. ’Έκτοτε δέ, ή μέν μαρτυρική Φυλή, 
αλυσοδεμένη, εύρίσκεται εις τον «Καύκασον τού Πόνου» καί τής Συμφοράς, 
άναμένουσα εις μάτην τον Ηρακλή, τό δέ ελληνικόν όνομα εις τήν ξένην νά 
εξυβρίζεται καί θεωρήται ώς πέτρα τού σκανδάλου, διά τούτο, Παναγιώτατε, 
ή εκλογή Σ ας ήλθεν ώς «από μηχανής θεός» διά νά ανακούφιση, κάπως, τούς 
εθνικούς μας πόνους. Εί'θε, λοιπόν, καθώς εις άλλα προπύργια τού Έλληνι-
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σμού ίέδείξατε Ιερόν ζήλον απαράμιλλων, ούτω και σήμερον, κληθέντες εις 
την ύψίστην βαθμίδα τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας, νά φανήτε αντάξιος των 
Μεγάλων Πατριάρχων ημών, νά πραγματοποιήσετε τά υψηλά ιδεώδη τής 
μαρτυρικής μας Φυλής καί νά άποπερατώσητε την διακοπεΐσαν —  τό 1453 —  
Λειτουργίαν εις την 'Αγίαν Σοφίαν».

Αυτά τά ποιητικότατα λόγια εΐπεν ό εμπνευσμένος φοιτητής, τά όποια 
έκαμαν τους παρισταμένους νά αναλυθούν εις Ιερά δάκρυα.

Τόσον ό Πατριάρχης δσον καί οί ομογενείς οι συγκεντρωμένοι εις τό ξε- 
νοδοχεΐον Μαιζέστικ, συγκινημένοι βαθύτατα συνέχαρησαν τον εμπνευσμένων 
φοιτητήν διά την θαυμασίαν αυτήν άγόρευσιν.

Ό  κ. Βασίλειος Ευθυμίου μετά τήν άποφοίτησίν του ήλθεν εις τήν ’Αμε
ρικήν. Διετέλεσε Καθηγητής εις τήν Θεολογικήν μας Σχολήν, έλάμπρυνε δέ 
ώς Πρωθιερεύς τήν 'Αγία Τριάδα τής Νέας 'Ύόρκης.

Εις τά επόμενα: Τιμητικαί εκδηλώσεις προς τον Πατριάρχη έκ μέρους 
του πρώην 'Τπουργοΰ των ’Εξωτερικών κ. Ν. Πολίτη. Προσκεκλημένοι καί 
δλοι οί αύτοεξόριστοι συνεργοί του Εθνικού Μεγαλείου. -— Σπουδαίες καί 
αποκαλυπτικές συζητήσεις.

ΕΙΣ Τ Ο  Μ Ε Λ Α Θ ΡΟ  Τ Ο Υ  ΠΡΩΗΝ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Αείπνον πρός τιμήν τού Πατριάρχη Μελετίου.— Τά καλλιτεχνή
ματα τοΰ Άρχοντικοϋ Σπιτιοΰ.— "Ενας διάσημος "Ελλην ζωγρά
φος είς τήν Γαλλία. — Προσκεκλημένοι καί οί συνεργοί τοΰ 
’Εθνικού Μεγαλείου.— Μεταξύ αύτών καί ό Στρατηγός, ό δα- 

φνηφόρος ελευθερωτής τής Σμύρνης. Καί τής Ιωνίας.

Είς τό προηγούμενο σάς άνέφερα δτι ό Πατριάρχης Μελέτιος έδέχΟη είς 
τό ξενοδοχείο Ματζέστικ, έν σώματι, τήν Ελληνικήν παροικίαν τών ΙΙαρισίων. 
Ό  ’Αρχηγός τών ’Αλυτρώτων ώμίλησε μέ γλώσσα «βιβλική». Ή το  τόσον συγ- 
κινημένος, βλέπων τό δραμα τών εθνικών συμφορών καί ήτο τοιοΰτος ό τόνος 
τής φωνής του, χρωματιιζομένης, ώστε εδημιουργήθη μία ψυχική ατμόσφαιρα, 
μέσα στην οποίαν δεν έμεινε κανείς αδάκρυτος.

Σ άς άνέφερα καί τήν έμπνευσμένην προσφώνησιν του φοιτητοΰ τών Πο
λιτικών ’Επιστημών κ. Βασιλείου Ευθυμίου, καταγομένου έκ Μ. Α σίας, ό 
όποιος είχε κατασυγκινήσει τήν συγκέντρωσιν.

Ό  Πατριάρχης, συγκινημένος καί από οσα, προ όλίγιον ωρών έλέχθη- 
σαν είς τήν Γαλλικήν Γερουσίαν, δπου .διεφάνη ό κίνδυνος νά χάσωμεν τήν 
Μ. ’Ασίαν καί τήν ’Ανατολικήν Θράκην —  ήτο υποχρεωμένος νά μεταβή είς
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την δεξίωσιν καί τό δεΐπνον, τό όποιον παρέθεσε προς τιμήν του ό πρώην 
'Υπουργός των Εξωτερικών χ. Νικόλαος Πολίτης, δεξιός βραχούν του Έλευ- 
Οερωτοΰ του 'Ελληνικού Κόσμου. Εις τό δεΐπνον είχαν προσκλη'θή και άλλοι 
επίσημοι, στρατιωτικοί κα'ι πολιτικοί, διαμένοντες, ως αύτοεξόριστοι, εις την 
Γαλλικήν πρωτεύουσαν.

Έφθάσαμεν εις τό σπίτι του κ. Πολίτη.
Ή τα  ένα αρχοντικό, γωνιαίο Μέγαρο, εις την Λεωφόρον των ’Απομά

χων, ή οποία εΐναι μία από τάς ώραιοτέρας Λεωφόρους τής Γαλλικής προ> 
τευοΰσης.

Έφθάσαμεν ολίγον καθυστερημένοι.
"Ήμουνα έτοιμος προς περιγραφή του αρχοντικού Σπιτιού, άλλα και των 

όσων ιέπρόκειτο νά λεχθούν και νά συζητηθούν κατά την δραματική εκείνη πε
ρίοδο τής Μεγάλης Εθνικής Συμφοράς.

’Από τον προθάλαμο οσφραίνομαι οτι μέσα εις εκείνο τό Μέλαθρο ολα 
τα αντικείμενα θά ήσαν τοποθετημένα μέ καλλιτεχνικό αισθητήριο. Και πρά
γματι. Καί ή Αίθουσα τής 'Υποδοχής. Και ή Τραπεζαρία. Καί ό Άντιθά- 
λαμος. Και τά πάντα ήσαν τοποθετημένα και στολισμένα από κάποια ψυχή, 
προικισμένη από τό λεπτότερο καλλιτεχνικό αισθητήριο.

Τά μάτια μου έκόλλησαν επάνω εις ένα πίνακα ανατολικής χλιδής και 
έμπνεΰσεως. Και αυτά ακόμη τά σκίτσα μαρτυρούσαν την καλλιτεχνική σφρα
γίδα και τήν ψυχή ζωγράφου, γνωρίμου εις εμένα, διότι έτυχε νά μελετήσω 
τά έργα του. Και τήν ζωήν του.

Μά, «φώναξα, βλέπω νά φτερουγίζη εδώ μέσα εις τό σπίτι ολόκληρη ή 
ωραία ψυχή του καλλιτέχνη, του Ράλλη. Τήν αναγνωρίζω —  έτόνισα —  και 
τήν αισθάνομαι. Είμαι πολύ οικείος μέ τον χρωστήρα του. Κανείς άλλος από 
τους ξενιτεμένους 'Έλληνες δεν έχει μελετήσει όπως ό Ράλλης, μέ τόσην περι- 
πάθεια, σκηνές από βουνά, από τά παλαιά Μοναστήρια καί από τις Βυζαντι
νές Εκκλησίες. Έ χει εκθέσει έργα του, επί σειράν ετών καί εις το «Σάλον 
τών Παρισίων» ( ‘Salon de Paris). Τον Ράλλην —  προσέθεσα—  τον ανα
φέρει μέ σεβασμό καί ό Γάλλος τεχνοκρίτης, S. Reinach εις τό βιβλίο του 
« A pollo», πού είναι ή ιστορία τών Καλών Τεχνών από τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι, σήμερα.

Κυττάξετε —  είπα —  εδώ τά υποβλητικά σκίτσα του. Τούς χρωματι
σμούς των καί τήν πνοή τής ίδικής του καλλιτεχνικής ψυχής, ή οποία δια- 
χέεται εις τούς πίνακάς του. "Ολα αυτά δικαιολογούν διατί ό Ράλλης κατα
τάσσεται σήμερα εις τήν πρώτη γραμμή τών καλλιτεχνών μας, οι όποιοι 
τιμούν τό Ελληνικό όνομα εις τήν Γαλλία. Αυτά έτόνισα μέ ενθουσιασμό.

Ή  κυρία Πολίτη παρακολουθεί μέ ζωηρό ενδιαφέρον τά όσα έλεγα διά 
τον αείμνηστο Έλληνα ζωγράφο. Παρετήρησα δέ οτι κάποια αναλαμπή
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αυταρέσκειας διαχέεται εις την μορφήν τής κυρίας Πολίτη. Καί ταύτο- 
χρόνως —  προς έκπληξή μου —  μοί λέγει, κατασυγκινημένη: «Αυτός δ καλ
λιτέχνης, τον όποιον αγαπάτε καί θαυμάζετε είναι δ αείμνηστος πατέρας μου!»

Τής έσφιξα, μέ σεβασμό, τό χέρι της, διά την καλλιτεχνική μεγαλωσύνη 
του πατέρα της, διά τον όποιον σεμνύνεται δ Ελληνικός κόσμος.

Τότε είχα κατανοήσει διατί τό σπίτι εκείνο μοί έφάνηκε δτι ήτο σάν ένας 
Βωμός τής Ελληνικής Τέχνης. Τό κάθε δε αντικείμενο ήτο τοποθετημένο μέ 
τις δονήσεις αισθητικής ελληνικής ψυχής. 'Τπήρχε κάποια καλλιτεχνική 
μορφή πού τά ©ζωντάνευε δλα μέ την άφωνη λαλιά τής 'Αρμονίας.

Τώρα ας έλθωμεν εις την εκλεκτήν όμήγυριν. Ό  πρώην 'Τπουργός των 
Εξωτερικών κ. Ν. Πολίτης, δ οποίος ύπήρξεν δ δεξιός βραχίων τού Έλευ- 
θερωτού τού Ελληνικού Κόσμου, μέ μειδίαμα πού έπρόδιδε ψυχή ωραία, εί
ναι ομιλητικός προς δλους. Είχαν προσκληθή εις τό προς τιμήν τού Πατριάρχη 
δείπνο αρκετοί θαυμαστοί τού πνευματικού ’Αρχηγού των ’Αλυτρώτων. 
Ή σαν : Ό  κ. Κωνσταντινίδης, μέλος τού ’Εθνικού Συμβουλίου τού Οικουμε
νικού Πατριαρχείου. Ό  κ. ’ Ιωάννης Δαμβέργης, συνεργάτης τού ’Εθνικού 
Κήρυκος, δ δποίος διετέλεσε καί άφωσιωμένος συνεργάτης τού Δημιουργού 
τής Μεγάλης Ελλάδος. Ό  κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλίδης, τον όποιον αργό
τερα δ Πατριάρχης, άμα φθάσαμεν εις τήν Κωνσταντινούπολη, τον έτίμησε 
μέ τό δφφίκιον τού αντιπροσώπου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εις τό 
δείπνο είχε προσκληθή καί δ εφημέριος τής εκεί κοινοτικής εκκλησίας ’Αρχι
μανδρίτης Γερμανός Βασιλάκης.

Φυσικά ήσαν προσκεκλημένοι καί ο'ι εις τήν Γαλλική πρωτεύουσα 'Έλλη
νες επίσημοι, παραμένοντες εκεί σάν αύτοεξόριστοι.

Νά δ Στρατηγός Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, δ ελευθερωτής τής Σμύρ
νης. Ήλθεν έν έπισήμφ στολή. Τά στήθη του ήσαν στολισμένα μέ άπειρα 
διάσημα αρετής καί ανδρείας. Ό  στρατηγός είναι ένας αφεντάνθρωπος. Νο
μίζετε δτι έχει ψυχή σάν ενός μεγάλου παιδιού. Ό  δαφνηφόρος στρατηγός, 
μαζί μέ τήν αγάπη, σάς εμπνέει καί ειλικρίνεια καί εμπιστοσύνη.

Νά καί οί παλαίμαχοι πρώην πρεσβευταί πού έχουν συνδεθή μέ τά πε
ρασμένα εθνικά μεγαλεία. 'Ηταν οί κύριοι νΑθως Ρωμανός των Παρισίων 
καί Λημήτριος Κακλαμάνος τού Λονδίνου. Ό  κ. Ρωμανός έχει κατατομή αρ
χοντική. Τώρα πού τον είδα, δεύτερη φορά, τό πρόσωπό του μού έφάνη πε
ρισσότερο γαλήνιο, εις τό όποιον διεχέετο ή έκφρασις κάποιας ίκανοποιήσεως. 
Νά προήρχετο, άρα γε αυτή ή έκφρασις από τήν παρουσία τού Πατριάρχη, 
εις τό πρόσωπο τού όποιου έβλεπε τήν αρχήν τού τέλους τής επονείδιστης 
εθνικής περιόδου;

Ό  κ. Δημήτριος Κακλαμάνος, τού Λονδίνου, ραφινάτος, ροδόχρους,
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έλαμπεν από υγεία. Ή  ψυχή του —  ψυχή καλλιτέχνου —  εξακολουθούσε νά 
διαχέτ] ένα πόνο βαθύν, δτι ύστερα από ένα αφάνταστο μεσουράνημα, κατην- 
τήσαμεν εις αυτήν τήν σημερινήν επονείδιστη θέσιν. Ταράσσεται καί παθαί- 
νεται όταν τού άνοιξης ομιλία, πού τού ενθυμίζει τά σημερινά ερείπια τής 
εθνικής άδοξίας. Να καί δ κ. Ρέπουλης. 'Τπήρξεν ό Μέντωρ τού αθανάτου 
Δημιουργού, πού έγέννησεν ή ηρωική Κρήτη. Ή  μορφή τού Ρέπουλη εμ
πνέει. 'Τψηλόσωμος, εύσταλής, μέ ωραίο, ευρύ μέτωπο. Εις τό πρόσωπο βλέ
πεις βαθειά τά ίχνη τής οδύνης τής ποιητικής του ψυχής. Έκαμα κάποιο ερώ
τημα εις αυτόν τον εξαίσιο τού λόγου καλλιτέχνην καί έπήρα άπάντησιν, ή 
οποία μοί έφάνηκε σάν τρικυμία.

Ό  Ρέπουλης γράφει ’Απομνημονεύματα. Αυτά δέ, νομίζω, δτι θά είναι 
δ πιστότερος καΌρέπτης αυτής τής περιεργοτάτης περιόδου τήν δποίαν διερ- 
χόμε;θα μέ τήν δραματική «καταστροφή τής Μεγάλης Ελλάδος των Δύο Ηπεί
ρων καί των Πέντε Θαλασσών».

Ό  κ. Ρέπουλης, χάριν τού έργου του, μού έζήτησε καί τού έδωκα ολό
κληρο τό αυθεντικό κείμενο των τρομακτικών προς τον Πατριάρχη ανακοι
νώσεων τού Λόϋδ Τζώρτζ, τού λέοντος τής Μεγάλης Βρετανίας δτι, λόγω τού 
ερχομού τού Κωνσταντίνου εις τήν Ελλάδα θά πάθητε τά δσα ύπέστητε τό 
1453! Καί έτσι είχαν έπαληθεύσει αί προβλέψεις τού Β.ρετανού Πρωθυπουρ
γού μέ τήν καταστροφή καί τον χαμόν τού Πόντου, τής Μικράς ’Ασίας καί 
τής ’Ανατολικής Θράκης.

Ό  κ. Νεγρεπόντης, προσκεκλημένος εις τό δείπνο, ήτο δ ωραιότερος 
δλων. Σπόρτης σέ δλα του.

Ή  Κυρία Ν. Πολίτη, μέ τήν καλλιτεχνική ψυχή, αβρά, μέ σκέψεις βα- 
θειές, ή δποία κυριαρχεί εις τό οικογενειακό της βασίλειο·, μάς καλεϊ νά λά- 
βωμεν θέσεις εις τήν τράπεζαν, οπού αρχίζουν συνομιλίες, μεγάλης ποικιλίας. 
Τό μέρος τών πλέον ένδιαφερουσών συζητήσεων, αξίζει, νομίζω, ιδιαιτέρας 
αναγραφής. Κυριαρχούσαν δέ αί απόψεις καί αί διηγήσεις τού Οικουμενικού 
Πατριάρχη.

Εις τό επόμενο: Αί διηγήσεις τού Πατριάρχη διά τον Ελληνισμόν τής 
’Αμερικής. —  Οί θρίαμβοι τής ξενιτεμένης όμογενείας. —  Ή  πρόοδος καί 
ή συμβολή τού Ελληνικού Τύπου. —  Τήν κηδεία τής μεγαλυνθείσης 'Ελλά
δος τών Πέντε Θαλασσών τήν έφοβούντο οί συγκεντρωμένοι, οί συνεργάται 
τού αθανάτου έκ Κρήτης εθνικού Δημιουργού.
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗ Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Αι λεπτομερείς διηγήσεις του.— Κατόπιν οί αύτοεξόριστοι επί
σημοι "Ελληνες συζητούν διά τόν κίνδυνο τού ενταφιασμού τής 
«Μεγάλης 'Ελλάδος». — Τό δανάσιμον μίσος τής Γαλλίας. — ΑΙ 

άποκαλΰψεις ενός Γάλλου επισήμου, πλανωμένου.

Εις τό προηγούμενο σας ανέφερα δτι ό κ. Ν. Πολίτης, πρώην 'Τπουρ- 
γός των Εξωτερικών καί συντελεστής καί συνεργάτης του Δημιουργού τής 
Μεγάλης Ελλάδος των Δύο ’Ηπείρων καί των Πέντε Θαλασσών, προσεκάλε- 
σεν εις δεΐπνον τόν Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιον τόν Δ '.  Είχαν προσ- 
κληθή καί άλλοι αύτοεξόριστοι πολιτικοί, καθώς καί ό ελευθερωτής τής Σμύρ
νης στρατηγός Λεωνίδας Παρασκευόπουλος.

Σ άς περιέγραψα καί τά καλλιτεχνήματα πού έστόλιζαν τό αρχοντικό 
εκείνο Μέλαθρον.

Κατά τήν διάρκεια τοΰ Δείπνου ό πνευματικός ’Αρχηγός τών ’Αλυτρώ
των ώμίλησε διά πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Έκάθητο μετά τής κυρίας 
Πολίτη καί τού πρώην έν Λονδίνο) πρεσβευτού κ. Κακλαμάνου.

Ό  Πατριάρχης διηγείτο κυρίως διά τά θαύματα τής ’Αμερικανικής δρα- 
στηριότητος. Διά τήν έν γένει ζωήν τού Νέου Κόσμου, τήν τόσον διαφορετι
κήν από τήν ζωήν τής Εύρώπης. Ώμιλούσε με κύρος. Διότι είχεν έπισκε- 
φθή τήν ’Αμερικήν δύο φορές. Πρώτον τό 1918, ως Μητροπολίτης ’Αθηνών. 
Ή λθε νά όργανώση τάς Έλληνοαμερικανικάς Κοινότητας. Τότε είχε τήν εύ- 
καιρία νά έπισκεφθή μέγα ,μέρος τών Πολιτειών τής ’Αμερικανικής Δημο
κρατίας. Επομένως ήτο εις θέσιν νά γνωρίζη δλα, σχεδόν, τά ζητήματα καί 
τά προβλήματα τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας. Τήν σύνθεσιν αύτής. Καί 
τά παντοΐα αύτής προβλήματα. Τήν λειτουργίαν τών ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμά
των καί τήν κατ’ εξοχήν πρακτικήν αυτών μορφήν. Τήν δημοσίαν δράσιν τής 
’Αμερικανίδας, μετεχούσης ένεργητικώς εις τήν τεραστίαν ανάπτυξιν τού Νέου 
Κόσμου.

Τό ενδιαφέρον τής εκλεκτής όμηγύρεως καθίστατο ζωηρότερον εκ τών 
σπουδαίων εκείνων Πατριαρχικών διηγήσεων περί τών ’Αμερικανικών περιέρ
γων θαυμάτων.

Κατά τάς στενογραφικάς σημειώσεις μου ό Πατριάρχης ώμιλούσε ακόμα 
καί διά τά τεράστια μηχανικά έργα. Διά τήν ανάπτυξη τής Γεωργίας καί 
Βιομηχανίας. Διά τήν δενδροκομίαν καί πτηνοτροφίαν. Διά τάς ανακαλύψεις 
καί διά τάς έν γένει μεθόδους, τάς έφαρμοζομένας εις δλας σχεδόν τάς έκ- 
δηλώσεις τής ’Αμερικανικής ένεργητικότητος.

Τ ό π α ρ ό ν  κ α ί  τ ό μ έ λ λ ο ν  τ ώ ν  Έ  λ λ η ν ο α μ ε ρ ι κ α ν ώ ν.—
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ΟΙ άκροαταί ή ρώτησαν νά μάθουν, είδικώτερα, διά την ζωήν των Ελλήνων 
τής ’Αμερικής. Ό  Πατριάρχης, δ οποίος είχε μελετήσει τά πάντα —  ως Μη
τροπολίτης ’Αθηνών τό 1918 καί κατόπιν τό 1921 ώς αύτοεξόριστός Μητρο
πολίτης καί πάλιν των ’Αθηνών —  ετόνισεν οτι οί ομογενείς ίού Νέου Κό
σμου, μεταβαίνοντες εις την ’Αμερικήν, συνήθως άνευ πολλών ευνοϊκών καί 
άλλων πνευματικών εφοδίων, κατορθώνουν, πολύ γρήγορα, υπό τήν ίσχυράν 
έπίδρασιν τοϋ περιβάλλοντος, νά μετασχηματιστούν εις επιζήλους παράγον
τας. Καί, συνήθως, άγωνιζόμενοι εις τάς εργασίας των μέ μετανάστας άλλης 
έθνικότητος, κατορθώνουν νά έρχονται εις τήν πρώτην γραμμήν τών προόδων 
μέ τήν δΰναμιν τών προγονικών αρετών. Είναι φιλότιμοι. Καί φίλεργοι, λι
τοί καί οικονόμοι.

Τό δε ενδιαφέρον τιον διά τά ζητήματα τής γενετείρας —  ετόνισεν ιδιαι
τέρως ό Πατριάρχης —  είναι ζωηρότατον. Ό  δε Έλληνοαμερικανικός Τύπος 
—  είπε —  συμβάλλει εις τούτο, ώς πρώτιστος δυναμικός παράγων, διατηρών 
άκοίμητον τήν φλόγα τής αγάπης καί τού ενδιαφέροντος προς τήν άγωνιζο- 
μένην μακρυνήν Πατρίδα. Ό  'Ελληνισμός τής ’Αμερικής, ευδόκιμων ήδη εις 
διαφόρους πρακτικός ενασχολήσεις, περί τά Εστιατόρια, ’Ανθοπωλεία καί 
Ζαχαροπλαστεία —  ήρχισε, κατά τά τελευταία έτη, νά είσελαύνη καί εις τά 
Πανεπιστήμια καί άλλα ανώτερα ’Ακαδημαϊκά 'Ιδρύματα.

Πτωχοί νέοι, κατά εκατοντάδες εις πλείστας Πολιτείας εργάζονται τήν 
νύκτα καί φοιτούν τήν ημέραν εις Πανεπιστήμια. Καί τοιουτοτρόπως, ήρεμα 
καί κατά μικρόν, δημιουργούν εις τον Νέον Κόσμον τάς φάλαγγας τής ελλη
νικής πνευματικής αριστοκρατίας. Τείνομεν νά παρουσιάσωμεν τοιαύτας πνευ
ματικός καί ήθικάς δυνάμεις καί τό τίμιον ελληνικόν όνομα εις τήν ’Αμερικήν, 
αλλά καί νά τρέφωμεν τήν χρηστήν ελπίδα οτι οί νέοι "Ελληνες επιστήμονες 
τού Νέου Κόσμου, θωρακισμένοι μέ τό πρακτικό πνεύμα τής ’Αμερικανικής 
έρεύνης καί επιστήμης —  θά αρχίσουν νά κατέρχωνται καί εις τήν Πατρίδα 
διά νά μεταδώσουν τό νέον πνεύμα καί τάς νέας μεθόδους εις τήν ’Ανατολήν, 
έχουσαν ανάγκην τών τέκνων της τούτων προς δημιουργίαν νέων μεθόδων προς 
πρόοδον. Καί ευημερίαν. Αυτά έτόνισε. Καί δ κόσμος ήκουε μέ άδιάπτωτον 
ενδιαφέρον.

'Όταν έτελείωσαν αί επιτραπέζιοι συνομιλίαι —  μετά τό δεΐπνον ·—  είσ- 
ήλθομεν εις τήν μεγάλην αίθουσαν τής υποδοχής. ’Εκεί ήρχισαν αί συζητή
σεις επί τού φλέγοντος ελληνικού ζητήματος.

Ή  όμήγυρις —  ή συνδεομένη μέ τούς αγώνας διά τό μεγαλείο τής τε- 
τραπλασιασθεισης Ελλάδος που άγωνιούσε διά τήν θλιβερωτάτην τροπήν πού 
έλάμβαναν τά ζωτικά ζητήματα —  ήθελε νά μάθη, έν πάση λεπτομέρεια, τά
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προ ολίγων ωρών λαβόντα χώραν εις την Γαλλική Γερουσία, οπού είχεν,.ανα
πτύξει ό Πατριάρχης τάς έλληνικάς απόψεις.

Έπί τή βάσει των στενογραφικών σημειώσεων πού είχα κρατήσει, άρ
χισα —  κατ’ εντολήν τοΰ Πατριάρχη —  νά διηγούμαι τά διαμειφθέντα, ζω- 
γραφίζων τάς αφηγήσεις μου καί με τάς προσωπικός μου εντυπώσεις περί 
τών μορφών καί τής ψυχολογίας τών γενειοφόρων πατέρων τής Γαλλικής Γε
ρουσίας.

’ Ανέφερα ιδιαιτέρως τον έκτον Γερουσιαστήν, γενειοφόρον, μέ ρυτιδω
μένο πρόσωπο, ό όποιος ήρώτησε: «Καί διά τό Θρακικόν ζήτημα τί πρεπει 
νά γίνη;» Ό  Πατριάρχης, μέ ύφος άγανακτήσεως, άπήντησε: «Έάν θίξητε 
καί τό Θρακικόν ζήτημα, τότε τό ’Ανατολικόν Ζήτημα Όά λάβη τήν θλιβερω- 
τέραν αυτού μορφήν. Έάν έπιτρέψητε νά έπανέλΟη ή Τουρκία εις τήν Κων- 
σταντινοΰπολιν μέ ολας αυτής τάς δυνάμεις καί προεκταθή καί εις τήν Θρά
κην, τούτο Οά προϋπόθεση καί στρατιωτικήν δύναμιν" τότε, άλλοίμονον, θά 
δημιουργήσετε νέας περιπλοκάς καί νέους κινδύνους τής ευρωπαϊκής ειρή
νης».

Έδηλώθη τότε δτι καθίστατο πλέον βέβαιον δτι ή Ελλάδα εύρίσκεται 
εις άμεσον κίνδυνον νά άπολέση όχι μόνον τήν Μ. ’Ασίαν, αλλά καί τήν Θρά
κην. Διότι ό τραγικός πρωθυπουργός, 6 Γούναρης, ό όποιος είχε διαδεχθή 
τον εκ Κρήτης «προδότην», είχε δώσει, έπισήμως, τήν συγκατάθεσίν του εις 
τό Αονδΐνο καί εις τό Παρίσι νά πράξουν οί ισχυροί τής Γής δ,τι αυτοί νο
μίζουν καλλίτερον διά τήν είρήνευσιν τής ’Ανατολής. Συγκατετέθη, προ πάν
των, νά άποχοορήση ή Ελλάδα από τήν Μ. ’Ασίαν καί νά έπανέλθη ή Τουρκία 
εις τά μέρη εκείνα, αλλά παρεκάλει νά ληφθούν μέτρα προστασίας, ώστε νά 
μη εκτεθούν εις νέας σφαγάς καί έξόντωσιν οί "Ελληνες καί οί άλλοι Χριστια
νοί τών εις τούς Τούρκους έκχωρουμένων πάλιν περιφερειών εκείνων.

Ή το  τόσον φοβερόν τό μέγεθος τής εθνικής αυτής καταστροφής, ώστε 
ύπήρχον ακόμη πολλοί έκ τών Φιλελευθέρων ή τών βασιλοφρόνων πού δέν 
μπορούσαν νά πιστέψουν δτι πρόκειται περί τοιαύτης εθνικής αυτοκτονίας.

Αυτήν τήν φρικτήν άποψιν εχοντες ύπ’ δψιν οί εν τώ οΐκω τού πρώην 
υπουργού τών εξωτερικών κ. Πολίτη συγκεντρωμένοι 'Έλληνες επίσημοι, (ομι
λούσαν μέ τήν γλώσσαν τής τρικυμίας. Προ πάντων, δέν θά λησμονήσω μέ 
ποιον άλγος ώμιλούσαν οί κύριοι Ρέπουλης καί Κακλαμάνος, βλέποντες τό 
δραμα τού Πανελληνίου Μεγαλείου κηδευόμενον υπό Ελλήνων ’Ολετήρων.

Πρέπει νά προστεθή δτι τήν Κυριακήν τής 29ης ’ Ιανουάριου 1922 μάς 
έδέχθη καί ένας άλλος επιφανής Γάλλος πολιτικός, ό όποιος έθεωρεΐτο δτι
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έβάρυνε τελειωτικά εις τήν διαμόρφωσιν τής γαλλικής πολιτικής εΐδικώς διά 
την Ελλάδα και γενικότερα διά τήν Κεμαλικήν Τουρκίαν.

Αυτός δ ισχυρός άνθρωπος ήτο δ πρώην πρωθυπουργός Τζώρτζ Λέγκ. 
’Αλλά τήν εποχή εκείνη που μάς έδέχθη ήτο πρόεδρος τής έπ'ι των εξωτερι
κών υποθέσεων τής Γαλλικής Βουλής. Φυσικά, ήτο καί δ δυναμικός παράγων 
διά τά σημερινά καί τά μελλοντικά ζητήματα τής Ελλάδος και εν γένει τής 
Κεμαλικής Τουρκίας.

Ό  Λέγκ έφοβεϊτο —  ως είχε διασαφηνισθή —  τήν Ελλάδα καί ώς μελ
λοντικόν σύμμαχον μιας ίσχυράς νέας Γερμανίας. 'Ό μως επλανάτο, διότι κατά 
τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον ή Ελλάδα έτάχ'θη όχι με τήν Γερμανίαν, 
αλλά με τούς Άγγλο-Γάλλους καί ’Αμερικανούς καί εσωσε τήν τιμή καί τήν 
ελευθερία τής Άνθρωπότητος.

Ό  Λέγκ, όταν μάς εδέχθη, έξεστόμισεν, επί λέξει, καί αυτά:
«'Η  σημασία των ’Αθηνών είναι μεγίστη εν τή ’Ανατολή. Δεν πρόκειται 

περί άλλου τίνος Βαλκανικού Κράτους. Αί Άθήναι κυριαρχούν όλης τής Με
σογείου καί τής Μικράς ’Ασίας. Δεν δυνάμεθα συνεπώς νά έμπιστευθώμεν 
Ελλάδα Μεγάλην εις χεϊρας ενός προδότου τών Συμμάχων, άφωσιωμένου 
εις τήν Γερμανίαν».

’Από αύτήν τήν ιροβεράν πλάνην τού Λέγκ καί τών άλλων Γάλλων επι
σήμων ή Γαλλία συνειργάσθη εις τό Σταύρωμα τής Ελλάδος ώς μελλοντικού 
συμμάχου τής Γερμανίας.

’Αλλά περί τών όσων μάς έξεστόμισε, πλανώμενος, δ Λέγκ καί οι σύν 
αύτώ, θά σάς ομιλήσω εις τό επόμενον.

'Ολόκληρη τήν συνδιάλεξιν τού Πατριάρχου Μελετίου μέ τον Έλληνομά- 
χον Λέγκ θά σάς τήν παρουσιάσω εις τά επόμενα.

ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ Π ΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΛΕΓΚ

Τό Γραφείο του έστολίζετο μέ αίδέριες «’Εννέα Μοϋσες». — Μέ 
όγάλματα Κυμδαλιστοϋ καί Δισκοδόλου.— Διεχέετο ή πνοή τής 
αιώνιας 'Ελλάδος.— "Ομως ό Λέγκ μισούσε όανασίμως τήν φι- 

λογερμανικήν 'Ελλάδα.— Ό  Κωνσταντίνος καί ό Βενιζέλος.

Σ άς ανέπτυξα τά όσα συνέβησαν εις τήν Γαλλική Γερουσία, όπου δ 
Πατριάρχης Μελέτιος έπρομάχησε μέ επιχειρήματα αδιάσειστα υπέρ τών 
Ελληνικών δικαίων.

Έν συνεχεία, ίέπεσκέτρθημεν καί τον πρώην πρωθυπουργόν Τζώρτζ Λέγκ, 
δ δποΐος ήτο τότε πρόεδρος τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί τών έξο> 
τερικών ζητημάτων. Επομένως, ότι έπετεύχθη επίσημος συνομιλία μέ τον
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πανίσχυρον αυτόν πολιτικόν έθεωοείτο δτι ήτο μία εξαιρετική επιτυχία.
Ό  Λέγκ μας (Ορισε, ώς <υραν άκροάσεως, την 9ην πρωινήν τής Κυρια

κής τής 29ης ’Ιανουάριου 1922 εις τήν οικίαν του. Αυτή δμοτς ή ώρα ήτο ανά
ποδη, διότι τήν ημέραν εκείνην δ Πατριάρχης θά λειτουργούσε εις τήν Ε λ
ληνικήν Εκκλησίαν των Παρισίων. Έ φ ’ όσον δέ είχε προαγγελθή ή Πατρι
αρχική λειτουργία, ό Ναός είχε κατακλυσθή από τήν δμογένεια τής Παροι
κίας. ’Αλλά τί να κάμωμεν; 'Η μετάβασίς μας εις τον οίκον του πανίσχυρου 
πρώην πρωθυπουργού ήτο και αυτή σαν ιερό λειτούργημα, εφ’ όσον έπρόκειτο 
περί συνηγορίας υπέρ των εθνικών προβλημάτων μας.

’Έτσι, ακριβώς τήν 9ην πρωινήν όόραν, έφθάσσ,μεν εις τον οίκον του 
Λέγκ. ’Ήμασταν τρεις. Ό  Πατριάρχης, δ πρόεδρος τής Ελληνικής Κοινότη- 
τος των Παρισίων κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλίδης καί του λόγου μου. Τό 
σπίτι του Λέγκ ήτο ένα επιβλητικό Μέγαρο, ιδιοκτησία αυτού τού Γάλλου, 
δ δποίος έθεωρείτο ώς εκατομμυριούχος.

Έφθάσαμεν ακριβώς εις τάς εννέα. Ή  υπηρεσία μάς ώδήγησε εις τό 
ιδιαίτερο γραφείο τού Λέγκ. Αυτό τό γραφείο είχε πλουσίαν διακόσμησιν 
ρυθμού Λουδοβίκου 14ου. Τό άνω μέρος μιας πλευράς ήτο στολισμένο από 
τάς «Εννέα Μούσας», έργο διάσημου καλλιτέχνη τής Γαλλίας. ΤΙ θέα τών 
Έλληνίδων, μέ γοητεύουσαν κλασσικήν άμφίεσιν, μέ χρώματα αιθέρια, προ- 
καλούσε ψυχικήν γαλήνην. Εις εκείνο τό εκτεταμένο γραφείο είδα καί ενα 
χάλκινον κυμβαλιστήν καθώς καί αντίγραφο τού Δισκοβόλου τού Βρετανικού 
Μουσείου. Είδα καί άλλα ελληνικής γλυπτικής ωραία έργα. Αυτός δ άνθρω
πος —  εξακολουθούσα νά σκέπτωμαι —  πού κάθεται εις αυτό τό γραφείο, 
εις τό οποίον κυριαρχεί τό αθάνατο τής Ελλάδος πνεύμα —  πρέπει νά είναι 
ένας ευγενικός, ένας ιδεαλιστής, καί πρέπει νά μάς άκούση μέ εύμένεια καί 
νά μάς βοηθήση μέ δλη τήν ειλικρίνεια υπέρ τής εύοδώσεως τής εθνικής η
μών ύποθέσεως. Σκεπτόμουνα δτι από τούς Πατέρας τής Γαλλικής Γερουσί
ας αί εντυπώσεις μας ήσαν θλιβερώτατες. Διότι αυτοί οί άνθρωποι, έξ αι
τίας ενός θνητού πού κάθεται εις τον μοιραΐον βασιλικόν θρόνον, ζητούν νά 
επαναφέρουν τον Τούρκο Μουσταφά Κεμάλ δχι 'μόνον εις τήν Σμύρνην καί 
εις ολόκληρον τήν Μ. ’Ασία, αλλά καί εις τήν Θράκην, τήν άμοιρη γενέ
τειρά μου. Αυτά εσυλλογιζόμουνα.

"Τστερα από παραμονήν πέντε λεπτών τής ώρας, εισέρχεται δ Λέγκ από 
τό παρακείμενο δωμάτιο. Ό  Λέγκ είναι ένας πολιτικός περίπου 55 ετών. ’Έτσι 
έφαίνετο. Ή  μορφή του ήτο βαρειά. Καί ασυμπαθής. Τό βλέμμα του είχε κάτι 
τό αυστηρό, καί αγριωπό. Εις τό πρόσωπό του κυριαρχούσε τό αίσθημα τής 
άνοικτιρμοσύνης. Ή  δλη του παράστασις έδειχνε τον άνθρωπο τής σιδερένιας 
θελήσεως καί πυγμής.

Ίδιάζον χαρακτηριστικό του ήτο δτι τρέφει μύστακας παχύτατους καί
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αγκιστροειδείς μέχρι των άκρων τής σιαγόνος. Ό  Αέγκ είσήλΟε εις τό Γ,ρα- 
φεΐον μέ απλήν πρωινήν ενδυμασίαν «τρικολόρε». Μάς έχαιρέτησε μέ χει- 
ρατμία. Μόλις δέ έκαθήσαμεν, αντί πόσης άλλης έρωτήσεως τής συνηθισμέ
νης εθιμοτυπίας, αρχίζει αμέσως ένα τρομερόν «φιλιππικόν» κατά του βασι- 
λέως καί κατά του ελληνικού λαού —  «πού τον μετεκάλεσε προς ιδίαν του 
καταστροφήν!» Έβροντοφώνησε τά εξής:

ΛΕΓΚ: —  «Την Ελλάδα την αγάπησα πολύ καί είργάσθην εις την ζω
ήν μου διά νά ιμεγαλυνΟή, όπως είργάσθησαν καί τόσοι άλλοι φιλέλληνες διά 
την χώραν σας, την οποίαν έθεωραύσαμεν ώς ίδικόν μας φιλικόν έδαφος. 
’Αλλά ο βασιλεύς ήνοιξε φοβερόν χάσμα καί έχώρισε τήν Ελλάδα από τάς 
καρδίας μας. Ή  πανηγυρική δέ επιστροφή εις τον θρόνον ενός εχθρού μας, 
έπιβουλευθέντος τήν ασφάλειαν καί ελευθερίαν μας, οτε διεξήγομεν τον υπέρ 
των δλων αγώνα, κατέστησε συνένοχον των εγκλημάτων καί τον ελληνικόν 
λαόν, ό όποιος, διά τούτο, γίνεται άξιος τής τύχης του».

(Αυτά έβροντοφώνησε αυτός ό άνοικτίρμων άνθρωπος διά τον ήρωϊκόν 
ελληνικόν λαόν, ό όποιος, κατόπιν —  κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλε
μον —  ήγωνίσθη καί έσωσε τήν τιμήν καί τήν ελευθερίαν όχι μόνον τής κα- 
τασυντριβείσης Γαλλίας, αλλά καί τής άνθρωπότητος).

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  Μελέτιος, βλέπων καί αυτός μέ .πόσην ωμότητα όμι
λε! ό πρόεδρος τής επί των Εξωτερικών ζητημάτων τής κοινοβουλευτικής Ε 
πιτροπής τής Γαλλίας, καί ότι ετοιμάζεται νά συνέχιση τον «άναβαλλόμενον» 
εναντίον μας, διακόπτει τον Αέγκ μέ τήν εξής λογικήν άπάντησιν:

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  : «’Αλλά ό αλύτρωτος Ελληνισμός, τον οποίον, κύριε 
Πρόεδρε, αντιπροσωπεύω, δέν έσφαλε. Καί όχι μόνον δέν έπραξε τίποτε τό 
άδικον, αλλά καί ήγωνίσθη δΓ δλων τών δυνάμεών του νά προλάβη τό δημιουρ- 
γηθέν χάσμα, περί τού οποίου όμιλεΐτε, πιστός εις τήν πολιτικήν ιδεολογίαν 
τών Συμμάχων καί αφομοιωμένος εις τήν πατροπαράδοτον κατεύθυνσίν του. 
Ό  ’Αλύτρωτος Ελληνισμός διά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, άντετάχθη 
ίσχυρώς εις τού βασιλέως τήν επαναφοράν, ώς μέλλουσαν νά έχη ολέθρια απο
τελέσματα. Τώρα δέ ό αλύτρωτος Ελληνισμός, άποβλέψας εις εμέ ώς ’Αρχηγόν 
του, δεδηλωμένον φίλον τής πολιτικής τού κ. Βενιζέλου, διαδηλοΐ ακόμη μίαν 
φοράν τά ακραιφνή του αισθήματα καί τήν άμετάτρεπτόν του άπόφασιν νά 
συνέχιση τύν αγώνα κατά τής ολέθριας διά τά ελληνικά συμφέροντα, κατωφέ
ρειας τών έν ΆΟήναις. Οί άλύτροοτοι 'Έλληνες πρέπει νά προστατευΟούν. Δέν 
είναι δίκαιον νά υποφέρουν καί οί αθώοι, οί χύνοντες τό αίμά των υπέρ τής 
ελευθερίας. Πληροφορούμαι μέ οδύνην βαθυτάτην δτι από τούς επισήμους κύ
κλους τής Εύρώπης καταστρώνεται πρόγραμμα έκκενώσεως τής Μ. ’Ασίας 
υπό τού Ελληνικού στρατού. Έάν διαταχθή, άμετακλήτως, νά φύγη από τά 
μέρη εκείνα ό στρατός αας, ό όποιος αποτελεί έγγύησιν τάξεως καί περιου-



204 ιΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ Δ. ιΚΑΛΑΙΜΑΧΟΥ

αίας, τί θά απογίνουν ·αΙ μυριάδες των εκεί Χριστιανών μου; Θά εκτεθούν 
οι ταλαίπωροι εις τον όλεθρόν. Πρέπει, έν δνόματι του ανθρωπισμού, νά λά- 
βητε μέτρα νά σώσητε 900.000 "Ελληνας χριστιανούς τής περιοχής, άπει- 
λουμένους διά των σχεδιαζομένων μέτρων».

Ή  μορφή τού Πατριάρχου, όμιλούντος, έφαίνετο ύπωχρος από συγκί- 
νησιν.

ΤΖΩ ΡΤΖ ΛΕΓΚ: Ό  Λέγκ, ό όποιος εξακολουθούσε νά εχη εις το πρό- 
σωπόν του την ιδίαν άνοικτίρμονα άπόχρωσιν, λέγει:

«’Αναμφιβόλους, κατά τον υπό μελέτην διακανονισμόν, μετά τήν άποχώ- 
ρησιν τού 'Ελληνικού στρατού, θά ληφθούν μέτρα έγγυώμενα την ασφάλειαν 
των Χριστιανών τής Μ. ’Ασίας» καί προσθέτει: « ’Αλλά τί τά θέλετε; Αυτός 
ό βασιλεύς τον όποιον έχετε τώρα !είς τον θρόνον, άνέτρεψεν εντελώς την κα- 
τάστασιν, παραίτιος γενόμενος καί τής μεταστροφής τών αισθημάτων τής 
Γαλλίας προς την Ελλάδα. Μάς κατεπρόδωσε, μάς κατέσφαξε, έτουφέκισε, 
διά δόλου, τούς πεζοναύτας μας, μάς επιβουλεύθη. Τοιούτον Βασιλέα έκάλεσε 
καί πάλιν εις τον θρόνον ό Ελληνικός λαός. Μάς είναι αδύνατον νά λησμσνή- 
σωμεν τά παρελθόντα εγκλήματα. Ένεκα τού βασιλέως ολόκληρη ή κοινή 
γνώμη εν Γαλλία έχει έξεγερθή εναντίον τής Ελλάδος».

Βλέπων ό Πατριάρχης ότι ό Αέγκ αγριεύει περισσότερον, προσπαθεί 
νά κάμη κυκλωτικήν κίνησιν καί νά τον άποστομώση, αλλά ό Γάλλος πολιτι
κός γίνεται αποκαλυπτικώτερος, διά τούτο ή συνομιλία γίνεται περισσότερο 
ενδιαφέρουσα.

Ή  συνομιλία μέ τον Λέγκ ήτο κατά τούτο σπουδαία καί αποκαλυπτική, 
διότι μάς είπε περαιτέρω, ότι οι Γάλλοι ιέφοβούντο κυρίως τήν Γερμανίαν, 
καίτοι ήττημένην. Έφοβούντο οτι ή Γερμανία μέ σύμμαχον τήν Ελλάδα κυ
ριαρχούσαν εις τήν Μεσόγειον —  θά κατώρθωνε, εύκολώτερον, νά έπικρατήση 
εις ολόκληρον τήν ’Ανατολήν. Έφοβούντο Παν-γερμανισμόν. "Ομως, έπρό- 
κειτο τότε περί φοβεράς μυωπίας νά αδικήσουν τήν Ελλάδα από φόβον άστή- 
ρικτον, οτι θά εγίνετο προγεφύρωμα τών σχεδίων τής Γερμανικής Αυτοκρα
τορίας.

"Οτι οι γαλλικοί φόβοι ή σαν αστήρικτοι, άπεδείχθη κατά τον δεύτερον 
παγκόσμιον πόλεμον. Τότε ή Ελλάδα, ταχθεϊσα εναντίον τού Γερμανισμού, 
έπολέμησε ήρωϊκά παρά τό πλευρόν τής Γαλλίας καί τών συμμάχων. Καί έ
σωσε τήν τιμήν καί τήν ελευθερίαν τής άνθρωπότητος, Ινώ οι Γάλλοι είχαν 
κατασυντριβή εντός δύο εβδομάδων.

Εις τό επόμενον: *0 Λέγκ αποκαλύπτει τό μυστικόν, διατί οί Σύμμαχοι 
επιζητούν νά παραδώσουν εΙς τον Κωνσταντίνον νά βασιλεύη επί μικράς καί 
ασθενικής Ελλάδος. Τήν τύφλα τους!
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΥΩΠΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖ ΛΕΓΚ

Έφοβεϊτο ότι ή Ελλάδα δά εξακολουθούσε νά είναι όργανον 
του Πανγερμανισμοΰ! — «Τήν τύφλα τους!» — Διότι ή 'Ελλάδα 
κατά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έσωσε τήν κατασυντριβεϊ- 
σαν Γαλλίαν καί τήν τιμήν καί ελευθερίαν τής Άνθρωπότητος.

Ό  Τζώρτζ Λέγκ, ό πρώην πρωθυπουργός, αλλά τώρα παντοδύναμος, ώς 
πρόεδρος τής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί των εξωτερικών ζητημάτων, 
ενώ μάς ώμίλησε κατά τρόπον σκληρότατον καί ιάνοικτΐρμονα, όμως μάς διε- 
φώτισε. Τό άνευ επιφυλάξεων άγριον μαστίγωμα κατά τής Ελλάδος καί προ 
παντός κατά του βασιλέως, μάς έδωσε τήν ευκαιρία νά έννοήσωμεν σαφέστε- 
ρον, τί επί τέλους διελογίζοντο οί κριταί διά τήν τύχην τής Μικράς ’Ασίας 
καί τής ’Ανατολικής Θράκης. Έ νω ό Πρωθυπουργός Πουανγκαρέ μάς ώμί
λησε ιμέ τό «γάντι», μέ γλώσσα διπλωματική, καί δεν ήτα άποκρουστικός, έξ 
εναντίας ·δ Λέγκ άφησε τήν γλώσσα του νά ύπερεκχειλίση από τό Θανάσιμόν 
μίσος τής επισήμου Γαλλίας κατά τής Ελλάδος ένεκα τής επιστροφής τοϋ 
Κωνσταντίνου εις τόν θρόνον του. ’Έπρεπε δε, κατά τούς διαλογισμούς τοΰ 
Λέγκ, νά τιμωρηθούν οι Έλληνες τής μικράς ’Ασίας καί τής Θράκης διά 
τής εκ νέου υπαγωγής αυτών υπό τόν Τουρκικόν ζυγόν.

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ , αποβλέπουν εις τό νά κατευνάση τά νεΰρα τοϋ συνο- 
μιλητοΰ Λέγκ καί νά καταστήση καί αυτόν (τόν Λέγκ) οίωνεί υπεύθυνον, διότι 
επί τής πρωθυπουργίας του ό Κωνσταντίνος κατήλθεν από τήν Ελβετία εΐς 
τήν Ελλάδα, λέγει προς τόν Λέγκ:

«Ά φοΰ  έχετε τοιαύτην γνώμην περί τής άντισυμμαχικής πολιτικής τοϋ 
Κωνσταντίνου, θά έπρεπε νά μή τοϋ επιτρέψετε νά κατέλθη εΐς τήν Ελλάδα, 
άφοΰ νομίζετε ότι θά ήτο επιζήμια εΐς τήν γενικήν πολιτικήν σας».. .

Αυτό τό επιχείρημα τοϋ Πατριάρχη, «ζάλισε τόν υπεύθυνον Γάλλον πο
λιτικόν, ό όποιος μασσώντας φράσεις του, άπήντα: «Ναί, αλλά δέν ήθέλαμε 
νά εμποδίσουμε τόν ελληνικόν λαόν, ό οποίος, διά τής ψήφου του τόν μετε- 
κάλεσε».

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ , συνεχίζουν τήν κυκλωτικήν κίνησιν νά περισφίξη 
διά τής λογικής τόν Λέγκ, λέγει: « ’Εάν έπρόκειτο περί τού Κάϊζερ δέν θά 
έλαμβάνατε τά μέτρα σας;».

ΛΕΓΚ: «Τό πράγμα διαφέρει. Ή  Ελλάς ήτο σύμμαχός μας καί έπο- 
λέμησε παρά τό πλευρόν μας, τού Βενίζέλου κυβερνώντος. Είναι μέγα ατύ
χημα διά τόν λαόν σας οτι έχετε βασιλέα τόν Κωνσταντίνον. "Ενεκα τής πα
ρουσίας του θά φύγετε καί από τήν Μικράν ’Ασίαν. Θά άναγκασθήτε νά
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εκκενώσετε την χοόραν. Είναι, αδύνατον εις τον στρατόν σας νά παρφμείνη 
πλέον των εξη μηνών. ’Ανεξαρτήτως του ότι είναι άποφασισμένον νά εκκε
νώσετε την Μ. ’Ασίαν, είσΟε καί έξηντλημένοι καί στερεΐσθε καί. χρημάτων, 
■ενώ του Κεμάλ ή θέσις, μετά την έκκένωσιν τής Κιλικίας είναι πλεονεκτι
κή από πάσης άπόψεως».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  : «’Αλλά αυτός ό στρατός πού συμπεριλαμβάνει εις 
τάς τάξεις του μυριάδας γηγενείς (Μικρασιάτας), κατά 70% Βενιζελικούς, 
είναι ικανός νά άνθέξη με ηθικόν άκατάβλητον, διότι γνωρίζει οτι δ αγών 
αυτός είναι άγων υπέρ βωμών καί εστιών, περί διαφυλάξεως τής ’Ελευθε
ρίας εις τό πάτριον έδαφος. Ό  Ελληνικός στρατός δύναται νά δώση νέα 
δείγματα καρτεροψυχίας καί ηρωισμού, αφού πρόκειται «περί σωτηρίας των 
πάντων».

ΛΕΓΚ, ξεφεύγων προσθέτει: «’Αλλά θά παρασχεθούν αί δέουσαι εγ
γυήσεις υπέρ τής ασφαλείας των Χριστιανών».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «’Αλλά εγγυήσεις επί τού χάρτου τί σημασίαν έ
χουν; Ίδέτε την τραγωδίαν τής Κιλικίας».

Λ Ε ΓΚ : «’Εγώ προσωπικώς είμαι εναντίον τής Συνθήκης τής Ά γκυ
ρας, ή όποια δέν προέβλεψε υπέρ τής ασφαλείας τών Χριστιανών τής Κιλι
κίας. Ή δη  δέ έλήφθη φροντίς, στηριζομένη επί στερεών βάσεων. ’Άλλως ό 
όλεθρος θά είναι ακαταμέτρητος».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «ΙΙροκειμένου νά γεννηθούν νέοι κίνδυνοι διά τούς 
'Έλληνας τούς αλυτρώτους, δέν θά ήτο καί σύμφωνον προς τό πνεύμα τού 
αύτοκαθ ορισμού καί τής ελευθερίας, τό συνάδον προς την κοινήν επιθυμίαν 
νά προστατευθούν οί Χριστιανοί, αντί παντός άλλου σχεδίου έκκενώσεως τής 
χώρας υπό τού Ελληνικού στρατού, νά έδημιουργείτο ίδιον κράτος Ελληνι
κόν, άπαρτιζόμενον έκ τών χωρών τών Αλυτρώτων καί νά ετίθετο τό νέον 
τούτο Κράτος υπό την προστασίαν τής Γαλλίας καί τής Α γγλίας; Ή  τοιαύ- 
τη λύσις θά έπιδρούσε εύεργετικώς προς σωτηρίαν καί τού ελευθέρου Ε λ
ληνισμού, απαλλασσόμενου τό ταχύτερον τών σημερινών συνθηκών, αί όποια ι 
προκαλούν διεθνείς ανωμαλίας».

ΛΕΓΚ: «Είναι αδύνατον νά άναπτύξητε την ιδέαν ταύτην ενώπιον τής 
Γαλλικής κοινής γνώμης μέ ελπίδα αποδοχής αυτής».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Αλλά δέν πρέπει νά λανθάνη κανένας ότι δ αλύ
τρωτος Ελληνισμός καλλιεργεί πολύ .περισσότερον από τον έν Έλλάδι Ελλη
νισμόν τά δημοκρατικά ιδεώδη καί θά ήδύνατο νά έπιδράση σημαντικώς διά 
τον θρίαμβον τής Δημοκρατίας εις την Ελλάδα».

Ό  Πατριάρχης προέβαλε τό επιχείρημα τούτο, νομίζων ότι θά μαλα- 
κώση ολίγον την ψυχήν τού συνομιλητού, εις τό πρόσωπον τού όποιου εξακο
λουθούσε νά είναι ζωγραφισμένη ή άνοικτιρμοσύνη διά την τύχην τού άλυ-
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τρόπου Ελληνισμού. Ούδέν φυσικώτερον νά προτείνη δ πνευματικός ’Αρχη
γός των ’Αλυτρώτων την δημιουργίαν εν Μικρά ’Ασία κράτους αυτονόμου, 
δημοκρατοποιημένου, αντί νά παραδοθούν, έκ νέου, οι Χριστιανικοί πληθυ
σμοί υπό τό άδυσώπητον φάσγανον του Κεμάλ.

Εις τό επιχείρημα αυτό δ Λέγκ άπήντησε μέ αδιαφορία, σχεδόν μέ α
ποστροφήν. Διά τοϋτο μάς είπε τά έξης παγερά λόγια:

ΛΕΓΚ : «Μάς είναι άδιάφορον πώς θέλουν οι 'Έλληνες νά κυβερνιόνται, 
υπό Δημοκρατίαν ή ’Απολυταρχίαν. Κωνσταντίνος δι’ ημάς δεν ύφίσταται. 
Καί αφού αυτός κάθεται επί του θρόνου, δεν μάς ενδιαφέρει τί κάμνουν ή 
τί σκέπτονται νά κάμουν οί "Ελληνες».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Νομίζω δτι είναι δίκαιον νά κάμετε κάτι νά εμπο
δίσετε την περαιτέρω αδικίαν, την ένεκα του βασιλέως έκσπώσαν εις βάρος 
του δύσμοιρου Ελληνισμού καί εις βάρος τοϋ δύσμοιρου ποιμνίου μου. Τώρα 
μάλιστα, εάν έπρόκειτο νά διεξαχθοΰν έκλογαί, ή βασιλόφρων Κυβέρνησες 
δεν θά έλάμβανε ούτε τό έν τρίτον των ψήφων, τάς οποίας έκέρδισε κατά τάς 
έκλογάς τής πρώτης Νοεμβρίου του 1920».

Έ φ ’ οσον δε δ Πατριάρχης εξακολουθούσε μέ την δύναμιν τής λογικής 
νά πολιορκή τον Λέγκ, τόσον εκείνος έδείκνυε την άκαρδον διάθεσίν του, αλ
λά καί τούς βαίθυτέρους λόγους διατί ή Γαλλία ζητεί νά κληροδοτήση εις τον 
Βασιλέα Ελλάδα μικρόν, ασθενή καί άσήμαντον.

Μάς εΐπε πράγματα, τά όποια άπέφυγαν έπιμελώς νά μάς τά ανακοι
νώσουν οι άλλοι επίσημοι τής Γαλλίας. Ό  Αέγκ διεκήρυξεν δτι οι Γάλλοι 
άποστρέφονται τον βασιλέα διά τά παρελθόντα αδικήματα, αλλά φοβούνται 
ακόμη καί διά τό μέλλον, έφ’ δσον δ από Γερμανίας κίνδυνος κρατεί έν νευ
ρική ύπερδιεγέρσει την γαλλικήν ψυχήν.

’ Ιδού επί λέξει τά βαρυσήμαντα, τά όποια μάς διεκήρυξε δ Λέγκ, δ 
πράιην πρωθυπουργός τής Γαλλίας:

ΛΕΓΚ: «Αυτό είναι ίδικόν σας οικογενειακόν ζήτημα. Καί εσείς καί 
δ Βενιζέλος καί δλοι οί 'Έλληνες, ασοι βλέπουν την καταστροφήν, κάμετε δ,τι 
θέλετε. Δι’ ημάς, επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνος δεν υπάρχει καί δεν έπιθυ- 
μούμεν νά ασχολούμεθα μέ τό όνομά του. Τούτο μόνον, επαναλαμβάνω, δτι 
μέ τον Κωνσταντίνον δέν μπορείτε νά έχετε δ,τι έκέρδισεν ή πολιτική τού 
Βενιζέλου. Ό  Κωνσταντίνος δι’ ημάς ήτο καί είναι 'ένας δορυφόρος καί σύμ
μαχος τής Γερμανίας καί των εχθρών μας. Ή  σημασία τών ’Αθηνών είναι 
μεγίστη είς την ’Ανατολήν. Δέν πρόκειται περί άλλου τίνος Βαλκανικού Κρά
τους. Αί Άθήναι κυριαρχούν δλης τής Μεσογείου καί τής Μικράς ’Ασίας. 
Δέν δυνάμεθα συνεπώς νά έμπιστευθώμεν Ελλάδα Μεγάλην ενός προδότου 
τών Συμμάχων, άφωσιωμένου καί τοόρα είς την Γερμανικήν πολιτικήν».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «’Αλλά δέν μπορείτε όμως νά παρίδητε καί τον Ά -
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λΰτρωτον Ελληνισμόν, έχοντα πρωτεύουσαν την Κωνσταντινούπολιν ·μέ 500.000 
Έλληνας, διότι τότε δημιουργέιται νέον έδαφος δια νέαν δροίσιν τής Γερ
μανίας εν ’Ανατολή. Διότι προφανώς καί υμείς άντιλαμβάνεσθε δτι δέν ήμ- 
πορεΐτε νά εύρητε αντιστάθμισμα εις την φιλίαν των Τούρκων, οΐ όποιοι Οά 
προσπαθήσουν νά σάς έκμεταλλευθούν εις τάς παρούσας άνάγκας των, διά νά 
σάς εγκαταλείπουν καί πάλιν εις την πρώτην δοθησομένην στιγμήν. Διά τό 
ιμΐσος υμών κατά του Κωνσταντίνου θυσιάζετε την ασφαλή φιλίαν ιών ’Αλυ
τρώτων καί τέμνετε νέαν οδόν άντιθέτως προς την πατροπαράδοτον ’Ανατο
λικήν πολιτικήν σας».

ΑΕΓΚ : «’Όχι, δέν θά άφήσωμεν ποτέ την πατροπαράδοτον πολιτικήν 
μας, βάσις τής οποίας είναι ό ’Ανθρωπισμός καί ή Δικαιοσύνη. Επαναλαμ
βάνω καί πάλιν δτι θά πράξωμεν ο,τι δυνατόν διά την ασφάλειαν τών Χρι
στιανών τής ’Ανατολής».

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  εγείρεται καί ό κ. Λέγκ προσθέτει:
ΑΕΓΚ : «Λυπούμαι δτι φεύγετε τήν Τρίτην. Οί βουλευταί μας, άναχω- 

ρούντες από τό Σάββατον διά τά μέρη των, δέν θά επιστρέφουν τήν Δευτέ
ραν, αλλά τήν Τρίτην, επομένως δέν μένει καιρός νά λάβω μεν τήν τιμήν νά 
σάς άκούσωμεν καί εις τήν ’Επιτροπήν τής Βουλής επί τών Εξωτερικών Ζη
τημάτων, όπως έγινε ήδη εις τήν Γαλλικήν Γερουσίαν».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Σ ά ς ευχαριστώ πολύ καί σάς παρακαλώ νά ανα
κοινώσετε τάς σκέψεις μου καί τάς υπέρ τών Χριστιανών μου παρακλήσεις 
μου εις τήν ’Επιτροπήν, τής οποίας προεδρεύετε».

ΑΕΓΚ: «Θά τό πράξω μετά πάσης προθυμίας».
Μάς έχαιρέτησε ένθέρμως, καί κατήλθε μεθ’ ημών τήν κλίμακα, συνο- 

δεύσας ημάς μέχρι τής εξοο θύρας τού ήγεμονικού του μεγάρου.

"Όταν έπιστρέψαμεν εις τό ξενοδοχεϊον Μ Α ΖΕ ΣΤΙΚ , έσχολιάζαμεν τά 
τρομερά λόγια πού εϊχαμεν ακούσει από τον άνοικτίρμονα εκείνον άνθρωπο. 
Ή μεθα δμως ευχαριστημένοι, διότι από τήν ειλικρινή άιθυροστομίαν τού 
προέδρου τής Κοινοβουλευτικής ’Επιτροπής επί τών ’Εξωτερικών Ζητημά
των, κατωρθοόσαμεν νά εχωμεν σαφεστέραν άντίληψιν τής θέσεως ημών απέ
ναντι τής Γαλλίας, ή οποία ολίγον βραδύτερον θά μάς έδίκαζε καί θά κατε- 
δίκαζε εις θάνατον τον υπόδουλον Ελληνισμόν διά τής μαχαίρας τού Τούρ
κου Μουσταφά Κεμάλ. Ή  ειλικρίνεια καί ή ώμότης τού Λέγκ μάς ήτο ιδιαι
τέρως ευεργετική διά τήν καθόλου διάγνωσιν τών σημείων τών καιρών. Διά 
τής αποκαλυπτικής γλώσσης αυτού τού ανθρώπου κατωρ'θώσαμεν νά έννοή- 
σιομεν καί τον επιφυλακτικόν πρωθυπουργόν Πουανγκαρέ, όπως θά σάς ανα
πτύξω εις τά επόμενα.
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Είς τό επόμενο : Συζήτησις τοΰ Πατριάρχη με τον επιφυλακτικό 
Γάλλο πρωθυπουργό Ραϋμόνδον Πουανγκαρέ. —  "Ύστερα συζήτησις καί 
με τον Κλεμανσώ, τον πρώην φιλέλληνα!

ΣΥΝΔΙΑΛΕΞ1Σ ΤΟ Υ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥΑΝΓΚΑΡΕ

Φαρμακωμένος καί αύτός. — Ύπέρμαχος καί αύτός του Κεμάλ. 
— Ή  συμβουλή του νά έκκενώσωμεν τήν Μ. ’Ασίαν. — Κίνδυ
νος καί διά τήν Θράκην. — Ή  ανδρική καί υπερήφανη γλώσσα

τοϋ Πατριάρχη.

Μετά τήν αποκαλυπτικήν συνδιάλεξιν του Πατριάρχη Μελετίου μέ τον 
Τζώρτζ Λέγκ εις τήν ηγεμονικήν κατοικίαν του τήν 29ην ’ Ιανουάριου 1922, 
έπεσκέφθημεν έπειτα κα'ι τον πρωθυπουργό Ραϋμόνδο Πουανγκαρέ. Ή το 
τότε 62 ‘ετών. Ταύτοχρόνως δέ κατείχε καί τό Χαρτοφυλάκιο τοΰ 'Υπουρ
γείου των ’Εξωτερικών. Ή  μορφή του, μέ ύπογένειο, έφαίνετο αρχοντική, 
άλλα αυστηρή, χωρίς ίχνος μειδιάματος. Ό  Πουανγκαρέ ειχεν έκλεγή βου
λευτής είς ήλικίαν 27 ετών. Έκτοτε υπηρέτησε τήν πατρίδα του ώς Γερου
σιαστής, ως πρωθυπουργός, ώς πρόεδρος δέ τής Γαλλικής Δημοκρατίας επί 
επτά έτη, τό 1913— 1920. 'Υπήρξε δέ καί ώς συγγραφευς γονιμώτατος. Μέ
χρι τοΰ 1922 είχεν έκδώσει ένδεκα τόμους επί πολιτικών θεμάτων.

Ό  Πουανγκαρέ είχε πρωταγωνιστήσει καί διά τήν συμμαχικήν νίκην 
τοΰ πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτός ήτο δ άνθρωπος, τοΰ οποίου τήν 
εΰμένειαν έζητήσαμεν νά μάς χαρίση υπέρ σωτηρίας τών ’Αλυτρώτων, ευρι
σκομένων έν κινδΰνω νέας δουλείας.

’Αλλά, όπως δ Λέγκ, ήτο καί αυτός φαρμακωμένος. Ώ ς πρωθυπουργός 
δ Πουανγκαρέ καί ταύτοχρόνως κατέχων καί τό χαρτοφυλάκιο τοΰ υπουρ
γείου τών Εξωτερικών, είχε πάθει από πολιτικήν, άξιοθρήνητον, μυωπίαν. 
Καί δέν έβλεπε, δπως είχαν πάθει. από στραβισμόν δλοι τους, προκειμένου νά 
τιμωρήσουν τήν Ελλάδα, τήν όποιαν εφοβοΰντο καί ώς μελλοντικό ο'ργανον 
τοΰ Καϊζερικοΰ Παγγερμανισμού! Είχε πάθει δέ καί δ Πουανγκαρέ από πο
λιτικόν στραβισμόν, διότι, έπειτα, κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, 
ή Ελλάδα, ταχθεΐσα εναντίον τοΰ Γερμανισμοΰ, έπολέμησε ήρωϊκά παρά τό 
πλευρόν τής Γαλλίας καί τών Συμμάχων. Καί έσωσε τήν τιμήν καί τήν ελευ
θερίαν τής ΆνΟρωπότητος, ενώ οί Γάλλοι — οί συμπατριώτες τοΰ Λέγκ καί 
τοΰ Πουανγκαρέ—  είχαν κατασυντριβή εντός δύο εβδομάδων!

Ό  Π Ο Υ Α Ν ΓΚ Α ΡΕ  επιφυλακτικός καί μυωπάζων (δπως καί δ άνοι-

14
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κτίρμων καί σκληρός Τζώρτζ Λέγκ) μας είπε μέ διπλωματική γλώσσα τά 
έξης έπ'ι λέξει:

«’Έχομεν συγκεντρώσει ολην την προσοχήν μας εις τήν είρήνευσιν τής 
’Ανατολής. Έκουράσθη υπέρ τό δέον αυτή ή ’Ανατολή. Καί έχει ανάγκην 
ειρήνης διά να επούλωση τά τραύματά της. Καί ή Ελλάς πολδμεΐ διαρκώς 
έπ'ι δέκα ετη. Και ή Τουρκία επίσης. Καί είναι φυσικόν δτι έξηντλήθησαν 
αί δυνάμεις των ακόμη περισσότερον καί από τάς τών Ευρωπαϊκών Κρατών. 
Εις τήν Γαλλίαν είναι απολύτως αδύνατον νά στείλη εις τήν ’Ανατολήν έστω 
καί ένα στρατιώτην καί νά δαπανά έστω καί ενα φράγκον. Είναι καθ’ ολο
κληρίαν έξηντλημένη. ’Αλλά καί ή Ελλάς, μετά τήν εκκένωσιν τής Κιλικίας, 
δεν είναι πλέον εις θέσιν νά αντιμετώπιση τάς δυνάμεις τού Κεμάλ. Διά τούτο 
Οεωρούμεν δτι είναι ανάγκη νά κλεισθή ή ειρήνη. Καί σείς πρέπει νά κάμετε 
προς τούτο δ,τι έξαρτάται εκ τής σεβασμίου θέσεώς Σας».

Εις τάς άποκαρδιωτικάς δσον καί ασυστάτους γνώμας τού Γάλλου πρω
θυπουργού, ό Πατριάρχης είχε τήν αρμοδιότητα νά υπόδειξη δτι ή Γαλλία 
θά κινδυνεύση. Είπε τά εξής:

«Φοβούμαι, Κύριε Πρόεδρε, δτι ή .ειρήνη ή πραγματική, τήν οποίαν 
έπιθυμούμεν δλοι μας, δεν θά είναι εκείνη, ή άρμόζουσα. Διότι ό Κεμάλ, κα
τόπιν τής Συνθήκης τής Άγκυρας, καί τής ύποχωρήσεως τού Ελληνικού 
στρατού εντεύθεν τού Σαγγαρίου, αντιλαμβάνεται τήν θέσιν του ως νικητού 
καί εννοεί νά ύπαγορεύση τούς ορούς τής ειρήνης. Διά τούτο δμιλεΐ ήδη όχι 
μόνον περί έκκενώσεως τής Μικράς ’Ασίας, αλλά καί περί επιστροφής είς τήν 
Τουρκίαν ενός μεγάλου μέρους τής Θράκης καί περί καταργήσεως τών δι
καιωμάτων τής μειοψηφίας. ΔΓ εμέ δέ ό όποιος έ'ζησα τό περισσότερον μέρος 
τής ζοτής μου εν μέσω τού ’Αραβικού κόσμου, είναι σαφώς αντιληπτόν, δτι 
ό τρόπος ούτος τής διαπραγματεύσεως ειρήνης μετά τού Κεμάλ, θά έχη αν
τίχτυπον καί είς αυτήν ταύτην τήν Γαλλίαν εν τή κατοχή τής Συρίας».

Ό  Γάλλος πρωθυπουργός, οίωνεί θιχθείς δτι 6 Πατριάρχης τού υπο
δεικνύει κινδύνους τής Γαλλίας, δτι επομένως ή πολιτική του ήτο εσφαλμένη, 
εσπευσε νά τον διακόψη, λέγων:

«'Ό λως τό εναντίον, ή μετά τού Κεμάλ προσωρινή συνθήκη τής Γαλ
λίας, έσχεν εύχάριστον αντίκτυπον δχι μόνον είς τήν Συρίαν, αλλά καί είς 
τό Μαρόκον, δ Σουλτάνος τού οποίου εσπευσε νά έκφράση τήν χαράν του, ή 
δέ Γαλλία, ως Μουσουλμανική Δύναμις, δεν δύναται νά παραβλέψη τά αι
σθήματα τών Μουσουλμάνων υπηκόων της».

’Ανεξαρτήτως τού δτι δ Πατριάρχης είχε δίκαιοι νά βλέπη τά πράγμα
τα δπως τά είπε καί οί λόγοι του τώρα νά φαίνωνται ώς προφητικοί, διότι έ- 
δημιουργήθη, έκτοτε, ισχυρόν άντιγαλλικόν ρεύμα καί είς τήν ’Αφρικήν καί
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εις την Συρίαν, έ'σπευσε νά έπικαλεσθή την γαλλικήν δικαιοσύνην υπέρ των 
X  ρ ι στ ιανών, π ρ ο σθ έ σας:

«Τα αισθήματα των Μουσουλμάνων είναι ικανοποιημένα διά τής ελευ
θερίας τήν όποιαν απολαμβάνουν από τήν γαλλικήν διοίκησιν καί περιμένο- 
μεν τώρα νά άποδειχθή ή μέριμνα τής Γαλλίας ώς Χριστιανικής Δυνάμεως 
καί διά τούς υπό ζυγόν δουλείας διατελούντας Χριστιανούς».

Π Ο ΤΑ Ν ΓΚ Α ΡΕ : «Αυτό ακριβώς προσπαθούμεν νά έπιτύχωμεν, έφ’ 
δσον είναι δυνατόν, κατόπιν τής καταστάσεως, ή οποία έδημιουργήθη εις τήν 
Ελλάδα από ενός καί πλέον έτους».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Κατανοούμεν καί ήμείς τάς δυσκολίας, αλλά άδυ- 
νατούμεν νά πιστεύσωμεν ότι, διά μίαν πλάνην των ελευθέρων Ελλήνων, πρέ
πει νά άφήσητε εις τήν δουλείαν, ή καί νά επαναφέρετε έλευθερωθέντας Χρι
στιανούς εις τήν προηγουμένην κατά στάσιν, εξ αιτίας τού σφάλματος εκείνου 
των εν Έλλάδι».

Π Ο ΤΑ Ν ΓΚ Α ΡΕ : «Διά τούς υπό τήν Τουρκίαν Χριστιανούς Οά ληφθή 
κάθε δυνατή πρόνοια».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Θά ήτο δυνατόν, τουλάχιστον, ή πρόνοια αύτη νά 
έκδηλωθή εις εγγυήσεις πραγματικός;».

Π Ο ΤΑ Ν ΓΚ Α ΡΕ : «Θά ζηιηθώσιν εγγυήσεις πραγματικαί, τάς οποίας 
δέν δύναμαι νά σάς εΐπω από τούδε. Δέον νά συμφωνήσωμεν μετά των Συμ
μάχων ’Αγγλίας καί ’ Ιταλίας. Λεν θά κάμωμεν ειρήνην μονομερή. Τά λη- 
φθησόμενα μέτρα θά βασισθούν επί τής δικαιοσύνης, ώστε ή ειρήνη νά είναι 
πραγματική. 'Η  συνθήκη τής Άγκυρας ύφίσταται καί δέν δυνάμεθα νά οπι
σθοχωρήσω μεν».

Ό  Πουανγκαρέ διά των τελευταίων του λόγων μάς είχε δώσει «μαχαι
ριά στήν καρδιά», διότι μάς είπεν δτι ή βάσις τής είρηνεύσειος τής ’Ανατο
λής θά είνσ,ι ή Γάλλο - Κεμαλική συνθήκη, ή οποία, ώς γνωστόν, τονίζει «πε
ρί έπανακτήσεως τής Μικράς ’Ασίας καί τής ’Ανατολικής Θράκης υπό των 
Τούρκων».

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  έρωτήσας τον Πουανγκαρέ, εάν ό Κεμάλ δέν δε- 
χθή τούς δρους τής ειρήνης, τούς οποίους θά νομίσητε δικαίους, ελαβεν τήν 
άπάντησιν: «Πρέπει νά τούς δεχθή καί ό Κεμάλ». Δηλαδή, μέ άλλους λό
γους, τό κύριον πρόσωπον θά τό παίξη ό Σατράπης τής Άγκύρας καί από 
τήν καλήν θέλησιν καί εύμένειαν αυτού θά έξαρτηθή ή τελική λύσις τού προ
βλήματος τής ’Ανατολής.

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  έπειτα ήρώτησεν: «Δεδομένου δτι εκ των προτέ- 
ρων αποκλείεται πίεσις επί τού Κεμάλ διά Συμμαχικών δυνάμεων, δέν μένει 
παρά ό Ελληνικός στρατός διά τήν πίεσιν ταύτην, ώστε νά έπιτευχθή λογι
κή καί δίκαια ειρήνη;
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Άλλα δ Πουανγκαρέ είχεν άλλας ιδέας καί έδωκεν τήν εξής αποκαρδιω
τικήν άπάντησιν:

«Καί ό Ελληνικός Στρατός δεν δΰναται πλέον νά αντισταθή είς νέαν 
έπίθ.εσιν τοϋ Κεμάλ καί διά τούτο πρέπει νά κλεισθή ειρήνη πριν έπέλΟη με
γαλύτερα καταστροφή. Πρέπει νά έπικρατήση ή φρόνησις εις τους "Ελλη
νας, καί νά άποσυρθοΰν από τήν Μικράν ’Ασίαν.

Έχρειάζετο νά δαθή μία υπερήφανος άπάντησις, είς εκείνα τά φαρμα
κερά λόγια του Γάλλου πρωθυπουργοί), δ οποίος μάς είχε πληγώσει κατά
στηθα.

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  με τό μέτωπον υψηλά, εκπρόσωπων τήν στιγμήν 
εκείνην τό πανελλήνιον φρόνημα, είπε προς τον συνεργάτην διά τον σφαγια- 
σμόν των ελληνικών δικαίων τά έξης: «Δε ύποτιμώμεν ουδέ ή,μεϊς τον κίνδυ
νον εξ έπιβέσεως εναντίον του Ελληνικού στρατοί) δι’ δλων των δυνάμεων του 
Κεμάλ, τάς όποιας του επιτρέπεται νά συγκέντρωση ή βελτιουμένη μετά τήν 
συνθήκην τής Άγκυρας θέσις του. Αλλά ή θέσις των Ελληνικών στρατευ
μάτων είς τό Ασιατικόν μέτωπον πρέπει νά παραβάλλεται δχι προς τήν θέ- 
σιν τών Γαλλικών στρατευμάτων είς τό μέτωπον τής Κιλικίας, αλλά προς τήν 
Οέσιν του γαλλικοί) στρατοί) εις τό Ρούρ. Οί υπό τά όπλα "Ελληνες στρατιώ- 
ται εν Μικρά Ά σία  είναι κατά 70% εξ ιθαγενών Ελλήνων, οί όποιοι, παρά 
τήν κόπωσίν των, είναι αναγκασμένοι νά ύπερασπισθοϋν τό πάτριον έδαφος 
από νέαν υποδούλωσιν τήν όποιαν προβλέπουν ιάπαισίως καταστροφικήν. Ευ- 
ρίσκονται προ του σκληρού διλήμματος, ή νά ΐδουν καταστρεφομένας, έκ 
νέου τάς οικίας των καί σφοίζομένους, ή φεύγοντας τούς συγγενείς των, ή νά 
παρατείνουν τον πόλεμον εναντίον του Κεμάλ».

Ό  Π Ο ΤΑΝ ΓΚ ΑΡΕ, έννοήσας ότι οί λόγοι τοϋ Πατριάρχου ϋπεδήλουν 
ότι οί 'Έλληνες δεν αύτοκτονοϋμεν έτσι ατιμωτικά, αλλά εϊμεθα έτοιμοι νά 
ανάψω μεν τήν πυρκαϊάν καί νά έξασφαλίσωμεν τά ιερά καί τά όσια τής ήρωϊ- 
κής φυλής, χύνοντες καί τήν τελευταίαν ρανίδα αίματος ημών —  ένόμισε κα
λόν νά μάς χαρίση τήν εξής νέαν συμβουλήν:

Π Ο ΤΑ Ν ΓΚ Α ΡΕ : «Αποφεύγετε τοιαυτας αντιλήψεις, από τάς οποίας 
είναι δυνατόν νά προέλθουν νέαι συμφοραί. Επαναλαμβάνω, ότι ημείς δέν 
θά άφήσωμεν τους Χριστιανούς είς τήν τύχην των. Θά κάμωμεν ό,τι δυνατόν 
όπως γίνη εκατέρωθεν δικαία ειρήνη».

Αϋταί ήσαν αί περίφημοι τελευταίοι διαβεβαιώσεις τοϋ Γάλλου πρωθυ
πουργού ότι — όπως είπα είς τον Πατριάρχην άμα έφύγομε-— «θά μάς πα
ραδώσουν μεν ως πρόβατα νά μάς προφυλάξη ό λύκος, αλλά θά δώσουν επί 
τοϋ χάρτου αύστηράν εντολήν είς τον λύκον νά μην καταβροχθίση τά πρό
βατα» !

Έν πάση περιπτώσει, τό κέρδος ήτο σημαντικόν, διότι μέ αυτήν τήν
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συνέντευξιν ένεβαθύναμε καί εις τάς σκέψεις του Πουανγκαρέ, δ όποιος έβά- 
ρυνε εις τον εγκληματικόν διακανονισμόν τής μαύρης τύχης των Ελλήνων 
τής Μ. ’Ασίας καί τής ’Ανατολικής Θράκης. Μάς παρέδιδε, προς σφαγήν, 
εις τό φάσγανον τοΰ Τούρκου Μουσταφά Κεμάλ.

Εις τό επόμενο: Συνδιάλεξις τού Πατριάρχου Μελετίου καί με 
τον πρώην πρωθυπουργόν Τζώρτζ Κλεμανσώ, τον πρώην φιλέλληνα, ό 
όποιος έπωνομάζετο «Τίγρις τής Γαλλίας».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΚΛΕΜΑΝΣΩ

Αύτός, πού διά την μαχητικότητα που έπωνομάζετο «Τίγρις τής 
Γαλλίας», είχεν άφιερώσει τήν ζωήν του, επί εξήντα χρόνια, 

υπέρ τής 'Ελλάδος. — Τί μάς είπε, σάν φαρμακωμένος.

"Ύστερα από τήν δραματική συνομιλία τού Πατριάρχη Μελετίου με 
τον πρωθυπουργό Πουανγκαρέ -—δ όποιος ζητούσε νά φύγωμεν από τήν Μι
κρόν ’Ασίαν καί από τήν Θράκην, διά νά μή πάθωμεν μεγαλυτέραν συμφο
ράν—  έπεσκέφθημεν καί τον πρώην πρωθυπουργό Τζώρτζ Κλεμανσώ, ό ό
ποιος, διά τήν μαχητικό,τητά του, έπωνομάζετο από τούς συμπατριώτης του 
ως ό «Τίγρις τής Γαλλίας».

Τότε πού τον έπεσκέφθημεν ήτο 81 ετών,
Αύτός ό «Τίγρις», ώς πολιτικός, είχε δραματική ιστορία. 'Υπηρέτησε 

τήν πατρίδα του ώς βουλευτής, ώς Γερουσιαστής καί ώς πρωθυπουργός. Καί 
ώς μαχητικός δημοσιογράφος. Εκείνο πού μάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι 
δτι ό Κλεμανσώ έλάτρευε τήν Ελλάδα. 'Όταν δέ προ πολλών ετών ίδρύθη εις 
τό Παρίσι ό «Σύνδεσμος τών Γάλλων Φιλελλήνων», είχεν υπηρετήσει ώς 
’Αντιπρόεδρος, με πρόεδρον τον Ώμόλλ, ό όποιος άλλοτε ήτο Διευθυντής τής 
Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής τών ’Αθηνών.

Πρέπει νά προστεθή οτι τό 1918 ό Κλεμανσώ είχεν έκλεγή καί ώς μέ
λος τής «Γαλλικής ’Ακαδημίας τών ’Αθανάτων». Είχεν αφιερώσει δέ τήν ζωήν 
του εις τον αγώνα υπέρ τών Εθνικών Δικαίων τής Ελλάδος.

Αυτός ήτο ό μεγάλος Φραντσέζος Φιλέλλην, ό όποιος εις ηλικίαν 81 
ετών, μάς έδέχθη εις τό ερημητήριό του τών Παρίσιων. Είχε συγκινηθή οτι 
τον έτίμησε ό έκ τής ήρωϊκής Κρήτης Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος.

Έν προλόγω πρέπει νά τονισθή ότι ό Κλεμανσώ, ό πατέρας τής Γαλλι
κής πατρίδας, άφιερώσας τήν ζωήν του καί εις τήν υπηρεσίαν τής ελληνικής
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πολιτικής ύποθέσεως, μας (ομίλησε καί αυτός μέ μεγάλην αηδίαν διά τούς 
συγχρόνους 'Έλληνας, ώς υπαιτίους τής καταστροφής των διά του δημιουρ- 
γηθέντος — μέ τάς έκλογάς τής 1ης Νοεμβρίου 1920—  άντισυμμαχικού κα
θεστώτος.

Ό  Π AT Ρ IA  ΡΧΗ  Σ , μόλις άντίκρυσε την κάπως ήλιοκαή μορφήν τοϋ 
«Τίγρεως», έκαμε τό φιλοφρόνημα προς τον ύπέργηρον πρώην πρωθυπουρ
γόν δτι τον βλέπει άριστα εις την υγείαν του καί τον ήρώτησε πώς ήτο τό 
ταξίδι του εις την "Απω ’Ανατολήν.

Ό  «Τίγρις» είχε κολακευΟή δτι έπροξένει εις τον ’Αρχηγόν τής Ελλη
νικής ’Ορθοδοξίας την έντύπωσιν νεάζοντας καί μάς ήρώτησε «πώς είναι ή 
υγεία τοΰ Βενιζέλου καί που εύοίσκεται τώρα;».

Ό  Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ  είπε τά δέοντα δτι ό «πρώην Έλλην πριοΟυπουρ
γός σκέπτεται νά συνέχιση τό μακρυνό ταξίδι του εις τό Δυτικόν Ήμισφαί- 
ριον».

Κ ΛΕΜ ΑΝ ΣΩ : «"Ωστε δεν σκέπτεται νά έπανέλθη γρήγορα εις τήν Ε λ
λάδα;».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «"Ετσι φαίνεται, κατόπιν τής θλιβεράς τροπής πού 
έχουν λάβει τά ελληνικά πράγματα».

Ό  ΚΑΕΜ ΑΝΣΩ, ό όποιος — ώς μάς είπε—  θεωρούσε τον ’Ελευθέ
ριον Βενιζέλον «ώς ενα τών μεγίστων άνδρών τού αίώνος», έκίνησε τήν κε
φαλήν του σάν νά ήθελε νά οίκτείρη τον'Ελληνικόν λαόν καί προσέθεσε: «Τί 
νά τον κάμω; ’Έκαμε σφάλματα, αλλά έκαμε καί μεγάλο καλό εις τήν πα
τρίδα του. Είναι αξιοκατάκριτος ή διαγωγή απέναντι του».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «"Ο,τι έγινε, κύριε Πρόεδρε, έγινε. Τώρα είναι και
ρός νά κυττάξετε πώς πρέπει νά σωθή ή Ελλάδα από τά σφάλματά της».

Ό  ΚΛΕΜ ΑΝΣΩ, ό όποιος πραγματικά έχει καταναλώσει τήν ζωήν του 
καί ώς επιστήμων καί ώς συγγραφεύς καί ώς δημοσιογράφος, καί ώς βου
λευτής καί ώς π ρ υφυπουργός καί ώς ’Αντιπρόεδρος τού «Φιλελληνικού Συν
δέσμου τών Παρισίων» υπέρ τής αναδείξεως τού νεωτέρου Ελληνισμού, εν
θυμούμενος δτι οί "Ελληνες μετά μίαν περίλαμπρον νίκην τών Συμμάχων, 
μετά τών οποίων συνεπολέμησε καί ή Ελλάδα —  έπανέφεραν εκ τής εξορίας 
ένα έχθρόν τού Συμμαχικού άγώνος —  ιέκίνησε νευρικά τά χέρια του καί 
τήν κεφαλήν του καί είπε: «Δέν θέλω νά ακούσου πλέον περί Ελλήνων. Ε ξήν
τα χρόνια τής ζουής μου κατηνάλωσα υπερασπιζόμενος αυτούς, αλλά έφάνη- 
σαν ανάξιοι. Έπρόδωσαν όλον τον κόσμον καί ιδίως τά συμφέροντα τής ίδι- 
κής των πατρίδος».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Λησμονείτε, κύριε Πρόεδρε, δτι έχετε αγαπήσει τήν 
Ελλάδα μέ τάς άρετάς της καί τάς ελλείψεις της; Διότι, δυστυχώς, αυτό θά
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πή Ελλάδα. Καθ’ δλην την διάρκειαν τής τρισχιλιετούς Ιστορικής ζωής της, 
είναι κράμα αρετών καί ελαττωμάτων».

Κ Λ ΕΜ ΑΝ ΣΩ : «Αύτό είναι αληθές. ’Αλλά αυτό, τό όποιον εκαμεν ή 
Ελλάδα εις τό 1920 υπερβαίνει κάθε μωρίαν, καί τό γεγονός τούτο υποβιβά
ζει τούς "Ελληνας εις την συνείδησίν μου, ώστε νά μην τούς λογαριάζω πλέον. 
Ευτυχώς, δι’ αυτούς, δτι δεν με έ ρωτούν οί διευθύνοντες σήμερον την Γαλλι
κήν πολιτικήν».

Άλλα ό Κλεμανσώ, ό όποιος είχε χάσει κάθε ύπόληψιν διά τον Ελλη
νικόν λαόν, διότι, μόνος του, διά τών ιδίων του χειρών, ήνοιξε τό βάραθρον 
τής ίδικής του καταστροφής, όμιλών με τοιαύτην αποστροφήν —  ενεφανίζε- 
το ώς ό πατέρας, ό όποιος πονεΐ διά την οδόν τής απώλειας, την όποιαν ακο
λουθεί τό παιδί του, τό σπλάχνον του.

Διά τούτο ό Πατριάρχης, έχων ύπ’ ο'ψιν του δτι ό Κ λ ε μ α ν σ ώ  δεν (ομι
λούσε ώς εχθρός, αλλά ώς φίλος πονών, ώς πατέρας όδυρόμενος, ε'σπευσε, 
εύστόχως, νά προσθέση:

«Θά επιθυμούσα, κύριε Πρόεδρε, νά διευθύνετε την γαλλικήν πολιτικήν. 
Καί είμαι βέβαιος δτι θά έγίνοντο όλιγώτερα σφάλματα. Θά έλαμβάνατε ύπ’ 
δψιν καί τούτο: δτι δεν είναι όλοι οί "Ελληνες πού διέπραξαν τό σφάλμα τό 
όποιον κατακρίνετε. Καί προ πάντων, δέν είναι δίκαιον νά τιμωρηθή ό αλύ
τρωτος Ελληνισμός διά τά σφάλματα τών εν Έλλάδι. Διότι, ακριβώς περί 
τούτου πρόκειται τήν στιγμήν αυτήν. Έγκαταλείπονται καί πάλιν εις τήν διοί- 
κησιν τών Τούρκων οί αλύτρωτοι "Ελληνες διά νά τιμωρηθούν οί διαπράξάν
τες τό σφάλμα».

Κ Λ ΕΜ ΑΝ ΣΩ : «Αυτό είναι λυπηρόν, αλλά ή δλη ακαταστασία είναι 
αναγκαία συνέπεια τού διαπραχθέντος εν Έλλάδι εγκλήματος».

Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Μή λησμονείτε, κύριε Πρόεδρε, δτι καί ό ίδικός 
σας λαός, ό όποιος είναι πολιτικώς ώριμώτερος τού Ελληνικού, έκινδύνευσε 
νά διαπράξη άνάλογον έγκλημα νά παραδώση τήν Γαλλίαν εις τούς μπολσε
βίκους τήν επαύριον τής νίκης. Έδέησε δε νά έπέμβη ή μεγάλη προσωπικό- 
της τού Κλεμανσώ, τού «Πατρός τής Νίκης», διά νά σωθή ή Γαλλία. Δέν είναι, 
λοιπόν, δίκαιον, δι’ εν σφάλμα, όσον μεγάλο καί άν είναι, νά παύση τό ενδια
φέρον σας διά τήν Ελλάδα. Είμαι βέβαιος δτι, όταν, μετ’ ολίγον, τήν ίδήτε 
καί πάλιν αξίαν τών ελπίδων σας, θά επανακτήσετε τά προς αυτήν παλαιά 
αίσθήματά σας».

Κ Λ ΕΜ ΑΝ ΣΩ : « Ά !  Εις αυτήν τήν ήλικίαν δέν ελπίζω νά τό ΐδω».
Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Η Σ : «Έ γώ  τό ελπίζω καί πιστεύω δτι θά τό ίδήτε. ’Ελ

πίζω τουλάχιστον δτι τρέφετε τά αυτά αισθήματα διά τούς Κωνσταντινουπο- 
λίτας καί όλους τούς αλυτρώτους "Ελληνας, οί οποίοι έχουν ύποστή τόσας 
συμφοράς καί δέν εύθύνονται καθόλου διά τήν έπελθούσαν εν Έλλάδι μετά-
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βολήν, προς την οποίαν εξακολουθούν νά άνθίστανται. Μένουν δέ σταθεροί 
καί ακλόνητοι είς την άντίληψίν των μαζί με δλον τον έν διασπορά Ελληνι
σμόν. 'Τπέ,ρ αυτών των Ελλήνων, οι όποιοι με εξέλεξαν ’Αρχηγόν των, ζητώ 
τό ενδιαφέρον σας, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι καί σήμερον ή γνώμη σας 
βαρύνει διά την ρύθμισιν τής πολιτικής καταστάσεως».

Ό  Κλεμανσώ έξέφρασε την συμπάθειαν του υπέρ τών ’Αλυτρώτων καί 
ειπεν ότι «παν ο,τι έξαρτάται από αυτόν θά τό πράξη».

Ή ρώτησε δέ καί την καταγωγήν τού Πατριάρχη. "Οταν δέ τού είπα 
ότι κατάγεται από την ώραίαν καί ήρωϊκήν Μεγαλόνησον, έτόνισεν οτι «τρέ
φει μεγάλην έκτίμησιν διά τούς Κρήτας, οί όποιοι, βέβαια, άνεδειξαν ένα τών 
μεγίστων άνδρών τού αίώνος».

Ή  έπίσκεψις είς τό ησυχαστήριο τού Κλεμανσώ είχε μάλλον φιλικόν χα
ρακτήρα. ’Αλλά καί εκ τής όλως φιλικής εκείνης συνομιλίας κατεδείχθη μέ
χρι ποιου βαθμού είχε δηλητηριαστή ή γαλλική ψυχή κατά τής Ελλάδος 
άπό τού ανώτατου άρχοντος μέχρι τού τελευταίου πολίτου. Έχάσαμε τό παν. 
'Τπέστημεν τάς μεγίστας τών Ουσιών είς αίμα καί είς οικονομικήν έξάντλη- 
σιν. Καί κινδυνεύομεν νά χάσωμεν όλους τούς καρπούς τών απελευθερωτικών 
μας αγώνων. Καί ποιο τό κέρδος άπό τήν συμφοράν τής 1ης Νοεμβρίου τού 
1920; Τό μαύρο κέρδος ήτο ότι διά μίαν πλάνην τού δυστυχισμένου Ελλη
νικού λαού, μάς έλάκτισαν οί πανίσχυροι νικηταί τού πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία. Διά νά άναγγείλη ό Βρεταννός πρωθυ
πουργός Λόϋδ Τζώρτζ προς τον Πατριάρχην οτι θά πάθωμεν τρομακτικήν 
συμφοράν, σάν εκείνην τής 29ης Μαΐου τού 1453, όταν οί Τούρκοι κατέλυ
σαν την έν Βυζαντίω Ελληνικήν Αυτοκρατορίαν. Καί ήκολούθησαν τής μαύ
ρης σκλαβιάς τά τετρακόσια χρόνια. Τώρα κατ&δικάσθησαν καί πάλιν είς 
μαύρη σκλαβιά οί "Ελληνες τού Πόντου, τής Μικράς ’Ασίας καί τής ’Ανα
τολικής Θράκης. Διά νά ζήση μερικά ακόμη χρόνια ένας 'θνητός!

Είς τό επόμενο: Ή  συγκέντρωσις είς τό Παρίσι τών παλαιών Γάλλων 
φιλελλήνων. Ή σαν οί διανοούμενοι, πού επιθυμούσαν νά τιμήσουν τον τρα
γικό Πατριάρχη, άναχωρούντα είς Κωνσταντινούπολιν.
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Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

'Ο παρεπιδημών δυστυχισμένος πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος. — 
Τό "Αποχαιρετιστήριο Δείπνο.— Συγκινητικοί διακηρύξεις. — Τό 
αιώνιο ελληνικό πνεϋμα.— ‘Υμνωδίες διά τό ελληνικό μεγαλείο.

"Οπως εις τό Λονδΐνον, έτσι καί είς τό Παρίσι, τό πέρασμα του Οικου
μενικού Πατριάρχη Μελετίου, υπήρξε γόνιμον είς εργασίαν θετικήν καί δια- 
φωτιστικήν.

Τις ήμερες έκεΐνες, υστέρα από τό Λονδίνο, παρεπιδημούσε είς τό Π α
ρίσι καί ό δυστυχισμένος πρωθυπουργός τής Ελλάδος, πού είχε διαδεχθή 
τον έκ Κρήτης «προδότην», τον δημιουργόν τής «Μεγάλης Ελλάδος των δύο 
ηπείρων καί των πέντε θαλασσών». Λοιπόν, ό τραγικός τής δυστυχισμένης 
Ελλάδος πρωθυπουργός ζητούσε καί ίδρωνε διά νά κατορθώση νά γίνη δε
κτός είς τό Παρίσι από τον πρωθυπουργό Ραϋμόνδο Πουανγκαρέ. Τό ζητού
σε ως έλεος, νά τύχη έστω καί ολίγων λεπτών άκροάσεως άπό τον κυβερνών- 
τα τάς τύχας τής Γαλλίας. ’Αλλά δεν τό κατώρΟωσε.

Κάποια δε γαλλική έφημεριδούλα — έκεΐνες τις ημέρες—  είχε αναγγεί
λει δτι ό πρωθυπουργός τής Ελλάδος, ό Γούναρης, ’έγινε δεκτός άπό τον πρω
θυπουργό Πουανγκαρέ. Τήν επαύριον ή ιδία έφημεριδούλα διέψευσε τήν εΐ- 
δησιν, «κατά άνωτέραν επιταγήν».

Ά λλ ’ ενώ δ ταλαίπωρος πρωθυπουργός τής δυστυχισμένης Ελλάδος 
διήρχετο τάς ημέρας του μετά τής ακολουθίας του έν καταφρονήσει, ανιών 
πώς νά περάση τον πολύτιμον χρόνον του, ημείς εΐχαμεν είσελάσει είς τά μέ
γαρα τών κραταιών τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Ναι μέν δεν έπιτελέσαμεν 
θαύματα, διά μαγικής ράβδου, καί δεν μετεστρέ/ψαμεν τήν χαραχθεΐσαν γαλ
λικήν πολιτικήν, όμως ώρισμένα σημεία τών ανακοινώσεων τού Πατριάρχη 
προεκάλεσαν σοβαρές σκέψεις είς τάς τάξεις τών υπευθύνων.

Ένώ δε ή εις τήν Ελλάδα παρουσία τού δυστυχισμένου Μονάρχη άνέ- 
τρεψεν έξ ολοκλήρου τήν απέναντι τής Ελλάδος πολιτικήν τών νικητών Συμ
μάχων καί έδωσεν αφορμήν είς τούς φίλοτούρκους τής ’Αγγλίας καί τής Γαλ
λίας νά έκμεταλλευθούν, επί ιδία ώφελεία τήν άπομάκρυνσιν τού εξαίσιου έκ 
Κρήτης, τού μεγαλοπράγμονος δημιουργού τών Συνθηκών Νεΐγή καί Σ ε
βρών, δμως ή έν Ευρώπη παρουσία τού μεγαλοπράγμονος Μελετίου δεν έμει
νε άτελεσφόρητη.

Ό  Πατριάρχης είχε τήν ευκαιρίαν νά υπόδειξη μερικάς απόψεις επω
φελείς, αί όποΐαι έπροξένησαν βαθείαν έντύπωσιν είς τήν Γαλλικήν Γερουσίαν.
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Καί είς τον πρωθυπουργόν Πουανγκαρέ. Καί γενικώς εις τούς Φραντσέζους 
επισήμους. Καί έσπειρεν εις τάς ψυχάς των κάποια αμφιβολία, μήπως, ένι- 
σχύοντες τον Μουσταφά Κεμάλ, ανοίγουν, διά των ιδίων των χειρών, τον τά
φον των Γαλλικών συμφερόντων, ιδιαιτέρως είς την Συρίαν. Καί ακόμη τούς 
άφησε νά εννοήσουν δτι Οά χάσουν καί τών ’Αμερικανών την συμπάθειαν, 
τούς όποιους υπολογίζουν. Προσέθεσε δέ ό Πατριάρχης καί δτι αί μυριάδες 
τών είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας Ελλήνων καί ’Αρμενίων, έχουν την ικανό
τητα νά επηρεάζουν καί τον ’Αμερικανικόν τύπον εναντίον τής φιλοτούρκου 
πολιτικής τής Γαλλίας. Επίσης καί τον Αμερικανικόν Κλήρον καί ιδιαιτέ
ρως τήν τεραστίαν ’Αμερικανικήν Όργάνωσιν «υπέρ τής περιθάλψεως τών έν 
’Ανατολή Χριστιανών, Ελλήνων καί ’Αρμενίων, σφαζσμένων καί καταδιωκο- 
μένων».

Δεν γνωρίζω εάν τό τάκτ τών παραδεδεγμένων διπλωματικών εθίμων θά 
έπέτρεπε είς ούδένα ’Αντιπρόσωπον τής Ελλάδος νά όμιλήση προς τούς Γάλ
λους επισήμους μέ την εύτολμία τού ’Αρχηγού τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης.

’Αλλά, ανεξαρτήτως τών επισήμων παρουσιάσεων — μετά τήν ’Αγγλίαν 
•—  καί είς τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν, έδωκεν ό ’Αρχηγός τών ’Αλυτρώτων καί 
τήν ευκαιρίαν νά συγκεντρωθούν είς μεγάλην αίθουσαν τού Majestic σημαί- 
νοντες 'Έλληνες καί έξέχοντες Γάλλοι Φιλέλληνες, πρώτην φοράν, μετά τό
σων μακροτάτων μηνών καθολικήν έκλειψιν τών φίλων μας από τού προσώ
που τής γής.

Είχεν όργανωθή εις τήν Μεγάλην Αίθουσαν τού ξενοδοχείου αποχαιρε
τιστήριο Δείπνο πρός τιμήν τού Πατριάρχη, πορευομένου είς τήν «Πόλιν τών 
’Ονείρων».

Εΐδα εκεί — κατά τήν συγκέντρωσιν Ελλήνων καί Γάλλων—  πολλές 
συμπαθητικές φυσιογνωμίες ακραιφνών Φιλελλήνων. Έσυνηθίσαμεν οί Πανέλ- 
ληνες νά τούς αγαπούμε καί νά τούς σεβόμαστε καί νά τούς ευγνωμονούμε δι’ 
δσα είχον μοχθήσει, ώς έρευνηταί τού κλασσικού, τού μεσαιωνικού καί τού 
μεταβυζαντινού καί τού νεωτέρου 'Ελληνισμού. Τούς εϊχαμεν αγαπήσει μέ ευ
γνωμοσύνη καί δι’ δσα έμόχθησαν καί ώς συνήγοροι τών δικαίων ιού άγωνι- 
ζομένου Ελληνικού Κόσμου, όταν τάς τύχας τής μεγαλυνθείσης πατρίδος κυ
βερνούσε ό δημιουργός τής «Μεγάλης Ελλάδος».

Είδα εκεί είς τήν Ιστορικήν συγκέντρωσιν τον Ώμόλλ, τον άλλοτε Διευ
θυντήν τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής τών ’Αθηνών, ό όποιος διετέ- 
λεσε καί Πρόεδρος τού «Φιλελληνικού Συνδέσμου τών Παρισίων», οτε ό Κλε- 
μανσώ κατείχε τήν Άντιπροεδρίαν. Άντίκρυσα τήν συμπαθή φυσιογνωμίαν 
τού Φουζέρ, πού είχε καταναλώσει τήν ζωήν του είς τήν έρευναν τού μεγα
λείου τής κλασσικής Ελλάδος. Νά καί άλλες ευγενικές μορφές, πού τις έπα-
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νέβλεπα, άφ ’ οτου—  τό 1911 —  τούς «γνώρισα εις τό «16ον Διεθνές Συνέδριο 
των ’Ανατολιστών». Νά δ Κάρολος Ντήλ, σοφός .μελετητής του Ελληνικού 
Μεσαιωνικού μεγαλείου, ό άφιερώσας την ζωήν του εις την ερευνάν τής 'Ι 
στορίας καί τής Τέχνης τού Βυζαντίου. Νά καί 6 Περνώ, ό ύπατος των Νεο
ελληνιστών τής Γαλλίας. ’Έβλεπα εκεί τον συγγραφέα Σεραντάμ, τού οποίου 
τά έργα, ιδιαιτέρως περί τών κινδύνων τού Παγγερμανισμού, είχαν γίνει πο
λύκροτα. Έχαιρέτισα καί τον Έντουαρντ Ντριώ, τον συγγραφέα τής «'Ιστο
ρίας τού ’Ανατολικού Ζητήματος», ευρύτατα γνωστόν καί εις τον ελληνικόν 
κόσμον. Παρέστησαν δέ καί πλεΐστοι άλλοι πολιτευόμενοι, μεταξύ τών οποίων 
ό Γκαστόν Ντεσάμ, δ Τζεράρ, δ Μόρισον, ήρως τού παγκοσμίου πολέμου, 
άπολέσας τό χέρι του είς τά πεδία τής Γαλλικής τιμής. Έστόλιζαν δέ οί φιλέλ
ληνες την κυρίαν πλευράν τής τραπέζης — δπου είχαν παρακαθήσει—  καί οί 
ίδικοί μας πρώην υπουργοί καί πρεσβευταί, καθώς καί δ δαφνηφόρος ελευ
θερωτής τής ’ Ιωνίας στρατηγός Λεωνίδας Παρασκευόπουλος.

Είς τό τιμητικόν δειπνον εύρέθηκα μεταξύ τού κ. Γκριμανέλη, τμήμα
τά ρχ ου τού υπουργείου τών Έσιυτε ρικών καί άλλοτε Νομάρχου τής Μασσα
λίας, καί τού κ. Μπέρλ, τού θερμού φιλέλληνος, προσφιλεστώτου είς τό Παν
ελλήνιο. Παραπλεύρως είδα καί τον φίλον τών Ελλήνων Γερουσιαστή Μπε~ 
ράρ καί τον άκούραστον πρόμαχον τής Ελληνικής 'Τποθέσεως Αύγουστον 
Γκωβαίν. Ή  όμήγυρις ήτο 'επιβλητική. Καί σημαντική. Οί "Ελληνες δημο
σιογράφοι, δ κ. ΓΙύρρος, διευθυντής τής λαμπράς γαλλοφώνου «Έφημερίδος 
τών Έλλήνιον» καί δ σπινθηροβόλος κ. Λέων Μακκάς, πού στολίζει τώρα καί 
τάς στήλας τού «’Εθνικού Κήρυκος», μού είπαν δτι, ύστερα από τον παγερόν 
άνεμον πού έξαπέλυσεν ή συμφορά τής 1ης Νοεμβρίου τού 1920, είναι ή 
πρώτη φορά δπου οί "Ελληνες συναντώνται είς ώραίαν συγκέντρωσιν μέ τούς 
παλαιούς Γάλλους συναγωνιστάς τού Ελληνικού μεγαλείου.

Κατά τό δειπνον, ύστερα από μ άκρο τάκον μηνών, παγεράν σιγήν, ήκού- 
σθησαν λόγοι συμπάθειας καί δικαιοσύνης υπέρ τής Ελλάδος, σφαγιαζόμε
νης.

Ό  κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλίδης, πρόεδρος τής Ελληνικής Κοινότη- 
τος τών Παρισινόν, προεδρεύσας τού δείπνου, «χαιρέτισε τον Πατριάρχην, 
πορευόμενον νά κλείση τον θρόνον τών ή ροδών καί μαρτύρων.

Κατόπιν «ομίλησαν διάφοροι ρήτορες, μεταξύ τών δποίων καί δ διάση
μος Φουζέρ, δ ερευνητής τού κλασσικού Ελληνικού μεγαλείου. ’Έπειτα «ομί
λησε δ δαφνηφόρος στρατηγός Παρασκευόπουλος καί τελευταίος δ Πα
τριάρχης.

'Ο λόγος τού φιλέλληνος Φουζέρ, ύμνητού τού κλασσικού ελληνικού με
γαλείου, ήτο εξαίσιος. Ό  ρήτωρ είχεν εξάρει καί τήν σημαντικήν άποστο-
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λήν, την οποίαν έχει εν ’Ανατολή Πατριάρχης τής υψηλής ιδεολογίας του 
Μελετίου. Τό αριστοτέχνημα του Φουζέρ προεκάλεσε χειροκροτήματα.

’Αλλά καί ό δαφνοστεφής στρατηγός των Μικρασιατικών θριάμβων, έξυ- 
μνήσας τά δημοκρατικά ιδεώδη, έδειξεν δτι είναι εγκρατής καί του λόγου, 
όμιλήσας εις ώραίαν γαλλικήν γλώσσαν.

Τ·οΰ Πατριάρχη δ λόγος ήτο μία υψηλόφρων έπίκλησις προς τό αθάνα
τον Γαλλικόν πνεύμα, τό όποιον έχει ερμηνεύσει τήν ιερότητα τών ’Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων. Έν όνόματι δε τών ευγενιών παραδόσεων του Γαλλικού ’Έ 
θνους έπεικαλέσθη ά,μέρισταν τήν ένίσχυσιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας υπέρ 
τής μαρτυρικής Χριστιανικής ’Ανατολής. Ή  έντύπωσις υπήρξε βαθυτάτη.

Μετά τό δεΐπνον έξεχύθημεν άνά τάς πολυτελείς αίθουσας τού ξενοδο
χείου M ajestic οπού έπεράσαμεν, κατά ομίλους, ώρες αλησμόνητες, πέραν 
τού μεσονυκτίου.

Μέ τοιαύτας εντυπώσεις καί με τήν ελπίδα ανατολής καλλίτερων ημερών 
εις τήν Γαλλία, τήν κοιτίδα τών θερμοτέρων φιλελληνικών παραδόσεων, άφή- 
σαμεν τό Παρίσι, σπεύδοντες εις τήν Κωνσταντινούπολιν, δπου ύψιστα συμ
φέροντα απαιτούσαν, ώς τάχιστα, τήν εκεί παρουσίαν τού Οικουμενικού Πα
τριάρχη.

’Αλλά είχε γεννηθή ένα πρόβλημα. 'Η  παραφροσύνη τής 'Ιεράς Συνό
δου τών ’Αθηνών, ή θυγατέρα, είχε δικάσει τον Πατριάρχην τής ’Ορθοδόξου 
Οικουμένης! Καί τον κατεδίκασεν εις καθαίρεσιν! Τον ύπεβίβασεν ε,ίς τήν 
τάξιν τών Μοναχών! Ώρίσθη δέ δπως συλληφθή ό Μοναχός Μελέτιος καί 
έγκλεισθή έφ’ δρου ζωής, εις τήν Μονήν τών Στροψάδων!!

Επομένως έθεωρήθη ώς ασύνετο νά φθάσωμεν εις τήν Κωνσταντινού- 
πολιν ούτε μέσω Πειραιώς, ούτε διά τού σιδηροδρομικού σταθμού τής Άδρια- 
νουπόλεως, δπου καραδοκούσαν οι γνωστοί «Φαλαγγίται».

Ταυτοχρόνους δμως τό Βρεταννικό Ναυαρχείο έκρινεν ώς άσύμφορη τήν 
γνώμη τού πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτζ, δπως είς τον Πατριάρχην διατεθή 
ένα πολεμικό καί νά φθάση είς τήν έδραν του υπό τήν προστασίαν τών βρε- 
ταννικών τηλεβόλων!

ΤΙ μόνη συνετή λύσις ιέκρίθη δτι ήτο αυτή: Μάς εχορηγήθη ενα γαλλι
κό σκάφος, ή «Ταντλά» — γερμανικό λάφυρο—- πού θά μάς μετέφερε από 
τήν Μασσαλίαν κατ’ ευθείαν είς τήν «Πόλιν τών ’Ονείρων».

Είς τά επόμενα: Είς τήν Σαρδό καί Κορσική.—  Τό Ίόνιον πέλαγος. 
Καί τό Αίγαΐον. Τά Ελληνικά Νησιά. Καί διά τού Ελλησπόντου καί τής 
ΙΙροποντίδος είς τά Πατριαρχεία.
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κ Α Τ ’ ΕΥΘΕΙΑΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

Ή  διαδρομή άπό την Μεσόγειο. — Συγκινητικοί σκηναί είς τόν 
'Ελλήσποντον. — Ή  άποκάλυψις τοΰ μυστικοϋ τής καταστροφής. 
— Ή  άποδεωτική υποδοχή είς τήν «Πόλιν τών ’Ονείρων». — Ή 
Πύλη τής φρικτής ’Αγχόνης. — «'Υπάρχει δι’ όλους μας δέσις

είς τόν Γολγοδά!»

Σ άς έχω αναφέρει ότι το Βρεταννικό Ναυαρχείο έθεώρησε δτι ήτο α
σύμφορη ή γνώμη τού πρωθυπουργού Λόϋδ Τζώρτιζ, όπως διατεθή διά τον 
Πατριάρχην τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης αγγλικό πολεμικό σκάφος διά νά 
τόν μεταφέρη είς τήν Κωνσταντινούπολι μέ βρετανικά τηλεβόλα. Κατόπιν 
τούτου έκρίθη όπως διατεθή ένα εμπορικόν σκάφος, τό όποιον θά μάς μετέ
φερε κατ’ εύθεΐαν από τήν Μασσαλία.

’Έτσι τήν Ιην Φεβρουάριου άφήναμεν τό Παρίσι καί τήν επαύριον έ- 
φθάσαμεν είς τήν Μασσαλίαν, όπου ε’ίχαμεν έπιβιβασθή είς τήν «Τάντλα». 
ΤΗτο ενα γερμανικό «λάφυρο», είς κατάστασιν άθλίαν. "Ητο παμπάλαιο. Καί 
ακάθαρτο. Καί άνέδιδε καί άνυπότρορη δυσοσμία. Μέ αυτήν τήν «Τάντλα» 
έπεράσαμεν μεταξύ τών νήσων Σαρδώ  καί Κορσικής. Έπειτα διήλθομεν άπό 
τά στενά τής Μεσσήνης, τά όποια, τήν νύκτα, μέ τά φεγγοβολήματα τών δια
φόρων συνοικισμών, παρουσία,ζαν ένα έκπαγλο μεγαλείο.

Τήν άλλην ημέραν, 3 Φεβρουάριου, ή «Ταντλά» είσήρχετο είς τό Ίόνιον 
Πέλαγος. Τό μεσονύκτιον έχαιρετίσαμε τό Ταίναρον. Καί διά τών ακρω
τηρίων τής Μάνης καί τής νήσου τών Κυθήρων εύρέθημεν τήν αυγή (4 Φε
βρουάριου) είς τήν θάλασσα τού Αιγαίου. Τί ωραίος τώρα καταγάλανος ου
ρανός, γλυκύς καί αίθριος. Τά συμπλέγματα τών Νήσων τού Αιγαίου μέ τις 
μενεξειδένιες κορυφές τών βουνών, παρουσίαζαν είς τά μάτια μας όλα τά α
παράμιλλα κάλλη τής ελληνικής γής.

Τό πρωί (5 Φεβρουάριου) είσερχόμεθα είς τό στενά τού Ελλησπόν
του, είς τήν Ευρωπαϊκήν πλευράν τού οποίου, ιάντίκρυσα μέ δάκρυα τήν πο- 
νεμένη γενέτειρά μου τήν Μάδυτο, άρχαίαν τών Αθηναίων αποικίαν. "Ητο 
μισοκατεστραμενη. Οί πρόκριτοι τής Ελληνικής Κοινότητος τών Δαρδανελ- 
λίων (τής ασιατικής πλευράς) καί τά Ελληνόπουλα τών Σχολείων καί οί Πρό
σκοποι ήλθαν μέ βάρκες καί έπολιόρκησαν τό καράβι. Έψαλλαν θρησκευτι
κούς ύμνους. Καί πατριωτικά τραγούδια προς τιμήν τού Πατριάρχη. Οι 
πρόκριτοι άνήλθαν είς τό καράβι διά νά χαιρετίσουν τόν Άπεσταλμένον τής 
Θείας Πρόνοιας καί νά δεχθούν τήν ευλογίαν του. Άντηλλάγησαν χαιρετι
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στήριοι λόγοι. Προσφωνήσεις. Καί αντιφωνήσεις. Έτονίσθη τό: «Εύλογημέ- 
νος εν όνόματι Κυρίου»!

Είχα συγκινηθή άνιτικρύζοντας την άμοιρη γενέτειρά μου, μισοκατε- 
στραμένην από τούς βομβαρδισμούς τοϋ πολέμου. Έθρήνησα, όραματιζόμε- 
νος καί τήν αυριανήν συμφοράν. Τον αυριανόν χαμόν όχι μόνον τοϋ Πόντου 
καί τής Μ. ’Ασίας, άλλα καί τής ’Ανατολικής Θράκης.

Οι πρόκριτοι, βλέποντες την θρηνωδία καί τον σπαραγμόν, ήρώτησαν 
τον Πατριάρχη τί συμβαίνει; Διατί ό συμπατριώτης θρηνεί σπαραξικάρδια;

Καί ό Πατριάρχης τούς άπήντησε: «Οι Κριταί τής Γής μάς έχουν κα
ταδικάσει εις νέαν αιχμαλωσίαν. Νά διατί ό Καλλίμαχος θρηνεί, ένθυμούμε- 
νος τον Προφήτη 'Ιερεμία καί τήν αιχμαλωσία τοϋ ’ Ισραήλ, θρηνοΰντος επί 
των ποταμών τής Βαβυλώνος!».

’Επί πλέον, συγκινημένος καί αυτός μέχρι δακρύων, τούς άνέφερε λε
πτομέρειας δτι λόγω τής σημερινής πολιτικής καταστάσεως εις τήν Ελλάδα, 
έξεπέσαμεν από τήν συμμαχία των Νικητών. «"Ότι ένεκα τούτου χάνομεν τήν 
Μ. ’Ασίαν καί τήν Θράκην»! Καί προσέθεσεν: «'Ό μως, ας έτοιμασθώμεν νά 
άντικρύσωμεν συμφοράν, άς όργανωίθώμεν διά νά στηρίξωμεν τάς ελπίδας μας 
εις τάς ιίδικάς μας δυνάμεις».

'Ύστερα από τά τελευταία παρήγορα λόγια τού Πατριάρχη, οτι ό ιερός 
αγών ιθά συνεχισθή, οι πρόκριτοι, κατασυγκινημένοι κατήλθον από τήν κλί
μακα τής «Τάντλα», ή όποια συνέχισε τήν πορείαν της από τού Ελλησπόντου 
προς τήν Προποντίδα. Τήν νύκτα ή «Τάντλα» ©ισήρχετο εις τά ήρεμα νερά 
τής βασιλίδος τών πόλεων. Ήγκυροβόλησε παρά τον "Αγιον Στέφανον, προ- 
άστιον τής Κωνσταντινουπόλεως, καί τήν αυγή εύρέθημεν άντικρύ τής 'Αγίας 
Σοφίας, τού ιερού τούτου σεβάσματος τής προγονικής ημών εύκλειας.

Μετ’ ολίγον ή «Ταντλά» πολιορκεϊται. ’Ατμάκατοι αναρίθμητοι συρίζουν 
δαιμονιωδώς. Μυριάδες κόσμου, επί θαλαμηγών καί άλλων πλοίων, κατακλύ
ζουν τό στόμιον τού Βοσπόρου καί τού Κερατίου. 'Όλη ή Κωνσταντινούπο
λης, μέ τό εκατομμύριο τού .πληθυσμού της είναι επί ποιδός. Δεν έμεινε στέ
γη οικίας, δεν έμεινε κατάρτι πλοίου, πού νά μή είχαν άναρριχηθή αί μύρ
μηγκα! τών λαϊκών μαζών.

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους κανείς δέν ενθυμείται παρόμοιον συνα
γερμόν εις τήν Κωνσταντινούπολιν, από τήν ηλιόλουστη εκείνην ημέραν τής 
σφίξεως τού Πατριάρχη.

Κατά τήν ομολογίαν καί αυτών τών Τούρκων καί τών Ευρωπαίων, κα
νείς από τούς Αύτοκράτορας δέν θά είδε τοιαύτην εικόνα παλλαϊκού συνα
γερμού.

’Επιτροπή τής 'Ιεράς Συνόδου καί τού Μικτού Συμβουλίου, ύστερα από 
μίαν άριστουργηματικήν προσφώνησιν τού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Γρη-
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γορίου καί ιμετά τήν άντιφώνησιν τού Πατριάρχη, μάς παρέλαβαν από την 
πολιορκουμένην «Ταντλά» και μέ .ατμάκατον διεσχίσαμεν τον Κεράτιον κόλ
πον κατευθυνόμενοι εις τά Πατριαρχεία. Βενζινάκατοι, φέρουσαι τιμητικάς 
φρουράς των Συμμαχικών δυνάμεων, ,μάς περιβάλλουν, ως τιμητική συνο
δεία. Ό  Πατριάρχης — εις τά στήθη τοϋ οποίου δ Μητροπολίτης Χαλκηδό- 
νος έτοποθέτησε τούς δικεφάλους, εμβλήματα τής περασμένης Αύτοκρατορι- 
κής Ελληνικής δόξης —  είναι φωτοβόλος κα'ι μεγαλοπρεπής. Περιβάλ
λεται από ουρανίαν αιγλην και κατασυγκινημένος χαιρετίζει τά πλήθη, 
πού είχαν πλημμυρίσει τον Κεράτων. Φθάνομεν εις τό Φανάρι. Διά μέσου 
θριαμβευτικών αψίδων, όταν εύρέθημεν .ενώπιον τών πυλώνων τού Πατριαρ
χείου, ό Α ρχηγός τών Αλυτρώτων έγονυπέτησεν εμπρός εις τήν κλειστήν 
θύραν τής τρομεράς ’Αγχόνης. Έσωριάστηκε. Καί «θρήνησε. Ποιός ξέρει τί 
εΐπεν κατά τήν προσευχήν εκείνην τής θρηνω'δίας, κατά τήν όποιαν οί παρι- 
στάμενοι έρριγήσαμεν. Δεν θά λησμονήσω ποτέ εκείνο τό θρηνητό.

Στον ένθρονιστήριον λόγον του, πού έξεφώνησε τήν ημέραν εκείνην, ά- 
νεφέρθη καί εις τον διχασμόν τών ’Αρχιερέων. ΔΙέ βαθυτάτην συγκίνησιν, 
ή οποία τον έπνιγε καί προς κατάπληξιν όλων, οί όποιοι δεν έγνώριζον τό 
δράμα τής αυριανής καταστροφής τού Γένους, έφώνησεν:

« ’Αδελφοί τού ’Αλυτρώτου ’Έθνους, ή τύχη κρέμαται εϊπερ ποτέ τήν 
στιγμήν ταύτην από τού τραχήλου τών ποιμένων αυτού. Είναι ή ώρα, ή κατ’ 
εξοχήν κρίσιμος, τού νά άποδείξωμεν δτι εΐμεθα ποιμένες καί ούχί επί μι- 
σθίω τών προβάτων φύλακες. ΜΗ ΕΡΙΖΩΜΕΝ Π Ρ Ο Σ  Α Α Λ Η Λ Ο ΤΣ ΔΙΑ  
ΤΟΝ ΓΟΛΓΌΘΑΝ- ΤΓΙΑΡΧΕΙ ΕΠ’ ΑΤΤΟ Τ Θ Ε Σ ΙΣ  Δ Γ  Ο Λ Ο ΤΣ 
ΔΙΑΣ».

Αυτό τό όραμα τού Γολγοθά έβασάνιζε τον Πατριάρχη. ’Έβλεπε τό φά
σμα τού ερχομού τών ’Αγαρηνών, έφ’ δσον οί κριταί Σύμμαχοι τού Λονδίνου 
καί τών Παρισίων μάς «πληροφόρησαν δτι θά φύγω μεν δχι μόνον από τον 
Πόντον καί γενικώς από τήν Μ. ’Ασίαν, αλλά καί από τήν Θ ράκην!’Έτσι 
υπήρχε κίνδυνος νά προστεθούν καί άλλα θύματα εις τήν βουβή Πύλη τής 
φρικτής Αγχόνης μέ τις απειράριθμες μυριάδες τών τραγικών θυμάτων τοϋ 
Μικρασιατι κού Ελληνισμού.

Πρέπει νά προστεθή δτι μετά τήν τελετήν τής ένθρονίσεως ό Πατριάρ
χης άνήλθεν εις τήν Αίθουσαν τού Θρόνου, δπου έγινε τό «χειροφίλημα». Εις 
τήν «Πόλιν τών ’Ονείρων» ό Πατριάρχης έγινε ίνδαλμα λατρείας. Μισό εκα
τομμύριο ’Έλληνες ατενίζουν μέ άφοσίωσιν προς Αυτόν ως προς «’Εθνικόν 
Παράκλητον». Έγινεν δ γενναίος συνεργός καί ψυχή τού ΔΙικρασιατικοϋ Κι
νήματος. Ήλθεν απ’ ευθείας εις συνεννόησιν μέ τούς αρμοδίους στρατιωτι
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κούς καί έ'δωκ,ε τό σύνθημα τής πανελληνίου εξεγέρσεως υπέρ βαθμών και. 
εστιών.

«Καί αΐ κανδήλαι — είπε—  των εκκλησιών καί τά άλλα τιμαλφή αντι
κείμενα πρέπει νά εκποιηθούν διά νά αγορασθούν φυσίγγια διά τούς μαχη- 
τάς τής ελευθερίας». ’Έτσι ώμιλούσαν καί οί εκπρόσωποι τής μαρτυρικής ’Εκ
κλησίας κατά τον επταετή ιερόν αγώνα τού 1821— 1828. ’Αγώνα υπέρ βω
μών καί εστιών.

Γνωρίζω δέ δτι κατά την πρώτη συνεδρία τού Μικτού Συμβουλίου τών 
Πατριαρχείων έψηφίσθη πρότασις σχετική καί άπεστάλησαν εις τά Άτάκτορα 
καί εις τούς υπευθύνους τών Αθηνών επίσημα αντίγραφα τής Έκθέσεως τών 
τρομακτικών δηλώσεων τού Βρετανού Πρωθυπουργού Αόϋδ Τζώρτζ, δτι ε
κείνα πού θά πάθωμεν θά είναι ανάλογα προς την καταστροφήν καί ύποδού- 
λωσιν τού ’Έθνους την 29 Μαΐου τού 1453.

Ό  Πατριάρχης έπάλαισε. Είχεν άγωνισθή. Μετήλθε τά πάντα, μήπως 
ήτο δυνατόν νά άποφευχθή ή τρομακτική καταστροφή. Είχεν άσπασθή τό 
σχέδιον όπως ίδρυθή ένα Χριστιανικό Κράτος εις τήν Ιωνία, με πρωτεύου
σα τήν Σμύρνη. Καί νά τεθή αυτό τό κράτος υπό τήν προστασίαν τού ’Οργα
νισμού τών Ηνωμένων Εθνών, αντί νά σφαγούν οί "Ελληνες καί οί ’Αρμέ
νιοι καί λοιποί Χριστιανοί από τό φάσγανο τού αγριεμένου Τούρκου Μου- 
σταφά Κεμάλ.

Τά μετά ταύτα: Αί γνώμαι τού Βενιζέλου. —  Ή  μετ’ αυτού συνδιάλε- 
ξις εν Νέα 'Τόρκη. —  Τό σχέδιο τής εξεγέρσεως τού ’Αμερικανικού Κό
σμου. —  Επιστράτευσες τού (οργανωμένου πανισχύρου ’Αμερικανικού Κλή
ρου. —  Καί Παγχριστιανικό Συλλαλητήριο.

Κατά τήν επιθυμία τού Πατριάρχη είχα παρατείνει σχεδόν επί επτά 
εβδομάδες τήν παραμονή μου ©ίς τήν Κωνσταντινούπολι διά πολλούς λόγους, 
γενικούς καί ειδικούς. Αί εφημερίδες έγραψαν δτι αποτελεί πρόοδο δτι δ συ
νοδός τού Πατριάρχη αντί ράσου φορεΐ ρεντικότα. Καί πρέπει, έφ’ οσον ό 
Πατριάρχης εις τήν ’Αμερικήν ήτο ενδεδυμένος μέ ρεντικότα, νά εί- 
σαχθή ή ιδία εξευγενισμένη ενδυμασία καί εις τούς κληρικούς τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

’Έτσι, διάφορες Κοινότητες, καθώς καί ’Εκπαιδευτήρια, έπολιόρκησαν 
τήν Μεγάλη Πρωτοσυγκελία διά νά εξασφαλίσουν κηρύγματα τού ’Αμερικα
νού, καθώς καί διαλέξεις. ΤΙ πρώτη έμφάνισις τού ’Αμερικανού πού φορεΐ 
εξευγενισμένη ενδυμασία, έγινε εις τήν μεγάλη κοινότητα τής 'Αγίας Τριά- 
δος τού Πέραν. ’Έτσι έτρεξαν άπό δλα τά σημεία τής Πόλης καί από τον
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Βόσπορον ακόμη καί κατέκλυσαν κα'ι τον εκτεταμένο περίβολο δια να ίδούν 
αύτό τό προοδευτικό φαινόμενον. Εξακολουθούσαν άλλες Κοινότητες νά ζη
τούν νά αποκτήσουν τό προνόμιο του Αμερικανού Ιεροκήρυκας. Κατόπιν διά
φορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα απέκτησαν τό ίδιο προνόμιο. Έ - 
πρόκειτο περί διαλέξεων με ποικιλία θεμάτων, συνδεόμενων με τάς προόδους 
τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας, ή οποία έχει έξελιχθή εις δύναμιν κοσμο- 
κράτειρα. Ή  πρώτη διάλεξις έγινεν εις τον «Φιλολογικόν Σύλλογον» τού 
Πέραν. Έπηκολούθησαν διαλέξεις του μεγαλείου τής ’Αμερικής εις τήν με- 
γάλην αίθουσαν τής «Μεγάλης του Γένους Σχολής». ’Έπειτα εις τό Πατριαρ
χικό Παρθεναγωγείο. ’Επίσης καί ©ίς τό τοπικό Παρθεναγωγείο, εις τό Ζω- 
γράφειο Γυμνάσιο. ’Έπειτα εις τά ’Αμερικανικά ιδρύματα Νέων καί Νεανί- 
δων, τά όποια κατεκλύζοντο από νεαρούς ’Έλληνας καί νεαράς Έλληνίδας. 
Έπρόκειτο διά τό Y M C A  καί Y W C A .

Έκτος από αυτές τις ενασχολήσεις, δ Πατριάρχης μοί ανέθεσε καί τήν 
καλλιτέραν όργάνωσιν του Πατριαρχικού Τυπογραφείου.

Ε Π ΙΣ Τ Ρ Α Τ Ε Τ Σ ΙΣ  Κ ΛΗ ΡΙΚ Ω Ν

ίΠροκειμένου διά τά φλέγοντα εθνικά ζητήματα, δ Πατριάρχης μοί έρ- 
ριψε τήν ιδέα ότι είναι ανάγκη νά έπιστρατευθούν καί αί ίσχυραί δμοσπον- 
δίαι των ’Αμερικανών Κληρικών τής Νέας 'Τόρκης, αί δποΐαι, επί τή εκλο
γή Του εις τό άνιότατον αξίωμα τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης, τον περιέβα- 
λον μέ ύψίστας τιμάς. Ό  Πατριάρχης είχεν δραματισθή δτι ήτο ανάγκη νά 
γράψη .μίαν έκτεταμένην διαφωτιστικήν Έκθεσιν περί τών κινδύνων πού 
διέτρεχον εις τήν Μικράν ’Ασίαν γενικώς οί Χριστιανοί καί είδικώτερον οι 
’Έλληνες καί οί ’Αρμένιοι καί νά έκδοθή αυτή ή Έκθεσις είς ειδικόν ’Αμε
ρικανικόν Τεύχος.

Πράγματι έξεδόθη καί επί πλέον έτυπώθη καί τό τεύχος τού Μαΐου τού 
μηνιαίου καλλιτεχνικού «’Εθνικού Κήρυκος» 1922 μέ 25 χιλιάδες αντίτυπα 
πρός φρονηματισμόν τού Πανελληνίου διά τήν ιερότητα τού άγώνος. Ό  τίτλος 
τής μελέτης ήτο:

«The dangers of Christians in Asia Minor and the Ecumenical 
Patriarch».

Ό  Πατριάρχης «θεωρούσε αυτήν τήν άποψιν σπουδαία. Νά διαβασθή 
αυτή ή Έκθεσις είς ειδικήν συνεδρίασήν τής πανισχύρου Λέσχης τών Κλη
ρικών, καθιός καί κατά τό συνέδριον τής 'Ομοσπονδίας τών ’Αμερικανών 
Κληρικών.

’Έτσι είχεν δραματισθή καί τήν όργάνωσιν Παγχριστιανικού Συλλαλη
τηρίου μέ αίτημα όπως έγκριθή ή δημιουργία «Χριστιανικής Δημοκρατίας»

15
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εις την ’ Ιωνίαν μέ πρωτεύουσαν την Σμύρνην. Καί νά άναγνωρισθή από τον 
’Οργανισμό των Ηνωμένων ’Εθνών. ’Έτσι θά έσώιζοντο οί Χριστιανοί από 
την ομαδικήν σφαγήν. Καί την έρήμωσιν.

Επαναλαμβάνω δτι αυτοί οί πανίσχυροι ’Αμερικανοί Κληρικοί τής Με- 
γαλοπόλεως Νέας'Τόρκης (των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων) θά μπορούσαν 
νά ανάψουν την ύπέρ ελευθερίας των Χριστιανών πυρκαϊάν εφ’ δσον οί πανί
σχυροι (θρησκευτικοί ήγέται τον έτίμησαν έξαισίως ώς νεοεκλεγέντα Πατρι
άρχην τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης.

Αυτές τις απόψεις τής σωτηρίας έκλήθην νά προπαγανδίσω δταν άνε- 
χώρησα εις την Νέαν 'Τόρκην.

Μόλις εφθασα, άρχισα την 4ην ’Απριλίου, προς διαφώτισιν καί τής ό- 
μογενείας, νά εκθέτω τάς εντυπώσεις από την ’Αγγλία καί την Γαλλία.

Ή  διαφώτισις πού άρχισε την 4ην ’Απριλίου, έξηκολούθησε μέχρι τής 
10ης ’ Ιουνίου.

Ο Β Ε Ν ΙΖΕ Α Ο Σ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΑΜ ΕΡΙΚΗΝ

Ό  δημιουργός τής Μεγάλης Ελλάδος τών Δύο ’Ηπείρων, δ ’Ελευθέριος 
Βενιζέλος, προερχόμενος από την Καλιφόρνια, έφ'θασεν εις τό W ashington 
D. C. την 7ην ’Απριλίου. Έ φ ’ δσον δέ είχε πληροφορηθή δτι έδημοσιεύον- 
το αί εντυπώσεις από την ’Αγγλία καί την Γαλλία, μοί έκαμε τήν τιμήν καί 
διά τού γραμματέως του Άνδρέα Μιχαλοπούλου μέ προσεκάλεσε νά μεταβώ 
εις τήν πρωτεύουσαν τής ’Αμερικής.

Έπήγα τήν 9ην ’Απριλίου. Ή  δέ συνδιάλεξις, παρούσης καί τής Κας 
Βενιζέλου, διήρκεσεν επί τέσσαρες ώρες. ’Ήθελε νά πληροφορηθή τά πάν
τα: Τί μάς είπε ό Βρετανός πρωθυπουργός Λόϋδ Τζώρτζ. Τού άνέφερα έν 
λεπτομερείς τά οσα άναφέρονται εις τήν ’Έκθεσιν, μονογραφημένην, διά τήν 
ακρίβειαν, καί από τον Πατριάρχη καί από τον Σέρ Τζών Σταυρίδη. ’ Ιδιαί
τερα άνέφερα τά οσα έτόνισεν εις τον Πατριάρχην: «'Ό ,τι θά πάθετε, θά εν
θυμίζουν τήν εθνική καταστροφή τής 29ης Μαΐου τού 1453, δταν οί Τούρ
κοι έγιναν κύριοι τής Ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τού προσέθεσα 
δέ τά οσα έν συνεχεία διεκήρυξεν ό Βρετανός Πρωθυπουργός, οτι «θά φύ
γετε καί από τήν Μικράν ’Ασίαν, διότι δέν έχετε ούτε Συμμάχους, ούτε χρή
ματα διά νά συνεχίσετε τον πόλεμον».

Άνέφερα δέ τά οσα προσ&θεσεν δ Λόϋδ Τζώρτζ, δτι δ ’Ελευθέριος 
Βενιζέλος «εκαμνε δ,τι ήθελε. Τά χρηματοκιβώτιά μας ή σαν εις τήν διάίθε- 
σίν του. Τώρα, επί Κωνσταντίνου, δέν μπορείτε νά έχετε ούτε έξη πέννες. Ό  
Κωνσταντίνος, χωρίς νά ρίξη ούτε μία τουφέκιά, παρέδωσε ολόκληρο Σώμα
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Στρατοί! εις τούς Γερμανούς. Ό  Κωνσταντίνος συνετέλεσεν ώστε νά παρα- 
ταθή δ παγκόσμιος πόλεμος επί ένάμισυ ακόμη χρόνο!».

Αυτά δσα έλεγα, τά ήκουσε — μαζί με την γυναίκα του—  μέ κατά- 
πληξι.

Έ φ ’ δσον δέ ήθελε νά μάθη μέ λεπτομέρειες καί τά δσα άνέφεραν οί 
Γάλλοι κριταί τής ελληνικής ύποθέσεως, τοϋ άνέφερα την σπουδαίαν άγό- 
ρευσιν του Πατριάρχη εις την συγκέντρωσιν των μελών τής Γαλλικής Επι
τροπής επί των Εξωτερικών Ζητημάτων. Καθώς καί τάς ερωτήσεις τών 
Γάλλων Γερουσιαστών, από τάς οποίας έκρίιθη δτι οι επίσημοι τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας ήθελαν νά παραδώσουν είς τον Τούρκοι» Μουσταφά Κεμάλ όχι 
μόνον τήν Μικράν Ασίαν καί τον Πόντον, αλλά καί την Ανατολικήν Θράκην.

Τού άνέφερα καί τάς συνδιαλέξεις τού Πατριάρχη μέ τον Τζώρτζ Λέγκ, 
πρόεδρο τής επί τών Εξωτερικών Ζητημάτων Επιτροπής τής Γαλλικής Βου
λής. Τού άνέφερα τά δσα μέ διπλωματικό τάκτ μάς συνεβούλευσεν δ Πρωθυ
πουργός Ραϋμόνδος Πουανγκαρέ, νά έκκενώσωμεν την Μικράν ’Ασίαν, αφού 
δ Ελληνικός Στρατός είναι κουρασμένος καί δέν έ'χομεν ούτε χρήματα νά 
συνεχίσωμεν τον πόλεμον, ενώ ή θέσις τού Κεμάλ είναι από άπόψεως οικονο
μικής πολύ καλύτερα.

Τέλος τού είπα τά δσα μέ αηδίαν μάς είπε δ πρώην Πρωθυπουργός 
Τζώρτζ Κλ,εμανσώ, δ οποίος μάς είπε δτι αφιέρωσε τήν ζωήν του ώς Πρωθυ
πουργός, ώς συγγραφεύς καί ώς αντιπρόεδρος τού «Φιλελληνικού Γαλλικού 
Συνδέσμου» τών Παρισίων. ’Αλλά μέ δσα έκαμαν οί ελληνικές εκλογές τής 
1ης Νοεμβρίου τού 1920, τον έκαμαν νά άπογοητευθή πλέον.

Το ζεύγος Βενιζέλου μέ ήκουσε μέ ζωηρόν ενδιαφέρον.

Έπηκολούθησε ερώτημα πώς είναι ή υγεία τού Πατριάρχη καί ποια 
είναι τά σχέδιά του. Τού άνέφερα δτι. έχει έναγκαλισθή τό σχέδιον τής Ε 
θνικής Άμύνης δπως ί'δρυθή ιδιαίτερον «Χριστιανικόν Κράτος τής ’ Ιωνίας» 
μέ πρωτεύουσαν τήν Σμύρνην. 'Ό τι μοί έδωκε τήν εντολήν, επανερχόμενος 
είς τήν Νέαν 'Τόρκην, νά προπαγανδίσω μεταξύ τών παν ισχύ ρ ως ώργανωμέ- 
νων ’Αμερικανών Κληρικών καί τών (οργανωμένων ’Εκκλησιών τού Χριστού. 
Καί νά οργανωθούν «Παγχριστιανκκά Συλλαλητήρια» έν ’Αμερική μέ άντι- 
κειμενικόν σκοπόν νά ίδρυ'θή έν Μ. ’Ασία ένα ελεύθερο Χριστιανικό Κράτος 
μέ πρωτεύουσα τήν Σμύρνη, μέ τήν αναγνώρισήν τού Συνδέσμου τών Εθνών 
καί προστατευόμενον από τον έκεΐ υπάρχοντα Ελληνισμόν.

Τού τά έλεγα δλα μέ περίπου νεανικόν έιθνουσιασμόν.
Ό  κ. Βενιζέλος έπρόσεχε τά λεγόμενά μου, μέ συγκεντρωμένην προσο



228 ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟ Υ

χήν και όταν ένόμισε δτι έτελείωσα την αφήγησή' μου, μέ έκύτταξε κατάμα
τα και μοί είπε:

’Από αυτά δ λα τίποτε δεν γίνεται. Οι σύμμαχοι είναι αποφασισμένοι. Καί 
0ά έπικρατήση ό Μουσταφά Κεμάλ. Θά κερδίση τον πόλεμο εις βάρος των 
Ελλήνων καί 5έν θά μείνη οΰτε ρίζα ούτε ριζίδι. Μή τό λησμονείτε δτι μέ 
τήν οριστική έπικράτησι των Τούρκων εις βάρος των Ελλήνων «δεν θά μεί
νη ούτε ρίζα ούτε ριζίδι». Πλήρης ή καταστροφή.

"Ύστερα άπό τετράωρο συζήτησι μέ τον μεγάλο Δημιουργό τής Ελλά
δος των πέντε 'θαλασσών καί των δύο ηπείρων, έχαιρέτισα τό επίσημο ζεύ
γος καί έπέστρεψα εις τόν «Εθνικόν Κήρυκα», συνεχίζων τήν συνταρακτι
κήν αναγραφήν των όσων εΐχον εξαγγείλει οι κριταί Σύμμαχοι προς τόν 
τραγικό Πατριάρχην.

’Έκρινα δτι θά έπρεπε νά μή έγκαταλειφθή τό μεγάλο διάγραμμα τού 
Πατριάρχη νά συμμετάσχουν εις τόν ελευθερωτικόν αγώνα οι (οργανωμένοι 
πανίσχυροι ’Αμερικανοί Κληρικοί. Καί ή 'Ομοσπονδία τών ’Αμερικανικών 
’Εκκλησιών. Καί μέ τήν όργάνωσι Παγχριστιανικού Συλλαλητηρίου προς δη
μιουργίαν εις τήν ’ Ιωνίαν Χριστιανικού Κράτους, τιιΟεμένου υπό τήν προ
στασίαν τού ’Οργανισμού 'Ηνωμένων ’Εθνών καί προστατευομένου αυτού τού 
Χριστιανικού Κράτους υπό τού Ελληνικού Στρατού.

Ό  κ. Βενιζέλος, μετά έπτάμηνον διαμονήν εις τόν Νέον Κόσμον, φθά- 
σας εκ Νοτίου ’Αμερικής, ώς έγραψεν εις τόν Μηνιαίον Εικονογραφημένοι1 
«’Εθνικόν Κήρυκα» τού ’ Ιουνίου 1922 6 συνεργάτης τού «Εθνικού Κήρυκος» 
Δρ. Κλεάνθης Βασσαρδάκης, δτι εκάλεσε τήν προτεραίαν εις φιλικήν έστία- 
σιν τόν ’Αρχιερέα ’Αλέξανδρον, τόν ιδρυτήν τού «’Εθνικού Κήρυκος» κ. Πέ
τρον Τατάνην, τόν κ. Γεώργιον Νικολάου, γραμματέα τής ε,κδιδούσης τόν 
«’Εθνικόν Κήρυκα» Εταιρίας, καί τόν Πρωθιερέα κ. Καλλίμαχον.

Κατά τήν δεξίωσιν 6 κ. Βενιζέλος ήτο δμιλητικοκατος, ανέλυσε δέ προς 
τούς ξενιζομένους δλα τά προβλήματα, τά. συνεχόμενα μέ τήν εθνικήν ύπόιθε- 
σιν. ’Ανέφερε δέ καί πάλιν δτι ή κατάστασις εν Μικρά ’Ασία είναι σοβαρω- 
τάτη. Θά έπανέλθη — -μας είπε—  δ Μουσταφα Κεμάλ καί «δέν Οά μείνη ούτε 
ρίζα ούτε ριζίδι».

Ό  κ. Βενιζέλος, τήν Ιην Μαΐου, τήν προτεραίαν τής άναχωρήσεώς του, 
έπεσκέφθη καί τήν 'Ιερατικήν Σχολήν τής Άστορίας, τήν οποίαν είχεν ιδρύ
σει τόν Φεβρουάριον τού 1921 6 ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Μελέτιος, δ όποιος 
κατόπιν τόν Νοέμβριον τού 1921 έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ό  κ. Βενιζέλος έξέφρασε τήν χαράν του διά τήν έγκατάστασιν τής Σχο
λής εις ιδιαίτερον Μέγαρον καί έδήλωσεν δτι δ Ελληνικός κόσμος όχι μόνον
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ό έν ταϊς Ηνωμένα ις ΙΙολιτείαις, αλλά καί δ έν τη ’Ανατολή, έχει ανάγκην 
νά άποκτήση κλήρον αντάξιον του ’Αμερικάνικου, προ των απαιτήσεων του 
νέου ανθρώπου παρά των έκπροσωπούντων τάς ήθικάς δυνάμεις τής αληθούς 
ευδαιμονίας.

Την ιδίαν ημέραν άνεγνώσ'θη καί μία επιστολή, την όποιαν από τό ’Ερη
μητήριο τής 'Αγίας Βαρβάρας έστειλε δ κ. Βενιζέλος προς τον αύτοεξύρι- 
στον Μητροπολίτην ’Αθηνών καί έπειτα Οικουμενικόν Πατριάρχην.

«Μετά μεγάλης χαράς έμαθον — γράφει δ μέγας πολιτικός—  εκ των επι
στολών 'Τμών τήν επικε ιμένην εναρξιν του Ελληνικού Σεμιναρίου του 'Αγίου 
’Αθανασίου και σπεύδω νά διαβιβάσω τά θερμά συγχαρητήρια εις τήν 'Ύμε- 
τέρα Σεβασμιότητα καί εις όλους εκείνους οι όποιοι συνετέλεσαν εις τήν 
πραγματοποίησιν του έργου τούτου. Ή  άνύψωσις του Κλήρου τής ’Ορθοδό
ξου Ελληνικής ’Εκκλησίας εις τό επίπεδον εις τό όποιον εύρίσκονται οί Κλη
ρικοί τών άλλων έν ’Αμερική ’Εκκλησιών είναι έργον κατ’ εξοχήν χριστια
νικόν καί εθνικόν καί δεν αμφιβάλλω ότι δ Ελληνισμός τής Αμερικής θά πα- 
ράσχη δλην τήν ηθικήν καί υλικήν ύποστήριξίν του διά τήν πλήρη ευδαιμο
νίαν τής ’Εκκλησιαστικής ταύτης Σχολής».

Καί προσθέτει:
«Πλήν τών συγχαρητηρίων καί ευχών τούτων, ή σύζυγός μου καί εγώ 

παρακαλουμεν νά δεχθήτε τήν συναποστελλομένην μικράν εισφοράν έκ χιλίων 
δολλαρίων υπέρ τής Σχολής».

Τό Μέγα Παγχριστιανικό Συλλαλητήριο, τό συγκροτηθέν τήν Ιην ’ Ιου
νίου 1922 εις τό Κάρνεγκυ Χό)λλ τής Νέας 'Τόρκης, ύπερέβη κατά τήν με
γαλοπρέπειαν καί επιβολήν πάσαν προσδοκίαν. Σπανίους ή μεγάλη εκείνη αί
θουσα, χωρητικότητος ύπερτεσσάρων χιλιάδων εδρών, είδε τοιαύτην κοσμο
πλημμύραν. Κατά κύματα συνέρρεον πανταχόθεν τά πλήθη νά συμμετάσχουν 
εις τήν διαμαρτυρίαν, τήν οποίαν ώργάνωσεν Επιτροπή εξ ονόματος τής Με- 
γαλοπόλεως Νέας'Τόρκης εναντίον τών θηριωδιών τών Τούρκων, εναντίον τών 
αποφάσεων τής διπλουματίας, ήτις έξέδωκε τήν άνήκουστον ετυμηγορίαν 6- 
πως χριστιανικοί πληθυσμοί, έλευθερουθέντες διά ποταμών αιμάτων, έπανέλ- 
θωσι καί πάλιν υπό τον άπάνθρουπον τών Τούρκων ζυγόν, ΐνα συμπληρώσω- 
σιν οΰτοι τό έργον τής καταστροφής καί τής έρημώσεως. Ωσάν νά μήν ήρ- 
κουν αί μέχρι τουδε σφαγαί τών δύο εκατομμυρίων Ελλήνων καί ’Αρμενίων, 
οι ’ Ισχυροί τής Γης, μετά ένα πόλεμον απελευθερωτικόν τών λαών, ζητούν 
νά παραδώσουν προς σφαγήν εις τούς Τούρκους καί άλλο έν έκατομμύριον 
Χριστιανών, προστατευομένων υπό τών έν Μικρά ’Ασία Ελληνικών στρα
τευμάτων. ’Αφού τοιούτος ήτο δ σκοπός τού Συλλαλητηρίου, διαμαρτυρία κα
τά τών συνεχιζομένων υπό τών Τούρκιυν σφαγών καί έκκλησις προς τήν Ά -
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μερικανικήν Κυβέρνησιν όπως συμμετάσχη μετά τής ’Αγγλίας εις την άνά- 
κρισιν καί εξακρίβωσιν των νέων τουρκικών εγκλημάτων, καί ένίσχυσις ηθι
κή υπέρ τής παραμονής του Ελληνικού Στρατού, προστατεύοντος τούς ύπο- 
λείφθέντας εκ τής σφαγής Χριστιανούς, ήτο εύλογον, διατί μα'ζί με τάς χι
λιάδας των Ελλήνων μετέσχον καί άπειροι έκ των άλλων φυλών τής ’Ανατο
λής Χριστιανοί, καθώς καί πλεΐσται ’Αμερικανοί τής Νέας 'Τόρκης.

Κατόπιν επιβλητικής διαδηλώσεως διά των κεντρικών οδών τής Νέας 
'Τόρκης, ηγουμένου τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής ’Αλεξάνδρου καί πλεί- 
στων άλλων κληρικών τής Νέας 'Τόρκης καί τών πέριξ, ή κοσμοσυρροή κα- 
τέκλυσε την γιγαντιαίαν αίθουσαν τοΰ Κάρνεγκυ Χώλλ.

Εις την εξέδραν λαμβάνουν θέσιν οι όμιληταί καί άλλοι επίλεκτοι ’Αμε
ρικανοί κληρικοί καί λαϊκοί, καθιος καί ή Κεντρική ’Επιτροπή τής ’Εθνικής 
Άμύνης.

"Οταν εφθασεν ή ώρα ή ’Επιτροπή, επί κεφαλής εχουσα τον ιδρυτήν 
τού «Εθνικού Κήρυκος» Πέτρον Τατάνην, μετέβη καί παρέλαβεν έκ τής πα- 
ρακειμένης αιθούσης τον διάσημον 'Ιεράρχην τής Νέας 'Τόρκης Δρα Ούίλ- 
λιαμ Μάννιγκ.

’Ανακρούονται, από την μπάντα ό ’Αμερικανικός καί ό Ελληνικός ’Ε
θνικός "Τμνος, μεθ’ δ δ κ. Γ. Νικολάου, υπό τά διαρκή χειροκροτήματα τού 
πλήθους, κάμνει αγγλιστί μίαν δυνατήν είσήγησιν, καταγγέλλει τάς τουρκι
κός ωμότητας καί τονίζει δτι ήμεϊς δεν θά έπιτρέψωιιεν εις τον Κεμάλ να 
καταπατήση τά ιερά εδάφη τής πατρίδος, μεθ’ δ δίδει τον λόγον εις τον 
Πρόεδρον τού Συλλαλητηρίου, τον διαπρεπή ’Αμερικανόν 'Ιεράρχην, τον 
δόκτορα Ούΐλλιαμ Μάννιγκ. Αυτός ό διάσημος Φιλέλλην 'Ιεράρχης, κοντοει- 
δής, με μάτια άστραπηβόλα, διηύθυνε την πορείαν τού Συλλαλητηρίου μέ α
μερικανικόν σύστημα. Ό  λόγος του νευρώδης, συχνά διακοπτόμενος από χει
ροκροτήματα, ήτο ενα αληθινό μαστίγωμα κατά τών ενόχων τών άφαντάστων 
μαρτυρίων τών Χριστιανών.

«Είναι μία τιμή δι’ εμέ δτι έκλήθην νά προεδρεύσω τού Συλλαλητη
ρίου τούτου καί νά υψώσω την φωνήν μου υπέρ τών αδελφών ήμών Ελλή
νων Χριστιανών καί υπέρ τών ’Αρμενίων τής ’Εγγύς ’Ανατολής.

Συνεκροτήσαμεν τό Συλλαλητήριον τούτο, δχι δι’ οίονδήποτε πολιτικόν 
ή κομματικόν σκοπόν. Συνήλθομεν ενταύθα έν όνόματι τής Άνθρωπότητος 
καί τής Δικαιοσύνης, δπως διαμαρτυρηΟώμεν κατά τής τερατώδους καί σχε
δόν άπιστεύτου αδικίας.

Γνωρίζομεν δλοι μας τά εγκλήματα, τάς ύβρεις, τάς ωμότητας καί τάς 
βδελυγμίας αίτινες έχαρακτήρισαν την Κυβέρνησιν τού Τούρκου οποτεδήπο
τε ούτος ήσκησεν εξουσίαν επί τών Χριστιανών.
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Τά εγκλήματα του καί αι κτηνω'δίαι του, αί κατά των γυναικών προσ- 
βολαί καί αγριότητες, καί αί κατά τής Άνθρωπότητος καί εύπρεπείας καί 
εύσχημοσύνης ύβρεις του είναι γνωσταί εις ολόκληρον τον κόσμον.

’Από μ,άκρου χρόνου ό Τούρκος «κέρδισε δι’ εαυτόν του την επωνυμίαν 
του «ακατονόμαστου» καί άπεδείχθη ανίκανος εις τό νά κυβερνά καί νά άρχη 
άλλων λαών.

Καί δλοι γνωρίζομεν τάς δριστικάς υποσχέσεις, τάς εγγυήσεις, αΐτινες 
έδύΟησαν υπό τών Συμμάχων Εθνών, οτι δ Τούρκος ιθά έξεδιώκετο εκ τής 
Ευρώπης καί οτι οί λαοί τής ’Εγγύς ’Ανατολής 'θά έλευθεροΰντο υπό του 
αιμοσταγούς εχθρού».

Συνεχίζων δ ένθεος ομιλητής 'Ιεράρχης, προσέθεσε:
«Κατά τό 1917 οί Σύμμαχοι προέβησαν εις την δημοσίευσιν έπιμελώς 

παρασκευασθείσης αποφασιστικής άνακοινώσεως, εις την δποίαν έδήλουν, οτι 
εις τών σκοπών του πολέμου ήτο «ή άπελευθέρωσις τών πληθυσμών, οίτινες 
έστέναζον υπό την αίματηράν τυραννίαν του Τούρκου καί ή αποβολή άπό τής 
Ευρώπης τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

'Τπό διαφόρους μορφάς καί κατά διαφόρους καιρούς, ή ύπόσχεσις ε
κείνη εδόθη επανειλημμένος. Οί λαοί, εις τούς όποιους έδόίθη ή ύπόσχεσις 
εκείνη, ύπέστησαν απίστευτα μαρτύρια καί έπολέμησαν ήρωϊκώς μεθ’ ημών 
καί μετά τών Συμμάχων μας, πιστεύοντας εις ημάς ώς έλευθερωτάς των.

Καί τώρα απέναντι όλων αυτών τών υποσχέσεων, ένεκα εμπορίου καί 
ένεκα οικονομικών υπολογισμών, άποφασίζεται νά ρίξουν εκ νέου τούς άπρο- 
στατεύτους εκείνους λαούς εις τάς άσπλάγχνους χεϊρας τών Τούρκων καί νά 
τούς παραδώσουν προς πλήρη έξόντωσιν.

Τοΰτο είναι αίσχος διά τήν ’Ανθρωπότητα καί ΰβρις διά τον χριστιανι
κόν πολιτισμόν. Ούδείς πολιτικός ή υλικός πολιτισμός δύναται νά τό συγχω- 
ρήση. ’Εάν επιτροπή νά πραγματοποίησή θά άποτελέση ,μίαν έκ τών μάλλον 
έπαισχύντων σελίδων τής Ιστορίας, καί ήμείς οί έν ’Αμερική θά έχωμεν πλή
ρη μερίδα ευθύνης διά τούτο.

Κρατώ εις χεϊρας μου μίαν άπό τις θλιβερώτερες καί συγκινητικώτερες 
εκκλήσεις, άπευθυνομένην προς δλας τάς Έπιστημονικάς Σχολάς τών Η νω 
μένων Πολιτειών καί εις τά Πανεπιστήμια δλου τού κόσμου, υπογεγραμμέ
νων υπό τής Εκτελεστικής Επιτροπής τών τροφίμων τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει Ροβερτίου Σχολής.

Οί συντάξαντες τήν έκκλησιν ταύτην τονίζουν:
«Διαμαρτυρόμεθα εντόνως κατά τής εγκληματικής αδιαφορίας τών δι

πλωματών τού πολιτισμένου κόσμου.
»Είμεθα βαθύτατα τραυματισμένοι καί βαρύθυμοι, άλλά δφείλομεν νά 

τό γνωστοποιήσωμεν είς τον κόσμον.
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»Εΐμεθα τόσον τελείως απογοητευμένοι, ώστε θεωρουμεν καθήκον μας 
νά τό καταγγείλωμεν εις τον πολιτισμένον κόσμον».

Έπρόκειτο περί των κίνδυνων τους οποίους διατρέχουν οΊ Χριστιανοί 
τής ’Ανατολής».

Συνεχίζουν ό Έπισκοπελιανός 'Ιεράρχης τής Νέας 'Τόρκης Δρ. Μάν- 
νιγκ προσθέτει:

« ’Ά ς  διαβιβάσωμεν προς αυτούς έκ τού Συλλαλητηρίου ότι αΐ καρδίαι 
μας καί αί συνειδήσεις ήμών είναι πλησίον των κα'ι ότι θά ύψώσωμεν την φω
νήν μας υπέρ αυτών. 'Όλοι θέλομεν ειρήνην εις τον κόσμον, άλλα ή ειρήνη 
πρέπει νά στηρίζεται επί τής δικαιοσύνης καί τής εύΟύτητος. "Ολοι θέλομεν 
νά ίδωμεν καταργούμενον τον πόλεμον, αλλά δ τρόπος νά άποφύγωμεν τον 
πόλεμον είναι νά επιτελοΰμεν άφόβως τό δίκαιον καί οχι νά παραδ ίδωμεν εις 
τήν σφαγήν καί την ΰβριν τούς απροστάτευτους εκείνους λαούς, οΐτινες έθε
σαν όλην αυτών τήν εμπιστοσύνην προς ημάς».

Ή  συμμετοχή του Δρος Μάννιγκ ύπήρξεν ένας αληθινός θρίαμβος διά 
τήν ύπόθεσιν υπέρ τής όποιας συνεκλήθη τό Παγχριστιανικόν Συλλαλητή- 
ριον. Διότι δ Ιεράρχης τής Έπισκοπελιανής Εκκλησίας, εδρεύουν εις τον με- 
γαλύτερον καί σπουδαιότεροι’ τού Νέου Κόσμου Ναόν τοΰ St. John Divine 
—  ήτοι τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου —  δ δέ λόγος του προεκάλεσε βα- 
θυτάτην αϊσθησιν εις τον ’Αμερικανικόν κόσμον. Καί δεν ήτο δυνατόν παρά 
νά καμφθή καί ή Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί νά άποφασίση 
νά λάβη μέρος εις τήν αγγλικήν εκκλησιν προς έξακρίβωσιν τών θηριωδιών 
τών Τούρκων.

’Ακολούθους δ Δρ. Μάννιγκ έδωκε τον λόγον εις τον ’Αρχιεπίσκοπον ’Α
μερικής κ. ’Αλέξανδρον, δ όποιος ώμίλησε μετ’ ευγλωττίας επί τής εν Α να 
τολή καταστάσεως. 'Τπέμνησε τά μαρτύρια τοΰ ’Έθνους επί σχεδόν 500 έτη, 
τούς αγώνας των προς πραγματοποίησιν τής Άναστάσεώς του. Έυόνισε τον 
κίνδυνον τής έκ νέου σταυρώσεώς του καί έκάλεσε τά έν ’Αμερική τέκνα τής 
μαρτυρικής ’Εκκλησίας εις ειρήνην, ομόνοιαν καί αγάπην καί εις έκτέλεσιν 
τοΰ καθήκοντος ήμών απέναντι τής θλιβερωτάτης καταστάσεους, τήν όποιαν 
έδημιούργησεν ή τελευταία δυσμενέστατη τών Συμμαχικών Δυνάμεων άπό- 
φασις περί τών άπελευθερουθεισών υπό τοΰ 'Ελληνικού Στρατού ελληνικών 
χωρών. Ή  σκληρά αυτή καί άσπλαγχνη άπόφασις, τήν οποίαν υπέγραψαν οί 
Χριστιανοί νικηταί, συνεκλόνισεν όχι μόνον ημάς, αλλά καί όλους τούς άνά 
τά πέρατα τής Οικουμένης Χριστιανικούς πληθυσμούς.

Ώδήγησεν αυτή ή συντάραξις εις τήν συγκρότησιν τών διαφόρων άνά 
τον Ελληνισμόν τμημάτων τής «’Εθνικής Άμύνης». Τά τμήματα ταΰτα άπε- 
τελέσθησαν από άνδρας, διακεκριμένους διά τά πατριωτικά αυτών αίσθήμα-
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τα, ανευ πολιτικής και κομματικής άποχρώσεως, προς τον σκοπόν όπως μα- 
ταιιοθή ή άπόφασις των Χριστιανικών Δυνάμεων.

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής ’Αλέξανδρος κατέληξεν:
«Και ημείς, τα πιστά τέκνα τής ’Εκκλησίας κα'ι του ’Έθνους, ζώντες εις 

χώραν διακρινο,μένην διά την φιλανθρωπίαν καί τον πολιτισμόν της, δεν δυ- 
νάμεθα νά μείνωμεν αδιάφοροι. Πλέον του ενός έκατομμυρίου ’Αρμενίων έ- 
ξυντώθησαν διά πυρός καί σιδήρου. Αί προς τούτο μέθοδοι των Τούρκων 
υπήρξαν άρρήτως άπαίσιαι καί συστηματικαί. Ποια θά ήτο ή τύχη των εν 
ταΐς απελευθερωθεί σαις χώραις αδελφών ημών, αν αύται έπανήρχοντο υπό 
την αίματηράν τουρκικήν τυραννίαν;

"Ολοι κατανοούμεν πόσον κρίσιμοι είναι οι καιροί. ’Ενώπιον μας προ
βάλλει ό άγων υπέρ τών όλων. Πάντοτν τά βλέμματα είναι έστραμμένα προς 
τήν ’Αμερικήν —  προς ημάς τούς "Ελληνας τού Νέου Κόσμου. Μαρτυρεί πε
ρί τούτου το πλήθος τών τηλεγραφημάτων, έξ όλων τών μερών τού κόσμου, 
εις τό Συλλαλητήριον τούτο, καί δεικνύει τήν οδόν τήν όποιαν εχομεν καθή
κον νά άκολουΟήσωμεν».

Μετά τον 'Έλληνα 'Ιεράρχην ώμίλησεν ό Ρώσος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αλέ
ξανδρος. Διεξετραγώδησε τά παθήματα τών Χριστιανών τής ’Ανατολής καί 
τάς συμφοράς τού Ρωσικού λαού, έπικαλεσθείς τής συμπάθειας τής Όμηγύ- 
ρεως υπέρ τού φυλακισθέντος Πατριάρχου τών Ρώσων Τύχωνος.

’Έπειτα ώμίλησεν δ αντιπρόσωπος τών ’Αρμενίων Μάλκολμ, διεκτραγω- 
δήσας καί αυτός τά τρομακτικά παθήματα τών διαρκώς σφαζομένων δμοφύ- 
λιον του.

Μετά τον εκπρόσωπον τών ’Αρμενίων έλαβε τον λόγον ό εξαίσιος ’Αμε
ρικανός, δ Δρ. Λαίδλω, διευθυντής τής εν Νέα 'Τόρκη σημαντικής «Λέσχης 
τών Κληρικών» (Clergy Club).

Ό  Δρ. Λαίδλω ώμίλησεν ύπερόχως, κατασυγκινήσας τήν επιβλητικήν 
εκείνην δμήγυριν. Άνέγνωσε δέ και τό γενναΐον 'ψήφισμα τής Λέσχης, ή δ- 
ποία εξεπροσώπει ύπερεπτακοσίους Εκκλησιαστικούς 'Ηγήτορας τής ’Αμε
ρικανικής κοσμοπόλεως. Τό ψήφισμα εκείνο, έξοχον εις τήν διατύποοσίν του, 
είχε ψηφισθή τήν 12ην Μαΐου 1922, κατά τήν έτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν 
τής Λέσχης, κατόπιν διαφωτιστικής άγορεύσειος τού "Ελληνος Πρωθιερέο^ς 
Καλλίμαχου, έκθέσαντος προ τών ’Αμερικανών Κληρικών τούς κινδύνους τού 
Οικουμενικού Πατριάρχου Μελετίου, καί τά παθήματα τού μαρτυρικού Γέ
νους.

Έπειτα ώμίλησαν έν συντομία δ ιατρός Δρ. Σ . Δαδάκης, δ Καθηγητής 
Ν. Καλτσάς καί δ ’Αρμένιος Γεώργιος Μέλικ.

Ό  δέ Έπισκοπελιανός κληρικός Δρ. Chase άνέγνωσεν εκ μέρους τής 
'Ομοσπονδίας τών Εκκλησιών τής Μείζονος Νέας 'Τόρκης τό ψήφισμα, τό
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έκδοθέν την 25ην Μαΐου 1922, υπό τής Όργανώσεως, τή είσηγήσει τοΰ έπα- 
νακάμψαντος έκ Κωνσταντινουπόλεως Πρωθιερέως Καλλίμαχου, μέλους τοΰ 
Συμβουλίου τής 'Ομοσπονδίας, ήτις εκπροσωπεί, τό φρόνημα 1.100 Έκκλη- 
σιών τής μεγαλοπόλεως Νέας 'Τόρκης.

Καί προσθέτει:
«Οί αδαμάντινοι οΰτοι λόγοι άς είναι όλων μας τό σύνθημα διά την ένί- 

σχυσιν τοΰ ώραιοτέρου έργου τοΰ έν ’Αμερική Ελληνισμού».

ΤΟ Ψ ΗΦΙΣΜ Α Τ Η Σ Λ Ε Σ Χ Η Σ  ΤΩΝ Κ ΛΗ ΡΙΚ Ω Ν  Κ ΑΙ Τ Η Σ ΟΜΟ
Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ Σ  ΤΩΝ ΑΜ ΕΡΙΚ ΑΝ ΙΚ Ω Ν  Ε Κ Κ Λ Η ΣΙΩ Ν

’ Ιδού τό ψήφισμα τής Λέσχης Κληρικών τής 12ης Μαΐου 1922, παρα
πλή σιον τοΰ όποιου έξέδιδε τήν 25ην Μαΐου και ή 'Ομοσπονδία των ’Αμερι
κανικών Εκκλησιών, ως προπαρασκευή τοΰ Μεγάλου Παγχριστιανικοΰ Συλ
λαλητηρίου τής 1ης ’ Ιουνίου εις τό Κάρνεγκυ Χώλλ:

«Κατά τήν έτησίαν Γενικήν Συνέλευίσιν έν τή Εκκλησία τής «Μεσιτείας», 
κειμένη έν Νέα 'Τόρκη έπΐ τής 155ης Δυτικής Ό δοΰ ύπ’ αριθμόν 550, προε- 
δρεΰοντος τοΰ σεβασμιωτάτου Μάϊλο Χώδσον Γπαίητς, Διδάκτορος τής Θεο
λογίας, Προέδρου τής Λέσχης, κατά τήν Παρασκευήν 12ην Μαΐου 1922.

»Έχουσα ύπ’ οψιν του άμεσον κίνδυνον τής έξοντώσεως εκατομμυρίου 
καί πλέον Χριστιανών, διαμενόντων εις τήν περί τήν Σμύρνην χώραν, έάν 
έπιτραπή εις τήν Τουρκίαν νά έπανακτήση ιέπί τής χώρας αυτής εξουσίαν, τήν 
όποιαν είχε μέχρι τοΰ 1920. Έ χουσα ύπ’ οψιν τήν καταστροφήν καί έξαφά- 
νισιν τήν συντελεσθεΐσαν ήδη ύπ’ αυτής πλέον τών δύο εκατομμυρίων Α ρμε
νίων κα'ι Ελλήνων.

Ή  Λέσχη τών Κληρικών τής Νέας 'Τόρκης καί περιχώρων, έν αρμονία 
προς τάς άρχάς τής Δικαιοσύνης καί ’Ελευθερίας, διά τάς οποίας τά πολι
τισμένα ’Έθνη τοΰ κόσμου — συμπεριλαμβανομένων καί τών Ηνωμένων Πο
λιτειών—- κατήλθον εις τον Παγκόσμιον Πόλεμον, ποιείται εκκλησιν προς τάς 
Δυνάμεις, τάς ύπεχούσας εντεύθεν ευθύνην, νά προβλέψουν κατά τρόπον ορι
στικόν καί καταναγκαστικόν έν τώ όριστικώ κειμένω τής περί ειρήνης τής 
’Εγγύς ’Ανατολής Συνθήκης, διά τήν προστασίαν τών Ελλήνων, τών ’Α ρ
μενίων καί άλλων ’Ασιατικών μειονοτήτων έν τή ’Εγγύς ’Ανατολή, διατελούντων 
έν τώ παρόντι έν κινδύνω, διά τήν ϊδρυσιν Αυτονόμου Δημοκρατίας υπό τήν 
αιγίδα τοΰ Συνδέσμου τών ’Εθνών, εις τήν περιφέρειαν τής οποίας ό Χρι
στιανισμός έπροστατεύθη μέχρι σήμερον υπό τοΰ Ελληνικού Στρατού».

W alter Laidlaw
(Διευθυντής τής Λέσχης Κληρικών)
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Η Α Μ Ε ΡΙΚ Α Ν ΙΚ Η  Λ Ε ΣΧ Η  ΤΩΝ ΚΛΗ ΡΙΚΩ Ν  ΚΑΙ Η Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν 
Δ ΙΑ  ΤΩΝ Ε Κ Κ Λ Η ΣΙΩ Ν

Ειχον προξενήσει βαιθεΐαν έντΰπωσιν καί τα έκδοθέντα προς ένίσχυσιν 
τού άγώνος τού Πατριάρχου 'ψηφίσματα πρώτον τής Λέσχης Κληρικών, έκ- 
προσωπούσης ύπεροκτακοσίους Ηγήτορας διαφόρων δογμάτων. ’Έπειτα δέ 
καί τής κραταιάς 'Ομοσπονδίας τών ύπερχιλίων ’Αμερικανικών Εκκλησιών 
τής Μείζονος Νέας 'Τόρκης.

Τά ψηφίσματα αύτά έξεδόθησαν υπό άμφοτέρων τών ’Οργανώσεων την 
12ην Μαΐου, υπό τής Λέσχης τών Κληρικών καί τής 'Ομοσπονδίας τών ’Εκ
κλησιών.

Ο Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ  Ε Γ Γ Τ Η Σ ΙΣ  Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ  Κ ΑΙ Ε ΙΡ Η 
Ν Η Σ .—  ΤΟ Ψ ΗΦΙΣΜ Α ΤΟ Τ Π Α Γ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Ο Τ  ΣΤ Λ Λ Α - 
ΛΗΤΡΙΡΙΟΤ

Τό υπέροχο ψήφισμα, τό όποιον έξέδωκε τό «Παγχρ ισπανικόν Συλλα- 
λητήριον» Νέας 'Τόρκης, υπό την προεδρίαν τού κολοσσού Δρος Ούΐλλιαμ 
Μάννιγκ, ’Αγγλικανού Άρχιερέως τής Νέας 'Τόρκης, τού οποίου την συμ
μετοχήν εΐχεν εξασφαλίσει ό « ’Εθνικός Κήρυξ» έχει ώς εξής:

«'Ημείς οί κάτοικοι τής μεγάλης πόλεως Νέας.'Τόρκης, ενδιαφερόμενοι 
διά την ευδαιμονίαν τών ναών τής Εγγύς ’Ανατολής, συνελθόντες εις Συλ- 
λαλητήριον έν Κάρνεγκυ Χώλλ, σήμερον τήν Ιην ’ Ιουνίου 1922, όμοθυμως 
έψηφίσαμεν:

»Έπειδή τέσσαρα έτη μετά τον Παγκόσμιον Πόλεμον, ή συστηματική 
έξόντωσις τών Χριστιανών τής Μικράς ’Ασίας εξακολουθεί είσέτι έπιδιωκο- 
μένη ύ.πό τής Τουρκικής έν ’Αγκυρα Κυβερνήσεως μετά τής αυτής πάντοτε 
ωμότητος, άποβλέπουσα εις τήν ολοκληρωτικήν έξαφάνισιν τού Άρ,μενικού 
καί Ελληνικού πληθυσμού τής ’Ανατολής.

» ’Επειδή αί τελευταϊαι αποφάσεις τών Συμμάχων Κυβερνήσεων σκο
πεύουν νά παραβιάσουν όπίσω εις τήν Τουρκίαν άλλο έν έκατομμυριον Χρι
στιανών, τό όποιον προ ολίγου μόλις ήλευΟερώΟη από τήν τουρκικήν κατα- 
πίεσιν.

»Διά ταύτα ψηφίζομεν: Άπευθύνομεν τήν εγκάρδιον ημών συμπάθειαν 
προς τούς Χριστιανούς τής ’Εγγύς ’Ανατολής, οίτινες τοιουτοτρόπως απει
λούνται μέ πλήρη έξύντωσιν καί ύποσχόμεθα εις αυτούς τήν απεριόριστον 
ημών υλικήν καί ηθικήν ύποστήριξιν εις τήν έντονον αυτών άντίστασιν κατά 
τής επανόδου υπό τήν τουρκικήν τυραννίαν.

»Διακηρύττομεν τήν πεποίθησιν ήμών, ότι ή εξακολούθησες τής πάρου-
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σι,ας του Ελληνικού Στρατού έν Μικρά ’Ασία είναι ή μάλλον αποτελεσματική 
έγγύησις διά την ασφάλειαν των Χριστιανών κα'ι των άλλων μειονοτήτων.

»Καί τέλος έκφράζομεν την εύγνώμονα ημών έκτίμησιν διά την προσ
πάθειαν τής Βρετανικής Κυβερνήσεως όπως φέρη τάς τουρκικός φρικα
λεότητας εις γνώσιν τού πεπολιτισμένου κόσμου καί έξαιτούμεθα παρά τής 
’Αμερικανικής Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών δπως συμμετάσχη εις 
την προταθεϊσαν άνακρίβωσιν και έξέτασιν τών τουρκικών ωμοτήτων δι’ αντι
προσώπων έχόντων τά προς τούτο προσόντα».

Τό ψήφισμα τούτο υπέγραψαν έκ μέρους τού Συλλαλητηρίου ό Έπι- 
σκοπελιανός Ιεράρχης τής Νέας 'Τύρκης Δρ. Ούίλλιαμ Μάννιγκ, ό Ρώσος 
’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής ’Αλέξανδρος, ό Ούίλλιαμ Σ . Σασσέ, ό Τζώρτζ 
Μοντγκόμερυ, ό Βαρτάν Μάλκολμ, οΊ δύο διάσημοι Έπισκοπελιανοί ένθερμοι 
φιλέλληνες κληρικοί Τόμας Μπούργκες καί Τόμας Λάσεϋ, ό Πέτρος Τατά- 
νης, ιδρυτής τού «’Εθνικού Κήρυκος», καί ό ’ Ιωάννης Παναγουλόπουλος.

Δ ΙΑ  ΤΗΝ ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑΝ  Τ Η Σ  ΙΩ Ν ΙΑ Σ

Ό  Δρ. Ούώλτερ ΛαίΙδλω, Διευθυντής τής Λέσχης τών Κληρικών, έκπρο- 
σωπούσης ύπεροκτακοσίους Η γήτορας διαφόρων θρησκευμάτων, μετά τήν θαυ- 
μασίαν άγόρευσίν του κατά τό Παγχ-ρισπανικόν Συλλαλητήριον τής 1ης ’ Ιου
νίου, άνέγνωσεν — υπό τά χειροκροτήματα τών χιλιάδων ακροατών—  τό ψή
φισμα τής .πανίσχυρου Όργανώσεως, τήν οποίαν διευθύνει. Τό ψήφισμα τού
το είχεν έγκριιθή νά άποσταλή — καί απεστάλη—  προς τούς ισχυρούς τής 
Γής Συμμάχους, κατά τήν έτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν τής Λέσχης τής 12ης 
Μαΐου, κατόπιν τής άναγνώσεως τηλεγραφημάτων τού Οικουμενικού Πατρι- 
άρχου Μελετίου καί τής ΈκΟέσεως τού Πρωθιερέως Δ. Καλλιμάχου, διεκ- 
τραγωδούντος τήν έν γένει θλιβερόν κατάστασιν τών Χριστιανών τής ’Ανα
τολής.

Ή  εκθεσις τού Έλληνος Πρωθιερέως, ή οποία είχεν έγκριθή, ώς άρ- 
μόζουσα καί από τον Πατριάρχην, ώς αρμόδιον, ήτο μία διεξοδική καί δια- 
φωτιστική μελέτη.

Διά νά φέρη δε αυτή ή μελέτη καλλίτερα αποτελέσματα εις εύρυτέρους 
’Αμερικανικούς κύκλους, έξεδόθη εις ιδιαίτερον τεύχος καί εις μερικάς χι
λιάδας αντίτυπα. Ταύτοχρόνως έδημοσιεύθη καί εις τον Μηνιαΐον Είκονογρα- 
φημένον «’Εθνικόν Κήρυκα» τού Μαΐου 1922, με τεράστιον κυκλοφορίαν. ’Έ 
τσι διεφωτίζετο καί τό Πανελλήνιον πέραν τών δεόντων γενέσθαι προς σωτη
ρίαν τών κινδυνευόντων Ελλήνων καί άλλων Χριστιανών τής ’Ανατολής.

Τό επιβλητικό 'Παγχριστιανικό Συλλαλητήριο τής ’Αμερικανικής κο-
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σμοπόλεως είχε τον αντίκτυπον καί εις αλλα κέντρα τής ’Αμερικανικής Συμ
πολιτείας. Το παράδειγμα, δαθέντος του συνθήματος, το έμιμήθησαν και αλ- 
λα ι πόλεις. Ούτω συνεκροτήθησαν Παγχριστιανικά Συλλαλητήρια εις τό Σι- 
κάγον, τήν Μιλγουώκην, την Βοστώνην, την Όκλάνδην, τό Μάντσεστερ, την 
Φιλαδέλφειαν, και εις άλλας πόλεις καί συνεχίσθη τό εργον μέ λαμπρά απο
τελέσματα και εις άλλας πόλεις.

Ένεψυχώθησαν δέ καί τά «τμήματα τής Εθνικής Άμύνης», τά όποια 
ίιδρύθησαν εις σαρανταιδύο πόλεις του Νέου Κόσμου.

Τό επιβλητικό Παγχριστιανικό Συλλαλητήριο τής Νέας 'Ύόρκης εΐχεν 
αμέσως τον αντίκτυπον του, διότι ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις, συγκινηθείσα 
από τάς καταγγελθείσας ομαδικός σφαγάς των Χριστιανών τής ’Ανατολής, 
άπεφάσισε να συμμετάσχη ανακρίσεων επί των τουρκικών θηριωδιών εναν
τίον τών Ελλήνων καί ’Αρμενίων τής ’Ανατολής.

’Επί τή ευκαιρία ταύτη, ό ιδρυτής του «Εθνικού Κήρυκος» απέστειλε 
προς τον υπουργόν τών Εξωτερικών τής ’Αμερικής, έντιμώτατον κ. Χιουζ, 
τό ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Εξοχότατε,

Ό  Χριστιανικός κόσμος, κατάπληκτος διά τάς νέας ομαδικός σφαγάς 
τών Τούρκων εις τήν Μικρόν ’ Ασίαν κατά τών Ελλήνων καί ’Αρμενίων, ή- 
κουσε μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν τήν άπόφασιν όπως ή ’Αμερικανική Κυβέρ- 
νησις συμιμετάσχη ένεργώς μετά τών άλλων Συμμάχων προς έξακρίβωσιν τών 
θηριωδιών, αΐτινες καταισχύνουν τήν ’Ανθρωπότητα.

Μετά τήν σφαγήν δύο εκατομμυρίων υπάρξεων, οί Απολειπόμενοι 'Έλ
ληνες καί ’Αρμένιοι τής Ανατολής, καθώς καί οί εκ τών μερών εκείνων κα
ταγόμενοι πολΐται τής Δημοκρατίας ταύτης, τών οποίων τά αισθήματα, τούς 
πόθους κοΊ τάς ελπίδα ερμηνεύει πιστώς ό «Εθνικός Κήρυξ», έκφράζουσι. 
προς υμάς τήν άπειρον ευγνωμοσύνην των διά τό εύγενές διάβημα, αντάξιον 
τής πατρίδος τοϋ Γεωργίου Ούάσιγκτων, τρέφουν δέ απόλυτον εμπιστοσύνην 
εις τήν δικαιοσύνην τής Κυβερνήσεως υμών καί τήν πεποίθησιν, ότι, οχι 
μόνον θά παύση ή βδελυρά ανθρωποσφαγή, αλλά καί θά έξασφαλισθούν αί 
πολιτικαί έλευθερίαι τών Χριστιανών τής ’Ανατολής καί προ παντός εις τήν 
περιοχήν εκείνην, οπού ούτοι, αποτελοΰντες μεγάλην μειονότητα, εύρίσκονται 
υπό τήν αιγίδα του Ελληνικού Στρατού.

Ό  «’Εθνικός Κήρυξ», εχων τήν τιμήν νά γίνη έρμηνεύς τών αίσθημά- 
τιυν τούτων, εκφράζει προς υμάς μετά τής ευγνωμοσύνης καί τήν βαθυτά- 
την άφοσίωσιν».

Π Ε Τ ΡΟ Σ Τ Α Τ Α Ν Η Σ  —  «Εθνικός Κήρυξ»
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Επομένως ό Ιερός αγών τοΰ «’Εθνικού Κινήματος» προς διάσωσιν του
λάχιστον τής ’ Ιωνίας μέ πρωτεύουσαν την Σμύρνην, καθίστατο σκληρότερος. 
Έπρόκειτο είδικώς ή δημιουργία «Χριστιανικού Κράτους τής ’ Ιωνίας» νά 
τεθή αυτό τό Κράτος υπό την προστασίαν τοΰ ’Οργανισμού των 'Ηνωμέ
νων Εθνών. ’Έτσι θά διεσώζοντο καί οί "Ελληνες και οι ’Αρμένιοι καί οί 
λοιποί πάσης φύσεως Χριστιανοί από την ομαδικήν σφαγήν. Καί την έρή- 
μωσιν.

Δι’ αυτήν τήν άποψιν τής δημιουργίας «αυτονόμου Χριστιανικού Κρά
τους υπό τήν προστασίαν των Ηνωμένων ’Εθνών», ό Πατριάρχης ένόμισεν 
δτι θά μπορούσα νά τήν προπαγανδίσω, προ παντός μεταξύ τών παντοίων 
’Αμερικανικών Συσσωματώσεων, τών κυβερνωμένων από τούς πανίσχυρους 
’Αμερικανούς Κληρικούς τής μεγαλοπόλεως Νέας 'Τόρκης (τών οκτώ εκα
τομμυρίων κατοίκων). Έ φ ’ όσον μάλιστα αυτοί οι πανίσχυροι Θρησκευτικοί 
Ήγέται υπήρξαν φίλοι καί Οαυμασταί τοΰ Πατριάρχη καί τον ετίμησαν έ- 
ξαισίως ώς νεοεκλεγέντα Πατριάρχην τής ’Ορθοδόξου Οικουμένης.

t Π ΡΩ Θ ΙΕ Ρ Ε ΤΣ ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Σ Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Σ
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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ “ ΘΡΑΚΙΚΩΝ,,

"Ως ιέν άρχή άνεφέραμεν, έπαναλαμβάνομεν βτι ο άνά χείρας 38ος Τόμος 
άφιερούται άποικλειστικώς εις τον Πρωθιερέα Δημήτριον Καλλίμαχον, τδν 
εθνικόν αύτόν άνδρα, τον γίγαντα πού ποτκιλοτρόπως εξυπηρέτησε την πα
τρίδα, διότι καί μόνον εάν περιορισθή τις εις τή·ν έξιστόρηισιν καί περιγρα- 
φήν της μετά τού Οικουμενικού Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη περιοδείας 
του άνά την Εύρώπην, ή άφήγησις αυτή προερχόμενη. έκ των απομνημο
νευμάτων καί των αυθεντικών χειρογράφων του, μοινογραφηΐθέ-ντων παρά τού 
Πατριάρχου καί τού Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Λονδίνου Σέρ 
Τίζών Σταυρίιδηι, αποτελεί βαρυσήμαντου έγγραφον καί Ιστορικόν γεγονός. 
Ή  καταχώρισις συνεπώς εις αυτοτελή Τόμον των «Θρακικών» ήτο έπιβεβλη- 
μένη καί αί τυχόν αμφιβολία', περί τής αλήθειας καί τοΰ άποτελέσματος των 
ολέθριων γεγονότων τοΰ τότε εθνικού διχασμού, επισημοποιούν εκ πρώτης 
χ,ειρός τά Θλιιβερώτατα συμβάντα τής εποχής εκείνης αποτελούν δέ καί μίαν 
σοβαράν προειδοποίησιν δΤ εκείνους, οίτινες διά τό μέλλον εξακολουθούν νά 
εμμένουν εις τά μίση καί τά πάθη τού διχασμού καί αλληλοσπαραγμού τής 
φυλής μας.

Σοβαρόν στοιχείου, εκ παραλλήλου προς τήν κυρίαν αποστολήν του ώς 
συνοδού τού Πατριάρχου, άποδεικνϋον τήν καλλιτεχνικήν του ψυχήν καί τήν 
δίψαν του προς ερευνάν, αποτελεί ή περιγραφή των διαφόρων κρατικών κτι
ρίων, των εκκλησιών καί τών ιδιαιτέρων ενδιαιτημάτων τών επικεφαλής τού 
αγγλικού καί γαλλικού λαού πολιτικών καί θρησκευτικών άρχηγών, κατά τάς 
επισκέψεις τού Πατριάρχου δι’ ιδιαιτέρας συνομιλίας. Ό  ακαταπόνητος τι
μώμενος νεκρός, εύρήκε ολον τόν καιρόν νά άσχοληθή μέ τάς λεπτομέρειας 
καί τού διακόσμου τών κτιρίων τούτων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, νά βίαν- 
θίση δέ τήν παρούσαν έργασίαν του καί μέ τήν περιβολήν ακόμη ενός έκά- 
στου τών ώς άνω, ούτως ώστε νά δύυανται νά προσθέσουν καί τούτα ένα ακόμη 
οδηγόν διά τούς άναδιφώντας τήν ιστορίαν.

5Ή δη δμως δ Δόκτωρ Καλλίμαχος δέν εύρίσκεται ιέν τή ζωή. Καί δι’ 
ασους πού έγνώρισαν τόν άνδρα καί τήν κολοσσιαίαν εθνικήν δράσιν του, άνέ- 
λαβον νά τόν τιμήσουν καί μετά θάνατον, εκτός τοΰ παρόντος Συγγράμμα
τος, αί πρωτοφανείς καί πανταχόθευ συρρεύσασαι εκδηλώσεις, άποδεικνύουν 
τό μεγάλο κύρος δπου άπέκτησεν ή προσωπικότης του, διότι σπανίως ή συμ



240 «ΘΡΑ.Κ ΙιΚΑ»

μετοχή, ·ε·1ς εκφοράν σκήνους, της εκκλησίας, της κοινωνίας καί της πολι
τείας ή το τόσον πάνδημος καί καθολική, ώστε νά δικαιολογή την κοινήν επι
θυμίαν ώς καί την των συγγενών του, διά την έκδοσιν του παρόντος Τόμου, 
ήτις άλλωστε άντεπεκρίνετο καί προς τάς τελευταίας θελήσεις τοΰ μετα- 
στάντος.

Τό Θρακικόν Κεντρον αισθάνεται ίκανοποίησιν διότι άνέλαβε νά εκπλή
ρωσή διά τοΰ Τόμου τούτου άφιέρωσιν μέ έργασίαν ένδς πολυτιμοτάτου συμ
πολίτου, άνακηρυχθέντος μεταξύ των σπανίων ευεργετών του. Επειδή δέ δεν 
ήτο δυνατόν νά παραστή αυτοπροσώπως καί κατά τήν κηδείαν, επιφυλλάισ- 
σεται, εν συν εν νοήσει καί μέ τά Σωματεία των Μαδυτίων, τής γενετείρας του, 
εάν καταστή δυνατόν, καί δι’ άλλου τρόπου· εις τό μέλλον νά τιμήση τον ύπέ- 
ροχον αυτόν "Ελληνα, ή απώλεια τοΰ οποίου εκτός τοΰ δτι κατεθλίψε τούς 
Θράκας, τούς παμπληθείς φίλους καί γνωρίμους του, έκ των άνά την ύφή- 
λιον εγκατεστημένων Ελλήνων, ενέχει καί ούαιαστικήν σημασίαν διά τά 
εθνικά, εκπαιδευτικά καί έν γένει τά άφορώντα τήν όμογένειαν ζητήματα.

Αί 'ίιδικαί μας εκδηλώσεις περί τοΰ έργου τοΰ Καλλιμάχου παρουσιάζουν, 
όμολογοΰμεν, πενιχρόν τό καθήκον μας, όταν μάλιστα παρελαΰνη κατωτέρω 
ο συναγερμός των συλληπητηρίων καί ψηφισμάτων δικαιοτάτης συμμετοχής 
εις τό Ελληνικόν πένθος, διότι καί ή ’Εκκλησία διά των Πατριάρχων καί 
άνωτάτων αυτής κορυφών καί ή πολιτεία διά τών επισήμων έκπροσώπων της 
καί τά πολυπληθή ελληνικά καί ξένα σωματεία μέ τό πλήθος τών παρα- 
στάντων κατά τήν εκφοράν καί τών χιλιάδων φίλων καί γνωρίμων του, άπο- 
δεικνύουν δτι έπρόκειτο περί εξαιρετικής ελληνικής φυσιογνωμίας δι’ αυτόν 
δέ τόν λόγον παραθέτομεν κατωτέρω ένα μέρος τών τοιούτων, επί τή δυσανα- 
πληρώτω απώλεια, μηνυμάτων:

Διά τήν συγκέν'τρωσιν τών ώς άνω δημοσιεύσεων, συνηντήσαμεν, επί πολ- 
λοίς, πρόθυμον καί πολύτιμον συνεργασίαν από μέρους τής δίδος Βενετίας 
Βιδάλη, Γραμματέως καί εμπίστου τοΰ άποθανόντος, ήτις έκ σεβασμοΰ καί 
άιφοσιώσεως προς τον μεταστάντα συνεκέντρωσε τό υλικόν, έξεπλήρωσε τάς 
τελευταίας του θελήσεις, δι’ δ καί τής απευθύνονται αί όφειλόμεναι εύχαριστίαι.
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Τής νεκρώσιμου άκολουδίας δά προήγησή δεία λειτουργία προ- 
εξάρχοντος του 'Αρχιεπισκόπου 'Αμερικής Σεβ. κ. Ιακώβου. — 
Ή σορός είς λαϊκόν προσκύνημα έν τώ ναώ σήμερον. — Συλλυ

πητήρια ψηφίσματα του ελληνισμού.

Τελευταία επιθυμία του μεταστάντος, ή κηδεία του άποβιώσαντος την 
εσπέραν τής Κυριακής, ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου του «Εθνικού Κήρυκος», 
Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου, ·θά γίνη αΰριον, Τετάρτην καί ώραν 
12.30' μ. μ. εκ του ίεροΰ ναοΰ τής «Μεταμο ρ φώσεως του Σωτήρος», 38— 05 
98 St. Corona L. I., N. T., άφοΰ προηγηθή, σύμφωνα με τήν εκκλησιαστι
κήν τάξιν, θεία Λειτουργία, άρχομένη τήν 9.30' πρωινήν. Τής θείας Λει
τουργίας καί τής κηδείας θά προεξάρχη δ Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής 
κ. ’ Ιάκωβος, περιστοιχιζόμενος υπό τοΰ Μητροπολίτου 'Ιεραπόλεως, Σεβ. 
κ. Γερμανού, Θεοφ. Επισκόπων καί του ιερατείου Νέας ’Τόρκης καί περί
χωρων.

Ή  σορός τοΰ αειμνήστου Πρωθιερέως θά Ι.κτεθή είς λαϊκόν προσκύ
νημα από τής σήμερον Τρίτης καί 1ης απογευματινής είς τον ίδιον ιερόν 
ναόν μέχρι τής ώρας τής κηδείας. Ό  θάνατος τοΰ αειμνήστου Καλλιμάχου 
έπήλθε τήν 4ην απογευματινήν τής Κυριακής, εν τω νοσοκομείο) τής El
mhurst, L . I., οπού είχε μεταφερθή προ εννέα ημερών, προσβληθείς υπό δι
πλής πνευμονίας. ΙΙαρ’ όλον τό ψυχικόν σθένος, τήν άκατάβλητον ζωτικότητά 
του καί. τάς φροντίδας των θεραπόνπον ιατρών τό μοιραΐον επήλθεν ένω ό 
ασθενής εύρίσκετο έν κωματώδει καταστάσει. Τον ψυχορραγοΰντα Πρωθιε
ρέα έπεσκέφθησαν είς τό νοσοκομεΐον ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής Σεβ. 
κ. ’ Ιάκωβος, ό Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπόλεως κ. Γερμανός καί άλλοι ιε
ρείς τής ’Εκκλησίας μας, εΰλογήσαντες αυτόν. Παρά τό πλευρόν τοΰ άποθνή- 
σκοντος πατρός εύρίσκετο ό υιός του κ. Λάμπρος Καλλίμαχος έλθών επίτηδες 
έκ τής Ούάσιγκτων, οπού υπηρετεί τήν αμερικανικήν πατρίδα.

Ψηφίσματα συλλυπητήρια άπέστειλαν ή ’ Ιερά ’Αρχιεπισκοπή ’Αμερι
κής, τό ’Αρχιεπισκοπικόν Συμβούλων, τό Άνώτατον ’Εκπαιδευτικόν Συμ
βούλων τής Τέρας Αρχιεπισκοπής, ή ’Ομοσπονδία των ’Ελληνικών Σωμα
τείων Νέας 'Τόρκης, τό Έλληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτήριον τοΰ Μπρόνξ, 
ή Π ανθρακική 'Ομοσπονδία ’Αμερικής, άλλα Θρακικά Σωματεία καί άλλαι 
πολλαί ’Οργανώσεις μας.

16
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Είς την νεκρώσι.μον ακολουθίαν, πληροφ ο ροΰμ&θα, δπ  θά παραστή δ 
Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος έν Νέα 'Τόρκη έντ. κ. Βασίλειος Βιτσαξής 
καί άλλα μέλη των διπλωματικών καί προξενικών αρχών. Βιογραφικόν ση
μείωμα του εκλιπόντος Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου μας, ελλείψει χώρου, θά 
καταχωρίσωμεν εις την αυριανήν έκδοσιν του «Εθνικού Κήρυκος».



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΡΘ Ο ΔΟ ΞΟ Σ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΟΡΕΙΟΥ.
ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ, ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ Α Υ ΤΗ Σ

μετά βαθείας λύπης αγγέλλουν την εις Κύριον έκδημίαν τού διατελέσαντος 
Μέλους αυτών, εμπνευσμένου κληρικού, συγγραφέως καί Πρύτανεως των Ε λ
ληνικών Γραμμάτων εν ’Αμερική

Π Ρ Ω Θ ΙΕ Ρ Ε Ί Σ  ΔΗ Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Υ

Διδασκάλου τού Οικουμενικού Θρόνου,
Οανόντος τη 13η ’Οκτωβρίου έ. έ., έν Νέα Ύόρκη, έν ηλικία 84 ετών καί κη- 
δευθησομένου την Τετάρτην, 16ην ίδιου εκ τού ιερού ναού τής «Μεταμορφώ- 
σεως τού Σωτήρος», εν Corona L .I., αφού προηγηθή ή κεκανονισμένη θεία 
λειτουργία, προεξάρχοντος τού Σεβ. ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής κ.κ. ’ Ιακώβου.

1C Η Α Ε ϊ A

Τον προσφιλή ημών πατέρα, αδελφόν, πάππον καί Θειον

Π ΡΩ Θ ΙΕ Ρ Ε Α
ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Ν  Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Ο Υ  Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Ν

(Έ κ Μαδύτου, ΜΕΓΑΝ Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ο Ν  τού Οικουμενικού Θρόνου καί ’Επί
τιμον ’Αρχισυντάκτην τού «’Εθνικού Κήρυκος», Νέας Ύόρκης) 

θανόντα την Κυριακήν, 13ην ’Οκτωβρίου 1963, κηδεύομεν ΣΗ Μ ΕΡΟ Ν  Τε
τάρτην, 16ην ίδιου καί ώραν 11.30’ , έκ τού 'Ιερού Ναού τής «Μεταμορφώ- 
σεως τού Σωτήρος, 38-07 98th Street Corona L .I.,N .Y ., ένθα εύρίσκεται 
ήδη εκτεθειμένη ή σορός τού μεταστάντος.

Παρακαλούνται δθεν οί συγγενείς καί φίλοι, οι τιμώντες την μνήμην τού 
μεταστάντος όπως προσέλθωσι καί παρακολουθήσωσι την εκφοράν.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ :
Τά τέκνα :

Λ Α Μ Π ΡΟ Σ καί ΕΛΕΝΗ Κ ΑΛΛΙΜ ΑΧΟ Υ 
Οί ΑΔΕΛΦΟΙ 
Οί ΕΓΓΟΝΟΙ 
Ο! ΑΝΕΨ ΙΟΙ

καί οί λοιποί ΣΥ ΓΓΕ Ν Ε ΙΣ  ενταύθα καί εν Έλλάδι.
Corona, L .Ι.,Ν.Υ., 15 ’Οκτωβρίου, 1963
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—  Δΰνανται οι έπιθυμοΰντες νά καταθέσωσι στεφάνους και άνθη έπι τής 
σοροΰ του μεταστάντος, νά άποστείλωσι άντ’ αυτών τό σχετικόν άντίτιμον υπέρ 
τής Θεολογικής μας Σχολής «Τίμιος Σταυρός», έν Brookline Mass, εις μνή
μην αυτοΰ.

ΣΗΜ . : Τά τής κηδείας ανέλαβε τό Basis Funeral Home Inc., Stav- 
ros Basis Funeral director. Τηλ. AS. 8-1120



Σ Υ Λ Λ Υ Π Η Τ Η Ρ ΙΟ Ν  Μ Η Ν ΥΜ Α  Τ Ο Υ  Ο ΙΚ Ο Υ Μ . Π Α Τ ΡΙΑ Ρ Χ Ο Υ

ΑΘΗ ΝΑΙ, 16 ’Οκτωβρίου. (Ί δ . τηλ. «Έ . Κήρυκος»). —  Ό  Οικουμε
νικός Πατριάρχης Ά'θηναγόρας Α ' άπηύθυνε συλλυπητήριον τηλεγράφημα 
επί τη άνεπανορθώτω απώλεια τού Πρωθιερέως Λημητρίου Καλλιμάχου, Με
γάλου Διδασκάλου τοΰ Οίκ. Θρόνου καί άμύντορος των έθνικοθρησκευτικών 
μας ’ Ιδεωδών.

Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης ΆΟηναγόρας Α ',  πλήν τοΰ προσωπικού 
συλλυπητηρίου τηλεγραφήματος Του, τό όποιον άπέστειλε προχθές .προς τον 
έν ’ Αθήνα ις Διευθυντήν τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος», επί τή ανεπανόρθωτος απώ
λεια τοΰ Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου, είχε την καλωσύνην νά διαμή
νυσή μέσος τής Πέρας ’Αρχιεπισκοπής ’Αμερικής καί έτερον συλλυπητήριων 
μήνυμα πρός την Διεύθυνσιν τής έφημερίδος, τό κείμενον τοΰ όποιου έχει ως 
ακολούθως:

«’Επί τή εις Κύριον έκδημία τοΰ αειμνήστου Πρωθιερέως Δημητρίου 
Καλλιμάχου, Διδασκάλου τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, έκφράζομεν τήν βαθυτά- 
την συμπάθειαν Η μών επί τή απώλεια πολυτίμου συνεργάτου, εκλεκτού κλη
ρικού, εμπνευσμένου προμάχου τής 'Αγίας ημών ’Ορθοδόξου Πίστεως καί 
των Παραδόσεων τοΰ Γένους. Κύριος ό Θεός άναπαΰσαι τήν μακαρίαν ψυχήν 
αυτού.

t Οικουμενικός Πατριάρχης ΑΘΙΤΝΑΓΟ ΡΑΣ Α '»

ΤΑ ΣΥΛ Λ Υ Π Η ΤΗ ΡΙΑ  ΤΟ Υ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
Β. ΚΑΙ Ν. ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ, ΣΕΒ. κ. ΙΑΚΩΒΟΥ

’Εν λύπη βαθυτάτη έπληροφορήθημεν τήν εις Κύριον έκ'δημίαν τοΰ προσ
φιλούς αδελφού καί συλλειτουργού Πρωθιερέως Λημητρίου Καλλιμάχου, Μ. 
δασκάλου τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, επί μακρά ετη, πολυτίμους δε προσενεγ- 
κόντος υπηρεσίας εις τήν ’Εκκλησίαν, τήν Ελληνικήν Πατρίδα καί τήν Όμο- 
γένειαν, ως καί συγγραφεύς, ’Αρχισυντάκτης τοΰ « ’Εθνικού Κήρυκος» καί 
εσχάτως ’Επίτιμος ’Αρχισυντάκτης.

Βαθύτατα συλλυπούμενος οικογένειαν « ’Εθνικού Κήρυκος» καί δημοσιο
γραφικόν κόσμον, εύχόμεθα, Κύριος άναπαΰσαι μακαρίαν ψυχήν αυτού έν 
σκηναΐς δικαίων.

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής, 
ΙΑ Κ Ω Β Ο Σ



Μ Η Ν ΥΜ Α  Τ Ο Υ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ο Υ  
Τ Ο Υ  “ ΕΘ Ν ΙΚ Ο Υ Κ Η Ρ Υ Κ Ο Σ ,, Κ ου Μ Π ΑΜ Π Η  Μ Α ΡΚ Ε ΤΟ Υ

«Ό Δημήτριος Καλλίμαχος 5ά μείνη άδάνατος είς την σκέψιν
καί τήν ψυχήν μας».

Ό  «Εθνικός Κήρυξ», διά του εν Άθήναις εύρεθέντος Διευθυντού 
του άπέστειλε τηλεγραφικώς, τό ακόλουθον .μήνυμα :

«Ευρισκόμενοι μακράν του Ιδρύματος, τό οποίον «λάμπρυναν οΐ καλλί- 
μαχοι αγώνες του έκλιπόντος σεβαστού φίλου κα'ι συνεργάτου, αίσθανόμεθα 
βαθύτερα τήν οδύνην τής απώλειας του. Ό  Δημήτριος Καλλίμαχος ήνάλωσε 
τήν ζωήν του μέχρι τής τελευταίας πνοής είς τήν άντίληψιν τού χρέους του 
προς τό ελληνικόν πνεύμα, τήν ελληνικήν πίστιν, τήν ελληνικήν Εκκλησίαν, 
τά ελληνικά ιερά καί όσια τής φυλής καί τού Γένους. Ουδέποτε άπεστρα- 
τεύθη, ουδέποτε έπαυσε νά πονή. νά σκέπτεται, νά εργάζεται καί νά κατα
γίνεται διά τήν Ελλάδα καί τό μεγαλεΐον της, Ό  «Εθνικός Κήρυξ» ήτο «Τό 
Σπίτι του». Τό όρμητήριον των μαχητικών αγώνων του, ή έπαλξις καί ή 
σκοπιά καί τό βήμα, από τό όποιον μέ το καυστικό, δυναμικό πνεύμα έμά- 
χετο κατά τρόπον πείσμονα καί κάποτε βίαιον καί αδιάλλακτον, ατρόμητος 
καί Οαραλλέος καί σοφός στρατιώτης καί διδάσκαλος τής ιδέας τής υπερο
χής τού ελληνικού πνεύματος καί τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας, οπού συνέ
χισε τούς ωραίους, πατριωτικούς καί θρησκευτικούς αγώνας του, πρώτος 
καί καλλίτερος είς πάσαν εθνικήν, θρησκευτικήν καί κοινωνικήν πρωτοπο- 
ρείαν. Τό πένθος είναι βαρύτατον δΓ ημάς τούς συνεργάτας καί θαυμαστός 
του, διά τήν Εκκλησίαν, διά τήν Όμογένειαν καί τήν ιστορίαν τού Έλλη- 
νοαμερικανικού έπους. Ή  προσωπική μας οφειλή προς τό πνεύμα του, τήν 
συμβολήν καί τήν συμπαράστάσίν του καθ’ δλην τήν μακροετή φιλίαν καί 
συνεργασίαν μας εΐναι δύσκολον νά διατυπωΟή κατ’ αξίαν μέ τάς αύτάς λέ
ξεις. Ή  αγάπη του προς ημάς θ’ άποτελέση άνώτατον τιμητικόν τίτλον 
έφ’ ορού ζωής. Τό μέγα κενόν ουδέποτε θά πληρωθή. ’Από τήν πυρίνην, όμως, 
πίστιν του προς τά πάτρια, προς τό ελληνικόν κάλλος καί προς τήν ελληνικήν 
Δόξαν θά έμπνεώμεθα διά νά συνεχίζωμεν τό ιερόν έργον τού Ιδρύματος 
τούτου, τού «Σπιτιού» τού πνευματικού Κολοσσού, πού δεν υπάρχει πλέον είς 
τον παρόντα κόσμον, αλλά πού Οά μείνη αθάνατος είς τήν σκέψιν καί τήν ψυ
χήν μας».
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Τό Θρακικόν Κέντρον, ουτινος ό μεταστάς υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης, επί
τιμον μέλος καί κατόπιν εύεργέτης, άμα τη άναγγελία του θανάτου μέ βαθυτάτην συν
τριβήν καί Ολΐψιν άπέστειλε τά κάτωθι μηνύματα:

«17η ’Οκτωβρίου 1963
Προς τούς οικείους τού άποθανόντος Δη μητριού Καλλίμαχου

Εις Νέαν 'Ύόρκην
’Αγαπητοί φίλοι,

Δεν εΐναι δυνατόν νά σάς περιγράφω μεν την βαθυτάτην θλΐψιν κα! συν
τριβήν, ήν μάς έπροξένησεν ό αναγγελθείς διά των ’Αθηναϊκών εφημερίδων 
θάνατος τού άνεκτιμήτου καί σεβαστού φίλου μας καί οικείου σας Δ. Καλλι- 
μάχου.

Ευρισκόμεθα από ετών εις στενήν καί καρποφάρον συνεργασίαν, είχομεν 
δέ πυκνήν αλληλογραφίαν μετά τού μεταστάντος, ή τελευταία επιστολή τού 
οποίου καθώς καί ή άπάντησίς μας έχρονολογεΐτο τον παρελθόντα μήνα. 
Έγνωρίζαμεν καί από τήν πρόσφατον προσωπικήν έπίσκεψιν τού Προέδρου 
μας εις Ν. 'Τόρκην δτι καί λόγω τής ηλικίας του κατετρύχετο από ασθένειας 
καί ύπερκόπωσιν, άτινα δέν τον ήμπόδιζον νά έξακολουθή τάς μελετάς του 
καί νά γράφη νυχθημερόν διά τά εθνικά μας ζητήματα, διά τήν παιδείαν, 
διά τά συμφέροντα τής αγαπητής κοινής μας πατρίδος Θράκης, ως καί διά 
κάθε θέμα, δπερ άφεώρα καί ένδιέφερε τον εν αποδημία Ελληνισμόν τής 
’Αμερικής. 'Ό ,τι καί αν γράψωμεν διά τήν πολυσχιδή καί κολοσσιαίαν δρα- 
σιν τού πατρός Καλλιμάχου θά είναι κατώτερον τής πραγματικότητας. Δεν 
εΐναι εύκολον νά ύμνήση καί νά θαυμάση κανείς δσα μέ τρόπον άκαταπόνη- 
τον καί χαλκέντερον έγραψε καί επρ αγ ματοπο ίησεν ό σπάνιος αυτός Ιερεύς, 
δημοσιογράφος, αντιπρόσωπος Σωματείων καί άλλων κοινωφελών σκοπών, 
καθ’ δλον τον μακρόν βίον του, δν άφιέρωσεν εις τήν πατρίδα, δ πολυσέβα- 
στος καί αλησμόνητος νεκρός. Μέ πολλήν καί βαθείαν συγκίνησιν χαράττομεν 
τάς δλίγας αύτάς γραμμάς καί δέν συλλυπούμεθα μόνον τούς οικείους καί 
αμέσους συνεργάτας του, αλλά δλόκληρον τήν Θρακικήν οικογένειαν, τούς ομο
γενείς τής ’Αμερικής καί ολους εκείνους, οίτινες κατέφευγον εις αυτόν, ώς 
σανίδα σωτηρίας, διά τά ζητήματά μας έκπαιδεύσεως, προπαγάνδας καί σω
ματειακής έκπροσωπήσεως. ’ Ιδιαιτέρως συλλυπούμεθα έμαυτούς, δηλαδή τό 
Θρακικόν Κέντρον καί τό Σύγγραμμά του τά «Θρακικά», άτινα χάνουν τον 
αναντικατάστατων άντεπιστέλλοντα, τον συμμεριζάμενον τήν σωματειακήν μας 
προσπάθειαν καί τον κατ’ επανάληψιν, διά τών κριτικών του εις τον Εθνικόν
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Κήρυκα έξάραντα και έξυμνήσαντα τό εργον μας. 'Όλοι μας στεροΰμεθα,,ένός 
πραγματικού Έλληνος πατριώτου, δ όποιος ήγάπησε και υπηρέτησε με cpa- 
νατισμόν ολα τά θέματα, άτινα ένδιέφερον την αγαπητήν του Ελλάδα.

Ό  Θεός άς άναπαύση την ψυχήν του έκλιπόντος κα'ι ή μνήμη του άς 
μάς είναι υποδειγματική και αιωνία.

Μέ ιδιαιτέραν εκτίμησιν καί αγάπην 
ΤΠ. Φ. Μ ΑΝ Ο ΤΗ ΛΙΔΗ Σ 

Πρόεΐδρος του Θρακικοΰ Κέντρου έπι 
35ετίαν και πρώην 'Τπουργός»
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«17η ’Οκτωβρίου 1968
Προς την άξιότιμον Διεύθυνσιν τής Έφημερίδος ’Εθνικός Κήρυξ

Εις Νέαν 'Ύόρκην
’Αγαπητοί, φίλοι,

Χωρίς προσωπικήν μας γνωριμίαν εΰρισκόμε'θα από ετών εις φιλικήν 
επαφήν με την έγκριτον καί παγκοσμίου φήμης εφημερίδα σας διά τοΰ συνερ
γάτου καί αρχισυντάκτου σας Δημητρίου Καλλιμάχου. Είναι φυσικόν συνε
πώς νά σάς άπευθύνωμεν την παρούσαν διά νά έκφράσωμεν μέ βαθυτάτην 
Ολΐψιν καί ειλικρινή συγκίνησιν τά συλλυπητήριά μας καί την συμμετοχήν εις 
τό πένθος σας επί τή άπωλεία ενός κορυφαίου πατριώτου καί άνεκτιμήτου "Ελ
λη νος, διαπρεπούς δέ δημοσιογράφου καί πολυγραφωτάτου εκ Θράκης συμ
πατριώτου μας. ‘Ό,τιδήποτε καί αν έπιχειρήση κανείς νά γράψη διά τήν πο
λύμορφον καί κολοσσιαίαν εθνικήν δράσιν τοΰ άποθανόντος τετιμημένου νε
κρού, θά είναι κατώτερον τής πραγματικύτητος. Ό  Πρωθιερεύς Καλλίμα
χος ήνάλωσεν όλόκληρον τον βίον του εις εύσυνείδητον καί άνωτέραν παντός 
επαίνου έξυπηρέτησιν των ζητημάτων τής αγαπητής του Ελλάδος, καί τής 
Θράκης έξ ής κατήγετο, δέ άφήκε δέ κανένα από τά φλέγοντα ζητήματα, 
άτινα αφορούν τον έν Αμερική πολυπληθή Ελληνισμόν, νά μή τά πραγμα- 
τευθή μέ τήν άκούραστον γραφίδα του μέχρι καί αυτής τής ημέρας του 
θανάτου του. Ό  Εθνικός Κήρυξ στερείται ενός πολυτίμου καί εξαιρετικού 
συνεργάτου. Ημείς δέ ήτοι τό Θρακικόν Κέντρον καί τό Σύγγραμμά του τά 
«Θρακικά» δέν θά είναι δυνατόν εις τό μέλλον νά εχωμεν τάς πολυτίμους πλη
ροφορίας καί τήν σοφήν καθοδήγησίν του, ώς προς τά μεγάλα θέματα, άτινα 
ενδιαφέρουν τήν έν ’Αμερική όμογένειαν. At βαθυστόχαστοι μελέται του καί 
δ όγκος των βιβλίων, τά όποια εγκαταλείπει θά αποτελόσουν τον δίκαιον έπαι
νον, δστις θά έμπνέη τάς μελλούσας γενεάς, ή δέ μνήμη του, αφετηρία εξαι
ρετικών αγώνων, θά παραμείνη ζωντανή καί θά καθοδηγή όλους ημάς εις τον 
ώραΐον δρόμον τής προς τήν πατρίδα άφοσιώσεως, δν έχάραξε προς μίμη- 
σίν μας. Θά είμεθα ευτυχείς αν ό ’Εθνικός Κήρυξ, διά τοΰ αντικαταστάτου 
τοΰ έκλιπόντος άγαπητοΰ καί σεβσ,στοΰ φίλου, εύαρεστηθή νά συνέχιση τήν 
συνεργασίαν, ή στέρησις τής οποίας θά μάς είναι όχι μόνον οδυνηρά, αλλά 
καί επιβλαβής διά τό σωματειακόν καί εκδοτικόν έργον μας. Σ άς παρακαλοΰ- 
μεν όπως, εκτός τών ανω θερμοτάτων συλλυπητηρίων μας, δεχθήτε επ’ ευκαι
ρία τάς ευχαριστίας μας διά τά καλάς διαθέσεις, ας ή ΰμετέρα εφημερίς 
πάντοτε έπέδειξε διά τό Θρακικόν Κέντρον καί τά «Θρακικά».

’Επί τούτοις διατελοΰμεν,
Μέ ιδιαιτέραν φιλίαν καί έκτίμησιν 

ΤΠ . Φ. Μ Α Ν Ο ΤΗ Λ ΙΔΗ Σ 
Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου επί 

35ετίαν καί πριυην ’Τπουργός»
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Πάνδημος και σεμνοπρεπώς επιβλητική ήτο ή χθεσινή κηδεία του αει
μνήστου Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου, ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου του 
«Εθνικού Κήρυκος», εις τον ιερόν ναόν τής «Μεταμορφώσεως του Σοπτή
ρας», εν Corona L. I. Τής προηγηθείσης, κατά τήν ’Εκκλησιαστικήν Τά- 
ξιν θείας λειτουργίας, έχοροστάτησεν δ Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής, δσ- 
τις και προέστη τής νεκρώσιμου ακολουθίας, περί στοιχιζόμενος υπό του Θεοφ. 
Επισκόπου Κωνσταντίας και 40 ιερέων Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων Νέας 
'Τόρκης, Νέας Ίερσέης καί Πενσυλβανίας.

Εις τήν πρώτην σειράν των τεθλιμμένων συγγενών παρεκάθητο ό μονογε
νής υιός του έκλιπόντος προμάχου των Ελληνικών Ιδεωδών, κ. Λάμπρος 
Καλλίμαχος μετά τής συζύγου του. Τήν Ελληνικήν Πατρίδα άντεπροσώπευ- 
σεν δ Γεν. Πρόξενος, έντ. κ. Βασ. Βιτσαξής, τον δε πενθοΰντα «’Εθνικόν 
Κήρυκα» ό κ. Γεώργιος Α. Γενεράλης, με άλλα μέλη τής συντάξεως καί τοϋ 
ανώτερου προσωπικού τής εφημερίδος.

■Πολυάριθμοι ήσαν καί αί άντιπροσωπεΐαι των ’Οργανώσεων, Σωματείων 
καί Κοινοτήτων μας, των Φιλόπτωχων ’Αδελφοτήτων ώς καί των 'Ιδρυμάτων 
τής Ίεράς ’Αρχιεπισκοπής, τής έν Μπρουκλάϊν, Μασσ., Θεολογικής Σχολής 
καί τής ’Ακαδημίας τού 'Αγίου Βασιλείου. Άντεπροσωπεύθησαν επίσης αί 
Θρακικαί ’Οργανώσεις, ή Φάλαγξ των Ελλήνων Πολεμιστών, δ αρχηγός 
κ. Δημητρόπουλος καί μέλη τής οποίας ίσταντο εις προσοχήν παρά τήν σορόν 
τού μεταστάντος, ή 'Υπάτη Στοά τής Γκάπα, τό Προεδρεΐον τής 'Ομοσπον
δίας τών Ελληνικών Σωματείων, εκπρόσωποι τού επιστημονικού καί εμπο
ρικού κόσμου τής δμογενείας, δλοι προσελθόντες δπως άποχαιρετήσουν τον με- 
γάλον νεκρόν.

Μετά τό πέρας τής νεκρα>σίμου ακολουθίας έξεφώνησαν επικήδειους 
κατά σειράν, δ κ. Γενεράλης, έκ μέρους τού Διευθυντού καί τού προσωπικού 
τής εφημερίδος, δ Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος καί δ ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερι
κής. (Τούς επικήδειους ελλείψει χώρου, θά καταχωρίσω,μεν εις τήν αυρια
νήν έκδοσιν τού «Εθνικού Κήρυκος»).

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής, κ. ’ Ιάκωβος άνεκοίνωσεν, δτι ή 'Ιερά 
’Αρχιεπισκοπή άπεφάσισε τήν ΐδρυσιν «Καλλιμαχείου ’Αριστείου Ελληνικών 
Γραμμάτων», διά τού δποίου θά βραβεύεται έτησίως τό καλλίτερον λογοτεχνι
κόν εργον Έλληνοαμερικανού εις αίωνίαν μνήμην τού μεταστάντος Πρωθιε- 
ρέως.
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Ύπό του ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής κ. ’ Ιακώβου

«'Τμεΐς οΰν, αγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσεσθε ΐνα μή τη των άθέ- 
σμων πλάνη συναπαχθέντες έκπέσητε του Ιδιου στηριγμού. . . αυξάνετε δέ 

εν χάριτι καί γνώσει του Κυρίου ήμών καί σωτήρος ’ Ιησού Χρίστου».
(θ ' Πέτρου γ ' 17 -1 8 )

«Πολλοί ολίγοι εκ των έν ’Αμερική κληρικών ιμας ήρμήνευσαν την διακονί
αν των με συνθήματα, με μηνύματα, μέ θούρια. Πολύ ολίγοι εΐχον την δύνα- 
μιν να βλέπουν πέραν από τον ορίζοντα καί συγχρόνως τόσον βαθειά καί ρεα
λιστικά μέσα στις τ[ιυχές των ανθρώπων. Πολύ ολίγοι έπίστευσαν, οτι ανή
κουν εις μίαν εκκλησίαν στρατευομένην καί οτι τό φελόνιον δύναται άκινδύ- 
νως νά μεταλλάσσεται, μέ το χακί, τό δπλον τού σταυρού μέ τό δπλον τής μά
χης, τό κήρυγμα μέ τό σάλπισμα, ό άμβων μέ την επαλξιν, ή προσευχή μέ 
τό επιτελικόν εργον, ή κατάνυξις μέ τήν πολεμικήν εξαρσιν. Πολύ ολίγοι, 
τέλος, κληρικοί έδέχθησαν συνειδητά δτι ό κλήρος των είναι ή ταλαιπωρία 
καί ή δοκιμασία, ή παραγνώρισις καί ή έγκατάλειψις, ό ανήφορος καί ό 
σταυρός, τό άγχος καί τό τραύμα, ή ζονή πού είναι θάνατος, καί ό θάνατος, 
πού είναι άνάστασις καί θρίαμβος. Αυτά δλα τά επίστευε καί τά έζησε καρ
τερικά, αξιοπρεπέστατα καί ηρωικά ό'χι μόνον εις τήν πορείαν του προς τό 
ήλιοβασίλευμα, αλλά καί εις δλην του τήν ζωήν δ καλλίμαχος καί καλλίνικος 
αγωνιστής Αημήτριος Καλλίμαχος. Καί έφαίνοντο τόσον καθαρά, τόσον ανά
γλυφα, τόσον εύγλωττα μέσα εις τήν σιωπήν τού σώματός του, τά αδρά αυ
τά καί ωραία χαρακτηριστικά ώς προχθές ακόμη. Τέτοια τά είδα, δταν έσκυ
ψα από πάνω του προσευχητικά τήν περασμένη Πέμπτη. Καί επαρεκάλεσα 
τότε, τό ομολογώ σήμερα, τον Θεόν νά ήτο δυνατόν αΓι δυνάμεις αυτού τού 
ισχυροτάτου ανθρώπου νά άπεθανατίζοντο, σάν τό αθάνατο νερό μέσα στις 
πνευματικές αρτηρίες ενός κλήρου, πού εχει ανάγκην από τόσον σθένος, από 
τόσην μαχητικότητα, διά νά άναμετρηθή μέ τις σκότιες δυνάμεις, έξω του 
καί μέσα του, πού διαθέτουν τόση συντριπτική υπεροχή προ παντός στις 
ημέρες μας.

Ευτυχείς δσοι εκ τών νέων κληρικών μας τον εγνώρισαν καλά, δσοι διέ- 
κριναν π ίσιο από τά χονδρά γυαλιά του τήν εσωτερική του λάμψι, δσοι διά
βασαν στις γραμμές τού προσώπου του τις γραμμές τής αληθινά ιστορικής 
του δράσεως, σάν πνευματικού ανθρώπου, σάν φλογερού στρατιώτου, σάν
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συγγραφέως, πού έκαμε την πέννα του νά σχίζη βράχους και νά αναβρύζουν 
από μέσα τους ποταμοί ύδατος ζώντος. Διότι ό π. Καλλίμαχος ήταν δλα αυ
τά. Δεν ήτο κοινός άνθρωπος. Δεν ήτο κοινός κληρικός. Έάν άντήλλασσε 
συχνά την άγια Τράπεζα ,μέ τις σελίδες τής έφημερίδος, είναι γιατί ήθελε 
νά κάνη τον ανοιχτό, τον αναπεπταμένο «Εθνικό Κήρυκα», ένα είδος αγίας 
τραπέζης, από την οποίαν οί άνθρωποι νά κοινωνούν ρήματα ζωής αιωνίου. 
Καί ρήματα ζωής αιωνίου έπίστευεν ό π. Καλλίμαχος, δτι ήσαν τά τού Ευαγ
γελίου τού Χριστού, αλλά καί τά τού κοινωνικού ευαγγελίου, πού ό ’ίδιος 
τόσον εμπνευσμένα ήρμήνευσε στά συγγράμματα του, καθώς καί τά τού εθνι
κού ευαγγελίου, πού ανέλυε καί κήρυττε θετικά, θετικώτατα στές στήλες 
τού «Εθνικού Κήρυκος».

Κι’ δταν εγήρασε —  κοινή ή μοίρα των ανθρώπων —  μέ τό ολύμπιο κε
φάλι του ορθό, μέ τό σώμα κυρτό, καί την συμπαθή βακτηρία του, σάς έδινε 
την έντύπωσι, ενός ανθρώπου, πού ενώ ανήκε στην αιωνιότητα, αγωνιζόταν 
νά πείση καί τούς άλλους, δτι έτσι 'βαδίζων, θαρρετά, ωραία, μέ ύπέρκοσμη 
ένατένισι στο υπερπέραν, εκεί τώρα ανήκει στην Βασιλεία τού Θεού. Στον 
αθλοθέτη του καί στον Κριτή του.

’Εδώ κάτω μένει- τό κήρυγμά του, τό παντοτεινό, καί τών τελευταίων 
ετών. Τό κήρυγμά του πού ήταν τό ξεχείλισμα τής στοργής του, ή συγκρατη
μένη έκφρασις τού φόβου καί τού πόνου του, ή προσευχή του στή λυρικώ- 
τερη άπόδοσί της: «'Τμεΐς οΰν, αγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ΐνα 
μή τών άθέσμων πλάνη συναπαχθέντες εκπέσητε τού ίδιου στηριγμού. . . αυ
ξάνετε δέ έν χάριτι καί γνώσει τού Κυρίου ημών καί Σωτήρος ’ Ιησού Χρι
στού». Τί κι’ αν δέν μεταχειρίσΟηκε ποτέ τις ίδιες λέξεις; Ή  ηχώ τους σέ 
πιο άρθρο ή βιβλίο δέν εύρίσκεται ζωηρά, διεισδυτική, ακόμη Οάλεγα, χειρο
πιαστή; Μαζί μέ την ή χιό τών λόγων του θά διαιωνίζηται καί ή μνήμη τού 
π. Καλλιμάχου, σαν ανθρώπου, πού γέμισε μιά εποχή μέ τήν παρουσία του, 
καί τις μέλλουσες μέ τό πνεύμα του.

Ή  Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία καί ό Σεπτός Προκαθήμενός της, ό 
όποιος τον έγνώρισε συνεργάτην καί συναγωνιστή του στην θεμελίωσι τής 
παιδείας μας γενικής καί τής Θεολογικής Σχολής ιδιαιτέρως, ή 'Ιερά ’Αρ
χιεπισκοπή, στην δημιουργία, κατεύθυνσιν καί προγραμματική γραμμή τής 
όποιας μεγάλως συνέβαλεν δ π. Καλλίμαχος, ευχαριστούν τον Θεόν σήμερα 
καί δέονται ταπεινώς υπέρ τής μακαριστής άναπαύσεώς του. Σ έ  σάς δέ, κ. 
Λάμπρε Καλλίμαχε, τό φυσικό του παιδί, καί σέ σάς, κ. Γενεράλη, πού 
εκπροσωπείτε τον «’Εθνικόν Κήρυκα», τό πνευματικό του παιδί, εκφράζω ά- 
μέριστη τήν συμπάθεια τής ’Εκκλησίας καί τήν ευχή, δπως πάντοτε συντρο- 
φεύεσθε από τό φωτεινό πνεύμά του, τήν ζωντανώτατη παρουσία του, καί 
τήν ιερή μνήμη του. Μή δακρύετε! Ευλογείτε τό όνομα τού Θεού γιά τέ



ΕΚΔΗ ΛΩ ΣΕΙ Σ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΥ 253

τοιον πατέρα, για τέτοιον συνεργάτη, για την στήλη φακός, πού μάς έχάρισεγ 
ό Θεός >έν τω προσώπω του. Αιωνία ή μνήμη αυτού!».

Ύπό του Γεν. Προξένου τής 'Ελλάδος κ. Βιτσαξή

«Βαρεία πενθεί σήμερα ή Ελληνική ορθόδοξη καρδιά. Αυτή, πού ή ανα
πνοή πού έσβυσε, μετρούσε τούς παλμούς της. Μπροστά στο φέρετρο τούτο, 
στέκει βουβή με συντριβή και προσεύχεται,

’Αμούστακο καθώς ξεκίνησε, παιδί από την Μάδυτο τής Θράκης μας, 
ώνειρεύτη,κε να γίνη υπηρέτης τού Χριστού μας καί τής Ελληνικής πατρί
δας του, όπως οί ’Απόστολοι ξεκίνησαν στα πέρατα τού τότε κόσμου να φέ
ρουν τό γλυκό μήνυμα τής ’Αλήθειας αχώριστα ζυμωμένο με τό Ελληνικό 
πνεύμα.

Τά βήματά του τον έφεραν στην Αθήνα, κατόπιν στην Αίγυπτο, στην 
Παλαιστίνη, στό Σουδάν καί ύστερα τό μεγάλο βήμα· ό Ωκεανός καί ή 
Αμερική.

Κανένας ίσιος, από όσους ήλθαν από την Ελλάδα, τά τελευταία πενήντα 
χρόνια, δεν έπαιξε τέτοιο μεγάλο ρόλο, μέσα στην "ψυχή τής όμογενείας, αγ
καλιάζοντας τούς πόθους καί τούς καϋμούς της, τις πίκρες καί τις ανησυχί
ες της, τά προβλήματα καί τούς όραματισμούς της, περισσότερο από τον νε
κρό μας. Αυτόν πού καθώς έφευγε, πήρε μαζί του ένα κομμάτι από τον 
καθένα μας, προχθές. . . όταν παράδιυσε την ψυχή του στον Πλάστη μας, 
μαζί με τον τελευταίο του άνασασμό.

Τή γλωσσά μας, την "Αγια Πίστη μας, τις ιδέες μας, τό λάβαρον μέ 
μιά λέξι τού ’Έθνους μας, τά κράτησε ψηλά, μαζί μέ τό δισκοπότηρο πού 
τού έμπιστεύθηκε ή Εκκλησία μας, άμόλυντα καί άνέγγιχτα. Καί τά .περπά
τησε καί τά τίμησε καί τά ανύψωσε σάν στρατιώτης εθελοντής ιεροκήρυκας 
στή μάχη, σάν ακούραστος εργάτης τής εκκλησίας μας μέσα στό 'Ιερό, 
τήν ώρα τής προσευχής, σάν μαχητής τού πνεύματος στην εφημερίδα καί 
στό γραφείο.

Περισσότερα ίσως από δσα μπορώ νά είπώ, εξιστορώντας τή ζωή του 
για όσους —  πολύ λίγους —  δεν γνωρίζουν όλες τής άνηφοριές της καί όλα 
τά ξέφωτα πού άνοιγε ή δράσί του, δίνουν ανάγλυφη τήν μορφή του, οί 
πιο κάτω επιγραμματικές φράσεις πού δανείζομαι από σχετικό δημοσίευμα 
τού Σήφη Κόλλια, άλλοτε ιεροκήρυκα τής ’Αρχιεπισκοπής μας.

Ό  μακαρίτης ’Αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ είχε είπή: «Σ τό  πρόσωπό του 
τιμάται ή Εκκλησία, ή Ελλάδα, ή Παιδεία, ή Δημοσιογραφία καί ή Διανό- 
ησις γενικοκερα». Ό  'θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος Όλύμπου είχε προσθέσει: 
«Ή  δράσις τού Καλλιμάχου δέν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαρκής αγώνας
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για τά δύο ιερά σύμβολα τής Πίστης και τής Πατρίδας», καί ό τότε ,.πρε
σβευτής κ. Κύρου τον χαρακτήρισε, «ώς τό μεγαλύτερο δώρο τής Ελλάδος 
προς την Όμογένεια».

Δεν νο,μίζω πώς μπορώ νά πώ περισσότερα από όσα ειπώθηκαν καί γρά
φηκαν για τον νεκρό μας στις τόσες τιμητικές εκδηλώσεις πού τού έκαμε 
ή Όμογένεια καί ή Ελλάδα, όσοι είχαν την τύχη νά τον έχουμε κοντά μας. 
Μαζί με τό μεγάλο παράσημο τού Ταξιάρχου τού Γεωργίου, καί τού Χρυσού 
Σταυρού τού Φοίνικος πού κρέμασε στο τιμημένο στήθος του ό Βασιληάς 
μας, πριν από λίγους μήνες ακόμα, ό Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών στην 
’Αθήνα, τον τίμησε, καί μαζί μ’ αυτόν ολόκληρη την Όμογένεια τής ’Αμε
ρικής, με μια αξέχαστη έκδήλο^σι στην οποίαν πήραν μέρος πολλοί Τεράρ- 
χαι, επίσημοι, καθηγηταί καί διανοούμενοι, στρατηγοί καί ανώτατοι λει
τουργοί τού Κράτους.

Σήμερα, ή ’Εκκλησία τούτη, είναι γεμάτη από «δικούς του», καί οί δρό
μοι καί τά σπίτια καί ή ’Αμερική καί ή Ελλάδα καί οπού, ό Ιερός σπόρος πού 
φύτεψε, λουλούδισε καί κάρπισε, είναι «δικοί του». Ή  οίκογένεια, ή πιο 
στενή τού αίματος, στήν οποία μεταφέρω τήν πιο βαθειά καί ειλικρινή συμ
πόνια τής Κυβερνήσεως πού άντιπρσσωπεύο.), ή άλλη, ή πνευματική, στήν 
όποια εκφράζω τά πιο θερμά μου συλλυπητήρια καί ή τρίτη, ή απέραντη καί 
αόρατη, πενθεί βαρειά σήμερα καί προσεύχεται.

Τά λόγια τά πολλά τήν στιγμή τούτη δεν έχουν θέση, ούτε γεμίζουν τό 
απότομο κενό.

Τό δάκρυ πού βούρκωσε τά μάτια μας προχθές καί πού θά τό θολώνη 
ακόμα γιά καιρό, άς είναι ή προσφορά τής ημέρας τούτης στήν αιώνια 
μνήμη του' προσφορά ταπεινή καί ανθρώπινη στον φίλο, στον δάσκαλο, στον 
πνευματικό,... στον άνθρω π ο... καθώς ξεμακραίνει από εμάς καί γίνεται 
Σύμβολο αιώνιο καί Ιδ έ α . . .».

'Υπό τοΰ κ. Γενεράλη

«Ό  Δημήτριος Καλλίμαχος άπεβίωσεν. «'Ό τι χούς ιέσμέν. ’Άνθρωπος ώ- 
σεί χόρτος αί ήμέραι αυτού, ώσεί άνθος τού αγρού, ούτως εξανθίσει». (Ψαλ- 
μός ρ β ' ) .  Ό  έκδημήσας όμως προς Κύριον προκείμενος νεκρός δέν έξήν- 
θισεν ώς άνθος τού αγρού. Ά λλ ’ έπεσεν ώς δρύς φθαρεΐσα υπό τού πανδα- 
μάταρος χρόνου. Ούτε χόρτος υπήρξαν αί ήμέραι αυτού. Αλλά ύψικάρηνα 
καρποφόρα δένδρα, τών οποίων οί εθνικοί, θρησκευτικοί καί κοινωνικοί χυμοί 
ποτίζουν από ήμίσεος καί πλέον αίώνος τά ελληνικά φυτώρια, από τής ’Α 
λεξάνδρειάς μέχρι τής Κωνσταττινουπόλεως καί άιπό τών ’Αθηνών μέχρι 
τών εσχατιών τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας. Καί αναζωογονούν κάθε έλ-
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ληνικήν εστίαν, ή τις έχει ύπαδαυλισθή από την Καλλιμάχειον πυρηνικήν δύ- 
ναμιν.

Δεν υπάρχει., πλέον, 6 Καλλίμαχος επί τής γης, δτι Κύριος ό Θεός έκά- 
λεσεν αυτόν εις τόπον άναπαύσειος, ένθα άπέδρα κάθε οδύνη, λύπη καί στε
ναγμός. ’Ίσω ς ήτο καιρός ν’ άναπαυθή πλέον ό μαχητής τής Ελληνικής Ζω
ής. Καί νά ιάπέλθη τοϋ πρόσκαιρου επιγείου βίου, ιένώ ακόμη επρομάχετο εις 
τάς επάλξεις των εθνικών καί φυλετικών μας φρουρίου', με τον φωτοστέφα
νον τής Νίκης, μέ την ασπίδα τής Ευψυχίας καί με την ρομφαίαν τής Δι
καιοσύνης, «τοΐς ’κείνων ρήμασι πειθόμενος». Θράξ ών, ειχεν όραματισθή εξ 
απαλών ονύχων την άπολύτρωσιν τού Γένους. Καί είχε γαλουχηθή μέ τά 
νάματα τής Μεγάλης ’ Ιδέας, ή όποια ετοποθέτει πάλιν την Βασιλίδα τών 
Πόλεων ώς κορωνίδα εις τό διάδημα τού Ελληνικού ’Έθνους.

Πιστεύων άκραιδάντως δτι ή Ελληνική ’Ορθοδοξία είναι ουνυφασιμένη 
από τής εποχής τών Βυζαντινών, μέ τήν ύπαρξιν τής συγχρόνου Ελλάδος 
καί υτι τά ρήματα τών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί ανθρώπινης αξιο
πρέπειας, ελευθερίας καί δικαιοσύνης συμπίπτουν μέ τήν Διδασκαλίαν τού Να
ζωραίου, ένετάχθη έθελοντικώς, καί εις τήν διακονίαν τής Εκκλησίας. Καί 
έβάδισε μέχρι τής τελευταίας πνοής του, κρατών άνά χείρας τον Σταυρόν 
τού Γολγοθά καί τήν ρομφαίαν τού ελληνικού καλάμου. Πυριφλεγή ρομ
φαίαν, «υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος». 'Ως λειτουργός τού 'Τψιστού. Ώ ς μα
χητής τής Πατρίδος. Ώ ς Μέγας Διδάσκαλος τού Οικουμενικού Θρόνου. Ώ ς 
ίεροκήρυξ τών οσίων τής Φυλής μας. Ώ ς λάτρης καί σημαιοφόρος τής Εθνι
κής ’ Ιδέας. Ώ ς συγγραφεύς είκοσάδος τόμων καί χιλιάδων μελετών. Ώ ς 
Ιεροφάντης τής Ελληνικής δημοσιογραφίας από τών στηλών τού «’Εθνικού 
Κήρυκος». Διότι είχε πιστεύσει καί διετήρει πάντοτε άκλόνητον τήν πίστιν 
μέχρις δτου άπεβίωσεν, δτι ό «’Εθνικός Κήρυξ» εξετέλει καί εκτελεΐ σκοπόν 
ιερόν, έργον μέγα, αποστολήν εθνικήν προς συγκράτησιν τής εν ’Αμερική 
όμογενείας πλησίον τής ελληνικής εστίας καί προς έξυπηρέτησιν τών συμφε
ρόντων τής ελληνικής καί τής αμερικανικής πατρίδος.

Τά στήθη τού Δημητρίου Καλλιμάχου τιμούν πολλαί τιμητικοί διακρί
σεις, «πονεμηίθεΐσαι εις αυτόν εις τά πεδία τών πολεμικών καί ειρηνικών μα
χών του, υπό ελληνικών καί ξένων Κυβερνήσεων καί υπό Προκαθημένων τών 
Πατριαρχικών Θρόνων. Έ ξ  ·8λων αυτών δμως, μίαν τιμητικήν διάκρισιν ιδι
αιτέρως έξετίμα καί μέ υπερηφάνειαν πάντοτε εφερεν αυτήν εις έθνικάς έορ- 
τάς. Τά διάσημα τής πατριωτικής καί θρησκευτικής δράσεώς του εις τούς 
άπελευθ ε ρωτ ικούς πολέμους τού 1912 —  13. Διότι, ώς έλεγεν, τότε είχεν αρ
χίσει «νά ζωντανεύη ό Μαρμαρούμένος Βασιληάς» καί τότε άρχισαν νά ή- 
χοΰν πάλιν τά σήμαντρα τής 'Αγίας Σοφίας.

Αυτός, κυρίως, ήτο ό εθνικός όραματισμός τού Καλλιμάχου: Ή  άνάπλα-
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σις των εθνικών ονείρων. Ή  άναγέννησις τοΰ Ελληνικού Φοίνικος, άλλ’ όχι 
έκ της τέφρας του πλέον. Άλλα ή άναπέτασις τοΰ μυθικοΰ πτηνού από τό 
εθνικόν οικοδόμημα, τό όποιον είχε θεμελιώσει ό Δημιουργός τής Ελλάδος 
των πέντε θαλασσών και τών δύο ηπείρων, προ 5-Οετίας, διά νά μετεμψυχωθή 
ό Φοΐνιξ εις Δικέφαλον Βυζαντινόν Αετόν καί νά καλύψη μέ τά πτερά του 
κάθε γωνίαν τής ελληνικής γής. Τό εθνικόν όνειρον δεν έπηλήθευσεν είσέτι. 
Ά λλ’ έφ’ όσον θά υπάρχουν από καιρού εις καιρόν έλληνικαί φυσιογνωμία!, 
ώς ό Δημήτριος Καλλίμαχος, ή ελπίς θά παραμένη άσβεστος, ή δε Ελλάς 
αθάνατος, ώς θά παραμείνη εις τάς δέλτους τής Ελληνικής Ιστορίας 
αθάνατος καί ό εκδημήσας εις Κύριον Μαχητής τοΰ Καλού καί τοΰ 'Ω
ραίου, Νικητής τής Ελληνικής Ζωής.
Σεθαστέ Διδάσκαλε καί Συνεργάτα,

Άπευθύνων προς Σέ, τον ότρηρόν καί χαλκέντερον Μέγαν Διδάσκαλον 
καί Σημαιοφόρον τών ’Εθνικών ’ Ιδεωδών, τό ύστατον χαΐρε τοΰ άπουσιά- 
ζοντος εις Αθήνας Διευθυντοΰ τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» Μπάμπη Μαρκέτου 
ώς καί ολοκλήρου τής δημοσιογραφικής οικογένειας τής έφημερίδος, ή οποία 
επί πενήντα έτη υπήρξε τό «Σπίτι» σου, εύχομαι οπιυς Κύριος ό Θεός κατατά- 
ξη την ψυχήν σου εν σκηναΐς δικαίων, οτι δίκαια καί ορθά καί άνεπιβού- 
λευτα υπήρξαν πάντοτε τά έργα καί οί λόγοι τής Σοφής Αλήθειας σου.

Αιώνια σου ή μνήμη, αείμνηστε αδελφέ, Δημήτριε Καλλίμαχε!».
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Ή  'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή ’Αμερικής άνακοινοϊ δη, συμφώνως μέ την Ε κ
κλησιαστικήν τάξιν, τής κηδείας τοΰ αειμνήστου ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου 
του « ’Εθνικού Κήρυκος», πρωθιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου, θά προηγηθή 
Θεία Λειτουργία τήν 9.30' πρωινήν τής σήμερον Τετάρτης, χοροστατοΰντος 
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής. Έν συνεχεία, θά 
προστή τής νεκρώσιμου ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος, περιστοιχιζόμενος υπό 
του Μητροπολίτου Τεραπόλεως, καί του Έλληνορθοδόξου Ιερατείου Μείζο- 
νος Νέας 'Τόρκης.

Εις τήν θεία λειτουργίαν καί τήν νεκρώσιμον ακολουθίαν θά παραστοϋν 
επί πλέον, κατά τήν άνακοίνιοσιν τής Τέρας Αρχιεπισκοπής, ό Σχολάρχης, 
καθηγηταί καί φοιτηταί τής έν Brookline, Mass. Θεολογικής Σχολής 
«Τίμιος Σταυρός» ώς καί ό Διευθυντής τής ’Ακαδημίας τοϋ 'Αγίου Βασιλείου, 
καθηγηταί καί μαθήτριαι τοΰ ιδρύματος.

Άμτρότεραι αι τελετουργίαι θά γίνουν εις τον ιερόν ναόν τής «Μεταμορ- 
φοόσεως του Σωτήρος», 38-05 98(,hS reet Corona, Long Island, 
οπού έχει έκτεθή από τής χθες τό απόγευμα εις λαϊκόν προσκύνημα ή σορός 
τοΰ αειμνήστου Καλλίμαχου, ο στις εξέψρασεν ώς τελευταίαν επιθυμίαν του 
νά γίντ) ή κηδεία του από τοΰ ώς άνω ίεροΰ ναοΰ, δπου έτελέσθη καί ή νε
κρώσιμος ακολουθία τής αειμνήστου συζύγου του, ’Όλγας Καλλίμαχου, προ 
διετίας περίπου. Τήν ύστάτην αυτήν επιθυμίαν τοΰ μεταστάντος άπεδέχθη 
καί ή Ιε ρ ά  ’Αρχιεπισκοπή, ή όποία ειχεν έκφράσει τήν ευχήν, δπως ή κη
δεία τοΰ αειμνήστου πρωθιερέως γίνη έκ τοΰ Καθεδρικοΰ ναοΰ τής 'Αγίας 
Τριάδος, έν Μανχάτταν, εις ενδειξιν τής δφειλομένης υψίστης τιμής προς 
τον έκλιπύντα διακεκριμένον Λευίτην καί Μέγαν Διδάσκαλον τοΰ Οίκουμενι- 
κοΰ Θρόνου.

Σ  υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α

Πλήν τής Ίερας ’Αρχιεπισκοπής, έξεφρασαν θερμά συλλυπητήρια προς 
τον Διευθυντήν τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» κ. Μαρκέτον, επί τή άνεπανορθώτω 
απώλεια τοΰ Δημητρίου Καλλίμαχου, τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ διά τοΰ κ.
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Ά χ . Σακελλαρίδη, ό Γεν. Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Βασ. Βιτσαξής, ό Πρέ- 
σβυς τής Κύπρου, κ. Ζήνων Ρωσσίδης, ή 'Υπάτη Στοά τής Γκάπα, ή 'Ομο
σπονδία των Έλλ. Σωματείων Ν. 'Τόρκης, τά ’Ηπειρωτικά Σωματεία, «’Α 
ναγέννησις» καί «Πύρρος», ή ‘Ομοσπονδία Κυπρίων ’Αμερικής, και άλλαι 
πλεϊσται ’Οργανώσεις και Σωματεία μας, ως άναφέρομεν εις άλλην στήλην. 
Ά ν τ ι π ρ ο σ ω π ε Ι α ι

Εις την κηδείαν θά παραστούν σήμερον αι Ελληνικά! διπλωματικά! και 
προξενικά! άρχαί, α! άντιπροσωπειαι τής Ελλάδος ,ειίς τον ΟΗΕ, οι απόμαχοι 
Ελληνικών κα! ’Αμερικανικών πολέμων, εκπρόσωποι τού επιστημονικού, τρα
πεζιτικού κα! εμπορικού κόσμου τής όμογενείας, πρόεδροι σωματείων κα! 
οργανώσεων κα! πλεΐστοι άλλοι ομογενείς, ΐνα «ποτίσουν τον ύστατον φόρον 
τιμής προς τον έκλιπόντα Μαχητήν τών Ελληνικών ’ Ιδεωδών κα! Γραμμάτων 
εις τον Νέον Κόσμον. 'Η  σορός τού αειμνήστου Καλλιμάχου θά ένταφιασθή 
είς τό κοιμητήριον Cypress Ilill, τού Brookline, Ν. Τ., πλησίον τού τά
φου τής συζύγου του.



Προς τον «Εθνικόν Κήρυκα» καί τον Διευθυντήν αύτοϋ κ. Μπάμπην 
Μαρκέτον, καθώς καί προς την οικογένειαν του μεταστάντος εστάλη σαν τά κά
τωθι συλλυπητήρια ψηφίσματα, μηνύματα καί τηλεγραφήματα επί τή μεγάλη 
απώλεια τοΰ Πρωθιερέως Δ. Καλλίμαχου:

« A  L D Ο S »
G R E E K .-A M E R IK A N  DEM OCRATIC CLUB 

ASTO RIA, L. I.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

To Διοικητικόν Συμβουλών συνελθόν εις έκτακτον συνεδρίασιν επί τω 
θλιβερά» άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ άνα'δόχου τής Όργανώσεώς μας

Δρος ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Τ ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟ Υ (Έ κ Μαδύτου)

ψηφίζει καί αποφασίζει, όμοφώνως, όπως:
1) Συλλυπηθή τούς οικείους τοΰ μεταστάντος.
2) Παρακολουθήση εν σώματι τήν εκφοράν.
δ ) Προσφέρη έτησίως προς τήν Θεολογικήν Σχολήν $ 100.00, εις 

μνήμην τοΰ πολλαπλώς άγωνισθέντος διά τήν έπιβίωσιν αυτής, εις Κύριον 
έκδημήσαντος Δρος ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Τ Κ ΑΛΑΙΜ ΑΧΟ Τ.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Δ. Μ Ο ΥΣΜ Ο ΤΛ Η Σ, 'Ιδρυτής— ’Αρχηγός 
Μ ΙΧΑΗ Λ Χ Ρ Τ Σ Ο Τ ΙΜ Ο Σ , Πρόεδρος 
ΑΓΓΕΛΟ Σ Μ Η ΤΡΟ Π Ο ΤΛ Ο Σ, Γραμματεύς 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ Α Ρ Μ Α ΡΕ Λ Λ Η Σ, Πρόεδρος Συμβουλίου 
Astoria L .I.,N .T ., 16 ’Οκτωβρίου, 1963

G REEK  - A M E RICAN  IN STITU TE  OF N EW  Y O R K  
BRONX, N. Y.

Ψ Η Φ 1 I  M A

To Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου, συνελθόν εκτάκτως επί 
τω άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ προσφιλούς ημών Πατρός, Μεγάλου 'Τποστη- 
ρικτοΰ των Ελληνικών Γραμμάτων καί ιδιαιτέρως των 'Ημερησίων Έλλη- 
νοαμε ρ ικανικών Έκπα ιδευτη ρ ίων,

Δρος ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Τ Κ ΑΛΛΙΜ ΑΧΟ Υ (Έ κ Μαδύτου)

έψήφισεν όμοφώνως όπως:
1) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου προς τήν οικο

γένειαν τοΰ μεταστάντος.
2) Κατατεθή στέφανος επί τής σοροΰ αυτού.
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3) Σύσσωμον τό Διοικητικόν Συμβουλών παρακολούθηση τήν εκφοράν.
4) Λημοσιευθή τό παρόν εις τον Ημερήσιον Ελληνικόν Τύπον τής Νέας 

'Τόρκης.

Ό  Πρόεδρος Ό  Διευθυντής
Π ΕΡ. Λ Α Ν ΤΖΟ ΤΝ Η Σ M IX. Κ A T Σ ΙΜ A TIΔ Η Σ

Ό  Γεν. Γραμματεύς 
ΓΕΩΡΓ. Κ ΑΒ Ρ ΙΚ Α Σ  

Bronx. Ν. Τ., 15 ’Οκτωβρίου 1963

Υ Π Α ΤΗ  Σ Τ Ο Α  Τ Η Σ G. A. Ρ. Α.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ή  Υπάτη Στοά τής G .A .P .A  , επί τω θλιβερω άγγέλματι τού θανάτου 
τού Πολυτίμου Στελέχους αυτής, Υπάτου ’Αγορητού καί Συντάκτου τού πε
ριοδικού «ΒΗΜ Α» τής G .A .P .A ., επί πολλά ετη,

Δρος ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Τ Κ Α Α Α ΙΜ Λ ΧΟ Τ (Έ κ Μαδύτου)

ψηφίζει δμαφώνως δπως:
1) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια προς τήν ο’ικογένειαν τού μεταστάντος.
2) Κατατεθή στέφανος επί τής σορού αυτού.
3) Ή  'Τπάτη Στοά άντιπροσωπευθή εις τήν εκφοράν.
4) Δημοσιευθή τό παρόν εις τον Ημερήσιον Ελληνικόν Τύπον τής Νέας 

'Τόρκης.
Ό  "Ύπατος Πρόεδρος 

Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ  Λ Α Ν ΤΖΟ ΤΝ Η Σ 
Οι 'Ύπατοι ’Αντιπρόεδροι 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΔΟ Ν ΤΗ Σ 

Α Β Ρ Α Α Μ  Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔΗ Σ 
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  ΣΑΜ ΠΑΝΙ-ΙΣ 

Π Η ΤΕΡ Κ Α Π Ο Μ Π Α ΣΗ Σ, ’ Ιατρός 
Ό  'Ύπατος Γραμματεύς 
Σ Τ Α Τ Ρ Ο Σ  Κ Α Λ Α Ρ Α Σ  

Ό  'Ύπατος Ταμίας 
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Φ ΡΑ ΓΚ Ο Σ 

Ή  'Τπάτη Σύμβουλος 
ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑ ΚΟΠΑΔΗ 

New Y ork  Ν. Τ., 16 ’Οκτωβρίου, 1963
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Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ ΙΑ  ΕΛΛΗ NO ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΩ Ν  
ΚΑΙ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω ΣΕ Ω Ν  Μ Ε ΙΖΟ Ν Ο Σ Ν, ΥΟ ΡΚ Η Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

NEW  YORK, Ν. Υ.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής 'Ομοσπονδίας, άμα τώ άκούσματι του 
θλιβερού αγγέλματος του θανάτου του Άφθαστου Πατριώτου κα'ι Μεγάλου 
Ά γω ν ιστού των ’Απελευθερωτικών ’Αγώνων

Δρος ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Τ Κ ΑΛΛΙΜ ΑΧΟ Υ (Έ κ Μαδύτου)

συνελθόν εις έκτακτον συνεδρίασιν, έψήφισεν όμοφώνως, δπως:
1) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια τής 'Ομοσπονδίας προς την οικογέ

νειαν του μεταστάντος.
2) ΚατατεΌή στέφανος επί τής σοροΰ αυτού.
3) Σύσσωμον τό Διοικητικόν Συμβούλων καί τά μέλη παρακολουθήσω σι 

την εκφοράν.
4) Δημοσιευθή τό παρόν εις τον Ημερήσιον Ελληνικόν Τύπον τής Νέας 

Ύόρκης.
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλων:

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ Λ Α Ν ΤΖΟ ΤΝ Η Σ ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ Κ Α Β Ρ ΙΚ Α Σ

New York, Ν .Τ ., 15 ’Οκτωβρίου, 1963

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Α Δ Υ Τ ΙΩ Ν  « Ο  Ε Λ Λ Η Σ Π Ο Ν Τ Ο Σ »
NEW  YORK, Ν. Υ.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τού Συλλόγου μας, συνελθόν εκτάκτως, άμα 
τω βιλιβερω άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ Διακεκριμένου Συμπατριώτου μας 
καί 'Ιδρυτού τού Συλλόγου μας

Δρος ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Τ ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟ Υ 

(Έ κ Μαδυτου)
έψήφισεν δμοιφώνως δπως :

1) Έκφρασθώσι τά Συλλυπητήρια τού Συλλόγου προς την οικογένειαν 
τού μεταστάντος.

2) Κατατεθή στέφανος επί τής σορού αυτού.



«ΘΡ ΑΚIΚΑ.»262

3) Σ  ύσσωμον τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τά μέλη παρακολο υθήμωσι 
την εκφοράν.

4) Δημοσιευθή τό παρόν εις τον 'Ημερήσιον Ελληνικόν Τόπον τής Νέας 
'Τόρκης.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμιματεύς
Β Α Σ . Α. Φ ΡΑ ΓΚ Ο Σ ΓΕΩΡΓ. Κ Α ΡΑ Μ ΑΑ Η Σ

Σ Τ Ο Α  «Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Σ » Τ Η Σ G APA
ΜΤ. VERNON, Ν. Υ.

Ψ Η Φ i I  Μ A

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον, συνελθόν εις έκτακτον συνεδρίασιν, άμα τή 
αναγγελία τοΰ θανάτου τοϋ Δρος ΑΗΜ ΗΤΡΙΟΤ Κ ΑΛΛΙΜ ΑΧΟ Τ

(Έ κ Μαδύτου)
οΰτινος τό όνομα φέρει ή Στοά, έψήφισεν όμοφοόνως:

1) 'Ό πως συλλυπηθή τους οικείους τοΰ μεταστάντος.
2) 'Ό πως παρακολουθήση σύσσωμοι1 την εκφοράν.
3) 'Όπως, αντί στεφάνου, προσφέρη εις την 'Ένωσιν Παλαιών Πολεμι

στών Μακεδονίας— Θράκης εις μνήμην τοΰ συμπολε,μιστού Δημητρίου Καλ- 
λιμάχου, τό ποσόν τών $ 30.00.

Ό  'Ιδρυτής— Άνάδοχος
Ό  Πρόεδρος τής Στοάς

ΓΕΩΡΓ. Τ Σ Α Μ Π Α Ρ Λ Η Σ , Ια τρός M IX. Σ Κ Ο Λ ΙΔ Η Σ
Mt. Vernon, Ν. Τ., 16 Όκτευβρίου, 1963

East St. Louis, Mo.—  Μέ τάς άπλάς αΰτάς γραμμάς έρχομαι και 
εγώ, ώς ένας επί ΙΟετηρίδας όλας ειλικρινέστατος φίλος τοΰ αειμνήστου Πρω- 
θιερέχος Δ. Καλλίμαχου, νά έκφράσω την βαθυτάτην μου λύπην διά την από 
τά πρόσκαιρα εκδημίαν του εις την διά παντός πλέον σιγήν τοΰ άκαταπονή- 
του καί αληθινά .πεφωτισμένου καλάμου του, ό όποιος επί δεκάδας ετών έστό- 
λιζε τάς στήλας τοΰ «Εθνικού Κήρυκος».

Παρακαλώ όθεν, την άξιότιμον Διεΰθυνσιν καί τό εκλεκτό προσωπικό τοΰ 
«’Εθνικού Κήρυκος», όπως εΰαρεστηθή καί δεχθή καί τά ιδικά μου ειλικρι
νή συλλυπητήρια, διαβιβάση δέ αυτά καί εις τους αγαπητούς οικείους του, 
εύχομαι την μακαρίαν άνάπαυσιν τής τόσον πλούσια πεπροικισμένης εύγε- 
νεστάτης ψυχής του, εις δέ τον αγαπητόν «Εθνικόν Κήρυκα» την άνάδειξιν



Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ ΙΣ  ΕΠιΙ ΤΩ ΘΆιΝΑΤΩ Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΥ 263

τοϋ ανταξίου συνεχιστού τής καρποφόρου εθνικής καί θρησκευτικής συμβο
λής τού «λησμονήτου Πρόσθιε ρέως Δημ. Καλλίμαχου.

Μετά θερμών ευχών καί τιμής 
t Πρωτοπρ. Δ. I. Β Α Τ Ν ΙΚ Ο Σ

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η . 'Ένα Δέντρο μοναδικό καί άγλαόκαρπο, στη γή που 
βλάστησε, καί στα μέρη πού άπλωνε τά κλαδιά του, έδωσε πολλούς καρπούς. 
Γλυκούς καί ζουμερούς. Μεταφυτεύτηκε στην ’’Αμερικανική γή. Καί εδώ 
έδωσε πλούσιους καρπούς. Κι’ έθρεψε πολλές χιλιάδες, εκατομμύρια, γιατί 
ή πλούσια καρποφορία του στέλλονταν σέ κάθε τής γής γωνιά, πού ήταν 'Έλ
ληνες καί Ελληνικό σπίτι.

Καί δσοι δοκίμασαν τούς καρπούς, τούς βρήκαν νόστιμους, γλυκούς καί 
ζουμερούς. Καί σέ κάθε του καρποφορία καί συγκομιδή, τρέφονταν οί 'Έλ
ληνες κι’ ένοιωθαν τή χαρά καί την ευχαρίστηση.

Πέρασαν τά χρόνια κι’ ήρθαν οί καιροί, πού τό Δέντρο γέρασε. Α δ υ 
σώπητος νόμος τής φύσης. Πού δέν μπορεί κανείς νά τον ξεφύγη. Πέθανε. 
Τό κενό πού δημιουργήΟηκε μέ τό θάνατο τοϋ Δέντρου τούτου, μπορούμε ανε
πιφύλακτα νά πούμε οτι είναι δυσαναπλήρωτο. Γιατί σπάνια βλαστάνουν τέ
τοια Δέντρα. Τό Δέντρο αυτό είναι δ σοφός Καλλίμαχος. Οί καρποί του, τά 
συγγράμματά του. Ό  Πατήρ Καλλίμαχος, ο πρύτανις τής δημοσιογραφί
ας, ό Αγωνιστής, ό εκπαιδευτικός, ό ιδρυτής καί ύποστηριχτής σχολειών, Εκ
κλησιών καί Κοινοτήτων. Ό  Π. Καλλίμαχος πού μάς έφυγε.

Εύχομαι τό χώμα πού τον σκεπάζει νά είναι ελαφρό, αναπαυτικό. Χύνω 
δάκρυ καυτό, όπως, είμαι βέβαιος, καί πολλοί άλλοι. Αιώνια του ή μνήμη!

Πρεσβ. Σ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ  ΤΕ Ο ΤΛ ΙΔΗ Σ

SH A R L O TT E  N.G.— Έπί τώ Όανάτω τοϋ πολυαγαπητού ήμΐν Πρωθι
ερέας Δημητρίου Καλλιμάχου, παρακαλώ, δεχθήτε τά εγκάρδια συλλυπητή
ρια καί την συμπάθειαν τής Επισκοπής, όμού μετά τοϋ Συμβουλίου τής Φι- 
λοπτώχου ’Αδελφότητος, τού 'Ιερατικού Συνδέσμου τής Πέμπτης ’Επισκοπι
κής Περιφέρειας καί εμού, καθώς καί πολλών άλλων Χριστιανών, οί όποιοι 
εκτιμούν τήν μεγάλην αποστολήν καί τάς προσπάθειας του εκ μέρους τής 
’Εκκλησίας μας καί τών εθνικών παραδόσεων.

Θεοφ. Ε Π ΙΣΚ Ο Π Ο Σ  Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ Ν Ο Σ

PITTSB U R G H  Ρ Α .— Καί ό εν τή περιφερεία μας Ελληνισμός έθλί- 
βη βαθέως έπί τώ θανάτω τού Έλληνοκάρδου Πρωθιερέως Δημητρίου Καλ
λιμάχου, επί 48ετίαν συνεργασθέντος μετά τού «’Εθνικού Κήρυκος» προς
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διατήρησιν τής Έλληνικότητος τής έν τή χώρα ταύτη δμογενείας και των 
υπέροχων παραδόσεων τής φυλής μας.

X . Λ ΙΑ Κ Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ

Σ ΙΚ Α ΓΟ Ν , ΙΛ Λ .—  Ό  θάνατος του Δημητρίου Καλλίμαχου μέ έλύπησε 
πολύ. Εις τά δώδεκα εκατομμύρια Ελλήνων πού είναι εις την υδρόγειον 
Σφαίραν, κορυφαίος Έλλην ήτο ό αείμνηστος Δημήτριος Καλλίμαχος. Νους 
φωτεινός εντός αυτού, περιέκλειε δλην την Ελλάδα. Τά συλλυπητήριά μου 
εις τον υιόν του Αάμπρον. Ό  Θεός άς τον κατατάξη εις τούς κόλπους Α 
βραάμ. Τον αείμνηστον έγνώρισα εις τό Κιλκίς ώς μαχητήν τό 1913.

Α ΡΙΣΤ Ε ΙΛ Ϊ-ΙΣ  ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ
t

P H IL A D E L P H IA , PA. -
5Ώ ! αείμνηστε, Γεραρέ Καλλίμαχε, ’Αμερικής Ποιμενάρχα,
Άρχιερέοον σέμνωμα, σεπτέ Πρωθιεράρχα,
δλοι εύλαβώς σκιρτώμεν καί την σορόν σου προσκυνώμεν.

'Η  ’Αμερική θλίβεται καί ή γή άγάλλεται καί χαίρει, 
διότι εις τούς κόλπους της άνδρα σεπτόν έμφέρει, 
καί εύχεται από καρδίας υπέρ έλαφρας τής Γαίας.

Σ Α Β Β Α Σ  Γ. ΣΑΠΟΤΝΑΚΙ-ΙΣ 
Διευθυντής

Ελληνικής Ραδιοφωνικής "Ωρας

ΝΕΑ ΤΟΡΚΙΤ, 15 ’Οκτωβρίου. Παρακαλώ, δεχθήτε τά θερμά συλλυ
πητήρια τής Μονίμου Ελληνικής παρά τώ Όργανισμώ Ηνωμένων Εθνών 
Αντιπροσωπείας, επί τώ θανάτω τού ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου σας, Πρωθι- 
ερέως Δημητρίου Καλλιμάχου, έν τώ προσώπω τού οποίου ή ’Εκκλησία, ή 
Όμογένεια καί δ πνευματικός κόσμος πενθούν τον Διδάσκαλον, δημοσιογρά
φον καί συγγραφέα ύψίστης εθνικής καί πατριωτικής έμπνεύσεως καί οΰτινος 
ή εις Κύριον έκδημία αφήνει οδυνηρόν κενόν εις τάς επάλξεις τής εθνικής 
δράσεως, είς ας πρωτοστατεί δ «Εθνικός Κήρυξ».

ΔΗ Μ Η Τ ΡΙΟ Σ Μ Π ΙΤ Σ ΙΟ Σ  
Πρεσβευτής, Μόνιμος Άντι- 

πρόσοοπος τής Ελλάδος 
εις τον ΟΗΕ.

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ ΙΙ, 15 ’Οκτωβρίου. Έπί τώ θανάτω τού διακεκριμένου 
συνεργάτου υμών καί πνευματικού δημιουργού Δημητρίου Καλλιμάχου, προσ-



Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ ΤΩ ΘΑιΝΑΤΩ Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΥ 265

δώσαντος διά τής προσωπικότητος αυτού αξίαν εις την ελληνικήν δημοσιο
γραφίαν, έκφράζομεν προς υμάς καί την οικογένειαν του μεταστάντος συναι
σθήματα βαθύτατης λύπης.

ΓΕΩΡ. ΚΑΨ ΑΜΠΕΛΗΣ, Διευθυντής 
ΓΕΩΡ. Β Ε Ν ΙΖΕ Λ Ο Σ, Υποδιευθυντής, 

Βασ. Ελληνικού Γραφείου Τύπου 
καί Πληροφοριών.

Ο Τ Α Σ ΙΓ Κ ΊΏ Ν , 15 ’Οκτωβρίου. Ή  απώλεια τού μεγάλου κοινού φί
λου μας Καλλίμαχου μέ κατελύπησε πέραν πάσης περιγραφής. Ή  απώλεια 
του θά γίνη βαθύτατα αισθητή υπό εκείνων έξ ημών, οι όποιοι είργάσθημεν 
στενώς μαζί του καί μέ τον «Εθνικόν Κήρυκα». Κατά τά μέλλοντα πολλά έτη 
οί Έλληνες εις ολόκληρον τον κόσμον καί ιδιαιτέρως οί Έλληνο-Άμερικανοί, 
θά είναι πάντοτε υποχρεωμένοι εις αυτόν, διά τήν μακράν καί έμπνευσμένην 
ηγεσίαν του καί καθοδήγησιν εν τή καλλιέργεια των καλλίτερων ’ Ιδεωδών τού 
Ελληνισμού καί Άμερικανισμού έν τή χώρα ταύτη. Ουδέποτε θά λησμονή- 
σωμεν τον πολυαγαπητόν φίλον μας, τον μεγάλον άνθρωπον των Γραμμάτων, 
τον διακεκριμένον κληρικόν καί θεολόγον καί άφωσιωμένον οπαδόν τών Ε λ
ληνικών ’ Ιδεωδών, τής αλήθειας τού Θεού καί τού ’Ωραίου.

Α ΧΙΛ . Ν. Σ  Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔΗ Σ 
Σταίητ Ντηπάρτμεντ.

M O N TREAL, CAN., 1.6 ’Οκτωβρίου. —  ’Απευθύνω θερμά συλλυπη
τήρια από μέρους Ελληνισμού Καναδά επί τω θανάτφ τού πρωτεργάτου τού 
« ’Εθνικού Κήρυκος», Πατρός Καλλίμαχου, δεόμενος, δπως άναπαύση Κύριος 
αυτόν μετά άφωσιωμένων .εργατών αυτού. Ή  όμογένεια ’Αμερικής έδιδάχθη 
μέ τήν πλουσίαν πνευματικήν παραγωγήν τού ίαπελθόντος σκαπανέως τών 
Γραμμάτων, Ελληνική δέ Γραμματεία ιέπλουτίσθη μέ έργα τιμώντα τούς με- 
τανάστας, τήν Ελλάδα καί τήν ’Αμερικήν. Ή  μνήμη αυτού θά είναι αίωνία.

Μητροπολίτης ΑΘΙΤΝΑΓΟΡΑΣ

Μ ΟΝΤΡΕΑΛ, Καναδά, 15 ’Οκτωβρίου, (Τηλεγρ.).—  Έκ μέρους τής 
Έλληνοκαναδικής Κοινότητος τού Μόντρεαλ, έκφράζομεν τά συλλυπητήριά 
μας επί τω θανάτω τού ΙΙρωΟιερέως Καλλίμαχου·.

Σ . Κ Ο Λ Τ Β Α Σ , Πρόεδρος 
Ά ρχ . Ν. Σ Α Λ Α Μ ΙΣ  —  Αίδ. Τ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΣΙΚ ΑΓΟ Ν , 16 Όκτιοβρίου.—  Συνεκινήθην βαθύτατα επί τω άκού- 
σματι τών θλιβερών νέων τού θανάτου τού πολυαγαπητού μας Δρος Καλλιμά-
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χου. ’Ολίγοι ανδρες διετή ρησαν την Όέσιν τής ΰψίστης (έκτιμήσεως,ήτις 
ΰπήρξεν ίδική του, <έπί πολλά &τη. Παρακαλώ, υπολογίσατε .με μεταξύ των 
χιλιάδων αναγνωστών τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» καθ’ δλην την χώραν, οΐ όποιοι 
συμμερίζονται τής μεγάλης απώλειας μας.

ΠΩΛ ΔΗΜ ΟΣ

W A R R E N  OHIO, 1Θ ’Οκτωβρίου.—  Θερμότατα συλλυπητήρια επί 
τώ Οανάτφ τοΰ Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου. Τά Ηνωμένα Χιακά 
Σωματεία Αμερικής συμμερίζονται την άπώλειάν του.

ΗΝΩΜ. Χ ΙΑ Κ Α  ΣΩΜ ΑΤΕΙΑ 
Α Μ Ε ΡΙΚ Η Σ

W orcester Mass. —  Ό  επίτιμος αρχισυντάκτης σας, Δρ. Δημήτριος 
Καλλίμαχος ήτο διά τό ’Έθνος μας, την Εκκλησίαν μας, την εν ’Αμερική όμο- 
γένειαν, τον Ελληνικόν Τύπον, ό άριστός τών εθναποστόλων καί ή μεγαλύτερα 
φυσιογνωμία τής εποχής μας.

Ή  δράσίς του, τά έργα του, τά συγγράμματα του, ή καλλιέπεια τής γλώσ- 
σης καί τής γραφίδος του, ό θησαυρός τών κηρυγμάτων του μένουν ευτυχώς 
μαζί μας. Διά τής μελέτης αυτών ίσως άναδειχΟή εις τό μέλλον νέος Καλλί
μαχος προς άνακούφισιν τής άπορφανισθείσης Όμογενείας μας καί διαιώνι- 
σιν τής Ελληνικής Δόξης, Τιμής, ’Ανδρείας καί ’Αρετής.

Αυτός ό σκοπός καί αυτό τό έ'ργον τής ωραίας ζωής του.
Τιμώμεν καί γεραίρομεν θρηνοΰντες μεν σήμερον τόν νεκρόν, αλλά θά 

εύφρανθή ή ψυχή του άν ή Καλλιμάχειος ερευνά καί ·ό Καλλιμάχειος αγών 
συνεχισθοΰν υπέρ τών ιδεωδών τής φυλής μας καί τής θρησκείας μας.

Όκτάωρος συζήτησις εις την τελευταίαν μας συνέντευξιν καί τών «μετά 
θάνατον» όραματισμών του —  αλησμόνητος δι’ εμέ μυσταγωγία —  νομίζω, 
άνταποκρίνεται εις τήν επιθυμίαν του καί τό μεγαλεϊον τής Ελληνικής ψυχής 
του διά τό διηνεκές φεγγοβόλημα τοΰ Ελληνικού πνεύματος.

Δρ. ΦΩΤΙΟΣ Π. Κ Τ Ρ ΙΤ Σ Η Σ  
Τέως "Τπατος Πρόεδρος τής G APA 

καί Πανηπειρωτικής 'Ομοσπονδίας

Ο Τ Α ΣΙΓΚ Τ Ω Ν , D. C. —  ’Επί τώ θανάνορ τοΰ Πρωθιερέως Δημητρίου 
Καλλιμάχου, Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τοΰ Έθνικοΰ Κήρυκος, διακεκριμένης 
εθνικής φυσιογνωμίας καί καλοΰ Διδασκάλου τής Όμογενείας, δεχθήτε, παρα
καλώ, τά θερμά μου συλλυπητήρια.

ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ Β Ο Τ Ρ Ν Α Σ  
Πρώην 'Ύπατος Πρόεδρος τής Άχέπα
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PITTSB U R G H  Ρ Α .-------- Έν ποώτοις, μέ γεμάτη την καρδιά μου από
πένθος, κατόπιν τοΰ θανάτου του μεγάλου μας Καλλιμάχου, δστις Οά παρα- 
μείνη άθάνατος εις την σκέψιν όλων μας και την νεωτέραν Ελληνικήν ιστο
ρίαν, θέλω νά έκφράσω τά ειλικρινή συλλυπητήριά μου προς τον αγαπητόν 
μας Κον Μπάμπην Μαρκέτον, καί δλους τους συνεργάτας του, διά τήν απώ
λειαν τοΰ ο'ντως διαπρεπεστέρου καί 'φωτεινότερου Δημοσιογράφου καί Συγ- 
γραφέως, δστις Οά παραμείνη ασυναγώνιστος εις αγώνας πνευματικούς καί 
υψηλών ιδεωδών. Είθε Κύριος δ Θεός νά άναπαύση τήν Έλληνο - Χριστια
νικήν τρυχήν του έν σκηναΐς δικαίων καί χαρίση ηρεμίαν εις τον αιώνιον ύπνον 
του καί δώση υγείαν καί μακροζωίαν εις πάντας υμάς.

Σ Τ Α Τ Ρ Ο Σ  Κ Α Λ Α Ρ Α Σ  
'Ύπατος Γραμματεύς G A P A

D E TR O IT, MICII. —  Βαθύτατα συλλυπητήρια επί τή άπωλεία τοΰ 
Δρος Δημητρίου Καλλιμάχου.

JOHN D. PALM ER

Σ IK ΑΓΟΝ, Ίλλινόϊ. —  Ό  θάνατος τοΰ Δημητρίου Καλλιμάχου είναι 
πραγματικά μιά εθνική απώλεια. Ό  «Εθνικός Κήρυξ» πρέπει νά είναι υπερή
φανος, γιατί στήν μακρά του εθνική σταδιοδρομία είχε ένα δυναμικό συνερ
γάτη, τον μεγάλο ανθρωπιστή καί διανοούμενο Δ. Καλλίμαχο. Δεχθήτε τά 
ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Δ. Μ ΙΧ Α Λ Α Ρ Ο Σ  
Συντάκτης ATHENE M AG AZIN E

ΝΕΑ ΤΟΡΚΙΤ. —  Ό  έν Νέα Ύόρκη Σύνδεσμος τών Κωνσταντινουπο- 
λιτών, καθώς καί οί απανταχού Κcoνσταντ ιν ουπ ο λΐτ α ι, ή γενέτειρα τών οποίων 
ύπήρξεν ή πνευματική μητέρα καί τροφός, πού έγαλούχησε καί διέπλασε τό 
ήθος, τον χαρακτήρα καί τήν πνευματικότητα τοΰ αειμνήστου Πρωτοπρεσβυ
τέρου Μεγάλου Διδασκάλου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί Επιτίμου 
Αρχισυντάκτου τοΰ Εθνικού Κήρυκος, Δημητρίου Καλλιμάχου, θρηνούν καί 
αυτοί διά τον χαμό τοΰ Μεγάλου Πνευματικού Τέκνου. Μαζί μέ αυτούς, 'θρη
νούν καί δλοι εκείνοι πού, κατά καιρούς έπέρασαν από τά ίδια θρανία, πού 
έζησαν στήν ίδια υποβλητική Βυζαντινή ατμόσφαιρα, διδασκόμενοι από τούς 
Μεγάλους Διδασκάλους τοΰ Γένους, τά δσα υψηλά διδάγματα έτήρησεν, ώς 
πεποιθήσεις του πλέον, εις ολας τάς πολυσχιδείς εκδηλώσεις τής γεμάτης 
δράσι ζιοής του δ Δημήτριος Καλλίμαχος, δ ΑΑνδρας πού δεν θέλησε ποτέ 
νά παρεκκλίνη από τάς γραμμάς τών μεγάλων ευγενικών παραδόσεοον.

Ό  κόσμος τών Κ ων σ τα ντ ιν ο υ π ολ ιτών, δ δποίος οφείλει πολλά εις τον έμ- 
πνευσμένον Μέγαν Διδάσκαλον τοΰ Γένους, τον Πρωτοπρεσβύτερον άείμνη-



268 «Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α »

στον Δημ. Καλλίμαχον, κλίνει ευλαβικά τό γόνυ προ τής αοροΰ του. Ή  ’Αμε
ρικανική γή είναι ελαφρά εις τον άριστον θνητόν, ό όποιος έζησε καί άπέ- 
θανε, πιστεύοντας εις τά αθάνατα Βυζαντινά ιδεώδη.

Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ  ΣΤΑ ΤΡΟ Π Ο Ύ Λ Ο Σ 
’Άρχων Άκτουάριος 

τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας

ΣΙΚ Λ ΓΟ Ν , Ίλλ. —  Έπ'ι τω θανάτω τού Πρωθιερέως Δημητρίου Καλ- 
λιμάχου τό Κέντρον τής Φάλαγγος των Ελλήνων Πολεμιστών, συνελθόν εις 
έκτακτον συνεδρίασιν έψήφισεν όμαφώνως έπ'ι τή άπωλεία τού εκλεκτού μέ
λους τού Γενικού Επιτελείου τής Φάλαγγος, όπως:

Ιον) Έκφρασθώσι τά συλλυπητήρια τής Κεντρικής Διοικήσεως εις τούς 
οικείους τού μεταστάντος καί εις τήν οικογένειαν τού « ’Εθνικού Κήρυκος», επί 
τή άπωλεία πολυτίμου συνεργάτου.

2ον) Ή  Φάλαγξ τηρήση δεκαήμερον πένθος, εις μνήμην του, καί ή θέ- 
σις του εις τό Έπιτελεΐον παραμείνη κενή επί εν έτος.

3 ον) 'Η  εΐκών τού έκλιπόντος συμπολεμιστού άναρτηθή εις τά. Γραφεία 
τής Φάλαγγος, εις ένδειξιν σεβασμού διά τό επιτελεσθέν Πνευματικόν, Θρη
σκευτικόν καί Πατριωτικόν Έ ργον του, καί

4ον) Άντίγραφον τού παρόντος αποστολή προς τά Τμήματα τής Φά
λαγγος.

Ό  Κεντρικός Διοικητής Ό  Κεντρικός 'Υπασπιστής
Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ Φ ΛΑΜ Π Ο ΤΡΑΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  ΤΖΑ Κ Η Σ 

Τά Μέλη τού Κεντρικού ’Επιτελείου: 
t Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Μ ΕΛΕΤΙΟΣ 

Γενικός Πρόξενος ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Τ Σ Α Ο Τ Σ Η Σ  
t ’Αρχιμανδρίτης Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ Μ ΙΤ Σ Η Σ  
t Πρωτοπρεσβύτερος Ν ΙΚ Η Τ Α Σ  Κ Ε Σ Σ Ε Σ  

’Έφεδρος Λοχαγός Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ Π Ε Ρ Δ ΙΚ Α Ρ Η Σ  
Έ φεδρος Άνθυπολοχαγός Σ ΙΙΤ Ρ Ο Σ  Τ Σ ΙΟ Π Ο Τ Α Σ

ΝΕΑ ΎΟΡΚΗ. —  Μόλις πληροφορηθείς μετ’ άλγους τον θάνατον τού 
έξοχου καί πολλάς υπηρεσίας παρασχόντος τω Γένει καί τή ’Εκκλησία πολυ
τίμου δέ φίλου καί τιμίου εργάτου τού δικαίου καί τού καλού πατρός Δημη
τρίου Καλλιμάχου, σπεύδω νά έκφράσω ύ,μϊν καί τή αγαπητή οικογένεια τού 
«’Εθνικού Κήρυκος» βαθύτατα συλλυπητήρια, ευχόμενος, όπως ό ''Ύψιστός 
τάξη τήν ψυχήν αυτού έν τόπω άναπαύσεως μετά δικαίων.

Μετ’ ευχών καί αγάπης 
t Ό  Γερμανίας ΙΙΟ ΛΤΕΤΚ ΤΟ Σ
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SA LT L A K E  C ITY , U TAH . —  Μέ to γράμμα μου αυτό, έρχομαι νρ 
σάς έκφράσω τα θερμά ,μου συλλυπητήρια διά τον θάνατον τοϋ ΤΙροοθιερέο^ς 
Δημητρίου Καλλιμάχου.

Ή  απώλεια του, βυθίζει σέ βαρύ πένθος την όμογένεια. Τό πέρασμά του 
δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά ένας σκληρός αγώνας διά την επιβίωσι των Ελλη
νικών γραμμάτων, των πολυτίμων προγονικών μας θησαυρών καί τής Έλληνι- 
κότητος τής Εκκλησίας μας στη χώρα αυτή.

Τό φωτεινό του διάβα θά μείνη στην ιστορία τού αποδήμου Ελληνισμού 
σάν λαμπερό καί φωτοβύλο μετέωρο. 'Η  πνευματική του πνοή, ή αρωματι
σμένη μέ την ευωδιά τού ελληνικού πολιτισμού καί τό λιβανωτό τής χριστια
νικής αγάπης, θά άναζωογονή πάντα τις γενεές τού μέλλοντος. Την ωραία 
του ψυχή, πού πήρε τό δρόμο στην αιωνιότητα* θά συντροφεύουν πάντα αί 
ταπειναί μας προσευχαί, κι’ από τά στήθη μας !θ’ άνεβαίνη μιά ευχή: «Ό  
Θεός τής αγάπης νά κατατάξη αυτόν εκεί πού οί δίκαιοι αναπαύονται».

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  ΔΗΜ. Κ Ο Τ Κ Ο Ρ ΙΝ Η Σ

EDM O NTON, A L B E R T A , K A N A D A . —  Θερμότατα συλλυπητήρια 
επί τή άπωλεία τού Δρος Δημητρίου Καλλιμάχου. Τού ακραιφνούς Έλληνος 
τής πέννας καί τής μεγάλης δράσεώς του. Κύριος ας άναπαύση την ψυχήν 
αυτού μετά τών δικαίων.

Η Λ ΙΑ Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Τ Ρ Ο Σ

M IAM I, FLA. —  Συμμερίζομαι τό βαρύτατον πλήγμα μέ την απώλειαν 
έκ μέσου υμών καί ημών τών πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών, τού αειμνή
στου σκαπανέως καί διαπρυσίου Κήρυκος ελληνικών ιδανικών καί γραμμάτων, 
τού «Μεγάλου Διδασκάλου» τού Οικουμενικού Θρόνου καί Επιτίμου ’Αρχι
συντάκτου τού «Εθνικού Κήρυκος», Δημητρίου Καλλιμάχου. Αί κατά μυριά
δας ένθερμοι εκδηλώσεις ειλικρινούς συμπάθειας και. σεβασμού είναι ή μόνη 
έμπρακτος ηθική αμοιβή διά τον έκλιπύντα «Μέγαν Διδάσκαλον» καί αλ
τρουιστήν άσυναγώνιστόν. . .

’Αληθώς ή μνήμη του έσεται αΐωνία καί αυτόματος Θεόθεν παραμυθία 
εις τά δεινώς τρωθέντα τέκνα του.

Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡΟ Σ Η Λ ΙΑ ΔΗ Σ

Ο Τ Α ΣΙΓΚ Τ Ω Ν , 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Έκ μέρους τής 'Τπάτης 
Στοάς, καί εμού προσωπικώς, παρακαλώ, δεχθήτε θερμά συλλυπητήρια επί 
τή άπωλεία τού Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου, ’Επιτίμου Άρχισυντά-
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κτου υμών, μαχητού των Ελληνικών Ιδεωδών και πολυτίμου Διδασκάλου τής 
Όμογενείας.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Γ. Π ΛΟ ΤΜ ΙΔΗ Σ 
'Ύπατος Πρόεδρος τής ΑΗ ΕΡΑ

ΣΙΚ Α ΓΟ Ν , 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Άποφράς είναι όντως διά τό 
Πανελλήνιον ή ήμερα του θανάτου του Δρος Καλλιμάχου. Διά την οικογέ
νειαν του «Εθνικού Κήρυκος» είναι στέρησις πολυτίμου εθνικού κεφαλαίου, 
διά τον Γκαπικόν κόσμον απώλεια του έμπνευστού του. Εύλαβικώς κλίνω τό 
γόνυ προ τής σεπτής σορού τοϋ ακριβού φίλου μου καί συμβούλου.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ I. Μ Α Ν Ο Σ 
Πρώην Ύπατος Πρόεδρος τής G APA

ΣΙΚ Α ΓΟ Ν , 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Έπί τώ θανάτω του διακε
κριμένου 'Έλληνος Δημητρίου Καλλιμάχου, ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου του 
«’Εθνικού Κήρυκος», σάς διαβιβάζομεν τά ειλικρινή μας συλλυπητήρια εκ μέ
ρους τού Κεντρικού Συμβουλίου και τών μελών τής Παναρκαδικής 'Ομο
σπονδίας.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
Χ Α Ρ Α Λ . Α. Π ΕΙΙΟ Ν Η Σ ΦΩΤΗΣ Κ. ΠΕΤΜ ΕΖΑΣ

ΓΟ ΤΤ'Λ Μ ΙΓΚ ΤΟ Ν , Ντελάγουερ. (Τηλ.). —  Έπί τώ θανάτω τού αει
μνήστου Πρωθιερέως καί Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού «’Εθνικού Κήρυκος», 
Δημητρίου Καλλιμάχου, δεχθήτε τά θερμά μου συλλυπητήρια, τά όποια, πα
ρακαλώ, διαβιβάσετε καί εις την οικογένειαν τού μεταστάντος. Ή  έκδημία του 
αφήνει μέγα κενόν εις την Ελληνικήν δημοσιογραφίαν, τής οποίας ήτο έπί 
μακράν σειράν ετών ό εμπνευσμένος, ακούραστος καί εύγενής μαχητής. Ό  
υποφαινόμενος, όπως καί δλοι οί Κρήτες τής ’Αμερικής, με τούς αγώνας τών 
οποίων τόσον είχε συνδεθή ό .αείμνηστος, ως συμπαραστάτης καί συνεργάτης 
των, πενθούν τον χαμόν του ώς μεγάλην έ'θνικήν απώλειαν.

Ν ΙΚ Ο Σ  ΚΑΛΗ Μ ΕΡΑΚΗ Σ 
Προόην Πρόεδρος τής Παγκρητικής 

Ένώσεως ’Αμερικής

D E TPO IT , MICII, 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλεγρ.). —  Θερμότατα συλλυ
πητήρια έπί τή άπωλεία τού Δρός Καλλιμάχου. Κύριος ό Θεός άναπαύση τήν 
τήν ψυχήν αυτού μετά τών δικαίων.

Ε Π ΙΣΚ Ο Π Ο Σ  ΣΤΝ Α ΔΩ Ν  
ΓΕ ΡΜ Α Ν Ο Σ
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ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Μέ βαθυτάτην λύπην έπλη- 
ροφορήθημεν τον θάνατον τοϋ αίδ. Καλλίμαχου. Οΰτος υπήρξε λαμπρόν πα
ράδειγμα πρωτοπόρου κληρικού, οστις με την άφοσίωσιν καί την προσήλωσίν 
του έθεσε τά θεμέλια τής ’Ορθοδοξίας εις το Δυτικόν Ήμισφαίριον. Κύριος 
δ Θεός ας παραμυθήση τούς οικείους του.

Αιώνια του ή ,μνήμη.
ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 

Ν ΕΟ ΛΑΙΑ ΑΜ ΕΡΙΚ Η Σ

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Ό  Σύλλογος Θεσσαλονι- 
κέων ’Αμερικής συμμετέχει εις τό εθνικόν πένθος επί τή απώλεια τού ύμετέ- 
ρου ’Επιτίμου ’ Αρχισυντάκτου καί Μεγάλου Διδασκάλου, Καλλιμάχου.

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Ε Ω Ν  
Ν ΕΑΣ Τ Ο Ρ Κ Η Σ

Α Γ ΙΟ Σ  Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ , Καλ. 19 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Μόλις επλη- 
ροφορή'θημεν τον θάνατον τού Δη,μητριού Καλλιμάχου. Ή το  ό έκλιπών μέ- 
γας άνήρ καί μέγας συγγραφεύς, ύπηρετήσας τό Πανελλήνιον μέ ανιδιοτέ
λειαν. Ό  θάνατός του είναι, απώλεια δι’ όλους μας ώς καί διά τον «’Εθνικόν 
Κήρυκα». Τό συντακτικόν προσωπικόν ενώνει μετ’ εμού την εκφρασιν των βα
θύτερων συλλυπητηρίων μας.

Α. Π Α Π Ο Τ Λ ΙΑ Σ , Διευθυντής
PASIFIC COAST R E L IE W

PITTSB U R G H , PA. 19 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Ή  Κοινότης τού 
Καθεδρικού "Αγίου Νικολάου τής πόλεώς μας απευθύνει θερμά συλλυπη
τήρια επί τω θανάτω τού πρωτεργάτου τού «’Εθνικού Κήρυκος» αειμνήστου 
Ηρωθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου. Συμμεριζόμεθα την μεγάλην απώλειαν 
αυτού καί δεόμεθα υπέρ τής αιωνίου άναπαύσεώς του.

Πρωτοπρεσβ. Β Α Σ . Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Δ Η Σ  
ΚΩΝ. Κ Α Τ Σ Α Φ Α Ν Α Σ, Πρόεδρος 

Μέλος τού Ά ρ χ . Συμβουλίου

W ILM IN G TO N  D E L.— 19 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Τό συλλυπητήριά 
μου προς τήν Διεύθυνσιν καί τό προσωπικόν τού «’Εθνικού Κύρυκος» επί τή 
άπωλεία τού διακεκριμένου ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου σας Δρος Καλλιμάχου, 
οστις έστάθη μέχρι τέλους επί των επάλξεων διά τήν διαιώνισιν των αρετών 
τής ελληνικής ζωής μας εις τον Νέον Κόσμον.

Π Τ Ρ Ρ Ο Σ  I. Ν ΤΕ ΛΛ Α Σ
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ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 19 ’Οκτωβρίου. —  Έκ μέρους τοΰ συζύγου μου καί εμού 
δεχθήτε, παρακαλώ, τά θερμά συλλυπητήρια επί τώ θανάτω τοΰ Πρωθιερέως 
Δημητρίου Καλλίμαχου, Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τοΰ «Εθνικού Κήρυκος».

Μ Α Ρ ΙΑ  Α. ΤΣΕ Λ Ο Υ  
Ίδιοκτήτρια τής Έφημερίδος 

«Φ Α Ν Ο Σ» των ’Αποδήμων

BOSTON, MASS. 18 ’Οκτωβρίου. —  5Ά ν  άνθρωποι καλοί καί λογι
κοί εκαλούντο νά άντιπροσωπεύσουν τον 'Ελληνισμόν τής ’Αμερικής, νά δώ
σουν τό πρώτο βραβείο εις ένα τών Ελλήνων τής ’Αμερικής, δ οποίος προσέ- 
φερε τά περισσότερα γιά τον εδώ Ελληνισμόν, ασφαλώς τό βραβείο θά πή
γαινε εις τον αείμνηστον Δημήτριον Καλλίμαχον.

. . . Ό  Καλλίμαχος πέθανε, το όνομά του, όμως, θά ζή. ’Εμείς πού τον 
γνωρίσαμε καί συνειργάσθημεν μαζί του, εμείς πού τον εθαυ,μάζαμε καί τον 
καμαρώναμε στούς διαφόρους αγώνας, πάντοτε θά λέμε αιώνια του ή μνήμη. 
Ό  Θεός άς τον άναπαύση ,μεταξύ τών άλλων αγίων καί τών Ελλήνων μαρτύ
ρων πού έδωσαν τά πάντα γιά τά ιδανικά τής Ελληνικής φυλής.

ΔΗΜ ΟΣ Κ Α Κ Ρ ΙΔ Α Σ

BROCKTON, MASS. —  Ό  θάνατος τού επί μακράν σειράν ετών δια- 
τελέσαντος ’Αρχισυντάκτου τού «Εθνικού Κήρυκος» καί από τινων ετών ’Επι
τίμου ’Αρχισυντάκτου, είναι τώ όντι ανεπανόρθωτος εθνική απώλεια.

Σπανίως άτομον ένέκλειε τόσα φυσικά καί επίκτητα προτερήματα τά 
όποια ό αείμνηστος διέθεσε έξ ολοκλήρου εις την εξυπηρέτησήν τών έθνικο- 
θρησκευτικών μας ιδεωδών, τών οποίων ό αείμνηστος, ήτο έκ πεποιθήσεως λά 
τρης καί διαπρύσιος κήρυξ.

Εις την ’Αμερικήν υπήρξε Λειτουργός τού 'Τφίστου, Δημοσιογράφος, 
Συγγραφεύς πολλών βιβλίων. Σύμβουλος τής Όμογενείας τής Αμερικής, 
αλλά εκεί πού διεκρίθη καί έγινε πανελλήνιος μορφή είναι ώς μαχητικός Α ρ 
χισυντάκτης τού «’Εθνικού Κήρυκος». ’Από τής σκοπιάς αυτής διεξήγαγε πολ
λούς εθνικούς αγώνας εις μίαν από τάς ΐστορικωτέρας περιόδους τού 'Ελλη
νικού γένους καί δεν έσταμάτησε τούς αγώνας του μέχρι τής τελευταίας στι
γμής.

Έν τώ προσώπω τοΰ Δημητρίου Καλλιμάχου θά εύρη ό ιστορικός τής 
αύριον την ιστορίαν τού Ελληνισμού τής ’Αμερικής.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Β Ο ΓΙΑ ΤΖΗ Σ

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 10 ’Οκτωβρίου. —  Μέ βαθεΐαν θλΐψιν ό Σύλλογος «Πα
ναγία Προυσιώτισσα» αποστέλλει θερμά συλλυπητήρια επί τώ θανάτω τού
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Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου σας Καλλίμαχου, ό όποιος υπήρξε θερμός συμ
παραστάτης ολοκλήρου του Ελληνισμού καί ιδιαιτέρως τής Όμογενείας ’Αμε
ρικής.

ΑΝΔ. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ , Πρόεδρος

D E T R O IT , M ICH., 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). — Μόλις έπληροφορήθην 
την μεγάλην σας απώλειαν. Δεχθήτε, παρακαλώ, τά εγκάρδια συλλυπητήριά 
μου και διαβιβάσατε αυτά εις τον υιόν του Λάμπρον Καλλίμαχον.

ΔΗΜ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η Σ

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Δεχθήτε τά βαθύτατα συλ
λυπητήριά μου καθώς και τών μελών τής Κυπριακής ’Αντιπροσωπείας εις τον 
ΟΗΕ διά τον θάνατον του ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου σας, Πρωθιερέως Δη
μητρίου Καλλιμάχου, του οποίου βαθύτατα εξετιμήσαμεν την πνευματικήν και 
εθνικήν δράσιν. Παρακαλώ, διαβιβάσατε εις τήν οικογένειαν του τήν βαθεΐαν 
συμμετοχήν μας εις τό πένθος των.

ΖΗΝΩΝ Ρ Ω Σ Σ ΙΔ Η Σ , Α ρχηγός 
Κυπριακής ’Αντιπροσωπείας εις τον Ο.Η.Ε.

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 16 ’Οκτωβρίου. —  Παρακαλούμεν, δεχθήτε τά ειλικρινή 
μας συλλυπητήρια επί τή απώλεια του πολυτίμου φίλου καί συνεργάτου σας, 
άλησμονήτου Δημητρίου Καλλιμάχου. Εις μνήμην τού έκλιπόντος φίλου, κατά 
τήν επιθυμίαν του, αντί άνθέων, έστείλαμεν τό άνάλογον ποσόν εις τήν Θεο
λογ ικήν Σχολήν εν Brooklin, Mass.

Οικογένεια ΓΕΩ ΡΓΙΟ Τ Δ ΙΒ Ρ Η

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 16 ’Οκτωβρίου.—  ’Επί τή απώλεια τού ’Επιτίμου ’Α ρ
χισυντάκτου τού «Έθν. Κήρυκος» Δημητρίου Καλλιμάχου, απευθύνω ύμΐν ει
λικρινή συλλυπητήρια, έκφράζων όμόθυμον συμπάθειαν μελών Παμμακεδονι- 
κής Ένώσεως.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  ΔΑ Ν ΙΗ Λ
"Τπατος Πρόεδρος

YOUN GSTOW N, OHIO, 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Βαθυτάτην θλΐ-
■ψιν προξενεί εις τήν παροικίαν μας ή εκδημία εις Κύριον τού σεβαστού φί
λου καί συναγωνιστοΰ μας εις όλους τούς καλλινίκους εθνικούς αγώνας έν 
’Αμερική Δημητρίου Καλλιμάχου, Μεγάλου Διδασκάλου τού Οίκ. Θρόνου καί 
’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού «’Εθνικού Κήρυκος», όστις είναι τημηλόφρων 
πνευματική πνοή τής Όμογενείας. Βαθύτατα συλλυπούμεθα οικογένειαν Λάμ-

18
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πρου Καλλίμαχου και ολόκληρον δημοσιογραφικήν οικογένειαν «Εθνικού 
Κήρυκος».

ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Π ΑΝ . Μ Α Σ Τ Ο Ρ Α Κ Η Σ , 
ΓΕΩΡΓ. Χ ΑΤΖΕΑ Η Σ

D E TR O IT , MICH., 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  'Ολόκληρος ή Κοινό- 
της μας συγκινηθεΐσα βαθύτατα επί τή απώλεια του Δρος Καλλίμαχου, δια
βιβάζει δι’ 'εμού ολόθερμα συλλυπητήρια.

Σ Π Τ Ρ Ο Σ  ΡΟΤΑ Α Σ

RICHM OND, V A ., 16 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Έπί τώ θανάτφ τού 
αειμνήστου πατρός Καλλίμαχου, ειλικρινή συλλυπητήρια.

Ν ΙΚ . Δ. ΡΟ Τ Π Α Σ
Μέλος τού Μικτού Συμβουλίου 'Γέρας ’Αρχιεπισκοπής

ΝΕΑ ΤΟΡΚΙΤ. —  Δεχ'θήτε παρακαλώ τά θερμά συλλυπητήριά μου έπί 
τω θανάτφ τού Διδασκάλου τού Γένους, τού σεβαστού καί αγαπητού φίλου 
Δρος Δημητρίου Καλλιμάχου, Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού «’Εθνικού Κή
ρυκος», φλογερού μαχητού καί προμάχου των ’Εθνικόθρησκευτικών μας ’ Ιδα
νικών καί Ιδεωδών. Ό  θάνατός του είναι απώλεια 'διά τον «Εθνικόν Κή- 
ρυκα», διά την Όμογένειαν καί διά τον απανταχού Ελληνισμόν.

Μετ’ εξαιρέτου τιμής 
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ ΟΦ ΙΝ ΑΣ 

Πρώην "Υπατος Πρόεδρος τής Άχέπα

YO U N G STO W N , OHIO. —  Παρακαλούμεν, δεχθήτε τά θερμά συλ
λυπητήρια τών μελών τής ήμετέρας Στοάς «Θαλής ό Μιλήσιος» τής GAPA 
επί τω θανάτφ τού ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού «Εθνικού Κύρυκος», πνευ
ματικού δημιουργού καί εμπνευσμένου ηγέτου εν τή καλλιέργεια τών καλλι- 
τέρων ιδεωδών τού Ελληνισμού εν τή χώρα ταυ τη, πρωθιερέως Δημ. Καλ
λιμάχου.

Σ Τ . Τ Σ Α Γ Κ Α Ρ Η Σ , Γραμματεύς ΙΩ. Μ ΕΤΑΞ ΑΣ, Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓ. Χ Α Τ ΖΕ Α Η Σ, Άνάδοχος τής Στοάς

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η . —  Ό  Δρ. Δημήτριος Καλλίμαχος, συνεργάτης καί 
’Επίτιμος ’Αρχισυντάκτης τού «’Εθνικού Κήρυκος», δεν άπέθανε, άλλ’ έκοι- 
μήθη τον ύπνον τής αίωνιότητος σάν "Ελληνας, γιατί τό πολύχρονο έργο του 
για την έπιβίωσιν τών ελληνικών γραμμάτων θά μείνη παντοτεινά φωτοβό- 
λος φάρος στην χώραν πού ζώμεν. Είμαι ευτυχής πού συνέτεινα μαζί μέ άλ
λους αδελφούς Γκάπανς, νά ίδρύσομεν καί έφ’ οσον έζη διά νά νοιώση τήν
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τιμήν καί χαράν, Γκαπικήν Στοάν «Π Α ΤΗ Ρ ΔΗΜ. Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Σ» εις 
την γειτονικήν πόλιν Μάουντ Βέρνον, Ν. Τ.

ΖΑ Ν Η Σ Μ Α Ρ Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ 
Τέως 'Ύπατος ’Αντιπρόεδρος G .A .P .A .

M O NTGOM ERY, ALA. —  Επιθυμώ νά ιεκφράσω κι’ εγώ μέσω του 
«Εθνικού Κήρυκος» τα συλλυπητήριά μου διά τον θάνατον του Επιτίμου ’Αρ
χισυντάκτου τής αγαπητής μου εφημερίδας Σας, του βαθυστοχάστου, εμ
πνευσμένου καί θαρραλέου Πρωθιερέως καί Διδασκάλου, του έξυ,μνητοΰ τής 
Ελληνικής Δόξης καί ’Ορθοδοξίας, Δημητρίου Καλλίμαχου, ό όποιος επί 
ήμισυν αιώνα ήγωνίσθη καί έγαλούχησε μέ τά πλέον ευγενικά αισθήματα 
τους Πρωτοπόρους τής ’Αμερικής. Ή  απώλεια του Πατρός Καλλιμάχου εί
ναι δυσαναπλήρωτος, ούχί μόνον διά το Πανελλήνιον καί τήν Έθνικοθρησκευ- 
τικήν Όργάνωσιν «ΓΚΑΠ Α», τής οποίας ήτο ένθερμος υποστηρικτής καί από 
τά μέγιστα καί ακλόνητα στελέχη της, αλλά καί δι’ αυτόν τον Ελληνικόν Πόν
τον, του οποίου έψαλλε μέ τόση γλαφυρότητα τά Ποντιακά ’Έπη. Αιώνια 
του ή μνήμη!

Ό  επί πενήντα έτη θαυμαστής καί κάτοχος πολλών άνεκτιμήτων συγ
γραμμάτων του,

ΑΛΕΞ. Γ. Χ Α ΙΡ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

PITTSBU RG H  ΡΑ. —  Ειλικρινή συλλυπητήρια διά τήν μεγάλην απώ
λειαν του ιεραποστόλου δημοσιογράφου καί πνευματικού ηγέτου τής συγχρό
νου εποχής, Πριοθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου, του οποίου ή μνήμη θά εί
ναι αιώνια, ή δε ψυχή αύτοϋ θά εΰρη άνάπαυσιν παρά τώ Θεώ.

«Π Υ Θ Α ΓΟ Ρ Α Σ», τμήμα τής GAPA 
Διαμαντής Φράγκος, ’Επίτιμος Πρόεδρος

E N D IC O TT. Ν. Τ. —  Διά τής παρούσης μου επιθυμώ όπως έκφράσω 
προς υμάς, ώς καί τό προσωπικόν τής έφημερίδος σας, τά θερμά συλλυπη
τήρια πάντων των μελών τής ήμετέρας Κοινότητος καί εμού προσωπικώς διά 
τήν εις Κύριον εκ δη μίαν τού αειμνήστου επιτίμου αρχισυντάκτου τού «Εθνι
κού Κήρυκος» Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου, ημών δέ προσωπικού 
φίλου.

Είθε Κύριος ό Θεός ημών άναπαύση τήν ψυχήν του μετά τών δικαίων, 
ή δέ μνήμη αυτού άς είναι Α ΙΩ Ν ΙΑ.

Ίερομνήμων Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ ΓΙΑΛΕΨ ΟΣ

RITCH M O N D , VA . —  Σ άς απευθύνω τά θερμά συλλυπητήριά μου
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επί τώ θανάτω του πρωτεργάτου του «’Εθνικού Κήρυκος» ΙΙρωθιερέως Δρος 
Καλλίμαχου. Σ άς παρακαλώ υπολογίσατε με μεταξύ των χιλιάδων αναγνω
στών τού « ’Εθνικού Κήρυκος» καθ’ δλην την χώραν, οι όποιοι συμμερίζον
ται τής μεγάλης απώλειας μας.

Η Μ Α Σ  ΤΖΟΎΝΗΣ

H A R T F O R D , CONN. —  Έκ μέρους τού συντακτικού προσωπικού τού 
περιοδικού «ΑΗ ΕΡΑΝ » διαβιβάζω προς υμάς καί τον «Εθνικόν Κήρυκα» τά 
βαθύτατα συλλυπητήριά μου επί τη άπωλεία τού Πρωθιερέως Δημητρίου 
Καλλιμάχου, τον όποιον όλοι 'εΐχομεν αγαπήσει καί εκτιμήσει. Αιώνια 
ή μνήμη του.

Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Σ ΖΑΝ ΕΤΟ Σ
Συντάκτης τού «ΑΙΤΕΡΑΝ»

COLUMBUS, OHIO. —  ’Αγαπητέ καί πραγματικέ «Εθνικέ Κήρυκα» 
σού εκφράζω τά θερμά συλλυπητήριά μου γιά την απώλεια ενός Θρησκευτι
κού πατρός, ενός "Ελληνας πατριώτου, ενός Επιτίμου καί συνεργάτου τού 
αγαπητού «’Εθνικού Κήρυκος», τού Δημητρίου Καλλιμάχου. Εις τον μετα- 
στάντα ας είναι ελαφρά ή γη τής θετής πατρίδας πού τον σκεπάζει καί ή 
μνήμη του αιώνια.

ΣΤΕΦ. Θ. Γ ΙΟ Β Ρ Ε Κ Ο Σ

MIAM I, FLA. —  Αυπούμαι βαθύτατα διά τον θάνατον τού από την 
ημέραν τής εν Ν. 'Τόρκη ίδρύσεως καί έκδόσεως τού «Εθνικού Κήρυκος», 
διατελέσαντος μέχρις αρχών ’Οκτωβρίου 1968 διακεκριμένου συνεργάτου καί 
’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου αυτού, ύπερπατριώτου, δημοσιογράφου, συγγρα- 
φέως καί φίλου των Γραμμάτων αειμνήστου Δημητρίου Καλλιμάχου. ’Εκφρά
ζω τά βαθύτατα συλλυπητήριά μου προς την οίκογένειάν του, ιδιαιτέρως δέ 
προς τον δικαάος πενθούντα επί τή σκληρά άπωλεία φίλου καί συνεργάτου 
Διευθυντού τού «Εθνικού Κήρυκος» Κου Μπάμπη Μαρκέτου.

ΦΩΤΙΟΣ Δ Ε ΡΜ Ο ΤΣΗ Σ

Α Σ Τ Ο Ρ ΙΑ , Ν. Τ. —  Έ κ μέρους τού Κυπριακού Άλληλοβοηθητικού 
Συλλόγου ό «Ζήνων» τού L. I. καί εμού, δεχθήτε παρακαλώ τά θερμά συλ- 
ληπητήριά μας επί τώ θανάτω τού διακεκριμένου επιτίμου ’Αρχισυντάκτου 
σας Δρος Καλλιμάχου, οσ.τις μέχρι τέλους εστάθη ως ένα φρούριον, ύπερα- 
σπίζων την διαιώνισιν τής Ελληνικής γλώσσης καί Ελληνικής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας έν ’Αμερική.
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Ό  θάνατός του είναι μεγάλη απώλεια ίδίιος διά τον Ελληνισμόν τής 
θετής μας Πατρίδος. Αίωνία αύτώ ή Μνήμη.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ. ΚΑΛΟΖΩΗΣ
Πρόεδρος «Ζήνωνος»

ST. LOUIS, ΜΟ. —  Μετά βαθυτάτης οδύνης οι πρι,οτοπόροι Κοινότη- 
τος 'Αγίου Λουδοβίκου καί ολόκληρος ό Ελληνικός κόσμος ενταύθα έθρή- 
νησαν τον θάνατον τού Πρωθιερέως Δ. Καλλιμάχου. 'Η  Μικρά Ελλάς Βο
ρείου ’Αμερικής κλαίει καί θρηνεί τον άνθρωπον. Ή  ελληνική καί εκκλησια
στική μορτρή δεν υπάρχει πλέον. Τον συγκλονιστήν τής Ελληνικής πέννας 

δεν θ’ άντικρύση καί πάλιν δ απανταχού Ελληνισμός. Μνήμονες των μεγά
λων ελληνικών του αρετών διαβιβάζομεν εις την Λιειίθυνσιν τού «Εθνικού 
Κήρυκος» τά τής ψυχής μας συλλυπητήρια. ’Εάν ποτέ στη'θή Πάνθεον τού 
Ελληνισμού τής ’Αμερικής ή δεσπόζουσα ελληνική μορφή τού Δημ. Καλλι
μάχου ·θά καταλάβη την πρωτεύουσαν θέσιν. Κοινότητες St. Louis καί πε
ριφέρειας, Φιλόπτωχοι ’Αδελφότητες, Ελληνικά Σωματεία, Λαός καί 'Ιερα- 
τεΐον συλλυπούνται τήν οικογένειαν Καλλιμάχου καί τον « ’Εθνικόν Κήρυκα».

Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡΟ Σ Α. ΑΝΤΩΝΟ Π Ο ΤΛΟΣ

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η . —- Έπιστρέψας εκ Σικάγου, έπληροφορήθην τον θάνα
τον τού Δρος Δημητρίου Καλλιμάχου, δ όποιος «επί πολλά ετη υπηρέτησε 
τήν εφημερίδα σας με ακτινοβολίαν καί διάκρισιν ώς αρχισυντάκτης. Μετό
χων όλων εκείνων, οι όποιοι τον εξετισών μεγάλως, απευθύνω προς υμάς καί 
τούς συνεργάτας σας εγκάρδια συλλυπητήρια. Παρά τό προκεχωρημένον 
τής ηλικίας του, ή απώλεια τού Δρος Καλλιμάχου θά είναι βαθύτατα αισθητή, 
διότι υπήρξεν εις τών μυθικών τιτάνων εις τά χρονικά τής Έλληνοαμερικανι- 
κής δημοσιογραφίας. 'Όταν ή ιστορία τού λαού μας εις τήν χώραν ταύτην 
γραφή, τελικώς, είμαι βέβαιος, δτι τό όνομά του θά τοποθετηθή υψηλά εις 
τήν στήλην εκείνων, οιτινες συνεισέφερον τό πλεϊστον εις τήν διατήρησιν 
καί διαιώνισιν τής μορφωτικής, εθνικής καί θρησκευτικής κληρονομιάς μας 
καί τών παραδόσεων τής φυλής μας εν Ήνωμέναις Πολιτείαις.

Π Η ΤΕΡ Κ Ο Τ Ρ ΙΔ Η Σ 
Δικηγόρος

ΚΟΖΑΝΗ, Ελλάδος. —  Ίδόντες εν τώ Έλληνικώ Τύπφ τήν «αγγελίαν 
τού θανάτου τού κορυφαίου τής Ελληνικής δημοσιογραφίας Δρος Δημητρίου 
Καλλιμάχου, έλυπήθημεν. Έκφράζομεν τά συλλυπητήρια ημών.

Ήγωνίσθη δι’ όλων τών .πνευματικών δυνάμεων του διά τό καλόν τής
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κοινωνίας. Κύριος ό Θεός ας κατατάξη τον μεταστάντα έν σκηναΐς δικαίων. 
Α ΙΩ Ν ΙΑ  Η ΜΝΗΜΗ ΑΤΤΟΤ.

ΣΤΕ Φ ΑΝ Ο Σ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π ΙΔΗ Σ

Π Α Τ Ρ Α Ι, Ελλάδος. —  ’Επί τω άγγέλματι τού προς Κύριον έκδημή- 
σαντος Δημητρίου Καλλίμαχου, 'επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τής έφημερίδος 
«Εθνικός Κήρυξ», τής υπέροχου εκείνης φυσιογνωμίας, τού έντιμοτάτου άγω- 
νιστοΰ του Ελληνισμού τής ’Αμερικής, τού συν,ηελεστού τόσων επιτευγμάτων 
των ομογενών, τού πρυτάνεως των δημοσιογράφων, εύαρεστηΟήτε, παρακα- 
λούμεν, νά δεχθήτε τά θερμά συλλυπητήρια τού ήμετέρου σωματείου «Ελλη
νική ’Αναγέννησις», δπερ ίδρυσε καί συντηρεί τό ίδιοσυντήρητον Όρφανο- 
τροφεϊον ’Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Καί οι τρόφιμοι τούτου εύχον
ται ΐνα ό Κύριος άναπαύση τήν -ψυχήν του εις τήν Βασιλείαν των Ουρανών.

Μετά πλείστης τιμής,
Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Διευθυντής

Ν ΙΚ. ΦΩΤΟΠΟΤΑΟΣ ΙΑ Κ Ω Β Ο Σ Α ΙΑ ΡΟ Μ Α ΤΗ Σ
Έπίτ. Γυμνασιάρχης ’Αρχιμανδρίτης

Ο Τ Α ΣΙΓΚ Τ Ω Ν , D.C. —  ’Επί τή ,απώλεια τού Πρωθιερέως Δημητρίου 
Καλλιμάχου, ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού « ’Εθνικού Κήρυκος», διακεκρι
μένου Λευίτου, προμάχου τών ή Πικών αξιών τής Φυλής καί ακαμάτου Διδα
σκάλου τών ’Αποδήμων, παρακαλώ, δεχΟήτε τά θερμά μου συλλυπητήρια.

Α Χ ΙΛ Λ Ε Τ Σ  Κ Α Τ Σ Ω Ν Η Σ  
Πρώην 'Ύπατος Πρόεδρος τής Άχέπα

COLUMBUS, ΟΠΙΟ. —  Έπί τω θανάτω τού Πρωθιερέως καί Επι
τίμου ’Αρχισυντάκτου τού «’Εθνικού Κήρυκος», Λημ. Καλλιμάχου, σάς παρα
καλώ, δεχθήτε τά θερμά μου συλλυπητήρια. Ό  θάνατος τού διακεκριμένου 
Πρωθιερέως έστέρησε τήν G APA ενός πολυτίμου συνεργάτου καί ύποστη- 
ρικτού αυτής.

Κ Ω Ν ΣΤ. ΡΟ ΡΡΙΤΣ 
Πρώην 'Ύπατος Πρόεδρος τής G a PA

SALT LA K E  STTY, UTAH —  Βαθύτατα λυπούμεθα διά τον θάνα
τον τού Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου. Παρακαλώ δεχθήτε τά θερμά 
μας συλλυπη τή ρ ια.

LOUTS STRIK E

O Y TR E M O N T, P.Q, CANADA. —  Ό  θάνατος τού Δημητρίου Καλ
λιμάχου, Πρυτάνεως τής Ελληνικής δημοσιογραφίας, πρωταγωνιστού τών
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Ελληνικών Γραμμάτων, Παραδόσεων καί ’ Ιδεωδών, μας αφήνει κενόν δυσα- 
ναπλήρωτον. Αιώνια του ή μνήμη. Μάς αφήνει αθάνατα ίχνη τής διαβάσεώς 
του από την ζωήν.

ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ Γ Ρ ΙΒ Α Κ Η Σ

Έκ ιμέρους τών μελών τής Κυπριακής 'Ομοσπονδίας απευθύνω &ίς υμάς 
καί την οικογένειαν του Εθνικού Κήρυκος τά θερμά συλλυπητήρια επί τω 
θανάτφ πρωθιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου, Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού 
’Εθνικού Κήρυκος καί πρωταθλητοΰ εις φυλετικοθρησκευτικούς αγώνας.

Λ Ο ΤΚ Α Σ X Ρ ΙΣ Τ Ο Δ Ο Τ Λ Ο Τ  
'Ύπατος Πρόεδρος 

Κυπριακής Όμοσπονδίας

Α Γ ΙΟ Σ  Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ Κ Ο Σ , Καλ., 18 Όκτ. (Τηλ.). —  Μόλις έπληροφο- 
ρήθην δτι άπεβίωσεν ό Λημήτριος Καλλίμαχος. Έκ μέρους όλων τών Κρητών 
τής ’Αμερικής, διαβιβάζω βαθύτατα καί ειλικρινή συλλυπητήρια. ΟΙ 'Έλλη
νες τής Αμερικής άπώλεσαν, αληθώς, μίαν μεγάλην καί εθνικήν φυσιογνω
μίαν, ένα άνδρα, δ οποίος έθαυμάζετο δικαίως καί έτύγχανε τής ύπολήψεως 
πάντων.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΔΕΛΑΚ Η Σ 
Πρόεδρος τής Παγκρητικής 

Ένώσεως ’Αμερικής

ΝΕΑ ΤΟ ΡΚ Η , 18 ’Οκτωβρίου. —  'Ως Κρήτες δοκιμάζομεν βαθυτάτην 
οδύνην διά την απώλειαν τού θαρραλέου μαχητού τών ελληνικών ιδεωδών έν 
’ Αμερική. Μέγας θαυμαστής τού Εθνάρχου καί Δημιουργού τής Μεγάλης 
Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου, έπεξέτεινε την αγάπην του καί εφ’ όλων 
ημών τών έκ Κρήτης καταγόμενων. Ή  απώλεια τού Καλλιμάχου θεωρείται 
καί ίδική μας απώλεια. Αί ύποθήκαι του από τής εθνικής σκοπιάς τού «Εθνι
κού Κήρυκος» θά μείνουν έσαεί μνημεϊον καί φάρος τηλαυγής διά τήν όμογέ- 
νειαν, τής οποίας δ έκλιπών υπήρξε ταγός επί μισόν περίπου αιώνα.

ΑΛΕΞ. Μ Α Κ Ρ Τ ΙΊΑ Ν Ν Η Σ  
Πρόεδρος τής «'Ομόνοιας» 

τών Κρητών Ν. Τ.
PO NTIAC, M ISH IGAN, 18 ’Οκτωβρίου. (Τηλ.). —  Έπί τή απώ

λεια τού διακεκριμένου Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου υμών, Πρωθιερέως καί Με
γάλου Διδασκάλου τής Όμογενείας, παρακαλώ, δεχθήτε τά συναισθήματα τής 
βαθυτάτης μου λύπης.

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ  ΣΕ Κ Λ Η Σ
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Β Ο ΣΤΩ Ν Η , Μασσ., 18 ’Οκτωβρίου. —  Ό  θάνατος του Πρωθιερέως 
Δημητρίου Καλλίμαχου, μεγάλου Διδασκάλου του Οικουμενικού Θρόνου καί 
Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου του « ’Εθνικού Κήρυκος» μεγαλως έλύπησε καί τούς 
Εκπαιδευτικούς τής Νέας ’Αγγλίας. 'Η  απώλεια είναι μεγίστη διά την Ε λ
ληνικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν ημών, την οποίαν υπηρέτησεν εύόρ,κως καί 
εύσυνειδήτως επί δεκαετηρίδας, καθτας καί την Ελληνικήν ημών Παιδείαν, 
οπού ήτο ένθερμος ύποστηρικτής τόσον τών Άνωτέρων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ
μάτων τής 'Ιεράς ημών ’Αρχιεπισκοπής, δσον καί τών 'Ημερησίων καί απο
γευματινών ημών Ελληνικών σχολείων.

Έκ μέρους τών ’Εκπαιδευτικών τής Νέας ’Αγγλίας, παρακαλούμεν, δέ- 
ξασθε τά θερμά ημών συλλυπητήρια, καθώς καί οί οικείοι του προς Κύριον 
μεταστάντος, ευχόμενοι, δπως ο Κύριος κα τα τάξη την 'Αγίαν αυτού ψυχήν εν 
τώ χορώ τών Δικαίων.

Σ Α Β Β Α Σ  Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  Η Λ ΙΑ Κ Α

ΑΘ Η Ν ΑΙ, 16 ’Οκτωβρίου. Ί δ . τηλ. «Έθν. Κήρυκος». —  'Ολόκληρος 
ό ’Αθηναϊκός Τύπος αφιερώνει τιμητικώτατα σχόλια διά τον Επίτιμον ’Α ρ
χισυντάκτην τού «Εθνικού Κήρυκος» Δημήτριον Καλλίμαχον. ’ Ιδιαιτέρως, ή 
«Καθημερινή» ’Αθηνών, εξαιρεί άρθρογραφικώς τήν προσωπικότητα τού 
μεταστάντος Πρωθιερέως καί Μάχη τού.

ΕΑ. Κ Ο Τ Σ Α Ρ ΙΔ Α Σ

A K R O N , OHIO. —  Τυγχάνω καί εγώ τακτικός αναγνώστης τού αγα
πητού «’Εθνικού Κήρυκος» από τής ήμέρας τής έκδόσεώς του, ήτοι, τον ’Απρί
λιον τού έτους 1915, όταν ήμην κάτοικος εις τήν πόλιν Μπελινχέμ, Γουάσιγ- 
κτον πλησίον τής πόλεως Σηάττλ, Γουάσιγκτον.

Παρηκολούθησα τήν άρθρογρα.φίαν τού ’Αρχισυντάκτου τού αγαπητού 
«Εθνικού Κήρυκος» καί επί μακαρία τή λήξει Πατρός Δημητρίου Καλλιμά- 
χου, πού ήτο τώ δντι μεγάλη πεφωτισμένη διάνοια, πολλά τά καλά ώφελήθη 
δ Ελληνισμός τής χώρας ταύτης καθώς καί αλλαχού.

Διά τής παρούσης, δθεν, διερμηνεύω, Κύριε Μαρκέτε, τήν βαθυτάτην 
μου λύπην επί τή απώλεια τού πολυγραφωτάτου καί Μεγάλου ηθικοδιδασκά
λου τής εποχής μας ΙΙατρός Δημητρίου Καλλιμάχου, έπευχόμενος, το γαΐαν 
έχοι έλαφράν δ άείμνησττος Πατήρ Δημήτριος Καλλίμαχος.

JOHN Ν. D A R LA S

PITTSB U R G H , PA. —  Κατόπιν ομοφώνου άποφάσεως τού Κεντρι
κού Διοικητικού Συμβουλίου τής Πανικαριακής ’Αδελφότητος ’Αμερικής, επι
θυμώ νά έκφράσω εις υμάς τά πλέον θερμά συλλυπητήριά μας, επί τή απώ
λεια τού διακεκριμένου επιτίμου ’Αρχισυντάκτου σας Δημητρίου Καλλιμάχου.
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Σπανίως ατομον ένέκλειε τόσας άρετάς, τάς οποίας δ μεταστάς άφιέρω- 
σεν εξ ολοκλήρου εις την δι-αιώνισιν των Έλληνοθρησκευτικών μας Ιδεωδών. 
Αιώνια του ή ,μνήμη.

Μετά τιμής
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ II. Μ ΑΝ ΑΓΟ Σ

Γενικός Γραμματεύς

B A ILE N S V ILLE , W . Υ Α . —  Θερμά- συλλυπητήρια διά την απώ
λειαν του Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου σ·ας, Δημητρίου Καλλίμαχου, Πρωθιε
ρέα) ς καί διακεκριμένου δημοσιογράφου. Έ χοι γαΐαν έλαφράν.

Π Η ΊΈ Ρ Κ Ο Τ Τ Σ Ο Τ Β Α Κ Η Σ

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ

ΣΤΟΝ Δ ρ α  ΔΗΜΗΤΡΙΟ Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Κ αλλιιμάχους τής Φυλής αγώνες μονάχος 
Α  γωνίστηκες ακλόνητος σά βράχος!
Λ  όγος βαθύς καί ζωή γίγαντα στοχασμού,
Α  άμπεις φάρος εσύ ξενητεμένου Ελληνισμού.
Ιδεολόγος, άφθαστος ό θεολόγος σου κάματος,

Μ έ  τούς αθάνατους διαβαίνεις αθάνατος!
Αναλώθηκες νοσταλγός στών «Γιγάντων» τή γή, 
Χαράζοντας τό δρόμο στη Μάννα μας πού οδηγεί.
Ο ρθή, ακέραια Συνείδηση καί ’ Ιδέα,
Στην «’ Ιθάκη» σου δοξασμένος είσαι·, Ό δυσσέα !. . .

ΒΕΝ ΕΤΙΑ ΚΑΠ ΕΤΑΝ ΑΚ Η

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Η Σ  

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ό  Δημήτριος Καλλίμαχος δέν υπάρχει πλέον επί τής Γής. Ή  ευεργε
τική, δμως, διά την Ελληνικήν ’ Ιδέαν καί τά Ελληνικά Γράμματα δράσίς του, 
ή οποία επί 50 περίπου έτη ήκτινοβόλησεν εις τον ορίζοντα τής εν ’Αμερική 
όμογενείας, συνεχίζεται καί μετά τον θάνατόν του. Πρώτη, ή οικογένεια τού 
μεταστάντος διά τού μονογενούς υιού του, Λάμπρου Καλλιμάχου, συνέστησεν 
εις τήν δμογένειαν, όπως, αντί άνθέων, εάν θέλουν, άποστείλουν τό άντίτιμον 
υπέρ τής έν Μπρουκλάϊν, Μάσσ. Θεολογικής Σχολής δ «Τίμιος Σταυρός»,
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διά την θεμελίωσιν τής οποίας έπρομάχησεν ό έκδημήσας εις Κύριον Λευί
της καί δημοσιογράφος από των στηλών του «Εθνικού Κήρυκος» με ψυχι
κόν σθένος άπροσμέτρητον καί ζήλον ένθεον. Καί ή σαν πολλοί οί ομογενείς 
και θά είναι περισσότεροι, συν τώ χρόνω, εκείνοι οι οποίοι συνεισέφερον καί 
θά συνεισφέρουν προς οικονομικήν ,ένίσχυσιν τής Θεολογικής Σχολής μας, 
έφ’ οσον από τά φοιτητικά εδώλια αυτής εξέρχονται οι «Ίερολοχίται» —  ώς 
άπεκάλεσε τούς αποφοίτους τού Ιδρύματος δ έκλυτων πρωθιερεύς —  οίτινες 
Οά προμαχήσουν, ώς καί δ ίδιος έπραξεν, υπέρ των ιερών καί οσίων μας εις 
την Αμερικανικήν Συμπολιτείαν, υπέρ τής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας καί υπέρ 
τής γλώσσης τών πρώτων ευαγγελίων. Τούς καλλινίκους αγώνας τού Καλλί
μαχου γνωρίζουσα καί αισθανόμενη βαθύτερα ή 'Ιερά ’Αρχιεπισκοπή, έξήγ- 
γειλεν επί πλέον διά στόματος τού Προκαθημένου τής έν ’Αμερική Εκκλη
σίας μας, Σεβ. κ. Ιακώβου καί άλλην ευεργετικήν πράξιν υπέρ τών Ελλη
νικών Γραμμάτων, έκπηγάζουσαν καί αυτήν από τήν μετάστασιν τού επί γής 
Προμάχου τών 'Ελληνικών Ιδεωδών είς τό αιώνιον Πάνθεον τού εν ’Αμε
ρική Πανελληνίου. ’Ανήγγειλε, δηλονότι, δ Σεβασμιώτατος, ότι ή 'Ιερά ’Αρ
χιεπισκοπή, τιμώσα τήν μνήμην τού διακεκριμένου κληρικού καί άμύντο- 
ρος τής Ελληνικής παιδείας έν ’Αμερική, άπεφάσισε τήν καθιέρωσιν «Καλλί
μαχε ίου ’Αριστείου Ελληνικών Γραμμάτων», διά τού όποιου θά βραβεύεται, 
έτησίως εις τών Έλληνοαμερικανών λογοτεχνών διά τήν καλυτέραν συμβολήν 
του υπέρ τής γλώσσης τών πατέρων μας, γλώσσης, επίσης, τών μεγάλων ηθι
κών αξιών, έφ’ ών στηρίζεται καί ή χώρα, ήν εθελουσίως κατεστήσαμεν αγα
πητήν θετήν πατρίδα μας καί γενέτειραν τών τέκνων μας. Καθίσταται ού- 
το.)ς ό άείμνησττος, ΙΙρομηθεύς τού Ελληνικού πνευματικού φωτός έν ’Αμε
ρική καί πάλιν Ευεργέτης τής Ελληνικής παιδείας, υπέρ τής δποίας ήνά- 
λωσεν δλην τήν ώραίαν ζωήν του. Ή  βασικώς θαυμάσια αυτή ιδέα, τιμητική 
διά τον Καλλίμαχον καί τήν εφημερίδα, ήν είχε καταστήσει τό «Σπίτι» του 
επί δεκαετίας καί μέχρι τού θανάτου του, δύναται, κατά τήν γνώμην μας, ν’ 
άποτελέση τήν αφετηρίαν μιας νέας περιόδου υπέρ τών Ελληνικών Γραμ
μάτων έν ’Αμερική. Πρέπει νά ομολογήσω,μεν δτι τά Ελληνικά Γράμματα 
κινδυνεύουν νά ιέξαφανισθούν είς τήν χώραν μας. 'Ως γλώσσα καί ώς ’ Ιδέα. 
'Τπάρχει, όμως, καιρός νά διασωθούν προς τό καλόν καί τό συμφέρον τών 
παιδιών μας καί τής Γενετείρας πατρίδος των. Καί τό καλόν καί συμφέρον 
τής Ελλάδος. Τά Ελληνικά Γράμματα πρέπει νά διδαχθούν τά παιδιά μας 
πρώτον, διότι τά χρειάζονται νά 'έκμάθουν καλύτερον τήν αγγλικήν, δεύτε
ρον, επειδή δι’ αυτών Οά κατανοήσουν καλύτερα τούς δημοκρατικούς θεσμούς 
καί τάς ήθικάς αξίας ύφ’ ών στηρίζονται καί αί 'Ηνωμέναι Πολιτείαι καί 
τρίτον, διότι, τοιουτοτρόπως, θά έλθουν πνευματικώς πλησιέστερον προς τήν 
χώραν τών προγόνων των, τήν όποιαν θά εκτιμήσουν καλύτερον, ώστε νά
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καταστούν στενώτεροι οι φιλικοί δεσμοί Αμερικής —  Ελλάδος. Επομένως, 
τδ «Καλλίμαχειον Άριστεΐον», εάν διά τής ηθικής καί υλικής συμπαραστά- 
σεοος τής Όμογενείας καταστή βαθμιαίως Μόνιμον Ίνστιτοϋτον, εν ’Αμερι
κή, πολλά θά ήδΰνατο νά έπιτελέση κατά τά προσεχή ετη υπέρ των Ελληνι
κών Γραμμάτων καί δΓ αυτών υπέρ του συνόλου τών ήμετέρων έπιόντων καί 
τοϋ Αμερικάνικου κόσμου, ουτινος αναπόσπαστον μέρος αποτελεί πάντοτε ή 
Όμογένεια. Έλπίζομεν οθεν, δτι ό ριφθείς ήδη πνευματικός σπόρος υπό τής 
Τερσ.ς ’Αρχιεπισκοπής επί τΓ; μνήμη του μάχη τού τής Ελληνικής Ζωής, θά 
καρ,ποφορήση ταχέως, οπότε καί ή μετά θάνατον ευεργεσία του Καλλινίκου 
Καλλιμάχου προς την όμογένειαν θά είναι, επίσης, μεγάλη, ώς ήτο καί ή 
συντελεσθεϊσα υπό του ίδιου καθ’ ολην την μακράν καί ωραίαν ζωήν του.

Κ Λ Η Ρ Ο Σ ΚΑΙ Λ Α Ο Σ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ 
Τ Ο Υ  Α Ε ΙΜ Ν Η ΣΤ Ο Υ  Δ. Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Υ

Σεμνοπρεπούς επιβλητική ήτο ή κηδεία τοϋ αειμνήστου ΠρωΟιερέως Δη- 
μητρίου Καλλιμάχου, ’Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τοϋ Έθνικοϋ Κήρυκος, εις 
τον Ιερόν Ναόν τής Κοινότητας Κορόνας «Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος», 
χοροστατοϋντος τοϋ Σεβ. ’Αρχιεπισκόπου κ. ’ Ιακώβου, βοηθουμένου υπό του 
Θεοφ. ’Επισκόπου Κωσταντίας κ. Γερμανοϋ και πολλών ιερέων έκ διαφόρων 
πόλεων καί Πολιτειών. Οί συμμετασχόντες εις την έπικήδειον ακολουθίαν 
ιερείς ήσαν: Οι Πανοσ. Άρχιμανδρίται Ματθαίος Παπαβασιλείου, Τίτος Συ- 
λιγγαρδάκης, Καλλίνικος ό εκ Κόπρου, Ευδόκιμος Κοκκινάκης, Εϋμένιος Τσε- 
λεντάκης, Νεόφυτος Σπυρογιαννάκης, Διόδωρος Τσεκουράς, ό Σχολάρχη; 
τής Θεολογικής Σχολής Ροδόπουλος, ό Διευθυντής τής ’Ακαδημίας τοϋ 'Α 
γίου Βασιλείου Αί0. Λημήτριος Φράγκος, οί Αίδ. Κ. Μωραϊτάκης, Γ. ΙΙαπα- 
δέας, Ί ω . Ποϋλος, Γ. Νάσσης, Γ. Ροϋσσος, Κ. Άνδρέου, Ν. Πα,παγεωργί- 
ου, Ί .  Μανοϋσος, Γ. Μαμαγκάκης, Ρ. Άπαστολάκος, ’ Ιωσήφ Κωστάκης, Φίλ. 
Σαλτής, Θ. Λογοθέτης, Δημ. Κωσταντέλος, Πέτρος Κωστάκος, Νεκτάριος 
Κεχαγιάς, Ά θ . Πάππας, Δημ. Ντόγιας καί ό Τερολ. Διάκονος Παγκράτιος 
Βρυώνης.

Ή  επικήδειος ακολουθία ήτο λίαν (επιβλητική, παρηκολουθησε δέ ταυτην 
πολύς ομογενής κόσμος καί Ιδίως άντιπροσωπεΐαι διαφόρων ’Οργανώσεων καί 
'Ιδρυμάτων.

Ό μάς φοιτητών τής Θεολογικής Σχολής ιστατο παραπλεΰρως τοϋ φε- 
ρέτρου, ιένώ όμάς φοιτητριών τής ’Ακαδημίας τοϋ 'Αγίου Βασιλείου ιστατο 
έκ τής άλλης πλευράς.

Δυο παλαιοί συναγωνισταί, ό αρχηγός τής Φάλαγγος Έλλ. Πολεμιστών
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κ. Δημητρόπουλος καί ό υπασπιστής του, Ιν στρατιωτική στολή ΐ στ αν το ώς 
τιμητική φρουρά ένθεν και ένθεν τής σορού.

Μετά το τέλος τής ’Ακολουθίας, ό κ. Γεώργιος Γενεράλης έκ μέρους τοϋ 
Εθνικού Κήρυκος κα'ι του Διευθυντού αυτού κ. Μπάμπη Μαρκέτου έξεφώ- 
νησε συγκινητικώτατον επικήδειον λόγον. Ό  Γεν. Πρόξενος Έντ. κ. Βασ. 
Βιτσαξής ώς καί ό Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ίάκωβις, επίσης ώμίλη- 
σαν καλλιεπέστατα. "Ολοι οι ομιληταί 'εξήραν τό έργον τοϋ εις Κύριον εκ- 
δημήσαντος Δημ. Καλλίμαχου Πρωθιερέως ώς κληρικού, πολεμιστού, Ιερο
κήρυκας, συγγραφέως καί δημοσιογράφου.

Κατόπιν άπαντες οί παριστάμενοι διήλθον προ τοϋ φέρετρου δώσαντες 
εις τον νεκρόν τον ύστατον χαιρετισμόν.

Ό  νεκρός μετεφέρθη κατόπιν εις τό Νεκροταφεΐον C YPR E SS Η ILL· 
προς ταφήν.

Εις την αίθουσαν συγκεντρώσεων τής Κοινότητας Μεταμορφώσεως πά
ρε, τέθ η μακάριον γεύμα εις τό οποίον παρεκάθησαν πολλοί.

Μεταξύ άλλων παρηκολούθησαν την κηδείαν δ Πρόξενος τής Κύπρου Έντ. 
κ. Μουσιούτας, ό "Ύπατος πρόεδρος τής Γκάπα κ. Περικλής Λαντζούνης, δ 
Ύπατος πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Μικρασιατικών καί Θρακικών ’Οργα

νώσεων κ. Ά ν. Μίλλερ, δ κ. Χατζηγιάννης εκ μέρους τής Πανθρακικής Έ - 
νώσεως, δ Εθνικός Κήρυξ διά πενταμελούς αντιπροσωπείας, δ κ. Σ . Μινώτος 
τής εφημερίδος «Νέα 'Ύόρκη», δ κ. Κ. Άθανασιάδης τής Καμπάνας, ή κ. 
Μαρία Τσέλου τής εφημερίδος «Φανός», ό κ. ΙΙώλ Νόρ των «Έλλ. Νέων», 
τά Ραδ. προγράμματα διά τού κ. καί τής κ. Γιάν. Θύμιου, Π. Προδρομίδη, 
καί τού κ. καί τής κ. Μιχάλη Μάνου, ή ’Ακαδημία τού 'Αγίου Βασιλείου 
διά τού Διευθυντού της Αϊδ. κ. Δ. Φράγκου, τού καθηγητού Έλλ. κ. Ξενοφ. 
Λιαμαντοπούλου καί των Νεανίδων Ελένης Χριστοπούλου, Δήμητρας Άλι- 
κάκου, ’Αναστασίας Χάντζα, Καλλιόπης Λυμπέρη, Κατίνας Γλυκή καί Εύ- 
στρατίας Χαντζάκου, αι Φιλόπτωχοι ’Αδελφότητες, ή Θεολογική Σχολή διά 
τού Διευθυντού της καί όμάδος φοιτητών, ό Σύλλογος τών Μαδυιτίων ούτίνος 
ιδρυτής ήτο δ μεταστάς διά τού προέδρου κ. Β. Φράγκου καί άλλων, δ Διδα
σκαλικός κόσμος, ό κ. Γ. Κοντεμανώλης τής Στοάς «Γ. Γουάσιγκτων» τής 
Γκάπα, δ κ. Στ. Σταυρόπουλος τού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, δ κ. 
Νικ. Μουσμούλης, ηγέτης τής Δημοκρατικής Ένώσεως «’Άλδος», δ κ. ΓΙ. 
Μικίδης, ηγέτης τής Δημοκρατικής Όργανώσεως Κουήνς, δ κ. Γ. Πυλι,ώτης, 
πρόεδρος τού Συλλόγου Μεσσηνίων, οί κ. κ. Ν. Χατζαντωνάκης καί Τσίχλας 
τού Μικρασιατικού Συλλόγου «Ερυθραία», δ Βορειοηπειρωτικός Σύλλογος 
«Πύρρος», δ κ. Νικ. Βαγιωνής, δ κ. Σπύρος Σάκκας, πρώην πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας Έλλ. Σωματείων, δ δικηγόρος κ. Άνδρεάδης, δ κ. Ίοο. Καλα
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μαράς, ό κ. Λημ. Κοψιάς, ό κ. Ί ω . Γρουσουλουδης, και πλε ιστοί άλλοι:
Την Έλλ. Κοινότητα τής Μεπαμορφώσεως Κορόνας, ένθα έγένετο καί 

ή κηδεία, άντιπροσώπευσεν έπαξίως τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον υπό την η
γεσίαν του δραστήριου προέδρου κ. Χρήστου Στρατάκη, δικηγόρου, οστις καί 
έθεώρησεν εξαιρετικήν τιμήν την επιθυμίαν του μεταστάντος όπως κηδευθή 
έκ του 'Ιερού Ναοΰ τής Μετα,μορφώσεως. Τά τής κηδείας ειχεν άναλάβει τό 
Γραφειον του κ. Αούη Μ,πάση, εν Άστορία, οστις καί προσέφερεν εις την 
Θεολογικήν Σχολήν έν Μπρουκλάϊν, 200 δολλάρια εις μνήμην του μεταστάν
τος.

Κ. ΓΙΑΓΙ.

Τερματίζοντες την δημοσίευσιν τής πραγματείας των κατά τον θάνατον καί 
την κηδείαν, του αειμνήστου ΠρωΟιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου, πανταχόθεν συρρευ- 
σασών εκδηλώσεων, έπαναλαμβάνομεν δτι τά κείμενα, δσον άφορα τδ ταξείδιον του 
Οικουμενικού Πατριώρχου Μελετίου Μεταξάκη καί του συνοδοϋ του, αποτελούνται από 
αυθεντικά καί επίσημα έγγραφα, μονογραφηθέντα οχι μ,όνον ύπό του Πατριάρχου αλλά 
καί ύπό του Προέδρου τής Ελληνικής Κοινότητος τοΰ Λονδίνου Σέρ Τζών Σταυρίδη.

Ή  δημοσίευσις των εργασιών του Πρωθιερέως Καλλιμάχου θά συνεχισθή καί εις 
προσεχείς εκδόσεις των «Θρακικών», εάν έπιτευχΟή νά έξευρεθοΰν κατάλληλοι αδημο
σίευτοι τοιαΰται.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Νεωτεραι εκδόσεις των « Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ω Ν »

Νέαι χορηγίαι σημαντικών ποσών δ ιά  φ ιλανθρωπικούς σκοπούς μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου 1 9 6 4  (κυκλοφορίας του παρόντος 38ου Τόμου).

Κυριώτεραι εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις έπ'ι τής μέχρι τοΰδε συν
τελεσθείσης έργασίας, ήτις κα'ι συνεχίζεται.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΑΙ ΕΤΤΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κατά ’ Ιούλιον τού 1964, προς ένημέρωσιν των απανταχού μελών καί των 
διαφόρων Κυβερνητικών κλπ. ’Οργανισμών, ιμεθ’ ών συναλλάσσομε0α, διενεί- 
μαμεν τήν κάτωθι άνακοίνωσιν:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η :

Προς άπαντα τά μέλη τού Θρακικού Κέντρου, τά Υπουργεία καί τούς 
διαφόρους ’Οργανισμούς μεΌ’ ών σ υ ν α λ λ ά σ σ ε τ α ι  τ ο ύ τ ο .

Τό Θρακικόν Κέντρον, Σωματεΐον άνεγνωρισμένον, επί 40 συναπτά ετη 
άσχαλείται με τά κάτωθι θέματα : Συγκαλει τακτικώς Γενικάς Συνελεύσεις, 
λογοδοτεί ενώπιον αυτών καί υποβάλλει τακτικούς ισολογισμούς μετ’ εκθέσεων 
τών Εξελεγκτικών Επιτροπών, υπό τήν εγκρισιν τής ολομέλειας.

’Επί τή έγκαθιδρύσει τής νέας Κυβερνήσεως καί διότι ή Γενική μας 
Συνέλευσις, κατά τά εκωθότα, θά λάβη χώραν μετά δεκάιμηνον, έθεωρήσαμεν 
σκόπιμον, προς διαφώτισιν τής κοινής γνώμης, τών μελών καί γενικώς τού 
Θρακικού Κόσμου νά κυκλοφορήσωμεν τήν παρούσαν εγκύκλιον, επί τών πα
ρά τής Διοικήσεως αυτού πεπραγμένων.

Α '.  Ή  Όργάνιοσίς μας .από τής Χδρύσεώς της εθεσεν ως αρχικόν σκο
πόν τήν από πάσης πλευράς ερευνάν καί διά τής έκδόσεως καί κυκλοφορίας 
τού Συγγράμματος τά «Θρακικά», έμφάνισιν τής αρχαίας καί νεωτέρας Ιστο
ρίας τής πατρίδος μας Θράκης, ινα ή ιέν λόγιο ιστορία, από άπόψεως επιστη
μονικής, ιστορικής, λαογραφικής κλπ., μεταδίδεται εις τούς συμπολίτας μας, 
άποτελέση δέ πολύτιμον ανάγνωσμα καί οδηγόν ίδιά τούς βιβλιόφιλους καί 
ανθρώπους τών γραμμάτων, εκ τού περιεχομένου τών Τόμων τού Συγγράμ
ματος μας. Τοιούτους Τόμους με τον επισήμως έγκεκριμένον τίτλον τά «Θρα
κικά» «κυκλοφόρησε μέχρι τούδε 37 άνω τών 300 ισελίδων έκαστον. Συνέλεξε 
μέ άλλους λόγους καί επεμελήθη τής εκτυπώσεως 14.000 ισελίδων, ή δαπάνη 
τών οποίων υπερβαίνει τό ποσόν τού 1.200.000 δρχ. περίπου. Ή  εργασία 
αύτη άνεγνωρίσθη πανταχόθεν καί εκτός τών βραβεύσεων τής ’Ακαδημίας

19
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Αθηνών καί τής έν Παρισίοις Εταιρίας προς ένίσχυσιν των ελληνικών σπου
δών καί άλλων ξένων ,καί 'εντοπίων οργανώσεων, έπηνόθη ώς μία από τάς πλέ
ον σημαντικός καί πρωτοπόρους μεταξύ τών διαφόρων ομοιογενών Σωματεί
ων, όίτινα ούτε τό εν τέταρτον (1 )4 )  του τοιούτου εκδοτικού .μας όγκου· δεν 
κατώρθωσαν μέχρι τοϋδε νά ,προισεγγίσουν. Έκ περισσού, εκτός τής ώς άνω 
δαπάνης, απομένουν παρά τάς έντατικάς προς πάσαν κατεΰθυνσιν διανομάς, 
εις τήν αποθήκην 2.876 αδιάθετοι Τόμοι, κατά την ,τελευταίαν άπαρίθμησιν, 
αξίας ύπερβαινοΰσης τό ήμισυ έκατομμυριον δραχμάς.

Πρέπει ακόμη νά τονισίθή ότι έχει έξασφαλισθή ή ΰλη καί ή δαπάνη έκ- 
δόσεως του νέου 38ου Τόμου μέ εργασίαν τοϋ άρτι άποβιώσαντος έκ Μαδύ- 
του τής Θράκης Πρωθιερέως Καλλιμάχου, υπάρχει δέ ,καί έτέρα έτοιμη ανέκ
δοτος λαογραφική κλπ. μελέτη, μέ τήν ισύντομον συμπλήρωσιν τής οποίας, έλ- 
πίζομεν εντός του τρέχ. έτους νά κυκλοφορήση καί ό 39ος Τόμος τών «Θρα- 
κικών», οπότε τό σύναλον σελίδων θά ύπερβή τάς 15.000.

Ή  εκδοτική μας εργασία συμπίπτει μέ αποστολήν εύγενοΰς τηλεγραφι
κού μηνύματος προσφιλούς εκλεκτού συνεργάτου, εις κρίσιμον εθνικήν επο
χήν, εχοντος ούτω: «Άθήναι 10.6.1964. Φίλιππον Μανουηλίδην —  Πρόε
δρον Θρακικού Κέντρου —  Βουλής 20 —  Ενταύθα.—  Τιμώ καί θαυμάζω 
εκδοτικήν αλλά καί γενικωτέραν πολιτιστικήν δράσιν Θρακικού Κέντρου. Είθε 
ύπήρχον πολλά ανάλογα κέντρα δ,ιαφυλάξεως καί προβολής πατριωτικών μας 
παραδόσεων. Εντός πλαισίου σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων ηύξη,σα έπι- 
χορήγησιν πρόθυμος παραστώ εις περαιτέρω προσπάθειάν σας. Εις σεβαστόν 
μου Πρόεδρον καί παλαιόν συνεργάτην Φίλιππον Μανουηλίδην καί άπαντα 
μέλη Θρακικού Κέντρου εγκαρδίους εύχάς. —  'Τπουργεΐον ’Εθνικής Παιδεί
ας —  ΛΟΎΚΗΣ Α Κ Ρ ΙΤ Α Σ ».—

Έξεφράσαμεν προφορικώς καί γραπτώς ευγνωμοσύνην διά τήν τοιαύ- 
την φιλόφρονα έκδήλωσιν καί άναγνώρισιν καί ύπεσχέθημεν όπως συνεχίσω- 
μεν τήν προσπάθειάν μας .προς όλοκλήρωσιν, ίνα μή διακοπή μία έκ τιών σπου- 
δαιοτέρων επιδιώξεων τού Θρακικού Κέντρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον δυνά- 
μεθα μέ εύλογον ίκανοποίησιν νά ισχυρισθώμεν ότι τά ιεπιτευχθέντα ύπερέ- 
βησαν πάσαν αιίσιόδοξον προσδοκίαν, αυτός δέ έν κατακλεϊδι δύναται νά λε- 
χθή ότι ύπήρξεν ό πρώτος τομεύς, δ καί εκδοτικός άποκληθείς, τού Σωμα
τείου μας.

Τό Θρακικόν όμως Κέντρον, άντιμετωπίζον τήν δυστυχίαν καί τάς δυσχέ
ρειας καθ’ ών παλαίουν οι εις τά διάφορα χωρία διεσπαρμένοι συμπολΐται μας 
Θράκες καί διά νά μετριάση, έν μέρει έστω, μέ τάς πενιχράς του δυνάμεις 
καί τό εις τήν αλλοδαπήν ρεύμα μεταναστεύσεως προς έξεύρεσιν έργασίας, 
δι’ άποφάσεως τής Διοικήσεώς του τής 12ης Φεβρουάριου 1963 έπεξέτεινε
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την δράσιν του καί εις νέον τομέα εύποιίας με 'σκοπόν φιλανθρωπικής άνα- 
κουφίσεως των δεόμενων τοιαύτης.

Β \  ΤΟΜ ΕΤΣ Ε Τ Π Ο ΙΓ Α Σ

Έπεδιώξαμεν, προς επιτυχίαν των περί φιλαλληλίας φιλανθρωπικών μας 
σκοπών, ..σύμφωνα καί προς τό Καταστατικόν μας, την ϊδρυσιν τοπικών έπαρχ. 
επιτροπών, εις τάς μεγάλας πόλεις καί κωμοπόλεις τής Θράκης καί Β. Ε λ
λάδος, ΐνα διά τών επιτροπών τούτων κινήται καί ελέγχεται ή πραγματο- 
ποίησις τών χορηγουμένων ποσών. Τοιαύται επιτροπαί διά καταλλήλων το
πικών παραγόντων Θρακών καί φίλων, κατόπιν πολλών κόπων, π,ροσαυπικών 
επαφών καί ογκώδους αλληλογραφίας, έπετεύχθη νά καταρτισθούν εις Κο- 
μοτηνήν, Άλεξανδρούπολιν, Καβάλαν, Ξάνθην, ’Έδεσσαν, Δράμαν, Διδυμό
τειχο ν, Σουφλίον, Όρεστιάδα καί Ρύζια, καταβάλλονται δέ προσπάθειαι καί 
εύρίσκονται ήδη υπό σχηματισμόν δμοιαι εις Θεσσαλονίκην, Βέροιαν, Σαμο- 
θράκην, Θάσον, Σάππας, Καρδίτσαν, Γρεβενά καί Κοζάνην. Τά μέλη τών 
επιτροπών τούτο.)ν άνήλθον μέχρι τούδε εις 144 μέ συνεχιΐζομένας καθημερινός 
έγγραφός καί εϊμεθα βέβαιοι ότι μέ νέας επίτροπός τά μέλη αυτών θα προσεγ
γίσουν τό 250. Εις τά μέλη ταΰτα δεν συπεριλαμβάνονται τα εν 5Αθήναις 180 
τακτικό μέλη του Θρακικοΰ Κέντρου, όπλα καί δωρηταί, συνεπώς ή δύναμις 
τών μελών του Σωματείου θά υπερβή τό 300 —  350 περίπου, αριθμός τρι
πλάσιος του προ διετίας τοιούτου, δ αριθμός 'δέ σότος δημιουργεί άναλόγους 
εντυπώσεις, αύξησιν τής κυκλοφορίας τών «Θρακικών» καί άρίστην φήμην 
γενικώτερον διό την σωματειακήν όργάνωσίν μας.

Εις τό μέλη τών επαρχιών μέ συμβολικήν συμμετοχήν άσημάντου κατα
βολές δρχ. 60 .ετησίως, ως .συνδρομής, δίδεται κατ’ αντιπαροχήν άνό είς 
Τόμος εξ έκάστης εκδόσειυς «τιμής ένεκεν», οΰτω δέ προωθούμεν τήν διάδοσιν 
του Συγγράματος καί τήν έξασφάλισιν καταλλήλου ύλης προς δημοσίευσιν 
είς προσεχείς εκδόσεις.

’Αλλά δ κυριώτερος σκοπός τής ίδρύσεως τών επιτροπών τούτων, ώς άνε- 
φέρθη. Πρώτον: Είναι ή έξεύρεσις καί επιλογή καταλλήλων προσώπων, ήτοι 
νεανίδων εκ Θράκης, αΐτινες διαμένουν είς χο^ρία από ετών ή προσφάτως μνη- 
στευμέναι, διό τήν προικοδότησιν έκάστης μέ δρχ. 5.000 έναντι προσκομίσεως 
ληξιαρχικής πράξεως γάμου καί δικαιολογητικών, ήτοι αίτήσεως πιστοποιητι
κού Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος καί ίερέως, οΐτινες νά βεβαιούν τήν 
ηθικήν ύπόστασιν τής νεάνιδος καί τής οικογένειας της, καθώς καί πιστοποιη
τικού απορίας, μέ απαραίτητον δέ τήν τελικήν έγκρισιν τής τοπικής επιτροπής. 
Δεύτερον: Ή  χορήγησις είς τελειόφοιτους μαθητάς Γυμνασίων αρρενας ή θή- 
λεις καταγομένους έκ Θράκης, ηθικούς καί επιμελείς, άνό δρχ. 2.000 είς εκα-
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στον ώς βράβευσις, κατόπιν υποδείξεως του Γυμνασιάρχου και του οικείου Κα
θηγητικού Συλλόγου καί με απαραίτητον έγκρισιν καί πάλιν της τοπικής επι
τροπής του Θρακικοΰ Κέντρου. Ή  εναρξις πραγματοποιήσεως τής ανωτέρω 
φιλανθρωπικής δράσεως, παρά το 'βραχύ τής εφαρμογής της, απέδωσε μέχρι 
τοΰδε τα κάτωθι ευοίωνα αποτελέσματα:

’Ονομαστικός κατάλογος των ώς άνω προικοδοτήσεων καί βραβεύσεων εύ- 
ρίσκεται εις τά Γραφεία μας εις την διάιθεσιν παντός ενδιαφερομένου.

Π ΡΑΓΜ ΑΤΟ Π Ο ΙΗ Θ ΕΙΣ Α Ι IIΡ Ο ΙΚ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ

Έκ χωρίου Δελλιώνες 3 νέαι νυμφευθείσαι δρχ· 15.000
» » Άμόριον 1 » » 5.000
» » Κουφάβουνον 1 » » 5.000
» » Μάνη 1 » » 5.000
» » Δελλιώνες 4 » ■» 20.000
» » Μαΐστρος Ά λ )ω ς 1 » 5.000
» » Κυανή Δυδ) χου 1 » » 5.000
» » ’Αγνάντια Ά λ )ω ς 1 » » 5.000
» » Δελλιώνες 2 » » 10.000
» » Λαγηνά Σουφλίου 1 » » 5.000
» » Μ. Δέρειον » 1 » » 5.000

17 » 85.000

Π ΡΑΓΜ ΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Σ  ΑΙ Β Ρ Α Β Ε Τ Σ Ε ΙΣ  ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Γ υμνάσιον ■Διδυμοτείχου 2 μαθητής —  μαθήτρια » 4.000
» Σουφλίου 2 μαθητής —  μαθήτρια » 4.000
» Κομοτηνής 1 μαθήτρια (03 καί 64) ζ 4.000

22 » 97.000
Ή τοι σύνολον προικοδοτήσεων καί βραβεύσεων μέχρι τουδε εις 22 πρό

σωπα δρχ. 97.000.—
Πίνας έν οψει καί διαπραγματεύσει λίαν προσεχών καταβολών νέων 
προικοδοτήσεων κ α ί  β ρ α β ε ύ σ ε ω ν :

Π Ρ Ο ΙΚ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ

Άλεξανδρούπολις 2 νέαι δρχ· 10.000
•■Κομοτηνή 4 » » 20.000
Όρεστιάς 2 » » 10.000
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Ρύζια 2 » » 10.000
Σαμοθράκη 1 » » 5.000
Σ άππαι 1 » » 5.000

12 60.000

Β Ρ Α Β Ε Τ Σ Ε ΙΣ

’ Αλε ξ αν δ ρ ο ύπολ ι ς 2 » 4.000
Κομοτηνή 2 » 4.000
Καβάλα 3 » 6.000
Όρεστιάς 2 » 4.000
Ρύζια 1 » 2.000
Σαμοθράκη 1 » 2.000
Σ  άππαι 1 » 2.000

24 » 84.000

Ή τοι 29 προικοδοτήσεις καί βραβεύσεις ποσού δραχ. 84.000.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστούται δτι καί ό τομεύς ούτος ένειφάνισεν αι

σιόδοξους προβλέψεις, δυναται δέ άνευ (διακοπής νά συνεχισθή ή τοιαύτη οικο
νομική ένίσχυσις των συμπατριωτών μας, άμφοτέρων των φύλων, δεδομένου δτι 
θά εϊμεθα εις θέσιν νά άνταποκριθώμεν από τούς είσπραττομένους τόκους των 
παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος καταθέσεων του Σωματείου, από πώ- 
λησιν βιβλίων εις 'Τπουργεΐα, ’Οργανισμούς, καί από τάς συνδρομάς, εισφοράς 
ιδιωτών καί άλλας πηγάς.

Έκ παραλλήλου μελετάται καί τό θέμα τής περαιτέρω έπεκτάσεως του το- 
μέως τής φιλανθρωπίας καί εις άλλα έργα εύποιιας των έχόντων έπείγουσαν 
ανάγκην βοήθειας είτε διά περιθάλψεως ασθενών, ή άλλως ,εφόσον ταΰτα υπο
δεικνύονται από αμερόληπτα πρόσωπα, τούτο δέ θά έξαρτηθή κατά μέγα μέ
ρος καί από τό ενδιαφέρον καί την δραστηριότητα τών επιτροπών τού Θρακι- 
κού Κέντρου, ΐνα δι’ αυτού τού τρόπου τύχουν τής συμπαραστάσεως μας καί 
άλλα άναξιοπαθούντα πρόσωπα. 'Όταν δέ ό τομεύς ούτος άνδρωθή καί καταδει- 
χθή ή ανάγκη τής έπεκτάσεως του, δέν αποκλείεται, κατ’ ιάπόφασιν τής Διοική- 
σεως, νά χρησιμοποιηθούν καί ποσά έκ τού κεφαλαίου μας.

Τό Θρακικόν Κέντρον διοικεΐται από διακεκριμένους Θράκας, φλογερούς 
πατριώτας, έχοντας την φιλοιδοξίαν νά συντελέσουν εις την διαιώνισιν τής ι
στορίας τού τόπου των καί ζωηρώς έπιθυμούντας νά ιέπουλώσωσι, κατά τό ένόν, 
τάς πληγάς τών δοκιμαζομένων έκ τής άνεχείας συμπολιτών. ’Όχι μόνον δέν 
αμείβονται οί πρωτοπόροι διά τάς συνεχείς καί πολυτίμους ενασχολήσεις των,
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άλλα καταβάλλουν έξ ίδιων των καί αυτοί καί αί οίκογένειαί των καί οί συγγε
νείς των, πολλαπλάσια των τακτικών μελών ώς δωρηταί καί ου του διά ποσού 
δρχ. 34.250 καλύπτονται αί έτήσιαι δαπάναι τής διαχειρίσεως, άνευ μονίμου 
προσωπικού, με ενοίκων διά τής συμπτύξεως αποθήκης καί γραφείου, ύποβι- 
βασθέν κατά τό ήμισυ καί μέ πάσαν επαινετήν λιτότητα. Κατ’ αυτόν τον τρό
πον μέ τό προϊόν τής σημαντικώς αύξηθείσης διαθέσεως βιβλίων, μέ την διόγ- 
κτυσιν τού αριθμού τών μελών, τάς χορηγίας ’Υπουργείων, Τραπεζών κλπ. ’Ορ
γανισμών καί ιδιωτών, έπετεύχΟη τό θαύμα: Τό παρά τή Εθνική Τραπέζη κα- 
τατεθειμένον κεφάλαιόν μας, κατά την τελευταίαν τριετίαν νά δ ι π λ α σ ι α -  
σ θ ή. Αί κατά κόρον επαναλαμβανόμενοι άρχαί περί δραστηριότητος καί ερ
γασίας, περί αρετής καί αυστηρού ελέγχου, έχουσι μετ’ εύλαβείας τηρηθή, καί 
ό ασήμαντος σωματειακός οργανισμός μας, θά ήτο ίσως δυνατόν νά άποτελέση 
υπόδειγμα ιδιωτικής προόδου καί χρηστής διοικήσεως προς μίμησιν υπό ομοιο
γενών τοιούτων.

Ή  ιίδική μας ευχή συνίσταται εις τό νά συνεχισθή μέ τον αυτόν ζήλον τό 
εις άνάμνησιν τής πολυπαΌούς καί άλησμονήτου πατρίδος μας Θράκης έργον 
μας, μέ πάσαν δυνατήν έπεκτασιν καί άνοδον, άπηλλαγμένον ώς μέχρι τούδε, 
διαφωνιών καί άμέτοχον εις αναμίξεις φανατικών καί ολέθριων κομματικών 
διενέξεων.

Θά μάς έπιτραπή ακόμη νά εύχηθώμεν όπως ή μεγάλη καί ίστορικώς δο
ξασμένη πατρίς μας, ή Ελλάς, μέ την ομόνοιαν καί συνεργασίαν τών έίθνικώς 
σκεπτομένων τέκνων της, παράκομψη τάς σημερινάς κρίσιμους δυσχερείας καί 
έπανεύρη τον δρόμον τής ποθητής ήρεμίας, τής προόδου, τής ευημερίας καί τής 
έκπληρώσεως δλων τών εθνικών καί πατριωτικών πεπρωμένων της.

Έ ξ  ονόματος τής Διοικήσεως καί τής Λιευθυνούσης 
Επιτροπής τού Θρακικού Κέντρου

Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεύς
Φ. MAN Ο Τ Η Λ ΙΔΗ Σ II. Τ Σ ATΑ Λ Α Σ

’ Ιούλιος 1964
Τό περιεχόμενον τής τοιαύτης εκ πέντε σελίδων άνακοινώσεως, ένεποίησε 

ζωηροτάτην αίσθησιν, όχι μόνον μεταξύ τών ύπερτετρακοσίων μελών μας, αλ
λά καί τών Κυβερνητικών ’Οργανισμών καί άλλων γνωρίμων, οίτινες, ώς 
άπεδείχθη, έπροΟυμοποιήθησαν νά ισυνδράμουν την προσπάθειαν μας. ΤΙ άνα- 
κοίνωσις .άπεστάλη προς τον Πρόεδρον καί όλα τά μέλη της Κυβερνήσεως, 
ό ’Αντιπρόεδρος δέ αυτής μάς κχπέστειλε την κάτωθι επιστολήν:

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Η Σ Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η ΣΕ Ω Σ 
Κ Α Ι ΤΠ Ο Τ Ρ ΓΟ Σ Σ Τ Ν Τ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Τ  

ΆριΟ. Πρωτ. Π )854 Άθήναι, 17)8)1964
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’Αγαπητέ κ. Μανουηλίδη,
Έλαβον την άνακοίνωσιν τής προς τά μέλη τοϋ Συλλόγου σας, την ο

ποίαν καί άνέγνωσα μετά προσοχής.
Σ άς συγχαίρω διά την ολην μέχρι σήμερον έπίτευξίν σας εις τούς φιλαν

θρωπικούς καί πνευματικούς τομείς τού τόπου σας καί σάς εύχομαι καί εις τό 
μέλλον εύόδωσιν τού έργου σας.

Άξιότιμον Κύριον Φ. Μανουηλίδην,
Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου 

Βουλής 20 
Ενταύθα

-------------------------- Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
ΣΤΕ Φ ΑΝ Ο Σ ΣΤΕΦ ΑΝ Ο ΙΙΟ ΤΛΟ Σ

Παραλείπομεν δτι καί άλλοι 'Υπουργοί καί .ανώτατοι κρατικοί υπάλλη
λοι μάς συνέχαρησαν προφορικώς (διά την συντ&λουμένην εργασίαν. Προς 
πάντας άπηυθυνθησαν εύχαριστίαι.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ»
Ό  άνά χεϊρας 38ος Τόμος, δστις είναι αφιερωμένος προς τιμήν καί 

μνήμην τού αειμνήστου καί πολυτίμου συνεργάτου μας Πρωθιερέως Λ. Καλ
λίμαχου, συνεπληρώθη ήδη καί ήρξατο ή διανομή του, διά δαπάνης (Τιμο- 
λ ό γ ιο ν )........................................................................................ Δρχ. 34.435

Έπρογραμματίσθη ώσαύτιος δαπάνη διά τον νέον 39ον 
Τόιμον, (>έκ 32.000 δρχ. περίπου), οΰτινος ήρξατο δραστη- 
ρίως ή συλλογή ύλης καί έλπίζομεν, κατά τό πρώτον έξάμη- 
νον τού 1965 νά κυκλοφορήση καί διανεμηΟή καί οΰτος.

Φ1ΛΑΝΘΡΩΠIΚΟΣ ΤΟΜΕΥΣ
ΔιατεΟέν ποσόν ώς ή ανακοίνωσις Ιουλίου 1964 . . .  » 97.000
Ή δη  νέαι χορηγίαι ποσών μέχρι τέλους Νοεμβρίου:
Διά την περιφέρειαν Ξάνθης δρχ- 34.000

» » » Άλεξ)πόλεως » 16.000
» » » Διδυμοτείχου » 4.000
» » » ΌρεστιάΙδος » 24.000
» » » Σαμοθράκης » 16.000
» » » Κομοτινής » 6.000

231.935
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Ή τοι σύνολον χορηγηθέντος μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1964 ποσού ιεκδο- 
πχοϋ και φιλανθρωπικού τομέως δρχ. 231.935.

Αί ώς δίνω χορηγίαι θά συνεχισθούν, δσα δέ ποισά καταβίνηθούν μέχρι 
τέλους ’ Ιανουάριου 1965, οπότε κλείει και ή χρήσις τής υπό έλεγχον διετίας, 
θά καταρτισθή δε ό γενικός ισολογισμός δστις θά τεθή ύπ’ όψιν τής Γενικής Συ- 

νελεύσεως, μετά τής Έκθέσεως τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, θά γνωστοποιη
θούν, προς έγκαιρον ένημέρωσιν, καί διά νέας άνακοινώσεώς μας.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ  Κ ΑΙ Π ΡΟ ΒΛΕΨ ΕΙΣ Δ ΙΑ  ΤΟ 1965

Υπάρχουν περιφέρειαι τής Β. Ελλάδος μέ σημαντικόν 'θρακικόν πληθυ-ι 
σμόν, αΐτινες, παρά τάς συνεχείς παροτρύνσεις μας, ιδέν κατήρτισαν είσέτι το- 
πικάς επαρχιακός επίτροπός, διά νά κινηθή εύρύτερον ό τομεύς εύποι'ίας, δσ- 
τις, ώς άνεφέρθη, θά συνεχισθή μέ τούς αυτούς σκοπούς προικοδοτήσεων και 
βραβεύσεων, είναι δέ θετικόν δτι ;0ά έμφανισθούν καί νέαι περιπτώσεις καί συ
νεπώς κατά την διετίαν του 1965 καί 1966, ό προγραμματισμός καί τά διατε- 
θησόμενα ποσά θά προσεγγίσουν ή θά ύπερβούν τό κονδύλισν τής παρελ'θού- 
σης διετίας. Ταΰτα πάντα υπό την προϋπόΌεσιν δτι ή Διοίκησις τού Θρακικού 
Κέντρου, αί ύφιστάμεναι σήμερον έπαρχιακαί έπιτροπαί καί αί νεο'ίδρυθησό- 
μεναι τοιαύται. θά συνεχίσουν, κατ’ αναλογίαν των πολλαπλασιασθέντων μελών, 
τό μέχρι τοϋδε ενδιαφέρον καί τάς ένεργείας των, καί έφ’ δσον δεν θά ιέμφα- 
νισθούν εξ άνωτέρας βίας οικονομικής γενικής καταστάσεως κωλύματα, διά την 
περαιτέρω δράσιν μας.

Ε Κ ΔΗ Λ Ω ΣΕ ΙΣ  Κ ΑΙ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ ΣΕ ΙΣ

Δεν επεδιώξαμεν εύρεΐαν διαφήμισιν διά του τύπου καί κυρίως εις την 
πρωτεύουσαν. Έξαίρεσιν άπετέλεσαν αί εφημερίδες των ’Αθηνών «’Ελευθε
ρία», «’Εθνικός Κήρυξ» Νέας 'Υόρκης καί «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης, αΐτι
νες έδημοσίευσαν τά κάτωθι:

Δημοσίευσις έφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», Σάββατον 31 ’Οκτωβρίου 1964 
«Η Φ ΙΛΑΝ Θ ΡΩ Π ΙΚ Η  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ  

ΤΟΥ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ  ΚΕΝ ΤΡΟ Υ»
«Τό Θρακικόν Κέντρον, δι’ άνακοινώσεώς του, προβαίνει εις απολογισμόν 

τούς έργου του, εις τούς διαφόρους τομείς τής δραστηριότητός του καί ιδία 
εις τον τομέα τής προικοδοτήσεως νεανίδων ·έκ Θράκης.

Προς τον σκοπόν τούτον, προστίθεται, ίίδρύθησαν τοπικαί έπιτροπαί εις 
τάς μεγάλας πόλεις τής Θράκης καί τής Βορείου Ελλάδος, αί όποΐαι εκλέγουν 
τάς προς προικοδότησιν νεάνιδας, χορηγούσαι ποσόν δρχ. 5.000.
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Παρά to βραχύ του χρόνου τής εφαρμογής τής εν λόγω φιλανθρωπικής 
δράσεως, αΰτη άπέδωκεν Ικανοποιητικές. Οΰτο3 έπροικοδοτήθησαν μέχρι τοΰ- 
δε διά ποσού 85.000 δραχμών 17 νέαι εξ 11 χωρίων, ενώ ιέπρογραμματίσΟη 
ή προικοδότησις 12 άλλων».

Έ δνικός Κηρυξ Ν. 'Υόρκης 30 'Οκτωβρίου 1964 

Έκπολιτιστικαΐ ’Οργανώσεις 

ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

(Μ άς άπεστάλη προς δημοσίευαιν Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ ΙΣ  από τον Πρόεδρον 
του εν Άθήναις Θρακικοΰ Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδην, πρώην υπουργόν, και 
δη,μοσιεύομεν κατωτέρω τά κυριώτερα στοιχεία αυτής, προς ένίσχυσιν τής εκ
πολιτιστικής δράσεως τής από 40ετίας λειτουργούσης ταύτης όργανώσεως).

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ ΙΣ
ΙΙρός άπαντα τά μέλη του Θρακικοΰ Κέντρου, τά 'Τπουργεΐα καί τους 

διαφόρους ’Οργανισμούς μεθ’ ών συναλλάσσεται τοϋτο:
Τό Θρακικόν Κέντρον, Σωματεϊον άνεγνωρισμένον, επί 40 συναπτά έτη 

άσχολεΐται με τά κάτωθι θέματα, συγκαλεΐ τακτικώς Γενικάς Συνελεύσεις, λο
γοδοτεί ενώπιον αυτών καί υποβάλλει τακτικούς ισολογισμούς μετ’ έκΟέσειυν τών 
Εξελεγκτικών ’Επιτροπών, υπό την εγκρισιν τής ολομέλειας.

’Επί τή εγκαθιδρΰσει τής νέας Κυβερνήσεως καί διότι ή Γενική μας 
Συνέλευσις, κατά τά είωθότα, θά λάβη χώραν μετά δεκάμηνον, έθεωρήσαμεν 
σκόπιμον, προς διαφώτισιν τής κοινής γνώμης, τών ,μελών καί γενικώς του Θρα
κικοΰ Κόσμου, νά κύκλο φορήσωμεν την παροΰσαν εγκύκλιον, επί τών παρά τής 
Διοικήσεως αύτοΰ πεπραγμένων.

A '. 'Η  Όργάνωσίς μας από τής ιδρΰσεώς της έθεσε ν ώς αρχικόν σκοπόν 
την από πάσης πλευράς έρευναν καί διά τής έκδόσεως καί κυκλοφορίας τοΰ 
Συγγράμματος τά «Θρακικά», έμφάνισιν τής αρχαίας καί νεωτέρας ιστορίας 
τής πατρίδος μας Θράκης. Ή  εργασία αΰτη άνεγνωρίσθη πανταχόθεν καί έκ
τος τών βραβεύσεων τής ’Ακαδημίας Αθηνών καί τής εν ΙΙαρισίοις Εταιρίας 
προς ένίσχυσιν τών ελληνικών σπουδών καί άλλων ξένων καί εντοπίων οργα
νώσεων, έπηνέθη ώς μία από τάς πλέον σημαντικός καί πρωτοπόρους μεταξύ 
τών διαφόρων ομοιογενών Σωματείων, άτινα ούτε τό ένα τέταρτο (1 )4 ) τοΰ 
τοιούτου έκδοτικοΰ μας όγκου δεν κατοόρθωσαν μέχρι τοΰδε νά προσεγγίσουν. 
Έχουν ήδη έκδοθή 37 τόμοι.

Πρέπει ακόμη νά τονισθή οτι έχει έξασφαλισθή ή ύλη καί ή δαπάνη έκ
δόσεως τοΰ νέου 38ου Τόμου, μέ εργασίαν τοΰ άρτι άποβκόσαντος έκ Μαδύ-
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του τής Θράκης ΙΊρωθιερέως Δ. Καλλίμαχου, υπάρχει· :δέ και έτέρα έτοιμη 
ανέκδοτος λαογραφική κλπ μελέτη, μέ την σύντομον συμπλήρωσιν τής οποίας, 
έλπίζομεν εντός τού τρέχ. έτους, νά κύκλοτρο ρήση και ό 39ος Τόμος των «Θρα- 
κικών», οπότε τό σύνολον των σελίδων Οά ύπερβή τάς 15.000.

Β '.  Τό Θρακικόν όμως Κέντρον, άντιμετωπίζον την δυστυχίαν καί τάς δυσ- 
χερείας καθ’ ών παλαίουν οι εις τά διάφορα μέρη διεσπαρμένοι συμπολΐται μας 
Θράκες, καί διά νά μετριάση, έν μέρει έστω, μέ τάς πενιχρός του /δυνάμεις 
καί τό εις την αλλοδαπήν ρεύμα μεταναστεύσεως προς έξεύρεσιν εργασίας, 
δι’ άποφάσεως τής Διοικήσεώς του τής 12ης Φεβρουάριου 1963, έπεξέτεινε 
την δράσιν του καί εις τον τομέα εύποιΐας, μέ σκοπόν φιλανθρωπικής άνακου- 
φίσειυς τά)ν δεόμενων τοιαΰτης.

Τό Θρακικόν Κέντρον διοικεΐται από διακεκριμένους Θράκας, φλογερούς 
πατριώτας, έχοντας την φιλόδοξίαν νά συντελέσουν εις την διαιώνισιν τής ι
στορίας τού τόπου των καί ζωηρώς έπιθυμούντας νά έπουλώσωσιν, κατά τό 
ένόν, τάς πληγάς των δοκιμαζόμενων έκ τής άνεχείας συμπολιτών. ’Όχι μόνον 
δεν αμείβονται οι πρωτοπόροι διά τάς συνεχείς καί πολυτίμους ενασχολήσεις 
των, αλλά καταβάλλουν έξ ιδίων των καί αυτοί καί αί, οΐκογένειαί των καί οί 
συγγενείς των, πολλαπλάσια των τακτικών μελών ώς δωρηταί καί ούτω διά 
ποσού ιδρχ. 34.250 καλύπτονται αι έτήσιαι δαπάναι τής διαχειρίσεως, άνευ 
μονίμου προσωπικού, μέ ένοίκιον διά τής συμπτύξεως αποθήκης καί γραφείου, 
ύποβιβασθέν κατά τό ήμισυ καί μέ πάσαν επαινετήν λιτότητα. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπον μέ τό προϊόν τής σημαντικώς αύξηθείσης διαθέσεως βιβλίων, μέ τήν 
διόγκωσιν τού αριθμού τών μελών, τάς χορηγίας 'Τπουργείων, Τραπεζών κλπ. 
’Οργανισμών καί ιδιωτών, έπετεύχθη τό θαύμα: Τό παρά τή Εθνική Τρα- 
πέζη κατατεθειμένον κεφάλαιόν μας, κατά τήν τελευταίαν τριετίαν νά διπλα- 
σιασθή. Αί κατά κόρον έπαναλαμβανόμεναι άρχαί περί δραστηριότητος καί ερ
γασίας, περί αρετής καί αυστηρού ελέγχου, έχουσι μετ’ εύλαβείας τηρηθή, καί 
ο ασήμαντος σωματειακός οργανισμός μας, θά ήτο ίσως δυνατόν νά άποτελέση 
υπόδειγμα ιδιωτικής προόδου καί χρηστής Ιδιοικήσεως, προς μίμησιν υπό ο
μοιογενών τοιούτων.

Ή  ίδική μας ευχή συνίσταται εις τό νά συνεχισθή μέ τον αυτόν ζήλον 
τό εις άνάμνησιν τής πολυπαθούς καί άλησμονήτου πατρίδος μας Θράκης έρ- 
γον μας, μέ πάσαν δυνατήν έπέκτασιν καί άνοδον, άπηλλαγμένον ώς μέχρι 
τούδε, διαφωνιών καί άμέτοχον εις αναμίξεις φανατικών καί ολέθριων κομ
ματικών διενέξεων.

Θά μάς έπιτραπή ακόμη νά εύχηθώμεν όπως ή μεγάλη καί ίστορικώς δο
ξασμένη πατρίς μας ή Ελλάς, μέ τήν ομόνοιαν καί συνεργασίαν τών εθνικώς 
σκεπτομένων τέκνων της, παρακάμψη τάς σημερινάς κρίσιμους δυσχερείας καί 
έπανεύρη τον δρόμον τής ποθητής ήρεμίας, τής προόδου, τής ευημερίας καί
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τής έκπλη^ώσεως όλων των ιέ0νικών και πατριωτικών πεπρωμένων της.
Έ ξ  ονόματος τής Διοικήσεως καί τής Διευθυνούσης ’Επιτροπής τοΰ Θρα

κικού Κέντρου.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεύς
Φ. M AN Ο Τ Η Λ ΙΔΗ Σ Π. Τ Σ Α Τ Α Λ Α Σ

«Μ ΑΚΕΔΟ ΝΙΑ» Θεσσαλονίκης 14.1.1964 
Η  Ε Κ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Λ Ρ Α Σ ΙΣ  

ΤΟ Τ «Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Τ  ΚΕΝ ΤΡΟ Τ»

«Ό  'Τπουργός Βορείου Ελλάδος διά μακράς καί εμπνευσμένης Εγκυ
κλίου του έξαίοει το έπιτελεσ'θέν καί έπιτελούμενον εθνικοκοινωνικόν έργον υπό 
του Εν ’Αθήναις λειτουργοΰντος Θρακικού Κέντρου καί συνιστά την ένθερμον 
ύποστήριξίν του.

Τό Θρακικόν Κέντρον έξ άλλου, έχΐθέτον εις σχετικήν άνακοίνωσίν του 
τήν μέχρι τοΰδε δράσιν του εν συντομία καί τούς εθνικοκοινωνικούς σκοπούς 
του, αναφέρει μεταξύ άλλων τήν ύπ’ αυτού παρακαλούθησιν τών ζητημάτων 
τών Θρακών, προς τον σκοπόν τής διά τής έπιλύσεως αυτών έξυπηρετήσεώς 
των, τήν εκπολιτιστικήν δράσιν του διά τής συγκεντρώ,σεως στοιχείων εκδό- 
σεως ίστορικολαογραφικών βιβλίων, τήν βράβευσιν '.αριστούχων Θρακών μαθη
τών Γυμνασίου καί τήν προικοδότησιν πτωχών νεανίδων έκ Θράκης, έγκρι- 
θέντος πρός τούτο κατά τό τρέχον έτος τού ποσού τών 95.000 δραχμών».

Ό  επαρχιακός όμως τύπος, τον όποιον κυρίως ενδιαφέρει ό φιλανθρωπι- 
κός καί εκδοτικός μας τομεύς, ήσχολήθη κατ’ <έπανάλητ|πν καί έξ ιδίων του διά 
πληθώρας δημοσιευμάτων εις τάς τοπικάς εφημερίδας τής Ξάνθης, Κομοτινής, 
Σερρών, Βερροίας, Άλεξανδρουπόλεως, κλπ., μέρος δε τών προσφάτων τοιού- 
των δημοσιευμάτων, καταχωρούμεν κατωτέρω:

«Η Δ Ρ Α Σ Η  ΤΟ Τ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ»

«Ή  τοπική ’Επιτροπή τού Θρακικού Κέντρου μέ εισηγητή τον κ. Α. Γεν
νάδιο, έχει τήν τιμή καί τήν ευχαρίστηση νά φέρη ατή δημοσιότητα τά πα
ρακάτω :

Α ) Άποφασίστηκε από τήν Διεύθυνση τού Θρακικού Κέντρου νά προι- 
καδοτηθούν γι’ αυτό τό χρόνο νέες κοπέλλες πού νά μένουν .σέ χωριά καί σύγ
χρονα νά είναι καί μνηστευμένες. Αυτές οί προικοιδοτήσεις από τώρα καί ύ
στερα θά χορηγούνται μέ τον κανονικό ρυθμό τών δύο κάθε χρόνο. Ειδικά ό
μως γιά φέτος, ή προνομιακή μεταχείρηση τού Νομού μας κρίθηκε σάν κάτι



300 «Θ ΡΑΚΙΚΑ»

πού επιβάλλονταν. Οι λόγοι πολλοί πού συνηγορούν γι’ αυτή την εύνοια και 
πού κατά βάθος εξεταζόμενοι είναι ακόμα μια έμπρακτη .απόδειξη ότι ή πε
ριοχή μας παραμελήθηκε από παντού μέχρι προ ολίγου. Αυτή ή μικρή προσ
φορά στη νέα τού χωριού πού ετοιμάζεται ν’ άνοιξη τό σπιτικό της, καθώς καί 
ή μικρή ενίσχυση πού δίνεται στον μαθητή γιά υποτροφία, όπως αναπτύχθη
κε σέ προγενέστερή μας δημοσίευση από τον τύπο, δεν φιλοδοξούν νά λύσουν 
τό οικονομικό ή τό εκπαιδευτικό πρόβλημα καθολικά. 'Απλά καί μόνον πιστεύ
ουμε ότι συμβάλλουν θετικά στην δημιουργία ενός κλίματος ανθρωπισμού καί 
φιλαλληλίας, μιας κοινωνίας περισσότερο κοινωνικοποιημένης καί στο τέλος, 
μιας Θράκης πιο αδελφωμένης.

Β ) Έκτος από τον καθαρά ουμανιστικό σκοπό πού προαναφέραμε, τό 
Θρακικό Κέντρο έχει νά επίδειξη αξιοζήλευτη εκδοτική δράση. Τά «Θρακι- 
κά», μια σειρά συγγραμμάτων πού περικλείουν κάθε ιστορικό, λαογραφικό, 
παραδοσιακό στοιχείο όλου τού Θρακικού χώρου, με εξαφανισμένο όλον τον 
τωρινό αυθαίρετο τεμαχισμό του, εκδίδονται αυτή τή στιγμή μέ τον 37ο Τόμο 
τους. ’Ήδη εχει αρχίσει ή εκτύπωση τού νέου 38ου Τόμου, μέ αποκλειστικήν 
εργασίαν τού εν Νέα 'Τόρκη άποθανόντος εκ Μαδύτου Α. Θράκης πρωθιε- 
ρέως Δ. Καλλίμαχου, περί «ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΔΙΧ Ο 
Ν Ο ΙΑΝ », άφηγουμένου παραστατικώτατα τάς μετά των Πρωθυπουργών ’Αγ
γλίας καί Γαλλίας προσπάθειας προς άποκατάστασιν των κινδύνων οΐτινες ή- 
πείλουν τά εθνικά μας ζητήματα μετά την καταψήφισιν τού ’Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου κατά τό 1920, κατά τό ταξείδιον τού αειμνήστου Πατρι,άρχου Μελε
τίου Μεταξάκη».

Τό παρόν κείμενον έδημοσιεύθη εις τάς εφημερίδας «Προοδευτική» Ξάν
θης τήν 7.9.1964, «Ξάνθην» Ξάνθης τήν 3.9.64 καί «Ελληνικήν Θράκην» 
Άλεξανδρουπόλεως τήν 3.9.1964.

Τό κατωτέρω κείμενον έδημοσιεύθη εις τάς εφημερίδας «Προοδευτική» 
19.10.64, «Θρακικός ’Αγών» 12.10.64 καί «Ξάνθη» 22.10.64 τής Ξάνθης.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΗ Μ ΑΤΙΚ Ω Ν  Β ΡΑ Β ΕΙΩ Ν  Ε ΙΣ  Α Ρ ΙΣ Τ Ε Τ Σ Α Ν Τ Α Σ  
Μ ΑΘΗ ΤΑΣ Π Α Ρ Α  ΤΟ Τ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Τ  ΚΕΝ ΤΡΟ Τ

«Τήν 8ην τ.μ. καί ώραν 6ην μ.μ. εις τήν αίθουσαν τής Φ.Ε.Ξ., παρουσία 
τού Σε·β. Μητροπολίτου κ. ’Αντωνίου, τού Νομάρχου κ. Αώδου, τού Βουλευ- 
τού κ. Πιαλόγλου, τού Δ)τού Χωροφυλακής κ. Τούσια καί των κ.κ. Δ)τών των 
’Εκκλησιαστικών καί ’Επαγγελματικών Σχολών, τών κ. κ. Καθηγητών, εκπρο
σωπούν τών αρχών καί ’Οργανώσεων, μελών τής τοπικής Επιτροπής τού Θρα-
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κικού Κέντρου, Προέδρου' Κοινοτήτων καί αντιπροσωπείας μαθητών, έλαβε 
χώραν ή απονομή χρηματικού βραβείου έκ δραχμών 2.000 εις τούς άριστεύ- 
σαντας κατά τό λήξαν σχολικόν έτος: 1) Μαθήτριαν Δ ' Τάξεως Αικατερίνην 
Χαραλάμπους εκ Ξάνθης, καί 2) εις τον Μαθητήν τής Γ ' Τάξεως Λάμπρον 
Παπαντωνίου εκ Μάνδρας, ύποδειχΌέντας παρά τών κ.κ. Γυμνασιαρχών καί 
τού Συλλόγου τών Καθηγητών, αιτήσει τού ώς άνω Κέντρου.

Στήν αρχή ό εισηγητής, εκπρόσωπος τής Τ.Ε. κ. Γεννάδιος, άνέπτυξεν 
έν όλίγοις τούς εθνικούς καί κοινωνικούς σκοπούς καί τάς επιτυχίας τού Κέν
τρου, καθώς καί τήν .σπουδαιότητα καί πληρότητα τού παρά τού Θρακικού 
Κέντρου έκδιδομένου Συγγράμματος τά «Θρακικά» κυκλοφορήσαντος μέχρι 
τούδε 37 πολυσέλιδους Τόμους, μέ πλούσιον ιστορικόν, λαογραφικόν καί επι
στημονικόν υλικόν αφορόν τήν Θράκην, από άρχαιατάτων χρόνων μέχρι σή
μερον, συστήσας τήν άπόκτησιν τού ωραίου αυτού συγγράμματος παρ’ όλων 
τών βιβλιοθηκών τής περιοχής. Τό ανωτέρω Σύγγραμμα χορηγείται δωρεάν εις 
τούς έγγραφομένους ώς μέλη τού Κέντρου, τής συνδρομής συμβολικώς όρι
σθείσης εις δρχ. 60 έτησίως. Έν συνεχεία έξήρε τήν προθυμίαν όλων τών πο
λιτών τής πόλεως καί υπαίθρου, εις όσους άπηυθύνθη, ανεξαρτήτως τάξεως, 
όπως καταστούν μέλη τού Σσωματείου, καί Ιδιαιτέρως τών νέων, καί μάλιστα 
τών επιστημόνων εμπόρων καί υπαλλήλους καθώς καί τού τοπικού τύπου διά 
τήν όλόθερμον συμπαράστασίν του.

Κατόπιν ηύχαρίστησεν όλους τούς ανωτέρω τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
συμβάλλοντας εις τήν προσπάθειαν διά τήν επιτυχίαν τών σκοπών τού Κέντρου, 
καί ιδιαιτέρως τον Σε·β. Μητροπολίτην, απ’ αρχής εύλογήσαντα καί ένισχύσαν- 
τα τήν τοπικήν ’Επιτροπήν, τον κ. Νομάρχην, προθύμως έπικουρούντα τό έρ- 
γον αυτής, καί τον Βουλευτήν κ. Πιαλόγλου, μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
συμπαρισταμένου εις τήν άνω προσπάθειαν, όστις, σημειωτέον, διά νά παρα- 
στή εις τήν τελετήν έματαίωσε προγραμματισμένην περιοδείαν του.

’Ακολούθως υπό τού Σεβασμιωτάτου καί τού κ. Νομάρχου ένεχειρίσθη- 
σαν εις τούς βραβευθέντας τά χρήματα, οι όποιοι μέ συγκινητικά λόγια ηύ'χα- 
ρίστησαν τό Κέντρον, καί μάλιστα τον Ιίρόεδρον αύτού κ. Φ. Μανουηλίδην, 
παλαίμαχον πολιτικόν εξ "Εβρου, όστις διετέλεσεν 'Τπουργός επί τών Ε σωτε
ρικών, ύπογράψας κατά τό 1944 τό Διάταγμα άναγνωρίσεως τής Ξάνθης εις 
Ν ομόν.

Ό  κ. Γεννάδιος μάς έπληροφόρησεν ακόμη, ότι σέ προσεχή συγκέντρωσιν 
πρόκειται νά χορηγηθούν άνά 5.000 δρχ. υπό τού Κέντρου εις τέσσερις κοπέλ- 
λες απόρους από τήν ύπαιθρον, προκριθησομένας υπό ειδικών, ώς προικοδό
τη σις».
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«Πρόοδος» Σερρών 15 Αύγούστου \964

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΙΔΡΤΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΕΡΡΑΣ 
πΑΡΑΡΤΗΜΑ /#ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΥ,·,

ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟ Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟ Υ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ ΠΡΟΟΔΟΝ ,,

Εις άπάντησιν προσφάτων δημοσιευμάτων τής «Προόδου» σχετικών μέ 
την έπιδεικνυομένην δραστηριότητα τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, όργανώσεως έ- 
χούσης μεγίστην εθνικήν καί πολιτιστικήν αποστολήν, ό πανελληνίως γνωστός 
έκ Θράκης βορειοελλαδίτης πολιτικός, δστις άπεχώρησε τής πολιτικής καί προσ
φέρει ήδη τάς τόσον πολυτίμους υπηρεσίας του, ως Πρόεδρος τοΰ Λ .Σ . τοΰ 
Θρακικου Κέντρου, κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, μάς «πέστειλε τό κατωτέρω ύπ’ 
άριθ. 1.388)10.8.1964 έγγραφον, έ'χον οΰτω:

’Αγαπητέ φίλε κ. Σγουραμάνη,
"Ύστερον από αρκετόν καιρόν διακοπής τής μεταξύ μας αλληλογραφίας, 

μέ ιδιαιτέραν χαράν έλαβα τά τρία φύλλα τής 2, 4 καί 5 τρέχ. τής έθνικώς 
άγωνιζομένης φιλικής μου έφημερίδος σας καί σπεύδω νά σάς έκφράσω τάς 
Οερμοτάτας μου ευχαριστίας καί τά φιλικώτατά μου αισθήματα διά τούς τό
σον κολακευτικούς λόγους, οΰς απευθύνετε προς τό πρόσωπόν μου καί διά τό 
έκτιμώμενον παρ’ υμών επί 40ετίαν εργον τοΰ Θ. Κέντρου. Γράφετε δτι θά 
συνεχίσητε τήν ολοκλήρωσαν τής προς τά απανταχού μέλη τοΰ Θ.Κ., τά Υ 
πουργεία, ’Οργανισμούς κλπ. 'άνακοινώσεώς μας καί ευχαριστώ καί δι’ αύτό. 
Εις προσεχή έκδοσιν τών «Θρακικών» θά άναφέρωμεν δσα έχετε τήν εύγενή 
καλωσύνην νά γράφετε διά τήν Όργάνωσίν μας.

Καθώς βλέπετε, έκτος τής αποκλειστικής περί Θράκης εκδοτικής μας ερ
γασίας, έπεξετείναμεν τό περί τής πατρίδος ενδιαφέρον καί εις τομέα εύποιΐας 
διά φιλανθρωπικούς σκοπούς, ελπίζω δέ μέχρι τέλους τοΰ έτους νά διαθέσωμεν 
κονδύλιον διακοσίων περίπου χιλιάδων δραχμών. "Όλα αύτά γίνονται μακράν 
τής πολιτικής, επειδή δμως δεν μοΰ αρέσει νά μένω άεργος, άφωσιώθην εντα- 
τικώτερον εις τό έργον αύτό. Ίδρύθησαν μέχρι τοΰδε υπέρ τάς δέκα έπαρχια- 
καί έπιτροπαί άνά τήν Β. Ελλάδα, αϊτινες είναι απαραίτητοι διά τήν επιλο
γήν καί τον έλεγχον τών ευεργετούμενων. Εις τάς Σέρρας δέν έχομεν μέχρι 
τοΰδε επιτροπήν, σάς εσώκλεια) δέ εγκύκλιον μέ οδηγίας καί έπει'δή έχετε έκεϊ 
αρκετούς Θράκας, παρακαλώ νά φροντίσητε διά τήν ΐδρυσιν τοιαύτης ’Επιτρο
πής, ΐνα δυνηθοΰν νά συμμετάσχουν εις τον αγαθοεργόν τομέα καί οί συμπο- 
λϊται μας τής περιφέρειας σας. Έάν δέν δύνασθε ή δέν έπιίθυμεΐτε σεις, παρα
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χαλώ νά μας ύποδείξητε κατάλληλα πρόσο.)πα προς τά όποια νά άποτανθώμεν 
διά τον άνω «σκοπόν.

Σ άς ευχαριστώ καί πάλιν και διατελώ, με πολλήν φιλίαν καί αγάπην.
Φ. M AN ΟΎΗΛΙΔΗΣ 

Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου».

ΊΕφημερίς «Έ λεύΒερη Θράκη» (4/8/64)

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
ΕΙΣ ΑΠ Ο ΡΟ ΥΣ Μ ΑΘ Η ΤΑΣ ΤΟ Υ ΓΥΜ ΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΦ ΛΙΟΥ

«Μέ τήν δέουσαν επισημότητα καί μεγαλοπρέπειαν, τήν 30)6 )64  έλα
βε χώραν είς τό Γυμνά σιον Σουφλίου ειδική τελετή επί τή απονομή δύο χρη
ματικών βραβείων εκ 2.000 δρχ. έκαστον, εις ισαρίθμους απόρους μαθητάς 
τού Γυμνασίου Σουφλίου, διακρινομένους διά τήν επιμέλειαν καί ήθος.

Ούτοι ήσαν: Ή  μαθήτρια τής Β ' τάξεως Γκιόργκα Άνδρονίκη καί δ μα
θητής τής Σ Τ ' Πεταλωτής ’ Ιωάννης.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν: ό Δήμαρχος Σουφλίου κ. Κάλφας Λάμ
προς, δ Εισηγητής τής Τοπ. Επιτροπής Θρακικοΰ Κέντρου κ. Χρ. Παπα- 
σταματίου, τά μέλη τής Επιτροπής κ. Ήλ. Μπογιατζής Δ)ντής Ένώσεως 
Γεωργ. Συν)σμών, ό δημ)λος κ. Νικ. Δούκας, δ κ. Μπρίκας Χάρης έμπορος, 
καί ό Σύλλογος τών κ.κ. καθηγητών μετά τής Γυμνασιάρχου κ. Τότας Χαρα- 
μπάρα —  Κουβατζή.

Έν αρχή ώμίλησεν δ κ. Εισηγητής, έξάρας τούς ιερούς σκοπούς τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου, ήτοι τήν εκδοσιν τοΰ Συγγράμματος «Θρακικά» με λαογρα- 
φικήν ύλην έξ δλης τής Θράκης, τήν βράβευσιν διά χρηματικού βραβείου 2.000 
δραχμών τών αριστούχων μαθητών, καί τήν προικοδότηση» απόρων κορασίδων 
διά ποσού 5.000 δραχμών.

Άπήντησεν ευχαριστούσα ή κ. Γυ,μνασιάρχις καί ακολούθως έλαβον οί 
μαθηταί τά βραβεία των, άπαυθύνοντες εγγράφους ευχαριστηρίους έπιστολάς 
προς τό Θρακικόν Κέντρον.

Ή  ωραία δμιλία τοΰ Είσηγητοΰ, έχει ως εξής:
Κύριε Δήμαρχε,
Κυρία Γυμνασιαρχοΰσα, 
κ. κ. Καθηγηταί,

Μέ κατέχει δικαιολογημένη συγκίνησις τήν στιγμήν αυτήν, διότι ως Ει
σηγητής τής Τοπικής ’Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, παρουσία αντιπρο
σώπων ταύτης, εύρίσκομαι εις τήν εύχάριστον Οέσιν νά άπονείμω είς τούς προ-



304 «©Ρ ΑΚ ΙιΚΑ»

ταθέντας ήδη μαθητάς του Γυμνασίου, Γκιόργκα Άνδρονίκην καί Πεταλωτήν 
Ίωάννην. ’Οφείλω νά εύχαριστήσο.) τον Σύλλογον των κ.κ. Καθηγητών, διότι 
παρά τον υπερβολικόν φόρτον εργασίας του, πού συσσωρεύεται εν τώ τελεί τού 
σχολικού έτους, συνήλθεν εις ειδικήν συνεδρίαν, έπέλεξε δικαίως τούς εν λόγω 
μαθητάς, διακρινομένους διά τήν επιμέλειαν καί τό ήθος των.

Όφείλομεν νά εύχαριστήσωμεν τον κ. Πρόεδρον τού Θρακικού Κέντρου, 
διότι ό ίδιος αγαπών τήν πόλιν μας, ηύ'δόκησε νά μάς κάμη μετόχους τών ιερών 
σκοπών τού ιδρύματος, διά τής χορηγήσεως τών χρηματικών τούτων βραβείων 
καί τής εντός ολίγου γενησομένης προικοδοτήσεως δύο απόρων κορασίδων εκ
χωρούν τής περιοχής μας διά ποσού εκ δ.000 δραχμών εις έκάστην.

Τό Θρακικόν Κέντρον ίδρύθη εν ΆΟήναις κατά τό έτος 1930, από δια
φόρους φλογερούς πατριώτας τής Άνατ. καί Βορ. Θράκης, με σκοπόν νά 
συνενώση τούς εν διασπορά Θράκας πρόσφυγας, οί όποιοι βεβαίως πάντοτε 
με τήν νοσταλγίαν τής επιστροφής εις τάς υπό ζυγόν Πατρίδας των, έμπνεό- 
μενοι. από τά προφητικά λόγια τής «Μεγάλης ’ Ιδέας» «Πάλι με χρόνια μέ και
ρούς, πάλι δικά μας Οάναι».

Τό Θρακικόν Κέντρον έχει βραβευθή από τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών καί 
από τήν εν Παρισίοις Εταιρίαν προς ένίσχυσιν τών ελληνικών σπουδών.

Έ χει έκδόσει μέχρι τοΰδε 37 τόμους τών 300 σελίδων, περιέχοντας διά
φορα ’Εθνικά καί Κοινωνικά επιστημονικά θέματα, περιγραφές διαφόρων χω
ρίων τής υπό δουλείαν Θράκης, αλλά κυρίως Λαογραφίαν διαφόρων πόλεων 
καί χωρίων έξ δλης τής Θράκης, μεταξύ τών οποίων καί τού Σουφλίου, ής 
συγγραφεύς τυγχάνει ό υποφαινόμενος, καί καλεΐ όπως πάντες συνεργασθούν 
διά τό μέγα τούτο Εθνικόν έργον.

ΕύχόμεΌα .ακόμη, νά συνέχιση άπροσκόπτως τήν υψηλήν αποστολήν του 
επί γενεάς γενεών καί νά ΐδη καί νά ίδωμεν τούς σκοπούς του πραγματοποιου- 
μένους.

’Αγαπητοί μαθηταί. Έκ μέρους τού Θρακικού Κέντρου καί τής Τοπικής 
’Επιτροπής Σουφλίου, σάς συγχαίρω καί σάς παρακαλώ νά συνεχίσετε μέ τήν 
ιδίαν επιμέλειαν καί άρίστην διαγωγήν τάς σπουδάς σας, διά νά γίνητε εξαι
ρετικούς χρήσιμα μέλη τής Ελληνικής Πατρίδος, τών οικογενειών σας καί πα
ράδειγμα τών συμμαθητών σας. Λάβετε τά βραβεία σας.

Ο Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Η Σ

Εις τάς εφημερίδας «Ελεύθερη Θράκη» τής 15.11.64, «Πανθρακική» 
καί «Κομοτινή» τής 16.11.64, αναδημοσιεύεται τό ανωτέρω άρθρον τής «’Ε
λευθερίας» τών ’Αθηνών.

Δέον νά προστεθή ότι τό Θρακικόν Κέντρον, εκτός τών εκδοτικών του 
επιδιώξεων διά τού Συγγράμματος τά «Θρακικά», ήδη από έτους ήσχολήθη
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μέ νέον τομέα εύποιΐας δια προικοδοτήσεις πτωχών έκ Θράκης καί διαμεν,ου- 
σών εις χωρία νεανίδιον καί διά βραβεύσεις τελειόφοιτων μαθητών Γυμνασίων, 
επίσης Θρακών, διακρινομένων διά χρηστοήθειαν καί επιμέλειαν. Τό άναφερό- 
μενον εις τό ως άνω δημοσίευμα ποσόν τών δρχ. 85.000 διπλασιάζεται ήδη μέ
χρι τέλους 1964. Έπρογραμματίσθη δέ ή συνέχισις καί διά το 1965. Οι εν
διαφερόμενοι θά άπευθύνωνται προς τάς κατά τόπους Έπιτροπάς τοϋ Θρα- 
κικοΰ Κέντρου.

Ή  εφημερίς τής Άλεξανδρουπόλεως «’Ελεύθερη Θράκη», εις τό φύλλον 
της τής 17ης Νοεμβρίου 1964 δημοσιεύει είς την πρώτην σελίδα τά κατω
τέρω:

«Ν Α  ΞΕΣΗΚΩΘΟΤΝ ΑΚΟΜ Α Κ ΑΙ ΟΙ Π Ε ΤΡΕ Σ —  ΕΝ ΑΝ ΤΙΟ Ν  
Τ Η Σ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣ ΕΩΣ Τ ΙΙΣ  ΚΤ Β Ε ΡΝ Η Σ ΕΩΣ ΑΙΑ 
ΤΗΝ ΙΔ Ρ Τ Σ ΙΝ  ΤΟ Τ ΤΕ Τ Α Ρ ΤΟ Τ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ Τ  ΖΑ Κ Χ ΑΡΕΩ Σ 
ΤΗ Σ Χ Ω Ρ Α Σ  Μ Α Σ Ε ΙΣ  Π Α Τ Ρ Α Σ ».

Νά ξεσηκωθούν ακόμα καί οί πέτρες, όχι μόνον τού 'Έβρου, αλλά καί 
ολοκλήρου τής Θράκης, εναντίον τής μελετωμένης άποψάσεως τής Κυβερνή- 
σειος διά την ΐδρυσιν τού 4ου ’Εργοστασίου Ζακχάρεως τής Χιόρας μας εις 
τάς Πάτρας.

Φτάνει πιά. Έ ω ς  εδώ καί μή παρέχει. Νά έξοστρακισθή πιά μιά γιά 
πάντα από την ’Αθήνα ό στενός κομματικός παλαιολαδίτικος Ιδεαλισμός καί 
νά πρυτανεΰση τό πνεύμα τού γενικού εθνικού συμφέροντος τού πληθυσμού 
τής χώρας μας. Τό όποιον επιβάλλει επιτακτικόν τό καθήκον εις την σημερι
νήν κυβέρνησιν, όπως:

Τό 4ον έργοστάσιον Ζακχάρεως τής χώρας μας νά ίδρυθή εις την ’Αλε
ξανδρούπολην».

Τά «Θρακικά» ήσχολή'θησαν είς τό παρελθόν μέ τό ζωτι κώτατον 6ιά την Θρά
κην τούτο θέμα δταν περαιωθέντος, του 2ου εργοστασίου Ζακχάρεως έγεν,ετο σκέ- 
ψις καί 'διά τό 3ον, εστάλη δέ καί ιέμπεριστατωιρένον τότε υπόμνημα, μέ στοιχεία 
καί στατιστικός, δ ι’ ών έ δ ι κα ιαλογο ΰ ντ ο αί διαμαρτυρία!, διά την παράλειψιν τής 
καταλληλοτάτης 'εκείνης ττεριοχής. Άτυχώς έλη,σμονήθη καί πάλιν ή Θράκη κατά τό 
τρίτον έργοστάσιον, ήδη δέ καί μετά τάς φή'μας άνεγέρσεως καί τοΰ τετάρτου αλ
λαχού, έχουν άπόλυτον δίκαιον νά εξεγείρωνται καί νά διαμαρτύρωνται οί κάτοικοι 
μετ’ εύλογου δυσφορίας, διά την συστηματικήν ε'ίς βάρος των παραγκώνισιν καί 
περιφρόνησιν. Ή  Κυβέρνηισίς οφείλει νά προσέξη.

Παραθέτομεν κατωτέρω κριτικήν τού «Εθνικού Κήρυκος» Νέας 'Τόρ- 
κης διά τον 37ον Τόμον τών «Θρακικών», καθιυς καί μέρος τών καθημερινώς 
λαμβανομένων επαίνων, επί τή έκδύσει τών Τόμων τούτων:

20
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«’Εθνικός Κήρυξ» — Πέμπτη 23 ’Απριλίου, 1964 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΘΗ ΣΑΥΡΟΙ

ΝΕΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Μάς άπεστάλη 6 τριακοστός έβδομος τόμος των «Θ ΡΑΚ ΙΚ Ω Ν », τά ο
ποία εκδίδει το «Θρακικόν Κέντρον» των ’Αθηνών. Είναι επίκαιρος καί λίαν 
διαφωτιστική ή νέα αυτή έκδοσις, τής οποίας τό περιεχόμενον αποτελεί πρα
γματικόν εντρύφημα οχι μόνον διά τους έκπατρισθέντας Θράκας, άλλα καί 
διά τό Πανελλήνιον.

Έν πρώτοις, ώς ανέκαθεν τό κάμνει τό «Θρακικόν Κέντρον» εις τάς επι
διώξεις του περιέλαβε καί τήν αναγραφήν -— μετά σεβασμού καί τιμής—  των 
βιογραφιών δύο διακεκριμένων, μεταδημησάντων εις Κύριον, προσώπων του 
κλήρου καί τοΰ λαού, άτινα άφήκαν αγαθήν μνήμην είς τάς χρυσάς δέλτους 
τής Ιστορίας καί έξαίρονται εις τούς αγώνας των υπέρ τού γένους καί τής 
Εκκλησίας. Πρόκειται άφ’ ενός μέν (σελ. 4— 5) περί τού αειμνήστου δια
πρεπούς καί σοφού ’ Ιεράρχου, τού Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου, μιας με
γάλης μροφής τής Εκκλησίας Σάμου. Ά φ ’ ετέρου (είς τάς σελ. 6— 11) εύρί- 
σκεται ή βιογραφία τού ήμετέρου πρώην ’Αρχισυντάκτου καί μέχρι τού τέ
λους ιών ημερών του Επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τού «Εθνικού Κήρυκος» Π ρω
θιερέας Δημητρίου Καλλίμαχου, Μ. Διδασκάλου τού Οικουμενικού Θρόνου, 
πρυτάνεως τών Ελλήνων δημοσιογράφων έν ’ Αμερική, ακαταπόνητου συγγρα
φέας καί μιας τών πλέον αγωνιστικών φυσιογνωμιών τού Ελληνισμού τής ’Α
μερικής. Είς τάς σελ. 12— 93 εύρίσκεται συλλογή ’Αφηγήσεων, Θρύλων, Πα
ραδόσεων καί Γεγονότων περί τής 'Ιστορίας Διδυμοτείχου, γραμμένη υπό 
τού κ. Μανάκα, συνταξιούχου διδασκάλου Διδυμοτείχου, καί συνοδεύεται 
με πολλάς φαττογραφίας αρχαιολογικής αξίας. ’Ακολουθεί (είς τάς σελί
δας 95— 168) τό πόνημα τού τόσον προώρως έκλιπόντος, έκ Σαμμακοβίου, 
συγγραφέας τής ιστορίας τής πατρίδος του Θεοδώρου Π. Κιακίδου, επιτίμου 
μέλους τού «Θρακικού Κέντρου» καί συνεργάτου τών «Θρακικών», υπό τον 
τίτλον «'Ένα ’Απρόσμενο Ταξίδι», είς τό όποιον περιγράφει ό διακεκριμένος 
συγγραφεύς τήν τελευταίαν περιοδείαν του «είς τούς τόπους οπού έγεννήθη», 
τήν ’Ανατολικήν Θράκην. Αεπτομέρειαι τής ζωής καί τής δράσεως τού έκλι
πόντος συγγραφέας έγράφησαν, από τον Καθηγητήν κ. Βασίλειον ’Ασημο
μύτην.

’Ακολουθούν, είς τάς σελ. 160— '230 καί κατόπιν είς τάς σελ. 294— ·810, 
τά «Διοικητικά» τού Θρακικού Κέντρου, ήτοι πλεΐστα δσα θέματα επί τών 
«πεπραγμένων» καί τών συνεχομένων με τήν λαμπράν αυτήν Όργάνωσιν, ώς
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επίσης καί με την δράσιν των Θρακών καί μέ τά προβλήματα πού απασχολούν 
καί πού ενδιαφέρουν τούς ξενητευμένους "Ελληνας, καί τον Θρακικόν κόσμον, 
τά όποια προβλήματα μέ τόσον ενδιαφέρον παρακολουθεί τό «Θρακικόν Κέν- 
τρον» υπό την ηγεσίαν τού από τριακονταετίας καί πλέον ακούραστου καί εμ
βριθούς Προέδρου της, κ. Φιλίππου Μανουηλίδη, ό όποιος «λάμπρυνε καί την 
επίσημον Ελλάδα, ώς υπουργός, επί πολλά έτη.

Εις τάς σελ. 250— 264 επακολουθούν θέματα ύψίστου ενδιαφέροντος διά 
τον Ελληνισμόν τής ’Αμερικής, δσον αφορά την Έκπαίδευσιν, Σωματεία καί 
’Οργανώσεις, καί ιδιαιτέρως τό ανέκαθεν φλέγον θέμα τής διατηρήσεως καί 
διαιωνίσεως τής Ελληνικής Γλώσσης μεταξύ των αποδήμων, τό όποιον πάν
τοτε ,ύπ&στήριξεν από των στηλών του ό «Εθνικός Κήρυξ», ώς επίσης διά τάς 
ένεργείας τού έξέχοντος Δρος Χάρρυ Μέσενΐζερ τού Πανεπιστημίου τού Χάρ- 
βαρντ, όπως έγκαθιδρυθή ή νεοελληνική φιλολογία καί γλώσσα εις τό διασημό- 
τερο αυτό ’Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, ή πραγματοποίησις τού οποίου ήτο ένα 
από τά όνειρα τού αειμνήστου Δημητρίου Καλλιμάχου, διά τό όποιον τόσο 
πολύ εϊργάσθη διά νά γίνη πραγματικότης.

’Ακολουθούν (σελ. 265— 294) τά Λαογραφικά τού Σουφλίου, ήτοι άφή- 
γησις τού Δημοδιδασκάλου κ. Χρίστου Παπασταματίου —  Μπαμπαλίτη, κυ
ρίως λαογραφικοΰ περιεχομένου, μέ την αναγραφήν τών διαφόρων εθίμων, 
κλπ., τής πατρίδος του Σουφλί.

Εις τό τέλος τού πλουσιωτάτου 37ου αυτού τόμου τών «Θρακικών» γίνε
ται. ιδιαιτέρα μνεία άφ’ ενός μέν διά τό κοσμοϊστορικόν γεγονός τής Ένώσεως 
τής Χριστιανοσύνης· εκ τού πλήθους τών δημοσιευμάτων τού τύπου παρατίθεν
ται ώρισμένα αποσπάσματα ενδεικτικά τών προώρων συναντήσεων τού Οικου
μενικού Πατριάρχου Άθηναγόρα μετά τού Πάπα Παύλου τού 'Έκτου εις τούς 
'Αγίους Τόπους. Καί, άφ ’ ετέρου, διά τό Κυπριακόν ζήτημα, υψίστου ενδια
φέροντος διά τούς απανταχού 'Έλληνας καί ιδιαιτέρως διά τούς Θράκας, δει- 
νοπαθήσαντας καί αυτούς από τήν Τουρκικήν μανίαν. Επίσης, λεπτομέρειαι τών 
ενεργειών τού Προέδρου τού «Θρακικού Κέντρου» καί τής εμπράκτου έκδη- 
λώσεως τών αισθημάτων άγανακτήσεως καί οδύνης τών υπέρ διακοσίων πενήν
τα μελών τού Σωματείου διά τά νέα δεινοπαθήματα τών αδελφών Κυπρίων. 
Συγχαίρομεν τό «Θρακικόν Κέντρον» διά τήν λαμπράν αυτήν έκδοσιν τού 
37ου Τόμου τών «Θρακικών».

Έκ τής Συντάξεως Β.Β.

Κον Φίλιππον Μανουηλίδην,
Πρόεδρον τού Θρακικού Κέντρου.

’Έλαβα τον 37ον τόμον τών «Θρακικών» καί ευχαριστώ θερμώς καί συγ
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χαίρω διά την τόσην εθνικήν εργασίαν .σου. Παρακαλώ νά δεχθής την μικρόν 
συνδρομήν μου εκ 500 δρχ. διά την εξακολούθησαν τής εργασίας σου.

Φιλικώτατα,
16)4)1964 Σ Τ . ΓΟ Ν Α Τ Α Σ

Άθήναι 6 )6 )1964
Φίλε κ. Μανουηλίδη,

Μέ μεγάλη μου χαρά έλαβα τον 37ον τόμον των «Θρακικών». Καί. μόνον 
ή μακροβιότης τής λαμπράς αυτής έκδόσεως αρκεί διά νά πείση δλους περί 
τής πραγματικής εθνικής ανάγκης την οποίαν εξυπηρετεί. Σπανιώταται είναι 
α'ι περιπτώσεις τοιούτων εκδόσεων, πού υπερβαίνουν τά ολίγα έτη βίου. "Ο 
ποιος όμως διαβάση τό περιεχόμενον αυτών τών Τόμων, «κόμη δέ περισσότε
ρον όσοι Ιεγκύψουν εις αυτό, ευρίσκουν αμέσως την εξήγησιν καί τής μακρο- 
βιότητος καί τής αξίας των. Διότι αί εμπεριστατωμέναι μελέται τής ιστορίας, 
τής ζωής, τών παραδόσεων, τής λαογραφίας, καί τών οικονομικών προβλημά- 
των του παναρχαίου προμαχώνος του Ελληνισμού πού είναι ή Θράκη, καθι
στούν τάς έκίδόσεις σας αύτάς πολυτίμους οχι μόνον από επιστημονικής, αλλά 
καί από εθνικής άπόψεως. Θεωρώ λοιπόν καθήκον μου νά σάς συγχαρώ θερ
μότατα διά την προσπάθειαν αυτήν, μέ την οποίαν συνδέσατε αρρήκτως τό ό
νομά σας καί, πού είναι άνταξία τών τόσων άλλων εθνικών σας υπηρεσιών. 
’Άξιοι, επίσης συγχαρητηρίων είναι καί όλοι οί εκλεκτοί συνεργάται σας, πού 
συμβάλλουν έιίς την πραγματοποίησιν του εθνικού τούτου έργου.

Μέ Όερμάς ευχαριστίας καί φιλικούς χαιρετισμούς,
Κ. Α Λ Ε Ξ Α Ν ΔΡΗ Σ, Ναύαρχος.

ΓΙρός το Θρακικόν Κέντρον, Ενταύθα.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Γνωρίζω ύμΐν την λήψιν τού ύπ’ άριθ. 1409)8.12.64 εγγράφου. ’Έχω 
την τιμήν νά παρακαλέσω, όπως εύαρεστηθήτε νά δεχθήτε τάς θερμοτάτας 
ευχαριστίας μου διά τήν φιλόφρονα πρός με προσφοράν τών έκίδιδομένων Τό
μων τού περισπουδάστου ομωνύμου περιοδικού συγγράμματος.

’Αναγνωρίζων καί εκτιμών πληρέστατα τήν καταβαλλομένην τού υπό τήν 
ύμετέραν προεδρείαν Κέντρου προσπάθειαν άποθησαυρίσεως, περισυλλογής καί 
δημοσιεύσεως παντοίου ιστορικού, λαογραφικού κλπ. υλικού τού άφορώντος 
εις τήν Θράκην, επιθυμώ νά διαβεβαιώσω υμάς ότι θά μέ εύρητε πάντοτε 
πρόθυμον συμπαραστάτην διά τήν πραγμάτωσιν τών υψηλών σκοπών καί τού 
κοινωφελούς έργου τού Θρακικού Κέντρου,

Πρός τούτοις, παρακαλώ υμάς, κύριε Πρόεδρε, όπως μετά τών εύχαρι-
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οπών μου ιδεχθήτε την διαβεβαίωσιν τής προς υμάς εξαίρετου τιμής καί 
αγάπης.

Τή 14η ’Οκτωβρίου 19G4.
1ΈΩΡΓ. Ν ΙΚ . Β Ε Λ Τ Σ Ο Σ  

’Αντιπρόεδρος ’Αρχαιολογικής Εταιρίας

Ό  κ. Δη.μήτριος Άθηνιδώρου, Δωρητής —  Έττίτιμον Μέλος τού ΘραίκικιοΟ 
Κέντρ'ου, γράφει άπο 13.3.1964 ττρός τον Πρόεδρον κ.. Φ. Μανουήλίδην τά  ακό
λουθα:

«’Έλαβα επίσης τον ώραΐον όπως πάντοτε Τόμον των «Θρακικών», τον ό
ποιον ήδη σχεδόν έδιάβασα δλον. Είναι πολύ σοβαρά, ε'θνική, πατριωτική καί 
υπέροχη εργασία καί σέ συγχαίρω έγκαρδίως, καιθώς καί τους κυρίους συνερ- 
γάτας σου, διά τό συνεχιζόμενοι' λαμπρόν τούτο εργον σας, οΰτινος σείς οι έμ- 
πνευσταί καί έργάται, διδάσκαλοι του μεγαλείου του Γένους. Εύγε! —-Τό είπον 
καί άλλοτε.—  Αυτοί οί περίφημοι Τόμοι των «Θρακικών» αποτελούν τίτλους 
ιδιοκτησίας τού Ελληνισμού επί τής ’Ανατολικής Θράκης μας. —  Καί πάλιν 
εύγε!».

Ή  αξιότιμος Κα Αικατερίνη Σοφ. Βενιζέλου, έξ αφορμής τού δημοσιεύ
ματος μετά φωτογραφίας εις την αρχήν τού 38ου Τόμου, περί τού αειμνήστου 
Ελευθερίου Βενιζέλου, επί τή έκατονταετηρίδι, μάς άπέστειλε τήν κάτωθι επι
στολήν :

’Αθήναι, τή 14.10.1964
Φίλε κ. Μανουηλίδη,

Σ άς ευχαριστώ θερμότατα τόσον διά τήν επιστολήν όσον καί διά τό δο
κίμων, τό όποιον είχατε τήν καλοσύνην νά μου άποστειλητε.

Μέ συνεκίνησεν βαθύτατα ή εκδηλουμένη εύλάβειά σας προς τήν μνήμην 
τού ’Εθνάρχου καί τού προσφιλούς μου συζύγου, τό ώραΐον κείμενόν σας αποδί
δει μίαν θαυμασίαν καί αντικειμενικήν εικόνα τής προσωπικότητας καί τού έρ
γου των.

Μετ’ έκτιμήσεως
Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η  ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ

Ευχαριστηρίους επίσης επιστολάς καθημερινώς λαμβάνομεν καί παρά τών 
οπό τού Θρακικού Κέντρου ευεργετούμενοι διά προικοδοτήσεων καί βραβεύ
σεων, καθώς καί παρά τών κατά τόπους Γυμνασιαρχών, Καθηγητών καί Διδα
σκάλων.

Δέον νά προστεθή ο τι κατά τάς επιδόσεις τών ώς άνω προικοδοτήσεων 
καί βραβεύσεων, λαμβάνουν χώραν, οργανωμένοι υπό τών Εισηγητών καί τών
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επιτροπών μας, συγκεντρώσεις των αρχών και τών κατοίκων έκαστου τόπου, κατ’ 
αύτάς δέ διά καταλλήλων ομιλιών εξαίρετοι το εκπολιτιστικόν καί κοινωνικόν 
έργον τού Σωματείου, τονώνεται τό ηθικόν τών πενομένων συμπολιτών, αι 
'ένέργειαι δέ αυται συμβάλλουν καί εις την αΰξησιν τών μελών μας, άτινα 
ύπερέβησαν τα 400 με προοπτικάς περαιτέρω ανόδου καί κυκλοφορίαν τών 
«Θρακικών».

Έλάχιστον μέρος τών τοιούτων ομιλιών καί επιστολών παραιθέτομεν:
Ό  λόγος τοΰ Είσηγητοΰ Επιτροπής Διδυμοτείχου κ. Λ. Μανάκα:
«’Αγαπητά μου πατριωτάκια Θρακόπουλα. Είναι ή δεύτερη φορά τά πε

ρίεργα καί άδολα μάτια σας πού μέ βλέπουν. Μέ πιάνει πραγματική συγκί- 
νησις όταν ΐέπισκέπτωμαι τό Γυμνάσιον διότι Θυμούμαι τή 44χρονη διδα
σκαλική μου υπηρεσία καί διότι πολλοί από σάς ήσαν μαθηταί μου. Ή  ση
μερινή έπίσκεψί μου έχει τρανότερη σημασία διότι ό σκοπός της είναι τρα
νός. Φέρω πάλι 2.000 δραχ. .σταλμένες από τό Θρακικό Κέντρο διά νά βρά
βευση τήν συμμαθήτριά σας Άγαπία Γιουβάνογλου. Δυο είχε προκρίνει ό 
Σύλλογος κ. κ. καθηγητών σας. Αυτήν καί τό συμμαθητή σας Μαργαριτίδην. 

’Επειδή όμως ή πίστωσις τού 1964 έξηντλήθη, αυτός θά πάρη τήν βράβευσίν 
ιου κατά τό 1965. Τήν φοράν αυτή δέ ·0ά σάς ομιλήσω γιά τό σκοπό πού επι
διώκει τό Θρακικόν Κέντρον. Σ άς τά είπα τήν άλλη φορά. ’Άλλωστε ό κ. Γυ
μνασιάρχης σάς τά ανέπτυξε τόσο καλά, ώστε νά είπώ τά ίδια περιττεύει.

Σήμερα μαζύ μέ τή βράβευσε αυτή σάς μεταφέρω τούς χαιρετισμούς 
τού Προέδρου τού Θρακικού Κέντρου κ. Φιλίππου Μανουηλίδη καί τήν πα
τρική άπειρη αγάπη του. Σάν Θ.ράξ κι’ αυτός αγαπάει τήν πατρίδα του 
Θράκη καί τά Θρακόπουλα. Δώ καί 30— 40 χρόνια κουράζεται νά ιφέρη σέ 
τέλος τό σκοπό πού εχ.ει βάλει στή ζωή του. Νά ιεξυψώση τή Θράκη μας, 
τό διαμέρισμα αυτό τής Ελληνικής γής, πού χαρακτηρίστηκε διαμάντι τής 
Ελλάδος, σέ επίπεδο υψηλό από πνευματική άποψι καί νά ξεσκεπάση τήν 
ιστορία του, τούς Ορύλλους, τούς ηρωισμούς, γλωσσολογία καί γενικά λαο
γραφία τού τόπου, πού ώς τώρα από λίγα χρόνια, τά σκέπαζε ό πέπλος τής 
σκαβιάς. ’Εργάστηκε καί εργάζεται εντατικά καί κατάφερε ώς τώρα νά συγ- 
κεντρώση υλικά γιά 37 Τόμους 15.000 σχεδόν σελίδων αποκλειστικά γιά τή 
Θράκη. Αέν περιορίζεται ή δράσι του σ’ αυτό καί τις (βραβεύσεις μόνον, αλλά 
στέλνει χρήματα μέ τά οποία προικοδοτούμε άπορα άρραβωνιασμένα κορί
τσια. Καί μαζί μέ όλα αύτά σάς στέλλει καί τις πατρικές ευχές καί νουθε
σίες του νά δείχνετε όλοι σας καλή διαγωγή καί πρόοδο στά μαθήματα. Σέ 
ολα αυτά τίποτε δέν θέλει γιά τον εαυτό του παρά νά αγαπάτε τήν Μεγάλη 
Πατρίδα μας Ελλάδα καί τήν ιδιαίτερη πατρίδα μας Θράκη καί νά γίνετε 
συνιχισταί τών αγώνων τού αγαπητού κ. Μανουηλίδη στήν υψηλή καί πα
τριωτική αυτή προσπάθεια».
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’Εν Δίδυμοτείχω τή 3 Ιουλίου 1934 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Μετ ιδιαιτέρας χαράς φέρομεν εις γνώσιν ημών ότι παρελάβομεν παρά 
τοϋ κ. Δ. Μανάκα τό εκ δύο χιλιάδων (άριθ. 2.000) δραχμών ποσόν, τό όποιον 
το ϋφ’ υμάς Θρακικόν ,Κέντρον έχορήγησεν εις την υπό τοϋ Καθηγητικού 
Συλλόγου τού Γυμνασίου Διδημοτείχου ύποδειχθεΐσαν μαθήτριαν τής Δ ' τά- 
ξεοος Άγαπίαν 1 ϊοδάνογλου. Επιπροσθέτους φέρομεν εις γνώσιν υμών οτι τό 
ώς ανωτέρω ποσόν παρεδόθη εις την δικαιούχον ‘.ενώπιον τών μαθητών μετά 
σχετικήν προσφόνησιν τού κ. Γυμνασιάρχου και άντιφώνησιν τού κ. Μανάκα, 
έν συνεχεία δέ ή μαθήτρια τή συνοδεία καθηγητρίας μετέβη εΐίς τό ενταύθα 
ταχυδρομεΐον καί κατέθεσε τούτο είς τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον .επ’ όνό- 
ματί της.

Καί αΰθις συγχαίρομεν καί εύχαριστούμεν υμάς διά την εύγενή μέρι
μνάν σας.

Μετ’ εξαίρετου τιμής
Ό  Γυμνασιάρχης 

Ε. Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Τ

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ Ε Λ ΛΑ ΔΟ Σ 
ΓΤ Μ Ν Α ΣΙΟ Ν  ΕΝ Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ι

Π ο ά ξ ι ς 80ή.
Έν Ό ρεσπάδι καί έν τώ γραφείω τού Γυμνασίου σήμερον την 5ην 

’Οκτωβρίου 1964, ημέραν τής έβδομάιδος Δευτέραν καί ώραν 13ην συνήλθεν 
είς συνεδρίαν ή Σχολική ’Εφορεία τού εξαταξίου έν Όρεστιάδι Γυμνασίου 
άποτελουμένη εκ τών κ. κ. 1) Τσουκαλά Ίωάννου τού Ευστρατίου, προέδρου,
2) Γεωργιάδου Γεωργίου τού Τιμολέοντος, ταμίου καί 3) Λημητριάδου Ίωάν- 
νου τού ’Αντωνίου, γραμματέως, άκούσασα δέ κατά τού κ. Γυμνασιάρχου ότι 
τό έν Άθήναις «Θρακικόν Κέντρον» διέθεσε δραχμάς τέσσαρας τέσσαρας χι
λιάδας, ΐνα βραβευθώσι δύο μαθηταί διακρινόμενοι επί έπιμελεία καί χρη- 
στότητι,

’Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ευχαριστεί θερμότατα τούς έν τή Πρωτευούκτη εργαζομένους διά την 

πνευματικήν καί υλικήν έξύψωσιν τών τέκνων τής Θράκης καί είδικώτερον τον 
έπί δόετίαν Πρόεδρον τού Θρακικού Κέντρου καί πρώην 'Τπουργόν έξοχώ- 
τατον κ. κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, παρακαλούσα τον "Τψιστόν, Ϊνα χαρίιζη 
είς αυτόν υγείαν καί μακροημέρευσιν έπ’ άγαθώ τής φιλτάτης ημών πατρί- 
δος.

Έ φ ’ ώ συνετάχθη ή παρούσα, ήτις υπογράφεται ως έπεται:
Ό  Πρόεδρος Ό  Ταμίας Ό  Γραμματεύς
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’Ακριβές άντίγραφον, έν Όρεστιάδι τή 10 ’Οκτωβρίου 1964 
Ό  Γυμνασιάρχης 

I. Α. ΔΗ Μ Η ΤΡΙΑΛΗ Σ

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ ΕΛ ΛΑ ΔΟ Σ 
ΓΤ Μ Ν Α ΣΙΟ Ν  Α ΡΡΕΝ Ω Ν  ΞΑΝΘΗΣ 

ΓΤΜΝ Α Σ  ΙΑ Χ Η Σ

Έν Ξάνθη, τη 18η ’Οκτωβρίου 1964 

Π ρ ο ς
Τό Άξιότιμον Συμβούλων Σωματείου «Θρακικόν Κέντρον»,

Εις ’Αθήνας

’Έχω την τιμήν νά έκφράσω 'Τμϊν τάς θερμοτάτας ευχαριστίας του Συλ
λόγου των καθηγητών του παρ’ έμοί Γυμνασίου διά την γενναίαν καί όντως 
άξιομίμητον πράξιν τής βραβεύσεως δύο αριστούχων μαθητών του διά τού 
ποσού τών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών καί νά διαβεβαιώσω, ότι 
ή ως άνω χειρονομία 'Τιμών εσχε μεγίστην άπήχησιν παρά τή κοινωνία τής 
πόλεως τής Ξάνθης.

Μεθ’ ύπολήψεωις 
Ό  Γυμνασιάρχης 

Μ ΙΧΑΗ Λ Κ. ΔΗΜ ΟΠΟΤΛΟΣ

Εις τον προσεχή 39ον Τόμον θά περιληφθή μετά λεπτομερειών καί μία 
εξαιρετική διορεά τού έκ Διδυμοτείχου ιάποβιώσαντος έφοπλιστού Ευγενίου 
Εύγενίδη, μετά φωτογρατρίας καί βιογρατρίας του, όστις συνεισέφερε γενναίως 
προς άνέγερσιν τού 25ου Πλανηταρίου εν Έλλάδι κατά τά ευρωπαϊκά πρότυπα 
προς τεχνικήν καί επιστημονικήν κατάρτισιν τών Έλληνοπαίδων.

’Επί τή ευκαιρία παρατίθεται πίναξ τών μέχρι τούόε Ευεργετών καί Δο> 
ρητών τού Θρακικού Κέντρου, τούτο δε διότι, ένεφανίσθησαν τελευταίως, κα
τόπιν τού τομέως εύποιίας καί νέοι δωρηταί καί διά νά άπευθύνωμεν θερμάς ευ
χαριστίας προς πάντας τούς συντρέχοντας ηθικώς καί ύλικώς τό έργον μας, 
με την ευχήν όπως τό παράδειγμά των εύρη καί άλλους μιμητάς:
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Ε Γ Ε Ρ Γ Ε Τ Α Ι

1) +  Μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανός Στρηνόπουλος
2) ’Αναστασίου ’Αθανάσιος
3) +  ΓΙρωθιερεύς Δημήτριος Καλλίμαχος

Δ Ω Ρ Η Τ Ρ Ι Α Ι

1) Βερβελίδου Ράλλου
2) Βλάχου —  Μανάκα ’Αλίκη
3) Λάγνα ’Αγλαΐα
4) Μανίδου ’Άννα
5) Μανουηλίδου Ίάνθη 
G) Οικονόμου Σεμίραμις
7) ΙΙασχαλίδου Μαρία
8) ιΠαυλίδου Ελένη
9) Σοφιανού Ντόσση

10) Τσατάλα ’ Ιωάννα
11) Φλόκα ’Αλεξάνδρα
12) Φλώρα —  Σταμουλη Ξανθίππη

Δ Ω Ρ Η Τ A I

1) ’Αναστασίου ’Αθανάσιος
2) Γερμάνης Περικλής
3) Οικονόμου Χριστόφορος
4) Χαρίλαος Νικόλαος
5) Χατζήγιαννάκης Δημοσθένης 
G) Μανουηλίδης Φίλιππος
7) ’Αθηνοδώρου Δημήτριος
8) Μιχαηλΐδης Βίκτωρ
9) Τσατάλας Γεώργιος

10) Βερβελίδης Γεώργιος
11) Παντερμαλής Δημήτριος
12) Τερζής ’Αναστάσιος
13) Δεσποτόπουλος Πασχάλ,ης
14) Σιφναίος ’Απόστολος
15) Γονατάς Στυλιανός
16) ’Αναστασίου Κοσμάς
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17) Τσατάλας Πάτροκλος
18) ,Παποιδόπουλος Θωμάς
19) Έκιντζόγλου Νικόλαος
20) ΟΙκονο,μίδης Πασχάλης
21) Οίκονομ ίδης Δημήτριος
22) Πολίτης νΑλκής
23) Μέγας Λουκάς
24) Λεωνιδόπουλος Απόστολος
25) Μπλαμοΰτσης ’Αθανάσιος 
2G) ’Αθηνοδώρου Κώστας
27) Σαραντής Μιλτιάδης
28) Καπιτζόγλου Νικόλαος

Σ η μ. : Τά καταβαλλόμενα υπό των δωρητριών καί των δωρητών ποσά 
ποικίλλουν από 3.000 δραχ. μέχρι 500 έτησίως.

Ευχετήρια τηλεγραφήματα ,άποσταλέντα Ιέττΐ τή ονομαστική εορτή τού κ. Φ. 
Μανουήλ ίδου (14 Νοεμβρίου 1964) εις άνταττό'δοσιν ένίων έκ των εύεργετηθέντων 
άττό τον φιλανθρωπικόν τομέα:

1) ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧΟΥ.—  Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην —  Βουλής 20 
—  ’Αθήνας.—  ’Επί ονομαστική εορτή υμών Γυμνασιάρχης καί Καθηγητικός 
Σύλλογος Διδ)χου σάς εύχονται υγείαν, μακροημέρευσιν καί ευτυχίαν, επί 
τώ συντελουμένω εργω. —  Γυμνασιάρχης.

2) ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧΟΥ.—  Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακικοϋ 
Κέντρου —  Βουλής 20 —  ’Αθήνας.—  Έπί όνομαστηρίοις υμών στοργικού 
πατρός Θρακών προσαγόντως παντοειδείς υπηρεσίας καί ευεργεσίας από Οέ- 
σεως υπάτων άξιιομάτων πολιτείας καί νυν ετι μοχθούντος άνύψωσιν πεφιλη- 
μένης Θράκης, εύγνομονών εύχομαι όλοψύχως μακροημέρευσιν καί πλήρη επι
τυχίαν Ιερού εθνικού σκοπού. —  Δημήτριος Μανάκας.

,ΚΟΤΦΟΒΟΤΝΟΤ.—  Μανουηλίδην Φίλιππον —  Βουλής 20 —  ’Αθή
νας. —  ’Επί ονομαστική σας εορτή εύχόμεθα χρόνια πολλά. —  Πρόεδρος Κοι- 
νότητος Κουφοβούνου Διδ)χου.

4) Μ ΑΝ Η Σ ΔIΔΤΜ Ο ΤΕ ΙΧΟ Τ.—  Φίλ. Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρα- 
κικού Κέντρου —  Βουλής 20 —  ’Αθήνας. —  Έπί τή ονομαστική εορτή υμών 
παρακαλώ δεχθήτε τάς θερμοτέρας μου εύχάς. —  Φώτιος Μυρούδης, Πρόε
δρος Κοινότητος Μάνης.

5) Για τήν γιορτή σας χρόνια πολλά καί πάν ποθητόν. —  Ευτυχία Μπου- 
ραζάνα. —  Άμόριον "Εβρου.—  12.11.·64.

β) Β Ρ Τ ΣΗ Κ Ω Ν  ΔΙΔΤΜ ΟΤΕΙΧΟΤ.—  Φίλ. Μανουηλίδην —  Βουλής
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20 —  ’Αθήνας. —  Χρόνια πολλά και. ευχαριστώ θερμώς διά προικοδότησιν.-— 
Θεοχαρίδου ’Αναστασία,

7) ΛIΔΤΜ ΟΤΕΙΧΟΤ.—  Μανουηλίδην Φίλ. —  Βουλής 20 —  ’Αθή
νας. —  Εύχόμεθα πολυημέρευσιν. —  ΜαθηταΙ Άντωνακούδης —  Γιοβάνο- 
γλου.

8) Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ . —  Φίλ. Μανουηλίδην —  Βουλής 20 —  ’Αθήνας.
— ’Επί ονομαστική υμών εορτή χρόνια πολλά εύχόμεθα Κύριος χαρίζει ύμΐν 
μακροημέρευσιν ευλογεί δε θεάρεστον εργον σας Θρακικού Κέντρου. —  Βαμ- 
βακόπουλος —  Κουκουλωμάτης.

9) Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ . —  Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην —  Βουλής 20
—  ’Αθήνας. —  Μετά βαθύτατου σεβασμού εύχομαι χρόνια πολλά. —  Ειρήνη 
Σισμανίδου.

10) Σ Α Κ Κ Ο Τ  Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ . —  Κύριον Φίλ. Μανουηλίδην —  Βου
λής 20 —  Αθήνας —  ’Επί τή ονομαστική σας εορτή εύχομαι χρόνια πολλά 
καί ευτυχισμένα. —  ΙΧαρασκευαΐδου ή Μαυρίδου Κατίνα.

11) Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ .—  Έξοχώτατον κ. Φίλ. Μανουηλίδην —  Βουλής 
20 —  ’Αθήνας. —  Έπί τή ονομαστική υμών εορτή ετη πολλά. —  Μαθητής 
Μητσολΐδης Κωνσατντϊνος. —  Όρεστιάδα.

ιΕύχετήιρια άναψερόιμενα εις την Sip.occriν ιτ'ου Θ.ιΚ. καί ίδίςκ εις ευχαριστίας 
τών εύεργετη'θέντων άττο τον φιλανθρωττικόυ τοιμέια, προς τον Πρόειδρ'Ο'ν τόΟ Θραια- 
κοΰ Κέντρου έστάλησαν την 14ην καί 1'5ην Νοεμβρίου έξ ’Αίθη,νών, Θεσσαλονίκης, 
Άλεξανίδρουπόλεως, Διδυμοτείχου, Σ,ουψ.λίου κλιτ. 65 τον αριθμόν.
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