
<

Θ PA  Κ I ΚΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  

ΕΚΔΙΔΟΜ ΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ. 

« Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ »

Βραβευβέν ύπό της ‘Ακαδημίας Αθηνών καί τής έν Παρισίοις 
'Εταιρείας προς ένίσχυσιν τών Ελληνικών Χπουδών

ΤΟΜΟΙ ΤΡΙΑΚΟΙΤΟΣ ΕΝΑΤΟΙ

1. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

2. fEAEYOEPIOI ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ t  Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

4. ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΥΠΟΡΟΙ ΘΡΑΚΕΣ

5. fEYTENIOT ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ - ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟΝ

6. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ςου φ λ ιου  χρ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑ- 

TIOY - ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΗ

7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ  
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: ΟΔΟΣ ΣΤΑΔιΟΥ 38

1 9  6  5





Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Σ  ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ό  αριστοκράτης άρχοντας — Ό  υπέροχος πολιτικός  — 'Ο  λεπτός και π ε ι
στικός διπλαψ άτης  — ' 0  λ.ενκός καί άδιάβλ,ητος πολίτης  — 'Ο  πατριώ της  
καί γνήσιος "Ελ./ην.... καί κυρίως 6 ενγενής καί καλώς άνθρωπος, ό μισών το 

ψεϋδος καί άπεχθανόμενος την αύτοδιαφήμησιν καί διπροσωπίαν.

Τό Σύγγραμά μας τά «Θρακικά» δημοσιεύει- πάντοτε φωτοβιογραφίας 
διακεκριμένων έκλιπόντων Ελλήνων καί είναι σπανία ή περίπτωσις, καθ’ ήν 
έχει καθήκον νά χαράξη λέξεις τιμής δια τον σημερινόν νεκρόν.

"Οταν, από τοϋ άτμοπλοίου ακόμη, έγνώσθη τό άναπάντεχον άγγελμα 
τού αιφνίδιου θανάτου, είς τά πρόσωπα όλων των ’Αθηναίων, ανεξαρτήτως 
κομματικών αποχρώσεων, των απλών γνωρίμων καί φίλων, των από ανώτα
της κοινωνικής Θέσεως μέχρι των πτωχών καί άσημάντων εργατικών, αλη
θής ήτο ή συγκίνησις, ειλικρινής ή κατάθλιψις καί κατήφεια, πηγαία δέ τά mimi- 
σθήματα πραγματικής οδύνης καί «πνγοητεύσεως. Την νστεραίαν, όταν ή εϊ- 
δησις έξηπλώθη παντού, ολόκληρος ή Ελλάς άντ&μετώπισε με άλγος καί κατά- 
πληξιν τό έξαιρετικά θλυβερον γεγονός.

Έπρόκειτο περί συναγερμού δημοψηφίσματος, άνευ άντιπολιτεΰσεως καί 
ή είκών αύτη κατεδείκνυε πώς συνησθάνετο ή πατρίς τήν πλήξασαν αυτήν 
συμφοράν. Τοϋ συναγερμού αυτού ή ηχώ έφθανε καί εις τό εξωτερικόν δπου 
ό μεγάλες νεκρός ήρΐθ,μει μόνον φίλους καί θαυμαστάς. Μέ αυτόν τον τρόπον 
έξεδόθη ή ομόψηφος εθνική άπόφασις ότι ό Σοφοκλής Βενιζέλος δεν άπέ- 
θανεν, αλλά μετέστη εκ τής πρόσκαιρου ζωής εις τήν αθανασίαν καί δτι ή 
ζωηρά άνάμνησις περί τό όνομά του εχαράσσετο είς τάς σελίδας τής ελληνι
κής καί ξένης ιστορίας. Χωρίς λεπτομερείας έγράψησαν τινά διά  τον έκλι- 
πόντα βιογραφικώς:

«Έγεννήθη τό 1894 είς Χανιά. Είσήλθεν είς τήν Σχολήν τών Εύελπίδων 
τό 1911. Μετέσχεν ώς ύπαξιωματικός τών Βαλκανικών πολέμων. Άπεστρα- 
τεί’θη τό 1930 μέ βαθμόν συνταγματάρχου. Τό 1936 μετά τον θάνατον τού 
πατρός του έξελέγη ώς μέλος τής τριμελούς διοικοΰσης επιτροπής τού Κόμ
ματος των Φιλελευθέρων, αφιερωθείς έκτοτε είς τήν .πολιτικήν. Τό 1943 άνέ- 
λαβε τό 'Τ π. Ναυτικών. Τό 1944 ,άνέλαβε τήν Πρωθυπουργίαν. Τό 1945 
έξελέγη ύπαρχηγός τού Κόμματος τών Φιλελευθέρων. ’Έκτοτε μετά συνεχείς 
έκλογάς του ώς Βουλευτού καί 'Υπουργού ίδρυσε τό 1955 τήν Φιλελευθέραν 
δημοκρατικήν Έ νω σιν καί Ιν  συνεχεία κατά τό 1961 συμμετέσχεν είς τήν 
ίδρυσιν τής Ένώσεως Κέντρου».

Θά είναι δυσχερ&στατον νά άναπτύξη τις δλην τήν φωτσβόλον καί πλήρη 
πατριωτισμού σταδιοδρομίαν τού άνδρός καί θά έπρεπε εκείνος πού θά έπε- 
χείρει νά άναλάβη μίαν αξίαν περιγραφήν νά κατέχη σπάνια χαρίσματα έμ-
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πνεύσεως, νά ήτο δέ δοκιμασμένος καί γλαφυρός χειριστής τής γραφίδος. 
Ή μεΐς γνωρίσαντες τον άνδρα ία  τοΰ πλησίον καί τι,μηθέντες διά τής φιλίας 
του έπιχειροϋμεν έργον άνώτερον τών δυνάμεών μας μέ τήν βεβαιότητα δτι 
καί έκ τοϋ τάφου θά μάς συγχώρηση διά τήν τόλμην, ό πολυφίλητος καί 
αξέχαστος νεκρός.

Αέν άπέφευγεν ό Σοφοκλής, ώς ισυμβαίνει μέ τους υιούς τών διαθετόν- 
των μέσα Κυβερνητών καί 'Υπουργών, νά υπηρέτηση κατ’ έπανάληιψιν τήν 
πατρίδα του είς τον στρατόν. Ή  αγωνιστική Αντίστασίς του μαζί μέ τον ηρωι
κόν Ναύαρχον Βούλγαρην θά μείνη Ιστορική. Χάρις είς τήν παρέμβασίν των 
διά τήν καταστολήν τής ανταρσίας τοϋ ■στόλον είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, έσώθη 
ή τιμή τής 'Ελλάδος.

Ε ίς τά πολλά 'Υπουργεία, ή δίκαια καί σώφρων ιδιακυβέρνησίς του, θά 
παραμείνη υποδειγματική. Κυρίως δμως είς τό 'Τπουργεΐον τών Ε ξω τερ ι
κών, μέ τάς ξένας γλώσσας, ας κατείχε καί τήν ευγένειαν too ήθους καί τών 
τρόπων του, άφήκεν ιέποχήν τής διπλωματικής του διελεύσεως καί δράσεως.

Ένθυ,μούμεΟα δτι κάποτε είς προσωπικήν φιλικήν συνομιλίαν δταν τόν 
έπεσκέφθη παλαιός πολιτευόμενος τών Φιλελευθέρων, μέ (άγανάκτησιν του 
είπεν: «'Ημείς αγαπητέ φίλε σέ ήδικήσαμεν. Δεν επταιε δέ ό τότε αρχηγός, 
πατήρ μου, άλλα ή περί αυτόν κλίκα, ήτις πάντοτε δηλητηριάζει τάς γνώμας 
τών αρχηγών». Ό  προς ον άπητείνετο Βουλευτής ιδέν ήθέλησε νά ένθυμηθή 
τήν αδικίαν καί άπήντησεν δτι ουδέποτε έπεζήτησε προσωπικός εύνοιας, άλλα 
ίδεολογικώς εύρίσκετο είς τό κόμμα καί παραμένει πιστός είς αυτό, διά τό 
καλόν τής Ελλάδος.

Μίαν (άλλην φοράν, αυτό δέ κατά τάς παραμονάς τοϋ ανενδότου άγώνος, 
είς τυχα ίαν. συνάντησιν, έπανέλαβεν ιό άποθανών μέ πικρίαν ότι με τόν τότε 
αρχηγόν τοΰ Κέντρου ήτοι πολύ δύσκολον νά συνεννοηθή καί νά συνεργασθή 
κανείς. Ε ίς παρατήρησιν ,μεΟ’ ενός άλλου, ήδη 'Τπουργού, τ ί θά γίνη τότε 
εάν νικήση, ως ήτο βέβαιον, τό Κέντρον, μήπως θά ιέπεκράτει δικτατορική 
τοΰ αρχηγού διακυβέρνησις; ιάπήντησε: «Σ είς οΊ ϊδιοι καί αί πολλοί φίλοι 
καί γνώριμοί σας νά είσθε βέβαιοι καί νά μεταδώσητε είς πάντας, αν νικήσω- 
μεν, εγγυώμαι δτι ή. διακυβέρνησις τής Ελλάδος θά είναι αύστηρώς κοινο- 
βουλευτικώς δημοκρατική». ’Εμπνευσμένος μάντης ιό ιάποθάνών!! Ό  Θεός 
έβοήθησε νά μή συμμερισθή τάς σημερινάς περιπετείας καί συμφοράς τής 
Ελλάδος καί ή κακή τύχη τής χώρας μας, κατεδικάσθη νά έκλειψη ή στι- 
βαρά χειρ του .διότι ή αμετάπειστος, νουνεχής καί σώφρων προσωπικότης του, 
θά ήγωνίζετ.ο μέ τό γνωστοί’ κΰρος καί θά ιάπεφεύγεντο τά πλείστα τών ση
μερινών δεινών μας.

Χριστιανικός καί ωραίος θάνατος χωρίς τύψεις μέ εύορκον έκπλήρωσιν 
τοΰ προς τήν πατρίδα καθήκοντος καί μέ συνεχή προσπάθειαν νά φανη αν
τάξιος τής κληρονομικής διαδοχής διά νά συντέλεση είς τήν πρόοδον καί τό
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μεγαλεΐον τής ιένόςου πατρίδος μας.
"Ας έλπίσωμεν δτι ή Ελλάς, παρά τάς περιπέτειας καί τάς αντιξοότητας 

ας διέρχεται ,θά έπανεύρη τόν καλόν δράμον της καί. ή ψυχή toil ίκανοΰ ήγέ- 
τον μαζί μέ τόν μεγάλον πατέρα τευ, έκ τών τάφων των, οΐτινες γειτονεύουν, 
είς τό Ά κρω τήρι τής Κρήτης, θά  αισθανθούν ίκανοποί,ησιν καί άνακοόφισιν 
δταν επανέλθη ή δμαλόιης και ή ευημερία εις τόν τόπον μας.

’Αγαπητέ Σοφοκλή καί εάν άπέθανες ημείς οί πιστοί καί ειλικρινείς φ ί
λοι <rcv 0ά σέ ένθυμούμεθα πάντοτε, ό δέ θαυμασμός καί ή αγάπη μας, 0ά 
οέ συνοδεύουν καί πέραν τοΰ τάφου, είς τήν αιωνιότητα.»

Φ. Μ.

Ά π ή  τό Διδυμότειχου παλαιός καί καλός φίλος ,μέ ιέθνικοπατριωτικά 
αισθήματα, μάς αποστέλλει τήν ώς άνω .φωτογραφίαν τοϋ 1928 μέ άφιέρω- 
σι,ν: « Ή  Θράκη σάς ενθυμείται». Ασφαλώς 6 Θρακ,ικός κόσμος καί ιδιαι
τέρως ή Δ. Θράκη, θά ησαν άγνώμονες εάν ποτέ «Αησιμόνουν δτι τήν ελευ
θερίαν των τήν δφείλουν «ποκλειστικώς είς τόν Μεγάλον 'Έλληνα Ε θ ν ά ρ 
χην μας, τόν ’Ελευθέριον Βενιζέλον.

Ο ί συμμετασχόντες είς τάς συζητήσεις τής συνθήκης τής Λωζάνης έμει
ναν κατάπληκτοι καί «θαύμασαν τους χειρισμούς τοϋ υπέροχου αντιπροσώπου 
τής Ελλάδος. Ά νεγνωρίσθη τότε παρά πάντων, δτι ή Δυτική Θράκη, έκεο- 
δήθη χάρις είς τό διπλωματικόν μεγαλούργησα τοΰ δαιμόνιου Έλληνας. Θά
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ενθυμούνται λοιπόν πάντοτε οΐ Θράκες και ή άνάμνησις τοϋ τρόπου, καθ’ δν 
έπετεύχθη ή Ελευθερία των, 0ά τους ένιίσχύη και ·θά αύξάνη τήν υπομονήν 
καί τήν αντοχήν των, όπως υπερπηδήσουν τάς δυσχερείς ημέρας, αΐτινες 
συνήθως, Εμφανίζονται είς τήν πολυβασανισμένην παραμεθόριον περιοχήν, μέ 
άκατάβλητον θάρρος δέ καί πατριοιτισμόν θά «μύνωνται κατά τών εχθρών 
οΐτινες δέν παύουν νά έπιβουλεύωνται τά Ιερά εδάφη τής πατρίδος μας.

Τό κατωτέρω σημείωμα παρατίθεται, Ιν συνεχείς τών όσων έγράψαμεν 
εις τόν 3 8 ο-v Τόμον τών «Θρακικών», έπί τή Έκατονταετηρτδι τοϋ Ελευθερίου 
Βεντζέλου, διά νά γίνουν γνωστά τά της διακομιδής τής σοροϋ τοϋ Μεγάλου 
νεκροΰ ιέξ Ιτα λ ία ς  εις Κρήτην καί κυρίως διά νά ί’δουν τό φως σελίδες συνερ
γασίας μέ τόν στενόν συνεργάτην Του ΙΙρωθυπουργόν καί Γερουσιαστήν κ. 
Στυλιανόν Γονατάν, άναφερόμεναι εις γεγονότα τής εποχής εκείνης.

Ο  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Σ
‘Η  Π α ν ελ λ ή ν ιο ς  κα ί Δ ιεθ νή ς  Φ υ σ ιο γ ν ω μ ία  

Π ρόεδρος τ ή ς  Γ ερου σ ία ς ( Σ .  Γ ο ν α τά ς)

«'Γην 4ην Νοεμβρίου I 932 έξελέγην Πρόεδρος τής Γερουσίας. Ή μ ουν 
ό τρίτος κατά σειρά Πρόεδρος από τής συστάισεως τής Γερουσίας, ήτις έγκα- 
θιδρι'Οη τό 1029. Πρώτος έξελέγη δ ’Αλέξανδρος Ζαΐμης, δεύτερος ό τέως 
’Αρχιστράτηγος Λεωνίδας Παρσσκευόπουλος καί τρίτος εγώ, έπανεξελέγην 
σχεδόν διά παμψηφίας τήν Ιην ’Απριλίου 1933 καί διά τρίτην φοράν τήν 
8ην Μαρτίου 1934 καί παρέμεινα ώς τοιοΰτος μέχρι τής 1ης ’Απριλίου 193f>, 
οπότε ,κατηργήθη ή Γερουσία μή έπανιδρυθείσης «κτοτε μέχρι σήμερον. Τό 
Πάσχα τοϋ 1ί)34 μετέβημεν προς προσκύνημα τών 'Αγίων Τόπων, μετά τών 
τότε γερουσιαστών Λεωνίδα Ίουσωνίδη καί Φιλίππου Μανουηλίδη. Μέ τό ίδιον 
άτμόπλοιον μετέθη καί δ ’Αλέξανδρος ΙΙαπάγος ώς αντιπρόσωπος τοΰ Στρατού. 

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ΕΛ ΕΤΘ ΓΡΙΟ Ύ  Β Ε Ν ΙΖ Ε Α Ο Τ
Ό  ’Ελευθέριος Βενιζέλσς -  ή Πανελλήνιος καί Διεθνής φυσιογνωμία 

άπεβίωσεν είς Παρισίους τήν πρωίαν τής 18ης Μαρτίου 10ιΒ>6, κατόπιν δευ- 
τέ,ρας προσβολής ημιπληγίας παρά τάς φροντίδας τής συζύγου του 'Έλενας 
καί τών διασημοτέρων ιατρών τών Παρισίων.

'Η  Κυθ&ρνησις άπεφάσισεν τήν μεταφοράν τής Σοροϋ του εις ’Αθήνας, 
οπού θά ίεγένετο ή κηδεία, καί κατόπιν θά μετεφέρετσ είς Κρήτην προς Ε ν 

ταφιασμόν. Ή  Σορός μετεφέρΟη σιδηροδρομικώς από Παρισίων είς Πρίν- 
τεζι τής ’Ιταλίας. Έ κεΐ μετέβη διά τού άντιτορπιλλικού «'Ύδρα» ’Επιτροπή 
έξ όλων τών περιοχών τής 'Ελλάδος μεταξύ τών οποίων ή Θράκη τήν έκπρο- 
σώπησιν τής όποιας είχεν άναλάβει δ κ. Μανουηλίδης, Κοινοβουλευτικών Κομ
ιτάτων υπό τήν Προεδρίαν εμού ( Σ .  Γόνατά) ώς πρώην Πρωθυπουργού καί 
τότε Βουλευτοΰ.
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Οί ’Ιταλοί είχον 'θέσει τιμητικήν φρουράν είς την αποβάθραν. Έ γώ  ( Σ . 
Γονατας) προσιφωνών τον Νεκρόν είπα μεταξύ άλλων:

«Κάθε φορά που ήρχεσο από τήν Ευρώπη, μας έφερνες πάντα κάτι 
καλό. Κ άτι καλό γ ια  τήν Πατρίδα, διότι μόνον τήν Ιΐατρίδα έσκέπτεσο νύχτα 
καί ήμέ,ρα. Κυβερνήτης ή ιδιώτης χαρούμενος ή πικραμένος. Καί τώρα τ( 
μάς φέρνεις;

Βλέπω τά χέρια σου σταυρωμένα. "Ολοι κάτω σέ περιμένουν. ΚιινιΊς 
δέν πιστεύει ότι πέ.Οανες. Μας συνήθισες νά υπερνικάς τα έιμπίιδια, νά κατα 
νικάς τάς αντιστάσεις, νά άποφεύγης τό Χάρο, όσιάκις έπεχείρησε νιά οέ Οίξη. 
Μάς έσυνήΟισες νά σέ -θεωρούμε αθάνατο. 1 1υιός μπορεί Ακόμη νά πιιο-Οη 
δτι τό σώμα τό αεικίνητο, τό πνεύμα τό γοργό ή  καρδιά ιμί τους δυνατού; 
παλμούς, τά μάτια τά φωτερά, τά χείλη πού Ιδταρκώς μειδιυΠυαν ά;ιό κα 
λωσύνην, ή γλώσσα πού υμνούσε, πού έπειθε πού ουνιτριβε, πώς όλα αύκί 
σταμάτησαν για  πάντα διά μιας, πώς πιθανές καί ού ό Μέγας υίίν ιούς ιίλ 
λους τού; συνήθεις ανθρώπους. Κ αί ή Οέλησις ή αδάμαστος, ή πίσπς έπί ιό 
μέλλον, τά ωραία σχέδια τά αισιόδοξα όνειρα, όλα αύτά πόες είναι δυνατόν 
νά -αβύσουν για πάντα; ’Έπρεπε νά άκοόσης τό θρήνο καί. τόν κοπετό, ιή θλίφι 
καί τήν 'απελπισία, τά δάκρυα καί τούς (στεναγμούς καπά τό προχθεσινό Ί'ρι 
σάγιο πού Ιψάλή στις ’Εκκλησίες για τή α|η*χή σου, για νιά νοιιόσης τί, ήσουν 
για ολον αυτόν τόν κόσμον. Ό  Πατέρας καί Λ 11οοστάτης, ό Κυβερνήτης καί 
ό Ε θνάρχης, ο Π ροφήτη; καί δ Σωτήρας... Ό  θάνατός σου Λποτεδήποτε καί 
αν επήρχετο θά ήτο; πρόωρος καί Απώλεια Ανεπανόρθωτος, άλλιά κόρα ηοίι 
ήλθεν είναι εθνική συμφορά... Σιπΰ ορέρομεν πρώτα τόν γλυκίιν καί εΰγνιά 
μονά ασπασμόν τής Πατρίδος, διά τάς Ανεκτίμητους πρός αίιτήν υπηρεσία; 
καί εΐμεθα βέβαιοι πώς αυτό τό φιλί θά σέ κιίμη νά ξεχάσης κάθε πίκρα καί 
θά ΐέξακο-λουθήσης καί από τούς Ουρανούς νά είσαι ό ίίδηγός καί φρουρό;

τη ;.....
Πρώτος άποθέτω είς τό τετιμημίνον ιμέτωπόν σου τόν ασπασμόν ιή ; 

Πατρίδος».
Ά λλ’ ένώ -όταν ιάνεχωρήσαμεν διά Πρίντεζι εϊχομεν όδηγία; όιι θά  συν-ιι· 

δεύαμεν τόν νεκρόν είς Α θήνας, κατά τον πλοΰν έλάβομεν διά τού ασυρμάτου 
εντολήν νά κατευθυνθώμεν είς Χανιά καί όχι. είς Πειραιά. Κατόπιν έιμόθυμεν 
ότι ή Κυβέρνησις ΙφοβήΟη δτι ή παρουσία τοΰ Βενιζέλου είς Α θήνας, Κστω 
καί νεκρού, θά  έδιδεν αφορμήν είς νέαν δξυνσιν ιώ ν παθών καί Ισως καί τα
ραχώδεις εκδηλώσεις ιών όπαδών του καί άπεφάσισε πρός Αποφυγήν τούτων 
νά διατάξη τήν απ’ ευθείας είς τά Χανιά μεταφοράν τοΰ νεκροΰ. Έκεΐ. έν μέσοι 
πανδήμου πένθους, παρισταμένου τοΰ τότε Λοαδόχου Παύλου, όλων τών Α ρ 
χηγών τών Κομμάτων καί μελών τής Κυβερνήσεως, Ιταμή είς ιό «Ά«ρο- 
τήρι» ό Ελευθέριο; Βενιζέλος τήν 29 Μαρτίου 193(5,

« Ό  προκείμενος νεκρός ήτο ενας αληθινός άνδρας, μέ θάρρος μεγάλο
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μέ αύτοπεποίθησιν καί δι’ εαυτόν και διά τόν Λαόν, τόν όποιον έκλήθη νά 
Κυβέρνηση. ’Ίισως έκαιμε πολλά σφάλματα αλλά ποτέ δέν τοϋ έλλειψε τό θάρ
ρος, ποτέ ιδέν υπήρξε μοιρολάτρης διότι ποτέ δέν έπερίμενεν από τήν Μοίραν 
του νά ΐδη τήν Χώ-ραν του προηγμένην, άλλ’ έθεσεν είς τήν υπηρεσίαν της 
δλον τό πΰρ, τό όποιον είχε μέσα του, κάθε δύναμιν ψυχικήν καί σωματικήν».

Θά μνημονεύσω ακόμα καί τόν λόγον, τόν όποιον έξεφώνησα έν τή Μη- 
τροπόλει· τών Α θηνών κατά τό 40ήμερον μνημόσυνον, τό όποιον έτέλεσε τό 
κόμμα τών Φιλελευθέρων τήν 26 ’Απριλίου 1936:

«Μιά νεφέλη σκιερά καλύπτει από 40 ημερών τόν Ελληνικόν Ουρανόν, 
ένα πένθος γενικόν κατέχει τόν Ελληνικόν Λαόν. Ό  Ελευθέριος Βενιζέλος 
ύπήρξεν ό ήλιος, ό καταυγάσας τό Ελληνικόν στερέωμα μέ τήν λάμψη του έπί 
μίαν 25ετίαν, ό άστήρ ό μαγικός, δ κατευθύνας τήν Ελλάδα προς τά μεγάλα 
πεπρωμένα της... 'Τπήρξεν φωτεινόν μετέωρον από εκείνα που παρουσιάζον
ται κατά πολύ μικρά διαστήματα είς τήν ιστορίαν έκαστου ’Έθνους.

'Τπήρξεν ό ελευθερωτής τών υποδούλων αδελφών, ό άναστηλωτής τοΰ 
κύρους τοϋ Κράτους, ό έμψυχωτής, ό ’Αρχηγός, ό ’Εθνάρχης, ό Μεγάλος 
άνθρωπος, ό Μεγάλος Πατριώτης, ό δροθετιστής καί έκτελεστής Γ ίγας τήν 
σκέψιν, τό αίσθημα, τήν θέλησιν καί τήν δράσιν. Ή  φωνή του καίτοι αντι
προσώπου μικρού Κράτους, ήκούετο είς τά (διεθνή Συνέδρια καί τάς διεθνείς 
διασκέψεις μετά προσοχής καί σεβασμού. Ό  Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε 
παγκόσμια προσωπικότης, είς ημάς άφήκε τάς συνθήκας τοϋ Βουκουρειστίου 
καί τών Σεβρών, μνημεία αθάνατα τής .μεγιχλοφυΐας του καί τοΰ πατριοιτι- 
σμοϋ του. Στώμεν προ παντός ευλαβείς είς τήν μνήμην τού Μεγάλου Νεκρού 
καί συνεχώς ή μνήμη του θά  καθοδηγή τά βήματά μας είς τήν όδόν τού προς 
τήν Π ατρίδα καθήκοντος έν τώ όποίφ έκεΐνος ένέμεινε μέχρι τής τελευταίας 
του πνοής».

Ά πό  τής 5ης Αύγουστου 1936 δ Μεταξάς κατώρθωσε να ύπογράψη δ 
Βασιλεύς δύο διατάγματα: 1) περί αναστολής ώρισμένων άρθρων τού Σ υν
τάγματος καί κηρύξεως τού Στρατιωτικού Νόμου καί 2) περί διαλύσεως τής 
Γ ' ’Αναθεωρητικής Βουλής, χωρίς νά ορίζεται ό χρόνος διενεργείας νέων 
εκλογών. Οί ’Α ρχηγοί τών Κομμάτων ιέζήτησαν νά διαμαρτυρηθούν προς τόν 
Βασιλέα, έγώ επαρουσιάσθην είς τόν Βασιλέα τήν μεσημβρίαν τής 7ης Αύ
γουστου καί έκαμα τήν διαμαρτυρίαν μου καί ό Βασιλεύς μέ ήρώτησε: Τά 
είπατε αύτά είς τόν κ. Μ εταξάν; Τού άπήντησα: Ό χ ι ,  ούτε τά είπαμε, ουτε 
ποόκειται νά τά πούμε. Καί δ Βασιλεύς άπήντησε: «Θά τού τά διαβιβάσω»...

Συνελήφθην τήν 28ην ’Ιουλίου 1938 καί ώδηγήθην υπό συνοδείαν είς 
τούς Στρατώνας Ρούφ. ’Εκεί έμεινα μετ’ άλλων πολιτικών, επίσης συλλη- 
φθέντων καί μόλις τήν 16 Σεπτεμβρίου 1938 μετήχθην υπό συνοδείαν είς 
εξορίαν είς Μύκονον. Ε κ ε ί μέ έπείραξεν ή υγρασία καί ένεκρίθη ή μεταφορά
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μου είς Σύρον, όπου διετέλουν είς συνεχή έπίβλεψιν τής ’Ασφαλείας. Είς 
Σύρον τήν 26 ,Ιουλίου 1940, μοί έκοινοποιήΟη νέα παράταξες τής έξορίας 
μου επί 1 ακόμη έτος. Τήν 27 'Οκτωβρίου 1940 ό έν Α θή να  ις ’Ιταλός 
ΙΙρέσβυς έπέδωκεν τήν 3ην πρωϊνήν είς τόν .1 Ιρωθυπουργόν Ίωάννην Με- 
ταξάν, τελεσίγραφον τοΰ οποίου ή προθεσμία έληγε ιμετά 3 ώρας καί διά 
τοΰ όποιου έζήτει όπως παραδοθοΰν είς τά ’ Ιταλικά στρατεύματα ώρισιμένα 
στρατηγικά σημεία τής ’Ηπείρου. Ό  Μεταξάς ό όιποίος έγνώριζε τί Οά τοΰ 
έζητεΐτο καί ό όποιος είχε συνεννοηΟή προηγουμένως μετά τοΰ Βασιλέως, 
άπήντησεν αμέσως μέ τό ιστορικόν «ΟΧΙ». Έ γυι κατόπιν αίτήσεώς μου άνε- 
χΛήΟην τότε τής έξορίας καί τήν (>ην Ίανουαρίου 1941 έπείστρεψα είς ’Αθήνας.

Τήν .29ην Ίανουαρίου 1941 άπειβίωσεν ό ’Ιωάννης Μεταξας καί άν,ετέθη ή 
Πρωθυπουργία είς τόν ’Αλέξανδρον Κυριζήν καί έ.π’ αότοΰ όμως διετάχθη 
ή έκ νέου έκτόπισίς μου. Τήν 18 ’Απριλίου ήκούοΌησαν δυο πυροβολισμοί 
έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Κοριζή καί ειίρέθη αότοκιονήσας Λιά περιστρόφου. Ό  
Βασιλεύς μή εύρίσκων διάδοχον ιανέλαβεν 6 ίδιος τήν Πρωθυπουργίαν. ’Εν 
τω μεταξύ οί Γερμανοί προχωρήσαντες μέσω Λαρίσης, προς Νότον, δέν εύρι- 
σκον άντίστασιν. Ό  Βασιλεύς τήν 21 ’Απριλίου μ.μ. παρέ'δωσε τήν Π ρω
θυπουργίαν είς τόν Τσουδερόν καί τήν 23 ’Απριλίου 1941 άνεχώρησε διά 
τήν Κρήτην προς άντίστασιν εκεΐθεν κατά τών Γερμανών. Οί Γερμανοί μετά 
τών ’Ιταλών έφθασαν εις ’Αθήνας καί τήν (ί'ά τό πρωΐ τής 27 Απριλίου 1941 
καί ανύψωσαν έπί τής Άκροπόλεως τήν Γερμανικήν Σημαίαν είς έιΰειξιν 
κατοχής. 01 Γερμανοί ’Αστυνομικοί έκαμαν ιδύο νυκτερινός εφόδους είς τήν 
.οικίαν μου καί τήν δευτέραν φοράν μέ, μ ετί ίμερον είς τό Στρατόπεδον «Χα'ί- 
δαρΐου» όπου περίμενα έπί 4 μήνας. Τέλη τοϋ Αύγουστου 1943 έσχηματίσθη 
είς Αίγυπτον Ελληνική Κυβέρνησις ίπ ό  τόν Γ. ΙΙαπανδρέου. Έπρόκειτο 
νά υπάγω καί ιέγώ, άλλ’ έμποδιίσΟην ΐέξ έπιιστολής —  30 ’Απριλίου 1944 
δτι ή έν ΆΟήναις παρουσία μου κατέστη αναγκαία. Τήν 18 ’Οκτωβρίου 
1944 έιρθασεν είς ’Αθήνας καί ή υπόλοιπος Κυβέρνησις Γ. Παπανδρέου. 
Έ ν τω μεταξύ ό έν Λονδίνω ήδη έγκατεστημένος Βασιλεύς Γεώργιος Β ' 
άνέθηκε τήν Άντιβασιλείαν είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον Δαμασκηνόν καί τήν 3 
Ίανουαρίου 1945 ώρκίσθη Κυβέρνησις ΙΙλαστήρα. Ταύτην διεδέχθη τήν 9 
’Απριλίου 1945 Κυβέρνησις τοΰ Ναυάρχου Πέτρου Βούλγαρη. Τήν 27 ’Ι 
ουνίου 1945 ώρκίσθη άλλη Κυβέρνησις ΐιπό τόν Μάξιμον τής όποιας μετεΐχον 
καί έγώ. Έγένοντα παρά τών Κομμουν ισκών άπόπειραι προς δολοφονίαν μου 
( ’Ιούλιος 1950).

’Έκτοτε άπέσχον τής ένεργοΰ Πολιτικής».
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Υπάρχουν πρόσωπα, τών όποιων ή έν τή ζωή μακροχρόνιος δπαρςις διά 
τής έθνικής, εκπαιδευτικής καί κοινωνικής δράσεώς των, άφήκεν Ανεξίτηλα 
ίχνη τής ιδιελεύσεώς των, ούτως ώστε καί μετά θάνατον νά ύφίστα,ται ζωηρο- 
τάτη καί τιμητική ή άνάμνησίς των.

Μεταξύ τών ατόμων αυτών, ή προσωπικότης τοΰ ΙΙρωθιερέως—Μ. Διδα
σκάλου Λ. Καλλίμαχου, θά πχραμένη τόσον φωτεινή καί ζωντανή, ώστε νά
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νομίιζωμεν δλο: δτι δέν Απέθανεν άλλ’ εύρίσκεται πάντοτε έν τή ζωή ή δτι 
απλώς μετέστη είς τήν Αθανασίαν.

Άνεφέραμεν καί είς τόν Πρόλογον τοΰ 38ου Τόμου δτι ή κριτική μας 
διά τόν επιφανή Ανδρα δέν ήτο δυνατόν παρά νά είναι πενιχρά καί ατελής, 
διότι οί γνωρίσαντες αυτόν έκ τοϋ σύνεγγυς καί οί παρακολουθήσαντες δχ; 
μόνον έν ’Αμερική, άλλα καί είς τάς διαφόρου; πόλεις, άπό τάς όποιας διήλθε, 
άφήσας άρίστας έντυπώσεις Αλησμόνητου έθνικής, χριστιανικής καί πνευμα
τικής δράσεως, θά ήτο δυνατόν μόνον αυτοί νά ένθυμοΰνται καί μνημονεύουν 
λεπτομερώς είς ·δλην τήν Ικτασιν καί νά δύνανται έπαξίω ; νά θαυμάσουν καί 
επαινέσουν τήν πληθωρικήν κληρονομιάν, ήν κατέλιπεν ό Ανώτερος αυτός 
"Κλλην. Πλήθος άλλου κόσμου τόν αγνοεί.

'Ό ταν μετά τόν 'θάνατον καί μετά, .τάς πανελληνίους έκδηλώσεις, με 
τάς όποιας προέπεμψαν αύτόν είς τήν τελευταί-αν του κατοικίαν, ή εκκλησία, 
ή Ε λληνική πολιτεία, & τύπος, αί πολυπληθείς οργανώσεις καί όλο; οι άν
θρωποι τών γραμμάτων καί τής κοινωνικής καί πνευματικής άνωτερότητος 
καί έφόσον συνεχίζονται αδται διά διαλέξεων καί συγκεντρώσεων, περί ών 
Οά Αναφέρωμεν παρακατιόντες, Ίγίναμεν καί ήμεΐς σοφώτεροι ώς πρός τό 
ίργον του, διότι έδιδάχθημεν πάρα πολλά άπό δσα δέν έγνωρίζαμεν εν έκτά- 
σει, διά  τόν Ακαταπόνητοι καί έκλεκτόν αυτόν άνθρωπον, άντελήφθημεν δέ 
δτι έξ άγνοιας, πράγματι, πενιχρά ύπήρξεν ή ελκών τής π,ροηγουμένης μας 
κριτικής, διότι δέν περιεγράψαμεν δσα Αφεώρων τό μνημειώδες Ιργον του. 
Ηά περιλάβη, συνεπώς, ό άνά χεΐρας 39ος Τόμος τά τής πολυπληθούς συγ- 
κεντρο>σεως τοΰ «ΦΙΑΙΚΟΓ» καί θά παραθέσωμεν τάς πατριωτικά; καί έξαι- 
ρέτους Αγορεύσεις τών παραστάντων κατ’ αυτήν εκλεκτών Αντιπροσώπων τής 
θρησκείας, τής πολιτείας, ιδία τοΰ «’Εθνικού Κήρυκος» Νέας Ύόρκης, καί 
διαφόρων άλλων όργανώσεων.

Ιίαρηγορούμεθα Ίξ Αλλου άπό τό γεγονός ότι θά συνεχισθοΰν παρόμοιαι 
έκοηλ(ί)σεις, καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον, τά έργα τοΰ Αλησμονήτου Δόκτορος, 
συιμπληροΰμενα κατά τήν διαδρομήν τοΰ χρόνου θά δλοκληρωθοΰν, έστω καί 
άτελώς, δ ι’ δσα ό έκπρόσωπος τής εκκλησίας, τών γραμμάτων καί πάσης 
έθνικής δράσεως έπραγματοποίησε χωρίς διακοπήν, καιθ’ δλον του τόν βίον 
διά τούς υψηλούς αύτούς σκοπούς.

Δέν παρεΐδε κάθε έθνικήν ύπόθεσιν, είς ήν νά μή άναμιχθή ή γραφίς του, 
ήτο πάντοτε Ακοίμητος καί Ακούραστος πρός προάσπισιν τών συμφερόντων 
τής φυλής μας καί τοΰ Γένους, ή δέ σοφή του γνώμη έζητεΐτο καί ήκούετο 
πάντοτε μέ προσοχήν 8Γ δ,τιδήποτε Αφεώρα τήν Ε λλάδα. Μαχητικός καί 
χαλκέντερος, μετεΐχεν ήμέραν καί νύκτα είς πάσαν συγκέντρωσιν καί ήτο 
Απαραίτητος ή παρουσία του είς τά σωματεία, δχι μόνον τής ’Αμερικής, Αλλά 
καί δπου άλλου εύρισκετο καί είς πάσαν σύσκεψιν καί ενέργειαν σκοπούσαν 
τό καλόν τής πατρίδος.
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Ή  μνήμη τοϋ ιεραποστόλου καί θερμου.ργοΰ κήρυκος υπέρ όλων τών Αφο- 
ρώντων τά φυλετικά καί έθνικά μα; ιδανικά, θά μεταιδοθή πανταχοΰ καί ό 
άκαταπόνητος .διδάσκαλος θά εύρη μιμητά; καί συνεχιστάς μιας τοιαύτης 
ύπερόχου σταδιοδρομίας.

Έπεκράτησεν ή 'ουνήθεοικ διά πάντα νεκρόν, οί άπλοι καί καλοί πο- 
λίται νά Απευθύνουν τήν εΰχήν: «βεός σχωρέστον». Είς τήν προκειμένην δ- 
μως περίπτωσιν, ό Μεγαλοδύναμος ιΙΙλάστης μας (Ιά εϋριίσκηται είς Απορίαν 
τί πρόκειται νά συγχοφήση είς τόν μέ καλήν μάχην (Καλλίμαχον) καί 
μέ Αφοσίωσιν καί Αγάπην άναλώ,σαντα όλόκλη.ρον τδν 6ίον είς έπιδιώξεις καί 
έκπλήρωσνν υψηλών πατριωτικών ιδεωδών ύπέρ τής Ελλάδος.

Σεμνός καί άμεμπτος είς τόν οικογενειακόν ικαί Ιδιωτικόν του όίον, υπε
ρήφανος έν τή λιτότητί του, υπόδειγμα εύσεβοϋς καί καλοϋ χριστιανού ό Αρι- 
στο; διδάσκαλος καί καθοδηγητής έξεπλήρωσεν είς τό Ακέραιον όλα του τά 
καθήκοντα. ΤΙς νά μή ήρκουν δέ αί πολύτιμοι σελίδες τών χειρογράφων του, 
αίτινες έΙδημοσιεύΟησαν καί θά συνεχισθοϋν δημοσιευόμεναι, Αφήκεν έντολήν, 
εάν είναι δυνατόν, οί ίΐδικοί του άνθρωποι νά όνισχύουν όμοια Ιργα. 'Ο 'Τ - 
ψιστος καί Δίκαιος Κριτής άντί συγχωρήσεως θά τή) άπονείμη τό άνώτατον 
βραβείον άρετής καί Αθανασίας.

ΊΙμεϊς, όχι μίναν ώς 'Έλληνες, Αλλά ί/διαιτέρως ώς 'Βράκες, αίσθανό- 
μεθα υπερήφανοι διά τόν συμπατριώτην μας, θά γράφωμεν δέ καί θά όμι- 
λώμεν ένόσφ ζώμεν, μέ τήν πεποίθησιν ότι τό υψηλόν παράδειγμά του ούιδέ- 
ποτε θά λησμονηθή καί ό Ιίρωθιερεύς Καλλίμαχος θά προστεθή είς τάς χρυ
σά; σελίδας τής Ιστορίας διά  νά Ιχωμεν πάντοτε κατά νοϋν ότι δέν έστείρευσεν 
ή μεγάλη πατριωτική κληρονομιά τοϋ ΈλληνισμοΟ.

Οί διηνεκείς αγώνες του υπέρ τοϋ μεγαλείου τής ενδόξου πατρίδος μα; 
Απετυπώθησαν είς τήν σημαντικήν άφήγησίν του τήν δημοσιευθείσαν είς τόν 
Β8ον Ί ’όμον τών Ορακικών», «Διδάγματα άπό τήν έθνικήν διχόνοιαν» καί 
άπετέιλεσαν ιστορικόν έγγραφον καταπληκτικής σπουδαιότητος. Ό  Τόμος 
εκείνος άπεφασίσθη νά κυκλσφαρήιση ώς Αφιέρωμα είς μνήμην τοΟ πολυτίμου 
συνεργάτου, δστις έπί τή εύκαιρίφ άνεκηρήχθη ώς ΕΥΊύΙΜΈΊΉΣ τοϋ Σωμα
τείου μας, όπερ έπί σειράν έτών ήγάπησε, έτίμησε καί διεφήμισε διά συνεχών 
δημοσιευμάτων του κριτικής.

Ά λ λ ’ ώς νά μή ήρκουν αί χιλιάδες σελίδες τής γραφίδος του, υπάρχουν 
καί πολύτιμα τοΰ αύτοΰ συγγραφέως χειρόγραφα. Ε ίς προσεχή Τόμον Οά 
καταχωρίσωμεν καί μελέτην του ύπερεκατόν σελίδων ύπό τόν τίτλον, «Τά 02 
χρόνια τοϋ Έλληνικοΰ Τύπου στήν ’Αμερική» μέ πολυτιμότατα στοιχεία Ανα
γόμενα είς τάς πρώτας Έλληνικάς κοινότητας 'έν ’Αμερική καί είς τό μετά 
πολλοΰ κόπου Ανεγερθέν πρώτον αυτόθι Ελληνικόν σχολεΐον. Ό  Ακούραστος 
συγγραφεύς καί Απαράμιλλος 'Ιεροφάντης τής ’Ορθοδόξου θρησκείας μας, 
μέ πόνον καί άπογοήτευσιν άφηγεΐται τά τής διχονοίας καί τοΰ όλεθρίου
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εξοντωτικού 'άλληλοφαγώματος μεταξύ τών δυο φατριών καί τών δύο μεγά
λων έφημερίδων κατά τά πρώτα βήματα τών άποβήμων (συμπατριωτών μας. 
Δέν ήτο δυνατόν νά λησμονήσωμεν καί νά μή Ίπιδείξωμεν καί είς τόν Νέον 
Κόσμον τά πατρογονικά μας έλαττώματα.

Εύτυχώς & Ιθνικός διδάσκαλος ·δέν εύρίσκεται σήμερον μεταξύ τών ζών- 
των. Ή  κατάθλιψις καί ή πικρία του θά ήσαν μεγάλα:. διότι τά κηρύγματά 
του περί ειρήνης καί αρμονικής (συνεργασίας τών λαών, όχι μόνον δέν έ,καρ- 
ποφόρησαν, άλλ’ όλόκληρος ή ύφήλιος, ιμηδέ τής πατρίδος μας έξαιρουμένης, 
συνταράσσεται (άπό όλεθρίαν αναταραχήν, τά  δέ θύματα τών πολεμικών συγ
κρούσεων καί καταστροφών είναι ιάναρίθμητα. Οί "Ελληνες ικατά τά; δυσχε
ρείς αύτάς περιόδους άς ομονοήσουν καί άς άγκαταλείψουν τά μίση καί τά 
πάθη, ί'να δ Ύψ ιστός λυπηθή καί προστατεύση. τήν πτωχήν μας πατρίδα. 
Λύτά είναι βέβαιον δτι συμβουλεύει ό Καλλίμαχος από ιόν άλλον κόσμον ωσάν 
νά άκούεται ή φωνή του άπό τόν τάφον.

Δευτέρα κριτική τού ΗρακικοΟ Κέντρου
Φ. Μ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ “ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ,, 
Λ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ε Ι Σ

'Γην 21ην Ίανουαρίου 19(55, ημέραν ΙΙέμπτην, καί ώραν 8 :30  μ.μ., Οά 
δοΟή όιάλεξις είς τό SII ΕΝ Α Τ Ο Ν  A T L A N T IC  H O T E L , B ro ad w ay  and 

34 th  Si,root, N .Y .G (24ov  πάτωμα) μέ θέμα: «II ΙΙΡ Ο Υ Ω Ι11Κ Ο Τ ΙΙΣ  ΚΑΙ 
II 1·Χ-)ΝI Κ Ο Θ P llY K E T T IΚ 11 Λ Ρ Λ Υ ΙΥ  Τ Ο Τ  Α ΕΙΜ Ν 11Υ ΤΟ Τ Λρος ΛΙ1- 
Μ ΙΤΓΓΙΟ Τ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ».

Τό πολυσχιδές έργον τοΰ ακαμάτου αότυΰ άγωνιυιυΰ τών ιδεωδών της 
'Ορθοδοξίας καί τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, Οά αναπτύξουν, ο Υεβασμιώτα- 
ιος ’Αρχιεπίσκοπος κ.κ. ΙΑ Κ Ω Β Ο Υ , ft Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος, Έν- 
τιμ. κ. Γ Ε Ω ΡΓΙΟ Υ  ΓΚ Α Β Α  Υ καί ft ΛιευΟυντής τοΰ «ΕΘΝΙΚΟΎ1 Κ ΙΙΡ Τ - 
ΚΟΥ» κ. ΜΠΛΜΠ11Υ Μ Λ ΡΚ Ε Τ Ο Υ . Ε π ίσ η ς ί)ά άποτίση φόρον τιμής είς 
μνήμην του, έκ .μέρους τής ΌμογενεΙης, καί Λ Πρόεδρος τών 'Ελληνικών Υ ω
μά τε ίων Νέας 'Ύόρκης κ. Π ΕΙΜ ΚΛΠΥ Λ Α Ν Τ Ζ Ο Τ Ν ΙΙΥ .

Μετά τό πέρας τής Λιαλέξεως, Οά κοπή ή Βαοιλόπηττα υπό τοΰ Υ,εβα- 
(ψ,ιωτάτου ’Αρχιεπισκόπου, κ.κ. 1ΛΚΩΒΟΤ, καί Όά προσφερθή, ώς συνήθως, 
καφές.

Λ1Λ ΤΟ  Λ ΙΟΙ ΚΙ IT IKON Υ ΤΜ ΒΟ ΤΛ ΙΟ Ν  
Ό  Πρόεδρος 'Ο  Γενικός Γραιμματεύς

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ  Υ. Μ 1Κ ΡΟ ΤΛ Η Υ  Λρ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  Γ. ΓΙΙΤ Ο Τ ΡΑ Υ

Κ Α Λ Λ Ι Μ Α Χ Ο Υ

Μεθαύριο, ΙΙέμπτη, ατό «Υ Ε Ρ Α ΊΌ Ν  Λ ΤΛ Α Ν Τ ΙΚ  ΟΤΕΑ» καί στην 
γνωστή αίθουσα τοϋ «Φιλικού», Όά άκουσΟοΰν λίγα λόγια για τόν Δημήτριο 
Καλλίμαχο, τό ’έργο του καί τήν προσωπικότητά του.

Χαιρετίζουμε τήν πρωτοβουλία αυτή τοΰ «ίΦιλι.κοΰ». Καιρός ήταν. Ό  Καλ
λίμαχος εγρατ^ε χιλιάδες τόμους σημειωμάτων, μελετών, περιγραφών, δοκιμίων 
καί άρθρων, για  δλα τά θέματα, 8λα τά ζητήματα, τά προβλήματα, τά πρόσω
πα καί τά πράγματα, τά 'θρησκευτικά, τά  κοινωνικά, τά  κοινοτικά, σωματειακά 
καί τόσα άλλα. Χιλιάδες τόμους. Μόνο που είναι σκορπισμένα μέσα στά σώ
ματα τών εκδόσεων τοΰ «Εθνικού Κήρυκος». Βεβαίως, υπάρχουν καί τά συγ
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γράμματα τοΰ Καλλίμαχου. Ό  θησαυρός, όμως, πού είναι σκορπισμένος, θά 
ξαναποΰμε, στις έκατοντάδες χιλιάδες τών σελίδων τής ιέφημερίδος, δέν είναι 
μικρότερης αξίας. Σ τα  άρθρα τον  Καλλίμαχου, τά πολιτικά, υπάρχει, πρέπει 
να άναγνωρίσωμε, .καί είναι διάχυτος ό πολίτικος φανατισμός τής έποχής ε
κείνης. Ό  φανατισμός τοΰ διχασμού, πού δέν μπορούσε παρά νά ιφθάση, μέ τις 
ολέθριες συνέπειες του, καί στην δική μας χώρα ιδιά νά διχάση καί τήν Ό μο- 
γένεια, έφ>’ όσον ήταν καθολικός διχασμός 'γιοι ολόκληρο τό ’Έθνος. 'Τπό τήν 
έννοια αυτή, ή πολιτική άρθραγραφία τοΰ Καλλίμαχου ήμπορεί νά βαρύνεται 
άπό τήν οξύτητα τών πολιτικών αντιθέσεων τής περιόδου έκείνης, άλλα δέν 
παύει, γι’ αυτό τόν λόγο, νά άποτελή ένα πολύτιμο χρονικό πού καθρεφτίζει, 
μαζί μέ τήν έντασι τής όξύτητος αυτής, καί τήν δύναμι καί, έν πολλοϊς, τήν 
σκληρότητα, άλλα καί τήν γοητεία τοΰ ύφους τοΰ άρθρογραφικοϋ ταλέντου τοϋ 
Δημητρίου Καλλίμαχου.

Ά λλ’ δ Καλλίμαχος υπήρξε πολύπλευρος αγωνιστής καί, έκτος άπό τά 
πολιτικά του άρθρα, υπάρχουν καί έκεΐνα πού σχετίζονται μέ τά προβλήματα, 
τις επιδιώξεις καί, γενικώς, όλες τις σκοτεινές καί φωτεινές πλευρές τής Ό μο- 
γενεΐας, όταν, στά πρώτα της βήματα, αποτελούσε ένα πλήθος πρωτοπόρων, 
ανήσυχων καί ταπεινών μεταναστών, όταν αργότερα άρχισε νά εμφανίζεται 
συγκροτημένη, κοινοτικώς καί σωματειακώς, γ ιά  νά άποτελή μιά (οργανωμένη 
κοινυινία, καί όταν, τέλος, μέ τά προτερήματα τής φυλής, κατώρθωσε νά νική- 
ση καί νιά έπιβληθή, γ ιά  νά ιφθάση, σιγά - σιγά, έκεΐ όπου βρίσκεται σήμερα, 
μέ ανεπτυγμένο, όσο ιποτέ άλλοτε, τό 'ένστικτο τής 'φυλετικής συνειδήσεως καί 
τήν δικαιολογημένη άντΐλη-ψι ότι. τά ιέπιτεύγματά της δέν είναι μικρότερα συγ- 
κρινάμενα μέ τά έπιτεύγματα τών άλλων εθνικών ομάδων τής χώρας μας, άρ- 
κετές τών όποιων υπήρξαν καί είναι—  πολυαριθμότερες.

Στην κοσμογονία αυτή, στη νίκη, στην αναγνώριση τήν επιτυχία καί τήν 
πρόοδο, γενικώς, ό Καλλίμαχος, μέ τήν πέννα του, τήν αγρυπνία του καί τήν 
αδιαλλαξία του, υπήρξε μέγας καί αποφασιστικός παράγων, προωρισμένος νά 
λάβη έξέχουσαν θέσιν στην ιστορία τοΰ Έλληνοαμερικανικοΰ έπους. ’ Ισως, τήν 
πρώτη θέσι τουλάχιστον, ύπό τήν έννοια τής συνέπειας πού τόν διέκρινε στους 
αγώνας του, τόν φανατισμό του, έπί τών θεμάτων τής ιέθνικαθρησκευτικής μας 
ζωής.



18 Θ P A K I Κ A »

Φ Ο Ρ Ο Σ  ΤΙΜ ΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΙΜ ΝΗΣΤΟΝ 
ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Ν ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ - Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ “ ΦΙΛΙΚΟΥ,, ΤΗΝ 
21 ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ Π Υ Κ Ν ΟΤΑΤΟ Υ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ 

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ Υ Κ«« ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥΛΗ

ΙΓροτοΰ σάς άπευΟΰνω μερικές φιλικές λέξεις, Οά σάς παρακαλέ,σω θερ
μώς να έ.γερΟήτε καί να τηρήσωμεν §.νος λεπτόν σιγήν ρίς μνήμην τοΰ αειμνή
στου Αρος Αημητρίυυ Καλλίμαχου, τοΰ όποιου τό έΟνικοΟρησκευτικόν εργον 
είς τήν μεγάλην και φιλόξενον αυτήν χώραν, τήν ’Αμερικήν, διά τήν εδώ φυλε- 
τικήν μας έπιβίωπιν ήτο, όμολυγουμέ.ντυς, τεράστιον.

Έ κ μέρους τοΰ Λ. Συμβουλίου τής Ελληνικής I Ινευμαιτικής Γωνιάς, τό 
«Φιλικό», ,απεσΟόνω έγκάρδιον χαιρετισμόν καί θερμός ι αχαριστίας πρός όλους 
καί, ιδιαιτέρως, πρός τόν πνεηματικόν μας ηγέτην Σιβαισμκότατον ’Αρχιεπί
σκοπον Ηορείου καί Νοτίου ’Αμερικής κ. ’ Ιάκωβον, διά τήν τιμήν που μάς 
ίκάματι·: να πρυ,υέλΟετε σήμερον καί νό τιμήσετε με: τήν παρουσίαν σας τήν 
μνήμην τοΰ αειμνήστου Αρος Λημ. Καλλιμάχου καί τήν νέαν πνευματικήν έκ- 
όήλωσιν τής όργανιίισειίις μας.

’Επίσης, σάς ι υχιιμαι όλυψΰχως, όπως διέιλΟετε αίσιον και, ευτυχές τό 
νΐον έτος Ι!Κ!Γ).

Ί’ό Λ. Συμβούλων ιής Ελληνικής I I νευμαπκής Γιονιάς, τό «Φιλικό», άμα 
τώ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοΰ Αρος Λημ. Καλλιμάχου, ιέ.ξέδωκε τ|>ήφισιμα, είς 
τό όποιον ιάνέφερεν ότι Όά ί'όιδε πνευματικήν έ.κδήλωσιν είς μνήμην του, τήν 
οποίαν ΰπόσχεσίν του ,καί πραγματοποιεί σήμερον, μέ θέμα «Ί I I Ιροσιοπικότης 
και, τό ΈΟνικοΟρησκευτικόν εργον τοΰ αειμνήστου Αρος Λημ. Καλλιμάχου».

Τό πολυσχιδές εργον τοΰ ακαμάτου τοΰτου ιάγτονιστοΰ τών τΐόειοΛών τής 
'Ορθοδοξίας μας καί τών Ελληνικών Γραμμάτων, Οά αναπτύξουν ό πνευμα
τικός μας ηγέτης, Σειβασμιοιτατος ’Αρχιεπίσκοπος κ. Ίάκιοβος, ό Γενικός Πρό
ξενος τής Ελλάδος, ’Εντιμότατος κ. Ί ’ειάργιος I’κάβας, καί ό Διευθυντής τοΰ 
«ΈΟνικοΰ Κήρυκος», Εντιμότατος κ. Μπάμπης Μαρκέ,τος. Έ κ  μέρους δέ τής 
’Οργανωμένης 'Ομογενεΐας Νέας 'Τόρκης, Οτι άποτίση φόρον τιμής είς μνή
μην τοΰ Αρος .Καλλιμάχου, έκ μέρους μέν τής Ά χέπα , ό "Ύπατος ’Αντιπρόε
δρος αυτής, Λρ. Κίμων Λούκας, καί έκ μέρους τών 'Ηνωμένων Σωματείων 
Νέας 'Τόρκης καί τής μεγάλης Όργανώσεως Ικάπα , ό "Ύπατος ΙΙρόεόρος 
αυτής καί Πρόεδρος τών 'Ελληνικών Σωματείων Νέας 'Τόρκης, κ. Περικλής 
Λαντζοόνης.

Ε πειδή , ώς βλέπετε, οί όιμιληταί είναι πολλοί, δέν Οά μακρολογήσω. Θά
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άρκεσθώ, ώς έκ τούτου, νά σας παρουσιάσω ένα έκαστον τών ομιλητών, άφοΰ 
προηγουμένως σάς πληροφορήσω δτι δ αείμνηστος Δημήτριος Καλλίμαχος 
ήγάπησε τήν Ελληνικήν Πνευματικήν Γωνιάν, τό «Φιλικό», ιμέ όλην τήν δύνα- 
μιν τής ψυχής του. Ή λ θε , διά τελευταίαν φοράν, είς τήν ίδιάλεξιν, πού έδόθη 
υπό τοΰ τέως 'Τπουργοΰ τών Εξω τερικών τής Ελλάδος, κ. Εύαγ. Ά βέρω φ, 
καί μοί είπε, τότε, διά πρώτην φοράν, δτι ό θεράπων ιατρός του τοΰ άπηγό- 
ρευσε νά εξέρχεται τάς νύκτας καί δτι, έκ τοΰ λόγου τούτου, ιθά ήτο καί ή τε
λευταία προσέλευσίς του είς τάς διαλέξεις τοΰ «Φιλικοΰ». 'Ό τ ι προέβλεπε πολύ 
συντόμως νά έπικοινωνήση μέ τόν Δημιουργόν του, δπως καί πράγματι, ύπέ- 
κυι[ιεν είς τό μοιραΐον μετά δίμηνον, καί δτι μάς αφήνει ώς προνόμιον νά φρον- 
τίσωμεν, πάση ιθυσίρ, νά έπιζήση τό «Φιλικό» είς τήν Νέαν 'Τόρκην.

Ή δ η , έχω τήν εύχαρίστησιν καί τήν τιμήν νά σάς παρουσιάσω τόν πρώ
τον ομιλητήν, τόν κ. Μπάμπην Μαρκέτον, Διευθυντήν τοΰ 'Ιδρύματος, είς τό 
όποιον ύπηρέτησεν, έπί δεκαετίας, ό αείμνηστος Δημήτριος Καλλίμαχος, διά 
νά τό λαμπρύνη καί νά τό τοποθέτηση, διά  παντός, είς τήν έθνικσθρησκευτικήν 
συνεΐδησιν καί τήν καρδίαν τοΰ Έλληνισμοΰ καί τον ’Έθνους.

Ό  φίλος κ. Μπάμπης Μαρκέτος δέν συνεχίζει μόνον τό εργον τοΰ κορυ
φαίου Έλληνοαμερικανοΰ δημοσιογράφου, αλλά διακρίνεται καί είς τήν ίδικήν 
του άρθρογραφίαν άπό τόν ίδιον παλμόν καί τήν ιδίαν μαχητικότητα καί συνέ
πειαν πού διακατείχετο δ Δημήτριος Καλλίμαχος, μέ τόν όποιον καί συνεδέθη, 
δι’ άρρηκτων δεσμών ιέγκαρδίου συνεργασίας, φιλίας καί αγάπης.

Κυρίαι καί Κύριοι, δ κ. Μπάμπης Μαρκέτος.

Η Ο Μ ΙΛ ΙΑ  Τ Ο Υ  Κ°υ Μ Π Α Μ Π Η  Μ Α ΡΚ Ε Τ Ο Υ

Τό εργον τού «Φιλικού» καί ό Δημήτριος Καλλίμαχος. — Ό  πα
τριωτικός του φανατισμός καί ή άδιαλαξία του. — Τό όραμα τής 
ζωής του καί τής φαντασίας του. — Ή  λατρεία του πρός τήν 
'Ελλάδα. — Ή  αύτοσυγκέντρωσις καί ή αφηρημάδα του. — Τό 
ένδιαφέρον του διά τήν τέχνην. — Ή  σπουδαιότης της προσω
πικότητάς του. — Αί άναμνήσεις του άπό τήν όητείαν του είς τόν 
ελληνικόν στρατόν ώς ΐεροκήρυκος. — Ή  άρόρογραφία του. — 

Ή  πενία του. — Τό πρακτικόν πνεύμα. — 'Ο  όάνατός του.

«Θά μοΰ επιτροπή νά άναφέρω δτι τιμά τό «Φιλικό» καί δικαιώνει τήν 
καλήν του φήμην ή άπόφασίς του νά άφίέρώση, είς τήν μνήμην τοΰ Δημη- 
τρίου Καλλιμάχου, τήν αποψινήν εκδήλωσιν.

Καί 'θά μοΰ έπιτραπή, ελπίζω, νά ειπω καί κάτι περισσότερον. —  Νά
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εΐπω δτι τό «Φιλικό», άπό τής Οέσεως τής άξιολόγου περιωπής, είς τήν όποιαν 
ήδη εύρίσκεται, είναι πλέον ώριμον καί είναι Ικανόν νά άναλάβη καί νά φέρη 
είς πέρας, μίαν σοδαρωτέραν είσέτι αποστολήν. Μίαν αποστολήν που περισ
σότερον Οά τό πλησιάση πρός τό κοινόν αίσθημα καί περισσότερον ιΟά -υπο
γράμμιση τήν παρουσίαν του καί τήν χρησιμότητα του μεταξύ ημών είς τήν 
Νέαν 'Ύόρκην, αλλά καί παντού μεταξύ τοΰ Ελληνισμού τών άλλων μεγά
λων καί μικρών κέντριον τής χιόρας μας.

Τά Θέματα τοΰ «Φ ιλικού»

Τά Λυο τρίτα, τουλάχιστον, άπό τά θέματα πού απασχολούν τούς όμιλη- 
τάς τοΰ «Φιλικού», Οά έπρεπε, πιστεύω, δπιος, είς τό μέλλον, άιρορούν είς τά 
πρόσιοπα καί τά πράγματα τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Τότε, τό «Φιλικό», 
τό δίχως άλλο, Οά δυνηΟή νά διαδραματίση σπουδαιότερων ρόλον, νά πρασφέ- 
ρη μεγαλυτέρας (ιπηρε.σίας καί, νά άποδή ένα ίδρυμα καί ένα δήμα πραγματι
κής Ελληνικής καί Έλληνοαμερικανικής πνευματικής Λκτινοδολίας, έΟνικού 
προορισμού.

*0 Καλύτερος

ΊΙμπορεϊ ό Λημήτριος Καλλίμαχος νά ύπήρξεν, δπιος καί ύπήρξεν, ό 
πρώτος καί ό καλύτερος έκ ιών διαπρεπών μας είς τόν χώρον τής ύπεραοπί 
σεως καί τής καλλιέργειας τού έΟνικοΰ καί θρησκευτικού μας ιδανικού.

Τόν χώρον ιής μεγάλης μάχης, είς τήν όποίαν, μέχρι τέλους, μέχρι ιής 
τελευταίας του πνοής, υπήρξε γενναίος, άνέύδοτος, όλοκληρωτικός, αδιάλλα
κτος καί υπερήφανος.

11,λησίον, δμιος, τού Καλλιμάχου ίχομεν, ευτυχώς, καί άλλους διακεκρι
μένους Έλληνοαμερικανούς, είς τούς όποιους πολλά όφείλομεν ώς κοινωνία καί 
ιος φυλετικόν συγκρότημα. Καί πιστεύο) δτι είναι σκόπιμον καί Οά είναι ιόιρέ- 
λιμον νά γίνουν καί έκείνοι άντικείμενον όμιλιών, άπό τής Οέ,σεως αυτής. Καί 
όχι μόνον τά πρόσοιπα, αλλά καί τά πράγματα αναμένουν τήν άπό τού φιλικού 
τούτου βήματος παρουσΐασίν τοιν.

Τά προβλήματα μας

Τά πράγματα καί τά προβλήματα: Ά πό  πού ήλθομεν καί πώς έπορεύ- 
θημεν. Πού εΰρισκόμ&Οα καί πού πηγαίνομεν. Τ ί άντιμετωπίσαμεν, τί άντιμετω- 
πίζομεν καί τί Όά άντιμετωπίσωιμεν.

Είναι, δλα αυτά, θέματα τεράστιας χρησιμότητος καί σημασίας. Καί είναι 
ζητήματα καί καταστάσεις πού σχετίζονται άμεσώτατα μέ τήν ύπάστασιν, τήν
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Οέσιν καί τόν προορισμόν τής παρουσίας μας είς τήν μεγάλην χώραν τής δευ- 
τέρας μας Πατρίδος.

Αυτήν τήν μορφήν, αυτόν τόν χαρακτήρα καί αυτήν τήν αποστολήν 'θά 
ήμπορούσε νά ,λάβη καί νά έπωμισθή τό «Φιλικό», διά νά προσδώση, θά  έπα- 
ναλάβω, είσέτι σπουδαιότερου περιεχόιμενον είς τήν ϋπαρξίν του καί διά νά 
έξασφαλίση, έν ταΰτω, τήν 'δικαίαν τιμήν βνς τούς καλούς φίλους πού, μέ τάς 
φροντίδας των, τήν στοργήν των, τούς κόπους καί τάς Ουσίας των, τόσον έπι- 
τυχώς καί έπί τόσα έτη τό διευθύνουν καί τό διατηρούν.

Λέν νομίζω δτι ήσέβησα πρός τόν Αημήτριον Καλλίμαχον, μέ δσα διά τό 
«Φιλικό» άνέφερα, είς μίαν στιγμήν άφιερυιμένην εις τήν μνήμην του. Ό  ίδιος 
Οά έχειρακρότει, εάν εύρίσκετο μαζί μας, τήν έννοιαν, τουλάχιστον, τών δσων 
έκρινα σκόπιμον νά υπογραμμίσω. Τού έκλεψα, ίσως, έλάχιστα λεπτά, άλλ’ 
εκείνος, είμαι βέβαιος, θά τά έθεώρει ώς τά σπουδαιότερα τής αποψινής συν
τόμου περί τήν προσωπικότητά του ομιλίας.

Μεγίστη συνεισφορά

Καί θά άπετέλει μεγίστην τιμητικήν προσφοράν πρός τήν μνήμην τού 
Καλλιμάχου, ή τυχόν άπάφασις τού Συμβουλίου τού «Φιλικού» νά άκολουθή- 
ση τήν γραμμήν αυτήν. Ν ά άναζητήση, μέ άλλους λόγους, είς ολόκληρον τήν 
χώραν, καί νά εύρη τούς άμιλητάς τής νέας αυτής έποχής, τής περισσότερον 
χρησίμου καί περισσότερον φυσικής, είς τό κάτω - κάτω, διά τόν εθνικόν, θά 
έπαναλάβω, προορισμόν τού 'Ιδρύματος.

'Τπάρχουν τά θέματα. 'Τπάρχουν τά προβλήματα. 'Υπάρχει τό εργον. 
Τό λαμπρόν παρελθόν. Τό αξιόλογου παρόν. Καί τό άβέβαιον μέλλον. 'Τ πάρ
χουν καί οί όμιληταί.

Τό όραμά του

Ελάτε, λοιπόν, νά κάμωμεν τό «Φιλικό» μέγα κεφαλαίου τής ιστορίας τού 
’Αποδήμου 'Ελληνισμού. Βεβαίως, τού Ελληνισμού τής ’Αμερικής περισσό
τερον. Ν ά τό κάμωμεν φρουρόν καί προστάτην τού 'Οράματος, πού έδημιούρ- 
γησεν ό Καλλίμαχος, ίδιά νά άντλή δύναμιν καί νά σφυρηλατή τήν έθνικήν καί 
θρησκευτικήν του πίστιν. Τού 'Οράματος τής φυλετικής μας υπεροχής.

Αυτού τού 'Οράματος, πού άπετέλεσε διά τόν παράφορον αγωνιστήν, πού 
τιμώμεν απόψε, τό έπίκεντρον τού πνευματικού του προσανατολισμού, τήν πυ
ξίδα πού τόν ώδήγει είς τήν έκλογήν τών πεδίων, οπού έμάχετο, καί τόν δότην 
τού άπαραμίλλου θάρρους του, τής ζηλευτής ζωτικότητάς του, τής ακτινοβο
λίας πού τόν διέκρινε καί τής γοητείας, ύπό τήν όποιαν διετέλει, είς τό ύψος 
τών επάλξεων τής έθνικοθρησ,κευτικής αποστολής του.
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Καί ήτο τό ΟΡΑ Μ Α  τού Καλλίμαχου έργον Ειδικής του έπεξεργασίας καί 
έμπνεύσεως, συντριπτικής διά τον ίδιον έπιδράσεως. Ή τ ο  τό Ο ΡΑ Μ Α  τής 
φαντασίας του καί τής ζωής του. 'Ο  βωμός καί τό καταψύγιον τής άπολυτρώ- 
αεώς του από τό βάρος τών ανθρωπίνων αδυναμιών. Ή τ ο  ή έννοια - Ε λ λ ά ς! 
Καί ήτο άντικείμενον ακατανικήτου ελξεως καί υπερούσιας λατρείας. Ή το  
οδηγός καί διδάσκαλος. Τό νόημα τής ζωής εις την ιδανικήν μορφήν του. Τό 
κάλλος πλησίον εις τό τέλειον. Ό  ρυθμός. Καί ή γραιμμή. Καί τό λάιβαρον. Καί 
τό ελεος. ΤΙ έλευΟερία, τό μαρτύριον καί ή προσευχή. "Ολα. "Ενα —  ΟΡΑ Μ Α  
καί εικόνισμα - έδώ, εις τήν ’Αμερικανικήν' χώραν τής ζεστής αναπνοής τού 
ιερού μόχθου ιού "Κλληνος μετανάστου. "Ολα Ινα καί άλα κατάφοιτα. ’Ιδέα καί 
Λόγος. Ε π ιτα γή  καί Ουσία, Ζωή καί θάνατος εις τον νούν καί τήν σκέψιν 
τού Καλλίμαχου, εις μίαν σύνΟε.σιν έπιρροής, τής όποίας τό βάρος καί τήν 
ευθύνην μόνον μία προνομιούχος διάνοια καί προνομιούχος ψυχοσόνΟε.σις, ώς 
ή 'ϊΐδική του, ήτο δυνατόν νά φέρη, χωρίς νά συντριβή, χωρίς νά λιποτακτήση, 
χωρίς νά άποιμακρυνΟή από αυτήν καί νά έ,νδώση εις τούς πειρασμούς καί τάς 
αδυναμίας πού βαρόνουν καί φθείρουν τούς κοινούς ανθρώπους.

Α Ατό, Ομως, έξηγεΐ καί τήν αδιαφορίαν τού Καλλιμιίχου έναντι των πρα
γμάτων πού ημείς μετά τάσης μανίας έπιδιιίικομεν. Καί τούτο έξηγεΐ τούς 
λόγους, ένεκα των όποιων ήτο κυριολεκτικός χαμένος μέσα εις τήν κιβωτόν 
τού χρέους του καί μέσα εις τάς σκέψεις του, τα βιβλία του, τάς μελέτας του, 
τα Ευαγγέλια τής ’Εκκλησίας καί τι» φραγγέλια τής άρΟρογραερίας του. Χα
μένος, ανύπαρκτος καί αποξενωμένος από ό,τιδήποτε άλλο. ’Από τήν ψυχαγω
γίαν, πού δεν ήτο μία μουσική συναυλία. ’Από τά χρήματα, πού δεν προωρί- 
ζοιντο διά τάς στοιχειώδεις άνάγκας τής λιτής ζωής του. ’Από τήν «οικολο
γίαν, που τού ήτο άγνωστος. Ά π ό  τήν άνάπαυσιν, πού ποτέ δεν ί,γνώρισε. Ά πό  
τό συμφέρον του καί, γενικώς, τον συνήθη βίον τών άνΟριίιπων που δεν έχουν 
έπωμι.οΟή, μέ ειλικρίνειαν καί πά-Οος, τό βάρος καί τάς ι υΟυνας τής αποστο
λής των.

Ά φ η ρ η μ ένο ς, άλλά καί άγρυπνος καί φλογερός

Χαμένος, άιρηρημένος καί αποξενωμένος, άπό τό ένα μέρος. ’Άγρυπνος, 
φλογερός καί ασίγαστος, άπό τό άλλο.

Τον έΟελγεν ή Τέχνη εις ολας τάς μορφάς της. Εις τό γράψιμο, εις τον 
χρωστήρα, είς τον μουσικόν φθόγγον, εις τό ισμίλευμα. Ό  Βαιγής, ό Ξέράν, ό 
Κοινσταντ καί τόσοι άλλοι, έ,κ τών κορυφαίων Έλληνοαμερικανών καλλιτεχνών 
μας, ήσαν φίλοι του. Καί ήτο ύποστηρικτής καί θαυμαστής των. Ή  Μηνιαία 
ΈπιΟεώρησις τού «’Εθνικού Κήρυκος» τής ιέποχής ,έκείνης — τής μέσης ηλι
κίας τού Καλλίμαχου—  ήτο αριστούργημα αισθητικής καί συνΟέσεως. Καί ήτο 
αποτέλεσμα Εδικής του φροντίδος, ίδικού του μόχθου καί ίΐδικοΰ του προσωπι-
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κοΰ ταλέντου. Ή  Τέχνη καί ή  γενικωτέρα αποστολή του. Αυτή ύπεράνω δλω\·. 
Τίποτε άλλο. Τελεία καί παύλα!

Καί ήτο, είς την αύτοσυγκέντρωσίν του, τόσον χαμένος, αποξενωμένος 
καί άφηρημένος, ώστε, όταν μίαν φοράν, ή καλή καί «άπαλή» σύζυγός του —  
όπως τόσον επιτυχώς, προσφάτως, την ώνόαασεν ύ 'Ά γ ιος Ίεραπόλεως—  τον 
έπεσκέφθη είς τό γραφείον του, έπιστρέφουσα από ένα ταξίδι της, καί τοϋ 
είπε, άστειευμμένη, «Καλημέρα σας, κ. Καλλίμαχε», εκείνος την ιέκύτταξε καί 
δεν την άνεγνώρισε. Καί άπήντησε: «Καλημέρα, καλημέρα σας, Κ υρία μου». 
Καί όταν ή ’Ό λγα Καλλίμαχου τοϋ είπε: «Μά τί είπαΟες, καϋμένε Δημήτρη; ’Ε
γώ είμαι, ή ’Όλγα», Εκείνος έσηκώθη από την Οέσιν του, τής έτεινε μηχανικά 
τό χέρ ι καί τής είπε: «Ναι, ναι, ή Κυρία ’Ό λγα, πώς εΐόθε, πώς είσθε;»!

Μίαν άλλη φοράν, άναχωρών από ένα έλληνικόν έ,στιατόριον, εξέχασε τό 
παλτό του. Την επομένη τοϋ ^τηλεφώνησαν καί τοϋ είπαν τά σχετικά. Εκείνος 
έθΰμωσε καί παρεκάλε-σε νά μή τον ένοχλοΰν, διότι δεν ιέξέχασε κανένα παλτό!

Ή  Ελληνική ΓΙατρίς καί τό μεγαλείον της, μαζί μέ τήν ’Ορθοδοξίαν, υ
πήρξαν, διά τον Καλλίμαχον, τά κίνητρα τής ζωής καί τής δράσεώς του.

Είς τό Ο ΡΑ Μ Α  του δ Καλλίμαχος έβλεπε καί τον εαυτόν του. Τό έθαύ- 
ααζε, τό εκαλλιέργει, τό συνεπλήρωνε καί τό ύπηρέτει μέ τρομακτικόν φανα
τισμόν. Συγχρόνως, μμως, τό εκαιινε καί καΟρέπτην διά νά δλέπη μέσα είς αυτό 
καί τό ίδικόν του ομοίωμα. Τήν ίδικήν του ακαμψίαν. Καί τό ίδικόν του φως. 
Είναι δε βέβαιον ότι τό ΟΡΑΜ Α αυτό τό έφερε μαζί του, όταν ήλθεν είς αυτήν 
τήν: χώραν. Τό είχε συλλάβει κιχί τό είχε είς τήν ψυχήν του τοποθετήσει — διά 
νά γίνη δέσμιος αυτού—  ιίπό τήν ιέποχήν, κατά τήν οποίαν, νεώτατος ακόμη, 
ύπηρέτει ώς γραμματεός τοϋ ΙΙατριαρχείου ’Αλεξανδρείας, καί, έν συνεχείρ, 
ώς ίερακήρυξ είς τόν 'Ελληνικόν Στρατόν. Ή λθεν είς τήν ’Αμερικήν μέ τον 
σταυρόν είς τό χέρι. Τό έν Τούτη) Νίκα. Καί δέν ήσύχασεν ούτε στιγμήν.

Πρός όφελος τοϋ Ε λλη νισμ ού

Ε ις τήν νέαν χώραν του καί χώραν μας, ό Καλλίμαχος προσέφερε τήν 
αγάπην του καί τήν σπούδαιότητα τής προσωπικότητάς του. 'Ό ,τι, καλύτερον 
ήμπορούσε νά ϊδη, τό μετέφερε καί αυτό είς τά βιβλία καί τά άρθρα του, πρός 
όφελος πάντοτε τοϋ 'Ελληνισμού. Καί υπήρξε θαυμαστής καί πρόμαχος τής 
χώρας αυτής καί, έπάνω ιάπό όλα, κύριος απέναντι της. Ουδέποτε τήν έτοπο- 
θέτησεν ύπεράνω τοϋ Ο ΡΑ Μ Α Τ Ο Σ του, δέν εΐχεν τήν δύναμιν νά πράξη 
τούτο, οΰτε, ίσως, τήν έπιθυμίαν, αλλά καί ουδέποτε τήν κατέκρινεν ή έπαυσε 
νά όμιλή διά τόν φιλελληνισμόν καί τήν (αξίαν των (μεγάλων ήγετικών μορφώλ’, 
είς τάς όποιας οφείλεται ή θ&μελίωσις τοϋ πανελευιθέρου δημοκρατικού μας 
πολιτεήματος καί ή ανθρωπιστική άντίληψις, ιαπό τήν οποίαν διέπεται δ ’Αμε
ρικανικός λαός.
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ιΜε.θ’ υπερηφάνειας ώμίλει διά τόν Λευκόν Οίκον καί τά άλλα κτίρια τής 
αμερικανικής πρωτευοόσης πού στολίζονται μέ τόν έλληνικόν κλασσικόν ρυ
θμόν. Κίς αυτά έβλεπε τόν .συμβολισμόν τής ένότητος καί τής ιδεολογικής αλ
ληλουχίας τών ιδόο χωρών. Έ βλεπεν, ιόμως, παραλλήλως, καί έΟαόμαζε καί τής 
’Αμερικής τό πρακτικόν πνεύμα. Τό στιγγραμιμά του, υπό τόν τίτλον «Πώς 
προοδεύουν αί ’Αμερικανοί», αποτελεί έναν ύμνον πρός τό πνεύμα αΰτό πον, 
έν τοότοις, ό ίδιος, προσωπικώς, οόδέποτε τό ιέφήριμοζεν. Έγνυ'ιριζεν, όμως, τήν 
χρησιμότητα του καί τό μετέφερεν είς τά βιβλία του, διά λογαριασμόν τών 
όιμογενών. Λιά νά τό κάμουν κτήμα των. Νά τό πιστεόσουν. Καί νά τό χρησιμο
ποιήσουν (5); μέσον πρός τήν έπιτυχίαν καί τήν πρόοδον.

"Ε λ λ η ν !

I Ιάντως, κατιόρΟωσε νά μείνη, είς τήν χώραν αυτήν, "Ιϊλλην όλοκληροι- 
τικός, εις πάσαν σκέψιν .καί πάσαν έκδή,λωσίν του. ’Έμεινεν "Ελλην, όπως ήλ
θε, καί, Οά ήμππροΰσα νά ίσχυρισΟώ, άν έπριίκειτο περί άλλου προσιόπου, καί 
αν ύπήρχεν οίονδήποτε περιΟώριον, ότι έγινε περισσότερον "Ελλην. Τούτο, ό
μως, ήτο ιάδΰνατυν. Λέν υπήρχαν περιΟιόρια, ούτε διά τό περισσότερον, ούτε 
διά τό καλύτερον. Ί  ίλΟε ιμαχητικός καί έμπνευσμένος καί έάν μοΰ έπιτρέπετε 
τήν εκφρασιν απόλυτος "Ελλην. Καί ήμεινεν άδκίφΟορος, αλύγιστος καί α
διάλλακτος καί ύοραίος, ί« ό  τήν έννοιαν αυτήν, έιυς τό τέλος. Άνέπνε.ε, έβλεπε 
καί ένοιιοΟε τήν Ελλάδα. Μόνον τήν Ελλάδα. Είς αΰιήν, είς τόν βίομύν της, 
Οά προσφέ.ρη άκόμη, όπως μάς λέγει, ή Κυπρία Έλληνοαμερικανίς ποιήτρια, 
Χρυσταλλένη Λουκαΐδου, καί αύτό τό στεφάνι, τής δόξης ίου. Ο ί στίχοι τής 
καλής μας φίλης έγράφησαν Λ,λίγους μήνας πρό τοϋ θανάτου ιοϋ Λημητρίου 
Καλλιμάχου, ώοάν ή ποιήτρια νά προησΟάνΟη τόν χαμόν του.

’Α θ ά ν α τ ο ς 1.

(Σ τον Λημ. Καλλίμαχο)

Στον ’Όλυμπο ανθίσανε 
οί δάφνες .κι’ οί μυρσίνες 
κι’ ήλθε ή δόξα κι’ έκοψε 
στεφάνι, γιά νά πλέξη 
σ’ Εκείνον πού έστησε βωμό, 
τοΰ ιδανικού στά ξένα 
καί τήν Π ατρίδα τίμησε 
σέ πόλεμο κι’ ειρήνη.
Καί νάτος φθάνει ατάραχος,
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γαλήνιος διαβαίνει
κι’ από τά χέρια τ’ άχραντα
έπήρε τό στεφάνι
που ή ’Αθανασία τουδωσε
αντάξιο έπαθλό του.
Μά ούτε στιγμή δέν τό κρατεί, 
μέ βήμα αργό τό φέρνει, 
καί στής Πατρίδας τόν βοιμό 
τ’ άπόθεσε καί κείνο 
κι’ είπε, Ελλάδα μου γλυκέ ιό, 
πολυβασανισμένη, 
για ,σένα πάντα έ,μόχθησα, 
καί τώρα τό στεφάνι
που ή Θεά μοΰ πρόσφερε, .
στά πόδια σου τ’ αφήνοι.

Τά πάθος του διά τήν ‘Ελλάδα

’Αλλά πώς ό Καλλίμαχος ί,λάτρευε τήν 'Ελλάδα, είς ποίαν εκτασιν καί 
μέ ποιον πάθος, μάς τό αποκαλύπτει, άν προτιμάτε, καί τό έξης ανέκδοτον:

Προ είκοσι περίπου £τών, ήμουν προσκεκλημένος του, μεθ’ ενός άλλου φ ί
λου, είς τήν γραφικήν έκκλησίαν τής Κοινότητος, είς τήν οποίαν τότε ύπηρέτει 
ώς 'Ιερατικός Προϊστάμενος. Είς τήν έκκλησίαν τού Σιτάτεν ’Άϊλαντ. Μετά τήν 
λειτουργίαν, μάς προσέφερε καφέ, έκεΐ είς τόν φιλόξενον κήπον τού ναού, 
όπως τό ήθελε καί μάς ίιπέσχετο ότι θά έκαμνε. Αίσθημα έγκαρδίου φιλίας καί 
αγάπης, από μέρους του, καί αγάπης καί σεβασμού ίδικοΰ μας, καθιστούσε 
αλησμόνητοι· τήν στιγμήν καί τήν ωραιότητα τού τοπείου. Καί ό Καλλίμαχος ήτο 
στις καλές του. Ή το  ήσυχος, ήρεμος, ευχαριστημένος, ομιλητικός καί. . . απο
καλυπτικός. Τού ελεγα, μεταξύ τών άλλων, νά καταγίνη μέ τήν συγγραφήν 
τής ιστορίας τού Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Τής ιστορίας του.

—  Μά τήν αλήθεια, μοΰ άπαντά, είναι περίεργο πώς γράφεται, καμμιά 
φορά, κι’ αυτή ή ιστορία. ’Ελάτε μαζί μου, αγαπητοί φίλοι. Πάμε πίσω μερι
κά χρόνια. Πάμε στήν έποχή τών Βαλκανικών Πολέμων...

» Είμαΐστε, λοιπόν, στραιτοπεδευμένοι, λίγο $ξω από τό Δοξάτο. Μέ τήν 
βοήθεια τοΰ Θεού, νικηφόροι είχαμε φτάσει εως εκεί. Μεγαλώναμε τήν 'Ελ
λάδα, φίλοι μου. Καί είμαστε ευτυχείς καί υπερήφανοι. Πολεμάγαμε, αδελφέ. 
Πουλιά στον αέρα πιάναμε. Τήν άλλη μέρα θά κάναμε τήν γενική έπίθεσι. Γιά 
νά καταλάβωμε καί τό Δοξάτο. Ή λθεν, δμως, ή διαταγή. Ή  διαταγή από τό 
Ά ρχιστρατηγείο, σιορ Μαρκέτο. . .  Διατάσσσμεν, ελεγεν ή διαταγή, όπως κα
τά τήν έπικειμένην κατάληψιν τού Δοξάτου, μή καταστροφή τούτο ύπό τών μο-
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νάιδων ιμας, δ ιό τι οι Βούλγαροι, απερχόμενοι, θά  έπιΐδιώξουν, ώς πληροφορού- 
μεΟα, να τό καύσουν δια  νά άποδώσουν τό γεγονός είς τόν 'Ελληνικόν Σ τρα
τόν καί νά τόν δυσφημήσουν διεθνώς.

Καί τί εγινε; τών έρωτώ.
’Ά ! μοΰ άπαντά. Τ ί εγινε; Τό καταλάβαμε και, τό κάψαμε, άδελιρε.

Τοΰ λέγω, προσποιούμενος τόν εκπληκτον:
Τ ί Εννοείτε, Λόκτυιρ, με ατιτό τό «κάψαμε»; Ι ’ιά τό όνο,μα τοΰ ΙΙανα- 

γάΟου Ο εοΰ!
Μά ναι, ναί, τό κάψαμε, μοΰ άπαντά.
’’Ο χι, τού λίγοι καί τό « κ ά ψ α μ ε » !  Τό σχήμα σας, Αίδεσιμώτατε; 

Στρατιωτικός ίερεύς εΐσαστε. Δηλαδή καί έσεΐς;· ■ .
Ί 'ά  μάτια του, πίσοι άπό τά γυαλιά, πετοϋααν σπίθες. Ί Ι  όψις του είχε 

λάβει ίίκιρρασιν ψυχρότητας, δισταγμοί) ,καί πονηριάς, όμοιας μ ί ίκείνην που 
λαμβάνει, ίνιάπιον τοΰ ίξαμολογητοΰ του, ό άνΟριαπος πού βαρύνεται με κάτι 
ιό κακό, Ιδιά τό όποιον, όμοις, ί.ν τελευταίμ αναλύσει, είναι, κατά βάθος, υπε
ρήφανος.

Καί μοΰ Επαναλαμβάνει σταθερά:
Ναί, ναί, Μπρόδερ Μαρκίτος. Τό καταλάβαμε καί τό κιίψαμε όλοι 

μαζί. "Ολοι. Μά Κτοι. μεγαλώσαμε τήν Ελλάδα. Τόν θεό  είχαμε μαζί μ α ς !
Μά κάτι μάς είπατε καί διά τό πώς γράφεται ή ιστορία, Λό,κτιορ.
Ναί, ναί, μά; λέγει, Οά δήτε πώς γράφεται, καμμιά φορά, κι’ ή ίσιο· 

ρΐα. "Τσιερα άπό πέντε - έζ χρόνια πού ήλθα στή Ν ία 'Τόρκη, στήν Βιβλιο
θήκη ιών ·12 Δρόμων, ευρίΟηκα μπροστά σ’ ?να 'βιβλίο, γραμμίνο άπό "Ι'λ- 
ληνα, πρώην αξιωματικό, καί μ ί τόν τίτλον. . . άκουσον, άκουσον. Τόν τί
τλον: οιΙΙώς οΐ Βούλγαροι Ρκαψαν τό Δοξάτο γιά νά συκοφαντήσουν τούς "Ελ
ληνες οιό Εξωτερικό»!

Πολεμική καί 'Ύμνοι

Τόσον άκρατο; καί απόλυτος ήτο ό πατριοιτισμός τοΰ Καλλίμαχου. Τόσον 
πολύ ιίνεπνέετο από τό Ο ΡΑ Μ Α  τής Φυλής καί τοΰ Γένους. Λι’ αυτό καί κάθε 
τι τό ήοοΰκόν, κάθε πράξις, κάθε ιέπίδο,σις πού συνεδίετο τιμηπκώς μί τήν 
Ελλάδα, ενρισκεν είς τό πρόσωπόν του πιστόν καί άδιαφιλυνείκητον φίλον, 
θαυμαστήν καί ύποστηρικτήν. Έξόμνησεν, όσον ούδείς, τόν Έλληνοαμερικανόν 
ήριοα Γεώργιον Ντιλμπόΰ. Τοΰ έΟιμιζε τήν ήροιΐκήν 'Ελλάδα. Τό 2:1. Τούς 
Βαλκανικούς ΙΙολέμους. Τό Λοξάτο του! Έξήμνησεν, είς μίαν καί δύο καί χι- 
λίας περιπτιόσεις, τό ήγετικόν σθένος καί τήν μεγαλαφυΐαν τοΰ Μεγάλου Έ - 
λευΟερωτοΰ, τοϋ ’Ελευθερίου Βενίζέλου, τοΰ όποιου όλόκληρον τό ’Έθνος με 
τιμήν καί κατάνυξιν, έορτάζει, τιόρα, τήν πρώτην ΙΟΟετηρίΐδα, άπό τής γεννέ- 
σεώς του. Τόν εβλεπεν ωσάν συμπλήρυιμα τοΰ Ο ΡΑ Μ Α Τ Ο Σ  του. Άλύτριοτος
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τής Θράκης δ ίδιος, συνεκινεΐτο έκ βαθέως άπό τά μεγαλουργήματα τοΰ Έ - 
λευθερωτοϋ. Κ αι τοΰ έγραψε τούς ύμνους και τούς διθυράμβους. Τ ά  άρθρα, 
πού ήσαν τραγούδια καί ή σαν ψαλμοί καί ήσαν πάθος καί πίστις. Καί ήσαν ή 
προσευχή καί ή ελπίς καί ή έπιβεβαίωσις τοΰ ιμύθου καί τοΰ θρύλου, τής ιστο
ρίας καί τής προϊστορίας τοΰ Έλληνικοΰ Φοίνι,κος.

Αύτό: Ν ά ύμνήσωμεν, νά ύποστηρίξωμεν καί νά έξωραίσωμεν τό άέναον, 
τό ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό ν  τής Φυλής. Τό περισσότερον άπό τό ολίγον. Τό καλύ
τερον άπό τό καλό. Τό μεγαλύτερο άπό τό μεγάλο. Ε ίς αύτό θά εΰρωμεν τόν 
Καλλίμαχον άκούραστον εργάτην, Ιμπνευσμένον, άλλά καί άνοικτίρμονα μαχη
τήν. Ά π ό  εκεί ξεκίνα δ άγων του, άπό αύτό διέπεται, είς αύτό άναλίσκεται, 
διά νά νικήση καί νά άνέβη πρός τήν κορυφήν. Ε ίς αύτήν τήν φιλοδοξίαν τό 
περισσότερον έστηρίζετο ή φιλία του μέ τόν Πατριάρχην Μεταξάκην. Τό ΐδιο 
καί ή συνεργασία το-υ μέ τόν Μητροπολίτην καί μετέπεντα ’Αρχιεπίσκοπον καί 
’Αντιβασιλέα Δαμασκηνόν, πού μέ τό τότε είς τήν χώραν μας ταξίδιόν του ήλ- 
λαξε τήν άθλίαν τής εποχής εκείνης εκκλησιαστικήν μας κατάστασιν καί προε- 
λείανε τό έδαφος διά τήν άφιξιν τοΰ ήδη Οικουμενικού ΙΙατριάρχου μας κ. Ά - 
θηναγόρα. Ά π ό  αύτό τό κίνητρον έξεστράτευσε διά νά καταστήση πραγματι
κότητα καί τήν ίδρυσιν τής Θεαλογικής μας Σχολής.

Καί άπό τό ίδιο κίνητρον διακατείχετο, δταν έπολέμει διά νά ματαίωση 
τήν άγοράν τοΰ Καθεδρικού μας Ναού είς τήν έκπεσμένην περιοχήν, δπου καί 
τώρα εύρίσκεται. Τό ίδιο κίνητρον, δ ίδιος δρκος, τό αύτό πάθος τόν ύπεχρέω- 
σε νά κατέλθη, ταραγμένος καί έξαλλος, είς τόν άγώνα εναντίον τής Ά χέπα , 
δταν ή μεγάλη μας Ό ργάνω σις έφάνη, πρός στιγμήν, δτι ηύνόει τήν άρνησιν 
τών Ιερών καί δσίων τής Φυλής καί τοΰ Γένους, τήν άρνησιν τής Ελληνικής 
Γλώσσης, τής παραδόσεως καί τών υποθηκών μας.

Ε ύτυχισμένος καί υπερήφανος

Μέ τόν άείμνη,στον Ά νρύ Γκρεγκουάρ, θά συνδεθή δ Καλλίμαχος μέ 
αίσθημα φιλίας, όχι μόνον διότι θά θαυμάζη τόν φιλελληνισμόν του, άλλά, κυ
ρίως, δ Γκρεγκουάρ εγραι[ιε καί μάς έδωσε τό εργον « Ό  Διγενής Ακρίτας», 
εργον πού ηλέκτριζε καί άνεστάτωνε τήν πατριωτικήν ψυχήν καί τό άγωνιστι- 
κόν πνεΰίμα τοΰ Καλλιμάχου. Καί θά συνδεθή δ Καλλίμαχος καί μέ τόν Καθη
γητήν Κάρολον Μπράουν, τόν μέγιστον Ελληνιστήν, δπως καί μέ άλλους έκ- 
προσώπους τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών τής χώρας μας. Θά άλληλογραφή 
πάντοτε μέ τόν Οικουμενικόν μας Πατριάρχην. Θά σκέπτεται, θά εργάζεται 
κάθε στιγμήν, καί θά άναλίσκεται διά τήν 'Ελλάδα του, διά τήν Φυλήν του καί 
τήν ’Εκκλησίαν του. Καί τά χρόνια θά  περνούν! Καί ή Ό μογένεια θά τόν 
αισθάνεται καί Οά τόν σέβεται καί θά τόν καμαρώνη, κάθε χρόνον, είς τήν 
κορυφήν τής έθνικής μας Παρελάσεως, εύτυχισμένον καί ύπερήφανον, μέ τήν
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στρατιωτικήν του στολήν καί τά αγαπημένα του παράσημα, ευθυτενή καί «γέ- 
ραστον, δι’ όλίγην ώραν, διά νά έμπνέη καί νά συγκινή.

Τό "Ιδρυμα τοΰ 'Ελληνισμού

Ό  Καλλίμαχο; εζησε' καί προσέφερε τήν ζωήν ιου εις το "Ιδρυμα τοΰ 
Ελληνισμού πού ονομάζεται «’Εθνικός Κήρυξ». (“)ά πρέπει, Ομως, νά σπεύσω 
νά διευκρινίσω, ότι τά μέγεθος τής προσωπικότητάς του τόν καθιστούσε, εις 
τήν έφημερίδα, Ιδίως κατά τήν περίοδον lit Hi I it .‘15, ,μέ μικρά διαλείμματα, 
εκείνο πού όνομάιζαμεν κριίτος έ.ν κράτε.ι. Καί εϊμεΟα υπερήφανοι Λι’ αυτό. ΕΧ- 
μι-Οα υπερήφανοι διότι ό Καλλίμαχος, μ ί ο,τι ήτο, δ,τι προσέφερε καί ό,τι άν- 
ιεπροσιόπευι ν, άπετέλει καί ό ϊδιος ί’να "Ιδρυμα τοΰ 'Ελληνισμού καί τού Έ 
θνους. Είς τό παρελθόν, πράγματι, ιώδεις ήτο γνωστότερος τοΰ Καλλίμαχου 
είς τήν ’Αμερικήν. Ούτε ό «Εθνικός Κήρυξ». ' 11το, άλλωστε, αδιανόητος ό 
διαχωρισμός. Καί, ακόμη τώρα, ή σκιά του εάρίσκεται μεταξύ μας. Καί μας 
τονώνει είς τόν αγώνα μας. Καί μάς έμ πνέει. Καί μάς όδηγεΐ,

"Εζησε πτω χός

Τόν τελευταίου καιρόν, ιόν ίθλίπαμεν ολιγιόπρυν. 'Έμενε εις τό σπίτι. 
Ά λλ’ ήτο συνεχώς είς τόν νοϋν καί τήν σκέψιν μας. 'Ο  θάνατός του, όλοι τό 
γνωρίζομεν, μάς άφησε τό άουμπλήρωτυν κενόν. Λείπει άπό τόν Ελληνισμόν, 
λείπει άπό τήν Πατρίδα, λείπει άπό τό "Εθνος. Μέσα είς τούς τίτλους τής τι
μής, υπάρχει καί έ,κεΐνος τής πενίας τοΰ άνδρέτς. "Εζησε πτωχός. ’Απίθανε 
πιτισχόπαιτος. Ί Ι  σύνταξίς του τοΰ Ιερατικού Σ ιώδέισμου καί τοΰ «Εθνικού 
Κήρυκος» μόλις ιού έπέτρεπε ν’ ανταπεξέρχεται είς τάς όποχρειόσεις τών α
ναγκών ιού πτωχικού, μετρημένου καί πειΟαρχημένου (ίίου του. Καί άπό αύτά, 
τιι έλιίχιοια, έδαπάνα μέγα μέρος διά νά άγοράζη (ίιθλία καί περιοδικά.

"Οταν Οι'ι γραφή ή πολύτομος Ιστορία τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμερικής 
καί νά γραφή τό συντομώτερον, Σεθασμιώτστε Λέσποτα ό Λημήτριος Καλ
λίμαχος 0ά λάθη έκεΐ τήν Οέ.σιν πού τοΰ ανήκει. Καί ιέκεί, .μαζί μέ τούς στίχους 
τής Χρυσταλλένης Λουκαΐΐδου, 0ά καταχωρηΟοϋν, άσιραλώς, καί οι στίχοι πού 
ό χαμός του ένέπνευσεν είς τήν άλλην Έλληνοαμερικανίδα ποιήτριάν μας, τήν 
Βενετίαν Καπετανάκη:

Κ αλλίμαχους τής Φυλής αγώνες μονάχος 
Ά  γωνίστηκες ακλόνητος σαν θράχος 
Λ όγος όαθύς καί ζωή γίγαντα στοχασμού 
Α άμπεις φάρος έσύ ξενητεμένου 'Ελληνισμού 
Ί  δεολόγος, άφθαρτος, 6 'θεολόγος σου κάματος!
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Μ έ τους αθάνατους διαβαίνεις αθάνατος!
Ά  ναλώθηκες νοσταλγός στών Γιγάντων τή γή 
X αράζοντας τό δρόμο στη Μάννα μας πού δδηγεΐ 

Ό  ρθή, ακέραια. Συνείδηση και ’Ιιδέα 
Σ  τήν «’Ιθάκη» σου δοξασμένος είσαι, Ό δυσσέα!. . .

Σ ά ς  ευχαριστώ».

Φ Ο Ρ Ο Σ  Τ ΙΜ Η Σ  ΕΙΣ Τ Ο Ν  Α Ε ΙΜ Ν Η Σ Τ Ο Ν  Δ Η Μ . Κ Α ΛΛ ΙΜ Α Χ Ο Ν  
Η Δ ΙΑ Λ Ε Ξ ΙΣ  Τ Ο Υ  'Φ ΙΛ ΙΚ Ο Υ ,, Τ Η Ν  21 ην ΙΑ Ν Ο Υ Α ΡΙΟ Υ  Ε Ν Ω Π ΙΟ Ν  

Π Υ Κ Ν Ο Τ Α Τ Ο Υ  Α Κ Ρ Ο Α Τ Η Ρ ΙΟ Υ

Η  Ο Μ ΙΛ ΙΑ  Τ Ο Τ  Σ Β Β Α Σ Μ ΙΩ Τ Α Τ Ο Τ  Α Ρ Χ ΙΕ Π ΙΣ Κ Ο Π Ο Υ  Κου ΙΑΚΩΒΟΥ

'Ο  άγωνιστής κρίνεται άπό τό άγωνιστικόν μένος καί σδένος 
του. — Χαροπάλευε ό Καλλίμαχος μέ τήν ματαιότητα. — Ή  τε 
λευταία του μάχη ήταν καί ή πλέον νικηφόρος τής ζωής του. — 
Ή  πρωτοτυπία του. — Ψυχή άτίδαση σάν τόν 'Ελλήσποντον. — 

Τό Καλλιμάχειον άριστεΤον γραμμάτων

« Ό  Καλλίμαχος αγωνιστής, ό (άγωνιστής που μάχετα ι γιά καλλίνικα αγω 
νίσματα, κρίνεται ή πρέπει νά κρίνεται —  όχι τόσον άπό τους θριάμβους καί 
τάς νικάς του, δσον άπό τό άγωνιστικό μένος καί σθένος του ή οπως Οά έλέ- 
γαμε άλλοιώτικα άπό τό πνεΰμα, πού τόν παρορμά στους αγώνες του.

Πολλές φορές ή αρετή τοΰ αγωνιστή πρέπει νά κρίνεται άπό 
τους αγώνες, που χάνει ή πού φαίνεται δτι ιχάνει. Αύτό τό κριτήριο θά- 
πρεπε νά προτιμούμε σαν Χριστιανοί καί σάν 'Έλληνες πού είμαστε. Ή  
στάΟμισι πάνω σ’ αύτό τό κριτήριο είναι ή πειό ρεαλιστική στάθμισι μιας 
προσωπικότητας πού ξπερνά τά κοινά ανθρώπινα μέτρα καί σταθμά.

Τοϋ Χριστού ό θάνατος ήταν μια φαινομενική ήττα. ΤΗ ττα κατά κράτος. 
Μονάχος του ξεψύχησε σαν δ έσχατος τών θνητών. Καί έγκαταλειμμένος 
καί άπό τούς φανατικούς λάτρεις του ακόμη. Π αρ’ δλα ταΰτα —  τά φαι
νόμενα —  κανένας θάνατος δέν κρίθηκε σαν νίκη καί θρίαμβος, δσο δ θά
νατος τού Χριστού.

’’Αν ήταν καί τών Χριστιανών, δ δικός μας, δ θάνατος τέτοιος, ίσως 
νά μή υπήρχε τόσο κακό στον κόσμο δσο υπάρχει σήμερα. Θυμάμαι ζωντανά, 
ζωντανώτατα, τόν θάνατο ή καλύτερα τήν τελευταία πάλη τής ζωής πρός τόν 
θάνατο στήν περίπτωσι τοΰ Δημητρίου Καλλιμάχου.
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Το κρεθβάτι .του, ?να κΐπό τά πολλά —  ανάμεσα στα άλλα ■— σ’ ένα 
μεγάλο θάλαμο, τόν προθάλαμο τοϋ θανάτου. ’Έτσι. μοΰ φάνηκε σάν μπήκα 
orov μεγάλο ισόγειο θάλαμο τοϋ νοσοκομείου του. Μέ κλειστά τά μάτια, πού 
άναβαν σπινθήρες δυνατών έξάρσεων, ιμέ κλειδωμένο το στόμα άπό όπου 
ξεκινούσαν καταρράκτες ρητορικών φΟεγμάτιον, με. Ορομβιομένο τον έ.γκέ- 
ιραλο, που συνελάμβανε τές ποιο τολμηρές καί αστραφτερές Ιδέες, ένα κορμί 

κουφάρι τιναζόταν ακόμη άπό μερικούς ρόγχους καί σπασμούς. Μέσα 
ίου πάλευε μία ατίθαση ψυχή. Χαροπάλευε ό Καλλίμαχος μέ τήν ματαιότητα. 
Κανένας γάροι του άπό τους πολλούς θαυμαστές του. Έπλησίασα στην άκρη 
τών ποδιών μου τό ,κρεθβάτι του καί έσκυψα τό κεφάλι προσευχητικιί.

Ή  σκιά τής ζωής του

'Ένα σενιόνι ματισμένο από τές τομές που τοΰ Ικαμαν στιλ πόδια καί ατά 
χέρια οί, γιατροί μέ τές έ νέσει; ή , λ ." . ,.'. ς, τόν # σκέπαζε. Κι·’ άπό πάνω 
ιιιά γιγαντιαίιυν διαστάσεων σκιά: ή σικά τής ζωής τιιυ. Στάθηκα ευλαβικά, 
βουύά καί πονεμένα οιό πλάι του μέ κλειστέχ μάτια γιά νά άναμετρήσω καί 
να ουλλάβω στές αληθινές διασπάσεις της τήν μορφή, που γέμιζε κάποτε ιόν 
Ορίζοντα τής Έλληνοαμι ρικανικής ζιοής: τήν μορφή too Καλλίμαχου.

Ί’ά λόγια τοϋ ,έ,πικηδείου ύμνου ξεπήδησαν μπροστά ατά μάτια μου οάν 
πελώριες ανάγλυφες γραφές στον τοίχο, πάνω άπό τό προσκέφαλά του. «Ώς 
άνθ·ι;ς μαραίνεται», είπα μέσα μου, «αυτός που έκανε νά ανθίσουν τά καλύτε
ρα χρόνια τοϋ γραπτού λόγου, τοΰ κυρίου άρθρου καί τής πιό ρηξικέλευθης 
Έλληνοαμερικανικής δημοσιογραφίας είς τήν ’Αμερικήν». Κι’ υστέρα ή άλ
λη γραιφή: «Καί ά>; έίναρ παρέρχεται». Κ ι’ όμως, ίίΟρειψε ιτέκσα όνειρα, άνέ- 
στησε τόπους όιραίους όραματιπμοός είπα ό .Καλλίμαχος, σέ μια ,έ.πο- 
χή, πού οί, ’Έλληνες τής Α μερικής ήσαν τά σκύβαλα: οί, φτωχοί. καί οί κατα- 
φρονειμένιι*. Ινα'ι. έξαφνα ένοιωσα τόν έαυτό μου έ.παναστατημένο μπροστά 
στην τρομερή γραφή, ποτ'ι γίνεται στινήΟοις ό θλιβερός έ,πίλογος τής άνΟρώπι- 
νης ζιοής: «Καί διαλύεται πας άνθρωπος». 'Ό χ ι, είοτα: Λυτό δέν πρέπει, νά 
συμβή μέ, τόν Καλλίμαχο, πού πρέιλαθε πολλές φορές τή διάλυσι, πού μόχθη
σε τόσο σκληριά γιά τί) δομή τήν έκκλη,σιαστικο - φυλετική τοΰ σημερινοί' 
’ Λμε ρ ικαν ικοΰ Έλλη ν ι ,σμοΰ.

“Κφυγα μέ. τό αίσθημα, ότι αυτή ή τελευταία του μάχη ήταν μεγαλύτερη 
και, ίσιος ή πιό νικηφόρα τής ζιοής του, γιατί, έ.πάλευε γιά τήν αθανασία. Είμαι, 
βέβαιος ότι εί,σήλΟε σ’ αυτήν, καί, μάλιστα σάν ό γενναίος, σάν ό πιό (άξιος 
μέσα στους άξιου; μετανάστες. Ά πέώειξις τό γεγονός, fin  μιλούμε άπόψε γ ι’ 
αυτόν καί έλπίζω ι’ίχι, όπως μιλάμε συνήθως σέ φιλολογικά μνημόσυνα, άλλά 
σάν άνθρωποι, πού κινούμεθα .άπό τήν συνείδησι ένός χρέους, τοΰ χρέους που 
έχοημε απέναντι τοΰ έαυτοΰ μας, νά άξιοποιήΐσοημε τήν πνευματική του κλήρο-

^
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νομιά και νά τήν κάνουμε ζωντανή παράδοσι καί έθνικοθρησκευτική παρακα
ταθήκη.

Δημιουργός και έμπνευστής

Γιατί ώρισμένως έχουμε ιάνάγκη άπό μιά δική μας παράδοση ζωντανή, 
αληθινή, γνήσια καί χαρακτηριστικά έλληνοαμερικανική. Δημιουργό καί θε
μελιωτή καί ιέμπνευστή της προσωπικά θεωρώ τόν Καλλίμαχο καί μόνο. Διότι 
ό Καλλίμαχος τίποτε δέν αγάπησε όσο τόν Έλληνοαμερικανό καί τίποτε δέν 
εφιλοδόξησε τόσο δσο τό κοινωνικό, επιχειρηματικό, πολιτικό καί πνευματι
κό του άνέβασμα.

Ή  ακέψι του, ή γραφίδα του, ή έφημερίδα του, ό λόγος του, ή ζωή του 
δέν απλώθηκαν παρά γιά ν’ άγκαλιάσουν, νά ζεστάνουν καί νά διαμορφώσουν 
τήν 'Ελληνική Όμογένεια πάνω στον έξιδανικευμένο τύπο τοΰ ανθρώπου, πού 
διαπνέεται καί οδηγείται καί κινείται άπό δ,τι ωραιότερο «γνώρισε ό κόσμος: 
άπό τήν πίστι στις πνευματικές αξίες καί άπό τόν αΰτασεβασμό. Διαβάστε, τά 
βιβλία του, τά άρθρα του, δ,τι έγραψεν, δ,τι είπε. ’Έχουν μιά πρωτοτυπία, 
πού δέν έχει τήν σύγκρισί της. Ή  πρωτοτυπία τοΰ Καλλιμάχου είναι ή φιλο
δοξία του νά υδη τήν Όμογένεια νά παίρνη μιά ’ιδιαίτερη οντότητα, νά γίνε
ται παράγοντας επιρροής, νάχη τήν συνταύτισί της μέ ιδ,τι εύγενέστερο ή 
ίδανικώτερο μπορούσε νά υπάρξη κάτω άπό τόν ήλιο. Τήν αγάπησε μέ περι- 
πάθεια καί όντας νοΰς ευφάνταστος καί μαζί καί πειθαρχημένος ήθελε νά 
ίδή (οργανωμένη καί πειθαρχημένη καί τήν 'εκκλησιαστική καί τήν εκπαιδευ
τική καί τήν πολιτιστική συγκρότησι τής Όμογενείας. ”Αν είχε, δπως ώρι- 
σμένως είχε, πολλές ικανοποιήσεις, όχι άπό τις συνηθισμένες καί έφήμερες, 
άλλ’ άπ’ αυτές πού έχουν πνευματικό βάθος, ή μεγαλυτέρα θά έπρεπε νά είναι, 
δτι ό μόχθος του καρποφόρησε καί έγινε συνείδησις πολλών καί προ παντός 
τής ’Εκκλησίας. Τής ’Εκκλησίας, πού άλλον στόχο ή επιδίωξιν δέν έχει παρά 
τήν έξύ-ψωσιν τής Ό μογενείας σέ μονάδα, ίσχυρας πνευματικής δυνάμειος καί 
ακτινοβολίας.

Ό  ‘Ελληνισμός τής ’Αμερικής

Ή  παράδοσι του είναι δτι θά πρέπει νά συνέχιση ό ωργανωμένος Α μ ε 
ρικανικός Ελληνισμός, άν πιστεΰη (δπως καί πιστεύει, στο μεγαλύτερο του 
μέρος) πώς χρέος του είναι νά συνειδητοποιήση μέσα του, δτι πλάι στην 
Όδυσσειακή του ιδιότητα ν’ άναζητή τό καλύτερο έχει καί μία άλλη θεοπΐ- 
στευτη: νά είναι ό φορέας μιας έθνικοθρησκευτικής παρακαταθήκης: εκείνης 
πού κράτησε τήν συνοχή μας σαν Έ θνους καί σαν Εκκλησίας αδιάσπαστης, 
άφ’ δτου ήρχισε ή διασπορά μας, δηλαδή άπό τό 1453. Κ αί άναφέρομαι είς
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τήν παρακαταθήκην, οτι ή ένάτης ιμας σαν Ενιαίου καί αδιαιρέτου συνόλου, 
έγκειται στην πεισματιίρικη (έμμονή μας, οτι ειμεθα ό λαός τοΰ Θεοΰ καί τής 
ιστορίας.

Τούτο ήταν τό «πιστεύω» τοΰ Καλλίμαχου. Τοΰτο καί δ αγώνας του. Τού
το καί ή πνοή του: ή προ'ντη καί ή τελευταία, άφ ’ ότου ξεκΐνησεν από τήν Μά- 
δυτο, έως ότου ξεψύχησε στήν Κορώνα. ΤΙ ψυχή του ατίΟασση σαν τόν Ε λ 
λήσποντο, αί,υ'ινια, ασταμάτητα, αδέσμευτα, σαν παράδοσι. καί σαν πνευματι
κή 'διαθήκη: ή ζωντανή παράΐδοσι καί ή ΈΟνικαΟρησκευτική παρακαταθήκη 
τοΰ χημέννος, όσον και. άν φαίνετσα όξύμωρο τό σχήμα, ήθελε νά ϊιδή ώργα- 
νυιμένη καί. πειΟαρχημένη καί τήν Εκκλησιαστική καί τήν Εκπαιδευτική καί 
τήν πολιτιστική συγκρότησι. τής Όμογενεΐας.

Ά ν  είχε, όποις, ώρισμέ.νως είχε, πολλές ικανοποιήσεις, όχι άπό τις συ
νηθισμένες καί Εφήμερες, άλλ’ απ’ αυτές πού Εχουν πνευματικό όάΟυς, ή με
γαλύτερα ’Οά έπρεπε νά είναι, ότι δ μόχθος του καρποιρόρησε καί έγινε συ- 
νι ίδησι. πολλών καί πρό παντός τής ’Εκκλησίας. Τής Εκκλησίας πού άλλον 
σιόχον ή ΕπιΙδί,ωξιν δεν έχει, παρά τήν Εξύψωσι «ής 'Ομογενείας σέ μονιίιδα 
ισχυρός πνευματική; δυνάμειυς καί Ακτινοβολίας, τό μόνο πράγμα δηλαδή, 
ποό Οά τής Εξησφιιλιζε τήν Επιβίωσι καί διαιώνισι.

Ή  παριϊδοσι τοΰ Καλλίμαχου είναι ότι Οά πρέπει νά σύνταξη ό (οργα
νωμένος Ελληνισμός τής Α μερικής τές ΐδυνιίμεις του, πέος χρέος του είναι νά 
ιτυνιτίδητοποιήση μέσα του τήν αλήθεια, fin πλάι στήν ’( λδυσσειακή του ίιδιά- 
τηια ν* άναζητή τό καλύτερο, έχει καί ίμια (άλλη ’Οεοπίστευτη ιδιότητα: τοΰ νά 
είναι δ φορέας μιός ιΕΟνικοΟρησκευτικής παρακαταθήκης.

Άναφέρομαι. στήν παρακαταθήκη, ότι ή  Ενότης μας σάν ένός συμπαγούς 
καί ('«διαιρέτου συνόλου, ιΕξαρτάται. από τήν Εμμονή μας στήν πίστι, ότι θέλη
μα τοΰ Ηιοΰ, ικαί τής Ιστορίας πρόσταγμα, είναι νά πρωτοπορούμε σ’ ό,τι 
είναι ευγενικό καί ωραίο.

Τό Κ αλλιμάχειον

Τούτο ήταν τό «πισιεόω» τού Καλλιμάχου. Τούτο καί δ αγώνας του. Τού
το καί ή πνοή του: ή πράιτη καί ή τελευταία, άφ ’ ότου ξεκίνησεν άπό τήν Μά- 
δυτο, έως ότου ξεψύχησε στήν Κορώνα. ΤΙ ψυχή του, πολυκύμαντη, σάν τόν 
Ελλήσποντο, κυλάει, γαλάζια, καθάρια, ζωντανή, καί αΰτό Λά συμβαίνη γιά 
πολτόν καιρό, ιυσπου νά γίνη ή ψυχή τής ΙΙαραδόσεώς μας καί τής παρακα
ταθήκης ιμας. Αυτής που μόνη Οά μάς Επιβάλη στον σεβασμό τού σήμερα καί 
στήν Εκτίμησι τού αύριον.

Λέν θάθελα νά σφραγίσω τόν λόγο μου, χωρίς νά πώ, πώς άπό αύτήν τήν 
πίστιν της παρορμωμένη ή 'Ιερά  μας ’Αρχιεπισκοπή, ΕΟέσπισε τό «Καλλιμά-
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χειον ’Αριστείου Γραμμάτων» για τήν καλύτερη καί θετικώτερη πνευματική 
προσφορά, πού θά  ήταν 'δυνατόν νά συγγραφή από Έλληνοαμερικανόν τεχνί
τη τοΰ λόγου καί λάτρη τοΰ πνεύματος τοΰ Χριστοΰ και τής 'Ελλάδος. ΙΙέρυσι 
τό «Καλλιμάχειον» άπενεμήθη στον Σ ήφ η  Κάλλια, .συγγραφέα τοΰ προσκυ- 
νηματικοΰ πονήματος: άΔημήτριος 'Καλλίμαχος, μιά άρτια αγωνιστική συ- 
είίδησι».

’Εφέτος θά προσφερόταν ώς «ΓΚ ΡΑ Ν Τ » σ’ εκείνον πού θά καταπια
νόταν μέ τήν άναίδύφησι τοΰ ιστορικού αρχείου τών Ηνωμένων Πολιτειών καί 
θά επιχειρούσε τήν συγγραφή, επί τή βάσει Ιστορικών τεκμηρίων, τής ιστο
ρίας τής 'Ελληνικής Μεταναστεύσεως στήν ’Αμερική! Τίποτε άλλο, κατά τήν 
γνώμη μου, δεν θά ταίριαζε σάν μνημόσυνο ιστόν Καλλίμαχο άπό μιά τέτοια 
άφιέρωσι - Επιστέγασμα τών δικών του καλλιμάχων πνευματικών αγωνισμά
των, πού αφιέρωσε στον "Ελληνα Μετανάστη.

Ο Μ ΙΛΙΑ ΤΟ Υ  Υ Π Α Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Τ Η Σ  Γ Κ Α Π Α  κ. Π Ε Ρ . Λ Α Ν Τ Ζ Ο Υ Ν Η  

ΚΑΤ 11ΡΟ Ε Δ ΡΟ Υ  Ε Λ Α IΙΝ Ο Α Μ Ε ΡΤ Κ Α Ν ΙΚ Ω Ν  Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΩ Ν  Ν. Υ Ο Ρ Κ Η Σ

Καλλίμαχος, ό πρόεδρος της όρόοδοξίας — ό διανοούμενος καί 
ό έρχάτης δ,τι καλού καί μεγάλου αντιπροσωπεύει ή φυλή— έμ- 
ψυχωτής καί ένδαρρυντής τών όμογενών — είς τό ένα χέρι τόν 

Σταυρόν, είς τό άλλο τό τουφέκι

Αισθάνομαι εξαιρετικήν ευχαρίστηση1 καί τιμήν, διότι έλαχεν είς εμέ 6 
κλήρος νά 'αντιπροσωπεύσω τήν Ώργανωμένην Όμοιγένειαν είς τήν έκδήλω- 
σιν αυτήν, τήν όποιαν θεωρώ ώς μίαν άπό τάς Επιτυχέστερος τοΰ «Φιλικοΰ», 
άπό τής ίιδρύσεώς του καί έντεΰθεν.

’Αντιπροσωπεύω, τήν στιγμήν αυτήν, τήν έθνικοθρησκευτικήν Γκάπα καί 
αντιπροσωπεύω καί τήν ’Εθνικήν 'ΟμασπολΙδίαν τών Σωματείων τής Μείιζο- 
ντ,ς Νέας 'Τόρκης. ’Αλλά αντιπροσωπεύω καί κάτι, έξ ίσου σπουδαΐον. Καί 
τοΰτο είναι ό δεσμός, τόν όποιον ό ιάείμνηστος Καλλίμαχος είχε δημιουργή
σει μέ όλους τούς παράγοντας τής 'Ομογενείας άτομικώς. Μέ δλους τούς πα
ράγοντας, πού ήκολούθουν τόν δρόμον, πού είχε χαράξει ώς εθνικός κήρυξ 
καί απόστολος τής 'Ελληνικής ’Ορθοδοξίας καί τών 'Ελληνικών ιδανικών, ό
πως -καί ό ίδιος τά άντεπρασώπευε καί τά ΕκαλΑιέργει, χωρίς ανάπαυλαν, χω
ρίς κούραισιν, χωρίς λιποψυχίαν.

Οί, συνεργάται μου εις τήν 'Ομοσπονδίαν, έπί κεφαλής τών 'Ελληνικών
3
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Σωματείων ιμας, οι ισημερινοί καί οί παλαιότεροι, έγνώρισαν τόν Καλλίμα
χον, είτε εκ προσωπικής Επαφής, είτε ιέκ φήμης. Κ α ί έμαθαν καί να τόν θαυ
μάζουν καί νά τόν υπολογίζουν καί νά τοϋ παραστέκωνται, 'διότι ένοιωθαν δτι, 
είς τό πρόσωπον τοϋ Καλλίμαχου, έζη καί Ιμάχετο ό πρκχισπιστής τής ’Ο ρ
θοδοξίας, ό .σκαπανεΰς roil Ελληνικοί" γοήτρου, ό πολεμιστής τών Βαλκανι
κών ιΐ ίολέμων, ό άνΟριοπος καί ό διανοούμενος καί ό έργάτης δ,τι καλοΰ καί 
μεγάλου αντιπρόσωπε όει ή Φυλή καί τό Γένος.

Ό  σεβάσμιος τής οίκογενείας

Είς τήν μνήμην του τοποθετώ, αυτήν τήν στιγμήν, τά λουλούδια τής 
Αγάπης καί τοϋ σείίασμοΰ όλοκλήρου τής ’Οργανωμένης Όμογενείας.

Κίδικώς, ιός έ.κπρόσωπος τής Γκάπα, αισθάνομαι τήν κίνιίγκην νά εΐπω 
καί, τά έξης:

Κυ,λαιΓιεϊς πρός τήν μνήμην πιϋ Λρος Λημητρίου Καλλίμαχου καί θαυμα
στοί τοΰ μεγάλου έργου του, καταΟέ.τομεν τόν ,λτόανιοτόν τής εύγνοχμοσυνης 
μας, διά τάς πολυτίμους υπηρεσίας, τάς όποιας προοίφερεν, <ίφ’ ί.νός μέν, 
είς τους αγώνας διά τήν Απι λευΌέ,ρωσιν τών σκλαβωμένων περιοχών τής γε- 
νετείυας μας Ελλάδος, είς τους όποιους σημμετεΐχεν <>>ς ηρωικός πολεμιστής 
καί Ιερακήρυξ, κρατώντας στό ένα του χέρι, τ,'όν Σταυρό καί ατό άλλο ιό 
ντουφέκι, καί Ατρ’ έτέρου, διά .τάς Αδιάλειπτους προσπάθειας του, μέ έμπνευ- 
σμέ,να καί διδακτικά συγγράμματα, μ,έ διαλέξεις, με Λημοσιογρικρήμαιτα, έπί, 
μίαν πεντηκονταετίαν καί πλέον, διδιίο’κων καί διακρωτίζων καί κ<»0 οδηγών 
τήν Όμογένειαν καί πάντα Ανώτερυν πνεύμα τικώς άνθρωπον καί έ.νΠαρρόνιον 
πάντας, πρός διάδοσιν καί διατήρησιν τών ανεκτίμητων προγονικών μας θη
σαυρών, τής γλώσσης μας, τής θρησκείας μας καί τών παραδόσεων μας.

Γίγας τής Δημοσιογραφίας

Γίγας τής δημοσιογραφίας καί Εμπνευσμένος συγγρακρεός, κατέ.,λαΛεν, 
άπό τής νεότητάς του, περίλαμπρον Οέσιν Ανάμεσα είς τόν διανοούμενον κό
σμον, ώς ένας αριστοτέχνης λογογράφος καί ώς φιλόλογος καί ιστορικός συγ- 
γραφεΰς, δεκάδοιν διδακτικών έργων, τά όποια Αξίζει νά είναι τό ευαγγε
λίαν κάθε "Ελληνας ,καί κάθε ΑνιΟρόιπου πού θέλει, νά ζήση Λνίθρωπίνην 'ζω
ήν ,καί νά προπδεάση καί νά γΐνη δαικτυλοδειικτοήμενος.

Είς τήν ΈΟνικοΟρησκευτικήν μας Ό ργάνωσιν Γκάπα, ΰπήρξεν Από τά 
πρώτα στελέχη, ίιπηρετήσας αυτήν Επανειλημμένος, ώς 'Ύπατος ’Αγορη
τής, ώς Συντάκτης τοΰ Περιοδικού μας, «Βήμα τής Γκάπα», έπί δεκαπεντα
ετίαν, ώς &μ\|τυχωτής καί ένθαρρυντής απάντων τών Γ,κάπανς ,καί τών Ομο
γενών μας. Ε ίς άναγνώρισιν τών προσπαθειών του καί τών έν γένει θυσιών
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του, ή Ό ργάνω σίς μας τον άνεκήρυξεν Επίτιμον "Ύπατον ’Αγορητήν και 
Πατέρα τής Γκάπα καί, δτε έζη ακόμη 5 αείμνηστος, Ιδρύθη Στοά, ήτις έ
λαβε τό όνομά του, «Δρ Δημήτριος Καλλίμαχος». ’Ή δη άπό έτους, συγκεν
τρώνονται χρήματα παρά τών μελών μας ΐνα ίδρύσωμεν τό κτίριον τής «Κσλ- 
λι.μαχείαυ Βιβλιοθήκης τής Πκάπα», 'έν τή Α καδημία τοϋ 'Αγίου Βασιλείου, 
διά νά φωτίζη κα ί νά καθοδηγή τήν σπο<υδάζουσαν Νεολαίαν ιμας καί πάντα 
"Ελληνα. Α ΙΩ Ν ΙΑ  I I  Μ ΝΗΜ Η ΤΟΎ Κ Α Ι ΔΟΞΑ Ε ΙΣ  ΤΟ  ΟΝΟΜ Α ΤΟΎ.

Άλλά, πριν απομακρυνθώ άπό τό βήμα, έπιιθυμώ νά αναφέρω ότι μέ 
πολλήν εύχαρίστησιν καί ίκαναποίησιν ήκουσα καί έγώ δσα καί ό κ. Μπάμπης 
Μαρκέτος άνέφερε περί τοϋ «Φιλικού» καί περί τοΰ ρόλου, πού ήαποροΰμεν 
νά διαδραματίσωμεν, έάν, εις τό μέλλον, άσχοληθώμεν περισσότερον μέ τά 
θέματα καί τά  προβλήματα πού αφορούν τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλ
λον τοϋ 'Ελληνισμού τής Α μερικής. 'Υπερθεματίζω δσα ό αγαπητός φίλος 
καί συνεργάτης, κ. Μαρκέτος, είχε τήν καλωσύνην νά μάς είπη. Καί πράτ
τω τούτο καί ώς ένας εργάτης τού 'Ελληνισμού τής Α μερικής καί ώς υπεύ
θυνος τών ’Οργανώσεων, τών όποιων έχω ,τήν τιμήν νά ηγούμαι, άλλά και 
ώς άξιωματούχος καί συμπαραστάτης τού «Φιλικού», τού νέου αυτού 'Ιδρύ
ματος, ιός εΤιπεν ό κ. Μαρκέτος. Δ ιά νά άκολουΟήσωμεν, δμως, τήν νέαν αυ
τήν γραμμήν, θά πρέπει νά ίπολογίσιομεν περισσότερον είς τήν συμπαρά- 
στασιν καί τήν συνεργασίαν τοϋ «Εθνικού Κήρυκος». Ά λλ’ αυτά πρέπει νά 
τά εϊπωμεν, πλέον, ιδιαιτέρως.

Σ ά ς  ευχαριστώ.

I I  Ο Μ ΙΛ ΙΑ  Τ Ο Τ  Γ Ε Ν ΙΚ Ο Τ  Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ο Υ  Κου Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  ΓΚ Α Β Α

Τί θά ήτο ό έλληνισμός τής ’Αμερικής άνευ τής θερμουργοϋ 
πνοής τοϋ Καλλιμάχου. — Έπί κεφαλής σταυροφορίας. — Τά σχο
λεία  καί τό κλίμα έλληνικής παιδείας.—Θά ζήση έπ’ άπειρον...»

Ό  Δημήτριος Καλλίμαχος ύπήρξεν ένας μεγάλος "Ελλην, δστις ήνάλω- 
σε τήν εύγειή ΰπαρξίν του όλόκληρον διά τόν 'Ελληνισμόν τής Α μερικής, τόν 
όποιον έλάτρευσε μέ τήν άνεξάντλητον ιδύναμιν τής μεγάλης του ψυχής καί είς 
τόν όποιον έπίστευσε μέ πάθος έξικνούμενον μέχρι φανατισμού.

Αί ύπηρεσίαι καί ή έν γένει προσφορά τοϋ Καλλιμάχου πρός τόν 'Ελ
ληνισμόν τής Α μερικής είναι έκ τών έργων ιέκείνων τά  όποια προκαλοϋν τό 
άβίαστον ερώτημα, τ ί θά ήτο ό 'Ελληνισμός τής Α μερικής άνευ τής παρου
σίας καί τής θερμουργοϋ πνοής του.
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Είναι αναμφισβήτητον δτι ό Καλλίμαχος συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
ήρωϊκών μορφών τού "Έθνους. 'Τπήρξε τύπος ιεραποστόλου παλαιάς σχο
λής μέ ζέον εθνικόν φρόνημα, μέ Ενθουσιασμόν, μέ φαντασίαν, μέ πάλλουσαν 
καρδίαν. Έ άν συνέδαινε νά >ζή κατά τήν προ τής Εθνεγερσίας περίοδον, ευκό
λως δυνάμεΟα νά τόν φαντασθώμεν ώς Επιφανές καί ιδρών μέλος, ώς κόσμη
μα, Όά ιέλεγον, τής Φιλικής 'Εταιρίας. Έ αν δέ έζη κατά τούς σκοτεινούς χρό
νους τής δουλείας Όά εΐχεν «ποΌή έξοχος διδάσκαλος τοϋ Γένους, πρωτοστα
τών είς τήν ίδρυσιν Σχολείων, είς τά όποια ή κρυστάλλινη πλήρης φλογερού 
πατριωτισμού φωνή του Όά έδίδασκε είς τά Ελληνόπουλα τά  μεγαλεία τών 
αθανάτων προγόνων των, Όά Ε σφυρηλατεί είς αυτά ζωηρόν Εθνικόν φρόνη
μα, Όά τά Ενεψύχωνε καί Οά τά έπαόηγέτει είς τήν όόόν τών Εθνικών πεπρω
μένων.

'I I  μοίρα ή καλή τοϋ ’Έθνους τόν ίτοποθέτησε Εδώ είς τήν μεγάλην αύ- 
τήν χώραν, άκριΟώς καθ’ ήν στιγμήν ό Ελληνισμός τής Α μερικής διανόων 
τά πρώτα τον' Όήιιατα, εΤχεν ανάγκην φλογερών φωνών καί παλλομένων καρ
διών, είχεν ανάγκην ιεραποστόλου1. Καί Εξεπλήρωσε τήν αποστολήν ίου τού
την κατά τρόπον έμπνευσμένον, κατά τρόπον Επισύραντα τήν πάγκοινον Εκ- 
τίμησιν καί άναγνώρι.σιν.

ΑΙ ύπηρεσίαι του είς τήν Ε κκλησίαν

Είναι αληθές Γ»γι ό 'Αρχιμανδρίτης Καλλίμαχος προσέφερε μεγίιστας 
υπηρεσίας είς τήν Εκκλησίαν, άς μοί Επιτραπή όμως Εν τώ σημεία) τοΰτιρ 
νά Εκφράσω τήν πεποίΌησίν μου, δ α  ή Επί Εθνικού Επιπέδου άνεκτιμήτου 
αξίας προσφορά του ύπήρξεν, άφ’ Ενός μέν ή ΓχίΟυτέρα ριζωμένη πίστις του, 
ότι ή ΕπιΌίωσις τού 'Ελληνισμού τής Α μερικής ήτο άρρήκτως συνδεδεμένη 
μέ την διαιήρησιν τής ελληνικής γλώσσης καί άφ’ Ετέρου ή αδιάλειπτος προσ
παθεί ά του όπως δώση σάρκα καί όστά, μεταιβάλη τουτέστιν είς καθημερινήν 
πράξιν τήν πίιστιν του ταύτην. ’ Απόδειξής ή σταυροφορία, Επί κεφαλής τής 
οποίας ΕτέΌη διά την ΐδρυσιν όσον τό δυνατόν περισσοτέρων σχολείων καί κυ
ρίως τό δημιουργηΟέν καί είς αυτόν κατ’ Εξοχήν όφειλόμενον γενικώ- 
τερον κΐλΐμα Ελληνικής παιδείας, Εξ ιού προήλΟεν ή πάγκοινος πεποίΟησις, ότι 
άνευ σχολείων, είναι αδύνατος ή ϋπαρξις τοΰ Ελληνισμού. Έ π ί πλέον όπιο; 
δέον νά ΕξαρΟή ή κατανόησις, ήν ουτος Επέδειξε Επί τού ρόλου καί τής ση
μασίας Εν γένει τού Τύπου διά τήν εύόδωσιν πάσης Εθνικής προσπάθειας. 
Λιεΐ/δεν όρΌότατα Εν τή δημιουργία ελληνοφώνου ημερησίου Τύιπου Εν ’Αμε
ρική τήν απαραίτητον προϋπόΟεσιν διά τήν ΕπιΌίωσιν τού Ελληνισμού καί 
ύπήρξεν δ πρωτεργάτης τής ίδρύσεως τού «Εθνικού Κήρυκος».

Ό  ύποφαινι'νμενος ηύτύχησε νά γνωρίση τόν Καλλίμαχον καί διατηρεί 
ζωηράν τήν άνάμνησιν τής γνωριμίας του ταύτης. "Αν καί ούτος εύρίσκε/το
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πλέον -εις τάς δυσμάς τοΰ βίου του καί ιδέν πρέπει νά -λησμονήται οτι —  κατά 
τον Άριστοτέλην —  ό χρόνος είναι πάντοτε σκληρός και άτεγκτος τεχνίτης, 
έν τούτοις Ιδέν είχεν άπολέσει οΰτε τήν ζωηρότητα τοΰ παλμοΰ, ούτε τήν θέρ
μην μέ τήν οποίαν ιέπλησίαζε καί περιέβαλε όλα του τά  -έργα. Ή ρ κ ε ι νά τόν 
ήκουε κανείς δμιλοΰντα έπί θαμάτων, διά τά όποια ήνάλωσεν -αφειδώς τήν 
ζωήν του, Ιδιά νά άντιληφθή τήν ακτινοβολίαν του και νά πιστεύση οτι ό 'Ελ
ληνισμός τής Α μερικής, ό όποιος είχε τήν τύχην νά ποδηγετηθή είς τά ε
θνικά μας ιδεώδη άπό ήροπκάς μορφάς τοΰ ήθους καί τοΰ αναστήματος τοΰ 
Καλλιμάχου, ότι είναι ακατάλυτος, δέν ήτο δυνατόν καί τοΰτο είναι τό θέλη
μα τής 'Ιστορίας, -δέν είναι δυνατόν επαναλαμβάνω παρά νά ζήση έπ’ άπει
ρον, είς πείσμα τοΰ Χρόνου, τής μεγάλης άποστάσεως ιέκ τής Μητρός Ελλά
δος καί πάσης προσωρινής -έναντιότητος.

II Ο Μ ΙΛ ΙΑ  Τ Ο Υ  ΥΠΑΤΟΥ Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Τ ΙΙΧ  Α Χ Ε Π Α  Κου Κ. ΔΟ ΥΚΑ

Ή  ιστορία ένός έδνους γράφεται άπό τούς άρχηγούς του. — Ό  
Καλλίμαχος ήτο ιστορικός. — Τό έργον του εμπνέει νέαν ζωήν 

καί νέας έλπίδας. — Ά π έδ ε ιζεν  αύτοδυσίαν καί φιλοτιμίαν.

Τό έργον τοΰ Καλλιμάχου είναι τόσον πολυσχιδές καί καλύπτει τόσας 
υπηρεσίας προς τό ’Έθνος καί τήν Όμογένειαν, που δέν Όά μπορούσε κανείς 
σέ μιά τέτοια συγκέντρωση νά τό παρουσιάση όλοκληρωτικώς χωρίς νά άδι- 
κήοη σοβαρά τόν συγγραφέα.

Κατά συνέπειαν Ιδιάλεξα μίαν μόνον πλευράν ή όποία κατ’ εμέ τουλάχι
στον παρουσιάζει τό πιο φωτεινόν σημεϊον τής Εξαιρετικής φυσιογνωμίας που 
τιμώμεν σήμερον.

"Οπως όλοι γνωρίζομεν, ή ιστορία τοΰ ’Έθνους γράφεται άπό τους αρ
χηγούς του. Είναι Εκείνοι πού τοΰ δίδουν αΐγλην καί -δόξαν, πού τό ανυψώνουν 
ή τό όδηγοΰν είς τήν καταστροφήν καί τό όνειδος. Τά στάδια τής ιδόξης ή 
τοΰ αίσχους ένός λαού είς τήν μακραίωνα ιστορίαν του (αντανακλώνται είς τήν 
ζωήν καί τόν βίον τών αρχηγών του.

’Έτσι ,έπίστευεν ό Καλλίμαχος όταν έγραφε προ 30 ιέτών «Τά ’Έθνη 
μεγαλουργούν διά  τών αρίστων ηγετών».

Καί μολονότι ή ιστορία τής ζωής τοΰ Καλλιμάχου είναι ακόμη χθεΐσινή 
καί τά έργα του καί οί θυσίες του, τά όνειρά του καί όλες οί λεπτομέρειες τής 
σταδιοδρομίας του δέν έχουν ακόμη κριθή καί συγκριθή παρά μόνον άπό -συγ
χρόνους, -φίλους του καί -αντιθέτους, νομίζω ότι δυνάμεθα νά κρίνωμεν τήν
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επαύριον καί νά συμφωνήσουμε -μέ τούς παλαιούς του συνεργάτας και νά συγ- 
καταλέξωμεν τόν Δημήτριον Καλλίμαχον -μεταξύ τών αρίστων 'Ελλήνων τοϋ 
καλάμου καί τής σκέψεως, τών «ύπερπατριωτών» έκείνων πού -διέσχισαν Οα- 
λάσσας καί ωκεανούς, μέ μόνην τήν σκέψιν καί τόν νοϋν πώς νά καθοδηγή
σουν ιούς συμπατριώτας το)ν καί πώς νά ανυψώσουν τό 'Ελληνικόν όνομα καί 
rijv Ελληνικήν -Ιδιοφυίαν.

Κ αί όταν κάποτε «όποιος καταπιαστή νά συλλεξη καί νά σκιαγράφηση 
για τό μέλλον τά πρώτα χρόνια τής ομαδικής έξελίξεως τών Έλλήνυιν τής 
Αμερικής, μεταξύ τών πρώτων ηγετών μας τής πέννας καί τής σκέψης, με
ταξύ των πρώτων -διανοουμένων αρχηγών μας πρέπει να διάλεξη καί να πα
ρουσίαση στην κορυφήν τόν Δημήτριον Καλλίμαχον.

'Η πολυσχιδής του δράσις

Άλλα δέν πρέπει νομίζω νά τόν διάλεξη ιί>ς πολεμιστήν, μολονότι ό Καλ
λίμαχος έπαλέμησε στα βουνά καί στίς χαράδρες τής πατρίΐδος του καί ώς 
ίεροκήρυξ καί ιός άπλοϋς στρατιώτης.

Διότι πώς -άλλοιώς Οά κατ,ειπιάνειτο μέ τήν συγγραφήν τού βιβλίου του 
για ιόν Γεώργιον Καραΐσκάκη, τόν γυιό τής περιβόητης καλογρηάς, τόν Ρου
μελιώτη Νεοέλληνα στρατάρχη πού ό ιέγωϊσιμός του έπρίεδωοε τήν πατρίδα
του μά ατό τέλος ί-Ουοίαυε κι’ αυτήν τήν ζωήν του για r ήν δόξαν καί ι ήν
αθανασίαν της.

Καί ό Ίίλληνοαιμερικανός ίοιορικός τοϋ μελλονιο.; δίν πρέπει νά υυγκα- 
τιιλέξη τόν Καλλίμαχον <ί>ς δημοσιογράφον, μολονόη no κύριον εργον ίου 
ήταν τό τής δημοσιογραφίας, καί σχεδόν τα περισσότερό του χρόνια «δράσε 
καί μεγάλτοσε καί φάνηκε <ος αρχισυντάκτης τοϋ γηραιόν καί ακαμάτου καί 
πολυτίμου «’Εθνικού Κήρυκος» τής Νέας 'Τόρκης.

Καί δέν πρέπει νά κατατάξωμε.ν τόν Καλλίμαχον ύις κληρικόν, μολονότι 
ήτο απόφοιτος τής β ι ολογικής Σχολής τοϋ ’Εθνικού 1 Ιανεπι-οιημίου τυιν Α 
θηνών, διετέλεοεν ίεροκήρυξ είς τήν Αίγυπτον καί τόν Ελληνικόν Στρατόν, 
νπηρέτησεν ώς γραμμαπύς τοϋ Θρόνου είς τά Πατριαρχεία τής Α λεξάν
δρειάς, καί από τό I ί) I ·1, πού εφΟασεν είς τόν νέον τότε κόσμον, π-υ-τέ δέν 
είπαυσε νά ίερουργή είς διαφόρους έκκλησίας καί νά ύπηρετή ιός εφημέριος 
τών 'Ελληνικιών Κοινοτήτυιν τοϋ Μπρούκλιν καί τοϋ Σπάτεν "Λϊλαντ.

Καί δέν πρέπει «κόμη νά τόν χαρακτηρίσωμεν ώς συγγραφέα, μολονότι
ό Καλλίμαχος ιέξειλίχΟη είς πολυγραφώτατον "Ελληνα συγγραφέα, τοϋ ό
ποιου τό πνεύμα καί τήν γονιμότητα έΟαήμασαν ,καί ιέπήνεσαν μεταξύ πολ
λών ό τότε Αρχιεπίσκοπος ΆιΟηνών Χρυσόστομος, ό όποιος παρηκολούθει μέ 
καμάρι τήν ανθρωπιστικήν δρασιν τού Καλλίμαχου, καί ό "Ελλην κοινωνιο
λόγος Πλάτων Δρακούλης, ό -όποιος ιέπεκρότει τούς αγώνας καί τάς πρ-οσπα-
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θείας τοΰ Καλλιμάχου «προς φωτισμόν και ισυγκράτησιν είς τά πάτρια τών 
ξενιτευμένων ά'δελφών -μας».

Δέν πρέπει νομίζω νά χαρακτηρίσωμεν τον Δημήτριον Καλλίμαχον οΰτε 
ώς πολεμιστήν, οΰτε ώς δημοσιογράφον, οΰτε ώς κληρικόν, οΰτε ώς συγγρα
φέα, μολονότι ύπήρξεν όλα αυτά καί έδωσε μάχας καί διέπρεψε καί έπεκράτη- 
σεν εις όλους αυτούς τούς τομείς τής σκέψεως καί τής ιδιανοίας.

Ό  Κ αλλίμαχος ήταν ιστορικός

Κατά τήν γνώμην μου, ό Δημήτριος Καλλίμαχος έσποΰδασε καί έξειλί- 
χθη ώς ιστορικός, μέ τήν δαθειά έννοια τοΰ ιστορικού, ώς Χριστιανός Ιστο
ρικός, αφού τά πρώτα του βήματα ηύλόγηαεν ή μεγάλη τοΰ Χριστού μας 
Εκκλησία, ώς "Ελλην χριστιανός ιστορικός, διότι είχε γεμίσει μέ τήν αθά
νατη πατρίδα του καί στήν Ελλάδα του εβλεπε κάθε θειον, κάθε αθάνατον, 
κάθε καλό καί μεγάλο.

Τό έργον τοΰ Καλλίμαχου είναι ή ιστορία τών συνανθρώπων του, τά με
γάλα των έργα, οί διαμάχες τιον, ή πρόοδός των, τά μίση των, ή εύγενικιά 
τους καρδιά καί τά έλαττυχματά των, οί ζήλιες, τά πλούτη, οί κακομοιριές, τά 
προσωπικά πάθη, κάθε τι πού ξεχωρίζει τόν "Ελληνα όπου καί νά βρίσκε
ι αι, όπου καί νά ιδιαβαίνη.

Καί .στήν Α μερική βρήκε τήν μεγάλη ιδέα τής Ελλάδας του καί έκαμε 
ιόν «’Εθνικό Κήρυκα» ένα παγκόσμιο άμβωνα γ ιά  νά κηρύττη τό Χρυσό Ευ
αγγέλιο τοΰ Χρίστου καί νά διαλαλή παντοΰ καί πανταχοΰ τις μεγάλες ηθι
κές αλήθειες πού αντανακλούσαν στο Χρυσό Αιώνα τοΰ Περικλέους καί ήταν 
βασικά χαρίσματα τής θετής του πατρίδος ’Αμερικής.

ΤΙμεΐς προ παντός οί Έλληνοαμερικανοί, καί οί ’Αμερικανοί 'Ελληνικής 
καταγωγής πού θά  μάς διαδεχθούν είς αιώνα τόν άπαντα, πρέπει νά ε’ίμεθα 
ευτυχείς καί εύγνώμονες πού εΐχαιμε ένα Καλλίμαχο νά μάς νουθετή, νά μάς 
ί.παι.νή, νά μάς καυτηριάζη καί νά μάς δείχνη τόν δρόμον τόν καλόν, τής 
προόδου καί τής αρετής.

Τό έργον τοΰ Καλλίμαχου έμπνέει νέαν ζωήν καί νέας έλπίδας διά τό 
μέλλον καί τήν όμαδικήν έξέλιξιν τών 'Ελλήνων τής ’Αμερικής. Διότι «στή
ριξε τόν Άμερικανισμύν μας έπί τής 'Ελληνικής παραδόσεως, «κήρυξε τήν 
Ελληνικήν φυλετικήν συνείδησιν καί όντότητα, καί κατηνάλωσεν όλας του 
τάς δυνάμεις είς τήν ηθικήν καί χριστιανικήν διάπλασιν τοΰ Ελληνισμού τής 
’Αμερικής.

Έ ξειλίχθη  είς Διδάσκαλον τοΰ Γένους

Ό  Καλλίμαχος Ιπρέσβευεν είς «ρχάς αίωνιότητος. Τό άνήσυχόν του
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πνεύμα δέν Ιέγνώριζε συμβιβασμούς ανθρώπινης αδυναμίας. «01 άνδρες πού 
έγιναν δημιουργοί σταθμών είς τήν Ιστορίαν τών ’Εθνών», έγραψε κάποτε, 
«πρέπει νά ζωγρατρίζωνται μέ τάς φωτοσκιάσεις των». Πρέπει δηλαδή νά 
παρουσιάζωνται μέ τάς άρετάς των καί ιμέ τάς έλλείψεις των.

Έ άν ο Καλλίμαχος είχε έλαιττώματα, καί είχε πολλά, πρέπει νά τόν 
δικαιολογήσωμεν, διότι ήτο μεγάλος πατριώτης, διότι έπίστευεν είς τά με
γάλα ιδεώδη ένός ανώτερου ανθρώπου, διότι ό πόθος του, ή έπιΟυμία του, 
όλη του ή προσπάθεια καί κάθε ένέργεια ήταν πώς νά στηρίξη τήν πρόοδον 
τών συμπολιτών του είς τήν ιμεγάλην αυτήν χώραν έπί ήθικόιν καί χριστια
νικών βάσεων.

Καί ιός δημοσιογράφος ήλεγξε τά κακά καί έδημιουργησεν αντιπά
λους. Ί ίς  κληρικός πολλάκις έξετράπη καί έ.κάκισε τούς άνωιέρους του. Καί 
ώς ίεροκήρυ’ξ άπέρριψεν είδωλα καί έ,πολεμησε διά τήν Μεγάλην Κοινωνίαν. 
Αλλά ώς ιστορικός «πέόειξεν αυτοθυσίαν και φιλοτιμίαν, ιέφάνη αδέκαστος 
καί αδωροδόκητος, καί μάς άφήκε περγιχμηνάς ηθικών καί χριστιανικών πε
ποιθήσεων καί αρχών, γραμμένος μέ φαντασίαν, ζωγραφι,κιίιηια καί παρα
στατικότητα. Έ ν  μ,ιρ λέξει, μάς παρέδιυσεν ένα σοβαρόν έργον τέχνης καί 
λόγου.

'Ο  Δημήτριος Καλλίμαχος ήρχισε τήν δράυι,ν του μέ έπιοτημυνικάς με
λετάς καί συγγραφάς. Έξει,λίχθη είς Διδάσκαλον τοΰ Γένους. Καί έτσι, σή
μερον τιμώμεν ιήν μνήμην του. Διότι ήτο 'υπερήφανος απόγονος ιής Έλλη 
νι,κής παραδόσεως. Διό τι έζησε ειλικρινής θαυμαστής ιού ’Λγγλοσα'ξωνικυΰ 
μας περιβάλλοντος.

Πρώτος καί άριστος

Ό  Δημήτριος Καλλίμαχος έχει προ πολλοΰ καταταχτή είς τήν χορείαν 
τών I Ιανελλήνων, ώς Δ 1 Ί Σ Τ Ο Σ . Έ χ ε ι πρό πολλοΰ τεθή έπί κεφαλής τών 
’Αμερικανών προετοπόριυν, Ελληνικής καταγιογής, ώς, ιΐ IJ Ώ Τ ( ) Σ .

Έλάτρευε τήν ιθε,τήν του πατρίδα ’Αμερικήν, τήν όποιαν υπηρέτησε ποι- 
κιλοτρόπως καί παντοιοτρόπως. Π ρέπει νά συμπεριληφθή μεταξύ τών πρώ- 
των καί, αρίστων ’Αμερικανών Ελληνικής καταγωγής, πού ασχολούνται καί 
καταγίνονται περί τά δημόσια καί τόν όποιων ό αριθμός αυξάνει, καί πιιλλα- 
πλασιάζε.ται. καΐθ’ ημέραν.

Θά μοΰ έπιτρέψητε, έ% μέρους σας, αγαπητοί μου φίλοι καί συνάδελ
φοι, νά κλίνω ευλαβές τό γόνυ καί νά παριακαλέσω τόν "Τψιστον νά διαφυ- 
λάττη τήν μνήμην του «ιωνίαν.

Σ ά ς ευχαριστώ.
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ΔΙ Α ΤΟΝ ΑΑΗΣΜΟΝΗΤΟΝ Κ Α Α Α ΙΜ Α Χ Ο Ν

Μ Ε Ρ Ι Κ Α  Σ Χ Ο Λ Ι Α

’Εκ τών επιστολών πού έλήφθησαν εις τά Γραφεία μας και τών 
άλλων εκδηλώσεων τοΰ αναγνωστικού μας κοινού έπ’ εύκαιρίρ τής διαλέ- 
ξεως - φιλολογικού μνημοσύνου διά τον Δημήτριον Καλλίμαχον, μεταφέ- 
ρομεν ένταΰθα Ινδει,κτικώς, πρώτον, επιστολήν τού υΐοΰ τοΰ αειμνήστου 
Λημητρίου Καλλιιμάχου, κ. Λάμπρου Καλλιμάχου, δεύτερον, έπιστολήν 
τού Διοικητικού Συμβοτιλίου τού «Φιλικού», τρίτον, ραδιοφωνικόν σχό- 
λιον τού συνάδελφου κ. Μιχάλη Μάνου, τής Χελλένικ Ράδιο Νιούς, τέ
ταρτον, έπιστολήν τής βραβευθείσης συγγραφέως Κας Θεανούς Μάργα- 
ρη και πέ,μπτον, έπιστολήν τού κ. Μονογεννή.

ΚΎΧΑΡΙ Σ 'Π Α Ι

Κύριον Μπάμπην Μαρκέτον 
Διευθυντήν τού «Εθνικού Κήρυκος»

’Αγαπητέ, κ. Μαρκέτο,

Ε πιθυμώ  'διά τής παρούσης μου νά έκφράσω, καί δημοσίρ, προς υμάς, 
τον κύριον ομιλητήν, ώς έπίσης καί πρός τούς άλλους σεβαστούς καί έκλε- 
κπιύς όμιλητάς, τάς ευχαριστίας μου, διά τά  πολύτιμα λόγια πού έξέφρασαν 
κατά τήν Ιστορικήν Αιάλεξιν πού έδόΟη είς τήν Πνευματικήν Γωνιάν «Τό Φι
λικό» είς τό Σέρατον Ά τλάντικ Χοτέλ τής Νέας 'Τόρκης, τήν 21ης ’Ια 
νουάριου, είς μνήμην τοΰ σεπτού αειμνήστου πατέρα μου.

Ί ίμ η ν  τόσον συγκεκινημένος τήν βραδυάν έκείνην, άπό δσα έλέχθησαν, 
πού δέν ήμπόρεσα νά ση;κο>0ώ καί νά είπώ ολίγα λόγια γιά νά ευχαριστήσω 
όλους τούς έκλεκτούς δμιλητάς καί τό έκλεκτόν καί πυκνότατον άκροατήριον.

’Ιδιαιτέρως, έπιθυμώ νά ευχαριστήσω ύμας, κ. Μαρκέτο, διά τήν λαμ- 
πράν καί πεπονημένην διάλεξίν σας πού Ιξήρατε τόν εργον τού πατέρα μου, 
<<>ς πνευματικήν κληρονομιάν πού άφήκε πρός τόν 'Ελληνισμόν τής ’Αμερι
κής, διά τοΰ «Εθνικού Κήρυκος», τό όποιον ήμεϊς σήμερον τόσον έπαξίως συ
νεχίζετε, παρ’ δλας τάς δυσκολίας, διά τής έξακολουθήσεως τού «’Εθνικού 
Κήρυκος», ώς Θεσμού ιερού, πρός συνέχισιν τών παραδόσεων τής Φυλής μας. 
Έ πίσης σάς ευχαριστώ διότι αφιερώσατε ιέκτός τών άλλων, καί τάς δύο έκ- 
δόσεις τού «’Εθνικού Κήρυκος», 27 καί 28 Ίανουαρίου, διά τήν λεπτομερή
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περιγραφήν τής Διαλέξεως. Μοΰ έφάνη .σάν νά τον εβλεπα εμπρός σας, μέ 
τό χέρι κοντά στο αυτί νά σάς άκούη προσεκτικά.

Πρός τόν Σεβασμιώτατον ’Αρχιεπίσκοπον, κ. ’Ιάκωβον, τόν έτερον ομι
λητήν, έκφράζω εύγνώμονας ευχαριστίας διά τά συγκινητικά του λόγια, καί 
τήν τιμήν πού εκαμε είς τό όνομα τοϋ πατρός μου, διά τοΰ Καλλιιμαχείου ’Α
ριστείου Γραμμάτων.

θερμάς ευχαριστίας έπίσης ιέκφράζω πρός τόν Γενικόν Πρόξενον τής 
Ελλάδος έν Νέμ 'Τόρκη Ένπιμ. κ. Γεώργιον Γκάβαν, πρός τόν ’Αντιπρόεδρον 
τής Ά χ έ π α κ. Κ. Aoiwav, πρός τόν "Ύπατον Πρόεδρον τής Γκάπα, κ. .ΤΙερι- 
κλήν Λαντζοόνην, δι’ όσα άνέφερον διά τό εργον και τήν δράσιν τοϋ πατέ
ρα μου.

’Ιδιαιτέρας ευχαριστίας έπιθυμώ νά έκφράσοι είς τό Διοικητικόν Σ υμ
βούλων τοϋ «ΦΙΛΙΚΟΎ» καί ίδίμ είς τόν Πρόεδρον κ. Γεώργιον Σ . Μικρού- 
λην, διά τήν ευγένειαν των νά άφιερωΟή ή βραδυά τής 21ης Ίανουαρίου, <ί>ς 
πνευματικόν ιμνημάσυνον είς τήν σεπτήν μνήμην τοϋ πατέρα μου.

ΜΟε ή πνευματική ξωή του, καί τό εργον του νά ήμπνεη καί άλλους άπό 
τάς με.ταγενεστέρας γενεάς νά γίνουν έφάμιλλοί του.

Μέ πολλήν έκπίμησιν καί αγάπην 
Λάμπρος Α. Καλλίμαχος

Ί α νο υα ρ ίο υ  ϋΟ, 1%Γ>

Ή )  « Φ Ι Λ Ι Κ Ο »

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής ’Ελληνικής Πνευματικής Γωνιάς «ΤΟ 
ΦΙΛΙΚ Ο » αισθάνεται δαΟυτάτην τήν νποχρέ,ωσιν, νά έκφραση τάς θερμάς 
του ευχαριστίας, διά τήν εύγενή χειρονομίαν τής έκ όΟΟ.ΟΟ δολλ. δωρεά; 
οας είς μνήμην τοϋ αειμνήστου Αρος Αημητρίου Καλλιμάχου, ή δποία παράλ- 
ληλα μέ τήν εύγενή προσφοράν τών ’Αξιότιμων κ. κ. Λούη ’Αμαράιτη καί Λημ. 
Χατζηγιαννάκη έκ δΓιΟ.ΟΟ δολλ. έκαστος, ήλΟον είς ένίσχυσιν τοϋ ταμείου τής 
Όργανωσεώς μας.

Έ πίσης Οέλομεν νά οάς έ,κφρόισωμεν τά  ειλικρινέστατα συγχαρητήριά 
μας διά τήν πνευματικήν τέρψιν πού έχάρισε είς τό άκροατήριον τήν ημέ
ραν τής δ.ιαλέξεως ή 'βαθυστόχαστη καί έμπνευσμένη όμιλία σας, ή δποία. ήτο 
πραγματικά ένα Όαυμάαιον έλεγεϊον καί ΰμνος συγχρόνοκ είς τήν μνήμην 
τής έκλιπούσης άκτινσβόλου φυσιογνωμίας τοϋ Δρ. Αημητρίου Καλλιμάχου.

Αίσθανόμεθα διπλά υπερήφανοι, όχι μόνον ώς Μέλη τοϋ Διοικητικοϋ 
Συμβουλίου τοϋ «ΦΙΛΙΚΟΎ», άλλά καί ώς ιμέλη τής Ελληνικής οίκογενείας, 
διότι εύτυχίσαιμεν νά φιλοξενήσωμεν άπό τοϋ βήματος τής Πνευματικής μας 
Γωνιάς, έναν άπό τούς Πνευματικούς .σκαπανείς καί μεγάλους ήρωας τοϋ
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'Ελληνικού Ημερησίου Τύπου εις τήν χώραν αυτήν, ό όποιος ώς άλλος ’Ά ρ 
γος έκατοντάφθαλμος ΐσταται άγρυπνος φρουρός έπί τών επάλξεων τών τει
χών όπου ό πατριωτικός παλμός τοϋ μετανάστου ύψωσε διά τήν έδώ φυλετι
κήν ιμας έπιβίωσιν.

Ζωσμένος μέ τήν τριπλήν πανοπλίαν τοϋ φλογεροΰ πατριωτισμού, τοϋ 
άκαταβλήτου ζήλου καί τήν ρομφαίαν τοϋ λόγου καί τής άρθρογραφίας, μά- 
χεσθε ήρωϊκά διά τήν περιφρούρησιν, καί τήν διατήρησιν, τών Έθνικοθρη- 
σκευτικών ιδεωδών καί παραδόσεων τής μεγάλης φυλής μας. Δ ιά τοϋτο, καί 
πολύ δικαίως, μέ έμπνευσμένους καθοδηγητάς καί άκαμάτους έργάτας, δπως 
6 αείμνηστος Δρ. Δημήτριος Καλλίμαχος, καί αυνεχιστάς τής ιδικής σας ολ
κής, ή έκλεκτή καθ’ όλα έφημερίς σας τοΰ «Έθνικοϋ Κήρυκος» (κατέχει έξέ- 
χουσαν ζηλευτήν καί προνομιοϋχον θέσιν. Ή  θαυμασία καί ποικίλη ϋλη σας, 
ή συναρπαστική άρθρογραφία της, ή έγκαιρος καί ΐΥδιαφέρουσα είδησεογρα- 
φία της, ή έπιμελημένη έκδοσίς της τήν έχουν καταστήσει, τόν πολύτιμον, α
παραίτητον καί προσφιλή σύντροφον τής όμογενείας μας.

Μέ τάς καλλιτέρας εύχάς μου, δπως, ό «’Εθνικός Κήρυξ» μας έξακολου- 
Οεϊ αισίως καί εύδοκίμως τήν υψηλήν, ώραίαν καί σπουδαιοτάτην αποστολήν 
του, διατελούμεν μετ’ έξαιρέτου ιέκτιμήσεως.

Διά τό Διοικ. Συμβούλων τοϋ «Φ ΙΛΙΚ Ο Τ»
Γ . Σ . Μ ΙΚ ΡΟ Ύ Λ Η Σ , Πρόεδρος

*& *

ΤΟ Φ Α ΙΝΟ Μ ΕΝ Ο Ν  Κ Α ΛΛ ΙΜ ΑΧΟΣ

Μέ βαθύτατο σεβασμό πρός τήν μνήμη του καί μέ απέραντο θαυμασμό 
πρός τήν πενηντάχρονη έθνική καί πνευματική του προαφορά πρός τήν Όμσ- 
γένεια, τό αποψινό σχόλιο τοϋ «ΧΕΛΛΕΝΙΚ Ρ Α ιΝ Τ ΙΟ  Ν ΙΟ Ύ Σ» αφιερώ
νεται στή μεγάλη μορφή -   τή μεγαλύτερη θά λέγαμε μορφή τοΰ Έλληνι-
σμοϋ τής ’Αμερικής —-  τοϋ αειμνήστου Δημητρίου Καλλίμαχου, τοϋ όποιου 
τήν μνήμην έτίμησε προχθές σύσσωμος ή όμογένεια.

Τό Φιλολογικό Μνημόσυνο γύρω άπό τή ζωή, τή δράσι καί τήν έθνικο- 
πνευματική προσφορά τού Καλλιμάχου πρός τήν όμογένεια τής Αμερικής, 
πού 'δόθηκε τήν περασμένη Πέμπτη ατό Σέρατον Άτλάντικ Χοτέλ τής Νέας 
'Τόρκης, άπό τήν Ελληνική Πνευματική Γωνιά «Τό Φιλικό», έσημείωσε αφάν
ταστη έπιτυχία καί συνεκέντρωσε έξαιρετικώς μέγαν αριθμόν ακροατών.

’Ά ψ ογη άπό πάσης πλευράς, σταθμισμένη καί περιεκτική, ψυχογραφική 
καί (φιλοσοφημένη, βαθύτατα, τέλος, αναλυτική καί έξόχως 'διαφωτιστική τού 
κόσμου τών ιδεών καί τής έκπληκτικής ιδιοσυγκρασίας τοϋ Καλλιμάχου, ήταν 
ή όμιλία τοΰ κ. Μπάμπη Μαρκέτου, Διευθυντοϋ τοΰ «’Εθνικού Κήρυκος», μέ
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τόν όποιον δ αείμνηστος έταύτησε ολόκληρον τήν έντονον καί ορμητικήν ζωήν 
του.

Φόρ-cv τιμής πρός τόν άλησμόνηπον μαχητήν τοΰ καλάμου Δημ. Καλλί
μαχον «πέτησαν 1κ μέρους τής ΓΚ Α Π Α  καί τής 'Ομοσπονδίας Τοπικών Σ ω 
ματείων Νέας 'Τόρκης ό κ. Περικλής Λαντζούνης, ιέκ μέρους δέ τής ΑΧΕΙΙΑ 
ό "Τπατος ’Αντιπρόεδρός της κ. Κίμων Δούκας.

Τόν κύκλον τών άμιλιών γύρω από τήν προσωπικότητα καί τήν έθνικο- 
θρησκευτικήν δράσιν τοΰ Δημητρίου Καλλιμάχου - πού άρχισε μέ μιά καλο
βαλμένη εισαγωγή τοϋ κ. Γεωργίου Μικρούλη —  έκλεισε μέ βαθυστόχαστες 
σκέψεις καί συγκινητική άφήγησι τών τελευταίων -στιγμών τής πάλης του μέ 
τόν θάνατον, ό Σεβασμιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος κ. Ίάκισβυς, ό όποιος έκοψε 
καί τήν Βασιλόπηττα τοϋ «Φιλικού», χωρίς ευτυχώς νά ξεχάση κι’ έφέτος 
τήν προσφιλή είς ολσυς μας 'Ιδρύτριάν του, κ. Μαρίαν Βρυωνί/δου, που ζή 
τώρα -στην ’Αθήνα.

Ή μεΐς τοϋ «Χ ΕΛ ΔΕΝ ΙΚ  Ρ  Α Ν Τ ΙΟ  Ν ΙΟ Τ Σ »  αίσθανόμεθα χρέος μα; 
νά συγχαρούμε -θερμά όλους έκείνους πού είχαν τήν ώραίαν έμπνευσι τόν κ. 
Μαρκέτον κυρίιος, καί τό «Φιλικέ)» - να τιμήσουν πήν μνήμη τοϋ Δημητρίου 
Καλλιμάχου καί χειροκροτούμε τήν «πό τοϋ προχθεσινού βήματος παραίνεσιν 
τού ΔιευΟυντού τού «’Εθνικού Κήρυκος» νιά συνεχιοιθή περαιτέριο ή προβολή 
καί. έίλλων αξιών τοϋ 'Ελληνισμού τής ’Αμερικής.

Καί τιάρα λίγα ακόμη, έντελώς δικά μας:
’Από τις αρχές τοϋ 1957 πού ό όμιλητής σας βρίσκεται οτή χιάρα τού

τη, συνεδέθη στενιάτατα μέ τόν αείποτε προσφιλή -καί πολυσέβαοιο Καλλίμα
χο, τόν όποιον καί ΟειορεΙ σιάν τήν σημαντικιάτερη σύγχρονη έθνική μορφή 
τού έδώ 'Ελληνισμού καί ισότιμον τού (άλλου μεγάλου 'Έλληνες τής ’Αμερι
κής, τού Ήπειρώτου καθηγητοϋ τής Βοστώνης, Μιχαήλ Άνα,γνωστοπούλου, 
τοϋ (όποιου, καιρός νομίζομεν είναι, νά τελέσωμεν τό πλέον επιβλητικόν έθνι- 
κοπνευματικόν μνημόσυνον.

Σάν συνέχεια καί σάν προέκτασι τής προχθεσινής ωραίας έ,κ-δηλώσεως 
στην άληστον μνήμην τού Δημητρίου Καλλιμάχου μεταδιίδομεν κι’ έμεΐς από
σπασμα άπό πήν λακωνικήν -σκιαγραφία του, μέ τήν όποιαν ό όμιλητής σας 
έπρολόγισε τήν μελέτη τού μεγάλου αύτ-ού 'Ελληνοαμε-ρΊκανού μέ τόν τίτλον 
«Ο Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Β Ο Ρ Ε ΙΟ Τ  Η Π Ε ΙΙΌ Τ »  πού έξέιδωκε τό 1959 
ή μηνιαία ίστορικολαογραφική καί λογοτεχνική Έπίθειάρησις « Η Π Ε ΙΡ Ω Τ Ι
Κ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »  τών Ίωαννίνων. Τό σύγγραμμά του έκεΐνο περιέχει δύο δια- 
φωτιστικότατες 'μελέτες τού Δ. Καλλιμάχου για  τήν 'Ελληνικότητα τής Βο
ρείου ’Ηπείρου: α '.  «Ή  Έλληνικόπης τής Κορυτσας» καί β '.  «ίΌ πολιτισμός 
τής Μοσχοπόλεως». ’Έλεγα λοιπόν είς τόν πρόλογον έκεΐνον τούτα τά αύστη- 
ρώς περιεκτικά καί ένθσυσιώδη:

«... Τό φαινόμενο Καλλίμαχος —  ή φλογερή αύτή φύση μέ τίν άπροσ-
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μέτρητη πατριίδολατρεία πού έπί πέντε δεκαετηρίδες τώρα μεταγγίζεται συ
στηματικά στήν "ψυχή τοΰ αποδήμου Έλληνισιμοϋ, Οά ιμποροϋσε νά έξηγηθή 
από τήν τραγωδία τής ιδιαίτερης πατρίδος του, πού είναι καί ή τραγωδία ό
λων τών αλυτρώτων Ελλήνων. Ό  Έθνάδιδάσκαλος αυτός τοΰ 'Ελληνισμού τής 
’Αμερικής κατάγεται (άπό τήν ιστορική Μάδυτο, τής Ευρωπαϊκής πλευράς τοΰ 
Ελλησπόντου, Ελληνικής άπό 2.'500 χρόνια, πού ο! Τούρκοι τήν μετέτρεψαν 
σέ αιματηρή κολυμβήθρα :μέ τό όνομα Ά ντζέ Ά μπάτ. Τό έργο, τό πνευματικό 
καί τό Ιιθνικό, τοΰ Δρος Καλλίμαχου, εν μέσω τοΰ (ίπεδήμου 'Ελληνισμού τής 
’Αμερικής, υπήρξε τεράστιο...».

’Αλλά τό τεράστιο αυτό έργο του ·θά καταλάβη πολλές, πάρα πολλές, σε
λίδες στήν Ισ τορ ία  τού Ελληνισμού τής Α μερικής, πού περιμένει κι’ αυτή 
τόν συγγραφέα της...

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Μ Α ΝΟΣ

"ΤΟ Π Ε ΡΙΜ Ε Ν Α Ν ...»

’/Αγαπητέ κ. Μαρκέτο,

Μέσα στα τόσα γράμματα πού θά λάβετε, άς είναι ενα καί άπό μένα. 
Γιατί άν δέν σάς συγχαρώ γιά τόν υπέροχο λόγο σας, στο φιλολογικό μνημό
συνο τού Καλλίμαχου, δέν Οά ήσυχάσω.

’Έκλαψα καί γέλασα όταν τόν διάβασα. Θαυμάσιο καί τό χιουμοριστικό 
στοιχείο, τό σχετικό μέ τήν έφημερίδα του, γιατί άλάφρωνε τήν καρδιά τού 
ακροατή, κ ι’ έτσι γινότανε καί πιο έντονο τό σοβαρό καί δραματικό μέρος. 
Καί. τόν απεικόνιζε καί πιο σωστά τόν τιμώμενο.

ΙΙολλοί έδώ καί πριν ακόμα διαβάσουν τόν λόγο σας, μ ιά π :ύ  κατάλα
βαν πιός πίσω άπό τό «Φιλικό» ή ιμεγάλη κινητήρια δύναμη γ ιά  τήν τιμητική 
αυτή ιέκδήλιοση είστε σείς, μιλούσανε μέ τά πιο καλά λόγια. Μάλιστα έλαβα 
καί γράμματα, άπό φίλους, κΓ άπό τήν Καλιφόρνια! «μπράβο στον Μαρκέ
το». ’Άλλωστε οσοι ένδιαφέρονται γ ιά  τά πνευματικά μας ζητήματα ρωτού
σανε: «ιμά δέν :0ά γίνη φιλολογικό πνευματικό μνημόσυνο γιά τόν Καλλίμαχο;». 
Τό περίμεναν. Καί μέ ανακούφιση διάβασαν πέος δέν ξεχάστηκε, καί μέ χαρά 
καί συγκίνηση πώς είχε μεγάλη έπιτυχία τό μνημόσυνο. Κ ι’ δταν διαβάσουν 
καί τόν λόγο σας, θά θέλουν νά σάς σφίξουν θερμά τό χέρι σας, δπως κΓ 
εγώ. Σ ά ς  σφίγγω θερμά τό χέρι σας, κ. Μαρκέτο.

Θ ΕΑ Ν Ω  Μ Α Ρ Γ Α Ρ Η
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« Φιλικό » — Τά πλήρη κείμενα τών όμιλιών τοϋ Σεβασμιωτάτου 
’Αρχιεπισκόπου κ. Ίακώδου, τοϋ Γενικού Προξένου τής 'Ελλάδος 
κ. Γ. Γκάβα, τοϋ κυρίου όμιλητοϋ κ. Μπάμπη Μαρκέτου καί τών 
κ. κ. Κ. Δούκα καί Π. Λαντζούνη 9ά άρχίσουν δημοσιευόμενα 

άπό τής προσεχούς Τετάρτης.

’Επιτυχίαν άνευ προηγουμένου έσημείωσεν η δαθεΐσα την Πέμπτην διά- 
λεξις είς τό «Φιλικό» είς μνήμην τοΰ Δρος Δημητρών Καλλιμάχου, μέ κυ
ρίους όμιλητάς κατά τήν σειράν πού ήκοΐ'σθησαν, τόν Διευθυντήν τοΰ «Έθνι- 
κοΰ Κήρυκος» κ. Μπάμπην Μαρκέτον, τόν Γενικόν Πρόξενον τής Ελλάδος 
κ. Γεώργιον Γκάβαν και τόν Σεβαισμιώτατον ’Αρχιεπίσκοπον κ. Ίάκιοβον. 
’Επίσης άπέτισαν φόρον τιμής είς τόν Δημήτριον Καλλίμαχον έκ μέρους τής 
(οργανωμένης Ό μογενείας δ κ. Κίμων Δούκας, ύπατος αντιπρόεδρος τής ΛΧ Ιέ 
ΓΙΑ καί ό κ. Περικλής Λαντζούνης, ύπατος πρόεδρος τής ΓΚΑΙΙΛ  καί πρόε
δρος τής 'Ομοσπονδίας Έλληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας 'Τόρκης.

Ή  αίθουσα τοΰ Σ Ε Ρ Α Τ Ο Ν  ΑΤΑ Α Ν Τ Ι Κ ΧΟΤΕΛ ήτο υπερπλήρης 
ύπήρχον ακόμη καί όρθιοι. Τήν διάλεξι,ν παρηκολούθησαν διπλωματικοί 

εκπρόσωποι τής Ελλάδος καί τής Κόπρου, αντιπρόσωποι τών έλληνοαιμερι- 
κανικών οργανώσεων, μέλη τοΰ «Φιλικοΰ» καί ιέκλεκτός κόσμος.

'() πρώτος καί κύριος ομιλητής Διευθυντής τοΰ «’Εθνικού Κήρυκος» κ. 
Μπάμπης Μαρκέτος, έ.διοοε μέ. έξαιρετικήν σαφήνειαν καί έντυπωστακήν πα
ραστατικότητα μίαν άρτίαν αναλυτικήν σκιαγραφίαν τής πολυμόρφου προσω- 
πικότητος τοΰ Δημητρίου Καλλιμάχου.

Ό  κ. Μαρκέτος (ομίλησε τόοον Ιδιά τό μέ.γα εργον τοϋ Καλλιμάχου, όσον 
καί διά τήν ηγετικήν ιθέσιν τήν όποιαν είχε καταλάβει μεταξύ τής όμογενείας 
ιος πρωτοπόρος αιιάς έΟνικοπνευματικής καί έΟνικοΟρησκευτικής σταυροφο
ρίας, τήν κληρονομιάν τής οποίας άφήκεν είς τόν Ελληνισμόν τής ’Αμερικής.

Εμπνευσμένος ήτο καί ό λόγος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου κ.κ. ’Ιακώβου, δ ό
ποιος συνεκίνησε τό ακροατήριον ιμέ τάς προσωπικός έντυπώσεις του.

’Αναφερθείς ό Σεβασμιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος είς τάς τελευταίας στι- 
γμάς τής ζωής τοΰ Δημητρίου Καλλιμάχου, είς Νοσοκομεϊον τής Κοριόνας, 
περιέγραψε τήν τελευταίαν του έπίσκεψιν ιέκεΐ, πρό τής κλίνης τοΰ έτοιμοιΟα- 
νάτου. «Χαροπάλευε ό Καλλίμαχος μέ τήν ματαιότητα», συνέχισεν ό ’Αρχιε
πίσκοπος. «Μέ κλειστά τά μάτια, πού άλλοτε άναβαν σπινθήρες δυνατών έ- 
ξάρσεων, μέ κλειδωμένο τό στόμα άπό όπου ξεκινούσαν καταρράκτες ρητο
ρικών φθεγμάτων, ιμέ θρομβωμένο τόν έγκέφαλο, πού συνελιίμβανε τις πιό 
τολμηρές καί αστραφτερές ιδέες, ενα κορμί - κουφάρι τιναζόταν ακόμη άπό 
μερικούς ρόγχους καί σπασμούς. Μέσα του πάλευε μια άτίθασση ψυχή».

Ή  τελευταία μάχη του ήταν ή μεγαλύτερη καί ίσως ή πιό νικηφόρα τής
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ζωής του, γιατί πάλευε για τήν αθανασία, κατέληξεν ό κ„κ. ’Ιάκωβος. Είσήλ- 
θε σ’ αυτήν γενναίας, σάν δ πιο άξιος ιμέσα >στούς άξιους μετανάστες γ ια  νά 
μάς άφήση μιά παράδοσι καί μιάν ιέθνι,κοθρησκευτική παρακαταθήκη. ’Έχο- 
μεν ανάγκην άπό μιά δική μας παράδοσι, ζωντανή, αληθινή, γνήσια καί χα 
ρακτηριστικά έλληνοαμερικανική, έτόνι.σεν δ ’Αρχιεπίσκοπος.

Έ ν  συνεχεία δ Σειβασμιώτατος ιάνεφέρθη είς τήν έθνικοθρησκευτικήν 
δράσιν τοΰ Δημητρίου Καλλίμαχου, ως ίερέως, δημοσιογράφου καί άγωνι- 
στοΰ, τοΰ όποιου τά άρθρα καί τά βιβλία έδειχναν τήν πίστιν του πρός τις 
πνευματικές αξίες.

’Ακολούθως δ Σεβασμιώτατος ιέτόνισεν δτι ή Όμογένεια έχει καθήκον 
νά κρατήση ικαί νά διαφύλαξη τήν παράδοσιν τοΰ Καλλιμάχου καί άνεφέρθη 
είς τήν απονομήν τοΰ «Καλλιμαχείου ’Αριστείου Γραμμάτων, τό όποιον έθέ- 
σπισεν ή ’Αρχιεπισκοπή. ’Απάντων είς τήν ευχήν τοΰ Αιευίθυντοΰ τοΰ «Έθνι- 
κοΰ Κήρυκος» κ. Μπάμπη Μαρκέτου, «πως ή πολύτομος Ιστορία τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ τής Α μερικής γραφή τό συντρμώτερον, δ ’Αρχιεπίσκοπος έδήλωσεν δτι 
η 'Ιερ ά  ’Αρχιεπισκοπή Οά προσφέρη τό ποσόν τών 5.000 δολλαρίων είς εκεί
νον πού Οά καταπιαστή μέ τήν άναίδίφησιν τοΰ ιστορικού ’Αρχείου τών 'Ηνω
μένων ΙΙολι.τειών καί τήν συγγραφήν τής ιστορίας τής 'Ελληνικής Μ,ετανα- 
στεύσεως είς ’Αμερικήν.

Μετά τό πέρας τών δμιλιών καί είς τήν παρακειμένην αίθουσαν, δπου 
προσεφέρθη καφές, οί άκροαταί συγκεκινημένοι διά τό έργον ,καί τήν προσω- 
πικέπητα τοΰ Καλλιμάχου, καί πολλοί εξ αύτών, πρωτοπόροι καί συναγωνισταί 
τοΰ αειμνήστου κληρικού καί αρχισυντάκτου, διηγούντο περιστατικά τών ό
ποιων είχον προσωπικήν άντίληψιν ώς ,συμμετέχοντες είς τούς αγώνας του.

Τά πλήρη κείμενα τών έκφωνηθέντων λόγων θά ιδημοσιευθούν είς τόν 
«Εθνικόν Κήρυκα» κατά τήν σειράν πού έξεφωνήθησαν είς τό «Φιλικό». Ού- 
τω, τήν προσεχή Τετάρτην δημοσιεύεται ή δμιλία τού Αιευίθυντοΰ τοΰ «’Εθνι
κού Κήρυκος» κ. Μπάμπη Μαρκέτου, τήν Πέμπτην α ί όμιλίαι τοΰ 'Τπάτου 
Προέδρου τής ΓΚΑΙΧΑ κ. Περικλή Λαντζούνη καί τού 'Υπάτου ’Αντιπροέ
δρου τής ΑΧ ΕΙΙΑ  κ. Κίμωνος Δούκα καί τήν Παρασκευήν αί όμιλίαι τού 
Γενικού Προξένου τής Ελλάδος κ. Γεωργίου Γκάβα καί τοΰ Σεβασμιωτάτου 
’Αρχιεπισκόπου κ.κ. ’Ιακώβου.

Είς μνήμην Δημητρίου Κ αλλιμάχου

’Αγαπητέ κ. Μ. Μαρκέτο,

Μέ άπερίγραπτον συγκίνησιν έδιάβασα είς τόν αγαπητόν μας Εθνικόν 
Κήρυκα τήν διεξαχθεΐσαν διάλεξιν τοΰ «Φιλικού» παρ’ υψηλών προσωπικο-

4
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τήτων, έθνικοιθρησκευτικών λογίων ομιλητών, οΐτινες εξύμνησαν τόσον υπέ
ροχα τό έργον τοΰ αειμνήστου Δημ. Καλλιμάχου.

'Περισσότερον συνεκινήθην όταν ιάντίκρυσα τις προσφιλέστατες φωτο
γραφίες τών αειμνήστων εκείνων συναγωνιστών, που μοϋ Εθύμισαν 50 όλό- 
κληρα χρόνια αγώνων έπί τών εθνικών επάλξεων τοΰ «Εθνικού Κήρυκος», 
πρωταγωνιστοϋ υπέρ μιας Πανελληνίου Ένώσεως τοΰ 'Ελληνισμού τής ’Αμε
ρικής. Τόν αείμνηστον Π . Τατάνην, τόν στκβαρόν Εκείνον Πελοποννήσιον, jcov 
μέ τήν ΰπέροχον εκείνην υλικήν του προσφοράν τής έκίδόσειυς τοΰ «ΈΟνικοΰ 
Κήρυκος» καί μέ τήν συνεργασίαν τής άκατανικήτου μαχητικότητας τοΰ φλο
γερού όραμαιτιστοΰ τής φυλετικής μας υπεροχής αειμνήστου Λημ. Καλλίμα
χου, σάς βεβαιώ, «ναμιμνησκάμενος τότε τών ανενδότων Εκείνων αγώνων, τών 
έθνικοθρησκευτικών σταυροφοριών, τό έργον τών κόπων τών μεγάλων Εκείνων 
πρόδρομων πατριωτών Άναγνωστοπούλου, Λ. Κορόμηλα, Χωρέμηδιον, Μπε- 
νάκηδων, Π . Παπαμιχαλόπουλαν, Α. Δαρλάκον, Ά ργυρόν, Βραχνόν καί Λ. 
Καλλίμαχον, που παντού καί πάντοτε διεκήρυΤτον τό Ευαγγελίαν τής Έ νώ 
σεως, τό ένωθήτε! ένώΟήτε! είς μίαν Πανελλήνιον Ένωσιν.

'Ολόθερμους πατριωτικός ευχαριστίας προς την όργάνωσιν τοΰ «Ψιλι- 
κοΰ» διά τήν εθνικοθρησκευτικήν της πρωτοβουλίαν καί Εγκάρδια συγχαρη
τήρια προς τοΰς διπλούς φυλετικούς έξνμνητάς, ποίι τόσον υπέροχοι Εξύμνη
σαν τήν προσωπικότητα τοΰ φλογερού όραματιστοϋ τής φυλετικής μας υπε
ροχής, αειμνήστου Λημητρίου Καλλίμαχου.

Λιατελώ μετά φιλικής έκτιμήσετος,
Γ Κ Ω ΙΊΊΟ Χ  ΧΑΎΖΚΛΠΧ 

Μία πρότασις

Ή  Πνευματική Γωνιά τό ««Φιλικό», Ετίμησε σεμνά, καί όπως έπρεπε καί, 
άξιζε, τήν μνήμη τοΰ αειμνήστου Λημητρίου Καλλιμάχου. Τό βράδυ τής πε
ρασμένης Π έμπτης Όίκ παραμείνη, ασφαλώς, αξέχαστο στήν ιστορία τοΰ Εκ
λεκτού φιλοτεχνικοΰ κόσμου. Τό διαλεχτό ακροατήριο χειροκρότησε θερμά 
τούς όμιλητάς που άνεφέριθησαν στο έργο καί την ζωή τοΰ δημοσιογράφου, 
τοΰ ιερωμένου καί τοΰ άγωνιστοΰ, πού κυριάρχησε μέ τήν μαχητική φυσιο
γνωμία του στήν έλληνοαμερικανική δημοσία ζωή γιά μισόν αιώνα.

Άλλ* έδώ, δέν άναφερόμειθα στις ,λεπτομέρειες καί τις πτυχές τής ζωής 
καί τής δράσεως τοΰ ιΚαλλιμάχου, πού έθιξαν οί, δμιληταί στους λόγους τους. 
Ή  βραδυά έγινε αφορμή γιά νά ακουστή μια πολύ Ενδιαφέρουσα πρότασι ά
πό τόν διευθυντήν τοΰ «ΈΟνικοΰ Κήρυκος». Ό  κ. Μπάμπης Μαρκέτος, ποίι 
ήταν καί ό κύριος δμιιλητής τής ΰραδυάς, σάν 6 Επίσημος Εκπρόσωπος τής 
έφημερίδος μέ τήν όποιαν δ Καλλίμαχος είχε ταυτίσει τήν ζωή του, πρότεινε, 
σέ ένα σημείο τοΰ λόγου του, όπως γραφή, τό ισυντομώτερον, μιά πολύτομη
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Ιστορία τοΰ 'Ελληνισμού τής Αμερικής. Ρ ιά  νά -σημειωθούν, δπως αρμόζει, 
τά διάφορα στάδια τής μεταναστεύσεως Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
καί νά λάβουν τά πρόσωπα καί τά πράγματα τοΰ 'Ελληνισιμοΰ τής ’Αμερικής 
τήν ιδέουσα -άξιολόγησι καί .τεαοθέτησι μέσα σ’ αυτό, πού ονομάζομε παρά
δοσι καί Ιστορία μας.

’Απληροφόρητοι μπορούν νά χαρακτηρισθούν όσοι. άπό μάς δέν γνωρί
ζουν δτι ιΰπάρχουν μελέτες καί βιβλία άναφερόμενα στην ιστορία τοΰ 'Ελλη
νισμού τής ’Αμερικής —  καί μεταξύ αυτών, μιά πρόσφατη, αξιόλογη, άρτία 
καί ενδιαφέρουσα ιστορική (εργασία —  άλλ’ ό κ. Μαρκέτος μίλησε γ ια  μιά 
μεγάλη Ιστορία, πού άφ’ ενός μέν νά ψθάνη μέχρι τών ημερών μας, άφ’ ετέ
ρου δέ νά είναι πιο λεπτομερειακή καί ανεπτυγμένη.

Φαίνεται πέος συγκίνησε τόν ’Αρχιεπίσκοπο ή πρότασις τοΰ κ. Μαρκέτου. 
Λιότι στόν λόγο του ό Σεβασμιώτατος άνεφέρΌη στο Καλλιμάχειον Ά ρ ι- 
στεΐον Γραμμάτων, τό όποιον έχει θεσπίσει ή ’Αρχιεπισκοπή καί ύπεσχόθη 
οικονομικήν ιένίσχυσιν 5.000 δολλαρίων για τόν μελετητή, πού θά έγραφε 
αυτήν τήν ιστορία άναιδιφώντας τά αρχεία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Ή  
αποδοχή τής προτάσεως άπό τόν ’Αρχιεπίσκοπο, δείχνει πώς ό πνευματικός 
πατέρας τού 'Ελληνισμού τής ’Αμερικής κατανοεί τήν σημασία καί τήν αξία 
ενός σοβαρού, ύπευίθύνου καί αντικειμενικού ιστορικού πονήματος. ’Ά ς  μοΰ 
έπιτραπή, όμως, νά σημειιόσωμεν ότι μέ τις '5.000 δολλάρια δέν είναι δυνα
τοί1, βεβαίως, νά έκδοθή μιά τέτοια σοβαρή καί παλύτρμη ιστορία. Δέν χρειά
ζεται ένας έρευνητής, άλλα πολλοί. Κ αί δέν χρειάζονται μόνο- 5.000 ή 10.000 
δολλάρια, άλλα πολλά περισσότερα. Ή  ’Αρχιεπισκοπή μόνο ιθά ήταν σε θεσι, 
μέ πρωτοβουλία καί ΰποστήριξι ’άπό τόν liftιο τόν ’Αρχιεπίσκοπο, νά -συγκέν
τρωση τά χρήματα, αν δέν υπάρχουν ήδη. Γ ια νά έκδοιθή μιά αναλυτική ερ
γασία περιγραφής τού έρχομού καί τής παρουσίας μας στην ’Αμερικανική ’Ή 
πειρο, μέ. Αποδείξεις καί τεκμήρια, πού απαιτεί ή επιστημονική ιστορική έρ- 
γ α σ ΐα . ’Έ τσι (θά τιμηθή καλύτερα ή μνήμη τού Καλλιμάχου καί τών άλλων 
πρωτοπόρων μεταναστών, πού σέ άλλους, πολύ πιο δύσκολους καιρούς, έγκα- 
τεστάθησαν -έδώ για νά δημιουργήσουν καί νά προκόψουν σάν έργάτες, επι
χειρηματίες καί πνευματικοί άνθρωποι.

'Η  ιστορία δίνει συνείδησι -σέ ένα σύνολο καί έχομε, πράγματι, ανάγκη 
άπό ένα -τέτοιο ιέκτεταμένο Ιστορικό έργο, πού (θά συλλαβή τήν παράδοσι καί 
Οά τήν διαφύλαξη γ ια  τούς μεταγενεστέρους.

Ή  πρότασις τού κ. Μαρκέτου, πού τήν συμμερίζονται όλοι ο'ι κοινωνι
κοί καί πνευματικοί ήγέτες τής Ό μογενείας, μπορεί νά ύλοποιηθή μόνο μέ 
πρωτοβουλία τής ’Αρχιεπισκοπής. Θέλομε νά πιστεύωμε πώς θά ύπάρ-ξη συ
νέχεια σ’ αυτό τό ζήτημα.

Π Α Ν . Μ Α Κ Ρ ΙΑ Σ
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Πσραθέτομεν κρίσεις καί άποσττάσματα τοΰ βιβλίου τοϋ κ. Σήφη Κάλ
λια, Γυμνασιάρχου, καί θαυμαστού στενοϋ φίλου τοΰ ττατρός Δ. Καλ
λιμάχου.

Δ Η Μ .  Κ Α Λ Λ Ι Μ Α Χ Ο Σ *
ΜΙΑ ΑΡΤΙΑ Α ΓΩ Ν ΙΣΤΙΚ Η  Σ Υ Ν Ε ΙΔ Η Σ Η

« Ό  Δ. Καλλίμαχος γεννήθηκε ®1ς τήν Μάιδτιτον, τής Θρακικής Χερσονή
σου, τόν Δεκέμβριον τοΰ 1879. Τ ις  Γυμνασιακές ταυ σπουδές έ. τελείωσε στην 
Κωνσταντινούπολη καί στην Σμύρνη.

—  Τό 1898 Ινεγράφη εις τήν Θεολοιγικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών —  ιμέ τετραετή υποτροφία κατόπιν διαγωνισμού.

—  Τό 1902 έλαιβε τό πτυχίον τής Θεολογίας καί προσεκλήθη αμέσως 
άπό τήν τότε έΟνικως δρώσαν «Έεαιρείαν τοϋ Ελληνισμού» .και ανελαιβε τήν 
διεύθυνση τοϋ Ομωνύμου δημοσιογραφικού της όργάνου. Ώ ς Διευθυντής τοϋ 
«Ελληνισμού» έλαβε τήν ευκαιρίαν νά μελετήση όλα τά ίΟνικά ζητήματα, πού 
απασχολούσαν τήν Ελληνική φυλή. Ταυτοχρόνως έργάσθηκε καί είς τήν 
«ΜεταρρύΟιμισιν», όργανον ιών νέων ϊίδιτοδών, καί είς τήν «Άκρόπολιν» τού 
άε.ιιμνήστου Βλάση Γαβριηλίδη.

— -Τ ό  1905 προσεκλήθη από ιόν Σύλλογον τής «Άναπλάσεως» ιός Ίε -  
ροκήρυξ.

IΙεριώδευσε τήν 1 Ιελοπόννησο καί, τήν Στερεά Ελλάδα. "Ιδρυσε νυκτε
ρινές λαϊκές Σχολές καί έπεξέ,τεινε τό έργον τοϋ Συλλόγου, διά τοϋ Θείου 
κηρύγματος σέ πόλεις καί χωριά, σέ ναούς καί σέ αίθουσες, στους στρατώ
νες καί, στις φυλακές.

-Τό 19(Μ> μετέιβη ώς Ίεροκήρυξ τής «Άναπλάσεοις» ατ»ήν Αίγυπτον, 
όπου μίλησε, είς τά σπουδαιότερα έκεΐ κέντρα τού Ελληνισμού.

-— Τό Π άσχα  τοϋ 19015 πρσσεκλήΟη από τόν Π ατριάρχη Αλεξάνδρειάς 
Φ ώ τ ι ο  είς τήν Οέσιν τού Γραμματέως τοϋ Πατριαρχικού Θρόνου.

’Ολόκληρον τήν οκταετή είς τό Πατριαρχεΐον διαμονήν του ασχολήθηκε, 
μέ βάση τις πηγές, μέ τάς περιόδους τής Αιγυπτιακής Βυζαντινοκρατίας και 
Τουρκοκρατίας.

* Δέν ήτο δυνατόν σέ μίαν διάλεξη νά προσφερϋοϋν όλα τά στοιχεία  τής ζω ής 
καί τοϋ πολυμόρφου έργου τοϋ Δ ΙΙΜ . ΚΑΛΛΊΜ ΑΧΟΎ . ’() συγγραφεύς έλπίζει συν- 
τόμω ς είς β ' έκδοσιν τοΰ παρόντος βιβλίου καί τότε Οά προσφερΟή πληρέστερο γ ια τ ί ώς 
έχει τώρα είναι ένα σύντομο « σ χ ε δ ί α σ μ α » .
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—  Τό 1911 μετέβη στήν Πάτμο, όπου ερεύνησε τά .κειμήλια και τά 
χειρόγραφα τής εκεί Βασιλικής Μανής τοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου. Δια τών 
παλαισγραφικών του ερευνών προσέφερε πολύτιμη συμβολή είς τήν έπιστή- 
μην τής Βυζαντινολογίας.

'Ως Γραμματεύς τοΰ ΠομριαρχΙκού Θρόνου, άπό τοΰ 1906 — 1912, 
συνειργάσθη καί είς τά δύο πατριαρχικά περιοδικά «ϋάν,ταινος» καί «’Εκ
κλησιαστικός φάρος».

Είς τήν Αίγυπτον έξεδόθησαν οί πραγματείες του, οί όποιες έβασίζοντο 
κατά μέγα μέρος επί τών παλαιογραφιικών ιέρευνών, που ’έκαμε είς τό τμήμα 
χειρογράφων τής ιστορικής βιβλιοθήκης τής Πάτιμου, όπου είχε μεταβή τό 
1911.

Μαζί μέ ιτόν Π ατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς έπεσκέφθη τό Σουδάν, όπου 
σώζονται μνημεία τοΰ χριστιανικού ελληνισμού τών πρώτων αιώνων. Σ υνα
φές σύγγραμμά του είναι: «ΙΙατριαρχείον ’Αλεξάνδρειάς έν Άβυσσηνία».1

 -  Τήν άνοιξη τον 1.912 ήλθε στήν Α θήνα  κι’ έλαβε μέρος στο Ι Σ Τ '
Διεθνές Συνέδριο τών ’Ανατολιστών, μέ ανακοινώσεις του αγγλιστί καί γαλ
λιστί, οί όποιες με,τέπειτα έδημοσιεύΟησαν έλληνιστί καί αγγλιστί καί απο
τελούν πολύτιμη συμβολήν είς τήν γνώση τοΰ παρελθόντος τοΰ έν Αιγύπτιο 
Ελληνισμού.

-- Μόλις έκηρύχθη ό πόλεμος τοΰ 191ι2, ό Καλλίμαχος άφησε τή γυ
ναίκα του καί τό παιδί του καί ώς εθελοντής Ίερακή,ρυξ τής Ε ' Μ εραρχίας, 
μέ τόν σταυρό καί τό όπλο, προσέφερε τις υπηρεσίες του είς τό άγωνιζόιμε- 
νον ’Έθνος. Κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, στήν πρώτη γραμμή ένέπνεε 
μέ τά φλογερά του κηρύγματα, τά στρατεύματα.

-— Μετά τούς έϋνικούς ιΟριάμβους ΙπανήλΟε είς τό Πατριαρχείο καί 
έξέδωικεν είς όγκώδη τόμον τις 'εντυπώσεις του ΰπό τόν τίτλο «’Εποποιία τοΰ 
Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου». Ταυιτοχρόνως δέ είς τήν σειράν «Πολεμική 
Βιβλιοθήκη» τοΰ αειμνήστου Βλ. Γαβριηλίδη τής «’Ακροπόλεως», κυκλοφο
ρούσε είς ίδιαν τόμον «Ή  Γιγαντομαχία τού Κιλκίς», πού τήν έγραψε στο 
Στρατόπεδο. ’Έλαβε .μέρος σέ 9 μάχες κατά τούς Ιδύο πολέμους, εκτός δέ τών 
μεταλλίων, τά όποια έλαβεν, έκασμήθη καί διά παρασήμων έπί τοΰ πεδίου τής 
τιμής.

Ή  «’Εποποιία τού Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου» έκυκλοφόρησε τό 1942 
σέ δεύτερα έκδοση υπό τόν τίτλο «Αθάνατη Ελλάς» μέ πρόσθετο παράρτη
μα: «Τό Βυζαντινόν Μελένικον».

ΙΊαρέιμεινε έπί δώδεκα μήνες είς τό Στρατάπεδον καί βρήκε τήν εύκαι-

1. Π ρβλ. Μ  π . Μ α λ α φ ο ύ ρ η :  Ο ί "Ελληνες τής ’Αμερικής, σελ. 470 Ν έα
' I  όρκη, 1948.
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ρία, γνώστης τής παλαιογραφίας, νά έρευνήση τους κώδικες και δλα τά μνη
μεία Ναών, Μονών καί Κοινοτήτων. Ά π ό  τό στρατόπεδον έγραψε, έκτος 
τών άλλων, καί ιέδημοσίευσε είς τά «Παναθήναια» τών ’Αθηνών μελέτες πρός 
απόδειξη τής Έλληνικότητος αμφισβητούμενων 'Ελληνικών μερών, δπως «ΤΙ 
έλληνικότης τής Κορυτσάς κατά τους πέντε τελευταίους αιώνας», « Ό  Πολι
τισμός τής Μοσχοπόλεως» καί «Τό Βυζαντινόν Μελένικον», τά όποια είναι 
τά κυριώτερα τών έπιστημονικών του ιμελετηΐμάτων, τά όποια έγραψε είς τό 
Στρατέϊπεδον. Τ ις ,δυό πρώτες μελέτες έχρησιμοποίησεν είς διεθνή Συνέδρια 
ή 'Ελληνική αποστολή, πρός απόδειξη τής έλληνικότητος τών μεριών «κείνων.

— Είς τό 'Τπορυγείον τών Στρατιωτικών υπάρχει έκθεση τοϋ Μεράρ
χου Ιεννάδη, ή οποία αναφέρει τήν πολλαπλή συμβολήν τοϋ Ιεροκήρυκας 
τής Ε ' Μ εραρχίας Δ. Καλλιμάχου καί τονίζει ιδιαιτέρως, δτι όλες οί υπέρ 
τοΰ άγώνος τής ΙΙατρίδος υπηρεσίες του προσεφέρθησαν έντελώς δωρεάν, 
γνωστοΰ όντας, δτι δλοι οι αξιωματικοί τότε έλάμβσνον διπλή μισθοδοσία κατά 
τόν πόλεμο.

—  Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1914 προσεκλήΟη άπό τήν «I Ιανελλήνιον "Ενωση» 
’Αμερικής καί εφΟασεν είς τόν Νέον Κόσμον. Ώ ς  Ίεροκήρυξ καί ’Επιθεωρη
τής τής Όργανώσεως έπεσκέφθη τις παροικίες καί πρυσέφερε τήν πνευμα
τική του συμβολή για  τήν ίδρυση καί έδραίωση τοϋ «’Εθνικού Κήρυκος», 
τοΰ νέου αντον οργάνου τής έλευθέρας σκέψεως τών 'Ελλήνων τής Α μερ ι
κής, τού όποίου υπήρξεν αρχισυντάκτης άπό τήν πρώτη ήμερα τής έμφα- 
νίσειος του.

’Επί μίαν τριετίαν, άπό τής 2ας ’Απριλίου τοϋ 1915 μέχ,ρι τής 5ης ’Α
πριλίου 1918, ιδιεξήγαγε μετά τών συναδέλφων τον τους σκληροτέρσνς τών 
αγώνων καί διά τήν κατίσχυση τής έφημερίόος καί τών ιέξαρτημάτιον της, 
καί διά τόν θρίαμβον τής ιέΟνικής ιδεολογίας, ίΐτέρ τής οποίας οθεναρώς 
προμαχούσε ό «’Εθνικός Κήρυξ».

• -"Οταν άπε.χώρησε προσωρινώς τοϋ δημοσιογραφικού άγώνος, έδέχιΟη 
τήν θέση τοΰ έφημερίου τής 'Ελληνικής Κοινότητας τοΰ Μπροϋκίλιν τής Νέας 
'Τόρκης. Ώ ς  πρωΟιερεϋς τής παροικίας είργάσΟη έπί τετραετίαν καί συνε- 
τέλεσεν είς τήν ανάδειξη τής Κοίλότητος, είς τήν άκμήν τοϋ 'Ελληνικού Σ χ ο 
λείου, είς τήν ίδρυση νυκτερινών αγγλικών σχολών καί είς τήν αγοράν κοι
νοτικών κτημάτων. Έξέδιίδε ·δέ έκεΐ καί ίδιον κοινωνιολογικόν καί φιλολογικόν 
περιοδικόν, τήν «Εθνικήν ’Αναγέννησιν».

-Ώ ς πρωθιερεύς τής Κοινότητος B rook lyn  έκήρυττεν άδιαλείπτως 
καθ’ δλην τήν τετραετίαν άπό τοϋ άμβωνας καί άπό τών στηλών τοΰ «Έθνικοΰ 
Κήρυκος», δημοσιεύουν συγχρόνως σειράν κοινωνιολογικών διδαγμάτων, μορ
φώνουν έτσι όλόκληραν τόν έν Α μερική Ελληνισμόν καί δπου άλλοϋ κυκλο
φορούσαν οί έκδόσεις τοΰ δημοσιογραφικού αΰτοΰ Συγκροτήματος.

— Ώ ς μέλος τής Λέσχης τών Αμερικανών Κληρικών καί ώς Σύμβουλος



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 55

τής Ισχυρός 'Ομοσπονδίας τών ’Αμερικανικών ’Εκκλησιών τής Νέας 'Ύόρ- 
κης, ανέπτυξε σχέσεις μέ τούς συναδέλφους του καί διέθεσε τάς δυνάμεις του 
αύτάς έπ’ αγαθώ τών αγώνων, πού διεξήγε ιτο ’’Εθνος μας.

Δείγμα (ιδιαιτέρας έκτιιμήσεως τών συναδέλφων του είναι τό ότι, δταν ό 
ήρως τοΰ Βελγίου Καρδινάλιος Μερσιέ έφΟασεν είς τόν Νέον Κόσμον καί 
έδόθη προς τιμήν του γεϋμα νπό ύπερεξακοσίων λειτουργών τής Λέσχης τών 
Κληρικών, είς τόν Δ. Καλλίμαχον ιάνετέθη ή τιμή να προσφώνηση γαλλιστί τόν 
ήρωα εναντίον τών θηριώδιών τοΰ Γερμανικού μιλιταρισμού.

— -Ώς πρωθιερεύς τοΰ B rook lyn  διετήρησε καί τήν θέση τοΰ αρχι
συντάκτου τοΰ «Καλλιτεχνικού Έ θν. Κήρυκος», ίέκλήθη δέ καί συνώδευσε τόν 
Πατριάρχην Μελέτιον Μεταξάκην είς Ευρώπην καί ’Ανατολήν. Ό  π. Καλλί
μαχος δ ιά  τών ιέκθέσεών του έπί τών συνομιλιών μετά τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ, τοΰ 
ΙΙρωθυπουργοΰ τής Γαλλίας Πουανγκαρέ, τοΰ Κλεμανσώ, τών μελών τής Γε
ρουσίας καί άλλων επισήμων, οί όποιοι ήσαν οί κριταί τών τυχών τής ’Ανα
τολής, άπβΟανάτισε τό σπουδαίο (έκεΐνο ταξίδι τοΰ ορθοδόξου Πατριάρχου. 
Μετέβη καί είς Κωνσταντινοΰπολιν μετά τοΰ Πατριάρχου.

— ’Έδωκε είκοσι ανθρωπιστικές διαλέξεις έπί τών καθόλου προόδων τών 
Ί  Γνωμένων Πολιτειών άπό τοΰ βήματος Ελληνικών καί Αμερικανικών πνευ
ματικών ιδρυμάτων.

'Τπήρξε έκ τών έμπιστων 'συμβούλων καί συνεργατών τοΰ μεγαλεπηβό- 
λου καί ευφυέστατου Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη.

—  Μετά τήν έξ ’Αμερικής έπάναδόν του, παρητήθη τής ιερατικής του 
Οέσεως κ ι’ έπανέλαβε τό έργον του είς τόν /Ε θν ικόν Κήρυκα» ώς αρχισυντά
κτης τής έφημερίδος καί τών τριών περιοδικών, πού έξ&διδε δ δημοσιογρα
φικός αυτός οργανισμός.

— Ό  π. Καλλίμαχος διετέλεσε καί καθηγητής τής Ιερα τική ς Σχολής 
«"Αγιος ’Αθανάσιος» A sto rias, τήν όποιαν ΐδρυσεν είς Νέαν 'Τόρκην ό 
Πατριάρχης Μελέτιος, ανευ ούδεμιάς αντιμισθίας. Έ δίδαξε τήν ιστορία τοΰ 
Ροΐμαϊκοΰ καί 'Ελληνικού πολιτισμού.

-Ό  π. Καλλίμαχος είναι έκ τών πολυγραφωτέρων συγχρόνων κληρι
κών 'συγγραφέων. Έξέδωκε μέχρι τώρα 52 αυτοτελή βιβλία καί είναι άπειρα 
τά ιμελετήματα, τά όποϊα έδημοσιεύθησαν είς εφημερίδας καί περιοδικά τοΰ 
έξω 'Ελληνισμού.

— Ή  Μεγάλη τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία τοΰ άπένειμε τόν άρχαΐον ακαδη
μαϊκόν τίτλον τοΰ «Διδασκάλου τοΰ Οικουμενικού Θρόνου», πολλαί. δέ οργα
νώσεις καί έν ’Αμερική καί έν ’Ανατολή τοΰ έχουν άπονείμει- τόν τίτλον τοΰ 
επιτίμου μέλους ή τοΰ επιτίμου προέδρου- καί ό τότε πρόεδρος τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας τόν παρεσημοφόρησε μέ τόν χρυσοΰν Σταυρόν τών ’Ιπποτών 
τοΰ Τάγματος τοΰ Σωτήρος.

’Εκτός αυτών τοΰ  άπενεμήθησαν:
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1. Μετάλλια τών δύο απολυτρωτικών πολέμων μέ διεμβολάς τών μαχών 
τοΰ 1912— 1913.

2. Ά ργυροΰς Σταυρός τοΰ Σωτήρος.
3. Χρυσοΰς Σταυρός τοΰ Σωτήρος.
4. Ό  Ταξιάρχης τοΰ Φαίνικος.
5. Τρία τοΰ ΙΙαναγίου Τάφου. Τό τελευταΐσν ό Μεγαλόσταυρος τοΰ 

Παναγίου Τάφου.
(>. Τό Χρυσοΰν Μετάλλιον τής ίε,ράς πόλεως τοΰ Μεσολογγίου.
7. Δίπλωμα τιμής καί ε,υγνωμοσόνης τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αμερικής υπό 

τοΰ αειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής Μιχαήλ.
■ -Έξελέγη μέλος τοΰ Αί,γυπτιαικοΰ ’Ινστιτούτού, γ ιά  τί; έξ ιίνεκδότων 

εγγράφων μελέτες του περί τοΰ μεσαιωνικού καί μεταβυζαντινού Ελληνισμού 
τής Αίγυπτου.

Λιά τήν πολυσχιδή μετέπειτα δράση του ώς αρχισυντάκτου τοΰ «ΈΟνικοΰ 
Κήρυκος» 0’ ασχοληθούμε σ’ άλλο κεφάλαιο, μέ πολλή συντομία.

Ο Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Υ Σ

Ή  αγωνιστική φυσιογνωμία τοΰ Λ. Καλλίμαχου ολοκληρώνεται μέσα στό 
συγγραιριικό του έργο.

"Οταν διαιίιάζης Καλλιμάχεια κείμενα, άρθρο, λόγο, περιγραφή, σημεί
ωμα, κριτική, αφήγημα, βρίσκεσαι μέσα στον οίστρο τής μάχης, είτε πολε
μική είναι, είτε ειρηνική.

Ζής τήν όλυκληριυτική πλήριοση τής καρδιάς του και, τοΰ ανήσυχου 
νοΰ του σ’ όλο τό βάθος τής πνευματικής του Ιέκφράσεως.

"Ενας μεγαλόστομος βάρδος, μια ανήσυχη ψυχή, που τήν βασάνιζε πάν
τα τό μεγάλο Χρέος τής πνευματικής προσφοράς.

Στό έργο τοΰ Καλλίμαχου ό αγωνιστής καί δ συγγραφέας είναι, αξεχώ
ριστοι.

Λέν μπορεί νά ΰπάρξη ό ένας χωρίς τόν άλλον.
Ό  άγωνιστής .συμπληρώνει τόν Σ υγγραφ έα  καί δ Συγγραφέας τόν α

γωνιστή. Καί όχι μόνον αυτό, άλλ’ ή αλληλοσυμπλήρωση ατπή έκ,φράζει κα- 
Οαρώτερα τήν πνευματική του ένάτητα, αδιάκοπα πλαταίνει καί προεκτείνει, 
τήν προσωπικότητα τοΰ Συγγραφέα τοϋ « Ή ρω α  τής Ροτ'ιμελης».

Οί δΰό αυτές αρετές του έκφράζουν τό νόημα τής δημιουργικής του απο
στολής.

"Ολα του τά βιβλία είναι δουλεμένα μέ προσοχή.
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'Τπάρχουν κομμάτια τοΰ π. Καλλίμαχου, πού χαίρεσαι μια σπάνια εύ- 
ρυθιμία, μουσικότητα, παλμό, άκριβολογία.

Ή  πολύχρονη πείρα του, ή πλούσια παρατήρηση, ή στέρεα καλλιτεχνική 
θεώρηση, ή καθαρότητα τής διατυπώσεως, ή γερή φαντασία, ή γόνιμη σύγ
κριση, είναι (αρετές πού κοσμούν τά κείμενα τοϋ π. Καλλιμάχου.

01 αφηγήσεις του είναι καρπός γερής καί ώριμης συνειδήσεως, γνήσιου 
συναισθηματικού κραδασμού.

’Έτσι, δσες φορές σκέπτομαι τόν συγγραφέα, τόν αγωνιστή καί τόν 'Ι ε 
ρέα π. (Καλλίμαχο, μοϋρχεται στο νοΰ έντονη ή εικόνα τού 'Ιερέω ς τού Μεγά
λου Σαββάτου, πού μέ τήν λευκή λαμπάδα τής χριστιανικής πίστεως καί αγά
πης στα χέρια δίνει τρως σέ νηστεύσαντας καί μή νηστεύσαντας. ’Έ τσι βλέ
πω καί τόν Καλλίμαχο·, δ'ρθια στήν ωραία Πύλη τών Εθνικώ ν μας ’Ιδανικών, 
νά καλή τούς ανδρείους καί τούς δειλούς καί μέ γαλήνια σταθερή φωνή νά 
τούς λέγη: «Δεύτε λάβετε Φώς έκ τού άνεσπέρσυ Φωτός τών ’Ιδανικών μας».

Ό  Καλλίμαχος ώς συγγραφεύς έχει τό χάρισμα τής σαφούς διαταπώ- 
σεως, τής γαργάτητος καί τής οικονομίας τής ύλης. Τά κείμενά του δέν προ
βληματίζουν, γιατί ποτέ δέν έθεσε τέτοιους στόχους, γ ι’ αύτό καί έχουν ζων
τάνια.

Κυριαρχημένος <ίπό τήν συνείδηση τού αγώνα ιθέλει νά έμπνευση, νά 
συγκίνηση, νά συναρπάση, νά κερδίση ανθρώπους καί νά τούς καταστήση 
συμμαχητάς τού αγώνα.

Ώ ς  συγγραφεύς ό Καλλίμαχος δέν είναι άνθρωπος τής θολής θεωρίας. 
Είναι, συγγραφεύς τής καυτερής πραγιματικότητος. Ό  άνθρωπος, πού θέλει 
νά συγκεκριμεναποιήση τις ωραίες του έπιδιώξεις στούς άναγνώσ,τας του.

Ε πειδή  δέ καί οί άναγνώσται, πρός τούς όποιους απευθύνεται, δέν έ
χουν υψηλή μόρφωση, αποφεύγει τις διεισδύσεις έπί τών (θεμάτων του, γιατί 
θά τόν καθιστούσαν φορτικό, κι’ αύτό θά ήταν είς βάρος τού μεγάλου κεν
τρικού του σκοπού.

Τά κείμενα τοΰ Λημ. Καλλιμάχου σού μεταδίδουν τήν πίστη του, τις 
συγκινήσεις του, τη λατρεία ταυ, τόν έσωτερικό του κόσμο, τήν απαράμιλλη 
ένταση τών μεγάλων του έξάρσεων.

Γ ιά τό βιβλίο τού Καλλίμαχου «ιΙΊώς προοδεύουν οί ’Αμερικανοί», ό αεί
μνηστος ’Αρχιεπίσκοπος καί σοφός 'Ιστορικός —’Ακαδημαϊκός Χρυσόστομος 
ΙΙαπάδόπουλος γράφει:

«Τό «Πώς προοδεύουν οί ’Αμερικανοί» θά έπεθήμουν νά εύρεθή πλού
σιος "Ελλην, δ,στις νά τό έκδώση είς έκαποντάδας χιλιάδων αντιτύπων καί 
νά τό διανείμη δωρεάν είς τούς Έλληνας, ώς έγκόλπιον έγχειρίδιον τής ζωής. 
Είναι ιάπαραίτητον τό βιβλίόν τούτο είς πάντα ζώντα καί δρώνίτα άνθρωπον. 
Έ ν θαυμαστώ συνειρμφ αποκαλύπτεται είς 23 κεφάλαια ή έσωτερική ψυχο
λογία καί πνευματική ζωή τών ’Αμερικανών μέ εικόνας έξοχους καί παρα
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δείγματα ζωντανά τών -υγιών αρχών καί παραδόσεων τής ’Αγγλοσαξονικής 
φυλής. Παρελαύνει διά τών σελίδων τοΰ λαιμπροΰ βιβλίου δ,τι μέγα καί θαυ
μαστόν έχει νά δείξη ή μεγάλη Αμερικανική χώρα καί δ,τι διδακτικόν' καί 
ώφέλιμον διά τούς έν αυτή ζώντας καί Εργαζομένους "Ελληνας υπάρχει».

Ή  έφημερίς «Ελεύθερον Βήμα», πού Εκρινε τότε τό έργον, μεταξύ τών 
άλλων σημειώνει: «Πώς προοδεύουν οί ’Αμερικανοί» είναι δ τίτλος ογκώδους 
τόμου 248 σελίδων, ο όποιος έξεόόθη έν Νέρ 'Τόρκη παρά τοΰ γνωστού συγ- 
γραφέως καί αρχισυντάκτου τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» κ. Λ. Καλλιμάχου. 'Η  
άνάγνωσίς του αποτελεί πραγματικόν πνευματικόν άπόκτημα, διότι περιέχει 
τάς άρχάς καί τό πνεϋμα τοΰ ηθικού κωδικός ιώ ν Ά γγλο-Σ  αξόνων, τά με
γάλα ιδεώδη δλων Εκείνων, οί όποιοι έδημιούργησαν τόν πολιτισμόν τής ερ
γασίας καί τής υγείας καί έν γένει τόν άνώτερον άνθρωπον. ’Απ’ αρχής χέ- 
χρ ι τέλους τών σελίδων του κυριαρχεί τό πνεύμα τοΰ ανθρωπισμού έν συν
δυασμό) μέ τήν Εξιστόρησιν υποδειγματικών πράξεων τών μεγάλων άνδρών 
τών διαφόρων Εποχών. Είναι μία σύνθεσις λογοτεχνική καί πνευματική έξαι- 
ρετικώς Ενδιαφέρουσα, ένα σύγγραμμα που τιμή τόν συγγραφέα καί τό Έλ- 
ληνικόν όνομα. Ε ίναι μία ηθική βίβλος, ήτις έκπηγιίζει άπό τήν αιωνιότητα 
τοΰ αρχαίου 'Ελληνικού Πνεύματος, ιάπό τά διδάγματα τοΰ Χριστιανισμού καί 
άπό τόν ηθικόν άγώνα τών Αγγλοσαξόνων. Ό  αναγνώστης τοΰ έργου τοΰ κ. 
Καλλιμάχου ανα'βαπτίζεται Εντός τοΰ ήΟικυΰ κόσμον καί οπλίζεται μέ αισιο
δοξίαν, μέ χαράν καί πίστιν είς τόν πολυκύμαντον άγώνα τής ζωής».

** *

Γιά τό δΐτυμον βιβλίο τοΰ π. Καλλιμάχου «Πώς καί διατί θριαμβεύουν 
οί ’Αμερικανοί», δ αείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αμερικής, Μιχαήλ, δ m o  
Κορινθίας, γράφει:

«Τό ίδί τομ·ον έργον: «Πώς καί διατί θριαμβεύουν οί ’Αμερικανοί» εί
ναι Εργασία θαυμασία άπό πάσης άπόψεως καί έμφανίσεως καί περιεχομέ
νου. Σ ά ς  συγχαίρω έγκαρδίως καί σάς ζηλεύω είλικρινώς, διότι έχετε τόν 
άπαιπούμενον χρόνον διά νά ιάσχολήσθε είς πράγματα, πού ήσαν (άλλοτε τό
σον προσφιλή καί δι’ Εμέ, μελέτης δηλονότι καί συγγραφής Εποικοδομητικής, 
τών όποιων τασαύτη ανάγκη υπάρχει καί διά  τούς Εδώ καί διά τούς έν Έλ- 
λάδι, αδελφούς ιμας. Ευθε νά διεδίδετο τό έργον ιτούτο δσον τό δυνατόν εύρύ- 
τερον καί είς τήν 'Ελλάδα. ’Εάν (δέ άπεφάσιζαν νά τό άναγνώσουν οί τά δημό
σια πράττοντες έκεΐ καί τό έκαμνον αυτό μέ βαθεΐαν κατανόησιν τών ευθυ
νών των, πολλά θά  ωφελείτο ή γενέτειρα».

Ό  πολυγραφώτατος καί αλησμόνητος ιστορικός Ερευνητής καί κριτικός 
Φάνης Μιχαλόπουλος, κρίνων τό βιβλίο αυτό τοΰ κ. Καλλιμάχου υπογραμμί
ζει μεταξύ τών άλλων:
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«Τελευταία έγραψε καί άλλο· έργο, τό: «Πόες καί διατί θριαμβεύουν οί 
’Αμερικανοί» είς δύο τόμους, δπου αναλύει τήν Ιδεολογία τών αύτοδημΜχυργή- 
των ’Αμερικανών καί πώς έφθασαν στο κορύφωμα τής ζωής καί τής δρά- 
σεως. Γ κμ ίζε ι τό στήθος μας άπό θάρρος, αισιοδοξία, μέλλον, έλπίδες, δ ια
βάζοντας τις σελίδες αυτές. Έ τ σ ι ιμόνο μπορούμε νά προοδεύσουμε καί νά 
κατακτήσουμε τήν ζωή, άποφεύγοντας τήν μαιρολατρεία καί τήν άπογοήτευσι 
πού μάς περιζώνει. Είναι ή τελευταία υπηρεσία τού συγγραφέως πρός τό 
’Έθνος.

’Ατενίζοντας στο έργο τού συγγραφέως ώς 'Ιεροκήρυκας, ώς άγωνιστού, 
ώς δημοσιογράφου, ώς ’Αρχισυντάκτου τοϋ «’Εθνικού Κήρυκος», ώ ; Διδα
σκάλου, ώς έμπνευστοΰ υψηλών ιδανικών, τανίζομεν δτι δ Δ. Καλλίμαχος 
υπήρξεν ή σημαίαικώτερη, ή δραστηριώτερη, ή πλέον χαλκέντερη φυσιογνω
μία τοΰ 'Ελληνικού άποικισμιού οτήν ’Αμερική».

'Ο  Καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών ,καί ’Ακαδημαϊκός κ. Παν. 
Μπρατίσιώτης, αξιολογώντας τό έργον αυτό γράφει: «Τό Π ώς καί διατί θρι
αμβεύουν ο! ’Αμερικανοί» είναι λαμπρόν καί πολύτιμον σύγγραμμα. Τό έξο- 
χον αυτό δίτομον βιβλίον θά άποτελή πολύτιμον ανάγνωσμα καί διά τά παι
διά μου».

Ό  έ.ξαίρετος 'Ιεράρχης καί έθνι,κός αγωνιστής ό ’Αργυροκάστρου Παν- 
τελεήμων, γράφει:

«Τήν δροσερότητα τής πάντα νεαζούσης πνευματικής ζωής του καί δη
μιουργίας, αυτήν τήν -σφριγηλότητα τής βαθυστόχαστης σκέψεώς του, τήν 
επιασα καί τήν αγκάλιασα καί στο τελευταίο δίτομο πόνημά του»: «Πώς καί 
διατί θριαμβεύουν ιοί Αμερικανοί». Έ τσ ι, άλλη μια φορά —  ,καί αυτή στά 
θαλερά, καΐτοι περασμένα του χρόνια —  μας υλοποίησε ιτό μεγάλο του μυ
στικό, πού στάθηκε πάντα θαυματουργό στά καταπληκτικά έπιτεύγματα ,τών 
ατόμων ,καί τών ανθρώπινων ήμάδων. Μέ μοναδικό, σεμνό καί αγνό σκοπό 
(όραματίσΟηκε νά τό μετάγγιση αυτούσιο στά ψυχικά άδυτα τών παιδιών 
τής Φυλής μας, πού καλείται νά παίξη στον τωρινό της ρόλο γ ια  νά φτειάξη, 
ανάμεσα στις ορδές τών καινούργιων Φιλισταίων τού πλανήτου μας, τόν τρίτο 
ελληνικό πολιτισμό. . . Είναι δρθή ή διατυπωθεΐσα γνώμη δτι τέτοια πνευ
ματικά πονήματα τό 'Τπουργεΐο τής ’Εθνικής Παιδείας πρέπει νά τά κατα- 
στήση κτήμα τών παιδιών τής τωρινής Ελλάδος, πού μέ γιγάντια άλματα —- 
καί ύστερα άπό τραγικές .περιπέτειες, αλλά καί μέ ’Ολύμπιες δόξες —  βαδί
ζει θαρρετά για τήν όλοκλήρωσι τής μοίρας της .καί τής άποσταλής της. ’Εγώ 
τουλάχιστον*, έννοιωσα, στην άνάγνωσι τού δίτομου αυτού έργου, τόν γλυκα
σμό ένός ηδύποτου, πού μέ τόνωσε, που μοϋ προύκάλεσε ένα πνευματικό με
θύσι ανείπωτο καί πού χάρισε στην ψυχή μου άναγαλλιάσματα, άξετίμητα 
καί απροσμέτρητα.. .»
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Ό  δέ καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Βασ. Βαλαώρας, γρά 
φει δτι:

«Τό «ΙΊώς καί διατί θριαμβεύουν οί Αμερικανοί» είναι πράγματι εργον 
ύπέροχον καί αντάξιον τοΰ παλαίμαχου 'Οδηγητοΰ καί συγγραφέας αναρίθ
μητων σοφών πραγματειών, μέ πας όποιας γαλουχείται δ Ελληνισμός τής ’Α
μερικής άπό μιας καί πλέον γενεάς».

*
*  *

Ό  αλησμόνητος Βλάσης Γαβριηλίδης, ό πατέρας τής Νεοελληνικής δη
μοσιογραφίας, γ ιά  τό βιιβλίον τοΰ Καλλιμάχου: «ΓΑθάνατη Ελλάς» έγραψε 
στην «Άκρόπολι»:

« . . .  "Ενας κληρικός καί ταύτοχρόνως πολεμιστής καί λογογράφος έμ- 
πνευ,σμένος, ιμέ ανοικτούς τους διανοητικούς του πόρους είς δλα τά ρεύματα 
τά μεταρρυθμιστικά, τά Επιστημονικά, τά ποιητικά, τά καλλιτεχνικά καί τά 
νεωτεριστικά, δ Δημήτριος Καλλίμαχος, συγγραφεύς σπουδαιότατων καί κρι- 
τικωτάτων ιστορικών καί αρχαιολογικών μονογραφιών, λαιβών σημαίνον μέ
ρος είς τό περσινόν Διεθνές Συνεδρίαν τών Ανατολιστών, ,μάς έγ,ραψεν έπο  
ποιΐας, περιγροοφάς, μέ χλιδήν χρωμάτων τής Βενετικής Ζωγραφικής Σ χο 
λής, σφριγοόσας ζωντανάς εικόνας άπό Λάντειο δαιμόνιο Εγγιγμένας. . .».

'Ο  πολυπράγμων καί διορατικός, ιμεγαλεπήβολος Π ατριάρχης Μελέτιος 
Μεταξάκης γράφει τά έξης:

« Ό  Αίδ. κ. Καλλίμαχος έχει ήδη άπό πολλοί τιμητικήν θέσιν μεταξύ 
τών Έλλήνιον .συγγραφέων, γράφων άδιακόπως άπό τοΰ 1902, δτε άπεφοί- 
τησε τοΰ ΈΟνικοΰ Πανεπιστημίου, έχει ήδη έκδώσει δεκαπενπίδα δλην αυ
τοτελών συγγραφών, αίτινες φέραυσι τήν σφραγίδα τής Επιστημονικής έμ- 
βριθείας, τά δέ άλλα μικρότερα ιμελετήματά του, διεσπαρμένα είς τά Εκλεκτό
τερα ελληνικά περιοδικά καί τάς άξιολογωτέρας Εφημερίδας, ανέρχονται είς 
πολλάς δεκάδας, διακρινόμενα διά  τήν Επικαιρότητα, τήν ΕμβρίΟειαν καί τήν 
γλαφυρότητα τοΰ ύφους. . . Τό νέον του ιβι'βλίον, Εκ τριακοσίων πενπήκοντα 
φιλοκάλως πετυπωμένων σελίδων, μετά πολυαρίθμων εικόνων ήρώων ή σκη
νών τοΰ πολέμου κεκοσμημένον, είναι αληθινόν φιλολογικόν άριστούργηιμα, έάν 
δέ ό κ. Καλλίμαχος, ώς ίερεύς — στρατιώτης πρασέφερεν ύψίστην υπηρεσίαν 
είς τήν Παιτρίδα, έμψυχων τούς άγωνιζρμέναυς ατ,ρατιώτας διά τοΰ κηρύγμα
τος καί τοΰ παραδείγματος του, ή υπηρεσία, τήν όποιαν προσφέρει διά τής 
ζωντανής Εκ τοΰ φυσικοΰ άναπαραστάσεως τών ηρωικών κατορθωμάτων τοΰ 
έύδόξσυ Έλληνυκοΰ στρατού, είναι αξία  ένος δευτέρου παρασήμου. . . Θά έ
πρατταν εργον Εθνικόν οί αρμόδιοι, είσάγοντες αύτό ώ ; αναγνωστικόν είς 
τά σχολεία. Ή  άναπαρασταιτική δύναμις τοϋ συγγραφέως είναι τοιαύτη, ώ
στε δ άναγινώσκων τό βιίβλίον νομίζει, δτι έχει Ενώπιον τών όφθαλμών του
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έξελισσαμένην κινηματογραφικήν ταινίαν έπί όλοκλήρου τής εποποιίας. . .».
Ό  .δέ Οικουμενικός Πατριάρχης, ό πολύς Φώτιος, χαρακτηριστικώς ση

μειώνει δια τον π. Καλλίμαχο: «Τά έργα: «Το Εύαγγέλιον ύπό Σύγχρονον 
Πνεύμα», «Δυνατοί Νεοελληνικοί χαρακτήρες» καί «Βάσεις τής Προόδου», 
τοϋ Αίδ. Καλλιμάχου, μεγάλου Διδασκάλου τοϋ Οικουμενικού Θρόνου, είναι 
εξαιρετικά προϊόντα μεγάλης φιλοτιμίας καί διακεκριμένου καλάμου, διδα
κτικά καί μορφωτικά καί συντελεστικά είς την διατήρησιν αναλλοίωτων τών 
αισθημάτων τής πίστεως καί τής φιλοπατρίας τών ομογενών καί τής άφοσιό)- 
σεως αυτών είς τάς ίεράς τοϋ Γένους παραδόσεις».

Ε ίς τόν πρόλογον τής «Πολεμικής Βιβλιοθήκης» ό Βλάσης Γαβριηλίδης 
έγραψε έκτος τών άλλων:

« . . .  Ό  Γραμματεύς τοϋ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς κ. Δ. Καλλίμα
χος έαπευσε νά προσφέρη τόν σταυρόν του, τό φώς του καί τήν παρηγοριάν 
είς τόν μαχόμενον στρατόν. Παρηκολούθησε καί κατά τούς ;δύο πολέμους τήν 
Ε ' Μεραρχίαν, ζήσας τήν ζωήν τοϋ στρατιώτου, πεινάσας, κινδυνεύσας, κατη- 
χήσας, κηδεύσας, Όάψας, παραμυθήσας καί παρ’ 6λα αύιτά κρατών σημειώ
σεις τών όσων έ'βλεπεν. Αί περιγραφαί του (άσπαίρουν άπό ζωήν, πραγματι
σμόν, έντυπωσιαικόν, άνεκίδοτιισμόν, φαντασίαν, ζωγραφικότητα, παραστατι
κότητα. Μερικαί σελίδες του όμοιάζουν πρός σκηνάς δράματος καί άλλαι πρός 
έπεισόδια ’Εποποιίας».

Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

— Ώ ς Δημοσιογράφος υπήρξε ένας σταίθερός οίακοστρόφος τής κοινής 
γνφμης πρός τούς γαλάζιους ορίζοντας τών 'Ελληνοχριστιανικών Ιδεωδών.

—  Τά άρθρα του ή σαν πάντα πύρινα, πλημμυρισμένα άπό τό φέγγος τής 
’Ιδέας καί γ ι’ αυτό άπό τις στήλες τού «’Εθνικού Κήρυκος» αναπτέρωνε καρ
διές, ιένίσχυε τό φρόνημα, πού έδοκιμάζετο σκληρά κάτω άπό τόν μολυβένιο 
ουρανό τής διχόνοιας καί τών παθών, τό δηλητήριο τών όποιων είχαν μερικοί 
μεταφέρει άπό την Ελλάδα στην ’Αμερική.

■— Τ ά κείμενα τοΰ Καλλίμαχου ιείναι ή  φωνή τών Παραΐδόσεών μας καί 
δταν τά  διαβάζης, νομίζεις πώς τραγουδάει τό μεγαλείο τής Φυλής μέ πάθος 
φανατικού πιστού.

— Ή  πέννα του καίει. Γκρεμίζει τά κάστρα τών αντιπάλων, γιατί καί 
στέρεα μόρφωση έχει καί φαντασία καί λυρισμό καί αγωνιστικότητα.

—  Είναι ό Γαβριηλίδης τής Έλληνοαμερικανικής Δημοσιογραφίας «Έ-



62 « Ο Ρ Α Κ  I Κ  Α »

θνι,κός Κήρυξ» τής Νέας 'Τόρκης σημαίνει Καλλίμαχος καί γ ι’ αύ«ο ή έφη- 
μερίδα αυτή είναι τό πιο υψηλό έθνικό μας βήμα στήν Α μερική. Πρωτοπορεί 
σ’ όλα τά έθνικά προσκλητήρια.

— 'Ως δημοσιογράφος ό Καλλίμαχος, όμ ι υιοθέτησε, εζησε κι’ άνδριό- 
Οηκε καί υψώθηκε καί φωτίζει καί τιμά σήμερα τήν Όμογένεια. Τόν διέκρινε 
λεπτή (διαίσθηση γ ι’ αυτό καί ποτέ δέν αστόχησε στις πολυμέτωπες πρωτο
βουλίες του.

—Ή  αγωνιστική διάθεση τοΰ Καλλίμαχου είναι διάχυτη σ’ όλες τις 
στήλες τής έφημερίδος. Στο άρθρο, στήν περιγραφή, στήν κριτική, στο ση
μείωμα, στο γραπτό κήρυγμα.

—  Τροφοδοτεί συνεχώς τις «στήλες τοΰ «ΈΟνικοΰ Κήρυκος» μέ εκλεκτή 
συνεργασία, άρθρα, σημειώματα, περιγραφές, κ. ά. πού συνθέτουν τήν πολύ
τιμη .συμβολή του είς τήν Έλληνοαμερτκανική δημοσιογραφία.

— Ε ίς τά άρθρα του 6 Καλλίμαχος ξέρει νά πιάνη τήν ουσία. Ά π ό  τις 
πρώτες γραμμές κερδίζει τόν αναγνώστη του, γιαιτί καί διαλεγμένο λεξιλόγιο 
χρησιμοποιεί, καί σχήματα λόγου κι’ εύστοχες συγκρίσεις.

'Ως δημοσιογράφος υπήρξε ευπρεπής καί [άπεγχθάνετο τήν σκανδαλο
θηρία, ποτό είναι τό όξυγόνι» πολλών Εφημερίδων καί θεωρούνται μάλιστα οί, 
αποκαλύψεις σκανδάλου πριάτου μεγέθους δημοσιογραφικές έπιτυχίες.

'Ο  Καλλίμαχος ώς δημοσιογράφος, ποτέ δέν έ,λησμόνησε τόν θεολόγο. 
Είχε τό θάρρος τής γνώμης του, αγωνιζόταν άφοβα καί κτυπαΰ,σε προς πά
σαν κατεύθυνση όταν διεπί.στωνε αντίδρασιν στήν προσπάθεια τής ηθικής, 
πνευματικής καί κοινοτικής έ,ξελίξεως τής Όμογένειας, αλλά απρέπειες ποτέ 
δέν έκαμε. .Είχε καί έχει ήθος κοιτά πάντα, λαμπρό.

Βεωροΰσε τήν δημοσιογραφία υπούργημα, όπως καί είναι, έ.ξυυσία μέ 
ούσκίκδη αποστολή καί βαρύτατη εύθννη κ ι’ είχε πλήρη συνείδηση τοΰ με- 
γιίλου αύτοΰ χρέους1.

1. Το περιοδικόν « lle lle n ic a n a »  είς τό τεϋχος ’ Α πριλ ίου— Ιουλίου 1955, Ιγ -  
γραφε τά  έξης διά τόν κ. Καλλίμαχο.

The E ditors  of H ELLEN IC A N A  welcome the opportun ity  to express their 
esteem and appreciation of the w riter  of this warm account of the Bureau’s 
efforts a n t  its hopes for the future. The following words, usod by the Exeeutivo 
Secretary when, on Septem ber 9, 195ψ ho introduced I)r. Callimachos to the 
eminent American educatois who had gathered  a t  the Men’s F acu lty  Clud, Co
lumbia University  to meet the Directors and Bureau Scholars, express a well de
served tr ibute  we should like to pay  him.

«T on igh t, we are  g rea tly  honored  by  th e  presence of an  o u ts ta n 
ding G reek -A m erican  scholar, D r. D em etriu s  C allim achos, th e  d is tin 
guished E d ito r  E m eritu s  of th e  N ational H erald , w ho has been a w arm
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Ο ΕΚ Κ Λ Η ΣΙΑ ΣΤΙΚ Ο Σ ΡΗΤΩΡ

Ό  Δ. Καλλίμαχος υπήρξε χωρίς διακοπή μιά ηφαιστειώδης ύπαρξη. 
Ό  φλογερός αγωνιστής ήταν καί φλογερός δμιληΐτής. Μιλούσε πάντα άπό τό 
περίσσευμα τής καρδιάς του καί γ ι’ αυτό συνήρπαζε καί συγκινεϋσε.

Ή  δημοσιογραφία στάθηκε πολύτιμη φίλη για τόν 'Ιεροκήρυκα Καλλί
μαχο. Μαζί μέ τή στέρεα θεολογική μόρφωση, πήν δξύνοια, τήν αγωνιστικό
τητα, πήν έντονη φιλοπατρία απέκτησε καί πλατύτατη κοινωνιολογική συνεί
δηση, αγάπησε περισσότερο τό λαό καί φωτίζει απ’ δλες του τις πλευρές, 
τό λόγο του. ’Έ χει συνείδηση τοΰ περιττού, αισθητική μόρφωση καί ιμαζί μέ 
τήν μεγαλήγορη φυσική του διάθεση, κρατεί ώς Ίεροκήρυξ ξεχωριστή 
θέση.

Ό ρθώ ς ό συγγραφείς τοϋ περισπούδαστου βιβλίου « Ή  'Ελληνική δη
μοσιογραφία ώς ιστορικόν δίδαγμα καί ώς σύγχρονος κοινωνική ανάγκη» Δ. 
X. Χ ρ ι σ τ ο φ ο  ρ ί δ η ς γράφει γ ια  τόν π. Καλλίμαχο: «Τό θρη
σκευτικό κήρυγμα τοΰ κ. Καλλιμάχου τό γραπτόν καί τό προφορικόν —  
ενδιαφέρει τόσον τήν θρησκείαν δσον καί τήν φιλολογίαν. Ώ ς  σκέψις, ώς δια- 
τόπωσις, ιός ρυθμός, είναι άρτίως έξειλιγμένον, σημερινόν, .σύγχρονον, ρεα
λιστικόν. Είναι ή ζωή μέ τό σύγχρονο θρησκευτικό χρώμα της. Καί είναι 
ή θρησκεία μέ τό σύγχρονον χρώμα τής ζωής. Τό έθνι,κό του κήρυγμα είναι 
ιστορικόν, πλατύ, φωτεινόν, κατανοητόν άπό τήν σημερινήν κοινωνίαν, συρ- 
ρυθμισμένον μέ τήν σύγχρονον πλατείαν ηθικήν καί υλικήν έννοιαν ιτής Π α 
τρίδας. Είναι καί μεγαλήγορον, μουσικόν, πάντοτε δμως συντονισμένον μέ 
τάς συγχρόνους πατριωτικός συγκινήσεις».

Οί σκέψεις του είναι σαφείς, αποπνέουν τό ίδεαλιστικόν άρωμα, χωρίς 
νά πλαστογραφούν καί τις συνθήκες τής πραγματικότητας καί νά παρουσιά- 
ζωνται ώς κήρυγμα ανεδαφικόν. Είναι σαφώς ρεαλιστικόν καί καλεΐ τόν σύγ
χρονον άνθρωπον μέ πλοηγόν τόν Χριστόν νά πλεύση πρός τούς πνευματικούς 
κόσμους. Τά έθνικά του κηρύγματα δέν είναι μιά στείρα προγονολατρεία· 
έχουν τις γνήσιες Ιστορικές τους βάσεις, φωτίζονται.

"Οταν μίλησε είς τήν αίθουσα τού φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντι-

su p p o rte r  of th e  B u re a u ’s e ffo rt. D r. C allim achos is th e  a u th o r  of 
m an y  insp iring  and  im p o r ta n t books F o r n ea rly  half a cen tu ry , he has 
been  in te rp re tin g  A m erican  ideals to  A m ericans of G reek orig in  b o th  
as a jo u rn a lis t and  a d ev o u t m in is te r  of th e  Gospel. He w orked w ith  
u n a b a te d  en th u siasm  to  h av e  bis co m p a trio ts  n o t only  p reserve  th e ir  
religious and  cu ltu ra l h eritag e , b u t  share  it  w ith  th e ir  fellow  A m ericans».
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νουπόλεως, ή αλησμόνητη 'διανοούμενη (καί συγγραφεύς Σ ο φ ί α  Σ ' π α -  ^
ν ο ύ δ η  είς τήν Εφημερίδα « Π ρ ό ο δ ο ς »  εγραψε: «Μια πνοή εύγενούς αν
θρωπισμού επνευσε προχθές τό βράδυ είς τήν αίθουσαν τοΰ Έλληνιικοΰ Φιλο
λογικού Συλλόγου. Ό  Πρωθιερεύς Καλλίμαχος, δ αληθινά φωτισμένος κλη
ρικός, ό όποιος μάς ήλθεν από τήν Α μερικήν μέ φορτΐον ολόκληρον ιδεών, 
αρχών, πολιτισμού, έξημερώσεως, αναμορφωτικής προόδου, δέν ήθέλησε νά 
άφήση άγονον τήν όλιγοχρόνιον — δυστυχώς δ ι’ ημάς—  Επίσκεψίν του είς 
τήν Πόλιν ιμας. Καί μέ τήν φωτεινήν του όμιλίαν έρριψε τόν σπόρον τού 'Ω
ραίου, τού 'Τγιούς καί τού ’Αληθινού Εδώ, είς τό έδαφος τής πρωτογόνου άν- 
τιλήψεως, τών προλήψεων, τής τελματώδους ακινησίας καί τής Εγκληματικής 
παραγνωρίσεως τών στοιχειώδεστέρων συνθηκών τής κοινωνικής καί έθνικής 
μας ζωής.

Ό  κόσμος διψασμένος ν’ άκούση κατι νέον, κάιτι φωτεινόν, έσπευσε μέ 
πρωτοφανή συρροήν είς τόν Σύλλογον, είς (βαθμόν, ο>στε νά γέμιση ασφυκτικά 
ή αίθουσα καί νά διακοπή κάθε Ελπίς συγκοινωνίας, έως κάτι» είς τήν είσο
δον, απσυ συνωστίζοντο τά πλήθη μοααίως, άγωνιΐζόμενα ν’ άναδοϋν άπό τις 
σκάλες. Περισσότεροι άπό χίλιοι άκροιαταί Οά κατι όρθωσαν νά στοιβαχθούν είς 
τήν μεγάλην αίθουσαν καί ν’ 'ακούσουν τόν Ομιλητήν καί κανείς, μά απολύτως 
κανείς άπό όλους αυτούς, δέν εδειξε τήν παραμικρόν δυισφορίαν οίίτε Εςενίσθη 
είς τό παραμικρόν άπό τήν ό'ψιν τού Έξηυγενιισμέναυ Λευίτου, άπό ιτήν πολι- 
τισμένην /του παράστασιν, ή όποια τόσον κολοσσιαίαν άτόστασιν παρουσιάζει 
άπό τήν ό\|ιιν καί τήν παράστασιν τών Εδώ κληρικών μας, ιμέ τήν όποιαν ό 
κόσμος Εδώ είναι εξοικειωμένος.

Ό  Πρώθιερεύς Καλλίμαχος άνέβη μέ πλήρη αύτοπεποίθησιν τό βήμα. 
Τέλειος τζέντλεμαν είς τήν δλην του έμφάνισιν μέ τήν σοβαρόν ρεδιγκόταν του, 
μέ τήν ώραίαν Εκφραστικήν του φυσιογνωμίαν, είς τήν όποιαν ή σιμματική, 
ψυχική καί διανοητική ισορροπία είκονίζεται είς πλήρη ιέναρμόνισιν. Τελείως 
ένηρμονισμένος Επίσης δ Εσωτερικός ψυχικός του κόσμος ιμέ τόν Εξωτερικόν.
Τό βλέμμα του άναιδίδει τήν μυστικιστικήν φλόγα τής θρησκευτικής πεποι- 
θήσεως πού τόν διαπνέει καί τής πίστεως είς τά  μεγάλα άνΟρωπιστικά ιδεώδη, 
είς τών δποίων τήν Ενατένιισιν Επίμονα πρσσηλυόθη τόσα χρόνια. Ή  δμιλία 
του σκορπίζει μίαν άκτιναβολΐαν ηθικήν. Ό  λόγος του είναι διπλούς, ακτινο- 
βόλος καί θετικός. Μίαν φοράν μόνον Εξέσπασεν είς κεραυνοβόλον άποστρο- 
φήν κατά τών σημερινών σφαγιαστών τής Ελλάδος καί ή ζωηρότατη αυτή 
άποστροφή παρέσυρεν είς θυελλώδη 'χειροκροτήματα τό ακροατήριον».

Είναι άπό τούς σπάνιους κατόχους τού υλικού, μέ τό όποιον άσχολεΐται. 
Διαθέτει γόνιμη φαντασία καί ποιητική διάθεση, άρετές, πού δένουν καλύ
τερα τό στοχασμό καί τόν προφορικό λόγο: « Ό  καλλιτέχνης τοΰ λόγου καί ό 
ανώτερος διανοούμενος Δ. Καλλίμαχος άναβιβάζει τόν Ιερέα είς τό ύψος Εκείνο 
τής τέχνης καί τής σκέψεως, άπό τού όποιου ή θρησκεία Εμφανίζεται μέ δλην
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τήν πνευματικήν καί αισθητικήν ωραιότητά της. Ό  ίερεύς Καλλίμαχος άνα -̂ 
βιβάζει τόν καλλιτέχνην και τόν διανοούμενον είς τό ύψος έκεΐνο τής θρη
σκείας, άπό τοΰ οποίου ή τέχνη καί ή Σκέψ ις ιέμφανίζονται ιμέ δλην τήν 
ψυχικήν καί ηθικήν ωραιότητά των».

Τά κηρύγματα τοΰ Καλλίμαχου ήσαν πάντοτε Χριστοικεντρικά, κηρύ
γματα βμθυτάτης πίστεως καί νοσταλγίας τοΰ ανθρώπου ιδιά τήν Παραδει
σιακή μακαριότητα, άλλα καί προτρεπτικά βιωματικής Χριστιανικής ζωής.

Ο ί λόγοι του ποτέ δέν ήσαν συντεταγμένοι 'βάσει τών κανόνων τής Ε κ 
κλησιαστικής Ρητορικής. Είχαν κάτι τό αΰθόρμητο, τό πηγαίο. Ό  Καλλί
μαχος δέν είναι άπό τούς ανθρώπους, πού τοποθετούνται εύκολα σέ κανόνες 
καί σέ γραμμές. Έ χ ε ι  προσωπική αυτονομία καί ή πηγαία συναισθηματι- 
κότητα, πού κατακλύζει τόν εσωτερικό του κόσμο, τόν ωθεί σέ πράξεις αυθορ
μητισμού καί περισυλλογής.

Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

'Ως άνθρωπος ό Καλλίμαχος είναι μιά ευγενική καί γενναία καρδιά.
Γεμάτος ουσιαστική α γ ά π η  για  τόν συνάνθρωπο πού είναι καί πολυ

δύναμη έκφραση για τόν "Ελληνα μετανάστη τής Αμερικής, τόν ώθησε στις 
υψηλότερες κορφές τής προσωπικής 'θυσίας,

— Στάθηκε κοντά στον "Ελληνα τής Α μερικής πιστός συνοδίτης κι’ ή 
γνήσια αγάπη, πού βκλεινε μέσα του, τόν κατέστησε σ’ δλες τις προβλημα
τικές εξορμήσεις έναν σταθερά α  ί  σ ι ό δ ξ  α αγωνιστή.

— 'Ως άνθρωπος αισθανότανε καί αισθάνεται πάντοτε επιτακτική τήν 
ανάγκη τής ιεπυβιώσεως τών .πεπρωμένων κι’ αυτό αποτελεί τήν ασύγκριτη 
δύναμη, πού τόν ώδήγησε στην αναγωγή τής προσωπικής του πίστεως σέ 
π ί σ τ  η τοΰ Συνόλου, δηλ. στο θρίαμβο τής προσωπικής έλξ,εως καί επιβολής.

— Ό  Καλλίμαχος είχε ακόμα κ α λ ω  σ ύ ν η  άφθαστη. "Αλλο πράγμα 
ή άγωνιστικότης σ’ ένα άτομο κι’ άλλο ή ,καλωσύνη. Τό ένα ποτέ δέν απο
κλείει τό άλλο για τόν πραγματικό Ίδεολόγο.

— ·Σ’ όλη του τή ζωή στάθηκε α φ ι λ ο χ ρ ή μ α τ ο ς ,  γι’ αύτό καί σή
μερα είναι φτωχός. Ποτέ δέν υπήρξε ύ λ ά β ο υ λ ο ς .  Ή τα ν  καί είναι ένας 
αγνός ιδεαλιστής σ’ δλη τήν πλατεία έννοια τοΰ δρου καί γ ι’ αύτό εμπνέει 
καί .παιδαγωγεί μέ τήν παρουσία του.

Διακρίνεται για την δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή  τ ο υ  σ υ ν ε ί δ η σ η  κι’ ή εσω
τερική του 'ελευθερία σφυρηλατεί τήν αδιάλλακτη άγωνιστικότητά του, τήν 
προσωπική του αξιοπρέπεια, τό άκτινοβόλο ψώς τής ανεπανάληπτης μορφής 
του, πού αντιμετωπίζει τά τής ζωής απ’ τήν ωραιότερη σκοπιά, μέ μιά ήιθική 
ακτινοβολία καί πλατύτερη έποπτεία.

— 'Ως άνθρωπος κρατα γερά στά χέρια του τό μυστικό νά εμψυχώνη
5
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τούς συναγωνιστάς καί συνεργάτας του καί είναι μεγάλη αρετή τοϋ αγωνιστή 
νά μπορή νά είναι ένας Εμπνευσμένος ιέ μ  ψ  υ χ ω τ  ή ς.

— ιΚαί πιστεύω ακράδαντα πώς ηγέτης, οποτεδήποτε θέση κι’ άν κρα- 
τάη, πού -δέν έμπνέει και δέν έμπνέεται είναι άρνηση.

■— 'Ο  Καλλίμαχος 'διακρίνεται ακόμα γιά  ιμιά έξαίρ&τη σ τ α ι θ ε ρ ό -  
τ η τ  α.

— Τήν αρετή αυτή τήν επιδεικνύει περισσότερο στις δύσκολες ώρες, οί 
όποιες καί δοκιμάζουν αλάνθαστα στο καμίνι ιτους έάν ένας χαρακτήρας είναι 
χρυσός ή ντενεκές.

— Ό  αγωνιστής Καλλίμαχος είναι ε ι λ ι κ ρ ι ν ή ς  καί δέν πολιτεύεται. 
Λέν χρησιμοποιεί τήν ψευδολόγο μηχανή τών ασυνειδήτων υποσχέσεων, μέσα 
στις όποιες μοιραίως ο χρόνος αποκαλύπτει τόν ανειλικρινή καί τόν παρα- 
δίδει στην κοινή περιφρόνηση καί στην ανυποληψία. Ό  λόγος ιτοϋ Καλλί
μαχου είναι λόγος άντρίκειος, αρσενικός. Μπορείς νά στηρίζεσαι απόλυτα 
στή φιλία του. Σ τη  ζωή του ποτέ δέν στάθηκε άφιλος.

— Είναι άνθρωπος, πού κερδίζει τήν έμπιστοσύνη σου χάρις στήν λάμ- 
πουσα ειλικρίνεια του καί σέ κατακτή χάρις σέ ιμιά αόθόρμητη «υιτοπροσφορά, 
πού ’διακρίνει όλες τις Εκδηλώσεις τής ζωής του.

— ’ Εχει δικές του Ιδέες καί δέν είναι δειγματολόγιο τών πεποιθήσεων 
τών άλλων, ούτε κάμει σ υιμ φ ω ν οΌ ε ρ α π  ε ί α.

—--Χαλκέντερος είς (Εργατικότητα, ακούραστος δουλειιτής.
—Καί είναι τόσοι λίγοι, Κυρίες καί Κύριοι, οί άνθρωποι σάν τόν Καλ

λίμαχο στήν έποχή μας, πού τήν δέρνει ή ιάνειλικρί,νει«, τό ψεύδος, ή όσφυιν 
καμψία, ή αστάθεια. Χαίρεσαι νά κάνης συντροφιά μέ τόν Καλλίμαχο. Φεύ
γεις αποζημιωμένος, γεμάτος αισιοδοξία καί Εσωτερική ευφορία, μ’ ένα μή
νυμα ανανεωτικό τής ηθικής σου συνειίδήσεως καί τών ανθρωπιστικών σου 
διαθέσεων.

Λέν μοιάζει ιμ’ (άλλους ποϋχουν πρόχειρους ένθ’οιυσιασμούς καί τήν μιά 
ημέρα είναι ηφαίστεια ένΟουσι,ασμοϋ καί φιλοφρονήσεων και τήν άλλη Σιθη- 
ρίες αδιαφορίας, δείγμα ενός Εσωτερικού κόοιμου τραγικά ασταθούς, επιπό
λαιου, σπασμωδιικού. Ο ί άνθρωποι αυτοί μοιάζουν μέ, τά ΙΓρυκοχρονι,άτικα 
μπαλλόνια, πού πήν Πρωτοχρονιά γυαλίζουν άπό πήν ένταση καί, τήν άλλη 
μέρα κρέμονται, ξεφουσκωμένα.

— Ό  Καλλίμαχος ώς άύθρωπος «ηγείται», (δέν ακολουθεί. ’Έ χει ή ψυχή 
του κάτι «τό προφητικόν, τό 'διαισθητικόν, τό ιδ (.οσφραντικόν. Έ ξ  άλλου ό νοϋς 
του δέν συλλαιμθάνεται ποτέ αδρανών. Εύρίσκεται. έν διαρκεΐ καί Εντατική 
έγρηγόρσει καί κινήσει, Ερευνών τήν Ζωήν άπό δλας τάς γωνίας της, έσωθεν, 
καί έξωθεν, ώς σύνολον ψυχικών ’ελατηρίων διανοητικής Εξωτερικεύσεως καί 
καλλιτεχνικής έκφράσεως».1

1. Ά ριστ. Ή θ . Νικομ. : 1170 α 19.
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— Σ ’ δλη του τή ζωή στάθηκε άνθρωπος αρετής. Γ ι’ αυτό είναι κι’ ευτυ
χισμένος, γιατί δέν υπάρχει άρετή χωρίς πλήρωση ζωής, χωρίς ευδαιμονία. 
Καί ή άρετή είναι ή {ιψηλάτερη ενέργεια, ή γεννήτρα καί τροφός τής έντο- 
νωτέρας εύδαιμονίας: «Τό δέ ζήν τών καθ’ αυτό ιάγαίθών καί ήδέων...» γ,ράφει 
ό Ά  ρ ι α τ  ο τ  έ λ η ς 1 ατά «’Ηθικά που Νικμμάχιεια».

— Ό  ενάρετος άνθρωπος ξεχωρίζει γιά τήν ήθική του αύτάρκεια. 'Ολό
κληρος ό έσωτερικός του κόσμος είναι έστραμμένος προς τά ήθικά, τά  πνευ
ματικά αγαθά καί είναι έτοιμος νά θυσιάση τά  πάντα γιά τήν ηθική πλή
ρωση. Μιά τέτοια δέ πράξη αξίζει περισσότερο άπό ιμιά δλόκληρη ήρεμη 
καί κοινή ζωή παραγγέλλει δ  Σ  τ  α γ ε ι ρ ί τ  η ς Φ ι λ ό σ ο φ ο ς :  «Αληθές 
δέ περί τοΰ σπουδαίου καί τό τών φίλων ένεκα πολλά πράττειν καί τής πατρί
δας, καν ιδέη, υπεραποθνήσκειν’ προήσεται γάρ καί χρήματα αγαθά, περι
ποιούμενος εαυτό τό καλόν’ όλίγον γάρ χρόνον ήσθήναι σφόδρα μάλλον έλοι 
τ’ άν ή πολύν ήρεμα, καί βιώσαι καλώς ένιαυτόν ή πολλ’ έτη τυχόντως, καί 
μίαν πράξιν καλήν καί μεγάλην ή πολλάς καί μικρός». 1

— Ό  Καλλίμαχος είναι ένα κομμάτι τής έθνικής ιμας ζωής. Ή  Ελλάδα 
ζή μέσα του ατόφια, άπό τούς αρχαίους χρόνους ώς τούς δικούς μας, μέ 
τούς αγώνες καί τις δόξες της, μέ τούς θρύλους τών προγόνων καί τό ασύγ
κριτο έπος τής 28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 1940, μέ τούς τραγικούς ποιητάς μας 
καί τό δημοτικό της τραγούδι, μέ τόν ιέπικό Ιδιθύρφμβοι καί τό βουκολικό ει
δύλλιο, όλα φωτεινά, έξιιδανικευμένα, γεμάτα μεγαλείο, τιμή καί δόξα.

— Ή  Θράκη, πού γεννήθηκε ό Καλλίμαχος, είχε ποτίσει βαθύτατα τήν 
παιδική του φυχή καί σ’ όλη την ζωήν του τόν ακολουθούσαν οι καημοί καί 
οί πόθοι τού αλύτρωτου 'Ελληνισμού.

— ·Στήν ’Αμερική αΐίσΟανότανε σάν ΐέλεύθερος ποιλιορκημένος γιατί τό 
περιβάλλον, πού τού έδινε όλη τήν έλευθερία, ή προσφορά αυτή καθ’ έαυτή 
ήταν περιορισμός, έστένευε τήν δράση του· λόγω τής τεράστιας αφομοιωτικής 
δυνάμεως τής μεγάλης αύτής Χώρας.

— Ό  Καλλίμαχος άντιδρούσε μ’ όλες του τις δυνάμεις καί γ ι’ αυτό σού 
έδινε τήν εντύπωση —  κι’ αυτή ήταν καί ή πραιγματικότης —  πως στεκότανε 
συνεχώς έφ’ όπλου λόγχη έπί τών έθνικών καί χριστιανικών μας έπάλξεων.

— 'Ως άνθρωπος κατείχε/το πάντοτε άπό τήν αγωνία τής νίκης, άπό τήν 
συνείδηση τού θριάμβου. Πόθος καί βαθειά πίστη.

Πιστεύει ολόψυχα γιά κείνο, πού όρκίζεται, καί δέν είναι ούτε Κληρι
κός υποκριτής καί στο βάθος άπιστος, χριστοκάπηλος, ούτε δημοσιογράφος 
άπό έκείνους, πού δέχονται τά φακελλάκια καί ή πέννα τους γράφει ανάλογα 
μέ τό πρασφερθέν ποσόν. Ό  Καλλίμαχος ποτέ ιδέν ιστάθηκε πουλημένη συνεί

1. Ά ριστ. Ή θ . Νικομ. : 1166 α 18.
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δηση. Είναι άνδρας καί ποτέ ού'τε άμεσα οΰτε έμμεσα ,έτόλμησε δ έξαγορα- 
αμός νά τόν πλησιάση.

Είναι ένας άγνός ΐδεολόγος, ένας ευσυνείδητος πνευματικός ήγέτης, μια 
καρδιά γεμάτη ομορφιά καί γενναιότητα, ένας φίλος, που ποτέ δέν στάθηκε, 
δπως πολλοί, άφιλος καί ψεύΐης.

Γ ι’ αύτό είχε καί έχει μιά απαράμιλλη έπιβολή.
'Ως άνθρωπος έκφραζε ι στη ζωή του τό λόγο τοΰ Ναζωραίου: «8ς δι’ 

άν ποιήση καί διδάξη ούτος ιμέγας κληθήσεται».
'Ως οικογενειάρχης ήταν φιλαστοργωτατος.
To 1908 είτέλεσε τούς γόμους του ιμέ τήν εξαίρετη έλληνίΐδα, τήν άλη- 

σμόιητη ’Ό λ γ α  Α.  Ά ν δ ρ έ ο υ ,  ή  όποια είχε έπίσης σημειώσει άξιόλο- 
γον δράισιν είς την έξαίρετη ιέθνικοχριστιανική μας οργάνωση έν Α μερική, 
τήν ΓΚΑΠΑ.

Ο  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Η Σ

Ό  Καλλίμαχος στάθηκε σ’ ολόκληρη τη ζωή του ένας φωτεινός άγω- 
νισ.τής τών προφυλακών τοϋ αγώνα. Μιά ρωμαλέα ζώσα σύνθεση, έκφραση 
τών ίδειοδών τοϋ Έλληνοχριστιανικηΰ πολιτισμού.

Ό  έντιμος μαχητής περνά φωτόλουστος άπό τό λιθόστριοτο τής πνευ
ματικής έκτιμήσεως. Είναι, πάντα ωραίος" κι’ δταν βρίσκεται στό προσκήνιο 
τής 'δράσεως κ ι’ δταν άπό τό βάρος τοΰ χρόνου έχει ιέναποθέσει τά όπλα τοΰ 
αγώνα ιατή χρυσή ιθήκη τής τιμής καί ιαπόιμαχος πλέον στοχάζεται γιά τά 
χρόνια, πού πέρασαν κ ι’ έγιναν πολύτιμη ιμνήμη καί ιστορία.

Τόν περιβάλλει δ θαυμασμός έκείνων, πού τόν είχαν όλόκαρδα αγαπήσει, 
καί τόν λαμπρύτνει ή άρνηση αυτών πού αστόχαστα τόν είχανε ιίρνηΑή.

Τόν σέβονται αυτοί, πού τόν πολέμησαν καί τόν τιμούν απεριόριστα, όσοι 
τόν καμάρωναν ν’ αγωνίζεται στό πεδίο τής μάχης χωρίς φόβο γιατί είχε 
όδηγητή τό όραμα τών ιδανικών.

Μέ τήν άγωνιστική του διάθεση καί ιμέ τούς ωραίους άγώνές ταυ δ μα
χητής τραγουδάει τό βαίθύ νόημα, τήν αύσία τής ζιοής καί τις βαΟίιτερες 
χαρές της, πού δ άνθρωπος ιδιαίτερα σήμερα, κάτω άπό τήν άλματιόδη ανά
πτυξη τής Τεχνικής συνθλίβει τις πνευματικές άξιες, άρνεϊται τήν ιεράρχησή 
τους καί προσδίδει μέ πάθος τόν πνευματικό πολιτισμό.

Ό  π. Καλλίμαχος είναι έθνικός αγωνιστής πρώτου μεγέθους καί ανήκει 
σ’ δλόκληρο τον ξενιτεμένο Ελληνισμό, στην Ελλάδα.

’Ά ν  άλλοι μπορούν μεγαλόπνευστα μέσα σέ στίχους νά ζωντανεύουν τά 
ιδανικά τής Φυλής ή σέ πεζά κείμενα, δ Καλλίμαχος, έχει τό 'θείο χάρισμα 
νά τά ιένσαρκώνη μέσα σέ μιά πολύχρονη γόνιμη μάχη, σ’ ένα διαρκή κ ι’ άστα- 
μάτητο, μεγαλόπνοο αγώνα.

Δέν είναι δ απόκοσμος έρημίτης τής σκέψεως. Είναι τό πέρασμα τής
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ζωής σ’ ένα διαρκές ιάκατανίκητο πνευματικό παρόν, που ;τό σφραγίζει ή υ
πέρτατη αρετή τοΰ λόγου καί τοΰ ήθους.

Ή  'άδράνεια υπήρξε ό πιο άσποΥδος εχθρός τής ζωής του. Δέν τήν ανε
χότανε, τήν μισούσε 'θανάσιμα, γιατί είναι ή  μητέρα τής φθοράς, ή πιο πα
θητική άπόδοχή τοΰ νοήματος τής ζωής, ή πιο αδυσώπητη ατιτοκαταστροφή 
καί ή πιο θεμελιακή άντιίδικία μέ τήν ζωή.

Ο ί σοφοί μπορούν νά γράφουν βιβλία, νά σταχάζωνιται γοητευτικά, νά 
φιλοσοφούν' ιδ έ ν  γράφουν αμως τήν ιστορία.

Τήν Ιστορία τήν γράφουν έκείνοι, που μπορούν νά ποΰν στον εαυτόν 
τους, αυτό πού είπε ό Κ ω ν σ τ .  Κ α ν ά ρ η ς  πριν κόψη τήν Τουρκική ναυ
αρχίδα : «Κ ω ν σ τ α ν τ ή  θ ά  π ε θ ά ν η ς » .

Γ ιά νά τό πής άμως αυτό πρέπει νά ιπιστεύης στο Θεό καί στον εαυτό ίσου.
Κ ι’ ένας απ’ αυτούς, πού τό είπαν καί τό τήρησαν σ’ όλες τις εκδηλώ

σεις τής πολυκύμαντης ζωής τους είναι κ ι’ δ π. Καλλίμαχος, γ ι’ αυτό αγωνί
στηκε έντιμα κι’ εζησε καί ζή καί θ ά  ιέπιζήση στήν Ιστορία τοΰ άποιδήμου 
Ελληνισμού τής ’Αμερικής ώς φωτεινό ήθικό καί ιέιθνικό μετέωρο.

Στάθηκε ό άκτινοβόλος ,μυσταγωγός τής μαχητικάτητος τού αποδήμου 
'Ελληνισμού τής ’Αμερικής.

Θά γεννηθή όμως τό έρώτημα ποιές υπηρεσίες προσέφερε ό Δημήτριος 
Καλλίμαχος στον Ελληνισμό τής ’Αμερικής καί σέ ποιές πρωτοβουλίες έλαβε 
ένεργό, πρωτοποριακό ρόλο;

Ε ίς τό έρώτημα αυτό απαντούμε ιμέ τήν γλώσσα τών γεγονότων:

1) Ή  ιέφημερίς «’Εθνικός Κήρυξ», τήν όποιαν διηύθυνε άπό τού έτους 
1922, 45 όλόκληρα χρόνια είναι ή όφημερίς, ή όποια καίθωσιώθη είς τήν 
υπηρεσίαν τού Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Προσέφερε καθημερινώς άπό τις 
στήλες της ιέθνικά καί χριστιανικά σαλπίσματα, τά οποία ισυγκινοΰσαν καί 
ταυτοχρόνώς παιδαγωγούσαν τούς 'Έλληνας μετανάστας τής ’Αμερικής καί 
δημιουργούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις βάσει τών όποιων θά έπετύγ- 
χαναν όλες οί μετέπειιτα έθνικές καί ‘χριστιανικές εξορμήσεις. Ό  «’Εθνικός 
Κήρυξ» υπήρξε ίσχυρότατον βήμα έπηρεασμοϋ τής ισικέψεως τών Έλληνο- 
αμερικανών, αλλά καί τής ’Αμερικανικής κοινής γνώμης. ’Εκείνο πού χαρα
κτηρίζει Ιδιαιτέρως τόν «’Εθνικόν Κήρυκα» είναι τό σταυροφοριακό πνεύμα 
πού τόν διακρίνει.

2) Ή γή θη  εξορμήσεων διά τήν 'δημιουργίαν Ελληνικών σχολείων, είς 
τά όποία τά Ελληνόπουλα μαθαίνανε δχι μόνον τήν ελληνική γλώσσα, αλλά 
καί τήν χριστιανικήν κα ί εθνικήν παρακαταθήκην τών προγόνων ιμας, ζωτικήν 
ανάγκην ίδιά τήν έπιβίωσιν τού Ελληνισμού.

Τό 1915 δταν ό Καλλίμαχος άνέλαβε τήν διεύθυνση τού /Ε θνικού  Κή- 
ροκος» ύπήρχον μόνον ε π τ ά  απογευματινά σχολεία σ’ ολόκληρη τήν ’Αμε-
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ριπή καί ιμέ ιτίς εξορμήσεις, τις οποίες έκαμε, μέ τήν έιμπν-ευαμένην άρθρο- 
γραιψίαν του, μέ τήν συνεχή διαφώτιση καί ισυνειδητοποίηση τής ουσιαστικής 
αυτής -ανάγκης ,τά επτά σχολεία γενήκανε 357. 'Ο  Καλλίμαχος σέ άρθρα καί 
σέ κηρύγματα Ιφώναζε καλύτερα σχολεία παρά Εκκλησίες, διότι, δταν έχωμε 
ανοιγμένα σχολεία, -θά εχωμε καί ανοιγμένες τις ’Εκκλησίες είς τήν Αμερικήν, 
ενώ, αν Ιδέν έχουιμε σχολεία, γρήγορα θά κλείσουν καί οί ’Εκκλησίες».

Άγωνίσθηκε διά το ημερήσιον 'Ελλη νο αμερικανικόν Έκπαιδευτήριον τοϋ 
Βρόνξ, τό οποίον είχε ιδρύσει ή « Ά τ λ α ν τ ί ς » .  'Ο  .Καλλίμαχος τό άποκα- 
λοϋσε ’Εθνικόν προμαχώνα καί προσπαθούσε νά έμπνευση σ’ «ίλες τις μεγ««- 
λες Κοινότητες τήν ίιδέα τής ίδρύσεως καί ισυντηρήσεως ή μ ε ρ η σ ί ω ν Έλ- 
ληνικών Σχολείων.

Ώραπαγαύδίζων γιά τό Σχολείο αύτό, πού έαόρφωσε Έλληνοπρεπώς έ.κα- 
τοντάδες Έλληνοπαίδων τής ’Αμερικής, έγραψε δ Καλλίμαχος: «’Από τούς 
«αγλαούς καρπούς αύτ-οϋ τοϋ ιδρύματος, ιεχω .άρυσθή έμπνεύσεις πρός ητερέω- 
σιν τής πίστεως δτι ή ώραιοτέρα καί συγκεκριμένη .συνεισφορά ημών τ<Τ)ν 
αποδήμων είς τήν Νέαν Π ατρίδα -είναι νά τήν πλουτίζωμεν μέ τήν προνομια
κήν γλώσσαν τοΰ Είύαγγελίου καί μέ τά άφθαρτα -Ιδανικά τοϋ πατρογονικοϋ 
ημών πολιτισμού.

— 01 πρό πενήντα έτών πρωτοπόροι, μάς άνοιξαν τόν δρόμο τής Τιμής 
καί τής Ζωής.

—Μόνον μέ. Η μερήσια Έλληνο - Αμερικανικά Σχολεία υπάρχει. Τιμή 
καί Σωτηρία. Χωρίς -αίιτά προβάλλει ή θύελλα τής έντροπής καί τοϋ κατα
ποντισμού».

3) Ή γή θη  τής πρωτοβουλίας νά ίδρυθή ή Οεολογική Σχολή τού 
τό Μπρούκλιν, τής Βοστιόνης.

Τά πρώτα χρήματα, 4-<>.(){)() δολλάρια, τά συνεκένιτρωσε «ί Καλλίμαχος 
και. αγοράστηκε ή Σχολή στό Π άμφρετ τό 19-33 καί ιμετε-φέρθη αργότερα εξ  
Β Ι ’Ο Τ Κ Ά ΙΝ , νά μορφιόνιονται, εκεί Έίλληνοχριστιανικώς, θεολογικώς, νά ερ- 
χωντ-αι. μετά δυό χρόνια -είς τήν Ελλάδα καί νά έπιστρέ-φουν εκεί ώς πνεύμα 
τικοί ήγέται, ώς 'Ιερείς τοΰ Ελληνισμού, πάνοπλοι -έιπιιστημονικώς, χριστιανι- 
κώς καί ιέθνικώς. "Οταν δ Καλλίμαχος ιάπό ιτίς στήλες τού «Εθνικού Κήρυ
κος», έρριψε τήν ιδέα τής ίδρύσεως τής Θεολογικής Σχολής, πικρά σχόλια 
καί πικρές ειρωνείες ιέδέχ-Οη καί γελοιογραφίες -είδε άκιίμη είς «ιλλην έφημε- 
ρίδα διά τήν σύλληψη τής ιδέας. Καί δμως τό εργον έπροχώρησε, ίδρύθη ή 
Σχολή, ήνδρώθη, συνεχώς ίέξελίσσεται καί -αποτελεί σήμερα ξεχωριστή τιμή 
διά τόν Ελληνισμό τής Αμερικής.

4) Ή γή θη  τής έξορμήσεως διά τήν ειρήνευση καί ένωση τού διηρημέ- 
νου καί κατακερματισμένου '-Ελληνισμού τής Α μερικής, δταν έψΟασε έκεΐ ώς 
Έ ξα ρ χο ς  τού -Πατριαρχείου ό ύπέρσχος καί ασύγκριτος Μητροπολίτης Δα-
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μαακηνός 1 είς ιμίαν έποχήν πού ιέκλονίζαντ-ο ο ί βωμοί α:ης έθνικής ικαί χριστια
νικής μας πίστεως εις τήν ’Αμερικήν. ’Ενώ άλλη έφημερίς άντιδρ-οΰσε φοβερά 
καί μέ πηχι-αία γράμματα καλλιεργούσε τήν Ιδιχόνοιαν ικαί έγραφε νά φ ύ γ η  
ά ιμ έ σ ω ς ό Δαμασκηνός, ίδιά νά συνεχισθή ή άλλήλεξόντωση τών
Ελλήνων τής ’Αμερικής, ό -Καλλίμαχος ιαπό τις στήλες τοΰ «’Εθνι
κού Κήρυκος», καί στο πλευρό τοΰ Δαμασκηνού, διεκήρυττε τήν ου
σιώδη αλήθεια τής ένώσεως τοΰ Ελληνισμού, διότι άλλως ή καταστρο
φή, ή οποία άνέμενεν αυτούς, (θ’ αποτελούσε έντός ολίγου σκληρατάτην πρα
γματικότητα. Ε ίς τό μεγάλο έργον τής ένώσεως τοΰ Ελληνισμού, πού έπρα- 
γματοποίησε ό ιάπό Κορινθίας Δαμασκηνός, ό Καλλίμαχος υπήρξε πιστός καί 
έδινε τήν ιέντύπωση —  κι’ αυτή ήταν καί ή  πραγματικότης —  πώς στεκότανε 
άξιος τής βαθύτατης -ευγνωμοσύνης όλων -όσων πονούν τήν Ελλάδα καί τόν 
απόδημο 'Ελληνισμό τής ’Αμερικής.

5) Ή γή θη  τής Σταυροφορίας υπέρ τοΰ θεσμού τής ’Αρχιεπισκοπής ώς 
πνευματικού κέντρου τοΰ Ελληνισμού καί τής ’Αμερικής, ιδιότι χωρίς αυτή 
δέν ήταν δυνατόν ποτέ τά ύπάρξη σταθερά κατευθυντήριος γραμμή καί ένω- 
τική δύναμη, είς τήν οποίαν νά πειθαρχούν οί απόδημοι, νά συντονίζωνται οί 
προσπάθειες, μέ γραμμές θετικής προοπτικής καί -δημιουργίας ιέθνι/κών -καί 
χριστιανικών -σταυροφοριών καί γ ι’ αυτούς τούς ίδιους καί διά τήν νέαν γε
νεάν, ή όποια σήμερον άνέλαβε τήν ηγεσίαν τής φιλτάτης 'Ομαγενείας.

6) Ό  Καλλίμαχος προχωρεί ακάθεκτος, άρθρογραφεΐ καί υπογραμμί
ζει έντονα τήν ανάγκη τής ίδρύσεως Ελληνικού Διδασκαλείου, πιστεύοντας α
πόλυτα ότι από τήν Σχολή αυτή πρέπει νά ιέξέλθουν νέοι, οί όποιοι θά γνωρί
ζουν άριστα έλληνικά καί Οά διδάσκουν τήν Ελληνικήν γλώσσαν είς τήν νέαν 
γενεάν. Ή  ιδέα αυτή θεωρήθηκε στήν -αρχή ουτοπία, τήν ιέπολέμησαν άπηνώς, 
αλλά δ Καλλίμαχος άνθρωπος μέ οξυδέρκεια ιάγωνίσθηκε μέ πείσμα καί σήμε
ρα ή ’Ακαδημία τού 'Α γ. Βασιλείου τού Γκάρισσαν θεωρείται κόσμημα τού 
αποδήμου 'Ελληνισμού καί πλήρωση ύπερ-τάτης ανάγκης.

7) Είς τήν προσπάθειαν νά ένισχυθούν οί νέοι δ Καλλίμαχος έγραψε 
πύρινα άρθρα διακηρύττοντας οτι πρέπει να -ένισχυθή καί νά ένθαρρυνθή ή 
νέα Γενεά. Ν ά άγαπήση τήν 'Ελλάδα καί τά Έλληνικά, τήν ’Εκκλησίαν καί 
τήν ’Ορθοδοξίαν μας, διότι αυτή είναι ή φυσική δαδούχος τών Ελληνοχρι
στιανικών μας Ιδεωδών είς τόν Νέ-ον Κόσμον. Φεύγουμε έμεΐς, έλεγε ό Καλλί
μαχος, καί τά όσια καί τά  ιερά θά τ’ «φήσουμε στά παιδιά ιμας. ’Ανάγκη νά 
τά καταστήσουμε άξιους συνεχϋστάς τών παράδόσεών μας. Ό  Καλλίμαχος γιά 
τήν Νέα Γενεά αισθάνεται Ιδιαίτερη χαρά καί παλμό, γιατί στά παιδιά αυτά 
βλέπει τήν πνευματική έπιβίωση τής Όμογενείας.

1. Πρβλ. Σ ή φ η  Γ.  Κ ό λ λ ι α :  Ό  ’Α ρχιεπίσκοπος - Ά ντιβασ ιλεύς Δαμα
σκηνός, ό άπί> Κορινθίας. Ά θη να ι, 1963..
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’Άλλα του αξιόλογα έργα είναι:
8) Σταυροφορία μέ τήν συνεργασία τών Κρητών τής Α μερικής διά τήν 

ίδρυση τοΰ Βενιζελείου Σανατορίου εις τήν Μεγαλόνησο.
9) Σταυροφορία μέ τούς Χίους υπέρ τοΰ Νοσοκομείου τής Νήσου.
10) Σταυροφορία διά τήν ίδρυση τοΰ Σανατορίου τής «Μάννας» είς τήν 

Κορφοξυλιά τής ’Αρκαδίας πρός περίΐΟαΙλψιν τών άρρωστων μαχητών.
11) Σταυροφορία υπέρ τοΰ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ξεχωριστή 

σταυροφορία άνέλαβε καί ή «Άτλαντίς» τής Νέας 'Τόρκης.
12) Σταυροφορίαι (όλου τοΰ 'Ελληνικού Τόπου) ύπέ,ρ τών IΙολημικών 

Δανείων τής Α μερικής. Κατά τήν εκστρατείαν τοΰ Αμερικανικού Δανείου «τής 
Ελευθερίας» ό «Εθνικός Κήρυξ» έβραβεύθη, διότι έγραψε τό καλύτερο άρ
θρο απ’ όλες τις ξενόγλωσσες εφημερίδες τής ’Αμερικής καί ήτανε άρίθρο τοΰ 
Καλλίμαχου.

13) Σταυροφορία υπέρ τών αναγκών τοΰ Οικουμενικού μας Πατριαρ- 
χείου. Παρόμοια εκστρατεία άνέλαιβε καί ή «Άτλαντίς» σέ παλαιότερη Επο- 
χή, πριν έκδοιθή ό «’Εθνικός Κήρυξ».

14) Σταυροφορία πρός κινητοποίηση τών ‘φιλελλήνων Αμερικανών κλη
ρικών. Τών κληρικών αυτών τά ψηφίσματα υπέρ τής 'Ελλάδος ('όπλισαν τόν 
Πρωθυπουργό ΈλευΟ. Βενιζέλα, διά νά Εξουδετερώση /τους φίλο - Βουλγά
ρους Μιισσυοναρίους, πού πολιορκούσαν καί ιέπηρέαζαν τόν I Ιράέδρον Ούΐλσων. 
Ί’ελικώς έπετεύχθη ή ιέξασφάλιση τής Θ,ράκης διά  τήν 'Ελλάδα.

15) Σταυροφορία «κατ’ Επιταγήν» όλίγον πριν τήν Μικρασιατική κα
τάρρευση — - καί ΙΙαγχριστιανικά Συλλαλητήρια, όπως, — ιέφ’ όσον ή συμ
μαχική διπλωματία άνεκοίνωσεν έν Ευρώπη είς τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην 
Μελέτιον δτι είναι άδύνατον νά παραιμείνωμεν είς τήν Μικράν Ά σίαν - ίιδρυ- 
θή είς τήν ’Ιωνίαν μέ πρωτεύουσαν τήν Σμύρνη, ’Ανεξάρτητον Χριστιανικόν 
Κράτος διά  τήν προστασίαν καί διάσωση τών διαφόρων χριστιανικών πληθυ
σμών άπό τόν κίνδυνον τής Εξαντώσεως.

16) ’Επίμονη, πολυχρόνιος, αδιάκοπη σταυροφορία καί Εξόρμηση —- με
τά τήν δραματική στρατιωτική κατάρρευση τής Μικρας Ά σ ία ς —  πρός ορι
στικήν ένωση καί συναδέλφωση τών ιέν ’Αμερική Ελληνικών Κοινοτήτων μας, 
πού κατετρύχοντο άπό πολιτικές καί Εκκλησιαστικές διαφορές.

17) Σταυροφορία διά  τήν ίδρυση καί τήν οικονομική Ενίσχυση τής Ό ρ - 
γανώσεως τών «’Αμερικανών Φιλελλήνων».

Ή  όργάνωσις Εκείνη, είς τήν οποίαν μετείχαν κορυφαίοι άύδρες παναμε- 
ρικανικοΰ κύρους, πρασέφερε σημαντικές υπηρεσίες είς τήν ελληνική υπόθεση 
κατά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ή  ’Οργάνωση, έκτος τών άλλων, έξέδωκε 
καί σειράν έργων υπέρ τής 'Ελλάδος καί τών δικαίων της.

18) Σταυροφορία ‘σκληρότατη καί Επίμονη τοΰ <0Βενιζελικοΰ Έθνικοΰ 
Κήρυκος» πρός παρεμπόδιση ολέθριου διαβήματος τοΰ Οικουμενικού Παιτρι-
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άρχου Μελετίου, ό όποιος τό 19 2 Η ό ιέ τάξε m l  συνήλθαν «υπό έχεμύθειαν» ο! 
«Βενιζελικές» Κοινότητες καί Ιξέλεξαν όόο υποψηφίους ιέπιισκόπους δια τό Σ ι
κάγο καί τήν Βοστώνη. Λί ϋλλαι, οά ,λεγόμεναι «Βασιλίκια» Κοινότητες ήγνοή- 
θησαν. Τότε οί βασιλάφρονες έφεραν δικό τους Ιερά ρχη , τόν Χαλδίας Βασί
λειον, ό όποιος αύτοεκηρύχΟη «Μητροπολίτης και. Α ρχη γός τής Αυτοκέφαλου 
Ελληνικής 'Εκκλησίας Α μερικής καί Καναδά». Ό  «Εθνικός Κήρυξ», τότε 
έθεσε κατά 'μέρος τά  κομματικά ,σμμφέροντα καί ιέπάλαιψε διά νά αποφευ
χθούν τά  όλέθρια διαβήματα τών έν Κωνσταντινουπόλει.

19) Σταυροφορία υπέρ τών -σεισμοπαθών τής ΚορίνΘου. Ένήργησαν 
χωριστά ή  «Άτλαντίς», ή «Καλλιφόρνια» τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου, καθώς καί 
ό «Εθνικός Κήρυξ», ό όποιος καί συνεκέντρωσε τριπλάσιον πασόν.

,20) Σταυροφορία, Συλλαλητήρια υπέρ τής Ελληνικής Γλώσσης, μέ 
συμμετοχή έπισήμων ’Αμερικανών.

21) Σταυροφορίαι κατά τά πρώτα έτη τής ποιμαντορίας τοΰ ’Α ρχιεπι
σκόπου ΆΟηναγόρα πρός προάσπισιν τών Τερών Θεσμών τής «κανονικής» 
’Αρχιεπισκοπής, ό όποιος προσεβάλλετο όταν ιέχειροτονήΟησαν τρεις άλλοι 
’Αρχιερείς, οί όποιοι ίδρυσαν «ανεξάρτητον Ελληνικήν ’Αρχιεπισκοπήν».

22) Μία άλλη σκληρότατη Σταυροφορία ίεροϋ καί ηρωικού χαρακτήρος 
ήταν καί εκείνη τοΰ «'ΈΟνι,κοΰ Κήρυκος» όταν ίδρύθη μία Έλληνοαιμερικανι- 
κή ’Οργάνωση ή όποια άρχικώς έκήρυττεν ότι: «είναι θρησκευτικώς άδογμά- 
τιστη», ότι «ή έλληνική γλώσσα ιδέν είναι απαραίτητη», ότι «τά ελληνικά ένο- 
ριακά ισχολεϊα παρεμποδίζουν τόν Άμερικανισμόν κατά 100 τοίς εκατόν» καί 
τά παρόμοια. Μέ τήν ηρωική ρμως αυτή υπέρ «βωμών καί εστιών» Σταυρο
φορίαν έφωτίσθησαν όαθμι,αίως τά πνεύματα ,καί ή ’Οργάνωση αυτή (πού 
έκήρυξε μποϋκοτάζ κατά τής θαρραλέας μαχητικής ιέφημερίδος) εϊισήλθεν είς 
τόν πρέποντα δρόμον τής τιμής.

215) Πέντε έτήσιαι Σταυροφορίαι τοΰ «Εθνικού Κήρυκος». ’Ανέλαβε τήν 
δαπάνην, μόνος του, έπί πέντε έτη, καί άπέστειλε είς τήν Ελλάδα τά Έλληνο- 
αμερικανόπουλα πρός -ψυχικόν αναβαπτισμόν. Τά παιδιά αυτά ιέπιστρέφοντα, 
έγέναντο «εθνικοί απόστολοι» τών ώραιοτήτων τής ιένδοξης Χώρας μας.

24) Σταυροφορίαι καί κινητοποίησις τού ’Αμερικανικού κόσμου πρός έ- 
παναπατριαμόν τών άρπαγέντων υπό τών κομμουνιστών 28 χιλ. Έλληνοπαί- 
δων. Συνεκροτήθησαν μεγάλα συλλαλητήρια είς τάς ιμεγαλυτέρας πόλεις τής 
’Αμερικής, ομίλησαν διά τό άποτρόπαιον αυτό έγκλημα ,καί συνεκεντρώθησαν 
3.000.000 υπογραφές, οί όποιες έστάλησαν είς τόν Λευκόν Οίκον.

Σπουδαία ιάκόιμη υπηρεσίαν προσέφερεν ό Καλλίμαχος καί ό «’Εθνικός 
Κήρυξ», είς τήν σωτηριώδη διά  τόν 'Ελληνισμόν τής ’Αμερικής πρωτοβου
λίαν τού άειιμνήσαου Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ διά τόν θεσμόν τού «δεκαδολ- 
λαρίον». - ' - ' ■ ο ' ......- /: : : :
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Ό  Καλλίμαχος σάν αγωνιστής θήτευε κάτω ατό τόν μεγάλο Νόμο τής 
ηθικής 'ακαμψίας κι’ αυτό στάθηκε τό μεγάλο του βίοψια.

"Οταν γνωρίζης τους αγώνας τοϋ π. Καλλιμάχου, νομίζεις δτι ό αγώνας 
διά τήν ιέ π  ι 6 ί ω σ η τών ιδανικών μας στήν ιάχανή χώρα τών Η νω 
μένων (Πολιτειών χωρίς αυτή τήν αρχή ιδέν έχει νόημα γιά τόν π. Καλλίμαχο·.

Πίστευε ολόψυχα στον αγώνα, που έκαμε μαζί μέ τόν ξενητεμένο "Ελ
ληνα τής ’Αμερικής καί γ ι’ αυτό ποτέ δέν ύπεχιόρησε, δσο κι’ αν ή άμπωτις 
τών αντιξοοτήτων πολλές ιρορές απείλησε ν’ ιάφανίση τόν κόσμο τών ωραίων 
προσπαθειών, πού είχαν πρός χάριν ιτους ρ ιχθή  στό χαράκωμα τής πιό σκλη- 
ρής μάχης.

Πολλές φορές άγγιξε τις ακρότητες, γιατί έτσι πάντα συμβαίνει στις 
σκληρές μάχες. 'Καί είναι γνωστόν πώς οά μοιραίες αυτές ακρότητες είναι ή 
μόνη χαρά τών δειλών, γιατί έν όνόματι αυτών ασκούν τήν αρνητική τους κρι
τική, ναρκισσευονται καί ναρκώνουν τήν δειλή τους συνείδηση, 'μεταβαλλόμε
νοι <σέ θρασείς καί θλιβερούς τιμητάς τών αγωνιστών.

Οί υπερβολές είναι οί ανεπιθύμητες άλλά πολυφίλητες 'θυγατέρες τοΰ α
γώνα.

Λέν γίνεται άλλοιώς.
'Ο αγώνας δέν έχει συνταγές. Συνταγές υπάρχουν μόνον στα φαρμα

κεία’ γ ι’ αύτό υπάρχουν καί. οί, ζυγοί άκριβ-είας.
Ό  Καλλίμαχος μέ ψηλά τό κεφάλι έβλεπε, μονάχα τά  ιδανικά καί, δέν

ήσχολεΐτο μέ τά θνησιγενή πράγματα, μέ τά σκύβαλα, πού προσφέρουν οί μι- 
κροχαρές καί μικροσκοπιμότητες, πού συνθέτουν ιμέ. τόν δικό τους τρόπο τήν 
ραψιυδία τής πνευματικής ρρίθυμίας.

'Ώς γνήσιος αγωνιστής ποτέ δέν καταδέχτηκε νά δέση τήν ζονήν του μέ 
τά μικρά καί τ’ ασήμαντα, γιατί είχε επίγνωση τής σπουδαίας αποστολής τής 
'Ομογενείας καί τοΰ προσωπικού του χρέους απέναντι τής 'Ελλάδος καί, τής 
’Ορθοδοξίας μας.

Έφλέγετο όλόκληρος από 'Ελλάδα, μέσα του ζοϋσε ή 'Ιστορική συνεί
δηση τοΰ ’Έθνους ιός Λρώσα πράγματικότης, ώς ύπεριτάτη ανθρωπιστική α
ξία καί γ ι’ αύτό ολόκληρο τόν έσωτερικό του κόσμο, τόν κατέκλυζε μιά ένθεη
πίστη, πού σφράγιζε ανεξίτηλα δλες τ ις  έξορμήσεις του.

Τό αγωνιστικό σθένος του ήταν τό θούριο τής ανυπότακτης καρδιάς του, 
6 πόνος πρός δ,τι είχε δημιουργική σχέση μέ τήν μακραίωνη ιστορία τής Φυ
λής. Αύτό ήταν δ βαθύτερος 'δεσμός του μέ δ,τι απαιτούσε αγώνα καί ηρωική 
άμυνα κι’ (επίθεση.

'Ολόκληρη ή ζωή τοΰ Δημ. Καλλιμάχου είναι έμπνευσμένη άπό τήν πα
ρουσία τής Πίστεως καί χωρίς νά τό καΐταλαβαίνη ζή μέσα του έντονα ό προϊ
στορικός ιθρΰλος, ή κλασσική ιστορία, ή -βυζαντινή περιπέτεια, τό ακατάλυτο 
Είκοσιένα.
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Ε ίχε δίκιο ό Μπέρξαν, δταν είπε δ η : «Σ έ κάθε πράξη ιένεργεϊ αυτόματα 
όλο τό παρελθόν μας, που ξυπνά, συσσιυρεύεπαι καί σι^ιπιέιζειται μέσα οπή συ
νείδησή μας, έτισι πού δλη μας ή πορεία είναι ιμιά άρρηκτη συνοχή, μιά άδιά- 
σπαστη ενότητα τοΰ παρελθόντος ,καί τοϋ παρόντος».

’Ά ν  ιτρέχη ώς εθελοντής, 'Ιεροκήρυξ στήν έκστραιτεία τοΰ 1912— 1918, 
αν παίρνη μέρος στις μάχες τοΰ Σύροβιτς, τοΰ ΌσΙτροβυυ, τής Χορυτσάς καί 
επειτα τοΰ Κιλκίς, τοΰ Λαχανά, τής Κρέσνας καί τής Τσαυμαγιάς, αύτό είναι 
συνειδητή απόκριση ατό βουβό, άλλα έπιτακτικό κάλεσμα τών Ιδανικών.

Είναι ή αυθόρμητη απάντηση τής ελεύθερης ψυχής του στήν αλήθεια 
δτι: «'Όποιος ανέχεται τήν ανελευθερία γύρω του, ιδέν είναι ελεύθερος, κ ι’ ας 
μήν τόν άγγίιζη τόν ίδιο άμεσα ή δουλεία. "Οποιος ιδέν μάχεται γ ια  τήν επι
κράτησή της, είναι έχθρός της. ’Ελευθερία είναι ό αγώνας για  τήν ελευθερία. 
Λέν υπάρχει ώς μιά κατάσταση, αλλά ώς μιά αδιάκοπη ,καί Ιεπίμοχθη γένεση. 
Είναι ανεξάντλητη δπως κάθε ’Ιδέα. (Κ . Τσάτισου: 'Ελληνική πορεία, σελ. 30 ).

Ό  π. Καλλίμαχος στάθηκε ηγέτης γνήσιος καί σάν 'Ιερεύς ,καί σάν δια
νοούμενος: πιστός, μαχητής, Ιμπνευστής, οίκόδόμος.

’Ά ν  ό Λάντης συγκινήΟηκε καί χτύπησε τήν πόρτα τοΰ Μοναστηριού, πού 
έγραφε «ζητώ γαλήνη», ό π. Καλλίμαχος εύρισκε καί βρίσκει τήν γαλήνη στήν 
έντονη δράση, στόν αγώνα γιά τήν διαιώνιση τών εθνικών καί θρησκευτικών 
μας ιδεωδών.

’Ανήκει στις μορφές έκεΐνες, πού ή δράση τους ιέκτός τών άλλων προσ
φέρουν τήν ενότητα στον αγώνα, γιατί ή πίστη έχει φυγαδεόσει τήν τυραννί
δα (τοΰ υπολογισμού), τής σκοπιμότητος.

Στους αγώνας υπέρ τών ιδανικών υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώ
πων :

1) Οί δανδήδες, οι καιροσκόποι, οί τοκογλύφοι καί οί λαθρέμποροι τών 
ιδανικών, αυτοί πού γιά  τό συμφέρον τους μπορούν νά κάψουν Ικκλησιές καί 
εικονοστάσια, λάβαρα καί σημαίες —  καί δλάκληρη τήν 'Ελλάδα, μόνο νά μή 
φαίνεται, υ καπνός καί γίνη θόρυβος.

2) Ο ί αδιάφοροι, καί
Ά) Ο ί τίμιοι, αυτοί πού αγωνίζονται, γιαπί πιστεύουν στά ιδανικά, δηλ. 

οί Καλλίμαχοι, αί άνθρωποι πού αισθάνονται πάντοτε καί ζούν μέ τήν άϋλη 
δόνηση τοΰ ιδανικού.

Ό  Καλλίμαχος θεωρούσε καί θεωρεί τούς ανθρώπους, πού δέν είχαν π ί
στη στά ιδανικά, άγαρηνούς.

Π ήγε στήν Α μερική στις 5 )12 )1914 , σέ μιά ώρα σκληρή, κρίσιμη καί 
φοβερή γιά τόν απόδημο 'Ελληνισμό.

Έ ν α  πέρασμα γιά  τήν ιστορία τοΰ έξω 'Ελληνισμού, κρίσιμο, γεμάτο 
αγωνίες καί φόβους μπροστά στο σταυροδρόμι: άφανισμός ή έπιβίωση;
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Μέσα σ’ αύτό τόν ορυμαγδό τοϋ φόβου τών πρώτων χρόνων τοΰ αποδή
μου Ελληνισμού προσφέρει ολόκληρο τόν εαυτό του, μέ τήν ίδια πίστη καί 
μέ τήν ίδια αγωνιστική διάθεση.

Δουλεύει αδιάκοπα, αγωνίζεται, γιατί πιστεύει βαθειά οτι ό τίμιος αγώ
νας είναι ή λαμπρότερη πνευματική πραγμάτωση καί ή καρτερικώτερη αν
θρώπινη δικαίωση.

Καί ιό αγώνας αυτός γίνεται γιά τόν π. Καλλίμαχο έλλογο πάθος.
Δέν πρέπει ποτέ νά λησμονούμε ότι τά ιδανικά είναι τά θελκτικά λίκνα 

τών μεγάλων ψυχών.
Μορφές ιμαχητικές σαν τόν π. Καλλίμαχο μοιάζουν μέ τ ’ ασημοκάντηλα, 

πού κρατούν άσβεστη τήν ιερή φλόγα κ ι’ ιάνάβουμε ιέμεΐς οί άλλοι τις σβυ- 
σμένες λαμπάδες τοΰ Ιενθουσιασμοΰ καί τής πίστεως.

Ή  πολλαπλότητα τής αγωνιστικής του ιδιοσυγκρασίας, ό έσωτερικός 
του δυναμισμός σοΰ μεταδίδει τήν 'Ελληνοχριστιανική ευαισθησία τοΰ π. Καλ
λιμάχου, σέ ικάνει ν’ ιάναβαπτίζης τήν ψυχή σου περήφανα στό θείο όραιια 
τής ’Ορθοδοξίας καί τής 'Ελλάδος.

"Οπως υπάρχουν άνθρωποι, πού στή ζωή έμαθαν καί. τραγουδούν ένα 
μονάχα τραγούδι, τήν «μονιυόία τής πίκρας, τής απιστίας ή τής φυγής» καί 
άλλοι πού τούς ιέξουΟενώνει ό κόρος τής αδράνειας καί τούς ναρκώνει ή 
διαρκής αναστολή γιά μεγάλες προσπάθειες, έτσι. υπάρχουν άλλοι, σαν τόν 
π. Καλλίμαχο, πού δέν μπιιροΰν νά ζήσουν χιορίς τό διθυραμβικό προανά
κρουσμα, τόν πολεμικό παιάνα, τήν σάλπιγγα τής μάχης, χωρίς σταυρό καί 
σημαία.

.0 ακάματος ζήλος, οί ακρότητες και. οί, υπερβολές τοϋ αγώνα είναι, τό 
μεγαλείο τής Μοίρας τους.

Μεγαλείο, πού κλείνει ιμέσα τους τό μεγάλο καθήκον πρός τό Σύνιιλον, 
τό Ιερό χρέος πρός τήν 'Ολότητα.

Δρόμος μαρτυρικός, άλλά δοξασμένος γιά  τόν κάθε. άνθροχτο τής ΙΙί- 
στεως δαψιλές δώρημα τής Χάριτος τοΰ Λομήταρος τής 'Α γίας μας ’Εκ
κλησίας.

Στρατιώτης πιστός, διαρκώς ιέφ’ όπλου λόγχη, κτυπιόντας ,τήν αποσυνθε
τική αδιαφορία μέ τις φοβερές καί θυελλώδεις ιέξορμήσεις της —  νά κάλυ
ψη, νεκρό τόν 'Έλληνα Μετανάστη τής ’Αμερικής μέ τή μαύρη σημαία της, 
τη λήθη στήν ιστορία του καί στις άφθαστες Παραδόσεις του.

Σταυρός καί πέννα λάμπουν ,στά χέρια τοΰ π. Καλλιμάχου σάν άρχαγ- 
γελικές ρομφαίες καί ό θρίαμβος στεφανώνει όλες τις εξορμήσεις του.

Ά πό  τόν 'Ελληνισμό τής Α μερικής' δέν ,έλειψαν οί κήρυκες τής απαι
σιοδοξίας, οί Κασσάνδρες τών έθνικών καί Χριστιανικών έξορμήσεων, οί φο
ρείς τών 'Ιερεμιάδων.
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Ό  λ . Καλλίμαχος έπίστευε Sri τό γιγάντιο έπος τής ψυχής είναι ή θυ
σία γιά  τούς άλλους, γ ι’ αυτό ικαί ζητούσε τήν δλική .κάθαρση άπό κάθε ιδέα 
φόβου καί ηττοπάθειας, πίστευε στήν θριαμβική παρουσία τοΰ ιδανικού, πού 
αδίστακτα λέμε δτι ό πόθος —  πίστη, αυτός -έγινε πάθος, χώρος τοΰ απολύ
του, συνειδητή αναζήτηση τοΰ απείρου. Πορεύεται, μέ μιά έμφυτη άκατανί
κητη έφεση —  διδάσκοντας πάντα στο Λαό τήν άρετή άπό τήν έπαλξη, απ’ 
τό χαράκωμα τοΰ ασταμάτητου κι’ ανειρήνευτου άγώνα.

Γνώριζε καλά πώς γιά  τόν αγωνιστή εύκολα έρχεται στο στόμα τοΰ Λαού 
ένα μεγαλόστομο «'Ωσαννά», μά δέν αργεί καθόλου τό «άρον, άρον, σταύρωσην 
αυτόν».

Αυτός πού αγωνίζεται δέν περιμένει στοργή ή κατανόηση άπ’ τό Λαό, 
γιατί στους προδρόμους ή αναγνώριση φθάνει τις περισσότερες φορές τε
λευταία, βραδυκίνητη, ή μάλλον καταφθάνει μόλις ή λίγο αργότερα άπ’ τήν 
τοποθέτηση στο φέρετρο.

'Ο  αγωνιστής, ό τίμιος αγωνιστής, δέν περιμένει άπ’ έξω τό Ψώς. Έ ρ 
χεται, άπό μέσα του, άπό τό Ευαγγέλιο τής προσωπικής του πίστεως καί φω
τίζει δημιουργικά τό δύσβατο δρόμο τών ωραίων του έξ-ορμήσεων.

Ό  Καλλίμαχος υπήρξε ένας αγωνιστής θεήλατος, καί ακόμα τόν δ ια 
κρίνει |μιά νεανική αγωνιστική διάθεση. ’Ένθεος σ’ δλες τις έξορμήσεις του. 
Τ Ι παρουσία τοΰ Καλλίμαχου σοϋ φέρνει στο νοΰ τό στοχασμό τοΰ Ράλφ 
Έ μερσον : « Ό  Θεός δέν αποκαλύπτει τόν έαυτόν του στους δειλούς», γιατί 
οί δειλοί προδίδουν τόν Θεό καί τούς ανθρώπους».

'Ο  Καλλίμαχος έκαμε εχθρούς, ^δημιούργησε αντιπάλους πάνω στούς 
αγώνες του. 'Υπήρχαν άνθρωποι, πού τόν μισούσαν θανάσιμα —  χωρίς νά 
τόν γνωρίζουν - ,καί λέγανε καί λέγανε, «Κείνος ό παππάς τοΰ «’Εθνικού 
Κήρυκος», «’Εκείνος ό παπα—Καλλίμαχος», άλλ’ ό Καλλίμαχος στάθηκε α 
κλόνητος. Τώρα τόν -σέβονται καί τόν τιμούν δλοι κι’ αυτό θυμίζει αυτό πού 
έγραψε ό 'Υπουργός τής Παιδείας Γρ. Κασι,μάτης γιά τόν ’Ελευθέριο Βε- 
νι,ζέλο: « 'II οργή έξεθύμανε καί μένει είς τήν συνείδησιν τού Έ θνους τό ανά
στημα τού ’Ελευθερίου Β-ενιζέλου. ’Ανάστημα άνδρός. ’Ανάστημα Π ροφή
του». ( ' ) .

Κυρίες καί Κύριοι,
Ο ί στιγμές αυτές πού ζήσαμε άπόψε, τιμώντας ένα πνευματικό άνθρωπο, 

είναι άπό τις πιο ωραίες καί τις πιό γόνιιμεζ.
’Αποτελούν μιά πνευματική άπαθησαύρηση, κι’ άκόμα, τή λατρεία τής 

ηθικής ώραιότητος —  πηγή ακένωτη γιά πνευματική ανάταση καί ήθιικό 
ΰψωμό.

Σ τιγμές σάν τ ις  αποψινές είναι στήν τελευταία τους ανάλυση ή όμορφιά

1. Γρ. Π . Κ α σ ι μ ά τ η :  'Ε λλάς καί 6 κόσμος, σελ. 383.
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τής ίιδεας, αιώρηση στους ωραίους κόσμους τής περισυλλογής, πού τούς με- 
τουσιώνει αέ θείο παλμό ή δημιουργική αυτοκριτική καί ή ταπείνωση τής 
αληθινής δημιουργικότητος τοΰ τιμωμένου.

Ο ί άνθρωποι, πού ξεκίνησαν γιά τή  ζωή μέ μιά ρωμαλέα βεβαιότητα, 
πάντοτε 'εμπνέουν, γιατί «ή δύναμη νά σκέπτεσαι Ιδέες καί νά ιτίς άνάγης σέ 
αρχές ζωής είναι ή πνευματική ελευθερία» ,καί «δσο πλησιάζεις πρός τό από
λυτο, τής ιδέας, τόσο πιο ελεύθερος είσαι»( ') .

Ή  φωτεινή προσωπικότητα τοΰ πρωθιερέως Λ. Κ  «  λ λ ι μ ά χ  ο τι 
μ’ έκαμε νά στοχαστώ μέ ιδιαίτερη αγάπη, γιά τόν άνθρωπο, καί τόν Κληρικό, 
γιά τόν 'Ιερέα, τόν αγωνιστή, γιά τόν κήρυκα τής Θρησκείας καί τής προσφι
λέστατης Πατρίδος, γιά τόν φωτεινό άνθρωπο καί τόν ηγέτη, πού <50 όλό- 
κληρα χρόνια στάθηκε ακούραστος καί άκαμπτος υπερασπιστής τών ’Ιδανι
κών μας, στή χώ ρα τοΰ Λίνκαλν καί τοΰ Τιζέφερισον.

Καί είναι αλήθεια αναντίρρητη πώς: « 'Ό ταν μίαν ημέραν γραφή ή 
Ιστορία τών μεγάλων απελευθερωτικών κινημάτων καί αγώνων τής νεωτέρας 
Ελλάδος, ό πρωθιερεύς Λ. Καλλίμαχος θά  καταλάβη μίαν ιέκ τών έξοχωτέ- 
ρων θέσεων είς αυτήν, ώς είς εκ τών διαπρεπέστερων έν Α μερική ηγετών 
τής καθ’ ημάς γενεάς. ’Ολίγοι, πολύ όλίγοι, δννανται νά έπιδείξουν δράσι.ν 
καί υπηρεσίας όμοιας πρός έκείνας, τάς όποιας ιπαρέσχεν ιείς τούς αγώνας 
τούτους ό κ. Καλλίμαχος»(2) .

Ή  αποψινή βραδιά ήταν χρέος τής Ελλάδος, όλων μας, γιατί ή συνωμο
τική ισιωπή, ή περιφρόνηση τής μνήμης τών ιέθνικών άγοινιστών είναι, πρά
ξη συνειδητής προδοσίας, μαρτυρεί έλλειψη ηθικής καί πνευματικής ευαι
σθησίας.

Καθήκον ολων (ίας είναι νά τιμούμε τούς «νδρας, οί όποιοι προσέφεραν 
εαυτούς εις τόν βωμόν τής θυσίας διά τό μεγαλείο τής Θρησκείας, τής Ίάτι- 
στήμης, τής Τέχνης καί τής Πατρίδος.

'I I  σκόπιμη σιωπή τής μή ιάναγνωρίσειος καί τής τιμής είναι, μιά θλι
βερή λεηλασία τοΰ πνεύματος τής αύτοπροσιφοράς πρός τό Σόνυλον.

’Απόψε τιμήσαμε ένα πνευματικό ηγέτη πο ίχε βαθύτατη συνείδηση τής 
ατομικής προσφοράς είς τόν Βωμόν τής «ολοκληρωμένης Ουσίας, έναν αγωνι
στή μέ πλήρη ιέσωτερική αΰτάρκεια.

Ό  Καλλίμαχος υπήρξε ό έντιμος οίακοστρόφος τοΰ Ελληνισμού τής ’Α
μερικής —  Κληρικός καί δημοσιογράφος, πού όλόκληρη τήν θαυμαστή πολ
λαπλότητα τής [αγωνιστικής του 'ιδιοσυγκρασίας, τήν διέθεσε μέ πίστη κι’ ά
κρατο ενθουσιασμό, γιά τή δόξα καί τό μεγαλείο τής ΙΙατρίδος καί τής ’Ο ρ
θοδοξίας :μας.

1. Ή λ . Βασσαρδάκη : Ό  πρωθιερεύς Δ . Κ αλλίμαχος έν Κωνσταντινουπόλει, Μ η
νιαίος «Είκονογρ. Ε θ ν ικ ές  Κήρυξ» Νέας Ύ όρκης, ’Α πρίλιος 1922.

2. Κ. Δ. Τσάτσου : Ε λλ η νική  πορεία, σελ. 32.
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ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Έγράψαμεν καί άλλοτε είς τούς 3 δον καί 37ον Τόμους τών «Θρακικών» 
υπό τόν' τίτλον : «ΜΗΝΥΜΑ Π Ρ Ο Σ  ΤΟ Ν  Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι
ΣΜ Ο Ν » καί έξιστορήσαμεν διεξοδικώς τά τής πατριωτικής καί αξιοθαύμα
στου δράσεως τών 'Ελλήνων τής παλαιός εποχής. Ένθυμούμεθα ώς ελάχι
στα παραδείγματα οτι οί Θράκες Ζαρίφαι, Εύγενίδαι, Μαυροκορδάτοι κ. ά. 
έκόσμησαν τήν Βασιλίδα τών πόλεων μέ σχολεία, φιλανθρωπικά καταστήματα 
καί άλλα ευαγή ιδρύματα, προικαλούντα τόν φθόνον αλλά καί τόν θαυμασμόν 
καί αυτών ακόμη τών Ευρωπαίων. Ο ί "Ελληνες έξ άλλου τής Αίγύυττου, άνή- 
γειραν είς ’Αλεξάνδρειαν καί αλλαχού όλοκλήρσυς συνοικίας όμοιων ιδρυμά
των παιδείας καί φιλανθρωπίας. Τ Ι αυτή φιλότιμος άμιλλα άνεπτύχθη μετα
ξύ τών μεγατίμων όμογενών τής ’Ηπείρου, Ρουμανίας, ’Οδησσού, Μασσαλί
ας καί όπου ιάλλού ήκμαΐζον περίβλεπτοι ελληνικοί κοινότητες. Ή  άνάμνησις 
τής ωραίας ιέ,κείνης έποχής τού παρελθόντος, ήν έζήσαμεν, μέ τήν έκχειλί- 
ζουσαν έΟνοπαΤριωτικήν δράσιν τής Φυλής μας, συγκρινομένη μέ τήν παρού
σαν κατάστασιν, μας προξενεί αληθινήν κατάθλιψιν καί μελαγχολίαν. Πλού
σιοι. ή μάλλον ζάπλουτοι όμογενείς εύρίσκανται σήμερον είς δλα τά σημεία 
τού νέου κόσμου. Έφοπλισταί είς τήν άνωτάτην κλίμακα τής ναυτιλίας, κα- 
τακτήσαντες όχι. μόνον μέ τά μεγαθήρια δεξαμενόπλοια κλπ. σκάφη των, αλλά 
καί μέ τήν Ιδιωτικήν των έμφάνισιν δ ι’ ύπερπολυτελών θαλαμηγών, αερο
πλάνων, έξαγοραοθεισών όλοκλήρων νήσων μέ έγκαταστάσεις φιλοξενίας ηγε
μόνων καί μέ μέγαρα ίδιακατοικήσεως είς πρωτευούσας. Κ α ί αυτά μέν ώς 
πρός τούς έφοπλιστάς, αλλά καί είς τάς μεγάλος βιομηχανίας, τό έμπόριον, 
τάς ξενόδοχειακάς καί άλλας ιέπιχειρήσεις τό έλληνικόν Ιδαιμόνιον κυριαρχεί. 
Συμπέρασμα: ’Εκ τών έκπατρισθέντων 'Ελλήνων, παρά τήν στέρησιν τής πα- 
τρίδος, υπάρχουν σήμερον έν διασπορά άσυγκρίτως πλουσιώτεροι, χωρίς νά 
έμφανίζωνται δμως τά παλαιά παραδείγματα τής προγονικής αγάπης πρός 
τήν ελληνικήν πατρίδα. ’Εάν θίγεται ή φιλοτιμία διά τών δσων άναφέ,ραμεν, 
άς μάς συγχωρήσουν οί ίάδιαφορούνπες, άλλ’ είναι γεγονός δτι έστείρευσεν ή 
πηγή τών μεγάλων τής παλαιός έποχής δωρεών πού έτίμησαν καί έδόξασαν 
τήν πατρίδα. Τό έλεύθερον έλληνικόν κράτος είναι πτωχόν, πολλάκις δέ κα
ταφεύγει είς (δανεισμούς συντηρήσεως καί είναι ώς έκ τούτου εγκληματική ή 
αδιαφορία τών ζάπλουτων πού τά περιμένουν δλα άπό τόν ανεπαρκή προϋπο
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λογισμόν του, .άδυΜατοΰντα νά άνταπακρυθή και νά καλύίψτ) τάς άνάγκας τοΰ 
όλονέν αυξανόμενου πληθυσμού τής Χώρας.

Φυσικόν συνεπώς καί άνιαγκατον νά ιμή Ιδΰν.αται νά ισυνεχισθή ή τοιαύτη 
τακτική τών .κατόχων σημαντικωτάτων περιουσιών προς ένίσχυσιν τών πτωχών 
καί ταλαιπωρούμενων συμπατριωτών, ιδίςι τών παραμεθορίων περιοχών.

Τό θραικικόν .Κένίτρον μέ τάς ασθενείς του δυνάμεις άλλά καί μέ πολΰν 
κόπον καί προσπάθειας άπό δυάμιισυ ετών ιένεκα,ινίαισε καί άπεφάσισεν, δπως, 
έκτος τής εκδοτικής του δραστηριότητος, έλθη αρωγόν είς τους Θράκας τών 
παραμεθορίων διαμερισμάτων τή ς Χώρας, οΐτινες .μαστίζονται άπό πενίαν καί 
έγκατάλειψιν. Ή  απαρχή έδωσεν άριστα αποτελέσματα μέχρι τοΰδε, έπροι- 
κήθησαν Ιδέ ιπτωχαί νεάνιδες, τελέσασαι τούς γάμους των, έβραθεόΟησαν ά
ποροι μαθηταί .καί μαιθήτριαι τελειόφοιτοι Λυκείων, έπιδείξαντες έπιμέλειαν 
καί ήθος, ένισχύίθησαν καί πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα καί ίδιώται. Τό 
συνολικώς διαιτείθέν ποσόν άπό τής έφαρμογής μέχρ ι σήμερον άνήλθεν είς 
δρχ. 42'5.3ι15, ήδη δέ διανύομεν τήν δευτέραν περίοδον τής τοιαύτης έπιδό- 
σεως κ.αί σύμφωνα μέ τόν προγραμματισμόν καί ιμέ τάς αιτήσεις τών έπαρ- 
χιακών επιτροπών, .είναι πιθανόν δτι καί κατά τήν τρέχουσαν δευτέραν διετί
αν, ό εκδοτικός καί φιλανθρωπικός /τομτνς Οά απορρόφηση τά αυτά αν μή 
καί μεγαλύτερα ποσά.

Άναφέρομεν παρεμπιπτόντιυς τά ανώτερο) διά νά καταδειχθή πόσον α
ναγκαία και. ωφέλιμος καθίσταται ή τοιαύτη ιδιωτική προπαθουλία καί πόσον 
Οά .ιλποιβή κολοσσιαία καί ευεργετική, ένισχυτική Ιδέ τοΰ κυβερνητικού ιταμέοις 
εΰποιΐας, έάν, ώς ,προιανεφέρ,αμεν, συγκινηθούν οί καιτέχοντες μεγάλας περι
ουσίας καί συμμετάσχουν είς ένα γενικόν, πανελλήνιον συναγερμόν, τών πο
λυτάλαντων ομογενών, διότι, ό πληθυσμός τής Ελλάδος αυξάνει άλματωδώς 
έκ τής συγκεντρώσεως τών έκδιωκομένων άπό τήν ξένην Έλλήνα)ν. Ά φ ’ 
ετέρου, Οά ήτο δυνατόν νά .καταπολεμηθή ή είς τό έξωτερικόν έπικίνδυνος 
αποδημία έργατικών χειρών πρός άνεύιρεσιν έργσσίας, ήτις είναι, καί ολέθρια 
φυλετικώς, διότι μόνον είς Γερμανίαν οί "Ελληνες έργάται άνήλΟον μέχρι 
τοΰδε είς 180.000.

Πρέπει έξ άλλου νά καιτανοη'θή δτι ιμέ τά χορηγούμενα ψυχία τών έκ 
τοΰ ιέξωτερικοΰ όμογενών, οΐτινες ιέπισκέπιονται κατά καιρούς τά χωρία τής 
καταγωγής των καί διαθέτουν έλάχιστα έκ τοΰ πλούτου πων διά μικροεκκλη- 
σίας, επισκευήν ή άνέγερσιν σχολείων, διά καμπαναριά καί τά  τοιαΰτα, οΰδέν 
έπιτυγχάνεται, οί δίδοντες δέ είναι μέν άξιοι ευχαριστιών, άλλά δέν αντιμετω
πίζουν ριζικώς τό ρλον ζήτημα, ανάλογα μέ τάς δυνατότητάς των, ούτε δέ 
ακολουθούν τά άξιοθαύμαστα παραδείγματα τών μνημονευόμενων προγονικών 
ευεργεσιών καί μεγάλων χειρονομιών, αϊτινες έδόξασαν τό γένος καί έτίμησαν 
τάς πατρογονικάς άρετάς.
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ΑΙ .σκέψεις αύται. μάς αναγκάζουν νά Επανερχοιμιθα *1ς ένα ζωτικιό- 
ταιτον θέμα, ή ίταραγνιόρντις το ί όποιου δημιουργι·.! ΕγκίΜάλπ.ψιν τών πενυ- 
μένων .συμπολιτών μας καί ΛηοκρημΙζε.ι ί one: όμογιτντΤς. I Ις*οι'ίννίιμί'ν ρίς μίαν 
πρόχειρον άπαρίθμησιν τών όυναιμένων να βοηθήσουν, άλλ’ (ίΛιιιφηρούνιοιν 
Θρακών. Σημειοίμεν πραχείριος 'δτι Εν ιός τής ιπροιττικιόοης υπάρχει σήμε
ρον δεκάς περίπου .πολυεκαιταμμυριούχων, «ΐπνες ούδσμυϋ ijMp/xvUCovrm, Krn.ii) 
καί διά μικροδωρεών. ’Αλλά τοιούτοι Θράκες είναι Εγκαιτειστημίνοι καί. ιΊς 
τό Εξωτερικόν. Κάτοχοι πλοίων καί μεγάλων Επιχειρήσεων, δέν βλι-πομεν Λέ 
ούτε έν Α μερική νά δεικνύουν ούδεμίαν δραστηριότητα καί νά δημοσιεύουν 
τά υπό τών πολυπληθών σωματείων των πεπραγμένα.

Έ π ί τή εύκαιρίρ χαιρετίζομεν μέ αγάπην και Εκτίμησιν τήν άφιξιν είς 
Ελλάδα τών 1(5.000 ομογενών αδελφών μας μελών τής ΑΧΕΠΑ, οϊτινες 
προσήλθον είς πήν γενέτειραν Επ’ εύκαιρίρ τοϋ 33ου συνεδρίου, παραθέτομεν 
δέ κατωτέρω καί σχετικόν ανακοινωθέν δημοσιευθέν είς τάς εδώ εφημερίδας 
τοϋ Αύγουστου 1965:

« Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  Τ Η Σ  ΑΧΕΠΑ ΘΑ Α Ν Α Α Α Β Η  Ν Α  Δ ΙΑ Φ Ω Τ ΙΣ Η  
Τ Η Ν  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Η Ν  Κ Ο ΙΝ Η Ν  ΓΝ Ω Μ Η Ν  Δ ΙΑ  ΤΟ  Κ Τ Π Ρ ΙΑ Κ Ο Ν  
Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Τ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Τ  Τ Η Σ  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Σ  κ. Κ. ΔΟΤΚΑ

Ό  νεοεκλεγείς υπό τοϋ 33ου συνεδρίου πρόεδρος τής ΑΧΕΠΑ κ. Κί- 
μων Δούκας, είς δηλώσεις του πρός τούς αντιπροσώπους τοϋ Τύπου αφού 
παρουσίασε τά λοιπά μέλη τής διοικήσεως καθώς καί τήν κ. Κάκια Μπουζίου, 
άντίίπρόεδρσν διά τήν Ελλάδα κατά τήν διάρκειαν τού συνεδρίου καί τήν 
δίδα ’Ελισάβετ Άθανασάκου, πρόεδρον τών «Θυγατέρων τής Πηνελόπης», 
άνεφέρθη διά μακρών είς τούς .σκοπούς καί τάς μελλοντικάς επιδιώξεις τής 
δργανώσεως.

Ό  κ. Δούκας, Ετόνιισεν δτι αί 15 χιλιάδες ομογενείς, οί όποιοι έμειναν 
απολύτως ευχαριστημένοι, Εκφράζουν τήν ευχήν όπως είς τό μέλλον πραγμα- 
τοποιηιθή καί αλλο συνέδριον -είς ’Αθήνας, άλλ’ ύπεγράμμισαν ευθύς αμέσως 
ότι τό πράγμα παρουσιάζει πολλάς δυσκολίας κυρίως όργανωτικάς. Είδικώ- 
τερον ό νέος πρόεδρος ύπεγράμμισεν ιότι κατηναλώθη πολύς χρόνος είς Επι
σκέψεις καί δεξιώσεις, είς βάρος τών αποφάσεων τοϋ συνεδρίου καί γενικώ- 
τερον τής δργανώσεως. Πολλά προβλήματα, προσέθεσεν θά συζητηθούν Εκ 
νέου όταν οί ομογενείς Επιστρέφουν είς ’Αμερικήν. Συνεχίζων ό κ. Δούκας 
είπεν ότι μία τών κυριωτέρων αποφάσεων τού λήξαντος συνεδρίου είναι ή 
προβολή είς Α μερικήν τον ιερού αιτήματος τοΰ κυπριακού λαού δι’ αύτοδια- 
Οεσιν. Μί ΑΧΕΙ Ι Α Ετόνισεν, ιθά Εντείνη τάς προσπάθειας της διά τήν δια- 
φώτιισιν τής αμερικανικής κοινής γνώμης, ή όποια Ελάχιστα γνωρίζει διά τήν 
κυπριακήν ύπόΟε.σιν. Παρσλλήλως Οά προβή είς διαβήματα πρός τά μέλη 
τών Κυβερνήσεων Α μερικής καί Καναδά. Διά τάς Επαφάς αύτάς καί γενι
κώς τήν προβολήν τού ζητήματος ώρίσθη πενταμελής Επιτροπή, ή όποια θά
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επισκεφθή τόν πρόεδρον Μακάριον διά τήν από κοινοϋ χάραξιν γραμμής επί 
τκΰ θέματος τής δι-αφωτίσεως. ’Άλλο έπίσης θέμα τό όποιον απασχολεί τήν 
ΑΧΕΠΑ είναι- ό απροκάλυπτος και βάρβαρος διωγμός τοϋ Οικουμενικού Π α 
τριαρχείου καί- τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τής Κωνσταντινουπόλεως.

Άταφι-ρομενος, ιτέλος, είς τάς έργασίας τοϋ συνεδρίου ειπεν δτι ή συγ- 
κίνησι-ς ήτα έκίδηλος είς όλους τους συνέδρους διότι ηϋτΰχησαν νά ΐδουν πρα- 
γ|ΐ,αΐΓοποιοί»|ΐΐ''νον τό συνεδρίαν είς ’Αθήνας καί έξέορρασε τήν πεποίθησιν δτι 
αί 1-Γ) χιλιάδες τών όμογενών θά  γίνουν οί καλύτεροι ιδιαφημισταί τής πα- 
ι-ρίδος των».

Χωρίς -ούδεμίαν πρόθεσιν κριτικής, εκ τών ως ανω δηλώσεων τοϋ Προέ
δρου τής Ό ργανώσεως ιέξάγεται δτι οί όμογενεΐς τής ιέκδρεμής δέν ήσ-αν 
κατατοπισμένοι. έπί τών προβλημάτων, όίτινα απασχολούν γενικώς τήν πα
τρίδα καί ίδΐα επί τοϋ Κυπριακοϋ, θά  έντείνουν δέ τάς προσπάθειας των, 
άμα τή έπιστροφή των είς Α μερικήν, πρός διαφώτιίσιν τής κοπής γνώμης. 
Ναμίζομεν δτι ορθόν θ ά  ήτο πριν ή ιάποφασίσουν τήν σύγκλησιν τοϋ ώς ανω 
συνεδρίου, νά προσπαθήσουν νά ένημερωθ'οϋν μέσον τής -έν Ν. 'Ύάρκη Ε λ 
ληνικής Πρεσβείας, τής 'Ιερός Α ρχιεπισκοπής, τών κατά τόπους προξε
νείων κλπ., περί τών ανωτέρω. 'Η  δικαιολογία δτι ήναλώθη πολύς χρόνος 
είς Ιπισκέψεις καί δεξιώσεις είς βάρος τών αποφάσεων τοΰ συνεδρίου δέν 
χρήζει σχολίων. "Οσον «φορό δέ τό ΰψίστης εθνικής σημασίας, Κυπριακόν 
ζήτημα, τοϋτο άπό μακροΰ χρόνου κατέστη παγκοσμίου σπουδαιότητος καί 
συζηιτήσεως, ώστε νά μήν παρ ύστατο ανάγκη έπιιτοπίου έν Ά θήνα ις καί 

Κιίπρφ έρεύνης διά νά γνωσθοΰν αί θλιβεραί λεπτομέρειαι είς ας περιήλθεν. 
Έ γράψαμεν καί άλλοτε δτι α ί ιέν ’Αμερική καί Καναδό παμπληθείς σωμα- 
τειακαί οργανώσεις αποτελούν σπουδαιοτάτην Ε λ λ η ν ι κ ή ν  Δ ύ ν α μ ι ν, 
ήτις είναι καιρός νά συσωματωθή διά νά είναι είς θέσιν, μέ κατάλληλον καί 
συμπαγή ένιαΐον ’Οργανισμόν, νά ιόνταποκρίνηται είς πόσον έθνικήν υπό-θεσιν 
καί νά ιάνθίσταται κατά πάσης αδικίας τών συμφερόντων τής μητρός Ελλάδος.

Τά αξιέπαινα καί σποραδικά παρ’ έκαστου τών πολυπληθών σωματείων, 
άνευ άπολογισμοϋ τών πεπραγμένων, καί συστηματικής κατευθυντηρίου δυ- 
νάμεως τοϋ ένάμισυ εκατομμυρίου όμογενών ’Αμερικής καί Καναδό, δέν δη- 
μιουργοΰν έντυπώσεις καί δίδουν αποτελέσματα, ώς τά ιάνακοινωθέ\τα τοϋ τε
λευταίου συνεδρίου τής ΑΧΕΠΑ. "Οταν ή τοιαύτη -συμπαγής όμογένεια τοϋ 
έξοκερικοΰ άντιληφθή ότι συντελεΐται κάτι τό γενναΐον καί επωφελές ,καί δτι 
ή δέιναμίς της, ίάνεξαρτήτως ιδιωτικών συμφερόντων, θά ήδύνατο νά έπιΐδρό 
πρός αντίστασιν καί ανάσχ-εσιν τών δεινών τοϋ 'Ελληνισμού καί χρήματα 
Οά ιδύνανται νά ισυγκεντροΰνται κολοσσιαία είς αντάλλαγμα τής έπιτελουμένης 
σοβαρός ιέργαισίας, άλλα τότε καί ή άντίδρασις κατά τών αδικιών είς βάρος 
τής μικρός 'Ελλάδος, υπό τών μεγάλων ρυθμιστών τών τυχών τής ανθρωπό- 
τητος, θά άπέβαινεν ουσιαστική καί καρποφόρος.
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Έλάχυστον παράδειγμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μέ πενιχρότατα, έν 
συγκρίσει προς τά ανωτέρω, μέσα, είναι to  Σωματεϊον μας, δπερ κατώρθωσε 
νά κίνηση τό ένδιαιφέρον μέρους τής κοινής γνώμης καί τοΰ κράτους υπέρ 
αύτιεΰ, μέ αύξησιν μάλιστα τοΰ πίνακός του μικροΐδωρητών εις τό διπλάσιον. 
'Υπάρχουν δέ καί παραδείγματα είς άνταπόδοσιν τής τοιαύτης δράσεως καί 
ευεργετών, ώς ό αλησμόνητος Θράξ Πρωθιερεύς Δημήτριος Καλλίμαχος, 
δστις έγκατέλειψε χιλιάδας ‘βιβλίων καί χειρογράφων άπατελούντων άνεκτί- 
μητον καί κολοσσιαίαν πνευματικήν περιουσίαν, πρός έκτύπωσιν δε βιβλίου 
συνεισέφερεν <έκ τοΰ πενιχροΰ βαλαντίου καί τοΰ υστερήματος του ποσόν χρη- 
σιμαποιηιθέν διά τήν δαπάνην Τόμου «Θρακικών», άνακηρυχίθείς ώς Ευεργέ
της. Φαίνεται δτι ή τοιαύτη τυχηρά απαρχή τοΰ ανεκτίμητου πατρός Καλλι
μάχου, έδωσεν αφορμήν είς τήν άποκάλυψιν τοΰ ιέπίσης Θρακός Εύγενίδου, 
ούτινος κατωτέρω παρατίθεται φωτσβιογραφία μετά τής άπαραμίλλου δρά- 
σεώς του. Ά λ λ α  καί τρίτος Θράξ 'έκ τής νήσου Σαμοθράκης, ό ’Αναστά
σιος Τερζής, ιάναδειχθείς, διά τής έπί πολλά έτη ακαμάτου καί φιλοπόνου 
προσωπικής του έργασίας είς διακεκριμένον έμπορον καί επιχειρηματίαν, έχο- 
ρήγησε κατά τά τελευταία έτη είς τήν γενέτειράν του σημαντικόν ποσόν -υπέρ 
φιλανθρωπικών σκεπών, μέ υποσχέσεις μείζονος μελλοντικής ένισχύσεως, ώς 
ό έκεΐ αντιπρόσωπός μας είς φωτοβιογραφικόν ιοημείωμα άναιφέρει καί τό 
δποϊον ίθά παραθέσωμεν κατωτέρω.

"Ενα λυπηρόν γεγονός τοΰ προσφάτου βανάτου τοΰ όμογενοΰς Έφοπλι- 
στοϋ Γεωργίου Βεργωτή άπό τό χωρίον Κουρκουμελάτα Κεφαλληνίας, εφε- 
ρεν είς φως τήν πατριωτικήν δράισιν καί τήν εξαιρετικήν αγάπην πρός τήν 
γενέτειραν τοΰ μεταστάντος, δστις άπέφευγε κάθε διαφήμηισιν.

"Οταν «ναφαίνωνται, έστω καί σπορα'δικώς, τοιοϋτοι φλογεροί καί έκλε- 
κτοί πατριώται, οίτινες χωρίς νά συζητοΰν διά ψυχία καί ιμερικάς χιλιάδας 
δραχμών, προσφέρουν ποσά άνω τών τ ρ ι ώ ν  ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  δ ο λ -  
λ α ρ ί ω ν  διά τήν άνοικοδόμηισιν όλοκλήρων κατεστραμμέων χωρίων, ώς δ 
Μιργωτής διέθεσε διά τήν έκ τών σεισμών καταιστραιφεΐσαν γενέτειράν του 
Κ ιιιιρ,κουμελάτα, τοιαϋτα, έστω καί σπάνια παραδείγματα, παρηγορούν τήν 
ιίιιιασιοδοξίαν μας.

I ΙαραΟέτομεν κατωτέρω κείμενον δημοσιεύσεως τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου, 
άφιερωμενον ε ίς τόν Γεώργιον Βεργωτήν, διότι τό περιεχόιμενον καί συγ- 
κινιΤ καί. περιγράφει γλαφυρώς τόν γενναιον καί ύπέροχον πατριώτην:

«Τό άκ/συσα άπό ένα σοφώτατσ γέρο παραμυθά τής Κεφαλλονιάς: Ό  
Β ιός έπλασε τόν άνθρωπο. "Ενα τέλειο πλάσμα. Μέ νοΰ καί καρδιά. ’Αλλά 
βιομηχαναποιήθηκε καί ή παραγωγή τοΰ ανθρώπου. Τό είδος έχασε τήν ευ
γένεια. Σκάρτευε. Κ αί έχασε τά ίχνη τοΰ ιάκθρώπου στή γή δ Θεός. Καί 
ώργίσιηκι καί γίμισε δ κόσμος θεομηνίες.

Γιώργος Περγωτής, δ Κεφαλλονίτης, ήταν ένας άπ’ τούς τελευταίους
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ά  ν θ ρ ώ π  ο υ ς. Μέ θεία χάρη. Μέ νού και .καρδιά. Μεγάλη, καρδιά. "Εσβη- 
σεν άδοκήτως.

Γιώργος Βεργωτής, δ Κεφαλλονίτης, δ αγαπημένος τοΰ Κυρίου θέλει 
κατοική πλησίον αυτού" καί μεταξύ τών ώμων αυτού θέλει άναπαύεσθαι" έτάφη 
σήμερον είς τήν γην τών πατέρων του' εύλογημένη ας είναι ή γή αυτού, 
άπό τών πολυτίμων δώρων τού ουρανού, άπό τής δρόσου. Και άπό τών έκ 
τού ήλιου πολυτίμων καρπών. Και άπό τής σελήνης πολυτίμων δώρων. Καί 
άπό τών άγαθών τών αρχαίων δρέων. Καί άπό τούς κεκρυμμένους θησαυ
ρούς τής άμμου. Ε  ύ λ ο γ  η μ  έ ν ο ς δ π λ α τ ύ ν . α ς  τ ή ν  γ ή ν  α υ τ ή ν .  
Ό  ε ί ς  τ ο ύ ς  ο ύ ρ  α  ν ο ύ ς έ π  1 6 α  ί ν ω ν.

Ό  πλατύνας τήν γήν αυτήν, «σκήνωσεν έν ευσπλαχνία, είς χάσμα δλέ- 
θρου. Ε ίς τό χάσμα πού άνοιξε δ σεισμός. Εΐχεν ή γενέθλιος γή κλονισθή 
έκ βαθέων. Κ αί δέν έμεινε σκέπη ούτε δι’ άπόγνωσιν. Καί δέν έμεινε ούτε 
διά προσευχήν έκκλησάριον. Καί είχον τά φρέαιτα ξηρανθή. Κ αί έγυμνώθη 
ώς έρημος τό χωρίον. Καί έκρημνίσθη είς άβυσσον. Καί έγένετο θρήνος.

Γιώργος Βεργωτής, δ Κεφαλλονίτης, ήλθε ιμέ τδ κέρας τής σωτηρίας. 
"Εκλεισεν παγίδας θανάτου. Καί έκαμε γέφυραν ευτυχίας τούς βραχίονας 
του, διά τούς αφανισμένους. Κ αί έφερε αγάπην καί άγαλλίασιν. Κ αί έστρωσε 
διά καθαρού χρυσίου τούς δρόμους καί τά τοιχώματα. Καί είλκυσεν έκ τών 
έρειπίων τιούς όλοφυρομένους, δταν έσαιλεύθη, καί έντρομος έγινιεν ή γή. "Οταν 
τά θεμέλια τών δρέων έταράχθησαν. Ό τ α ν  άκήμη καί α ί ρίζαι είς τούς ά- 
γρούς άπεκόπησαν. Καί προσέφερε χορτασμόν ευφροσύνης. Πλούτον μυθικόν 
άνοικοδομήσεως. Ένίκησε τόν σεισμόν μέ κάστρα λαϊκής ευτυχίας. Καί μετέ- 
βαλε τόν Γολγαθαν είς τόπον τερπνόν. Μέ τήν αγιότητα τών χειρών του, έμε- 
γαλούργηισε. Καί άφησε ώραιοτάτην κληρονομιάν.

Γιώργος Βεργωτής, δ Κεφαλλονίτης, ενταφιάζεται σήμερα, στό χωριό 
του, πού τόσο αγάπησε. Στον τάφο τών πατέρων του. Μέ ένα βυζαντινόν ει
κόνισμα είς τό στήθος. Καί αλα τά κωδωνοστάσια τής νήσου πενθούν. Και 
τό έθνος καταθέτει άμάραντον στέφανον είς τόν ευεργέτην του. Καί ή Κεφαλ- 
λονιά πυργώνει είς τό όνομά μου μνημεΐον. Ά λλά τό αληθινόν άνθρώπινον 
μνημεΐον εΐναι δ άνθρωπος. Μέ νού καί καρδιά. Κ αί ήτο ό μέγας έκεΐνος 
καραβοκύρης έξιδανικευόμένος άνθρωπος. Διότι, δέν έδιδε έλεημοσύνην. "Ε
διδε τόν εαυτόν του. Τά Κουρκουμελάτα ήσαν πράξις ζωής. Τρία  εκατομμύ
ρια δολλάρια διέθεσε έν ζωή. Κ αί μετά θάνατον ή χορηγία του .συνεχίζεται. 
Άπεστρέφετο τόν διαφημιστικόν θόρυβον. Τ άς κολακείας. Τάς μεγαλοστο- 
μίας. Τάς επιδείξεις. Τάς ματαιοδοξίας. Ή τ ο  απλός. Ή τ ο  αυτάρκης. ’Ό χ ι 
διότι έπλοιύτισεν. "Αλλοι πλουσιώτεροι αυτού, κολυμβούν είς χρυσήν άνίαν. 
Ά λλ’ είχε τήν αύτάρκειαν τής αγάπης, τής μετριοφροσύνης, τής πραότητος 
τής βαθείας κατανοήσεως. Καί τής καλωσύνης. Εύρισκεν .είς τήν καλωσύνην 
τήν ομορφιάν τής ζωής.
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Ό  Λογγΐνος Κάοιυς γράφει: «"I Ιι«ν ήρώτηισιαν τον Πυθαγόραν, πότε 
οί άνθρωποι δμοιάζουν μέ τούς Θιοός, εκείνος Λπήνιησεν: "Οταν κάμουν κα
λά έργα».

Γιώργος Βεργωιής, 6 άξιος "Ελληνας κηδεύεται σήμερα. ’Ανώτερος Τ α
ξιάρχης Φοίνικος. Χρυσοΰς Φοϊνιξ. Ταξιάρχης τοΰ Γεωργίου. Χρυσαϋν Βρα- 
βεϊον Εύποιίας τής Α καδημίας ’Αθηνών. 'Τπουργοί θά  έκφωνήσουν έπικη- 
δείους. ’Αλλά [διά τήν άγαπημένην του νήσον δέν είναι νεκρός. Μόνον το θνη
τόν του μέρος δέν ευρίσκεται έν ζωή. Ο ί συγχωριανοί του θά τόν νιώθουν 
κοντά τους. Ά φ θαρτον. Τά παιδιά, οταν θά  μεγαλώσουν θά διηγούνται πώς 
περιδιάβαζαν [μαζί του, μέ τά αυτοκίνητα τοΰ γκόλφ, είς τά φιλικά τοπεΐα 
μέ τις άροκάριες, τήν ώρα τοΰ δειλινού. Π ώ ς ιεβοήθησε τάς σπουδάς των. 
Πώς εχάρισε τήν ευτυχία στά σπίτια των.

'Τ πάρχει μιά κεψίαλλονίτικη παροιμία: «'Ο Θεός θρέφει τά πουλιά, μά 
δέν τσού βάνει τό φ α ί καί τή φωλιά...».

'Έ νας αγρότης στά Κουρκουμελάτα μοΰ είπε: «Αυτός ό άνθρωπος τοΰ 
θεοΰ τσοΰ βάνει καί τό φαΐ και τή φωλιά».

Ξενητευμένος άπό ένδεκα' χρόνων, σέ ώκεάνεια ρεύματα, ρέκορντμαν 
τοΰ ναυτικοΰ μόχθου, τιμώμενος >στά υψηλότερα στρώματα τής διεθνούς κοι
νωνίας, έκλεινε ιμέσα του τήν Ελλάδα. Ά ρνήθηκε μέχρι τέλους νά άποκτήση 
τήν αμερικανική υπηκοότητα παραμερίζοντας επιτακτικά συμφέροντα. Ά λλά 
περισσότερο κι’ άπ’ τόν όμηρικό πόθο τοΰ νόστου, τόν έφεραν πίσω στήν πα
τρίδα οί ισυμφοιριασμένοι σεισμόπληκτοι τών Κουρκουμελάτων. Ά κουσε τόν 
βόγκο τους μέσα στήν πολύβουη ανθρωποθάλασσα τής Νέας 'Ύόρκης. Ά φ ουγ- 
κράστηκε πνιγμένες φωνές νά τόν καλούν σέ βοήθεια. Και έσμιξαν οί έκκλή- 
σεις ιμέ τις φωνές τών προγόνων. Έπέστρεψε. Τοΰ ζητούσαν ψυιχία. Καί 
έδώρησε κάτι περισσότερον άπό τόν πλούτον του. Τόν θησαυρόν τής ψυχής 
του. Τραυματισμένος, άνασκαμμένος, πεντάρφανος ό γενέθλιος χώρος. Τόν 
υιοθέτησε. ’Αγόρασε ακόμη και τά πολτοποιημένα σπίτια ,καί τά στρέμματα 
ιών συγχωριανών, δ ιά  νά άνοιξη ασφαλτοστρωμένους δρόμους ήλεκτροφώ- 
ιυπιους, μέ δικές του γεννήτριες, έκτισε σπίτια μέ δλα τά κομφόρ, πού θά 
ι.ά ζήλευαν Ελβετοί καί τά  χάρισε στους κατοίκους. Άνήγιειρε αθλητικά στά
δια, γιά τήν ακμή τοΰ γένους, άναψυκτήρια, ξενώνες, ίδρυσε μαθητικά συσ
σίτια καί ένα Πνευματικόν Κέντρον, μαρμάρινη μικρογραφία Ζαππεΐου. Καί 
όφράνιισεν ιίκόμη καί τήν τελευταίαν λεπτομέρειαν μόνος του.

"Ενα «χωριό— μοντέλο» όχι μόνον δι άτήν Ελλάδα' άλλά καί διά τήν 
Γόριάπην. "Ενα γενναιότατον έργον πολιτισμού καί κοινωνικής συνειδήσεως.

’Εκεί. έλατρεύετο. Ά λλ’ ήτο δωρικός. Δέν εύνοοΰσεν έκίδήλώσεις λατρείας. 
Τόν ιέ,κοόραΐζε τό έγκώμιον. Τόν περιέβαλε στοργική αγρυπνία αγαπημένης 
συντρόφου, τής Μ άρης Βεργωτή. Μ ιας γυναίκας δυνατής καί ευσυγκίνητης, 
πού έγραψε κοιτά του αναπαίλλοιτρίωτον αφιέρωμα πίστεως, τρυφερότητας καί
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αγάπης. Ήσθάνετο τήν ανάγκην νά άναιπνέη άδαλον αίσθημα. Κ αί ας μή 
ήθελε νά φανή συναισθηματικός δ ίδιος. Ε ίχε τήν απόλυτον κυριαρχίαν μιας 
ωριμότητας καί ευαισθησίας, πολύ αντρικής καί αόρατης ιείς τήν τύρβην τών 
κοινωνικών σχέσεων. Χαρά καί λύτρωσις τής ζωής του ήτο ή ευδαιμονία, 
πού δημιούργησε γύρω του. Ήθιελε νά ζήση γ ιά  πάντα έκεϊ, μέχρι τελευ
ταίας πνοής, στά Κουρκουμελάτα. Ά λλά ή εύτυιχία τοϋ ανθρώπου, μόλις 
φθάση είς ύψος, τραβάει επάνω της τόν κεραυνό. “Επεσε σάν κεραυνόπληκτος 
στό αεροδρόμιο τοΰ Λονδίνου.

Φίλοι καί συγγενείς, άρνήθηκαν τά πιστεύσαυν τό αγγέλα τοϋ θανάτου.
Γιώργος Βεργωτής, δ μεγάλος Κεφαλλονίτης, στά 73 του χρόνια, λε

βέντης, ιάκούραστος πεζοπόρος, ®διδε έντύπωσι υγείας καί σφρίγους. Κάθε 
άνθρωπος, ανάλογα μέ τόν τρόπο πού έζησε, ήμπορεί νά πεθάνη στά 30 καί 
νά φαίνεται γέρος καί στά εβδομήντα καί νά όμοιάζη νέος. Ό  Βεργωτής 
στά 7-3 του χρόνια ά π έ θ α ν ε  ν έ ο ς .  Καί θά  μείνη είς τήν εθνικήν μνή
μην, ά γ ή  ρ α σ τ ό ς .

12.9.1965»

Έ κ  τών ανωτέρω έξάγεται τό συμπέρασμα δτι δσα ιέν έκτάσε-ι περιεγρά- 
ψαμεν, δύνανιται νά πραγματοποιηθούν, δταν πυκνωθούν τοιαϋτα παραδεί
γματα καί έμφανισθούν πολλοί Βε-ργωτή'δες έκ τών χιλιάδων πολυταλάντων 
τής ϊδικής του κατηγορίας.

Παραβλέπομεν συνεπώς καί ληαμονοϋμεν προσκαίρως τήν άδαισιοδοξίαν 
μας, έχομεν δέ τήν έλπίδα δτι τά δσα γράφομεν, άνευ αξιώσεων, θά προκα- 
λέσαυν τό ένδιαφέρον καί θά  αναφανούν καί άλλοι φιλότιμοι ιμιμηταί καί είς 
μεγάλην κλίμακα μεταξύ τών απανταχού ομογενών, αλλά καί είς μικράν μεταξύ 
τών Θρακών τής 'Ελλάδος, οί όποιοι μέ πατριωτικήν άμιλλαν θά  ένθυμηθούν τάς 
παραδόσεις τής φυλής καί θά  ακολουθήσουν τάς σημερινάς έστω καί έλα- 
χίστας χειρονομίας.

Έ κ  τής Συντάξεως τών «Θραικικών»
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.Μέσα είς την μεγάλην απαισιοδοξίαν και τήν ιμαύρην απελπισίαν, ήμις 
μας καταλαμβάνει, ώς γράφομε ν καί αλλαχού, διά τήν εγκληματικήν αδια
φορίαν τών ζάπλουτων ομογενών καί τήν αδικαιολόγητον άστοργίαν των πρός 
άνακούφισιν της δυστυχίας τών πασχόντων αδελφών μας, εμφανίζονται, έστω 
καί σποραδικώς, παρήγοροι άναλαιμπαί που -μετριάζουν τά ώς άνω συναισθή
ματα.
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Μεταξύ τών τοιούτων έξαιρέσεων, έξέχαυισαν θέσιν κατέλαβε, κατά πάγ- 
κοινον ομολογίαν, ό Ε Τ Γ Ε Ν ΙΟ Σ  Ε Τ ΙΈ Ν ΙΔ Η Σ , διά τήν λαμπράν προσω
πικότητα τοΰ οποίου καί τό μεγαλουργόν εργον του, ΰά  άσχαληθώμεν παρα- 
καιτιόντες. ΛυπούιμεΟα μόνον διότι «! πενιχραί πηγαί, εις ας κατεφύγαμεν 
καί ή έλλετψις γονίμου καί καταλλήλου περιγραφικής ικανότητας δέν μας 
παρέχουν τήν δυνατότητα νά ιέξάρωμεν πρασηκόντως μίαν τόσον μεγαλειώδη 
δραστηριότητα ιδιά τήν όποιαν ήνάλωσεν ολόκληρον τήν ζωήν του δ Ευγένιος 
Εύγενδδης. Καί είναι τούτο δυσχερές, διότι «πορεΐ κανείς ό'χι μόνον άπό ποϋ 
να άρχίση καί ποΰ νά τελείωση, άλλά καί νά συνέχιση ακόμη, διότι ό μεγά
τιμος ομογενής δέν «φρόντισε μόνον, μέ τήν άκαταπόνητον (εργασίαν του είς 
παλλάς ηπείρους, πρωτεύουσας καί λιμένας νά δημι/ουργήση (εργασίας, κυρίως 
εμπορίου ξυλείας καί νά ‘συσσώρευση πλούτον, άλλ’ έπρονόηιαε καί πώς θά δια- 
τεθή οΰτας είς ιέθνικάς καί παραγωγικάς ιέργασίας καί μετά τόν θάνατόν του.

Κατά τήν διαδρομήν τής σχετικής έρευνης μας έπληρ-οφορήθημεν δτι 
6 περί ού δ λόγος ευεργέτης τής άνθρωπότητος ιέγεννήθη είς τό Διδυμότειχον 
τής Ά νατ. Θράκης. Π ας τις αντιλαμβάνεται πόση ήτο ή ουγκίνησίς μας καί 
ή χαρά διά τήν τοιαύτην αποκάλυψιν, ήτις Ιδέν μάς ήτο γνωστή. Είναι φυσι
κόν ημείς οι Θράκες νά αίσθανώμεθα δικαίαν υπερηφάνειαν διά τό έξαίρε- 
τον τούτο τέκνον τής πατρίδος μας. Ά πό  τάς βιογραφικάς σημειώσεις, ας 
παραθέτομεν κατωτέρω, εξάγεται δτι πρόκειται περί μιας απανίας φυσαν 
γνωμίας, ήτις κατέπληξεν δλους τούς ασχολούμενους ιμέ τό έμπορων ξυλείας, 
μέ τήν ναυτιλίαν καί μέ δλα τά άλλα έργα, είς τά όποια μέ άκούραστον 
καί συνεχή δραστηριότητα κατέγινε καθ’ δλον του τόν βίον δ Ευγένιος Εύγε- 
νίδης. Διά τής συνεχούς καταπληκτικής έργασίας δέν έφρόντιζε νά αύξήση 
τήν ιδιωτικήν του περιουσίαν, άλλ’ ήσθάνετο πηγαίαν εύχαρίστησιν, άναλο- 
γιζάμενος δτι διά τής τοταύτης χρηματικής εύχ&ρείας θά τού ήτο δυνατόν 
νά άνταποικριθή πρός ενδόμυχον επιθυμίαν του, τού νά βοηθή καί συνδράμη 
τούς "Ελληνας, ίδρύων κολοσσιαία έργα ναυτιλίας καί άλλα ίιδρύματα κοι
νωφελή.

Έπρόβλε'ψε καί άφήκε μετά θάνατον άξιους διάδοχους καί συνεχιστάς 
τού πολυπλεύρου έργου του, εμπορίου καί ναυτιλίας, &σον καί άπό πλευράς 
Ιδρυμάτων, ωφελίμων διά τήν πρόοδον τής 'Ελλάδος. Έ ν α  κιτίριον άνεγερ- 
θέν προσφάτως έπί τής Λεωφ. Συγγρού, τό μεγαλαπριεπές καί έντυπωσιάζον 
πάντας τούς διερχομένους ’Αθηναίους καί ξένους μέγαρυν «ΙΔ ΡΤ Μ Α  ΕΤ- 
ΓΕΝ ΙΔΟ Τ», τό περίφημον καί πρωτοφανές διά τόν τόπον Πλανητάριον, φυ
τώριων τεχνικής καταρτίαεως τών νέων, έκ τού οποίου θά έκπέμπωνται όλο- 
κληρωμέναι α ί σύγχρονοι τεχνικαί καθοδηγήσεις πρός καταρτισμόν έκείνων, 
οΐτινες θά έχουν τήν ικανότητα καί έφεσιν νά άναδεικνύωνται κατά τήν σημε
ρινήν εποχήν ανόδου τής τεχνικής καί (εφαρμογής τών μεθόδων της.

Καί δ μέν ναυτιλιακός τοιμεύς διά  τεσσάρων συγχρόνων ύπερωκεανείων
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άνετέθη, καί ζώντος Ακόμη «τοϋ Ει'ιγενίδΌυ, κίς τόν υΙοΟιετηΟέντα παρ’ αύτοΰ 
Βερνϊκον. Έ κ  τών προσόδων όμως αυτών καί έξ άλλων πηγών, ας κατέλιπεν 
ό μεταστάς, ή αξιότιμος δέσποινα, Αδελφή αότοϋ, Κα Μαρία Γ . Σίμου, μία 
ωσαύτως έξαιριιτική ηωιηαγνωμίια, ένι,σχύουσα τήν έΟνικοκοινωνικήν κληρο
νομικότητα τής αρχοντικής όνομαστής οικογένειας, μοχθεί καί κοπιωδώς α- 
σχολεΐται καθημερινώς, ά'Οορύβως καί άφανώς, ιμέ ιφιλόπονον δραστηριότητα, 
άξιοθαύμασταν Ιδιά τήν ηλικίαν της, πρός προώθησιν καί πραγματοποίησιν 
τών πόθων καί επιθυμιών τοϋ αγαπημένου της άδελψού ίδι’ άνεγέρσεως, προι- 
κίσεως καί άλλων έθνοποινωφελών σκοπών.

Δόξα καί τιμή όχι ιμόνον είς τόν έξαίρετον καί ϋπέροχον "Ελληνα, αλλά 
καί είς εκείνους, οίτινες τόν διεδέχθησαν καί συνεχίζουν ιμέ τόσην επιτυχίαν 
τάς έθνικάς καί πατριωτικός παραικαταθήκας αϋτού.

Φ. Μ.

Παραθέτομεν βιογραφικάς σημειώ σεις διά τόν αείμνηστον Εύγ ένιον  
Εύγε νίδην ,  φωτογραφίας, έκτος τής ίδικής τον, άπό τάς εκδόσεις τοϋ ' Ι 
δρύματος, άπό τάς συλλογάς οργάνων και μέσων εποπτικής διδασκαλίας, τό  
Πλανητοσκόπιον Ενγενίδου, σχετικά  μέ τόν σκοπόν και τό έργον τοϋ Ι δ ρ ύ 
ματος και δημοσίευμα τοϋ  'Ελληνικοϋ Τύπου, εκ τέόν πολλών τοιούτων.

Βιογραφικόν Σημείωμα ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΔΗ

Ό  Ευγένιος Εϋγενίδης έγεννήθη τό 1882 είς τό Διδυιμάτειχον τής ’Α
νατολικής Θράκης. Ό  Πατήρ του ήτο Δικαστής τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας καί εμερίμνησε διά τήν καλήν του αγωγήν καί ιμόρφωσιν.

’Αφού άπεφοίτησεν έκ τής ’Αμερικανικής Ροβερτείου Σχολής τής Κων
σταντινουπόλεως, ό Ευγένιος Εϋγενίδης συνειργάσθη μέ τόν μεγάλον Πρα- 
κτορείιακόν Οΐκον «ΡΕ Π Π Ε Ν » τής Κωνσταντινουπόλεως διά  νά άναλάβη, 
είς ηλικίαν μόλις 24 (ετών, τήν διεύθυνσίν του. Συνεταιρισθείς δέ κατά τήν 
εποχήν εκείνην μετά τοϋ έν λόγω οίκου, ήρχισεν ασχολούμενος έντατικώς καί 
εκ παραλλήλου ιμέ τήν εισαγωγήν ξυλείας. Διά τήν έξυπηρέτησιν δέ τού έμ- 
πορίου τής ξυλείας καί δεδομένου δτι ό λιμήν τής Κωνσταντινουπόλεως έστε- 
ρείτο επαρκούς αριθμού φορτηγίδων, ιδρύει ναυπηγεία ίείς τόν Κεράτιαν 
Κόλπον, δπου καί ναυπηγεί .24 φορτηγίδας διά  τήν προαγωγήν τού έν λόγω 
εμπορίου.

Τό 1923 δ Εϋγενίδης έρχεται είς τόν Πειραιά. ’Αναλαμβάνει τήν γενι
κήν πρακτόρευσιν (διά τήν Μεσόγειον τής Σουηδικής ’Ανατολικής Γραμμής 
(S.O.L.) καί άποδύεται είς τήν κολοσσιαίαν προσπάθειαν τής άναπτϋξεώς
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της. Πρός τόν σκοπόν τούτον καί ΐνα τροφοδότηση τά πρώτα πλοία τής γραμ
μής τούτης, επιδίδεται είς τήν εισαγωγήν ξυλείας Σουηδίας είς Ελλάδα καί 
εξελίσσεται είς τόν μεγαλύτερον εισαγωγέα ξυλείας, ίδρύων είς Π ειραιά ά- 
ποθήικας θεωρουμένας ώς τάς μεγαλύτερος έν τή Βαλκανική.

Ε ίς τόν Ευγένιον Εύγενίδην οφείλεται ή ΐδρυσις τής Πολωνικής Γραμ
μής καθώς καί τής Φινλανδικής τοιαύτης μετά τής Ελλάδος.

Ώ ς  Γενικός Διευθυντής τοΰ «H om ew ard  T raffic»  διαχειρίζεται τά 
είς τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον συμφέροντα τής Σουηδικής ’Ανατολικής 
Γραμμής, άναλαμβάνων ταύτοχρόνως καί τήν πρακτόρευισιν άλλων Σκανδι- 
ναυΐκών πλοίων. 'Τπό τήν επωνυμίαν «Σκανδιναυϊκόν Πρακτορείον Ε γγ ύ ς  
’Ανατολής Α.Ε.» ιδρύει υποδειγματικόν οργανισμόν μέ κέντρον τόν Πειραιά 
καί πρακτορεία είς δλους τούς λιμένας τής Ελλάδος, Τουρκίας, Αίγύπτου, 
Συρίας, Παλαιστίνης, Ρουμανίας καί Βουλγαρίας. Βραδύτερου δημιουργεί 
παρεμφερείς ναυτιλιακός επιχειρήσεις έν B ouenos A ires τής ’Αργεντινής 
καί Cape Tow n τής Νοτίου ’Αφρικής. Α ί οίκονοιμικαί σχέσεις τής ’Ανατο
λικής Μεσογείου μέ τήν Σκαύδιναυΐαν ανθούν κυριολεκτυκώς. Είδικώτερον αί 
σχέσεις τής Ελλάδος μέ τάς αγοράς τών ΣκανΙδιναυΐκών χωρών γίνονται πε
ρισσότερον στεναί καί ιάπαδοτικαί. Τά εθνικά ιμας προϊόντα οδεύουν πλέον 
πρός τήν Σιουηδίαν όχι ίδιά τού λιμένος τού 'Αμβούργου, άλλά κατ’ ευθείαν 
φορτωμένα έκ Πειραιώς.

To 192·6 ό Ευγένιος Εύγενίδης ονομάζεται Γενικός Πρόξενος τής Φιν
λανδίας έν Έλλάδι.

Κατά τό διάστημα άπό 1929 έως 1939 διίετέλεαε Πρόεδρος πολλών 
Ελληνικών καί ξένων Ναυτιλιακών ’Επιχειρήσεων καί ’Οργανισμών.

Κατά τό 1938 έξελέγη ’Επίτιμος Πολίτης τής πάλεως τοΰ Μεσολογγίου, 
ή όποια αριθμεί έν δλω 13 έπιτίμους πολίτας, Ιέκ τών οποίων πρώτος άνε- 
κηρύχθη δ Λόρδος Βύρων.

Ό  Εύγενίδης ώργάνωσε πέντε έκθέσεις προϊόντων τών Σκανδιναυϊκών 
καί Βαλτικών χωρών έν Θεσσαλονίκη, μίαν έίκθεσιν Ελληνικών προϊόντων έν 
Στοκχόλμη καί ετέραν έν H elsingfors.

Κατά τόν πόλεμον ό Εύγενίδης ιμεταφέρει τήν δραιστηριότητά του έξω 
άπό τήν Ελλάδα. ’Αναχωρεί δ ιά  τήν Αίγυπτον άρχικώς, δπου όργανώνει μέ 
τό ιδιόκτητον φορτηγόν του «ΑΡΓΩ» τακτικήν γραμμήν Νοτίου ’Αφρικής—  
Νοτίου ’Αμερικής, διά νά έγκατασταθή τελικώς είς τήν ’Αργεντινήν δπου 
αναλαμβάνει τήν διαχείρισιν τών συμφερόντων, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
πολέμου, τών πλοίων τοΰ μεγάλου Σουηδικού ’Εφοπλιστικού Οίκου «Μ Π ΡΟ 
Σ  ΤΡΟΜ ». ’Από εκεί ό Εύγενίδης προετοιμάζει τήν μεταπολεμικήν του έξάρ- 
μησιν. Προβλέπει τάς πρώτας μετά τόν πόλεμον οικονομικός καί ναυτιλιακός 
εξελίξεις καί κατευθύνει άναλόγως τήν έπιχειρηματικήν δραστηριότητα του. 
Συνέπεια τής διορατικής προβλέψεώς του ήτο ή ΐδρυσις τής Εταιρείας
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((Home Linesivui; έδραν τήν Γένοΐβα. Βέβαιος ών ίίτι τό μεταπολεμικόν με^ 
ταναστευτικόν ρεΰμα άπό τήν Ευρώπην πρός τάς άλλας ηπείρους Οά είναι 
ογκώδες, στρέφεται αμέσως πρός τά ύπερωκεάνεια και συν αα» χρόνιο αποκτά 
ή 'Εταιρεία «H om e L ines» τής όποιας Πρόεδρος είναι ό Εύγενίδης, τέσ- 
σαρες ιθαυμασίας μονάδας. Τάς δρομολογεί πρός τήν Νότιον Α μερικήν καί 
τήν Αυστραλίαν κατ’ άρχάς, πρός τήν Βόρειον Α μερικήν καί Καναδά μετέ- 
πειτα. Τ ά  πλοία τής «H om e L ines» κερδίζουν καθημερινώς τήν έκτίμησιν 
τοΰ διεθνούς κοινού καί δέν άργοΰν νά καταλάβουν τήν τρίτην θέσιν είς τήν 
επιβατικήν κίνησιν τής γραμμής τοΰ Βορείου ’Ατλαντικού.

Μετά τήν λήξιν τοΰ συμμαριτοπολέμου καί τήν έπάνοίδον τής πολιτικής 
σταθερότητας είς τήν χώραν, ό Εύγενίδης (εγκαινιάζει τό τρίτον στάΐδιον τής 
επιχειρηματικής του σταδιοδρομίας, τό τής επανόδου είς τήν Πατρίδα. Διότι 
ζωηρώς έπιθυμεΐ πάντοτε νά κλείση τόν κύκλον τής δράσεώς του καί τής 
ζωής του είς τήν Ελλάδα. Θέλει είς αυτήν νά προαφέρη δλην του τήν δρα
στηριότητα καί αμέσως αρχίζει νά έπανασυνδέη τούς δέσμιο,νς νου μέ τήν 
γενέτειραν, καί μάλιστα είς κρίσιμους ώρας. Α ί δωρεαί του τάς ημέρας τής 
μεγάλης εθνικής τραγωδίας τών σεισμών τών Ίονίων Νήσων, διά τάς οποίας 
έτιμήθη υπό τοΰ Βασιλέως τό 19(53 ιμέ τόν Μεγαλόσταυρον τοΰ Φοίνικος, καί 
γενικώτερα ή όλη του φιλανθρωπική δράσις τόν έμφανίζουν πρωτίστως ώς 
άνθρωπον καί ώς πατριώτην.

Ε ίς τό προσκήνιον τής εθνικής δραστηριότητας (εμφανίζεται καί πάλιν 
ο Εύγενίδης περί τά μέσα τοΰ 1953, άφ’ ένός μέ τήν ΐδρυσιν τής νέας τακτι
κής γραμμής 'Ελλάδος— 'Νοτίου ’Αμερικής καί άφ’ έτέρου μέ τήν διά τοΰ 
ύπερωκεανείου «Α ΤΛΑ Ν ΤΙΚ », μετοναμασθέντος είς « Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  Φ Ρ Ε Ι
Δ Ε ΡΙΚ Η », άνάληψιν τής (συμβατικής ύποχρεώαεως πρός ιέξυπηρέτηισιν τής 
γραμμής 'Ελλάδος— Βορείου ’Αμερικής.

Ε λ λ η ν ικ ή  γρα μ μ ή  Ν ο τ ίο υ  ’Α μ ε ρ ικ ή ς : Έ μπειρος όσον ούδείς άλλος 
έφαπλιστής περί τήν ΐδρυσιν καί έκμετάλλευσιν τακτικών γραμμών, ό Εΰγενί- 
δης οραματίζεται τήν διάνοιξιν νέας γραμμής συνδεούσης τήν Ελλάδα μέ τήν 
Νότιον ’Αμερικήν. Π ρός τοΰτο μετέχει της δημοπρασίας διά τήν ύπό τοΰ Κ ρά
τους ιέκπαίησιν τοΰ νεότευκτου έκ τών ’Ιταλικών επανορθώσεων φορτηγού 
( K argo  L iner) «ΑΘ Η Ν Α Ι» καί άναδεικνύεται πλειοδότης.

Μετά τήν αγοράν τής νεότευκτου αυτής φορτηγού μονάδος γοργώς προ
χωρεί ό Εύγενίδης είς τήν όργάνωσιν τής νέας επιχειρηματικής του έξορμή- 
σεως, ή οποία δέν άπατελεΐ άλλωστε παρά τό πρώτον κεφάλαιον τών εύρυ- 
τάτων σχεδίων, τά όποια έχει είς τόν νοΰν του νά πραγματοποίηση.

Διά τής ίδρΰσεως νέας τακτικής γραμμής Ελλάδος— Νοτίου ’Αμερικής
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εΰρίακουν τα  Ελληνικά προϊόντα διέξοδον είς τάς χώρας τής Λατινικής Α 
μερικής και προωθείται τό 'Ελληνικόν έξαγωγικόν Εμπόριον.

Έ ϋ 'ν ικ ή  'Ε λ λ η ν ικ ή  γ ρ α μ μ ή  ’Α μ ε ρ ικ ή ς : Ή  ανάγκη τής δρομολογήσεως 
συγχρονισμένου πλοίου, ικανοί) νά πρσαγάγη τά πολλαπλά συμφέροντα τά συν
δεόμενα μέ τήν κανονικήν καί ανελλιπή Εκτέλεσιν τής γραμμής Ελλάδος —  
Βορείου ’Αμερικής ώθησε τόν Εΰγενίδην νά δεχθή, κατόπιν παρακλήσεως τής 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως, νά προσφέρη πρός τόν σκοπόν τοΰτον τό καλλίτερόν 
του ΰπερωκεάνειον, τό « AT Λ AN Τ I Κ», είς τό όποιον υψώνει τήν Ελληνικήν 
σημαίαν. Τό «Α ΤΛ Α Ν ΤΙΚ » μετονομασθέν είς « Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  Φ Ρ Ε ΙΔ Ε 
Ρ ΙΚ Η » αναλαμβάνει άπό τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1954 τήν τακτικήν Εξυπηρέτησιν 
τής γραμμής Πειραιώς — · Νέας 'Τόιρκης.

Τό Ενδιαφέρον ίιπέρ τοΰ κοινωνικού ισυνόιλου καί ή φιλανθρωπική δρα- 
στηριότης τοΰ Ευγενίου Εΰγενίδου Εξεδηλώθησαν καί μετά τόν θάνατόν του, 
έπισυμβάντα εις τάς 22 ’Απριλίου 1954. Διά τής διαθήκης του δ Εΰγενίδης 
κατέλιπε μέγα μέρος τής περιουσίας του διά τήν σύστασιν κοινωφελούς 'Ιδρύ
ματος υπό τόν τίτλον «ΙΔ ΡΤΜ Α  ΕΤΓΕΝΙΔΟΎ». Ό  οκοπός τοΰ 'Ιδρύματος 
Εΰγενίδου καθωρίσΟη υπό τοΰ διαθέτου καί είναι ή δ ιά  παντός τρόπου καί 
μέσου ιένίσχυσις τής τεχνικής επαγγελματικής (Εκπαΐδεύσεως τών 'Έλληνο- 
παίδων. Ή  αλματώδης Εξέλιξις τής βιαμηχανοποιήσεως τής χώρας μας κατά 
τά τελευταία έτη ώθησε τόν Ευγένιον Εΰγενίδην νά έκλέξη τόν κλάδον Εκεί
νον τής έθνικής οικονομίας δστις είχε τάς μεγαλυτέρας Ελλείψεις διά νά άξιο- 
ποιηθή κατά τόν παραγωγικώτερον τρόπον ή προσφορά του.

Τό 'Ίδρυμ α  Εΰγενίδου, εν τή πραγματοποιήσει τοΰ ισκοποΰ του, άνέ- 
λαβεν ά φ ’ ενός μέν τήν έκδοσιν τών βιβλίων όλων τών ειδικοτήτων τών διδα- 
σκομένων είς τάς κατωτέρας Τεχνικάς Σχολάς τοΰ Κράτους ώς καί τών 
βιβλίων διά τούς υποψηφίους Μηχανικούς τοΰ ’Εμπορικού Ναυτικού, άφ ’ Ε
τέρου δέ τήν χορήγησιν υποτροφιών είς αποφοίτους τεχνίτας τών αΰτών Σ χο 
λών. Οΰτω, χάρις είς τήν γενναιόδωρον προσφοράν τοΰ Ευγενίου Εΰγενίδου, 
ή Τεχνική Έκπαίδευσις τής Π ατρίδος μας έλαβεν νέαν ώθησιν.

'Η  Ελλάς καί πλεΐσται άλλαι χώραι ιέτίμησαν τόν Ευγένιον Εΰγενίδην, 
διά τάς πρασφερθείσας υπηρεσίας του καί τήν ιέν γένει Επιχειρηματικήν καί 
φιλανθρωπικήν δρασιν του, μέ πολλάς τιμητικός διακρίσεις καί ανώτατα 
παράσημα.

Πληροφορίαι έκ Διδυμοτείχου 29-12-1964

Π ερί τοΰ Μεγάλου αυτοί ’Εθνικού Ευεργέτου, γνησίου τέκνου τής Θρά
κης, ήισχολήθην προ ολίγων Ετών. ’Αφορμήν πρός τοΰτο έλαβον εκ τίνος δημο
σιεύματος Π ατριαρχικής Εφημερίδας, «’Απόστολος Άνδρέας», άν δέν άπατώ- 
μαι, Επιδιδόμενης Εν Κων)πόλει καί, ώς πληροφορούμαι, νΰν άπαγαρευθείσης 
υπό τών Τουρκικών ’Αρχών. Ά νεγράφετο Εν τή Εφηιμερίδι ταύτη δτι ό Εΰγέ-
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νιος Εύγενίίδης έγεννήθη έν Σουφλίψ, τις «ΐδε κατόπιν rrCvtov πληροφοριών. 
Ε πειδή  έγνώριζον όλίγά τινα περί two Μ εγάτιμον εκείνοι) άνδ.ρός, τοϋ τιμή- 
σαντος τήν Ελλάδα κιαί τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ Π ατρίδα Θράκην, ήχθην είς 
τήν άπάφασιν ν’ απευθύνω έπιιστολήν μου προς τά Π ατριαρχεία διαψετίδιουσαν 
τήν ανακριβή πληροφορίαν τής Έφημερίδος ώς προς τον τόπον τής γεννήσεώς 
του, άιποδιείξας ίδι’ επιχειρημάτων καί γραπτών στοιχείων δτι δέν έγεννήθη εν 
Σουφλίψ, άλλ’ έν Διδυμότειχό). Έ άν ή έφημερίς έπανώριθωσε τήν ανακρίβειαν 
ή όχι, αγνοώ.

Ό  Ευγένιος Εϋγενίδης έγεννήθη έκ γονέων γνησίων 'Ελλήνων, καταγόμε
νων, κατ’ άλλους έκ Μ. Ά σ ία ς καί .καθ’ ομολογίαν γιεροντατέρων κατοίκων έκ 
Κων)ίπόλεως. 'Ο  πατήρ του έτοπαθιετήιθη ένταΰθα ώς δικαστικός υπάλληλος, 
κατά τινας ώς ιείααγγελεύς ( M udeum im i) καί κατ’ άλλους ώς δικαστικός πά- 
ρεδρος (A zaa). Ποιαν ακριβώς ημερομηνίαν έγεννήθη δέν γνωρίζομεν. Έ - 
βαπτίαθη όμως κατά τό 1882 καί άνεδέξατο αυτόν έκ τής 'Ιερός Κελυμβή- 
θ,ρας ό Πρωτασύγκελος καί τοποτηρητής τοΰ Μητροπολίτου ΜεΙθοδίου, άνήρ 
εύπαίδευτος καί σθεναρόν αγώνα διεξαγωγών κατά τής διεισδύσεως καί άγκι- 
σ,τρώσεως τής Βουλγαρικής Προπαγάνδας, Πανάρετος. Ή  ένταΰθα υπηρε
σία τοΰ πατρός του ήτο ‘σύγχρονος ιμέ τήν υπηρεσίαν τοΰ ώς Νομάρχου 
( M u tesa rif). Διδυμοτείχου όμαγενοΰς Τζώρτζη - Πιασά. Φαίνεται οτι ύπηρέ- 
τησεν Ιένταΰθα πολλά (έτη, διότι ό μικρός Ευγένιος αναπτυχθείς ιέφοίτησεν είς 
τήν Α στικήν Ροδοκανάκειον άποκαλουμένην τότε Σχολήν κειμένην έν τώ αύ- 
λογύρψ τής εκκλησίας τής Παναγίας. Τό κτίριον τής Σχολής ταύτης έκ σανι
δώματος -έστέγαζε πολυπληθή μαθητιώσαν νεολαίαν μέ πολλάς ελλείψεις, ΪΙδία 
τής ΰδρεύσεω; τών (μαθητών γεναμένης διά μικρός λίθινης δεξαμενής πληρου- 
μένης ΰΰατος διά βυτίων μικρών μεταφειρομένων υπό ονηλατών. Δέν γνωρίζο- 
μεν μέχρι ποιας τάξεως έφοίτησεν είς τήν ανωτέρω Σχολήν, είναι όιμως κατά
δηλον δτι καί ούτος έγεύθη έκ τοΰ άδοτος, τοϋ ούτωσεί κατά τρόπον ανθυγιει
νόν καταναλκσκσμένου, δπερ ζωηράν έντύπωσιν (έπροξένησεν (είς τήν παιδι
κήν του ψυχήν.

(Μετώκηισεν (μετά τοϋ πατρός του ε ίς ’Ήπει-ρον καί κατ’ άλλους είς Κων- 
σταντινούπολιν μετατεθέντος τοΰ πατρός ύπηρεσιακώς καί συνεπώς μετενεγράφη 
είς τά έκεΐ σχολεία ΐνα μαθητεύση. ’Έκτοτε ιέπί πολλά έτη ή τύχη αύτοΰ καί 
τοΰ πατρός του υπήρξεν άγνωστος.

Κιατά τό 1929— 31 ή ένταΰθα Δημαιρχία έλαβεν ιδιόχειρον αίτησιν τοΰ 
Ευγενίου Εύγενίδου κατοικοΰντος έν Έλβετίρ, ιμέ προσηιρτημένα δικαιολογη- 
τικά, αποφάσεις τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών καί ’Εξωτερικών, δι’ ής έζή- 
τει τήν πολιτιιγράφησίν του ώς ίδημάτου Διδυμοτείχου. Ή θέλησεν δ μεγάτι
μος ιάνήρ νά προσδιορίση τόν τόπον τής πραελεύαεώς του(, οπου είδε τό πρώ
τον τό φώς τοΰ ήλιου, «γνώρισε τούς πρώτους παιδικούς του φίλους, τό πρώ
τον του Σχολεΐον καί διδασκάλους του. Ή  αΐτηισίς του διεβιβάσθη, αν δέν
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άπατώμαι, διά τίνος ναυτιλιακής έπιχειρήσεως ή Πρακτορείου Π ειραιώς. Δι’ 
αυτής έπεδεύκνυε τήν ευγνωμοσύνην του προς τον τόπον καί ήθελε νά Ινταχ'θή 
μέ τους άλλους συμπατριώτας του διά  νά ώφελήση καί αυτός τήν γενέτειράν 
του καί άνυψώιση τό πολιτιστικόν έπίπεδον τής πατρίδος του.

Ό  Ευγένιος Εύγενίδης τρανής ολκής φιλογενείας ήτο καί οχι άνθρωπος 
μικριοτριλάδοξιών. ’Επιισυνέβη πυρκαϊά είς τό Δημαρχιακόν μέγαρον μετά 2 
περίπου ετη. Τά δικαιτλογητικά τής πολιταγραφήσεως τοΰ αειμνήστου έκάη- 
σαν. Είναι ήμως καταχωρημένα εις τά Α ρ χε ία  τής Μητραπόλεως παρ’ ής 
έζητήθησαν.

Παρήλθον πολλά ετη καί δ αείμνηστος Εύγενίδης αναφανείς ώς μέγας 
ευεργέτης κατά τούς 'σεισμούς τούς πλήξαντιας Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν 
είδωσεν ισημεΐα ζωής. Ε ίς ποιας παρσχάς γενναίας είχε προβή πρός τούς σει
σμοπαθείς περιττεύει ν’ αναπτύξω διότι όλα είναι γνωστά. Τό λυπηρόν είναι 
οτι ούδείς τών τότε διαίτελεσάντων (συμβούλων έπί τω άκούσματι τοΰ ονόμα
τος τοΰ ιμετατίμου άνδρός καί τρανοϋ ευεργέτου ένδιεφέριθη νά έρωτήιση ποιος 
άρά γ ε  ήτο δ άνθρωπος αυτός πέριξ τοΰ όνόιματος τοΰ δποίαυ τόσος 'θόρυβος 
γίνεται καί τόισοι ήμνοι ψάλλονται υπέρ αύτοΰ. Σκέψ ις (δέν ιέγεννήθη μήπως 
πρόκειται περί τοΰ άύδρός εκείνου τοΰ αίτησαμένου τήν έγγραφήν του ώς 
Δημότου Διδυμοτείχου. Ό πο ία  αληθώς (αδιαφορία καί παχυσαρκία εγκλη
ματική !!!

Παρήλθον καί πάλιν ετη καί προ δλίγων έτών ήλθεν έκ μέρους του (έκ 
Ζυρίχης) επιταγή δρχ. 40.000, ίνα δ Δήμος κατασκευάση κρήνην, άναμνη- 
σθέντος προφανώς τον άξιοθιρήνητον έκεΐναν τρόπον τής ύδρεύσεως τοΰ Σ χο 
λείου, όίτε ύπή.ρξεν μαθητής αύταΰ. Εΐχεν δ άνθρωπος τάσιν προς έξυπηρέ- 
τησιν τής πατρίδος του. Έπεθήμει κάτι νά πρόσθεση είς τον πολιτισμόν τοΰ 
τόπου. .Καί θά ιπρασέιθίετε πολλά, άσα δέν εΐμεθα είς ίθεσιν νά φανταισθίΰμεν. 
Καί τήν φοράν δμως αυτήν, δ αγαθός καί άσπιλος, τώ οντι, Δήμαρχος Μι
χαήλ Καρακώτσογλου, παρεπείσθη νά ισταλή τό ποσόν ε ίς τό χωρίον Δελή- 
τιον. Ούτως ή (αγαθοεργία τοΰ ανθρώπου μετεφέρθη εις Δελήτιον δπου έκτί- 
σθη βρύσις καί κατ’ άπόφασιν τών κατοίκων ώνομάσθη τό χωρίον Ευγενικόν.

Ή  μετονομασία αυτή έπεφερε ισάλον καί ιάναιστάτωσιν τών καταγινομέ- 
νων μέ τήν προελευσιν καί δράσιν τοΰ αειμνήστου άύδρός. ’Έλαβον έπιστολάς 
λογιών κάθ’ ας τό ονομα Ευγενικόν έδόθη (διότι (έκεΐ έγεννήΙθη δ Εύγενίδης!!!  
Άνέλαβον καί πάλιν νά 'διαλύσω τήν πλάνην των. Τό Δελήτιον έλέγετο έπί 
Τουρκίας Δελή^Μουσλούκ-τιιοϊ, κατωκέΐτο (άπό εικοσάδα Τουρκόγυφτων πτω
χών έστεγασμένων είς άχυροσκεπεΐς καλύβας. ’Έκειτο ύπερθεν τοΰ νΰν Εύ- 
γενικοΰ άλλοτε Δελητίου. Τό Δελήπμουισλοίύκιοϊ έκενώθη τελείως υπό τών 
κατοίκων του καί έδημιουργήθη χωρίον δ ι’ έγκαταιστάσεως προσφύγων. Ή  
καταγωγή του επομένως έκ τοΰ χωρίου τούτου είναι ύβρις, κατά τοΰ ’Εθνικού
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ευεργέτου καί ο! συμβαλόντες είς τήν μειτοινοιμασίαν τοϋ Δελητίου ήσέβησαν 
προς τήν μνήμην τοϋ μεγατίμου άνδρός».

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Συνιστώ εν Ά θήνα ις κατά τους ορισμούς τοΰ Ελληνικού 
Δικαίου 'Ίδρυμα  υπό τό όνομα «ΪΔ ΡΤ Μ Α  ΕΎ 1ΈΝIΛΟΤ» 
τοϋ οποίου σκοπός είναι να συμβάλη ε ίς τήν έκπαίδευσιν 
νέων ελληνικής ιθαγένειας 'έν τώ έπιστημονικώ καί τεχνικώ 

πείδίω.
(Έ κ  τής διαθήκης Ε. Εΰγενίδου τής 21.8.1952)

Ό  Ευγένιος Εΰγενίδης έγεννήθη τό 1:882 είς τό ΛιΙδυμότειχον τής ’Α
νατολικής Θράκης. Τό πρώτον μέρος τής ζωής του, έως τό 1923, διήλθιεν 
είς τήν Κωνσταντινοιχτολιν ένθα, μετά τό πέρας τών (σπουδών τον εις  τήν 
’Αμερικανικήν Ραβέρτειον Σχολήν, [αναλαμβάνει είς ηλικίαν [μόλις 24 ετών 
τήν ίδιεύθυνσιν τοϋ μεγάλου πρακτορειαΜοϋ οΐκου «Ρέππεν», μετά τοϋ όποιου 
έν συνεχείφ 'συνεταιρίζεται. Ή δ η  άπό τις νεαράς αυτής ηλικίας αρχίζει ή 
επιχειρηματική 'δράσις τοΰ Εΰγενίδου καί διαιφαίικται το άνήσυχον τοϋ χα- 
ρακτήρος του καί ή εϋ.ρύΐης τών προθέσεων του. Π ράγματι, εκ παραλλήλου 
πρός τάς άλλας του εργασίας, ό Εΰγενίδης άσχολεΐται έντατικώς καί μέ τό 
εμπόριον ξυλείας, ιδρύει δέ είς τόν Κεράτειον κόλπον ναυπηγεία διά νά κα- 
τασκιευάση 24 φορτηγίδας πρός εξυπηρέτησιν καί προαγωγήν τοϋ ίήμποε 
ρίου τούτου.

Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, τό 1923, δ Εΰγενίδης έρχεται 
είς τόν Πειραιά. ’Αναλαμβάνει τήν γενικήν πρακτόρευσιν διά τήν Ελλάδα 
τής «Σουηδικής ’Ανατολικής Γραμμής» (Svenska O rien t L inien) είς την 
όποιαν δίδει τεραστίαν ώθησιν καί άνάπτυξιν. Τούτο κατορθώνει κατά μέγα 
μέρος ιδιά τής τροφσδοτήαεως τών πρώτων πλοίων τής 'Γραμμής μέ φορτία 
ξυλείας, τήν όποιαν εισάγει έκ Σουηδίας είς τήν 'Ελλάδα, πιστός πάντοτε 
εις την  παλαιόν του αρχήν νά συϋδυάζη τό έμπορων ιμέ τάς μεταφοράς. Ού
τως εξελίσσεται ό Εΰγενίδης, συν τή παρόδω τού χρόνου, είς τόν μεγαλύ- 
τερον εισαγωγέα ξυλείας τής 'Ελλάδος.

Παράλληλα μέ τήν πρακτόρευσιν τών πλοίων τής «Σουηδικής ’Ανατο
λικής Γραμμής» είς τήν 'Ελλάδα, αναλαμβάνει καί τήν ιδιαχείριισιν τών συμ
φερόντων τής Γραμμής είς ολην τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον καί, ύπό τήν 
έπωνυμίαν «Σκανδιναυϊκόν Πρακταρεΐον ’Ε γγύς ’Ανατολής», ιδρύει υποδει
γματικόν οργανισμόν ιμέ κέντρον τόν Π ειραιά καί πραικτορειακόν δίκτυον είς 
τούς κυριωτΐρους λιμένας τής 'Ελλάδος καί ’Ε γγύς ’Ανατολής.

Κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, δ Εΰγενίδης συνεχίζει τήν
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δραστηριότητα του έξω τής 'Ελλάδος. ’Αναχωρεί άρχικώς διά τήν Αίγυπτον, 
έν συνεχεία δέ έρχεται είς τήν Νότιον ’Αφρικήν, δπου οργανώνει τακτικήν

ΙΔ Ρ Υ Μ Α  Ε Υ Γ Ε Ν ΙΟ Υ  Ε Τ Γ Ε Χ ΙΛ Ο Τ

γραμμήν μεταφορών μεταξύ Νοτίου’ ’Αφρικής καί Νοτίου ’Αμερικής, καί 
τελικώς ιέγκαΟίσταται είς τήν ’Αργεντινήν καί άπό έκεΐ εξακολουθεί διαχει- 
ριζόμενος τά συμφέροντα τής Σουηδικής Γραμμής.

’Από τήν ’Αργεντινήν, ετοιμάζει τήν μειταπηλειμικήν του έξόρμησιν. ΙΤρο- 
δλέπει σαφώς τάς πρώτας μετά τόν πόλεμον οικονομικός καί ναυτιλιακάς έξε- 
λίξεις καί, μεταξύ άλλων, οτι τό αεταναστευτικόν ρεύμα άπό τήν Ευρώπην 
πρός τάς άλλος ηπείρους Οά είναι τεράστιον. Ουτω στρέφεται πρός τήν ύπερ- 
πόντειον επιβατηγόν ναυτιλίαν καί ιδρύει τήν Ε ταιρείαν «H om e Lines», μέ 
έδραν τήν Γένοβαν. Ή  «H om e L ines» ■υπό τήν προεδρίαν τοΰ Ευγενίου Εύ- 
γενίδου, αποκτά συν τώ χρόνω τέασαρα θαυμάσια ύπερωκεάνεια, ατινα δρο
μολογούνται άρχικώς ε ις τήν Νότιον ’Αμερικήν καί τήν Αυστραλίαν καί κα
τόπιν είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί τόν Καναδάν, δέν άργοΰν δέ νά κα
ταλάβουν τήν τρίτην θέσιν είς τήν έπιβατικήν κίνησιν τής γραμμής τοΰ Βο
ρείου ’Ατλαντικού.

’Ολίγον μετά τήν λήξιν τοΰ πολέμου, τό 1947, δ Εύγενίδης μεταφέρει 
τήν έδραν του είς τό V evey τής Ελβετίας, άπό δπου καί διευθύνει τάς άνά 
τόν κόσμον επιχειρήσεις του.

Π ερί τά ιμέσα τοΰ 1953, επανέρχεται είς τήν 'Ελλάδα καί εμφανίζεται 
πάλιν είς τό προσκήνιον τής εθνικής δραστηριότητας.

’Έμπειρος δσον ούδείς άλλος περί τήν δργάνωσιν καί έκμετάλλευσιν τα-
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m m m  ναυτιλιακών γραμμών, Ιδρύει ΰπό τήν fπωνημίαν «Ελληνική Γραμμή 
Νοτίου ’Αμερικής» νι'αν τακτικήν γραμμήν, ifξυπηρρτουμένην Δια τών φορ
τηγών «Άθήνιαι» καί «Μοκήναι», μεταξύ Τλλάδος ικιαί Νοτίου ’Αμερικής. 
Οϋτω τά Ελληνικά προϊόντα ευρίσκουν διέξοδον ρ.Ις τάς χώρος τής Λατινι
κής ’Αμερικής καί προιαθεϊται τό έξκϊγωγιικόν ήμιπόρικιιν, έΜδηλυιιμένου τοιου
τοτρόπως τού ενδιαφέροντος τοΰ Εύγενίδου διά τήν 1 Ιατρίδα του.

Έ τέρα έκδήλακιις τών ϋπέρ τής πατρίδας του αίαθημώτων υπήρξεν ή 
σύστασις τής ύπεριοκεανείου «Γραμμής Βορείου ’Αμερικής», ήτις αποτελεί 
διά τήν Ελλάδα {ιπηρεσίαν ύψίστης ίΟνικής σηιμιασίας.

Πρός τόν σκοπόν αυτόν καί άνταποικρινόμιενος είς τήν παρέχικιλησιν τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως, δ Εϋγενίδης δέν διστάζει νά πιριασφέρη τήν καλλι- 
τέραν μονάδα τής « 11 οιηυ L ines» τό Ύ )Κ  «Άτλάντικ», εις τό όσοοΐον υψώνει 
τήν Ελληνικήν σημαίαν. Ά π ό  τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ 1954 καί ολίγους μόνον 
μήνας μετά τόν άδόκητον θάνατον τοϋ Ευγενίου Εύγενίδου, τό Τ )Κ  «Άτλάν- 
τι,κ» μετωνομασθέν είς «Βασίλισσα Φρειδερίκη» δρομολογείται είς τήν «’Ε 
θνικήν Ελληνικήν Γραμμήν Αμερικής» καί αναλαμβάνει τήν τακτικήν έξυ- 
πηρέιτησιν τής γραμμής Πειραιώς— 'Νέας 'Τόρκης.

"Ενα άπό τά χαρακτηριστικώτερα γνωρίσματα του Ευγενίου Εύγενίδου 
ήτο ή μεγαλεήιυχία. Κατά τήν διάρκειαν τής ζωής του, είς πλείστας περι
πτώσεις έρχεται αρωγός είς τούς ιδεινοπαθαΰνίτας συνανθρώπους του διά ση
μαντικών χρηματικών καί άλλων προσφορών. Ούτω, τό 1953, μόλις έπληρο- 
φορήθη τήν τραγωδίαν τών σεισμών τών Ίονίω ν Νήσων, έσπευσε νά προσφέρη 
τήν βοήθειαν του είς τούς πληγέντας πληθυρμούς, τιμηθείς υπό τού Βσσι- 
λέως τών Ελλήνων, διά τήν χειρονομίαν του αυτήν, μέ τόν Μεγαλόσταυρον 
τού Φοίνικος.

Τό ενδιαφέρον του ύπέρ τοϋ κοινωνικού συνόλου, τό όποιον ουδέποτε 
έπαυσεν έκδηλούμενον έφ’ ασον έζη, έμ/φαίνετ«ι καί έκ τής τελευταίας θελή- 
σεώς του. Διά τής διαθήκης του, ό Εϋγενίδης κατέλειπεν μέγα μέρος τής πε
ριουσίας του, συμπεριλαμβανομένων τών .εισοδημάτων τών ύπερωκεανείων 
«Βασίλισσα Φρειδερίκη», «'Ομηρικός» καί «Ίτάλια» τής «H om e Lines», διά 
τήν δημιουργίαν κοινωφελούς 'Ιδρύματος υπό τόν τίτλον «'Ίδρυμα Εύγενί
δου», σκοπός τού όποιου είναι ή διά παντός τρόπου καί μέσου ένίσχυσις τής 
Τεχνικής ’Επαγγελματικής έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι.

Ό  θάνατος τού αειμνήστου ευεργέτου, έπισυμβάς τήν 22αν ’Απριλίου 
1954, άπέσπασε τούτον τής εθνωφελούς καί δημιουργικής δ,ράσεώς του.

Ό  σκοπός καί τό έργον τού Ιδρύματος.

Ί Ι  δημιουργία τού Ιδρύματος Εύγενίδου, συσταθέντος διά κληροδοτή
ματος τοΰ Ευγενίου Εύγενίδου, έρχεται ώς επιστέγασμα τής ζωής τού Ίδρ υ - 
τοΰ του καί ώς ϋστάτη έκδήλωσις τής πρός τήν Π ατρίδα αγάπης του.
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Ό  Ευγένιος Εΰγενίδης, μέ τήν [μεγάλη διορατικότητα του, προέβλεψεν 
ένωρίτατα τήν ανάγκην τής ιεκβιομηχανίσεως τής Ελλάδος, ήτις δμως δέν 
θά ήδύναίτο νά πραγματαποιηθή ταχέως και ασφαλώς, εί ιμή μόνον διά τής 
εγκαίρου δημιουργίας άφθονων καί καλώς κατηρτισμένων τεχνιτών πάσης 

είδικότητος. Π ρός έπίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου ΐδρυσεν έν τώ έξωτερικφ τό 
"Ιδρυιμα «Ε. Ε. A ris ta » , ίνα βοηθήση τούς "Ελληνας νέους «νά καταστούν 
Ικανοί νά άναλάβουν σημαντικάς εύθύνας είς τήν μελλοντικήν άνάπτυξιν τής 
Ελλάδος καί τών πόρων της».

Έ ν τή επιθυμία του δπως συνεχισθή ιμετά τόν ‘θάνατόν του καί έπεκταθή 
τό άρξάμενον έν ζωή εργον του, ό Ευγένιος Εΰγενίδης καθάρισε διά τής 
διαθήκης του όπως ίδρυθή έν 'Ελλάδι τό 'Ίδρυμα  Εΰγενίδου, «ΐνα (συμβάλη 
είς τήν Έκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ίίθαγενείας έν τω Έπιστημονικώ καί 
Τεχνικώ πεδίω».

Οϋτω, διά τοΰ άπό 23 Φεβρουάριου 1956 Βασιλικού Διατάγματος συνε- 
στήθη τό 'Ίδρυμα  Εΰγενίδου, τού όποιου την διοίκησιν καί διαχείρισιν ανέ
λαβε, τή επιθυμία τού Διαθέτου, ή άδελφή του κ. Μαρ. Γ. Σ ίμου.

'Τπό τάς ανωτέρω προϋποθέσεις, πρώτον μέλημα τού Ί,δράματος, ευ
θύς άμα τή συστάσει του, ύπήρξεν ή μελέτη τών είς τήν έπαγγελματικήν έκπαί- 
δευσιν τής Ελλάδος παρουσιαιξομένων αναγκών καί ή άναζήτησις τού καλ- 
λιτέρου τρόπου άντιμετωπίσεως αυτών.

Οϋτω διεπιστώθη δτι ή κατάρτισις τών μαθητών ύστέρει κατά τήν άρ- 
τιότητά της ένεκα τής μονίμου ανάγκης καταλλήλων καί προσιτών είς τούς 
πτωχούς σπουίδαστάς βιβλίων, καθώς καί καταλλήλων καί συγχρονισμένων επο
πτικών μέσων διδασκαλίας. 'ΤΟστέρει επίσης καί έκ τής έλλείψεως μα,κράς 
παραδόσεως τεχνικής παιδείας είς διαδοχικός γενεάς. 

α) Εκδόσεις.
Έ πεδιώχθη επομένως ή άμεσος εκδοισις βιβλίων συγγραιφομένων ύπό ει

δικών καί εμπείρων είς τήν Τεχνικήν Έκπαίδευσιν Επιστημόνων, διά τών 
οποίων θά  εβοηθούντο οί απανταχού τής Ελλάδος διδάσκαλοι τών Τεχνικών 
Σχολών είς τήν διδασκαλίαν των, θά παρείχετο είς ένιαίαν στάθμην καί εκτα- 
σιν ή διδακτέα ύλη είς δλους τούς ,μαθητάς, θά διηυκολύνσντο ούτοτ είς τήν 
έκμάθησιν τής ειδικότητάς των καί θά άνυψούτο ασφαλώς καί αναμφισβή
τητους ή στάθμη τής μορφώσεως αυτών καί ή έν γένει άπόδοσις τών Σχολών.

Πρός τόν σκοπόν τούτον τό 'Ίδρυμα ήλθεν είς έπαφήν μετά τού 'Υπουρ
γείου Βιομηχανίας, τό όποιον τότε είχε τήν έποπτείαν τής Τεχνικής Έκπαι- 
δεύσεως καί πρ-οέτεινε νά άναλάβη τήν εκδοσιν τών βιβλίων διά τάς Σχολάς 
Μηχανοτεχνιτών καί Ηλεκτροτεχνιτών. Έ πίσης, ήλθεν είς έπαφήν τό 'Ίδρυμα 
μετά τού 'Τπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, τό όποιον έχει τήν έποπτείαν 
τών Σχολών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, καί προέτιεινε νά άναλάβη







100 Θ Ρ A Κ I Κ A

τήν συγγραφήν τών βιβλίων καί τών σχολών τούτων. Τόσον τά  'Υπουργεία 
Βιομηχανία; καί Ε θν ικής Παιδείας, ε ί ;  τό όποιον ύπήχθη άργότερον ή 
Τεχνική Επαγγελματική Έκπαίδευσις, οσον καί τό 'Ύπουργεΐον Ε μπορική ; 
Ναυτιλίας παρέσχον τήν ήθικήν ένίσχυσίν των εις τό Ιργον τούτο.

Ά π ό  τοϋ 1956 ήρχισε τό εργον τών ’Εκδόσεων τού 'Ιδρύματος, αΐτι- 
νες πρόκειται νά καλύψουν τάς άνάγκας τοϋ κατωτέρου κύκλου τής Τεχνι
κής ’Εκπαιδεύσεως ύπό τήν έποπτείαν καί καθοδήγησιν ’Επιτροπής, τήν ό
ποιαν αποτελούν οί κ .κ .:

Ά λέξ. I . Παππάς, Πρύτανις Ε.Μ .Π., Πρόεδρος.
Χρ. Καβουνίδης, ’Αντιπρόεδρος, Μόν. Άναιπλ. Γεν. Διευιθ. ΟΤΕ.
’Ά γ . Καλαγεράς, Καθηγ. Ε.Μ .Π., ’Επιστημονικός Σύμβουλος.
Ν. Βασιώτης, Δ )ντής Έπαγγελμ. Έ κπ)σεω ς 'Τπουργείου Παιδιείας.
Δ. Νιάνιας, Β . L it t  (O xon), Είιδικ. Σ )λο ς καί Διευθ. Συντάξεως.
Δ. Μ εγαρίτης, Γραμματευ; τής ’Επιτροπής.
Πρώτο; αντιπρόεδρο; τής έπιτροπής διετέλεσεν ό Καθηγητής τού Ε.Μ.Π. 

αείμνηστος Γ . Κακριίδής.
Ή  ’Επιτροπή αντιμετώπισε μέ έπιστημονικότητα καί άπ’ άρχής δλα τά 

προβλήματα τά σχιετιζάμενα μέ τήν έκδασιν βιβλίων τοσαύτης έκτάσεως καί 
τοιαύτης αποστολής. Ή  -στάθμη τών βιβλίων, ή έπτασις τής ύλης των, ή δι
ά ρθρωσις ταύτης, ή παιδαγωγικότης των, ή γλώσσα καί ή όρολογ ία των άπε- 
τέλεσαν 'θέματα μακρας μελέτης ώς καί ανταλλαγής άπόι()εων μεταξύ τών εί- 
δικωτάτων προσώπων τής Τεχνικής Παιδείας εν Έλλάιδι. Ούτως επετεύχθη 
ή ένότης αρχών καί κριτηρίων, η -δέ έπί τή βάσει τούτων συγγραφή τών βι
βλίων άνετέθη ύπό τής Ε πιτροπής είς εκλεκτούς καί εμπείρους επιστήμο
νας.

Ή  πρώτη σειρά βιβλίων ύπό τόν τίτλον «Βιβλιοθήκη τού Τεχνίτη» (διά 
τάς ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών — · ’Ηλεκτροτεχνιτών) περιλαμβάνει 30 τό
μους. ’Από τού έτους 1957 —  1960 έξεδόθησαν 14 τόμοι. Έϊκ τούτων διετέ- 
θησαν 240.000 αντίτυπα, πράγμα δπερ έδικαίωσε τάς προβλέψεις τού ' Ι 
δρύματος, ή δέ τιμή τούτων ώρίσθη είς έπίπεδον προσιτόν καί διά-τόν πτωχό- 
τερον μαθητήν (10— 18 δραχμάς κατ’ άντίτυπον).

Οί λοιποί τόμοι τής σειράς ταύτης εύρίσκονται, άλλοι μέν ύπό έκτύπω- 
σιν, άλλοι δέ είς τό τελικόν στάδιαν τής επεξεργασίας των. Τό πλήρες πρό
γραμμα έκδόσεων, άποβλέπον είς τήν κάλυψιν τών αναγκών τής στάθμης Έκ- 
παιδεύσεως Τεχνικών καί Εργοδηγών, περιλαμβάνει, έκτος τής ανωτέρω σει
ράς καί άλλας τοιαύτας διά τόν κατώτερον κύκλον Τεχνικής ’Εκπαιδεύσεως 
καί τάς διαφόρους ειδικότητας τών επομένων άνωτέρων κύκλων Εργοδηγών, 
Μηχανικών Πλοίων κλπ.
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Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  «ΒΙΒΛ ΙΟΘΗΚΓί Τ Ο Τ  Τ Ε Χ Ν ΙΤ ίΙ»

(Ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς  Μ η χ α ν ο τε χ ν ιτώ ν - ’Η λ ε κ τ ρ ο τ ε χ ν ιτώ ν )

1. Μαθηματικά Τόμος Α '
2. Μαθηματικά Τόμος Β '
3. Μαθηματικά Τόμος Γ '
4. Φυσική
δ. Τεχνική Μηχανική
6. Χημεία
7. Μηχανουργική Τεχνολογία Τόμος Α '
8. Μηχανουργική Τεχνολογία Τόμος Β '
9. Μηχανουρνικό Μνημόνιο Τόμος Α '

10. Μηχανουργικό Μνημόνιο Τόμος Β '
11. ’Ηλεκτροτεχνία Τόμος Α '
12. ’Ηλεκτροτεχνία Τόμος Β '
13. Ήλεκτρολογικό Μνημόνιο
14. Τεχνολογία Τυλιγμάτων
15. Τεχνικό Σχέδιο Τόμος Α '
16. Τεχνικό Σχέδιο Τόμος Β ’
17. Τεχνικό Σχέδιο Τόμος Γ '
18. Τεχνικό Σχέδιο Τόμος Δ '
19. Τεχνικό Σχέδιο Τόμος Ε '
20. ’Ασκήσεις Τεχνικού Σχεδίου Τεύχη Α '- Β '
21. Κινητήριες Μηχανές Τόμος Α '
22. Κινητήριες Μηχανές Τόμος Β '
23. Στοιχεία Μηχανών
24. Μηχανήματα Τεχνικών ’Έργων
25. Γεωργικά Μ ηχανήματα
26. Τό Αυτοκίνητο Τόμος Α '
27. Τό Αυτοκίνητο Τόμος Β '
28. Τό Αΰτοκίνητο Τόμος Γ '
29. Τό Ηλεκτρικό σύστημα τοΰ Αυτοκινήτου 
80. Τά 'Υλικά

β )  Ύ π ο τ ρ ο φ ία ι .
Τό "Ιδρυμα, άφοΰ διεπίστωσε τήν έλλειψιν τεχνικής παραδόσεως είς 

τήν Ελλάδα καί επαρκούς καταρτίσεως καί τών πλέον φιλότιμων Ελλήνων 
Ε ργοδηγώ ν καί Τεχνιτών, ήθέλησε νά βυμβάλη εις τήν δημιουργίαν πυρή
νας εκλεκτών τεχνιτών μέ άρτίαν θεωρητικήν καί κυρίως πρακτικήν κατάρ- 
τισιν <είς τήν -στάθμην τών συναδέλφων των τών βιομηχανιών τών .πλέον προ
ηγμένων κρατών τής Ευρώπης.
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Ούτω, κατέστρωσε πρόγριαμμα ένδελεχούς μελέτης, εν μακροχρόνιον πρό
γραμμα χαρηγήσεως υποτροφιών, συμφώνως πρός τό όποιον έπιλέγσνται κατ’ 
έτος, πρός έκπαίδευσιν έν τη αλλοδαπή, έπί τη βάσει διαγωνισμοί, 5— ΊΟ 
υπότροφοι έκ τής Β ' Τάξεως τών Τεχνικών Σχολών. Ε ίς αυτούς τό "Ιδρυμα 
καταβάλλει τά δίδακτρα, τήν αξίαν τών βιβλίων, ιατρικήν περίθαλψιν καί δ- 
λας έν γένει τάς δαπάνας σπουδών μέχρι περατώσεως τούτων έν Έλλάδι. Πα- 
ραίλλήλως, οί υπότροφοι τοΰ 'Ιδρύματος, μετά τήν επιλογήν των, διδάσκονται 
μίαν ξένην γλώσσαν, άναλόγως τής χώρας είς τήν όποιαν πρόκειται νά με- 
τεκπαΐδευθοϋν. Μετά τό πέρας τών σπουδών των είς τήν Ελλάδα, οί υπό
τροφοι άπαστέλλονται είς μεγάλα εργοστάσια καί ναυπηγεία τής Ευρώπης, 
ένθα εκπαιδεύονται είς τήν σύγχρονον τεχνικήν.

Ή  διάρκεια τών υποτροφιών κυμαίνεται μεταξύ 2 καί 5 ετών, άναλόγως 
τής είδικότητος ένός έκαστου υποτρόφου. Μετά τήν άποψοίτησίν των οί νέοι 
ύποχρεοΰνται νά επιστρέφουν είς τήν Ελλάδα καί νά έργασθούν είς Ελλη
νικά εργοστάσια ή, εάν είναι μηχανικοί τοΰ Εμπορικού Ναυτικού, είς πλοία 
υπό Ελληνικήν σημαίαν.

Οί μέχρι τούδε υπότροφοι τού 'Ιδρύματος άνήλθον είς 25.
Δέον νά σημειωθή, οτι αί σπουδαί καί ή άπό&οσις τών υποτρόφων έν 

:ή ξένη έ'δικαίωσαν απολύτως τάς προσδοκίας τού 'Ιδρύματος. Τούτο δια- 
πιατοΰται άπό τάς τακτικάς εκθέσεις τών Δ)ντών τών Σχολών των καί τών 
Εργοστασίων, είς τά όποια ήσκήθησαν καί ασκούνται. 

γ)  Κέντρον Τ ε χ ν ικ ή ~ ’Επαγγελματικής Έ κπ α ιδ εύ ν εω ς .
Πέραν τών ανωτέρω πεδίων δραστηριστητός του, τό "Ιδρυμα άπεσκό- 

πει πάντοτε είς τήν δημιουργίαν ένός Πνευματικού Κέντρου τής ’Επαγγελ
ματικής Έκπαιδεύσεως, στεγάζοντος συλλογάς οργάνων καί μηχανών διά τήν 
εποπτικήν διδασκαλίαν τών τεχνικών επαγγελμάτων καί περιλαμιβάνοντος βι
βλιοθήκην, άναγνωστήριον καί αίθουσαν ομιλιών και προβολών, δυναμένην 
νά δεχθή εύρύ άκροατήριον.

Αί ώς άνω συλλογαί τού 'Ιδρύματος Εύγενίδου θά  περιλαμβάνουν εί- 
δικώτερον όργανα καί διατάξεις μηχανημάτων, δι’ ών θά άποδεικνύωνται κα
τά τόν έπεπτιικώτερον τρόπον οί Νόμοι της Φυσικής καί ίδίρ τής Μηχανικής 
τών στερεών, υγρών καί αερίων, τής ’Ακουστικής, τής ’Οπτικής, τής θερμό
τητας καί τού ’Ηλεκτρισμού. Πολλαί άπό τάς διατάξεις αύτάς θά έχουν μορφήν 
παιγνιΐδίων, ώστε οί μικροί ιδία μαθηταί τών ’Επαγγελματικών Σχολών νά 
δύνανται νά συνδυάζουν δ ι’ αύτών έν τινι τρόπω τήν παιδιάν μέ τήν μάθηισιν.

Είς τάς συλλογάς αύτάς θά  περιλαμβάνωνται έπίσης μηχαναί πάσης φύ- 
σεως έν τομή ή έν λειτουργίςι, κατά τρόπον ώστε νά καθίσταται απλή καί 
εύκολος ή παρακολούθησις τών κινήσεων τών διαφόρων στοιχείων αυτών καί 
ή έν γένει λειτουργία των.
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Τέλος, θά υπάρχουν ανάλογα έκπαι&ευτικά μέσα διά τά θέματα τά άφο-

Μερικαί φωτογραφία'. άπό τάς συλλογάς οργάνων καί μέσων εποπτικής δι
δασκαλίας τής Φυσικής, πού εκτίθενται είς τό D eutsches M useum  τοΰ .Μο
νάχου. Πανομοιότυπα τών οργάνων αύτών θά έκτεθοΰν είς τάς Συλλογάς τοϋ 

υπό άνέγερσιν Κτιρίου κατόπιν ειδικής άδειας τοΰ έν λόγω Μουσείου.

οώντα είς τους ήλεκτροτεχνίτας καί τους ραδιοτεχνίτας, από τής άπλής πα- 
ρουσιάσεως, έν υπερμεγέθει μορφή, τής συγχρόνου άντιλήψεως περί τής
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δομής τοΰ ατόμου μέχρι τών εξαρτημάτων μιας έγκαταστάσεως ή τών μεγά
λων ηλεκτρικών μηχανών, μέ τάς όποιας είναι εξοπλισμένα τά εργοστάσια,

ή τών ομοιωμάτων τών μεγάλων Κέντρων Π αραγω γής ηλεκτρικής ή θερμι
κής Ινεργείας.



ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 105

Ό  εξοπλισμός αυτός θά έπεκτείνεται συνεχώς καί Οά στ\ιτπληροΰται βαθ
μηδόν εως δτου κάλυψη, κατά τό δυνατόν, δλυυς τους τομείς τής Τεχνικής 
Έ π α  γ γ  ελ ματ ικ ή ς ’ Εκπα ιό ε ν σε ως.

Τάς συλλογάς τοΰ 'Ιδρύματος Εΰγενίδου θά δύνανται νά έπιακέπτωνται 
όχι μόνον oi μαθηταί τών Σχολών Τεχνικής ’Επαγγελματικής Έκπαιδεΰ-
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σεως, άλλα καί οί μαθηταί τών Σχολών της Μέσης Κλασσικής Παιδείας. 
Κατά τάς επισκέψεις των, οΰτοι θά έχουν τήν ευκαιρίαν νά παρακολουθούν

λεπτομερείς επεξηγήσεις καί μαθήματα περί τοΰ τρόπου λειτουργίας τών έκ- 
θεμάτων.



Ιΐλχν/,τοσκόττιον Εύγβνίίου.
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δ) Πλανητοσχόπιον .
Τό 'Ίδρυμα, παρακολουθούν τάς Επιστημονικάς και τεχνικάς προόδους πε

ρί τήν Εξερεύνησιν καί κατάκτησιν τοϋ (διαστήματος καί έρμηνεύον τάς έκ 
τούτων διαιμορφουμένας νέας ίστορυκάς καί πνευματικός συνθήκας, ώς δη- 
μιουργούσας καί διά τήν χώραν μας Επιστημονικάς άνάγκας καί άνάγκας δια- 
φωτίσεως τοϋ κοινοϋ επί ένός τόσον σποϋδαίου θέματος, ώς τό κοσμικόν, έ
κρινε σκόπιμιοιν τήν οίκαδάμησιν καί έγκατάστασιν ΠλαΛητασκοπίου όμοιου πρός 
εκείνα τών Ευρωπαϊκών πρωτευουσών, χωρητικότητας 300 ατόμων.

’Από τής ημέρας καθ’ ήν ενεφιανίσθησαν είς τον ουρανόν οί τεχνητοί 
δορυφόροι, ή σημασία τών Ιϊλαιητοσκαπίων έλαβε νέαν μορφήν. Τό ενδιαφέ
ρον όλων τών ανθρώπων στρέφεται συνεχώς περισσότερον πρός τόν ουρανόν 
καί ήδη ιμέ μίαν ειδικήν διασκευήν δύναται νά έμφανισθή είς τόν θόλον τοϋ 
Πλανητοσκοπΐου καί ή πορεία τών τεχνητών δορυφόρων.

Σήμερον τά Πλανητοσκόπια κοσμούν τάς μεγαλύτερος πόλεις τοϋ κό
σμου καί αποτελούν κέντρα μορφώσεως διά μαθητάς, φοιτητάς, επιστήμονας, 
στρατιωτικούς, αεροπόρους, ναυτικούς, ώς καί άντικείμενον Ενδιαφέροντος διά 
πάντα άνθρωπον.

Είς τήν διάθεσιν τούτων θά  τεθή, μετά τήν περάτωσιν τοΰ κτιρίου, τό 
«Πλανητοσκόπιον τοϋ 'Ιδρύματος Εύγενίδου», μέ τήν αγαθήν ελπίδα ότι θά 
συμβάλη είς τόν πλουτισμόν τοϋ ’Επιστημονικού καί Τεχνικού εξοπλισμού τής 
Χώρας 6ι’ ένός αναγκαίου έργου.

Α Π Ο Κ Τ Α  ΚΑΙ Η ΕΛ Λ Α Σ Τ Ο  (25ΟΝ) Π Λ Α Ν Η Τ Α Ρ ΙΟ Ν
«Είς τό Φαληρικόν Δέλτα καί απέναντι περίπου άπό τόν Ιππόδρο

μο, ένα νέο κτιριακό συγκρότημα προσελκύει τό Ενδιαφέρον τών διερχοιμέ- 
να>ν. Ό  περισσότερος όμως κόσμος, Εκτός άπό τάς Επιγραφάς «"Ιδρυμα Εύ
γενίδου» καί «Εύγενίδιον Πλανηνάριον», τίποτε σχεδόν δέν γνωρίζει περί τών 
κτιρίων αυτών καί ποιον σκοπόν πρόκειται νά Εκπληρώσουν.

Ή  «Μεσημβρινή», πρός χάριν τών αναγνωστών της, άνέλαβε σήμερα νά 
άποκαλύψη τί είναι αύτό τό «ΤΙλανητάριον» καί αί άλλαι κτιριακαί εγκατα
στάσεις. Θά Ιδοθή έτσι ή ευκαιρία, όχι ιμόνον νά γίνουν γνωστά τά αξιόλογα 
αυτά τεχνικά έργα, άλλα καί παράλληλα νά γνωσθή τό Εξαιρετικό έργο τοϋ 
άνθρώπου, ένός συγχρόνου ευεργέτου, τοϋ Ευγενίου Εύγενίδου, πού είχε 
τήν έμπνευσιν τής άνεγέρσεώς των, τού Εξοπλισμού των καί τής συντηρή- 
σεώς των.

Τό κύριον έργον είς τό νέον αύτό κτιριακόν1 συγρότημα είναι ένα οι
κοδόμημα ισόγειον, μέ θόλο, πού έκ πρώτης όψεως δίνει τήν εντύπωσιν αστε
ροσκοπείου. Καί δέν απέχει πολύ άπό ένα αστεροσκοπείο, διότι έχει άμεση 
σχέσι μέ τή μελέτη καί γνώσι τών θεμάτων πού αφορούν τόν ουρανόν. Μέ 
τήν διαφορά: Πρώτον, ότι. οί μελέτες δέν γίνονται άπ’ ευθείας είς τόν ού-
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ρανό, άλλά σέ τεχνητό θόλο και δεύτερον ότι α ί διαλέξεις και α'ι άλλαι επι
στημονικά! έργασίαι γίνονται διά τήν μόρφωσι μαθητών καί σπουδαστών. Ε ί
ναι δηλαίδή 'βασικά ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας καί έκλαύκεύσεως τής επι
στήμης τοϋ ουρανού, πού βοηβεΐ τόν μαθητή καί τόν σπουδαστή νά κατανό
ηση καλύτερα τά ουράνια φαινόμενα καί τούς ουράνιους νόμους.

Δέν ιεΐναι εύκολο νά περιγραφή ό τρόπος λειτουργίας ένός «Πλανηταρί
ου». Θά προισπαθήσωμε νά δώσωμε, κατά τό δυνατόν, σαφέστερη εικόνα. 

Καί πρώτα απ’ όλα ό τίτλος του. Είναι λέξις έλληνικής ρίζας, μεταπλασθεϊσα 
είς τόν λατινικόν όρον «Π Λ Α Ν ΕΤΑ ΡΙΟ ΤΜ », ό όποιος καθιερώθη νά ση- 
μαίνη παρόμοια κτίρια τού έξωτεριικού. Είναι 'δηλαδή τό μηχάνημα καί τό 
κτίριο πού έχει σχέσι μέ τούς πλανήτας καί γενι,κώτερα μέ τά «θαύματα» πού 
συμβαίνουν είς τόν ουράνιο 'θόλο.

"Ενα επεξηγηματικό φυλλάδιο μάς βοηθεί: «Τό πλανητάριον έπαναλαμ- 
βάνει τήν σκηνογραφία τοΰ ουρανού, τών αστέρων, τών φαινομένων. Κάμνει 
τήν άναπαράσταΐσιν τού θεάτρου τού Σύμπαντος».

’Ά ς  φαντασθοΰμιε λοιπόν μία μεγάλη κυκλική αίθουσα μέ ήμισφαιρικό 
θόλο διαμέτρου 15— 20 μέτρων καί ύψους 10 μ. περίπου. ( Ό  θόλος είναι 
εσωτερικώς σκεπασμένος άπό διάτρητον έλασμα αλουμινίου). Ε ίς τήν κυ
κλική βάσι τού 'θόλου (δηλαδή επάνω είς τόν τοίχο τής αιθούσης), άναπαρί- 
σταται ή γραμμή τού όρίζοντος τής περιοχής, όπου εύρίσκεται τό κτίριον τού 
πλανηταρίου. Καί τό μάθημα αρχίζει: Σ ιγ ά  - σ ιγά σκοτεινιάζει καί τά άστρα, 
ή σελήνη, ό γαλαξίας, οί αστερισμοί αρχίζουν νά προβάλλουν είς τόν θόλο.

Διά νά γίνουν όλα αυτά έπρεπε νά ύπαρξη ή ατελή συνεργασία έπιιστή- 
μης καί τεχνικής. Τό αποτέλεσμα λοιπόν αυτής τής συνεργασίας υπήρξε ή 
έφεύρεσις ενός πολυπλάκου μηχανισμού, ένός πολυσυνθέτου οργάνου1, πού 
κατορθώνει νά έπιτύχη όλας τάς αναπαραστάσεις τών ουρανίων ισωμάτων. Αυ
τή ή συσκευή λέγεται σήμερα «Πλανητάριον».

Τό κύριον όργανον αυτής είναι τό μηχάνημα προβολής, ύψους 5 μ. πε
ρίπου, βάρους 2 τόννων, άπστελούμενον άπό 29.000 τεμάχια. Τό μηχάνημα 
αύτό άποτελεΐται άπό δύο σφαίρες προβολής τού ουρανού, πού προβάλλουν 
χωριστά τά ουράνια σώματα τού βορείου καί τού νοτίου ημισφαιρίου. ’Εκτός 
αυτού, υπάρχουν καί συστήματα προβολής τών μεγάλων πλανητών, τής σελή
νης, τού ήλιου, κομητών, αστερισμών καί τού ζωδιακού κύκλου. Μέ δύο 
λόγια μία πλήρης άναπαράστασις τών όσων συμβαίνουν είς τό στερέωμα, μία 
τεχνική έπινόησις, έγγίζουσα τά όρια τού θαύματος.

Ή  χώρα μας είναι τυχερή άπό τής άπόψεως αυτής. Διότι αυτή τήν 
στιγμή καμμία χώρα είς τά Βαλκάνια δέν έχει «Πλανητάριον». Ε ίς όλον τόν 
κόσμο μόνον 24 «Πλανητάρια» λειτουργούν, ή Ελλάς δέ θά άποκτήση τό 25ον.

Ή τ α ν  όμως απαραίτητο διά τήν χώραν μας τό «Πλανητάριον», ό
ταν υπάρχουν τόσαι άλλαι έλλείψεις; Ή  άπάντησις δέν είναι δύσκολη είς τό
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ερώτημα αυτό, διότι όπως εξελίσσονται τά πράγματα, δ,τι 0ά γίνεται μελ- 
λοντικώς εις τήν γην θά επηρεάζεται άπό τά έπιτεύγματα, τοΰ ανθρώπου είς 
τόν ουρανό. Ή  μόρφωσις τοΰ λαού είς τά θέματα τοΰ Διαστήματος, Οά άποβή 
αληθινά ωφέλιμος. Ο ί ναυτικοί θά μάθουν μέ ευχέρεια πολλάς απαραιτήτους 
διά τό επάγγελμά τους έννοιας τής αστρονομίας. Ο ί αξιωματικοί όλων τών 
οπλών, έπίσης 'θά διευρύνουν τάς γνώσεις των, δπως έπίσης οί φοιτηταί καί 
οί σπουδασταί δλων τών 'σχολών. Ο ί ,μαθηταί θά βαηθηθοϋν είς τήν κατανό- 
ησι πολλών γυμνασιακών μαθημάτων, δπως ή κοσμογραφία, ή αστρονομία 
κλπ. Γενικώς δέ τό εύρύτερον κοινόν θά έχη τήν ευκαιρίαν μιάς πλούσιας και 
ούσιαστικώς δωρεάν εγκυκλοπαιδικής μαρφώσεως. ΟΙ διαλέξεις καί τά μα
θήματα θά  γίνωνται ιάπό επιστημονικό προσωπικό μέ έπικεφαλής τόν υφη
γητήν τοΰ Πανεπιστημίου τής έδρας τής Αστρονομίας κ. Δημήτριον Κωτσά- 
κην.

Ή  επιστημονική κατάρτισις τών διδασκόντων θά παρέχη τήν ευκαιρίαν 
είς τους άκροατάς νά αφομοιώνουν εύχερώς τά μυστικά, διά τούς μή ειδικούς 
τού ουρανού.

Δέν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία δτι πρόκειται δ ι’ ενα ισπουδαΐον έργον. 
Τό έργον όμως αυτό συμπληρώνεται καί μέ τάς άλλας έγκαταστάισεις τοΰ 
κτιριακοΰ συγκροτήματος. Τό κύριο δηλαδή κτιριακό συγκρότημα, τό όποι
ον έχει ,πρόσοψι έπί τής λεωφόρου Συγγροΰ —  διότι τό «Πιλανητάριον» έχει 
είσοδο άπό τήν οπίσθια πλευρά —  άπατελεΐται ιάπό τρεις ορόφους, είς έκα
στον τών όποιων θά υπάρχουν:

Α. ’Ισόγειον: Τρεις αΐθουσαι, είς τάς όποιας θά ιέκτίθενται συλλαγαί 
οργάνων καί μηχανών διά τήν έποιπτικήν διδασκαλίαν τών τεχνικών επαγγελ
μάτων (όργανα καί μηχαναί Φυσικής Μηχανικής, ’Ακουστικής, ’Οπτικής, 
’Ηλεκτρισμού, Θερμότητος κλπ., αντίγραφα τών 'αυτών οργάνων τοΰ Ντόϋτσες 
Μιουζίουμ τοΰ Μ ονάχου).

Β. 1ος όροφος: ’Επίσης αΐθουσαι διά  παρόμοιας έκθέσεις οργάνων καί 
μηχανημάτων καί γραφεία τής διευθύνσεως.

Γ. 2ος όροφος: Μεγάλη συγχρονισμένη βιβλιοθήκη τεχνικών συγγραμμά
των καί άναγνωστήριον.

Ε ίς τό μέσον τοΰ κτιρίου θά ύπάρχη μεγάλο άμφιθέατρον, τελειότατον, 
είς τό όποιον θά δίδωνται έποστημονικαί διαλέξεις ιέπί θεμάτων τεχνικής φύ- 
σεως. Τό άμφιθέατρον θά έχη 450 θέσεις, θά  είναι δέ ιέξωπλισμένον μέ δλα τά 
σύγχρονα μέσα, ήτοι, αΐρ κοντισιονίγκ, σύστημα ταυτοχρόνου μεταφράσεως 
τής διαλέξεώς είς τέασαρας γλώσσας, μηχανήματα προβολών σταθερών ει
κόνων καί κινηματογράφου, τηλεόροοσιν κλπ.

Τό κτιριακόν συγκρότημα έγένετο μέ σχέδια τοΰ ιάποβιώσαντος άρχι- 
τέκτονος Ά νδρέα Α. Κριεζή καί μελετητάς τούς πολιτικούς μηχανικούς Εύάγ. 
Ρ  άμμον ,καί Έμμ. Χαρατζόπουλον καί τεχνικόν σύμβουλον τόν καίθηγητήν
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τοΰ Πολυτεχνείου Ά γ . Καλογεράν. Είναι ήδη έτοιμον, έχει ιδέ αρχίσει ό μη
χανικός καί τεχνικός εξοπλισμός του, δ όποιος υπολογίζεται ότι θά περατωθή 
περί τά ιμέσα τοΰ προσεχούς έτους, όπότε θά γίνουν τά επίσημα εγκαίνια καί 
θά άρχίση ή λειτουργία του.

Τό μεγάλο ερωτηματικό όμως αυτή τήν στιγμή είναι: Ποιος έδωσε τά 
χρήματα γιά νά γίνουν όλα αυτά;

Ο Ε Τ Γ Έ Ν ΙΟ Σ  Ε Τ Γ Ε Ν ΙΔ Η Σ
Ό  Ευγένιος Εΰγενίδης δέν ζή (σήμερα. Τόν ’Απρίλιον 1954 άφησε την 

τελευταία του πνοή, μαζί μιά διαθήκη, που ιθά τιμά το όνομά του αιώνια,. Αιά 
τής διαθήκης του δ Εΰγενίδης συνέστησε ίδρυμα «τοϋ όποιου σκοπός είναι 
νά συμβάλη είς την έκπαίδευσιν νέων ελληνικής ιθαγένειας έν τω έιπιστηιμο- 
νικω καί τεχνικώ πεδίφ». Ό  Εϋγενί'δης ώραμαιτίσθηκε μία Ελλάδα τεχνικώς 
ώριμον και Ικανήν νά συναγωνιστή μίαν ήμερα τάς άλλας προωιδευμένας χώ 
ρας, είς τους διαφόρους τομείς τής τεχνικής.

Ή  σύσταισις τοΰ «’Ιδρύματος Εύγενίδου» άπέβλεψεν είς την κατάρτισιν 
στελεχών, τά δποία θά βοηθήσουν την οικονομία τής πατρίδος τους είς τόν 
τεχνικό τομέα, ό όποιος υστερεί σήμερα έναντι τής τεχνικής τών άλλων κρα
τών. Π ρός τόν σκοπόν αυτόν 6 Εΰγενίδης έλαβε ιμία γενναία άπόφασι: Διέ
θεσε μέρος τών πόρων άπό τήν έκμετάλλευσι τών τριών ΰπερωκεανείων του 
διά τήν προαγωγήν τής τεχνικής έκπαιδεύσεως τών Έλλην,οπαίδων. Ά π ό  τά 
πλοία τό πλέον γνωστόν είναι τό «Βασίλισσα Φρειδερίκη», τό ύπερωκεάνειον 
που ιέκτελεΐ τήν συμβατικήν γραμμήν Πειραιώς— 'Νέας 'Τόρκης. 'Τπάρχει 
ακόμη τό «'Ομηρικός» καί τό ναυπηγούμεναν ήδη σύγχρονον ΰπερωκεάνειον 
«Όσεάνικ».

Τήν διαχείρισιν τής περιουσίας του καί τήν έκτέλεσιν τών όρων τής 
διαθήκης του άνέθεσεν δ Εΰγενίδης 'είς τήν αδελφήν του κ. Μαρ. Σίμου. Τό 
1954 υπήρξε τό όρόσημον διά  τήν έναρξιν ιέκτελέσεως τού μεγαλοιπνόου κοινω
φελούς σχεδίου τού Εΰγενίίδη, πού δέν ήμπόρεσε ό ίδιος νά συνέχιση. Ή  τε
λευταία όμως αυτή (επιθυμία του κατέστη σήμερα πραιγματικότης χάρις είς 
τάς προσπάθειας τής αδελφής του.

’Εκτός άπό τό κτιριακό συγκρότημα τής Λεωφόρου Συγγρού καί τά 
«εντός αυτού», καταβάλλεται παραλλήλως προσπάθεια καί (είς άλλους τομείς 
διά τήν μόρφωσιν καί τεχνικήν (έκπαίδευσιν τών Έλληνοπαίδων. Δύο είναι 
αί βασικαί μορφαί τής προσπάθειας αΰτής.

1. Ή  χορήγησις υποτροφιών. Σημφώνως πρός καιταστρωθέν πρόγραμμα, 
επιλέγονται κατ’ έτος πρός μετεκπαίδευσιν είς τό εξωτερικόν, έπί τή βάσει 
διαγωνισμού 5— 10 υπότροφοι έκ τής Β ' τάξεως τών τεχνικών σχολών. Είς 
αυτούς τό "Ιδρυμα καταβάλλει τά δίδακτρα, τήν άξίαν τών βιβλίων καί όλας 
έν γένει τάς δαπάνας σπουδών. Μιετά τό πέρας τών σπουδών είς τήν Ελλάδα, 
οί υπότροφοι άποστέλλονται είς μεγάλα εργοστάσια καί ναυπηγεία τής Εύ-
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ρώπης, δπου μετεκπαώεύανναι είς τήν σύγχρονον τεχνικήν. Οί υπότροφοι α
ναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά έργασθοϋν είς έλληνικά έργοστάσια ή ναυ
πηγεία  κλπ. ,μετά τήν περάτωσιν τής πρακτικής έξαιακήσεώς των.

2. Ή  έκίδοσις βιβλίων διά τους μαθητάς τών τεχνικών 'σχολών. Ά π ό  τοΰ 
19-&6 ήρχισε τό έργον τών εκδόσεων τοΰ Ιδρύματος, ιβάσει τής ύλης τών 
έπισήμων προγραμμάτων τοΰ υπουργείου Παιδείας. Σκοπός τών βιβλίων είναι 
νά βοήθηθούν άφ ’ ένός ιμέν οί, καιθηγηταί τών τεχνικών σχολών είς τήν διδα
σκαλίαν των, άφ’ έτέρου 'δέ νά παρασχε'θή είς τούς μαθητάς εύθηνόν καί εΰ- 
ληπτον βιβλίον.

Η  Λ Ε ΙΤ Ο Τ Ρ Γ ΙΑ  ΤΟ Τ

Ή  Πολιτεία άναγνωρίσασα.τήν συμβολήν τών εκδόσεων τοΰ 'Ιδρύματος 
είς τήν τεχνικήν έκπαίδευσιν, ανέθεσε δ ιά  Ν . Δ., τήν συγγραφήν καί έκδο- 
σιν τών επισήμων σχολικών βιβλίων τών τεχνικών σχολών είς τοϋτο. Ε π ι
τροπή ιάπατελουιμένη έκ τών κ. κ. Ά λ . Παππά, καθηγητού τού Πολυτεχνείου, 
Χρ. Καβουνίδου, τεχνικού διευθυντού τοΰ ΟΤΕ, Α. Καλογερά καθηγητού τοΰ 
Πολυτεχνείου καί Ν. Β,αισιώτη, διευθυντοϋ επαγγελματικής έκπαιΙδεύσεως τοΰ 
υπουργείου Παιδείας, ως συμβούλων, μέ ειδικόν σύμβουλον τόν κ. Δ. Νιά- 
νιαν, κατευθύνει τό εργον τής συγγραφής τών βιβλίων. Μ έχρι σήμερα έχουν 
έκδοθή 28 βιβλία, τά οποία διατίθενται είς μεγάλας ποσότητας, άφ ’ ένός διότι 
είναι έκλαΒκετιμένα καί έπαμένως ευκόλως κατανοητά καί άφ ’ έτέρου διότι 
διατίθενται ιείς πολύ προσιτάς τιμάς 10— 18 δρχ. κατά τεύχος. (Τό μεγαλύ- 
τερον ποσ στον τών εξόδων έκδόσειον βαρύνει τό "Ιδρυμα). Τ ά  βιβλία αύτά 
είχαν τόση μεγάλην ιέπιτυχίαν ώστε νά ζητούνται καί ιάπό τεχνικάς .σχολάς 
τής Κύπρου καί τής Αίγυπτου.

"Οιλαι αί κτιριακαί έγκαταστάσεις, τό «Πλανητάριον» κλπ. θά είναι έ
τοιμα διά τό κοινόν, περί τά μέσα τού προσεχούς έτους, όπότε θά γίνουν καί 
τά επίσημα εγκαίνια. Ο ί μαθηταί, ο! σπουδασταί, οί φοιτηταί θά ήμπορούν 
δωρεάν νά !πισκεφθ\:<ύν τάς έκθέσεις, τήν βιβλιοθήκην καί τάς «λλ,ας έγκα- 
ταιστάσεις, νά ακούσουν τάς διαλέξεις είς τό «Πλανητάριον» καί τό άμφιθέα- 
τρον. Εύθηνόν είσίτήριον θά ύπάρχη μόνον είς τό «Πλανητάριον», διά τό 
ευρύ κοινόν, πρός κάλυψιν στοιχειωδών δαπανών αυτού.

Αυτό είναι μέ ιμία περιληπτική περιγραφή τής διραατηριότητός του, τό 
« 'Ίδρυμα Εύγενίδου». Ό  ιδρυτής του είχε ένα ώραΐο ιδανικό: Ν ά μόρφωση 
τά Ελληνόπουλα κατά τρόπον αποδοτικόν διά  τήν σημερινήν έξέλιξιν τών 
έπιστημών καί τής τεχνικής. Δέν ευτύχησε ό ΐδιος νά ΐδη τό ιδανικόν του 
αυτό πραγματοποιούμενο. Χιλιάδες, δμως, 'Ελληνόπουλα θά  τόν ευγνωμο
νούν ,καί ή παιτρίς θά  τόν τιμά ώς εθνικόν ευεργέτην, διά τήν άπόφασίν του 
νά διάθεση μέγα ποσοστόν τών πόρων τής περιουσίας του διά τήν μάρφωσιν 
καί τήν έκπαίδευσιν τής ελληνικής νεολαίας».



ΑΝΑ ΣΤΑΣΙΟ Σ ΤΕΡΖΗΣ

Ο ΑναστάίΤ ί ; Τεοζής, γεννηθείς, ώς ή κατώτερο) βιογραφία, είς Σα- 
μουραχην, ανέπτυξε μίαν «Ξ θ ινμασιον εμπορικήν καί κοινωνικήν δράσιν, 
έγκαππιαΠ .-ί; δέ εν αρχή τής σταδιοδρομίας του εις 'Αλεξανδρούπολιν, ένε- 
φάνισε σπανίαν δραστηριότητα, ταξτδεΰων συνεχώς ανά την Ευρώπην πρός

αύτοπρόσωπον καλλιέργειαν συναλλαγών καί γνωριμίαν διαφόρων προσώπων, 
Τέρας «καμάτου εργατικότητος, μέ ένα μικρ σκοπικόν σημειωματάρισν, άχώ- 
ρ ιστόν άπό τήν τσέπην του, κατώρθωσ; νά ένθυμήται καί νά έπεκτείνη τόν 
κύκλον τών Εργασιών του πανταχοΰ, κυρίως δέ μέ όλόκληρα φορτία ξυλείας, 
τό έμπόριον τής όποιας, μαζί μέ εύρύτατον κλάδον αποικιακών, άπετέλεσε 
τάς κυριωτέρας ενασχολήσεις του. Μέ τήν άξιοΟαύμαστον αυτήν εργατικό
τητα του, αεικίνητος καί ακούραστες, κατώρθωσε, διά τής εργασίας του καί 
μόνον, νά δημιουργήση περιουσίαν, παρέχων εργασίαν διά καταστήματος ά·
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ποτνακών είς τούς αδελφούς του καί άλλους συνεργάτας, άπεκτησε δέ ζηλευ
τήν θέσιν μέ δύο πολυκατοικίας έντός τών Αθηνών. Αυτός, έν μικρογραφία, 
είναι ό συμπολίτης μιας καί ιμέλος τοΰ Θρακικοΰ Κεντριού, δστις δυνατοί νά 
άποτελέση ένα φωτεινόν παράδειγμα δι’ έκείνους, οΐτινες αγαπούν τήν έργα.- 
σίαν, τήν Ιντιμότητα καί τήν τάξιν. Τήν σημαντικήν περιουσίαν του, όχι μό
νον είς κτίρια άλλά καί είς ρευστά, χρησιμοποιεί διά τήν ένίσχυσιν καί της 
πολυμελούς οικογένειας τών αδελφών καί .συγγενών του, χωρίς, έν τούτοις, νά 
λησμε,νή ,καί τήν γενέτειράν του Σαμοθράκην, ήτις, λόγω τής έγκαταλείψε- 
ώς της, είχε καί έχει ανάγκην, μέ τήν άρχαίαν Ιστορίαν της, περισσοτέρας 
στοργής. Περιβάλλεται ακόμη ό ’Αναστάσιος Τβρζής άπό ένα σπάνιον χά 
ρισμα, τήν αφανή φιλανθρωπκήν δρασιν του, άποφεύγων οίανδήποτε διαφή- 
μιισιν περί τό όνομά του. Αυτό  έδημιούργησε την άδικον φήμην περί έλλει- 
ψεως γενναιοδωρίας, Ινώ άπό την κάτωθι άνταπάκρισιν έκ Σαμοθράκης άπο- 
δεικνύεται τό αντίθετον, δταν μάλιστα αί υποσχέσεις του περί μελλοντικής 
δι’ αυτήν φροντίδας, δ ι’ άνεγέρσεως νηπιαγωγείου κλπ. Θρακικών δωρεών, 
πραγματοποιηθούν. Έγνωρίσαμεν άπό έτών τόν εύγενή καί αγαπητόν φίλον 
καί αιί άπακαλύψεις περί ένισχύσε-ως τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, μάς υπο
χρεώνουν νά εΐπωμεν όλίγας λέξεις διά συμπατριώτην, δατις δύναται νά άπο- 
τελέση άξιαμίμητον παράδειγμα καί δ ι’ άλλους καλούς καί εύπορους Θράκας.

Φ. Μ.
( ’Εκ τής Συντάξεως τών «Θρακικών»)

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΕΡΖΗ 

έκ Σαμοθράκης

Έ γεννήθη έν Χώρρ τής νήσου Σαμοθράκης, Ν. Έ βρου, τό έτος 1890 
καί έλαβε τήν στοιχειώδη μόρφωσιν είς τήν γενέτειράν του.

Έφοίτησεν ε·1; τήν Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης καί ακολούθως είς 
τήν Έλληνογαιλιλικήν ’Εμπορικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης, τής όποιας έ,τυχεν 
απολυτήριον μέ βαθμόν 9,75 έπί 10.

Ή ρχίισε τήν σταδιοδρομίαν του ώς λογιστής καί άλληλογράφος τής Ο. 
'Εταιρείας «Θ. Θεολογής καί Σία» εν ΚωνσταντίΛίτυπόλει.

Ακολούθως έστρατεύθη, ύπηρετήισας είς Καβάλαν. Τό 1916 μετέβη είς 
I Ινωμένας Πολιτείας ’Αμερικής, οπού ένεγράφη εις τήν Αρχιτεκτονικήν Σ χο 

λήν του Colom bia U n iv e rs ity , είς ήν έφοίτησεν επί 2 έτη, Ιργαζάμενος 
είς κινηματογραφικήν έπιχείρησιν πρός συντήρησίν του.
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Στραπευθείς ώς έφεδρος, έπέστρεψεν ©ίς Ευρώπην .καί άπεσπάσθη εις 
Γαιλλίαν, είς -τά Μ ηχανουργεία ίκοβι Ναυπηγεία της Νάντης, εργαζόμενος 
διά τήν Εθνικήν ’Άμυναν της Γαλλίας - Ελλάδος, ώς αναπληρωτής τοΰ Μη- 
χαν-ττΰ Διευθυντοΰ τοΰ Εμπορικού Τμήματος.

Τό 1920 ήλθε ιμέ τρίμηνον άδειαν εις Σαμοθράκην καί Άλεξ)πθ'λιν, ο
πού καί έγκατεστάθη τή έπιμ-ονή τοϋ πατρός του. Έ κεΐ ήσχοΛήθη μέ είσαγω- 
γάς χονδρικώς αποικιακών καί αντιπροσωπείας Τραπεζών ( ’Εμπορικής, Ίο - 
νικής, A m erica E xpress, ’Ανατολής κ.λ.π.), τής Στάνταρτ Π-ετρελ., 
Τσ-μέντων «'Ηρακλής» κ. α., -άν-αιπτύξας ιμεγάλην εμπορικήν δραστηριότητα.

Έ κτοτε έπεδοθη είς τό ξυλεμπόρων, -αποικιακά κλπ. μέχρι τοΰ 1940. Με- 
ταπαλεμιικώς Βσυνέχιαεν- το εμπόριο,ν κλπ., Ιδιατηρών έπιχείρησιν έν Άλεξαν- 
δρουπά?.ε-ι κ. α., θεωρείται δέ είς έκ τών μεγαλύτερων οικονομικών παραγόν
των τής Χώρας καί είναι Διοικητικός Σύμβουλος τής Ε τα ιρείας «Η ΡΑ 
Κ Λ ΗΣ».

Ή  κοινωνική δ-ράσις του, παρ’ όλον δτι είναι εκτεταμένη, έν τούτο;·;, 
δέν είναι, απολύτως γνωστή. Π αρέχει τήν τακτικήν οικονομικήν ένί,σχυσίν του 
είς διαφόρους Συλλόγους, Σωματεία κλπ., ώς καί ίδιά τήν άνέγερσ-ιν ή επι
σκευήν ιέκ/.ιληισιών περιφερείας Άλεξ)πάλεως, καθώς καί άλλων -φιλανθρωπι
κών έργων.

Ή  προσφορά του εις τήν Σαμοίθράκην άπό δεκαετία-; καί εντεύθεν υπο
λογίζεται περί τάς 1.000 χρυ-σάς λίρας, άνεκηρύχθη δέ ώς δωρητής τής Κοι
νότητας δ-ιά τής ΰπ’ άριίθ. 117)12.9.19-5-4 «ποφάσ-εως τοΰ κοΊνο-χικ-οϋ Σ υμ 
βουλίου καί. τής ύπ’ άριθ. 31655)11.10.1954 τοιαύτης τής Νομαρχίας 'Έ 
βρου.

Διακρίνεται διά τήν εργατικότητα του μέχρι -σήμερον καί τήν επιμέλειαν 
τής εργασίας του, έπίισης καί διά τάς -ψυχικά; άρετά-ς του.

Άρχ-αί τής σταδιοδρομίας του υπήρξαν αί:
«’Εργασία καί Οικονομία» —  «Νά δίδω τά ξένα καί νά ζητώ τά ίδικά 

μου», τάς όποιας άΐκολ-ουθιεί μέχρι -σήμερον.
Α ποφεύγει νά  έκμυστηρεύεται τάς σκέψεις του -οσάκις πρόκειται νά έκ- 

δηλώση τήν κοινωνικήν του .δραστηριότητα.
Άντελήφθηιμεν, -δτι πρόθ-εισίς του -είναι νά στολίση τήν γενέτειράν του 

μέ ένα -σχολικόν κτίρι-ον.
Ή  στήλη αυτή, -αφιερωμένη είς τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τής Θ Ρ Α 

Κ Η Σ , επιδοκιμάζει απόλυτα τις -σκέψεις του δπως ή ΣΑ Μ Ο Θ ΡΑ Κ Η  λ.αμ- 
πρύνη τήν έμ-φάνι,σίν της μέ τό Τ Ε Ρ Ζ Α ΙΕ ΙΟ Ν  ΝΗΠΙΑ-ΡΩ ΓΕΙΟΝ, τοΰ 
ό.τοί ,υ τό,σιον έχει α ν ά γ κ η ν  ,καί τό όπ-οϊο-v τόσον θέλει συμ-βάλει είς 
τήν πνευματικήν πρόοδον τής νηπιώσης νεολαίας της.

Έ ν  Σαμοθράκη τή 8.8.19-65 
Γ . Λ.
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Ό  Λόρδος Δήμαρχος τοΰ Λονδίνου μέ μερικούς άπό τούς καλεσμένους του 
κατά  τήν διάρκειαν δεξαυσεως είς τό Δ ημαρχιικόν Μέγαρον πρός τ ι μ /y  
προσώπων, άτινα έβοήθησαυ καταπεσόντας πιλότους τη ς R .A .F . κατά  τόν 
τελευταϊον παγκόσμιον πόλεμον. Ε ίνα ι ό Τ αγματάρχης (δεύτερος έξ άρι- 

στερών) ή κυρία P a u l  C habloz καί ή Δ ν ίς ’Αλεξάνδρα Πούμπουρα.

Ή  ώς άνω φωτογραφία, ή οποία έδημοσιεΰθη είς τοΰ; «Τάϊμ;» τοΰ 
Λονδίνου καί εις διαφόρους Εφημερίδα; τών ’Αθηνών, ιμας παρέχει την εΰ- 
χάριιστον ευκαιρίαν νά έπαινέσιομεν ,κα'ι ημείς μίαν Έλληνίδα, ή π ς διά της 
άνιυτερας μορφώσεως καί τής ήρωϊκής κατά τήν διάρκειαν τής γ.ατοχΐ\ς δρά- 
■ ί <·*ς της, έτίμησε τήν 'Ελλάδα, έκλήθη δέ είς Α γγλ ία ν  καί παρεσημοφ:,ρήΟη 
ι ί ι ΪΛι.κήν τελετήν υπό τοΰ Λόρδου Δημάρχου τοΰ Λονδίνου. Τοϋτο, διά νά 
γι' ν >| γνωστόν οτι κατά τήν κατοχήν υπήρξαν καί Έλληνίδες, αΐ,τινε; είργά- 
οθηπαν άΟορΰβως, ώς ή ’Αλεξάνδρα Ποόμπουρα, τής γνωστής Θ ρακο-Π ον- 
ιιακή οικογένειας, ήτις έξαίρεται από τών στηλιον τών «Θρακικών» καί τής 
άνήκιι δίκαιος έπαινος διά τό άξιΟν «τμήσεως παράδειγμά της.

(’Εκ τής συντάξεως τών «Θρακικών»)
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Λ Ο Υ Κ Α Σ  Μ Ε Γ Α Σ  
ΚΑΛ1ΤΕΧΝΗΣ - Δ Ω Ρ Η Τ Η Σ  ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ό  εξαιρετικά καλό;, ό σεμνός, ό έντιμος, ό αγαπητό; μα; παλαιό; φ ί
λες Λουκά; Μ έγα;, όστι; διεκρίθη ώς μέλο; τοΰ Λ)κοΰ Συμβουλίου και συνερ
γάτη; τή ; Ένώσεως Βιομηχανιών ’Ηλεκτρισμόν καί ώ ; δωρητή; του Θρακι
κοΰ Κέντρου, τό εργον τοΰ οποίου, καίτοι μή Θράξ, ήγάπησεν, μας κατέθλι- 
ψεν διά τοΰ προώρου θανάτου υου, διότι έχάθη ένα: διακεκριμένο; "Ελλην,

Λουκΐς ΛΙέγα;

όστι;, έκτο; τή ; επιχειρηματική; τον δράσεω;, έλάτρενσε πραγματικοί; τήν 
Ελλάδα, άναπτνςα; συνάμα μίαν άξιοθανμαστον ιδιοφυίαν ε ί; τόν καλλιτε
χνικόν τομέα τή ; ξυλοζωγραφική; τον, ώς παρά διαφόρων ειδημόνων διατυ- 
ποΰται.

Ό  ίδιο;, ολίγα; ημέρας προ τοΰ θανάτου τον, άπέστειλεν είς τόν Πρό
εδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τήν κάτωθι επιστολήν:
«’Αγαπητέ μ :ν Κε Μανονηλίδη,

Π ήρα ένα τηλεφώνημα τοΰ γραφείου σας πού μοΰ ζητοΰσε νά σάς δώ
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σω κάτι σχετικό μέ τήν έκθεσί μου. Ε πειδή  ιδέν είναιι κκοκπο νά γράφω εγώ 
γιά  τόν εαυτό αου, σείς δέ χειρίζεσθε καλλίτερου ιέ,μου τόν κάλαμον, σας 
εσωκλείω διάφορα στοιχεία νά γράψητε δ,τι νομίζετε. Σ ά ς ατελλω έπίσης 
μία τεχνοκριτική, ένα πρασπέ,κτους τής Ικθέαεως, πίνακα τά)ν υσων διήλΟον, 
καθώς .καί· ποιες εφημερίδες και περιοδικά έγραψαν σχετικώς καί μερικές 
κρίσεις άπό τό βιβλίαν τής έκθεσεως.

Μέ εξαίρετον έκτίμησιν, φιλίαν καί ιάγάπην,

Λ Ο ΤΚ Α Σ Μ ΕΓΑ Σ

;· Κρίσεις έκ τής έκδέσεως

τοΰ Παρνασσού άπό 2 - 20 Μαρτίου 1965 Λ. Μέγα

Διήλθον άπό τήν έκθεσιν πλέον τών δ .000 ατόμων, άπό τής Πριγκηπίσ- 
σης Διαδόχου, 'Υπουργών, πρώην 'Υπουργών, Βουλευτών, Καθηγητών ΓΙα1- 
νεπιιστημίων, Πολυτεχνείου, άνθρώπων τών γραμμάτων καί τεχνών, μέχρις 
άνθρώπων τοΰ ιλαοΰ, (εργατικών καί αλοι έμειναν, ένθουισιασμένοτ.

Τό ραδιόφωνον άνέφερεν είς έκπομπάς τήν έκθεσιν μέ λίαν κολακευτικά 
σχόλια.

Τά Έλληνικά ’Επίκαιρα έτράβηξαν ζουρνάλ τό όποιον προε&λήθη είς 
κινηματογράφους τής Ελλάδος καί τοΰ Εξωτερικού.

Αί έφημερίδες «)’Αθηναϊκή», «Βραδυνή», «Άκρόπολις», «Τά Νέα», «’Α
πογευματινή», καθώς καί οί επαρχιακές «Νέα Σκέψι», «Φως Λειβαδιάς», 
«Άττιικοβοιωτικός Κόσμος», «Ρουμελιώτικη Τέχνη», «Ελεύθερος», «Φώς», 
«Τά Νέα τής Ρούμελης» καί τά Περιοδικά «Εικόνες», «Γυναίκα», «’Άλφα», 
«'Υγειονομική Φαυή» κ. ά. έγριαψαν παλλά καλά λόγια καί έδημοισίευσαν εικό
νες άπό την έκθεσι.. Ε ίς τό βιβλίον. τής έκθέαεως ανεγράφησαν παρά δια
φόρων τά κάτωθι:

« . . .  Τό έργο τοΰ Μ έγα μέ καθήλωσε γιατί μέ τόσο φτωχά υλικά κα- 
τώρθωισε νά δώση ρευστότητα,, ατμόσφαιρα, χρωματική αρμονία,, πλαστικό
τητα. . . . καί νά πρακαλέση στο θεατή, πραγματική ιέσωτερική συγκίνησι.» 
Ζωγράφος Καρλή —  « Ό  Μέγας είναι άξιος συγχαρητηρίων, όχι μόνον γιά 
τήν πρωτοτυπία τής τέχνης του, άλλά καί γ ιά  τή. λεπτή καλλιτεχνική άιπάδοσι 
τών είκονιιζομένων θεμάτων. Τοΰ αξίζει ένα μεγάλοι ιεύγε. . .» Καθηγητής 
ΙΊαν)ιμίου I . ’Αναγνώστου. —  «συγκινοΰμαι ιδιαιτέρως μ’ αυτό που είδα, 
γιατί είναι μιά ιάποκάλυψι.. .  μ’ δλη μου τήν καρδιά τόν σ υ γχα ίρ ω .. .» Ζω
γράφος Θ. Ααζαρής. —  « . . .  ό Λουκάς Μέγας ανοίγει νέους δρόμους στη 
ζωγραφική. . . γίνεται αναμφισβήτητα ό «μαιτρ» μιάς νέας Σχολής. . .» Δη
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μοσιογράφος Κ. Κ αλογερής. —  « . . .  είναι «συνήθης ό τρόπος τής ζωγρα
φικής τεΰ Λ. Μέγα καί γ ι’ αυτό τόσον αξιοθαύμαστος.. .  πρόκειται περί 
αληθινού καλλιτέχνου, Θερμά συγχαρητήρια. Φ. Μανουηλίδης, πρώην 'Υ
πουργός. —  «Πολλήν συγκίνησιν αισθάνεται κανείς όταν βλέπη τά αξιο
θαύμαστα έργα τοϋ Μέγα. ’Έχουν πρωτοτυπίαν, μεγάλην αισθητικότητα, λε
πτότητα γραμμής καί συνδυασμούς χρωμάτων. . . »  Ζωγράφο; Βασιλείου. —  
«. . . μένω έκπληκτος μπροστά στήν τόσο πιστή άπόδοσι τής έκφράσεως, τοΰ 
βάθους καί τών χρωμάτων, που χωρίς νά υπάρχουν μιλάνε. . . Θερμά συγ
χαρητήρια». Ζωγράφος Παπαδάκη. —  «’Α ξίζει θερμά συγχαρητήρια ό ά
ξιος καλλιτέχνης, πού μέ τή νέα του τεχνική μάς γνώρισε μιά νέα μορφή τέ
χ ν η ς . . .»  Κ αθηγητής Π αν) μ  ίου X. Σγουρίτσας. —  « . . .  καιτάπληξιν μοΰ 
προκάλεσαν τά έργα τοΰ Μ έγα. . . έντονη συγκίνησι πού έπιτείνεται άπό τόν 
θαυμασμό πρός τό νέο είδος τής τέχνης του . . .» Έ π'θεωρητής Δημοσίων 
Έ ρ γω ν  Μ. Πιερρομπάτης.

Ό  ίδιος ό Λουκάς Μέγας έγραφε μέ λίγο λόγια τά  παρά κάτω γιά τό 
είδος αυτό τής ζωγραφικής του:

«Ή  ξυλοζωγραφική, ώς τή (βάφτισα, είναι ένα είδος ζωγραφικής που 
δέν χρησιμοποιεί τελάρα, παλέτα, (χρώματα, πινέλλα, σπάτουλες καί τά πα
ρόμοια. Μ’ αυτή δημιουργώ σ’ έπίπεδες ΐέπιφάνειες ζωγραφικά θέματα μέ 
κατάλληλη προσαρμογή, συναρμολόγηση κι’ επικόλληση, διάφορα ιάνάλογα 
κομμάτια άπό φύλλα ξύλου (καπλαμά). Γιατί ή φύση έχει προικίσει τό ξύλο 
καί πιο ποιου τις ρίζες, μέ αναρίθμητα ανόμοια σχεδιάσματα σέ απαλούς καί 
όμορφους χρωματισμούς ή καί αποχρώσεις. Αύτά λοιπόν τά σχεδιάσματα' καί 
τά φυσικά χρώματα καί μόνο αύτά χωρίς βαφές μεταχειρίζομαι ανάλογα, γιά 
νά συνθέσω ένα ξυλοζωγραφικό πίνακα. Πιστεύω πώς μελλοντικά ή ξυλοζω
γραφική θά μπόρεση νά έξελιχθή, διότι ή προσφορ>ά τοΰ ξύλου σέ απίθανα 
σχέδια καί χρωματισμούς είναι πλούσια. Βέβαια, πρόκειται γ ιά  μιά καινούργιο, 
τέχνη έκφράσεως, πού μέ τόν καιρό μπορεί νά μάς δώιση αρκετά. Τήν εργα
σία μου αύτή ξεκίνησα τό 1956, συνθέτοντας μερικούς πίνακες άπό τήν πα
τρίδα μου Λειβαδιά. Ά π ό  τότε κάνω μιά συνεχή προσπάθεια να τήν καλλι- 
τερεύσω μέ όδηγό τήν πείρα μου, γιατί δέν έχω παρακολουθήσει μαθήματα 
ζωγραφικής. Ή  πίστη μου στήν ξυλοζωγραιφική μέ έκανε νά δημιουργήσω 
αυτούς όλους τούς πίνακες πού εκθέτω. Νομίζω ότι προσφέρω κάτι πρωτότυπο 
καί καινούργιο στή χώρα μας, πού άλλος δέν προηγήθηκε. Ά ν  πέτυχα στο 
έργο μου αύτό, τώρα έναπόκειται σέ σάς νά τό κρίνετε».

Λ. Μ.



Πχραθέτομεν κατωτέρω συνέχειαν λαογραφικώιν στοιχείων περί Σου- 
φλίου τοΰ έκεΐ Δημοδιδασκάλου καί συνεργάτου μας Κίσηγητοϋ τής τοπικής 
έπιτροπής κ. Χρήστου ΙΙαπασταματίου— Μπαμπαλίτη, δστις μέ φιλόπονου 
προσπάθειαν γράφει, κατά καιρούς, Αξιανάγνωστα περί τής πατρίδος του.

Λαογραφικά Σουφλίον»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τό νά γράψη κάνεις «λαογραφικά», δέν είναι τόσο εύκολο, δσο φαίνε
ται. Καί παρατηρούμε δτι: ια) Είναι μερικοί που τά περι-φρονούν, νομίζον
τας δτι δέν έχουν λογοτεχνική άξια! Μπορεί νά γράψη κανείς δσα θέλει, 
λ έ ν ε .  Μά άς επιχειρήσουν, καί τότε, τά «λ έ μ ε».

"Ομως, δέν θά ιέπιχε ι ρήσουν! δ ) Είναι καί άλλοι που επιχειρούν γρά
φουν, καί μή έχοντας τό «γνώθι ισαύτόν», νομίζουν δτι, δσα έγραψαν είναι 
άριστα, καί σώνει καί καλά πρέπει νά δημοσιευθαΰν! Άλοίμονο άν επιχεί
ρηση κανείς νά διόρθωση τά γραπτά τους! Τους τά χάλασε! Κ ι’ αυτοί, 
άμα τά δοΰν δημοσιευμένα καί τά συγκρίνουν ιμέ άλλα-, πράγματι καλά, εί
ναι- 'βέβαιον δτι θ’ άπογοητευθοΰν. 'Επομένως, καί κοπιωδέστατη εργασία 
είναι, καί μεγάλη φροντίδα καί πείραν απαιτεί, καί Ικανότητες πλεΐστες 8- 
σες, είς τό πώς θά συλλεγή τό υλικόν, άλλά καί πώς θά διατυπωθή, ώστε νά 
είναι εί δυνατόν άψογον λογοτεχνικώς καί αρεστόν κατά τό μεγαλύτερον πο>- 
σοστόν τοΰ αναγνωστικού κοινού.

"Ενεκα προσφάτου σοβαράς ασθένειας ιμου, μή δυνάμενος νά συνεχίσω 
μέ ταχύν ρυθμόν τά «Λαογραφικά» μου, παρεκάλεσα νά γράψη δσα γνωρί
ζει, ώς έκ τής ηλικίας της, καί δύναται, ώς έκ τής 'σχετικής μορφώσεώς της, 
ή αδελφή μου Παναγιώτα Παπασταματίου —  σύζυγος Ί .  Μέρμηγκα, συν
ταξιούχος διδαακάλισσα, γ ιά  νά αποτελόσουν— ως θέλει— ένα μνημόσυνον γιά 
τό μονάκριβο παιδί των, πού πρό ολίγων ετών, κακή τή μοίρφ, έχασαν, τό 
Βασιλάκη Ί .  Μέρμηγκα.

Προσπάθησα νά διορθώσω δσον ήτο δυνατόν καί δσο θά  επίτρεπαν οί 
λόγοι πού άνέφερα πιο πάνω, άλλά άφησα ακέραιο τό αφηγηματικό ύφος καί 
τό λεκτικό, μέ τήν παράκλησιν δπως οί άναγνώσται προσέξουν στην ουσία 
καί ό'χι στά παρατηρούμενα φραστικά τινα σφάλματα.

Χρ. Παπασταματίου —  Μπαμπαλίτης

Σουφλί 25 )1 2 )6 3
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" Χ Α Ρ Α ,, “Η ΓΑ Μ Ο Σ ΣΤΟ Π Α Λ Α Ι Ο  ΣΟΥΦΛΙ

Καθώς ό αρραβώνας, έτσι και ή «χαρά» αποτελεί συνέχεια τοΰ πρώ
του, καί θρησκευτικώς καί κοινωνικώς, καί μάλιστα, είναι τό αποκορύφωμα 
τής ευτυχίας τοΰ ανθρώπου πάνω στη γή. Γ ι’ αυτό, ,στό γάμο βλέπουμε τις 
πιο αυθόρμητες ψυχικές έκδηλώσεις δλων τών προσώπων πού έχουν σχέσι 
μέ αυτές. Δηλ. τοΰ γαμβρού, τής νύφης, τών πεθερικών, τών κουμπάρων, τών 
συγγενών, μά καί τών φίλων.

Ό  αρραβώνας, σάν απαρχή τοΰ γάμου, στά χωριά λέγεται καί «σέβα- 
σμα». Καί αντί νά λένε άρραβωνιάστηκε κάποιος, άκοϋτε νά λένε: «'Έμαθες; 
Σιιβάσκι ου Γιώργης, τ’ κύρ Προέδρου τού πηδί» —  Θέλουν νά ποϋν, άρ.ρα- 
βωνιάσθηκε καί λένε σεβάσθηκε, διότι μέ τόν άρραβώνα απέκτησε το σεβασμό 
τών άλλων χωριανών. Ά π ’ έδώ κι’ έμπρός τά λόγια του ,καί οί πράξεις του 
θά είναι σεβαστά, διότι θά  είναι απερίσπαστος, άπό τά άποοσχολούντα κάθε 
νέον φυσικά, ζητήματα, κυρίως έρωτικά. Τώρα αυτά θά ανήκουν στο παρελ
θόν. Μέ τό γάμο δέ μάλιστα, γίνεται κανείς π ιό ,σοβαρός καί πιό θετικός. 
Αυτή είναι ή άντίληψι τοΰ λαού στο ζήτημα τοΰ άρραιβώνα καί γάμου.

Ά λλ’ ό γάμος ονομάζεται καί «χαρά» διότι είς εκείνα μάλιστα τά χρό
νια, προ 100 καί πλέον ετών!, μέσα στήν πικρή σκλαβιά καί στο βαθύ σκο
τάδι τής άμάθείας, ό γάμος ήταν ή μοναδική χαρά τοΰ νέου.

Καί στήν περιγραφή τοΰ εθίμου τής «χαράς» στο παληό Σουφλί θά τήν 
δώσουμε, δπως καί γιά τόν αρραβώνα, σέ μορφή ένός σύντομου «σκέτς», μέ 
πρόσωπα πού θά  μιλοΰν στήν παιληά Σουφλιώτικη. διάλεκτο. Μάλιστα δέ, καί 
μέ άρσι άρχικώς μιάς παρεξηγήσεως πού ήτο συνήθης καί τότε, μά συχνά 
καί τώρα, στο πρό τοΰ γάμου χρονικό διάστημα, μέ ζητήματα πού παρεμβάλ
λουν διάφοροι καλαθεληταί!

Δέν είναι εύκολο δέ νά άναπαρασταθή τό γεγονός σ’ δλες τις λεπτομέ
ρειες, άλλά μόνον στά κυριώτερα καί σημαντικώτερα στοιχεία τοΰ έθίμαυ τοΰ 
γάμου. Διότι, πρέπει νά ληφθή ύπ’ ό'ψιν δτι οί προετοιμασίες τοΰ γάμου διαρ- 
κοΰααν δσο καί δ άρραβώνας, δ δέ κυρίως γάμος μίαν έβδομάδα— άπό τή 
μιά Δευτέρα ώς τήν άλλη— δπότε γινόταν τά τελευταία γλέντια.

«Χαρά», λοιπόν! Χαρά τοΰ γαμπροΰ καί τής νύφης, χαρά τών πεθερι
κών που θά γίνουν παποΰδες μέ τά έγγονάκια στά γόνατα, χαρά τών αδελφών 
πού θά ελθη κι’ αυτών ή σειρά νά παντρευτούν,, γιατί ή σειρά αυτή τότε έτη- 
ρειτο αυστηρότατα. "Ομως καί σήμερα, δέν λείπουν’ περιπτώσεις αδελφών 
πού έμειναν γεροντοπαλλήκαρα, έξ αιτίας πού γιά  κάποιο λόγο δέν παντρεύ- 
τικαν α ί άδελφαί των, καί τών οποίων φυσικά είναι προστάται καί στήριγμα.
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Και τώρα, έπί τό ί'ργον. Στό κείμενο. είχαμε ϋπ’ ό'ψιν τήν αφήγηση της 
αδελφής μου, δπως αυτή τα ήκοοσε από τή μάνα μας, ή δπως αυτή θυμάται 
σάν ηλικιωμένη.

Δέον νά σημειωθή έπίσης, δτι δ γάμος έγίνετο σχεδόν πάντοτε κατά 
τό διάστημα τοϋ χειμώνα ή τοϋ φθινοπώρου, μέ τό τέλος τής συγκομιδής καί 
μέ τά νέα κρασιά!

Σ Κ Η Ν Η  Α '

( Ή  σκηνή παριστάνει δωμάτιο Σουφλιώτικου σπιτιοΰ, μέ τήν παλαιά 
έπίπλωση· μέ τζάκι, μέ εικονοστάσι, καναπέδες κ.λ.π.).

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α : Χρύσου, Καλούδα, συμπεθέρες.

X  ρ ό σ  ο υ. (Καθισμένη μπρος στό τζάκι, μέ τό χέρι στό μέτωπο, 
σκυφτή, μονολογεί:)  Οϋ π’ άνάθ ιμά τς ντουσμαι έοι τ’, τί πήγαν νά μάς 
κάμουν. (Κάνει τό σημείο τοϋ Σταυρού). Βουήθα Χριστέ μ’ κι Παναγιά. 
Νικκλησιά πήρε ν’ άπουλνάει, κι συμπιθιράμ’ δέ φάνκι’ κόμα.

Κ α  λ ο ΰ ό α.: (Χτυπά τήν πόρτα, μέ τήν παλάμη). ’Ό ϊ, συμπιθιρά! 
ποϋ εισι συμπιθιρά,α,α,!

X ρ ύ σ -ο υ. (Σηκώνεται καί προχωρεί στήν πόρτα). Ί δ ώ , εϊμι. Γύρ- 
σα άγλήγουρα ποϋ τ ’ν Ίκκλησιά, κ ί συ καιτιρώ. ’Έλα νά κάτσουμιν ιίδώ στήν 
πά ρσ τιά 1, νά γυρίσουμιν άνάπουδα κι τίπουτας γιά  τ ς  ντουσμανέαι.

Κ α λ ο ϋ δ α .  (Ν ά  γυρίσουιμι τς ποδιές μας, κί τά διστιμέλια μας. 
(Τ ά  γυρίζουν).

X ρ ύ σ ο υ. Κ ί τά  πισκέφαλά μας (καθόταν κάτω. Σ έ  χονδρά προισκέ- 
φαλα’ τά γυρίζουν). ’Ανάθεμα τς οϋχτροί τ’. Έ τ σ ’ ( ι)  νά γυρίσ’ (η ) γλώσ
σα τς άνάπουδα.

Κ α λ ο ϋ δ α. Δώσι μ’ κι τού μασιά νά γκαζγκαλίσου τς στάχτ (η ), 
νά πάη δλειά μπρουστά.

X ρ ύ σ .ο  υ. (’Ενώ έτοιμάζει τά σύνεργα γ ια  καφέ). Νά, πάρτουν.
Κ α  λ ο ύ δ α. Δώσι μ’ κι τού μασιά νά γκαζγκαλίσου τς στάχτ’ (η,), 

δλειά. Ά νάθιμα τς μιζαθίρδτς τ’.
X ρ ύ σ ο υ. ("Α χ μουρή Καλούδα, τ’ ήταν αύτά. Τέσσιρα χρόνια κι- . · 

ραϊσμένα2 τά πηδιά μας. Τ ί άγάπ’ (η ) άπ’ οΰχαν, κι τώρια ’ίσια στού χα-

1) «Π αρστιά» =  Λ έξι πού Ιμεινε στύ στόμα τοΰ λαοϋ, άπο πανάρχαια χρόνια 
δπω ς τύ  «άπείκασα» έννόησα, παρά τήν έστίαν.

2. Κιρασμένα =  άρραβωνιασμένα.



124 ΛΑΟίΓΡΑΦΙιΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ζήρκου, νά τά χαλάσουν κι νά ιμή θέλουντη. "Αμα ιμάς τά κατάφίραν ά! 
Ποιος τά θαρροΰσι ’φτά.

Κ α λ ίο. ύ 5 α. Νά ξέρς συμπιθιρά, προυχτέ στούν καφινέ, ίκεΐ π’ 6- 
πιζαν τά χαρτούδια Πασκάλς μί τ ’ ίκείνου τού μασκαρά τούν Κουσταντή, μά- 
λουσαν γιά τού π η γν ίδ (ϊ), κί τί δέ φανάχκαν. Ούχ αλλά, ρ έ 1, Σένα γιακλή 
σ’ άπ’ <π«ίζ’(ει) καρύδες μή τά πηιδιά! Κ ι τήν κόσιαξι Πουτιόλς νά τς κα- 
πτήσ’ (η ) τ ;  καρύδις’ πού τούν κόρφουτς. Κ ι έβανι κ ι τά  χέρια τ’. Πάνι νά 
ρ ο υ τ ή η σ ς τήν κάκου τ’(η ) Μηλιά νά σ’ τά πή. Π ήρις κι σύ μιά, 
.τώχ’(ει) στόμα θάν παιπούτσ’ (ι) κι γλώσσα θάν ψαιλίδ’( ι) .  Κείνον τ’ (η ) μίγ- 
γου, ’κείναν τ’ ράντου, κείνουν τού μαυρουκαργκάντζαλου, κι τί άιλλου νά βάλς 
μί τού νοΰ σ’. "Οσα φύλλα κι κλαδιά, είπι παληου^Κουσταντής γιά τού καϋ- 
μένου τού κο.υρίτσ’ ( ι) .  Σκώνιτη Πασκάλς, γανιασμένους κι πάει νά ρου- 
τήσ’ (η) τ ’(η) Μηλιά, κί ποιόν άλλουν Ιδέν ξέρου. 'Ό τ ’(ι) τοδπαν τι πίιστιψι. 
Τού βράδ’ (υ) ήρθι .σπίτ’( ι) ,  πουλύ γανιασμένους, κι χίρσι νά φανάζ’(η ) :  
Δέν τ’ ιθέλου αύτήναν! Λέ θά γίνουν τά στεφανώματα! ΕΙνι βρώμα! Δέν κά
μει ν γιά τή μένα. Νά πάη νά 6ρή άλλουν. Ρώ τατι κί τήν κάκου τ’ (η) Μη
λιά. —  Μή κάμς έτσ’ (ι) 'βρέ πηδί. Είπαμε γώ κ ι μπουμπάς τ. Αύτά είνι 
μιζαβιρλίκια. Εΐνι λόϊα ντουσμανέϊκα. Τού κουρίτσ(ι) εΐνι άξιου κί τίμιου. 
Φκιάν’ (ει) κείναν τήν πίττα, νά πθ-αμί (δ ε ίχ νε ι)! Κείνου τού ψουμί, θά μή
λου ! Κείνα τά πέτουρα, θάν τσιγαρόχαρτα! ’Κείναν τήν πάστρα! ούλα λάμ
πουν! Έ γρ α ψ ι στούν αργαλειό τόσα σπαργάτσια! Γύφανι τόσα κί τόσα! Τί 
σπαθουτά, τί καραμιλουτά, τί ψηφουτά, γ ίκ(ου) τσέργις, χρυσουχέρα π’ δέ 
ματαγέντη. Κάμα τί θέλς; Κ ί μάς τάπι τά χαμπέρια γιά τούν Κουσταντή ,κί 
νείναν τ ’ (η) Μηλιά, άπ’ δέ ιθέλσαμι τ’ θυγατέρα τς, γ ιά  νύφ’(η ) , κι γάνιασι. 
Τρόμαξαμι νά τού καταπείσουμι τού πηδί.

X ρ ύ σ ο υ. ’Ά ς  πιοϋμι τούν καιφέ μας τώρα νά μή κρυών’ (ε ι) , νά 
κατέβουν κί τά φαρμάκια!

Κ α λ ο ύ δ α. Σ ’πουλλά ’τ ( η ) 2. Θιός νά τά φέρ’(η) διξιά  κ ι νά 6ου- 
λώσ’ (η) τά στόματα ’πού τς ντουσμάνδις.

X ρ ύ σ ο υ. ’Αμήν. Θιός νά δώσ’ (η ). "Αμα κί θκή μας, τί έπαθι! 
Άντάμουσι τούν ΓΙαακάλ’(η ) στούν τσιουσμέ. Ο ύτι καλησπέρα, ούτι χουρα- 
τάν3. Τήν κύτταξι άγρα— άγρα, γύρσι τού κιφάλ’(ι) τ ’ .αιακεΐ κί χάθκι θάν 
καπνός! Θαμάχκι τού καύμένου τού κουρίτσ'(ι) ! Ή ρ θ ι σπίτ’ (ι) μ ί τά δά- 
κρα. Μάς τάπι κ ι μάς, κί γάνιασαμι ούλ’ (ο ι). Τ ί τούν έκαμα γώ τούν άβα- 
νάκ’ ( η ) ; "Αμα 8έ μ ί θέλ’ (ει) αυτός μιά φ ’ρά, γώ δέν τούν ιθέλου δέκα φου- 
ρές.Σ  (η )μάδ’(ι)  γιέσκους, τσμάδ’ (ι) πληατσϋοόκας! "Αμα ε ΐχ ι γνώσ’ (η) 
δέ θά πίστιβι στά μαναφούκια. Κ ί τότις τσ’ είπα: Μή λιές κουρίτσι μ’ λόϊα

1 =  μωρέ. 2 =  Ε ίς  πολλά ίτ η . 3 =  κουβέντα.



ΧΡ Η,ΣΊΙΟΥ ΠΑΠΑΣ ΤΑΜΑΧΙΟΥ —  ΜιΠΑΜΠΑΛΙΤΗ 1 2 5

ατουν αέρα. Κάμι καλά κιούλα 'Οά γισκίσουν. ιΙ Ι«·ιο Οά βρής χέτοιουν λέβιντα; 
Κι καλά «π* πρόφταισαν Μούτιου κ). Νιάτσιου, κι βρήκαν τα’ άκρις κι. τά 
γίσιασαν μιά χαρά.

Κ α λ ο ν  δ  α: Κ ι τώρα σνμπιίΟιρά, ά<(χιν δέν μπόρσαν νά χαροΰν 
ΜΓουτςμανέοι, ν’ άναπιάσουμι τ’ (η) χαιρά.

X ρ ύ ισ ο υ: Καλά, συμπιΟιρά. (Πρώτα ου Θιάς. Έ τ σ ( ι )  ά ; γέν’ (η ).
Κα λ ο υ δ α: Γώ τώρα αίμα πάνου ισπίτ(ι), Οά φανάξου κι κάνα δυο

κουρίτσια γιά γιιαρντ'ιμ(ι), κ ι θά ζ(η)μώ σαυ τήν κλοΰρα. ’Π όψι τού βράδ’ (υ ), 
θά τσακίσοιμι τον ψουμί. Ούλα έτοιμα τάχουμιν κι μεΐς κι σείς.

X ρ ν σ ο υ : ΝαΙ γιά. Μ’ πώς! Ούλα έτοιιμα τάχαυμιν.
Κ α  λ  ό  ό  δ α: Θά ψήσου στούν ταβά τήν κλοΰρα. Θ ά βάιλον άπού ψλά

τρία κλουρέϊνια άθρουπούδια! Έ ν α  νά τον φάρ νύ φ (η ), κ ι τά δυο θά δώστι 
οτά κουρτσούδια απ’ Οά τήν τσακώνουν στ’ (η) χαρά. Τον βράδ’ (υ) Οά νά 
’ρθουν Νιάτσιου ιμι τού Γ ιώ ρ’(η )τσ  Μούτιευς, κι Γιώρς, ιμπρουστά σιτν ει
κόνα, θά τσακίσ’ (η) σταυροντά τήν κλοΰρα, ψλά στον κωράλ’τ’. Τού ταχυά, 
θά τήν κόψην κουμμαΐτούδια, κί θά τ’ (η) μοιράστιν γιά  κάλιίσμα, μ ι δυο τρία 
κουρτσούδια, ο ι ούλνους τς  μαχαλάδες, νά ξέρουν. Παισικάλς, Οά πάϊ) στ’ νν- 
φούδα νά χουρατέψουν λίγου γιά τ’ (η) χαρά, τιέχοιυν νά ποϋν.

Πόψι, Οά τούν προτιβουβίσουμιν μ ι μιά κλοΰρα ιστού νοΰνον, κι τού Σαιβ- 
βάτου τού βράδυ, ένα μπουκάλ(ι) ρακί κι ζαχαροΰδις.

X ρ ΰ α ο ν : Μεΐς θά ’ταμάσουμιν τά  φαηά γ ιά  τς φλές. Τήν Τι-
τράΐδ’ (η ) , θ’ άπλώσουμιν τά ρούχα ατού κιλάρ’ ( ι) ,  ν’ άρΟουντι νά τά γλέ- 
πουν. Τήν Π έφτ’ (η) θά καλέσουμιιν τά κονρίτσια, ν’ αρθούν νά διπλώσουν 
τήν προίκα. Γώ θά τά ψλέψου τραχανά*·. Κ ι τήν Παραισκιβή, Οά καϊτιροτιμι 
νάοιτιν νά τήν πάρτι ΰστιρα ’πού τού μ ισ (η )μέρ’ ( ι) .  Δώδικα μιισάλις έχου- 
μιν, χώρια στρούμπις.

Κ α λ ο ύ δ α: Μεΐς στ’ (η) χαρά Οά φλέψσυμι τούν κόσμου γιαχνί
μί ιμπουλγκούρ’ ( ι).

X ρ ΰ σ ο ν: Τού Σαββάτου - βράδ’ (υι), Οά κάιμουιμιν .τς γΐκνις. Θά
βάλουμιν τού τάσ’ (ι) μ ί τ ’ (η ) γίκνα στ’ (η,) μέσ’ (ηι) στού τραπιζουδ’ ( ι) ,  κι 
θά βάψουν ούλα τά κουρίτσια τά νύχια τς, κ ι λόϊρα - λόϊρα θά χουρέβονν μί 
τά τραγούδια. Τήν Κυριακή μί τού καλό, Οκό σας τού κουρίτσ’ (ι)  μας. 
’Ά ϊντι νά (μάς ζήσουν ν’ ασπρίσουν νά γμράσουν!

Κ α λ ο ΰ ιδ α: ’Αμήν. ’Πού τ:ιύ στόμα σ’ κι στ’ Θιγοΰ τού ’φτί. (Σ υ γ 
χαίρουν άλλήλας). Κ ι μεΐς τού Σαββάτου - βράδ’ (υ) Οά κάμοιιμιν γίκνις, 
δ,πους σείς. Κ ι γειτόν’ (οι) κι συγγινεΐς, κι ιφίλ’ (ο ι)’ δός του χουρόν ούλ’ (η) 
νύχτα, κι τά  κουρίτσια μι’ τ ’ (η) γίκνα ατά νύχια. Κρασί κ ι μιζέδις, μπόλ(ι)- 
κα. ’Αλήθεια, σύ τ ί λαλήματα άρέειζς. 'Γώ άρέζου τά διουλιά.

Χ ρ υ σ ό ν :  'Ό τ ’ (ι)  εΐνι, δέ μί πειράζ’ ( ε ι) . Νταούλια άς εΐνι, ζα,μά-
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ρα άς είνι, ϊλκουτές μί τ’ λύρα /τ’ ας «ΐνι! ’Ά κσ ι! Διφτέρα θα κάμτιν; ΙΙέτ ι νά 
ξέρουμιν!

Κ α  λ ο ύ δ α : Π ώς μαίθέ! γέντη νά ιμή κάμ-οιυμιν; Ίτοιμάζουντη
’που τώρα τά καρναβάλια!

X  ρ ύ  ·σ ο ν: Τότις, νά ’ταιμάσουμιν « ί -μ-εΐ; τού ρακί, τς μιζέδις κι τά 
γλυκά.

Κ α  λ ο ΰ δ α : (Έ νώ  -σηκώνεται γιά νά φ ύγη ). ’Ά ϊν τ ι δά* πουλλά τά
ετ(η ), νά μάς ζήσουν! κι τέτοιαυν κηρό (μί τ’ άγγουνούδ’ ( ι) .  Γώ ’πού τώρα 
θά φκιάνου τά σπαργάτσια.

X ρ ύ ο  ο υ: (Έ νώ  τήν αποχαιρέτα μέ θερμή χειραψ ία). 'Ώ ρα  σ’
καλή συμπιθιρά, κ ι Θιός βουηθός. Μί γειά, (μί χ α ρ ά !

(Αυλαία).

Σ  η ιμ ε ί ω ισ ι ς: Παραλείπω τή -σκηνή τοΰ -σπασίματος τ :ΰ  ψωμιού
καί τής χορ-οεσπερίδος, τής «γίκνας», πού γίνονται καθώς ακριβώς μίλησαν 
άνώτέρω αί δύο -συμπεθέρες, καί παραθέτω τή σκηνή τού διπλώματος τής 
προίκας.

Σ Κ Η Ν Η  Β '

(Πρόσωπα, 10—-12 κορίτσια, φίλες τής νύφης. Ή  ισκηινή ιστό ίδιο ’δω
μάτιο, ιμέ τήν ίδια έπίπλω-ση, έπί πλέον 10— 1:2 πήλινες πιαιτέλλες. ’Αντί τρα- 
χανά, χρησίμοπο-ιοϋμε ψ ίχα τ|>ωμι-εΐ. Ή  Χρύσω κι ή Τριάδα μπαινοβγαίνουν, 
κουβάλόντας τ ις  12 μι-σάλες καί τις στροϋμπες).

Τ ρ ι ά δ α : Ούλα έτο’ίμα μαλλή. Ν ά [προυβουδήΐσονμι νά φανάξουμιν
τά κοτιρίιτσια;

X ρ ύ ο  ο υ: Κάτσι νά ξιαιπο-στάισουιμιν λίγου κι θά ναρθουν κεινις
μοναχές τς. (Κάθονται, καί σχεδόν ιάμέσως ακούονται βήματα καί φωνές).

Τ  ρ ι ά δ α: "Α ! νά τ ις’ έφτασαν κι’ δλας.
X ρ ύ σ ό υ : ΤΩ ! καλώς τις κί μαλώσ’ -τις. Π άρ’ τ-ούν κόπανου κί δός

τις.
"Ο λ ε ς μ -α ζ ί: (γελαστές καί χαρούμενες). Καλησπέρα σας!
'Έ  ν α  κ ο ρ ί τ σ ι :  Νά. ζήσουν!
’Ά  λ λ ο κ ο ρ ί τ -σ ι : Ν ά  ζήισουν, νά -γηράσουν κι έναν γκάτζιου

ν’ άγουράσουν!
...1 Ά  λ λ -ο κ ο ρ ί τ σ ι: Ή  ώρα ή καλή! Στιριουμέν’(ο ι) .

X ρ ύ ισ ο υ: Νά δώσ’ (η ) θ ιό ς , κι στί -σάς, τέτχις χάρις.
'Ό  λ ε ς: ’Αμήν!— ’Αμήν. (Γέλοια, δυνατά).

. Τ ρ ι ά δ α: Τώρα νά κνήσσυμι ντ’ δλειά μας!
"Ε ν α κ ο ρ ί τ  σ ι. Τ ώ  θά μιτρήισου κι θά  διπλώ-σευ τά ’πκάμισα.
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’Ά  λ λ ο κ ο ρ ί τ σ ι: ΊΥο ιΟά πώρου τά καφτάνια.
» » ΊΥο τς πουδιές.
» » ΊΥο τά διστιμέλια.
» » ΊΥο τά φισουφόρια.
» » ’Γώ τς μιντένις κι τς γίκ’(οι).
» » ’Γώ τς πιτίσέτις.
» » Τ ώ  τά σιντόνια κι τά χράμια.
» » Τ ώ  τά σινιτιρλίκια.
» » Τ ώ  τά πνακότια κι τς ψουμουμέσαλις.
» » Τ ώ  τά χράμια κι τις τσέργις.
» » Τ ώ  τά δουρίδια κι τ'ις στρούμπις.

( ’Έτσι, ή κάθ®μιά κοπέλλα κάνει πώς μετρά καί τακτοποιεί τά ανωτέρω 
είδη ρουχισμοί, και σέ λίγο αρχίζουν ή κάθε μιά τους νά λένε;)

Π  ρ ώ τ α  κ ο ρ ί τ σ ι: Σαράντα πκάμσα. 10 άσπρα χειρίσια, 10
άσπρα φιιλ'μέν’( ι ) ,  δυο (2 ) μιταξέϊνια γυφαμένα, τρ ία  κλουσμένα, 3 ψα
λίδια (υποκάμισα μέ σχέδια "ψαλιδιών στις αδγες), πέντι (6 ) γιράνια χει
ρίσια, πέντι μπσυχασέϊνια, δυο κόκκινα χειρ ίσ ια! Μπράβου τ ς !

“Α λ λ ο υ κ ο ρ ί τ σ ι :  Είκουσι καφτάνια, δυο άτλαζεύνια, δυο σα-
λαμαιιζέΐνια, πέντι ιμαλλίσια γυφαμένα καφαισουτά, δυο σαντρατζέϊνια, δυό 
καντιφέϊνια, τρία λαιχουρέϊνια, (μέ σχέδια έκ Λαχώρης τών ’Ινδιών), τρία 
χειρίσια γιράνια βαμπακιρνά, κι ένα σια-α-κέΐνιου.

’Ά  λ λ ο κ ό ρ ί τ  σ ι: Οΰγδόντα (80) πιτσέτις, εΐκουσ’ (ι) άσπρις
χειρίσις, σαράντα γιράνιες χιειρίσις (ιμπλέ σχεδίου έξ ’Ιρά ν), κι εϊκουσ’(ι) 
ψηψουτές άσπρις.

’Ά  !λ λ ο κ  ο ρ ί τ  σ ι: Έ ξ ’(ι)  ψουμουμέσαιλις γιά τοΰ φαί, ει-
κουσ’ (ι)  μισάλις γιά ρούχα, δυό σκαφιδόπανα γιά τοΰ ζιμουμα, κί 3 πνα-
κώτια.

’Ά  λ λ ο κ  ο ρ ί τ σ ι: Δυό γίκ’ (ο ι), πέντι χράμια, εφτά χειρίσια
σιντόνια κί δυό ψηφουτά, ίννιά τά  οΰλατς.

’Ά  λ λ ο κ ό· ρ ί τ  σ ι: Εΐκουσ(ι) πέντι μσουφόρια, πέντι γιράνια,
πέντι άσπρα μί καφασούδια (κοορώ), πέντι Λαχουρένια, πέντι άσπρα χει
ρίσια μ ί γιράνις γραμμές, κί πέντι μαλλουβάμπακα.

’Ά  λ λ ο κ ο ρ ί τ  σ ι: Δυο κίτρινα μπιντινουδια μάλλίΐσια, δυό γ ι
ράνια βαμπαρκινά, κί δυό μαύρα σαϊακέϊνια.

’Ά  λ λ ο κ ο ρ ί τ σ ι :  Δυό πονδιές ιθυμιαιτοί, δυό καρμπζιές)1) ’ δυό

1. Κρατούμε στό σ π ίτ ι δύο ποδιέσ σε βυζαντινά σχέδια «θυμιατοί» καί «καρ- 
μπζές»  θαυμαστά δείγματα  τέχνης καί υπομονής.'
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σαντρατζέϊνις, δυο χαίλέϊνις, πέντι γιράνις, πέντι μαύρις χειρίσις, πέντι Λα- 
χουρέϊνις, πένα  άτλαζέϊνις, δυο σαμαλαιτζέϊνις.

’Ά  λ λ ο κ  ο ρ ί τ  ο  ι : Τριάντα διστιμέλια, (δέκα μιταξουιτά, δέκα Λα- 
χουρέντα, κ'ι Ιδέκα βαμπακιρνά, οδλα ιάγουρααμένα ’που ταί> μπιζουριάν’ (η ).

’Ά  λ λ ο κ ο ρ ί τ  σ ι: 'Έ να κουνταυγούνήι) σιαϊκακένιου, ένα τσου-
χέϊνιου, ένα πιλιουζέϊνιου, κι μιά γούνα ά σ π η ρ ( ') , πιτσέϊνια.

Ά  λ λ ο ,κ ο ιρ ί τ  ισ ι: "Εξ’ (ι) ζιβγάρια μέστια, κι έξ’ (ι)  ζιβγάρια 
κόντζια.

’Ά  λ λ ο κ ο ρ ί :τ ισ ι: Είκουσ’(ι)  ζιβγάρια τσιαράιτιια <θκά τς, κί δέκα
τ’ άντρου τς, πλιγιμένα ατού χέρ’ (ι) ιμ.ί χειρίσιου κίτιριπλίκ’( ι) .

’Ά λ λ ο  κ ο ρ ί τ σ ι :  Δυο μαγλίκις, κ ι ετκουσ’ήι) μαντήλια. Μιά
στ ρούμπα γιά παρταλότσιργις (κουρελιές), μιά ιστιρούμπα ισι-ντιρόπανου, μια 
στροήμ,πα ’πού άσπρου χειρίσιου κί μιά ’που σιάίάκ’ ( ι) .

’Ά  λ λ ο κ ο ρ ί τ σ ι :  Κί σώθΐκαν! Τώρα νά ράψαυμιν τς μισάλις κί
τς στρούμπις. Βιλόνις πήραμιν μαζί μας ’που τά σπίτια μας. Τρανές, σακ-
κουράφις.

(Κ αί αρχίζουν τώρα τιί ευχές, ένώ (συγχρόνως σκυφτές ράβουν).
" Ε ν α  κ ο ρ ί τ  σ ι: Μπράβο σ’ Τριόδου. Κ ί ιμί τού πάραπαν’. Νά

ζήησς.
"Α λ λ ο κ ο ρ ί τ σ ι :  Νά  ζήησς Τριόδου, νά τά χαίριση. Χρυσά

τά χέρια σ’.
"Α λ λ ο κ ο ρ ί τ σ ι :  Παρταλούδια νά γένουν.
’Ά  λ ,λ ο κ ο ρ ί τ σ ι :  Ν ά τά κατροΰν καμιμιά δικαρά γκζάνια!
’Ά λ λ ο  κ ο ρ ί τ σ ι :  Κ ί νά τ ά . . .  λιρώνουν. (Γέλοια δυνατά. . . ) .
X ρ ύ σ α υ : Τ ί γιλάτι μ,ουρή ούλις σας ’έιτσ(ιι) γκ ιβρέτ(ι)κα ;
Μ ι ά  κ ο π έ λ λ α: 'Ό τ ’ (ι) γιίλοΰμι. Σ ύ  Ιδέν κάμ’ (η,) ν’ άκούησς.
Τ  ρ ι ά δ α: Τώρα νά /τ’ άραδιάσουμιν ούλα στούν Κισέ, κί νά φέρου-

μιν τούν τραχανά.
(Φέρνουν ΐέν πρώτοις μιά χάλκινη λεκάνη, τό «λιγέν’(ι)» , καί μιά χάλ

κινη κανάτα, τό «^ιιάρ’ (ι)» , καί μιά μετά την άλλη νίβονται καί σκουπίζονται. 
’Έπειτα κάθονται, κάτω, στρώνονται οί «μισάλες» (πανιά φαγητού), τοποθε
τούνται εμπρός των πήλινα πιάτα γεμάτα τραχανά, (πληγούρι βραστό μέ 
λάδι, σάν κρέμα), καί αρχίζουν νά τρώγουν ιμέ τά  δάκτυλα, ένώ λέγουν: Τ ί 
νόσ(ι)μους! (νόσσμους, νόστιμος). Καί σέ λίγο τραγουδούν τό παρακάτω 
άσμα. Στό τέλος πίπτει η  αυλαία).

1. ’Α ναγραμματισμός =  άσπρη. "Ορα Γ ραμ μ)κή  Ίδ ιω μ . Σουφλίου. Τόμ. 33ος.
2. Ά να γγρα μμ )σμ ός =  Ν ά ζήσης. Κ ατά τήν προσφορά, διακρίνονται άμφότερα 

τά  σίγμα. ( σ ς \
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ΤΑ  ι® ιμ α  :

«’Ανάθημα τούν αΐτιουν, κιάμπείρια 'ναΟιμά τιιιυν 
μαζώνει κόσμου κι πηδιά, κι ούλα τα (ριτουχαυπαίδιο, 

μαζώνει κ ι έναν νιόγαιμπρουν, τρεις μέρις πατριμένουν 
Τήν Κυριακή παντρεύουνταν, τ ’ Λιιφτέρα ούλη μέρα, 
κ’ι τήν Τιτράδη τού προυΐ, κούνιά νά δώση ν ήλιους, 
κι τή μονά του έλιγι, κι τή μονά του λέει:
— ■ Καλά μάνα μ ’ τή νύφη σου, καλά νά τήν κυττάζης 
νά ιμήν τού νοιώιση νύφη σου, κι θά  χιρήσί νά κλαίη.
Κι νύφη τς πάλι τώννοιουσι, κ'ι χίρισι νά κλαίη.
— Ί κ ε ΐ  π ’ θά πάς γιρέντη ιμου, κιγώ ίμαζί σ’ θά νάρθου, 
νά μαειρεύου νά δειπνάς, νά στρώνου νά κοιμάση.
•—Ί κ ε ΐ  π’ θά πάνου γώ κουρή μ’, κουράσιου δέν πααίνει, 
δέ μαειρεύουν, δέ δειπνούν, δέν στρώνουν, δέν κοιμοϋντη.

(’Ί, ι, ι, ’Ίχου! ’Ί, ι, ι, Ίχου.)

Σ Κ Η Ν Η  Γ '

■γΕΙναι Παρασκευή απόγευμα. Τό ίδιο δωμάτιο, μέ τήν προίκα στή γω
νία. Πρόσωπα: Πολλά κορίτσια καί δλα τά μέλη τής οικογένειας. Σ τήν άδεια 
σκηνή, μπαίνουν πολλά κορίτσια, κι ή Τριάδω).

'Γ ρ ι ά δ ω: Ούλα τά ρούχα ίδώ, ιστ’ (η) μέσ’ (η ) , στούν ούντά.
' Έ ν α  κ ο ,ρ ί τ σ ι: ’Ακούουντη τά  λαλήματα,1 άγλήγουρα!
(Π ράγματι έξω τής σκηνής παίζουν τά όργανα, βιολιά, κλαρίνο ή γκά

ιντα. Ή  προίκα είναι στη μέση τού δωματίου. Π ρώτη μπαίνει στή σκηνή 
μιά ηλικιωμένη γυναίκα, πίσω της δ γαμπρός καί μετ’ αυτόν πολλά κορίτσια. 
Ό  γαμπρός κρατεί μπουκάλι μέ οΰζο καί ένα ποτηράκι, καί μ’ αυτό κερνά 
δλους τούς παριευριισκομένους. Πίσω του ή Τριάδα κρατεί πιάτο μέ κομματά
κια τυρί, καί δίνει άπό ένα μέ τό χέρι της, αντί μεζέ γ ιά  τό ρακί.

Μέ τήν πρωτοβουλία τής πρώτης γυναίκας, πιάνονται δλοι στο χορό 
πλήν τού γαμπρού πού κερνά, καί δέχεται άπ’ δλους ευχές. Χορεύουν τρεις 
γύρους, γύρω άπό τήν προίκα, μέ τό ρυθμό τής μουσικής, καί κατόπιν στα
ματούν).

Μ ι ά γ υ ν α ί κ α :  ’Ά ντι τώρα. ”Ας πάρουμιν τή μσή,(2) τήν Τ ρ ι
όδου κι μιίθάβιργιαυ, συλναν.

1. Λ αλήματα =  μουσικά όργανα.
2. Ή  προίκα ένός κοριτσιού, είναι τό  ήμισυ τοΰ π^ιντές.
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’Ά  λ λ η γ υ ν α ί κ α :  Μ προς! Τ ς μισάλυς στού κ ιφ ά λ (ι)’ τς
στρούμπις στ’ν ιάγγάλιά, τά ιμπα-κ-ρκά στά χέρια, κι πααίλουμιν.

(Π ράγματι, στο σιηθημα αϊτό, παίρνουν όλοι κάτι άπό την προίκα, 
καί ένας - ένας κατόπιν τοΰ άλλου, χορεύοντας, βγαίνουν έξω. Τό θέαμα 
μοιάζει σάν πομπή των Πανοοθηναίων).

Ά  α μ α  έ π  ί κ α ι ρ ο ν.

’Ά σπρα μου περιστέρια, μαΰρα μου πουλιά 
στούν τόπου πού θά  πατι, άντά γυρίσιτι, 
νά γράψου μιά γραφίτσα στά φτιρούιδια σας 
νά πάτι την καλή μου χηρ ιτήματα.
Ν ά μην τής πήτι χάθκα κι ούδι πέθανα
μόν’ νά τής πήτ’ παντρεϋκα μέσ’ στήν Άρμυνιά.
■Πήρα «ρμινοπούλα τς μάγισσας κουρίτσ’( ι) ,  
μαγεύει τά  καράβια κι Ιδέν άρμινούν,
Μαγεύει τά παληκάρια κι ιδέν έρθουντη, 
μ ι μάγιψι κι μένα, κι δέν έρθ'οιυμι.

Σ Κ Η Ν Η  Α ' (Ντύσιμο τής νύφης)

Σ  η α ε ί ω σ ι ς:

Εΐναι Κυριακή: ’Αναμένονται τά  κορίτσια στο σπίτι τής νύφης νά τή 
στολίσουν. Ή  Τριάδα μέ βοηθό τή θεία της, συγυρίζει. Βάζει στο μέσον 
ένα τραπεζάκι καί πάνω σ’ αύτό τό σ (υ )ν ί ( = ch v i), μέ τά νυφικά καί κάτο) 
δίπλα την μισάλα (τό μπόγο), μέ τά ρούχα της. Ή  ψ ά θ α 1 έχει. σηκωιθή. Ό  
καναπές στρώθηκε. 'Ό λοι βρίσκονται ιστήν Ιέκκλησία. Ή  μάνα της βοηθεΐ 
επίσης στο συγύρισμα.

Τ ρ ι ά 'δ α : Καλημέρα ιμαλή μ’, (μάνα μου).
X ρ ύ σ ο υ :  Καλημέρα σ’ πηδί μ ’. Θιγός νά σέ βουηίθάη. Ά πού σή

μερα ιθάν ξέν(η ) θά νάριθιση στ’ (η) αύτό τού σπίτ’ ( ι) .  Κ ύτταξι νά μή 
μ’ άστουχίεισς. ”Αν τά ξιαιδιάειζς (ξιαδιάζεις) νά νάρθιση: νά μι γλιέπς. 
Αύτά εΐνι γιά ούλου ν τούν κόσμου.

Τ ρ  ι ά δ α :  (Έ ξ ω  άκούουνται χαρούμενες φωνές). Έ ρθουντι τά κου-
ρίτσια. (Κ αί κάνει τό σταυρό της, τό ίδιο καί ή μάνα της).

" Ο λ ε ς  ο ί  κ ο π  έ λ λ ε ς: Καλημέρα Ντιάντιου. Ν ά ζήστι, νά

1. Ή  ψάθα ε ίχε  τή θέσι χαλιοϋ στδ πάτω μα  κάθε δωματίου.
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γιράστι, ν’ άσπρίαη. Στιριοημέν’(σ ι). Θιός νά <σάς >δώο’(η ) πυυλλά πηβιά. 
Κι’ «γγόνια ν’ αξιουιΟήτι.

Τ ρ  ι ά S α : Καλώς τα  καυυίτσια μας. Φκαριστοϋμ.ι γιά τς ίφκές σας.
Κι, στί σας τά ίδια. ΙΙάρτι να ισάς κιριάισουιμι. (Και παίρνει τό δίσκο μέ ούζο
καί ικαραμέλλες καμιπάδικες).

'Έ  ν α  κ ο ρ ί τ σ ι :  Μείς δέν πίνουμι ρακί. Θά πάρομι ’πού δυο 
ζαχαρούδις. (Παίρνουν, ή μ ια ιμετά τήν αλλη).

”Α λ λ ο κ ο ρ ί τ  σ ί: Τώρα τοΰ σταυρό μας κί νά ικνίσουμι νά φκιά-
νουμιν τ’ νύ φ (η ). Ν ά  κάνανμιν πρώτα του Σταυρό .μας. (Στέκονται ολιες
μπροστά στήν εικόνα καί στήν καν,δήλα πού καίει).

Τ  ρ ι ά δ α: "Αγιους ό Θιός, άγιους Ισχυρός, άγιους άθάνατος, έλέη- 
σον ημάς. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε........................

" Ε ν α  κ ο ρ ί τ σ ι :  Π άρι τώρα Τριάδου τά ΐσόρουχα σ’ κι πάνι ν’
άλλάξς.

" Α λ λ ο  κ ο ρ ί τ  σ ι: Τώρα νά ’τοιμάσουμι τά νυίφιάσια. (Τά παίρ
νουν στά χέρια τους καί τά  έπιιθεωροΰν).

Τ  ρ ι ά β α : (Μ παίνει ιμέ άτλαζωτό καφτάνι καί φαρεϊ κεντημένα
παπούτσια). Νά, νιτύθκα.

"Ε ν α  κ ο ιρ ί τ  ισ ί : Κάτσι τώρα ίδώ ιστοί) σκαμνί κοντά στού τρα-
π ιζούδ(ι). Π ρώτα να σί χτινίσονμιν. "Ελα Δέσπου 1 απ’ ξέρς νά φκιάνς 
φαριδά κόσα (κοτσίδα).

"Α λ λ η κ ο π  έ λ λ α: Ν ά του χτέν’ ( ι) .  Ν ά κί τά κ α ρ μ  π  ό-
ν ι α  (ασημένια νομίσματα τρυπημένα. Πλέκονται στήν κοτσίδα, μέ κορδέλ- 
λα μώβ ή άλλο χρώμα γιά βάρος καί άμοριφιά Χτένισμα τής νύφης. "Ακρα 
ησυχία καί κατάνυξις. 'Ό λες άφοσιωμένες ιστό χτένισμα).

"Α λ λ η κ ο π  έ λ λ α : (τέλος τοϋ χτενίσματος). Τώρα νά βάλουμιν 
τοΰ γκτουρντάν’(ι)  ιμί τά φλουρούδια. (Κ αί τό περνά στό λαιμό τής νύφης).

"Α λ λ η κ ο π  έ λ λ α: Τώρα τ’ (η ) μπλάνα2 μί τά φλουριά κι τά 
γρουισούδια.

"Α λ λ η κ ό, π έ λ λ α: Τώρα τ’ (η) μπουρλιά μ ι τς ντούμπλις.
» » Τώρα τς καρφίτσες στού ’πουκάμισου.
» » Τώρα τού διστιμέλ’ ( ι ) 3. Ν ά  φαίνιτη κί κόσα.

Τώρα τ’ (η ) μαγλίκα. ( Ή  μαγλίκα είναι 
μανδύλα χρωματιστή. Δένεται ίδιαρρύθμως 
γύρω στό κεφάλι, καί στιερεοϋνται σ’ αυτήν

1. Τό όνομα Δ έσπω , δείχνει τήν έκ τοϋ Σουφλίου καταγω γή  τών Σουφλιωτών.
2. μ λ έ π ε : Θρακικά Τόμος 33ος Λ αογραφικά Σουφλίου. ΤΙ φορούσαν οί Σ ο υ -

φ λίώ τισσ ίς (2 καί 3) ομοίως.
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οί άκριες άπό τό διεστιμέλι).
» » Τώρα 'θά βάλουμι τήν κφάτα τν άσπηρ. (Ή

κφάτα εΐνοι ένα ιακουφάκι οαν τσιολιάδικο 
φ έσ ι).

Τ ρ ι ex δ α : Νιάτσιου ιμας (ή Α θανασία μας) είχε κόκκυν’(η ) κφάτα.
’Ά  λ λ η ,κ ο π  έ λ λ α: Τώρα ψηλά -στήν κφάτα θά βάλουμιν τς

σκέπ’ (η ). Μπρουστά τού κόκκινου κι πίσου τού 'γαλάζιου. ( Ή  σκέπη άπατε- 
λεΐται άπό δύο φύλλα αραχνοΰφαντα, ένωμένα μέ σούρα και φθάνει ώς τό
λαιμό. Ά π ό  τά πλάγια φαίνεται ή κφάτα).

Ά  λ λ η π ο π έ λ λ α :  Τώρα θά κριμάσουμιν τά τέλια.
■ ■ » Τώρα ιθά στήσουμιν τά παγούνια.

» » Κ ί τώρα άπάν - άπάν’ τ’ (η) γιρλάντα μί τ’
>. άσπρα λουλούδια. Φέριτι τς  παραμάνις νά

τήν καρφιτσώσουιμιν.
Ν τ  έ π  ο υ (Δέσπω): Έ το ιμ (η )  νυιφούδα! Ν ά μας ζήσ’ (η ) . Σήκου 

τώρα Τριάδου νά προυσ(η)κνήειισς τήν Παναΐα κ ι νά κάτσς στού σ-ντ'-ρ’ ( ι) .
Δ ύ ο  κ ο ρ ί τ σ ι α :  Μεΐς θά τήν τσακώνουμιν κ ι θά  κάθουμιστιν 

κουντά τς.
' Έ ν α  κ ο ρ ί τ  σ ι. (Π ηγαίνει στήν πόρτα καί φωνάζει). Κάπου 

Χρύσαυ ελάτι ουλ’ (οι) νά δγήτι τ’ θυγατέρα σας.
X ρ ύ σ ω: Ν ά μάς ζήησς κουρίτσι (μ’. "Ωρα σ’ καλή. (Τήν φιλεΐ στο

μάγουλο).
Γ ι ά ν ν η ς :  Ν ά μάς ζήησς! "Ωρα «τ’ καλή. (Τήν φιλεΐ στο μέρωπο

καί τής περνά ατό στήθος ενα πεντόλιρο. Ή  Χρύσω τής κρεμά στο στήθος 
μαχμουδιέ μέ φλωρί Κωνσταντινάτο, κι ένα μετζίτι ατό χέρι. Ή  κόρη - νύφη 
φιλεΐ τό χέρι τοΰ πατέρα καί τής μητέρας, κάμνοντας καί 3 εδαφιαίες υπο
κλίσεις γιά τόν πατέρα καί μία γιά τή μητέρα μέ κινήσεις αργές καί υπο
βλητικές \  Βέβαια, προ τοΰ φιλοδωρήματος δ καθείς πίνει ένα ποτηράκι κρα
σί. Μετά τόν πατέρα καί τή μητέρα, πλησιάζουν τή νύφη, καθισμένη στον 
καναπέ, καί τήν φιλοδωρούν τά αδέλφια της. Εκείνη τά έναγκαλίζεται καί 
τά «σπάζεται, παραμερίζοντας τή σκέπη της. Κατόπιν ακολουθούν οί συγ
γενείς, οί γείτονες καί λοιποί γνωστοί καί προσκεκλημένοι. Ό  άρχιοινοχόος 
(ένας), γεμίζει συνεχώς τήν κανάτα, πουναι στο τραπέζι, μέ κρασί. Τό τε
λευταίο ποτηράκι μέ κρασί, τό πίνει ή  μάνα της, καί τό τραπέζι μέ τήν κα
νάτα, τό αποσύρουν).

1. Ή  νύφη, τήν εδαφιαία ύπόκλισι τήν κάνει σ’ δλους δσοι τήν φιλοδωρούν είτε, 
μεγάλοι είναι αυτοί, ε ίτε , μικροί, φιλώντας τδ  χέρι τω ν. Τδ έθιμο τοϋτο συνηθίζεται 
ακόμη στά χωρτά. Ό  ίδιος παρηκολούθησα, ώς πρωτοδιωρισμένος διδάσκαλος στά χω 
ριά Σ ιταριά  καί Λ αγός Δ ιδ)χου.
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Έ ν α  κ ο ,ρ ί τ  ισ ι: Τώρα νά τήν τραϊδήσ'ουμιν όσου νάρθουν νά
τήν πάρουν! "Αμα έλα πάκου Χρύσου, πιέ πρώτα του υστερνό τού πουτή,ρ(ι) 
μ ί τά φαρμάκια, κί νά τά σ(η)κώσουμιν. ( Ή  Χρύσω ισυγκινημένη κάνει 
τοϋτο. Το τραπέζι σηκώνεται, κι’ εύθύς το τραγούδι).

Ξανθή μ’ τί αρματώνιση, τί ‘θέλεις νά πααίνεις; 
μήνα μανά σ’ σί μάλουσι, μήνα μπουμπας σ’ σί διώχνει;
Μηδέ μανά μ’ μ ι μάλουσι, μήδέ ιμπουμπάς μ ι ιδιώχνειν.

’Ά  λ λ ο ά σ μ  α.
Μήν πικραίνιιστι κουρίτσια, πώς Θε ναιβγ’ (η ) ένα κουράσιου 
γιά  νά ιπάη σι άλλου σπίτι, σ’ άλλη μάνα, σ’ άλλσυν κύρη, 

σ’ άλλα άδέρφια κ ι ξαίδέρφια 
σ’ άλλουνους γλυκούς νταήδις.

’Ά  λ λ ο ά σ μ  α.
Ά κους - άκοϋς μουρ’ νύφη, τί λέει τού Ίβαιγγέλιου,
τί λέει, τ ί παραγγέλνει:
τίμα τούν πιθιρό σου τίμα τήν πιίθιρά σου.

τίμα τις άντραιδέρφις, νά ισ’ έχουν κυρά, νύφη.

Έ  ν α  π α ι δ ί :  Έβγαττι - έβγατι! Έ φτασαν καβαλλαρέοι! ’Ίφ ιραν 
τού χαμπέρ’ (ι) ! "Ερθουντη συμπιΐθέρ’ (οι) νά πάρουν τ’ νύφ’ (η) ! Γιώργης, 
τού κ ά π τσ ι( ')  τού μαντίλ’ (ι) ιάπ’ ούταν σκαλαυμένου στ’ (ή ) μουιρά ( 2). (Τό 
παιδί βγαίνει έξω ).

Μ ι ά  γ υ ν α ί κ α  (στήν ανοικτή π ό ρ τα ): Έ φταισι κί τού μπα- 
ρ ιά κ (ι). Έ λ α  πηΐδούδ’ ( ι) ,  μέσα, νά σί Ιδγή νύ φ (η ). (Τό παιδί έρχεται κρα
τώντας το, σέ θέσι ώστε νά φαίνεται καί άπό τούς θεατός. Ή  γυναίκα τώρα 
έπεξηγεϊ:) Ν ά! τού γλιέπς νύφ’ (η ) ;  Αύ,το εΐνι ένα ξύλου γιρό, κρανίσιου. 
Ί'λό, ίσια μ’ ένα μπόϊ. ’Απαύ ψλά εΐνι μυτιρό, ω ι εΐνι τσιτ(η)μένου ένα ρό
ιδου, γ ιά  νά κάμουν νύφ’ κι γαμπρός πουλλά πηΐδιά. Στού ξύλου στήν κουρ- 
φή εΐνη διμένα δυό μαντήλια, ένα άσπρου γ ιά  τ’ (η ) νύφ’ (η ) κ ι ένα κόκκινου 
γιά τού γαμπρό. Λόϊρα - λόϊρα, έχ’ (ει) .κρΊμαομένις ραμάθις μί πατλάκις, 
γιά ν’ ασπρίσουν, νά γκράσουν, κ ι αλλις ραμάθις μί σύκα, μήλα κι σταφίδις, 
γιά νά ζοϋν νύφ’ (η ) κι γαμπρός, μί άμόνια κ ι χαρά. Τώρα, πηΐδούδ’ (ι)  ισύ, 
ίΐι'φγη. (Τό παιδί, φεύγει). ("Εξω ακούεται διαρκώς μουσική μέ γκάιντα, 
ή βιολιά). Μπαίνουν μέσα τώρα είι νουνοί μέ τόν δίσκο, οί γονείς τής νύφης,

1. Κάπτσι κάπνισε =  άρπαξε. Κ α π  τ  ώ, τό ρήμα έκ τοϋ άπτω  =  έγγ ίζω , 
ΑρπΑζω. "ΙΛί λεζιλόγιον ιδιω ματισμώ ν Σουφλίου. Τόμ. 33ος.

U. Μυυρά μουριά, δένδρο τοϋ μεταξοσκώληκος. ■ ,  ■
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δ γαμπρός, τ’ Αδέλφια τής νύφης, και πολλά κορίτσια. Οι νσυνοί τήν φιλοδω
ρούν. Ή  νύφη τούς φιλεΐ τδ χέρι. Πρασφέρεται στους νουνούς ούζο και 
ζαχαρούχες.

Γ  α ιμ % ρ ό ς: ’Ά ντ ι Τριάΐδου. Σήκου, έλα. Σώθκαν τά ·ψέμματα.
Μ ι ά  γ υ ν α ί κ α :  Χιρέτα νύφ’ (η) τ ’ν εικόνα, τού μπουμπάς, τ’(η) 

μάνα σ’, κι τς νούν’ (οι) κι τ ’ αδέρφια ισ’. ( Ή  νύφη, αμέσως κάνει τρεις 
εδαφιαίες μετάνοιες στήν Εικόνα, και άνά μίαν ιστδν πατέρα, στή μητέρα κα'ι 
στο νουνό και στή νουνά. Φιλεΐ στο κεφάλι τ’ αδέλφια της, και συγκινημένη 
δακρύζει. Τά δυο κορίτσια τής κρατούν τή ισκέπη και τή βοηθούν).

Μ ι ά  γ υ ν α ί κ α  (άατειευομένη): Θάματ’ (τ) νύφ’ (η ) πουλιουμάει 
νά κλάψ’(η ). Θά τ’ν άφήσουμιν νά μιρώσ’ (η ) κι άλλ’ (η) φουρά θά νάρ- 
θουμιν νά τήν πάρουμιν. Τ ί λες νύφ’ (η,);

Ν ύ φ η :  Π άρτι μ ι κ ι ας κλαίου! (Ό λ ο ι γελούν).
Γ' υ ν α  ί κ α: Καλά νούν’ (οι) νά μή τσούγκρισα τά στεφάνια!
(Κ ι’ ενώ σιγά - σιγά βγαίνουν δλοι έξω, ακούεται τό κατωτέρω άσμα. 

Μετά ταϋτα, πέφτει ή αυλαία).
ΤΑ σ μ  α:

Τήν πήραμι τή  νύφη μας, ισιαιποΰ τήν προβουδήσαμι; 
στή βρύση γιά κρύου νιρό, Ν ά μην άργησης νύφη μου.

Καλιάς άργήσου κι άς δαρθώ 
καλιά τή μάνα μου νά δγιώ, 
τήν πέρδικα κ ι τούν αϊτό.
Ν ά μ’ έχ’ (ει) κι ιμάνα μ’ ισυντρουφιά 
νά ιμ’ έχ(ιει) κ ι νιος παρηγουριά.

■ ’Ί ,  ι, ι, ι ίχου, ’Ί ,  ι, ι, ’Ίχο υ !

Σ  η μ ε ί ω σ ι ς : Ή  νύφη πηγαίνει στην έκκίληισία, ή ορθιια έπάνω
σέ βωδαμαξο, ύπαβοοσταζρμένη άπό τά καθήμενα κορίτσια, ή σέ λαντόνι οι 
πολύ πλούσιες, ή κα'ι μέ τά πόδια, τή συνοίδίςι όλων τών συγγενών και φίλων, 
μετά μουσικής.

Σ Κ Η Ν Η  Ε '

(Δωμάτιο τοΰ σπιτιού τών πεθερικών, μέ τά ίδια  έπιπλα. Ή  πεθερά προ
χωρεί στή σκηνή πρώτη και αναμένει εις τήν θύραν. Στον ώμο της έχει 
καρφιτσωμένα τδ υποκάμισο, δώρο τής νύφης. Σχεδόν αμέσως φαίνεται στή 
Ούρια και δ πεθερός, ιμέ τό δώρο στον ώμο. Σ το  χέρι κρατεί τό ένα άκρο 
πετσέτας, >ένώ τό άλλο κρατεί ή νύφη, δδηγουμένη στο δωμάτιο. Ή  πεθερά 
ρίχνει στή νύφη >ρίζι καί βαμβακόσπορο, καί δίδει δδηγίες).

Π  ε θ ε ρ  ά Κ α λ ο ύ  δ α: Καλώς τ’ νιφούδα μας. Ν ά ριζώστι κί
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ν’ άσπρίσπν, Μί ταυ δ ιξί τού πούδάρ’ήι) έμπα, ιμέσα νύφ’(η ) , κί μ ί τά δυο 
πάτα ψλά στού μασιά, νά γένς σιδιρέϊνια. ( 'Η  νύφη συμμορφώνεται πρός 
τ ί;  άδηγίες). Τώρα προυακύνα τήν ΙΙαναιΐα τρεις φουρές, κ ι κάτσι στού 
σ-ντώρ’ ( ι ) . ( Ή  νύφη έκτελεΐ, Ινώ υποβαστάζεται διαρκώς απ’ τά κορίτσια). 
Τώρα 'θά στρώσουμιν τά φαιά γιά τς νούν’ (οι) κ ί γ ιά  τούν κι^μουν, κι οποίους 
θέλ’(ει) άς τρώει, κ ι οποίους θέλ’ (ει) άς χουρεύ’ (ει) ώς τή νύχτα. ΙΙασκάλς 
αθου θά στρώστ’ (η) τού χουρό, κ ι θά  νδρθ,ιστη νά m  παίρειν’ (ει) κι σένα 
νύφ’(η ) , νά χευρεύτιν. Σήκουσι τώρα πίσου τς σκέτε* ( η ) . (Τ ά  κορίτσια βο
ηθούν ιστό στρώσιμο τού τραπεζιού φέρνοντας συνεχώς πιάτα, ένώ έξω α
κούονται βήματα χορού. Ή  αυλαία, κλείνει ιμέ τά παρακάτω άσματα χορού).

Λ σ μ α 1 ο ν
Μιά Πασχαλιά, ιμιά πασχαλιά 
μιά πασχαλιά κι ιμιά λαμπρή, 
ιμιά Ιπίσηιμη ήμερα πουλάκι μ’ άιμάν 
μια έπίσημη ήμερα Άλέξαν,τρι,

Άλέξαντρους παντρεύιτι,, κ ι παίρνει μιά δασκάλα.
Μπρουστά πααίν’ (ει) ή μάνα του 
πίσου ή άδιρφή του, 
στή μέσ’ (η) πααίν’ (ει) Άλέξαντρους 
θά φύλλου μαραμένου.
Κι σάν τούς Ιδγι ν’ Ίκκλησιά 
σείσκαν τά κιραμίδια.

Ά  σ μ <χ 2 ο ν ...................
Κουσταντή, βρέ Κουσταντή, Κουσταντή καλόν π η δ ί.
Κουαταντή καλόν πηδί, πέρνα νά πιράσουμι —-  

' - ώς τούν πέρα μαχαλά, πώχ’ (ει) τά κουρίτσια τά καλά —  . 
Ά ρ ισ ις  βρε ιΚουσταντή, Ά ρ ισ ις  δέν άρισα 

• έναν δέντρσυν άρισα.
■ ■ Ρίζουντας, πουτίζουντας, τού δαχτυλίδι ιμ’ έχασα..

"Οποιους τού βρή άς τού χαρή, ώς τήν άλλ’ (η) τήν Κυριακή, ώ  
’Ί ,  ι, ι, ι ΐχου, ’Ί ,  ι, ι, Η χου! - . -

Σ Κ Η Ν Η  Σ Τ ' «Δευτέρα τοΰ γάμου». ' . λ

(Τό έθιμο τής Δευτέρας τού γάμου, διατηρείται καί σήμερα στούς λα
ϊκοί»* γόμους, δπως ακριβώς έγίνετο καί· τότε, σ’ άλες τίς λεπτομέρειες. Έ τσ ι, 
βταν περνά ή πομπή τών καρναβαλιών, γίνεται ανάστατη, όχι μόνον ή συνοι
κία τού γαμβρού καί τής νύφης, ιάίλλά καί δλη ή πόλις. Διότι ή πομπή περ
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νάει από τούς κεντρικώτερους δρόμους, καί ·γΐΛ'εχκχυ ώς έξης: Ε ίς ένα δωμά
τιο τοϋ σπιτιού τοϋ γαμβρού, ντύνονται καρναβάλια άύδρες και γυναίκες, οι 
πιο ζωηροί βέβαια κα'ι εΰθυμοι τύποι, συγγενών καί φίλων, τοϋ ζεύγους.

Ι ο  Κ α ρ ν α β ά λ ι :  Παριστά ιμίαν αρκούδα νά χορεύη, στις δια
ταγές τοϋ άρκουίδτάρη, ό όποιος ,μέ διάφορα αστεία., σκορπίζει εξαιρετική 
ευθυμία ατούς θεατές. Τούτο (συμβολίζει τόν .σύζυγον, ό όποιος φυσικά, διά 
παντός μέσου οφείλει νά έπιβάλλη τήν πειθαρχία στη γυναίκα του. Καί ότι 
αυτή οφείλει νά υπάκουη, άν δέν ιθέλη νά ύποστή τις συνέπειες τής παρακοής 1

2 ο Κα ρ ν α β ά λ ι: Παιριστά μ ία γυναίκα μέ παιληόρρουχα, πού 
κρατεί στο χέρι ένα τηγάνι, καί έχει πλεξούδες ιστό κεφάλι, άπό σκόρδα, 
κρεμμύδια, κόκκινες πιπεριές κλπ. (Παριστά τή γυναίκα στήν κουζίνα).

3 ο Κ α ρ ν α β ά λ ι :  Μιά γυναίκα μέ ιρόκα, αδράχτι καί λανάρι. 
Ή  γυναίκα σάν ύφάντρα.

4 ο Κ α ρ ν α β ά λ ι :  "Ενας άύδρας μεταμφιεσμένος σέ γυναίκα μέ 
πλούσιο στήθος, φουσκωμένη κοιλιά καί μεγάλη περιφέρεια. Καθώς πε,ρπα- 
τεΐ εντυπωσιακά, προκαλεΐ μεγάλη εύθυμία καί γέλωτες. Είναι ή γυναίκα ώς 
σύζυγος καί μητέρα.

β ο Κ α ρ ν α β ά λ ι :  "Ενας άν&,ρας μεταμφιεσμένος σέ γρηά, μέ
καμπούρα, 'μπαστούνι, γυαλιά, ,καί μ’ ένα πάνινο μωρό .στήν αγκαλιά, πού 
μιμείται άπό καιρού είς καιρόν τό κλάψιμό του καί που προσπαθεί νά τό με- 
ρώση. Είναι ή γιαγιά  μέ τό έγγονάκι της.

"ΑΙλλο καρναβάλι πα,ριατά τήν εργασία τού άνδιρός, κ.λ.π. "Ολα αύτά 
δείχνουν τή νέα ζωή τοϋ ζεύγους!

Ή  πομπή λοιπόν ξεκινά άπό τό σπίτι τοΰ γαμβρού, καί διά τών κεντρί- 
κωτέρων όδών καταλήγει στο σπίτι τής νύφης. ’Εκείθεν έπιστρέφει στο σπί
τι πάλι τοϋ γαμβρού, όπου καί διαλύεται.

Προηγείται ή μουσική μέ ρυθμικά τραγούδια χορού. Ό  γαμβρός κρα
τά ένα μπουκάλι μέ ούζο καί κειρνά διαρκώς στο πέρασμα, όλους τούς γνω
στούς του. "Επονται τά καρναβάλια πού χορεύουν διαρκώς. Σ τά  κεντρικώ- 
τ&ρα σημεία ή πρμπή σταματά. Στήνεται ένας τρικούβερτος, όπως λέμε, χο
ρός, καί τά καρναβάλια άναπαρτστούν τούς ρόλους των! Σταματά βέβαια 
καί ή κίνησις, καί πλήθος περιέργων συγκεντρώνεται γύρω - γύρω, γ ιά  νά 
παρακαλουθήσουν. 'Ομολογώ ότι τό θέαμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καί 
γιά τόν πιό δύσθυμο άνθ'ρωπο. Μέ τά άθώα αστεία καί τά σόκιν, διασκεδά
ζουν όλοιι. Π ρέπει νά σημειωθή έπίσης, ότι είς την πομπήν μετέχουν καί όλοι 
οΐ συγγενείς καί φίλοι τού ζεύγους.

Τό νεαρό ζεύγος, δέν έχει ανάγκη άπό γαμήλιο ταξεΐδι. Τήν έπόμενη 
Κυριακή, πηγαίνει γιά έπίσκεψι στο σπίτι τών πεθερικών, ιόπσυ τούς φιλεύ
ουν. Κι’ άπό τήν άλλη Δευτέρα, στά χωράφια τού γαμβρού. Δουλειά! ■
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Τ ά ανωτέρω, Ιδύνανται νά ιάναπαραστάΟοϋν έπί τής σκηνής, κα'ι έτσι λή
γει τα ακέτς τοΰ γάμου, μέ το τραγούδι:

Ή τα ν  πένα  - εξ’ (ι) νταήδις κ.λ.π.

Έ ξήγησις τών άγνώστων λέξεων (‘)

"Ορα καί εις 33ον Τόμ. «Θρακικών».

Ν τ ο υ σ ( ι)μ  α  ν έ ο ι =  έχίθροί. (Προφορά: ΝτουΑμανέοι).
Ν ’ Ί  κ κ  λ η σ ι ά : =  Ή  έκκλησιά.
6 ι σ τ ί (μ έ λ  ι α =  Μανίδύλα που περιορίζει τά γυναικεία μαλλιά, 
ν ά γ υ ιρ ί σ ο υ μ  ι ν ά ν ά π  ο υ β α  τ  ς π ο υ δ ι έ ς  —  Δει

σιδαιμονία. Γ ώ  ν’ αποφυγουν τις επιβουλές τών έχθ-ρών, έγύρτζαν ανάποδα 
δ,τι έβρισκαν.

γ κ α  ζ γ κ  α λ ί σ ο υ =  νά (ανακατέψω. ’Άλλη δεισιδαιμονία. Καιθώς 
δυναμώνει ή φωτιά μέ τό συνδαύλισμα, έτσι και ή δουλειά των.

θ έ λ ο υ ν τ η  =  θέλονται, αρέσουν δ εις ιείς τον άλλον.. Τήν κατάληξι 
α ι, τήν γράφω μέ η, σάν μακρά. ’Ίίδε Γ,ραμμ)κήν ’Ιβιωμ)ισμών. Τόμ. 33ος. 

γ ι α κ λ ή σ’ =  ή μνηστή σοιυ. κ α π  τ ή σ η  =  άρπάξη, 
κ ό σ ι α ξι =  έτρεξε. κ ό ρ φ ο ς  =  στήθος, ρ ο υ τ ή κ ε ς  =  

ερώτησης.
Μ ί γ γ ο υ =  ιδιότροπη, παράξενη, ιρ ά ν τ ο υ —  άγαρμπη, αρκούδα, 
κ ά μ ε ι ν =  κάμνει (=ιάναγραμματισιμός. Βλέπε 33ος τόμ· Θρακικών). 
γ  ί κ’ (ο υ) τ σ έ ρ γ ι ς =  γίκους =  καναπές ιστή βάσι τοΰ τοίχου, 
τ σ ι έ ιρ γ ι ς  =  στενόμακρες κουβέρτες γιά τούς καναπέδες τοίχων.
Κ α τ  α  π  ε ί ισ ο υ μ  ι =  μεταπείθουμε. Ν ά τόν κάνωμε ν’ άλλάξη

γνώμη.
■θ κ ή μ  α  ς. =  δική μας, κόρη ιμας. τ  σ ι ο υ σ μ  έ ς =  βρύση, 
θ α  μ  ά χ  κ ί =  έθαύμααε. μ ι ά  φ  ρ α =  μιά ψάρά (=πα ρά λειψ ις 

φωνηέντων).
γ ι έ σ ( ι)κ  ο υ ς =  ακανθόχοιρος (προφ. γιέσόκους). 
σ (η )μ  ά ιδ’( ι)  ιπ λ η α  τ σ ο ύ κ α ς =  σημαδιακός —  πλατυπρόσω-

πος, καί π  λ ι α  τ σ (ι)κ  ο υ μ ύ τ  ς.
π ί σ τ  ιβι =  έπίστευε. μ  α ν α φ  ο ΰ κ ι α  . =  κατηγορίες.
Μ ο ό τ ι ο ι  =  Δήμητρα. Ν ι ά τ  ισ ι ο υ =  ’Αθανασία.
Ν’ ά ν α  π  ι ά σ ο υ μ  ι =  νά.τακτοποιήσουμε τά τοΰ γάμου, 
γ ι α ρ ν τ 'μ ’ (ι) =  βοήθεια, π  ό ψ  ι =  απόψε.

1. Α κολουθούμε τή  σειρά πού τ ις  συναντούμε στύ κείμενο.
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Ν ά τ  σ a  κ ί σ  ο υ μ  ι ψ ο  υ μ ί =  να σπάσουμε ψωμί. =  ’Έθιμο 
κατά τό όποιο σπάνε ένα μεγάλο πλατύ ψωμί σίτο κεφάλι τοϋ πειθερού η τοϋ 
νουνού σταυροειίδώς, ώς πηγήν ευτυχίας καί ευλογίας. Τ ά  τέταρτα πάλιν 
τοΰ ψωμιού τά κάνουν μικρά κομματάκια καί τά μοιράζουν στους συγγενείς 
καί φίλους.

Γ  ι ώ ρ ς =  Γ  ιώργος. Π  ρ ' α υ β ο υ δ ώ  =  πραευοΙδώ =  στέλνω.
ζ α χ  α ρ ο ύ δ ι α =  κουφέτα. φ  α η ά =  φαγητά. Φ λ έ ς =  

φιλεΰματα.
Τ ι τ ρ ά δ’(η ) =  Τετάρτη, κ ι λ ά ρ’ (ι) =  κελάρι σπιτιού.

'Π έ φ  τ ’(η ) =  Πέμπτη.
Τ ρ «  χ α ν ά ς  =  είδος γεωργικών ζυμαρικών, σύνηιθες φαγητόν. 

( ’Ίιδε: Φαγητά Παλαιού Σουφλίου). Π  α  ρ α  ο  κ ι ιβ ή =  Παρασκευή.
Κ α ϊ τ ι ρ  ο ύ μ ι ν —  Καρτερούμε, περιμένουμε.
ν ά ρ τ ι ν =  νά έλθετε. π  ά ρ· τ  ι =  πάρετε, μ ι ο  ά λ ι ς =  μεγάλα 

τετράγωνα υφαντά βαμβακερά, τού αργαλειού υφάσματα, πού μέσα σ’ αύτά 
τυλίγονται έσώρρουχα καί άλλα έύδύματα.

Σ  τ  ρ ο ύ μ  π  ι ς =  τόπια υφασμάτων1. Γ ι α χ ν ί  =  κρέας.
Μ π  ο υ λ γ κ ο ύ ρ (ι) =  πληγούρι. (’Ί δ ε  φαγητά Σουφλίου, τά ό

ποια 6ά περιγράφουμε είς ειδικόν κδφάλαιον τών Θιρακικών).
1’ ί κ  ν ι  ς =  Έ θιμον τού γάμου ιστό Σ  ουφλί καί ο’ δλα τά χωριά τής 

Θράκης. Είναι δέ γ  ί κ ν α, χρώμα κόκκινοι, Κινεζικής πραελεΰσεως, πού 
τό χρησιμοποιούν πολύ οί Τουρκάλες γιά τό (βάψιμο τών νυχιών, τών ποδιών 
καί τών χεριών. "Ο,τι δηλ. ή οζια.

Τ ά ισ’ (ι)  =  Μικρό στρογγυλό ταψάκι, βαίθύ. λ ό ϊ ρ α =  γίιρω.
θ  ι γ  ό ς  =  θεός, είς λαϊκήν προφοράν, μ π  ό λ ( ι)κ  α =  άφθονα.
’π  ο ύ =  άπό. δ ι ο υ λ ι ά =  βιολιά, μ  ί =  μέ. ζ α μ  ά ρ α =  

γκάιντα, άσκαυλος.
Γ  κ ο υ τ έ ς =  παλαιός Σουφλιώτης λυρατζής. Π  έ τ ι  =  πέστε, εί

πατε.
’Ά  κ σ ι =  ά κ ο υ  σ ιε. Τ  ό τ ι ς =  τότε. κ η ρ ό ς =  έπαχή.
Μ α λ λ ή =  μάννα, κατά ιδιωματική προφορά τοΰ Σουφλίου.
Γ κ ά τ ζ ι ο υ ς =  γάιδαρος, τ έ τ(ι);χ  ι ς  =  τέτοιες. X ά ρ ι ς =  

χαρές.
κ ν ή σ ο υ μ  ι =  αρχίσουμε, κ α φ τ ά ν ι α ,  δ ι σ  τ ι  μ έ λ ι α  

κ.λ.π. (Βλέπε ©ίς 33ον τόμ. θρακικών: Τ ί φορούσαν οί Σουφλιώτισσες).
γ ι ρ ά ν ι α =  μπλε βαμβακερά υφαντά, π ν α κ ώ τ ι α  - υφάσμα

τα γιά τήν πινακωτή, χ ρ ά μ ι α  =  μάλλινες κουβέρτες έγχρωμες.
ψ η φ ο υ τ ά  —  ψηφιδωτά, ιμέ οχήματα γεωμετρικά, Βυζαντινού 

ρυθιμού.
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Λ α χ ο ν  ο έ ϊ ν ι α =  σέ σχέδιο Λαχώρης τών ’Ινδιών. Ή τ ο  ύφα
σμα εξ ’Ινδιών.
'  Σ  α  ν τ ρ α τ ζ έ ϊ ν ι ς - Είδος μάλλινου έγχρωμου υφάσματος.

X α λ έ ϊ ν ι ς =  σάν χαλί. Κεντημένο αϊτόν αργαλειό ύφασμα χοντρό.
Σ  α ιμ α  λ α τ ζ έ ϊ  ν τ ς =  "Τφαισιμα ριγέ μεταξωτό μέ χρώματα κί

τρινο και κόκκινο.
Μ π ι ζ ο υ ρ ι ά ν ς  =  ύφασματοπώλης. π  η  λ ι ο υ ζ έ ϊ  ν ι ο υ =  

ύφασμα γυαλιστερό.
κ ό ν τ  ζ ι α  =  Μέστια ψηλά, πού δένονταν μέ φιογκάκι.

κ ι σ έ ς =  γωνία. μ σ ή —  μισή. θ ά  ν =  ισάν, ά σ τ ο υ χ  ώ =  
ξεχνώ.

π  α γ ο ύ ν ι α =  διακοσμητικά πτερά παγωνιού, τ  ρ α ϊ  δ ώ —  
τραγουδώ.

Ί  β α γ γ έ λ τ ο υ =  Ευαγγέλιο, ά μ  ό ν ί  α  =  Ομόνοια, θ έ φ  γ α =  
φύγε.

τ  α  ο υ γ κ ρ ί α τ ι =  μή χτυπήσετε. Άλοίμονο! τό τσούγγρισμα τών 
στεφανιών κατά τήν τριπλή αλλαγή, έθεωρεϊτο πολύ κακός οιωνός. "Οτι δηλ. 
τό ζεύγος 'θά έχη γκρίνιες. Και σήμερα, πολύ προσέχουν σ’ αύτό.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(Αφηγητής μου ό Λεωνίδας Νταλαντώλας ετών 80) (1958)

Ε  ί σ  α γ ω  γ ι κ ό ν ισ η μ ε ί ω μ  α: Καθώς αναφέρουμε καί στον 33ο τό
μο τών Θρακικών, σελ. 200,201 κ.έ., γύρω άπό τό Σουφλί, 'συναντούμε αρκετούς 
αρχαιολογικούς χώρους, χρονολογούμενους στήν Α ρ χ α ία  έποχή, τή Ρωμα
ϊκή, αλλά καί τή Βυζαντινή, ένας Ιδέ τέτοιος είναι καί τό «Παληόκαστρο». 
Ε ίχα τήν περιέργεια νά τό ίέπισκεφθώ. Γ ιά  νά πάμε στο Παληόκαστρο, πρέ
πει νά προχωρήσουμε μέ κάποιο μεταφορικό μέσο, 4 χιλμ. στο Δημόσιο* δρό
μο προς τό Διδυμότειχο. Μετά, άφίνουμε τό δρόμο αύτό, καί ακολουθώντας 
ιόν παληό Δημόσιο πρός τά Δυτικά, βαδίζουμε άλλο ένα χιλιόμετρο παράλ
ληλα ιμέ τό ρέμμα, τό λεγόμενο «τρανό ρέμμα», ώς δτου βρισκόμαστε στή 
ρίζα ένός δασωμένου λόφου μέ ύι|ιόμετρο πάνω άπό 1.000 μ. Κυττάζοντας πρός 
τήν κορψή, διακρίνουμε τόν έλικσειδή δρόμο πού (ανεβαίνει προοδευτικά άπό 
ιή Βόρεια πλαγιά, πρός τό πίσω μέρος τοΰ λόφου καί στήν κορυφή. Στο 
πιο ψηλό σημείο διακρίνουμε έπίσης, ώρισμένα κτίσματα, πού κάνουν τήν 
κορφή απροσπέλαστη. Ά λλα καί ό δρεμίσκος, σέ πολλά μέρη, είναι στηριγμέ
νος ιμέ τοιιχάκια τούβλινα, κάτι μακρόστενα, λεπτά ώς τρεις πόντους πάχος, 
καλοψημένα τυυβλιίκια, πού βλέπουμε συχνά στά βυζαντινά κτισίματα. Καί
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πραγματικά, όλες οί παραδόσεις άνάγουν τά χτίσματα τοΰ Παλαι-οκάστρου 
στή Βυζαντινή εποχή.

Παίρνοντας λοιπόν τό δρομάκι αυτό, καί 'συνεχώς άνηφαρίζοντας, φθά- 
νρμε ιστήν κορφή.

Έκεί, γύρω - γύρω μέν άντικρύζουμε μερικά χτίσματα Βυζαντινής τε
χνοτροπίας, μέ τ ις  πλαγιές απ’ όλα τά μέρη απλησίαστες, -ατό μέσο δέ, ενα 
απλόχωρο χωράφι, σπαρμένο στάρι. "Οταν πήγαμε εμείς, -κατά τά τέλη Αύ- 
γούστου I960 , ήταν θερισμένο, καί μπο-ρέσαιμε νά διακρίνουμε πλήθος άπό 
σπασμένα κεραμιΐδάκι-α, άπό πιθάρια καί τίς οΐδιε τί άλλα· άντικείμενα. Γεγονός 
άναμφισβήτηιτο εΐναι, ότι ναι μέν, ώς τά παληότερα χρόνια -σώζονταν αρκετά 
χτίσματα χρήσιμα γιά  στρατιωτικούς σκοπούς, ώς προωρίζετο κατά τήν εποχή 
τοΰ ’Ιουστινιανού, όμως, καθώς ήταν ό λόφος έρμαιο τοΰ καθ-ενός τσομπάνη 
καί γεωργού, χρησιμοποιήθηκε σάν ποιμνιοστάσιο ή -σάν καταφύγιο αντάρτι
κων ομάδων στον καιρό τής τουρκοκρατίας, τελικά όμως ισοπεδώθηκε γιά  νά 
γίνη χωράφι, δέν γνωρίζω τίνος Σ-συφλιώτη - γεωργού.

"Ολος δ λόφος -αυτός είναι γύ ρ ω -γύ ρ ω  -απομονωμένος άπό βαθύτατες 
απότομες χαράδρες, πού ακούεται νά τιρ-έχη αργά  - άργά, καθαρό σάν κρύ
σταλλο, ν-ερό. ’Έτσι, τό «Κάστρο» μπορούσε νά ιέκπληρώνη τό σκοπό γιά  τόν 
όποια κτίσίθηκε, αφού ήτο άδύνατο νά κυρ-ιευθή άπό τόν έχθρό.

Γιά τό «Παιληάκαστρο», -λοιπόν, αυτό, ό γερο-ΛεωνίΙδας Νταλαντώλας —  
(παρατσούκλι)— ,μοΰ ιδιηγήθηκε -σέ παληά Σου-φ-λιώτικη γλώσσκα, σέ -συγχρο
νισμένη όμως απόδοση -άπό τόν γράφοντα, τά έξης:

«"Οταν ήμουνα 9— 10 χρ-ονών παιιδί, ακόυσα τούς παπούδες νά διηγού- 
ται τίς παραπάνω ιστορίες: Ή τα ν  τότε πολλά κάστρα, -κι’ ένα άπ’ τά πιο 
ξακουστά καί τό «ΓΙαληόκαστρ'ο». Αυτό δυσκολεύτηκαν πολύ νά τό κυριέ- 
ψαυν οί Τούρκοι. Ά π ’ τήν Κων)πολη ήριθαν ιστά "Τψαλα1. Έ κεί έκτισαν 
τζαμί, δπου ό χότζας των έψαλλε: ’Αλιάμιπ - -σαλιάμ. =  Ευλογητός ό θ ε ό ς ! 
Καί ιέπειδή κατακτούσαν τά χωριά τό ένα μετά τό άλλο, πολλοί "Ελληνες ά- 
φήκαν ,τίς πατρίδες των κι’ ήρθαν στο «Γκιαούρ— Ά ντά» -έναντι τών Φερρών 
καί έκτισαν 3 χωριά. Ά λλά λεπτομέρειες περί -αυτού ιθά αναφέρουμε σέ ει
δικό κεφάλαιο παρακάτω.

Έφρόντιζαν όμως, μέσα ιστό -έξαιρετικά δασωμένο τούτο μέριες, νά εί
ναι- τελείως άγνωστοι. ’Έτσι μέ τόν καιρό, μή έρχόιμενοι -σέ έπικοινωνία μέ 
τού; άλλους άινίθρώπους, έγιναν άγριοι. Έ δάθη δέ διαταγή σ’ ένα Τουρκικό 
τιμήμ-α νά τούς -συλλάβουν, κι’ όσο κι’ άν προσπάθησαν, δέν τό κιατώρθωσαν 
καί άνέφερ-αν -ότι «δέν συλλαμβάνονται». Ά λλά καί πάλιν πήραν διαταγή νά 
τούς δέσουν. Σ τά  χαμένα προσπάθησαν νά τούς Ιδέσουν, καί άνέφεραν -στους 
στρατηγούς των ότι «δέν δένονται». Κι’ έτσι τούς άφισαν έλεύτερους.

Λοιπόν, ιάπό τό «Γκιαούρ - Ά ντά», τμήματα Τουρκικού στρατού πήραν 
τό δρόμο πρός τό Βορρά, κατά μήκος τών οχθών τού "Εβρου καί έψθαισαν
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ώς τό «Παληόκαστρο». Καί στήν έπσχή αυτή, στήν κτιρυφή τοΰ λόφου, ήταν 
όλόκληρο χωριό, ένώ παλαιότερα, ήταν φρούριο, άπό κείνα ποϋ είχε οργανώ
σει ό  ’Ιουστινιανός, μέ σημαντική στρατιωτική φρουρά, γ ια  νά έμποδίση τήν 
εισβολή τών ιάπό τά Δυτικά ιέχθρών τής Αυτοκρατορίας, καί δή τών Βουλγά
ρων, οί όποιοι πολύ συχνά ©ρήμωναν τά χωριά που ήταν κοντά στά σύνορα.

Ο ί Τούρκοι, περικύκλωσαν τό «Παληόκαστρο», άλλά μέ κανένα τρόπο 
δέν ιμπόριεσαν νά τό κυριέψουν, κι’ έτσι ιέπροχώρηααν πρός τό Διδυμότειχο, 
τό οποίον καί κυρίεψαν.

Ξαναγύρισαν όμως, καί προαεπάθησαν καί πάλιν νά τό καταλάβουν. Ν ά 
σημειωθή δτι στό παληόκαστρο είχαν καταφύγει καί πολλοί άλλοι 'Έλληνες 
τής περιοχής, επίσημοι, ίάλλά καί κληρικοί, καί μάλιστα καί ένας ’Επίσκο
πος. Κάθε προσπάθειά των λοιπόν, πάει καί πάλι στά χαμένα. Γ ιά  τό λόγον 
αύτό, έβαλαν σ’ εφαρμογή διάφορα σατανικά σχέδια, καί μάλιστα τή δωρο
δοκία. Καί νά πώς: Κάτω από τό Παληόκαστρο, συγκεκριμένα 50— 100 μ. 
’Ανατολικά τής σιδηροδρομικής γραμμής, ήταν χτισμένο ένα μικρό έξωκκλήσι 
τιμώμενο μέ τό όνομα τοΰ «!'Αγ. Γεωργίου». Τήν καύδήλα τής έκκλησούλας 
κατέβαινεν δ καύδηλανάπτης τοΰ [φρουρίου ιάπό μυστική δίοδο, καί τήν άναβε 
κάθε μέρα.

Αυτόν, λοιπόν, παραφύλαξαν καί τόν έπιασαν οί Τούρκοι, καί τοΰ ύπο- 
σχέθηκαν νά τοΰ δώσουν δσα χρήματα ήθελε, αρκεί νά τούς έλεγε μέ ποιό 
τρόπο θά κυρίευαν τό φρούριο.

Εκείνος, αφού πήρε τά χρήματα, τούς είπεν δτι, θά  μπορούσαν νά κυ- 
ριέψουν εύκολα τό φρούριο μόνο κατά τήν έορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, κατά 
τήν όποια πήγαιναν σύσσωμοι δλαι οί Χριστιανοί τοΰ φρουρίου γιά νά πα
νηγυρίσουν στό έκκλησάκι.

’Εκείνοι όμως, υποπτευόμενοι τήν παρουσία τών εχθρών, δέν πήγαιναν 
όλοι μαζί, άλλ’ έστελναν μονάχα μερικούς κατά τή γιορτή τοΰ παρεκκλησιού. 
’Ά ν  καί έπί τρία χρόνια συνεχώς καιροφυλακτοΰσαν οί Τούρκοι, δέν βρήκαν 
ιήν κατάλληλη 'ευκαιρία νά κυριέψουν τό φρούριο.

Τήν τέταρτη χρονιά, νομίζοντας οί Παληοκαστρίτες δτι λύθηκε όριστικά 
ί) πολιορκία των, κι’ δτι οί έχθροί είχαν φύγει, αποφάσισαν νά γιορτάσουν 
όλοι μαζί. ’Έτσι, σέ πομπή λιτανείας, έπήγαν μικροί - μεγάλοι στό παρεκκλήσι, 
νά προσκυνήσουν.

Τότε οί καιροφυλακτοΰντες πάντοτε έχθροί, καί τούς πανηγυρίζοντας 
αιχμαλώτισαν καί τό φρούριο εύκολα κυρίεψαν, διότι οί πύλες ήσαν ανοικτές 
καί αφύλακτες. Μερικοί δέ  έλεγαν πώς ό κανδηλανάπτης ώδήγησε τούς ε
χθρούς, [άπό μυστική είσοδο, άπό τούς πρόποδες στήν κορυφή. Και οί αίχμα- 
λωτισΟέντες τιμωρήθηκαν σκληρά.

"Οταν όμως, ύστερα άπό λίγον καιρό, έγινε γνωστή ή προδοτική ένέργεια 
τοΰ καύδήλανάπτη, οί πατριώτες του παληοκαστρίτες τόν τιμώρησαν δπως τοΰ
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άξιζε. Μάζεψαν χρυσά νομίσματα, τά  ελυωσαν, καί τή ρευστή μάζα τοΰ χρυ- 
σαϋ τήν ©ρριξαν στο στόμα τοϋ προδότου, έτσι γ ιά  νά χορτάση χρυσάφι ό 
φιλάργυρος καί άπατρις έκεΐλ'ος άνθρωπος.

Μέ τόν καιρό, όλοι οί κάτοικοι τοΰ παληόκαστρου έφυγαν γιά  νά κατοι
κήσουν σέ άλλα χωριά, καί 'δή στο Σουφλί, τό δέ Κάστρο, χρόνο μέ τό χρόνο, 
ερειπώθηκε.

Πολλοί είναι εκείνοι πού λένε ότι υπήρχε μυστικό τοΰνελ (γαλαρία), 
συνδέον τό Παληόκαστρο μέ τήν τοποθεσία «Μυγδαλιά» καί έκεΐθεν μέ τή 
«Γκίρμπινα», βουνοκορφή έξωθι τοΰ χωριού Δαδιά. ’Επίσηις, ώς διεπίστωσε 
καί ό γράφων, στή νοτία ‘πλευρά, υπάρχει μικρό σπήλαιο μέ σταλακτίτες. 
Καλό δέ είναι, νά ερευνηθή τοΰτο, αφού διευρυνθή ή είσοδός του. "Ακόυσα 
μάλιστα νά λένε, δτι δήθεν, άπό τό σπήλαιο αύτό περνάει υπόγειο ποτάμι μέ 
κρυστάλλινο νερό.

Ε π ’ εύκαιρίρ έπίσης αναφέρω δτι·, κατά τή ιθεμελίωση, τής νέας γέφυ
ρας Τρανού ρέμματος (196,2) έστάθη απαραίτητο νά λειτουργούν συγχρό
νως δ (μηχανικές υδραντλίες. Κ αί βέβαια, μέ τήν αποπεράτωση τών θεμελί
ων, τό νερό αυτό χάθηκε. Καί λέγαμε τότε: Γ ιατί άραγε δέν έγινε φροντίδα 
άπό μέρους τών αρμοδίων τής Νομομηχανικής υπηρεσίας ή τοΰ Δήμου Σου- 
φλίου νά -στερεωθή ,μία σωλήνα, ώστε νά ϋπάρχη κάτω στη γέφυρα, γιά τούς 
καλοκαιρινούς μήνες, άφθονο κρυστάλλινο ιάρτεσιαιό νερό, γ ιά  νά πίνουν οί 
άνθρωποι καί τά ζώα;

Ά λ λ ε ς  π  λ η ρ ο ·φ ο ρ ί ιε ς : 'Ο  ίδιος συνομιλητής μου, μοΰ έδω- 
κεν ιάκρμη καί τις έξής πληροφορίες:

1. Ό  παληός Δημόσιος δρόμος πρός Δ ιδ)χο, έγινεν άπό τούς Ρώσους 
κατά ιήν προέλασή των στη Θράκη στά 1878. Πράγματι, σημάδια φαινόταν 
άπό τό πηγάδι «τρανοΰ ρέμματος» πριν καλυψθή άπό τό νέο Δημόσιο δρόμο, 
καί ώδηγεϋσε κατά μήκος τής σιδ)κής γραμμής καί τής δεξιάς όχθης τοΰ 
'Έβρου, μέχρ ι Μάνδρας. Σ έ μερικά σημεία μάλιστα, καί σήμερα φαίνεται 
καθαρά δτι ή ό'χθη τοΰ "Εβρου είναι στερεωμένη μέ λιθότοιχον, βέβαια, γιά 
νά μην παιθιαίνη καθίζηση δ δρόμος καί κυρίως ή σιδ)κή γραμμή, πράγμα 
πού μέ κάνει νά συμπεραίνω ότι, μάλλον ή στερέωση αυτή, έγινεν άπό τή 
Γαλλική Ε τα ιρεία  ΣιΙδ)μων, πού κατεισκεύασε τή γραμμή.

«’Επ’ εύκαιρίρ, αναφέρω έπίσης, ότι ένα άλλο γεροντάκι μοΰ εΐχεν εί
πε! ότι ένεθυμεΐτο τούς Ρώσους, πού ένα τμήμα τοΰ ιππικού των έστρατο- 
πέδεψε σέ ένα κτίριο παληό, όπου ή τ. ’Ηλεκτρική Σουφλίου, καί ότι εκτοτε οί 
Τούρκοι ισημπεριεφέροντο καλύτερα στους ραγιάδες».

2. "Οτι στά σιμώματα, Βόρεια καί Δυτικά τοΰ Σουφλίου, υπήριχαλ1 καί 
άλλοι Ελληνικοί οικισμοί, οί οποίοι χάριν ασφαλείας άπό τούς Τούρκους καί 
Βουλγάρους κομιτατζήδες, συνεπτύχθησαν ιστό Σουφλί.

3. Σ τά  παιληότερα χρόνια, ή άγαρά Σουφλίου ήταν στή σημερινή Ιΐλα-
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τ-εΐα Μεισοχωράχυ, δπου -Αγίνετο καί ή £ΓώομαΙδιαία αγορά, (άλλά καί στήν Π λα
τεία Β ' Σχολείου «Κούτσουρο», με λογής - λογής μαγαζιά: Μπακάλικα, Μπι- 
ζουριάνικα: κ.-λ,π.

4. Τά -σπίτια ήκτίζανταν χαμηλά, χωρίς παράθυρα, μέ μεγάλα «ισατσιά- 
κια», ώστε νά μή μπορούν νά πλησιάσουν ίκριπποι κυρίως έχιΟροί, έξ αύτων 
πού ήρααζαν τίς Έλληνοπουλες. Οί #. ξώθυρες, πολύ στερεές, καί αμπαρω- 
μένες».

5. Έ ν α  άπό τά πιο χεροδύναμα παλληκάριία- ποΰ παληοϋ Σουφλίου, 
(1850 - 1870), ήτο κάποιος Βράνης ονομαζόμενος —  θείος τοΰ πάππου τοΰ 
γράφοντος —  ό όποιος, σέ πολλές περιπτώισεις, προστατεύοντας συμπατρι- 
ώτας του Σουφλιώτες, νικούσε μέ τή μεγαλύτερη εύκολία καί δύο καί πέντε 
ακόμη Τούρκους, κι’ -είχε γίνει, δ φόβος καί ό τρόμος των, άν καί κατά βά
θος ήταν ένας άθώος, καί αγαθής ψυχής άνθρωπος, δμως ήρω-ας αληθινός.

6. Ό  πρώτος σιδ)κός ισυρμός πέρασε άπό τό Σουφλί κατά τό 1870, 
καί τήν ημέρα εκείνη έγινε αληθινός πανζουρλισμός! "Ολοι οί Σο-υφλιώτες 
καιτέβηκαν σύσσωμοι κατά μήκος τής σίιδ)κής γραμμής, καί μέ έξαλλο- ενθου
σιασμό έκραύγαζαν: «ΚόΠπατι ρέ, νά δγήτι ένα ιμαύρου πράμμα απ’ φσάει, 
πάφ - πούφ, κ ι τραβάει πίσου τ’, σιδηρέϊνια αμάξια», καί ακολουθούσαν τρέ- 
χοντας ώς τήν «τρανή - πέτρα», δυο χιλιόμετρα έξω άπό τήν πόλη.

Καί πάλιν, Ιπ ’ εύκαιρίρ αναφέρω ότι: παρόμοιον έξαλλον ένθουσιασμόν 
έξεδήλωσαν οί Σουφλιώτες καί κατά τό 1925, όταν’ έγινεν ή πανηγυρική πρώτη 
ήλεκτροδότησις τοΰ Σουφλίου. Τή νύχτα έκείνη, κανείς Σ-ουφλιώτης δέν κοι
μήθηκε. "Ολοι διέσχιζαν τούς δρόμους, ιδίως τής αγοράς, μέ αλαλαγμούς χα
ράς καί αγαλλίασης.

7. Ή  μιεγάλύτιερη (ανάπτυξη καί ακμή τοΰ Σουφλίου, έγινε μεταξύ τών
Οών 1890 καί 1914, δτε είχε πληθυσμόν 14 χιλ. κατοίκων.

8. Ό  μωρεώνας στήν «Παληόστρατα» είναι παμπάλαιος, μέ μουριές η
λικίας άνω τών 200 - 300 Ι-τών, ακόμη άπό τήν Αποχή τοΰ ’Ιουστινιανού, δτε
άνεπτύχθη ή σηροτροφία στη Θράκη.

Κ αί 8τι· ή «Παληόστρατα» είναι ή παλ-αιά στράτα-— δδός, τοΰ ’Αρχαίου 
οικισμού τοΰ Σουφλίου, τίς οίδε ιμέ ποιο όνομα.

9. Στο Μεσοχώρι, υπήρχε βρύση μέ έντειχι,αμένη μαρμάρινη έπιγραφή, 
for’ όνόματι ένός "Ελληνες, καί χρονολογία 1720, μέ στοιχεία Βυζαντινής 
γραφής.

10. Ή  ’Εκκλησία «'Αγ. ’Αθανασίου» φέρει έτος κτίσεως 1842, ή δέ 
τοΰ « Ά γ . Γεωργίου» 1853. (Βλέπε λεπτομέρειες σέ ειδικό κεφάλαιο, πα
ρακάτω) .

I I . Τά -φερόμενα ώς δωρεά οικήματα παρά τόν 'Ιερό Ναό 'Α γ. Γεωργί
ου, διό  ιού Σουφλιώτη Φόκου, είς τήν πραγματικότητα ήσαν κτήματα - λά
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φυρα, φυσικά, Τουρκικής Ιδιοκτησίας, καί τά όποια παρεχώρησε γ ιά  τον 
'Ιερό Ναό, ό Ελληνικής καταγωγής, έκ Διδυμοτείχου Τούρκος Διοικητής - 
καημακάμης, Τρύφων, υπό τό πρόσχημα όμως δτι άνήκον στό Φάκο.

12. "Οταν 'βλέπουμε στον ουρανό «ψαράτσιΐφλις», δηλ. τά σύννεφα νά 
παίρνουν σχήματα σάν λέπια ψαριού, -είναι σημεΐον δτι ό καιρός θά χαλάση 
έξάπαντος. Τούτο μοΰ άνεκαίνωαεν 6 7ι5-ετής πάπο - Δημήτρης -Μαλουσ-άρης, 
ιδιοκτήτης τεύ καφενείου στό «Κιόϊ - ντερέ».

13. Ό  ν ο -μ α  σ ί α τ ο ύ  χ ω ρ ι ο ύ  Κ ο ιρ- ν ο φ ω λ η ά. Μιά 
Κυριακή τού Μαρτίου 19ι58, δταν είχα  πάει στό χωριό, -σέ σχετική έρώτηισή 
μου γιά τήν ονομασία τού χωριού των, οί γεροντότεροι μού είπαν τά εξής: 
Πιό πέρα, 1.50-0 μ. Ν Α )κά τού χωριού, πρός τήν όχθη uc-ΰ "Εβρου, βρί
σκονται -ακόμη τά  'θεμέλια σπιτιών άπό παλαιό χωριό, πού ωνομαζόταν «Ντερ- 
βέν», δηλ. φρούριο. Είτε -δμως, λόγω -τών καταστροφικών πλημμυρών τού 
"Εβρου, εΐτε γιά  τό λόγο πού κάποτε σημειώθηκε -στό χωριό αύτό μιά έπι- 
δημική νόσος, οί κάτοικοι πού άπόμειναν μ-ετώκησαν -στη σημερινή -θέση τ-ού 
χωριού, μέ τήν ονομασία «Ντερβέν’(ι)  —  Καραμπουνάρι». Σ τήν πλατεία 
έπίσης τού χωριού, υπήρχε ένα πηγάδι, πού τό νερό του- ήταν μέν πόσιμο, 
αλλά λόγω τής σκιάς πού έπεφτε απ’ τά γόρω πυκνόφυλλα δένδρα, φαινό
ταν -μαύρο.

Σ τά  δέύδρ-α αυτά, -σκαρφάλωναν έπίσης κλήματα, κισσός καί περιπλοκά
δες, καί τά κάνανε πιό πυκνά καί -αδιαπέραστα. Χιλιάδες δέ αμέτρητες κου
ρούνες χτίζανε τις φωλη-ές τους, έξ ού καί ή μετέπειτα -δνομασ-ία τού χωριού 
«Κσρνοφωληά» (Κορονών - -φωλεά). Ά λλά πιό πολλές λεπτομέρειες γιά  τό 
χωριό καί τό Σχολειό, θ-ά 'δή ό αναγνώστης στό ειδικό ιθέμα: « 'Ιστορία τού 
Σχολείου Κορνοφωληας», πού ίθ’ άκολουθήση.

14. Π  ώ ς χ τ ί σ -θ η κ α  ν τ ρ ί α  χ  ω ρ- ι ά σ τ ό  «Γ κ ι α ο- ύ ρ 
—Ά  ν τ ά». Ό  κ. Δημοσθ. Μούτλιας, ένας πολύ αξιόπιστος άνθρωπες, μοΰ 
είπε σχετικά τά εξής:

«"Ακόυσα νά λένε οί παππούδες ότι, δταν -οί Τούρκοι -βάλθηκαν ν-ά κυ-ρι- 
ένμουν τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία, άπό τις Μικρασιατικές ακτές, ήριθαν πρώ
τα -στήν Αίνο, όπου κάθισαν 3 χρόνια. "Επειτα πήγαν σ’ ένα άλλο- χωριό, καί 
μπαίνοντας στήν ’Εκκλησία τήν Έλί,ηνική ό χότζας, 'φώναξε: " Ιπ -Σ α λ ιά μ . 
Καί άπό τότε ώνρμάσθηκε "Τψαλα *. Μετά, οί Τούρκοι προχώρησαν κατά 
μήκος τών -αχθών τοΰ "Εβρου κι’ εψθαισ-αν -στήν Άνδρ-ιανούπολη, οπού έμει
ναν 30 χρόνια. Κατόπιν προχώρησαν στήν Κων)πολη, τήν περιίκόκλωσαν καί 
τή -βομβάρδιζαν μέ ξύλινα κανόνια. Τότε οί ’Ιταλοί -βρήκαν τήν ευκαιρία νά 
προτείνουν στον Π ατριάρχη, νά συστήση -στους "Ελληνες νά γίνουν Καιθ-ολι-

* δηλ. Ευλογητός 6 Θεός.
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'/.οί, <ml έτσι θά βοτβοϋακχν με στρατό καί στόλο, νά λύσουν τήν πολιορκία 
οί Τούρκοι. Βέβαια, ό Π ατριάρχης, β αΰταχιράτοριας «αί ό λαός, προτίμησαν 
νά χαθή ή αυτοκρατορία, παρά νά χαθή ·ή ’Ορθοδοξία.

Κι’ οί ’Ιταλοί, εδωκιχν tiW. σταύς Τοι'ιρκους σιδερένια κανόνια, m’ ετσι 
έπεσε ή Πόλη στα  χέρια των.

Ό  λαός τής Βακχικής ύστερα, έτρεχε δώθιε κείθε νά βρή καταφύγιο, νά 
σωθή. Μιά δμάδα χιυρικών πήγε στον κάμπο τών Φερρών ικαί μέσα στο αδια
πέραστο δάσος, έκανε τρία χωριά, 1) «"Αγιος Γεώργιος», 2) Βλάχικα Καλύ
βια, καί ένα άλλο. Ο'ί άνθρωποι αυτοί όμως, καθώς άπό φόβο πρός τους 
Τούρκους, δέν Ιέρχόταν σ’ ίέπαψή μέ τ ’ άλλα χωριά, έγιναν σχεδόν άγριοι. 
Κ ι’ όταν οί Τούρκοι, διατάχθηκαν νά τους πιάσουν, δέν μπορούσαν μέ κανένα 
τρόπο, γιατί, αυτοί ξετρύπωναν άπό τό Ένα μέρος στό άλλοι, μέισα στήν άγρια 
φυλλωσιά τής μισοπλημμυρισμένης άπ’ τόν "Εβρο πεδιάδας. ’Έτσι αναγκάσθη
καν οί Τοϋρκοι νά τοός άφήσουν εκεί - μέσα έλεύθερους, κι’ άπό τότε ή πε
ριοχή αυτή φέρει τό όνομα «Γκιαούρ - Ά ντάς», δηλ. Πεδιάδα τών Ελλήνων.

Μοΰ φαίνεται πώς ή ίσταριούλα αυτή, συμφωνεί ιμέ τά όσα μέ έπληρο- 
μιόρησεν καί ό προηγούμενος συνομιλητής μου. ’Αλλά τά ίδια διεπίστωσα 
καίιάπό άλλους (5 .1 .58).

15. Ά π ό  τόν π. Ί .  Τερζούδην, ράπτην, πληροφορούμαι α) δτι τό Α ' 
Σχολείο κτίσθηκιε στά 1910. Ή τ α ν  τότε ό συνομιλητής μου 15 ετών, καί 
σά γειτανόπουλο, παρακολουθούσε τακτικά τούς εργάτες. Έ γινε  μέ δαπάνη 
ΐ'ής Ελληνικής κοινότητας, μέ τά έσοδα ιέράνου μεταξύ τών Δημοτών. (1958).

β) Ό  ίδιος ό συνομιλητής μου καί δ κ. Ί .  Αιανόπουλας, ιιοΰ άνεκοίνω- 
οαν δτι, η σιδ)κή γραμμή Σουφλίου, έγινε προ 100 ετών περίπου, ήτοι τό 
1Κ5Κ, πού τότε οί γονείς των ήσαν νέοι κ ι’ ιέργαΐζόταν στήν έπιχωμάτωση 
τής γραμμής, κουβαλώντας «τιζέκια» άπό τόν κάμπο. Κ ι’ δτι δταν πέρασε 
τό πρώτο τραίνο πρός Άδριανούπαλη, (1870) κατέβηκαν δλοι οί Σουφλιώ- 
τες, καθώς είπαμε καί παραπάνω και τρέχοντας πίσω νά τό φθάσουν, φωνά- 
ζανε: «Κόεδιατι ρέ, νά δγήτι! Έ ν α  μαύρου πραμμα χουρίς βώδια, γκβαλάει 
πίσου τ’ σιδηρέϊνια αμάξια —  κάποιος δέ Ά ναστ. Ζαιλίμης, έπενόησε κι’ 
αυτός έλα τραινάκι καί τώβαλε στή γραμμή νά τρέχη.

γ )  "Οτι οί «καρακατσέληδες» λεγόταν έτσι, γιατί κατάγονταν άπό βλά- 
χους .καριακατσιάνηδες, και έβοσκαν ολοι, πρόβατα.

δ) "O n ή σημερινή «Πλατεία Νάνου», λεγόταν τότε «γελαδαριά» διότι, 
ίδιο ιμιίξι τ μ καν όλα τά γελάδια τοϋ Σουφλίου, καί τά παραλάβαινε ό γελα- 
δι'ιιρης καί. ιά οδηγούσε στή βοσκή στον κάμπο.

ι*) (Μ, γέροι, διηγούνται ότι, προτού γίνη ή σι!δ)κή γραμμή, ό Έ βρος 
.ιοιαμός Γφθίιχ»· ώς τήν άκρη τής «γελαδαριας», καί ίίπου ο ί ψαράδες έδε
ναν ιΊς ^ΐ'ΐΙΔιιίκΐις··1 ιούς, δηλ. τις βάρκες των. Και βέβαια στά χρόνια εκείνα, 
ιτιήν Λίπριιαχή αίιιή, δίν υπήρχε κανένα σπίτι. "Ενας γέρος, πρό πολλών ετών,

10
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δταν τόν είχα  ρωτήσει σχετικά, μοΰ είπε: Ί γ ώ  θμοΰμη οτι ϊδώ ήτανα «γκιό- 
λια» ( =  λιμνάζοντα νερά) κί κυνηγούσαμι, τοΰ χ  (ει) μώνα, αΰρντέκια (=^ά- 
γριόπαπιες).

στ) Σ τή  «Μούρσα», πριν άπό πολλά χρόνια ήταν σπίτια, πιθανόν καμμιά 
συνοικία τοΰ Σουφλίου, καί στή «Μύδαλιά» ήταν ενα παρεκκλήσι. 'Έ να δέ 
μυστικό τοΰνελ, ώδηγοΰαε ΰπαγείως ώς τό «Ποληόκαιστρο».

ζ ) 'Ό τ ι προ πολλών έτών, άπό διάφορα ευρήματα, ιδιεπιστώιθη οτι, 
νοτίως τής Κορνοφωληάς, κοντά στον "Εβρο, υπήρχε ή ’Α ρχαία Πλωτινού- 
πολις, &κιεϊ δέ καί ή αρχική θέσις τής Κορνοφωληάς. Π ρός τά βορεινά δέ 
μέρη τής γέφυρας «Μαγγάζι», υπήρχε κάποτε χωριό μέ τ’ όνομα « 'Ά γιος 
Λουκάς». (Πληροφορία Παπαγιαννακούδη).

1·6. Σ υ ν ο ι κ ί ε ς  τ ο ΰ  Σ ο υ φ λ ί ο υ :  "Ολοι γνωρίζουν οτι, άφ’ 
δτου τό Σουφλί, συιμπτόχίθηκε στά σημεία δπου απλώνεται καί .σήμερα, άπο- 
τελουνταν άπό 4 συνοικίες ή μαχαλάδες, α) Άποστόλ, β)~ Μ αργαζή, γ )  Γενή 
καί ιδ) Σ έχ . Σ έ  [ερωτήσεις μου, γιατί ώνρμάστηκαν έτσι, μοΰ είπαν οί γε- 
ρόντοι: Ή  σ υ ν ο ι κ ί α « Ά  π  ο σ τ ό λ» Β ορ)κά τής πάλεως, πήρε τό 
όνομα άπό τόν 4ον πρόγονον τοΰ μακαρίτου τώρα καφεπώλου Ί .  Μόκαλη ( =  
Τζίν κουρου). "Ετσι μοΰ είχε είπεί τό 1956. Κ αί τό όνομά του προήλθε, 
άπό τό όνομα τοΰ προγόνου των: Μόσχος, =  Μόκος =  Μόκας =  Μόκα- 
λης. "Αλλη όμως εκδοχή, ή ικαί πιίθανωτέρα, λέγει, οτι, ή .συνοικία «Άποστόλ» 
ώνομάσθη έτσι 'άπό εύπορον πρόγονον1 τής οικογένειας τών Άποστολούμηδων.

Ή  Συνοικία ΜαργαΙζή, Β Δ )κώ ς τής πόλεως, ελαίβε τό δνοιμα, άπό ένα 
επίσημον Σουφλιώτην δ ν ό μ  α  τ  ι «Μ α ρ γ  α ζ  ή».

Ή  Συνοικία «Γενή» Ν Δ )κά  τής πόλεως, ώνομάσθη άπό τους νεοαφι- 
χθέντας άπό τό Σούλι καί Γρεβενά ’Ηπείρου Σουφλιώτας, υπό αρχηγόν των, 
τόν Π απα - Γκίκαν, ή Λέκκαν μέ 15 - 20 οικογένειες.

Καί ή συνοικία«Σέχ»,ΝΑ)κά τοΰ Σουφλίου, ώνομάσθη έτσι άπό τόν 
πλούσιον Σεΐχην Τοΰρκον, που κατοικούσε στο μέρος αυτό.

17. Π λ α τ ε ΐ ε  ς τ  ο ΰ  Σ ο υ φ λ ί ο υ .  Φυσικά, μέσα στήν Αμά
θεια που ζεΰσαν οί πρόγονοί μ.ας Σουφλιώτες, κομμιά προοπτική δέν υπήρχε 
γιά  τή δημιουργία πλατειών κατά την άνάπτυξη τής πόλεως. Π αρά ταΰτα. 
μετά τό κτίσιμο τών σπιτιών, ύστερα άπό πρόχειρη πολεοδομική διάταξη 
τών ιδιοκτητών μέ τους μαστόρους - κτίστες, (— οί αρχιτέκτονες ήσαν τε
λείως άγνωστοι,— ) διαμορφώθηκαν ώς σήμερα οί εξής πλατείες:

α ) Π  λ α  τ  ιε ΐ  α  ά  γ ο ρ ά ς, τέως Η ρώου, δπου έπί τουρκοκρατίας 
ήτο τό συντρϋβάνι καί παραπλεύρως ένας πλάτανος. Τό συντριβάνι, καθώς 
θά ποΰμε καί σ’ αλλο κεφάλαιο, έγινε ιμέ έρανο τών έπαγγελματιών Σουφλίου.

1. Φ ελο ϋ κες= δ ιό τ ι πλέον καθώ ς ό φελός.
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κ,ιιί Λιιιί ηοουνιο μέσα ιίοχικίινόφαυα. Σήμερα ο ιήν ιιί,αιΉιιι ΰγορΰς προσε- 
ιήΟη »«tl. f| ΙΙΑίμιΊιιι, l| ιιρΛ lofl κ ΐϊυίιη ι 'Tjikik)-!!*; ΊΊΟνική'. Τ ρ α π ίζη ς 'ΚΛ 
λάδος, f| Λιοιία ι l\itn 101 ςκι»|ΐΐτνΐ) μί υιιιριί'ώΐΊΐιυ o i i ( ) i h i m  uoi (κονίαμα.

Θ) II λ κ ι ι ί α  «Γ r  λ <t Λ α ι> ά», Τήν (ονόμασαν film, γιατί ό* αΐιτήν 
μαζεύανε tic /«γελάδες fiXiw ιού χωριού, καί ι,Ις n»m»fXtVft<fivi Λ «γελαΛάοη > 
γιΛ 'Λ ιίς jt('n| ιιιόν κάμπο γιά ιή  Λοοκή.

Τώρα όνιιμάζε,ιαι. «ΙΙλα»Τια Νάνου», πρός τιμήν ιού Λσλοφονυ/Ιίνιος 
αιό σημείο αυτό, κατά τήν Γερμανική κατοχή, έξαίρειυυ ιμι ι<ι >·.<Ι> ι η Λ ιμάρ· 
χσυ Σαοφλίου I Ιασχ. Νάνου.

γ )  11 λ α  τ ιε Τα Μ % σ ο χ  ω ρ ί  ο υ, δπου μέχρι ιό I ΚΓ*(> 70 ήιο
ιο κενερικιοιιερα οημεϊο τοϋ Σουφλίου, και δπου γύρω - γύρω ήσαν πολλά 
καί διάφορα καταστήματα καί ιδίως κρεοπωλεία.

Λ) 11 λ α  τ  τ ϊα Σ  α ρ. ιμ π  ν ά ρ’ ( ι) .  Ή  λέξη είναι Τουρκική καί ση
μαίνει διασωμένο πηγάδι. Πράγματι, καθώς βειβαιοΰν όλοι οί γερόντοι, έδώ 
ήτο προ ΙιΟΟ Ιτών (18Γ)0) ένα πηγάδι πολύ ρηχό, απ’ τό όποιο άναβρούσε 
ωραίο, καθαρό, κρυστάλλινο νερό. ’Απ’ αύτό, υδρεύονταν όλος ό επάνω μαχα
λάς. "Ομως, καί τό πηγάδι καί δλα τά πέριξ, ήσαν Ιδαισωιμένα μέ πυκνόφυλ
λους διαφόρους θάμνους. Μάλιστα δέ, ώς τό πηγάδι, ώδηγοϋσε μόνο μιά α
τραπός, ένα μονοπάτι κατηφορικό, μέ 2— 3 σκαλοπάτια. Ή  όλη τοποθεσία 
ή ιο μία ρεμμαιτιά, κι’ όταν υπήρξε ή ανάγκη νά κτιισθή σχολείο (1870), μέ 
προσωπική ί,ργαισία τών κατοίκων ή ριεμματιά καλύφθηκε, ισοπεδώθηκε καί 
κιίσΟηκκ τό Π αράρτημα τής ’Αστικής Σχολής, καί τμήμα μικρό έχρησιμο- 
πυΐιείιυ γιά πλατεία, «που χόρευαν ε>1 νέοι καί νέες κατά τις Κυριακές καί 
γιοιριό,·.

Ί I  πλατεία αυτή «ήμερα ονομάζεται «Πλατεία Νίκης», διότι ένικήθη- 
κιΐν άιιό ιΐς έθνικές δυνάμεις Στρατού καί Μ .Α.Τ., οΊ ισυμμορΐτες.

'Ακόμη, στήν πλατεία αυτή κάθε χρόνο, κατά τήν Κυριακή τής «Τυρι- 
vf),*, (Τυροφάγου), γίνεται άπό τις 3— 6 μ. μ. δ καθιερωμένος χορός, απ’ 
ίΙ,Ίοιι ιιαρελα όνοον όλα τά Καρναβάλια τοϋ Σουφλίου, καί χορεύουν παιληεύς 
Συυΐ|ίάωιικυυς καί άλλους Ελληνικούς χορούς.

ε ) 11 λ α  it ι ΐ  α  Β ' Σ χ ο λ ε ί  ο υ  ή «Κ ο  ύ τ  α  ο υ ρ ο υ». 
'ϋνιιμάιιι μκτ Ρεσι, ιάπό τήν ύπαρξη  έκεΐ ένός χονδρού ξηρού κορμού δένδρου. 
Κ ι' ΙΛίΓι finήρχαν άλλοτε (1850— 70) δ ιάφορα καταστήματα μέ πολλά καί 
ιίλυόυια είδη Ιμπιιρπιμάτων.

ιΐιι) ΊI λ ιι η τ ί α Κ α 6 ά κ ( ι ) .  Κ οβάκ(ι) =  άγριολεύκη, λεύκη. Ώ - 
νυμάσι η α ν  ίιαιι,, δ ιό ιι ίδι7> υπήρχε μία πολύ μεγάλη λεύκη, όπου τό καλοκαίρι 
*ι.οιάΐ|ΐΐ·ο'|'αν ιο ιιράδυ ι α καί τά θιόδια, μετά τό πότισμα άπό τήν παρακείμενη 
θρόοΐ| Ί(ί(ΐ|,ι(ιοκηιαι 50 μ., νοτίως τού Β ' Σχολείου.

ζ)  II λ α ι f  ί α Κ α ν τ ά ρ ( ι ) .  Βρίσκεται μπροστά ιστό σπίτι τοϋ
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Τιάκα. Ά π ’ ιέδώ αρχινάει δ ανηφορικός δρόμος γ ια  τό Β ' Σχολείο κα'ι τόν 
πάνω μαχαλα. Ώνομάρθηκε έτσι, ιδιότι υπήρχε άλλοτε, έπί Τ-αυρ-κο-κρατίας, 
μία πλάστιγγα σιδερένια, μεγάλη. Σ ’ αυτήν ζυγίζονταν τά γεωργικά προϊόντα, 
σταφύλια, δημητριακά, όσπρια, φρούτα κλπ. καί ίκρατεΐτο ή δ-εκάτη. 'Υπάρ
χει καί -σήμερα -στο -σημείο αυτό ένα τεράστιο καντάρι, μέ τό όποιο ειδικός 
υπάλληλος ζυγίζει τά πρός πώλησιν καυσόξυλα τών χωρικών, καί τό άπόβαιρ-ον 
τών αυτοκινήτων, έναντι κάποιας -μικρός αμοιβής, παρ-αδίδει δέ καί σχετική 
απόδειξη, στήν δποία αναγράφεται ή ποσότητα τών ξύλων, σέ όκάδες κατά 
τό παρελθόν, σήμερα όμως σέ χιλιόγραμμα.

Τέτοια «καντάρια» ύπήρχαν βέβαια καί (άλλα, -σέ διάφορα έΙπίκαιρα ση
μεία, γιά τό ζύγι-σμα τών γεωργικών προϊόντων, δταν μ-ειταιφ-ερόταν μέ τ’ 
αμάξια απ’ τούς αγρούς στά -σπίτια, -άλλά περί αυτών 0 ’ αναφέρουμε σ’ 
(άλλο ειδικό κεφάλαιο.

η) 11 λ α τ  Ε ί  -α ν έ ο υ Ί Ι  -ρ (δ ο υ. Βρίσκεται κοντά στό σπίτι τοΰ 
Φαιρμ-ικκοποκιΰ Τ-ερζοόδη, και, πλάι ιστό παρκάκι όπου τό «Ήρώ-υ». Συνορεύει 
δέ καί μέ τόν Σ ιδ)κόν ΣταίΟμ,όν.

0) II λ α  τ ε ί α  Μ α  ν τ ο ύ Λ α  ς. =  Μικρή Πλατεία, 50 μ., β-αρείω; 
γ ο Γ ι  καταργηΐΟέντος Λ' Λημ. Σχολείου (19-65).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

(’Αφηγητής ό αιδεσιμότατος Οίκονόμος Παπατταναγιώτης 
Ζαπαρτίδης, έτών 78 (1958)

Στό Σουφλί, πριν Απ’ τήν Ανάπτυξή του, υπήρχε μία μόνο έκκιλη-σία 
καί -μάλιστα πο-λέι μικρή, τούτα ύέ γιά τόν λόγον -ότι, Λ καταχτητής Απηγό- 
ρευε τή λατρεία τού Χριστιανισμού.

Μετά τήν -Ανάπτυξή του όμως, δταν έγιναν καί, οά -συνοικίες τού «κάτοι 
μαχαλά», Αναγκαστικά κτίίσΟηκιε καί, -δεύτερη έκκληπ-ία, μικρή στήν Αρχή, ύ
στερα διμως -στή θέση της -ΑρίΟώΟηκε μεγάλη. ’Ήτσι. σήμερα δπάρχουν δνΰ 
έκκλησίες: 1) τού Ά γ . Αθανασίου, ή και, ιΑρχαι.'οτέ,ρ-α κ-αϊ, 2) ή τού Ά γ . IV- 
(οργΐου, νεωτέρα.

Κι’ -εΤιχα την μεγάλη περιέργεια νά μάιΟ-ω, πότε, καί, πώς κτίσίΟηκαν, 
γ ιά  μένα ΐαλλά καί γιά τοίις Αναγνώστες μου. Καί γιά τό σκοπό αυτόν διάλε
ξα ώς Αιρηγητή -μου τόν γε ροντό-τερο παιπα τής πόλεώς μας, τόν πάπα - Πανα
γιώτη Ζ-απαρτίδη (ή Ι Ια π α - Σαλιάγκα, κ-άΟώς έίλέγετο (άλλοτε).

"Οταν πρωτοέγτν-ε παπάς, ήταν δ-εκατέισσαρ-ες παπάδες -στις δυο έκ-κλη- 
σίες τού Σουφλίου. Σήμερα απ’ τούς πα-ληούς, δέν άπόμ-εινε κανένας άλλος 
έκτος -Απ’ αυτόν, -καί πού -είναι μέν συνταξιούχος, δ-μως πηγαίνει ακόμη καί
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βοηθάει τόν νεαρό παπά τοΰ 'Ιερ . Ναοΰ « Ά γ. ’Αθανασίου:», όπου αυτός έγέ- 
ρασε ιερατεύοντας. Κ αί συμφωνήσαμε, νά βρισΜωμαστε κάθε 'απόγευμα στήν 
πευκόφυτη, αυλή τοϋ Ναοΰ, γιά  νά σημειώσω τά θέματα που ήθελα, σάν άπό 
πηγ* σοφίας, γιατί τίποτε γριαπτό δέν άφισαν γιά τις εκκλησίες, οί πρό
γονοί μας.

Δέ θά παραλείψω δμως ν’ αναφέρω καί τό δτι ιστό Σουφλί υπάρχουν 
καί ιδύο παρεκκλήσια. Τό τοΰ Προφήτου Ή λ ία  που τό έκτισε ένας απλοϊκός 
Σουφλιώτης, στό Νοτιοδυτικό άκρο τής πάίοεως, στά 1920, καί που στή θέ
ση αυτή, μέ φροντίδα τοΰ ακούραστου Π άπα - Σπυρίδωνα Στογιάννη, κτί- 
σθηικε ένα θαυμάσιο Βυζαντινού ρυθμού (εκκλησάκι, καί τό τοΰ 'Α γ. Δημη- 
τρίου, στή Βορειοανατολική πλευρά. Τεστο κτίοθηικε μέ τήν πρωτοβουλία 
τοΰ γράφοντος, δταν έκτιελοΰσα καθήκοντα τοπικού ’Εφόρου Προσκόπων τό 
1945 —  1950, καί τοΰ βοηθού μου Αθανασίου Σπαίθάρη, ήιδη κατοίκου Ν. 
Όρεστιάδες.

Ό  'συνομιλητής μου, ξεύρει βέβαια μερικά γρομματάκια, άφοΰ ήταν καί 
δάσκαλος τοΰ καιροΰ εκείνου, δμως διατυπώνω τά θέματά μας κατά τό δι
κό μου τρόπο.

« 'I ε ρ  ό ς Ν α  ό ς 'Α  γ. Ά  θ α  ν α σ ί ο υ».
Π ριν κτιιοιθή ό ναός καθώς τόν βλέπουμε σήμερα, ιέπί πολλά χρόνια, 

στήν ίδια θέση, ήτο ένα μικρό παρεκκλήσι, τιμώμενο κι’ αύτό μέ τό δ'νομα 
τοΰ 'Α γ. ’Αθανασίου, (διότι τό Σουφλί τότε., ήταν μικρό, μέ 150 μόνο σπίτια. 
"Ομως, τό σημείο αύτό ήταν πάρα πολύ δασωμένο, καί τό ’Εκκλησάκι, μόλις 
φαινόταν, μέσα στήν πυκνή φυλλωσιά τών θάμνων καί τών βάτων. Κ αί γ ι
νόταν τούτο, μάλλον άπό σκοπού, γ ιά  νά μήν αποτελεί, τό έκκλησάκι στόχο 
τοΰ κατακτητή.

Ε νθυμείται μάλιστα ό αφηγητής μου’, δτι λίγο πιο κάτω άπ’ τήν ’Εκκλη
σία ήτο κ ι’ ένα πηγάΙδι κτισμένο μέ πέτρινη στέγη, σάν φτειρά άετοΰ.

’Απ’ τό πηγάδι αύτό έπαιρναν νερό ιολοι οί καρακατσέληίδες, κατεβαί
νοντας καί τρία σκαλοπάτια, γιατί τό έδαφος ήταν ανώμαλο καί κατηφορικό. 
Ί Ι  ίιπόλοιπη πλατεία, ή λεγάμενη σήμερα «Πλατεία Νίκης», δέν ήτο παρά 
μιά χαράδρα, καλυμμένη μέ λογιών - λογιών πυκνούς καί αδιαπέραστους θά
μνους, Αξ οΰ καί τό αρχικό της ό'νοιμα «Σ άρπ - μπουνάρ», ( =  δασωμένο 
ιιηγάδι). "Οταν έγινε ανάγκη, νά μεγαλώση ή Εκκλησία, τό 1840, μέ προ
σωπική Αργασία τών κατοίκων ή ρεμματιά καθορίσθηκε, ισοπεδώθηκε, καί 
παράλληλα μέ τήν εκκλησία, προφανώς εγινε καί τό σχελεΐο, καθώς καί ή 
μικρή πλα ειία.

Ί Ι  ιέκκληοιία περιατώθηκε τό 1843, σύμφωνα καί μέ (επιγραφή, πού δια- 
ιχρίν'ΐιιιιι ακόμη ιός τά σήμερα, στό έξωτερικό μέρος τοΰ «ιερού». Τό τέμπλο, 
ιίι fu<ονιι· κάποιος τεχνίτης" άπό τήν Κεσσάνη, κι’ δπως μοΰ ειπεν άλλος συνο
μιλητής μου, λεγόταν Στρατής Κελεδούρης, δέν τό έκανε δμως τόσο ωραίο.
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Λέγανε οτι, ό μπαμπάς του, ήταν καλύτερος τεχνίτης καί σκάλισε λίγο πιο 
υστέρα τό τέμπλο της κάτω Εκκλησίας, «'Αγ. Γεωργίου». ’Άλλες πάλιν μαρ
τυρίες, λέγουν ότι, τοΰτο δέν είναι αληθές. Έ άν έγινε τό τέμπλο τής κάτω εκ
κλησίας καλύτερο, τοΰτο οφείλεται στο ότι, γ ιά  τήν εργασία αυτή, πληρώθη
καν αί τεχνίτες αυτοί, καλύτερα. Κ αί τό γεγονός είναι ότι όσιοι ξένοι βλέπουν 
τά τέμπλα αυτά, λέγουν ότι, σέ καιμμιά άλλη εκκλησία τής 'Ελλάδος δέν υ
πάρχουν τόσο ωραία, καί καλλιτεχνικά. Καί βέβαια, διότι οί τεχνίτες αυτοί, 
πατέρας καί γυιός, ήταν οί καλύτεροι σ’ όλη τη Θράκη, οί πιο φημισμένοι, 
καί που είχαν φιλοτεχνήσει τά τέμπλα τών καλυτέρων εκκλησιών τής Κων) πό
λεως.

Τ ά  μάρμαρα τοΰ δαπέδου πάλιν, λέγουν ότι τά κουβαλούσαν οί νέ
οι άπό τό Σ ιδ )κό  Σταθμό, μέ τή ράχη. Δέν υπήρχαν βλέπετε, τότε, ούτε καί 
τά στοιχειώδη μεταφορικά μέσα, καί μάλιστα σέ τόσην ανηφόρια, όπως εί
ναι ή «καρακαταελιά». Κ α ί τό είχαν βάλει τάμα όλοι οί νέοι νά κουβαλήσουν 
όσα κομμάτια μπορούσαν περισσότερα.

Λένε μάλιστα ότι κάποιος, Λιμιακής Τσιολάκης όνοιμαζόμενος, έφερνε στή 
ράχη του μονομιάς 5— 6 μαρμάρινες πλάκες! "Ηταν θηρίο, άντρας! Σάν 
τόν Παναγή Κουταλιανό! Σ άν τόν Κρότωνα!

Τά παράθυρα τοΰ ναοΰ, είναι σχετικώς μικρά, γ ι’ αυτό, μέ τό λίγο φώς 
πού μπαίνει, είναι κάπως ιοκστεινά καί πληκτικά. Καί τούτοι Επιτείνεται πιο 
πολύ, γιατί ιλόγφ τής κλίσεως τοΰ εδάφους, γιά νά φθάση κανείς άπό τήν 
πόρτα τοΰ Νάρθηκα, στο δάπεδο τοΰ κυρίως ναοΰ, πρέπει νά κατεβή τρία 
σκαλοπάτια. Σ άν νά κατεβαίνη δηλαίδή κανείς σέ υπόγεια. Βέβαια, ό δρόμος 
πού περνά ’Ανατολικά, είναι ένα μέτρο χαμηλότερα, ή ιδέ πλατεία Νίκης, πού 
συνεχίζεται μέ τό δρόμον αυτό, μέ τοίχο, είναι χαμηλότερα, 3 μ. Τώρα ομως 
μέ τόν ήλεκτροφοκισμό, όταν είναι άναιμμένα όλα τά φώτα, υπάρχει φώς ά
πλετο, χαρά Θ εού!

Μή λησμονήσουμε ότι, τό 1957, χρειάαθηκε νά έπιακευασθή ό Ναός καί 
νά άνακαινισθή. Διότι οί χονδροί πέτρινοι τοίχοι μέ τήν τεχνική τοΰ καιροΰ 
Εκείνου, είχαν ύποστή ρωγμές, άλλά καί ή στέγη είχεν ΰποιστή φθορές καί 
βλάβες. Καί <ci μέν μηχανικοί τους όποιους συνεβουλεύτηκεν ή ’Επιτροπή, εί
παν νσ κατεδαφισίθή ό Ναός καί ν’ άνοικοδρμηθή, πράγμα πού εσήμαινε νά 
στερηθούν αί καρακατσέληδες τήν εκκλησία των, διότι τίς οίδε πότε θά κτι
ζόταν νέα, άφοΰ τά χρήματα έλειπαν ιέντελώς. "Ομως, μέ τήν πρωτοβουλία 
τοΰ δραστήριου, είπαμε, ίερέως, υστέρα άπό ένα έρανο, καί μιά άρωγή τοΰ 
Κράτους, άφοΰ συγκεντρώθηκε κάποιο ποσόν, ό Ναός άπεστεγάσθη, έπε- 
σκευάοθηκαν οί τοίχοι στά σημεία φθοράς των, ή στέγη ξανάγινε, καί μετά 
τούς Εσωτερικούς Ελαιοχρωματισμούς καί καλλωπισμούς, σύμφωνα μέ τό καλ
λιτεχνικό γούστο τοΰ Κερκυραίου ίερέως Άριχιμ. Π απα - Σπυρίδωνα, δ ναός 
έγινε, Επαναλαμβάνουμε, μέ λίγα έξοδα, «χάρμα οφθαλμιών». Έ νετειχίσθη δέ
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εις τον νάρθηκα και μιά μαρμάρινη πλάκα μέ τήν έξης Ιέπιγραφή: « Ό  πάν
σεπτος οΰτος ναός, άνεκαινίσθη ίέπί μητροπολίτου Διδυμοτείχου Όρεστειά- 
5ος Κόρου ’Ιωακείμ - Σ ιγάλα, εφημερεύοντος Α ρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος 
Στογιάννου, ιέπιτροπευόντων: Πασχάλη Καψαλίδη, ’Αποστόλου Καλπακλή, 
Μιχ, ΙΊιατέλη, 'δαπάνη Γεωργίου Χρ. Γλύστρα καί απάντων τών ευσεβών ενο
ριτών, σωτηρίω έτει 1957».

Ή  ανακαίνιση αυτή έγινε επί τών ημερών μας, καί τήν παρηκολούθησα 
καί ό ίδιος, διότι καί δημοδ)λος - Δ)ντής τοϋ Σχολείου, διετέλεσα επί 30)τίαν 
σχεδόν, καί Ιεροψάλτης τοϋ ναοϋ γ ιά  μερικά χρόνια. Θεωρώ δμως πιο με
γάλη μου τιμή ν’ αναφέρω δτι καί ό αείμνηστος πατέρας μου, έργάσθηκε επί 
25 χρόνια ώς διδάσκαλος στό Σχολείο τής ενορίας, καί ιεροψάλτης ιού να
οΰ αϋτοϋ.

Τό οικόπεδο, γ ιά  τήν επέκταση τοϋ ναού, πρέπει νά λεχΙθή δτι, τό έδώ- 
ρηαε ή οικογένεια Ιϊελαργίδου, που τότε λεγόταν «Αιλιακαΐοι».

Τό «καμπαναριό» (.κωδονοστάσιο·), φέρει χρονολογία κτίσεως 1882, 
καί είναι δλο άπό πέτρα πελεκητή, πάνω σέ βραχώδη βάση. Τό ϋψος του 
είναι 15 μ. περίπου.

Π ριν κτισθή τό κωδωνοστάσιο, στό βράχο πού ήταν εκεί, ήταν τοποθετη
μένο ένα «σήμαντρο», δηλ. ειδικό σιδερένιο έλασμα μήκους 1 μ. καί πλάτους 
0,20 μ. Μ’ αυτό καλοΰσαν τους χριστιανούς κάθε Κυριακή καί γιορτή, άλ
λα καί κάθε μέρα στον όρθρο καί τόν εσπερινό, στήν έκκλησία. Τό σήμαντρο 
τούτος σώζεται ώς τά σήμερα, καί χτυπούνε μ’ αύτό τόν «Άδάμ», κάτι συνεχή 
γρήγορα κτυπήματα τοΰ σήμαντρου, καί σύγχρονα αραιά τής καμπάνας. Ή  
σήμανση αυτή είναι πανηγυρική, καί γίνεται τήν ήμερα τών Χριστουγέν
νων, τοΰ Π άσχα καί τήν ήμερα πού πανηγυρίζει ό Ναός, στις 18 Ίσνουαρίου.

’Επί τή ευκαιρία, αναφέρω δτι, ή κλήση στήν ’Εκκλησία μέ σήμαντρο, 
γίνεται καί σήμερα στά μοναστήρια, καί δή στό "Αγιον ’Ό ρος. Είναι αρχαιό
τατη συνήθεια. Τό σήμαντρο δμως είναι ξύλινο. Τό κρατά ένας καλόγερος, 
ό τής υπηρεσίας νά πούμε, στό αριστερό χέρι, καί ιμέ ένα ξύλινο πάλι σφυ
ράκι πού κρατρ μέ τ ’ άλλο, κτυπά συνεχώς.

Κ αί έτσι περνά ιάπό τά κελλιά δλων τών συναδέλφων του, άλλα καί άπό 
όλους τούς διαδρόμους καί τούς χώρους όλου τού μοναστηριού, γιά ν’ άκού- 
σουν δλοι, καί νά πάνε στην έκκλησιά, στον άρθρο ή στον εσπερινό, στό ’Από
δειπνο ή στό «Μεσονυκτικό», ή καί στις «ώρες».

Καί θυμήθηκα τή στιγμήν αυτή τό μεγάλο θρησκευτικό δέος πού μάς 
κατελάμβανε, δταν φοιτούσαμε στήν ’Ιερατική Σχολή 'Α γ . ’Αναστασίας Θεσ
σαλονίκης, καί δλοι, τήν παραμονή τού πανηγυρισμού τής Ά γ ια ς , παρακο
λουθούσαμε δλοι οι μαθηταί τόν καλόγερο τοϋ Μοναστηριού νά χτυπάη ρυθ
μικά καί μεγαλόπρεπα τό σήμαντρο, άπ’ άκρη σ’ άκρη, αναγγέλλοντας τή 
μεγάλη γιορτή.
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Τέτοια σήμαντρα, μοΰ λέγει ό συνομιλητής μου, ήταν άλλα δυό: 1) Στού 
Κοι’τσαλα τό φούρνο, ή μάλλον στή γωνία μεταξύ τού σπιτιού τού Σταμάτη 
Μούτλια καί τού φούρνου. Ή τα ν ένα κυβικό κτίσμα 4X4, μέ πέτρα γιερή, και 
αυτού πήγαινε ό καιδηλανάπτης καί 'χτυπούσε τό σήμαντρα, ειδοποιώντας 
τούς Χριστιανούς για  τήν εκκλησία. Καί ήτο απαραίτητο τούτο, διότι έσπά- 
νιζαν καί τά ωρολόγια. Δέν έκτιζαν ιδέ καμπαναριό, διότι ή ’Οθωμανική Κυ
βέρνηση τούς τό απαγόρευε.

Μέ τόν αφηγητή μου μάλιστα, τό απόγευμα τής 9.9.59, ώρα 6 .3 0 ', 
πήγαμε καί είδαμε τήν τοποθεσίαν αυτή. Ν ά! μού λέγει: Μένουν άκάμη με
ρικές πέτρες. Τ ίς πολλές, τίς πήρε ό Κόνταάλος γιά τό σπίτι ταυ.

Στο Ιδρόμα, 'συναντήσαμε καί τή ισυνάδελφα Πηνελόπη Μούτλια, κι’ δ- 
λοι μαζί πήγαμε στο σπίτι δπου γεννήθηκεν ό συνομιλητής μου, δηλ. στά Σα- 
λιαγκέϊκα, πίσω ακριβώς άπό τό 'σπίτι τού Στμμάτη Μούτλια.

Τό σπίτι αυτό, μάς είπε, είναι ένα άπό τά πιό παληά σπίτια τού Σου
φλίου, πού σώζεται πριν άπό 300 χρόνια. Κάποια γυναίκα, μάς ώίδήγησε μέσα 
μέ λμμπα, γιατί ήταν -σκοτεινά. Π ρός Β. έχει ένα δωμάτιο 4X6 καί πρός Ν. 
ένα κελάρι 4X8. Σ τή  βάση τών τοίχων τού δωματίου καί τού κελαριού εί
ναι χτισμένα τζάκια μεγάλου ύψους, καί στή στέγη 'φεγγίτες, μέ στρογγυλό 
ήμιικυκλικό γυαλί. Ό  τοίχος, εμπρός καί πίσω, πολύ χαμηλός, γ ιά  νά μήν 
μπορούν νά μπαίνουν μέσα οί Τούρκοι καταχτητές. Π αράθυρα, φυσικά, δέν 
υπάρχουν καθόλου.

"Τστ,ερ’ άπό λίγο ιφύγαμε, καί κατηφορίζοντας μού είπε καί τά εξής: 
’Άκουσα τούς συγγενείς μου νά λέγουν, ιδτι ό προιοπάππος μου καταγόταν άπό 
τό Σούλι καί ονομαζόταν καπετάν Νάσος Καράμπελας, καί δτι ήταν πολύ 
δυνατός καί ριψοκίνδυνος. Μάλιστα ιδέ, οί γονείς του έλεγαν, οτι ό Π άπα- 
Νάσης φορούσε φουστανέλλα, καί γιά τά κατορθώματα του τού βγάλανε καί 
τραγούδι, πού άρχιζε έτσι:

«Ποιος είδε τόν Καρα - Μπελιά, τόν καπετάν Θανάση.».

Κ ι’ ένα άπό τά κατορθώματά του είναι τό έξης: Τ ά  παληά χρόνια1, Τούρ
κοι μπέηδες ιέρχόταν άπό τήν ιάντικρυνή όχθη τού 'Έβρου κ ι’ αρπάζανε Έλ- 
ληνοπούλες. Γ ι’ αυτό, αί 'Έλληνες γενικά καί οι Σιουφλιώτες προ πάντων, 
τούς μισούσαν πάρα πολύ, κι’ αφορμή γύρευαν νά τούς εκδικούνται. Συνέβη 
κάποτε, τά παιδιά τού γέρο-Ν άσου, νά περάσουν μέ τή βάρκα των στήν 
άλλη μεριά τοΰ "Εβρου, στό «Ντέκιοϊ». Άφ-ού τελείωσαν τή δουλειά των, 
κι’ ιένώ ετοιμαζόταν νά -έπιστρέψουν, ένας Τούρκος αρματωμένος τούς φώ
ναξε νά τόν πάρουν κ ι’ αυτόν, καί τόν πήραν. 'Ό μω ς, δεν τούς έδιδε χρή
ματα γιά τόν κόπο τους. Ό  γέρ ο -Ν ά σ η ς, πού (εργαζόταν πάρα πέρα στό 
κτήμα του, άντιληφθείς τό γεγονός, άρπαξε ένα ρόπαλο καί πλησίασε. Είπε 
δέ στον Τούρκο νά πληρώση τά παιΐδιά. Κ αί ποιος είσαι σύ, πού θά μέ δια-
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τάξης, λέε-ι ό Τούρκος: Ν ά ποιος είμαι, τοΰ λέει, ένώ συγχρόνως τοΰ έδινε 
γερά κτυπήματα μέ τό ρόπαλο. Τοϋ πήρε μετά τις πιστόλες και τις μαχαΐ- 
ρες, πού δέν πρόλαβε νά χρησιμοποίηση καν, και τόν ξεπροβόδισε μέ βρισιές. 
Αυτός, έφθαιαε λαχανιαρμένος στη Λυκόφη-,— τουρκικό τότε χωριό —  καί 
διηγήθηκε τά διατρέξαντ-α. Καί τοΰ είπαν: Μ πά; μέ αυτόν βρήκες νά τά 
βάλης; Καί τούς παρεκάλεσε μετά, νά ζητήσουν τουλάχιστον τά δπλα του. 
Καί ποιος ξέρει τί έγινε ύστερα!

Ξαναγυρίζοντας στη συζήτηση γιά  τά  καμπαναριά, μοΰ είπεν δτι, κι’ 
ένα άλλο τέτοια σήμαντρο, ήταν στήν πλατεία «καΐβάκι». Σ έ  ερώτησή μου, 
ποιοι παπάδες υπηρέτησαν ιστό ναόν αύτό, μοΰ εΐπεν: Παπάδες ήταν 1) δ 
Π απα - Χριστόδουλος, 2) Π-απαχρΐστος, 3) ΠαπαΙδημήτρης, γυιός τοΰ Πα- 
πα - Χριστόδουλου. Ό  ΙΙαπαδημήτρης μάλιστα ήταν οικονόμος καί διέταζε 
τόν πατέρα του.

’Απ’ τόν Π απα - Δημήτρη, σόι είναι -οί ΠαπαΙδημητράδες τοΰ Πάνω Μα
χαλά,καιθώς καί οί γυναίκα τοΰ ισυνομιλητοΰ μου. ’Ακόμη καί ή (μάνα τοΰ Ν ε
όφυτου Παπαναστασίου ήταν Παπαχριστοδουλούδα. Ό  Παπαχριστάόουλος, 
είχε πολλά κτήματα. Ζοΰσε πολύ καλά. Ή τα ν  όμορφος παπάς, μέ μακ-ρυά 
μαλλιά ώς τά πόδια. ’Άλλοι παπάδες ήταν, δ Παπαμόσχος, μπαμπάς τοΰ πε
θερού τοΰ Κων. Κουρτίδη, άλλος, δ Παπαπαναγιώτης Ταουτσουμπέκας, άλ
λος, δ παππούς τοΰ καύδηλανάπτου Παπάζογλου, τον όποιον καί έθαψαν στήν 
αυλή τοΰ Ναοΰ Ά γ . ’Αθανασίου.. Καί είχε παιδί παπά, τόν Παπ-αχρήστο, πού 
πέθανε στά 1910 m l  τον αντικατέστησε ό αφηγητής μου, δ όποιος χειροτο
νήθηκε ιστά 1906. 'Τπηρέτησε πρώτα δάσκαλος ε-ίς τό Γταούπι Ά ν . Θιράκης. 
έπαρχίας Ούζούν - Κυοπροΰ. Τό 1894 είς ’Ασβεστάδες. ’Έ πειτα στην Καρωτή 
Διδ)χαυ ένα χρόνο. Σ τη  Μάνδρα 3 χρόνια, καί τό 19-06 στό Τσιαουσλή, ό
που καί -έγινε παπάς. Μετά δύο χρόνια ήλθε στό Σουφλί, ιστήν εκκλησία Ά γ . 
’Αθανασίου, καί τώρα πιά είναι συνταξιούχος —  19-59.

’Άλλος παπάς ήτο καί ό Π απαγιώργης, άπ’ τόν όποιο κατάγονται οί 
Π απαγ ιώρ γηδες.

’Ακόμη, -στον περίβολο Τοΰ ναοΰ, κοντά στό Νότι-ο τοίχο, φαίνονται στη
μένες δύο πέτρινες πλάκες Επιτύμβιες, μέ (σκαλισμένα Βυζαντινά γράμματα.

Ή  πρώτη- γράφει: Χριστοδούλου ίερέως, έτος 18-50.
'Η  δεύτερη: Δέησις Ίερέω ς τών Μακαρίων δούλων σου. Ίερεύς Λιγιάς 

(Ή λ ία ς), έτος 1862, Νοέμβριος.
’Άλλοι παπάδες -στήν ’ίδια -έκκλησιά ήσαν: 1) Παπαγιάννης Παράσχος,

2) Παπα-Πασχάλης Φούσκας, -3) Παπαχρήστος, καί 4 ) ό Παπαντώνης Σα- 
κελλαρίδης, της -οικογένειας Σ-απουντζήδων, Πρωτοπαπάς, άρχιερατ. επίτρο
πος έπί πολλά χρόνια, καί έχοντάς τα καλά μέ τό Δεσπότη, εΐχ-ε τήν εξουσία 
Τοΰ «Δεσμεΐν καί λύειν» στους παπάδες, μά καί στην -κοινωνία. Ή τ ο  αγράμ
ματος μεν, άλλά πολύ καπάτσος καί καταφερτζής. Στον καιρό τής Τούρκο-
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κρατίας μάλιστα, ήταν πραγματικός άρχοντας, μέ αρχοντικό παράστημα. Τρο
μερός δολαπλόκος και κόλαξ, έγνώριζε νά κολακεύη τούς προϊσταμένους του, 
και νά 'επιβάλλεται στους υφισταμένους του, κ ι’ άς ήταν πιο εγγράμματοι 
απ’ αυτόν. ’Ήζηαεν ώς τά βαθειά γεράματα καί πείθανε προ ολίγων έτών, σέ 
ηλικία 90 περίπου ετών.

Εις τό εικονοστάσι τής εκκλησίας υπάρχουν πολλές εικόνες, παληές καί 
καινούριες, καί καθώς έπράσεξα, μερικές άπ’ αυτές είναι 'θαυμασίας τεχνο
τροπίας, καί πού θά έπρεπε τά ονόματα τών άγιογράφων αυτών νά είναι 
γνωστά.

Μεταξύ αυτών, αναφέρω μερικές μέ επιγραφές καί αφιερώματα, καί σάν 
’Αρχαίες καί σάν καλλιτεχνήματα:

1) Είκών τών 1:2 ’Αποστόλων. ’Αφιέρωμα Α. Πελαργίδου, 1886. Ά -  
πρίλ. 6. Διά χειρός Παπαποιστόλου.

2) Είκών 3 Ιεραρχώ ν. Χειρ Παναγιώτου.
3) Είκών ’Ιακώβου —  Δαβείδ —  ’Ιωσήφ. «Ά φιερώθη ή παρούσα εί- 

κών έξαδων τοΰ ευλογημένου Ρουφετίου .καί υιών ΤοαΑκειρίδου, έτος 1848».
4) Εικών 'Α γ. Μοδέστου, μέ τήν αφιέρωση: « 'Ιεράρχα Μάδεστε, μή 

διαλείπης πρεσβεύων υπέρ τών σέ έπικαλοόντων ιδούλων σου γεωργών». 5) 
Είκών 'Α γ. Γεωργίου (Χρονολογία) 1843.

Είς τό ιερόν, σώζεται καί ένα 'Ιερό Ευαγγέλιο υπό χρονολογίαν έκδό- 
οιεως 1671, δωρηθέν είς τόν 'Ιερό Ναό τώ 1862, υπό (δυσανάγνωστου δω- 
ρητού. Τά γράμματα τοΰ κειμένου είναι Βυζαντινής γραφής.

Σήμερα, ιστόν ιερό ναιό έργάζεται ένας φωτισμένος καί έξαιρετικά δρα
στήριος Αευΐτης, ό 'Ιερομόναχος Ά ρ χ ιμ . Σπυρίδων Στογιάννης, πού έπε- 
μελήθηκε πάρα πολύ τήν ’Εκκλησία μέ λογιών - λογιών διακοσμήσεις, καί 
πού τήν έκανε παράδεισο. ’Αλλά τώρα άσχηλεϊται νά πλουτίση καί τό παρεκ
κλήσι τοϋ Πιροφήτη Ή λία μέ ιερές εικόνες, αλλά προ πάντων τούς πέρύξ 
χώρους, κάνει τά αδύνατα - δυνατά, νά τούς δενίδροφυτ,εΰση καί νά τούς κάνη 
«κήπο Έδέμ». ’Αλλά καί σέ ζητήματα εύποιΐας, δέν υστερεί.

Σουφλί 14.3.65

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Συνεχίζοντας τήν ιστορία τών ιερών ναών, θά ασχοληθώ τώρα μέ τόν 
ιερό ναό «'Αγ. Γεωργίου», χρησιμοποιώντας σάν πηγές, καί πάλιν τόν ίδιο 
αφηγητή μου γέρο - παπα-Παναγιώτη Ζαπαρτίδη ή Παπασαλιάγκα, τό γέρο 
Χρίστο ’Αραμπατζή ή Κοτρότσιο, τόν ήδη μακαρίτη θείο μου Παναγιώτη
I. Γκουντιάκα, καί άλλους, πού δέν βρήκα μέσα στό πλήθος τών σημειώσε- 
ών μου, γ ιά  δ,τι αφορά τή λαογραφία Σουφλίου, καί πού δει' έχω ακόμη τή



Χ ΡΗ ΣΤΟ Υ  ΓΊΑΓΐΑΣΤΑιΜΑΤΙιΟΥ —  ΜΠιΑΜΠΑΛΙΤΗ 155

σχετική άνεση, άλλά και τό χρόνο ένεκα τών υπηρεσιακών μου απασχολή
σεων, νά κατατάξω κατά σειράν κα'ι κατά πώς πρέπει. Πάντως, κάτι πού θά  
άντίληψθώ ότι παρέλειψα, θά τό προσθέσω έστω κι’ αργότερα, όταν, Επανα
λαμβάνω, εύρω τήν άνεση κα'ι τό χρόνο, σάν συνταξιούχος, ν’ άσχοληίθώ 
ειδικά.

'Ο  'Ιερ . Ναός 'Α γ. Γεωργίου, που είναι κα'ι Μητροπαλιτικός Ναός τής 
πόλεως, γιατί τό Σουφλί άπ’ τά 1 ·9 2'5 —  1935 ήτο καί έδρα ίΐδίας Μητραπό- 
λεως, κατόπιν καταργηθιείσης, εύρίσκεται στον κάτω μαχαλά, στή συνοικία 
«Άποστόλ», καθώς λέγεται άπ’ τά παληά άκήμα χρόνια.

Αί διαστάσεις του, κατά πρόχειρον δικό μου υπολογισμόν, είναι: μήκος 
26% μ. καί πλάτος 16% μ. Συνεχόμενον τμήμα τοΰ Ναοΰ άποιτελεί ό νάρθηξ, 
μήκους 22 μ. καί πλάτους 6 μ., μέ δύο εισόδους, μιάν άπό βορρά καί μίαν άπό 
νότον. Τρίτη είσοδος, επίσης, ιείς τό κέντρον τοΰ νάρθηκας, οδηγεί πρός δυ- 
σμάς, μέ δίοδον κάτω άπό τό κωδωνοστάσιο. Πάνω άπό τό ΝάρΙθηκα, είναι ό 
διώροφος γυναικωνίτης, 6 όποιος ώς τό 1935, έπροστατεύετο μέ κιγκλιδώματα, 
είς τρόπον ώστε αί γυναίκες νά μή γίνωνται ορατές άπό τόν κυρίως ναό. Καί έ- 
πειδή τό θέαμα ιένεθύμιζε τουρκικόν γυναικωνίτην, εξ άλλου καί αναχρονιστικήν 
άντίληίψιν περί ήθικής, ή τότε Εκκλησιαστική Επιτροπή, προτάσει τών περισσοτέ
ρων ενοριτών, προέβη είς τήν άφαίρεσιν τών κιγκλιδωμάτων, που ήσαν φυ
σικά ξύλινα. ’Έτσι, καί φώς πιο πολύ στήν Εκκλησία υπάρχει, καί ή παρακο
λούθηση τών 'Ιερών Τελετών, άπό τίς γυναίκες, γίνεται εύκολωτέρα καί πλη- 
ρεστέρα.

Στό γυναικωνίτη όδηγοΰν δύο εϊσοίδοι κατ’ ευθείαν ιάπό τόν περίβολο τοΰ 
ναοΰ, μία άπό τό Βορρά καί μ ία  άπό τό Νότο —  καί δύο κλίμακες, επομένως. 
’Επίσης, άπό τό Νάρθηκα υπάρχουν τρεις είσοδοι πού όδηγοΰν στον κυρίως 
ναό.

Ό  ναός έχει ρύθμό «Βασιλικής», άλλά μέ παράθυρα σχετικώς μικρά 
μέν, άλλά ό φωτισμός αρκετά καλός. Τό μικρό σχήμα τών παραθύρων θά 
οφείλεται, πιστεύω, σέ λόγους άσφαλείας, διότι δλα τά κάτω παράθυρα είναι 
κιγκλιδόφραχτα, καί οί πέντε εξωτερικές θΰρες, (τρεις τοΰ νάρθηκα καί δύο 
τοΰ γυναικωνίτη) πάρα πολύ χονδρές καί στερεές, σχεδόν άπαραβίαατες.

Τό Εσωτερικό τοΰ ναοΰ είναι (εξαιρετικό. Ή  στέγη στηρίζεται σέ 12 
κυλινδρικούς κίονες μέ στολισμένα κιονόκρανα, καί πάνω τοποθετημένες οί 
εικόνες τών 1ί2 ’Αποστόλων, ζωγραφικής άξίας, ίσως τοΰ ζωγράφου Παπα- 
παστάλσυ, ή τοΰ μπαμπά του, ή τίς οίδε ποιανοΰ. Δέν αποκλείεται νά είναι 
σημειωμένα, τά ζητήματα αύτά στά αρχεία τής 'Ιερ . Μητ.ροπόλεως Διδ)χου, 
καί θά ήτο Επιβεβλημένο νά έρευνηίθιοΰν, Ιδιά νά γίνη ή Εργασία πληρέστερα 
καί άκριβεστέρα.

Ό  καταλληλότερος όμως γιά νά γράψη πλήρη τήν ιστορία τοΰ Ί .  Να-
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οΰ, ιθά ήτο ό πατήρ Κων)νος Φούσκας, πού υπήρξε μαθητής μου στο Δημο
τικό Σχολείο1, ήδη δέ καθηγητής στό Γυμνάσιο τής πόλεως, και προϊστάμε
νος τοΰ έν λόγω ναοΰ. Αυτός θά έρευνήση τά Α ρ χε ία  λεπτομερώς. Έ π ’ 
ευκαιρία μάλιστα, αναφέρω δτι καλόν θά  ήτο, νά διατάξη ό Σεβασμιώτατος 
Διδ)χου, νά γραφούν οι ιστορίες δλων τών ιερών ναών τής επαρχίας του, 
άπό μορφωμένους ιερείς ή εγγραμμάτους άλλους πολίτες, δπως εγινε μέ τις 
Ιστορίες τών Σχολείων τής ’Εκπαιδευτικής περιφερείας Δ ιδ)χου.

'Ως τά 1963 τά δύο πλευρικά κλίτη ιέχωρίζαντοι άπό τό μέσον κλιτός μέ 
«στασίδια»' ξύλινα βεβαίως, στερεά, αλλά μάλλον κακότεχνα. Μέ τήν πρωτο
βουλία δμως τοΰ έξαιρετικοΰ λευΐτου πού άναφέραμιε, τά στασίδια αυτά άφαι- 
ρέθηκαν, ,καί προσετέθηααν καθίσματα πολύ ωραία, καθώς είς τις εκκλησίες 
τών πόλεων, καί μέ τόν τρόπον αύτό οί χριστιανοί παρακολουθούν μέ πλήρη 
άνεση τ ις  ιερές άκολοΰθίες. ’Εκτός αύτοΰ δμως, ό χώρος διευρύνιθηκε, ή ακου
στική καλυτέρεψε, καί ή εμφάνιση τοΰ ναοΰ πήρε μιά όψη πολιτισμού, ή δέ 
παραμονή στήν έκκλησία, είναι λίαν ευχάριστη.

Ε κείνα δμως, πού εντυπωσιάζουν τόν ξένο έπισκέπτη τοΰ ναοΰ, είναι τό 
σκαλιστό εικονοστάσι, ό ά μ β ω ν α ς  %αί τό Δεαπατικό. Εΐναι δλα δουιλεμμένα μέ 
εξαιρετική τέχνη καί υπομονή, άπό τόν πιο φημισμένο τεχνίτη τής έιποχής 
εκείνης (1840— 70), τό Σ,τρατή Κελεβούρη *, άπ’ τήν Κεσσάνη τής ’Αν. 
Θράκης, πού καθώς άναφέραμε καί στήν ιστορία τοΰ ίιερ. ναοΰ Ά γ . ’Αθα
νασίου, εργαζόταν γιά τό στολισμό τών καλυτέρων καί πλουσιότερων ναών 
τής Βασιλεύουσας καί πολλών ιέκκλησιών διαφόρων πόλεων τής Θράκης, κα
θώς καί τών Μοναστηριών τής Κορνοφωληάς καί τής Λαδιάς. Αύτά μοΰ τά 
έπεβεβαίωσε καί ό αφηγητής μου κ. Γεώργ. Μπρίκας, φαρμακοποιός, σέ πρόσ
φατη συνέντευξή μας. "Οσοι ξένοι λοιπόν έρχονται καί επισκέπτονται τήλ1 έκκλη- 
σιά μας αυτή, μένουν έκθαμβοι άπ’ τήν ομορφιά, καί λέγουν δτι, καιμμιά άλλη εκ
κλησία τής Ελλάδος δέν έχει ωραιότερο τέμπλο1, Δεσποτικό καί άμβωνα. Ή τ ο  
πράγματι δ τεχνίτης εκείνος, έξαιρετικός καλλιτέχνης. Μά καί οι Σουφλιώτες, 
γιά νά καλλωπίσουν τήν έκκλησιά τους, δέν ελυποΰντο χρήματα. Γιατί λένε δτι, 
ό τεχνίτης αυτός εργαζόταν μέ μεγάλη τέχνη καί αφοσίωση, δμως μέ τή συμ
φωνία νά καιλοπληρωθή. Καί δπως θ ’ αναφέρω παρακάτω, άπό κάτι πρόχει
ρα χρονικά, σημειώνεται δτι, επήρε γιά τήν έργασία ταυ στους ιερούς ναούς 
τοΰ Σουφλίου, χιλιάδες γ,ράσια. Κ ι’ άλήθεια, μένει έκπληκτος κανείς άν σκε- 
ψθή τί έπιτηδειότητα καί υπομονή χρειάσθηκε αυτός ό άνθρωπος, γιά νά 
σκαλίση τόσα σχέδια καί τόσες παραστάσεις! Ά ρ κ εΐ νά πρασέξη κανείς τό 
κεντρικό σημείο τοΰ Τέμπλου, τό<ν ’Εσταυρωμένο καί τις γύρω συμβολικές 
παραστάσεις. Είναι θαΰμα τέχνης!

* Ά π δ  μιά γλυπτή έπιγραψή πού βρήκα 6 ίδ ιος τύ δνομα αύτύ τοϋ Λ επτουργού 
είναι λανθασμένο. Π ρέπει νά λέγβται: Σ ταμ άτη ς Ταλιαδοϋρος, Μαδυτανός.
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Βεβαίως, έκτοτε δλ’ αυτά τά  έχουν 'βάψει πολλές φάρες, άλλά κατά τό 
χρώμα όχι «έπιτυχώς. Διότι, όπως τά  έχουν ποιλύ σκούρα, έχουν χάσει πολύ 
από τή φυσικότητα. Σ τήν εκκλησία 'Α γ. Αθανασίου μάλιστα έχουν άλλάξει 
τελείως τό χρωματισμό! Τά κάνανε «ούρανί καί χρυσά! ’Αλλοίμονο αν τά 
ξανάβλεπε δ κατασκευαστής των! Τ ί παράπονα θά εξέφραζε! ’Έχουνε βά
ψει επίσης καί τούς κίονες σέ απομίμηση μαρμάρου, μά έντελώς άτεχνα. 
Ενθυμούμαι όταν, τεχνίτες ελαιοχρωματιισταί έβαφαν τήν έκκλησία τού μο
ναστηριού τής 'Ιερατικής Σ χολής 'Α γ. ’Αναστασίας, έβλεπε κανείς τούς κί
ονες, καί ένόμιΐζε πώς ήσαν ολόσωμοι άπό μάρμαρο!

’Επανέρχομαι πάλι στά στασίδια. ’Ενθυμούμαι ότι, οί χριστιανοί πού εύ- 
ρίακοντο στά πλευρικά κλίτη, όταν έγίνετο οίαΙδήποτε τελετή, δέν έβλεπαν 
τίποτε, ίδιότι εμποδίζονταν άπό τά  στασίδια. Σήμερα διμως, είναι έλευθιεροι 
νά παρακολουθήσουν (όλοι, όλες τις ιθρησκευτικές τελετές, καί μέ πλήρη άνεση, 
διότι μπαριοϋν κουραζόμενοι, νά κάθονται. Στασίδια, έμειναν μόνο αύ,τά πού 
είναι πρός τήν πλευρά τών τοίχων, όπου1 καί δέν εμποδίζουν κανένα. ’Επίσης, 
έλειψε καί τό άτοπο, νά μή γνωρίζη κανείς, πού νά σταθή. Τώρα πλέον, άπό 
τις σχετικές επιγραφές βλέπουν όλοι ότι, ο! μέν άνδρες πηγαίνουν στό δεξιό 
ήμισυ τού κεντρικού κλιτούς, καί σ’ δλόκληρο τό δεξιόν κλιτός, οί δέ γυναίκες 
στό αριστερόν ήμισυ πού κεντρικού κλιτούς, ιστό αριστερόν κλιτός ολόκληρο, 
καί στό γυναικωνίτη. Οί γυναίκες δηλ. απέκτησαν, ίσα δικαιώματα, καί στην 
’Εκκλησία ακόμη.

Καί αισθάνομαι «την υποχρέωση νά «συγχαρώ τόν Π ατέρα Κων)νο γιά 
τήν πρωτοβουλία του «αυτή, καθώς καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Διδ) 
χου κ.κ. Κων)νο, όστις εγκρίνει καί περιβάλλει μέ τό κύρος του τά εξαίσια 
ανακαινιστικά καί Ιέξωραϊστικά έργα τού έξαιρέτου ιερέα, τού αίδιεσιμωτάτου 
πατρός Κων)νου Φούσκα.

Καί τώρα γεννάται τό έρώτημα:
Π ό τ ε  κ α ί  π  ό  ς χ  τ ί  σ ιθ η ,κ ε ή ε κ κ λ η σ ι ά  τ ο ΰ  

' Α γ.  Γ ε ω ρ γ ί ο υ ;  Γ ιά  τό ζήτημα αύτό, δέν «υπάρχει τίποτε τό γρα
πτό, άπ’ τούς παππούδες. Γ ι’ «αύτό θ1’ ανατρέξουμε καί πάλι στις πληροφορί
ες τών γερόντων, ήτοι στό γέρο παπά Ζαπαρτίδη —  παπα - Σαλιάγκα, στον 
κ. Γεώργιο Μπρίκα, γέρο - φαρμακοποιό, στον πάπο Χρίστο Κοτρότσιο - ’Α
ραμπατζή, στό Χρ. Παρθένο, αγγειοπλάστη, φανατικό χριστιανό, στό γέρο 
Ή λ. Χαραμπάρα, πατέρα τής κσθηγητρίας Τότας Χαραμπάρα, καί άλλους.

’Απ’ όλους αυτούς μαθαίνουμε ότι: Προτού άνεγερθή ή Έκκ«λησιά αυ
τή καθώς τή βλέπουμε σήμερα, ήταν στήν ίδια θέση ένα μικρό εκκλησάκι τι
μώμενο μέ τό όνομα τού 'Α γ. Χριστόφορου. Στό Εκκλησάκι αύτό πήγαιναν 
οί Χριστιανοί τού κάτω μαχαλά, οί καμπιώτες, όπως τούς έλεγαν. Τ ά  -σπίτια 
βέβαια, ώς τότε, (1850), ήταν πολύ ιάραιά, έννοώ έδώ «στον κάτω (μαχαλά, 
είτε άπό τό φόβο τοΰ καταχτητή, είτε γιατί πλημμύριζεν όλος δ τόπος προτού
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γίνη ή σιδ)κή γραμμή, καί οί χριστιανοί χωρούσαν. Ά ν  καί δέ μού έχουν 
είπεΐ σχετικά, συμπεραίνω οτι τό Ιέκκλησάκι αυτό, θά  τό είχαν κάμει οι καμ- 
πιώτες, γιά νά ιμήν ανεβαίνουν γιά τά χριστιανικά των καθήκοντα ώς έπάνω 
στόν «"Αγιο ’Αθανάσιο», γιατί τούτο καί σήμερα ακόμα είναι πολύ κουρα
στικό λόγω τής μεγάλης ανωφέρειας. ’Αφού οι γερόντσι, μετά δυσκολίας 
φθάνουν καί α’ αυτό τόν «"Αγιο Γεώργιο», ιμέ τήν έλάχιστη ανωφέρεια, ιένώ 
τούς άκοΰμε νά λένε μέ πικρία: «Δέ μπορούμε πλέον να βγάλουμε τόν ανή
φορο τής Εκκλησίας».

Τά χρόνια δ(μο>ς περνούν, τό Σουφλί προοδεύει, δ πληθυσμός αυξάνει, 
καί γεμίζουν οί πρόποδες τοΰ «Άηλιά» μέ σπίτια, πού αποτελούν τίς 'συνοικίες 
«Άποστόλ» καί «Σέχ». Ά λλά καί οί Τούρκικες Α ρ χές , έγκαιθίστανται σέ 
κτίρια πού χτίζονται κατά μήκος τής σιδ)κής γραμμής. ’Έτσι δμως ή ασφά
λεια υπό τήν έπύβλει|τη τού ιέπίσημου κράτους γίνεται ,μεγαλίπερη, καί οί νέ
οι άποικοι πού έρχονται, προτιμούν τόν κάτω μαχαλά. Ο ί παππούδες μας 
όμως αυτοί πού ήταν έξαιρετικά θρήσκοι, τίς Κυριακές καί γιορτές δέ χω
ρούσαν στήν ίέκκλησιά, καί αποφάσισαν νά χτίσουν μεγαλύτερη καί καλύτε
ρη. "Ομως τό τουρκικό κράτος δέν έπέτρεπε νά χτισΟή μεγάλη Έκκλησιά. 
Και τότε τά σοφά γεροντάκια, είπαν κρυφά στόν κανδηιλανάφτη νά τής 
δώση φωτιά τής μικρής έκκλησούλας, καί στόν τόπο της νά γίνη ή μεγάλη 
Έκκλησιά. "Αλλοι λένε άτι «πό άτύχη;«χ κάηκε ή  έκκλησιά. Έ γώ  παραδέ
χομαι μάλλον τήν πρώτη έοώοχή. "Ασχετα δμως μ’ αυτό τό γεγονός είναι 
δτι, ή εκκλησούλα καταστράφηκεν έντελώς κι’ έπρεπε νά γίνη (οπωσδήποτε 
άλλη.

Πρώτη δουλειά ήταν νά έξευρεθή ανάλογος χώρος. Ά λλά αυτού ήταν 
διάφορα σπίτια Ζουμάδικα, Τσιακμακάδικα καί Φακάδικα.

Ό  κ. Γεώργιος Μπρίκας μοΰ είπεν δτι, ιάπό πολλά χρόνια ύφίστατο 
μιά θρησκευτική όργάνωση, ό «"Αγ. Γεώργιος», ή δποία μάζευεν έράνους 
γιά τό χτίσιμο τής έκκλησίας. Καί κάθε Σάββατο γυρνοΰσαν μέ ένα σιδε
ρένιο κουμπαρά ,καί μάζευαν έρανο «πό τά μαγαζιά, αλλά καί άπό τα  σπί
τια. Τέτοιο πράγμα θυμούμαι κ ι’ έγώ άπ’ τά 1925 —  1936, δπότε γυρνούσε 
ένας κουμπαράς μιας όργανώσεως «Ταμεϊον Θείου κηρύγματος» καί κατόπιν 
μέ τήν έπωνυμία «Φιλόπτωχος Αδελφότης». Μέ τά χρήματα πού είσεπρά- 
χθησαν, είχαν αγοράσει έλα κτήμα πάνω στόν «Προφήτη Ή λία» καί έκτι
σαν τά Οεμέλεια «Γηροκομείου», καθώς είχαν σάν άπώτερο ιερό σκοπό. Μά 
οί ιέργασίες σταμάτησαν, καί αυτά τά θεμέλια τού κτιρίου ρήμαξαν, δ Σύλ
λογος διελύθη, τό ιδέ χώρο ίέκεΐνο τόν χρησιμοποιεί ήδη δ πατήρ Σπυρίδων 
γιά δαισύλλιο πού θά  περιβάλη τό νέο Βυζαντινού ρυθμού έκκλησάκι τού 
«Προφήτου Ήλία».

Μέ τά χρήματα λοιπόν έκεΐνα τού Συλλόγου έξαγόρασαν τά σπίτια τών 
οικογενειών πού άναΐφέραιμε καί τούς έκτισαν νέα σπίτια είς άλλα σημεία της
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πόλεως. Μέ τόν τρόπο λοιπόν αυτό, τό οικόπεδο είχε έξασφαλισθή. Κ ι’ ας 
άκούσομε τώρα τόν συνομιλητή μου Χρ. Παρθένο, ό όποιος μοΰ εΐπεν δτι, 
6 πάππος του, Χρ. Παρθένος και αυτός, τοΰ έλεγε·. τήν πρωτοβουλία γ ια  τήν 
ανέγερση τής εκκλησίας τήν είχε κάποιος Χατζηγιάνογλου, ή Χατζητσιαμού- 
ρας. Αυτός, μέ τους άλλους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους, άπεφάσισαν α ) τά 
χρήματα γιά τά υλικά και τεχνικά νά τά πληρώσουν μέ έρανο άπό δλο τό 
Σουφλί, β) νά δουλέψουν γ ιά  τό χτίσιμο δλοι μέ προσωπική εργασία, αυθόρ
μητα άνιδρες και γυναίκες, καί γ )  πόσο μεγάλη θά γινόταν ή Εκκλησία. Φυ
σικά γιά  ενα τέτοιο ιερό σκοπό δλοι έμειναν συμφωνότατΟι.

Λοιπόν, κάθε μέρα μέ μιά μεγάλη «τριχιά» (==<σχοινί) δ γέρο Τσια- 
μούρας μετρούσε τό μήκος καί τό πλάτος καί λογάριαζε άν έφθανε τόσο με
γάλη Εκκλησία, ή χρειαζόταν μεγαλύτερη, καί δλοι οί περαστικοί καί οί γεί
τονες τοΰ λέγανε, «Πάπο Χατζή, τί κάνεις; Γιά πολύ μεγάλη Έκκλησιά με
τράς. ιΠοΰ θά  βρεθούν τόσα χρήματα!»

Π αρ’ δλ’ αύτά, γεγονός είναι δτι, τά  χρήματα βρέθηκαν. Είχαν συμφω
νήσει δλοι οί Σουφλιώτες κάθε Σάββατο, εκτός άπό τόν κουμπαρά πού γυρ- 
νοΰσε σέ σπίτια καί (μαγαζιά, νά δένουν τις εισφορές των σέ μανδήλια καί 
νά τά ρίχνουν στον περιφραγμένο χώρο τής ύπό άνέγερσιν εκκλησίας. Κ αί 
ήταν τόσο πρόθυμη ή προσφορά αυτή, ώστε Επί ώρες όλόκληρες κάθε Σ αβ
βατόβραδο μετρούσαν τις λίρες καί τά λογής - λσγής χρυσά νομίσματα πού 
ήσαν ιδεμένα στα ιμαύδήλια. Σ τό  σημείο αύτό θά προσθέσω καί τά δσα μοΰ 
εΐπεν δ πάπο - Χρίστος Α ραμπατζής— Κοτρότσιος: 'Ό ταν (μετρούσαν τό μή
κος καί τό πλάτος τής ’Εκκλησίας, σί γυναίκες καί άλλοι περίεργοι πού μα
ζευόταν λέγανε: τόσο μεγάλη Έκκλησιά, πού θά βρεθούν χρήματα γιά  νά 
γ ίν η ! Καί δέν πέρασε πολύς καιρός, καί μαζεύθηκαν χιλιάδες λίρες χρυσ ές!

Ά π ό  τόν κ. Ή λία  Χαραμπάρα, (70 περίπου Ετών), ακόυσα δτι, μανδήλια 
γεμάτα μέ λίρες, ρίχνανε καί στήν περιμαντρωμένη αυλή τοΰ Εκ μητρός παπ
πού του Χατζή-Ή λία Μανάβη, δστις ήτο καί ταμίας τής ’Επιτροπής. Ή  Εμπι
στοσύνη .δέ στούς Εκκλησιαστικούς ’Επιτρόπους ήταν απεριόριστη. Ή  περιφρα
γμένη αύτή αύλή σώζεται καί σήμερα μέ τό παμπάλαιο σπίτι.

Δέν γνωρίζω, άν ένίσχυαε τον ιερό σκοπό καί ή Μητρόπολις Δ ιδ)χου, 
γιατί δέν έχω τό χρόνο νά έρευνήσω τά ’Αρχεία τής 'Ιεράς Μητροπόλεως, 
Επαναλαμβάνω.

Ο ί πληροφορίες μου Επίσης προσθέτουν καί τό δτι: "Οταν δ τότε Μη
τροπολίτης Δ ι)χου Μελέτιος έζήτησε τήν άδεια άπό τις Τουρκικές ’Αρχές, 
Εστάλη νά είναι παρών στή χάραξη τών θεμελίων καί τούρκος ύπαξιωματι- 
κός. Λέγεται δτι, γιά νά μή εμπάδίση τή χάραξη τών διαστάσεων, Εδωροδο- 
κήθη, κι’ έκαμε στραβά μάτια, κι’ ή (Εκκλησία σε λίγο ώρθώθηκε με
γάλη, υψηλή καί ωραία.
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"Ολοι οί τοίχοι έχουν γίνει μέ πέτρα πελεκητή πολύ στερεά, άρίστης 
ποιότητας καί ίάντοχής. Τήν πέτρα αυτή τήν μετέφεραν σιδηροδρομικώς κα
τά πάσαν πιθανότητα ιάπό τό χωριό Πετράδες Δ ιδ)χου, ικαί τό Κούλελι ( =  
Π ύθιο), καί άπό τό Σταθμό ώς τήν Εκκλησία τήν κουβαλούσαν μέ αμάξια, 
διά προσωπικής εργασίας.

Κατά τό κτίσιμο βοηθούσαν δλοι, άνδρες, γυναίκες, ακόμα καί παιδιά. 
Τ ις πιό μεγάλες πέτρες, τις ανέβαζε πάνω στις «σκαλωσιές» ένας Σ,τρατής 
Γαβριηλίδης, πατέρας τών γέρων άΐδελφών Γαβριηλίδη, Γιωργάκη καί ΙΙα- 
σχάλη, ψαράδων - κρεοπωλών. Ή τ α ν  άπό τούς πιό δυνατούς άντρες τού 
Σουφλίου.

Οί κτίστες ήταν άπό τήν Καλλίπολη τής Ά νατ. Θράκης καί οί όποιοι, τή 
μιά μέρα τής έβδαμάδας δέν ήθελαν νά πληρωθούν. ’’Αφηναν τό μεροκάματο 
υπέρ τής Εκκλησίας. Ή  δλη εργασία λοιπόν γινόταν μέ πάσαν ειλικρίνειαν, 
καί μέ υλικά «ρίστης ποιότητος.

Τό τέμπλο, καθώς καί στήν αρχή άναφέραμε, τό (έφιλοτέχνησεν ό έκ 
Κεσσάνης Στρατής Κελεδούρης, βοηθούμενος άπό τό γυιό του, ή μάλλον 
άκριβέστερον, ό Σταμάτης Ταλιαδούρος.

Γιά τό τέμπλο αύτό, ό συνομιλητής μου Χρ. Παρθένος μού εΐπεν δτι, 
ήθελαν νά τό άγοράσουν Γάλλοι έμποροι αντί πολλών χιλιάδων λιρών, καί νά πώς:

Τό Σουφλί τότε, παρήγε πολύ καί καλό κρασί, πού τό στέλνανε στή 
Γαλλία. Ο ί Γάλλοι όμως έμποροι, είχαν τήν υπόνοια δτι, τόσο δυνατό κρασί 
πού ήτο, -σίγουρα τό ίένόθευαν μέ οινόπνευμα. Ή ρ θ α ν  λοιπόν άπό τό Παρίσι 
στό Σ  ουφλί οί ίδιοι, ενοίκιασαν τήν άπαθήκη τού Χατζή - Θανάση, όπου 
σήμερα τά Γραφεία τού Γεωργικού Συνεταιρισμού, καί άφού μάζεψαν δσα 
σταφύλια ήθελαν, τά έκαναν κρασί οί ίδιοι, καί έτσι πείσθηκαν δτι ή άρίστη 
ποιότητα τού κρασιού προερχόταν άπό τά έκλεκτά κρασοστάφυλα τού Σου
φλίου.

Ο ί Γάλλοι αυτοί πήγαν μ ιά  μέρα κι’ ιέπισκέφτηκαν τήν Εκκλησία. Σάν 
είδαν τό τέμπλο, τόσο πολύ (θαμβώθηκαν, ώστε κάθώς είπαμε, πρότειναν 
στούς έκκλησιαστικούς έπιτρόπους νά τό άγοράσουν. Φυσικά, δλοι οί έπίτρο- 
ποι, άλλά καί δλοι οί Σουφλιώτες, άρνήθηκαν.

"Ομως, τήν ακριβή ημερομηνία τής άνοικοδόμησης τού 'Ιερ . Ναού μπο
ρούμε νά δούμε σέ έπιγραφή πού είναι γραμμένη στήν κεντρική πύλη τοΰ 
κυρίως Ναοΰ, σέ είΐδική έπιγραφή, τήν όποια καί αντέγραψα καθώς έχει:

«Ο ΠΑΝΟΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ NAOC ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕίΠΟΝΟ- 
ΜΑΖΟΜΕΝΟΟ, ΑΝΕΚΑΙΝΙΟΘΗ ΔΙΑ  ΣΙΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΑ- 

ΠΑΝΑΙΟ, ΠΑΝΤΩΝ EYCEBON ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡ ΙΣΤ ΙΑ 

ΝΩΝ, TIC ΟΟΜΟΠΟΑΕΩΣ ΣΟΥΦΛΙ, ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝ ΙΕΡΟ

ΤΑΤΟΥ Κ ΙΡ  ΠΑΝΟΕΒΑΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΙΟΥ AE- 

ΔΙΜΟΤΙΧΟΥ.
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Εντύπωση μοΰ προξενεί ή ανορθογραφία τής Επιγραφής. Γιατί άραγε 
δέν έρωτήίθηκεν δ Δεσπότης νά τήν δρΟογραφήση ή κανείς άλλος Εγγράμ
ματος;

Στο βόρειο άκρο τοΰ Ναοΰ υπάρχουν ακόμη δυο κτίσματα αρκετά ευ
ρύχωρα, γιά τά δποια φέρεται ώς δωρητής δ Χρηστός Κ. Φάκος. Αυτά 
είναι: 1) Τό ’Επιτροπικόν, κτίριο μονόροφον μέ μικρόν διάδρομον κα'ι αρι
στερά καί δεξιά άνά ένα μικρό δωμάτιο, καί στό βάθος ένα μεγάλο δωμάτιο, 
δπου άλλοτε γινόταν οί δεξιώσεις τοΰ ναοΰ κατά τήν ημέρα τοΰ πανηγυρι- 
σμοΰ τής ’Εκκλησίας. 2) Τό Μητροπολιτικό οίκημα, πού είναι συνεχόμενο 
μέ τό ’Επιτροπικό. Τό κτίριο τοΰτο, χαμηλό άρχικώς, ανοικοδομήθηκε κα
τόπιν, καί στήν είσοδο διαβάζουμε τήν παρακάτω Επιγραφή: «’Εν έτει 1935 
έπί άρχιερεως τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δ ιδ)χου —  Όρεστιάδος 
καί Σουφλίου κ. ’Ιωακείμ Σ ι  γάλα, καί Επιτρόπων τοΰ ίεροΰ ναοΰ τοΰ 'Α γ. 
Γεωργίου, τοΰ Πανοσιολογ. ’Αρχιμανδρίτου κ. Ίω ά ν. Παπαευαγγέλου, καί 
τών κ. κ. ’Αποστόλου Χατζηκακαλή, Νικολάου Γκαγκοΰλια, Δήμου Παπα- 
χατζή, Γεωργίου Μυλωνά, άνηγέρθη τόδε τό Μητροπαλιτικόν οίκημα».

Έπυσκεφθείς τούς Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους τήν 11.10.59, άνεφερα 
τήν πρόθεσή μου νά γράψω γιά τήν ιστορία τοΰ 'Ιερ . Ναοΰ.

Έ κεί, είδα άνηρτημένη μιά Ελαιογραφία τοΰ δωρητοΰ Χρ. Φάκου. Είναι 
έργο άρίστης τέχνης, διαστάσεων 1,10X0,80. Σ έ  σχετική Ερώτησή μου, δέν 
ήξευραν νά μοΰ είποΰν ποίος τήν έφιλοτέχνησε. Συμπεραίνω δμωζ δτι εί
ναι ιμεγένθυση «πό φωτογραφία.

Κάποιος καλΑιτέχνης, δταν γινόταν τό φεστιβάλ Σουφλίου στά 1952, 
ενώ τήν παρατηροΰσε άνηρτημένη σέ μιά αίθουσα τοΰ Γυμνασίου, δπου έξε- 
τίθεντο καί τά διάφορα μεταξωτά τής οικοτεχνίας Σουφλίου,—  ήμην μέ
λος τής Ε πιτροπής υποδοχής,—  μοΰ είχε πει: Τό έργο αυτό, προσέξατε το. 
Είναι άρίστης τέχνης καί νά τό φυλάξετε μέ μεγάλη προσοχή. Σ έ  σχετική 
Ερώτησή του, είπα δτι υποθέτω δτι θά  είναι έργο τοΰ Σουφλιώτη ζωγράφου 
Ή λία  Παπαποστόλου, ένός πολύ καλοΰ άγιογράφου, δ όποιος ζωγράφισε τις 
περισσότερες εικόνες τών ιερών ναών τοΰ Σουφλίου, άλλά καί πολλών χωριών 
τοΰ "Εβρου. Δυσκολεύθηκε δμως νά τό πιστέψη, προισθέσας δτι πρέπει νά 
είναι έργο πολύ διάσημου ζωγράφου.

Ε ίς τό Επιτροπικό, είδα Επίσης άνηρτημένο σέ κορνίζα, ένα έγγραφο 
ευχαριστήριο τοΰ Πατριαρχείου πρός τό δωρητή Φάκο, καί τό δποΐον έν άντι- 
γράφφ, έχει ώς έξής:

«Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως.
»Ά ριθ . Πρωτ. 5.432.
»Έντιμώτατε κ. Χρ. Φάκε, τέκνον έν Κυρίω, αγαπητόν τής ημών με- 

» τριότητος, χάρις εΐη τή αυτής έντιμότητι, καί ειρήνη παρά Θεοΰ. Έ κ  τής 
» γενομένης σχετικής άνακοινώσεως τοΰ Ά ρχιερεω ς και αγαπητού ημών έν

11
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»Χ ριστφ  άδελφοΰ, κυρ Φιλαρέτου, «μετά χαράς μεγάλης (ένωτισάμεθα τά τής 
» φιλόκαλου δωρεάς, ήν έν ακραιφνή φιλευσεβείςι κα'ι φιλογενείρ έγνω ΐνα 
»ποιήσηται έναγχος υπέρ τής γενετείρας αυτής πόλεως Σουφλίου, ή έντι- 
» μότης αυτής δωρησαμένη τήν είς πεντακοσίας λίρας Ό θωμανικάς έκτιμη- 
»θεϊσαν κτηματικήν περιουσίαν αυτής, υπέρ τής άγοίθοεργοΰ αυτόθι άδελ- 
»φότητος «"Αγ. Γεώργιος». Δ ι’ έπαίνων δέ καί ευχών έγκαρδίων καταστέ- 
» ψαντες έπί τή εΰγενεϊ ταύτη πράξει τήν έντιμότητα αυτής, άσμενοι προαγώ- 
» με/θα, συνοδική διαγνώμη, ιέκφράσαι αυτή, ίδιά τής παρούσης Π ατριαρχικής 
» ευχετικής ήμών ιέπιστολής, τήν ευαρέσκειαν καί τάς ευχάς τής μητρός Έ κ- 
» κλησίας, μεγάλως καί ιδιαζόντως άγαλλομένης πάντοτε, έπί τοΐς τοιούτοις 
» άκραιφνέσι φρονήμασι καί έργοις τών απανταχού αγαπητών τέκνων αυτής.

» Προσεπιδαψιλεύσαντες δέ καί τάς ήμετέρας πατρικάς εΰχάς καί εΰλο- 
» γίας, αίτούμεθα αυτή πάσαν αντιμισθίαν καί πάν σωτηριώδες αγαθόν παρά 
»τού μισθαπάδότου καί άγαθοίδότου Θεοϋ, οΰ ή χάρις καί τό άπειρον έλεος 
» εΐη, μετά τής έντιμότητος αυτής.

Α Α Θ ' Αύγουστου γ ' 

( 'Τπογραφή δυσανάγνωστος) (1909)».

Ε ίς έρώτησή μου πρός τόν ΰπέργηρο Γκαγκόλια (90 καί πλέον έτών), 
γ ιά  τό ποιος έζωγράφισε τήν έλαιογραφία τοϋ δωρητοΰ Φάκου, μοΰ εΐπεν δτι 
δέν γνωρίζει, αλλά μοΰ έπεβεβαίωσε τις πληροφορίες γ ιά  τήν πρώτη όνομα- 
σία τοΰ ναοΰ, ώς ναοΰ τοΰ 'Α γ. Χριστόφορου, άπόδειξις δτι τό πανηγύρι τοΰ 
Σουφλίου άπ’ τά πολύ παληά ακόμη χρόνια, γινόταν τήν 9ην Μαΐου, έορτήν 
τοΰ 'Α γ. Χριστοφόρου. ’Ακόμη δέ δτι, τις πληροφορίες αυτές τις άνέφερε 
καί στον παπα-Παναγιώτη Ζαπαρτίδη, καθώς καί έγώ  αναφέρω στήν εισα
γωγή τής φτωχής αΰτής μελέτης μου, περί τών Ιερών ναών Σουφλίου.

Π ώ ς  έ γ ι ν ε  τ ό  κ ω δ ω ν ο σ τ ά σ ι ο .

’Από πληροφορίες τών ανωτέρω αφηγητών μου, αλλά καί άπό τήν έπι- 
γραφή πού είναι λαξευμένη πάνω στό κωδωνοστάσιο, τοΰτο κτίσθηκε στά 
1910.

Ευρίσκεται στό κέντρο τοΰ Δυτικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκα, σχεδόν έφα- 
πτόμενο μ’ αυτόν.

Τό δλον κτίσμα, στηρίζεται σέ 4 κολώνες άπό πέτρα πελεκητή, καί έχει 
διαστάσεις έξωτερικώς 4X4 καί ύψος 2(5 μ. περίπου. ’Αλλά όχι μόνο οί βά
σεις, αλλά καί τό δλον κτίσμα είναι άπό έκλεκτές πέτρες πελεκητές, μέ άρί- 
στη έφαρμογή.

Οί 4 κολώνες τής βάσεως έχουν πάχος 0,80X0,75 καί εΓις ύψος 5 μέτροον
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ενώνονται μέ άψίδωσιν καί ε'ίς τάς 4. πλευράς τόσον στερεάν ώστε νά κρατήται 
σχεδόν είς τόν αέρα, όλο τό τεράστιο οικοδόμημα, σάν τόν ΙΙύργο ’Ά ΐφελ. 
Ε ίς ύψος 6 μ. καί σέ κάθε μιά τών πλευρών, φέρει άνά τρία αψιδωτά ανοί
γματα, 1X0,60 μ.

'Ως τό 10ο μέτρο ύψους, τό κτύσιμα είναι τετράπλευρο. Μετά Απ’ αυτό 
όμως, στηρίζονται άλλοι τρεις όροφοι σέ σχήμα πρίσματος οκταγωνικού, μέ 
ένα παράθυρο σέ κάθε πλευρά.

Στον Ιο  όροφο τοϋ καμπαναριού, εύρίσκεται ή μηχανή τοϋ ωρολογίου, 
ολόκληρο μηχανοστάσιο, σύμπλεγμα τεράστιων άδοντωτών τροχών, καί μιά 
αλυσίδα χονδρή μέ μεγάλα κυλινδρικά βαρίδια, γιά τό χόρδισμα.

Είς τό 2ο οκτάγωνο, είναι τά 4 ωρολόγια μέ τους δείκτες των, σέ μέ
γεθος ένός μέτρου. Μπορεί κανείς νά διακρίνη καθαρά άπό τά 4 σημεία τοϋ 
ορίζοντα, καί άπό τά πιό μακρυνά μέρη τής πόλεως, τήν ώρα πού δείχνουν 
οί «δείκτες», προ πάντων όμως - νά άκούση καθαρά τή σήμανση τών ώρών 
καί άπό τά πιό μεμακρυσμένα σημεία.

’Ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες, μέσα στό πυκνό σκοτάδι, άκούγεται 
ευκρινέστατα σέ όλα τά σπίτια, γιά νά γίνη παρήγορος άγγελος στις ψυχές 
πού αγρυπνούν καί άγωνιούν μέσα στήν πίκρα τής ζωής, πού έπιφυλάσσει 
λογιών-λογιών αγωνίες, άπό τή μέτρια ώς τήν έσχατη, άλλά καί διάφορες 
χα ρ ές!. . .  Πρόσκαιρες, έφήμερες, μ άτα ιες!. . . Εΰγε στους υποδηματοποι
ούς, πού όπως !θά αναφέρουμε έν έκτάσει παρακάτω, μέ έξοδά τους, έγκατέ- 
στησαν τόν ανεκτίμητο αύτό θησαυρό γιά  τήν πόλη.

'Ως τά 1952, τά παράθυρα τού δρόφου αυτού τών ωρολογίων ήσαν α
νοικτά, γ ιά  νά άκούωνται καί οί καμπάνες τής Εκκλησίας, άλλά καί τοϋ 
ώ ρολογιού.

Κατά τό έτος αύτό, ύστερα άπό πολλές οικονομίες πού έκανε ή Εκκλη
σιαστική ’Επιτροπή, κτίσθηκε και τό 3ο οκτάγωνο. Γ ιά τό κτίσιμο τούτου 
συνηγόρησε καί δ γράφων, δτε ήτο 'ιεροψάλτης τοΰ 'Ιερού Ναού, άλλά συγ
χρόνως καί Γραμματικός τής Έ κκλ)κής ’Επιτροπής, 1943 - 1956,—  δικαιολο- 
γών τό ζήτημα εκ τού γεγονότος, ότι δ θάλαμος τών δεικτών τού ωρολογίου 
πρέπει νά είναι προφυλαγμένος άπό τις βροχές καί τά χιόνια. Τώρα πλέον, 
cl καμπάνες άναρτήθηκαν στον τελευταίο όροφο, μέ αποτέλεσμα νά άκαύγε- 
ται περισσότερο καί ή σήμανση τών ωρών τού ωρολογίου, άλλά καί τών Ιερών 
ακολουθιών τού Ναού.

Κ αί όπως τά παράθυρα τών δεικτών έκλείσθησαν έρμητικά, τό ρολόγι 
λειτουργεί καθ’ όλο τό έτος σταιθερά καί κανονικά, ένώ πρώτα σταματούσε 
πολλές φορές καί έπί πολλές ημέρες, όταν ιάπό τήν κακοκαιρία καί τό δριμύ 
ψύχος, έπάγωνε, έκτεβειμένο στά χιόνια καί τις βροχές.

'Ως πρός τό αρχικό κτίσιμο τού κωδωνοστασίου, ό αφηγητής μου Χρ.
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Παρθένος, μοΰ είπε τά έξης: Είχαν περάσει πολλά χρόνια άφ’ δτου κτίσθη- 
κεν δ ναός, και κωδωνοστάσιο δέν υπήρχε.

Σ άν τέτοιια δμως χρησιμοποιούσαν ένα πρόχειρο καταισκεύασμα άπό τρία 
όρθια ξύλα σέ σχήμα τριγωνικής πυραμίδας, στό νότιοπάνατολικό άκρο τοΰ 
περιβόλου τής Έκκλσίας, κοντά ιστό σπίτι τοΰ Μπατζιάκα.

Μάλιστα, δ τότε ίεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Γερμανός, γιά νά φέρη στό 
φιλότιμο τούς Σουφλιώτες νά κτίσουν καμπαναριό, ειρωνευόμενος έλεγε: Π ώς 
δέν ντρέπεσθε, αγαπητοί μου Σουφλιώτες; Ν ά έχετε μιά τόσο ωραία Ε κ 
κλησία, καί γιά καμπαναριό μιά «καρμανιόλα!!»

Μέ τόν τρόπον δμως αυτό φιλοτιμήθηκαν, καί τό έκτισαν, μέ έρανο, δπως 
είπαμε, τοΰ Σωματείου «"Αγιος Γεώργιος» καί δωρεές διαφόρων, καί μέ 
τεχνίτες άπό τήν Καλλίπολη.

Ό  νεωκόρος τοΰ ναοΰ, δ κυρ Μόσχος Κηπουρός, μοΰ εϊπεν δτι, τίς πέ
τρες τίς φέρνανε άπό τούς Πετράδες, καί δτι ειδικός τεχνίτης πελεκούσε τίς 
πέτρες σέ μέγεθος καί σέ σχήμα ώρισμένο, όόστε νά χρησιμοποιούνται χωρίς 
καμμιά αλλαγή.

Καί πράγματι, θαυμάζει κανείς τήν ωραιότατη έφαρμ,'ογή πού έχουν 
δλες οί πέτρες τοΰ καμπαναριού αύτοΰ, καί δέν έχουν πάθει τήν παραμικρή 
ρωγμή, άπό τούς σεισμούς ή άπό τό πέρασμα τοΰ χρόνου.

Στό κτίσιμο τοΰ κωδωνοστασίου έργάσθηκεν ώς πετ ροπελεκητής καί δ 
πατέρας τοΰ Γιώργη Μοσχόπουλου, Στέφανος Μοσχόπουλος, άπ’ τήν Ά δρ ι- 
ανούπολη. "Οταν έγινε ή εκκένωσες τής ’Ανατολικής Θράκης τό 1923, κατέ
φυγε καί πάλιν στό Σουφλί, τίς οΐδε, γ ιά  νά βλέπη καί νά θυμάται τήν προσ
φορά ιέργασίας του στό καμπαναριό, φυσικά, έπί πληρωμή.

Μοΰ έκανε έντύπωση δτι έρχόταν τακτικώτατα στήν ’Εκκλησία. Σ τά  
1956, δταν γινόταν ή έπέκτασις τοΰ καμπαναριού, πήγε πάλι νά πιάση δου- 
λει, μά δέν θέλησε ή «’Επιτροπή», γιατί ήτο ΰπέργηρος πλέον καί δέν τόν 
ακουγαν τά τρεμάμενα χέρια του. Πάμπτωχος, μ’ ένα καλάθι στά χέρια, ζη
τιάνευε στά σπίτια, καί μόλις μπορούσε νά σύρη ένα ζεύγος τρύπιων καί 
καταξεσχισμένων άρβυλών στά πόδια, πού θά τά είχε βρή, πεταμένα κάπου.

”Αν ήξευρα, πώς δούλεψε στό καμπαναριό, θά  τόν ρωτούσα, γιατί τώρα 
δέν ζή πιά. Πάντως, δέν έλειπε καμμιά Κυριακή καί γιορτή άπ’ τήν Έκκλη- 
σιά, ρίχνοντας ίσως υπερήφανες κρυφές ματιές στό άκλόνητο καί άγέραστο 
αύτό καμπαναριό.

Θεωρώ έπίσης, άπαραίτητο νά προσθέσω δτι, τήν έπέκταση τήν έκαμαν 
δύο αριστοι γέροι τεχνίτες Σουφλιώτες, δ Παιρχάλης Μιισόπαπος, πατέρας τής 
διδασκολίσσης Δωροθέας Μπαΐρα, καί δ Παναγιώτης Μούτας. Τ ίς πέτρες, 
καί πάλι τίς έφερναν άπό τούς Πετράδες καί τίς πελεκούσε ειδικός τεχνίτης 
άπ’ τό Δι'δ)χο. ’Επίσης, μέ πρωτοβουλία τών εκκλησιαστικών έπιτρόπων, 1) 
Χαραλ. Ντιώνια, 2) Γεωργ. Τάσιου, 3) Ά θ . Τσομπάνογλου καί τού ύπαφαι-
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νομένου ως Γραμματέως, έκαλύψθησαν μέ τσιμέντο οί, ραφές τιού καμπαναριού 
γιά νά γίνη πιο στερεό και ατράνταχτο. 'Ομοίως, καί οί, ραφές τοϋ περιβό
λου τής Εκκλησίας.

Πρέπει επίσης, νά σημειωθή άτι, καθώς ακόυσα από πολλούς ηλικιωμέ
νους Σουφλιώτες, δταν οί Βούλγαροι τό 1914 κατέλαβαν τή Θράκη, καί μπή
καν στό Σουφλί, μαζί μέ δλες τις έκκληοιές, πήραν καί τήν τοϋ 'Α γ. Γεωρ
γίου.

Κ ι’ δπως είχαν τή μανία τής αλλαγής τών έλληνικών έπιγραφών, μέ 
βουλγαρικά γράμματα, θέλησαν νά γράψουν βουλγαρικά καί στήν εικόνα τοϋ 
«Παντοκράτορα» καί τής ’Εκκλησίας αυτής. ’Έκαμαν λοιπόν μιά ψηλή καί 
γερή «σκαλωσιά». ’Αλλά δέν πράλαβεν ό βούλγαρος ζωγράφος νά τραβήξη 
τήν πρώτη πινελιά, καί ώ ! τοϋ (θαύματος! ή «σκαλωσιά» τσακίστηκε κι’ δ 
Βούλγαρος βρέθηκε κάτω, μέ σπασμένα τά πόδια - χέρια, καί τόν πήγαν 
στή Σόφια, γιά νά τόν γιατρέψουν.

Τούτο είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Καί παρακαλώ νά μέ συγχωρή
σουν οί άναγνώσται μου, νά σημειώσω άπλώς δτι, γράφοντας τά λίγα αύτά 
λόγια γιά  τό ναό τού 'Α γ. Γεωργίου, φυσικά άπό λαογραφική αποκλειστικά 
πλευρά, θεωρώ τόν εαυτό μου πολύ ευτυχή καί αισθάνομαι Ιδιαίτερη συγκί
νηση, γιατί στήν Έκκλησιά αυτή, ίεράτευσεν δ /αείμνηστος πατέρας μου, 
Παπα-Σταμάτιος, έπί 25 δλόκληρα χρόνια, καί δ υποφαινόμενος έπίσης ώς 
Ιεροψάλτης από τό 1943— 1956.

Στήν ’Εκκλησία αυτή, ώμίλησα πολλές φορές μέ θέματα θρησκευτικά 
ώς απόφοιτος 'Ιερατικής Σχολής, ώς διδάσκαλος δέ απήγγειλα πολλάκις έθνι- 
κούς λόγους, έπ’ εύκαιρίφ ’Εθνικών Ιορτών. ’Επίσης, έψαλε δλη τή Θ. Λει
τουργία, ή υπό τή διεύθυνσή μου Μαθητική Έ κκλ)κή Χορωδία τοΰ Γ ' Σ χο 
λείου, καί έπροκάλεσεν ευμενέστατα σχόλια, ίΐδίφ μεταξύ τών ανεπτυγμένων 
ανθρώπων τής κοινωνίας μας. Θά μείνη δέ ασφαλώς Ιστορική, ή έμφάνιση 
τής χορωδίας μας αυτής, στά πλησιόχωρα- Λάβαρα, Κορναφωληά, μονή 
Κορνοφωληάς, άλλα καί στους Μητροπολιτικούς Ναούς τών πόλεων Ά λεξαν- 
δρουπόλεως καί ΔιΙδ)χου, δπου θαυμάσθηκεν άπό χιλιάδες χρ)νών. Κ αί ένώ 
δλοι μάς συνέχαρησαν; μόνον σί προϊστάμενοί μου μας ήγνόησαν τοΰτο έν- 
τελώς.

Τ ό  ώ ρ ο λ ό γ ι :  Σχετικά μέ τό ώρολόγι τού κωδωνοστασίου, ή ρώτη
σα τόν ώρολσγοποιό ’Αναστάσιο Αύτζίδη, δ όποιας ιμοΰ είπε, τά έξης:

Τοΰτο παρηγγέλθη σέ έργοστάσιο τής Ελβετίας καί πληρώθηκεν άπό 
τή συντεχνία 'Υποδηματοποιών ή τσαγκάρηδων, ή «κουντουράδων», καθώς 
λεγόταν τότε, σέ τρεις δόσεις, άντί έκατδν πενήντα (150) λιρών Τουρκίας.

Ή  παραγγελία, παραλαβή καί έγκατάσταση έγινε άπό Έλληνα ώρολογο- 
ποιό τής Άδριανιαυπάλεως, αντιπρόσωπο Ελβετικού έργοστασίου.

Τήν τοποθέτηση λοιπόν έκαμεν δ ρολογάς αύτός, βάσει ειδικού μυστι-
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κοΰ σχεδίου τοϋ εργοστασίου. Τόν τεχνίτη, αυτόν, έγνώριισεν ό συνομιλητής 
μου στη Θεσ)νίκη καί συνομίλησε μαζί του γιά  τό ζήτημα τοΰ ωρολογίου 
τής ’Εκκλησίας μας, πού τοποθετήθηκε στά 1911, καί αποπληρώθηκε στά 
1912, άπό τούς τσαγκάρηδες είπαμε, πού ήκμαζαν οικονομικά περισσότερο 
άπ’ όλα τά έπαγγέλματα. Κ ι’ αλήθεια, αρκεί νά θυμηθούμε μεΐς οί παληότε- 
ροι, τί γινόταν τότε μέ τά παπούτσια «Μπαγιαντέρα» καί «Φαραώ»!. .

Σ έ  έρώτησή μου, πώς οί Βούλγαροι, κατά τήν πατοιχή των 1914—  
1918, δέν τό πείραξαν, εΐπεν δτι δέν νόμιζαν πώς βά φεύγανε άπό τή Θράκη 
κι’ άπ’ τό Σουφλί, μάλιστα τόσο στά γρήγορα! Άλ/ωιώτικα, θά  τό ξερρί
ζ ω ν α ν ! .. .  Καί πρόσθεσεν δτι, τέτοιο ώραλόγι, ακριβώς όμοιου τύπου, είχε 
τοπαθετηθή μόνο στη Φραγκαεκκλησιά τής Θεσ)νίκης.

Τά ωρολόγια τών πόλεων ΔιΙδ)χου καί Ά λεξ)πάλεως ιδέν είναι τοΰ ίδιου 
εργοστασίου, άλλά καί κατά πολύ μικρότερα άπό τό δικό μας, τοΰ Σου
φλίου.

Τή συντήρηση καί ίέπίβλεψη τής λειτουργίας τοΰ ωρολογίου ως τά 1914 
τήν είχε κάποιος Τσιαμπάνης Δημήτριος. Έπηκολούθησε ή προσφυγιά, καί 
δταν τό 1919, ήλθαν έδώ οί Σουφλιώτες, τήν έπιμέλεια άνέλαβεν ό συνομι
λητής μου, μέχρι τοΰ 1964, βέβαια έντελώς δωρεάν.

Γενικώς, ώς τά σήμερα διατηρείται ό δλος μηχανισμός του είς άρίστην 
κατάοτασιν καί πρέπει νά είναι ή ζωή του πέραν τών 50(0 έτών. Ή  χόρδισις 
γίνεται κάίθε εβδομάδα μέ ειδικόν μοχλόν, άπό τόν νεωκόρον Μόσχ. Κηπου
ρόν, ή δέ έπίβλεψις τοΰ μηχανισμοΰ άπό τόν πατέρα Κων)νον, δστις γνωρί
ζει καί τήν τέχνην τοΰ ώρολογαποιοΰ.

' Ι ε ρ ε ί ς  τ ο ΰ  ' I.  Ν α ο ΰ  'Α γ .  Γ ε ω ρ γ ί ο υ :
Ό  γέρο-Άθαν. Τσισμπάνογλου, 80 περίπου ιέτών, μοΰ είπεν δτι θυμά

ται, ώς ύπηρετήσαντας στό Ναό 'Α γ. Γεωργίου τούς εξής ιερείς:

1. Παπανικολάου Νικόλαος, έκ Σουφλίου
2. Παπαμιχαήλ Μιχαήλ » »
3. Παπαδημητρίου Δημήτρ. » »
4. Π α π α σ ιλ έκ ο ς   » »
5. Παπαποστόλου Π αναγιώτης » »
6. Παπαχαράλαμπος Παπαδόπουλος » »
7. Παπαναστάσιος Καποσούζης » »
8. Παπαψαράς ’Ιωάννης » »
9. Παπαευαγγέλου Ίω άν. ή Ζούμας » »

10. Παπασταμάτιος Μπαμπαλίτης ή » »
1,1. Παπαναγιώτης ’Αποσταλούμης » »
12. Παπανικόλαος - Κατσούρης, σύγχρονος, έκ Πελοποννήσου.
13. Π απαγιάννης Πεταλάς, έκ Λάίδης, Δ ιδ)χου.
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14. Παπακων)νος Φούσκας, 'θεολόγος, καθηγητής καί διδάκτωρ τής φ ι
λοσοφίας, τοΰ ΙΙανήμίου τής Πλασκώβης.

Ό  πατήρ Κων)νος, έφημερεύει είς τήν ’Εκκλησία 'Λ γ. Γεωργίου, καί 
συγχρόνως 'διδάσκει Θεολογικά στό Γυμνάσιο τής πόλεως.

Ό  Πατήρ Κων)νος ήτο μαθητής μου στό Γ ' Δημοτικό Σχολείο καί ώς 
πρός τίς σπουδές του Οά αναφέρω τά έξή ς: Ευρισκόμενος είς τήν αρχή τής 
διδασκαλικής μου υπηρεσίας, καί δταν μετά ιάπό ένα κήρυγμά μου στήν ’Εκ
κλησία 'Α γ. ’Αθανασίου, έπήγα στό Επιτροπικό τοΰ Ναοΰ, ό πατέρας του, 
κυρ Μιχάλης Φούσκας, μέ ήρώτησε:

«ιΠές μου, σέ παρακαλώ, κύριε δάσκαλε, σέ ποιό σχολείο σπούδασες, καί 
μάς διδάσκεις τόσο καλά; Γ ιά  νά στείλω κι’ έγώ τό παιδί μου, δταν μεγα- 
λώση». Καί άπήντησα: ’Εγώ, σπούδασα στήν 'Ιερατ. Σιχρλή 'Α γ. ’Αναστα
σίας Θεσ)νίκης, άλλά ©σύ, δταν μεγαλώση ό γυιός σου, νά τόν στείλης στή 
Θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου, καί σέ βεβαιώ δτι θά γίνη πολύ ανώ
τερος μου.

Πράγματι, 6 Πατήρ Κων)νος, απόφοιτος τής Θεολογικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου, κηρύττει τακτικώτατα στήν ’Εκκλησία μέ μεγάλη επιτυχία, 
καί ασφαλώς έντός ολίγου θά διακρυθή ώς άριστος ίεροκήρυξ, καί καθηγητής. 
Καί δέν θ’ άποκρύψω τή μεγάλη μου χαρά, ώς 'δάσκαλός του, δι’ αύτάς τάς 
προόδους του. Είναι δέ ή πρώτη φορά πού τόσο μορφωμένος καί φιλοπρόο
δος ίερεύς, ίέφημερεύει στήν ’Εκκλησία 'Α γ. Γεωργίου.

Μέ τέτοιους άξιους ιερείς, ασφαλώς ή χριστιανική ορθόδοξος πίστη 
μας θά στερεωθή, ό πολιτισμός τής πατρίδας μας θ’ άνειβή, καί τό ’Έθνος 
μας ιθά προοδέψη. Ευτυχώς δέ, δτι τής Θεοσώστου Ε π α ρ χία ς Δ ιδ)χου —  
Ό ρεστιάδος καί Σουφλίου προΐσταται ένας υπεράξιος Μητροπολίτης, ό Σε- 
βασμιώτατος Κοτν)νος Ποΰλος, έκ Πελ) νήσου, ό όποιος πρώτος αυτός δίνει 
τό καλό παράδειγμα μέ τό ιθαυμάσιο κήρυγμά του, τίς σοφές διαλέξεις του 
καί τήν εξαίρετη κοινωνική δράση του. Γνωρίζοντας δτι θά  προσκρούσω στή 
μετριοφροσύνη τών υπέροχων αυτών υπηρετών τής ’Εκκλησίας καί τοΰ ’Έ 
θνους, άρκοΰμαι στά έλάχιστα αυτά έπαινετικά λόγια, πού πολύ λίγο καλύ
πτουν βεβαίως τή μεγάλη αξία καί τήν αγιότητα τών άνδρών αυτών.

Δ ι ά φ ο ρ α  χ ρ ο ν ι κ ά  ά φ ο ρ ώ ν τ α τ ο ύ ς  ι ε ρ ο ύ ς  
ν α ο ύ ς .

Καί τώρα θά αναφέρω μερικά χρονικά πού άφοροΰν τούς Ιερούς ναούς 
τής πόλεως, καί τά  όποια εύρηκα είς ενα παλαιό ’Εκκλησιαστικό Μητρώο, 
τηρούμενον άπό τούς τότε ιερείς 'Α γ. ’Αθανασίου, Ά ρχιερατ. ’Επίτροπον
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Παπα-’Αντώνιον καί τούς Ιερείς Παπαχρήστον, Παπαπασχάλην Φούσκαν, Πα- 
παϊωάτννην, Παπαγεωργίου, Παπαπαναγιώτην, Ζαπαρτίδην.

Το βιβλίο αύτό βρίσκεται στό Δημαρχείο τής πόλεως, καί στις δύο πρώ
τες σελίδες διαβάζω τά εξής:

«1902. Εϊσπραξις κουκουλίων άπό ένορίαν 'Α γ. ’Αθανασίου τών συνοι
κ ιώ ν  Μαργαιζή καί Γενή, κιλά 3 80X1-6 γρ ./25 παρ. —  τό δλον γρόσια κα- 
»θαρά 2.540, πρός έπισκευήν καί χρωματισμόν τοϋ έσωτερικοΰ τής Έκκλη- 
»σίας.

»1920, ’Απριλίου 10. Μάς άπεδόθη ή Εκκλησία τοϋ 'Α γ. ’Αθανασίου, 
»παρά τών Γαλλικών Στρατιωτικών ’Αρχών Κατοχής. 'Η  ’Εκκλησία αϋτη 
»κατελήψθη υπό τών Βουλγάρων τό 1914, Ίανουαρ. 5, έξορισθέντων τών 
»ήμετέρων ιερέων καί πλείστων οικογενειών έν Παλαιά 'Ελλάδί καί Μακεδο
ν ία ,  παλινοστησάντων τό 1919— 20, δ ι’ έξάδων τής Έλλην. Κυβερνήσεως.

Ά ρχιερατ. "Επίτροπος, Οικονόμος ’Αντώνιος

»Τώ 1894, Φβ6ρ. 24, ΐέξώμοσεν, ήτοι ήσπάσθη τόν ’Ισλαμισμόν ή Αέ- 
»σπο> Χατζηθεοδώρου— Παπα-’Αποστόλου Τσαραύχα, άπαχΟ εΐσα παρ’ ένός 
^υπαλλήλου τής ένταΰθα 'Ύποδιοικήσεως.

»Τω 1894, ’Αρμένιος, όνόματι Γερβάντης, ήσπάσθη τήν ’Ανατολικήν 
»’ΟρΟ(κ8οξον ’Εκκλησίαν καί Ιχρίσθη τοϋ 'Αγίου Μύρου παρά τοϋ Σακελ- 
»λαρίου Π-απα-’Αντωνίου τή 15η ’Απριλίου καί μετωνομάσθη Γεώργιος.

»Τώ 1894, ’Ιουνίου 28η, σεισμός μέγας έγεινεν έν Κων)πόλει, έξ υυ 
»προέκυψεν μεγάλη ζημία είς διάφορα κτίρια, έκκλησίας, σχολεία, ή δέ έν 
»Χάλκη Θεολογική Σχολή, κατεδαφίάθη.

»Τφ 1895, Αύγουστου 19η, έξώμοσεν, ήτοι ήσπάσθη τόν ’Ισλαμισμόν 
»ή Γιάννου ’Αποστόλη Τσιουμπρά ή Τσιαμπάνη, άπαχθεϊσα παρά τοϋ άνα- 
»κριτοϋ τής ένταΰθα 'Τποιδ)σεως.

»Τώ 1897, άπό 8 Μαΐου έως 20 ’Ιουνίου διήρκεσαν Οεομηνίαι, έκτα
κτοι ραγδαΐαι βροχαί, πλημμύραι έπανειλημμέναι καθ’ δλον τό διάστημα τής 
»έπσχής τής μεταξοσκωληκοτροφίας. Τό έπίπεδον τής πεδιάδος τοϋ 'Έβρου 
»Ποταμοϋ, άπό Ά λεξ)πόλεως μέχρι Αίνου, ΐέκαλύφθη ύπό τών ύίδάτων είς 
»ϋτ|ιος 3— 4 πήχεων. Διά δέ τήν μετακόμισιν μωρεοφύλλων πρός διατροφήν 
»τών κουκουλίων κατεσκευάσθησαν έντός τριών ημερών διακόσια (200) πε- 
»ρίπου πλοία, διά τών δποίων άντεπεξήλθον οι κάτοικοι τών αναγκών τής 
»διατροφής, μέ όλίγην δμως έπιτυχίαν.

»Τώ 1899, έστρώθη τό έδαφος τής ’Εκκλησίας, 'Α γ. ’Αθανασίου, μαρ-
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»μάρων. Έδαπανήθησαν όκτώ χιλιάδες (8 .000) περίπου γρόσια, είσπραχθέ- 
»τα παρ’ αυτών τών ένοριτών εις κουκούλια και χρήματα.

»Τώ 1902, έχρίσθη διά διαφόρων χρωμάτων, τό έσωτερικόν και ή δ- 
»ροφή τής Εκκλησίας 'Α γ. ’Αθανασίου, δαπανηθέντων (5 .000) πέντε χι~ 
»λιάδων περίπου γροσίων, είσπραχθέντοιν παρ’ αυτών τών συνδρομητών διά 
»συύδρομής.

»Τώ 190.3, έφημερευόντων τών Ιερέων τής ’Εκκλησίας 'Α γ. ’Αθανασίου:
1) Οίκον. ΙΤαπαντωνίου Ίωάννου, Παπα-Πασχάλη, 2) Και τών τοΰ 'Α γ. 
»Γεωργίου, Πρωτόπαπα Παπαπασχάλη, έξάριχου Παπαναστασίου, οικονόμου 
>\Παπαδημητρίου, Παπα-Μιχαήλ, Πΐαπα-Χαραλάμπου, Παπα-Νικολάου, κα'ι 
»Παπα-Ίωάννου, κατεμετρήθη δ πληθυσμός τών κατοίκων Χριστιανών Ό ρθο- 
»δόξων τής πόλεως Σουφλίου, 7029, έξ ών άρρενες 3)558 και θήλεις 3441, 
»έκτός τών ξένων ένταϋθα παροικούντων.

»Τώ 1904, έχρίσθη διαφόρων χρωμάτων δ νάρθηξ καί τδ κωδωνοστά- 
»σιον ’Εκκλησίας 'Α γ. ’Αθανασίου, αντί γροσίων 2.,200, προϊόν έράνου είς 
»κουκούλια τών Χριστιανών τής αυτής ένορίας, τών χρωμάτων χροοσθέντων 
»παρά τοΰ έκ Τυρολόης ( ’Αν. Θράκης) ’Αλεξάνδρου Ευθυμίου.

»Τω 1905, έστρώθη τό έδαφος τοϋ ίεροΰ Βήματος διά μαρμάρων αντί 
»γροσίων 2.500, άτινα ευσεβής τις Χριστιανός, ανώνυμος, προσέφερεν αυτά 
»δριστικώς διά τόν αυτόν σκοπόν.

>:Τώ 1900, κατά Ίοιηαον, έξώμοσεν έξισλαμισθεΐσα, Χρυσούδα, σύζυ- 
»γος ’Αθανασίου Μαλκότση έκ τής συνοικίας «Άποστόλ», δημοσία πόρνη οϋ- 
»σα, παραλαβοΰσα μεθ’ έαυτής καί τό δεκατριετές κοράσιόν της Μαρίαν.

»Τφ 1907, κατεακευάαθησαν ύπό τοΰ Κων)νου Ίωάννου έκ Πανόρμου, 
»αί κορνίζαι ( =  σατσιάκια), τής ’Εκκλησίας Ά γ .  ’Αθανασίου μέ τσιμέντο, 
»αντί 40 είκασαφράγκων, άτινα είσεπράχθησαν έκ τής αυτής ένορίας είς κου- 
»κούλια, έντός δύο έτών, δηλ. τοϋ 1906 καί 1907, πληρώθέντων διά τοΰ Ά ρ - 
»χιερατικοΰ ’Επιτρόπου Οικονόμου Παπαντωνίου.

»Τώ 1908, έσκαλίσθη τό προσκυνητάριον τής Κοιμήσεως (= ίε ρ α ς  εί- 
»κόνος Έκκλ. Ά γιου  ’Αθανασίου), ύπό τού έκ Κεσσάνης Στρατή Κελεδού- 
»ρου, αντί γροσίων έξακοσίων είκοσι πέντε (625 ), ώς έπίσης καί τό κουβού- 
»κλιον τού ’Επιταφίου έσκαλίσθη ύπό τού ίδίου αντί λιρών (12) δώδεκα.

»Τό Προσκυνητάριον έχρυσώθη αντί είκασαφράγκων δώδεκα (1 2 ), ύπό 
»τοϋ Κωνσταντίνου Ίω ά ν. Πανορμανού. ’Επίσης καί τό κουθούκλιον έχρυσώ-
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»θη υπό τοΰ ίδιου, αντί 20)·φράγκων δεκαοχτώ (1 8 ) , ήτοι γροσίων 1980, 
«απάντων είσπραχθέντων παρά τών ένοριτών είς χρήμα καί κουκούλια.

»Τώ 1909, ιέσκαλίσθη ό θρόνος, (Δεσποτικόν) υπό τοΰ έκ Κεσσάνης 
»Στρατή Σταματιάδου, λεπτουργού, αντί γροσίων τριών χιλιάδων όγδοήκον- 
»τα (3080), έπίσης καί τά 12 τετράγωνα τά υπό τών εικόνων τοΰ τέμπλου, 
»άντί γροσίων έννεακοσίων εξήκοντα (9 6 0 ). Έ πίσης, ή χρύσωσις τοΰ θρό- 
«νου, αντί γροσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (2 .420).

»,Επίσης καί τά 12 τετράγωνα, αντί γροσίων Ιδύο χιλιάδων τετρακοσίων, 
»συναχθέντων ΰπ’ αυτών τών ένοριτών είς δίσκους (= κ α τ ά  τήν περιφοράν 
«δίσκων), εν τή αυτή ’Εκκλησία καί προαιρετικών συνδρομών.

» Ή  χρύσωσις έγένετο διά χειρός, Κων)νον Ί .  Πανο,ρμανοΰ.
»Τώ 1910, ιέσκαλίσθη ό άμβων, υπό τοΰ αύτοΰ λεπτουργού, αντί γρο- 

»σίων, τριών χιλιάδων όγδοήκοντα (3 .080), δ ιά  συνδρομών ενοριτών.
»Τώ 1911— 12, έσκαλίσθη τό τέμπλον υπό τοΰ αύτοΰ λεπτουργού, αντί 

»είκοσοφράγκων 175, διά συνδρομής ένοριτών.
»Τώ 1913 έσκαλίσθη τό ούνθρονον υπό τοΰ ίδιου λεπτουργού αντί γρο- 

»σίων 1100, διά συνδρομής υπό τών αυτών ένοριτών.
»Τώ 19.13, έσκαλίσθησαν τά δύο προσκυνητάρια, ήτοι τών 'Αγίων Ά - 

»ποστόλων καί τοΰ 'Αγίου Μοδέστου υπό τοΰ ίδιου, αντί γροσίων 1.100.
Σ τις  έπόμενες σελίδες είναι έγγεγραμμένες κατά μήνες καί, έτη, αί γεν

νήσεις, οί γάμοι καί θάνατοι.
Είς τό α ')  μέρος τών γεννήσειον, τηρούνται οί έξης στήλες:

Ημέρα Γέννησις Γονείς Ά νάδοχος Βαπτίσας Ιερεύς

Έ τ ο ς  1893 

3 

1 

1

Ί  α ν ο υ

Ίοκίννης

’Αθανάσιος

Θεοδώσιος 

κ. λ. π.

ά ο ι ο ς

Ευάγγελος ΙΙαπα- 
γεωογίου Έ λισ- 
σά(:1ετ Στεργίου

Χρ. Σ . Καντζιά· 
οης - Δημήτρου 

Ι'καμπζαλούδα 
’Αθανάσιος 

Κυριάκουγλους 
κ.λ.π.

Μαρία Βιδου· 
ργασούδα

Γ  οηγόρης 
Βράβος

κ.λ.π.

ΙΙαπαχρήστος

Παπα-
Ά ντιόν ιος 

Π απαΤΙοσχά- 
λης 

κ λ π.

Σ  η μ ε ί ω σ ι ς : Τό τέλος τών γεννήσεων έκαστου έτους κλείεται
μέ τίς έξης λέξεις:
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«Μέχρι τούδε κατεγράφησαν παρά τοϋ Μουχτάρη Ή λία  Παπα-Παοχά- 
»λογλου.
» ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος
» Παπα-’Αντώνιος Σ α κ ελ λ ά ρ ιο ς .........................................

Κατά τό έτος 1897, άναφέρονται ώς σημειωθεΐσαι είς τήν πόλιν Σου
φλίου γεννήσεις (100) εκατόν, καί κλείεται οϋτω:

«'Έως ώδε κατεγράφησαν υπό τοΰ Γραμματέως τής Δημογεροντίας κ.
»Χρ. Γκιρτζόγλου, τή υπαγορεύσει τοϋ γραμματέως τοΰ Μητρώου, Ά ρχιε-
»ρατικοΰ Επιτρόπου Σακελλαρίου Παπα-’Αντωνίου.

Τή 31 Δεκεμβρίου 1897.».

Παρατηρώ όμως τό έξης σπουδαΐον: Α ί γεννήσεις από τοϋ έτους 1893 - 
1910, συμπίπτουν μέ τάς σημερινός 1950 - I960. Νομίζω δτι τό ζήτημα είναι 
άξιον έρεύνης, πράγμα πού δέν μπορώ νά κάνω έπί τοϋ παρόντος.

«Εικόνες καί αφιερώματα τοϋ ναοΰ».

Μέσα στον ιερό ναό, υπάρχει πλήθος αμέτρητο άπό ιερές εικόνες, άπό 
τις όποΤ.ες θ’ αναφέρω τις σπουδαιότερες βέβαια, αυτές πού παρουσιάζουν, 
Ιστορικό καί καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.

Καθώς μπαίνουμε στό νάρθηκα, 'εντύπωση μάς προξενεί μία είκών τής 
Θεοτόκου, εργον τών αδελφών Ζηκίδη, καί αφιέρωμα τών ύπαξ)κών Χοιιρ) 
κής Σουφλίου, έν καιρώ τοΰ συμμοριτοπόλεμου, 1946— 1949.

'Ομοίως, ή είκών τοΰ 'Α γ. Τρύφωνος, δωρεά Σωματείου Κηπουρών, 
έορταζόντων μέ αρτοκλασίαν τήν Ιην Φεβρουάριου.

’Αριστερά άπό τήν κυρία είσοδο τοϋ Ναοΰ, είναι τό υαλόφρακτο Γρα
φείο τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής, οπου γίνεται καί ή κηροπωλησία.

Στόν κυρίως ναό, καί στό κέντρο τής όροφής, είναι τοποθετημένη πα
ράλληλα πρός τό δάπεδο, ή μεγάλη είκών τοϋ Παντοκράτορος, έργο σπου
δαίας τέχνης, ίσως τοϋ ζωγράφου Παπαποστόλου, καί πού φέρει γύρω - γύρω 
τήν έξής έπιγραφή:

«’Εγώ εϊμί τό Α καί τό Ω, ή αρχή καί τό τέλος, λέγει Κύριος δ Θεός, 
»ό ών καί δ ήν, δ έρχόμενος, δ Παντοκράτωρ».

’Από τά δύο άκρα τοϋ μεγάλου άξονος τής είκόνος, είναι στερεοτμένες 
οί άλυσσίδες, στά άκρα τών δποίων είναι δεμένοι οί δύο μεγάλοι κεντρικοί 
πολυέλαιοι τού ναού, πλούσιοι, μέ ήλεκτρολαμπάδες, πού δταν είναι αναμμέ
νες, καί τό φώς των αντικατοπτρίζεται στά κρύσταλλα, δίνουν ό'ψη φαντα
σμαγορική.

Κ αί πάλι, άπό τή μιά καί τήν άλλη μεριά τών πολυελαίων αυτών, είναι 
καί άλλοι δύο μικρότεροι.
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Ο'ι πολυέλαιοι αϊτοί έγκατεστάθησαν τό 1946— 47, είς άντικατάστασιν 
υπαρχόντων παλαιών τοιούτων, άτεχνων μάλλον, καί ,μέ 'θέσεις διά κήρινες 
λαμπάδες.

Ο ί περισσότερες εικόνες είναι βέβαια τοποθετημένες είς τό «εικονοστά
σι» ή τέμπλου, σέ δυο σειρές, τήν ψηλότερη μέ μικρές εικόνες καί τήν κα
τώτερη, μέ μεγάλες εικόνες.

Καί πρώτα ας προσέξουμε τήν Ω ραία ΙΤύλη. Είναι πολύ υψηλή καί 
πράγματι ωραία, μέ καλλιτεχνικότατα γλυπτά πλαίσια.

Είς τό 'επάνω μέρος, υπάρχει μικρή εικόνα τοϋ Ί .  Χριστού, πλαισιωμένη 
άπό κυκλικό ακτινωτό ξύλινο στεφάνι, καιθώς ό ήλιος.

Κάτω είναι ή ωραία σκαλιστή «Βημόθυρα». Τήν όνομασία μοΰ τήν εΐ
πεν ό νεωκόρος. ’Έ τσι μού λέγει, ακούω, νά τήν λένε ο! παπάδες. Δηλ. θύρα 
τού 'Α γ. Βήματος. Μά γιατί νά μήν τήν λένε τότε, «Βηματόθυρα», τού πα
ρατηρώ. Ή  «Βημόθυρα» λοιπόν αύτή, άποτελεΐται άπό δύο φύλλα ξύλινα, 
σκαλισμένα μέ μεγάλη Επιμέλεια. Σ τό  ένα φύλλο* είναι σκαλισμένος ένας δι
κέφαλος αετός, καί Επάνω μέν είς τά κεφάλια τοΰ αετού, στηρίζεται ένα έπί- 
χρυσο κυκλικό στεφάνι μέ ωραιότατη μικρή εικόνα τού Ί .  Χριστού, κάτω δέ, 
μέ τό δεξιό πόδι, ό αετός κρατεί δύο κλειδιά, σύμβολο πιθανόν τής ΙΊαλ. καί 
τής Κ. Διαθήκης, καί μέ τό αριστερό πόδι, στά γαμψά νύχια, τό "Αγιον 
ΙΙοιήριον, ωραίο λεπτούργημα.

Κάτω άπό τό πόδια τού γλυπτού δικεφάλου αετού σχηματίζεται ένα πα
ραλληλόγραμμο 0,25X0,20 περίπου, δπου είναι σκαλισμένη ή έξης έπιγραφή, 
ανορθόγραφος, καθώς καί ή τής εισόδου τού κυρίως ναού, πράγμα πού μάς 
φανερώνει νά ΐέννοήσουμε δτι έγραψεν ό ίδιος, πού δέν είναι άλλος άπό τόν 
λεπτουργό Σ τ α μ ά τ η  Τ α λ ι α δ ο ύ ρ ο  ά π ό  τ ή  Μ ά δ υ- 
τ ο τ ή ς  Ά  ν α τ. Θ ρ ά κ η ς, κι’ όχι καθώς άνέφερα άπό άλ
λους άφηγητάς μου: Στρατής Κελεδούρης, άπ’ τήν Κεσσάνη.

'Η  έπιγραφή αυτή λέγει:

XT Ρ  ΣΤΑ Μ Α  
Τ ΙΙΣ  ΤΑ Λ Ι 

Α Δ Ο Τ Ρ Ο Σ  
Μ Α ΓΤΤΑ Ν Ο Σ 

Ε Τ Ι 1861.

Καί σκέπτομαι: Δέν υπήρχε άραγε τήν έποχή έκείνη στό Σουφλί κα
νείς Εγγράμματος ίερεύς ή λαϊκός νά ύποδείξη στον άγράμματο αύτόν τε
χνίτη, νά όρθογραφήση τις Επιγραφές αυτές, ή μήπως δέν ήθελαν νά τόν
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ντροπιάσουν; Θά έπρεπε νά γροοφή: Διά χειρός Σταμάτη Ταλιαδούρου, 
Μαδυττανοΰ. Έ τ ε ι  1861.

Ή  «Βημόθυρα» αυτή είναι βέβαια τό κεντρικώτερο σημείο τοΰ ναοΰ, 
πού άλλοτε κλείνει καί άλλοτε ανοίγει, ανάλογα μέ τά σχετικά σημεία τής Θ. 
Λειτουργίας. Κ ι’ είναι βαμμένη, χρυσογάλαζη, έτσι πού νά φαίνεται πολύ 
ωραία. Πίσω ιάπό τή θύρα αύτή, είναι ή μεγάλη είκών τοΰ Χριστοΰ, ή ο
ποία, καιθώς είναι στηριγμένη καταλλήλως πάνω σέ μιά σιδερένια ράβδο, 
μπορεί νά σύρεται δεξιά, ώστε νά φαίνεται άπ’ τόν κυρίως ναό, ή 'Α γ. Τρά
πεζα.

Δεξιά άπ’ τήν ωραία Πύλη είναι ή είκών τοΰ Χριστοΰ σέ μεγάλο σχή
μα, 1,20X0,90, μέ ΐμάτια έρυθρογάλαζα, στέφανο έπάργυρο καί στέμμα έπί- 
χρυσο. Ή  δεξιά χειρ εύλογεϊ, καί ή άριστερά κρατεί βιβλίο άνοικτό δπου 
είναι γραμμένο, όριθογραφημένα, τό ρητό: «Μάθετε άπ’ Ιμοΰ δτι πρφος είμί 
καί ταπεινός τή καρδίρ. Καί εύρήσετε άνάπαυσιν ταΐς ψυχαίς υμών. Ό  γάρ 
ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου έλαφρόν έστί.»

Παραπλεύρως καί δεξιώτερα τής είκόνος τοΰ Ί .  Χριστοΰ, είναι ή τοΰ 
Ίωάννου Βαπτιστοΰ, κρατοΰντος μέ τό αριστερό χέρι πινάκιον μέ κεφα
λήν, καί ένα υψηλόν Σταυρόν καί μίαν περγαμηνήν μέ τήν έπιγραφή: «Με
τανοείτε, ήγγικε γάρ ή Β ασ ιλεία .. .» .  Μέ τό δεξιό χέρι κρατεί άλλον Σ ταυ
ρόν μέ λωρίδα Περγαμηνής με έπιγραφή: « Ιδού  δ αμνός τοΰ Θεοΰ, ό αιρων 
τήν αμαρτίαν τοΰ κόσμου».

Ε ίς τούς ώμους δ άγιος φέρει φτερά. Σ άν φόντο είναι μιά έρημική 
έξοχή, μέ δένδρα καί πρασινάδα, κάτω δέ είς τά ξυπόλυτα πόδια τοΰ 'Α 
γίου, φαίνεται νά κυλά δ ’Ιορδάνης ποταμός, καί δίπλα ένα τσεκούρι. Ή  ξηρά 
όψη τοΰ 'Αγίου, έκφράζει τήν ανθρώπινη άγωνία. Γενικά, νομίζω δτι ή εί
κών δέν είναι πολύ έπιτυχημένη. Πλάϊ άπ’ τήν εικόνα αύτή, είναι ή τής 'Α γ. 
Τριάδος, ήτοι δ ΙΙατήρ καί δ Τίός, κρατούντες τήν ουράνια σφαίρα τοΰ κό
σμου καί πάνω άπ’ τίς κεφαλές των τδ "Αγιο Πνεύμα, μέ χρυσές ακτίνες.

Καί τδ έργο αυτό, ασήμαντου ζωγραφικής τέχνης.
Σπουδαΐον έργον τέχνης είναι ή είκών τοΰ 'Αγίου Αθανασίου. Έ χ ε ι  

γίνει μέ μεγάλην έπιμέλειαν καί υπομονήν. Ό  "Αγιος φέρει χρυσακυανά άμ
φια, καί κάθεται πάνω σέ χρυσό θρόνο. Ό  φωτοστέφανος είναι έπάργυρος, 
καί τό φόντο πράσινο.

Καί φθάνουμε στήν πύλη τοΰ ίεροΰ, δπως βλέπουμε δεξιά. "Ανω βλέ
πουμε τήν έπιγραφή μέ κεφαλαία γράμματα «Παλαιά Διαθήκη». ’Επάνω στή 
θύρα είκονίζεται ή (θυσία τοΰ ’Αβραάμ· Ό  ’Ισαάκ κάθεται ιέπάνω στό θυσια
στήριο, ένώ δ ’Αβραάμ υψώνει τήν μάχαιραν. Είκονυζόμενος ’Ά γγελος, κρατεί 
τή μάχαιρα, (ένώ κάτω είναι ένα άρνί.

Δίπλα είναι ή είκών τής Παναγίας άγκαλοφορούσης καί κάτω - κάτω ή



174 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

έπιγραφή: ’Αφιέρωμα οικογένειας X. Α. 1933, Ζωγράφος, Ή λ. ΙΙαπαπσ- 
στάλου.

’Άλλη είκών είναι ή τοϋ Ά γ .  Δημητρίου, είς ιμέγα σχήμα, 1X0,80, καί 
είναι αφιέρωμα διαφόρων Χριστιανών μέ τά μικρά των όνό,ματα. Διακρίνω 
καί τό έτος άφιερώσεως: I860. Είναι μιά αγιογραφία πολύ έπιμελημένη, καί 
γ ι’ αύτό πρέπει νά βεωρήται σάν έργο μεγάλης αξίας.

Ό  "Αγιος είκονίζεται ίππεΰων σέ κόκκινο άλογο καί μέ τό δόρυ κεν
τρίζει ποδοπατούμενον άπό τό άλογο ειδωλολάτρην. Ε ίς τό έγκυκλοπαιΙδικό λε
ξικό «Ήλιου», στό όποιον κατέφυγα, δέν καθορίζεται τό χρώμα τού αλόγου 
πού ταιριάζει στον "Αγιο. Ά λλ’ έχω τήν άντίληψι δτι δ μέν "Αγιος Δημή- 
τριος πρέπει νά είκονίζεται 'επάνω σέ λευκό άλογο, ό δέ "Αγιος Γεώργιος σέ 
κόκκινο, κεντρίζοντας 'δράκοντα.

Παραπλεύρως είναι μία άλλη είκών πού πράγματι έντυπωσιάζει ή σο
βαρή τέχνη της. Είς αυτήν είκονίζονται οί Ά γ ιο ι,  ’Ιωάννης καί Χριστόφο
ρος. Ή  είκών δέν φέρει χρονολογία, άλλά εικάζω δτι πρέπει νά εχη γίνει 
προ τοΰ 1860, καί ίσως ν’ αποτελούσε π,αλαιότε,ρα τήν εικόνα τοϋ τιμωμένου 
Α γίου  Χριοτοφόρου είς τό Παρεκκλήσι, πριν άνεγερίΟή ή μεγάλη Εκκλησία.

Πάνω άπό τις κεφαλές τών Α γίω ν, ανάμεσα άπό νεφέλες, είκονίζεται 
σέ μικρογραφία ό Ί .  Χριστός, περι,στοιχιζόμενος άπό αγγέλους, καί ευλο
γών. Είμαι τής γνώμης, δτι ή εικόνα αυτί) είναι μιά άπό τις καλύτερες τοϋ 
ναοΰ καί πρέπει νά διαφυλαχθή προσεκτικά.

>Καί έρχόμεθα τώρα στό αριστερόν τής Ω ραίας Πύλης. Πρώτη είναι, 
ή είκών τής Παναγίας, άγκαλοφορούσης τόν Ί .  Χριστόν. ’Αριστερά καί 
δεξιά τής κεφαλής τής Π αναγίας είκονίζονται άνά είς ’Ά γγελος. Ή  Πανα
γία φέρει φωτοστέφανον άργυροϋν καί στέμμα επίχρυσο. Ό  έν άγκάλαις 
Χριστός ευλογεί. ’Επίσης, ή δεξιά  χειρ τής Π αναγίας είναι έπίχρυσος, ή δέ, 
αριστερά, αργυρά. Τό εργον, είναι σοβαράς τέχνης καί άξίας, χρονολογού
μενο ιάπό τά 1850— 1860. Α μέσω ς μετά τήν εικόνα τής Παναγίας είναι ή 
είκών τοΰ τιμωμένου Α γίο υ  Γεωργίου, τό όνομα τοΰ όποιου φέρει καί δ 
Ιερ ό ς  Ναός. Είναι καιθωρισμένη βέβαια ή θέση αυτή, γ ιά  όλες τις έκκλησίες 
γενικώς, νά καταλαμβάνεται άπό τήν Α γιογρα φ ία  τοΰ .«Προστάτου Α γίου  
τοΰ Ναοΰ.

Γ ι’ αύτό καί ή εικόνα αυτή τοΰ Ά γ .  Γεωργίου είναι ή πλουσιωτέρα και. 
ή ώραιοτέρα όλων. Ό  "Αγιος παριστάνεται ιμέ έρυθροκυανά ίμάτια, ίππετίων 
σέ άλογο λευκό! Σ τά  χέρια κρατεί μεγάλο δόρυ, μέ τό όποιο διατρυπά ένα 
φοβερό δράκοντα. "Οπισθεν, συνεπιβαίνει καί δεύτερο πρόσωπο, πού κρατεί 
υδρία. Ή  παράδοση λέγει, ότι τό δεύτερο πρόσωπο, πρέπει νά είναι νέος τις 
πού τόν εσωσεν δ "Αγιος άπό αιχμαλωσίαν υπό τών ’Αγαρηνών. "Ομως, άπό 
τήν κόμη τήν μακρά, φαίνεται νά είναι μάλλον ή κόρη πού τήν εσωσεν ό 
"Αγιος, άπό τόν Δράκοντα.
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Ε ίς τό κεφάλι, ό 'Ά γ ιο ς φέρει έπάργυρο φωτοστέφανο. Έ πίσης, στις 
τέσσερες γωνίες τής ©ίκόνος καί είς τό ιμέσον τής κάτω πλευράς, υπάρχουν 
πέντε παραστάσεις άπό τό μαρτύρων τοϋ Ά γιου , πλαισιούμενες άπό χρυσοϋν 
έλλειπτικόν περίγραμμα, ήτοι:

1) Ό  "Αγιος προσάγεται υπό φρουράς ένώπιον τοΰ αύτοτκράτορος, κα- 
θημένου έπί 'θρόνου, ΐνα άπολογηθή.

2) Μαρτύρων τοΰ Α γίου , είς λάκκον γεμάτον άπό άσβεστη.
3) Μαρτυριον μέ πυρακτωμένα σίδερα, υπό τριών στρατιωτών.
4) Μαρτύριαν επί περιστρεφομένου τροχοΰ έπί τοΰ όποιου είναι προσδε-

δεμένος ό "Αγιος, ενώ κάτω υπάρχει όδοντωτόν δάπεδον.
5) Ό  Ά γιο ς, γονυπετής μέ κεκλιμένη τήν κεφαλή δέχεται τή μάχαιρα, 

ένώ στρατιώται φυλάττουν μέ δόρατα.
Γενικά, είναι αγιογραφία πού έχει γίνει μέ μεγάλη έπιμέλεια, γ ι’ αύτό 

καί ή άξία  της είναι πολύ μεγάλη.
ΓΙαραπλεύρως ταύτης, είναι ή είκών τοΰ Πρσφ. Ή λιοΰ μέ τήν έπιγρα- 

φήν: « 'II πυρφόρος άνάβασις τοΰ προφήτου Ήλιοΰ». Είναι σύνθετος είκών 
μέ τρεις παραστάσεις: 1) Ε ίς τό άνω μέρος, είκονίζεται ό "Αγιος μέσα σέ 
πύρινο άρμα, συρόμενο άπό έρυθρά άλογα. Ε ίς τό χέρι κρατεί «μηλωτήν».
2) Ε ίς τό μέσον παριστώνται άγιοι άνθρωποι, πού περιμένουν νά λάβουν τή 
μηλωτή. >3) Ε ίς τό κάτω μέρος: ’Ά γγελος προσφέρει φαγητό είς τόν κοιμώ- 
μενον Ά γ ιο .

Είναι έργο αρκετά καλής τέχνης.
Καί έρχόμεθα τώρα είς τήν αριστερή Π ύλη τοΰ ίεροΰ ναοΰ, πού είναι 

'ή Πύλη τής Παλ. Διαθήκης. ’Επ’ αύτής, υπάρχει ή είκών τοΰ Α γγέλου Μ ι
χαήλ, πού κρατά στά χέρια μάχαιρα, ένώ πατεΐ πάνω σέ ένα κατάκοιτον άν
θρωπο.

Σ τήν αμέσως έπόμενη πρός τ’ άριστερά θέση, είναι ή είκών τοΰ δι
καίου ’Ιωσήφ, πού γύρω - γύρω φέρει ένα αρκετά πλατύ πλαίσιο, ώστε νά 
^χωροΰν διάφορες παραστάσεις άπό τήν οικογενειακή ζωή τοΰ Ί .  Χριστοΰ.

Είναι έργο, μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.
Τήν άλλη θέση κατέχει ή είκών τοΰ Ά γ .  Μοίδέστου. Καί πάλιν, είς τό 

εύρύ πλαίσιον τής είκόνος αύτής, άναπαρίσταται τό μαρτύρων τοΰ Α γίου , 
ήτοι άνά πέντε παραστάσεις είς τά πλάγια καί δύο στήν κάτω πλευρά.

'Ο  "Αγιος είκονίζεται μέ αρχιερατικά χρυσοκέντητα άμφια. ’Έ ργο θαυ- 
μασίας τέχνης, Ιφάμιλλο τοΰ έργου τών Τριών 'Ιεραρχών, καί άπό τό ίδιο 
χέρι. Είναι έργο θαυμασίας άξίας, τοΰ 180,0'— '1850.

Τέλος, παραπλεύρως, καί είς τό ίδιο μέγα σχήμα, είναι ή είκών τοΰ 
'Ί .  Χριστοΰ, μέ τά χέρια δεμένα. Είναι έργο νεωτέρας τέχνης, άλλ’ αρκετά 
ώραΐο.

Ι ε ρ ό ν :  Καθώς μπαίνουμε στό 'Ιερό, ήτοι στό "Αγιο Βήμα, βλέ-



176 ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

πούμε τόν «ουρανό» τής 'Α γ . Τραπέζης, ενα τεράστια τετράγωνο γλυπτό, που 
κρέμεται μέ πολύ χοντρές άλυσσΐδες άπ’ τήν οροφή. Έ άν υπολογίσουμε 500 
κιλά τό βάρος αυτό τοΰ «ούρανοΰ», φαντασθήτε μέ πόση προσοχή πρέπει νά 
έχη γίνει ή τοποθέτησες του καί τί στερεά δοκάρια, νά έχουν μπή στήν οροφή 
τοΰ ίεροΰ ναοΰ.

’Επάνω στήν 'Α γία  Τράπεζα, διακρίνουμε ένα μεγάλο 'Ιερό Εύαγγέ- 
'λιο, μέ χονδρά έπίχρυσα πλαίσια καί μέ διάφορες παραστάσεις σέ φόντο γα
λάζιο, σωστό καλλιτέχνημα. Σ τό  έσώφυλλο, διαβάζουμε τό έξης χειρόγραφο 
σημείωμα:

«Τό Ιερόν τοΰτο Ευαγγελίαν, δωρεΐται είς τόν 'Ιερ . Ναόν 'Α γ. Γεωργί- 
»ου, παρά τοΰ Πανοσιολογ. Ά ρ χ ιμ . Ίωάννου Παπαευαγγέλου καί τοΰ εύ- 
»λαβοΰς ’Επιτρόπου Γεωργ. Μυλωνά, είς μνημόσυνον αιώνιον αυτών. 24 
»Αεκεμ. 1937.»

(Έ κδοσις ’Αθηνών. Κατάστημα Κων. Άντωνιάδου. Περικλέους 38. 
’Έτος 1905. Βιίβλιοπωλεΐον: Ρόμβης 16).

Ή  ’Εκκλησία ιέπίσης, άπό πέρυσιν απέκτησε κ ι’ ένα άλλο 'Ιερό Ευαγγέ
λιο σέ μεγάλο σχέδιο, μέ δλόχρυσα πλαίσια, ποίι σοΰ παίρνουν τά μάτια.

Ά λλο  βιβλίο, πού μάς κάνει μεγάλη έντύπωση, είναι ή χειρόγραφος 
'Ακολουθία τοΰ Ά γ . Χριστοφόρου. 'I I  πρώην όνομασία τοΰ ναοΰ δικαιολογεί 
βέβαια τήν ύπαρξη τής 'Ιερ . αύτής ’Ακολουθίας, άλλά διερωτάται κανείς 
εύλογα, πόσο προσεκτικά ιέγράφη όιστε, νά μήν ύπάρχη ούτε ή έλαχίστη διόρ- 
Όωσις. Κ αί πρό πάντων, τά γράμματα είναι τόσον ωραία, ωραιότερα καί άπό 
τά τυπογραφικά!

Τό βιβλιαράκι, εχει έν συνόλω 42 σελίδες, καί στήν τελευταία σελίδα 
διαβίζουμε τά έξής:

« Ή  παροΰσα ιερά ’Ακολουθία τοΰ έν Ά γ ίο ις  Μεγαλομάρτυρος Χριστο- 
»φόρου, άντεγράφη δ ι’ έξόδων τοΰ ΙΙανοσ. Προηγουμένου κυρίου ’Ανθίμου 
»Ί6ηρίτου, έκ πόλεως Σερρών, τοΰ καί ήγουμένου χρηματίσαντος έν τώ είς 
»τήν έπαρχίαν Λιδ)χου έν χωρίω Κορνοφωλεςί Ίβηριτικοΰ Μονιδρίου καί 
ώίιφιερώθη παρ’ αύτοΰ έν τή 'Ιερή  Έκκλησίφ τοΰ Ά γ . Μεγαλομ. Γειοργίου 
»έν τώ χωρίω Σουφλή, είς μνημόσυνόν του καί «σεβασμόν πρός τόν "Αγιον». 
»— 1870, Μαρτίου 25. Ίβήρων.»

(Σ ημείω σ ις): Αί ανωτέρω πληροφορίαι, α ί περιλαμβανόμεναι είς τό 
κεφάλαιον «Εικόνες καί άφιερώματα τοΰ Ναοΰ», έγράφησαν άπό ότρας 
4%— '7.10' μ. μ. τήν 18ην ’Απριλίου 1965, ημέραν Κυριακήν, ήτοι κα
τά τήν διάρκειαν· τοΰ ’Αποδείπνου, μέχρι τής ένάρξεως τής Άκολου- 
ιθίας τών Νυμφίων, (Ε σπέρα Κυριακής τών Βαΐων), παρουσίφ τών 
ιερέων τοΰ ναοΰ: 1) Πατρός Κων)νου Φούσκα, 2) Οίκον. Νικολ. Κα- 
τσοΰρη, έκ ΙΤελοπ)σου, 3) 'Ιερ . Ίω ά ν. Πεταλλά, έκ χωρίου Λάδη 
Διδ)χου, καί τών Ίερέψαλτών: 1) Λημητρίου Δερβεντλή, δεξιοΰ, 2)
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Έ παμ. Μαμούγκα, Ά ριστ., τοϋ Δομεστίχου Χριστοδούλου Βελισσαρίου, 
'εξ ’Αγρίνιου καί τοϋ νεωκόρου Μόσχου Κηπουρού.

Στον "Αγ. ’Αθανάσιο ψαλται είναι: 1) Παπαναστασίου Ί . ,  δε- 
"ξιός, 2) Άντωνιάδης Γ. ή Μπαρμπάλας, καί 3) νεωκόρος ό Π απά
ζογλου Παν. ή ΤΙατιάκης.

Πότε καί πώς πανηγυρίζουν οί ιεροί ναοί Σουφλίου

Οί δύο ιεροί ναοί τής πόλεως, πανηγυρίζουν κατά τις ονομαστικές των 
έορτές, ήτοι ό μέν τής ίέπάνω ένορίας τήν 18ην Ίανουαρίου, έυρτήν τοϋ 'Α γ. 
’Αθανασίου, ό δέ τής κάτω ένορίας τήν 23ην ’Απριλίου, έορτήν τοΰ 'Α γ. 
Γεωργίου, φυσικά, άν τό Π άσχα συμπέση νά είναι προ τής 23ης Απριλίου, 
πράγμα σπάνιο. ’Εάν δμως τό Π άσχα έορτασθή μετά τήν 23ην ’Απριλίου, 
ή έορτή έορτάζεται τή Δεύτερη μέρα τοϋ Πάσχα.

"Αν καί Μητροπολιτικός Ναός είναι δ τοϋ 'Α γ. Γεωργίου, παρ’ δλο 
τοΰτο, ό πανηγυρισμός του δέν παρουσιάζει τίποτε τό ιδιαίτερο· άπό τόν συνή
θη έορταστικό χαρακτήρα, μέ τή γνωστή δεξίωση τών ’Αρχών στό «Επιτρο
πικό».

’Εξαιρετική δμως λαμπρότητα παίρνει δ πανηγυρισμός τοΰ Ί ε ρ . Ναοΰ 
'Α γ. ’Αθανασίου, καί τώρα καί στό παρελθόν, ήτοι προ 100)τίας καί πλέον. 
Ε ίχα τήν περιέργεια νά έρωτήσω προ ετών (1959), ένα σεβαστό γεροντάκι 
πού διετέλεσε έπανειλημμένως Εκκλησιαστικός ’Επίτροπος, τόν ήδη μακαρίτη 
Μιχάλη Πατέλη. Ή το  τότε 75 περίπου έτών, καί μοί έιπληροφόρησε τά έξής: 

"Οταν ήτο παιδί 10— 12 ιέτών, θυμόταν δτι κατά τήν ήμερα έκείνη δλοι 
οί κάτοικοι τοϋ κάτω μαχαλά, οί καμπιώτες, συν γυναιξί καί τέκνοις, τό πρωί 
τής 18ης Ίανουαρίου, καί Ιδιαίτερα δταν συνέβαινε νά είναι καλοκαιρία, άλ
λά καί μέ βροχή καί χιόνια, πήγαιναν στήν Έκκλησιά, γιά νά ζητήσουν τή 
χάρη τοϋ 'Αγίου, καί κατόπιν στά συγγενικά των σπίτια, ή καί άπλώς φι
λικά. 'Τ πήρχε δέ τό έθιμο, ιάπό ανέκαθεν οί μαχαλήτες, τήν ήμερα αυτή τοΰ 
πανηγυρισμού τοΰ ναοΰ των, νά φιλεύουν. Καί γιά τόν σκοπό αυτό, προπαρα- 
σκευαζόταν κατάλληλα άπό μέριες ακόμη. ’Ή  έκοβαν κανένα άρνί η κατσίκι, 
άν είχαν, ή αγόραζαν κρέας άπό τήν αγορά ώστε, και μέ τά δσα είχαν άπο- 
μείνει άπ’ τά Χριστούγεννα, νά ήταν πλήρως προετοιμασμένοι.

Μετά τήν απόλυση τής ’Εκκλησίας, λοιπόν, οί χιλιάδες τών πανηγυριστών 
ξεχύνονταν σ’ δλα ανεξαιρέτως τά σπίτια, κι’ επακολουθούσε φαγοπότι γεν
ναίο καί «γλέντι τρικούβερτο», μέ τραγούδια καί χορούς. Δινόταν έτσι ευκαι
ρία, οί μέν καμπιώτες νά έπισκεφθηΰν τά συγγενικά των σπίτια, δπου γεννή
θηκαν κ ι’ έμεγάλωσαν, διότι ό κάτω μαχαλάς έπωκίσθη άπό Καρακατσέλη-

12
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δες, οι όποιοι πάλιν, έτσι έβρισκαν τήν ευκαιρία ν’ αποδείξουν τήν αγάπη 
των πρός τους συγγενείς καί φίλους τοϋ κάτω μαχαλά.

Καί πράγματι' ή εποχή αυτή τοϋ χειμώνα, ευνοεί πάρα πολύ ένα τέτοιο 
πανηγυρισμό, γ ιατί καί τρόφιμα πολλά υπάρχουν άλλα καί είναι δλοι εύκαι
ροι, άφοϋ λόγω τών καιρικών συνθηκών δέν ασχολούνται μέ καμμιά γεωργική 
δουλειά.

Τό άποκαρύπρωμα τού Πανηγυριού αποτελούσε ό δημόσιος χορός στήν 
«Πλατεία - Σ άρπ  - μ πά ρ(ι)» , όπου, άπό τις πρώτες απογευματινές ώρες 
ώς τή νύχτα μαζευόταν σχεδόν δλο τό Σουφλί, φυσικά μέ τόν καλό καιρό, 
τις συνηθισμένες «άλκυονίιδες» μέρες, κι’ αφού χόρευαν μέ τραγούδια, καί μέ 
όργανα δσο ήθελαν, κατά τό σούρουπο έπέστρεφαν στά ίδια.

Σήμερα, ό πανηγυρισμός περιωρίσθηκε μόνο στό γενικό έκκλησιασμό 
όλων τών κατοίκων, τού πάνω καί κάτω μαχαλά, στή δεξίωση τών Α ρχώ ν στό 
Επιτροπικό, μέ τό καθιερωμένο ποτηράκι κονιάκ καί σοκολατάκι, σέ άπλές 
επισκέψεις σέ συγγενικά σπίτια καί κατ’ έξαίρεσιν μόνο σέ «φιλεήματα». "Ενα 
τέτοιο τραπέζι μέ καλά φαγητά θυμούμαι ,καί γώ πού μάς έκαμαν οί κουμπά
ροι μας, οικογένεια ΓΙαιτχ. Μ. ’Αραμπατζή, δταν πρό 1 0 )τί.ας τούς είχαμε 
έπιακε,φίΟή μέ τή σύζυγό μου.

Σ έ άλλη έρώτησή μου, πληροφορήιΟηκα δ η  ή διαφορά αυτή τοϋ πανη
γυρισμού οφείλεται στό όπ, τήν εποχή αυτή τοϋ χειμώνα, υπάρχουν καί τρό
φιμα πολλά στά γεωργικά σπίτια, αλλά καί οί κάτοικοι είναι «ιξάόειοι», δηλ. 
χωρίς ,έργασία, εύκαιροι, ,ένώ στον καιρό τής άνοιίξεως ιπού πανηγυρίζει ό 
ναός τού 'Α γ. Γεωργίου, άντίΟέτως, καί m  τρόφιμα δλα τελειώνουν, άλλα καί 
οί κάτοικοι είναι σοβαρά απασχολημένοι στις έαρι.νές καλλιέργειες και, στά 
«κουκούλια».

Θά ήταν παράλειψη αν δέν άνέφερα δτι, πολίι πλήθος προσκυνητών, ι
δίως νέων, συγκεντρώνεται καί στις 20 ’Ιουνίου κάθε χρόνο, δταν γιορτάζει 
τό παρεκκλήσι τοϋ προφ. Ή λΐα, καί μάλιστα τιάρα, πού τό έχει ξαναχτίσει 
ό δραστηριώτατος Ά ρ χ ιμ . Σπυρίδων - Στογιάννης, καί τό έχει κάμει μικρο
γραφία τής «"Αγια-Σόφιάς», τά δέ γύρω ύψωματάκια μέ τό δενδροφύτευμα 
πού δ ίδιος επιβλέπει, έχουν γίνει ένα ωραίο φόντο πράσινο, μέ πεύκα καί 
κυπαρίσσια.

Μάλιστα δέ μιά χρονιά (1952), μέ τήν παράκληση τών εκκλησιαστικών
έπιτρόπιον, ώμίλησεν ό υποφαινόμενος λίαν έπιτυχώς πρός τό μεγάλο πλήθος 
τών προσκυνητών, μετά τόν 'Αγιασμό πού καθιερώθηκε νά τελήται πάντοτε.

Στό «προσκοπικό» παρεκκλήσι τής «Τρανής Πέτρας», δέν γίνεται τώρα 
πιά καμμιά τελετή, πλήν τού «αρχικού έγκαινιαστικού αγιασμού πού είχε λά
βει χώραν στις 26.10.45 παρουσία τών ’Αρχών τής πόλεως, τών προσκόπων 
καί αρκετού πλήθους πιστών, πού είχαν έλθει νά ικετεύσουν τόν "Αγιο Δημή- 
τριο, νά χαρίση τήν ειρήνη στήν Ελλάδα καί σ’ δλον τόν κόσμο, ύστερα άπ’
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τή δραματική εχθρική κατοχή, στό τέλος τοΰ Β ' Παγκοσμίου Πολέμου.
Στήν τελετή αυτή, δ υποφαινόμενος, υπό τήν ιδιότητά του ώς τοπικού 

’Εφόρου Προσκόπων, εΐχεν είπεΐ τά παρακάτω λόγια:

«’Αξιότιμοι Ά ρ χ α ί τής πόλεως, Ευσεβείς Χριστιανοί,

Τώρα πού ή συμμαχική νίκη άπλωσε τά φτερά της στόν ορίζοντα 
τής Ευρωπαϊκής ’Ηπείρου, τώρα πού ή ελευθερίά κατοίκησε σταθερά 
και ακλόνητα σ’ δλα τά κράτη και ή ειρήνη γαλήνεψε τή σκέψη όλων 
τών λαών, τώρα πού ή  γαλάζια Ελληνική Σημαία άνεμίζει περήφανα 
στόν καταγάλανο Ελληνικό Ουρανό κι’ έψτέρωσαν οι ελπίδες δλων μας 
γιά τά μεγάλα Ιδανικά τής φυλής μας, βρισκόμαστε στήν ευχάριστη 
θέση νά πανηγυρίζουμε, νά γιορτάζουμε τά θεία αυτά δώρα, δώρα λα
τρείας καί τιμής. Κ ι’ είναι χρέος μας καί τιμή μας, έκτος άπό τίς ευ
χαριστίες πρός τούς μεγάλους συμμάχους μας, ν’ .απευθύνουμε κυρίως 
τούς ύμνους μας, ύμνους βαθειάς ευγνωμοσύνης, καί πρός τόν ισχυρό
τατο Δεσπότη δλων, πρός τόν Παντοδύναμο Δημιουργό Θεό.

Καί μαζί μ’ δλο τόν ευσεβή κόσμο, καί οί πρόσκοποι Σουφλίου, 
σύμφωνα μέ τήν «υπόσχεσή» των, είς απόδειξιν τής σταθερής πίστεώς 
των καί λατρείας πρός τόν Θεό, ώς πρώτην ιέκδήλωση τού εκπολιτιστικού 
των έ'ργου, είς τό όποιον Ιτάχθησαν νά υπηρετήσουν, μόνοι των, μέ τά 
ίδια τους τά χέρια προθυμότατα άνέλαβαν καί οικοδόμησαν τό έκκλη- 
σάκι αυτό, τό όποιον «τίμησαν μέ τό όνομα τού έλευθερωτού 'Αγίου Δη- 
μητρίου, καί τό κανδηλάκι πού θά  καίη, θά καίη παντοτεινά μέσα σ’ 
αυτό, θά είναι ή εστία τής φλογερής πίστης πού θ ’ άνεβαίνη έκεϊ ψηλά 
στόν ουράνιο θρόνο τοΰ Θεού, ένώ τά χείλη θά προφέρουν τούς πιο 
γλυκείς ύμνους ευγνωμοσύνης καί ικεσίες παντοτεινής Θεϊκής προστασί- 

■’ ας, διά τών πρεσβειών τού 'Αγίου.

Καθήκον δμως θεωρώ ν’ αναφέρω καί δτι είς τό έργον μας αυτό 
έφάνησαν αρωγοί πρόθυμοι, 6 Δήμος Σουφλίου, δστις διέθεσε διάφορα 
οικοδομήσιμα υλικά, ώς καί οί κ. κ. Κατσιάφας καί Γλάστρας.

"Ολως ιδιαιτέρως δμως, αναφέρω δτι τό σχέδιο τού Παρεκκλη
σίου έξεπονήθη .από τόν πατριώτη μας αρχιτέκτονα κ. Χαράλ. Α. Καλ- 
πάκα.

Ευχαριστούμε θερμά τίς ’Αρχές καί τό λαό τής πόλεως μας, διότι 
παρευρέθηκαν στήν τελετή μας αύτή τών εγκαινίων τού Παρεκκλησίου, 
καί ύποσχόμεθα δτι θά συνεχίσουμε πρόθυμα τό ιερό (μας αύτό έργο 
καθώς καί άλλα έργα ίέκπολιτιστικής προόδου, σύμφωνα μέ τά ιδανικά 
τής φυλής μας, πού είναι καί ιδανικά τών προσκόπων.»

Κ αί τελειώνω γιά  τόν πανηγυρισμό τών εκκλησιών, μέ τήν πληροφορία
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δ η  έκτοτε, τό κανδήλι τοΰ Παρεκκλησίου αΰτοΰ, έγινε ιμιά «ακοίμητη λυχνία», 
που καθημερινά τήν ζωντανεύουν, μέρα-νύχτα, δλοι αι περαστικοί Χριστιανοί 
Σουφλιώτες καί ξένοι, πού πλησιάζουν γιά νά αντλήσουν ευλογία, δύναμη 
καί θάρρος!

Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι ά  τ ο ύ ς  
'I. Ν α ο ύ ς.

1. Μιά μέρα, στις 28.10.59, μέ θαυμάσια λιακάδα, είδα τό θείο μου, 
Παναγ. I. Γκουντιάκα, νά κάθεται στό απέναντι τοϋ σπιτιού του καφενείο 
Τσιαμίτα, καί σέ ερώτησή μου, τί θυμάται γιά τις ’Εκκλησίες, μου είπε τά 
έξης:

«"Οταν ήμουλ'α μικρό παιδί, 11— 12 χρόνων, θυμούμαι δτι στις ’Εκκλη- 
σιές τοΰ Σουφλίου δέν υπήρχαν καμπαναριά, ούτε καί καμπάνες. Γ ιά νά ει
δοποιούν τούς χριστιανούς οί ιερείς, κατά τις Κυριακές καί μεγάλες γιορτές, 
χρησιμοποιούσαν ξύλινα σήμαντρα, ή καί σιδερένια, έγκατεστημένα σέ διά
φορα σημεία τής πόλεως, πάνω σέ δένδρα ή σέ ξύλινους τρίποδες στημένους 
σέ πρόχειρα χτίσματα. Τά σήμαντρα, τά χτυπούσαν συνήθως οί. κανδηλανά- 
φτες κατά ένα ιδιόρρυθμο τρόπο, καθι'ος περιέγραφεν ό υποφαινόμενος καί. 
στά προηγούμενα, ήτοι: "Οπως ήκουεν, δταν ήτο μαθητής τής 'ίερα τ. Σ χο 
λής 'Α γ. Αναστασίας Βασιλικών Θεσ)νίκης, όπου ένας γερο-καλόγηρος, γιά 
νά καλέση τούς άλλους καλογήρους τοϋ μοναστηριού, άλλά καί τούς μαθητάς 
τής Σχολής, χτυπούσε κατά τέτοιον ποιητικό τρόπο, πού όντως έιμπνίει καί 
παραρμά σέ θρησκευτική εύλάθεια καί δέος.

Κ αί συνεχίζοντας ό θείος μου, μοΰ είπεν δτι, τέτοια σήμαντρα υπήρχαν:
1) Πρός τό Β ' Σχολείο, 2) Π ρός τό Μεσοχώρι, καί 3) Πρός τό Σαρμπνά- 
ρι. "Τστερα άπό μερικά χρόνια δμως, έγιναν τά  καμπαναριά.

Θυμούμαι ακόμα δτι, δταν ήμουν ώς 30 χρόνων, είχαν κλείσει έπί έξη 
μήνες οι ’Εκκλησίες. Αίτια ήταν, τό δτι ή Τουρκική Κυβέρνηση ήθελε νά 
παίρνη ποσοστά έπί τών εισπράξεων τών Χριστιανικών ’Εκκλησιών.

Ο ί Σ  ουφλιώτες, δπως ήταν έπόμενο, άρνήθηκαν καί διαμαρτυρήθηκαν 
μέσω τού Πατριαρχείου, άλλά μέχρις ότου τό ζήτημα έξεταισΟή καί διευθετη- 
θή, είχαν περάσει έξη (Ό) μήνες καί στό διάστημα αύτό, μιά πού οί ’Εκ
κλησίες ήταν κλειστές, οί διάφορες Ιεροτελεστίες γινόταν στό σπίτια.

Τό γεγονός τούτο, μού τό έπεθεδαίωσε καί ό παρατυχών κατά τήν στιγμήν 
έκείνην κ. Γ. Μπρίκας, φαρμακοποιός.

2. ’Από τόν κ. Παύλο Λώλα, τραπεζικό υπάλληλο, ακόυσα δτι: Καθώς 
τού έλεγεν ή γιαγιά  του, δταν έπρόκειτο νά χτίσουν τό καμπαναριό τής κάτω 
εκκλησίας, καί μάλιστα δταν έπρόκειτο νά τοποθετήσουν καμπάνες, σέ σχε
τικό έρανο, πολλές γυναίκες, έκτος άπό διάφορα άτικείμενα, άσημένια καί
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χάλκινα, έδωκαν και αυτές τις «ζοΰνες» τους. Γιατί, δπως είναι γνωστό, οί 
καμπάνες γίνονται ιάπό μίγμα χαλκού καί αργύρου.

3. Έπίσης, άπό τόν ιερέα Παπανικόλα Κατσούρη, πληροφορήθηκα δτι, 
οί εκκλησίες είχαν αργήσει έπί δύο ημέρες καί στό διάστημα τής Γερμανικής 
κατοχής, συγκεκριμένα στις 27— 28 Σεπτεμβρίου 1944, κοοθ’ ας ημέρας ήλ
θαν άπό τή Θεσσαλονίκη Γερμανικά τμήματα πρός ένίσχυσιν τών άμυνομέ- 
νων Γερμανών’, στους Ελληνικούς στρατώνες.

Είχε συντελεαθή δηλ. ή ήττα τών Γερμανών σ’ δλα τά μέτωπα υπό τά 
πλήγματα τών σνμαχνκών δυνάμεων, δταν οί Γερμανοί στρατιώται άπό τήν 
Ό ρεστιάδα, Δ ιδ)χο καί άλλα μέρη, συνεπτύχθησαν στό Σουφλί γιά νά υπο
χωρήσουν πρός Θεσ)νίκην, οπότε οί άντάρται τοΰ Ε .Λ .Α .Σ . (— Ελληνικού 
λαϊκού απελευθερωτικού στρατού), τούς είχαν περικυκλώσει μέσα στους στρα
τώνες. Μόλις ομοος πλησίασαν οί Γερμανικές ενισχύσεις, έπεκράτησε απερί
γραπτος πανικός! Οί Έλασΐται είχαν διασκορπιστεί στό ορεινά Βορειοδυτικά 
τοΰ Σουφλίου, καί οί Σουφλιώτες δλοι, μικροί - μεγάλω, εγκατέλειιμαν τά σπί
τια των καί κατέφυγαν στά Δυτικώς τής πόλεως υψώματα, κρυβόμενοι δσο 
μπορούσαν καλύτερα, μέσα σέ πυκνούς θάμνους.

Βεβαίως, τότε είχαν φύγει καί οί ιερείς, καί έπομένως, οί Εκκλησίες 
είχαν αργήσει, καί δταν μετά δύο ήμερες οί Γερμανοί έφυγαν, καταδιωκόμενοι 
κατά τινα τρόπον άπό τούς Έλασίτες, οί ’Εκκλησίες έπαναλειτούργησαν, μά
λιστα μέ ύμνο, καί ευχαριστίες καί Δοξολογίες. Ά λλά τό θέμα τούτο είναι 
εντελώς διαφορετικό, καί δέν εξετάζουμε λεπτομέρειες έπί τού παρόντος.

4. Κυρίως δμως, οί Εκκλησίες τοΰ Σουφλίου δέν έλειτούργ'ησαν έπί 
πέντε χρόνια, στό διάστημα τής Βουλγαρικής κατοχής, 1914— 1919. Λεπτο
μέρειες έπί τού ζητήματος αυτού θά  γράψουμε έν καιρω, δταν διαπραγματευ- 
θούμε τό θέμα: «ΙΙολεμικές περιπέτειες τού Σουφλίου». Έ π ί τού παρόντος 
θ’ αναφέρουμε περιληπτικώτατα, άπό τά «Χρονικά» τοΰ πατέρα μου, τά 
εξής:

«Μόλις τά Τουρκικά στρατεύματα κατά τά μέσα Νοεμβρίου τού 
1913 διέβησαν τόν "Εβρον, ώρμησαν οί Βούλγαροι κομιτατζήδες, τούς 
οποίους ένομίζαμεν ώς καλούς, καί δτι θά μάς έφέροντο καλά, διότι προ- 
εφυλάξαμεν τούς Βουλγάρους χωρικούς άπό τόν κίνδυνο τών Τούρκων, 
καλλίτερον άπό τόν έαυτόν μας. Ά λλ’ δμως, άγαπητοί μου, ήλθον α ι
μοχαρείς σάν Τ ίγρεις. Τάς νύκτας ιέστενοχώρουν τούς πλουσίους τού 
Σουφλίου διά χρήματα, καί άλλους ιέδεραν καί άλλους έβασάνιζαν, καί 
εΐμεθα δλοι κατατρομαγμένοι. Ά λλ’ εΐχομεν ένα θάρρος, είς τό δτι, 
ευθύς ώς θά ήρχοντο δ στρατός καί αί Ά ρ χα ί, θά έπαυαν τά βάσανά 
μας. Μετά παρέλευσιν ολίγων ήμερων, έφθασαν καί ό Στρατός καί αί 
Ά ρ χ α ί, άλλ’ ήρχισαν νά κάμνουν χειρότερα. Αυτοί δέν έπήγαινα-ν είς 
τά σπίτια τών πλουσίων, άλλά τούς προσεκάλουν είς τό Διοικητήριον
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και τούς Ιφορολόγουν τρομερά, άλλα μέ τήν απειλή, νά μή διαδοθή τί
ποτε. Κ αί ούτω άλλοι έδιδαν 50 λίρας, άλλοι 100, καί άλλοι 200, χω
ρίς νά μά'θη τίποτε κανείς. Έ πίσης, άλλοι ακόμη, εξυλοκοποϋντο τρο
μερά, αλλά τό έκρατούσαν μυστικόν! Ό λίγα ς ημέρας προ τών Χ ρι
στουγέννων, ωσάν νά προμάντευον δτι, ή Έκκλησιά μας τοϋ 'Α γ. Γε
ωργίου θά κατελαμβάνετο υπό τών Βουλγάρων, μίαν ημέραν, μετά τόν 
εσπερινόν, εΐπον είς τούς συναδέλφους μου: ’Αγαπητοί, συμπεραίνω δτι 
ή Εκκλησία μας θά καταληφθή οσον οΰπω υπό τών Βουλγάρων, καί 
έστω πρός γνώσιν σας. Ή μεΐς δμως, δυνάμεθα, εάν θελή,σωμεν, νά σώ- 
σωμεν κάτι τι. Λοιπόν, δ,τι βλέπομεν πολυτιμότερον, δυνάμεθα νά τό 
παραλάβωμεν καί νά τό κρύψωμεν είς τάς οικίας μας. Έ γ ώ  θά λάβω 
δύο φορεσιές αμφίων, μίαν κιτρίνην καί. μίαν τοΰ Χατζηχριστοφόρου 
πού έφερε άπό τήν 'Ιερουσαλήμ. ’Αμέσως προσκαλώ τόν κανίδηλανάπτην 
Νικόλαον Καλλιτσάρην, παιδί τότε, μόλις 13— 14 ετών, καί τις στέλνω 
είς τό σπίτι. Ό  ΓΓαπα-Χαραλάμπης έπήρε τά δύο άργυρόδετα ευαγγέ
λια. 'Ο  1 Ιαπα-Ψαρράς έπήρε άλλην μίαν φορεσιάν άμφιων, ό δέ ΓΙαπα- 
Εύαγγέλου, τό "Αγιον ποτήριον. "Ολα αύτά έστάλησαν μέ τό ίδιον παι
δί, είς τάς οικίας μας.

Τότε όμως, έτυχε νά είναι Λ)ντής τής Α στικής Σχολής καί Α ρ 
χιερατικός Επίτροπος κάποιος Μιχαήλ Κεστεκίδης, Καισαριεύς, καί 
τελειόφοιτος τής Οεολογικής Σχολής Α θηνών, ό όποιος, διά τόν λόγον 
δτι οί Βούλγαροι έκλεισαν δλα τά Ελληνικά Σχολεία, ήναγκάσθη νά 
φύγη είς Διδυμότειχον, τό όποιον κατεΐχον οί Τούρκοι. Ά λλ’ ό κιίριος 
ούτος, έζήτει ώς άποζη,μίωσιν 60 λίρας. 'Η  Έφορο - επιτροπή, τοϋ έδ<ο- 
κεν μόνον 20 λί,ρας, λέγουσα δτι, δέν είχε άλλα (χρήματα. Αυτός όμως 
έγνώριζεν δτι ή ’Επιτροπή είχεν αρκετά χρήματα, καί μάλιστα κατατε
θειμένα είς τήιν ’Οθωμανικήν Τράπεζαν.

Μίαν ημέραν γράφει ό Κεστεκίδης 'άπό τό Λκδυμότειχον δτι, έάν 
δέν τοϋ Ιδίδοντο αί 40 λίραι, Οά τά ιέπρόδιδεν δλα είς τούς Βουλγάρους, 
δηλ. γιά τις φορεσιές καί λοιπά. 'Ο  ταμίας τής Εκκλησίας πού ήτο 
γείτων μου καί ιέλέγετο Ά να σ τά ς— Έφέντης ( = ’Αναστάσιος Παπανα
στασίου), μοί είπε μυστικά: Αύτά— κι’ αύτά, έγραψεν ό κ. Μιχάλης 
Κεστενίδης, άραγε θά τά κάμη κι’ όλας; Βεβαιότατα, τοϋ λέγω. Τάχει 
καμωμένα! Τ ί λέγεις βρέ αδερφέ, ένας ιερωμένος, είναι δυνατόν νά 
κάμη τέτοιο πρά γμα !

Σάιββατον εσπέρας. Ή λ θεν  ό κ. Κεστεκίδης σιδ)κώς. Τόν βλέπω, 
τόν χαιρετώ, άλλ’ αύτός, είναι αγριεμένος. Τό άλλο πρωί τόν είδαμε 
νά συζητή μέ τούς Βουλγάρους άξ)κούς, καί τά αποτελέσματα δέν 
άργοΰν νά φανούν. Τό έσπέρας, παραμονή τού νέου έτους 1914, μόλις 
ένύχτωσε, έρχεται ένας Βούλγαρος είς τό σπίτι, καί μού λέγει: Σ έ
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θέλουν οί κ. κ. άξ)κοί, είς τό Γραφεϊον τής Μητροπόλεως. Τ,ρέχα, γρή
γορα. ’Ή  καλύτερα, έλα αμέσως νά πάμε μαζί. Ε μπρός λοιπόν'! Κα'ι 
δέν 'χάνω καιρόν. Αυτοστιγμεί μαζί μέ τόν Βούλγαρον, τρέχω είς τήν 
Μητρόπολιν. Έ κεί ήσαν καί μερικοί στρατιώται, οί όποιοι ευθύς ώς μέ 
είδαν, μέ ώδήγησαν είς τό κηροπηγεΐον, υπό κράτησιν. Ή μ η ν  ολομό
ναχος. Μετά παρέλευσιν έίμως ήμισείας ώρας, ακούω άπ’ έξω κάτι βη
ματισμούς, καί λέγω καθ’ εαυτόν: Τώρα, θά ελευθερωθώ, ή θά  θανα
τωθώ; Σχεδόν αμέσως, ή θύρα ξεκλειδώνεται, καί κάποιος ωθείται πρός 
τά ιμέσα, ένώ ή θύρα καί πάλιν κλειδώνεται.

Καθώς είναι χειμώνας, είναι κρύο πολύ, καί είς τό δωμάτιον, ούτε 
φώς, ούτε φωτιά. Ε π ειδή  δέ ό νέος ακούσιος επισκέπτης, δέν έγνώρι- 
ζεν αν υπήρχε καί άλλος άνθρωπος μέσα, ιέστάθη ωσάν άπολιθωμένος, 
έκεί πλησίον τής θύρας. Έ γώ  'δέ, διά νά καταλάβω ποιος ήτο, ερωτώ: 
Ποιος είσαι; Παπασταμάτη μου, καί σύ εδώ; μοΰ άπαντα.—  Μάλιστα, 
έγώ ήλθα πρώτος, καί μοΰ φαίνεται ιθά γίνωμεν πολλοί!

Π ράγματι, μετ’ ολίγον φέρνουν ,καί άλλον, καί κατά τόν ίδιον τρό
πον, τόν σπρώχνουν εντός. Καί επειδή καί αυτός δέν έγνώριζε αν ή
σαν καί άλλοι μέσα, τοΰ εΐπον: Ποιος είσαι; Μόλις ακούσε ό δυστυχής 
τήν φωνήν μου, αμέσως λέγει —  Παπασταμάτη, καί σύ εδώ; Ν αι καί 
έγώ ,καί ό ΙΙαπαγιάννης. Τώρα ετμεθα τρεις. Κ αί τί θά μας κάνουν; 
Ιίοιός ξεύρει; Μπορεί καί νά μάς σφάξουν. — ”Ω χ! μή λέγεις τέτοια 
βρε αδερφέ!! —  Είς τά Βουλγαρικά χέρια δταν πέση κανείς, ολα νά 
τά περιμένη. Αυτοί είναι είς θέσιν ολα νά τά κάμουν!

Δέν πέρασε πολλή ώρα, καί νά! φέρνουν καί τόν Άποστόλαγα —  
Μπρίκαν, καί κατόπιν τόν αδελφό του ’Αθανάσιον Μπρίκαν, ιατρόν, ό 
όποιος, δταν μάς άντελήφθη μέσα είς τό σκότος, είπεν: Τ ί είναι αυτά 
βρέ α δερφ έ! Δέ θά μάς φέρουν καί κανένα φώς, ολίγην φωτιάν, καί 
κανένα κάθισμα νά καθίσωμεν!—  Τ ί λέγεις, αγαπητέ γιατρέ, τοΰ λέ
γω. Μά αύτό θά πή Βουλγαρική φυλακή. Σκοτάδι, κρύο καί άγνωστον 
άλλο τί!

Κατά τίς 1ι2 ακούονται καί πάλιν βηματισμοί, ένώ ένας Βούλγα
ρος, ξεκλειδώνει καί φωνάζει: — Ποιος είναι ό Παπασταμάτης, νά έλ- 
θη έξω. Μόλις ιέξήλθα τοΰ δωματίου, έκλείδωσε καί πάλιν, καί μέ ώδή- 
γησεν είς τό Γραφεϊον τής Μητροπόλεως, δπου ήσαν, είς Βούλγαρος 
αξιωματικός άγριώτατος, ξανθός, Μερκές κομανταρί, δηλ. αξιωματικός 
τοΰ Στάθμου, καί άλλοι μερικοί. Καί αρχίζουν νά μέ ανακρίνουν, είς 
όσα έξέθεσεν είς αυτούς ό Μιχ. ΚεστεκίΙδης, άρχ)της. Πόσα χρή
ματα, μοΰ λέγουν, έχει ή ’Εκκλησία καί είς ποιαν Τράπεζαν τά έχουν 
κατατεθειμένα; Ή  εκκλησία, δέν είναι δυνατόν νά έχη χρήματα, τούς
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λέγω, ίσως δέ χρέος, διότι τά έξώδευσεν δλα διά τήν κατασκευήν τοϋ 
Σχολείου, (προφανώς τοϋ νΰν Α ' Σχολείου).

Πόσα σπίτια, μαγαζιά καί ξενοδοχεία έχει ό «"Αγιος Γεώργιος»; 
Τους απαντώ δτι, ό «"Αγιος Γεώργιος», έχει μόνον τήν Εκκλησίαν. 
Άλλά καί πάλιν μ’ έρωτοϋν: Πόσους μωρεοκήπους έχει; Δέν γνωρίζω, 
είπα. Καί ό άξ)κός αγριεμένος έφώναξε: Πολλά γνωρίζεις καί θά μας 
τά εΐπης, άλλ, δταν άρχίσωμεν νά σοϋ βγάνωμεν τά γένια, μία - μία 
τ ρ ίχ α !

Τέλος, άφοϋ ή άνάκρισις διήρκεσεν πλέον τής μιας ώρας, μοΰ 
λέγουν: «Σερμπέζ γκίτ. Δηλαδή, εμπρός, πήγαινε ελεύθερα, άλλά νά 
είσαι έτοιμος δι’ ανακρίσεις καί αϋριον». Μέ τρέμοντα πόδια, έφθιχσα 
είς τό σπίτι μου, δπου μοϋ έδωκαν νά φάγω, μά έστάθη αδύνατον, διότι 
τό στόμα μου ήτο στεγνόν άπό τήν αγωνίαν.

Τήν άλλην ημέραν, Τετάρτην Ιην Ίανουαρίου 1914, μάς όδη- 
γοϋν καί πάλιν είς τό Γραφείον. Ό  Κεστεκίδης μέ τούς άξ)κούς έπή- 
γαν είς τήν ’Εκκλησίαν, δπου τά έπρι>δωσεν δλα, δ,τι έπήραμεν. Καί μά
λιστα, διά νά πεισΟοϋν καλλίτερον, Ικάλεσαν καί, τόν κανδηλάπίτην I Ια- 
ναγιώτην Καλλιτσάκην, καθώς καί τόν ύίόν του Νικόλαον, μόλις 14 έ- 
τών παιδί, τό οποίον ώμολόγησεν δλα, και, εις ποιας οικίας έπήγε τά 
άμφια, καί ποιου χριόματος ήσαν.

Μόλις παρουοιάσθην, δ άξ)κός μέ ήρώτησε: ΙΙοϋ είναι τά φορέ
ματα τής ’Εκκλησίας, ποϋ είναι; —  Είς τήν ’Εκκλησίαν, τοΰ λέγω. Ό  
Βούλγαρος άρχιμ)της δμως λέγει: Δέν είναι, είς τήν ’Εκκλησίαν, αυτοί, 
τά έχουν. Καί ό άξ)κός λέγει: ’Εμπρός νά φέρης γρήγορα τις δύο 
φορεσιές πού έχεις, τήν κιτρίνην καί τήν βυσινί! Τότε δέν ήδυνήθην 
νά άρνήθω, άλλ’ ειπον, δτι αυτές είναι ίδικές μου. ’Ά φησέ τα αυτά, μοϋ 
λέγει, καί νά τά φέρης (τά άμφια) (έδ-ώ, τώρα. Καί έστειλα ένα παιδί 
στό σπίτι, τά έφερε, καί τά παρέδωκα. Θά τά  εϋρωμεν δλα, λέγει, δσα 
έχετε κλεμένα.

Μετά ταϋτα, άφισαν έμενα νά φύγω, καί κάλεσαν τόν Παπαγι,άννη 
Παπα - Ευαγγέλου, δ όποιος αμέσως τά έφανέρωσεν δλα, έδωκε δέ, καί 
τό "Αγιον Ποτήριον, δμως μέ χώματα, γιατί τό είχε κρύψει είς τήν 
γήν. Μετ’ όλίγον, έκεΐνον μέν πάλιν τόν φυλακίζουν, στέλνουν δέ έναν 
στρατιώτη, ό όποιος μέ πρόλαθεν είς τό καφενεΐον τού έξαδέλφου μου 
Μ αργατζή Ι ’κιούρντα (κοντά στή «Γελοίδαριά»), καί μοϋ λέγει: Γρή
γορα πίσω, σέ θέλουν, κι’ είναι πολύ θυμωμένοι! Μόλις έμδήκα είς τό 
Γραφείον, μοϋ λέγουν: Τ ί είναι αύτό; —  "Αγιον Ποτήριον, λέγω. ·—■ 
’Ό χ ι, λέγει, έμεΐς τό λέμε «Τσιάτσκα», άλλά ποϋ είναι τό χουλιαράκι; 
διότι έλειπε τό "Αγ. κοχλιάριον. —  Μέσα είς τήιν ’Εκκλησίαν, είπα. 
Καί έσηκώθη δ Βούλγαρος άρχιμ)πης, έτρεξεν είς τήν ’Εκκλησίαν,
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άλλά δέν εύρε τίποτε, κα'ι λέγει είς τόν άξ)κόν: Δέν είναι, αυτοί τά 
έχουν. Δυσκόλεψε τον καί θά  τά ομολογήση. Τότε, ό άξ)κός έλαβε τό 
"Αγιον Ποτήριον, καί δ ι’ αυτού έκαμε νά μέ χτυπήση. Έ γώ  δμως προ- 
εφυλάχθην, καί άπέφυγα τό κτύπημα μέν, ιάλλά σηκωθείς μοΰ εδωκε 
μερικές γροθιές. Μετά ταϋτα, μέ άφήκαν έλεύθερον, διά νά ανακρίνουν 
καί τους άλλους.

Ή  π α ρ ά δ ο σ ι ς  τ ώ ν  κ λ ε ι δ ι ώ ν .

Ή  παράδοσις τών κλειδιών τής Εκκλησίας έγινεν ακριβώς, τήν 
27ην Δεκεμβρίου 1913, ώς εξής:

Τό εσπέρας τής ημέρας αυτής, πού ή,το Παρασκευή, ήλθαν είς 
τήν έκκλησίαν ό Βούλγαρος αρχιερατικός ’Επίτροπος καί τινες άλλοι 
χωρικοί, κυρίως έκ τοΰ χωρίου Γιάνοριν, νϋν Γιαννούλη. Μετά τήν άπό- 
λυσιν τοΰ Εσπερινού, ούτος μάς προσεκάλεσεν δλους τούς συναδέλφους 
Ιερείς, επτά τόν αριθμόν, καί άφοΰ ιεσχηματίσαμεν ημικύκλιον, μάς λέ
γει: ’Επειδή εδώ υπάρχει στρατός Βουλγαρικός, καί άλλοι πρόσφυγες 
Βούλγαροι, πρέπει νά έχουν καί μίαν ’Εκκλησίαν, διά νά έκκλησιάζων- 
ται. Ώ ς  τοιαύτη δέ ένεκρίθη υπό τών άξ)κών νά καταληφ'Οή ή ’Εκ
κλησία τοΰ ΓΑγ. Γεωργίου, ώς πλησιεστέρα πρός τό Διοικητήριον. Σ εις 
Οά έχετε μόνον τήν έπάνω Έκκλησίαν, τοΰ Ά γ . Αθανασίου, καί μάς 
έστειλαν Ιδιά νά μάς παραδώσητε τά κλειδιά.

■►Οί χωρικοί δέ Βούλγαροι, κάτι είχαν κρυμένα ύπό τά φορέματα 
των’ φαίνεται ξύλα, διά παν ενδεχόμενον! Ε ίς τό άκουσμα τών λόγων 
αυτών, κανείς έκ τών συναδέλφων δέν είπε τίποτε. Καί τότε έγώ παρε- 
τήρησα: Καί ποιος μπορεί νά σας δώση τά κλειδιά; Ή  Εκκλησία εί
ναι τών Πατριαρχείων καί δι’ αυτό, πρέπει νά διατάξη ό Π ατριάρχης. 
"Ενας δέ Βούλγαρος, πού ήτο οπισΟέν μας, λέγει: Παπασταμάτη· Δόστε 
τά κλειδιά, διά νά μή γίνη, δ,τι γίνεται είς τήν Μακεδονίαν! (Εννοούσε 
τάς σφαγάς εναντίον τών Ελλήνων!).

"Ύστερα άπ’ αυτά, έφυγαν οί Βούλγαροι, καί μείς κατεβήκαμε στά 
σπίτια μας.

Δέν πέρασε πολλή ώρα, καί νά, έρχεται μιά γυναίκα επάνω στό 
σπίτι γιά νά γράψη όνόματα διά μνημόσυνων, ήτο δμως καταφοβισμένη, 
διότι, μοΰ εΐπεν: Κάτω στήν πόρτα σας, περιμένουν Βούλγαροι στρα- 
τιώται, ώπλισμένοι. Κατεβαίνω στις σκάλες, διά νά ίδώ τί συμβαίνει, 
καί βλέπω τώ οντι τούς στρατιώτας, οί οποίοι, ένώ μέ έσυρον κάτω, μοΰ 
έλεγαν: ’Εμπρός! Δόσε γρήγορα τά κλειδιά τής Εκκλησίας! Τά κλειδιά, 
τούς λέγω, τά έχε ι 6 Παπαγιάννης Παπα-Εύαγγέλου. Κ ι’ ένώ συνεχώς 
μέ σύρουν’ Ε μπρός! πάμε στοΰ Παπαγιάννη, λένε. Δέν πήγαμε λίγα
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βήματα, καί φάνηκε να έρχεται καί ό Παπαγιάννης. Νά, αυτός έχει τά 
κλειδιά, λέγω. Έπλησιάσαμε ακόμη λίγο, καί λέγουν πάλιν: Εμπρός, 
καί οί δυό μαζί, νά μας παραδώσητε τήν Έκκλησίαν.

Λαμβάνομε λοιπόν τά κλειδιά άπό τό σπίτι τοΰ Παπαγιάννη, καί πη- 
γαίνομεν είς τήν Έκκλησίαν. Τότε εΐπον είς εμέ νά ανοίξω, άλλα τούς 
εΐπον: εγώ δέν γνωρίζω, μέ ποια κλειδιά ανοίγει. 'Ό μως, εκείνην τήν 
στιγμήν έφθασε καί ό κανδηλάπτης, ό όποιος καί ήνοιξε τήν θύραν. 
Έλησμόνησα δέ νά εΐπω, ότι δταν ιέφθάσαμεν είς τήν Έκκλησίαν, ευ
ρομεν εκεί καί άλλους στρατιώτας καί άξ)κούς. 'Ένας άξ)κός άπ’ αυ
τούς λέγει: εμπρός! πάμε μέσα! Καί έμβήκαμε, εγώ δέ πήγα νά ανά
ψω ένα κερί, διότι ήτο σκότος. Κατόπιν ένας παπάς άπό τή Γιαννούλη, 
λέγει ενώπιον τοΰ άξ)κοΰ: Ιΐοΰ είναι τά 'Ά γ ια  ποτήρια καί τά Ευαγ
γέλια; Νά εδώ, είς τό "Αγιον Βήμα. "Ο ,τι είναι, αύτά είναι, λέγω. 
Ά φ οΰ τά είδαν, έγυρίσαμεν δλας τάς θύρας νά δοΰμε εάν είναι κλει
δωμένες καλά, καί έβγήκαμεν έξω. ’Αλλά δέν μάς απολύουν. Μάς κρα
τούν πλησίον τοΰ κωδωνοστασίου. 'Ό μως, ό καιρός κρύος, καί έπεφτε 
χιονόβροχον έπάνω μας, μέχρι τοΰ μεσονυχτιού σχεδόν, οπότε μάς πα- 
ραλαμβάνουν δύο Βούλγαροι στρατιώται καί ένας παπάς Βούλγαρος, 
.καί μάς οδηγούν πρός τό σπίτι τοΰ Λιοικητοΰ, ό όποιος, χωρίς αμφι
βολίαν Οά διέτασσε νά μάς φυλακίσουν. ΙΙαρακαλοΰμεν, είς τόν δρόμον, 
τόν παπά καί τούς στρατιώτας νά μάς άφήσουν, άλλ’ είς μάτην. Μό
λις δέ ιέφθάσαμεν είς τήν βρύσην τοΰ Ζαλίμη ( = ώ ς  επί τό πλεϊ.στον 
έλέγετο «τοΰ Μαρίνη»), ήρχισα ζωηρότεροι νά τούς παρακαλώ, δτε 
δ εις συγκατετέθη, άλλ’ έρωτά τόν άλλον Βουλγαριστΐ: Ν ά τούς άφί- 
σωμεν: Ά φ οΰ  άντήλλαξαν καί άλλες φράσεις, επί τέλους άπεφάσισαν, 
καί μάς άφήκαν ελευθέρους νά μεταβώμεν είς τάς οικίας μας.

Καί άπό τότε έμείναμεν μόνον μέ τήν μίαν ’Εκκλησίαν, τήν τοΰ 
Ά γ . ’Αθανασίου.

Τοΰτο διήρκεσε μέχρι τής παραμονής τών Θεοφανεΐων, όπότε καί 
κατέλαβον καί τήν ’Εκκλησίαν τοΰ Ά γ . ’Αθανασίου, τήν 5ην ’Ιανουάριου 
1914.

Ά πό  τής 5ης ’Ιανουάριου μέχρι τής 11ης, (έμείναμεν ανενόχλη
τοι. Τήν 12ην ’Ιανουάριου μάς προσκαλοΰν δλους τούς ιερείς είς τό
Λιοι.κητήριον, ό δέ δ)τής τής ’Αστυνομίας Πρίστωφ, μάς λέγει:

Κύριοι, ιέδώ διά σάς ψωμί πλέον δέν έμεινε. ΕΙσθε 11 ιερείς, οί
μέν G θά φύγουν τήν Πέμπτην, αί δέ άλλοι 6 τό Σάββατον. ’Αλλά καί
πάλιν, αν καί ύπεσχέθημεν δτι θά φύγωμεν, δέν έννοούσαμεν νά άποχω- 
ρισθώμεν τοΰ αγαπητού μας Σουφλίου. 'Ό τε, τήν 17ην τοΰ ίδιου μη
νάς, ημέραν Παρασκευήν καί εορτήν τοΰ Ά γ .  ’Αντωνίου, περί τήν με
σημβρίαν, μέ ευρίσκει ό στρατ)κός δ )τή ς  έμπροσθεν τοΰ «Συντριβανί-
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ου», και μοί λέγει τουρκιστί: Ντα μπουρντά μου σούν; Και απαντώ: 
Γιάριν κατσίορουμ, Γκοσπουτίν. Ληλ. —  ’Ακόμη εδώ είσαι εσύ;—  Αϋ- 
ριον θα φύγω, κύριε.

Ά πό τήν σύγχυσίν μου, ήλλαξα δρόμον, πηγαίνων πρός τά έπάνω, 
όπότε έπεσα είς τούς όνυχας άλλου θηρίου. Μόλις δηλ. εφθασα είς τόν 
φούρνον Μίχογλου, μέ συναντά ό Βούλγαρος άρχιμ)της, ό όποιος μέ 
τό ίδιον ύφος μοϋ είπεν δ,τι καί ό Διοικητής ,προσθέτων: Αϋριον βράδυ, 
δέν δίδω έγγύησιν περί τής ζωής σου.

Άπήντησα, δτι αϋριον, φεύγω πλέον, καί επέστρεψα είς τήν οι
κίαν μου. 'Όμως ή πρεσβυτέρα μου, μοϋ λέγει: Τώρα ήλθεν ό Παπα- 
Γιοβάνης καί είπεν: Κλαίω τήν νεότητα τού Παπα-Σταμάτη. ’Επειδή 
ιμοΰ εκαμεν ένα μεγάλο καλό καί μέ εσωσεν άπό τούς Τούρκους, οί ο
ποίοι θά μέ είχαν σφαγμένον, θέλω καί εγώ νά τού κάμω ένα καλόν. 
Νά τού είπήτε, έως αϋριον τό εσπέρας, νά ψύγη. ’Άλλως, ή δουλειά 
σας θά είναι πολύ άσχημη.

Καί μάς διέταξαν, νά πάρωμεν μαζί μας τήν οίκογένειάν μας, 
καί ώς εκατόν (100) όκάδας πράγματα, δ,τι νομίζαμεν χρήσιμα.

Οϋτω, τήν άλλην ημέραν, 18ην Ίανουαρίου 1914, ημέραν Σάβ- 
βατον, παρελάβαμεν λίγα πράγματα, τά παιδιά καί τήν θυγατέρα τού 
Γεωργίου Άποστολούμη διά κόρην μας, καί θέλοντας καί μή, μέ με- 
γάλην στενοχώριαν έπήγαμεν είς τόν Σ ιδ)κόν Σταθμόν. ’Εκεί έιιβή- 
καμεν είς τό τραίνο τρεις ιερείς: Ό  Παπαχαράλαμπος, ό Παπα-’Ιωάν- 
νης, καί εγώ ό Π απα-Σταμάτιος, καί είς λαϊκός, ό ’Ελευθέριος Κακαλής, 
δλοι οίκογενειακώς, καί κατευθυνόμεθα διά θ εσ )  νίκην. 'Ό μω ς άπό τήν 
Ά λεξ)πολιν καί έκεΐθεν, έπήγαμεν άτμοπλοϊκώς».

Αύτά, θεωρώ αρκετά, ώς πρός τήν παραλαβήν τών ’Εκκλησιών άπό τούς 
Βουλγάρους. ’Έκτοτε, οί ’Εκκλησίες Σουφλίου, λειτουργούσαν μέ Βουλγά
ρους ιερείς, καί Βουλγάρους Ιποίκους, καί μόνον μέ 800 οικογένειες Σου- 
φλιωτών, άπό τις 2-500, διότι οί υπόλοιπες διασκορπίσθηκαν ώς πρόσφυγες, 
στήν έλεύθερη Ελλάδα.

Ό  γείτονάς μου ’Αναστάσιος Κισέμπακάλης, μού είπεν, δτι θυμάται 
καλά, πώς δταν έπρόκειτο νά μεταλάβουν τά μέλη τής οικογένειας του, άλλά 
καί άλλες οικογένειες, πηγαίνανε στό Μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς. Δέν 
ήθελαν νά κοινωνήσουν άπό Βουλγάρους ιερείς, πού ήσαν στις ’Εκκλησίες 
τού Σουφλίου. Καί οί Βούλγαροι, παρεπονούντο γιά τό γεγονός αύτό.

Τέλος, θά περατώσω τις ιστορίες τών ’Εκκλησιών Σουφλίου, μέ μιά 
συνέντευξή μου μέ τόν κ. Γεώργ. Μπρίκα, φαρμακοποιό, ετών 85, ό όποιος 
μοΰ είπε τά έξής:

«'Όταν τό 1919, έπιστρέψαμεν έδώ άπό τή Δράμα, δπου έπεράσαμε τήν
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προσφυγιά μας, ήσαν πολλο'ι Βούλγαροι πολιται, και ό συμμαχικός στρατός 
άπό Γάλλους και Μαροκινούς μαύρους. 'Τπήρχον δμως και τριακόσιες (300) 
οικογένειες Σουφλιωτών, οί όποιοι δέν είχον ούτε Σχολεία, ούτε ’Εκκλησίες.

'Ύστερα άπό λίγες ημέρες, θεωρήσαμε σκόπιμο μέ τόν αδελφό μου Δη- 
μήτριο, πού γνωρίζει καλά τή Γαλλική γλώσσα, νά καλέσουμε τούς Γάλλους 
άξ)κούς στό σπίτι μας νά τούς κάνουμε γεύμα, μέ σκοπόν όμως νά τούς ζη-
τήσωμε σάν χάρη, νά μάς δώσουν πίσω τά Σχολεία καί τίς Εκκλησίες.

Έ π ί κεφαλής τών Γάλλων ήτο κάποιος ταγματάρχης όνόματι 
B oulansiee ( =  Μπουλανζιέ). Καί πράγματι έμειναν τόσο ευχαριστημένοι 
άπό τήν φιλοξενία μας εκείνη, ώστε άπό τήν έπομέ\τ)ν ήμερα κι’ όλας, νά μάς 
δώσουν, μίαν Έκκλησίαν καί ένα Σχολειον.

Έ πίσης έγώ, ένΟαρρυνόμενος άπό τό γεγονός ότι κάθε μέρα έπέστρε-
φαν όλο καί περισσότεροι Σουφλιώτες, μέ δική μου πρωτοβουλία πήγα είς
τό Δημαρχείων, καί είπον είς τόν Δήμαρχον· Βούλγαρον, ότι. δήθεν εχω δ)γήν 
άπό τόν Γάλλον Λ)τήν νά μοΰ παραδώση τήν Α ρχήν, Καί πράγματι, ό Βούλ
γαρος, φοβηθείς, μοΰ παρέ,δωσεν αμέσως τήν Λημαρχί.αν καί τό Άρχει,ον. 
Έ κ ιοτε  ήμην Δήμαρχος, άπό τόν Νοέμβριον 1919 μέχρι τόν Νοέμβριον τού 
I !>20, όπότε καί άπέ.βαλον παραίτησιν ιδιά νά υποβάλω υποψηφιότητα έκλο- 
γής ύονλευτον, υπό ιήν σημαίαν π π ~ φιλελευθέρου κόμματος τοΰ Βενιζέλου. 
Οΰτω, τρεΤς φοράς έξελέγην βουλευτής, ήτοι ‘άπό τοΰ 1920 19012, καί μίαν
γερουσιαστής.

Στό διάστημα τής υπηρεσίας μου ιός Δημάρχου, ήλθε κλιμάκιων τοΰ 
Έ.Κ.Σ. μέ πρόεδρον κάποιον Κυριαζίόην, πρός περίΟαλψιν τών άφικνουμέ- 
νων καθημερινώς Σουφλιωτών, καί διανομήν διαφόρων τροφίμων: Ζάχαρη 
κρέας, κονσέρβες, ψωμί καί άλλα εΐδη.

Ή  έπιστροφή τών προσφύγων, διετάχθη άπό τόν ’ίδιον τόν Βενιζέ.λο, 
νά γίνη τό ταχύτερον δυνατόν, διότι ή Γαλλία ήθελε νά έπιδικάση τήν Θρά
κην, είς τό έπικρατέστερον στοιχεϊον.

νΚισι, μέ κάθε μεταφορικό μέσον, έοχόταν οί Σουφλιώτες στά σπίτια 
τους, έδώ.

ΙΙαρά ταΰια, τό δημοψήφισμα έ.κεϊνο δέν έγινε ποτέ, καί διότι ή Έλ- 
ληνικότης τής Θράκης ύπήρξεν αυταπόδεικτη, καί ή έπιδειχΟεΐ.πα διπλωμα
τική μαεστρία τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, απαράμιλλη.

’Έχω δέ νά προσθέσω «κόμη ότι, δ μέν Γάλλος Λοχαγός  ήτο Βουλγαρό- 
φιλος, τίς οίδε γιατί, ό δέ Ταγματάρχης Δ)τής, ουδέτερος ή όλίγον συμπαθών 
τούς "Έλληνας.

Στό διάστημα τοΰτο, είχε διορισθή καί 'Έλλην ’Έπαρχος, ό Παναγιώτης
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Σορέλλας, άπό τό Όρτάκιοϊ, μέ βοηθόν του Τούρκον. Μέ τήν μεσολάβηση’ 
δέ καί τήν δ)γήν τοΰ Έπαρχου, οι νεοελ-θόντες Σουφλιώται έΟέρισαν τά σι
τηρά τών χωριών, πού είχαν έγκαταλείψει οί Βούλγαροι κατά τήν έσπ-ευσμέ- 
νην αναχώρησή των.

Καί άπό τήν συγκομιδή τών σιτηρών αυτών έλαβε σημαντική δεκάτη ό 
νεοανασυγκροτούμενος Δήμος Σουφλίου.

'Η  Γαλλική κατοχή έληξε μέ τήν άφ ιξη  τοϋ Ελληνικού στρατού, τήν 
14ην Μαΐου 19-20, υπό τόν συντ/ρχην Μάρκου.

Μετά ήλθεν ή Μ ερ α ρ χ ία  Ξάνθης, μέ μέραρχον δ/τήν, τόν στρατηγόν 
Μαίζαράκην Κων/νον.

Καί εις μέν τό χωριό Κυριακή, έγκατεστάθη Τάγμα ΙΙροκαλυψεως, έ-δώ 
δέ, λόχος.

Βεβαίως, άμέσως καί συγχρόνως άρχισαν νά λειτουργεΰν κανονικώς καί 
οί διάφορες Δημόσιες υπηρεσίας: Ταμεία, Εφορείες, Τράπεζες κ.λ.π.».

Καί μέ τήν παραπάνω σχετική συνέντευξή ιμον αυτή, κλείνω τό θέμα 
τής ιστορίας τών ιερών ναών τοϋ Σουφλίου, αν καί επαναλαμβάνω δτι, ανα
γνωρίζω πώς ή έργασία μου δέν είναι πλήρης. Διότι οίίτε καί τόν απαραίτητον 
χρόνον διαθέτω ένεκα τών σχολικών μου Διευθυντικών καθηκόντων, άλλ’ ούτε 
καί μοΰ ήτο δυνατή κυρίως ή έρευνα τών ’Αρχείων τής Τεράς Μητροπόλεως 
Λιό/χου, πράγμα τό όποιον θά δυνηθώ νά πράξω «καιρω τώ δέοντι».

Ώ ς πρός τις συνεντεύξεις μου -δέ μέ τόν κ. Μπρίκα, έχω νά προσθέσω 
δτι, μέ τήν πρώτη ευκαιρία, θά άναφερθώ καί στις πληροφορίες σ’ ένα σο
βαρό έπίσης θέμα: Πώς Ινηργειτο ή διοίκησες στό Σ-ουιφλί, κατά τά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας: 1870— Ί 914.

ΑΡΡΑΒΩΝΑ ΚΑΙ ΓΑΜ ΟΣ Σ Τ Ο  ΠΑΛΗΟ ΣΟΥΦΛΙ

Ό  Ά ρ  ροδών καί δ Γάμος, -αποτελούν ασφαλώς τά σημαντικώτερα δρό- 
σημα τοϋ ανθρώπου κατά τό βραχύ διάστημα τού βίου, τοϋ πρόσκαιρου τού
του κόσμου. Καί γιά τήν πραγματοποίησι τοϋ ίδανικοΰ αύτοΰ, δικαιολογείται 
κάθε θυσία!

Σάν ένα μικρό παράδειγμα ας -θυμηθούμε τά παθήματα τού ’Ιακώβ γιά 
τήν κατάκτησι τών δυο γυναικών τον: τής Λείας καί τής Ραχήλ, καθώς τά 

περιγράφει ή 'Αγ. Γραιψή.
Ό  θεσμός τού γάμου είναι πανάρχαιος, ευλογημένος άπ’ τόν ίδιο τόν
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Θεό καί νομοθετημένος άπ’ τήν ανθρώπινη κοινωνία. IV  αύτό, απόλυτα σε
βαστός καί ακατάλυτος.

Στήν τελετή τοϋ ’Αρραβώνα καί τοϋ Γάμου, παρα,τηροϋνται τά πιό πε
ρίεργα έθιμα, καί τά όποια παρουσιάζουν μεγάλο θρησκευτικό, έπιστημονικό 
καί λαογραφικά ενδιαφέρον.

Θά αποτελούσε μεγάλη έ κ ιτυχία νά γυριισθή σχετικό φιλμ, καί νά γραφή 
ειδικό γιά τό θέμα τοϋτο σύγγραμμα, πού νά περιλάβη όλα τά σχετικά μέ τό 
γάμο έθιμα, τών λαών, όλων τών περιοχών καί τών κλιμάτων, άπό τών απολί
τιστο ι αγρίων μέχρι τών συγχρόνων πολιτισμένων Ανθρώπων κάθε φυλής, 
εθνικότητας καί δόγματος.

"Ομως πρόθεσις ίδική μας δέν είναι αύτή, παρά μιίνο νά περιγράφουμε 
τόν τρόπο πού γινόταν ό άρραβών καί ό γάμος στό Σουφλί προ 100— 200 
έτών.

Γ ιά τόν σκοπό αύτό, ζητήσαμε πληροφορίες άπό τή μητέρα μας καί άπό 
άλλους συγγενείς καί γνωστές γρηές, καθώς κι’ αίιτέ.ς τά είχαν δ ή καί ακού
σει άπό τις δικές των μάνες καί γιαγιάδες.

Καί γιά νά γίνουν πιό παραστατικά καί ζωντανά, τά διατυπώσαμε σέ. 
«σκέτς» δυνάμενα νά άναπαρασταθοϋν άπό σκηνής, οποτεδήποτε, φυσικά μέ 
τό γλωσσικό ιδίωμα κ α ί  τ ι ς  στολές τής ίπυχής έκείνης.

Ί Ι  διαπραγ,μάτευσι τοϋ κειμένου τών σκέτς, εγινε μέ τή συνεργασία τών: 
γαμβροϋ μου καί τής αδελφής μου, Ίωάννου καί ΙΙαναγιώταζ Μέρμηγκα, 
καί ά φ ι ε ρ ο ϋ τ α ι : Σ τήν Ιερή μνήμη τοϋ μον/ικριβου παιδιοϋ των
Βασιλάκη Ί .  Μέρμηγκα, πού πετάει ανάλαφρα ατοτ'ις αιθέρες, Αγγελούδι, 
Θεϊκό.

« Ο  Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Α Σ  »

( Λαογραφικά σκέτς )

Ή  .σκηνή παριστάνει, ένα μεγάλο δωμάτιο. Ώ ς  έπιπλα είναι: Σ ’ ένα 
τοίχο είναι ή «μουσάντρα» ("π ρ ό χ ε ιρ η  ντουλάπα), πού σκεπάζεται, μέ ύφα
σμα σουρωμένο, χρωματιστό μέ διάφορα σχέδια: κλαδάκια, άνθη, καραβά- 
κια κλπ., καί περασμένο σέ σπάγγο ή σύρμα. Μέσα στή «μουσάντρα» φυλά
γονται τά -στρώματα, παπλώματα, καθώς καί .μπόγοι μέ. «μισάλες» (= τετρ ά - 
γωνα υφαντά πανιά), κι’ έντός διπλωμένα τά ρουχικά τών σπιτιανών.

Τό τζάκι σκεπάζεται ώς τή μέση μέ ένα όμορφο «τζακοπάνι». "Ενας 
καναπές ( = τ ό  σ-ντ'-ρ’ ( ι ) )  καμωμένος ιάπό δυο τρίποδα, καί πάνω δυο τά
βλες, άλλά καλυμμένο μέ ωραία έγχώρια υφαντά. Στό πάτωμα μιά ψάθα, 
2— 3 μαξιλάρια. Σ τά  πλάγια τοΰ τζακιού άπό 1— 2̂ «σκαμνάκια», ύψους 
10— -15 πόντους. Σ τά  ράφια, πήλινες πιατέλλες, κανάτες, πιατικά. Σ τή  ΒΑ
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γωνιά, εικονοστάσι μέ κανδήλα κρεμαστή. Στον ένα τοίχο, δΰο μικρά πα
ράθυρα, πού μισοανοίγουν, άνεβοκατεβαίνοντας.

Π ρ ό σ ω π α  τ ο ΰ  έ ρ γ ο υ :

1) Γιάννης, πατέρας. 2) «Χρύσου», γυναίκα του. 3 ) Π αιδιά  των: Τ ρι
άδα 17 ιέτών, Λεμονιά 14, Ελένη 11, Σταμάτης 8, Χρηστός 3.

4) Δήμητρα, αδελφή τοΰ Γιάννη (έτών 4 5 ), μέ τον άντρα της, τό Βασί
λη (50 ετών). Είναι προξενητάδες.

5) Γιώργης, 30 ετών, γυιός των κα'ι ή γυναίκα του ’Αθανασία 25 ετών,
μέ τό μικρό στήν αγκαλιά, τό Βασίλη. ’Άλλοτε τό όκρίνει κάτω νά κοιμηθή,
άλλοτε τό ξαναπαίρνει. Τά άλλα παιδιά τοΰ Βασίλη και τής Δήμητρας, Β ά
για, ΙΙαναγιώτου, Άρχόντου, Στρατής, ’Αγοραστές καί Νιραντζιά, έμει
ναν στό σπίτι των.

’Ε ν δ υ μ α σ ί α :  ("Ορα τί φορούσαν οί άνδρες καί οί γυναίκες, τό
μος 33ος, σελ. 256).

’Ανοίγει ή αυλαία:

(Χρΰσω καί Δήμητρα κάθονται άντικρυστά, πάνω σέ μαξιλάρια, στις 
πλευρές τοΰ τζακιού καί κουβεντιάζουν).

(Δήμητρα) = Λ  ιμ ή τ ρ ο υ: Θάν τούν Πα,σκάλ(η), δέ θά βρήτι πθι-
ν ά ! ΕΤνι πηδί μάλαμιχ. Δυνατός, άτσάλ(τ). Αουλιφτάρς. Κουσούρ(ι), κανέ
να. Γισκιουμένους νταής, λέθιντας ιθάν κυπαρίσ(ι). ’Ά ρ ισ ι τού κουρίτσ(ι) 
σας κί τού χαλιεύ(ιει). Θά σιουμπήσου τ’(η ) φουτιά, θ’ ανακατώσου τσ στά- 
χτ’ (η) μί τού μασιά, γιά νά μπιτίσ’ (η) δλειά, κί νά φέρουμι τού 6ράδ’ (υ) 
κί τά σ(η)μάδια κί τά στουλίδια, νά τά κιράσουμι. Θά τιριάσουν θάν τά 
πιριδΐκια. Τέτοιου κισμέτ’ ( ι) ,  μή τ’ άφίντιν.

X ρ ύ σ ο υ :  Καλά μουρή Μούτιοτ)- κί μεΐ.ς τούν άρέζουμι τούν Πα-
σκάλ’ (η) γιά γαμπρόν, άμα θυγατέρα μας Ντιάντιου (= Τ ρ ιά δ ω ) , χαλιεύει 
κί 5 ντοι'νιπλις. Θά δέ μ ’ φέρουν, λέει, πέντι ντούμπλις, δπους παν κι τ’ Θανά- 
σου, άντά κιράσ(η)κι, δέν τούν θέλου, κόσμους νά χαλάσ’ (η ). Γώ πάλι τς 
λέου: Μή κάμς έτσ’ (ι) καλό μ ’. Μή συνουρίζιιση μί τ’ (η ) Θανάσου. Έ λ α  
κότταξι τού τυχηρό σ’. Ά μ ’ αυτή, πάλι τά ίδια. Τ ς πέντι ντούμπλις κί τά 
φλουριά. ’Ά ντι λιέου, φέρτι τις νά τς κλείσουμι τού στόμα.

Λ μ ή τ ρ ο υ :  Κούζου μ’ Χρύσου. "Οσου γιά  τς ντούμπλις χ ίτσ (ι)
κι μή σ-κλ(ι)ντίζιστιν. Θά βροΰν τού δίχους άλλου. Δ αν(ει)κές θά πάρουν, 
σιού θά  τς φέρουμιν. ’Ά ντι, δά! Μί τού καλό- νά μάς καϊτιράτιν. Έ τ σ ’ (ι) 
νά ξιαδιάζουμιν κι άπ’ τ’ (η) αυτήν τ’ δλειά. (Σ ηκώ νετα ι). Τού βραδάκ’ (ι) 
κι δλας, θά φέρουμιν τά σ (η)μάδια , γ ιά  νά μή προυφτάσουν ντουσ(ι)μανέοι, 
κι βάλουν τίπουτα τσ(ι)τίσματα κί μιζαβιρλ'-κια. Πουλλά τά έτ’ (η ). (Φεύ
γει χαρούμενη, ενώ συγχρόνως κουνάει τό χέρι της μέ τό σημεΐον τοΰ απο
χαιρετισμού).
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X ρ ν  σ ο υ: (Τήν ακολουθεί ώς τή θύρα, λέγοντας): "Ωρα σ’ καλή 
Μούτιου. Ά ϊν τ ι κι θά σας καϊτιροϋμι· μί τού καλό. Πρώτα ού Θιός. (Τήν 
παρακολουθεί λίγο μέ τό βλέμμα, ύστερα μπαίνει στή σκηνή καί φωνάζει: 
Τριόδου! *Ω, Τ ρ ιό δ ο υ !... ΓΙοΰ ’ση μουρή Ντιάντιου,ου !. . .

Τ ρ ι ά 0 ω: (Μπαίνει στή σκηνή ντυμένη μέ τά καθημερινά της καί
λέγει): Τ ’ είνι κι σύ! τί φανάειζς έτσ’( ι) ;

X ρ ν  σ ο ν :  ’Άκσι μουρή Ντιάντιου. Τού βράδ’(υ) θά ν’ άρθ’(η) κά-
κου σ’ μί τού Νταή σ’, νά σ’ φέρουν τά σ (η)μόδια κι τς πέντι τς ντούμπλις
’πού τούν Παισκάλ’(η). ’Άκσις; Γίσιασι άγλήγουρα τούν ούντά, σήκουσι τού 
τσιόλ’(ι) κι τού χράμ’(ι) , φουκάλει, καλό, στρώσι τού σ ιντ 'ρ (ι), 6άλι τήν 
ψάθα τήν κηνούρια, γίσιασι τ’ λάμπα  κι τού καντλούδ1’(ι) , 6άλι τά καλαμ- 
ποέικια νά βράζουν. Γώ, θά πόνου στούν τσιουσ(ι)μέ γιά νιρέ), κι άμα θά ν’ 
άρΟοο, Οά φκιάσου χαλβάν, θά ψήσου τς παλτάκις, θά βγάλου κρασί, Οά ’τοι- 
μάσου μιζέδις, φασούλια μι τού ρίζ’(ι) , τυρί, λου,κόν(ι)κα, κί παστ-ρ-μάν. 
Ηά κόψου κι κάνα κιΐόών’( ι ). ΙΙστεύου νάρθ’(η) κι ή Νιάτσιου. ’'Λκσις;

Ν τ ι ά ν τ ι ο ο: Χαλά μαλή μ’. (Συγυρίζει καί μονολογεί χαρούμε
νη). <-)ά βόλου πιΐι οαμαλατζέΐνιου τού καφτάν’(ι) , κί τά παγοόνια μ’ κί
ιά κοονιοόρια ,μ’ τά κιντ(η)μένα, κι τού πκάμσου μ’ μ·ι. τά ψαλίδιu ! ! · ■ ■

Xταμόις, Χρίοιοος καί Λάμπης, φίλοι, ίων (ολοι μαζί): Μποόλιου 
Ν ι ιιίνποο, δώσι μας ψουμί,ι,ι,ι,!

Ν τ ι ά ν τ ι ο υ: Ί ’ιόρα βρε, ΙΙι'ιι μ’ τί χαλιεότιν;
Σ τ α  μ. ό τ ς: Μένα δώσι μ’ ψουμί κι μπιμπιρίτσα.
Χ ρ ι σ τ ο ύ ς :  Κι μένα ψουμί μί λΐϊδα.
Λ ά μ π η ς: Κι μένα, ψουμί βριμένου κί πασπαλσμένου μί ζάχαρ’(η).

Κι ύστρα, κουσ(ι)μιρί.
Ν τ ι ά ν τ ι ο υ: Καλά, βρε γκραντίλδις, μή άδιάζιστιν τόσου πουλύ.

(Κ ,’ ένώ τούς ετοιμάζει τά φαγητά τιον, τούς τά δίνει, λέγοντας): Νά, πάρτι 
τού ψουμί σας κί νά πίϊτι σι’ στράτα νιά φάτιν. Μι τς άρατίκδις σας.

Λ ΐ  μ ο ν ι. ά κ α ί Έ  λ έ ν η: (’Έρχονται στή σκηνή αγκαλιασμέ
νες καί φορούν φουστάνια σουρωτά καί ντουλαμά).

Τί μι φανάειζς μπούλιου; ήρθα. ’ΊΙμαν στν’ ’Ληόόνου κι κύτταζα τού 
γκζάν’(ι) , τς.

Ί’ ρ ι ά δ ω: Άγλήγουρα, λέου. Βόλι τού γκζάν’(ι) στήν παρστιά,
κί πάνι νά φουκαλίεισς, τού χαϊιίτ’ (ι), τού κιλάρ’(ι) , τού σαϊβάν’(ι) , κι 
τ’ν άμπουρά ώς τού ντβάρ’(ι) , τς κάκους, τς Βαρσάμους. Βγάλι, κι νιρό 
’που τού πηγάδ’ (ι) κι πλήνι κι τά πνάκια.

X ρ ύ σ ο υ :  (Μπαινοβγαίνει συνεχώς, παίρνοντας κάτι, άλλοτε άπό 
τή «Μουσάντρα», άλλοτε άπό τό ράφι, καί σιγομιλα μόνη, ή μέ τήν Τριά
δα): Κι έτσ’ (ι) , πουγάλια —  πουγάλια ’τοιμάσ(η)καν ούλα. Ά μ ’ κι πήρι
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νά νυχτών’ (ει). Τά φασούλια, βράζουν. Τ ’(η) μπουλγκουρόπτα τν’ έβαλα 
στ’ (η) γάστρα νά ψέντη.

Έ λα τώρα, φέρι ν’ άραιδειάσουμι τά σ(η)μάδια, κι υστιρα ν’ άλλάξουμι 
κι νά καϊτιρούμι τς φίλ’(οι). (Τοποθετούν κάτω τό «σ(υ)νί (= ρηχό ταψί), 
καί μέσα σ’ αυτό βάζουν μέ τή σειρά τά Ιδιάφορα δώρα).

Χ ρ ί σ ο υ :  Έ να, τού παγούν’ (ι) , δυό, τού φλουρούδ’ (ι) , τρία, τού
ούχτώ μιταλλικού, τέσσιρα, τού γρουσούδ'(ι), πέντι, τού ε'ίκουσαρούδ’ηι). 
Πέντι ουλα—ουλα,α,α! Τώρα: Τσιαράπια γιά τού γαμπρό άσπρα, τσιαράπια 
γιά τούν πιθιρό μαύρα, διστιιμέλ’(ι) γιά  τήν πιθιρά, τρία,—  τού μαντίλ’(ι) , 
τού δαχλίδ’(ι) , (τό μαντίλι καί τό δαχτυλίδι είναι μαζί, δηλ. τό δαχτυλίδι 
είναι περασμένο καί δεμένο σέ κόμπο τής μιας άκρης) κι μιά κρίνα τού γαμ
πρό, ®ξ. Τά ουλα τς, έντικα. Καλός αριθμός! Τά στουλίδια τάλλα θά γέ- 
νουν ιάργότιρα. Πάν-τι-τα, μέσα κι άϊντι ν’ άλλάξουμι, νά μή δέν προφτά- 
σουμιν.

Γ ι ά ν ς: ('Μπαίνει στή σκηνή, ιάγναντεύει άπό τήν πόρτα στό κε
λάρι). Έ ρ β α , άμα πουλλές πάστρις γλιέπου. Τί τρέχ’(ε ι);

X ρ ό σ ο υ: Μ’ άντι βρέ, άργιασις! Άγλήγουρα, έλα ν’ άλλάξς. Θά
νάρθουν τσίλς μι .τ’(η) Μπούλιους τ’ (η) Μούτιου νά φέρουν τά σ(η)μάδια 
’πού τούν Ιΐασκάλ’(η ). Έ λα  σιαδώ. Βγάλι τά τσαρούχια σ’, βόλι τά κουν- 
τοΰρια σ’, κι τού σιαλβάρ’ σ’, κι τού ντουλαμά σ’, κι τ’(η) σιαρβέτα σ’ μι τά 
κράσια. Φάναξι κι τούν άφιντάκ’(η) τού μπουμπά σ’, νά βάλ’(η) τού καλό 
τού πουτοόρ’(ι) , κι τιουτιούν’(ι) γιά τήν κρίνα τ’, κι νιφέν. Τά γκζάνια
νάρθουν ιίδώ στούν κ α λ ό  τ ο ύ  ν ο υ ν  τά, κι ν’ άραδιαστοΰν νά
κάτσουν.

’Έλα σύ Λιμουνιά νά σ’ γισιάσου τά καφτανοόδια σ’, τά γιουρτάσια. ΙΙά- 
νι φέρικι τού γκζάν’(ι) . Έ λα  Λινούδ’(ι) νά ισ’ γισιάσου τήν καραβάνα σ’. 
”Α! κάτσι, ίκεΐ. Χύ Σταμάτ’(η), βάλι καλά τού βρακί σ’, κι τού ντουλαμά 
σ’ κι τού φέσ’(ι) κι κάτσι ίκεΐ. Έ λα  κι σύ Χριστουδ’(ι) (τόν χαϊδεύει). 
“Οχ, τό γκζάνι μ’ τού καλό. . . “Αμ τί καλό βρακούδ’(ι) , γιράνιου! Κί τού 
φισούδ’(ι)κ ι καλπάκα. Κάτσι κι σύ πλούδι μ’ καλό!

Χρ ή σ τ ο υ ς: Γώ πείνασα, α, α, α!
X ρ ύ σ ο υ: Σσσούς. Λούφαξι, ιδέν ’νι ώρα γιά φαΐ.
Γ ι ά ν ν η ς  κ α ί  Π  α π ο ύ ;  (Μπαίνουν στή σκηνή καί κά

θονται).
Τ ρ ι ά δ ω: (Τοποθετεί τή λάμπα στό καρφί τοΰ τοίχου καί τό καν

τήλι στό τζάκι).
Γ ι ά ν ν η ς :  Τριάδου μουρή, φέρι τού chvl μί τά Λμάδια, νά τά

διώ κι γώ!
Τ ρ ι ά δ ο υ: (Τά φέρνει αμέσως). Νά! μπουμπά.

13
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Γ ι ά ν ν η ς :  (Τά βλέπει, χωρίς νά τά ανακατειιη). ’Ά !  καλά ντε!
Πουλί καλά. Βάλτα τώρα ίκεΐ στ’ν ά κ ρα !

Τ ,ρ ι ά ‘δ ω: Ναί, μπουμπά. (Έ ν  τώ μεταξύ έξω άκούγονται κρότοι,
γαυγίσματα σκυλιών, βήματα).

Σ  τ α μ  ά τ ς: Σώπατι γιά! Ρόπουτους ακοέιγιτη.
Γ ι ά ν ν η ς (Σηκώνεται). Θ άματ(η) έρΟουντι! Τού φέγγου άγλή- 

γυυρα. (Α ρπάζει τό κανδήλι, καί βγαίνει γρήγορα έξω ). "Ω, καλώς τς 
(ρίλ’ (ο ι)!  Καλούς ώ ρσιτι! Έ λ α τ ι! Πιράστιν μέσα.

Λ ή μ ή τ ρ α :  Καλή ’σπέρα σααας! ( Έ χ ε ι  στό κεφάλι τό ταψί μέ
τά δώρα. "Τστερα τό «ποΟέτει, λέγοντας): Mi γειά σας, μ ι χαρά σας! Νά 
ζήσουν!

Β α σ ί λ η ς :  (Χαιρετά διά χειραψίας). "Λϊντι! νά μας ζήσουν. Κα-
λουριίζικ’ (ο ι). (Κατόπιν αρχίζουν δ λ ο ι  τ'ις χειραψίες, μέ τήν ευχή): 
Νά μάς ζήσουν!

Γι (ί> ρ γ η ς : Νά ζήσουν, νά γηράσουν, κι ι’ίσπρουν γκάτζιου ν' ά-
γουράσουν! ("Ολοι ί,κσποϋν σέ γέλια).

’Λ ·0 α ν α σ ί α: (Κ ρατά τό μιαρό στήν αγκαλιά, σπαργανωμένο και
εύχεται): Νά ζήστι ΎριάΛου. Κι σείς κάκου Μούτιου κι νταή Γιάνν’ (η ). 
θ ιό ς  νά δώσ’ (η ) , νά δ ιή ιι κί σ ί οίίλα τά πηδιά σας, τέτοιϊς χ ά ρ ις !

Λ ή μ. η τ ρ α Γ ι ά ν ν η ς: Φχαριστπίίμ.ι. θ ιό ς  νά ιδώσ’(η ).
X ρ ό σ οι: Φέρπ κι rάλλου τον (Ίινί. Κουντά— κουνεά, νάντα. (Τά

((ΐέρνουν). "Λϊντι, τώρα. Ουλ’ (οι) νά κιίτσ-τοι λόϊρα λιιϊρα! Σ ύ  Τριόδου, 
στού πουδάρ’ ( ι ) . (Ί Ιλησιάζουν τ<\ προσκέφαλα και κάθονται. Ί Ι  Αθανασία, 
άιρίνει τό μ.αιρό στον καναπέ, και κάθεται, ένώ, άπό καιρό σέ καιρό, πηγαίνει 
καί τό έπΐίβλέπει).

Λ ή μ, η τ ρ α: Έ λ α  κουντά, Τριάδου! (Λύνει τό δαχτυλίδι. άπό τό
μανδήλι, καί ιό δίνει στήν Τριάδα, λέγοντας): Πάνι, κουντά στήν ιΙΙαναΐα, 
κάμι τού σταυρό ιτ’, τρείς ιρουρές, κι βάλτου στού δάχλου σ'. Εΐνι. άπού τού 
γιακλή σ’, τούν ΙΙασκάλ’ (η ).

Ί’ ρ ι ά δ α: Καλά! (Τίκτε.λεΐ, σιίμφωνα μέ. τις υποδείξεις, κι' δλων
τά βλέματα είναι στραμμένα σ' αυτήν).

Λ ή μ η τ ρ α: Βάλι κι τ’ ραμάΟα μι. τς πέντι ντοιιμπλις! Ταχυέι άπ’
εΐνι Κυριακή, Οά πάς στ’ν Ίκκλισιά να σί διοϋν, νά σκάσουν ντουσμανέοι. 
Βιίλι. τόιρα κι τού ζνάρ’ ( ι) .  Ά πού τιίιρα κι ,μπρος δέ ιΟά τού βγάλς χίτσ’ (ι) 

καμμιά τρρα. Γιά ν’ άπκάζουν κόσμους άπ’ εύσι κιραοιμέν’ (η ) , γιά παντρι- 
μέν’ (η) ! Τά παγούνια Οά τ’ ιίχτιν στοίι σιουντοΰκ’ (ι) σας, ώς τά στιφανώ- 
ματα!

Γ  ι ά ν ς: Γιά νά διώ κι γιο τά παγούνια! Τούτου έχ’ (ει) ένα τρανό
φλουρί κι τέσσιρα γρουσούδια. Τά ουλα τς πέντι. Τούτου πάλι, έίχ’ (ει) ένα 

Κουσταντινάτου κι τέσσιρα φλουρούδια! "Α ! μασιαλλά!



ΧΡΗ ΣΤΟ Υ  ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ —  ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΗ 195

X ρ ύ σ ω: Έ λ α  κουζούμ Μούτιου! Ν ά! πάρι σύ τά θκά ιμας τά
σ(η)μάδια , κι βάλτα στού δίσκου σας, κι φέρι τά θκά σας, τά τά βάλου 
στού δίσκου μας. (Τοΰτο και γίνεται).

Δ ή μ η τ ρ α :  Γώ, τού παγούν’ (ι) σας, θά τού 'βάλου στ’ (η) μαγλίκα
μ’, γιά νά τού γλιέπουν, κι νά μι ρουτοΰν ποιος ,κιράσκι. Κ ι γώ  θά  τού σ (η )- 
κώνου ψλά τρεις φουρές, κι θά  φανάζου: «Κιράσκι Τριάδου μας, κι πήρι τούν 
Πασκάλ’ (η ), τ ’ Κιραμάρ’ (η ) τού γυιό!

Γ  ι ά ν ν η ς: ’Πόψι, θμήκαμι κι μεΐς τά νειάτα μας!
Π  α π  π ο ΰ ς: Έ τ σ ’ (ι)  εΐνι πηδιά μ’ αύτός ψεύτ(ι)κους ντιουνγιάς.

Ούλ’(οι) πιρνοΰν μ ι τν’ ιάράδα αυτές τς χάρις, άμα κι τς λύπις, απ’ έχ’ (ει) 
παντρειά. Ούμοιάζ’(ει) μι τού τσκάλ’ ( ι) .  Ψ λά-ψ λά , εΐνι τού μέλ’ (ι)  ! "Αμα 
χαμπλά, εΐνι τά . . . φαρμάκια!

Β α σ ί λ η  ς: Ά φ ιντάκ’ (η) Γιάνν’ (η ) :  Έ χ ς ,  καλό τιουτιούν’ ( ι ) ;
Δάσι γιά τήν κρίνα σ’ νά τλύξουμιν κάνα τσιγάρου, κι τ’ νταμπακέρις νά 
ρουφήξουμιν λίγουν νιφέν!

Γ ι ά ν ν η ς :  Ν ά ρέ πηδιά μ’, πάρτι. Μιτά χαράς. ("Ολοι οι άνδρες:
άλλος στρίβει τσιγάρο, καί άλλος ρουφάει ταμπάκο). (Κα'ι άλλοι εκθειά
ζουν τόν καπνό, κι’ άλλοι, τόν ταμπάκο).

X  ρ ύ σ ίο: Στάστι τώρα, νά στρώσουμιν γιά φαΐ. Έ λ α  Τριάδου.
Στρώσι τ’ (η) μισάλα. Φέρι τού τσκάλ’ (ι) μι τά κουκουνίτσια ’πού τούν πυ- 
ρουμάχου. Φέρι, τά πνάκια, τά χλιάρια, τού ίσουμοΰν’ ( ι) ,  τού μαχαίρ’ ( ι) ,  
τ’ (η) χλιάρα ’πού τ’ (η ) χλιαρουμάλαθα, τήν πίττα, τ’ (η) μπα-τέ-ρα μι τού 
μπρούσ(ί)χου τον κρασί, κι δ,τ’( ι)  άλλου χράζιτη. ’Ά ϊντι, ξέρς συ!

( Ή  Τριάδα πηγαινοέρχεται χαροιιμενη).
Γ  ι ά ν ν η ς: ( ’Αρχίζει νά κάβη τό ψωμί). Θά τού κόψου μι τούν

τσια-κ 'μ’ ούλου, κι άμα δέ φτάσ’ (η ), κι άλλου. Θέλου νά χουρτάστι.
X  ρ ύ σ ο υ : (’Αδειάζει τό φ α γη τό ): Φασόλια μι μπουλγκοΰρ’ ( ι ) .

Κί πατλατζιανοΰδια ’πού τού ξύδ’ (ι) καί ντουμάτις ’πού τν αρμύρα. Κόβει
καί τήν πίττα, καί τελευταία τή «ιμπακλαβοΰ»).

Γ  ι ώ ρ γ η ς: "Αμα! κάκου Χρύσου! μπόλ(ι)κα φαϊά μάς έχτιν πό-
ipi. Θά τήν πατώσουμι στά γιρά. ”Αμ κι γιά τέτοιου κισμέτ (ι)  άξίζ’ (ε ι). 
Τούν άρατίκη μ’ τούν Πασκάλ’ (η ), δέν έ'πριπι νά τούν κατσιουρντίστιν!

X ρ ύ σ ω: Ν αι γιά! —  ναι γιά! Έ τ σ ’ (ι)  εΐνι κι δλα. Μί τού δί-
κηου σας νά φάτιν κι νά χουρτάστιν. "Οτ’(ι)  μπόρσαμιν εφκιασαμιν.

Γ ι ά ν ν η ς :  Ά ϊν τ ι, τώρα. Κάμτιν τού Σταυρό σας, ούλ’(οι) κι τρώ-
τιν. (Τό φαγητό είναι στις γαβάθες, καί τρώνε άνά 2— 3 προσκεκλημένοι.-— 
Τ Ι Χρύσω, έχει στήν αγκαλιά της τό κοριτσάκι καί τό ταΐζει).

Δ ή μ η τ ρ α :  Ά π ’ λέτιν κόσιαξα πουλί, άμα τν έβγαλα πέρα τ’ (η)
ιδλειά. Τού σπίτ’ ( ι)  τ’ άφνα ντάρμα - ντουμάν’ ( ι) .  Τά ζάκατα άλαν - ντου-
φάν’ ( ι) ,  μούτλακ τούν καντ'ρτσα τούν Πασκάλ’ (η ), γ ιά !
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Γ ι. ά ν ν η ς:· Κι’ γώ άμα, μιά μπούλιου έχου. Βάλτι γιά την πίττα 
στ (η) μέσ’ (η) ! ’Ά ϊ, νά του τσούξουμι κι κάμποσου. ’Άντι! νά μάς ζήσουν. 
(Παίρνει απ’ τή μπακίρα μέ τή μσοϋρα καί πίνει, μέ χαρακτηριστική ηδονή, 
λέγοντας: Έ !  μασιαλά! Ποΰθι πιρνάει, δρόμουν άναίγ’(ει). ('Όλοι επανα
λαμβάνουν: «νά μάς ζήσουν», ιένώ ό ένας, ιάφοϋ πιή δσο θέλει, παραδίδει τή 
«μσοϋρα» στον έπόμενο).

Γ ι ά ν ν η ς: Ά π ’ λέτιν. . . Σήμιρα τοϋ σαμπάχλαϊ, πήγα στ’ <χμ-
πέλ’(ι) μί τοιι γκατζιόλ’( ι) , νά τρέ,ρου καιμπόσα κούτσουρα. Γυρνώντας, κεϊ 
στού ρέμμα κουντά, τί τούρΟι κι άσγκίνι/ψι γκάτζιους. Χίρσι ν’ άγγαρίζ’(ει), 
χίρσι νά κλουτσάει, γιόμσι τά ούρτάλκια λάσπις. Πω τούν τραιβώ ’πού τού
καπίτσ’(ι) γιά μπρος, κείνους γιά πίσου! Πώς κάμειν πλάι βαρνοΰν κουσιό-
ρις στ’(η) φράχτ’(η), πιπκώνουντη μαΙζί μι τού γκατζιόλ’ ( ι ) . Λίγου έλεη|>ι 
νά μί τσιατσιανίσουν! Καλά π’ δέ μ’ δβγαλαν τά Διάκατα! "Τστρα, τά φόρ- 
τουσα ’πού μέτα, κι ήρθα.

Β η  σ ί λ ί) ς: Μπρέ - μπρέ - μπρε, φύλαξι. Θιγός! Τέτοιου γκατ
ζιόλ’(ι), τί τού κρατάς ρέ νταή - Ι ’ιάνν’(η ); Κατέβσστου am  παγκάρια κι 
ποόλστοο. ιΐΐάρι ένα άλλου, γιαβάνκου, ένα μ-λάϊμ-κου, ένα γήμερου χαΐ- 
βάν’(ι) .

"Ο λ ο ι : Ναι γιά, ναι. γκίι!. . .
X ρ ό σ in: I Ιάρι πηδί μ’ Ντιάντιου μέσα τς μσούρις, κι φέρι τοΰ

χαλβά, κι τά καλαμποιίκια, κί τς πατλιίκις κι. τά κιδώνια! Στρώσι. ί.κεϊ στούν 
κισέ κι τού τσιάλ’(ι) , νά κυιμΟοϋν τά γκζάνια! Σύ βρε Σταμάτ’(η ) , πάρι 
τ’ (η) φλάδα σ’, νά διαβάεισς! Θάμ,ατ’ (η) ζόρ’(ι) σ’ ορτι, «ήια έτσ’ (ι) Οά 
γίνς κι καλό πήδί! Κύτταξι. καλά! Ι ’ραμματ(ι,)κός νά γέ,νς!

Δ ή μ η τ ρ α :  Νά χουρατέ,-ψουμιν τώρα κι. γιά τά στουλίδια. Ποιο
σύνουρου έχουμιν μπρουστά μας;

'Ό  λ «ι ι: Τοΰ Χ ρ ίσ τ ο ν ! .  . .
Λ ή μ η τ ρ α: ’Ίίμ’ τότι, τοϋ Χριστοί» τον κέρασμα κί τά στουλίδια.

Μούπι συμπέΟι.ρους κι ή συμπιθιρά, Οά πάρουν κι τσ άλλνους τς συγγενείς κι 
τς γιτών’(οι), κι Οά νάρΟουν να  τήν κιράσουν τ’ Ντιάντιου. Πυυστόλς, τού 
πεντόλιρου, έτοιμου τώχ’(ει). Κί Καλυύδο τού μιτζίτ’(ι) , κι. με.ΐς γι άλ- 
λ’(οι), οΰλ’(οι), τά γρουσούόια κι. τά σ(ι.)μίτια (-= ιΊιμίτια). ('Όλοι, κάτι 
γλύφουν. 'I I  Χρόσω, κόβει κιδώνι. μέ τό κοφτερό κλειδί τής ζώνης της καί 
μοιράζει σ’ δλους).

Β α σ ί λ η ς :  Ταχυά τήν Κυριακή, ϋστρα ’που τν Ίκκλησιά, Γιώργης
νά πάρ’(η) τούν ΙΙασικάλ’(η ), κι νά τούν φέρ’ηη) ίδώ, νά τούν δγήτι. "Αμα 
κι νά σάς μάθ’ (η). ’Άκσις ρέ;

ΪΓι ώ ρ γ η ς: Αύτο εινι Οκή μ’ δλειά. Έ !  Ντιάντιου; Ταχυά, Οά 
τούν φέρου τού γιακλή σ’ ! Θά ν’ άρΟουμιν μαζί μί τούν κινούριου τούν ξά- 
διρφουμ’ ! "Αμα νάχτιν έτοιμα τήν πίττα κι τού γκβέτσ’(ι) .
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Τ ρ ι ά δ α: Καλά! Ά ς  εΐνι!
’Α θ α ν α σ ί α :  Κι γώ, ταχυά τού κιντί, θά πάρου τ’ Ντιάντιου κι

θά παμιν στού Μσουχώρ’(ι) , στού χουρό, γιά νά χουρέψουμιν, κι Πασκάλς 
νάρθ’(η) μί τς άλλνους τς άρατίκδις τ’, νά κάτσουν λάτρα - λόϊρα, κι νά μας 
γλιέπουν! "Αμα, Τριάδου να μη άντρέπι,σιν! "Ακσις;

Τ ρ ι ά δ α :  "Α! Άντρέπουμι μπάκ, πουλύ. Φουβοϋμη κί νά μή πη-
δικλουθώ, πού τν άντρουπή μ ’.

Δ ή μ η τ ρ α :  Τώρα νά ποΰμιν κι γιά τά στουλίδια. Μούπι συμπιθιρά
Καλούδα, τά στουλίδια θά τά φέρ’(η) παντριμέν’(η,) θυγατέρα τς Λουλού- 
δου, τσιάκ τήν ΙΙασκαλιά! Κι νά τ’() φλέψτιν κι κείναν γκβέτσ’(ι) κι πίττα! 
Μούπι κι τί θά νάχουν: Φουρι,σιά γιά τ’(η) Ντιάντιου: πκάμσου κλουσμένου 
γιά μπουχασέϊνιου, κιντ(η)μένου ’π ’κάτου μί ταρακλή, μιταξέϊνιου κα
φ τά ν ι ι), πουδιά λαχουρέϊνια, κι κουντοΰρια γυαλέϊνια, κι μιά ραμάθα φλου- 
ρούδια κι δυο καρφίτσις!

X ρ ύ σ ο υ: Νά σ’ πώ τί ·θά νάχουμιν κι μεΐς: Πκάμσου τού γαμπρό,
βρακί, ντουλμμάν, άρουλόΐ, φέσ’(ι) μί φούντα, άλ(υ)σίδα άσ(η)μέϊνια, τσι- 
ράπια, ζνάρ’(ι) φλουκουτό, κουντοΰρια. Πκάμσα τήν πιθιρά κι τούν πιθιρό, 
τά κουρίτσι τς διστιμέλια, τά πηδιά τς μαντήλια, κι τς συγγινεΐς οΰλνους 
πιτσέτις. Κι θά τ’ άραδιάσουμιν κι μεΐς κι κεΐν’(οι), νά τά γλιέπουν τά 
κουρίτσια!

Γ ι ά ν ν η ς :  "Αϊντι, ρέ πηδιά, νά πιοΰμιν πάλι μ ί τού γκουμπούζ’( ι)
’πού τού ιμουσκάτου, τού μπρούσ(ι)κου! Κ ί νά πήτι τς συμπιιθέρ’(ο ι), γώ 
θά τς Ιχου τ’ θυγατέρα μ’, ένα πιντόλιρου, έναν μπαχτσιά στού Ντιρι- 
σμάκ’ (ι)ιμι 80 μουρές, κί δώδιικα μισάλις προίκα.

Γ ι ώ ρ γ η ς: "Αϊντι. "Αφσιτι τα τώρα ’φτά, κι’ ας ποϋμι κι κάναν
γκι6ρέτ(ι)κουν χαβάν, κι νά πααίνουμιν.

Χορός Ιος —  Τέριασα μάλι μ’ τέριασα (δυνατά)
■τέριασα συμπεθέριασα (σιγανά)

—  Σήκου, κουρή μ’ νά φέρς νιρό, (δυνατά)
■—·δέ μπουρώ μάλι μ’ δέ μπουρώ (σιγανά)

Σήκου κουρή μ’ νά φουκαλίεισς, (δυνατά)
— δέ μπουρώ μάλη μ’ δέ μπουρώ, (σιγανά)

— ■ Σήκου κουρή μ’ νά πλύνς τ’ άγγειά, (δυνατά)
—  δέ μπουρώ μάλη μ’ δέ μπουρώ, (σιγανά)

—  Σήκου κουρή μ’ ήρθ'ΐ γιακλή σ’, (δυνατά)
— - όπαλα, μάλη μ’, οπαλα! (δυνατά. .  .)

. . .  "I, ι, ι, ΐχου, ΐι, ΐχου.
Χορός 2>ος —  Δω στούν άπάν τού μαχαλά,

—  κόπα —  λάμδα —  δέλτα —  ξί
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—  στούν αλλουν παραπώνου
—  γιά κόπα κι γιά λάμδα,

—  νη κι αγαπούσα ιμιά μικρή
κάπα, λάμδα —  δέλτα, ξί. 

ν’ άξίνη νά τήν πάρου
γιά κάπα κι γιά λάμδα, 

κι αύτ’ άξινι κι πλάτυνι
κάπα, λάμδα —  δέλτα, ξί.

Κι αλλουν καλόν Ιπήρι
γιά κάπα κι γιά λάμδα, 

κι μένα μι ξιαπάργιασι
κάπα, λάμδα — ■ δέλτα, ξί. 

θάν καλαμιά στούν κάμπου
γιά κάπα κι γιά λάμδα, 

δίνουν φουτιά στήν καλαμιά
κάπα, λάμδα —  δέλτα, ξί.

Γ  ι ά ν ν η ς: Κάτστιν τιάρα κάμποσου νά ξιάποστάσουμιν. Χρύσου!
Τί 6ά μας δώης τιάρα;

Χ ρ ύ σ ο υ :  Καμπόσις πιπιτίκις, βρασμένου γλυκό μπάλκαμπα κου-
λουκίιθ’(ι) κι καφέν. Μούτιου, (>άλι κι στούν κόρφους λίγις πιπιτίκις κι πα- 
τλάκις κί γιά τά γκζάνια!

(Ή  Χρύσω προσφέρει δλα αύτά, κι ή Δήμητρα βάζει οπόν κόρφο, τις 
πιπιτίκις. Στό διάστημα αύτό πού δλοι τσιμπολογάνε, ένας, ό πιό καλλίφω
νος, λέγει τό τραπεζικό τραγούδι, «Τρεις άρχοντάδις». ΙΙίνοντας τόν καφέ, 
εύχονται μέ τή σειρά γιά τό καινούριο ζευγάρι).

Β α σ ί λ η ς :  ’Ά ντι, τώρα! Τοιμαστήτιν ούλ’(οι). ΙΙέρασι ώρα!
Θέβγουμιν!

Χ ρ ύ σ ω :  Έ !  κι σεις! Κάτσ-τιν ντέ. Κάμα γλήγουρα εΐνι!
Β α σ ί λ η  ς: ’Ό χ ’(ι) , όχ’(ι) μπούλιου! ’Άλλ’(η) φουρά Οά νάρθου·

μιν πάλι στού νυχτεριού, νά τά ποΰμιν καλύτιρα!
Χ ρ ύ σ ο υ :  ’Έ !  ας εΐνι! δπους Οέλτιν δά!
(Καί δλοι φεύγουν καληνυκτίζοντας καί μέ τήν ευχή: «Νά μάς ζή

σουν —  νά ζήσουν»).



Λ ΕΞΕΙΣ Α ΓΝΩ ΣΤΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ Ν  ΣΕΙΡΑΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ά  ρ ρ α β ώ ν α =  Στό Σουφλί λεγόταν «κέρασμα», σέ μερικά χωριά 
καί σήμερα ιάκόμη, «σέβασμα».

Φ ρ ά σ ι ς =  Σιβάσκι χρύσου μας! Έ μαθτιν;
Μ ο ο σ α ν τ ρ α =  είδος χωνευτής ντουλάπας, 
μ π ο υ χ  τ ι ά δ ι ς == δέματα, μπόγοι μέ ρουχισμόν, 
μ ι σ ά λ α =  υφαντό βαμβακερό τετράγωνο, χρησιμοποιούμενο ώς τρα- 

πεζαμάνδηλο, καί δ ι’ άλλας χρήσεις.
σ-ντ-ρ’ (ι) =  καναπές πρόχειρος, πρωτόγονος, 
π σ κ έ φ  α λ α =  προσκέφαλα, μαξιλάρια.
Τ σ ί λ ς =  Βασίλης.
Τ σ ί λ ι ν α =  Βασίλαινα.
Ν τ ι ά. ν τ ι ο υ —  Τριάδω. 
π 0 ι ν ά =  πουθενά, 
κ ο υ σ ο τι ρ’ (ι)  =  ελάττωμα, 
γ  ι σ ( ι)κ  ι ο υ μ έ ν ο υ ς  =  σεβαστός, 
χ α λ ι ε ύ’(ει) —  ζητάει, γυρεύει, 
σ ι ο υ μ π (7) =  άναδαυλίζω.
μ π ι τ ί σ’ (η) =  τελείωση. ,, ,·
κ ι σ μ  έ τ’ (ι) =  τυχερό, τύχη. 
σ υ ν ο υ ρ ί ζ ι σ η =  παραβάλλεσαι.
ν τ ο ύ α π λ ι ς  —  νόμισμα χρυσουν, τουρκικό αξίας δύο λιρών χρυσών, 
κ ο ύ ζ ο υ μ ’ =  καίη  μου, (λέξις Τουρκ.) 
σ - κ λ - ν τ ί ζ ο υ μ η  =  στενοχωρούμαι. 
σ (η )μ  ά δ ι α =  δώρα άρραβώνος. 
ν τ ο υ ο ό μ α ν α ϊ ο  ι =  εχθροί, 
σ ι ο ν =  όμως, βεβαίως, 
τ σ ( ι) τ  ί σ μ  α τ α =  ιέμπόδια. 
μ ι ζ α β ι ρ λ ί κ ι α  =  κατηγορίες,
φ  α ν ά ε ι ζ  ς =  φωνάζεις ^αναγραμματισμός, όρα Γραμ)κή 1δ)σμών. 

Τόμ. 33ος, σελ. 224). · ;;
5 x 0 1  =  ακούσε, (παράλειψις δ ιφ θ .).
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• κ ά π ο υ  σ’ =  θεία σου. 
ν τ α ή ς  σ’ =  θείος σου.
’π ο ύ τ ο ύ ν =  άπό τόν -
τ σ ι ό λ’ (ι)  =  πάπλωμα, στρώμα,
χ ρ ά μ ’( ι)  —  κουβέρτα, 
φ ο υ κ ά λ σ ι  =  σκούπισε, 
τ σ ι ο υ σ μ έ ς =  βρύση,
θ ά  ν ά ρ 0 ο υ =  Οέ νά έλθω, θά ξαναγυρίσω.
π σ τ ε ύ ο υ  —  πιστεύω, 
μ α λ ή μ’ —  μάνα μου.
σ α μ α λ α τ ζ  έ ϊ ν ι ο υ =  (Σ ά ν  άλατζέϊνιου) =  χρωματιστό ύφα

σμα μέ διάφορα σχέδια.

κ α φ τ άν(ι) =  (κάτω φθάνει) =  εΐδος φουστανιού σέ διάφορες ποι
ότητες: α ) άτλαζέ.ϊνιο, 6) βελουδένιο, γ ) σαμαλατζένιο, δ) σιαγιακένιο, σαν- 
τρατσένιο.

π κ ά ,μ σ ο ν  μ ι ψ α λ ί δ ι α =  υποκάμισο ιμέ μπολντούρες σφηνο- 
ειδεϊς, ωσάν ψαλίδια.

μ π. ο ύ λ ι ο υ — αδελφή μεγαλύτερη,.
μ π ι μ π ι ρ ί τ ο α φέτα ψιομιού, πασπαλισμένη μέ ρίγανη καί

άλας, ή μέ ξηρό δυόσμο κλπ. (Βλέπε φαγητά Σουφλίου, έκδοθησόμενον
προσεχώς).

λ ί ϊ δ α =  λίγδα χοιρινή.
κ ο υ c h μ  ι ρ ί =  τυρί τριμένο μέ ψ ίχα ψωμιού, πιεσμένα σέ πανί.
γ κ ρ α ν τ ί λ δ ι ς  =  θηρία, =  έκ τού Γαλλικού g ran d  =  μέγας, τα

ραχοποιός.
π  α ρ σ τ ι ά —  παρ-έστία =  θέσις κοντά στό τζάκι, ασφαλής καί 

θερμή.

χ α ϊ, ά τ’ ( ι)  =  πρόπυλον οίκίας.
κ ι λ ά ρ’ (ι)  =  αποθήκη τού σπιτιού,
σ α ϊ β «χ ν’(ι) =  υπόστεγο πλόμ. στό σπίτι.
ά μ π ο υ ρ ά  =  στενή λωρίς κατά μήκος τού τοίχου τού σπιτιού, δριον, 

διάβασις πρός τήν αυλή.
τ ς =  τής ( =  παρέχλειψις φωνηέντων ιδε Γραμ)κή Ί δ )  σμών, τόμ. 

33, σ. 204).
π ν ά κ ι α =  πινάκια, πιάτα. 
π ο υ γ ά λ ι α = : αγάλια, σιγά - σιγά.
μ π ο υ λ γ κ ο υ ρ ό π τ α  =  πίττα μέ πληγούρι. ( ’Ί δ ε :  φαγητά 

Σουφλίου).
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γ  ά σ τ ρ α =  Ή το  θολωτό καπάκι, πάνω στό όποιο έβαζαν κάρβουνα 
μέ στάχτη, καί μ’ αυτό σκέπαζαν τό ταψί μέ τήν πίττα γιά νά ψηθή άπό 
πάνω. Γ ιά  τό ψήσιμο άπό κάτω, έβαζαν τό ταψί στήν πυροστιά καί κάτωθεν 
κάρβουνα άφθονα.

ψ έ ν τ  η =  ψήνεται, 
κ α ϊ  τ ι ρ ο ΰ μ ι =  περιμένουμε.
c h ν ί, σ (υ)νί =  ριχό ταψί, μετάλλινο ή ξύλινο, μέ ειδικόν κυκλίσκον 

στό κέντρον, κάτωθεν, ιοστε νά ίσορροπή πάνω στό κεφάλι (διάμ. 0.60 — 
0 .80).

π α γ ο ύ ν’ (ι) =  επίχρυσο·, ασημένιο, ή τενεκεδένιο στρογγυλό έλα
σμα, διαμ. 0.10— 0.15 μ. Ε ίς τό άνω άκρον έφερε τεχνητά άνθη ή χρωμα
τιστά πτερά, στό κάτω άκρον ουρά μυτερή, διά νά είσχωρή στή μαγλίκα καί 
στηρίζεται. Σ τ ις  τρυπούλες πού ήταν γύρω - γύρω, ραβόταν τά φλουριά. 
Τά παγούνια φυλάσσονταν έπιμελώς, καί ήσαν σύμβολον άγνότητος.

φ λ ο υ ρ ο ύ δ ι α =  χρυσά νομίσματα λεπτότατα, αξίας σήμερα 15—  
60 δρχ., άναλόγως μεγέθους καί βάρους.

γ ρ ο υ  σ ο ύ δ’ (ι) =  20) λεπτό ασημένιο, τουρκικό, 
ο ύ χ τ ώ μ ι τ α λ λ ι κ ο ΰ =  νόμισμο δύο γροσίων. 
ε ·ί κ ο υ σ α ρ ο ύ δ’ (ι) =  χρυσό φλωράκι, αξίας 20 γροσίων. 
κ ρ ί ν α —  ταμπακέρα.
δ ι σ τ ι μ έ λ’(ι)  =  μανδήλα χρωματιστή. ( 'Ό ρ α  Τόμ. 33ος, σελ. 265).
π ά ν τ ι τ α =  πάν-τι-τα =  πηγαίνετέ τα. 
π ά σ τ ρ ι ς =  καθαριότητες.
Μ ο ύ τ ι ο υ  =  Δήμητρα.
Μ ο υ τ ι ό ς =  Δημητρός.
σ ι α ρ 6 έ τ α  =  υφαντή λωρίδα υφάσματος, φορουιμένου κάτω απ’ τή 

σαρΐκα.
π ο υ τ ο ύ ρ’ (ι)  =  γιράνιο στενό βρακί.
σ α ρ ί κ α =  στενόμακρο ύφασμα, ως 2 μέτρα, τυλιγμένο γύρο) στό 

μέτωπο.
τ ι ο υ τ ι ο ύ ν ( ι )  =  καπνός, (λέξ. τουρκ.)
ν ι φ έ ς =  σκόνη, άχνη καπνού, προκαλούσα πταρνισμόν, ή άλλως 

ταμπάκος.
ζ ν ά ρ’( ι)  =  ζουνάρι. (’Ό ρα , τί φορούσαν οί Σουφλιώτες. Τόμ. 33ος, 

σελ. 256).
Σ  ο ύ ς =  σιωπή, 
λ ο ύ φ α ξ ι =  σιώπησε.
' ρ ό π ο υ τ ο υ ς  =  θόρυβος (δρα 3ι3ος τόμ. σ. 216 ). 
ν ά ν τ α =  νά είναι τα. 
κ ά τ α - τ  σ τ ο ι =  καθήσατε.
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λ ό ϊ ρ α - λ ό ϊ ρ α =  ολόγυρα - ολόγυρα, 
ρ α μ ά θ α =  όρμάθα 
π ά ν υ =  πήγαινε, 
β ά λ τ ο υ  =  βάλε το. 
ό ά χ λ ο υ —  δάχτυλο.
II ( tv  α ΐ α =  Παναγία, 
σ τ ν Ί  κ-κ λ η α ι ά =  στήν ’Εκκλησία,
γ ι (χ κ λ ή ς σ’ =  αρραβωνιαστικός σου.
ά π’ ο ί  σ ι =  ποΰ είσαι, 
ν ά σ I δ ι ο ϋ ν =  νά σέ ίδοϋν. 
κ ι ρ α σ ιμ έ ν’ (η) =  άρραβωνιασμένη.
θ ά  τ ά ’χ τ ι ν =  θά τά «χετε.
σ ι ο υ ν τ ο ΰ κ’(ι) =  μπαούλο.
0 κ ά ;μ α ς =  δικά μας.
Κ ο υ σ τ α ν τ ι ν ά τ ο υ =  χρυσοΰν νόμισμα μέ τήν εικόνα τών 

Α γίω ν Κων)νου καί Ελένης.
Κ ο υ ζ ο ΰ μ =  καλή μου. 
θ κ ά (Τ α ς =  δικά σας.
γ λ ι έ π ο υ ν == βλέπουν,
ρ ο υ τ ο ΰ ν =  έρωτοϋν. 
ν τ ι ο υ ν γ ι ά ς =  ό κόσμος, ή άνθρωπότης.
■ψ λ ά, χ α μ π λ ά == ψηλά ·- - χαμηλά,
τ σ κ ά λ’ ( ι)  =  τσουκάλι, 
σ τ ά σ τ ι =  σταθήτε. 
μ ι σ ά λ α =  ιμεγάλο τετράγωνο πανί. 
β α μ β α κ ι ρ ό  =  υφαντό ( 2 X 4  μ .), 
κ ο υ κ ο υ ν ί τ σ ι α =  φασόλια.

"*π ν ά κ ι α —  πινάκια, 
χ λ ι ά ρ ι α =  κουτάλια, 
σ ο υ μ ο ΰ ν’ (ι) =  ψωμί όλόκληρο. 
χ λ ι ά ρ α =  κουτάλα ξυλίνη μεγάλη, 
χ λ ι α ρ ό  ν δ ι α =  κουταλάκια.
χ λ ι α ρ ο υ μ ά λ α 0 α =  κουταλοθήκη ξύλινη, μεγάλη μέ δι»ο θέσεις, 
μ π ά-κ'-ρα =  ιμπακίρα =  λέΙβης μεσαίου μεγέθους. Μπακρτσοτιδ’ (ι) 

—  μικρός λέβης. Κ α ζ  ά ν ι =  μέγας λέιβης.
Μ π ρ ο ΰ σ ι κ ο =  κρασί υποδείγματος.
Μ ι  ρ ο ΐ  σ η ς =  Προΰσης Μ. Ά σ ίας, κρασί όχι γλυκό, άλλά δυνατό. 

Γιά νά διατηρηθή γλυκό, έβαζαν σινάπι.
τ σ ι α κ 'ς  — σουγιάς Κολοκοτρωνέϊκος, ποΰ τόν είχαν στό ζουνάρι. Ο ί 

γυναίκες επίσης, δεμένον μέ σπάγγο, άπό τή ζοΰνα.
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Φ α σ ο ύ λ ι α  μ έ  μ π ο> υ λ γ κ ο ύ ρ’(ι) ,—  Ή u t λ α χ ζ ι α
ν ο ·ύ δ ι α  κ.λ.π. "Ορα: Φαγητά Σουφλίου. "Απαντα Οά τά περιγράψωμεν 
προσεχώς, μέ πάσαν λεπτομέρειαν.

κ α τ σ ι ο υ ρ ν τ ί σ τ ι ν =  μή σάς ξεφύγη, μή τον χάσετε,
κ ά μ τ ι ν =  κάνετε,
κ ό σ ι α ξ α =  έτρεξα.
ν τ ά ρ μ α —  ν τ ο υ μ ά ν’ (ι) =  ανω - κάτω.
ζ ά κ α τ α —  πράγματα, αντικείμενα, διάφορα έπιπλα.
ά  λ ά ν (ι) —  ν τ ο υ φ ά ν(ι) =  είς άΟλίαν κατάστασιν, άνω -κάτω .
μ ο ύ τ λ α κ =  δμως, ϊσως, κατά πάσαν πιθανότητα.
τ ο ύ ν κ α ν—ν τ 'ρ —τ σ α =  τόν έπεισα, τόν κατάφερα.
π ο ΰ 0 ι =  όπόθεν.
μ σ ο ύ ρ α =  κούπα βαθειά, μεσαίου μεγέθους.
σ α μ τ  ά λ α ϊ ~  πρωΐ.
τ ο ίί ρ 0 ι —  τοϋ ήλθε.
γ κ ·α τ ζ ι ό λ(ι) =  γαϊδούρι, γενικώς.
γ κ ά τ ζ ι ο ν ς =  γάιδαρος.
κ ά μ. ε ι ν — κάμνει ('αναγραμματισμός).
κ ο υ σ ι ό ρ ι ς =  κοφίνια.
π ι π κ ιό ν ο υ ν τ ι =  αναποδογυρίζουν.
τ σ ι α τ σ ι α ν ί σ ο υ ν =  συνθλίψουν.
λ ι ά κ « τ α  =  έντόσθια.
π ο ό λ σ τ ο υ =  πώλησέ το.
γ ι « β (ί ν κ ο υ —  ήσυχο.
μ—λ α ί μ κ ο υ =  πειΟήνιον, υπάκουο.
χ (X ϊ () (χ ν ’(ι) — ζώο.
κ ι  σ έ =  γωνία.
τ σ ι ό λ’(ι) —  στρώμα, πάπλωμα, 
φ λ ά δ α =  βιβλίο, φυλλάδα. 
χ ο υ ρ α τ έ ψ α υ μ ι ν  =  συζητήσουμε, 
σ ύ ν ο υ ρ ο υ =  δριον, μεγάλη εορτή.
τ ζ ι α μ π ρ ά ν (ι) =  σπασμένο σταμνί, ή τσουκάλι πού χρησιμοποι

είται για τό τάϊσμα καί πότισμα ορνίθων.
κ ι ο ά σ ο υ ν =  συνήθεια τών παλαιών Σουφλιωτών νά προσφέρουν

διάφορα δώρα κατά τάς μεγάλας έορτάς: Χριστούγεννακ ΙΙάσχα κλπ., οτίς
νύφες καί τά «κουμπαρούδια».

II ο υ σ τ ό λ ς =  ’Απόστολος.
μ ι τ ζ ί τ’ (ι) =  νόμισμα τουρκικό αξίας πέντε γροσίων.
σ(η)μ ή τ ι α =  είδος κουλουριού φούρνου, μαλακό, γυαλιστερό, χωρίς 

σουσάμι. Τό είχαν περί πολλού!
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ft γ ή τ ι =  ίδήτε.
0 κ ή μ’ =  ίδική μου. 
γ κ β έ τ σ(ι) =  γιοβέτσι. 
τ ο ΰ  κ ι ν τ ί =  τό απόγευμα.
Μ σ ο υ χ (ό ρ’(ι) =  Μεσοχώρι. Συνήθεια υπήρχε νά χορεύουν κάθε

Κυριακή, απόγευμα, οί νέοι καί αί νέαι στις τρεις πλατείες, κυρίως: <<Γελα- 
δαριά», Μσουχώρ’( ι) , καί Σαρμπ-νάρ’(ι) . Σήμερα χορεύουν μόνον κατά 
τήν ήμερα τών Άπόκρεω. 

μ π ά κ =  όμως.
μ π ο υ χ α σ έ ϊ ν ι ο υ =  κόκκινος χασές. "Ύφασμα, άπό χασέ κόκ

κινο.
τ α ρ α κ λ ή  =  νήμα τρίκλωνο, μέ τρία χρώματα, 
λ α χ ο υ ρ έ ϊ ν ι ,  ο υ  =  ’Ινδικό ύφασμα, άπό τή Λαχώρη, πόλιν τών 

’Ινδιών, μισομάλλινο, λεπτό.
κ ο υ ν τ ο ύ ρ ι α γ υ α λ έ ϊ  ν ι α =  παπούτσια λουστρίνια, γυαλιστερά. 
ι1 τ ο υ λ α μ ά ν —  γελέκο άπό ύφασμα υφαντό, 
ά ρ ο υ λ ό ΐ —  ώρολόγι.
ζ ν ά ρ’(ι) φ λ ο υ κ ο) τ ό =  ζωνάρι χνουδωτό πολυτελείας.
μ, ο υ σ κ ιί τ ο υ =  μυρωδάτο, άπό σταφύλια σχέτα μυρωδάτα.
μ ιί λ η, μ' — μάνα μου καλή.
ά γ γ ε ι ά =  άγγεία, πιάτα, σκεύη μαγειρικής.
ό π α λ α — σηκυινομαι πηδηχτά.
ν’ ά ξ ί ν η =  ν’ αύξήση, νά μεγαλώση.
ξ ι α π ά ρ ι α σ ι=  έγκατέλειψε.
π ι π ι τ ί κ ι ς =  σπόρια, πασατέμπος.
κ ά τ σ-τ ι ν =  καθήσατε.
χ α β ά ς  —  τραγούδι.
ν η χ ό ς —  (ή χ ο ς )=  τραγούδι.

Χ Ρ Ι Ι Σ Τ Ο Σ  I IΑ Γ ΙΑ Σ Τ Α Μ Α Τ ΙΟ Υ — Μ ΙΙΑ Μ ΙΙΛ  Α1ΤΓΙΣ



ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Π ΡΟ ΕΔΡΟ Υ  Κ Α Ι ΔΙΟ ΙΚ Η ΣΕΩ Σ 
ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ ΚΕΝΤΡΟΥ

Άναγνωσθεϊσα κατά τήν άνά διετίαν καλουμένην Γενικήν Συνέλευσιν τών 
μελών τής (>ης ’Οκτωβρίου 1965 είς τήν αίθουσαν τής όδοΰ ’Ακαδημίας 96.

Ε Κ Θ Ε ΣΙΣ  ΕΠ Ι ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜ ΕΝΩΝ 1963 ΚΑΙ 1964 

’Αγαπητοί φίλοι,
Έμφανιζόμεθα καί πάλιν, ιμέ τετράμηνον δικαιολογημένην καθυστέρη

ση', ένώπιον ττής Γενικής Συνελεύσεως, ίνα, σύμφωνα μέ τήν άπό ετών καθι- 
ερωθείσαν συνήθειαν, λογοδοτήσωμεν διά τά πεπραγμένα τών ετών 1963 καί 
1.964 μετά τοΰ ’Ισολογισμού καί τής Έκθέσεως τής Τριμελούς Ε ξελεγκτι
κής ’Επιτροπής καί ΐνα ή Συνέλευσις, αφού ύποβάλη τάς τυχόν παρατηρή
σεις της, καταλήξη είς τήν έγκρισιν τών συντελεσθέντων ύφ ’ ημών.

'Ως είναι γνωστόν, τό Θρακικόν Κέντρον, εύρίσκεται αύστηρώς μακράν 
τής πολιτικής. Τούτο, όχι μόνον δέν έβλατμε, κατά τά διανυθέντα έτη, τήν στα
διοδρομίαν του, άλλ’ απεναντίας, μέ άποκλειστικούς σκοπούς τήν προώθησιν 
καί άνάπτυξιν τού έργου αύτού, άλλά καί μέ μίαν κυρίως άκαταπόνητον, άμε- 
ρόληπτον καί καρποφόρον προσπάθειαν, ή Όργάνωσίς μας κατέστη σεβαστή, 
ένισχυομένη μετά προθυμίας παρά τών αρμοδίων έκάστης Κυβερνήσεως, κα
τέληξε δέ είς τήν άναγνώρισιν τών προσπαθειών καί έπιδιώξεών της καί είς 
τήν σημερινήν άνοδικήν πρόοδον.

Ευρισκόμενοι, ιέ,ν τοότοις, μακράν τής πολιτικής, δέν έπαόσαμεν άπό τοϋ 
νά εϊιμεθα καί ήμεΐς οί Θράκες γνήσιοι "Ελληνες καί φλογεροί πατριώται, I- 
χομεν δέ ύποχρέωσιν νά παρακολουθώμεν τήν γενικήν κατάστασιν, ήτις έν- 
διαιφέ.ρει, έστω καί είς μικρόν ποσοστόν, τά άφορώντα τό ήμέτερον Σωματεΐ- 
ον. Άτυχώς, ή παγκόσμιος ειρήνη δέν εύρίσκεται σήμερον είς όμαλήν οδόν, 
ένώ δι’ αυτής θά είναι δυνατόν νά παγιωθή ή γαλήνη καί ή ησυχία τοΰ κό
σμου κατ’ ευχήν όλων τών κατοίκων τής ύφηλίου.

Τό Θρακικόν Κέντρον άπό τής ίδρυσεώς του, ύστερον άπό τεσαρακον- 
ταετή άπρόσκοπτον καί συνεχή βίον, δύναται νά εΐπη ότι μέ ήρεμίαν καί ζη
λευτήν σύμπνοιαν καί συνεργασίαν τών άποτελούντων αύτό Θρακών, έπιτε- 
λεΐ ένα ,έΟνικοκοινωνικόν εργον κατά πολύ άνώτερον και γονιμότερον εκείνου, 
είς τό όποιον, οί λαβόντες τήν πρωτοβουλίαν διακεκριμένοι ίδρυταί συμπολϊται, 
εΐχον άρχικός άποβλέψει.
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Διά τάς επιδιώξεις κα'ι τά επιτεύγματα μας κρατούνται ενήμερα τά δύο 
κυβερνώντα συμβούλια, ήτοι τό 24μελές Α)κόν Συμβούλιον κα'ι ή ΰπ’ αύτοΰ 
κυρίως οριζόμενη πενταμελής ιΔιευΟύνουσα Επιτροπή, ήτις τακτικά κα'ι είς 
πάσαν ανάγκην συνεδριάζουσα, λαμβάνει εν λεπτομερείς γνώσιν καί εγκρίνει 
καί αΰτη όσα προγραμματίζονται καί τάς έκάστοτε Αποφάσεις. ΙΊερίληιψιν τού
των παρέχομεν διά τών κάτωθι, κατά κεφάλαιον ανακοινώσεων, ΐνα λάιβη γνώ- 
(Τΐν καί ή ['ενική Συνέλευσις:

Α ')  «Β Ρ  A Κ I Κ Α»

Δέν πρέπει νά λησμονήται ,οτι δ πρωταρχικός σκοπός τής ίδρύσεως καί
ή βάσις τής ΰπάρξεως καί λειτουργίας τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, έστηρίχΟη- 
σαν ανέκαθεν είς τήν έκδοσιν τοΰ ιστορικού, Ιπιστημονικοΰ καί λαογραφικοΰ 
Συγγράματός μας τά «Θρακικά», πρός ίδιάσωσιν καί διαιώνισιν τής ιστορίας 
τής αρχαίας καί νεωτέρας Βράκης. Τό Σύγγραμμα τούτο όχι μόνον δέν διέ-
κοψε, κατά ττήν ΙΟετή σταδιοδρομίαν, τήν συνεχή του ίκδοσιν, άλλά καί διά
σημαντικής δαπάνης καί καταλλήλου πλουτισμού είς ύλην τών περιεχομένων 
του, δύναται, χωρίς υπερβολήν, νά ΰποστηριχΟή, όπ κατέλαβε σημαίνουσαν 
Οέσιν μεταξύ τών έΟνολογικώς ,καί κατά περιοχάς ασχολούμενων ομοιογενών 
εκδόσεων καί τούτο έχει ,άναγνωρισΟή τόσον παρά τής ’Ακαδημίας Άθηνοιν 
καί τής έν 1 Ιαρισίοις Εταιρίας, αίτινες ,έβράβευσαν τούτο, άλλά καί παρά δια
φόρων έλληνικών καί ξένιον όργανιόσειον.

Κατά ττ]ν βιαρεύσασαν διετίαν, διά δαπάνης δρχ. (>ι3. 1 ΗιΓ>, έκυκλοφόρη- 
σαν δύο νέοι Τόμοι, οί 37ι:ς καί 38ος, συνεπληρώΟη δέ, καί ή ύλη διά τήν 
έναρξιν έκτυπώσεως τού 39ου, ούτινος, έλπίζομεν προ τής λήξειος τού τρέχ. 
έτους νά έχη τερματισΟή ή κυκλοφορία. Αί εκδόσεις μας αύται «ναφέρυνται:

Τ Ο Μ Ο Σ  37ος: Είς φωτογραφίαν καί βιογραφίαν Μητροπολίτου 
Σάμον Ειρηναίου· Φωτογραφίαν καί βιογραφίαν ΙΙρωΟιερέως Α. Καλλιμά
χου Συλλογήν όλο,κληρωμένης Ιστορίας Λιδυμοτείχου μετά 17 εικόνων υπό 
Α. Μανάκα Έ ν α  απρόσμενο ταξεί.δι μέ διαδρομήν Θρακικών πόλεων μέχρι 
Σ  αμμακοβίου μετά 19 εικόνων ΰπό Θ. Κιακίδου— Διοικητικά Βρακικού Κέν
τρου (Συνέχεια  μηνύματος πρός τόν απανταχού Ελληνισμόν)— Α ««γραφικά 
Σουφλίου ΰπό Χρήστου ΙΙαπασταματΐυυ— Μπαμπαλί.τη,

Τ  Ο Μ Ο Σ  38ος: Έ ν  αρχή τού Τόμου, έπ’ ευκαιρία τής εκατοντα
ετηρίδας, έμφανίζεται φωτογραφία μετά καταλλήλου σημειώματος διά τόν Με
γάλου "Ελληνα ’Ελευθέριον Βενιζέλον, έν συνεχεία, φωτογραφία καί βιογρα
φία τού Πρωθιερέως Λ. Καλλιμάχου, Βρακός έκ Μαδύτου, είς τιμήν καί ιινή- 
μην τού όποιου αφιερούται ό Τόμος οΰτος ΰπό τόν τίτλον «Διδάγματα από τήν 
’Εθνικήν Διχόνοιαν», μέ αφορμήν τήν συνοδείαν του ώς γραμματέως τού Οι
κουμενικού Π ατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, κατά τήν είς ευρωπαϊκά; πρω-
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τευούσας περιοδείαν του. Ό  Τόμος ούτος, πολύτιμον Ιστορικόν στοιχείου, ε- 
χει έπαινεθή παρά πάντων, περιγράφει δέ έκ πρώτης χειρός τάς γνιίιμας 
τών τότε Πρωθυπουργών ’Αγγλίας καί Γαλλίας ώς πρός τήν απώλειαν τής 
Μ. Άσίας, τοΰ Πόντου καί ιμέρους τής Θράκης. Περιέχει έπίσης καί Διοικη
τικά τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, μέ κρίσεις καί σχόλια έ,πί τοΰ συντελυυμέ.νυυ 
έργου μας.

Ή  ώς άνω Εργασία συνεχίζεται, ό δέ νέος 39ος Τόμος, οΰτινος ήρ'ξατο 
ή Εκτύπωσις, -θά περιλάβη, έκτος τών -μετά θάνατον συνεχιζόμενων Εκδηλώ
σεων υπέρ τεΰ πατρός Καλλιμάχου, καί φωτογραφίαν μετά βιογραφίας κλπ. 
λεπτομερειών διά τήν ζωήν καί τήν δρασιν τοΰ έκ Διδυμοτείχου Α. Θράκης 
Ευγενίου Εύγενίδου, όστις μέ τήν μεγάλην περιουσίαν καί τήν εξαιρετικήν 
πατριωτικήν δραστηριότητα, του, ώφέλησεν ολόκληρον τήν Ελλάδα, κυρίως δέ 
μέ τό είς πολλάς χώρας έμπόριον ξυλείας, μέ τά ΰπερωκεάνεια σκάφη του 
καί μέ τό τελευταίως άνεγερθέν Επιβλητικόν μέγαρον επί τής λεωφόρου Σ υγ- 
γροΰ τών ’Αθηνών «ΙΔΡΥΜ Α ΕΤΓΕΝ ΙΟ Ύ  ΕΤΙΈ Ν ΙΛ Ο Τ », μέ σκοπόν τήν 
διά παντός τρόπου ένίσχυσιν τής τεχνικής Επαγγελματικής έκπαιδεύσεως τών 
έλληνοπαίδων. Ε ίς τόν 39ον έπίσης Τόμον θά καταχωρισΟή καί λαογραφική 
μελέτη Σουφλίου Χρ. Ηαπασταματίου— Μπαμπαλίτη, καθώς καί φωτογρα
φία μετά βιογραφίας τοΰ Θρακός κ. ’Αναστασίου Τερζή, ευεργέτου τής πα
τρίδας του Σαμοθράκης, ώς ή έκεϊθεν άνταπόκρισις. ’Επίσης περιλαμβάνονται 
Διοικητικά μετά τοΰ Ισολογισμού κλπ„ τής χρή,σεως β3 καί 04, ανακοινώσεις, 
Εφημερίδων, συγχαρητήριοι καί ευχαριστήριοι Επιστολαί, ό προγραμματισμός 
μας διά τήν νέαν διετή έναρξιν τοΰ φιλανθρωπικού τομέως, ώς καί παν σχε
τικόν μέ τήν κοινωνικήν καί έν γένει δράσιν τοΰ Σωματείου μας. Ή  δαπάνη 
τοΰ Τόμου τούτου ίιπολογίζεται δτι θά έγγίση τάς δρχ. 40.000 περίπου, 
λόγω τής διά νόμου αύξήσεως τών εργατικών καί τοΰ χάρτου, πολλών 
κλισέ κ.λ.π.

’Έχοιμεν επίσης αποκτήσει, πάλιν άπό χειρόγραφα Καλλιμάχου, ένδιαφέ- 
ρουσαν περιγραφήν τών πρώτων ελληνικών κοινοτήτων Νέας 'Ύόρκης καί 
έν γένει ’Αμερικής, καθώς καί τοΰ ελληνικού τύπου μέ τάς κομμάτι,κάς διαι
ρέσεις καί Εξοντωτικούς διαπληκτισμούς είς βάρος τής ενότητας καί παιδείας 
τοΰ αποδήμου ελληνισμού. Φαίνεται δτι δ έκλιπών συμπατριώτης προέβλεψε 
νά ιάναπληρώση καί τήν ανυπαρξίαν Θρακών, οιτινες, παρά τάς υποσχέσεις 
των, αντιπαθούν νά κοπιάσουν καί νά γράψουν δσα Ενδιαφέρουν τόν τόπον 
των. Ή  ύλη αυτη θά δημασιευθή προ τής λήξεως τοΰ 19<>ι(> είς τόν ΙΟόν Τό
μον, διότι μάς Εστάλη ήδη λαογραφική ύλη έκ Σαμοθράκης καί αναμένεται 
υπεσχημένη τοιαύτη έκ Ξάνθης καί Όρεστιάδος Λ. Θράκης.

Εμφανίζεται, έν τούτοις, ατύχημα, ώς πρός τήν συνολικήν ομαλήν περαι
τέρω σταδιοδρομίαν τοΰ Συγγράματος τά «Θρακικά». Τούτο, διότι μέ τήν 
άκαταστασίαν τών μεταφορών είς τρία γραφεία, μέ τήν δυσχέρειαν τακτικής
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κατά Τόμους ταξιναμήσεως και τήν έλλιπή τή.ρησιν βιβλίου Βιβλιοθήκης, έ- 
δημιουργήθη, προϊόντος τοϋ χρόνου, ένα ουσιαστικόν κενόν προ τής σειράς 
τοΰ 38ου Τόμου καί έχουν ιέξαντληθή ή όλασχερώς ή μέ .άριθμοΰς Τόμων 
ούτε έκ πέντε βιβλίων, περί τούς 15 Τόμοι, οΐτινες ιδταν ζητούνται, είναι αδύ
νατον νά συμπληρώσουν πλήρη σειράν. Οϋτω, τό πανταχόθεν διαφημισθέν 
καί βραβευθέν Σύγγραμμά μας είναι δύσκολον νά συνέχιση τήν ϋπαρξιν καί 
πορείαν του μέ ένα τοιοϋτον σημαντικόν ρήγμα. Φυσικόν άλλωστε Οά ήτο κατά 
τήν διαδρομήν τής 40ετοΰς έκδόσεώς του νά έμφανισθοΰν τοιαΰται ελλείψεις, 
είτε έξ ιάμελείας είτε έξ ιάκαταστασίας διά τής παρόδου τόσων δεκαετιών. 
Συμπέρασμα: Ή  άνατύπωσις τών Ιλλειπόντων Τόμων καθίσταται επιβεβλη
μένη κυρίως διά νά έπανέλθη ή «ρτιότης τοΰ Συγγράμματος, άλλά καί διότι 
εκτός τών ζητούντων τήν πλήρη σειράν, πρέπει καί οί διανοούμενοι καί οί 
άνθρωποι τών γραμμάτων νά αντλούν πηγάς, αί Δημόσιαι Βιβλιοθήκαι νά 
είναι συμπεπληρωμέναι καί κυρίως νά ένημερώνηται διά τής προωθήσεως καί 
άναγνώσεως τής θρακικής ιστορίας του καί β μαθητικός κόσμος τής κατώ
τερα; κυρίως ιέ.κπαιδεύσεως. Λυτός άλλωστε καί δ κυριώτερος σκοπός τής 
έκδόσειός τοΰ Συγγράμματος. Γίνεται .μάλιστα σκίψις διά τάς πτωχάς περι
φέρειας δταν έπεκταθή ή ’( )ργάνωσίς μας, νά δημιουργηΟοΰν καί μικραί 
Δέσχαι συγκεντρώσεως εΐίς διάφορα έπαρχιακά κέντρα, αΐτινες φυσικόν νά 
προαγάγουν τήν είς κατώτερα έπίπεδα άνόπαρκιον σχείδόν πνευματικήν άνά- 
πτυξιν τών νέων καί ίδίφ τών μαθητών, ιός τούτο έγίνετο ήδη είς Διδυμό- 
τειχον.

Κατόπιν τών ανωτέρω έκτεθέντων, προέβημεν εις συστηματικήν έρευναν 
μελέτης τής άνατυπώσιεως. Ευτυχώς, φίλοι μας καταγινόμενοι μέ όμοιας ερ
γασίας, εύγενώς δέ καί ή έν Ά θήναις ’Αρχαιολογική Ε τα ιρ ία , μάς υπέδει
ξαν, ότι αντί τής πολυδαπάνου άνατυπώσεως διά στοιχειΟθ.ετήσεως, Οά ήτο 
δυνατόν νά καταφύγωμεν είς φωτογράφησιν (ΦΩΤΟ - Ο Φ Σ Ε Τ ) μέ ποσόν 
κάτω τοΰ ήμίσεος τής άπαιτουμένης διά στοιχειοθέτησιν δαπάνης καί μέ 
αριθμόν, δσιον μας είναι χρήσιμα, άντιτύπιον. Π αρ’ δλα δμιος αυτά ή δαπάνη 
είναι σημαντική, διά τήν άνατύπωσιν δέ τών' 16 Τόμων Οά προσέγγιση, τό 
ποσόν τών 'δρχ. 200.000 περίπου. Ταύτην -Οά καλύψωμεν τμηματικώς, τόσον 
έκ τοΰ περισσεύματος τοΰ προϋπολογισμού μας, άλλά καί έν ανάγκη άπό τό εις 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν απόθεμά μας καί μέ τήν έλπΐόα νά προκαλέσωμεν 
τό ιένδιαφέρον καί άλλων πηγών, διότι σοβαρώς πιστεύο,μ,εν δτι ή τοιαύτη 
άνατύπωσις καθίσταται επιβεβλημένη καί διά τό γόητρον τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου, άλλά καί διά τήν φήμην τοϋ Συγγράμματος. Τό ζήτημα έπείγει, ευ
τυχώς δέ καί τά άλλα μέλη τής Διοικήσεως συνεφώνησαν προ πολλοΰ έπί 
τοΰ θέματος.
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Β ) Φ ΙΛ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΚ Ο Σ  ΤΟ Μ ΕΤΣ

Ώ ς  νά μή ήρκει ή τοιαύτη διά τόν εκδοτικόν τομέα ένασχόλησις, ή Δι- 
οίκησις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, άπό τάς άρχάς τοΰ 190(3, ώς άνεφέρθη έν 
συντομία είς τήν προηγουμένην λογοδοσίαν, έλαβεν απόφασιν ί/να συστηματο- 

ποιήση τόν τομέα φιλανθρωπίας εις εΰρυτέραν κλίμακα, διά διαθέσεως ση
μαντικού ποσοΰ πρός προικαδότησιν πτωχών νεανίδων έκ Θράκης, έγκατεστη- 
μένων είς χωρία τών περιοχών της, διά ιδρχ. 5.000 είς εκάστην, συνάμα δέ 
νά πραβή είς τήν βράβευσιν τελειοφοίτονν Γυμνασίων (ήδη Λυκείων), τής 
Θράκης, διακρυθέντων δ ι’ έπιμέλειαν καί ήθος μέ δρχ. 2.000 είς έκαστον 
κατά τό τέλος της σχολικής περιόδου.

Ή  τοιαύτη επέκτασις δέν ήτο κάτι τό άπλοΰν καί ευχερές, διότι επε- 
βάλλετο νά γίνη ή κατάλληλος προεργασία, λεπτομερής έλεγχος καί έρευνα 
πρός άνεύρεσιν απόρων είς χωρία υποψηφίων καί ΐνα τεθοΰν αί βάσεις έπιλο- 
γής δ ιά  τοπικών είς εκάστην περιοχήν παραγόντων. Ε ίς τόν τομέα τοΰτον 
διμ συστηματικής ιέργασίας έπετευχθη ή έξεόρεσις τών καταλλήλων προσώ- 

, πων, άτινα ΰπέιβαλον τά δικαιολογητικά των είς τάς Έ πιτροπάς υποδείξει 
τών 'Ιερέω ν καί Προέδρων Κοινοτήτων, προκειμένου διά τάς προικοδοτή
σεις, καί τών Γυμνασιαρχών καί Καθηγητικών Συλλόγων 'διά τάς βραβεύσεις 
καί οΰτω τό έργον ιέπροχώρησιεν επί στερεών καί άδιαβλήτων βάσεων, χωρίς 
νά δημιουργηθή μέχρι τοΰδε οΰδέν παράπονον. Έ κ  τοΰ μέχρι σήμερον καί 
είί; αρχικήν κλίμακα αποτελέσματος καί τοΰ 'ένθουσιασμοΰ, δστις προεκλήθη 
διά συγκεντρώσεων μέ έπικεφαλής τούς Μητροπολίτας, Νομάρχας, εκπρο
σώπους τοΰ Στρατοΰ, Γυμνασιάρχας, Καθηγητάς, Προέδρους ’Οργανώσεων 
κα;ί Κοινοτήτων καί πλήθους κόσμου, όχι μόνον διεφημίσθη καταλλήλως διά 
τών τοπικών έφημερίδων, ραδιοφωνικών έκπομπών, ομιλιών τών εισηγητών 
μας κλπ. έκίδηλώσεων, τό γεγονός, άλλ’ έδημιουργήθη αυτομάτως πλέον έδα
φος πρός περαιτέρω Ιπέκτασιν τής τοιαύτης προσπάθειας μας, ήτις δέν περι- 
ωρίσθη είς τά άναφερθέντα δύο μόνον θέματα, αλλά κατ’ απόφασιν τής Δ. 
’Επιτροπής, διετέθησαν καί άλλα μικροποσά έπειγούσης ανάγκης, άτινα πρέ
πει νά συνεχισθοΰν, είς διάφορα τοπικά Σωματεία, καθ’ ύπόδ-ειξιν Μητρο
πολιτών καί τών τοπικών μας έπιτροπών, δταν ταΰτα έπιτυχώς δρουν, πρός 
ένίσχυσιν τοΰ έργου των. Θά ήτο βεβαίως ?ουπηρόν έάν άνεκόπτετο ή πρόοδος 
τοΰ τομέως εύποιΐας, διότι, μέ τήν ανέχειαν άπό τήν όποιαν μαστίζεται, ό 
παραμεθόριος ίόίφ πληθυσμός, τών δύο κυρίως Νομών, ίσως δέ καί τριών ή 
τεσσάρων άλλων, ή παρεχομένη πενιχρά ένίσχυσις ιεΐναι διά τούς ανθρώ

πους αυτούς πραγματική παρηγοριά, δτι υπάρχουν καί πρόσωπα, ατι- 
να φροντίζουν διά συμπατριώτας, άποκλήρους τής τύχης. Μάς έταλαι- 
πώρησεν ή σκέψις διακοπής ενός έργου, δπερ ήρξατο μέ τόσους κόπους 
καί μέ άρίστους οιωνούς, δταν ή γενική οικονομική κατάστασις ιέπέβαλλε

14
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περιορισμούς και περικοπάς χάριν οικονομιών. Ευτυχώς, ό οδικός μας προ
γραμματισμός διετήρησε περίπου, έ'στω καί μέ δυσκολίαν καί καθυστέρησιν, 
τάς χορηγίας της υπό έλεγχον χρήσεως, δμοίων κονδυλίων, μέ έξασφάλισιν 
δέ καί άλλων πηγών, αιτινες ήλθον ειίς έπιικουρίαν τοΰ έργου μας. Κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον αί προβλέψεις τής διετίας 1965— 19Θ6, σύμφωνα μέ τάς δο- 
θείσας είς τούς ενδιαφερομένους δδηγίας, θά διατηρηθούν, μέ λεπτομερεια
κός τινας παραλλαγάς, εις τά ίδια δρια τής ΰπό κρίσιν περιόδου.

ιΠεριωρίσθημεν, έπί τοΰ παρόντος, είς τούς έπιδείξαντας ιδιαίτερον εν
διαφέρον Νομούς "'Εβρου, Ξάνθης καί ίσως Ροδόπης, Δράμας κλπ., δεδομέ
νου δτι έκεί είναι έγκατεστημένοι συμπαγείς Θρακικοί πληθυσμοί. ’Εάν είς 
τό μέλλον ιέμφανισθοϋν καί άλλα κατάλληλα πρόσωπα είς Β. 'Ελλάδα, έκ τής 
έξελίξεως καί τοΰ απολογισμού τής άρξαμένης διετίας καί τής οικονομικής 

έν γένει καταστάσεως, θά έξαρτηθή περαιτέρω συζήτησις διά νά ικανοποιη
θούν δ,μαιαι αιτήσεις. Ail καταρΐισθεΐσαι έπιτραπαί είς Άλεξανδρούπολιν, 
Λιδυμότειχον, Ό ρεστιάδα, Ρύζια, Σουφλίον, Φέ,ρρας, Σαμοθράκην, Ξάνθην, 
Σταυρούπολιν, Κομοτηνήν καί Δράμαν αριθμούν 440 μέλη, ένώ τά μέλη τών 
Αθηνών ανέρχονται είς 428, έξ ών τά πλείστα δωρηταί καί δωρήτριαι. 'Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον τά μέλη τοΰ Θρακικού Κέντρου ανέρχονται είς 569, μέ προ
οπτικήν δτι θά ύπερβοΰν τά 000. Ο ί αριθμοί ούτοι, οίτινες είναι φυσικόν νά 
υπόκεινται είς αυξομειώσεις, είναι, Ενδεικτικοί τής υποδοχής καί τής πραγμα- 
τοποιήσεως μιας σοβαρωτάτης Εργασίας. Ή  έγγραφή, διά τής άσημάντου 
ΟΟδράχμου καταβολής Ετήσιας συνδρομής (σύν δρχ. 10 Εφ’ άπαξ δικ. εγγρα
φ ή ς), έχει τήν έννοιαν συμβολικής συμμετοχής. Διά δέ τοΰ δεκαπλασιασμού 
τών μελών, τό Θρακικόν Κέντρον αποκτά μεγαλύτερον γόητρον καί Εγγυή
σεις περί άμεμπτου λειτουργίας καί άξιολόγου έκτελέσεως τοΰ έργου του. 
Επικεφαλής τών αποτελεσμάτων εΰρίσκονται σήμερον δ Ν. "Εβρου μέ 190 
μέλη, δ τής Ξάνθης μέ 185 μέλη, οί τής Ροδόπης καί Δράμας μέ 55 μέλη, 
τελευταίως συγκροτηθέντες. Αί ευοίωνοι προβλέψεις μας αύξήσεως τών με
λών, ώς έπί τό πλεΐστον, έξαρτώνται άπό τά κατάλληλα πρόσωπα, ανάλογοι 
δέ θά είναι καί αί διαθέσεις χρηματικών ποσών είς έκαστον Νομόν.

Μέχρι τοΰ ’Ιανουάριου 1965 διετέθη διά τούς τέσσαρας τελευταίους Τό
σους τών «Θρακικών» καί διά τόν φιλανθρωπικόν μας τομέα ποσόν έκ δραχ
μών 425.315, σύμφωνα μέ τούς φακέλλους μιας έκάστης χορηγίας, μετά 
πλήρων δικαιολογητικών αποδείξεων είσπράξεως τών ποσών, ληξιαρχικών 
πράξεων γάμων, πρακτικών τών τοπικών μας Επιτροπών κλπ. Τά στοιχεία 
ταΰτα εΰρίσκονται είς τάς κατά τόπους Επίτροπος καί είς τά γραφεία μας, 
είναι δέ είς τήν διάθεσιν παντός έπιθυμοΰντος νά λάβη γνώσιν.

Ά π ό  τής ένάρξεως έξ άλλου τής νέας περιόδου διετέθη μέχρι σήμερον 
( ’Ιανουάριος —  ’Οκτώβριος) έπί πλέον ποσόν δραχ. 140.000 διά τούς
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άνω σκοπούς, έκτος 40.000 περίπου δρχ. αξίας τοΰ ΰπδ έκτύπωσιν 39ου 
Τόμου.

Γ ) Σ Τ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ε ΙΣ  Κ Α Ι Ψ ΤΧ Α ΓΩ ΓΙΑ  ΤΩΝ Μ ΕΑΩ Ν:

Έπραγματαποιήθησαν καί κατά τήν διαρρεύσασαν διετίαν, σύμφωνα μέ 
άπό έτών καθιερωμένην άπόφασιν καί κατ’ άπαίτησιν πολλών μελών, δύο 
συγκεντρώσεις τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου, ή πρώτη τήν 12 ’Ιουνίου 1964 καί 
ή δεύτερα τήν Ιην ’Ιουνίου 1965 είς τό Ξενοδοχεΐον Α Τ Η Ε Ν Ε Ε  PA LA C. 
Κατά τήν περυσινήν συγκέντρωσιν παρευρέθησαν 134 πρόσωπα, ένώ κατά 
τήν ιέφετεινήν περί τά 170, έκ τών τακτικών μελών, τοΰ 24μελοΰς Δ)κοΰ 
Συμβουλίου, μετά τών οικογενειών των καί άλλων φίλων τών Θρακών κατά 
σύστασίν των. Τήν έφετεινήν συγκέντρωσιν μας προσκληθέντες έτίμησαν διά 
τής παρουσίας των 'έξ έν ένεργείφ 'Τπουργοί, ό Δήμαρχος ’Αθηναίων, ό 
Νομάρχης ’Αττικής, Βουλευταί, τρεις πρώην 'Τπουργοί τής σημερινής Κυ- 
βερνήσεως, καί τρεις πρώην τής προηγουμένης, άνθρωποι τών γραμμάτων, 
διαφόρων ’Οργανώσεων, ανώτατοι υπάλληλοι 'Υπουργείων καί πολλά έπίλεκτα 
μέλη τής αθηναϊκής κοινωνίας. Ή  συγκέντρωσις, κατά κοινήν δμολογίαν, 
έστέφθη υπό πλήρους έπιτυχίας καί έπηνέθη ή όργάνωσις τής δεξιώσεως, 
εύρεΐα ιδέ καί εΰφημοτάτη έγένετο μνεία τοΰ παρά τοΰ Θ. Κέντρου συντελου- 
μένου έθνικοκοινωνικοΰ έργου.

1) Κατόπιν τής έπιτυχίας τής άνω δεξιώσεως, προτείνομεν δπως θε- 
σπισθή καί έτερον είδος ψυχαγοογίας, πρέπει δμως νά άναλάβουν τήν όργά- 
νωσιν αυτής τουλάχιστον οί νέοι καί τά νέα μέλη τής Διοικήσεως.

2) ΙΙροσπάΟειά μας έξ άλλου πρός τέλεσιν πολιτικοΰ μνημοσύνου, είς 
μνήμην τοΰ έν ’Αμερική άποβιώσαντος Πρωθιερέως Δ. Καλλιμάχου, έν συνερ- 
γασίφ μετά τοΰ έδώ Σωματείου Μαδυτίων «'Ο Ελλήσποντος», πατρίδος τοΰ 
μεταστάντος, δέν έπραγματοποιήθη μέχρι τοΰδε.

3) Διαλέξεις ώς καί κατά τό παρελθόν δέν έπραγματοποιήθησαν, ελλεί
ψει καταλλήλων ομιλητών.

Λ) Κ Λ Η ΡΟ ΔΟ ΤΗ Μ Α  Μ Η Τ ΡΟ Π Ο Λ ΙΤΟ Υ  Θ Τ Α Τ Ε ΙΡ Ω Ν  ΙΈ Ρ -  
Μ ΔΝΟΤ Σ Τ Ρ Η Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ .

*Εν συνεχεία τών δσων άνεκοινώσαμεν διά τής προηγουμένης λογοδοσίας 
μας, δέν έπαύσαμεν ένεργοΰντες διά τό γνωστόν θέμα τοΰ κληροδοτήματος. 
'() προόην Μητροπολίτης Ά θηναγόρας, .πολυάσχολος -καί δραστήριος είς τα- 
! ,ι (ιδια, είς Κύριον άπεδήμησεν. Ό  "Τψιστος άς συγχωρήση τάς παραλεί
ψεις του. Δέν έτύχομεν ,μολονότι τοΰ έζητήσαμεν κατ’ έπανάληψιν νά τακτο- 
ποιήση τάς έκκρεμότητας τοΰ κληροδοτήματος καί τά κενά αύτοΰ, οΰδεμιάς 
άπαντήσεως. Τοΰτον διεδέχθη νέος Μητροπολίτης Θυατείρων, πάλιν Ά θ η -
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ναγόρας, με θ’ ού δυο φοράς συνηντήθημεν είς ’Αθήνας και έζητήσαμεν ά- 
πάντησιν έπί τών έρωτημάτων μας. Ή  άντίληιψίς μας καί α ί πανταχόθεν εύ- 
οίοονοι συστάσεις διά τό πρόσωπον τοϋ νέου Μητροπολίτου μάς καθησύχασαν 
δτι θά έπελαμβάνοντο τοϋ θέματος. Ή ναγκάσθη δμως καί αυτός, παρά τάς 
υποσχέσεις του, νά μή μάς άπαντήση, κατεφύγαμεν δέ, έπισκεπτόμενοι κατ’ 
έπανάληψιν, τό 'Ύπουργεΐον Εξωτερικών, τό δποίον, προ τής συνεχιζομένης 
σιωπής, συνέσϊησε διά τής αρμόδιας υπηρεσίας του, νά δοθούν απαντήσεις είς 
τρία παλαιά Ικκρεμή ζητήματα άπορρέόντα ίέκ τής μή τηρήσεως τών δρων 
τής Διαθήκης τού μεταστάντος Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Στρηνο- 
πούλου. Ό  νέος Μητροπολίτης, δν είδοποιηθέντες συνηντήσαμεν προ μηνών 
είς τό 'Τ π . Εξωτερικών, μάς ΰπεσχέθη πάλιν δτι έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
Γενικού Προξένου τής Ελλάδος έν Λονδίνω, θά έπιληφθή, άνευ αναβολής, 
τού θέματος. Εύρισκόμεθα συνεπώς έν αναμονή. Λέν άποκρύπτομεν δτι ή 
τοιαύτη άπό μακροτάτου χρόνου έκκρεμότης μάς έμΟάλλει είς ανησυχίας καί 
είς διαφόρους σκέψεις, αίτινες εύχήμεθα νά μή έπαληθεύσουν. Προ μηνός ό 
Πρόεδρος μετέΟη δίς είς τό 'Τ π . ’Εξωτερικών, ό αρμόδιος δέ 'Τφυπουργός 
κ. ΙΙαππάς εδωκεν έντολήν αποστολής αυστηρού έγγραφου έπί τών έρωτημά
των μας. ’Εξακολουθεί δμως ή αυτή σιωπή, ήτις χαρακτηρίζεται πλέον ώς 
ένοχος, διότι ή υπηρεσία πλέον τοΰ 'Τπουργείου τήν τοιαύτη,ν σιωπήν τήν 
χαρακτηρίζει παρεξηγήσιμον. Σκεπτόμεθα μέ τήν νίαν κυβέρνησιν νά άπευ- 
Ούνωμεν αυστηρόν έγγραφον καί νά έπιδιώξωμεν καί πάλιν άναγκαίαν διευ- 
κρίνισιν τής τοιαύτης έκκρεμότητος. Αύτά δέν μάς ήμπόδισαν άπό τού νά 
προβώμεν είς ένεργείας πρός εΐσπραξιν τών τόκων τής τριετίας κατά τάς 
άρχάς τού 1900, διά τρεις νέας προικοδοτήσεις, δι’ άς προήλΟομεν είς έρευ
νας είς τάς περιοχάς τών επιτροπών μας, δεδομένου δτι ή Καβάλα έπαυοε νά 
ένδιαφέρεται, αλλά καί έπ’ αυτού ό μεσολαβών, έν Λονδίνω, άλλοτε φιλικώς, 
δέν άπήντησεν είσέτι.

Κ) Τ Α Κ Τ ΙΚ Α  ΜιΕΛΗ ΚΑΙ Δ Ω ΡΗ Τ Α Ι.

Τό Σωματεΐον μας ουδέποτε έΟασίσθη διά τήν πρόοδόν του είς τάς έγ- 
γραφάς τών τακτικών μελών. Τούτο, διά δύο λόγους: Αιετήρησεν από έτών 
τήν έτησίαν συνδρομήν είς τό ιάσήμαντον ποσόν τών δρχ. 00 σνμΟολικώς, 
διότι τό άθροισμα ουδέποτε άπέτέλεσε σημαντικόν έσοδον. Ό  δεύτερος ομιος 
λόγος ήτο ή ανυπόφορος έλλειψις ένδιαφέροντος τών έν ΆΟήναις Θρακών 
πρός Ιγγραφ ήν τών φίλων ή άκάμη τών οικείων καί στιγγενών των. Τό 24με- 
λές Δ. Σ . άπηλλαγμένον άπό άλλας φροντίδας, ήΐδύνατο νά έγγράψη, έστω 
κατ’ έλάχιστον, «νά δύο ή τρία μέλη, ύπότε ό αριθμός τών έν Ά θήναις τοι- 
ούτων θά ύπερέβαινε τά 50. Κατόπιν τούτου ό Πρόεδρος άπέΟλεψεν είς τήν 
Ιγγραφήν κυρίως δωρητών καί μέ τήν συμμετοχήν τής Διευθυνούσης Έπιτρο-
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πής καί τοΰ ίδιου, οί δωρηταί οΰτοι Ανέρχονται σήμερον είς 51 μέ ποσόν δρχ. 
1:5.900 έτησίως, ένώ οί παλαιοί ήσαν 36 μέ δρχ. 28.200 έτησίως, μέ βε- 
βαίαν αΰξησιν, ιμετά τήν δεξίωσιν, είς 55 καί πλέον δωρητάς, κατ’ αυτόν δέ 
τόν τρόπον καλύπτεται καί τό κενόν τών έν Ά θήνα ις μελών, τό όποιον δμως, 
έπαναλαμβάνομεν, δίδει πλήρη ιείκόνα, τής Αδιαφορίας καί είναι βαρυσήμαντον, 
διότι τά Σωματεία αύξάνουν τό γόητρόν των, δταν έχουν σεβαστόν αριθμόν 
ιιελών. Ή  εφαρμογή τοΰ τομέως εύποιΐας, αν δέν ώφέλησεν ΰλικώς, έδη- 
μιούργησεν έντυπώσεις ζωηρωτάτου ένδιαφέροντος, τό όποιον, αντί τών έν τή 
πρωτευούση προκρίτων Θρακών, άντικατέστησεν ένθουσιωδώς ό θρακικός 
κόσμος τών επαρχιακών πόλεων καί χωρίων. Ή  έμπνευσις συνεπώς τοΰ φ ι
λανθρωπικού' τομέως άπέβλεπεν είς διπλοΰν σκοπόν καί εΐμεθα ευτυχείς, διότι 
ή πρόβλεψις αΰτη έπραγματοποιήΟη είς τό ακέραιον καί διότι οί συμπατριώ- 
ται τών παραμεθορίων Νομών έδειξαν καί δεικνύουν κατανόησιν καί βοηθοΰν 
διά τήν πραγματοποίησήν τής διαθέσεως κατά τήν έλεγχομέην διετίαν, πο
σού χιλίων χρυσών λιρών περίπου είς τόν τομέα εύποιΐας, άλλά καί χάρις είς 
τούς έπικεφαλής τών έπαρχιακών μας ιέπιτροπών δύο κυρίως Είσηγητάς, τούς 
κορυφαίους τής έπαρχιακής κινήσεως, έπετεύχθη ή άθρόα αΰξησις τών τα
κτικών μελών. Ταΰτα, ένώ είς τήν προηγουμένην διετίαν ήσαν μόλις 165, σή
μερον ιέφθασαν τά 569, ώς άνεφέρθη, ό δέ τοιοΰτος πολλαπλασιασμός προβλέ- 
πεται καί έλπίζεται νά άνέλθη είς κατά πολύ μείζονα αριθμόν.

Τό θρακικόν Κέντρον μέ τόν έκδοτικόν του θρίαμβον καί μέ τήν έναρξιν 
εφαρμογής τοΰ τομέως εύποιΐας, προσέθηκεν ήδη είς τάς περγαμηνάς τής 
σταδιοδρομίας του νέαν άρίστην φήμην περί τοΰ τί δύναται νά έπιτευχθή δ
ίαν ύπάρχη δραστηριότης, καλή όργάνοοσις καί άνθρωποι άφωσιωμένοι μέ 

ζήλον πρός επιτυχίαν.
Κατά τήν διετίαν, ένας καλός θράξ, μέλος τοΰ Δ. Σ . καί άπό τούς φα

νατικούς τής Όργανώσεώς μας ύποστηρικτάς, ό ’Αναστάσιος Γιαννακόπουλος, 
δστις ίέδημοσίευσεν είς τά «θρακικά» καί σύντομον περιγραφήν τής πατρί
δος του Αύδήμιον, άπεβίωσε. Τήν συμετοχήν μας είς τό πένθος έξεφράσαμεν 
πρός τούς οικείους του γραπτώς καί πραφορικώς, θά καταχωρίσωμεν δέ καί 
βιογραφίαν του είς τόν 39ον Τόμον. Έπίσης, ένας εκλεκτός θράξ, ό ’Ιωάν
νης Άποστολίδης, πατήρ διακεκριμένου μέλους μας, τοΰ κ. Τάκη Άποστολί- 
δη, άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ Γεν. Λογιστηρίου καί συνεχώς μέλους τής ’Εξε
λεγκτικής ’Επιτροπής, άπεβίωσε κατόπιν μακρας ασθένειας. Ό  μεταστάς έ- 
δρασεν ευρύτατα ώς ιατρός - παθολόγος είς Άλεξανδρούπολιν καί τήν περιο
χήν δπου ήτο πασίγνωστος. Φωτογραφίαν έπίσης μετά βιογραφίας του, θά 
καταχωρίσωμεν είς τόν αυτόν Τόμον.

Μέ τήν άυνεχιζομένην ασθένειαν τοΰ κ. Β. Νικολαΐδου, έκλεκτοΰ, δρα- 
οιηρΐου θρακός καί μέλους τοΰ Δ. Σ . καί τόν θάνατον τοΰ Α. Γιαννακοπού- 
λυυ, αί τάξεις τοΰ 2·1μελυΰ; Δ .Σ. έχουν άραιωθή καί πρέπει νά ληφθή πρό
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νοια είς τάς έν δψει αρχαιρεσίας πρός συ,μπλήρωσιν τών και έξ άλλων αφορ
μών κενών.

Σ Τ ' )  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ Ε ΙΣ  ΔΙΟΙΚ. ΣΤΜ ΒΟ ΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘ. 
Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ .

Α! κατά τό διετές χρονικόν διάστημα πραγματοποιηθείσαι συνεδριάσεις 
τοϋ Δ. Συμβουλίου καί τής Δ. Έπιτροστής, παρ’ βλας τάς αντιξοότητας, αΐ- 
τινες απασχολούν τά μέλη, εύρίσκονται είς τό αυτό έπίπεδον μέ τάς τής προη
γουμένης χρήσεως.

Ή  Διευθύνουσα Επιτροπή, άποτελαυμένη έκ τών κ. κ. Φ. Μανουηλίδου, 
Προέδρου, X. Καραχαλίδου άναπλ. Προέδρου, Π. Τσατάλα Γεν. Γραμματέ
ως, Ν. Παγιωτέλη άναπλ. Γεν. Γραματέως καί Γ. Βερβελίδσυ Ταμίου, συνήρ- 
χετο τακτικά καί έπελαμβάνετο έν άπυλύτω συνεργασία τοϋ προγραμματισμού 
καί τής ιέγκρίσεως δλων τών αποφάσεων καί ζητημάτων, άτινα άφεώρων τό 
Σωματεΐον, σύμφωνα μέ τά τηρούμενα λεπτομερή ένυπόγραφα πρακτικά. Ό λα  
τά μέλη τής Δ. Ε. συμπεριλαμβάνονται μεταξύ τών δωρητών, συνέβαλον δέ καί 
εις τήν ιέπιτυχίαν τής προσφάτου δεξιώσεως, καλύψαντα έξ ιδίων τό πλείστον 
τής δαπάνης, διά νά μή έπιβαρυνΟή ό υπέρ τών πτωχών προϋπολογισμός μας.

Δεδομένου δτι τά μέλη τών δύο Συμβουλίων, ώς είναι φυσικόν, λόγιο 
τών ιδιωτικών των έργασιών καί υποθέσεων, είναι απασχολημένα, δέν κατορ- 
Οοΰται, ώς Οά έπρεπε, αί συνεδριάσεις νά είναι πυκνότεραι πρός άνάπτυξιν 
καί άναγκαίαν έπέκτασιν τών έργασιών τού Θρακικοΰ Κέντρου καί πρός άνεύ- 
ρεσιν καί έπιλογήν καί άλλων καταλλήλων προσώπων, άτινα νά δύνανται νά 
άφασιωθούν καί νά φροντίσουν διά τάς γενικωτέρας υποθέσεις τού Σωμα
τείου.

Ό σον αφορά τήν καθημερινήν αλληλογραφίαν, φυσικόν είναι αύτη νά 
έμφανίζη αΰξησιν λόγω τών λεπτομερών δδηγιών, αί δποίαι είναι ανάγκη νά 
παρέχωνται καί νά έπαναλαμβάνωνται πρός τάς έπιτροπάς διά τήν άπρό- 
σκοπτον λειτουργίαν τού φιλανθρωπικού τομέως, δταν εΰρίσκωνται δέ οί Είση- 
γηταί είς ’Αθήνας, αναπτύσσονται κσί προφορικώς δσα είναι απαραίτητα 
καί συντελεστικά διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν τών έπιτροπών. Ή  έργασία 
τού γραφείου καί ή συνεχής αλληλογραφία απαιτούν παρακολούθησήν καί 
καθημερινήν, ούχί εύχάριστον, προσέλευσιν τοΰ Προέδρου, δστις είναι εύνό- 
ητον νά ύφίσταται ταλαιπωρίαν, ανεξαρτήτως τών τακτικών, σχεδόν καθημε
ρινών, προσωπικών του μεταβάσεων είς τά 'Τπουργεία καί τάς διαφόρους αρ
μόδιας υπηρεσίας.

’Επί τέλους, έπετεύχθη ή μεταφορά μας είς τό έπί τής δδοΰ Σταδίου 38 
νέσν γραφείον, διότι ®ίς τό παλαιόν έλλεύψει άνελκυστήρος καί κεντρικής θερ- 
μάνσεως, ή ταλαιπωρία καθίστατο ανυπόφορος. Παρίσταται συνεπώς ανάγκη
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κατασκευής τών απαραιτήτων ραφιών διά τήν τοποθέτησιν και ταξιΟέτησιν 
κατά Τόμους τών, χιλιάδων βιβλίων, ώς και αγορά στοιχειώδους τίνος έπιπλώ- 
πεως, διά τήν όποιαν έδειξαν ενδιαφέρον εύποροι Θράκες, δωρηταί - μέλη, καί 
εύρισκόμεθα έν αναμονή έκπληρώσεως τών υποσχέσεων τούτων.

/ )  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ .

1) Είς τόν άναγνωσθησόμενον καί δημοσιευόμενων ίσολογιμμόν τής διε
τίας 1963 καί 1964 μέχρι τέλους Ίανουαρίσυ 19(65, σύμφοονα μέ τάς κατα
χωρήσεις τοΰ Ταμείου καί τών Πρακτικών, ώς καί τόν έλεγχον, αναγράφον
ται έν λεπτομερεία τά σχετικά κονδύλια.

2) Ή  δαπάνη τών ιέκδοθέντων δύο Τόμων, 37ου καί 38ου άνήλθεν είς 
δρχ. 63.185, έκαλύφθη δέ από γενικάς εισπράξεις 'Τπουργείων καί ’Ο ργα
νισμών, άπό πωλήσεις βιβλίων, άπό συνδρομάς, δωρεάς: κλπ. έσοδα.

3) Τό Ταμεϊον είς μετρητά εμφανίζει πιστωτικόν υπόλοιπον έκ δρχ. 13. 
376.50, όπερ μεταφέρεται είς νέον.

4) Έ πίσης ΰφίσταται παρά τή Ε θν ική  Τραπέζη τής Ελλάδος λ)σμός 
Ταμιευτηρίου άριθ. 749.106, παρουσιάιζων τήν 31.1.65 υπόλοιπον δραχμών 
94.665, ώς καί έξ (αντί τεσσάρων τής προηγ. χρήσεως) προθεσμιακά! κα
ταθέσεις (όμολογίαι) μέ σύνολον ποσοΰ δρχ. 458.881.

δ) Κατά ταΰτα, ή καθαρά περιουσία τοϋ Σωματείου ανέρχεται τήν
31.1.1965 είς (δρχ. 566.922.50, ενώ ή τοΰ προηγουμένου ίσολογισμοΰ ήτο 
δρχ. 394.678,40 καί ώς έκ τούτου προκύπτει αΰξησις τής περιουσίας κατά 
δρχ. 172.244,10.

6) 'Όσον άφορφ τάς δαπάνας, ήτοι ενοικίων, ηύξημένων μισθών, τηλε
φωνικών, αγοράς γραφομηχανής, δωρεών κλπ. γενικών έξόίδων, αϋται ανέρ
χονται είς δρχ. 126.399.10, ενώ τής προηγούμενης χρήσεως ήσαν δρχ. 93.
396,40.

Ή  ηύξημένη διαφορά, ώς άνεφέράμεν, είναι ευνόητος, κατόπιν τής έκ- 
τάσεως τής δραστηριότητος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Πρέπει, έν τούτοις, νά 
τονισθή δτι α'ι δαπάναι αύται υπερκαλύπτονται άπό τάς μή είσπραχθείσας 
είσέτι συνδρομάς τών παλαιών καί νέων μελών καί άπό τάς συνδρομάς τών 
δωρητών. Ο ί αριθμοί ούτοι δέν άποκλείεται νά εμφανίσουν είς τό μέλλον άλ-

■ λοΐωσιν. Καί αύτά μέν όσον αφορά τό κλείσιμον τοΰ ύπ’ δψιν ίσολογισμοΰ.
Έ κτοτε, έκ τοΰ έγκριθέντος προγραμματισμοΰ τοΰ 1965 καί έξ ύποβλη- 

ί. θεισών αιτήσεων, άπό 1ης Φεβρουάριου τρέχ. έτους, ό τομεύς εύποιίας άπερ- 
: ρόφήσε δρχ. 140.000, έκτος 40.000 περίπου δραχμών, άξία  τοΰ υπό έκτύ-
■ πωσιν 39ου Τόμου τών «Θρακικών». Έ ξ  άλλου, έχομεν είσπράξει κατά τό 

αύτό χρονικόν (διάστημα δρχ. 272.759, τά κονδύλια δέ ταΰτα, δεδομένου δτι 
υπάρχουν είσέτι οί τέσσαρες μήνες τοΰ 1966, θά ύποστοΰν άλλοίωσιν καί ώς
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πρός τάς εισπράξεις, άλλά καί διά τάς χορηγίας, αίτινες δέν έχουν μέχρι 
τοΰδε όλοκληρωΟή καί δέν είναι δυνατόν νά προκαθορισθοΰν.

I I )  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Καί ήδη είναι ανάγκη νά μή καταχρασΟώμεν περισσότερον τής υπομο
νής καί τής άπασχολήσεως είς τά έν Εκτάσει καί κατά κεφάλαια έκτεΟέντα. 
Έτονίσαμεν καί άλλοτε καί είναι παγκοίνως άνεγνωρισμένον, δτι δπου δμι- 
λοΰν οί αριθμοί, αί Επαναλήι|ιεις είναι περιτταί.

Ο ί απανταχού Βράκες, πλούσιοι, ιάστοί καί πτωχοί, δέν έπαυσαν άπό 
τοϋ νά είναι ζηλευτοί άνθρωποι, έντιμοι οίκογενειάρχαι καί συνεπείς μέ σχο
λαστικότητα είς τάς συναλλαγάς των. ’Έχουν δμαις, ώς καί άλλοτε μετά φορ- 
τικότητος έτονίσαμεν, τό μεγάλο Ελάττωμα τής ανενδότου αδιαφορίας ιός πρός 
τήν ανάμιξίν των εις τά κοινά καί εας τάς κρατικός υποδέσεις. Τό έπιζήμιον 
τούτο μειονέκτημα δύναται. κάπως νά ΟεραπευΟή διά τής ιδιωτικής πρωτοβου
λίας καί διά καταλλήλου σωματειακής Λργανώσεως, Εάν εϋρίσκηται. αυτή είς 
αί ύψος τής αποστολής της. ”Λς 'μή Εγκατάλειψη συνεπώς τόν άγώνα καί ας 
μή χάση τήν πρωτοπορείαν του ιό θρακικόν Κέντρον, ώς πρός τήν παραδει
γματικήν Επέκτασιν καί λειτουργίαν τοιουτων όργανώσεων. Έ άν συνεχίσωμεν 
μέ τιίν αιίτόν φιλότιμον καί εύοίωνυν ρυθμόν, δέν Επιτελοΰμεν μόνον ιστορικόν 
καθήκον πρός τήν πατρίδα καί πρός τους πάσχοντας αδελφούς, άλλά δίδρμεν 
ί.να ώράί,ον παράδειγμα άφυπνίσεως, άξιον ,μιμήαεως. 'I I  δικαιολογία δτι μάς 
απορροφούν ίδιωτικαί φροντίδες καί απασχολήσεις δέν είναι, ικανοποιητική. 
( )ΐ πρόγονοί μας, δταν δέν τιπήρχεν Ελεύθερον Ελληνικόν κράτος, ΕΟαυματούρ- 
γησαν διά τής χριστιανικής των όργανώσεακ; είς τούς κλάδους τής παιδείας, 
ιής έκκλησίας καί τής μορφώσεως. Είχον καί αυτοί τάς φροντίδας τιον καί 
έκ περισσοί! Εστερούντο τής Ελευθερίας, δέν παρημέλουν, έν τοΰτοις, τά κοι
νά. Μέ άξιοθαύμαστον φιλοπονίαν ιέμόχΟουν δι’ αυτά. 'I I  Εργασία καί μόνον 
ή ιέργασία είναι ό κυριώτερος μοχλός πάσης έπιτυχίας. Ο ί Θράκες τών Επαρ
χιακών πόλεων καί πτωχών χωρίων, μάς έδωσαν Εσχάτως έξοχα παραδεί
γματα. Τ ά  μέλη είς ’Αθήνας μέ δυσκολίαν ήριΟμοϋντο είς 150. Σήμερον ή 
άναγνιίιρισις καί ή βοήθεια τής Επαρχίας τά άνεβίβασεν είς ΐιπερεξακόσια. 
"Ολίγοι, εκλεκτοί συμπολίται ε,ύρέθησαν Επικεφαλής καί ®ίς περιωρισμένας πε
ρί,«χάς έ.πετέλεσαν τό Οαϋμα τούτο. ΙΙρέπει νά έχωμεν δλοι μας Ενδιαφέρον 
καί νά ιέργασΟώμεν άκαταπονήτως. Λέν χρειάζεται ούτε άνωτέρα μόρφωσις, 
οιίτε κοινωνικός πλούτος. ’Ά ς  προέλΟουν έκ τών τάξεων τούτων δσοι διαθέ
τουν περισσότερον χρόνον, ας άποβάλουν τήν Εγκληματικήν αδιαφορίαν καί 
άς ζητήσουν νά βοηθήσουν ένα εργον, δπερ άπέδειξεν δτι δύναται νά άναπτυ- 
χΟή περισσότερον καί νά μεγαλουργήση.

Δι’ όσους είχαν τήν Επιθυμίαν καί τήν περιέργειαν νά άναγνώσουν τόν
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έπίλογσν τής Λογοδοσίας τοΰ 1963 είς τόν 37ον Τόμον τών «Θρακικών», δέν 
υπάρχει ανάγκη πολλών (επαναλήψεων. Έ ν  τώ μεταξύ δμως, είς δσα έλέχθη- 
σαν, επιβάλλεται νά σημειωθούν τά γενόμενα κατά την ιέκτοτε τριετίαν, διότι 
ή σταδιοδρομία τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου, άνδρωθεΐσα καί έπαυξηθείσα, προσέ- 
Οεσεν είς τό ενεργητικόν της νέα στοιχεία τής σημειωθείσης ανόδου καί ευη
μερίας τοΰ Σωματείου.

Τό κεφάλαιον έχει.αύξηθή καί παραμένει άθικτον, μολονότι διά τόν το
μέα φιλανθρωπίας καί τάς έκδόσεις, έν τω μεταξύ, διετέθησαν περίπου χί- 
λιαι πεντακόσιαι λίραΤχρυσαϊ. Σημαντικώτερον δμως καί ύπεράνω τής οικο
νομικής ανόδου είναι ή είς άνέλπιστον βαθμόν αΰξησις τών μελών, τοΰτο δέ 
αυτονόητον τυγχάνει πόσον βοηθεΐ καί προάγει την περαιτέρω έξέλιξιν καί 
την αυταπόδεικτον καλήν φήμην τοΰ Σωματείου.

Ή  νέα Διοίκησις ευρίσκει έστρωμένον τό έδαφος τών ήθικών καί υλικών 
μέσων, 'βάσει τών όποιων Οά έχη ΰποχρέωσιν νά στερεώση καί νά αύξήση 
τήν καλήν κληρονρμίαν, ήν Οά παραλαβή. Μεταξύ τών υποχρεώσεων τής νέας 
Διοικήσεως, έκτος τής άνευ ανακοπής συνεχίσεως τής εκδόσεως τών «Θρα
κικών», τής έπειγούσης άνατυπώσεως τών έλλειπόντων Τόμων καί τής άντι- 
μετωπίσεως νέων αιτήσεων καί παροχών τοΰ τομέως εύποιΐας, έμφανίζεται 
καί ένα νέον σημαντικόν θέμα τής όργανώσεως, καΟοδηγήσεως καί μορφωτι
κής άναπτύξεως τής Θρακικής ιδία νεολαίας. "Ολοι οί "Ελληνες καί οί διά
φοροι σύλλογοι, καί δταν ακόμη δέν είναι έξ Ολοκλήρου ωφέλιμοι, αποβλέπουν 
είς τήν διά παντός μέσου πρόοδον τής νεολαίας. Δέν όμιλοήμεν διά τάς πόλεις.
Τά χωρία τής Θράκης, περί ών τό 'άμεσον ενδιαφέρον μας, εΰρίσκονται άτυ- 
χώς είς ΰπανάπτυκτον καί θλιβεράν κατάστασιν. Έπρογρσμματίσαμεν ήδη νά : 
γίνη έρευνα καί μελέτη διά τήν στοιχειώδη (κατωτάτην) έκπαίδευσιν, άπό ϊ ?
τήν όποιαν, ώς αφετηρίαν, ιθά γίνη ή έξόρμησις πρός καλλιτέραν μορφωτικήν | ί
διαπαιδαγώγηση'. Τό θέμα, παγκοσμίου άλλωστε ενδιαφέροντος, πρέπει ra> >: 
βαρώς νά μάς άπασχολήση. Ε ίς τήν νέαν Διοίκησιν τό συνιστώμεν έκθύμως. , 
Άλλά πρός τοΰτο επιβάλλεται νά άφυπνισθοΰν καί κινηθούν δραστηρίως οί 
νέοι τής Θράκης διά κατάλλήλων Συλλόγων, μέ συναθροίσεις είς τοπικάς 
μικρολέσχας ίνα δημιουργηθή τό (απαραίτητον στοιχεΐον, καλλιεργηθή τό 
πνεήμα καί πιεσθοΰν οί αρμόδιοι νά ένθυμηθοΰν καί τήν Θράκην, ή όποια 
άτυχώς, οΰτε 'Τπουργούς έν ένεργεία, ώς έπί τό πλεϊσ,τον, διαθέτει, οΰτε δέ 
έκ τοΰ παρελθόντος πολιτικάς έκ κληρονομιάς προσωπικότητας, αΐτινες νά 
έπιβάιλλωνται είς τάς κατά καιρούς κυβερνήσεις, ώς γίνεται είς άλλας περιο- 
χάς τής επικράτειας.

"Οταν ΰπάρξη τοιαύτη μορφωτική άνάπτυξις τών νέων αυτοί μόνοι θά 
δύνανται νά  διεκιδικοΰν τά αίτήματά των καί άπό τήν δλότητα θά έκπηγάσουν 
οί ευφυείς, οί έντιμοι καί οί δραστήριοι οί όποιοι θά άναλάβουν έπικαίρους 
θέσεις πρός διεκδίκήσιν τών καταπατουμένων δικαιωμάτων των. Τό Θρακικόν



ΤΑΜΕΙΟΝ ΘΡΑ
Απολογισμός διαχειρί

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ν  Α'

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ __________________________________________________ __

'Τπόλοιπον Ταμείου τήν 31.1.1963 Δρχ. 22.338,80
’Από υπόλοιπον καταγραφής πωλήσεως 

βιβλίων καί ένισχύσεων «Θρακικών», σύμφωνα 
μέ άναλ. πίνακα Δρχ. 12.928.—

’Από υπόλοιπον λ/σμοϋ δψεως Ίονικής - 
Λαϊκής Τραπέζης άρ. 3563 » 4.175,40

Ά πό  δωρεάς είς μνήμην » 10.500.—
Ά π ό  καίθυστερουμένας συνδρομάς όπλων 

μελών 1962 » 1.800.—
Ά π ό  τρέχουσας συνδρομάς απλών μελών 

1963 καί 1964 » 19.320.—
Ά π ό  καθυστερουμένας συνδρομάς δωρη

τών - μελών 1962 » 500.—
Ά π ό  τρέχουσας συνδρομάς Ιδωρητών - 

μελών 1963 καί 1964 » 57.544,50
’Λ;ιό προκαταβολάς συνδρομών δωρητών 

1965 » 6.000.—
Ά π ό  πωλήσεις είς βιβλιοπωλεία κλπ.

«Ορακικών» » 690.—  » 113.457,90

Ά π ό  είσπςκίΕΐΊς 1963 καί 196*1 "Τ~ 
πουργείων, Τραπεζών καί διαφόρων ’Ο ργα
νισμών έναντι «Βρακικών» » 370 .952 .—

Ά π ό  τόκους προθεσμιακών καταθέσεων 
καί λ/σιμών όψεως » 54.418,40 » 425.370,40

» 561.167,10

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β '

Καταθέσεις παρά Τραπέζαις 31.1.1963 » 372.339,60

» 933.506,60

’Εν Ά θή να ις τή 31 
Ό  Πρόεδρος , *0 Γενικός Γραμματεύς

Φ. Μ Α Ν Ο Τ Η Α ΙΔ Η Σ  Π . Τ Σ Α Τ Α Λ Α Σ



ΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
σεως χρήσεων 1963 καί 1964

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β'

Δ Α Π Α Ν Α Ι

Ενοίκια γραφείου— αποθήκης Βουλής 20 
διετίας, σύμφωνα μέ αποδείξεις 
Μισθοί εκτάκτου βοηθού υπαλλήλου σύμ
φωνα μέ αποδείξεις 
Λωρεαί είς μνήμην σύμφωνα μέ άποδ.
Τηλέφωνον είς Ο .Τ.Ε. δύο γραφείων σύμ
φωνα μέ αποδείξεις

ΤΟ Μ ΕΤΣ Ε Τ Π Ο Ι Τ Α Σ

Προικοδοτήσεις πτωχών νεανίδων έκ Θρά
κης (δικαιολογητικά καί αποδείξεις) Δρχ. 100.000 
Βραβεύσεις αριστούχων τελειόφοιτων Γυ
μνασίων (δικαιολογητικά καί αποδείξεις)
Διάφοροι έκτακτοι φιλανθρωπικοί ένισχύ- 
σεις συστάσει Μητροπολιτών δι’ άποπερά- 
τωσιν Ναών, είς πάσχοντας ίδιώτας κλπ.
(δικαιολ. καί άποδείΕης.)
’Εκτύπωσις 37ου καί 38 ου Τόμων (27.750 
+  34.435) (σύμφωνα μέ τιμολόγια καί 
αποδείξεις)

Δρχ. 17.140.·—·

» 43.000.—  
» 2.000.—

» 3.820,20

55.000

22.000

6ι3Α85 » 240.185.-

’Έξοδα 34μήνου παραμονής είς γραφεϊον 
Γ ' Σεπτεμβρίου άνευ ένοικίου, μεθ’ δλων 
τών κοινοχρήστων δαπανών, σύμφωνα μέ άπ. 
’Αγορά γραφομηχανής σύμφωνα μέ άπ. 
Διάφορα έκτακτα έξοδα δώρων κλπ., σχε
τικών μέ τό εισπρακτικόν έργον, σύμφωνα 
μέ αποδείξεις.
Τακτικά έξοδα δύο γραφείων 24μήνου ήτοι 
τυπογραφικά, ταχυδρρμικά, τηλεγραφικά, 
μεταφορικά, εισπρακτικά, ασφάλιστρα, γρ. 
ύλη, σύμφωνα μέ αποδείξεις

'Υπόλοιπον Ταμείου τήν 31.1.1965

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β' ,

Κ αταθέσεις-παρά Τραπέζαις 31.1.1965 
(ώς συν/μένη αναλυτική κατάστασις)

» 1 9 .2 0 0 - 
» 3.500.-

» 16.644,40

21.094.50

366.584,10
13.376.50

553.546.-

» 933.506,60

’Ιανουάριου 1965 
Ό  Ταμίας

Γ. Β Ε Ρ Β Ε Λ ΙΔ Η Σ

Ή  ’Εξελεγκτική Ε πιτροπή 
X. Μεζιλόπουλος 
X . ’Αποστολίδης 
Π . Νυκολαίδης
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Κέντρον οφείλει μεταξύ τών επιδιώξεων του νά βοηθήση τόν συναγερμόν καί. 
τήν άφύπνισιν τών νέων κυρίως τών'-χωρίων τής Θράκης. Ή  νέα Διοίκησις 
πιστεύομεν δτι θά ενίσχυση έκθύμως τήν τοιαύτην προσπάθειαν, ή δέ πα- 
λαιά φρουρά, πριν όλοκληρω'θή ή 'φθορά τοϋ χρόνου, θά παραχώρηση μέ 
τήν εμπειρίαν καί τό κϋρος πού τήν διακρίνει, τήν θέσιν της είς τούς νέους, 
αρκεί οϋτοι νά αποδείξουν δτι θά φανούν αντάξιοι μιας τοιαύτης υψηλής 
αποστολής.

Σπεΰσατε αγαπητοί φίλοι, ηνωμένοι καί πιστοί είς τάς ίεράς παραδό
σεις τής άγαπημένης μας Θράκης νά συσπειρωθήτε μέ αγάπην καί ένδιαφέ- 
ρον είς τό Θρακικόν Σω ματεΐονμας χωρίς παρεξηγήσεις ή άντιγνωμίας. "Ας 
έπιδοθώμεν δλοι μέ ζήλον καί φιλοπονίαν είς τήν καλλιτέραν όργάνωσιν καί 
παγίωσιν τοϋ μέχρι τούδε έργου καί είς τήν διόρθωσιν τών άτελειών καί .σφαλ
μάτων, άτινα ανθρώπινον είναι νά σημειούνται. Θά αίοθανώμεθα δλοι μίαν 
ενδόμυχον ίκανοποίησιν καί ή συνείδησις δέν ιθά μάς έλέγχη δτι δέν έπετε- 
λέσαμεν τό υπέρ τής πατρίδος έπιΐβαλλόμενον ιερόν καίθήκον καί δτι δέν 
άντεπεκρίθημεν είς τό ακέραιον πρός τάς ίστορικάς παραδόσεις της, έν τώ 
περιωρισμένω δέ μέτρφ τών δυνάμεων μας δτι δέν συνετελέσαμεν καί ημείς είς 
τήν πρόοδον καί τό μεγαλεΐον τής 'ένδοξου καί «ιωνίας Ελλάδος. (Έπευφημίαι, 
χειροκροτήματα).

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Τής ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής τού Θρακικοϋ Κέντρου

’Εν Ά θήνα ις σήμερον τήν 7ην Σεπτεμβρίου I960, οί κάτωθι υπογε
γραμμένοι: 1) Χριστόδουλος Μεζιλόπουλος, 2) Χρήστος Άποστολίδης καί
3) Πέτρος Νικολαΐδης, άποτελούντες τήν τριμελή Εξελεγκτικήν ’Επιτροπήν 
τού Θρακικού Κέντρου, ήτις έξελέγη νομίμως κατά τήν λαβοϋσαν χώραν τήν 
22αν Μαΐου 1963 Γενικήν Συνέλευσιν τού Σωματείου, προέβημεν, συμφώνους 
τώ Καταστατικώ, είς τόν έλεγχον τής διαχειρίσεως τοΰ Ταμίου κ. Γεωργίου 
Βερβελίδου, τών έτών 1963 καί 1964, έξ οΰ προέκυψαν τά έξής:

ΈχρησιμοποιήΟησαν διπλότυπα συνδρομών άπλών μελών άπό τού άριθ. 
1740 μέχρι καί τοϋ άριθ. 2000 συμπεριλαμβανομένου καί από τού άριθ. 
701 μέχρι καί τοΰ άριθ. 861 συμπεριλαμβανομένου. Δ ιά τών ώς ανω διπλο

ί: τύπων είσεπράχθησαν δρχ. 21.120 άφορώσαι συνδρομάς τών έτών 1962,
1 1963 καί 1964. Παραμένουν ανείσπρακτοι αί ύπ’ αριθ. 1840, 702, 719,
3 —122, 723 καί 724 αποδείξεις, αΐτινες δέν ήκυρώθησαν καί θέλει έπιδιωχθή
ί; ή είσπραξίς των.
ξ Έχρησιμοποιήθησαν διπλότυπα δωρητών— μελών άπό  ̂ τού άριιθ. 362
s μέχρι καί τού άριθ.. 475 ’συμπεριλαμβανομένου, είσεπράχθη δέ έκ συνδρομών
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δωρητών— μελών τών έτών 1962, 1945 και 1964 κα'ι άπό προκαταβολας 1965 
τό ποσόν τών δρχ. 64.044,50.

Είσεπράχθη ωσαύτως άπό διαφόρους -δωρεάς είς μνήμην τεθνεώτων τό 
ποσόν τών δρχ. 10.500.

Παραβαλόντες τά ποσά τών διπλοτύπων μέ τά έν τώ Ταμείω καταχω- 
ρηθέντα παρετηρήσαμεν δτι άπαντα έχουσι συμπεριληφθή εις τήν οίκείαν 
στήλην τών εισπράξεων, ώς επίσης καί πάσα ι -αί γενάμεναι πληρώ,μα'ι έχουσι 
δικαιολογητικά, τινά τών οποίων είναι άτελή.

Συνεκεντρώθη έξ άλλου άπό διαφόρους εισφοράς καί πωλήσει; σειρών 
«Θρακικών» είς Υ πουργεία, ΤραπέΙζας, διαφόρους ’Οργανισμούς, Βιβλιο
πωλεία κλπ., τό ποσόν τών δρχ. 3-71.-640, ώς έπίσης καί άπό τόκους προθε
σμιακών παρά Τραπέζαις καταθέσεων καί λ)σμών δψεως ποσόν δραχμών
54.418,40.

Αί δαπάναι είς γενικά έξοδα ανέρχονται ,συνηλικώς είς δρχ. 366.584,10, 
άναλυόμεν-α ώς άκολούθως: ’Ενοίκια γραφείου— αποθήκης (Βουλής 20) δρχ. 
17.140, μισθοί εκτάκτου βοηθού υπαλλήλου δρχ. 43.000, διάφοροι φιλαν
θρωπικοί δωρ-εαί είς μνήμην δρχ. 2.000, τηλέφωνον είς Ο .Τ .Ε . δρχ. 3.82-0,20, 
προικοδοτήσεις πτωχών νεανίδων έκ Θράκης δρχ. 100.000, βραβεύσεις άρι- 
στούχων τελειόφοιτων Γυμνασίων έκ Θράκης δρχ. 55.000, διάφοροι φιλαν
θρωπικοί ένισχύσεις συστάσει Μητροπολιτών διά 'I .  Ναούς, είς πάσχόντας 
ίδιώτας κλπ. δρχ. 22.000, έκτύπωσις δύο Τόμων 37ου καί 38ου δρχ. 63.185, 
έξοδα παραμονής έπί 34 μήνας είς γραφεϊον Γ ' Σεπτεμβρίου διά κοινό
χρηστα δρχ. 19.200, αγορά γραφομηχανής δρχ. 3.500, διάφορα έκτακτα 
έξοδα δώρων κλπ. σχετικών μέ τό εισπρακτικόν έργον δρχ. 16.644,40 καί 
τακτικά έξοδα δύο γραφείων 24μήνου, ήτοι τυπογραφικά, ταχυδρομικά, τη
λεγραφικά, μεταφορικά, -εισπρακτικά, ασφάλιστρα καί γραφική ύλη δρχ. 
21.094^50. Συνεπώς τό υπόλοιπον Ταμείου μετρητών ανέρχεται είς δρχ. 
13.37-6,-50, δπερ μεταφέρεται είς τήν νέαν χρήσιν.

Ή  κίνησις έξ άλλου τών καταθέσεων παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ε λ 
λάδος τού Σωματείου, παρουσιάζεται- ώς εξής:
1) ύπ’ άρ. 1-03862)8-3227-8)040 έτησ. πρ)κή  λήξ. -3. 3.-65 δρχ. 80.000
2) » » 103892)832287)040 » » » 17. 6.-65 » 59.150
3) » » 019911)832027 » » » 2-1. 6.-65 » 50.000
4) » » 01-8650)832180)040 » » » 4. 9.6-5 » 124.7-31
δ) » » 63293)832245)040 » » » 4. 7.-65 » 50.000
6) » » 02861 1)832007 » » » 3.10.65 » ' 95.000
7) Λ)σμός Ταμιευτηρίου ύπ’ άριθ. 749106 » 94.665

» 553.546

Αί καταίθέσεις αύται όμοΰ μετά τοΰ υπολοίπου μετρητών έκ δρχ. 1-3.376,50
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συμπσσοΰνται είς δρχ. 566.922,50, αίτινες είναι ή περιουσία τοϋ Σωματείου 
τήν 31.1.1965.

’Από τά μέσα τοΰ 1963 άπεφασίσθη παρά τής Διοικήσεως νά έπεκταθή 
ή δράσις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί είς τομέα εύποιΐας, διετέθη δέ διά προι
κοδοτήσεις ποσόν δρχ. 100.000, διά βραβεύσεις ποσόν δρχ. 55.000 καί είς 
λοιπά έργα φιλανθρωπίας ποσόν δρχ. 22.000. Οΰτο) τό σύνολον τών τοιού- 
των διαθέσεων άνήλθεν είς δρχ. 177.000.

'Τπάρχουν ιδιαίτεροι όνομαστικοί φάκελλοι μετά πλήρων δικαιολογη- 
τικών κλπ. στοιχείων, αποδείξεις είσπραχθέντων παρ’ ένός έκαστου ποσών, 
ώς έπίσης καί πρακτικά τών τοπικών έπαρχιακών έπιτροπών, ληξιαρχικοί 
πράξεις γάμων, αποδείξεις Γυμνασιαρχών καί Καθηγητών έκαστου Γυμνά-· 
σίου (Λυκείου), ούτως ώστε νά είναι δυνατός δ πολλαπλούς έλεγχος δλων τών 
διατιθέμενων ποσών.

Κατά τόν έλεγχόν μας διεπιστώσαμεν δτι ή διαχείρισις υπήρξε κανονική 
καί σύμφωνος πρός τούς σκοπούς τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Θεωροϋμεν (ίμιας 
ύποχρέωσιν νά διατυπώσωμεν τάς κατωτέρω παρατηρήσεις:

Είναι γεγονός δτι ή Ατοίκησις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, έν τή προσπά
θεια της νά πραγματοποίηση μεγαλύτερα Αποτελέσματα καί νά έξυπηρετήση 
τού; φιλανθρωπικού; σκοπούς τοΰ Κέντρου δέν έδωσε τήν δέουσαν σημασίαν 
είς τινας τύπους, καί δέ έτήρησε πιστώς τό Καταστατικόν. Ή  πεποίίθησίς 
μας δτι άπό τόν Πρόεδρον πηγάζει όλόκληρυς σχεδόν ή δραστηριότης τοΰ 
Κέντρου καί δτι αυτός προσωπικώς έχει έπωμισθή τό δλον βάρος, μάς επι
βάλλει, άφοΰ έκφράσωμεν ευχαριστίας καί Όαυμασμόν διά τά έπιτελούμενα, 
νά εΐμεΟα επιεικείς καί νά παρίδωμεν (ορισμένα; άτελείας.

Ή  μόνη σημαντική αταξία, ήτις Οά ήδύνατο νά δημιουργήση άνιομαλίαν 
καί νά πρακαλέση ζητήματα, ήτο ή κατάθεσις, χάριν ευκολίας, τών τρεχόντων 

διαθεσίμων είς προσωπικόν λογαριασμόν Ταμιευτηρίου παρά τή Εθνική 
Τραπέιζη τής Ελλάδος (παρ’ ή εύρίσκεται κατατεθειμένη έπί προθεσμία α- 
πασα ή περιουσία έπ’ όνόματι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου), ΰπ’ άριθ. 749106, τό 
υπόλοιπον τοΰ όποιου τήν 31.1.1965 ήτο δρχ. 94.6(65. Τήν αταξίαν ταύτην 
άντελήφθησαν οί αρμόδιοι καί κατόπιν ένεργείας των τήν 17.8.1965, ή προ
σωπική αΰτη κατάθεσις Ταμιευτηρίου μετεφέρθη είς λογαριασμόν ό'ψεως έπ’ 
όνόματι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ύπ’ άριθ. 04.806.15. Τό υπόλοιπον τοΰ λ)σμοΰ 
τούτου ανέρχεται είς δρχ. 290.788, ώς προκύπτει έκ τής ύπ’ άριθ. 1,165527)
17.8.1965 άποδείξεως τοΰ Α ' Κεντρικοΰ Καταστήματος τής Ε θνικής Τραπέ- 
ζης Ελλάδος.

'Τποβάλλοντες τήν ανωτέρω έκθεσιν ημών είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν, 
συνιστώμεν είς τό έκλεγησόμενον Διοικητικόν Συμβούλων καί τήν Διευθύ- 
νουσαν ’Επιτροπήν, τήν πιστήν τήρησιν τοϋ Καταστατικού τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου. Α ί δαπάναι, έκτο; τών τρεχουσών, δέον νά πραγματοποιοΰνται μόνον
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μετ’ απόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, α! /δέ γενόμεναι πληρωμαί να 
υποβάλλονται πρός εγκρισιν εις τό επόμενον Συμβούλων. Ε ις τά έκδιδό- 
μενα εντάλματα νά άναγράφηται ή σχετική άπόφασις τής ΔιευΟυνούσης ’Ε
πιτροπής.

Α ί ώς άνω παρατηρήσεις μας, ουδόλως, φυσικά, έχουσι τήν έννοιαν 
μομφής. Σκοπόν έχουν νά έπιστήσουν τήν προσοχήν τής Λτευθυνούσης ’Ε
πιτροπής, ώστε νά μή έπαναληφθσΰν είς τό μέλλον παρατυπίαι, δυνάμεναι νά 
δημιουργήσουν ζητήματα.

Τέλος συνιστώ,μεν τήν εγκρισιν υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ ύπο- 
βαλλομένου ισολογισμού.

Ίδόντες τό έργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, θεωροΰμεν ΰποχρέωσίν μας 
νά έκφράσωμεν τά συγχαρητήριά μας πρός δλόκληρον τό Διοικητικόν Σ υμ 
βούλων καί ίδίοι πρός τόν σεβαστόν μας Πρόεδρόν του, είς τόν όποιον κυρίως 
οφείλεται ή ακμή καί τά θαυμαστά επιτεύγματα τοΰ Σωματείου.

Έ ν  Ά θήναις τή 7 Σεπτεμβρίου 1966 
Ή  ’Εξελεγκτική ’Επιτροπή 

Χ Ρ . Μ ΕΖΙΛ Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ 
Χ Ρ . Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ  
II. Ν ΙΚ Ο Λ Α -Γ Δ Η Σ

Μετά τήν «νάγνωσιν τών ανωτέρω ό Πρόεδρος σύμφωνα μέ τήν ήμε- 
ρησίαν όιάταξιν έρωτά έάν υπάρχουν παρατηρήσεις επί τών ώς άνω πεπρα
γμένων καί καλεΐ τούς έπιθυμοΰντας νά λάβουν τόν λόγον. Ο ί παριστάμενοι 
υποδέχονται μέ χειροκροτήματα καί Επευφημίας τά ώς άνω εκτεθέντα, λαμ
βάνει δέ τόν λόγον ό κ. Γ. Γεωργιάδης, δστις λέγει:

«Οά μοΰ ιέπιτραπή νά 'έκφράσω ένα έγκάρδιο ευχαριστώ στον αειθαλή 
Πρόεδρο τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κ. Μανουηλίδη, στον όποιο οφείλονται τά 
αξιοθαύμαστα Επιτεύγματα τοΰ Σωματείου. Ή  πίστις του, ή όλόηωχη άφο- 
σίωσις, ή δραστηριότης, τό ίάνανεούμενον νεανικόν σφρίγος, ή έξέχουσα θέσις 
του στήν κοινωνία, ή φλόγα τής ψυχής του γιά  τή Θράκη, τή·· Θράκη μας, 
δλα αύτά τόν έδημιούργησαν μαχητήν ακάματο. Ε κφράζω  ευχαριστίας δι’ 
ολα τά Επιτευχθέντα καί εύ'χομαι υγεία καί οικογενειακή ευτυχία καί δύναμη 
γιά τή συνέχισι τοΰ πατριωτικού τούτου έργου. Ευχαριστίας θερμάς πρός 
τή Διευθύνουσα ’Επιτροπή καί πρός τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπο βοηθοΰντας 
τό έργο τοΰ Σωματείου. ’Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τούς κ. κ. Είσηγητάς Έ βρου 
καί Ξάνθης καί εύχομαι νά ξανασυναντηθοΰμε σέ δύο χρόνια πάλι δλοι μαζί».

Τήν όμιλίαν τοΰ κ. Γεωργιάΐδου Επιδοκιμάζει καί χειροκροτεί ή Συνέλευ- 
σις, ό δέ κ. Θ. Παπαδόπουλος, δεύτερος όμιλητής, λέγει δτι συμφωνεί μέ όσα 
εΐπεν ό κ. Γεωργιάδης απολύτως καί ώς έκ τούτου παραιτείται τοΰ λόγου του.

Ό  κ. Πρόεδρος έν συνεχεία αναφέρει δτι ή σημερινή Συνέλευσις έχει 
τήν εύχαρίστησιν νά παρακόιθηνται κατ’ αυτήν διακεκριμένοι συνεργάται τών
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’Επαρχιακών ’Επιτροπών καί δίδεται δ λόγος είς τόν Εισηγητήν τής Ξάν
θης κ. Ά ρ . Γεννάδιον, πολύτιμον φίλον τού Κέντρου. 'Ο  κ. Γεννάδιος λέγει 
τά έξης:

«Είμαι ευτυχής διότι ώς έκπρόσωπος τού Θρακικού Κέντρου στήν πα
τρίδα μου Ξάνθη, εύρίσκομαι. σήμερα ανάμεσα σας γιά νά σάς μεταφέρω 
τά αισθήματα τών κατοίκων της. Π ριν ένα χρόνο τό Σωματείο, μέ τή συνερ
γασία τού παλαιού καί άγαπητοΰ κοινού μας φίλου κ. Γεωργιάδη πρώην 
Νομάρχου, μού ανέθεσε τήν είσήγησι τής (έκεί ’Επιτροπής του. Τ ά  μέλη τής 
τοπικής μας έπιτροπής είναι τά καλύτερα πρόσωπα τής μικρός κοινωνίας 
τής πόλεως μας. Διερχάμεθα έποχήν κρίσεως συνειδήσεων καί διά πρώτην 
φοράν Ιμφανίζεται είς τήν έπαρχίαν δράσις τοιαύτη, ώς ή τού τομέως φιλαν
θρωπίας τού Κέντρου. ’Απευθύνω θερμοτάτας ευχαριστίας πρός τόν Πρόε
δρο κ. Μανουηλίδην καί πρός τούς συνεργάτας του τής Λιοικήσεως διά τό 
έκδυτιικόν καί εύποιΐας εργον, διότι δ ι’ αυτού ήδυνήΟημεν νά ένισχύσωμεν καί 
νά άπυκαταστήσωμεν πποχά κορίτσια πού ήσαν χρόνια αρραθιονιασμένα χιορίς 
τήν δυνατότητα τελέσειυς τών γάμιυν τιον. Σ ά ς  φέρνω δύο τελευταία παραδεί
γματα γάμαιν όπου στόν ένα ό γαμιθρός καί ή νύμφη ήσαν κωφάλαλοι, κατά τήν 
τελετήν δέ έπιδόσειυς τής προικοδοτήοΐοις, (χρέη δΐιερμηνέ.ως έξετέλει, ό πα
τήρ τής νύμφης), ήσαν όλοι κατασυγκινημένοι μέχρι δακρόοιν καί δέν έγνώ- 
ρι.ζον πώς νά ί,κφράσουν τήν εύγνοιμοσόνην τιον. Ε ίς έ τέραν έπίσης περίπτω- 
σιν γάμου κόρης παμπτώχου δεκαμελοΰς οίκογενείας, άναφέραμαι, διά νά δείξο) 
πόσον τόπο πιάνει. ή έκ 5.000 δρχ. προικοδότησις. ’Άλλη ιάγορΜζει μίαν μη
χανήν, άλλος μίαν «γελάδα κ.ο.κ. ΛΙ διδόμεναι, έπίσης βραβεύσεις πρός τους 
μαθητάς καί μαθήτριας τελειόφοιτους τών Λυκείων, τούς έπιδείξαντας έπι- 
μέλειαν καί άριστον ήθος, πτωχά παιδιά, μή Ιδυνάμενα νά «νταπεξέλθουν εις 
τά έξοδά των καθίστανται λίαν εύεργετιικαί. Δείχνουμε δι’ αυτού τού τρόπου 
δτι ένδιαφερόμεθα δι’ αυτούς οτι δέν αδιαφορούμε, διότι είς εναντίαν περΐ- 
πτιοσιν Οά μάς ποΰν- τί τοτις δώσαμε καί έχομεν απαιτήσεις; Μέ λίγα λόγια 
ή έπίδρασις τού τομέως εύποιΐας υπήρξε σπουδαία. Προτείνιο δτι πρέπει νά 
προωθηθούν τά «Θρακικά» μέχρι τού ίάκροτάτου σημείου γιά νά μπορή νά 
τά διάθάζη δλος ό κόσμος μικροί καί μεγάλοι, νά γίνουν ακόμη καί διαλέξεις 
Θραικικοΰ περιεχομένου διά νά διαφωτισθούν οί συμπατριώται μας. Ή  Θράκη 
μας είναι καί θά  παραμείνη πάντοτε 'Ελληνική. Ποτέ δέν είναι αργά. (Χ ει
ροκροτήματα). Επαναλαμβάνω καί πάλι πρός δλους σας τίς θερμές μου ευ
χαριστίες, σάς μεταφέρω τόν χαιρετισμό τών μελών τής Ξάνθης, ιδιαιτέρως 
δέ απευθύνω ετιχές καί ευχαριστίες πρός τόν ακάματο Πρόεδρό ιμας».

Δίδεται (κατόπιν δ λόγος είς τόν Εισηγητήν τής ’Επιτροπής Σαμοθράκης 
κ. Λενούδιαν δστις λέγει τά κάτωθι:

«Δέν μπορώ νά έκφράσω τή χαρά μου, διότι εύρίσκομαι μαζί σας. Φέρνω 
τό χαιρετισμό τού νησιού μου τής Σαμοθράκης ιμας. Ευχαριστώ τό Θρακικό
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Κέντρο, διότι μέ έξέλεξεν ώς Εισηγητήν τής εκεί ’Επιτροπής του πρός έκ- 
πλήρωσιν τών σκοπών του εΰποιΐας. Λεν είμαι είς θέσιν να χρωματίσω τό 
υπό τοϋ Σωματείου έπιτελούμενον εργον. Δείγμα υποδοχής τά 41 μέχρι τοΰδε 
μέλη τά όποια υπόσχομαι νά διπλασιάσω ιμέ καταλλήλους ένεργείας. Τελειώ
νοντας σάς εκφράζω τάς ευχαριστίας μου, καθώς και τήν ευγνωμοσύνην δλων 
τών ευεργετουμένων, δέν θά παυσουμε δέ νά διατηρούμε και στό μέλλον στενό 
δεσμό μέ τό Θρακικό Κέντρο (χειροκροτήματα)».

Είτα λαμβάνει τόν λόγον ό ιέκπρόσωπος Ε πιτροπής Σουφλίου κ. Τερ- 
ζούδης δστις λέγει τά κατωτέρω:

«'Ως δημοδιδάσκαλος καί μέλος τής Τοπικής ’Επιτροπής στό Σουφλί 
είμαι ένήμερο; τής φιλανθρωπικής καί ανθρωπιστικής δράσεως τοϋ Σωμα
τείου. Σ ά ς μεταφέρω τόν χαιρετισμό καί τάς ευχαριστίας τής ’Επαρχίας μου 
διά τό έπιτελούμενον φιλανθρωπικόν καί έκδοτικόν σας εργον. Μέ άπησχό
λη σε κι’ έμένα τό άφθονο λαογραφικό υλικό τοΰ τόπου μας έχω δέ συλλέξει 
αρκετά στοιχεία μέ τή βοήθεια τής μητρός μου καί τής πενθεράς μου καί 
έλπίζω νά δυνηθώ νά παρουσιάσω τήν ιέργασίαν μου αυτήν τώρα που είμαι 
πλέον συνταξιούχος. ΓΙεραίνων απευθύνω καί πάλιν τις θερμές ευχαριστίες 
δλαον μας».

Έ ν συνεχεία σύμφωνα μέ τό δον, 6ον μέρος τής ήμερησίας διατάξεως, 
εκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας παμψηφεί αί δυο Τριμελείς Έ πιτροπαί 
ήτοι ’Εφορευτική έπί τών (εκλογών έκ τών κ. κ. Α. Γιαννακάκη, X. Καραχα- 
λίδη καί Ν . Παγιωτέλη καί ’Εξελεγκτική έκ τών κ .κ . X. Μελοπούλου, Π . 
Νικολαΐδου καί Δ. Διαμαντοπούλου.

Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας [δ Πρόεδρος άπευθύνη θερμόν χαιρε
τισμόν καί ευχαριστίας πρός τους όμιλητάς, παρακαλεΐ δέ τόν Γραμματέα 
κ. Τσατάλαν, δπως άναγνώση έπιστολήν τοΰ Είσηγητοΰ τής ’Επιτροπής Διδυ
μοτείχου αγαπητού καί έκλεκτοΰ φίλου κ. Δ. Μανάκα δστις παρά τήν μεγά- 
λην του έπιθυμίαν δέν ήδυνήθη νά παραστή κατά τήν Συνέλευσιν.

Ή  έπιστολή έχει ώς εξή ς:
«'Ως γνήσιος Θράξ, αγαπών μέ φανατισμόν τήν πατρίδα μας Θράκην 

έμελέτησα τά τής παλαιάς καί νεωτέρας Ιστορίας τοΰ Διδυμοτείχου, γενετεί- 
ρας μου καί έγραψα, κατ’ έπανάληψιν είς τά ς φιλοξένους σελίδας τοΰ 31ου 
καί 37ου Τόμων τών «Θρακικών», μετά πλήθους φωτογραφιών, διαφόρους 
πραγματείας. Ευχαριστώ τό περισπούδαστον τούτο Σύγγραμμα διά τήν φιλο
ξενίαν, ήν μοΰ παρέσχε. Πλεΐστοι τών ώς άνω Τόμων διενεμήθησαν είς τους 
πολίτας Διδ)χου καί τής περιοχής, κυρίως δέ είς τους μαθητάς τής μέσης 
έκπαιδεύσεως.

’Ή δη μή ιέπιθυμών νά αναλώσω πολυτίμους ,στιγμάς τής Γ. Συνελεύ- 
σεως καί λυπούμενος διότι κωλύομαι, ώς θά ιέπεθύμουν νά παραστώ αυτοπρο
σώπως, έπιιθυμώ νά άναγνωσθή ή παρούσα μου, 'έχω δέ δι’ ιδιαιτέρας μου

15
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επιστολής έξουσιοδοτήσει τόν Πρόεδρον τοϋ Σωματείου, δπως μέ άναπλη- 
ρώση σήμερον, έν τή ίδιότητί μου ώς Είσηγητοΰ καί προϊσταμένου της έν 
Αιδυμοτείχω έπαρχιακής επιτροπής, ήτις από τοϋ 1963 άσχολεΐται μέ τόν 
τόσον έπιτυχώς καί άξιοθαυμάστως δρώντα τομέα φιλανθρωπίας τοϋ Θρα
κικοΰ Κέντρου. Τό Σωματεΐον τοΰτο χωρίς κολακείας, δύναται νά λεχθή δτι 
έξυπηρετεΐ τήν θρακικήν ΰπόθεσιν κατά τρόπον πλέον ή άξιέπαινον τόσον 
διά τών τεσσαράκοντα περίπου μέχρι τοΰδε Τόμων του τών «Θρακικών» δσον 
καί διά τοΰ τομέως εύποιΐας, δν άπεφάσισεν άπό τοΰ 1963 νά πραγματοποιήσω 
διά νά βοηθήση, κατά τό ένόν, τούς πάσχοντας Θράκας, κυρίως τής παρα
μεθορίου καί έγκαταλελειμένης περιοχής μας, διά  προικοδοτήσεων, βραβεύ- 
σεοιν καί άλλων αγαθοεργών σκοπιών. Τό βάρος τής τοιαύτης έκπροσωπήσειο; 
άνέλαβον μετά τών 4 συναδέλφων μου τής έπαρχιακής μας επιτροπής καί 
είμαι ευτυχής διά τά ώραΐα καί αξιόλογα, άτινα έπραγματοποιήσαμεν κατά 
τό βραχύ διάστημα τής διετίας. Δέν έθαύμασα μόνον καί ήγάπησα τό έργον 
τοΰτο, αλλά προερχόμενος καί έκ τής έκπαιΐδευτι.κής τάξεως, δέν έθεώρησα 
πάρεργον είς οίανδήποτε ιεόκαιρίαν, είς συγκεντρώσεις τών μαθητών τοϋ Γ υ
μνασίου κατά τήν έπίδοσιν τών βραβεύσεων παρουσίμ καί τών καθηγητών μέ 
τήν προθυμίαν καί ισυναντίληηη'ν των, νά έξάρω τό Θεάρεστον τοΰτο εργον 
καί δέν 'έπαυσα ακόμη είς πλείστας περιπτώσεις τών προικοδοτήσεων, μετα- 
βαίνων αυτοπροσώπως είς τά χωρία μετ’ άλλων φίλων καί. συνεργατών κατά 
τήν τέλεσιν τών γάμων, νά  αναπτύσσω τήν άξιαμίμητον πατρκυτικήν δράσιν 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου είς πολυπληθείς συγκεντρώσεις χιυρικών. Ή  πόλις 
καί ή περιφέρεια Διδυμοτείχου άνεγνοδρισεν έν συναγερμώ τό έπιτελούμενον 
εργον, αποτέλεσμα δέ τής τοιαύτης άναγνωρίσεως υπήρξεν ή άθρόα έγγραφή 
μελών, ήτις καί συνεχίζεται καθημερινώς. Κληθείς είς τήν παρούσαν Γεν. 
Συνέλευσιν έθεώρησα ΰποχρέωσιν νά χαράξω τάς όλίγας αύτάς γραμμάς, ώς 
έντελοδόχος τών ύπερογδοήκοντα μελών τής έπιτροπής μας καί νά έκφράσω 
τάς εύγνώμονας ευχαριστίας διά τά χορηγηθέντα μέχρι τοϋδε ισημαντικά 
ποσά καί νά αποδώσω τόν δίκαιον έπαινον πρός όλους τούς συντελέσαντας 
είς τοΰτο, άλλα ιδιαιτέρως νά έκορράσω τόν θαυμασμόν καί τάς Οερμοτάτας 
ευχαριστίας μου πρός τόν γνωστόν καί σεβαστόν είς ολόκληρον τήν περιφέ
ρειαν τοΰ Νομοΰ "Εβρου κ. Φίλιππον ΜανουηλίΙδην δστις μέ άκαταπόνητον 
σθένος καί μέ ένθερμον ζήλον έπεδόθη είς τό Θεάρεστον τοΰτο έργον. Ό  
ίδιος άλλωστε γνωρίζει καλλίτε^ρον παντός άλλου τάς δυσχερείας καθ’ ών πα- 
λαίει ή ύπαιθρος κυρίως τής περιοχής μας, ήν Ιέπί έτη έξυπηρέτησεν ώ; 
Βουλευτής καί 'Τπουργός.

Είμαι ευτυχής διότι μοΰ παρέχεται ή ευκαιρία νά μεταφέρω κατά τήν 
σημερινήν συγκέντρωσιν τήν αγάπην τών συμπολιτών μου πρός τό Θρακικόν 
Κέντρον, εύχομαι δέ δπως τό έργον αύτοΰ έδραιωθή καί συνεχισθή, κατορ-



ΔΙΟ ΙΚΗ Τ ΙΚΑ 227

θωθή -δέ ιμέ τάς ένεργείας του ή ένίσχυσις καί άλλων έχόντων ανάγκην βοή
θειας.

Πρός τόν Πρόεδρον, τήν πενταμελή Διευθύνουσαν Επιτροπήν καί πρός 
τους -άποτελοϋντας τήν Γενικήν Συνέλευσιν απευθύνω τάς πλέον θερμάς καί 
φιλικός εύχάς.

Διατελώ μετά τιμής καί αγάπης
28.9.1965 Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Μ Α Ν Α Κ Α Σ»

Προ τής λήξεως τής Συνελεύσεως ό -κ. Μανουηλίδης, λέγει τά έξης:
«’Απευθύνω εγκάρδιον χαιρετισμόν καί πολλάς ευχαριστίας πρός πάντας 

τούς καθ’ οΐονδήποτε τρόπον ένισχύοντας τό εργον ,μας. ’Ιδιαιτέρως ευχαρι
στώ τούς προσελθόντας κατά τήν σημερινήν Συνέλευσιν, τά μέλη τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου, τούς αγαπητούς συνεργάτας τής Διευθυνούσης ’Επι
τροπής, τούς δωρητάς καί τάς κυρίας δωρητρίας, τά άπλά μέλη ’Αθηνών καί 
Ε παρχιώ ν, ιδιαιτέρως δέ τούς κ. κ. Είσηγητάς αυτών, παρισταμένους καί 
μή, αντιπροσώπους, τούς Σ υγγραφ είς καί συνεργάτας τών «Θρακικών», τούς 
'Τπουργούς, τάς Δημοσίας 'Τπηρεσίας, ’Οργανισμούς, Ε φημερίδας ’Αθη
νών καί ’Επαρχιών, Ραδιοφωνικούς Σταθμούς, καθώς καί τούς διά διαφό
ρους λόγους άπόντας άπό τήν παρούσαν Συνέλευσιν. Ευχαριστίας απευθύνω 
ωσαύτως πρός τούς κ. κ. Θ. Δαμασκηνόν καί Β . Μιχαηλίδην, οΐτινες εύγενώς 
προσεφέρθησαν καί πάλιν νά μας φιλοξενήσουν είς αϊθουσάν των. ’Ιδιαιτέρως 
ευχαριστώ καί συγχαίρω τούς όμιλητάς κ. κ. Γ . Γεωργιάδην, Α. Γεννάδιον 
Εισηγητήν ’Επιτροπής Ξάνθης, Γ. Λενούδιαν Εισηγητήν Σαμοθράκης καί 
Τερζούϊδην αντιπρόσωπον Σουφλίου, διά τούς κολακευτικούς των, πρός τό 
έπιτελούμενον, παρά τού Σωματείου μας, εργον καί ιδιαιτέρως διά τούς πρός 
τό πρόσωπόν μου λόγους. Έ ξα ίρω  έπίσης τό γεγονός δτι οί ως άνω Είσηγηταί 
προσήλθον είδικώς είς ’Αθήνας, ΐνα π-αραστούν κατά τήν Συνέλευσιν μας καί 
διά τούτο καί πάλιν τούς ευχαριστώ καί δηλώνω δτι ενόσω ύπάρχομαί ημείς 
καί έ'χομεν τάς απαραιτήτους οίκονομικάς προϋποθέσεις, δέν θά παύσωμεν 
ένισχύοντες τούς πάσχοντας αδελφούς τών παραμεθορίων περιοχών, έν τω 
μέτρω τών δυνάμεων μας. Έ ν τέλει παρακαλώ καί συστήνω είς τούς παρι- 
σταμένους, δπως μή αμελήσουν νά προσέλθουν κατά τάς προσεχείς έκλογάς, 
πρός συμπλήρωσιν, συμφώνως τώ Καταστατικό), τού 24μελοΰς Διοικητικού 
Συμίβουλίου, διά τάς όποιας θά σταλή ιδιαιτέρα πρόσκλησις».

Ό  Πρόεδρος μετά ταύτα έν μέσερ γενικού ένθουσιασμοΰ καί παρατετα- 
μένων χειροκροτημάτων κηρύσσει τήν λήξιν τής Συνελεύσεως.

Αί έκλογαί διά τήν άνάδειξιν 14 νέων Συμβούλων πρός συμπλήροκπν 
τού 24μελούς Δ. Σ ., ώς καί 10 αναπληρωματικών, διεξήχθησαν, σύμφωνα
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μέ τό Κατασταστικόν και τά κατωτέρω πρακτικά, τήν 18ην, 19ην, 20ήν ’Ο
κτωβρίου 1965, ενώπιον τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής, έξελέγησαν δέ οί κ .κ .:

1) ’Αναστασίου Κοσμά; 8) Καραχαλίδης Χρήστος
2) Βερβελίδης εΓώργ. 9) Μανάκας Δημήτρ.
3) Γεννάδιος Ά ρίστ. 10) Μανουηλίδης Φίλ.
4) Γερμάνης Πιερ. 11) Πα/ιωτέλης Νικόλ.
5) Γεωργιάδης Ά λέξ. 12) Σαραντής Μιλτ.
6) Ζερβουδάκης Ά λέξ. 13) Σέντερης Ά λέξ.
7) Ζησόπουλος Δημήτρ. 14) Φωτιάδης Εΰγέν.

οΐτινες άμοΰ μετά τών παραμενόντων Συμβούλων κ. κ.:
1) Ά λεξιάδη Φιλοπ. 6) Μαζαράκη Θεοφ.
2) Ά θανασιάδη Ίω ά ν. 7) Μιχαηλάτσου Γεωργ.
3) Βλαχοποιλου Λεοντ. 8) Οικονόμου Χριστοφ.
4) Γιαννακάκη Ά ντων. 9) Παπαδοπούλου Θωμά
5) Δεσποτοπούλου Π αοχ. 10) Τσατάλα ΓΓατρ.

αποτελούν τό 24μελές Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.

ΑΝ ΑΠΛΗ ΡΗ Μ Α ΤΙΚ Α  Μ ΕΛΗ Λ. Σ Τ Μ Β Ο Τ Λ ΙΟ Τ

1) Αποστόλου Ά πόστ. 6) Κοβαλακίδης Ά λέξ.
2) Βασιλειάδης Γεώργ. 7) Μιμήκος Δημήτρ.
3) Δήμησσας Ινωνστ. 8) Σ ιφναΐος Ά πόστ.
4) Δούλάς Ά λέξ. 9) Οικονόμου Ίω ά ν.
5) Ζαρίφης Άντών. 10) Οίκοναμίδης Δημήτρ.

Α ' Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
Τής ’Εφορευτικής έπί τών έκλογών ’Επιτροπής 

τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

Ο ί κάτωθι υπογεγραμμένοι ’Αντώνιος Γιαννακάκης, ’Ελευθέριος Καρα- 
χαλίδης καί Νικόλαος Παγιωτέλης, άποτελοΰντες τήν τριμελή ’Εφορευτικήν 
έπί τιον έκλογών ’Επιτροπήν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, νομίμως έκλεγέντες κατά 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 6ης ’Οκτωβρίου 1965, συνελθόντες είς τό έπί 
τής όδοΰ Σταδίου 38 (Μέγ. Νικολούδη) γραφεϊον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, 
σήμερον τήν 18ην ’Οκτωβρίου έ. έ., ημέραν. Δευτέραν καί ώραν 8ην π.μ., 
προέ)6ημεν είς τήν σφράγισιν τής τ|)ηφοδόχου, προκειμένου τήν 18ην, 19ην 
καί 20ήν ’Οκτωβρίου 1965 καί κατά τάς ήμέρας Δευτέραν, Τρίτην καί Τε
τάρτην νά λάβουν χώραν αί έκλογαί διά τήν άνάδειξιν 14 νέων μελών πρός 
συμπλήρωσιν τοΰ 24μελοΰς Διοικητικοΰ Συμβουλίου, ώς καί 10 άναπληρα)- 
ματικών.

Έ ν  Ά θήναις τή 18 ’Οκτωβρίου 1.965 
Ή  Εφορευτική ’Επιτροπή 

Α. Γιαννακάκης, Ε. Καραχαλίδης, Ν . Παγιωτέλης
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Β ' Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  
Τ ής Εφορευτικής επί των ιέκλογών Έ πιτροπής 

τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ’Αντώνιος Γιαννακάκης, Ελευθέριος Καρα- 
χαλίδης καί Νικόλαος Παγιωτέλης, άποτελοϋντες τήν τριμελή ’Εφορευτικήν 
έπί τών έκλογών Επιτροπήν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου νο,μίμως έκλεγέντες κατά 
τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 6ης ’Οκτωβρίου 1965, σήμερον ημέραν Τετάρ
την 20ήν ’Οκτωβρίου 1965 καί ώραν 8ην ,μ.μ., προέβημεν εις τό άνοιγμα 
τής 'ψηφοδόχου τής άπό 18— 20 ’Οκτωβρίου 1965 διενεργηθείσης ψηφοφο
ρίας διά τήν ιέκλογήν 14 τακτικών μελών καί 10 'αναπληρωματικών πρός συμ- 
πλήρωσιν τοΰ 24μελοΰς Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, καί 
διεπιστώσαμεν τά κάτωθι:

1) Κατ’ αυτήν έψήφισαν ώς έμφαίνεται έκ τοΰ βιβλίου παρουσίας μελών 
τής 18, 19 καί 20 ’Οκτωβρίου 1965 έν δλω μέλη πεντήκοντα έξ (5 6 ).

2) Κατά τό άνοιγμα τής τρηφοδόχου κατεμετρήθησαν καί εύρέθησαν πεν
τήκοντα έξ ψηφοδέλτια, άπαντα έγκυρα.

3 ) Έ κ  τής διαλογής τών ψήφων προέκυψαν τά εξής αποτελέσματα: ’Έ 
λαβαν τρήφους: .1) ’Αναστασίου Κ. 56, 2) Βερβελίδης Γ. 56, 3) Γεννάδιος 
Α. 56, 4) Γερμάνης Π . 56, 5) Γεωργιάδης Γ. 56, 6) Ζερβουδάκης Α. 56,
7) Ζησόπουλος Δ. 55, 8) Καραχαλίδης Χρ. 29, 9) Καραχαλίδης Έ λ. 26, 
10) Μανάκας Δ. 56), 11) Μανουηλίδης Φίλ. 56, 12) Παγιωτέλης Νικ. 56, 
.13) Σαραντής Μιλτ. 56, 14) Σέντερης Ά λ . 56 καί 15) Φωτιάδης Ε. 56.

’Επίσης ιέλαιβον άνά 56 ψήφους ο! έξής αναπληρωματικοί: 1) ’Αποστόλου 
Α., 2) Βασιλειάδης Γ., 3) Δήμησσας Κ., 4) Δούλάς Α., 5) Ζαρίφης Α.,
6) Κοβαλακίδης Α., 7) Μιμήκος Δ., 8) Σιφναΐος Α., 9) Οικονόμου I. καί 
10) Οίκονομίδης Λ.

Κοιτά ταΰτα έξελέγησαν ώς μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου οί κ. κ.: 
’Αναστασίου Κοσμάς, Βερβελίδης Γεώργιος, Γεννάδιος ’Αρίστιππος, Γερμά
νης Περικλής, Γεωργιάδης Γεώργιος, Ζερβουδάκης ’Αλέξανδρος, Ζησόπου
λος Δημήτριος, Καραχαλίδης Χρήστος, Μανάκας Δημήτριος, Μανουηλίδης 
Φίλιππος, Παγιωτέλης Νικόλαος, Σαραντής Μιλτιάδης, Σέντερης ’Αλέξανδρος 
καί Φωτιάδης Ευγένιος.

Έ ν  Ά θήνα ις τή 20 ’Οκτωβρίου 1965 
Ή  ’Εφορευτική ’Επιτροπή 

Α. Γιαννακάκης, Ε. Καραχαλίδης, Ν . Παγιωτέλης

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλων συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίαν τήν 
29ην ’Οκτωβρίου 1965 μέ τά κάτωθι θέματα ήμερησίας διατάξεως:
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1) καί 2) Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΑ  Γ Ε Ν ΙΚ Η Σ  Σ Τ Ν Ε Λ Ε Τ Σ Ε Ω Σ  Κ Α Ι
ΕΚΛΟΓΩΝ

Ή  Γενική Συνέλευσις έλαβε χώραν τήν 6ην ’Οκτωβρίου έ. ε. διά τής 
άθρόας προσελεύσεως 45 μελών καί αντιπροσώπων έπαρχιακών επιτροπών. 
Τ ά έν Ά θήναις τακτικά μέλη, απλά καί δωρηταί, καθώς καί τά μέλη τών 
επαρχιών, τά έχοντα έκπληρώσει τάς ταμειακός των υποχρεώσεις, ήσαν κατά 
τήν ημέραν τής Γεν. Συνελεύσεως 316. Τό τέταρτον πλέον ένός διά τήν νό
μιμον απαρτίαν μέλη 80. Ά ρ α  τά αντιπροσωπευόμενα 183 μέλη άπετέλεσαν 
ύπεραπαρτίαν, ήτις διά πρώτην φοράν άπό 40 ετών ένεφανίσθη είς Γεν. 
Συνέλευσιν τοΰ Σωματείου, ένεκρίθησαν ‘δέ έν μέσω γενικών επευφημιών 
και χειροκροτημάτων τά πεπραγμένα. Τούτο είναι αποτέλεσμα τής έπιτελου- 
μένης εργασίας, ήτις έκτος τής κυκλοφορίας 40 μέχρι τοΰδε Τόμων τοΰ Σ υ γ 
γράμματος τά «Θρακικά» διά δαπάνης πλέον τοΰ ένάμισυ εκατομμυρίου δρα
χμών, διέθεσε καί διά τόν φιλανθρωπικόν τομέα από τής έφαρμογής του είς 
διάστημα διετίας περίπου τό ποσόν τών δρχ. 327.500 προικοδοτήσεις, βρα
βεύσεις κλπ. ενισχύσεις. Μ έχρι τέλους Ίανουαρίου 1966 δρχ. 50 χιλ. έπί 
πλέον καί 35 χιλ. περίπου δαπάνη 39ου Τόμου. Παραμένει έξ άλλου ικανός 
αριθμός Τόμων, δστις αποτελεί καί αυτός περιουσίαν τοΰ Σωματείου.

Τά μέλη ’Αθηνών άπλά καί ιδωρηταί ανέρχονται μέχρι τοΰδε είς 126. 
Τά μέλη τών έπαρχιών είς 448 ήτοι ή δύναμις τοΰ Σωματείου μέλη 574.

Τά μέλη τοΰ 24μελοΰς Δ. Σ . Οά άναλάβουν τήν έγγραφήν τουλάχιστον 
4 μελών έκαστος έκ τών οικείων, συγγενών ή φίλων των.

Αί έκλογαί διεξήχθησαν σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν έπί τριήμερον, 
ήτοι 18, 19 καί 20 ’Οκτωβρίου παρουσία τής ’Εφορευτικής Επιτροπής, έξε
λέγη σαν δέ παμψηφεί 14 μέλη τοΰ Δ. Σ . είς συμπλήρωσιν τοΰ 24μελοΰς, ώς 
καί 10 αναπληρωματικά.

3) ΕΚ ΛΟ ΓΗ  5Μ ΕΛ ΟΤΣ Δ ΙΕ Τ Θ Τ Ν Ο Τ Σ Η Σ  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ

Διανέμονται ψηφοδέλτια καί γίνεται μυστική ψηφοφορία διά τήν έκλο-
γήν τής δμελοΰς Διευθυνούσης ’Επιτροπής. Οΰτως εκλέγονται παμαΐτηφεί οί 
κ. κ.:

Φίλιππος Μανουηλίδης, Πρόεδρος.
Γεώργιος Γωργιάδης, Άναπλ. Πρόεδρος.
Πάτροκλος Τσατάλας, Γενικός Γραμιματεύς.
’Αρίστιππος Γεννάδιος, Ά ναπλ. Γεν. Γραμματεύς.
Νικόλαος ΙΙαγιωτέλης, Ταμίας.

4) Κ Α Τ Α Ρ Τ ΙΣ Μ Ο Σ  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Ω Ν  Κ Α Ι Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε ΙΣ

Α) ’Επιτροπή έκδόσεως «Θρακικών Γραμμάτων» καί τύπου: Εισηγητής 
κ. Α. Γιαννακάκης καί μέλη οί κ. κ. Α. Ζερβουδάκης, Α. Βλαχόπουλος, Α.



Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α 231

Μετά τον ’ισολογισμόν κλπ. δημοσιευόμενα, «μεσολάβησαν τά κάτωθι μέ
χρι Νοεμβρίου 1965, στοιχεία, άτι να καί παραθέτομεν προς ένημέρωσιν των 
μελών μας καί τών άναγνωστών τοΰ παρόντος Τόμου.

Α) Έςεδόθη καί έκυκλοφόρησεν δ 38 Τόμος τοΰ
Συγγράματος, τά «Θρακικά».

'Ή δη Εχει εκτυπωΟή κατά τά τρία τέταρτα ό
39ος Τόμος καί ύπάρχει δλη έτοιμη, έπίκειται δέ ή
εναρξις έκτυπώσεως καί τοΰ 40οδ Τόμου.

’Ήτοι τρία βιβλία δαπάνης ............  περίπου Δρχ. 120.000

Β) Φ ι λ α ν θ ρ ο) π ι κ ό ς Τ  ο μ  ε ύ ς ' Vi

Ά π ό  τοΰ 1963 μέχρι τέλους 1965 τό Θρακικδν
Κέντρον διέθεσε δι’ έργα εύποιΐας, ήτοι προικοδοτή , : |

σεις, βραβεύσεις καί διαφόρους άλλ ας φιλανϋρωπικάς
ενισχύσεις, τό ποσόν τ ώ ν ............................................. 377.500

497.500

’Ή τοι, σύνολο ν όιατεθέντων διά  τόν έκδοτικόν καί φιλανθρωπικόν
τομέα τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, δρχ. 4 9 7 . 5 0 0 . — . Ή  τοιαύτη έν γένει

δράσις τοΰ Σωματείου εχει προγραμματισθή, ΐνα συνεχισθή καί είς τό

μέλλον. ,

Έ κ  τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου
Ά θήναι 3.11.1965

Ό  έπόμενος 40ός Τόμος τών «Θρακικών», τοΰ όποιου ή δλη κατά τό 
ήμισυ καί πλέον εχει έξασφαλισθή, θά περιλάβη σοβαράν έργασίαν άπό χ ε ι
ρόγραφα έξ ύπερεκατδν σελίδων, υπό τόν τίτλον: «Τά 62 χρόνια τοΰ Ε λ λ η 
νικού Τύπου, της δημοσιογραφίας καί τών πρώτων Ελληνικών Κοινοτήτων 
στήν Αμερική».
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Σέντερης καί Δ. Μανάκας Δ)χου. Καθήκοντα: Μέριμνα διά τήν συγκέν- 
τρωσιν ύλης πρός έκτύπωσιν - παρακολούθησις έκτυπώσεων - αΰξησις έκτυ- 
πουιμένων Τόμων. Συγγραφ είς Μανάκας Δι)δ)χου, Μπαμπαλίτης Σουφλίου.

Β ) Ε πιτροπή Συγκεντρώσεων, Διαλέξεων καί Ραδιοφωνικών’Εκπομπών: 
Εισηγητής ό κ. Γ. Γεωργιάδης καί μέλη οί κ. κ. Ε. Καραχαλίδης, Ν. ΙΙαγιω - 
τέλης, Α. Σέντερης, Φ. Ά λεξιάδης, Π . Τ,σατάλας καί Α. Γεννάδιος.

Γ ) ’Επιτροπή Ευεργετών καί δωρητών - αύξήαεως περιουσίας Σωμα
τείου: Εισηγητής ό κ. II . Γερμάνης καί μέλη οί κ. κ. Κ. ’Αναστασίου, Γ. 
Βερβελίδης, Ε. Φωτιάδης, Α. Γεννάδιος, I I .  Δεσποτόπουλος καί Γ. Μιχαη- 
λατσος.

Δ) Ε πιτροπή Νομικών 'θεμάτων: Εισηγητής ό κ. Θ. ΙΙαπαδόπουλος 
καί μέλη οί κ. κ. Γεωργιάδης Γ., Ζησόπουλος Λ. καί Οικονόμου X.

Ε) ’Επιτροπή Τοπικών ’Επαρχιακών ’Επιτροπών: Λ. Μανάκας, I. Ά - 
Οανασιάδης, Θ. Μαζαράκης.

Έ ν  τέλει καλούνται τά μέλη τοΰ Λ. Σ . όπως υποβάλλουν τά; προτά
σεις των, λύεται δέ μετά ταΰτα ή συνεδρίασες.

Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ  Κ Λ Ι ΣΧ Ο Λ ΙΛ  
ΕΠΙ Ί ’Ο Τ  ΣΤΝΤΕΑΟΊΠΜ ΕΝΟΤ Ε ΙΤ Ο Τ

I ίαραΟέτοιμεν κατωτέρω ένα μέρος κριτικών τών έφημερίόων Ν. 'Τόρ- 
κης, Α θηνών καί Ε παρχιώ ν, άναφερομένων είς τό εκδοτικόν καί φιλανθρω
πικόν έργον τοϋ Σωματείου, καθώς καί έπιστολάς «διαφόρων φίλων τοΰ Σ ω 
ματείου, εισηγητών καί συνεργατών μας. Ωσαύτως μέρος έπιστυλών, ας κα
θημερινώς λαμβάνομεν, παρά τών εύεργετουμένων, υΐτινες παντοιοτρόπως έκ- 
φράζουν τήν ευγνωμοσύνην των.

«’Εθνικός Κήρυξ» Ν . 'Τόρκης, 1. 4.6,5. —  Πνευματικοί Θησαυροί 

Τ Α  Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α

Σύγγραμμα, έκδιδόμενον ύπό τού έν Άδήνα ις  Θρακικοΰ Κέν
τρου. — Βραβευδέν ύπό τής ’Ακαδημίας Άδηνώ ν καί τής έν 
Παρισίοις 'Εταιρίας πρός ένίσχυσιν τών 'Ελληνικών Σπουδών.

Τό «Θρακικόν Κέντρον» τοϋ όποιου άπό 3δετίας καί πλέον προΐσταται 
ένας έπιιφιχνης αειθαλής καί ακούραστος Ραιδεστηνός, ό συγγραφεΰς καί 
πρώην βουλευτής καί υπουργός κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, έπιδεικνύει παν- 
τοίαν δρασιν, έθνικήν, κοινωνικήν καί έκδοτικήν. Είναι υπόδειγμα όργανώ- 
σεως άνταξίας άπομιιμήσεως καί άπό άλλας όργανώσεις, έδώ ,καί έν Έλλάδι. 
Α ί ιέκδόσεις τών «Θρακικών» άπό 3,5 ήδη έτών διαφωτίζουν καί πλουτίζουν 
οχι μόνον τήν Ελληνικήν Επιστήμην, αλλά καί τήν διεθνή τοιαύτην καί είναι
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εύλογος ή έπιβράβευσίς των άπό ακαδημαϊκά ιδρύματα τών ’Αθηνών κα'ι 
Παρισίων.

'Ο  38ος τόμος τών «Θρακικών», άρτι έκδοθείς, ογκώδης, εκ 315 σελίδων, 
είναι τήν φοράν αυτήν ολόκληρος αφιερωμένος είς τό τελευταίον, φεΰ, εργον 
τοΰ IIροοίθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου «Διδάγματα άπό τήν Εθνικήν Δι
χόνοιαν». Είναι ή σειρά άρθρων παρμένων άπό τά απομνημονεύματα καί τό 
ήμερολόγιον τοΰ ’Αρχισυντάκτου τοΰ Έθνικοΰ Κήρυκος όταν οΰτος συνώδευσε 
κατά τήν άνά τάς ευρωπαϊκός πρωτεύουσας περιοδείαν τοΰ Κρητός Οικου
μενικού ΙΙατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, έξεχούσης ανώτατης· κορυφής τής 
’Ορθοδοξίας, ώς ακόλουθος καί Γραμματεύς αύταΰ. Πρόκειται περί τοΰ τμή
ματος τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας προ τής Μικρασιατικής καταστροφής καί 
είναι ευχής εργον ότι ό Πρωθιερεΰς Δ. Καλλίμαχος, έκτος τών άλλων μεγά
λων υπηρεσιών του πρός τήν Μητέρα Πατρίδα, πρασέφερε καί αυτήν, άλλως 
αί τραγικοί αύταί λεπτομέρειαι καί τά έπισυμβάντα γεγονότα θά είχαν μείνη 
άγνωστα καί άνεξιστόρητα.

Τόν τόμον τόν στολίζει Πρόλογος καί Κριτική γραμμένα άπό τόν βαθυ- 
στόχαστον Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, δίδοντα μίαν θαυμασίαν εικόνα 
διά τό πολυσχιδές καί άξισΟαιίμαστον εργον τοΰ συγγραφέως Δημητρίου 
Καλλιμάχου «ιό όποιος ήνάλωσεν ολόκληροι' τόν βίον είς πολυμόχθους φανα
τικούς αγώνας υπέρ τής ’Εκκλησίας, τής έκπαιδεύσεως καί συλλήβδην υπέρ 
δλων τών ιέθνικών καί φυλετικών μας ζητημάτων». Περαιτέρω, τονίζει ό προ
κρίτων «ή υπερηφάνεια καί ό σεβασμός τοΰ συγγραφέως πρός τάς κορυφάς 
τής ορθοδοξίας, άναδεικνύονται (ολοκληρωμένα, όταν συμμετεΐχεν ώς ακό
λουθος καί Γραμματεύς τοΰ πατριώτου, υπέροχου διπλωμάτου καί έμπνευ- 
σμένης άνωτάτης κορυφής τής ’Εκκλησίας Οικουμενικού Πατριάρχου Μελε
τίου Μεταξάκη, κατά τήν έν ’Α γγλία καί Γαλλίφ περιοδείαν του, τοΰ 1922, 
πρός διαφιότισιν καί ύποστήριξιν τών σκληρώς δοκιμαζομένων, κατά τήν έπο- 
χήν εκείνην, έΟνικών μας ζητημάτων. Αυτός είναι άλλωστε καί δ λόγος διά 
τόν όποιον ολόκληρος ό 38ος τόμος τών «Θρακικών» άφιεροΰται είς τά «Δι
δάγματα άπό τήν Όλέτειραν Ε θνικήν Διχόνοιαν».

Τό ότι τό τελευταίον του αύτό εργον τό έθεώρησεν ό συγγραφεύς ώς 
ένα άπό τά σπουδαιότερα του έμφαίνεται άπό τήν έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν 
του όπως ή σειρά τών έν λόγω άρθρων έκδοθή άπό τά «Θρακικά», διά νά 
παραμείνουν ιός διδάγματα καί φρονηματίσουν τάς ιμεταγενεστέρας Ελληνι
κός γενεάς. Τήν έπιθυμίαν ταύτην τοΰ συγγραφέως τήν έσεβάσθη ιδιαιτέρως 
τό Θρακικόν Κέντρον, διά τής έκδόσεως τοΰ 38ου τόμου τών «Θρακικών».

’Εφόσον ό άείμνη,στος συγγραφεύς δέν εύρίσκεται πλέον μαζί μας διά 
νά ξεφυλλίση καί καμαρώση τόν τόσον έπιμελώς έκδοθέντα 38ον Τόμον καί 
νά αίσθανθή τήν χαράν, διεξερχάμενος τάς σελίδας του, άς μάς έπιτραπή 
νά τό πράξωμεν ήμεϊς καί νά έκψράσωμεν θερμάς ευχαριστίας είς τήν Διεύ-
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θυνσιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου όχι μόνον διότι έτηρήθη ή δοθεΐσα Ιερά ύπό- 
σχεσις, άλλά και διά τήν εξαιρετικήν, περιποιημένην, πεπονημένην, ενσυνεί
δητον καί τελείαν άπό πάσης άπόψεως έμφάνισιν τοΰ 38ου τόμου, (ώς άλ- 
λοοστε συμβαίνει καί μέ δλας τάς εκδόσεις τών «Θρακικών») τασσύτφ μάλλον 
καθότι, μη ύπάρχοντος πλέον τοΰ συγγραφέως (έν τή ζωή δπως επίβλεψη ό 
ίδιος τάς λεπτομέρειας τής παρούσης έκδόσεως, δλη αύτή ή ευθύνη έπεσεν 
είς τάς χεΐρας τής Διευθύνσεως τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου υπό τήν άκούραστον 
καί ιέπάγρυπνον παρακολούθησιν καί επιστασίαν τοΰ Προέδρου του κ. Φιλίπ
που Μανουηλίδη.

ΣΗ Μ .—  ’Αναμένονται έξ Α θηνώ ν ελάχιστα αντίτυπα τοΰ 38ου τόμου 
τών Θρακικών, τά οποία θά κατατεθούν είς τάς κυριωτέρας Δημοσίας Βιβλιο- 
θήκας άνά τάς Ηνωμένας Πολιτείας, ώς θά ήτο ή έπιθυμία τοΰ συγγραφέιος».

«Ποοσφυγικός Κόσμος», 11,4.65 
«ΤΑ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Α »

«Τό Θρακικόν Κέντρον συνεχίζον άνευ διακοπής τήν έκδοτικήν του προ
σπάθειαν έκυκλοφόρησεν είς πολυτελή καί άρτίαν έμφάνισιν τόν 38ον Τόμον 
τού Συγγράμματός του τά «Θρακικι'χ».

Έ ν  αρχή τοΰ Τόμου τούτου, έπ’ ευκαιρία τοΰ εορτασμού τής Έκατον- 
ταετηρίδος, παρατίθεται εϊικών τοΰ Ελευθερίου Βενιίζέλου μετά σημειώματος 
καί σχολίων τής Συντάξεως τών «Θρακικών», καθώς καί μέρος τής ραδιο
φωνικής όμιλίας τοΰ 'Τπουργοΰ Προεδρίας τής Κυβερνήσειος.

Ό  Τόμος ούτος είναι αφιερωμένος εις τήν μνήμην τοΰ άποδιώ,σαντος 
έν ’Αμερική Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλιμάχου, παλαιού συνεργάτου μας, 
έπιτίμου μέλους καί Ευεργέτου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ούτινος αναγράφεται 
έν λεπτομερείς ιστορικόν κείμενον ύπό τόν τίτλον «Διδάγματα άπό τήν εθνι
κήν Διχόνοιαν», δπου ό αείμνηστος Συγγραφεΰς περιγράφει τά τοΰ ταξει- 
δίου τοΰ Οικουμενικού Π ατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη είς ’Αγγλίαν καί 
Γαλλίαν, ούτινος υπήρξε Γραμματεύς καί ακόλουθος, κατά τήν έπαχήν τοΰ 
εθνικού διχασμού. Ή  περιγραφή αύτη δίδει ζωντανήν εικόνα τής τότε έθνι- 
κής καταστροφής, είναι δέ πολύτιμον ιστορικόν άπόκτημα διά πάντα βυβλιό- 
φιλον καί φιλαναγνώστην.

Είς τό τέλος τοΰ Τόμου καί ύπό τόν τίτλον «Διοικητικά» παρατίθεται 
λεπτομερής κίνησις τοΰ περί εύποιΐας τομέως, διά τόν όποιον διετέθησαν μέ
χρι τοΰδε άνω τών 250.000 κλπ. επιτευγμάτων τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου».

«Ά θήναι, ’Ιανουάριος 1965 
’Αγαπητέ Φίλλιπε,

’Έλαβα τόν 38ον τόμον τών Θρακικών, τών έκδιδομένων ύπό τοΰ «Θρα
κικοΰ Κέντρου» καί ευχαριστώ θερμώς.
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Συγχρόνως νά δεχθής τά συγχαρητήριά μου διά τήν τόσον επιτυχή διεύ- 
θυνσιν τής έκδόσεώς σας αυτής, ώς καί τήν μικρήν εισφοράν μου έκ 500 
δραχμών διά τήν συνέχισιν τής έκδόσεώς σας.

Μέ αγάπην 
Σ Τ . ΓΟ Ν Α Τ Α Σ».

«Σεβαστέ και αγαπητέ μοι κ. Μανουηλίδη»
Θερμότατα ευχαριστώ διά τήν φιλόψρονα αποστολήν τοΰ 38ου τόμου 

τών «Θρακικών».
Μετά βαθυτάτου σεβασμού καί αγάπης

13.1.1965 Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Ν ΙΚ . Β Ε Λ Τ Σ Ο Σ » .

Κριτική Δ. Μανάκα διά τόν 38ον Τόμον —  Διδυμότειχον, 5.4.1965

Ά νοίγοντας τήν πρώτην σελίδα συναντάς τήν γλυκεΐαν μορφήν τοϋ άλ
λοτε άνυψώσαντος τήν πατρίδα είς ΰψη δυσθεώρητα. Ρ ίγος μέ κατέλαβε καί 
άνεμνήσθην παλαιών ευκλεών ημερών, δτε νεανίας μέ άλκήν καί σφρίγος κα
τετάγην πρώτος στρατιώτης είς τήν έθνικήν άμυναν Θεσσαλονίκης. Ή  προ- 
σωπικότης τοϋ αειμνήστου ’Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε τοιαύτη ώστε νά 
καταγοητεΰση ο'χι μόνον τούς 'Έλληνας, άλλά καί τούς ξένους φίλους καί 
έχθρούς. ’Α λήθεια!!! Πόσον ό άνθρωπος αυτός κατέστησε σεβαστήν τήν 
Ε λ λ ά δ α !!!!  ’Εχθρούς ήκουσα νά ομιλούν (ένθουσιωδώς διά τόν αείμνηστον. 
Ένέπνεεν είς πάντας έμπιστοσύνην δπως οί έπιβαίνοντες πλοίου εμπιστεύονται 
εις ικανόν πλοίαρχον τήν ζωήν των. Ο ί φίλοι μας Σέρβοι ήσαν έτοιμοι νά 
εγκαταστήσουν άρχάς Σερβικάς έν Θεσσαλονίκη. Διά τής ευστροφίας τής 
πολιτικής κατώρθωσε κηρύξας επανάσταση νά άποσοβή,ση τόν κίνδυνον. Ποΰ 
δ ένθουσιασμός έκεΐνος!! Δυστυχώς αί διχογνωμίαι καί ή άρχομανία έφεραν 
τήν σκληράν διαμάχην έκείνων, ή όποια έκόστισεν ούκ ολίγον είς τήν Π α 
τρίδα. Έ φ βασαν είς τό σημεΐον νά άφαιρέσουν τήν ζωήν του έναντι τών δσων 
υπέρ τής Πατρίδος ήγωνίσθη. Ή  μνήμη του θά  μείνη ανεξίτηλος είς τάς ψυ~ 
χάς τών Ελλήνων.

'Ως πρός τό πράσωπον τοΰ αειμνήστου Καλλιμάχου αγνώστου μέχρι τοΰδε 
ήμΐν, εχω νά εΐπω δτι τοιοΰτοτ πατριώται άποτελοΰντες παράδειγμα πατριω
τικόν είς τάς έπερχομένας γενεάς είναι σπάνιοι. ’Επιτακτική ανάγκη είναι 
νά όνομασθή μία οδός μέ τό δνομα τοΰ αοιδίμου ώς φόρος εύγνοίμοσυτης τής 
μεγάλης Πατρίδος καί ιδιαιτέρας αύτοΰ Θράκης.

'Ο  δέ πρόλογος τοΰ κ. Προέδρου πρός προβολήν τοΰ έκλιπόντας είς σε
λίδα 15 ιάποτελεΐ φιλολόγημα σεμνόν, σοβαρόν καί διανθισμένον, δυνάμενον 
νά γραφή μόνον άπό τήν νευρώδη καί ανδροπρεπή γραφίδα τοΰ κ. Μανουη- 
λίδου.
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Ευτυχώς οί άναγνώσται Θράκες, οΐτινες γνωρίζουν τήν φυσιογνωμίαν 
αυτήν τοΰ Πρωθιερέως Καλλιμάχου καί σέμνωμα αυτών ό έκποιήσας τόν 
πρόλογον κ. Πρόεδρος καί ή γνωριμία πατριώτου τοιαΰτα προσενεγκόντος.

Συνοψίζων, επαναλαμβάνω, δτι ή βαρύτης τοΰ περιεχομένου τοΰ 38ου 
Τόμου είναι ανώτερα πασών τών άλλων τών Τόμων, περιέχονται ιστορικοί 
πτυχαί τής νεωτέρας Ιστορίας μας, α ί όποιαι είναι τελείως άγνωστοι είς τους 
Θράκας. 'Υπάρχουν στοιχεία άγνωστα, τά όποια χαρακτηρίζουν τήν νοοτρο
πίαν μας καί τά παρασκήνια τής άναρρήσεως είς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον 
τοϋ ίάειμνήστου Μεταξάκη, φέρουν αισχύνην. ’Ίσω ς ποτέ άνανήψωμεν καί 
άφήσωμεν τάς κακίας μας αΰτάς τών κομματικών διαμαχών, αί όποίαι αμαυ
ρώνουν τόσους εθνικούς αγώνας μας».

«Έ ν Σουφλίω τή 4 Μαρτίου 1965 
ΓΙρός τόν κ. Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

’Αθήνας
Σεβαστέ καί αγαπητέ μοι, κ. Πρόεδρε,

Έ λαβον τόν άπασταλέντα μοι 38ον τόμον τών «Θρακικών» καί πάραυτα 
ήρχισα νά τόν μελετώ άκαταπαύστως. Μοΰ προεκάλεσε μέγιστον ένδιαφέρον. 
Μοΰ έξήγειρε τόσον τήν 'Ελληνική καρδιά μου, όόστε νά αρχίσω μέ πάθος 
νά διηγούμαι τά περιγραφόμενα δραματικά γεγονότα τής Ελλάδος τοΰ 1920 
— 23, είς τή γυναίκα μου καί τά παιδιά μου, διαβάζοντας ώρισμένες περι
κοπές άπό τις συνεντεύξεις τοΰ Μελετίου Μεταξάκη καί τής ακολουθίας του, 
μέ τούς ισχυρούς τής γής συμμάχους ’Ά γγλους καί Γάλλους.

Είμαι βέβαιος δτι τό περιεχόμενον τοΰ 38ου Τόμου, Οά δονήση κάθε 
ευαίσθητη ελληνική ψυχή, γ ιά  νά φωτίση καί διδάξη».

Χρήστος Μπαμπαλίκης

«Ελεύθερη Θράκη», 22.1.64 
Ο Ρ Γ Α Σ Μ Ο Σ  Α ΓΑ Θ Ο ΕΡΓΙΩ Ν  

ΤΟ Τ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Τ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Τ  ΑΘΗΝΩ Ν

Τό Θρακικό Κέντρο πού τόσο εύδόκημα λειτουργεί στήν ’Αθήνα δώ καί 
σαράντα χρόνια, μέ ισόβιο Πρόεδρο αύτοΰ τόν παλαίμαχο πολιτευτή καί 'Τ - 
πουργό πολλά χρόνια διαφόρων 'Τπουργείων κ. Φίλιππο Μανουηλίδη πολλά 
τά καλά έχει νά επίδειξη γιά τή Θράκη μας, τό διαμάντι αύτό τής 'Ελλη
νικής γής.

Άνέλαβε νά άκυρώση πρώτα τό πνευματικό έπίπεδο τών κατοίκων καί 
νά διακηρύξη τήν Ελληνικότητα τής Θράκης άπό άμνημονεύτων έτών. Πρώτο 
έσυρε τό πέπλο τής ξεχασιάς πού σκέπαζε τόσα χρόνια καί αιώνες Ιστορίες, 
θρύλους ήρωϊσμούς, έθνικές δράσεις Θρακών καί πρώτο έγραψε ήθη, έθιμα 
καί γενικά λαογραφικά, γλωασολογικά τοΰ τόπου αύτοΰ πού δέν είδε ένδια-



Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α 237

ψέρον άπό λογίους ντόπιους κα'ι ξένους, και χειριστές τής πέννας Θράκες. 
37 τόμοι καί ένας ΰπό έκτύπωσι— 38 τόμοι γράφτηκαν ώς τώρα μέ υλικό 
πλούσιο πού γέμισε 16.000 καί πλέον σελίδες πού μπορεί κάθε Θράκας νά 
έντρυφήση σ’ αυτές καί νά ,μάθη τήν ιστορία τοΰ τόπου του τής ιδιαίτερης 
πατρίδος του. Αυτοί οί τόμοι θά μείνουν πολύτιμη παρακαταθήκη γιά τή μέλ- 
λουσα γενεά.

Δέν περιορίζεται ή ευεργετική δράσις τοΰ Κέντρου στόν τομέα αυτόν 
μοναχά. 'Ο  'Πρόεδρος αύτοΰ κ. Φίλιππος Μανουηλίδης δέν ξεχνά τούς πα
τριώτες του Θράκες, -ζή μέ έναν ψυχικό δεσμό πού άν τόν καλοεξετάση κα
νείς θά 6ρή στό κυρτωμένο σώμα του μιά αδιάκοπη έργασία καί αξιοθαύ
μαστη κι’ άς τόν βαρύνουν τά 80 του χρόνια πάνω - κάτω. ’Έ χει -συχνές 
έπαφές μέ τούς πατριώτες του; πού τούς λατρεύει καί προσπαθεί γιά τό καλό 
τους μέ τήν απέραντη καλωσύνη του.

Α θόρυβα, χωρίς επιδείξεις, μέ μόνη, τήν ικανοποίηση τής ψυχής του 
προβαίνει δώ καί 2— 3 χρόνια σέ πράξεις αγαθοεργούς υπέρ τών πατριωτών 
του καί κατήντησε ή παρηγοριά καί πατέρας τών πτωχών κοριτσιών τής 
Θράκης. Πολλά πού δέν' έχουν τά απολύτως αναγκαία γιά τούς γόμους των, 
βρήκαν τόν προστάτη των.

Δίνει αρκετά γιά τόν -σκοπό αυτόν καί θά δίνη —  δπως υπόσχεται —  
εφ’ δσον αναπνέει γιά χάρι τών άδυνάτων. Ώ ς  τώρα έχουμε δείγματα τής 
τρανής φιλογενίας καί φιλανθρωπίας του. Έπροικοδότησε μέ αρκετά σεβα
στόν ποσόν κόρες άρραβωνισμένες πού δέν είχαν -στρώμα γιά  παντρειά. Ή  
Ευτυχία Μπουραζάνα άπό τό Ά μόριο, ή Ρόϊδ-ω Χρυσαφίδου καί ή Λιωλιωτάκη 
Σταυρούλα άπό Κουφάβουνο, ή Παληουργιώτου ’Αναστασία άπό Κυανή καί 
ή Δόβρη Σταυριανή άπό τή Μάνη παντρεύτηκαν καί οίκοκυρεύτηκαν μέ πρ-οι- 
κοδότησι τοΰ Κέντρου.

Έβράβευσε παιδιά τοΰ Γυμνασίου μέ άρκετά ανακουφιστικό ποσόν, έ- 
κεϊνα πού -είναι πτωχά καί έχουν καλή έπίδοσι καί διαγωγή καλή. Έβραβεύ- 
θηκε ώς τώρα δ μαθητής Άντωνακούδης Χαρϊτος άπό χωρίον Λάδη, ή Γιο- 
βάνογλου Ά γα π ία  ιάπό Δ)χον, δ Μ αργαριτίδης ’Αθανάσιος άπό Πετράδες, 
καί ή Μπιλμπίλη Εύγεν. Γιά τό 1965 προγραμματίσθηκε νά βρα-βευθοΰν κι’ 
άλλα παιδιά καί νά προικαδοτηθοΰν κι’ -άλλα κορίτσια. ’Έ τσι καί τή φτώχεια 
μέσα σ,τή μαθητιώσα νεολαία περιθάλπει καί τό ζήλο γιά τή μελέτη καί έπί
δοσι υποκαίει.

Τό ΐδιο γίνεται καί στήν Ό ρεστιάδα. Μέ τήν ιδ-ρυσι τοπικών έπι- 
τροπών ιέδημιουργήθησαν έστίαι σέ δλα τά κέντρα (πόλεις) τής Θράκης 
άπό Τοξότες μέχρι τοΰ Όρμενίου. ’Έχουν πάρη προικοδότηση ή Αίκατ. Πα- 
ρασκευαΐδου άπό Σάκκον καί -σ’ αυτές τίς μέρες παίρνει καί μιά ’Αναστασία 
Πατσ-αμάνη άπό τή Μηλιά.

Σ τήν Ό ρεστιάδα ιέβραβεύθηκαν ο'ί μαθητές Σισμανίδου Ειρήνη καί
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Κων)ντϊνος Μητσολίδης μέ μια ωραία πατριωτική προσλαλιά τοΰ κ. Γυμνα
σιάρχου.

Μά ή δράσις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, πάντα μέ τήν είσήγησι τοΰ Προέ
δρου καί προστάτου τών πτωχών, έπεξετάθη καί στις έκκλησίες. Ή  εκκλη
σία Σάκκου έμεινε αλειτούργητη πάνω άπό χρόνο. ’Ανακαινίσθηκε καί δέν 
έφτασαν τά λεφτά γιά αποπεράτωσε. ’Έστειλε, πριν έγκριθή άπό τό Συμβού
λιο ποσόν 10.000 δρχ. γιά τήν αποπεράτωσε καί μέ τή δήλωσι αν τό Δ. Σ . 
δέν έγκρίνη έκ τών υστέρων τό ποσόν θά άναλάβη νά τό πληρώση έξ ιδίων του.

Ν ά γ ι’ αυτό τό Γραφείο τοΰ Κέντρου στήν ’Αθήνα γεμίζει άπό ευχα
ριστήριες επιστολές γεμάτες ευχές καί ευγνωμοσύνη άπό άπορα παιδιά, άπορα 
κορίτσια, ποΰ βραβεύθηκαν καί προικοδοτήθηκαν, έκκλησιαστικές επιτροπές, 
πρός τόν μεγάλον ευεργέτην τοΰ τόπου.

Τ Ο Π ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Ε Σ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1) Δημήτριος Μανάκας, εισηγητής καί έπίτιμον μέλος τής Διοικούσης 

Ε πιτροπής Κέντρου.
2) Γεώργιος Βαΐδης.
3) Χαράλαμπος Μηχαηλίδης.
4) Πασχάλης Πασχαλίδης.

Ο ΡΕΣΤ ΙΑ Λ Ο Σ
1) Λεωνίδας Κουκουλωμάτης, εισηγητής μέ τό μέλος τής Δ. Ε. Δημή- 

τριον Μανάκαν.
2) Νικόλαος Βαμβακόπουλος.
3) Κων)ντΐνος Μαυρομάτης».

«Ελεύθερη Θράκη», 17.12.i64 

Έπέκτασις δράσεως Θρακικοΰ Κέντρου Άδηνών

Ό ρεστιάς. —  Τό Θρακικόν Κέντρον ’Αθηνών αυξάνει όσημέραι τάς 
ευεργεσίας του καί τήν έθνικήν δράσιν αύτοΰ.

’Ή δη έκτος τών προικοδοτήσεων απόρων μεμνηστευιμένων κορασίδιυν καί 
βραβεύσεων μαθητών τοΰ Γυμνασίου, επιμελών καί ήθικών, ήρχισε θεραπεΰον 
καί τάς άνάγκας τής εκκλησίας. Οΰτω διά τήν άποπεράτωσιν τοΰ Ναοΰ τοΰ 
χωρίου Σάκκου ιάπέστειλε δρχ. 10.000 ιμέ τήν έπιφύλαξιν ν’ άποστείλη αλλας 
τόσας μετά τάς έορτάς. Ο ί χωρικοί έπί έτος καί πλέον δέν έκκλησιάζοντο 
διότι ή ιέκκλησία των άνεκαινίσθη έκ θεμελίων καί οί χωρικοί έξηντλήιθησαν 
μή δυνάμενοι νά συνεισφέρωσιν (έπί πλέον διά τήν άποπεράτωσιν της.

Τήν 6ην Δεκεμβρίου ιέξέδρα,μεν είς τό χωρίον Σάκκον ή τοπική επιτροπή 
Ό ρεστιάδος άποτελουμένη έκ τών 1) Λ. Κουκουλωμάτη εϊσηγητοΰ αυτής,



ΔΙΟ ΙιΚΉΤΙ ΚΑ 239

!) Ν. Βαμβακοπούλου, 3) Κ. Μαυρομάτη, τοϋ Δημάρχου Ό ρεστιάδος κ. Β. 
Δατζηνικολάου καί τοϋ εκπροσώπου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κ. Δημ. Μανάκα, 
ίτις παρέδωσε 10.000 δρχ. είς την ένοριακήν επιτροπήν πρός άποπεράτωσιν 

καί συμπλήρωσιν ώρισμένων ελλείψεων τής εκκλησίας.
Ή  χειρονομία αυτή τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου όφειλομένη είς τήν είσή- 

γησιν τοΰ ισοβίου Προέδρου τοΰ Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδου άπέβη σωτή
ριος διά τό χωρίον, -διότι έξησφάλισεν λειτουργίαν τουλάχιστον κατά τάς έορ- 
τάς, οί δέ χωρικοί διεδήιλωσαν ευχαριστίας καί εύχάς πρός τον ευεργέτην 
των. Διά τόν σκοπόν αυτόν μεγάλως συνέβαλε καί ό Σ )το ς  Μητροπο
λίτης Λιδ)χου δστις έ'γρατμε θερμήν επιστολήν πρός τόν κ. Μανουηλίδην».

«Ελεύθερη Θράκη», 17.1.65 
Θεάρεστα Κοινωνικά ’Έργα 

Α ϊ προικοδοτήσεις τοϋ «Θρακικοΰ Κέντρου»

Σουφλί, (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).
Τό «Θρακικόν Κέντρον Άίθηνών» είς έκπλήρωσιν τών Ιερών >σκοπών 

τους όποιους έταξεν, ένέκρινε τήν χορήγησιν προικοδοτήσεως είς μίαν άπο
ρον καί ένάρετον νέαν τοΰ χωρίου Λαγηνσ.—  Σουφλίου, καταγομένην έξ Ά ν . 
Θράκης.

Τό ποσόν ιάνερχόμενον είς 5 χιλ. δραχμάς, παρέδωσεν είς τήν δικαιοΰ- 
χον Σταμάταν Ματζιάρη καί τόν σύζυγόν της Κων)νον Σιρδάρην, δ ειση
γητής τοΰ Θρακιικοΰ Κέντρου Παραρτ, Σουφλίου, κ. Χρ. Μαμπαλίτης, ,συνο- 
δευόμενος παρά τών κ. κ. Ή λία  Μπογιατζή Προϊσταμ. Ένώσ. Γεωργικών 
Συν)σμών Σουφλίου καί Δημ. Πατρώνα Προέδρ. Έ ργατ. Κέντρου Σουφλίου.

Ή  σχετική τελετή έλαβε χώραν τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν 28.12.64 
είς τό Κεντρικόν Καφενεΐον τοΰ χωρίου, ιδιοκτησία Ά θ . Παπάζογλου.

ΓΙαρευρέΟησαν δέ, δ ίερεύς τοΰ χωρίου Αίδεσιμώτατος κ. Εΰάγ. Π ιρπι- 
ρής, δ Πρόεδρος Συνεταιρισμοΰ Λαγηνών κ. Ά νδρώνης καί πάρα πολλοί 
κάτοικοι τοΰ χοοριοΰ.

Ό  κ. εισηγητής είς σχετικήν σύντομον ομιλίαν του, άφοΰ διετράνωσε 
τούς ιερούς σκοπούς τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών» συνισταμένους, ώς 
καί άλλοτε άνεφέρθη, είς τήν διάαοοσιν τοΰ Λαογραφικοΰ θησαυροΰ τής Θρά
κης, τήν προικαδότησιν απόρων κορασίδων, τήν βράβευσιν ά ριστω ν  μαθητών 
κλπ. ηύχήθη βίον ευτυχή είς τούς ώς άνω νεονύμφους Σταμάταν Ματζιάρη 
καί Κων)νο·ν Σιρδάρην καί γενικώς, δπως δλα τά σκλαβωμένα τμήματα τής 
Ελληνικής Επικράτειας, έπανέλθουν είς τήν αγκαλιά τής ’Ελεύθερης Ελλάδας.

Έ πίσης άνεφέρθη καί διά τόν ισόβιον άκάματον Πρόεδρον τοΰ Θρακι
κοΰ Κέντρου κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, τόν άκάματον έμπνευστήν καί δημι
ουργόν τής δλης κινήσεως».
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«Έ φημερΙς  «Ελεύθερη Θράκη» Άλτξανδρούπολις 1 2 -1 -1 9 6 5  

Θ Ε Α Ρ Ε Σ Τ Ε Σ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ε Σ  Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ  

Η  Τ Ε Λ Ε Τ Η  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ  Α Π Ο Ρ Ω Ν  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Ω Ν  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ  

Τ Π Ο  Τ Ο Τ  Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

«Τό απόγευμα στις (δ.30 ' τοΰ περαμμένου Σαββάτου, 9 ’Ιανουάριου, έ
λαβε χώραν είς τήν Σ τέγην Κοριτσιού Άλεξανδρουπόλεως, ή τελετή τής προι- 
καδοτήσεως απόρων κοριτσιών τής Θράκης ΰπό τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ’Α
θηνών.

Σ τήν ωραία καί συγκινητική αυτή τελετή, παρέστησαν οί Σεβ. Μητρο
πολίτης Ά λεξ)πόλεως κ.κ. ’Ιωακείμ, ό Νομάρχης Έ βρου κ. Ά ριστ. Γκουρ- 
νέλης, δ Δ ) τής Χ ωρ)κής Έ βρου  Ά ν τ )ρ χ η ς  κ. Τσουραπδς, ό Πρόεδρος τοΰ 
Λημ. Συμβουλίου κ. Ό ρ . Άντώνο-γλου, ό Δ )ντής Βασιλ. Προνοίας κ. Μου- 
ρατίδης, ό Πρόεδρος τής Ε τα ιρ ία ς Ελληνικών Σπουδών Ά λεξ)πόλεως κ. 
Χρ. Κουρκουλής, ό Πρόξενος τής Γαλλίας είς τήν πόλιν μας κ. Γ. Φιλιππί
δης, δ Εκπρόσωπος τής ΙΊαιδ. ’Ακαδημίας Ά λ εξ) πόλεως Καθηγητής κ. Ξέ- 
καλος, ό Προϊστάμενος ΤΤΑΚ "Εβρου κ. Καρεντζόγλου, τά ,μέλη τής τοπι
κής Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου είς τήν πόλιν μας κ. κ. Λημ. Ά-δαμί- 
δης, Χρ. Μαρμαράς, τά μέλη τοΰ Συμβουλίου Κυριών καί Λ)ίδων Ά λεξ) 
πόλεως καί άλλοι. Ή  εναρξις τής τελετής -έγένετο μέ τήν όμιλίαν τής Γραμ- 
ματέως τής τοπικής ’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου Κυριών καί Δ)δων κ. Ελένης 
Φιλιππίδου, ή όποια είπε τά έξής:

Σεβασμιώτατε, Κύριε Νομάρχα, Κύριοι, Κυρίες, ’Αγαπητά παιδιά,
Τό Θρακικό Κέντρο πού ιδρύθηκε πριν 40 χρόνια καί διοικεΐται από 

Εκλεκτούς Θρακιώτες μέ ισόβιο Πρόεδρο τόν πολύ αγαπητό καί Εξαίρετο συμ
πατριώτη μας κ. Φίλιππο Μανουηλίδη, όπως είναι γνωστό, έρευνα χρόνια 
τιάρα τήν -αρχαία καί νεώτερη ιστορία τής Θράκης άπό Ιστορική, λαογραιφική 
καί Επιστημονική άποψη καί εκδίδει τό αξιόλογο Σύγγραμμα, «Θρακικά».

'Ως σήμερα Εχουν κυκλοφορήσει 38 Τόμοι πού περιλαμβάνουν 15.000 
σελίδες καί πού ή δαπάνη τους εχει ξεπεράσει τά 2.500.000 δρχ. Ή  σπου
δαία αύτή έργασία αναγνωρίστηκε καί βραβεύτηκε τόσον άπό τήν ’Ακαδημία 
’Αθηνών καί τήν Ε τα ιρ ία  Έλλ. Σπουδών Παρισίων, όσο καί άπό ξένες καί 
ντόπιες πνευματικές ’Οργανώσεις. 'Ό μως, τό Θρακικό Κέντρο δέν περιωρί- 
στηκε μονάχα στόν έκ'δοτικό -αυτό άθλο, μέ τόν όποιο πέτυχε νά διασώση καί 
νά προβάλη τίς παραδόσεις καί όλο τόν μακραίωνα ιστορικό βίο τής πανάρ- 
χαιας Θράκης. Έ ν α ς  άλλος τομέας δραστηριότητάς του είναι καί ό τομέας 
τής κοινωνικής αλληλεγγύης. "Ιδρυσε τοπικές επιτροπές σέ πόλεις καί κωμο- 
πόλεις τής Θράκης καί Β. Ελλάδος, όπως Κομοτηνή, Ά λεξ)πολι, Καβάλα, 
Ξάνθη, ’Έδεσσα, Δράμα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Ό ρεστιάδα, Ρύζια κ. ά. μέ 
σκοπό:
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α) Ν ά επιλέγουν κοπέλλες άπορες μέ ηθική υπόσταση γιά νά προικοδο- 
τοΰνται ιμέ 5.000 δρχ. και β) Ν ά βραβεύωνται μέ 2.000 δρχ. τελειόφοιτοι 
μαθητές ή μαθήτριες Γυμνασίου ή σπουδαστές. ’Ά ν  καί είναι βραχύ τό διά
στημα πού εγκαινιάστηκε ή φιλανθρωπική αυτή δράση τοΰ Θ. Κέντρου, προι- 
κοδοτήθηκαν 30 Θρακιώτισσες καί διατέθηκε τό ποσόν τών 160.000 δρχ. καί 
βραβεύθηκαν 25 αριστούχοι άποροι μαθητές καί μαθήτριες. Τήν στιγμή 
αύτή εγκαινιάζεται ή δράση τής Τοπικής ’Επιτροπής πού άποτελεϊται άπό 
τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας ώς Πρόεδρο, καί τούς κ. κ. Μαρμαρά καί Ά δαμί- 
δη καί τήν ύποφαινομένη ώς γραμματέα. Τά 20 μέλη πού αριθμεί τό Τμήμα 
Ά λεξ)πόλεως σύντομα ελπίζομε νά πολλαπλασιασθοΰν. Σ τά  πρόσωπα τών κο- 
ριτσιών πού έπέλεξε ή επιτροπή μας καί ένέκρινε τό κέντρο, βραβεύουμε σή
μερα τήν αρετή καί έπιμέλεια.

Προικοδοτεΐται ή Γιαννούλα Βρίζα άπό τήν Ά λεξ)πολι, ή οποία καί 
στεφανώνεται αύριο, μέ 5.000 δρχ. Σεμνή, Ιργατική κοπέλλα, ξεκινάει μέ τόν 
ηθικό εκείνο δπλισμό πού είναι απαραίτητος γιά νά στερεωθή ένα καινούργιο 
καλό έλληνικό σπίτι. Βραβεύεται μέ 2.000 δρχ. ή δευτεροετής φοιτήτρια 
στό Φυσικό Τμήμα τοϋ Παν)μίου ’Αθηνών Αίκατ. Παπαγιαννοπούλου, ορ
φανή, γιά τήν επιμέλεια καί τό εξαίρετο ήθος της. Βραβεύονται έπίσης 5 
χειροτέχνιδες τής Βιοτεχνικής Σχολής τοΰ Συλλόγου Κυριών καί Δίδων μέ 
1.000 ίδρχ. ή κάθε μιά. Οί καπέλλες αυτές είναι: Μαρία Παπαδοπούλου τής 
'ΤΠφαντικής έκ Κυριακής, Ατκ. Φουσιτζίδου, Σ οφ ία  Καδόγλου, Κερ. Κουρτί- 
δου :έκ Τυχερού καί Παν. Βρίζα έξ Ά λεξ)πόλεω ς, δλες τής Ταπητουργικής 
Σχολής καί ένισχύεται τό Ίωακείμειο Γηροκομείο μέ 4.000 δρχ.

Ελπίζουμε νά είμαστε καί πάλι στήν ευχάριστη θέσι νά άπονείμουμε 
βραβεία καί νά προικοδοτήσουμε πολλές άξιες Θρακιωτοπούλες μέ τήν βοήθεια 
τοΰ Θ. Κ . καί τήν ιδιαίτερη συμπαράσταση., τοΰ εμψυχωμένου καί ενθέρμου 
συμπατριώτη μας κ. Φ. Μανουηλίδη. Συγχαίρουμε θερμά τις βραβευμένες 
καί ευχόμαστε όλόψυχα νά προκόβουν καί νά εύλογή ό Θεός τό νοΰ, τήν καρ
διά καί τά χέρια τους. Παρατεταμένα χειροκροτήματα «κάλυψαν τό τέλος τοϋ 
λόγου τής Κας Φιλιππίδου. Κατόπιν τό λόγο πήρε ό Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ.κ. ’Ιωακείμ, ό όποιος είπε τά έξής:

’Εν κατακλείδι τών ιδσων είπε προλαβόντως ή αξιότιμος Κ α Φιλιππίδου, 
επιτρέψατε μου, ώς εκπρόσωπος τής ’Εκκλησίας πρωτίστως, νά επισφραγίσω 
διά τών εύπροσίδέκτων ευχών καί ευλογιών τής ’Εκκλησίας, τήν ώραίαν καί 
σεμνήν ταύτην τελετήν καί νά απευθύνω έπί τφ  ιέπ’ αίσίοις άνατείλαντι Νέω 
Έ τ ε ι  ιένιαυτώ, τής χρηστότητος Κυρίου, ενθέρμους καί διάπυρους εύχάς 
πρός τούς παρισταμένους ενταύθα καί νά έξάρω τήν κατά κοινήν ρμολογίαν 
επαινετικήν δράσιν τοϋ Θ. Κ., οΰτινος πρόεδρος καί ιδρυτής τυγχάνει ό φλο
γερός καί άκάματος καί άκραιφνής πατριώτης καί τέως 'Υπουργός άξιάτιμος 
κ. Φίλιππος Μανουηλίδης.

16



242 « Θ Ρ Α Κ I Κ Α »

Φρονώ άδιστάπτως, δτι ιδιαιτέρως ήμεϊς οί Θράκες αφείλομεν νά τιμή- 
σωμεν καί νά θαυμάσωμεν τήν εκδοτικήν, αλλά καί τήν γενικωτέραν πολιτι
στικήν δράσιν τοΰ Θ. Κ., αλλά καί τήν διαφύλαξιν καί περίσωσιν καί προι- 
βολήν άγνώατων είς ημάς καί είς τό πολύ κοινόν, ώς έπί τό πλεϊστον, πατριω
τικών μας παραδόσεων, ιδιαιτέρως δέ τήν δράσιν αΰτοϋ υπό τήν εμφρονα καί 
συνετήν καί πεψωτισμένην καί στοργικήν μέριμναν τοΰ δραστήριου προέδρου 
αΰτοϋ είς τόν τομέα τής φιλανθρωπίας καί αγαθοεργίας καί τάς καταβληθεί- 
σας προσπάθειας πρός άντιμετώπισιν κατά τήν κρίσιμον έκείνην έποχήν τής 
δυστυχίας τοΰ έθνους καί τών δυσχερειών καθ’ ών έπάλαισαν καί παλαίουν 
έτι σκληρώς οί είς τά διάφορα χωρία διεσπαρμένοι καί άναξιοπσθοΰντες συμ- 
πολΐται μας Θράκες. Ή  όργανωθεϊσα λοιπόν τελετή άποσκοπεΐ είς τήν προι- 
κοδότησιν καί απονομήν βραβείων έκ μέρους τοΰ Θ. Κ. είς πτωχάς κόρας τής 
Θράκης. Δέν παραλείπω ομως κατά τήν σεμνήν ταύτην συγκέντρωσιν, καθ’ 
ήν ή ένταΰθα τοπική επιτροπή τοΰ Θ. Κ. καί τό Δ. Σ . τοΰ Συλλόγου Κυριών 
καί Δίδων έκάλεσεν 'Τμάς, ίνα τιμήσητε καί τήν πατροπαράδοτον τελετήν 
τής κοπής τής βισιλόπηττας, νά μην έξάρω καί τήν κοινωνικήν δράσιν τοΰ 
Συλλόγου Κυριών καί Δίδων, οΰτινος προΐσταται ή ακάματος καί φιλόπονος 
Πρόεδρος αΰτοϋ κ. 'Ελένη Φιλιππίδου, ήτις, ώς άλλη ΤαβιΟά τοΰ Εΰαγγε- 
λΐου, έτάχθη είς τήν έξυπηρέτησιν τοϋ πλησίον διά τής κοινωνικής 
αλληλεγγύης καί εΰποιΐας καί τής αγαθοεργίας. Μέ τάς εύχάς καί ευλογίας 
τής μητρός εκκλησίας καί τήν πρόθυμον συναντίληψιν καί ΰποστήριξιν τής 
φιλοτίμου κοινωνίας Ά λεξ)πόλεως, ό ανω Σύλλογος έπιτελεΐ θεάρεστον καί 
καί κοινωνικόν έργον. Είθε ό «γαΟοδότης Θεός δ έπιβραβεύων άνωθεν πάσαν 
αγαθήν πράξιν, νά συγκρατή πάντοτε τά αξιότιμα αύτοΰ μέλη δι’ αρρήκτων 
δεσμών αγάπης καί σύμπνοιας, πρός συνέχισιν τής δράσεώς των.

Κατόπιν ώμίλη,σεν ό Νομάρχης Έ βρου κ. Γκουρνέλης, ό όποιος είπε τά 
εξής :

Είμαι υποχρεωμένος νά έξάρω τήν θεάρεστον καί έθνωφελή δράσιν τοΰ 
Θ. Κ . καί Ιδιαιτέρως τοΰ Προέδρου του, ακαμάτου εργάτου τοϋ ώραίοαι, 
συμπολίτου μας κ. Φ. Μανουηλίδου, διατελέσαντος κατ’ ιέπανάληψιν 'Ύπουρ- 
γοΰ. Ή  προικοδότησις απόρων κορασίδων είναι επαινετή πράξις. Ά λλα καί 
ή εκδοτική εργασία διά τήν διατήρησιν τών πατροπαραδότων δέν είναι μόνον 
αξία πάσης έξάρσεως, αλλά καί έθνικής ευγνωμοσύνης. Σ υγχα ίρω  τήν αο- 
κνον δράσιν τών μελών τής έπιροπής καί ιδιαιτέρως τής ακούραστης Κας 
Φιλιππίδου.

Μετά τήν απονομήν τών βραβείων ό Σεβ. έκοψε τήν Βασιλόπηττα, τό 
χρυσό νόμισμα τής οποίας έπεσε είς τόν Δ)ντήν τής έφημερίδος μας κ. Κον- 
δύλην. 'Η  ώραία τελετή εληξε μέ χαρούμενα τραγούδια πού τραγούδησε ή 
Χορωδία τής Σ τέγης Κοριτσιού καί τής Ταπητουργικής Σχολής τοϋ Συλ
λόγου Κυριών καί Δίδων Άλεξ)πόλεως.»
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«Πρόοδος Σερρών 19.1.1965»
«Η ΕΘΝΙΚΗ Κ Α Ι Κ ΟΙΝΩ ΝΙΚΗ ΔΡΑ ΣΙΣ 

Τ Ο Τ  Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Τ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Τ  ΑΘΗΝΩ Ν

Ε ις τήν πόλιν μας καί γενικώτερα είς τόν Νομόν μας διαμένουν, κατά 
ιό πλεϊστον δέ εύημεροΰν, πολλοί Θράκες, ο! όποιοι δτακρίνονται ιδιαιτέρως 
διά τήν φίλοπονίαν των και τήν δραστηριότητα των. Έ ξ  δσων δέ γνωρίζο· 
μεν υπάρχει εϊς τήν πόλιν μας παράρτημα τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, 
ιοΰ οποίου ή έδρα εΰρίσκεται είς ’Αθήνας, άλλά τοΰτο εΰρίσικεται μάλλον εν 
άδρανεία. Δέν γνιορίζομεν ποιοι είναι οί. λόγοι τής παρτηρουμένης άδρανείας, 
νυμίζομεν δμως δτι είναι καιρός νά δραστηριοποιηθή τό Θρακικόν παράρ- 
ιημα Σερρών καί οί έδώ Θράκες νά άπευθυνθοΰν καί νά Επικοινωνήσουν μέ 
ιόν διαπρεπή συμπατριώτην των, πρώην 'Υπουργόν ’Εθνικής Ά μύνης κ. Φί
λιππον Μανουηλίδην, δστις παρά τό γεγονός δτι ΰπερέβη τό 70όν έτος τής 
ηλικίας του, εξακολουθεί νά προΐσταται τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί νά άνα- 
πτύσση μίαν ασυνήθη δράσιν, διά τήν ηλικίαν του.

Π έραν αυτών δλων οί έν τή πόλει μας καί τφ  Νομφ Θράκες θά γνωρί
ζουν ασφαλώς δτι ή δράσις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου έπεκτείνεται καί είς 
σκοπούς κοινωνικούς καί φιλανθρωπικούς, δπως δέ είναι γνωστόν, μέχρι τοΰδε 
έχει προικίσει άρκετάς απόρους καί δρφανάς κορασίδας Θρακών καί γενικώ
τερα αναπτύσσει καί άξιάλογον φιλανθρωπικήν δράσιν».

«Ή  Προοδευτική Ξάνθης 15.2.1965»
«ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟΝ Κ ΕΝΤΡΟΝ 

Π ΡΟ ΙΚ Ο Δ Ο ΤΕΙ ΠΤΩΧΑ Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΑ

Συνήλθον είς τό Γραφεϊον τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης τά μέλη τής 
Λιοικούσης Τοπικής ’Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Ξάνθης καί προέκρι- 
ναν τάς προικοδοτηθησοαένας απόρους κορασίδας έκ τής περιφερείας, αίτινες 
σονήψαν Εσχάτως τόν γάμον των. Αί πρακριθείσαι ύπό τής ’Επιτροπής τοΰ 
Μρακικοΰ Κέντρου 6 νεάνιδες έλαβον άνά 5 χιλ. δραχμάς έκαστη, κατά τήν 
λαβοΰσαν χώραν έπί τφ  σκοπφ αύτφ χθεσινήν συγκέντρωσιν τών μελών τής 
Τοπικής ’Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου είς τήν αίθουσαν τής Φ.Ε.Ξ,

Αί προικοδοτηθεϊσαι νεάνιδες είναι οί έξης:
Τριανταφυλλιά Κυριαζίδου (κωφάλλαλος) έκ Σέλινου, Σουλτάνα Χα- 

ραλαμπίδου (Αευκόπετρα), Χαρίκλεια Παπαχαραλάμπους (Φελώνη), Δήμη
τρα Κονδύλη (Γενησαία), Ελένη 'Άντωνιάδου (Μαγικού) καί Λαμπρινή 
Σιάκκα (Μ άγγανα).

'Ωσαύτως κατά τήν ώς άνω συγκέντρωσιν έγένετο καί ή απονομή χρημα
τικών βραβείων είς τούς κάτωθι άριστεύσαντας μαθητάς καί μαθήτριας:
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Γεώργ. Μπαλτατζίδην, μαθ. Ε ' τάξ. Γυμν. Σταυρ)πάλεως, ’Αναστασίαν 
Χ "Γ ρηγορ ίου  γυμν. Θηλέων, Μαρίαν Καραβεζίρογλου γυμν. Θηλέων. "Α- 
παντες οι ανωτέρω έλαβον άνά 2 χιλ. δρχ.».

«’Ελεύθερη Θράκη 4.3.65»

Μιά ώραία φιλανδρωπική έκδήλωσις 
τών μελών τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου Ξάνδης .

(Ξάνθη, τοΰ άνταποκριτοΰ μας).
Τήν περασμένη Κυριακή στις 11 π.μ. είς τήν αίθουσαν τής Φ.Ε.Ξ. έγινε 

συγκέντρωσες ή οποία όργανώθη άπό τόν ιέκπρόσωπο τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
Α θηνώ ν καί εισηγητήν τής Τοπικής ’Επιτροπής κ. Α. Γεννάδιον.

Τήν συγκέντρωσιν έτίμησαν διά τής παρουσίας των ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης κ. κ. ’Αντώνιος, ό Νομάρχης κ. Δώδος, ό Βουλευτής κ. Πιαλό- 
γλου, δ Δήμαρχος κ. Βλαχόπουλος, δ Διοικητής Χωροφυλακής κ. Καραβί- 
χης κ.ά. Ό  Εισηγητής τής Τ . Ε. κ. Γεννάδιος προσεφώνησε τούς συγκεντρω- 
Οέντας καί έ,ξήρε τούς σκοπούς καί τήν δραστηριότητα τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου. Ά φ ο ΰ  ευχαρίστησε όλους τοίις προσελΟόντας έδωσε τόν λόγον είς τόν 
βοηθόν εισηγητήν τής Τ . Ε. Καθηγητήν κ. Άσημομύτην, γνωστόν είς τό 
κοινόν τής πόλεώς μας, άπό πολλές πνευματικές ιέκδηλιόσεις, δ δποΐος άνέ- 
πτυξεν ευρύτερα τά τής συστάσεως τοΰ Κέντρου, τής λειτουργίας του άπό 
τό 1927 μέχρι σήμερον, τούς σκοπούς καί τήν Ιδραστηριότητά του, διατηρή- 
σας «Ιδιάπτωτον τό ένδιαφέρον καί τήν προσοχήν τοΰ ακροατηρίου. Διά πρώ- 
την φοράν οί παρευρεθέντες έπληροφορήθησαν λεπτομερώς περί τών συνερ
γατών οί δποΐοι μετέχουν είς τήν σύνταξιν καί έκτύπωσιν τοΰ ύπό τοΰ Κέν
τρου Ικδιδομένου συγγράμματος «Θρακικά», καθώς καί έκείνων πού ασχο
λούνται μέ τόν προγραμματισμόν καί τήν έκτέλεσιν τών σκοπών τοΰ Κέντρου.

. ’Ακολούθως έγινε ή απονομή χρηματικών βραβείων άνά 2.000 δρχ. είς 
τάς μαθήτριας 1) ’Αναστασίαν Χατζηγρηγορίου καί 2) Μαρίαν Καραβεζί- 
ρογλου. ’Εν συνεχεία έγινε ή έγχείρησις δώρου προικός άνά 5.000 δρχ. είς 
άπορα κορίτσια τά δποΐα ένυμφεύθησαν ήδη καί έσυνοδεύοντο ύπό τών συ
ζύγων των.

1) Τριανταφυλλιά Κυριαζίδου (Κωφάλαλος) άπό τό Σέλινον.
2) Σουλτάνα Χαραλαμπίδου άπό τήν Λευκόπετρα.
3) Χαρίκλεια Παπαχαραλάμπους 'άπό τήν Φελώνην.
4) Ελένη Άντωνιάδου άπό τό Μαγικό.
5 ) Δήμητρα Κονδύλη άπό τήν Γενισαία.
6) Λαμπρινή Σιάκκα άπό τά Μάγγανα.
Μετά τό τέλος τής τελετής άπεχώρησαν οί συγκεντρωθέντες μέ τάς άρί- 

στας τών εντυπώσεων.
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Νομίζομεν δτι χρέος δλων μας είναι νά πυκνώσουμε τάς τάξεις τοΰ 
θρακικοΰ Κέντρου, καί εργαζόμενοι ιμέ δλας μας τάς δυνάμεις νά γίνουμε 
ιφορμή, παρομοίων συγκεντρώσεων, οί οποίες άπαδεικνύουν έμπρακτα τήν 

αγάπην μας πρός τόν συνάνθρωπον.
Τά είλικρινά μας συγχαρητήρια στόν πρόεδρο τής Τ. Ε . κ. Γεννάδιον, 

ό οποίος (εργάζεται ακούραστα γιά  τήν επιτυχία  τών ιερών σκοπών τοΰ 
Κέντρου».

«Έφημερίς Φωνή τοΰ Διδυμοτείχου τής 8ης Μαοτίου 1965».

Α Π Ο  ΤΗ  Δ Ρ Α Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

’Αθόρυβα, χωρίς επιφανειακές επιδείξεις καί θεωρητικές αναπτύξεις, 
γίνεται μιά τρανή πνευματική έργασία στό Θρακικό πού εδρεύει στήν ’Α
θήνα 6ώ καί 40 χρόνια, μέ τόν ισόβιο καί ακούραστο Πρόεδρο, γνωστό στόν 
Νομό μ·ας, γηραιό τώρα, πολιτευτή άλλοτε καί συνεχώς 'Τπουργό κ. Φίλι,ππο 
Μανουηλίδη.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ οργανισμού αυτού πλαισιώνεται μέ τά κα
λύτερα μέλη τών γραμμάτων καί τής επιστήμης, Θράκας.

Πρωταρχικό έργο τού Κέντρου είναι ν’ άνασύρη στήν επιφάνεια τήν 
αρχαία καί τωρινή ιστορία τής Θράκης, τήν λαογραφία, γλωσσολογία κλπ. 
πού τά σκέπαζε αιώνες ό πέπλος τής σκλαβιάς. Τεράστιο, πράγματι, έργο πού 
έχει γίνει ώς τώρα, 38 ολόκληροι τόμοι τυπώθηκαν άπό 16.000 τό δλο σελί
δες, μέ περιεχόμενο πλούσιο, στολισμένο μέ καλές εικόνες καί εμφάνιση, ώστε 
νά είναι τερπνό καί διδακτικό ανάγνωσμα τού λαού καί πρόσφορο γιά επι
στημονική έρευνα.

Είναι ασυγχώρητο νά μή πλουτίζεται κάθε Θρακική βιβλιοθήκη Δημο
τική ή Κοινοτική, Γυμνασίου ή Δημοτικού Σχολείου μέ τό σύγγραμμα αυτό 
πού μιλά γιά τή Θράκη μας.

Μά καί κάθε Θράκας έχει ύποχρέωσι νά μάθη άπ’ αυτό δλη τήν ιστο
ρία τής γενέτειράς του, σέ μ ιά  μικρή συνδρομή καί δωρεάν σχεδόν παροχή 
κάθε χρόνο τόμου 300 σελίδων αξίας ανω τών 200 δραχμών. Τό πώς συμ
φέρει τώρα καί τό πώς βρέτθηκαν τά χρήματα γιά τήν έκτνπωσι τοΰ έργου 
ιούτου πού φθάνουν μέχρι σήμερα τό 1.500.000, εξηγείται άπό ιό  γεγονός 
ιών δωρεών πλουσίων Θρακών καί αποδήμων Ελλήνων,

Είναι ώς εκ τούτου εικονική ή συνδρομή άπό μέρους τών Θρακών συν
δρομητών πού ανέρχεται σέ 60 δραχμές καί γίνεται αυτό μόνο καί μόνο γιά 
νά ιέπιτύχη ή γνώσι τής Ιστορίας τού τόπου τους.

Δέν περιορίζεται ή δράσι τοΰ Κέντρου στήν έκδοσι μονάχα τών «Θρα
κικών». Άνέλαβε ν’ ανακούφιση παράλληλα τούς κατατρεγμένους καί δυστυ- 
χοΰντες πατριώτες μας φτωχούς Θρακιώτες. Π ρώτο βήμα τής εύποιΐας καί
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φιλανθρωπίας του προς αυτούς είναι ή προικοδότησι φτωχών κοριτσιών πού 
δέν έχουν τά μέσα νά κάμουν τό γάμο τους.

Σ ’ ολα τά χωριά τής Θράκης μας δόθηκαν προικοδοτήσεις μέ αρκετό 
χρηματικό ποσό. Στό Διδυμότειχο, μέ τήν Τοπική Ε πιτροπή, δόθηκαν προι
κοδοτήσεις στά χωριά Ά μόριο, Κυανή, Κουψόβουνο, Μάνη, Βρυσικά, Ά σ - 
προνέρι καί νοικοκυρεύθηκαν πολλά φτωχά κορίτσια.

Στήν περιφέρεια Ό ρεστιάδος έπίσης δόθησαν αρκετά ποσά. Στό χω
ριό Σάκκο ειδικά δόθηκε ένα σεβαστό ποσό γιά ν’ άποτελειώση τήν ’Εκκλη
σία του πού δέν λειτουργούσε πάνω άπό 2 χρόνια. Βέβαια καί στό Σουφλί 
καί στήν Άλεξανδρούπολι δόθηκαν ποσά γιά  τόν -σκοπό αύτό.

Χωριστά άπ’ τις προικοδοτήσεις βραβεύθηκαν καί δεκάδες μαθηταί τοΰ 
Γυμνασίου Διδυμοτείχου καί Ό ρεστιάδος μ’ ίάρκετά ποσά. Ή  χειρονομία 
αύΐή 6ά ιέξακολουθήση καί θά βραιβεύωνται επιμελείς καί φτωχοί μαθηταί, 
ή δράση δέ αύτή τοϋ Κέντρου θά  έπεκταθή σύν τώ χρόνω καί σ’ άλλους φιλαν
θρωπικούς σκοπούς.

Ή  ηθική ύποστήριξι ώς έκ τούτου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, μέ τήν έγ
γραφή τοΰ κάθε Θρακιώτη, είναι υποχρεωτική καί πολύ πατριωτική».

«Ξάνθη 18.3.(65»
ΟΙ Π Ρ Ο ΙΚ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ  Α Π Ο ΡΩ Ν  Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΩ Ν  
ΥΠΟ ΤΟ Τ' Θ Ρ Λ Κ ΙΚ Ο ΐ Κ Ε Ν Τ ΡΟ Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

1) Ά π α ιτούμ ενα  δικαιολογητικά διά τάς προικοδοτήσεις.

Διά τήν ύπό τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ’Αθηνών προικοδότησιν τών από
ρων κοριτσιών άπαιτοΰνται τά κατωτέρω δικαιολογητικά:

Α ) Αΐτησις τής ένδιαφερομένης ή τής οικογένειας της.
Β ) Πιστοποιητικόν τοΰ 'Ιερέω ς τοΰ χωρίου, καί τοΰ Προέδρου τής 

Κοινότητος, είς δ άπαραιτήτως πρέπει νά κατοική αύτη, άναφέρον δτι ή 
ύποδεικνυομένη πρός προικοδότησιν είναι άπό πολλοΰ ιμνηστευμένη έχει κα
λήν φήμην ηθικώς καί έπιθυμεϊ νά τελέση τόν καθυστεροΰντα διά οικονο
μικόν λόγον γάμον της.

Γ ) Πιστοποιητικόν οικονομικής της καταστάσεως Προέδρου τής Κοι- 
νότητος καί το-ιοΰτον τοΰ Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας τής περιοχής τοΰ 
χωρίου είς δ κατοικεί περί τής απορίας της.

Δ) Πιστοποιητικόν νομιμοφροσύνης παρά τής αρμόδιας Τοπικής αρχής.
Ε ) Π αν οίονδήποτε στοιχεΐον συνηγορούν υπέρ τής άναγκαιότητος καί 

έπισπεύσεως τοΰ γάμου.
'Ό λα τ’ ανωτέρω δικαιολογητικά ύποβάλονται πρός τήν τοπικήν έπαρ- 

χιακήν έπιτροπήν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ήτις ελέγχει καί εξακριβώνει περί 
τής ακρίβειας αυτών, συντάσσει σχετικόν έγγραφον Πρακτικόν, δπερ ύπο- 
γραφόμενον παρά τοΰ Είσηγητοΰ καί τών παρ’ αύτψ μελών τριών ή τεσσάρων
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βοηθητικών άποστέλλεται μετά τών δικαιολογητικών εις τήν έν Ά θήναις Διοί- 
κησιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ή οποία αποφασίζει τελειωτικώς και έμβάζει 
τήν προικοδότησιν ιέκ δρχ. 5.000 (μεΐον δρχ. 50— 100 διά μεταφορικά κ.λ.π. 
αναγκαία έξοδα) είς τόν εισηγητήν, δστις παραδίδει τά χρήματα μετά τήν 
τέλεσιν τοΰ γάμου έναντι άποδείξεως παραλαβής κα'ι απαραιτήτου προσκομί- 
σεως τής ληξιαρχικής πράξεως αΰτοΰ, άνευ τής οποίας δέν θεωρείται συμ
πληρωθείς ό σχετικός φάκελλος.

2) Ά πα ιτούμ ενα  δικαιολογητικά διά τάςμαθητικάς βραβεύσεις.

Α) Άναλόγως τών Δημοσίων Γυμνασίων, Άκαδημιών ή άλλων σχολών 
δπου λειτουργούν είς έκάστην πάλιν, βραβεύονται κατ’ έτος καί κατά τήν λήξιν 

τής σχολικής περιόδου, τελειόφοιτοι μαΟηταί ή μαθήτριαι οΐτινες υποδεικνύ
ονται παρά τών Γυμνασιαρχών καί τών οικείων Καθηγητικών Συλλόγων, κα
ταρτιζόμενων πρός τοΰτο σχετικών Πρακτικών, τά όποια υπογράφονται παρ’ 

αυτών καί υποβάλλονται πρός τήν τοπικήν επαρχιακήν’Επιτροπήν, ήτις καί τ’ 
αποστέλλει είς τήν έν Ά θήναις Διοίκησιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, μετά καταλ
λήλου έπίσης έλέγχου καί πρακτικού της διά  τήν τελειωτικήν έγκριση·.

’Απαραίτητος όρος διά  τάς βραβεύσεις είναι ή πιστοποιούμενη έφεσις 
δι’ ανωτέρας σπουόάς, ή έπιδειχιΟεΐσα επιμέλεια, ή άρίστη διαγωγή ιέντός καί 
έκτος τής σχολής καί ή απορία τών υποδεικνυόμενων, κατόπιν τής κρίσεως 
τών κ. κ. Γυμνασιαρχών καί Καθηγητών.

5) ’Άλλα θέματα είς τά όποια συζητεΐται ή έπέκτασις τοΰ τομέως εΰ- 
ποιΐας, δι’ ΰποδεικνυομένας άνάγκας ευαγών 'Ιδρυμάτων, ’Εκκλησιών κ.λ.π. 
δέν άπεφασίσθησαν είσέτι, παρά τάς γενομένας ευαρίθμους εξαιρέσεις, θά 
έξαρτηθή δέ ή τοιαύτη πέραν τών ιδύο τομέων έπέκτασις, άπό τήν αΰξησιν 
τών ύφισταμέΛ'ΐον έπαρχιακών έπιτροπών, άπό τά παραδείγματα τών μέχρι 

τοΰδε, έπί ένάμισυ έτος, άπορραφηθέντων ποσών καί άπό τούς προϋπολογι
σμούς τοΰ Σωματείου, οΐτινες είναι φυσικόν νά σχετίιζωνται μέ τήν ομαλήν 
έξέλιξιν τής γενικής οικονομικής καταστάσεως.

4) Αί ιέπαρχιακαί έπιτροπαί, αίτινες είναι απαραίτητοι διά τήν λειτουρ
γίαν τοΰ τομέως εύποιίας τοΰ Θρακιικοΰ Κέντρου, πρέπει νά αποτελούνται 
άπό δσον τό δυνατόν περισσότερα μέλη. Ο ΰχί διά λόγους Ταμειακούς, έφ’ 
δσον αί 60 δραχμαί ιέτησίως (συν 10 δρχ. έφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής), 
είναι ποσόν άσήμαντον καί συμβολικόν, δεδομένου δτι ανταλλάσσονται καί μέ 
τόμον τών «Θρακικών» .μεγαλύτερος αξίας, άλλά διότι ό αριθμός τών μελών 
δεικνύει τό ένδιαφέρον τών πολιτών υπέρ τών δύο τομέων τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου τοΰ έκδοτικοΰ καί φιλανθρωπικού καί διότι συντελεί είς τήν κατάλληλον 
έπιλογήν τών ευεργετούμενων καί είς τόν έλεγχον τών χορηγουμένων ποσών 
απαραιτήτων διά τήν εύρυτέραν, άμφοτέρων τών τομέων άνάπτυξιν καί τήν



248 « Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α »

αποφυγήν τυχόν παρεξηγήσεων διά προτιμήσεις, αττινες διά παρακολουθή- 
σεως τών πολλών αποφεύγονται. Τά μέλη τών επιτροπών διά μεγάλας πόλεις, 
κέντρα Νομαρχιών, δύνανται νά υπερβαίνουν τά 100 (ήδη τό Διδυμότειχον—  
Ό ρεστιάς καί Ξάνθη προσεγγίζουν τόν άνω αριθμόν μέ προοπτικήν περαι
τέρω αΰξήσεως). Αί συνδραμαί τόσον τών απλών δσων καί τών δωρητών 
μελών, καταβάλλονται προτού έκπνεύση τό πρώτον έξάμηνον έκάστης χρήσιεως.

Ε ίς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τών προικοδοτήσεων καί βραβεύσεων 
δέν αποκλείεται νά λαμβάνουν χώραν καί συγκεντρώσεις είς τήν οίκείαν πόλιν 
μέ παρουσίαν τών Νομαρχιακών επιτροπών καί Μητροπολιτών, Νομαρχών, 
Δημάρχων, Γυμνασιαρχών, Καθηγητών καί άλλων οργανώσεων, Προέίδρων 
Κοινοτήτων, Δημοσιογράφων κ.λ.π. ϊνα ούτω άνακοινούνται τά πεπραγμένα 
είς εύρύτερον κύκλον Ινδιαφερομένων καί δημιουργεΐται ή όφειλομένη καλή 
φήμη, διά δημοσιεύσεων είς τοπυκάς εφημερίδας διά τό έπιτελοόμενον φιλαν
θρωπικόν έ'ργον».

«Ξάνθη 22.4.65»

«ΕΓΧΑΡΙΣ ΤΗ  ΙΊ  ()Ν Τ Ο !  ΘΡΑΚΙΚΟΓ Κ ΕΝ ΤΡΟ Γ ΛΒΙΙΝίίΝ

Τό Θρακικόν Κέντρον ευχαριστεί θερμώς:

Ιον) Τήν Ψ.Ε.Ξ. καί ιδιαιτέρως τόν Πρόεδρόν της καί μέλος τοϊί Θρα
κικοΰ Κέντρου, δικηγόρον κ. Ευάγγελον Λάμπρου διότι προθόμως διίθΐσεν 
τήν αίθουσαν διαλέξεων καί όσα μέσα ύπήρχον διά τάς γενυμένας προσφά- 
τως συγκεντρώσεις μετά διαλέξεων τοΰ Θ. Κ. καθ’ ας έχορηγήΟησαν δώρα 
προικός Ικ  δρχ. 5.000 είς έκάστην τών 6 έπιλεγεισών «πόρων κορασίδων ώς 
καί μαθητικά βραβεία άνά 2.000 δρχ. είς Ό «ριστεύσαντας κατά τό ήθος καί 
έπίδοσιν απόρους γυμνασιόπαιδας έπιλεγέντας ΰπό τών καθηγητικών Συλ
λόγων (σημειωτέον οτι αί προικοδοτήσεις καί βραβεύσεις -θά συνεχισθοΰν προ
σεχώς διά τό 1965).

2ον) Τόν τοπικόν τύπον διά τήν θερμήν καί ένθουσιώδη συμπαράστασίν 
του είς τό έθνικοκοινωνικόν έργον του ώς καί δλα τά μέλη καί τούς συνερ- 
γάτας έν Ξάνθη.

δον) Τόν τυπογράφον καί μέλος Μ. Ν . Κυδώνην, δστις προσέφερεν δω
ρεάν 100 εντύπους προσκλήσεις μετά φακέλλων διά τήν γενομένην πρόσφα
τον συγκέντρωσιν.

’Εντολή τοΰ Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Φ. Μανουηλίδου (πρώην 
ΰπουργοΰ) εύχαμένου είς πάντας Καλό Πάσχα.

Ό  Εισηγητής τής Τοπικής Ε πιτροπής 
Α. Γ Ε Ν Ν Α Δ ΙΟ Σ »
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«Ξάνθη 20.5.65»
«ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑ ΒΕΙΟ Γ ΤΟΓ Θ ΡΑΚΙΚΟΓ Κ ΕΝ ΤΡΟ Γ

Τήν Ι Ιη ν  Μαΐου Ιπεσκέφθη τήν ,κωμόπολιν τής Σταυρουπόλεως δ Ε ι
σηγητής τοϋ θρακικοΰ Κέντρου κ. ’Αρίστιππος Γεννάδιος, δστις άπένειμεν είς 
τόν άριστεύσαντα είς ιέπίδοσιν καί ήθος τελειόφοιτον τοΰ Λυκείου Σταυρου
πόλεως Γεώργιον Μπαλτατζίδην τοΰ ’Αγγέλου τώ άπονεμηθέν αύτώ παρά τον 
θρακικοΰ Κέντρου χρηματικόν βραβεϊον εκ δραχμών 2.000.

Ή  απονομή τοΰ βραβείου εγένετο είς συγκέντρωσιν -έν τώ Γυμνασάο 
Σταυρουπόλεως, παρισταμένων τών κ. κ. ’Αθανασίου Γιουμπλάκη, Λυκειάρ
χου Σταυρουπόλεως, Θεμιστοκλή Σεβαστίδη, Γυμνασιάρχου, τών καθηγη
τών καί καθηγητριών Ν . Παπασαρα-φιανοΰ, Βασιλείου Μαντζουλα, ’Αρχον
τιάς Λουκά, Άδαμαντίδου, Παναγιωτίδου, τοΰ Δ)ντοΰ τοΰ Δημ. Σχολείου 
κ. Νικολάου Κωτούλα, τών ένταΰθα μελών τοΰ θρακικοΰ Κέντρου Κων)νου 

ί Καρύδη, Γραμματέως τοΰ Δήμου Σταυρουπόλεως, Χρήστου Κο-σμίδη, δημο- 
, τικοΰ ε-ίσπράκτορος καί απάντων τών μαθητών καί μαθητριών τοΰ Λυκείου 
καί Γυμνασίου Σταυρουπόλεως, ώς καί τοΰ Δημοτ. Σχολείου.

Ί Ι  έπίδοσις τοΰ βραβείου έγένετο είς ατμόσφαιραν έθνικής καί πνευμα
τικής Ιέξάρσεως. Ό  κ. Λυκειάρχης ώμίλησε ωραιότατα πρός τούς μαθητάς 
παρουσιάσας τόν έκπρόσωπον τοΰ θρακικοΰ Κέντρου, δστις έν συνεχείμ ανέ
πτυξε μέ γλαφυράτητα τους έθνικούς καί κοινωνικούς σκοπούς τοΰ Σω μα
τείου τούτου, τούς τομείς δρα-στηριότητος καί άπηύθυνε παραινετικούς λό
γους καί συμβονλάς πρός τούς μαθητάς οί όποιοι έγένοντο δεκτοί μέ άκρα
τον ένΟου-σκιομόν καί επευφημίας υπέρ τοΰ Κέντρου καί γενικώτερον τής 
Ελληνικής πατρίδας. ’Ακολούθως συνεκροτήθη προτάσει τοΰ ,κ. Γενναδίου 
αυτοτελής τοπική επιτροπή τοΰ θ ρ . Κέντρου έν Σταυρουπάλει λόγω τής -σπου- 
δαι,ότητος καί νευραλγικύτητος τής «κριτικής ταύτης περιοχής, ΐνα καί τά 
πλεονεκτήματα καί τό -ένδιαφέρον τοΰ Κέντρου ώσιν ευρύτερα.

Εισηγητής νέας ’Επιτροπής Σταυρουπόλεως 
Κ. Κ Α Ρ Τ Δ Η Σ »

«Πρόοδος Σερρών 26.5.05»
«ΕΝ ΙΣΧ ΓΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ THO ΤΟ Γ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΘΡ. ΚΕΝ ΤΡΟ Γ

Α θ Η Ν Α Ι, 25. 'Τπό τοΰ έν Ά θήνα ις «θρακικοΰ Κέντρου» τοΰ όποιου 
Πρόεδρος τυγχάνει ό τέως έπί σειράν έτών διατελέσας υπουργός κ. Φίλιπ
πος Μανουηλίδης, διετέθησαν άπό τοΰ ’Ιουλίου 1963 μέχρι τοΰ Μαΐου 1965 
288.-685 δρχ. διά προικοδοτήσεις, βραβεύσεις καί ένισχύσεις σωματείων είς 
τούς νοιμούς Ξάνθης, Ροδόπης καί 'Έβρ-ου, ώς καί διά τήν έκδοσ-ιν τοΰ 37ου 
καί 38ου τόμου τών «Θρακικών». Ό  προγραμματισμός διά τά έτη 1965—  
1966 έχει καθορισθή είς τό ίδιον πασόν».
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«Ξάνθη 27.5.65»
«Ε ΪΧ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ι

Ή  Δ)νσις τοϋ Οικοτροφείου Θηλέων Ξάνθης, ευχαριστεί θερμώς «Το 
Θρακικόν Κέντρον Αθηνών», διά τήν προσφοράν τών (3 .000) τριών χιλιά
δων (δραχμών υπέρ τών τροφίμων τοϋ 'Ιδρύματος.

’Έκ τής Διευθΰνσιεως»

«Προοδευτική Ξάνθης 27^5.6-5»
«Τρία ακόμη άπορα Κορίτσια 

δά προικοδοτήση τό Θρακικόν Κέντρον

Τό Θρακικόν Κέντρον 'θά συνέχιση τήν άρξαμένην .κοινωφελή καί Χ ρι
στιανικήν του προσπάθειαν τής προικοδοτήσεως «πόρων κοριτσιών τής ι'ιπαί- 
θρου, δπως κατά τό παρελθόν.

Ε φ έτος -θά προικοδοτήση τρεις ακόμη απόρους κορασίδας πρός δρχ. 
5 χιλ. έκάστην.

ΙΙερισσάτεραι λεπτομέρειαι περί τών προϋποθέσεων τών προικοδοτηθη- 
σομένων, δόνανται νά λάβωσι οί ένδιαφερόμενοι, άπό σχετικήν πρός τοϋτο 
άνακοίνωσιν δημοσιευθεϊσαν εις τό προηγούμενον φύλλον μας».

Κοινωνική δράσις τού Θρακικοΰ Κέντρου

Π αρά τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Α θηνών, διετέθησαν -δραχμαί 3 χιλ. υπέρ 
τοΰ Οικοτροφείου Α πόρω ν Κοριτσιών τής 'Ιερά ς Μητροπόλεως ΞιχνΟης.

’Επίσης υπό τοΰ αύτοΰ Κέντρου διετέθησαν έτεραι 3 χιλ. υπέρ τών 
αναγκών τής Οίκοκυρικής Σχολής Ξάνθης».

«Ξάνθη 3.6.65»
« ΤΟ  Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Ν  Κ ΕΝ Τ ΡΟ Ν

Ό  Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδης ένδιαφερόμενος 
έντονα διά τήν πόλη μας άπέστειλε είς τόν εισηγητή τής Τοπικής ’Επιτροπής 
κ. Α. Γεννάδιον δρχ. G.000 διά νά διατεθοΰν οί μισές στό ’Εκκλησιαστικό 
Οικοτροφείο Θηλέων καί οί άλλες μισές στήν Οΐκοκυρική Σχολή.

’Ακόμη πληροφοροήμεθα δτι διά τό τρέχον έτος έπρογραμματίσθη έπί 
τοΰ παρόντος ή προικοδότηση τριών ακόμη φτωχών άρραβωνιασμένων κορι- 
τσιών τής υπαίθρου, μέ 5.000 καθώς καί ή βράβευση τριών αριστούχων μα
θητών ή μαθητριών τών Γυμνασίων μέ 2.000 τοΰ Ν . Ξάνθης. ’Ακόμη θά χο- 
ρηγηθή δώρον προικός σέ δύο άπορες άρραβωνια-σμένες κοπέλλες οί όποιες 

κατάγονται άπό τις Δελλιώνες Συλληβρίας.
Τό ποσόν αύτό είναι κληροδότημα τοΰ Μητροπολίτου Θυατείρων. Οί 

ένδιαφερόμενες νά υποβάλουν τις αιτήσεις των είς τήν Μητρόπολη ή τόν ει
σηγητή τής Τοπικής ’Επιτροπής.
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Ευχαρίστως πληροφοροήμείθα οτι τελευταία παρατηρεΐται άθρόα έγ
γραφή μελών είς τό Θρακικόν Κέντρον».

«Βήμα 20.6.65»
ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Α Ι Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

«Ποσόν 288.685 δραχμών διετέθη από τοΰ ’Ιουλίου 19:6)3 μέχρι τοΰ 
Μαΐου 1965 ΰπό τοΰ έν Ά θήναις «Θρακικοΰ Κέντρου» διά προικοδοτήσεις, 
βραβεύσεις καί ένισχύσεις σωματείων είς τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης καί 
"Εβρου».

«Εστία 20.6.65»
ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

Περί τάς 287.000 δραχμών διέθεσεν άπό τοΰ 1963 μέχρι τής 10ης 
Μαΐου 1965 τό έν Άθήναις Θρακικόν Κέντρον, είς βραβεύσεις, προικοδοτή
σεις καί ποικίλας ένισχύσεις είς τούς νομούς Ξάνθης, Κομοτηνής, Έβρου 
καί Καβάλας. Έλπΐζεται δέ βασίμως, δτι ό πατριωτισμός τών Ελλήνων θά 
έπιτρέψη είς τήν άργάνωσιν αυτήν νά διάθεση τά αυτά ποσά καί διά τούς 
αυτούς σκοπούς κατά τό έτος 1965 - 1966.

Είς εποχήν πού τά περισσότερα τών σωματείων κανένα άλλον δέν έχουν 
σκοπόν εϊμή μόνον τήν κοσμικήν ιέπίδειξ'ΐν τών προεδρείων των, αξίζει νά 
υπογρ«|μμΐ'θΌή ή κοινωφελής καί εθνωφελής αύτή δράσις τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου».

«Προσφυγικός Κόσμος 23.5.65»
ΑΙ Χ Ο Ρ ΙΙΓ ΙΑ Ι ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αί χορηγίαι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου άπό ’Ιουλίου 1963 μέχρι 10 Μαΐου 
έχουν ώς έξης:

Νομός Ξάνθης: 6 προικοδοτήσεις δρχ. 30.000, 3 βραβεύσεις δρχ. 6.000, 
ένισχύσεις Σωματείων δρχ. 6.000.

Νομός Κομοτηνής: 2 προικοδοτήσεις δρχ. 10.000, 5 βραβεύσεις δρχ. 
10.000, ένισχύσεις διάφ. 5.000.

Νομός Έ βρου: Άλεξανδρούπολις, 2 προικοδοτήσεις δρχ. 10.000, 1 βρά- 
βευσις δρχ. 2.000, ένισχύσεις διάφ. 9.000.

Σουφλίον: 2 προικοδοτήσεις δρχ. 10.000, 2 βραβεύσεις δρχ. 4.000.
Ό ρεστιάς: 2 προικοδοτήσεις δρχ. 10.000, 2 βραβεύσεις δρχ. 4.000, 

ένίσχυσις έκκλησ. 10.000.
Διδυμότειχον: 6 προικοδοτήσεις δρχ. 30.000, 9 βραβεύσεις δρχ. 18.000.
Σαμοθράκη: 1 προικοδότησις δρχ. 5.000, 2 βραβεύσεις δρχ. 4.000, 

ένισχύσεις διάφ. 2.500.
Νομός Καβάλας: 8 προικοδοτήσεις δρχ. 40.000.
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Δαπάνη έκδόσεως 37ου καί 38ου Τόμων τών «Θρακ-ικών» δρχ. 63.185.
Ή τ ο ι σύνολον δαπανηθέντος ποσοΰ δρχ. 288.685.
Ό  προγραμματισμός τοΰ 1965 - 1966 έχει καθορισθή είς τά ίδια ώς 

ανω ποσά, διά τά όποια υπάρχει βεβαιότης δτι θά έξασφαλισθοΰν, πρός 
ομαλήν συνέχισιν τών χορηγιών. ’Ονομαστικοί κατάλογοι αυτών κατά χωρία 
μετά πληρών δι,καιολογητικών, εύρίσκονται παρά ταΐς τοπικαϊς έπαρχιακαϊς 
έπιτροπαϊς .καί είς τά έν Ά θήναις γραφεία τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου».

«Ελευθερία 22.-6.65»

«'Υπό τοΰ έν Ά θήνα ις Θρακικοΰ Κέντρου διετέθησαν άπό τοΰ ’Ιουλίου 
1963 μέχρι τοΰ Μαΐου 1965 δραχμαί 288.685, διά προικοδοτήσεις, βραβεύ
σεις καί ενισχύσεις σωματείων είς τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης καί "Εβρου 

ώς καί διά τήν έκδοσιν τοΰ 3-7ου καί 38ου τόμων τών «Θρακικών». Ό  προ
γραμματισμός διά τά ετη 1965— 1966 έχει καθορισθή είς τό ίδιον ποσόν».

«Ελεύθερη Θράκη 8.1.65»
1ΙΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣ1Σ ΑΠΟΡΟΙ" ΚΟΡΑΣΙΔΟΣ 

ΙΙΑ ΡΑ  ΤΟΓ Θ ΡΑΚΙΚΟΓ Κ ΕΝ ΤΡΟ Γ

Τήν Κυριακήν 27 τρέχοντος μηνός καί ώραν 4ην ιμ.μ. είς τό χωρίον 
Μηλέα τής Ε π α ρ χία ς Όρεστιάδος, παρουσία τοΰ Διευθυνιτοΰ τοΰ Σχολείου, 
τοΰ ίερέως καί τοΰ Παρέδρου, ώς καί λοιπών τοπικών ’Αρχών καί μελών τής 
Τοπικής Ε πιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κ. κ. Λεωνίδου Κουκουλομμάτη, 
Νικολάου Βαμβακοπούλου καί Κων)νου Μαυρομμάτη καί τοΰ Έπιθεωρητοΰ 
Δημοτικών Σχολείων Ό ρεστιάδος κ. Γεωργίου Παπαθανασίου, έλαβεν χώ
ραν ή διά 5.000 δραχμών προικοδότησις τής απόρου ’Αναστασίας Πατσα- 
μάνη ή Νικολακούδη. Σ τήν αρχή ό εισηγητής (εκπρόσωπος τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου κ. Δημήτριος Μανάκας άνέπτυξεν δι’ ολίγων τούς έθνικούς καί κοι
νωνικούς σκοπούς τοΰ Κέντρου, καθώς καί τήν άποκάλυψιν έκ τοΰ σκότους 
τής Θρακικής λαογραφίας καί 'Ιστορίας διά τής έκδάσεως σπουδαίων καί 
πληρών συγγραμμάτων μέ πλουσιώτατον ιστορικόν καί λαογραφικόν υλικόν 
άφορόν τήν Θράκην, άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Συνέστησεν 
δέ -είς τούς δυναμένους δπως συμβολικώς έγγραφοΰν μέλη τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου. ’Ακολούθως ένεχείρησεν είς τήν Πατ-σαμάνη τά χρήματα ή όποία λίαν 
συγκεκινημένη, ηύχαρίστησεν τό Κέντρον καί μάλιστα τόν άκούραστον Πρόε
δρον καί κατ’ έπανάληψιν 'Υπουργόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην. Ώ ς  πληρο- 
φορούμεθα, τό Κέντρον έπροικοδότη-σεν είς Σάκκον άπορον δεσποινίδα, έβοή- 
θησαν δέ δ ιά  10.000 δραχμών καί τόν 'Ιερόν Ναόν τοΰ χωρίου».
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«Ξάνθη 26.8.65»
Ο χ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

Έπανήλθεν έξ Αθηνών υστέρα από παραμονή δυο καί πλέον μηνών ό 
Νομαρχιακός Σύμβουλος και -αντιπρόσωπος τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου κ. Α. 
Γ  εννάδιος.

Ό  κ. Γεννάδιος κατόπιν προσπαθειών του κατά τήν παραμονήν του είς 
’Αθήνας κατάφερε καί άπέσπασε παρά τοΰ κ. Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου τοΰ οποίου τό ενδιαφέρον έξεδηλώθη καί είς τό παρελθόν διά τόν Ν. 
Ξάνθης ακέραιον, επιταγήν έκ δρχ. 60.000 Ιδιά τήν προικοδότησιν (6 ) έξη 
απόρων κοριτσιών καθώς καί διά τήν βράβευσιν (3 ) τριών απόρων αριστού
χων μαθητών ή μαθητριών.

Κατόπιν τούτων οί κ. κ. διδάσκαλοι καί Ιερείς παρακαλοΰνται δπως μερι- 
μνήσουν καί βροΰν τις κατάλληλες περιπτώσεις καθείς είς τό χωριό πού υπη
ρετεί καί έν συνεχεία υποβάλουν τά σχετικά δικαιολογητικά τών υποψηφίων 
πρός προικοδότησιν είς τόν αντιπρόσωπον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κ. Γεννά
διον ή είς τά γραφεία τής Έφημε,ρίδος μας.

Ο ί κ. κ. Γυμνασιάρχαι άφ’ έτέρου παρακαλοΰνται δπως έξεύρουν αρι
στούχους απόρους μαθητάς ή μαθήτριας ώστε νά είναι έτοιμοι οί κατάλογοι 
σέ πρώτη ζήτηση».

«Θρακικός ’Αγών 6.9j6i5»
ΒΡΑ Β ΕΓΣΕΙΣ  Κ Α Ι Π ΡΟ ΙΚ Ο ΔΟ ΤΗ ΣΕΙΣ 

Π ΙΟ  ΤΟΓ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τό Ιν Άθήναις Θρακικόν Κέντρον είς άναγνωρισιν τής δραστηριότητος 
τήν οποίαν έπέδειξεν ή έν Ξάνθη επιτροπή αΰτοΰ διέθεσεν είς αυτήν διά τό 
1965 ποσόν β,ρχ. 60.000 επί τοΰ παρόντος, ήτοι διπλάσιον τοΰ περυσινοΰ. 
Ταΰτα άνεκοίνωσεν ό έπανελθών έξ Αθηνών εισηγητής τής επιτροπής Ξάν
θης κ. Γεννάδιος. ’Εκ τοΰ ανωτέρω ποσοΰ (δρχ. 14.000 προορίζονται διά τήν 
επιτροπήν Σταυρουπόλεως πρός βράβευσιν δύο μαθητών ή μαθητριών τοΰ 
έκεϊ Γυμνασίου διά δρχ. 2.000 έκάστου καί πρός προικοδότησιν δύο μεμνη- 
στευμένων απόρων νεανίδων. Τό υπόλοιπον δρχ. 4ι6.000 θά διατεθή 1) διά 
τήν βράβευσιν τριών μαθητών ή μαθητριών τών Γυμνασίων Ξάνθης. 2) Διά 
προικοδότησιν 6 μεμνηστευμένων νεανίδων έκ τής περιοχής, πλήν τής πόλεως 
Ξάνθης. Τό ποσόν πού θ’ άπομείνη θά διατεθή βάσει νεωτέρας εντολής τοΰ 
Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Έπίσης θά προικοβοτηθή καί μία ακόμη 
μεμνηστευμένη νεάνις καταγομένη άπό τό χωρίον Δελλιώνες τής Ανατολικής 
Θράκης έκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανοΰ 
Στρηνοπούλου. 'Ωσαύτως, ύπό τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου θά διατεθή ποσόν καί 
υπέρ τών ευαγών ιδρυμάτων Ξάνθης, ώς καί κατά τό παρελθόν. Πρός τό
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Θρακικόν Κέντρου έγένετο είσήγησις πρός έπέκτασιν τών βραβεύσεων καί 
είς τά δημοτικά σχολεία. (Δικαιολογητικά ενδιαφερομένων ΰποβάλλονται είς 
τόν εισηγητήν τής τοπικής επιτροπής ή είς τά Γραφεία τής έφημερίδος μας).

’Επ’ ευκαιρία δέν παραλείπομεν νά έξάρωμεν καί αύθις τήν δράσιν τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου, τοΰ όποιου τόσον γνωστόν είναι τό κϋρος καί τοΰ όποιου 
τό εργον τυγχάνει γενικωτέρας άναγνωρίσεως».

«Προοδευτική Ξάνθης 27.9.65»
«ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝ ΤΡΟ Ν  Π ΡΟ ΙΚ Ο ΔΟ ΤΕΙ ΚΟΡΑΣΙΔΑΣ

Τό Θρακικόν Κέντρον ’Αθηνών διέθεσε ποσόν 60 χιλιάδων δραχμών, διά 
τήν προικοδότησιν 6 απόρων κορασίδων έκ τής υπαίθρου τοΰ Ν ομοί Ξάνθης, 
καί έκ τής περιοχής Σταυρουπόλεως, ώς καί διά τήν βράβευσιν 3 μαθητών 
τών Λυκείων Ξάνθης καί 2 του Λυκείου Σταυρουπόλεως.

'Ωσαύτως ιθά προικοδοτηθή κορασίς έκ τής περιοχής Ξάνθης τής όποιας 
ή οικογένεια κατάγεται έκ Λελλιώνων τής Άνατ. Θράκης έκ τοΰ κληροδοτή
ματος τοΰ Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανοί Στρηνοπούλου:

Αί 'βραβεύσεις Οά προταθοΰν ΰπό τών ώς άνω διευθυντών τών Λυκείων 
αί δέ προικοδοτήσεις ΰπό τών 'Ιερέων τών χωρίων, διά τάς κορασίδας έκεί- 
νας αΐτινες πληρούν τάς προϋποθέσεις τοΰ κανονισμοί τής προικοδοτήσεως.

ΤΙ ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τοΰ Νομοΰ Ξάνθης, 
είσηγήθη τήν έπέκτασιν τών προικοδοτήσεων καί διά τήν πόλιν τής Ξάνθης, 
ώς καί τών βραβεύσεων άοιστευόντων απόρων μαθητών τών δημοτικών σχο
λείων τής πόλεως, καί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν δύο ευαγών ίδρτιμάτων τής 
Ξάνθης».

«’Ελεύθερη Θράκη 27.10.65»
«ΕΡΓΑ Ε Π ΙΟ Γ Γ Α Σ  ΤΟΓ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο ! Κ ΕΝ ΤΡΟ Γ 

ΤΕ Λ Ε Τ Η  Β ΡΑ Β ΕΪΣΕΏ Σ Ε ΙΣ  ΓΓΜ ΝΑΣΙΟΝ Σ Ο Γ Φ Λ ΙΟ ϊ

Τό «Θρακικόν Κέντρον ’Αθηνών» συνεχίζοντας τό Πατριωτικόν εργον 
τής εύποιΐας στό Σουφλί καί στά γύρω χωριά, ιέπροικοδότησεν έφέτος μιά 
άπορη κοπέλλα άπ’ τή Λύρα, τήν Σουλτάνα Άλεξάκη, μέ τό ποσό τών 5.000 
δραχμών, πού παντρεύτηκε πρόσφατα μέ ένα εργατικό προκοιμένο νέο τοΰ χιο- 
ριοΰ της τό Γρηγόρη Μόκαλη.

Έπίσης έβράβευσε μία μαθήτρια τοΰ Γυμνασίου Σουφλίου, μέ τό ποσό 
τών 2.000 δραχμών. Ή  απονομή τοΰ βραβείου έγινε άπ’ τόν πρόεδρο τής 
τοπικής ’Επιτροπής Θρακ. Κέντρου Σουφλίου, κ. Χρ. Μπαμπαλίτη, ό όποιος 
όμιλών σέ είΐδική συγκέντρωση τών μαθητών καί τών κ. κ. Καθηγητών, πα
ρουσία τής δικαιούχου Μαρίας Δημ. Γλύστρα, καί τών κ. κ. Ή λ. Μπογια

τζή καί Χαρ. Μπρίκα, μελών τής τοπικής Επιτροπής, μετά τήν σύντομον
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καί ώραίαν προσλαλιάν τής Λυκειάρχου κ. Τότας Χαραμπάρα, είπε τά Εξής: 
Κύριοι Καθηγηταί, αγαπητοί μαθηταί,

'Οσάκις έρχομαι εδώ στό Γυμνάσιο, αισθάνομαι πάντοτε εξαιρετική συγ
κίνηση, γιά δύο κυρίως λόγους: α) Διότι είς τό ίερό τοϋτο ίδρυμα κατά τάς 
Γυμνασιακός μου σπουδάς έμαθήτευσα και β) διότι κατά τό διάστημα τής 
κατοχής ιέπελέγην ύπό τής υπηρεσίας μου καί έδίδαξα ’Αρχαία 'Ελληνικά 
είς τάς Α ' καί Β ' τάξεις καί Θρησκευτικά είς δλας τάς τάξεις. ”Ας μοί Επι
τρέψουν δέ οί συμπατριώται μου κ. Καθηγηταί ν’ άναιφέρω καί τό δτι θεωρώ 
μεγάλη μου τιμή, διότι υπήρξαν δλοι των μαιθηταί μου.

Σήμερα έρχομαι ύπό τήν ιδιότητα τής ©ίσηγητοΰ τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου 
’Αθηνών, συνοδευόμενος καί ύπό τών μελών τής Επιτροπής, αξιότιμων κ. κ. 
Ήλία Μπογιατζή καί Χαρίλαο Μπρίκα, πρός βράβευσιν διά χρηματικού βρα
βείου δύο χιλιάδων δραχμών τής μαθήτριας Μαρίας Δημ. Γλύστρα, ή όποια 
έπελέγη ιός έπιδείξασα Επιμέλειαν άρίστην καί ήθος άμεμπτον. Έ π’ ευκαιρία, 
θέλω νά σάς είπα» ολίγα τινά τί είναι τό Θρακικόν Κέντρον.

Τούτο ίδρύθη είς τάς ’Αθήνας τό 1927 μέ ισκοπόν νά συνένωση, τούς 
πρόσφυγας Θράκας καί άναθερμαίνη τήν έλπίΐδα επιστροφής είς τήν άπολε- 
σΟίΐσαν Πατρίδα των, τήν Άνατ. Θράκην, αληθινό διαμάντι τής Ελληνικής 
γης, άλλά καί νά διάσωση τό λαογραφικόν υλικόν τής Θράκης μας, τής δού
λης καί τής ΕλευΟέρας. Καί ήδη έχει έκδόσει 39 ογκώδεις τόμους μέ 16.000 
σελίδας συνολικώς, άπό τήν λαογραφίαν δλων τών περιοχών.

Είς αυτούς περιελήφθησαν καί αί ίδικαί μου συνεργασίαι μέ τόν τί
τλον «Λαογραφικά Σουφλίου».

Π ερί τοϋ έργου τής Λαογραφίας γενικώς, δέν είναι ζήτημα τοΰ παρόν
τος νά σάς αναφέρω. Εισηγήθην δμως τό θέμα έν Παιδαγωγική) συνεδρίφ 
είς τό Λιίδυμότειχον καί έλπίζω δτι θά δυνηθώ να όμιλήσω καί διά τό κοινόν 
τής πόλεώς μας γιά νά αποδείξω τήν χρησιμότητα τής λαογραφίας, άλλά 
καί τήν αξίαν τοΰ Λαογραφικοΰ θησαυρού τής πόλεώς μας, μέρος τοΰ όποιου 
έχει περιληφθή είς τούς 33ον, 37ον καί 39ον τόμους τοΰ περιοδικού «Θρα- 
κικά», είς τό όποιον καί συνιστώ δπως οί δυνάμενοι έξ ύμών έγγραφοΰν συν- 
δρομηταί, καί διά νά παρακολουθούν τήν Λαογραφίαν τής Θράκης, άλλά καί 
διά ν’ αποστέλλουν συνεργασίας των πρός δημοσίευσιν.

'Ωσαύτως μέρος τών ιερών σκοπών τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου είναι καί ή 
εύποιΐα, ήτοι ή προικοδότησις απόρων κορασίδων έκ Θράκης διά ποσοΰ 5.000 
δραχμών, καί ή βράβευσις αρίστων μαθητών διά ποσοΰ 2.000 δραχμών.

Οϋτω μέχρι τοΰδε πέρσυ καί Εφέτος, ίέπροικοδοτήθησαν τρεις κορασίδες 
είς τά χωριά Μικρόν Δέρειον, Λαγηνά καί Λύρα. Δύο δέ μαθηταί τοΰ Γυ
μνασίου μας, ©βραβεύθησαν κατά τό παρελθόν σχολ. έτος, παρουσία τών κ.κ. 
Καθηγητών σας.

Δι’ εφέτος προεκρίθη πρός βράβευσιν ή συμμαθήτριά σας καί ήδη άπό-
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φοιτος Μαρία Δημ. Γλίστρα, κατά πρότασιν τοϋ Συλλόγου, καί κατά τήν 
άντίληψιν τήν ιϊδικήν μας, διότι τω όντι έπέΐδειξεν αϋτη έπιμέλειαν άρίστην 
καί ήθος άμεμπτον.

Συγχα ίρω  τήν βραιβευομένην καί τής εύχομαι καλήν σταδιοδρομίαν είς 
τάς περαιτέρω σπουδάς της, είς σάς δλους όμοίως, νά δείχνετε τοιαύτην επι
μέλειαν καί ήθος άριστον, διά νά χαίρουν οί καΟηιγηταί σας γιά  τή δικαίωση 
τών κόπων των, οί γονείς σας γιά  τά προκομένα παιδιά των, καί ή Πατρίδα 
γιά τέτοια άξια Ελληνόπουλα.

Χ Ρ. ΠΑΠΑΣΤΑΜ ΑΤΙΟΤ».
«Ελεύθερη Θράκη 2.11.65»

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑ ΣΙΝ  ΤΟΓ ΟΡΛΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Κ Α ΤΑ  ΤΟ Ν  ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

Τό θρακικοΰ Κέντρον ’Αθηνών δέν έπαυσε τις αγαθοεργίες του καί 
επεκτείνει αυτές σέ πολλούς άλλους τομείς.

Τήν 17ην ’Οκτωβρίου ό εισηγητής τής Τοπικής Ε πιτροπής Αιδυμυτεί- 
χι;υ καί έκπρόσωπος τοΰ Κέντρου Αημήτριος Μανάικας μετέίίη είς τό χωρίον 
’Ασβεστάδες καί ^προικοδότησε τήν πτωχή κόρην Κ ρήνην Μακεντούδη, τελέ- 
σασαν τούς γόμους της ιμέ τήν βοήθειαν τοϋ σεβαστού» ποσοΰ τής προικοδο- 
τήσεως πρός προμήθειαν τών απολύτως αναγκαίων.

Τήν 24ην ’Οκτωβρίου μετέβη είς τό χοίρων θούριον διά τόν αυτόν σκο
πόν καί ^προικοδότησε τήν ’Αναστασίαν ΆΟανασιάδου ορφανήν καί όμολο- 
γουμένως άπορον.

Ή  προικοδότησις έ'λαβε χώραν είς τό προαχίλιον τής έκκλησίας τού χο>- 
ρίου όπου δ εισηγητής κ. Δημήτριος Μανάκας δ ι’ ολίγων ανέπτυξε τήν ση
μασίαν τού Θρακικοΰ Κέντρου καί τήν ευεργετικήν δράσιν αυτού.

Έξίιμνησε ωσαύτως τήν πατρικήν στοργήν τήν οποίαν επιδεικνύει πάν
τοτε υπέρ τών πατριωτών του Θρακών δ παλαίμαχος πολιτευτής τοϋ Νομού 
"Εβρου καί ιέπί σειράν πολλών περιόδων 'Υπουργός ’Εθνικής Ά μύνης, ’Εσω
τερικών καί ΙΙρονοίας κ. Φίλιππος Μανουηλίδης.

ΛΉΜ. ΜΑΝΑΚΑΣ»
«Ξάνθη 2.11.65»

«ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τό Θρακικόν Κέντρον συνεχίζοντας τήν αγαθοεργό δράση του καί έπ’ 
ευκαιρία τού έορτασμοΰ τής εθνικής επετείου τής 28ης ’Οκτωβρίου τοΰ 40 
ό όποιος έγινε κατά τρόπον μεγαλοπρεπή σέ συνδυασμό μέ τήν γιορτή τής 
■σημαίας καί τήν απονομήν έπαίνου είς άριστεύσαντες μαθητάς καί μαθήτριας 
τήν μέν 27ην τό πρωί είς τό Λύκειον καί τό Γυμνάσιον άρρένων, τό απόγευμα 
τής Ιδίας ημέρας είς τήν Τεχνικήν Σχολήν μέ συμμετοχήν καί τής Έκκλη-
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σιαστικής, παρουσία και τοΰ Σεβασμιωτάτου. Τήν δέ 28ην προ της  Δοξολο
γίας είς τό Λύκειον καί Γυμνάσιον Θηλέων άπένειμε βραβεία έκ δύο χιλιά
δων δραχμών (2.000) είς τούς κάτωθι διακριθέντας διά τό ήθος καί τήν 
έπίδοσι μαθητάς:

1) Σπυρίδης Χαράλαμπος, Λυκείου άρρένων.
2) Χαρισιάδου Ελένη, Λυκείου θηλέων.
'3) Κίμτσος ’Αθανάσιος, ’Εκκλησιαστικής Σχολής.
4) Ίγνατιάδης Τιμόθεος, Τεχνικής Σχολής.
Τά βραδεία άπένειμε έξ ονόματος τής Τοπικής ’Επιτροπής Ξάνθης κ. 

Α. Γεννάδιος Εκπρόσωπος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, συνοιδευόμενος καί ύπό 
τών συνεργατών του κ. κ. I. Κυριαζή καί Β . Ίωαννίδη, άφοΰ άπηύθυνε θερ
μόν χαιρετισμόν εκ μέρους τοΰ Προέδρου τοΰ Κέντρου πρός τούς παριστα- 
μένους ΚαΟηγητάς καί μαθητάς Εκφράσας τήν έλπίδα δτι είς τό μέλλον θά 
είναι περισσότερα τά βραβεία έφ’ δσον καί ό αριθμός τών διακρινομένων 
μαθητών Οά παρουσιάζεται ηύξημένος.

’Εντός τών ημερών Οά δοθούν δύο βραβεία είς μαθητάς τοΰ Λυκείου 
Σταυρουπόλεως καί έν συνεχείρ αί άναγγελθεΐσαι προικοδοτήσεις άφοΰ άπο- 
φασίση ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή».

«’Ελεύθερη Θράκη 10.11.ί65»
«ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ Λ Ι Ο Ι ΚΟΠΟΙ ΤΟΓ

Είναι ή πρώτη φορά που στο νησί μας όργανοόνεται συγκέντρωσι γιά νά 
έκθεση τούς σκοπούς καί τίς έπιδιώξεις τοΰ Θρακικοΰ μας Κέντρου πού έ- 
δρεύει στήν ’Αθήνα.

Είναι ή μοναδική περίπιοσι ποίι ή κοινωνία τοΰ νησιού μας έρχεται σ’ 
άμεση Επικοινωνία μέ τό Σωματείο αίιτό πού λειτουργεί εδώ καί 40 χρόνια.

’Ίσως νά είναι τό μόνο, πού στό είδος του συγκινεΐ καί φέρνει τούς 
Θρακιώτες μας κοντά στις επιδιώξεις του.

Λεν θέλω νά σάς κουράσω. Πολύ σύντομα θά σας αναπτύξω δσα πρέπει 
γιά τή σημερινή μας γιορτή. Θά προσπαθήσω νά σάς πλησιάσω πιο κοντά 
στό Θρακικό μας Κέντρο, τοΰ οποίου ύποδιαίρεσι είναι καί ή Τοπική ’Επι
τροπή Σαμοθράκης.

Π ριν λίγες μέρες Εντελώς τυχαία έλαβα μέρος στή Γενική Συνέλευσί του 
στήν ’Αθήνα, αντιπροσωπεύοντας έτσι τήν ’Επιτροπή μας. Μοΰ δόθηκε ή ευ
καιρία νά γνωρίσω άπό κοντά αυτούς πού μέ τήν επίμονη κι’ ανιδιοτελή έρ
γασία τους φέρνουν σέ πέρας πολύ δύσκολο έργο, Κ ι’ αυτούς πού τό απο
τελούν κι’ βλους πού είναι δωρητές. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς κι’ ένας διαλεχτός 
Σαμοθρακίτης καί δωρητής τοΰ νησιού μας, 6 κ. ’Αναστάσιος I . Τερζής.

Σ ά ς μεταφέρω τόν θερμό χαιρετισμό (δλων τους καί τήν χαρά τους γιά
17
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τήν συμμετοχή τοϋ νησιού μας στό έργο τους, μέ τοπική μας επιτροπή.
Έ π ! κεφαλής τοΰ Θρακικοΰ μας Κέντρου είναι μιά μεγάλη και διαλε

χτή προσωπικότητα τής Θράκης πού τόσο μακρόχρονα κα! πολύπλευρα τήν 
τίμησε μέ τήν πολύτιμη σταδιοδρομία της. Ό  Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου κ. Φίλ. Μανουηλϋδης, τ. 'Τπουργός κα! Βουλευτής Έ βρου , μ’ ένα επι
τελείο συνεργατών του ιάπό Θρακιώτες, εγκατεστημένους στήν Α θήνα.

Σ τή  Γεν. Συνέλευσι τοΰ Θ. Κ. πληροφορήθηκα ένα πλούσιο ένεργητικό 
πνευματικής, κοινωνικής κα! οικονομικής δραστηριότητος στήν περασμένη διε
τία. Περίπου 350.000 δρχ., δσα δαπανήθηκαν, κα! περ! τις 500.000 τά κε
φάλαιά του πού μένουν, διαρκώς άνανεούμενα.

’Έ γινε τό 1923 κι’ έχει δπως είπαμε, έδρα, τήν ’Αθήνα. Μέλη του είναι 
δλοι όσοι κατάγονται άπό τήν έλεύθερη ή σκλαβωμένη Θράκη μας.

Σκοποί του: Ή  έκδοσι τοΰ συγγράμματος «Θρακικά», πού τιμήθηκε σέ 
διεθνές περιβάλλον και πού περιλαμβάνει τήν λαογραφική, ιστορική κλπ. υλη 
τής Θράκης. Έ χο υ ν  έκδοΟή μέχρι τώρα 39 Τόμοι. Στον ύπό έκδοσι 40όν 
Τόμο θά περιληφΟοΰν κα! στοιχεία 'ιστορίας τής Σαμοθράκης, ή βιογραφία 
τών 5 'Αγΐυ>ν Μαρτύρων Σαμοθράκης, γραμμένη τό έτος 1843 άπ’ τόν μο
ναχό Ίβη ρ ίτη  ’Ιάκωβο, καθώς και περίληήπ τής βιογραφίας τοΰ ΣαμοΟρακίτη 
δωρητοΰ μας κ. Ά ναστ. Ί .  Τερζή, πού μένει στήν ’Αθήνα.

Μέ τούς 39 Τόμους τών «Θρακικών» μας προεβλήθη ένα κομμάτι τής 
ιστορίας τής σκλαβωμένης κι’ έλεύΟερης Ελληνικής Θράκης μας. ’Ανάμεσα 
σιήν έργασία αυτή είναι κα! ή ανατύπωση τής αρχαιολογικής Ιστορίας τής 
Σαμοθράκης πού συνέγραψε σέ περίληψη ένας μεγιίλος φίλος τοΰ νησιοΰ μας, 
ό αείμνηστος Κάρολος Λέμμαν, Κ αθηγητής τής Σχολής Καλών Τεχνών τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Ν . 'Τόρκης, πού τό έργο του γενικά ανέβασε τή Σαμο
θράκη σέ διεθνές επίπεδο ένδιαφέροντος κα! πού τόσο άριστα κα! χωρίς δια
κοπή συνεχίζει τό ίδιο ή σύζυγός του Κα Φίλις Λέμμαν.

’Άλλοι σκοποί του είναι: Ή  βράβευσι αποφοίτων Γυμνασίων κα! Λυκεί
ων, τώρα, πού προέρχονται άπό Θρακιώτικες οικογένειες και πού έδειξαν 
καλή διαγωγή, ιέπιμέλεια καί διεκρίθησαν σ’ επίδοσι άπ’ άλλους, έπειτα άπό 
πρότασι τών Συλλόγων Καθηγητών κα! τελική έγκρισι τής Τοπικής ’Επιτρο
πής. Σ ’ αυτούς δίνονται άπό 2.000 δρχ. σέ κάθε μαθητή ή μαθήτρια, συνή
θως δέ άπό μιά σέ κάθε Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στον απολογισμό τοΰ έργου τής 
Τ. Ε. Οά σάς ποΰμε δτι δώσαμε περισσότερες βραβεύσεις τόν περασμένο χρό
νο και διπλάσιες εφέτος. Αύτό τό χρωστούμε αποκλειστικά και μόνο στό προ
σωπικό κα! Ιδιαίτερο ένδιαφέρον πού δείχνει πάντα γιά  τό νησί μας δ γη
ραιός, μά άκάματος σέ προσφορά έργασίας, Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου μας, κ. Μανουηλίδης.

’Επίσης ή προικοδότησι μνηστευμένων άπορων κοριτσιών άπ’ τή Θράκη 
μέ δρχ. 5.000, γ ιά  νά διευκολυνθούν στό γάμο τους. Κα! τέλος δ τομέας φ ι
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λανθρωπίας γιά  τήν χορήγησι βοηθημάτων σέ απόρους ασθενείς και ανικά
νους όπως καί ή ένίσχυσι γιά τήν άνέγερσι ’Εκκλησιών καί Σχολείων.

Τό Θ. Κ. αριθμεί περί τά 500 μέλη. ’Έχουν συσταθή Τοπικές ’Επιτροπές 
στήν Ξάνθη, Κομοτηνή, Ά λεξ)πολι, Σουφλί, Δ ιδ)τειχο, Ρύζια  καί Σαμο
θράκη.

Κάθε .μέλος όταν γράφεται πληρώνει 10 δρχ. δικαίωμα έγγραφης καί 
60 δρχ. έτησία συνδρομή, παίρνει δέ δωρεάν ένα Τόμο τών «Θρακικών», που 
στοιχίζει 140 δρχ. περίπου. Ή  συνδρομή αυτή είναι συμβολική. Τά έσοδα τοΰ 
Θ. Κ. προέρχονται άπό προσφορές δωρητών, συνδρομές τών μελών καί Κ ρα
τικές επιχορηγήσεις.

Τό νησί μας μπήκε στους σκοπούς τοΰ Θ. Κ. γιά  πρώτη φορά τόν πε
ρασμένο χρόνο, 1964. ’Αρχικά είχε 16 μέλη πού γράφτηκαν μέ προτροπή 
ένός άλλου φίλου τής Σαμοθράκης μας, τοΰ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων Κομο
τηνής, κ. Ά νδρ . Βαιβρίτσα, πού άντελήφθηκε τό ρόλο τοΰ Θ. Κ . στήν πνευμα
τική καί κοινωνική ανάπτυξη τοΰ τόπου μας.

Σ έ  λίγο διάστημα, ή Τ . Επιτροπή μας είχε κιόλας 40 μέλη. Είναι δέ 
τά έξής (κατάλογος μελών):

’Εδώ πρέπει νά ευχαριστήσω θερμά, άπό μέρους τοΰ Θ. Κ. όλους αύ- 
τούς τούς προοδευτικούς Σαμοθρακΐτες, πού πρόθυμα θέλησαν νά υπηρετή
σουν τό έργο του καί νά βοηθήσουν έτσι τό νησί μας.

Ή  Ε πιτροπή  μας σέ τακτικές συνεδριάσεις έργάσθηκε οσο μπορούσε 
ωφέλιμα, βάζοντας τά χνάρια γιά  τήν μελλοντική πορεία της. Σήμερα ή 
6μελής Δ. Ε. πού απαρτίζεται άπό τόν Πρωτοπρ. Γεώργ. Μανωλάκη, Π ρό
εδρον Κοινότητος κ.· Μιχαήλ Γ . Χανόν, τόν Δ)ντήν Α ΤΕ κ. Λ. Εύαγγελό- 
πουλον, Δημ)λον κ, Δημ. Ά γγελώνιαν, τόν Ή λίαν Ψαθάν καί τόν όμιλοΰντα, 
κάνει ό,τι μπορεί, κι’ άς μή φαίνεται τό έργο της, γιά νά βοηθήση τόν τό
πο μας μέσα στούς σκοπούς τοΰ Θ. Κ., διατηρώντας μ’ αύτό συχνή έπι- 
κοινωνία.

Καί τώρα ό απολογισμός τοΰ έργου τής ’Επιτροπής μας στά 2 χρόνια 
πού λειτουργεί.

Α) 1964.
α) 2 βραβεύσεις, 4.000, στις άπάφοιτες τοΰ Γυμνασίου μας, Τριαντα

φυλλιά Π αν. Ζολώτα καί Αικατερίνη Μαργ. Μαργαρίτου, πού φοιτούν σήμε
ρα, ή μέν πρώτη στή Φιλοσ. Σχολή Θεσ)νίκης, ή δέ δευτέρα στή Φιλοσ. 
Σχολή Ίωαννίνων .καί πού γ ιά  τόν λόγον αύτό δέν είναι τή στιγμή στή σεμνή 
τούτη γιορτή γ ιά  νά νοιώσουν, καθώς πρέπει, κι’ αυτές περισσότερο τήν η
θική ίκανοποίησι γ ιά  τήν έπαινετή Ιπίδασί τους στήν περασμένη σχολική 
χρονιά.

β ) Προικοδότησι μιας φτω χής κοπέλας άπ’ τή Χώρα τής ’Αρτεμίσιας, 
συζύγου Κυρ. Βίτσα, θυγατέρας τοΰ Ίω ά ν. Σεβαστάτου, μέ δρχ. 5.000.
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γ) Βοηθήματα απόρων δρχ. 2.500.
Β ) 1965.
α) 4 βραβεύσεις δρχ. 8.000 στους αποφοίτους .μας.
1) Γυμνασίου: Βασίλειον Κων. Ρηγόπουλον καί Κομνηνόν Α. Στα- 

φυλδν.
2) Λυκείου: Μαρίαν Κων. Άμπατζή καί Χρυσήν Βλ. Σαράντου.
’Εδώ κάνουμε υποχρεωτικά μιά παρένθεσι κατατοπιστική γιά τήν έν γέ-

νει έπίδοσι τών μαθητών στό Λύκειό μας. ’Έπρεπε νά δοθούν 3 βραβεύσεις 
στϊς 8 πρώτες μαθήτριες. Ή  Ε πιτροπή μας δμως, έχοντας μόνον δύο βρα
βεύσεις, λυπάται γιατί δέν μπόρεσε νά δώση καί στη μαθήτρια Ά θ η ν ά  Μ ιχ. 
Χανοΰ, πού ήταν ισοβάθμια μέ τήν βραβευόμενη Χρυσή Βλ. Σαράντου γιατί 
—  έξαιρέθηκε —  λόγω ευπορίας, σύμφωνα μέ τό καταστατικό τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου.

β) Μιά προικοδότησι μέ 5.000 δρχ. πού δέν έχει καΟορισιθή ακόμη ή 
δικαιούχος, ίσως δέ κι’ άλλη μιά πάλι, αν παραστή ανάγκη μέ 5.000 δρχ.

γ ) Βοηθήματα γιά τίς γιορτές Χριστουγέννων 1965, στό ίδιο περίπου 
ποσόν τών 2.500 δρχ.

Ό π ω ς  βλέπετε, μέσα σέ 2 χρόνια μόνο, τό Θ. Κ. έδωσε στό νησί μας 
ή Οά δώση 32.000 δρχ. περίπου, ένώ οί συνδρομές μας δέν είναι ούτε 
3.000 δρχ.

Ή  ’Επιτροπή μας πιστεύει δτι τόν έρχόμενο χρόνο θά μπορέση νά πα
ρουσίαση ένα πιο πλούσιο ένεργητικό. Σ ’ αυτό, δμως, Οά χρειασθή καί ή δική 
σας βοήθεια καί δλων έκείνων πού μπορούν νά γίνουν μέλη τής Τοπικής ’Επι
τροπής μας. ’Έ τσι δικαιωματικά θά μάς αυξήσουν τίς παροχές, γιατί δεί
χνουμε άνταπόκρισι στους σκοπούς τοΰ Θ. Κ. πού είναι κι’ έπιθυμίες δι
κές μας».

«Ελεύθερη Θράκη 11.11.65»
Η ΤΕΛ ΕΤΗ  ΒΡΑΒΕΓΣΕΩΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΓΓΜΝΑΣΙΟΓ Κ Α Ι Λ ΪΚ Ε ΙΟ Γ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Τήν 31 ην ’Οκτωβρίου 1965 ελαβε χώραν είς τήν αίθουσαν τοΰ Γυμνα
σίου Σαμοθράκης ή τελετή έπιδόσεως χρηματικών επάθλων έκ δρχ. 2.000 
είς έκαστον τών αποφοίτων Γυμνασίου καί Λυκείου Σαμοθράκης, οί όποιοι 
έπρώτευσαν κατά τά σχολικά έτη 1963— 1964 καί 1964— 1965.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής παρουσίας των οί έκπρόσωποι τών τοπικών 
’Αρχών, οί προϊστάμενοι τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών, ’Οργανισμών κλπ. τής 
νήσου, μετά τού προσωπικού των, απόφοιτοι Γυμνασίου, γονείς, κηδεμόνες, 
μαθηταί κ. ά.

Έ ν αρχή ώμίλησεν ό Εισηγητής τής ’Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου
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έν Σαμοθράκη %. Γεώργιος Λενούδιας, β ' Γραμματεύς τής Κοινότητος, άνα- 
πτύξας τήν σημασίαν τής τελετής, τούς σκοπούς τοΰ Θ. Κ . και τόν απολογι
σμόν τοΰ έργου τής Τοπικής ’Επιτροπής κατά τήν διαρρεύσασαν διετίαν. 
Έπίσης, ιδιαιτέρως έτονίσθη ή δράσις τοΰ ΙΙροέδρου τοΰ Θ. Κ. κ. Φ. Μα- 
νουηλίδη, τ. 'Τπουργοΰ καί Βουλευτοΰ "Εβρου και ή προσφορά τούτου είς 
τό όλον εργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.

’Ακολούθως καί έν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων, έγένετο ή έπίδοσις 
τών χρηματικών βραβείων ύπό τών κ.κ. Είσηγητοΰ τής ’Επιτροπής, Αίδ. Π . 
Γιαννέλου, Προέδρου Κοινότητος Μιχαήλ Γ. Χανοΰ καί Λυκειάρχου Ί .  Κι- 
σκηρέα πρός τούς διακρυθέντας μαθητάς καί μαθήτριας τοϋ σχολικού έτους 
19G4 —  19-6-5, ώς κάτωθι:

1) Γυμνασίου: α) Βασίλ. Κ. Ρηγόπουλον, 2) Κομνηνόν Ά θ . Σταφυλάν.
2) Λυκείου: α) Μαρίαν Κων. Ά μπατζή  καί 2) Χρυσήν Βλασ. Σα- 

ράντου.
Αί βραβευθεϊσαι, έπίσης απόφοιτοι Γυμνασίου σχολικής περιόδου 1963 

— 64, ή ω ι:  1) Τριανταφυλλιά Π . Ζολώτα καί 2) Αικατερίνη Μ. Μ αργαρί
του δέν παρευρέθησαν κατά τήν τελετήν λόγω φοιτήσεώς των είς τήν Φιλο
σοφικήν Σχολήν θεσ)νίκης καί Ίωαννίνων, άντιστοίχως.

Έ ν  συνεχείμ ώμίλησεν, έν όλίγοις, ό Λυκειάρχης κ. Ί .  Κισκηρέας, έκ- 
φράσας τήν βαθείαν συγκίνησίν του διά τήν επιτυχίαν τής τελετής καί τάς 
έν γένει έκδηλώσεις κατ’ αύτήν, έξάρας μέ ένθουσιασμόν τό έπιτελούμενον 
ύπό τοΰ Θ. Κ. εργον καί παροτρύνας τούς παρισταμένους μαθητάς καί μα
θήτριας τοΰ Γυμνασίου καί Λυκείου δπως έπιδείξουν καλυτέραν ακόμη έπί- 
δοσιν.

Μετά ταΰτα, ό Εισηγητής τής Τοπικής Επιτροπής ηύχαρίστησεν δλους 
τούς τιμήσαντας τήν τελετήν τοΰ Θ. Κ., ή όποια έληξεν ακολούθως:

Γ. Λ.
«Κάτω απ’ τήν απλότητα τής τελετής αυτής, πού τόσο έντονα στολίζει ή 

παρουσία δλων μας, κρύβεται μιά διπλή γιορτή τοΰ νησιού μας.
Διπλή προσπάθεια γιά  τήν πνευματική καί κοινωνική άνάπτυξι τοΰ τό

που μας, πού πάντα, μέχρι τώρα, μάς ήταν απαραίτητη σάν κοινωνικό σύνολο.
Προσωπικά, μοΰ είναι πολύ δύσκολο νά ερμηνεύσω τούς στοχασμούς 

πού αυθόρμητα προκαλοΰνται μέσα μου. Είναι βαρύ τό καθήκον μου τήν ώρα 
αύτή, δυσανάλογο μπορεί νά πή κανείς μέ τις δυνάμεις μου.

Πριν μπω στις λεπτομέρειες πού θά σάς κατατοπίσουν καλύτερα γιά τό 
Θρακικό Κέντρο πού οργανώνει τή γιορτή μας αύτή, ήθελα νά κάνω μιά 
παρένθεσι ή ένα διαχωρισμό, μπορώ νά πώ, τής διπλής σημασίας πού έδωσα 
σ’ αύτήν άπό τήν αρχή.

Θέλω, έτσι, νά σάς παρουσιάσω, μιά έλαχίστη, μιά θαμπή άπόχρωσι άπό 
έκείνη πού θέλαμε νά σάς δείξουμε οργανώνοντας τήν τελετή μας αύτή, τιμών
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τας τό έργο τοΰ Θρακικοΰ μας Κέντρου, μά καί τό πνεΰμα που σήμερα ’ιδιαί
τερα τιμοΰμε μέ τις εκδηλώσεις μας αυτές.

Βρισκόμαστε στά 2 μεγάλα σχολειά μας που τόσο φανταχτερά στολί
ζουν τό νησί μας. Στό Γυμνάσιο καί τό Λύκειό ιμας πού είναι οί μεγάλοι 
πνευματικοί σποριάδες στή γόνιμη γη τοΰ νησιοΰ μας μέ τήν παλιά κι’ ανεξ
ερεύνητη ακόμα ιστορία του.

Ή  αΐσθησι τής πραγματικότητας αυτής σέ συνδυασμό μέ τόν σκοπό 
τής γιορτής μας  γίνεται έντονώτερη σ’ δλονς μας.

Σ ’ αυτά τά πνευματικά εργαστήρια πού φτιάχνονται κάθε χρόνο, και
νούργιες νεανικές προσωπικότητες καί διαμορφώνονται συνειδήσεις γιά μιά 
πολύπλευρη μελλοντικά πνευματική καί κοινωνική αποστολή, τό Θρακικό Κέν
τρο Α θηνώ ν μέ τήν Τοπική Ε πιτροπή του στή Σαμοθράκη, δίνει σήμερα, 
μέ τούς σκοπούς του, τό τίμημα τής προσφοράς <γιά τήν μάθησι στά νειάτα 
μας, πού διακρίθηκαν στις 2 τελευταίες σχολικές χρονιές.

Δέν είναι τό τίμημα αύτό μόνον υλικό. 'Η  παρουσία όλων μας, γιά μιά 
ακόμη φορά, δείχνει καί τήν άλλη δψι, τήν ηθική διάκρισι πού τό κάνει νά 
είναι πιό μεγάλο.

Είμαστε όλοι σ’ ανησυχίες κάθε μέρα. 'Οδοιπόροι μιας σκληρής πνευμα
τικής καί κοινωνικής ανόδου στον τόπο μας, μέ τις (δυσχέρειες πού προσφέρει 
ή άπομόνωσί του.

’Έτσι, μάς είναι πολύ δύσκολο ακόμα νά πιστεύσουμε πέος στό ξεκίνημα 
τοΰ νησιοΰ μας δλόκληρου, γιά ένα άνέβασμα πνευματικό καί κοινωνικό, νική
σαμε τόσες (δυσκολίες καί πώς τά 2 αύτά πνευματικά ιμας Κέντρα, πού είναι 
ό φάρος τοΰ νησιού μας στήν πρόοδό του, ρίζωσαν έδώ οριστικά καί πώς 
πραγματικά είναι δικά μας γιά πάντα.

Δέν ξεφεύγω άπ’ τό κύριο νόημα τής γιορτής μας αύτής, πού σάν ντό
πιος Σαμοθρακίτης, ξέροντας τήν ιστορία τοΰ νησιοΰ μας, τήν πνευματική 
κι’ Εκπολιτιστική σώ  παρελθόν, χαρακτήρισα πώς έχει διπλή σημασία.

Δέν πρόκειται νά σάς θυμίσω λεπτομέρειες άπ’ τή σιωπηλή πορεία πού 
επιχείρησε ό τόπος μας, πριν 14 χρόνια, γ ιά  νά πάρη θέσι στή μεγάλη πνευ
ματική κονίστρα τής Χώρας καί νά διακρυθή σ’ αύτή μέ τό δυνατό πνεΰμα 
πού τόν χαρακτηρίζει μέχρι τώρα.

Ξέρω πώς μέσα σ’ εμάς τούς ντόπιους, όσο κι’ αν πέρασε ό χρόνος, υπάρ
χει μιά έντονη άνάμνησι τής προσπάθειας αύτής άπ’ όλους μας γενικά στό 
νησί μας καί πώς μάς έγινε συνείδησι καί βίωμα τό νά συνεχίσουμε τήν πο
ρεία αύτή καί νά τιμήσουμε έτσι τή διανόησι καί τόν τόπο μας άκάμη κα
λύτερα.

Νά γιατί κι’ εμείς, τά 31 μέλη τής Τοπικής Επιτροπής Σαμοθράκης,
δώσαμε ανεπιφύλακτο τό παρόν στό προσκλητήριο τοΰ Θρακικοΰ μας Κέν
τρου. Πρόθυμοι νά υπηρετήσουμε τούς σκοπούς του γιατί έσμιξε τούς πό
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θους μας σ·:ό παρελθόν καί ενώνει τ'ις επιθυμίες μας στό παρόν δίνοντας πο
λύτιμες ευκαιρίες γιά μιά ηθική μά κα'ι συγχρόνως υλική ανταμοιβή μιας 
απαραίτητης άμιλλας, πού επιβάλλεται νά άναπτυχθή πολύπλευρα στά με
γάλα αυτά σχολειά τοΰ νησιού ,μας, πού άξιοποιούν μ’ έπιτυχία τό πνεύμα.

Πρέπει νά γίνουν πολλοί —  πιο πολλοί —  άπό τώρα μά καί καλύτεροι 
πιο πολύ άπό κάθε άποψι αί μαθητές καί μαθήτριες μέσα στά εργαστήρια 
αυτά τού πνεύματος, τής ηθικής, τής κοινωνικής μά καί τής Έθνικοθρησκευ- 
τικής -διαπαιδαγωγήσεως, γιά νά μπορέσουν νά διακριθούν εύκολώτερα καί 
νά γίνουν π ιό χρήσιμοι στήν κοινωνία πού θά πλαισιώσουν, καί τόν τόπο μας 
αυτό.

Καί τήν προσπάθεια τους αύτή θά βρίσκη πάντοτε τόν τρόπο νά τιμά 
τό Θρακικό μας Κέντρο, μέ τήν Τοπική του ’Επιτροπή, πού πρέπει νά πλη- 
θύνη άκόμα, μέ προσφορά ηθική καί υλική όπως σήμερα θά γίνη σ ώ  τέλος 
τής δμιλίας αυτής.

Τήν ώρα αυτή, δλοι (Ιμεΐς, κάνουμε υποχρεωτικά μιά αναδρομή στό 
πρόσφατο παρελθόν. Νοερά ξεχωρίζομε όλες τίς μορφές τών παιδιών τής 
Σαμοθράκης, πού είτε αρίστευσαν σ’ έπίδοσι, ε’ίτε άπεφ-οίτησαν άπό τό άλ
λοτε Γυμνασιακό μας Παράρτημα κι’ αργότερα Γυμνάσιο καί πού δέν έτυχε 
νά βραβευ-Οούν ‘έστω καί ηθικά μεταξύ μας, όπως ταίριαζε νά γίνεται.

Είναι έκεΐνοι πού μέ μύριες δυσκολίες στά πρώτα βήματά τους, κάτω άπ’ 
τό ανελέητο σφυροκόπημα τής μιζέριας καί τό άγχος τής εποχής τους, στά
θηκαν ακλόνητοι σ’ επιθυμίες κι’ έπιμανή γιά πληρότητα πνευματική καί κοι
νωνική.

"Ολοι αυτοί, εϊτε λείπουν είτε είναι σήμερα άνάμεσά μας, αποτελούν τό 
πρώτο υλικό πού δημιουργήθηκε άπ’ τήν άνοδική πορεία τού νησιού μας, πού 
σιωπηλά καί μ’ αποφασιστικότητα ανανεώνει τίς πνευματικές του δυνάμεις 
μέ συνθήκες πολύ καλύτερες άπό πρώτα.

Καί στούς άποφοίτους μας αυτούς όλους τό νησί μας, μέ τόν ερμηνευτή 
τών στοχασμού' του, τήν ωρα αύτή, τήν Τοπική μας Επιτροπή τού Θρακικού 
μας Κέντρου, δίνει τόν απαραίτητο ηθικό -έπαινο γιά τήν έπίδοσι τους, πού 
παράλληλα τιμά καί τούς κατά καιρούς καί σήμερα, Καθηγητές τους, γιατί 
στάθηκαν άξιοι στήν πολύπλευρη αποστολή καί τό δύσκολο, πραγματικά, έρ
γο τους.

"Ολους αύτούς, παλαιότερα καί σήμερα, -αποφοίτους μας, ή ’Επιτροπή μας 
προτρέπει νά υπηρετήσουν καλύτερα τό πνεύμα καί τήν κοινωνία καί νά γί
νουν πρωτοπόροι καί σκαπανείς γιά τήν διάδοσι τού έργου πού έπιτελεί .τό 
Θρακικό μας Κέντρο».
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«’Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Πολλές φορές βρίσκεται ό άνθρωπος σέ αδιέξοδο μπροστά σέ μιά αν

τιξοότητα, και εκεί πού νομίζει, δτι δλα χάνονται, παρουσιάζεται σάν άπό 
σκηνής Θεός Κάποιος, πού στά μάτια τοΰ ταπεινού φαντάζει Κολοσσός, 'Υ
περάνθρωπος, σταλμένος άπό τήν Θεία Πρόνοια, ν’ άπαλύνη τις πληγές πού 
ανοίγει ή κακομοιριά και νά δώση στά πολλά έρωτήματα τοΰ ταπεινού μιά 
άπάντηση.

Καί ό'ταν πιά περάση ή μπόρα, ένα άλλο τώρα βασανίζει τόν κατατρε
γμένο: ΙΊώς νά ευχαρίστηση τόν ευεργέτη του.

Σ έ μιά τέτοια ψυχολογική κατάσταση βρίσκομαι κι’ εγώ. Ό  εαυτός μου 
προσπαθεί νά βρή τις κατάλληλες λέξεις πού νά είναι σέ θέση νά έξωτερι- 
κεύσουν τό είναι μου, λέξεις πού νά φανερώνουν τό μέγεθος τής ευγνωμοσύνης 
ένός ταπεινού καί κατατρεγμένου άπό τήν μοίρα. ’Από τήν μοίρα πού μερι
κές φορές μετανοεί καί στέλνει πρόσωπα, έπί τούτου δημιουργημένα άπό 
τόν Πανάγαθο Θεό νά προΐστανται ’Οργανισμών, γιά νά όροσΐζουν τις κα
τατρεγμένες ιμυχές.

Μά όσο κ ι’ άν πασχίζω νά βρώ κάτι πού νά έντυπωσιάση, δέν ανεβαίνει 
τίποτε άλλο από τήν καρδιά στά χείλη κι’ άπό έκεί στό χέρι μου, παρά μόνο 
έ ν α  ε υ χ α ρ ι σ τ ώ ,  ένα άπλό ευχαριστώ στά μάτια δποιουδήποτε, γιά μένα 
δμως αντιπροσωπεύει ολη μου τήν ευγνωμοσύνη καί κοντά σ’ αύτήν τήν λέξη 
καί μιά ευχή, βγαλμένη άπό τά βάθη τής καρδιάς μου·: Ό  Καλός Θεός άς 
δίνη δύναμη, υγεία κι’ ευτυχία σέ σάς καί. στους συνεργάτας σας, γ ιά  νά 
προσφέρητε ακόμη πολλά, πιό πολλά άπ’ δτι προσφέρετε στήν άναξιοπαΟοϋσα 
μερίδα τής Κοινωνίας μας.

Μέ ευγνωμοσύνη 
X A Ρ  ΑΛ AMI 1 ΙΔ Η Σ  Κ Ω Ν )Ν Ο Σ »

Αευκόπετρα— Ξάνθης, 19.2.1964

«Έν Σάκκω τή 6 Δεκεμβρίου 1964 

Σεβαστέ μας κ. Μανουηλίδη,
Μετά πολλής συγκινησεως ΰπεδέχθημεν σήμερον έορτήν τού Ά γιου  

Νικολάου τόν έκπρόσωπον τού Θρακικοΰ Κέντρου κ. Δημήτριον Μανάκαν, 
τόν δήμαρχον Ό ρεστιάδος, τήν τοπικήν ιέπιτροπήν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
Όρεστιάδος, οί όποιοι προσήλθον πρός έπίδοσιν τής έξαγγελθείσης προ ημε
ρών ένισχύσεως τού ’Εκκλησιαστικού Ταμείου.

Μέ συγκίνησιν έπίσης παρελάβομεν ενώπιον πάντων τών χωρικών τό πο
σόν τούτο τών 10.000 δραχμών τό όποιον αποτελεί όχι μόνον στοιχεΐον ένι- 
σχυτικόν, άλλά καί δείγμα τρανόν τής πατρικής στοργής σας, τής αγάπης, τής
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αλληλεγγύης πρός ομοιοπαθείς μέ υμάς πρόσφυγας καί τών Θρησκευτικών 
καί Εθνικών συναισθημάτων μέ τά όποια έμφορεϊσθε.

Πιστεΰσατε, κ. Πρόεδρε, ή προσφορά σας αύτη έπανέφερε είς τήν μνή
μην μας τήν παλαιάν δόξαν τοΰ προσώπου σας, ώς πολιτευτοΰ τοΰ τόπου, ώς 
'Τπουργοΰ επί σειράν πολλών έτών κ·αί νΰν ετι μοχθοΰντος ώς εκπροσώπου 
τών Θρακών υπέρ ών μοχθείτε πρός άνύψωσιν πνευματικήν καί υλικήν άνα- 
κούφίσιν. Πλήν τούτου μάς παρέχει τήν πεποίθησιν ότι καί μετά τόν άδικον 
εκπατρισμόν μας υπάρχουν τέκνα τής Εΰάνδρου Θράκης μας τά όποια έστω 
καί νοερώς παρακολουθούν τήν διαβίωσίν μας είς τήν νέαν αυτήν Πατρίδα μας.

Έστέ βέβαιοι, κ. Πρόεδρε, ή γενναιοδωρία αΰτη τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου όφειλομένη άποκλειστικώς είς 'Ύμετέραν είσήγησιν, μάς ΰποχρεοί νά 
άναγράψωμεν είς τά 'μύχια τής ψυχής μας τό όνομά σας τό όποιον θά μείνη 
καί κεχαρεγμένον υπό τήν 'Αγίαν Τράπεζαν τής ’Εκκλησίας μας, διά νά έν- 
Ουμίζη έσαεί είς τάς ιέπερχομένας γενεάς τό φιλόπατρι καί φιλόθρησκον τών 
προγόνων των.

Μέ διάπυρον ευχήν όπως χαράζη ό "Τψιστος 'Τμϊν καί τή οικογένεια 
σας μακροημ,έρευσιν, χαράν καί γήρας άνώδυνον, κατασπαζόμεθα τήν δεξιάν 
σας καί διατελοϋμε,ν μετά τιμής καί σεβασμού.

Ί I  Επιτροπή Άνεγέρσεως 'I .  Ναοΰ 'Η  Ένοριακή ’Επιτροπή
Ό  'Ιερεΰς 

('Ύπογραφαί δυσανάγνωστοι)

«ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΤΜ Ν Λ ΣΙΟ Ν  Α ΡΡΕΝ Ω Ν  Ξ Α Ν Θ Η Σ  
Ά ρ ιθ . πρωτ. 77.

Π ρ ό ς
Τόν κ. ’Αρίστιππον Γεννάδιον 

Εκπρόσωπον Σωιματείου «Θρακικόν Κέντρον»
Ένταΰθα

Κύριε Γεννάδιε,
Λυπούμαι πολύ, διότι λόγω αδιαθεσίας δέν ήδυνήθην νά παραστώ είς 

τήν κατά τήν χθεσινήν ημέραν καί έν τή αιθούση τής Φ.Ε.Ξ. λαβοΰσαν χώ
ραν βράβευσιν αρίστων τήν έπίδοσιν καί τό ήθος, άλλά καί πενομένων εν τή 
κυριολεξάχ μαθητών καί μαθητριών τών Γυμνασίων, άλλά καί διά νά έκτρράσω 
δ,τι ό νοΰς καί ή καρδιά μου έπέβαλεν έπιτακτικώς νά έκφράσω ενώπιον τοΰ 
κοινού διά τό κοσμούν τήν πόλιν τής Ξάνθης λαμπρόν Σωματεΐον καί τόν 
αξιον ’Εκπρόσωπόν του.

’Επιτρέψατε μοι νά τό κάμω διά τής παρούσης, άπευθύνων θερμά τά 
συγχαρητήρια, έγκαρδίους τάς ευχαριστίας καί άπειρον τήν ευγνωμοσύνην
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διά τά έπιδεικνυόμενα έκάστοτε φιλάνθρωπα καί φιλεκπαιδευτικά Σ α ς συν
αισθήματα.

Διδάσκοντες καί διδασκόμενοι, μεταξύ τών όποιων εύγενής αναπτύσσε
ται ή άμιλλα πρός πνευματικήν καί ηθικήν έπικράτησιν, ζωηράν θά έχωσι 
πάντοτε τήν άνάμνησιν τής εύγενοΰς ταύτης καί αξιομίμητου ένεργείας 'Τμών.

Έ ν  Ξάνθη τή 8 Δεκεμβρίου 1964
Μετά πολλής τιμής 
Ό  Γυμνασιάρχης 

Μ ΙΧΑΗΛ  Κ. ΔΗ Μ Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ»

«ΙΩ Α Κ ΕΙΜ ΕΙΟ Ν  ΙΉ Ρ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΟ Ν  
ΑΛΕΞ ΑΝΔ ΡΟ ΤΠ Ο Λ ΕΩ  Σ 

Ά ρ ιθ . πρωτ. 231.
Έ ν  Άλεξανδρουπόλει τή 11 Δεκεμβρίου 1964 

Π ρός τόν άξιότ. Κύριον Φίλιππον Μανουηλίιδην, Πρόεδρον Θ. Κέντρου
’Αθήνας

Βαθύτατα συγκεκινημένος έκ τής έκ (4 .000) τεσσάρων χιλιάδων δρχ. 
εύγενοΰς υμών προσφοράς υπέρ τών τροφίμων τοΰ Ίωακειμείου Γηροκομείου 
σπεύδομεν νά ιεκφράσωμεν πρός τιμάς καί )δι’ υμών πρός τά μέλη τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τάς εύγνώμονας ευχαριστίας ημών τε 
καί τών γερόντων τροφίμων τοΰ 'Ιδρύματος μας. >*

Θά ήτο λίαν παρήγορον εάν τό θεάρεστον παράδειγμα υμών οπερ δια- 
τρανεΐ τά φιλογενή καί εύσεβόφρονα υμών αισθήματα, εΰρισκε καί άλλους 
ευσεβείς μιμητάς πρός τελείαν άνακοΰφισιν τών έγκαταλελειμμένων καί έν 
ταΐς κατερειπωμέναις τρώγλαις άποθνησκόντων γερόντων.

Έ π ί τούτοις έπικαλούμενος τήν χάριν καί τήν ευλογίαν τοΰ Παναγάθου 
Θεοΰ, τοΰ εύλογοΰντος καί άγιάξοντος πάσαν Θεοφιλή καί αγαθήν πράξιν, 
έπευχόμενος υγείαν άδιάπτωτον καί πάσαν παρά τοΰ Θεοΰ ευλογίαν, διατελώ 
μετ’ ευχών καί εξαιρετικής τιμής.

Ό  Πρόεδρος τοΰ Δ. Σ . = ·
■·"’· ' Ευχέτης πρός Θεόν διάπυρος ' : 1

ΐ : Μητροπολίτης Άλεξανδρουπόλεως ΙΩΑΚΕΙΜ »

Π ρός τό «Θρακικόν Κέντρον», διά τοΰ τμήματος Ξανθής
’Αθήνας

18. 12.64
Αισθάνομαι έπιτακτικήν τήν ανάγκην νά έκφράσω τάς απείρους ευχα

ριστίας μου πρός τό Θρακικόν Κέντρον διά τήν ευγενικήν του πράξιν νά
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προσφέρη τόσον διά τήν χρηματικήν του βοήθειαν εις τά πτωχά κορίτσια 
τής υπαίθρου δσον καί τήν ηθικήν του συμπαράστασιν.

Θά εΐμειθα εύγνώμονες πρός υμάς, οί όποιοι έχετε έπιτελέσει ηθικόν 
καθήκον βοηθώντες τά πτωχά κορίτσια τής ηρωικής μας Θράκης ποΰ απο
τελεί ένα από τά ώραιότερα κομμάτια τής αγαπημένης μας Πατρίδος.

Ή  Θράκη, μέ τήν ιάρχαίαν της δόξαν ή οποία έπεφύλαξε ακέραια τήν 
ελευθερίαν της, έμείς δέ οί μεταγενέστεροι εΐμεθα υπερήφανοι τόσον διά τό 
πάτριον έδαφος μας, όσον καί δι’ όλην τήν Ελλάδα μας.

’Επιτρέψατε μου καί πάλι νά εκφράσω τάς ευχαριστίας μου είς όλους 
τους πρωτεργάτας τής αγαθοεργούς ταύτης πράξεως.

Μέ εκτίμηση 
Χ Α ΡΙΚ Λ ΕΙΑ  ΣΕΤΤΑΝΙΔΟΎ »

«Ξάνθη, 24 Δεκεμβρίου 1964 
’Αξιότιμε κ. Φ. Μανουηλίδη,

Σάς εύχομαι όλοψύχως νά περάσετε τις άγιες αυτές ημέρες τών εορτών 
μέ υγεία, ευτυχία καί χαρά. Ά πό τά βάθη τής ψυχής μου σάς εύχομαι «χρό
νια πολλά» καί «ευτυχισμένο το νέο έτος».

Θ ά  ήθελα καί πάλι νά σάς έικιφράσω τις θερμότερες μου ευχαριστίες 
γιά τήν τιμητική διάκριση πού μοϋ έκάματε, βραβεύοντάς με χρηματικώς. 
Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν ευγενική χειρονομία σας καί δέν θά παυσω ποτέ 
νά σάς απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες μου.

Ό  πατέρας μου είναι ιέργάτης, δικό μας σπίτι δέν έχουμε καί ή οίκο- 
γένειά μου είναι πενταμελής, άποτελουμένη άπό τούς γονείς μου, τής μητέρας 
τοΰ πατέρα μου καί ένός αδελφού μου. 'Ο αδελφός μου, πού επίσης υπήρξε 
άριστος κατά τις γυμνασιακές του σπουδές είναι δευτεροετής φοιτητής τής 
’Ιατρικής τοΰ Άριστοτελεΐου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ό  πατέρας μου 
καί όλη ή οικογένεια μου υποβάλλεται σέ μεγάλες στερήσεις προκειμένου νά 
έξασφαλισθοΰν τά χρήματα γιά τήν σπουδή του. Έ τσ ι τό χρηματικό βοή
θημα, πού τόσο ευγενικά έλαβα άπό έσάς, δέν μέ ικανοποίησε μόνο ηθικώς, 
άλλά καί ύλικώς, διότι τά χρήματα αυτά τά διέθεσα γιά τις σπουδές τοΰ ά- 
δελφοΰ μου.

Έ γώ  φέτος τελειώνω τό Γυμνάσιο καί θά έπιθυμοΰσα πολύ νά συνεχίσω 
ανώτερες σπουδές, Πανεπιστημιακές. "Οπως καταλαβαίνετε όμως θά ήταν 
αφάνταστα δύσκολο αύτό γιά τόν πατέρα μου. Νομίζω όμως πώς θά μοΰ 
ήταν δυνατόν νά σπουδάσω έάν κατώρθωνα νά πάρω μιά υποτροφία κατά 
τις εισαγωγικές εξετάσεις τοΰ Πανεπιστημίου. Καί θά επιδιώξω νά πάρω, 
μέ όλες μου τις δυνάμεις, τήν σωτήρια γιά μένα αύτή υποτροφία. Αύτό όμως 
εΐναι κάτι τό αόριστο καί δχι τό βέβαιο. Γι’ αύτό ακριβώς σάς παρακαλώ
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μέ δλη μου τήν ψυχή, αν ήταν δυνατόν, νά μέ βοηθούσατε αίκονομικώς καί 
νά τύχαινα έτσι τής πολύτιμης ύποστηρίξεώς σας. Σ ά ς  παρακαλώ δχι μόνο 
έγώ, ιάλλά καί ό πατέρας μου, ένας πτωχός, βιοπαλαιστής πατέρας, πού αγω
νίζεται νά δημιουργήση δυο καλούς καί πολύτιμους ανθρώπους στήν κοινω
νία, καί πού ποτέ -δέν Θά λησμονήση τήν ευγενική πρός «μένα χειρονομία σας.

Κ αί πάλι ή οικογένεια μου καί έγώ σάς απευθύνουμε τίς θερμότερες 
ευχαριστίες μας καί σας εκφράζουμε τήν μεγάλη ευγνωμοσύνη μας.

Μέ απέραντο σεβασμό καί μεγάλη ιέκτίμηση σάς εύχομαι γιά  δεύτερη 
φορά «καλές γιορτές», «χρόνια πολλά» καί «ευτυχισμένο τό νέο έτος».

Μέ μεγάλη εκτίμηση μιά μαθήτρια, πού θά σάς εύγνωμονή καί θά σάς 
ευχάριστή πάντοτε,

Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η  Χ Α ΡΑ Λ Α Μ Π Ο ΤΣ»

«’Εν Διδυμοτείχω τή 8 Φεβρουάριου 190.5 
’Αξιότιμε καί σεβάσμιε κύριε ΜανουηλίΙδη,

Δέν βρίσκω τά κατάλληλα λόγια ούτε τίς κατάλληλες φράσεις, ισστε νά 
έκφράσω τήν μεγάλη μου συγκίνηση τήν χαρά καί τήν ευτυχία, πού ένοιωσα, 
όταν έλαβα τήν τόσο μεγάλη προσφορά σας.

Σ ά ς είμαι ύπέρ ευγνώμων καί σάς ευχαριστώ πάρα πολύ γιά τό με
γάλο ποσόν χρημάτων, πού έλαβα έκ μέρους σας, πράγμα τό οποίον δείχνει 
ζωηρά, ότι τρέφετε μεγάλη στοργή καί αγάπη πρός τούς συμπατριώτας σας 
καί πρός όλη τήν Θράκη.

Ή  βοήθεια, πού μέ προσφέρατε, άνεπτέρωσε πάρα πολύ τίς έλπιίδες μου 
νά συνεχίσω τίς σπουδές μου στό Πανεπιστήμιο, διότι λύνει τό οικονομικό μου 
πρόβλημα κατά τά πρώτα μου βήματα έξω άπό τήν Θράκη μας, πράγμα πού 
αποτελεί μεγάλο έφιάλτη γιά τούς φτωχούς σπουδαστάς τοΰ τόπου μας.

Ή  μεγάλη άγοθοέργειά σας καί ό ζήλος, μέ τόν όποιον άγωνίζεσθε γιά 
τήν Θράκη μας καίτοι ύπερήλιξ, θά μοΰ μείνουν ώς φωτεινό παράδειγμα 
γιά όλη μου τήν ζωή καί θά προσπαθώ πάντοτε μιμούμενος εσάς, νά βοηθώ 
τήν Θράκη μας μέ κάθε τρόπο καί όσο μοΰ είναι δυνατόν. Διότι βλέπω, ότι 
όχι μόνον καί άλλοι καλοί μαθηταί έχουν ανάγκην βοήθειας, άλλά καί όλη 
γενικά ή Θράκη μας «ξααθενημένη καί τσακισμένη άπό τίς μακροχρόνιες δου
λείες της, έχει άνάγκη βοήθειας γιά  νά άνοικοδομηθή καί νά άποκτήση τήν 
παλαιάν της δόξα πού είχε τήν Βυζαντινή έποχή.

Σ ά ς  ευχαριστώ καί πάλη αξιότιμε κύριε Μανουηλίδη, καί εύχομαι δ 
Θεός νά παρατείνη έπί πολύ ακόμη τό νήμα τής ζωής σας, ώστε νά τύχουν 
καί άλλες ψυχές άδελφών μας βρακών τής περκθάλψεώς σας καί τής αγά
πης σας. Μέ άπειρη ευγνωμοσύνη

■ Θ Ε Ο Λ Ω ΡΙΔ ΙΙΣ  Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ »
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«’Ιωάννινα, τη 9 Φεβρουάριου 19.65 
Προς τον χ. Φίλιππον Μανουηλίδην 

Πρόεδρον τοΰ έν Ά θήνα ις Θρακικοΰ Κέντρου
Α θήνας

’Αξιότιμε Κύριε,

Σ ά ς ευχαριστώ θερμώς ίδιά τήν γενομένην εις έμέ τιμητικήν διάκρισιν 
βραβεύσεως. Πέραν τής έννοιας τής ηθικής άμοϋβής καί ή υλική είναι με
γάλη, διευκολύνουσα σήμερον τήν συνέχισιν άνωτέρων σπουδών ,μου.

’Εκτιμώ τό έπιτελούμενον έργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, διά τήν ένίσχυ- 
σιν τής απανταχού τής Ελλάδος Θρακικής νεότητος, μέσω  τών κατά τόπους 
τοπικών .επιτροπών τοΰ Κέντρου τούτου.

Μεά πλείστης τιμής 
Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η  Μ Α ΡΓ Α ΡΙΤ Ο Υ »

«Θεσσαλονίκη, τή 15 Φεβρουάριου 196.5 
Ά ξιότιμον κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, τ. 'Υπουργόν 

Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου
’Αθήνας

’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Δοκυμάζω βαθεΐαν συγκίνησιν διά τήν τιμήν πού μοΰ έκαμε τό Θρακι- 
κόν Κέντ,ρον ’Αθηνών, τοΰ όποιου έπαξίως προΐστασθε. ’Εκφράζω τήν άπει
ρον ευγνωμοσύνην μου πρός Σ ά ς  τόν πρωτεργάτην καί επικεφαλής τοΰ έργου 
τούτου.

"Οτε ήμην μαθήτρια τοϋ Γυμνασίου ήγωνιζόμην νά σημειώσω έπίδοσιν 
είς τά μαθήματα, μου. Καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ δ πόθος μου εύρε δι- 
καίωσιν. Έσημείωσα έπίδοσιν. Ά λλ’ αυτή δέν έμεινε χωρίς αμοιβήν. Ή  το
πική επιτροπή τον Θρακικοΰ Κέντρον μέ έτίμησεν διά τής πρ&τάσεώς της 
καί Σ είς  ιμέ τήν στοργήν Σ α ς  διά τήν μαθητιώσαν νεολαίαν τό άπείδέχθητε. 
Συνεκινήθην βαθύτατα. Σ ά ς ευχαριστώ θερμά καί Σ ά ς  ευγνωμονώ.

'Ως μαθήτρια τοΰ Γυμνασίου ενίκησα είς τόν άγώνα τών γραμμάτων, 
παρά τήν πτωχείαν τής οικογένειας μου. Ώ ς  φοιτήτρια έχω χρέος νά άντα- 
ποριθώ άναλόγως πρός τήν διάκρισιν αυτήν, διότι έγινεν αξιόλογος τόνωσις 
τοΰ ήθικοΰ μου. Κ αί ή τόνωσις αυτή, θά έπιβεβαιώση τήν ύπόσχεσίν μου 
αυτήν.

Ποτέ άλλοτε δέν εΧχον αίσθανθή τούς λΰγους τόσον ανεπαρκείς, διά νά 
έκφράσω τά αισθήματα μου. Καί έχω δίκαιον, διότι δ,τι έγινεν άπό τό Θρα- 
κικόν Κέντρον δι’ εμέ, άπετέλεσεν πλήρη άναιγνώρισιν τών προσπαθειών καί 
Ικανοτήτων μου. Καί τοΰτο δέν ήτο δυνατόν νά μή μέ συγκινήση βαθέως.

Κύριε Πρόεδρε, οφείλω νά δηλώσω δτι τό έργον Σ α ς μέ συνεκίνησε βα
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θύτατα, άλλά καί τούς πτωχούς γονείς μου. Κ α ί αύτοί Σ ά ς  ευγνωμονούν καί 
Σ ά ς  ευχαριστούν. Ή  αγάπη Σ α ς διά τούς νέους τής Θράκης μας καί γε
νικώς διά τούς Θράκας αποτελεί ιδιαίτερον γνώρισμα τού έργου Σ α ς διά 
τήν Θράκην.

Ά λλά παράλληλα, εδώσατε καί τιμήν είς τό Γυμνάσιον τής Σαμοθρά
κης, τό όποιον δικαιούται νά λέγη, ότι Ιπιτελεί είς ακέραιον τό καθήκον του.

Περαίνουσα τήν έπιστολήν μου, οφείλω διά  μίαν ακόμη φοράν νά Σάς 
ευχαριστήσω καί νά Σ ά ς  ευχηθώ όπως άξιωθήτε νά ΐδητε πραγματικότητα 
τό ονειρόν Σ ας, τό όποιον έγινε αφορμή νά ίδρυθή τό Θρακικόν μας Κέντρον.

Μετά σεβασμού 
ΖΟΛΩΤΑ Τ ΡΙΑ Ν Τ Α Φ Τ Λ Λ IΑ »

ΓΙρός τόν Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον τοΰ «Θρακικοΰ 
Κέντρου», ειίς ’Αθήνας.

’Αξιότιμε κύριε Μανουηλίδη,

Θεωρώ καθήκον μου νά ευχαριστήσω τό Θρακικόν Κέντρον καί σάς 
ιδιαιτέρως γιά τό άμεσον καί πολι'ιπλευρον ένδιαφέρον τό όποιον δείχνετε 
γιά τά ζητήματα τής Θράκης. Ή  πολυσχιδής δράσις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
ζιυογονεΐ καί έξυήιώνει πνευματικώς τόν τόπον μας. Κατόπιν τοΰ έκδηλουμένου 
ενδιαφέροντος σας γιά τήν μαθητιώσαν νεολαίαν έλαβα τήν παρελθοΰσαν Κυ
ριακήν παρά τοΰ Θρακικοΰ Συλλόγου Ξάνθης τό έκ  δύο χιλιάδων δραχμών 
χρηματικόν βραβεϊον, τό όποιον προσφέρει τό Θρακικόν Κέντρον είς έπιβρά- 
όευσιν τών προσπαθειών μου ώς μαθήτριας καί σάς ευχαριστώ θερμώς. Σ ά ς 
έκφράζω τήν άπειρη μου ευγνωμοσύνην γιά τήν τιμήν ή δποία μοΰ ιέγένετο. 
Είναι άφαντη ή χαρά καί ή συγκίνησις τήν όποιαν αισθάνομαι. Ή  απονομή 
τοΰ βραβείου αύτοΰ είναι ή μεγαλυτέρα ηθική ίκανοποίησις τήν όποιαν 
ένοιωσα ώς μαθήτρια. Ή  -έκδήλωσις αυτή τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου μοΰ δίδει 
θάρρος καί αισιοδοξία γιά νά ίέξακολουθήσο) τις σπουδές μου πρός έκπλή- 
ρωσιν τοΰ σκοπού τόν όποιον έθεσα είς τήν ζωήν μου.

Εύχομαι όπαις κατά τά έπόμενα έτη τό Θρακικόν Κέντρον ευρύνει τήν 
δραστηριότητά του καί καταστή δυνατόν όπως καί περισσότερες ακόμη άρι- 
στεύουσες μαθήτριες αισθανθούν τήν συγκίνησιν τήν όποιαν μοΰ προσέδωσε 
ή άπονομή τοϋ χρηματικού αύτοΰ βραβείου.

Μετά πλείστης τιμής καί σεβασμού 
Μ Α Ρ ΙΑ  Κ Α ΡΑ Β Ε Ζ Τ ΡΟ ΓΛ Ο Τ »
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«’Εν Ξάνθη τή 1<6 Φεβρουάριου 1965 
Π ρός τό Θρακικόν Κέντρον 

’Αξιότιμοι κύριοι,
Τήν Κυριακή πού .μας πέρασε οί έκπρόσωποι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 

βράβευσαν μέ χρηματικά δώρα, τρεις αριστούχους μαθητάς. Ε ίχα  τήν ευτυ
χία νά τύχω κι’ έγώ τής τιμητικής αυτής διακρίσεως.

Ευχαριστώ ολόψυχα γιά  τήν αγάπη καί τό ενδιαφέρον σας πρός τόν 
λαό τής Ξάνθης καί ιδιαίτερα πρός τούς μαθητάς.

Τούτη τήν φορά ήμουν έγώ ή ευεργετημένη, μεθαύριο, στή συνέχεια τής 
ευγενικής προσπάθειας σας, Οά είναι κι’ άλλοι αυτοί πού θά ευεργετηθούν.

Τό δώρο σας δέν ήταν μόνο μιά οικονομική υποστήριξη, μοΰ έδωσε θάρ
ρος καί αύτοπεποΐΟησιν, μοΰ έδωσε τήν Ίκανοποίησιν δτι κάτι προσέφερα 
στόν εαυτό μου. Βλέπω τούς κόπους μου τώρα νά άμείβωνται καί νοιώθα) 
χαρά καί υπερηφάνεια.

Μέ νέες δυνάμεις τώρα θά έντείνω τίς προσπάθειες μου γ ιά  νά υπερ
βάλω τήν σημερινή μου επιτυχία μέ μιά ανώτερη μελλοντική.

Σ ά ς παρακαλώ επιτρέψατε μου νά ιέ'κφράσω πρός δλους σας καί ιδιαί
τερα πρός τόν κ. Φ. Μανουηλίδην πού τόσο φροντίζει γ ιά  τήν πόλιν μας, 
ένα μεγάλο ευχαριστώ βγαλμένο άπό τά βάθη τής ήηιχής μου.

Μέ βαθύ σεβασμό 
Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ  Χ Α Τ Ζ Η Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Τ » 

«Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
1Ύ Μ Ν Λ Σ ΙΟ Ν  - ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧΟΥ - 
ΆυιΟ. πρωτ. Α.Τ.

’Εν Λιδυμοτείχφ τή 18 Φεβρουάριου 1965
Πρός τόν άξιότ. κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θ. Κέντρου

Είς ’Αθήνας
’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, μέ ειλικρινή συγκίνησιν έλάβομεν καί πάλιν τό 

έξ οκτώ χιλιάδων (ιάριθ. 8.000) δρχ. άποσταλέν ποσόν πρός βράβευσιν τών 
αρίστων μαθητών μας καί έγκαρδΐως εύχαριστοΰμεν 'Τμάς διά τό έπιδειχθέν 
εξαιρετικόν ενδιαφέρον Σας.

ΑΊ σχετικαί αποδείξεις διά τά αντίστοιχα ποσά τά παραδοθέντα είς 
τούς βραβευθέντας μαθητάς παρελήφθησαν ύπό τοΰ αγαπητού κ. Δημ. Μα- 
νάκα, ό όποιος καί θά μεριμνήση πρός αποστολήν των.

Καί αύθις εύχαριστοΰντες 'Τμάς, καθώς καί έκ μέρους τών βραβευθέν- 
των μαθητών, διατελούμεν

Μετ’ έξαιρέτου τιμής 
'Ο  Γυμνασιάρχης 

ΕΠΑΜ . Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Τ »
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«Έν Σ  ταυ ρ ου πόλε ι τί] 12 Μαίου 1965
’Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου»,

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος από τό βραβείο πού έλαβα σήμερον 
άπό τόν κύριο Γεννάδιο, αντιπρόσωπο τοΰ σωματείου τοΰ οποίου σείς προε
δρεύετε.

Χάρηκα δέ ιδιαιτέρως διότι εΰρέ'θησαν άνθρωποι οί, όποιοι ένειθύμή- 
θησαν τήν άκριτική αυτή περιοχή και προσεπάθησαν νά Ενσπείρουν εις τά 
τέκνα της τήν εύγενή άμιλλα. Είναι πράγματι πολύ Ενθαρρυντική ή πράξις 
αύτή καί εύρεν άπήχησιν είς τάς καρδίας τών κατοίκων τής περιοχής αύτής 
και ιδίως τών μαθητών.

Τοιοΰτοι άνθρωποι, ώς σείς ό παλαίμαχος καί άριστος πατριώτης καί οί 
συνεργάται σας τόσον έν ’Αθήναις δσο καί έν Ξάνθη, καί τοιαΰτα σωματεία 
ώς τό «Θρακικό Κέντρο», στολίζουν τήν Ελλάδα καί τήν δδηγοΰν στήν πρόοδο. 
Άποτελοΰν δέ παράδειγμα πρός μίμησιν διά τάς οργανώσεις καί διά τους δυ- 
ναμένους νά βοηθήσουν καλούς Χριστιανούς.

Αί φιλανθρωπικά! σας πράξεις, αί όποΐαι δέν είναι όλίγαι, δεικνύουν τό 
αγαθοεργό πνεΰμα τοΰ σιοματείου.

Έ π ί τούτοις σάς παρακαλώ νά δεχθήτε τήν διαβεβαιωσιν τής έξαιρέτου 
πρός υμάς ύπολήψεως με θ’ ής διατελώ,

Γ . Μ Π Α Λ Τ Λ Τ Ζ Τ Δ Τ ΙΣ ».

« Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΑΑΑΑΟΣ 
Γ Ε Ν ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ  Μ Ε Σ Η Σ  
ΙΑ ' Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Η Σ  
Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Σ  
Λ ΤΚ Ε ΙΟ Ν  Δ ΙΔΤΜ Ο ΤΕΙΧ Ο Τ 
Ά ρ ιθ . πρωτ. 117.

Έ ν  Διδυμότειχό) τή 3 ’Ιουνίου 1965
Π ρός τόν άξιότιμον κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακικοΰ 

Κέντρου,
’Αθήνας

’Αξιότιμε κύριε ΙΙρόεδρε,

Ο ί τελειόφοιτοι τοΰ Δυκείου Διδυμοτείχου σχολ. έτους 1964— 1965 εκ
φράξου σι πρός 'Τμάς τάς θερμοτάτας ευχαριστίας των διά τήν έκ μέρους 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ένίσχυσίν των διά τοΰ ποσοΰ τών πέντε χιλιάδοον (άριθ. 
5.000) δραχμών πρός πραγματοποίησιν τής τελικής εκπαιδευτικής εκδρομής 
τοιν είς ’Αθήνας καί Πελοπόννησον.

’Ά νευ τής ιός ανωτέρω ύμετέρας συμβολής δέν θά ήτο κατορθωτή ή άπό
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πολλών απόψεων επωφελής (εκπαιδευτική εκδρομή τών τελειόφοιτων τοϋ Ά - 
κριπικοϋ Λυκείου Δυδυμοτείχου.

Κ αί αόθις εΰχαριστοΰντες υμάς διά to  φιλογενές διαιφέρον σας, 
Λίατελοΰμεν μετ’ εξαίρετου τιμής, ό Δ )ντής τοϋ Λυκείου,

ΕΓΙΑΜ. Π Α Π Α Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Τ  
Τ.Γ. Σχετικώς έπληροφορήσαμεν καί τόν ένταΰθα αντιπρόσωπον τοϋ 

καθ’ υμάς Θρακικοΰ Κέντρου κ. Δημήτριον Μανάκαν».

« Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
Λ ΤΚ ΕΙΟ Ν  Λ Ρ ΙΈ Ν Ώ Ν  Ξ Α Ν Θ Η Σ

( Ν Α  4370)  1 ί>Γ,4)
Ά ρ ιθ . πρωτ. 421.

’Εν Ξάνθη τή 4 Νοεμβρίου 1905
Πρός τόν κ. ’Αρίστιππον Γεννάδιον, ’Εκπρόσωπον «Θρακικοΰ Κέντρου»

Έ νταΰθα

Έ χομεν τήν τιμήν νά έκφράσωμεν τάς απείρους ευχαριστίας καί τήν 
βαθεϊαν ευγνωμοσύνην τοΰ Συλλόγου τών καθηγητών καί τής μαΟητιώση; 
νεολαίας τοϋ παρ’ ΊμοΙ Λυκείου διά τήν νέαν συγκινητικήν εκδήλωσιν τής 
αγάπης καί στοργής τοΰ λαμπροΰ καί εξαίρετου Σωματείου· σας διά τής 
απονομής 2.000 δραχμών βραβείου πρός διακριίθέντα έπί έπιδόσει καί χρη
στοήθεις μαθητήν τοΰ Σχολείου μας, ευχόμενοι έκ βαθέων καρδίας τήν άνα- 
γνώρισιν τών υψηλών υπηρεσιών καί τοΰ θαυμάσιου έργου σας παρά σόμ
πα ντος τοϋ 'Ελληνικού λαοΰ.

'Ο Διευθυντής τοΰ Λυκείου 
Μ ΙΧΑΗΛ  Κ. ΔΗΜ ΟΠΟΤΛΟΣ».

ΙΤαραθέτομεν κατωτέρω σύντομον περιγραφήν τοΰ βραβευθέντος μαθητου 
Λάμπρου ΤΙαπαντωνίου, περί τής ιστορίας τοΰ χωριού του.

«Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Ο Τ  Χ Ω Ρ ΙΟ Τ  Μ Α Σ

’Ίσω ς φανή απλή ιστόν επισκέπτη πού τήν διαβάζει, εμείς βμως πού τήν 
ζήσαμε ξέρουμε πώς οΰτε απλή είναι, οΰτε καί μπορεί νά ξεχαστή.

Ζού,σαμε στό Σερδιβάνι τής Μικρας ’Ασίας, κοντά στον Σ αγγάριο  πο
ταμό, περιοχή τής Νικομήδειας. 'Ό λες οί οικογένειες στό χωριό εΐμασταν 
"Ελληνες Χριστιανοί, είχαμε Ελληνικό Σχολειό καί Χριστιανική Εκκλησία, 
ξέραμε τήν τουρκική γλώσσα τόσο, οσο νά μπορούμε νά κάνουμε τις συναλ-

18
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λαγές μας δταν κατεβαίναμε στήν επαρχία, πού ήταν το Ά ντά  - παζάρ. 'Η  
ασχολία μας ήταν Γεωργία και Κτηνοτροφία.

Το 1922, δταν έγινε ή Μικρασιατική καταστροφή, φύγαμε κυνηγημένοι 
άπό τούς Τούρκους, χωρίς νά πάρουμε μαζί μας τίποτε. Μόλις προφθάσαμε 
νά ανεβούμε στο Ελληνικό καράβι γιά  νά ξεφύγουμε άπό τήν οργή τών Τούιρ- 
κων. Τό καράβι μας έβγαλε στό λιμάνι τοΰ Βόλου. Έ κεί εγκατασταθήκαμε 
δλοι μαζί προσωρινά, στό χωριό Εΰξεινούπολη, πολύ κοντά στόν 'Αλμυρό.

'Η  ζωή μας ήταν δύσκολη, γιατί δέν είχαμε χωράφια νά καλλιεργήσουμε 
καί ζούσα,με μέ δ,τι κερδίζαμε δουλεύοντας στά χωράφια τών κατοίκων τοΰ 
'Αλμυροΰ. Έ τσ ι πέρασαν σ’ αυτό τό διάστημα δυο χρόνια. Πολλές φορές τό 
κράτος μάς πρότεινε νά μάς έγκαταστήση κάπου γεωργικά. Ή  δυσκολία ήταν 
δτι δέν βρίσκονταν χώρος γιά  250 οικογένειες καί έπρεπε νά χωρισΟοΰμε. 
Αυτό γιά μάς ήταν κάτι πιο πολύ άπό τό ξερρίζωμε άπό τήν πατρίδα καί γ ι’ 
αυτό δέν δεχάμασταν.

Τό 1924 άποφασίζεται άπό τό Κράτος ή οριστική γεωργική εγκατάσταση 
στά αρχαία Ά β δη ρ α  τής Θράκης, τήν πατρίδα τοΰ Δημόκριτοτι. Ό  πρώτος 
σταθμός μας ήταν τό Πόρτο - Αάγος. ’Από έκεΐ ξεκινήσαμε γιά ιόν τόπο 
τοΰ προορισμού μας. Ε πειδή  δμως ήταν αρχές τοΰ χειμώνα καί στά ’Άβδηρα 
δέν είχε ποΰ νά στεγασθοΰμε, μείναμε ένα χιλιόμετρο πιο πέρα άπό τό τω
ρινό χωριό, έκεί πού ήταν τσιφλίκια τών Τούρκων, πού τά είχαν έγκαταλεί- 
ψει. Καί εδώ ή ζωή μας ήταν δύσκολη. Ή  κακουχία, ή φτώχεια καί ειδικά 
ή έλανοσία μάς άποδεκάτιζαν. Έ μεΐς δμως δεθήκαμε τόσο πολύ μέ τόν τόπο 
καί τόν αγαπήσαμε, πού άρχίσαμε νά τόν καλλιεργούμε.

Τότε πήραμε τήν άπόφαση νά χτίσουμε τό χωριό μας στήν σημερινή 
τοποθεσία, πού είναι κάπως ψηλότερα καί έχει καλλίτερο κλίμα. Μέ τήν βοή
θεια καί τοΰ Κράτους, τό 1925 χτίσαμε τό χωριό μ«ς.

Τό ό'νομα Μάνδρα τό πήρε άπό τήν όνομασία τής περιοχής αυτής πού τήν 
έλεγαν Τσεκούρ - Μάνδρα. Αύτή είναι, ξένε μου, ή Ιστορία τών ανθρώπων, 
πού κατοικούν στό χωριό αυτό.

Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ  Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Τ  
Χωρίον Μάνδρα Ξάνθης»
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Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  I. Γ Ι Α Χ Ν Α Κ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ

Τακτικόν παλαιόν μέλος τον Δ)κοΰ Συμβουλίου τοϋ Θ. Κέντρου, άπε- 
λάμβανε δέ τή; αγάπης και έκτιμήσεως δλων των συναδέλφων του δια τήν

τακτικήν προσέλευσίν του είς τά ; συνεδριάσεις καί διότι ήτο γνήσιος Θράξ, 
αγαπών τήν πατρίδα του, είς άπόδειξιν δέ τούτου, έγραψε, καί σύντομον δια
τριβήν περί τής γενετείρας του Αύδήμιον, είς τόν 38ον Τόμον τών «Θρακικών».

"Ολοι οί συνάδελφοι σιη’εμερίσθησαν τό πένθος καί τήν δδύνην τής οικο
γένειας του, ό δέ υιός του μας άπέστειλε τά κάτωθι δημοσιευόμενα βιογρα- 
φΐκά στοιχεία τοΰ μεταστάντος:

ΒΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Ο Ν  ΣΗ Μ ΕΙΩ Μ Α

Ό  ’Αναστάσιος Γιαννακόπουλος τοΰ Ίωάννου, έγεννήθη είς Αύδήμιον τής 
Ά νατ. Θράκης, τό 1874. 'Ο  πατήρ του ήτο έκ τών ολίγων εγγραμμάτων τοϋ 
χωρίου. Ε νω ρίς, έμεινε ορφανός, τόσον αυτός όσον καί ό μεγαλύτερος αδελφός 
του ’Αντώνιος, ήναγκάσθησαν δέ νά έκπατρισθοϋν. Ε ίς τήν Κωνσταντινούπο- 
λιν έξηκολούθησε τό σχολεϊον εργαζόμενος είς Φαρμακεΐον καί κατόπιν σπου
δάζουν είς τό έκεΐ ΙΤανεπιστήμιον τήν Φαρμακευτικήν. Άποφοιτήσας, ιός Φαρ
μακοποιός τό 1899, ήνοιξε φαρμακεΐον είς τό Μυριόφυτον, πρωτεύουσαν τής 
ομωνύμου ’Επαρχίας, όπου καί ένυμφεύθη τήν Σμαράγδαν Σαρρή.

Κατά τό 1908, τή προτροπή τοΰ αδελφού του, Εργαζομένου έν Σμύρνη, 
μετώκησεν έκεΐσε. Ή νοιξε φαρμακεΐον, τό όποιον διετήρησε μέχρι τής κατα
στροφής τοΰ 1922. Είς τό φαρμακεΐον του έσύχναζον γνωστοί Ιατροί τής 
έποχής εκείνης καί μέ τό πνεύμα καί τήν εύ.προσηγορίαν του, τό είχε κατα
στήσει κέντρον των. Κατά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, κατά τά έτη
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1916— 18, εστρατεύθη ΰπό τών Τούρκων καί ΰπηρέτησεν είς τά περίχωρα 
τής Κων)πόλεως. Άποστρατευθείς ήρχισε τόν σκληρόν άγώνα τής μορφώ- 
σεως τών 6 τέκνων του, τριών υιών καί τριών θυγατέρων. Τό 1922 τόν εφερε 
πρόσφυγα είς ’Αθήνας.

Ή νο ιξε  κατ’ άρχας  συνεταιρικώς φαρμακεΐον είς τήν οδόν Μαυρομιχάλη 
μετά τοΰ κ. Ψαραδέλλη καί τό 1929, τό μέχρι σήμερον υφιστάμενον, καί ΰπό 
τοΰ υίοΰ του σήμερον διευθυνόμενον, τής όδοϋ Έ μμ. Μπενάκη 1,1.

Τήν Επιστημονικήν, Επαγγελματικήν καί κοινωνικήν του δράσιν, τήν ό
ποιαν είχεν αναπτύξει εν Σμύρνη, μετέφερε καί έξηκολούθησεν έν Ά θήναις, 
δπου Εξετι,μήθη, καί ήγαπήθη ΰφ’ δλων, δσοι τόν Επλησίασαν. Ά νεδείχθη 
Γρα,μματεύς καί κατόπιν Πρόεδρος τοΰ Φαρμακευτικού Συλλόγου Άττικαβοιω- 
τίας, τυχών μετέπειτα, λόγφ τής δράσεώς του, καί τοΰ τίτλου τοΰ Επιτίμου 
ίσοδίου προέδρου αύτοΰ. Μετέσχε ώς σύμβουλος είς πλείστα άλλα κοινωνικά 
σαιματεΐα. Ηύτύχησε νά ΐδη τρεις υιούς Επιστήμονας, άποκατεστη,μένους κα
λώς καί νά νυμφεύση καί τάς τρεις θυγατέρας του μέ άπόκτησιν έγγονών καί 
τελευταίως καί δισέγγονων. Ή  καλή του υγεία, λόγω Εγκρατούς βίου, τόν 
ήξίωσε, μέχρι τοΰ 90οΰ έτους, νά συμμετέχη ένεργώς είς εκδηλώσεις Επαγγελ
ματικής καί κοινωνικός, τό δέ πνεϋμα καί χιοΰμορ του τόν καθίστα περιζή- 
τητον παντοΰ.

Ί Ι τ ο  καλοκάγαθος καί αισιόδοξος καί μέ Εγκαρτέρησιν έδέχΰη καί τό 
τελευταΐον κτύπημα τής μοίρας, τό όποιον τόν ώδήγησεν είς τόν τάφον. "Υπήρ
ξε ένας αγωνιστής τής ζωής μέ αισιοδοξίαν, ή όποια όντως τόν ώδήγη,σεν είς 
τήν άπόλαυσιν τής ευτυχίας, έορτάσας καί τήν 60ετηρίδα τών γάμων του καί 
καί 65ετίαν τής Επιστημονικής ζωής του».
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ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Χ Ρ . Λ Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Λ Η Σ

«Καί άλλο; εκλεκτό; Θράξ, ό ’Ιωάννη; Άποστολίδης, άπεβίωσε, αυγκα- 
τελέγετο δέ μεταξύ τών Επιστημόνων εις εύρύν κύκλον καί τών Εκλεκτών πο
λιτών, όχι. μόνον τη; Άλεξανδρουπόλεως, άλλά καί ολοκλήρου τοΰ Νομοΰ 
'Έβρου. 'Ο θάνατό; του κατέθλιψε καί τήν οικογένειαν καί τοΰ; πολυπλη
θείς ψΟ.ου; του.

ΙΙαραθέτομεν κατωτέρω επιστολήν τοΰ υΐοΰ του κ. Χρ. Άπαστολίδου, 
τακτικού μέλους μα;, ώ ; καί σχετικόν βιογραφικόν σημείωμα»:

«Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε,
Μέ πολλήν συγκίνησιν άνέγνωσα τήν συλλυπητήριαν επιστολήν Σ ας καί 

ευχαριστώ τό Θρακικόν Κέντρον διά τήν γενομένην, είς μνήμην τοΰ αειμνή
στου πατρό; μου, τιμήν. Ευχαριστώ επίσης 'Τμας διά τήν τόσον ειλικρινή 
προσωπικήν Σας συμμετοχήν είς τό πένθος τή ; οικογένεια; μου.

Ό  πατήρ μου, υπερήφανος διά τήν Θρακικήν του καταγωγήν, παρηκο- 
λοΰθει μέ ιδιαιτέραν χαράν τά επιτεύγματα τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, έτρεφε 
δέ πρός Ύμα;, δημιουργόν καί άοκνον έμπνευστήν τοΰ έργου, απεριόριστον 
έκτίμησιν, τονίζων πάντοτε τά; έξοχους υπηρεσίας Σ α ; πρός τήν Θράκην καί 
τά; Εξαιρετικά; πολιτικά; Ικανότητάς σας.

Συνημμένοι; αποστέλλω τό ζητηθέν βιογραφικόν σημείωμα καί φωτογρα
φίαν τοΰ πατρός μου.

Μετά βαθυτάτη; τιμής 
Χ Ρ. Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔΗ Σ»

«Έγεννήθη έν Διδυμότειχό) τώ 188f>. Μετά τά Εγκύκλια μαθήματα είς 
τήν γενέτειράν του, έφοίτησεν είς τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία τής Φιλιππουπό-
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λεως. Έσπούδασε ’Ιατρικήν είς τό Πανεπιστήμιον Α θηνών, άναγαρευθείς 
διδάκτωρ τώ 1912. Βραδύτερον, μετεξεπαιδεύθη ιέν Βιέννη, είδικευθείς είς 
τήν παθολογίαν. Έστρατεύθη κατά τήν διάρκειαν τοΰ Α ' Παγκοσμίου Π ο
λέμου καί ύπηρέτησεν ώς ιατρός είς διάφορα μέτωπα.

Μετά τήν Ειρήνην, έγκατεστάθη είς Ά λεξ)πολιν, ίόπου ήσκησε τό Ια
τρικόν επάγγελμα μέχρι τοΰ 1956, ότε καί ιάπεσύρθη τής ένεργοϋ ιατρικής.

Διεκρίθη διά τό Επιστημονικόν του κΰρος καί τό επαγγελματικόν ήθος 
του. Άνεμίχθη. ζωηρώς.είς δλας τάς εκδηλώσεις τής κοινωνίας τής ’Αλεξ) 
πόλεως, τήν όποιαν ήγάπησε καί άπό τήν όποιαν ήγαπήθη. 'Τπήρξε λαμπρός 
οίκογενειάρχης.

’Έζησε τά τελευταία έτη τής ζωής του είς ’Αθήνας, ένθα καί άπέθανε 
τψ 1965.».

’Εξ αφορμής τής όνομαστικής εορτής τοΰ Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδου 
(14 Νοεμβρίου), έκτος τών ΰπερπεντήκοντα τηλεγραφημάτων ιδιωτών καί 
φίλων του, άτινα έλήφθησαν παραθέτομεν κατωτέρω μέρος τών τοιούτων τών 
Επαρχιακών μας Επιτροπών, καθώς καί τών εύεργετουμένων παρά τοΰ το
μέως εύποτΐας τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου, τά όποια ιάποστέλλονται είς εκφρασιν 
ευχαριστιών καί ευγνωμοσύνης:

«λΙΛΤΜ ΟΤΕΙΧΟΤ: Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέν
τρου. Έ πί όνομαστηρίοις τιμών στοργικού πατρός Θρακών εύχομαι μακροη- 
μέρευσιν καί όλοκλήρωσιν έπιδιωκομένου σκοποΰ. Δημήτριος Μανάκας».

«ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ: Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακι
κοΰ Κέντρου. Χρόνια πάμπολλα ευτυχισμένα. Γεώργιος Βαΐδης, Λ)ντής Ά - 
γροτραπέζης».

«ΘΟ ΤΡΙΟ Τ Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ : Φίλιππον Μανουηλίδην. Διά ονομαστι
κήν σας έορτήν ευχόμαστε χρόνια πολλά εύχαριστοΰντες καί διά ένίσχυσιν έκ 
μέρους τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. ’Αναστασία καί Δήμος Κουλελής».

«ΜΑΝΗΣ ΔΙΔ/ΧΟΤ: Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέν
τρου. Έ πί όνομαστική σας έορτή εύχόμεθα υγείαν καί μακροημέρευσιν. Φώ
τιος Μαυρουδής, Πρόεδρος Κοινότητος Μάνης».

«ΑΜΟΡΙΟΤ ΔΙΔ/ΧΟΤ: Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακικοΰ 
Κέντρου. Έ π ί όνομαστική έορτή στοργικοΰ πατρός Θρακών εύχόμεθα μακρο- 
ημέρευσιν, σωματικήν καί πνευματικήν άλκήν δι’ εύόδωσιν έργου του. Πρόε
δρος Κοινότητος Άμορίου, Νικόλαος Δελχανίδης».

«ΑΜΟΡΙΟΤ ΔΙΔ/ΧΟΤ: Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακικοΰ 
Κέντρου. Έ π ί ονομαστική έορτή εύχομαι θερμώς μακροημέρευσιν καί ευδαι
μονίαν. ’Αθανάσιος Παταλιάκας».

«ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΑΕΩΣ: Φίλιππον Μανουηλίδην, Βασιλίσσης Σο-
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ςρίας 100. Σύλλογος Κυριών Άλεξανδρουπόλεως, εύχεται υγείαν χρόνια πολ
λά. Πρόεδρος Ελένη Φιλιππίδη».

«ΛΙΔΤΜ ΟΤΕΙΧΟΎ: Έλλογιμώτατον Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην,
Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου. Έ π ί ονομαστική εορτή υμών εύχόμεθα υγείαν 
καί μακροημέρευσιν έπ’ άγαθώ εθνωφελούς υμών εργον. Έ παμ. Π απαχρί- 
στου, Διευθυντής Λυκείου Διδυμοτείχου».

« Ξ Α Ν Θ Η Σ : Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέν
τρου. Μεγάλη μας τιμή καί χαρά νά ύπο'βάλωμεν ύμΐν θερμά συγχαρητήρια 
καί εύχάς δ ι’ ονομαστικήν σας εορτήν έπί πολλά ετη. Γεννάδιος».

« Ή  Λαογραφία » 
καί ή συμβολή τών δικασκάλων 

είς τό έργον αύτής

Σ. Σ. τών «Θρακικών»:
Καίτοι «ίς τόν παρόντα Τόμον δημοσιεύονται καί άλλαι λαογραφικαί πρα

γματεία: τοΰ φιλοπόνου καί άρίστου συγγραφέως κ. Χρ. Παπασταματίου—Μπαμ- 
παλίτη, Είσηγητοΰ τής τοπικής ’Επιτροπής Σουφλίου, λόγω τής έπικαιρότη- 
τάς της, τήν τελευταίαν στιγμήν τής έκτυπώσεως, καταχωροΰμεν καί έτέραν 
αξιόλογου διάλεξίν του, ύπό τόν τίτλον: «Είσήγησις, άπαγγελθεΐσα έν Δι) χψ 
κατά τήν Παιδαγωγικήν συγκέντρωσήν τών δημοδιδασκάλων τής έκπαιόευ- 
τικής περιφερείας Διδ) χου τήν 20.9.1965», ήτις έγένετο έπί παρουσία τοΰ 
Έ π ΐ’θεωρητοΰ τών δημοδιδασκάλων καί πλήθους κόσμου.

Ή  ιδμιλία αύτη, ήτις πραγματεύεται λαογραφικά θέματα, παρουσιάζει 
έξαιρεικόν ένδιαφέρον, ετυχε δέ εόρείας δημοσιότητος καί ήκούσθη άπό τδ 
σύνολον τοΰ έκπαιδευτικοΰ κόσμου τοΰ Ν. "Εβρου.

«Κύριε ΈπιΟεωρητά, κύριοι Συνάδελφοι,
Λεν είναι άγνωστον τό βήμα τοΰτο είς έμέ, διότι κατά τό διάστημα τής 

35ετοΰς υπηρεσίας μου πολλάκις έπί διαφόρων παιδαγωγικών θεμάτων μοί 
άνετέΟη νά όμιλήσω.

Ά λλά σήμερα κατέχομαι άπό μεγίστην συγκίνησιν, διότι θά είναι ή τε
λευταία πλέον φορά πού απευθύνομαι πρός τούς αγαπητούς μου προϊσταμένους 
καί τούς συναδέλφους, άλλά καί διότι τό θέμα πού μοί άνετέθη είναι λίαν 
προσφιλές. Διότι είς τήν Λαογραφίαν ασχολούμαι άπό τήν πρώτην ήμέραν 
τής δ ιδ)κής μου ίδιότητος, άμα δηλ. τώ διορισμώ μου τήν (10.11.30) 10 
Νοεμβρίου 1930.

Άναστρεφόμενος καθημερινώς τούς μαθητάς μου καί τούς γονείς των 
τούς εϊχον αγαπήσει τόσον πολύ! Άκούων, έπίσης τάς προσφάτους τότε άνα- 
μνήσεις των, άπό τήν άπολεσθεΐσαν Π ατρίδα των τήν Ά να τ. Θράκην, δθεν
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κατήγοντα οι χωρικοί «κείνοι τοΰ είς δ άρχικώς έδιωρίσθην, χωρίου, καί τήν 
ακατανίκητων προσδοκίαν δι’ επιστροφήν, ήθέλησα νά γίνω ιατρό; τοΰ ψυχι
κού των Εκείνου πόνου και ήκουον μέ μεγάλον ίενδιαφέρον, καί τους άνεκού- 
φιζα ούκ ολίγον μέ θερμά παρηγορητικά λόγια υπό τήν εμπνευσιν τοΰ χρονι
κού εκείνου:

Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς 
,Πάλι δικά μας θάναι.

Έ ν ταύτώ δμως ιμοϋ έγεννήθη ή περιέργεια νά έμβαιθύνω περισσότερον 
εις τήν γνώσιν τοϋ εσωτερικού τής ψυχής τών αθώων αυτών καί αγνών ακόμη 
από τήν επήρειαν τοΰ νεωτέρου, αλματώδους έξελίξεως, πολιτισμού τοΰ πα
ρόντος αίώνος, δστις είχεν ώς 'αποτέλεσμα διά τών διαφόρων δραματικών γε
γονότων δύο παγκοσμίων πολέμων καί δή τοΰ επαράτου συμμοριτοπόλεμου, 
νά άναστατώση τά πνεύματα, νά μεταβάλη 'αντιλήψεις, νά σαρώση ήθη καί 
έθιμα, νά άλλοιώση συνειδήσεις, νά μεταβάλη τήν νοοτροπίαν πάντων πάσης 
ηλικίας ανθρώπων μικρών καί μεγάλων ασχέτως πνευματικής καλλιέργειας, 
οϋτω δέ νά γίνη μέσα μου βίωμα τό σπουδαϊον εκείνο, δτι: «Μεταξύ δλων 
τών πραγμάτων τοΰ Κόσμου τούτου, ό άνθρωπος είναι, τοΰ ανθρώπου ή πλέον 
έπαξία σπουδή».

Καί δσον περισσότερον τούς άναστρεφόμην τούς αγαθούς Εκείνους αν
θρώπους, ιένόμιζα δτι είχον έβγει προσφάτως άπό τήν αγκάλη τοΰ Λημιουρ- 
γοΰ, τόσον περισσότερον τούς αγαπούσα.

Κάθε ημέραν έν εϊδει ημερολογίου κατέγραφα τις εντυπώσεις μου. Μά
λιστα τό μικρό έκεΐνο χωριό, δέν είχε τότε καφενείο, καί —  καθιος σημειώ 
είς μίαν πρός τούς προϊσταμένους μου αναφοράν, —  τά 'φεγγαρόλουστα βρά
δυ™ τοΰ φθινοπώρου, ένω ήσαν έξηπλωμένοι κατά μήκος τών φρακτών τών 
αυλών τοον είς τις παρυφές τοΰ κεντρικοΰ δρόμου, αναπαυόμενοι άπό τόν κα
θημερινόν κάματον τών γεωργικών των ασχολιών, οί γεροντότεροι έξ αυτών 
διηγούντο πολλές καί διάφορες Ιστορίες, εγώ δέ μέτοχος τής συντροφιάς των 
τούς ιέλυον δλες τις απορίες των είς τά διάφορα, πάντοτε σοβαρά βεβαίως 
θέματα, πού τού; απασχολούσαν, καί Ιδίως ζητήματα Θρησ)κά, μεταφυσικά, 
άλλά καί ’Εθνικά γενικώς, ποτέ πολιτικά.

Μετείχα δμως προσκαλούμενος ανελλιπώς, στις κοινωνικές των Εκδη
λώσεις, βαφτίσια, αρραβώνες, γάμους, 'ονομαστικές των εορτές, παρακολου
θούσα δλα τά ήθη καί έθιμά των καί ιδίως τά τραγούδια των καί δλα αύτά, 
τά κατέγραφα.

Φυσικά, γι’ αύτή μου τή συμμετοχή μέ τη δέουσα σοβαρότητα καί αξιο
πρέπεια, επαναλαμβάνω, μέ είχον αγαπήσει, πιστεύσατέ με, μέχρι λατρείας.

Καί είς τό πρώτο μου αύτό χωριό, έπί τέλους θά σας τό ονομάσω· τήν 
Σιταριά (τσομπανλάκ’(ι) άλλά καί στά άλλα κατόπιν χωριά, Τριφύλλι, Λύρα, 
Λαγηνά, συνέβαινε ακριβώς τό ΐδιο.
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Βέβαια, τήν σπουδαιότερη ώθηση πρός τήν αγάπη γιά τό διδ)κό επάγ
γελμα γενικά άλλά και τή Λαογραφία ειδικά, τήν Ιλαβα καί άπό τόν πατέρα 
μου διδάσκαλο καί ιερέα ατό Σουφλί, ό όποιος δέν παρέλειπε νά μάς έκθειάζη 
ώς τά καλΰτερά του χρόνια, τά διδασκαλικά.

Α φορμή δέ νά καταγράψω τά ήθη καί 'έθιμα τών χωρίων είς τά όποια 
είργάσθην καί νά έπιδοθώ κατόπιν μέ τά Λαογραφικά Σουφλίου, υπήρξαν 
τά χρονικά τοϋ πατρός μου, περιλαμβάνοντα διάφορα γεγονότα οίκογ)κά, υ
πηρεσιακά, άλλά καί γενικά Ιστορικά.

Ωσαύτως τότε συνέβη, νά αλληλογραφήσουμε μέ τόν άλλοτε Καθηγητή 
μου, καί Καθηγητήν τοΰ Λαογραφικού ’Αρχείου τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών κύρια Γεώργιον Μέγαν, καί στον όποιο έστειλα εις τά 1936 τήν πρώτη 
μου Συλλογή Δημοτικών τραγουδιών, Σ ιταριάς— Αύρας— Σουφλίου.

Έ κτοτε, ήρχισα νά δημοσιεύω σέ ώρισμένα περιοδικά μερικές μελέτες 
μου σέ λαογραφικά θέματα, άλλά καί παιδαγ)κά είς τό «Έπιστ)κόν Βήμα».

’Αλλά δέν Οά λησμονήσω ποτέ, τή συγκίνηση πού αΐίσθάνθηκα, δταν τό 
1957, μέ έκάλεσεν είς τό Γραφεΐον τοϋ Α ' Σχολ. Σουφλίου ό σεβαστός μοι 
γενικός τότε ’Επιθεωρητής κ. Γ. Κιτίνος, διά νά μέ συγχαρή διά τά λίαν 
κολακευτικά σχόλια τής εβδομαδιαίας έφημερίδος «’Εμπρός» τών Α θηνών 
τής 25.15.1957, διά τήν μελέτην μου επί τοΰ θέματος «’Ιδιωματισμοί Σου
φλίου». Έ πίσης δ Ραδιοφ. Σταθμός Κομοτινής μετέδωσε 6 ραδιοφωνικές μου 
όμιλίες.

'Ό λα αύτά μοΰ έδωκαν τό κουράγιο, παρά τοΰ δτι ή Λαογραφία είναι 
εργασία εξαιρετικά επίπονος νά ασχοληθώ μέ μεγάλον ζήλον μέ αυτήν, καί 
ήδη έχουν περιληφθή αρκετά θέματά μου ύπό τόν τίτλον «Λαογραφικά Σου
φλίου» είς τόν 33ον, τόν >37ον καί τόν ύπό ιέκτΰπωσιν 39ον, τόμους τών «Θρα- 
κικών» τοΰ Θρακ. Κέντρου ’Αθηνών, τό όποιον διά τοΰ Προέδρου του! αξιό
τιμου κ. Φιλ. Μανουηλίδου, μοι περιεποιήθη. τήν τιμήν νά μέ διορίση Ειση
γητήν τής Τοπ. ’Επιτροπής Σουφλίου, καί μέ τήν ‘θερμήν πάντοτε πα,ράκλησιν 
νά .αποστέλλω εργασίας μου λαογραφικάς πρός δημοσίευσιν.

Σ ά ς απευθύνω λοιπόν τούς χαιρετισμούς, τοϋ θερμού αύτοΰ Πατριώτου . 
δστις είναι λάτρης τής λαογραφίας τής Θράκης, μέ τήν σύστασιν δπως έγ- 
γραφοΰν δσοι έξ υμών επιθυμούν συνδρομηταί τοΰ περιοδικού «Θρακικά» καί 
διά νά γίνουν κοινωνοί τής Λαογραφίας τής Θράκης μας, άλλά καί διά νά 
άποστείλουν εργασίας των, πρός δημοσίευσιν.

Σεβαστέ μοι κ. Έπιθεωρητά,
’Επιτρέψατε μοι, ύποβάλλων τά σέβη μου νά σάς συγχαρώ ιδιαίτερος 

διά τήν ιστορικήν ταύτην πρωτοβουλίαν σας, νά περιλάβητε είς τά αντικεί
μενα τών επιδιώξεων Σας, ώς οδηγού τών διδασκάλων, πρός έτι μεγαλύτερων 
άνοδον τοΰ πολιτιστικού επιπέδου τού Ά κριτικοΰ τούτου Νομού, διά τής πα~
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ραρμήσεως πρός διάσωσιν τοΰ λαογραφικοϋ ύλικοΰ τής Θράκης μας, ευχό
μενος ιαπως ή  υπηρεσία σάς άμε Οψη άναλόγως.

Έ πίσης συγχαίρω έκ βάθους καρδίας καί τους αγαπητούς συναδέλφους,
βέβαιος ών οτι θά φέρουν είς αίσιον πέρας τό άνατεθέν είς αυτούς έργον τής
Συλλογής, καί διά τό όποιον θά τούς εύγνφμονή τό Έ θνος έπί γενεάς γενεών.

Ε ίς τήν όλην διαπραγμάτευσιν τοΰ θέματός μου, είχον ύπ’ ό'ψιν, τά εξής
συγγράμματα:

1. Ζητήματα Λαογραφίας —  Γ. Μέγα.
2. Έκλογαί δημοτ. ασμάτων —  Ν . Πολίτη.
3. Έγκυκλοπαιδ. Λεξικόν «Ήλιου» —  («Ή λιος»).
4. Λαολογία —  Κωστ. Μαρίνη
δ. Μωραΐτικα τραγούδια —  » »
ί). 12/ήμερήτικα πανηγύρια—  » »
7. «Θρακικό.».
8. Περιοδικά Έ ταιρ. Θρακικών μελετών.
9. Πρακτικά Γλωσσ. Ε ταιρείας, Ά καδ. ’Αθηνών.

10, ’Αγροτικά Σχολεία, Γ. Ζομπανάκη.
11. Συλλογή Δημοτ. ’Ασμάτων Μακεδ., Χαλκιδ., Θράκης.— I. ΓΙέτση.

Τό διάγγραμμα δέ τής έργασίας μου έχει <ός έξης :
I. 'Ορισμός καί έννοια τής λαογραφίας.

Ιί. Σκοπός καί έργον » »
III . 'Ιστορική έξέλιξις » »
IV. Χρησιμότης » »

V. "Τλη τής λαογραφίας.
V I. Συμβολή τών διδ)λων είς τό έργον τής λαογραφία.:

V I I . Τρόπος καταγραφής τοΰ λαογραφικοΰ ύλικοΰ.
V I I I . Καλλιτεχνική αξία, ειδών λόγου τής λαογραφίας.

IX. ’Επίλογος.

Ό ρισμός καί έννοια τής Λαογραφίας.

Λαογραφία, είναι ή  επιστήμη ήτις έξετάζει τούς λόγους καί τάς πρά
ξεις τοΰ λαοΰ. (Δηλ. μνημεία λόγου, τέχνης, παραδόσεις, δοξασίας, έθιμα 
κ.τ.τ.).

Κατά τόν Ν. Πολίτην: Λαογραφία είναι ή επιστήμη πού εξετάζει τάς 
κατά παράδοσιν διά λόγων, πράξεων ή ευεργετών, Ικδηλώσεις τοΰ ψυχικοΰ καί 
κοινωνικοΰ βίου τοΰ λαοΰ, τάς εκδηλώσεις δηλ. έκείνας, ών ή πρώτη αρχή 
είναι άγνωστος, μη προελθοΰσα έκ τής δράσεως υπέροχου τινός άνδρός, άλλ’ 
είναι συνέχεια ή διαδοχή προηγηθείσης κοινωνικής καταστάσεως τοΰ λαοΰ.

Κατά τόν Γ . Μέγαν: Ή  λαογραφία εξετάζει δλα δσα ένας λαός, κατά



Χ Ρ . ΠΑΠΑΣ ΤΑΜΑΤί Ο Υ -  ΜΠΑΜΠΑΛ ί ΤΗΣ 283

παράδοσιν λέγει, ενεργεί και πράττει, δλα εκείνα δηλ. που συνθέτουν τόν λαϊ
κόν πολιτισμόν.

Είς τά συγγράμματα τοΰ καθηγητού Κ. Μαρίνη, χρησιμοποιείται ό δ- 
ρος «λαογραφία» μή αποδεκτός δμως.

Σκοπός καί έργον της Λαογραφίας.

Ή  Λαογραφία ώς επιστήμη, άσχολεΐται γενικώς, μέ τήν φύσιν κα'ι τό 
είδος έκαστου .λαοΰ, έκάστης περιοχής, έκαστου ’Έθνους, έρευνώσα τά Ιδιαί
τερα χαρακτηριστικά του, τόν ιδιαίτερον χαρακτήρα του καθώς ουτος παρή- 
χθη ιάπό τό αίμα τών φορέων του κα'ι διεμορφώθη διά τής ιστορίας.

Άλλά δέν πρέπει νά νομισθή δτι ή λαογραφία είναι επιστήμη γιά περα
σμένα μόνον πράγματα, καθώς καί ή ’Αρχαιολογία. ’Έργον τής χλ,αογραφίας 
δέν είναι δπως πολλοί νομίζουν, απλώς μόνον νά συλλέξη καί διαφύλαξη είς 
τά ’Αρχεία καί μουσεία τά δείγματα τοΰ ίδιάζοντος είς κάθε λαόν χαρακτή
ρας, δσα δηλ. περιεσώθησαν, άπό τό ρεΰμα τοΰ νεωτέρου πολιτισμού,

Αί ΐδιαι δυνάμεις που δημιούργησαν εκείνα τά Ιξαλειφθέντα ή όλονέν 
φθίνοντα φαινόμενα, ενεργούν συνεχώς καί δημιουργούν καί σήμερον νέας 
μορφάς λαϊκοΰ βίου. Καί αί νέαι αΰταί μορφαί ενδιαφέρουν έξ ίσου τήν έρευ
ναν, καί αΰταί συντελοΰν είς τήν γνώσιν τής λαϊκής ψυχής πού είναι καί ό 
τελικός σκοπός πάσης λαογρσφικής έρεΰνης.

Λι’ δλα ταΰτα τήν λαογραφία πρέπει νά τή χαρακτηρίσουμε δχι μόνον 
ώς ιέπιστήμην τοΰ παρελθόντος, άλλά καί τοΰ παρόνος.

Κατά τόν Riehl τόν ιδρυτήν τής Γερμανικής Λαογραφίας, ή λαογρα
φία είναι (μία αείποτε ζώσα ιέπιστήμη έξετάζουσα τό παρελθόν καί τό παρόν 
τών κοινωνιών. Κατά τόν O tto  L auffer ή λαογραφία θέλει νά είναι κά- 
τοπτρον τοΰ λαϊκοΰ βίου, θέλει ν’ άπεικονίίζη τόν βίον τοΰ λαοΰ δπως ήτο πριν 
καί δπως παρουσιάζεται σήμερον, διότι θέλει νά έξακριβώνη άπό πότε είναι 
τοιοΰτος καί διατί είναι τοιοΰτος.

Τήν λαογραφίαν, δέν τήν ενδιαφέρουν  τά επιτεύγματα διά λόγων ή έρ
γων τών καθ’ έκαστα ατόμων, άλλά δλα έκείνα πού άποτελοΰν τάς εκδηλώ
σεις τής λαϊκής τρυχής.

"Ωστε σκοπός μέν, τής λαογραφίας είναι ή διάσωσις δλων εκείνων τών 
εκδηλώσεων πού συνθέτουν τόν χαρακτήρα καί τόν πολιτισμόν ένός λαοΰ, μιας 
όμάδος, μιας περιοχής καί τήν συστηματικήν καταγραφήν αυτών, άλλά καί 
τήν παρακολούθηση* καί τής σημερινής άκόμη ζωής καί τοΰ χαρακτήρας τής 
όμάδος αυτής, τής περιοχής αυτής, τοΰ λαοΰ αΰτοΰ, έργον της δέ νά υπο
βοήθηση τάς άλλας έπιστήμας, καί νά παραδώση ταΰτα ώς θεμελιώδεις γνώ
σεις είς τάς έπερχομένας γενεάς.
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'Ιστορική έξέλιξις τής Λαογραφίας.

Τήν λαογραφίαν τήν ανεύρισκα,αεν εις τά βάθη τών πρώτων Ελληνικών 
αιώνων, κατά τήν 'Ομηρικήν δηλ. άρχικώς έποχήν, δτε οί αρχαίοι "Ελληνες 
άρχίσαντες νά ιδρύουν αποικίας, έδειξαν μέγα ενδιαφέρον διά τον βίον τών 
ξένων λαών μετά τών όποιων ήλθον είς επιμειξίαν καί είς έμπορικάς σχέσεις.

Έ ν  τούτοις τά κυρίως σπέρματα τών ύπό τής λαογραφίας (έπιδιωκομένων 
σκοπών ευρίσκομεν είς τάς ’Αθήνας, δτε πρώτος ό μαθηής τοϋ Σωκράτους 
Κριτίας, έγραψε το εργον: «Πολιτεία τών Θεσσαλών, Λακεδαιμονίων καί 
Αθηναίων», ήτοι έρευνα τών συνηθειών καί τής ζωής τών Θεσσαλών, έν συγ- 
κρίσει πρός τάς τών Σπαρτιατών καί ’Αθηναίων.

Πρώτος δμως λαογράφος είς εϋρεΐαν κλίμακα, θεωρείται δ ’Αριστοτέ
λης, δστις μέ τήν βοήθειαν τών μαθητών του καί τών κατά τόπους διαφόρων 
συνεργατών του, συνεκέντρωσε παντοειδείς ,λαογραφικάς ειδήσεις, παραδόσεις 
λαϊκάς .συνήθειας, παροιμίας, κοινωνικήν όργάνωσιν, δίκαιονέ ενδυμασίαν 
κ.λ.π., ιάπό 158 πόλεις τής Ελλάδος, τών Ελληνικών αποικιών καί τών κυριω- 
τέρων βαρβαρικών πόλεων. Διά τοϋ το δ λαογράφος Κ αθηγητής Στΐλπων Κυ- 
ριακίδης, είπεν: «Ό  ’Αριστοτέλης δόναται, νά θεωρηθή, ώς δημιουργός τής 
λαογρακρικής επιστήμης».

Άργότερον, ακολουθών τά βήματα τοϋ Άριστοτέλους, ό Ήρακλείδης, 
εγραψε περιήγησιν τής Ελλάδος μέ τάς .ασχολίας τών κατοίκων, τάς συνή
θειας, τήν συμπεριφοράν πρός τούς ξένους, τόν χαρακτήρα των, τάς γνώσεις 
κ.λ.π. Τό ιέργον τοϋτο αποτελεί τήν Ελληνικήν χωρογραφίαν τοϋ 3ου π.Χ. 
αίώνος, περιεσώθη όμως μόνον είς αποσπάσματα.

Ά π ό  τής ίέποχής αυτής μέχρι τής Βυζαντινής Ελλάδος, δέν «νευρίσκο- 
μεν ούδέν σχετικόν εργον.

Κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας, τάς κυριωτέρας ειδήσεις περί 
τών παλαιών συνηθειών καί τών τοιούτων τής νέας χριστιανικής κοινωνίας, 
μάς παρέχουν οί "Αγιοι Π ατέρες τής ’Εκκλησίας.

Μετά ταΰτα δέ, πολλοί καί διάφοροι λόγω τοΰ Βυζαντίου, μάς παρου
σιάζουν πολλά; ενδιαφέρουσας ειδήσεις είς βιβλία δημώδους Βυζαντινής φ ι
λολογίας, περιέχοντα αινίγματα, παροιμίας, άσματα, ιατροσόφια, μαγικά βι
βλία κλπ.

Μεγάλης σημασίας .δμως λαογραφικάς ειδήσεις, μάς παρέχουν οί Μη- 
τροπολίται, Καισαρείας Ά ρέθας καί Θεσσαλονίκης Ευστάθιος.

Κατά τόν Ι ΐο ν  αιώνα πολλάς λαϊκάς συνήθειας συνέλεξεν δ πολυγρα- 
φώτατος καί πολυΐστωρ συγγραφεύς Μιχαήλ Ψελλός, κατά δέ τόν μεταβυζαν
τινόν 1,6ον αιώνα, Λέων δ Άλάτιος.

Έ κ  τών συλλογών Δημοτικών ασμάτων τών μέσων .χρόνων, αναφαίνεται 
ή συλλογή τοΰ Βάγκνερ, τοΰ Λεγκράν καί τινες άλλαι.
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Εύροοπαΐκή Λαογραφία:

Έ κ  τών Ευρωπαϊκών Κρατών τήν πρώην συλλογήν λαογραφικοΰ υλι
κού ιμέ τραγούδια, εύρίσκομεν είς τήν ’Αγγλίαν, υπό τόν τίτλον «Κειμήλια 
’Αγγλικής ποιήσεως». ’Ιδιαιτέραν δμως αξίαν είχεν ή έργασία τών Γερμανών 
Λαογράφων άδελφών Γ’κρίμ, οΐτινες είναι καί οί θεμελιωταί της Γερμανικής 
λαογραφίας.

Ενδιαφέρον έπίσης έδειξαν διά τήν λαογραφίαν καί άλλαι Ευρωπαϊκά! 
χώραι, ώς ή Γαλλία, ’Ιταλία, Βέλγιον, άλλά καί αί Σλαυϊκαί χώραι.
Αί χώραι δμως τοΰ Βορρά, Φιλλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, ύπερέβη- 
σαν είς τάς λαογαφικάς σπουδάς πάσαν άλλην χώραν.

Μεγαλύτεροι δμως λαογράφοι σήμερον, θεωρούνται οί Γερμανοί καί δή δ 
Η enrich  ό R iehl δ D ie terich  ό B olte καί άλλοι.

’Ενδιαφέρον δμως ιδιαίτερον παρουσιάζει ή έξέλιξις τής λαογραφίας είς 
τήν μεταπελευθερωτικήν Ελλάδα καί ήτις έχει ώς ακολούθως:

Ευθύς άπό τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος, ήρχισε τό ιένδιαφέρον 
διά τήν 'Ελληνικήν λαογραφίαν, πρώτος δέ εδωκε τήν περαιτέρω ώθησιν, κυ
ρίως διά τήν συλλογήν Ελληνικών τραγουδιών, αυτός οΰτος ό μέγας Γερμα- 
νος ποιητής Γκαίτε, δστις έλαβε γνώσιν τούτων άπό κάποιον συμπατριώτην 
του ποιητήν Βέρμεν Χαφτάουζεν, κυρίως δμως άπό μετάφρασιν έκ συλλογής 
ασμάτων ύπό τοΰ Γάλλου Φωριέλ (1824). Ή  συλλογή αΰτη μετεφράσθη αρ
γότερα είς τήν ’Αγγλικήν καί Ρωσσικήν.

’Από τό 1854 καί εφεξής, πολλά δημοτικά τραγούδια έδημοσίευε τό 
περιοδικον «Πανδώρα».

ΙΙολλήν ώθησιν ιέπίσης είς τήν συλλογήν τραγουδιών καί άλλου λαογρα- 
φικού ύλικοΰ έδωκαν οί προκηρυσσόμενοι ειδικοί διαγωνισμοί.

Κύριος δμως Ιδρυτής τής έπιστημονικής ,λαογραφικής έρεύνης, καί ό 
καθιερώσας τόν δρον «Λαογραφία», είναι δ Ν . Πολίτης (1852 —  1920), 
οστις, άπό τοϋ 1866, σέ ηλικία 14 μόνον ιέτών, ήρχισε δημοσιεύουν μελέτας 
έπί διαφόρων λαογραφικών θεμάτων, καί προσεπάθει νά άνευρη είς τάς πα
ραδόσεις καί δοξασίας, τά ήθη καί έθιμα, υπολείμματα τοΰ ’Αρχαίου Ελλη
νικού βίου.

Τό 1867, έδημοσίευσε μελέτην: «Περί τών παραμυθιών τοΰ λαού», καί 
τό 1874, τό βραβευθέν είς τόν Ροδοκανάκειον διαγωνισμόν εργον του «Με
λέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων». Ά π ό  τοΰ 1890, δτε διωρίσθη κα 
θηγητής Πανεπιστημίου, Ιδόθη νέα ώθησις είς τήν λαογραφίαν, καί δή, άφ’ 
ής, μέ ίδικήν του πρωτοβουλίαν, ίδρύθη τό 1908, ή «Ελληνική Λαογραφική 
Εταιρεία», έκδίδουσα τό περιοδικόν «Λαογραφία».

Τό 1918 ίδρύθη τό Ααογραφικόν Ά ρχεΐον , μέ Δ)ντήν, άρχικώς μέν 
τόν Στίλπωνα Κυριακίδην, κατόπιν δέ έπί μακράν σειράν έτών, τόν κ. Γεώργ.
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Μέγαν. "Ας σημειωθή δέ, οτι άμφότεροι οΰτοι, ήργάσθησαν είς τό Σουφλί, 
δ πρώτος τό 1885, ώς δημ)λος τοΰ Γ ' Σχολείου, δ δ’ έτερος ώς καθηγητής 
είς τό Γυμνάσιον, τό 1923.

Είς τό Λαογραφικόν Ά ρχεΐον, συνεκεντρώθη άφθιονον λαογ)κόν υλικόν, 
δπερ έδημοσιεύετο τμηματικως υπό τόν τίτλον «Λαογραφικά σύμμεικτα».

Ά λλας συλλογάς έξέδωκαν, δ Π . Λουκόπουλος, μέ τόν τίτλον: «Αίτω- 
λικαί οικήσεις, σκεύη και τροφαί», δ καθηγητής Κώστας Μαρίνης, τά βι
βλία, «Λαολογία», «’Αντίλαλοι άπ’ τό χωριό μου», «Δωδεκαημερίτικα πανη
γύρια».

Έπίσης, δ Α. Μποΰτουρας έξέδωκε τό βιβλίον «Προλήψεις τοΰ 'Ελλη
νικού λαοΰ». Ό  Μ. Δέφνερ τό: «Χαιρετισμοί, εύχαί, κατάραι, δρκοι καί 
άσματα τών Τσακώνων». Ή  ’Αγγελική Χατζημιχάλη τήν «Ελληνική Λαϊκή 
Τέχνη», ό Γ. Δροσίνης: «Τά ώραιότερα Δημοτικά τραγούδια τής αγάπης», 
κ.λ.π.

Μεγάλο επίσης ιένδιαφέρον έπεδείχθη καί διά τά Δημοτικά τραγούδια 
καί τήν μουσικήν των, μέ πρωτεργάτην τόν καθηγητήν τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών 
Κ. Ψάχον, καθώς είδικώς θά διαπραγματευθή καί θά μάς έκθεση έν πλάτει, 
δ αγαπητός συνάδελφος κ. Γιαννόπουλος.

Δέν Οά παραλείψω δμως νά άναφέραι καί τά  ονόματα τών γνωστών μας 
λαογράφων κ. κ .: Δημ. Μανάκα, Δημ. Σεϊτανίδου, Ευθυμίου, Διαλεχτού, 
Γιαννοπούλε.υ, καί ιδία, τό μέγα ’Εθνικόν έργον «Θρακικό», τό όποιον έβρα- 
βεύθη ΰπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τών Παρισίων καί άλλων έντοπίων καί 
ξένων οργανώσεων καί δπερ είς τούς 39 ήδη Τόμους του περτέλαβε πλήθος 
λαογραφικοΰ υλικού έξ δλης τής Θράκης καί ’Αν. Ρωμυλίας, καί τά δημο
σιεύματα τής Έ ταιρ. Θρακικών Μελετών, ΰπό τήν δ)νσιν τοΰ κ. Παλυδ. 
I Ιαπαχ ρ ιστοδούλου.

Σήμερα πλέον έχει δοθή μεγάλη σημασία είς τήν λαογραφίαν, καί άπό- 
δειξις οτι, είς μέν τό ΊΤανεπιστήμιον ’Αθηνών έχει ίδρυθή έκτακτος έδρα, μέ 
καθηγητήν έπί μακράν σειράν ετών, τόν κ. Γεώργιον Μέγαν, είς δέ τό τής 
Θεσ)νίκης, τακτική έδρα Λαογραφίας, ώς ανεξαρτήτου επιστήμης.

Είς τήν άνάπτυξιν δμως τής Ελληνικής λαογραφίας, τά μέγιστα συμβάλ
λουν καί ή 'Ιστορική ’Εθνολογική Εταιρεία, τό ’Εθνολογικόν Μουσεΐον, τό 
Μουσεΐον διακασμητικών τεχνών έν Άθήναις, καί τό Λαογραφικόν Μουσεΐον 
Θεσ)νίκης.

'Ύποσημειώ ενταύθα δτι, τό 1980, δι’ αναφοράς μου πρός τήν Νομαρ
χίαν, είχον προτείνει τήν ΐδρυσιν Λαογραφ. Μουσείου παρ’ έκάστη έδρα 
επαρχίας, ή είς μόνην τήν έδραν τοΰ Νομοΰ, έπειγόντως μάλιστα, διότι έντός 
ολίγων ετών, τίποτε δέν θά μείνη γιά νά θυμίίζη τήν παληά ζωή τών γεωργών 
μέ τό δρεπάνι και τή δοκάνη, τών λαϊκών τεχνιτών, τών οικιακών σκευών, 
ενδυμασιών κ.λ.π.
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Νομίζω, ότι ένα τέτοια Μίουσεΐο κοντά είς τό ’Αρχαιολογικό τοιοΰτο, θά 
παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον γιά τούς τουρίστας, άλλά και γιά τούς νέους 
'Έλληνας, γιά νά βλέπουν καί συγκρίνουν τή ζωή τών προγόνων των μέ τή 
δική των.

Χρησιμότης τής Λαογραφίας.

Κατά τόν Ν. Πολίτην, ή χρησιμότης τής λαογραφίας είναι μεγίστη καί 
έξόχως Εθνική, ως καθορίζουσα τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα έκαστου λαού, 
καί συντελούσα είς τήν διευκρίνισιν τής Έθνικής συστάσεως αυτού.

Καί πράγματι. Διότι, ή λαογραφία άνιχνεύουσα τάς δημιουργικά; δυ
νάμεις πού έγέννησαν τά λαϊκά δημιουργήματα μας αποκαλύπτει αυτόν τόν 
ανθρώπινον πολιτισμόν, είς τάς θεμελιώδεις Εκδηλώσεις του, καί τάς βαθυ- 
τάτας ψυχι-κάς πηγάς άπό δπου προήλθον. Μάς αποκαλύπτει δηλ. τόν βαθύ
τερων εθνικόν πολιτισμόν κάθε λαού. Καί συγκεπριμένως, μέσα άπό τά δη
μιουργήματα τοΰ λαού π.χ. τήν ποίησιν, τήν τέχνην, τήν θρησκείαν, ζητεί νά 
γνωρίση, τήν ψυχοσύνθεσίν του, τήν ιδιοφυίαν του καί μάς καιθιστά Ικανού; 
νά βλέπωμεν τά δημιουργήματα τα ντα  ώ ς ζωντανήν έκδήλωσιν σψριγώσης 
ζωή;. Έ πί πλέον, μάς προσφέρει τήν ιστορικήν έξέλειξιν τής Άρχαιοτέρας 
ζωής τοϋ λαού.

'Όταν <) ιστορικός διά τής λαογραφικής έρεύνης ανακαλύπτει τήν συ
νέχειαν τής ζωής τού παρελθόντος είς τό παρόν καί ανευρίσκει τόν Ιστορι
κόν δρόμον πού εξελισσόμενα ήκολούθησαν τά στοιχεία τοϋ πολιτισμού, έχει 
τήν δύναμιν νά συνάγη τούς γενικούς κανόνα; τή ; πορείας ταύτης, νά εύ- 
ηΐσκη τήν λύσιν πολλών προβλημάτων Εθνολογικών έκ τής συμβιώσεως πε
ρισσοτέρων λαών, έκ τής έπιμειξίας, κ.λ.π. ’Αλλά τά πορίσματα τής λαογρα
φίας βοηθούν καί άλλας έπιστήμας. Οίίτως, είς τήν φιλοσοφίαν παρέχει αφθο- 
νον υλικόν πρός μελέτην τών πηγών τής άνθρωπΐνης ψυχής, καί τών έκδηλώ- 
σεών της, έν σχέσει μέ. τήν τέχνην, τήν θρησκείαν, τήν έπιστήμην, τήν κοι
νωνίαν.

Διά τήν σύγχρονον λογοτεχνίαν, ή προσφερομένη λααγραφική ύλη είναι 
πολυτιμώταταν συμπλήρωμα καί πηγή διαφόρων Εμπνεύσεων, διότι οί σύγ
χρονοι δημιουργοί (λογοτέχναι), άν αγνοούν τήν πνευματικήν ιδιοσυστασίαν 
τοΰ λαού των, .θά είναι κατ’ ανάγκην ξένοι πρός τήν ζωήν του, δσον καί άν 
νομίζωνται διάσημοι, διότι θά είναι ανεδαφικοί καί γεννήματα πνευματικής 
καταπτώσεως καί παρακμής.

Καί τω όντι πόσον προσφιλείς καί αξιολάτρευτοι έγιναν, οί λογοτέχναι 
εκείνοι, οί θεατρικοί, συγγραφείς, οί ποιήταί, πού ένεπνεύσθησαν τά έργα 
των άπό τήν άκένωτον πηγήν τών λαϊκών παραδόσεων τού ’Έθνους καί τού 
λαϊκού πολιτισμού! Πόσον δέ ψυχρά γενικώς, έγινε καί γίνεται ή υποδοχή
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τών (έργων τών καλλιτεχνών εκείνων, που (εμφανίζονται ταΰτα εκ τοϋ εξωτε
ρικού, χωρίς νά τά συνδυάζουν μέ τά Ιδικά μας πάτρια τοΰ αρχαίου ή νεω- 
τέρου Ελληνισμού.

’Άλλος τομεύς χρησιμότητος τής λαογραφίας είναι καί δ έξης: 'Όταν 
επικρατούν έποχαί συγχύσεως, πνευματικής παρακμής καί χαλαρώσεως εθνι
κής, ή προσφορά τής λαογραφίας εΐναι ανυπολόγιστος. Έ π ί παραδείγματι, 
εάν ζοϋν καί ακμάζουν ·αί Έλληνικαί Παροικίαι τοΰ έξωτερικοΰ τοΰτο οφεί
λεται καί μόνον είς τήν τάσιν τών Ελλήνων νά μην άπομακρύνωνται άπό τά 
πάτρια, καί τά Εθνικά ιδεώδη πού ρέουν είς τό αιμά των, άπό γενεάς είς γε
νεάν, εντός καί εκτός τής Ελλάδος. Μάλιστα δέ προσφάτως είς νεαρός συ
νάδελφος ήδη εγκατασταθείς είς Αμερικήν, μέ θέρμην παλλήν δι’ επιστολής 
του μέ παρεκάλεσε νά τοΰ στείλω δτι λαογραφικόν υλικόν έκ Θράκης υπάρ
χει, καί δτι οδηγίας δύναμαι νά τοΰ παράσχω διά τήν ίδρυσιν συλλόγου Θρα
κών έν Τορόντω τοΰ Καναδά.

Ναί! μόνον ή λαογραφία, δύναται νά άνακαλέση τά άτομα είς τάς αιω
νίους καί ανεξάντλητους καί γονιμοποιούς πηγάς —  πνευματικός καί φυ
σικός — 1 τής Πατρίδος, διά τών οποίων (επιτυγχάνεται ή αναζωπύρωσες τοΰ 
Έθνικοΰ φρονήματος καί ή συνέχισες τής ιστορικής ζωής ένός ’Έθνους.

Καί έκ τοΰ λόγου τούτου έγινε παραδεκτόν άπό δλους τούς λαούς, δτι, 
τό έ'ργον τής λαογραφίας είναι επιστημονικόν καί Εθνικόν.

Είς τόν Εθνικόν δέ χαρακτήρα της, οφείλεται ή θαυμαστή ακμή τών 
λαογραφικών σπουδών, καί τό ζωηρόν (ενδιαφέρον τό οποίον έπέδειξεν ή Πο
λιτεία είς πολλάς χώρας, ιδίως δμως είς τήν Γερμανίαν, δπου επειδή ή λαο
γραφία εύρίσκεται είς στενοτάτην σχέσιν μέ τήν πατριδογνωσίαν, έθεωρήθη 
ώς βάσις πάσης λαϊκής μορφώσεως καί πηγή ειλικρινούς αγάπης πρός τήν 
Πατρίδα. Οΰτω, είσήχθη έπισήμως ώς μάθημα υποχρεωτικόν είς πάντα τά 
σχαλεΐα καί τάς παιδαγωγικός ’Ακαδημίας, μέ τό αιίτιολογικόν:

«Ή  λαογραφία είναι κατ’ εξοχήν ένδεδειγμένη νά διεγείρη είς 
τούς μαθητάς τό αίσθημα τής 'εθνικής ένότητος, ή όποια παρά τήν δια
δοχήν τών γενεών καί τήν άλλαγήν τών όρων τοΰ βίου, παραμένει αμε
τάβλητος καί ανεπηρέαστος άπό τάς διαφοράς κοινωνικής τάξεως καί 
μορφώσεως. Ή  λαογραφία ιέν τή κατωτέρφ καί μέση εκπαιδεύσει, έχει 
σκοπόν νά σύνδεση τόν μαθητήν ψυχικώς πρός τήν γενέτειραν αύτοΰ 
καί δι’ αύτής πρός τήν δλην Πατρίδα. Νά όδηγήση αυτόν βαθμηδόν, 
είς τήν ψυχικήν κατανάησιν τοΰ χαρακτήρος τοΰ ’Έθνους του, καθώς 
ούτος άπατυπώνεται είς τάς παραδόσεις καί τά άσματα, είς τούς μύ
θους καί τάς παροιμίας, είς τά παραμύθια καί τά αινίγματα, είς τήν 
γλώσσαν, είς τό δίκαιον καί είς τά ήθη καί έθιμα».

Είς τάς μεθοδικός οδηγίας πάλιν, κατά τήν διδ)λίαν τών Θρ)κών, τή;
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'Ιστορίας, τής Γεωγραφίας, Ώ διχής καί ’Ιχνογραφίας, συνισταταΐνίαςτ^^Ι 
τήτως ή συσχέτισις μέ τήν λαογραφίαν.

Είς τά Δημ. Σχολεία, κατά τήν ’Ωδικήν, διδάσκονται άποκλειστικώς Δη
μοτικά άσματα.

Είναι φανερόν επομένως πόσον χρήσιμος είναι ή λαογραφία "δια τήν 
έκπαίδευσιν.

Πλουτίζει τήν Ιστορία μέ διάφορα στοιχεία πού ευρίσκουμε στις διηγή
σεις, τά τραγούδια, καί τά έθιμα. Πλουτίζει τή γεωγραφία μέ τά τοπονύμια.

Πλουτίζει τήν παιδαγωγική μέ τά πλούσια μορφωτικά στοιχεία, πού 
βρίσκουμε στους μύθους, στά παραμύθια, στά παιγνίδια, πού είναι γνώριμα 
στοιχεία, στήν ψυχή τών παιδιών καί αφομοιώνονται μέ μεγάλη ευκολία.

Πλουτίζει καί βοηθεΐ τίς γλωσσολογικές μελέτες καί συμπληρώνει τή 
Νεοελληνική Γραμματική.

’Αναβιβάζει τό καλαισθητικό συναίσθημα, συγκινεΐ τούς νέους, τούς κά
νει νά αγαπήσουν τόν τόπο τους, τήν Πατρίδα τους. Τούς προφυλάσσει άπό 
τήν απομίμηση τών δσων έπιληψίμων έρχονται άπ’ τό εξωτερικό, χορών κα- 
νιβαλλικών ή εξεζητημένων, στήν ποίηση, μουσική καί ρυθμό τραγουδιών. ’Ενώ 
δηλ. υπάρχει τόση ποικιλία έθνικών Ελληνικών χορών, διατί νά μαθαίνουμε 
τά πρόχειρα βάρβαρα επινοήματα τών ξένων, πού δέν έχουν καμμίαν άξιό- 
λογον παράδοσιν.

Φυσικά δμως, δέν άρνούμεθα καί τό δτι ένας λαός πρέπει νά παρακο- 
λσυθή καί τάς εκδηλώσεις ζωής τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, διά νά μήν κατη- 
γορηθή ώς άπισθοδρομικός.

Ευτυχώς δέ δτι τά τελευταία αυτά χρόνια έδόθη κάποια προσοχή καί 
έδώ, είς τήν ευεργετικήν αυτήν συμβολήν τής Λαογραφίας, διά τήν έκπαί- 
δευσιν, άλλά πρέπει νά καλλιεργηθή άκόμη περισσότερο είς τήν σπουδάζουσα ( 
νεότητα ή άγάπη πρός τά άνεκτίμητα κειμήλια τής ’Εθνικής μας κληρονο
μιάς, καί ή προσήλωσις αυτής είς τάς παραδόσεις καί τά εθνικά ιδεώδη πού 
συνάπτονται μέ αύτάς. Ούτω ή νεολαία μας εν τώ συνόλω της, θά μάθη νά 
μήν περιφρονή δτι είναι σοφή κληρονομιά τού παρελθόντος, άλλά νά τήν 
εκτιμά καί νά εμφορήται άπό τό πνεύμα τών λαϊκών μας παραδόσεων, πού 
δίδουν ύπέροχον περιεχόμενον είς τήν οικογενειακήν καί τήν Εθνικήν ζωήν.

"Υλη τής Λαογραφίας

'Η  ύλη τής λαογραφίας είναι ποικίλη καθώς ποικίλαι είναι καί αί κατά . 
παράδοσιν έκδηλώσεις τοΰ ψυχικού καί κοινωνικού βίου τού λαού, δυνάμεθα 
δέ νά τήν κατοαάξωμεν ώς εξής, κατά τάς οδηγίας τού κ. Μέγα:

1. Ο ι κ ή σ ε ι ς ,  έ π ι π λ α  κ α ί  σ κ ε ύ η ,  τροφαί ένδυμασία.
19
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2. Γυναικεία έργα καί έπιτηδεύμαπα ιμέ τά εργαλεία των. Λαϊκαί τέχναι 
(πλεκτική, υφαντική, κεντ)κή, ξυλογλ)κή, κ.λ.π.).

3. Δημώδεις δοξασίαι περί δαιμονικών δντων, μάγων καί μαγίσσων, καί 
αί έκ τούτων προερχόμενα! μαγικοί πράξεις, καί δεισιδαιμονίες συνήθειαι 
πρός αποτροπήν κακών, ή απόκτησιν άγαθών (έπωδαί, έξορκισμοί, φίλτρα, 
κατάδεσμοι, 'χειρομαντεία, χαρτομαντεία, καιφεμαντεία, στοιχείωσις ιπίκοδο- 
μών, περπερούΐ'α, βρεξούδια καί άλλαι συνήθειαι .εν καιρω ανομβρίας. Φυ
λακτά, προβασκάνια, δίω ξις Ασθενειών καί διάφοροι άλλαι .δειισιδαιμονίαι).

4. ’Ή θη  και έθιμα καί α ί συνημιμέναι μέ αύτά, δοξασίαι τ::ΰ λαοΰ. (’Έ 
θιμα περί τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν, τόν αρραβώνα, τόν γάμον, τόν θάνα
τον. Έ θ ιμ α  κατά τήν .σποράν, τόν θερισμόν, τόν τρυγητόν κ.λ.π. ’Έ θιμα ίδιά- 
ζοντά είς τούς ποιμένας, τούς ναυτικούς κ.λ.π. Έ πίσης διάφορα λατρευτικά 
έθιμα καί λαϊκαί έορταί).

Σημειωθήτω δ’ δτι. λεπτομερείας πάρα πολλάς δύναταί τις νά άνευρη, 
έπί τών ίδιοοζόντων έΟίμων, είς τό βιβλίον τοϋ κ. Μ έγα: «Ζητήματα Λαογρα
φίας», τό όποιο νομίζω ότι βρίσκεται σ’ όλες τις Σχολικές βιβλιοθήκες.

5. Κοινωνική όργάνωσις καί λαϊκόν δίκαιον.
Β. Φιλοσοφικοί, καί φυσιολογικά! δοξασίαι τοΰ λαού, περί ψυχής, περί 

τής .μετά θάνατον ζωής, περί τής φΰσεως τών δντων κ.λ.π. Άστρολογικαί 
καί μετεωρολογικά! δοξασία, καί α ί συναφείς μέ αύτάς προλήψεις καί ένέρ- 
γειαι. Δημώδης ιατρική— γιατροσόφια. (Βλέπε: Ζητήματα Λ αογ)φ ίας).

7. Μνημεία λόγου παντός είδους. Τραγούδια, αινίγματα, μΰθοι, ευτρά
πελοι διηγήσεις, παραμύθια, παροιμίες, παραδόσεις, περιγραφή διαφόρων ί- 
στορ. γεγονότων, ών τάς λεπτομερείας αγνοεί ή ιστορία. (Π .χ. ΈΟν. δράσις 
διαφόρων ηρωικών προσώπων, κατά τόν αγώνα τοΰ 1821 και μετέπειτα). 
Σπουδαία τοιαΰτα άνέγνωσα είς .ανάτυπα τεύχη τής Έταιρ. Θρακ. Μελετών, 
ώς πρός τήν δράσιν Θρακών αγωνιστούν τοΰ 21, καί δή τόν απαγχονισμόν 
τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε ',  κατ’ άφήγησιν αύτόπτου μάρτυρας.

Πιστεύω δ ’ δτι, τώρα πλέον θά περιλη.φθοΰν καί στά βοηθητικά βιβλία 
τοΰ Σχολείου μερικά από τά γεγονότα αύτά, πρός άπόδειξιν δτι,· τώ δντι συμ
μετείχε καί ή Θράκη είς τόν .αγώνα τής Έθν. Παλιγγενεσίας.

Εις τά μνημεία λόγου ομοίως περιλαμβάνονται καί άί διηγήσεις διαφό
ρων αξιόπιστων προσώπων, τά χρονικά διαφόρων Ιδιωτών, ή καί τοιαΰτα 
άναγεγραμμένα είς τά εξώφυλλα διαφόρων βιβλίων, καθώς περιέλαβον καί 
εγώ, είς τόν Ικτυποήμενσν 39ον τόμεν τών θρακικών, άπ’ όσα εύραν είς ε 
ξώφυλλα βιβλίων τής Έκκλ. 'Α γ. ’Αθανασίου Σουφλίου. 'Ωσαύτως, θρΰλλοι 
διά παλαιό, κάστρα, τοπσνΰμια καί τοποθεσίες, παρωνύμια, ονόματα μηνών, 
παρωνύμια ζώων, πτηνών κ.λ.π.

8. Π αιδιαί καί αθλητικά-αγωνίσματα.
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9. Χοροί καί είδη αυτών. Μουσική καί μουσικά όργανα. Αυτά λοιπόν 
είναι τά θέματα περί ών στρέφεται ή λαογραφία.

Συμβολή τών διδασκάλωνείς τό εργον της Λαογραφίας

Κανέν πεδίον δράσεως δέν είναι διά τόν διδ)λον τόσον προσιτόν τόσον 
συναφές πρός τό περιεχάμενον τοϋ διδακτικού του έργου, οσον τό τής Λαο
γραφίας :

« Ή  λαογραφία κατά ιόν παιδαγωγόν A nger έχει διά τόν διδά
σκαλον διπλήν σημασία’.1, άφ’ ένός τόν διδάσκει νά έννοή τήν διανόησιν 
τοΰ ’Έθνους του, ώς άποτυπώνεται είδικώς είς τάς εκδηλώσεις τοΰ 
λαοΰ, καί άφ’ ετέρου τοΰ δεικνύει τάς όδούς καί τά μέσα τών οποίων 
έχει ανάγκην ιμία αληθώς Έθ'νική Παιδεία».

’Επειδή λοιπόν τό εργον τοΰ διδασκάλου δέν είναι μόνον απλώς διδα
κτικόν άλλά κατ’ εξοχήν κοινωνικόν, επιστημονικόν, Εθνικόν, έπεται δτι καί 
ή συμβολή τήν όποιαν ό διδάσκαλος δύναται νά προσφέρη είς τό λαογραφικόν 
εργον είναι πολυειδής, καί αφορά τήν αποστολήν, αύτοΰ, ώς διδασκάλου τοΰ 
λαοΰ, ώς διδασκάλου έν τή ειδική έννοίφ τής λέξεως καί ώς συντελεστοΰ είς 
τήν επιστημονικήν έρευναν τής ιδιαιτέρας του Πατρίδος, διά τήν προαγωγήν 
τοΰ πολιτισμοί ολοκλήρου τοϋ ’Έθνους. Ώ ς γνωστόν ή εργασία τοϋ διδα
σκάλου δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνον ιέντός τών τοίχων τοϋ Σχολείου.

ΤΙ Ιερά καί υψηλή αποστολή του απαιτεί νά είναι πραγματικός διδά
σκαλος τοϋ λαοΰ. Είναι δέ τοκϋτος δταν δέν αποξενώνεται άπό τους κατοί
κους τοϋ χωρίου, δταν δέν ζή άποτραβηγμένος ιάπό τήν ζωήν τοΰ τόπου, άλλά 
διατελεΐ είς σχέσεις .στενάς μέ όλους τούς κύκλους τοϋ πληθυσμού, δταν συμ
μερίζεται μέ αυτούς τήν χαράν καί τήν λύπην.

Μέ τόν τρόπον αυτόν καί γνώσιν τών προσώπων καί πραγμάτοον λαμ
βάνει καί μανθάνει τί είναι τό συγκινοΰν τήν ψυχήν τού λαού.

"Οταν δέ κερδίση τήν έμπιστοσύΛην τών χωρικών, τότε θά δυνηιθή νά 
καταλάβη θέσιν ηγέτου μεταξύ αυτών. Τότε θά δυνηθή καί κάποιο παλαιόν 
έΟιμσν πού περιέπεσε μέν είς αχρηστίαν έχει δμως μορφωτικήν αξίαν, νά τό 
έπαναφέρη είς τάς τοπικάς τελετάς, καί τούς νέους τού χωρίου νά ένθου- 
σιάζη διά τά τοπικά Δημοτ. τραγούδια, καί τούς τοπικούς γραφικούς χορούς. 
’Ενθυμούμαι καλώς δτι προ ετών, είς τάς Γυμν. έπιδείξεις τών Σχολείων Σου
φλίου ύπό τό Γεν. πρόσταγμα τοΰ κ. Βογιατζή, αί πατδιαί έπελέγησαν άπό 
παληά Σουφλιώτικα παιγνίδια, καί ήρεσαν άφαντάστως είς δλους.

.Καί, πράγματι ό διδάσκαλος άπεδείχθη. πάντοτε άξιος τής αποστολής 
του αυτής.

Δέν εΐναι υπερβολή νά ύποστηρίξωμεν δτι ή μέχρι τοΰδε περισυλλογή 
τόσου λαογραφικοΰ ύλικοΰ είναι εργον ώς έπί τό πλείστον τών διδασκάλων.
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Ή  μεγάλη συλλογή τοΰ Ν . Πολίτη, τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου ’Αθηνών, τοΰ 
Θρακ. Κέντρου, τής Έ τα ιρ . Θ ρ)κώ ν Μελετών, καί πολλών άλλων Σωματείων, 
έχουν πλουησθή άπό τάς λαογραφικάς Συλλογάς τών διδασκάλων. Ώ ς  πα
ράδειγμα δέ άπτόν δύναμαι νά σάς αναφέρω1 δτι κατά τόν διαγωνισμόν τής 
Γλωσσ. Ετα ιρείας Ά καδημ. ’Αθηνών τοΰ 1957, έκ τών 22 ύποβληθεισών 
έργασιών αί 15 ήσαν διδ)λων παρά τοΰ δτι τά χρημ. βραβεία ήσαν πενιχρώ- 
τατα.

Τρύπος καταγραφής τοΰ Λαογραφικοΰ ύλικοϋ

Πρώτος και κυριώτερος δρος, είναι ό ενθουσιασμός τοΰ συλλογέως καί 
ή αγάπη του πρός τήν λαογραφίαν.

Κατά τά άλλα, τά βασικά σημεία άναφέρονται είς τήν σχετικήν έγκύ- 
κλιον τον κ. Έπιθεωρητον, ήτοι: Τά μνημεία τον λόγου, πρέπει νά κατα- 
γράφωνται απαράλλακτα καθώς φέρονται εις τό στόμα τοΰ λαοΰ, χωρίς τήν
έλαχίστην μεταβολήν, ώς πρός τήν γραφήν καί τήν προφοράν.

Πρέπει νά σημειώνεται καί ό τόπος (δηλ. τό χωρίον καί ή ’Ε παρχία), 
δπου λέγεται, ,καθώς καί ή ηλικία καί τό όνομα καί τό έπάγγελμα τοΰ άφη- 
γητοΰ μας, πρό πάντων δταν πρόκειται περί παραμυθιού, τραγουδιού ή πα- 
ρα-δόσεως.

Καί πρέπει νά προτιμμ κανείς τόν γέροντα, τήν γερόντισσα καί τόν α
γράμματο, έπειδή 6 έγγράμματος δυνατόν νά είναι Επηρεασμένος, ιίπό Ανα
γνώσεις βιβλίων, καί νά νοθεύη τά κείμενα μέ τάς υποκειμενικός του γνώσεις.

Δέν πρέπει νά διστάζη δ συλλογεΰς νά καταγράφη ένα αντικείμενο έκ 
πληροφοριών άπό δεύτερο καί τρίτο πρόσωπο, διότι έτσι θά έχουμε δύο τρεις
παραλλαγές πού συμπληρώνουν καί διασαφίζουν ή  μία τήν άλλη.

Ό λ ω ς ιδιαιτέρως έξ άλλου πρέπει νά προσέξη δ συλλογεύς, ώστε τά ήθη 
καί έθιμα, αί πράξεις καί ένέργειαι, τά δσα γίνονται κατά παράδοσιν ύπό 
τοΰ λαοΰ, νά καταγράφωνται ά κ ρ ι β ώ ς καί τ α φ ώ  ς.

Λαογραφική συλλογή ήτις δέν έχει τάς δύο αύτάς άρετάς δηλ. τήν ακρί
βειαν καί την σαφήνειαν είναι έλάχιστα ωφέλιμος διά τήν Επιστήμην.

’Απαραίτητος είναι ή Ερμηνεία καί διασάφη,σις τών αγνώστων λέξεων, 
εν εΐδει υποσημειώσεων κάτωθι τοΰ κειμένου καί τών μη προφερομένων ^/ραμ
μάτων τιθέμενων έντός παρενθέσεως: π.χ. πηδούδ’( ι ) ,  κουρτσούδ’( ι) .

Ώ ς  πρός τήν κατανομήν τών έργασιών τής Συλλογής, κατόπιν ειδικής 
συνεννοήσεως τών συλλογέων, μία δμάς δύναται νά συλλέγη τραγούδια, από 
πρόσωπα γνωστά στό χωριό, πού φημίζονται σάν τραγουδιστάδες.

’Εν προκειμένω σας αναφέρω δτι ήκουσα ιμιά συνάδελφο, νά μοΰ λέγη 
δτι ή πολύ ηλικιωμένη μάνα της ύπηγόρευσε πάνω άπό 90 τραγούδια. Καί 
έγώ, άπό τή μάνα μου έγραψα περί τά 60 άσματα, κατά τό 1932, πού τά
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εστειλα ιστόν κ. Μέγα. 'Ομοίως άλλοι 0ά συγκεντρώσουν παραμύθια άπό γνω
στούς παραμυθάδες, άλλοι αινίγματα, παροιμίες κ.λ.π. ή ακόμη μπορούν νά 
κάμουν κα! μεικτή συλλογή.

Ινα! θά συναντήσετε, ξεύρετε, κάτι γεροντάκια πού είναι στήν αρχή πολύ 
διατακτικά, ιάλλ’ αργότερα λαλίστατα. Ά π ό  ένα γεροντάκι, 80 έτών, κατέ
γραψα προ ετών έπί σειράν συνεντεύξεων διάφορα χρησιμώτατα 'ιστορικά 
γεγονότα πάνω άπό 150 σελίδες τετραδίου, κα! ένθυμούμαι καλά πού μοΰ 
έλεγε:

«Ά ντι δάσκαλι, ιδέ θά γράψουμε πάλι»;
ΙΙολύ κατάλληλος χρόνος γιά συλλογή είναι τά νυχτέρια, ο'ι γιορτές τών 

Χριστουγέννων, τοϋ Πάσχα, τής Άπόκρεω κ.λ.π. άλλά κα! ή ώρα τοΰ χορού 
στήν πλατεία, οπού τυχόν γίνεται ακόμη. Ά λλά μπορούμε νά καλέσουμε τούς 
ανθρώπους μας πού θέλουμε κα! στό σχολείο, τήν Κυριακή μετά τήν έκκλη- 
σΐα, στό σπίτι μας, στό σπίτι των, ή καί σέ καμμιά γωνιά τού καφενείου.

Ακούστε 'δμως κα! τούτο: Έ νώ στήν αρχή ή εργασία αύτή μπορεί νά 
μάς φανη ανιαρά, δσο θά πλουτίζεται ή συλλογή μας τόσο θά  μας θέλγει κα! 
θά ιμάς ευχαριστεί.

Καλλιτεχνική άξια

Σ ά ς βεβαιώ δτι τά πιό πολλά άπό τά τραγούδια κα! τά παραμύθια είναι 
πραγματικά καλλιτεχνήματα. Τό σπουδαιότερο πού παρουσιάζουν είναι: ή 
συντομία, ή σαφήνεια, ή φυσικότης κα! ή χάρις.

Κα! διά νά πεισθήτε περί τούτου, θά σας αναφέρω μερικά παραδείγματα 
άπό τήν συλλογήν μου, καί διά νά τελειώσω οΰτω τήν δλην πραγματείαν μου, 
ήτις παρά τήν Οέλησίν μου καί ανάγκην υπήρξε μακρά, κα! λίαν έπίπονος δι’ 
έμέ, άλλά κα! δι’ υμάς πού είχατε τήν υπομονήν νά μέ άκούσητε.

Κα! πρώτα μιά διήγηση, (τόμ. 33ος, σελ. 205).
Τώρα ένα τραγούδι Θρησ)κό (τόμ. 33ος σελ. 259).
Κα! τώρα ένα παραμύθι (τόμ. 33ος σελ. 245).
Σ ά ς ευχαριστώ πολύ.

Έ ν  Σουφλίφ τή 18 Σεπτεμβρίου 1965»

Παραθέτομε'/ κατωτέρω όμιλίαν γενομ,ένην κατά τήν άπονομήν τών βραβείων
καί προικοδοτήσεων έν Ξάνθη, ύπό τοϋ καθηγητοϋ κα! 'συνεργάτου μας
κ. Ά  σ η μ  ο μ  ΰ τ η Β α σ ι λ ε ί ο υ.

«Σεβασμιώτατε,
Κύριε Νομάρχα, Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες κα! Κύριοι,

Α ναμφισβήτητα ή σημερινή συγκέντρωσις λόγω τού χαρακτήρας της
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καί τοΰ σκοπού διά τόν όποιον συνήλθε, δέν ιέπιτρέπει τούς λόγους, τουλάχι
στον τούς (μακροσκελείς. Είναι αφιερωμένη ιείς τάς πράξεις. ’Ήδη, ό αξιότιμος 
κατά πάντα κ. ’Αρίστιππος Γεννάδιος έχει πληροφορήσει καί παλαιότερον 
τούς συμπολίτας του (διά τό γόνιμον έργον τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρον®. 'Ό μω ς 
ασφαλώς θά ύ,φίστανται καί πλεΐστοτ όσοι είς τούς οποίους είναι άγνωστον 
το εργον αυτό. 'Υπάρχουν ακόμη καί ‘μερικοί άλλοι οί όποιοι αντιλαμβάνονται 
μέν τήν δράσιν αυτήν τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» όμως είναι ακαθάριστες οί γνώ
μες τους καί οί ιδέες τους περί αύτοΰ. Γ ι’ αυτούς όλους είναι ανάγκη νά 
πούμε λίγα λόγια περί τοΰ «Θρακικεΰ Κέντρου» ώστε νά μήν ύπάρχη μήτε 
άγνοια μήτε άιμφισβήτησις.

"Υστερα άπό τήν Μικρασιατική καταστροφή, καί τήν έκκένωσι τής ’Α 
νατολικής Θράκης από τούς "Ελληνας κατοίκους της, βρεθήκανε οί πατέρες 
μας νά (αντιμετωπίσουνε ένα διμέτωπο φοβερό αγώνα: Τόν άγώνα γιά τήν 
ζωή ,καί τόν άγώνα τής εθνικής ΰποστάσεως καί (αξιοπρέπειας. 'Υπήρξαν νι- 
κητσί καί στά δύο αυτά πεδία τής μάχης- έζησαν καί ρίζωσαν όπου έστάθη- 
σαν ,καί μέ βοηθό τήν άνάμνησι καί τόν Θεό στήλωσαν ότι πνευματικό είχαν 
καί κοίταξαν τό τί τούς έμενε καί τί τούς έπρεπε. ’Έ τσ ι είς όλε τόν κόσμο 
ιδρύθηκαν ποικίλα ό,σα σωματεία καί οργανισμοί προσφύγων, μέ σκοπό τήν 
διάσωσι τής παραδόσεως. Οί Θράκες δέν ύστέρησαν διόλου σ’ ,αύτό τόν 
τομέα, κάθε άλλο- μάλιστα έκεϊνοι πού άφησαν στά χέρια τών Τούρκον τήν 
άλλη, δίδυμη αδελφή τούτης τής Θράκης, τήν ’Ανατολική. 'Η  άνάμνησις καί 
ή έντονος νοσταλγία δέν τούς άφησε ήσυχους. Τούς τριβέλιζε καί τούς ώδή- 
γησε έκεί πού (έπρεπε. ’Έ τσι λοιπόν, πριν ιάπό 40 χρόνια περίπου, ιδρύθηκε 
στήν ’Αθήνα τό «Θρακικό Κέντρο», άπό έξέχουσες Θραικικές φυσιογνωμίες 
τοΰ καιρού έκ,είνου. Μέσα σ’ αύτούς υπήρξε μιά ζώσα, φλογερή φυσιογνωμία, 
έξέχουσα προσωπικότης τής Ελληνικής κοινωνίας, υπουργός πεντάκις, υπήρ
ξε καί ιέσωτερικών καί ιέπί τής υπουργίας του μάλιστα έγινε ή Ξάνθη νομάβ, 
τό δέ διάταγμα ύπεγράφη στή γρήγορα, ιστό πόιδι, έκεί στήν πλατεία, καί 
αυτός υπήρξε ό Ραιδεστηνός τήν καταγωγή κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, ό νυν 
πρόεδρος. ’Απ’ τήν πρώτη στιγμή άνέλαβε τό εργον .αυτό ώς πρόεδρος τοΰ 
σωματείου αύτοΰ. 'Υπήρξε ό άνεγνωρισμένος πρόεδρος όπου έπί τεσσαρά
κοντα έτη κατηνάλωσε όλη τήν ζωτικότητά του διά τήν προκοπή, τοΰ Θρα^ 
κικοΰ Κέντρου, καί κατώρθωσε θαύματα. Μερικά δέ ιάπό τά έξέχοντα μέλη 
υπήρξαν, ό Στυλιανός Γονατάς, ό Σοφοκλής Σοφούλης, ό Χρηστός Τσοΰν- 
τας, ό περίφημος (αρχαιολόγος, καί πολλοί άλλοι, τούς οποίους δέν έχει προχεί
ρους ή μνήμη μου. Ό  αρχικός σκοπός τοΰ σοειμαιτιείου ύπήρξεν ή άπό πάσης 
πλευράς έρευνα τής αρχαίας καί νεωτέρας ίστοιρίας τής πατρίδος μας Θρά
κης καί ή έκδοσις καί ή κυκλοφορία τοΰ συγγράμματας τά «Θρακικά» ειίς τό 
όποιο ιθά κατεχωροΰντο πάντα τά  μελετήματα επιστημονικά, ιστορικά, λαο- 
γρ-αφικά. Κ αί δ ι’ αυτής όλης τής 'εργασίας κατωρθώθη, άφ’ ένός μέν ή διαιτή-
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ρησις τής παραδόσεως και άφ ’ ετέρου τής μετ-αδόσεως είς τούς συμπολίτας 
μας καί μάλιστα είς τούς νεω-τέρ-ους διά να πληρ-οφοριοΰνται περί τής πα
τρίδας των Θράκης. ’Ακόμη δέ νά γίνη πολύτιμος οδηγός είς τούς ιστορικούς 
καί άλλους ανθρώπους τών γραμμάτων οί όποιοι -θά ήθελον ν’ ασχοληθούν -μέ 
τήν Θράκη. Ή  έκδοσις άρχισε τό 1.927 καί μέχρι σήμερον έχουν κυκλοφο
ρήσει ι38 τόμοι άπό τούς οποίους πολλοί είναι άνω τών 3.20 σελίδων, δπως 
είναι τό σύνηθ-ες τής ΐέκδόσεως. Αυτές οί εκδόσεις υπήρξαν ένας άθλος. ’Έτσι 
συνέλεξε υλικό καί -έπεμελήθη τής -έκδόσεως πλέον τών 15.000 σελίδων, ή δέ 
δαπάνη -τών εκδόσεων -αυτών υπερβαίνει τό ποσόν τού 1.500.000 δρχ. περί
που. Κ αί ή ιέ-ργασία -αυτή άνεγνωρίσθη παντού καί ύπό πάντων, καί κατά 
πρώτον ιέ-β-ροοβ-εύθη άπό την ’Ακαδημία ’Αθηνών, κατόπιν δέ άπό τήν έν Πα- 
ρ-ισίαις 'Εταιρείαν πρός ιένίσχυσιν τών Ελληνικών -σπουδών, από όργανώσεις 
καί εφημερίδας τής ’Αμερικής καθώς καί άλλων ξένων καί εντοπίων οργα
νώσεων. Έπηνέθη δέ καί άπό τού βήματος της Βουλής ως μία άπό τάς πλέον 
σημαντικός και πρωτοπόρους -μεταξύ τών διαφόρων ομοιογενών σωματείων, 
τά -δποϊα, ούτε τό έν τέταρτο τοΰ -έκδοτικού αύτοΰ όγκου δέν κατόρθωσαν μέ
χρι -οϋδε νά προσεγγίσουν.

Είναι χαρακτηριστικό αύτό τό -δποϊο έλεγε ό μακαρίτης ’Αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών Σπυρίδων ό όποιος προΐστατο ’Ηπειρωτικού σωματείου μέ τόν ΐδι-ο 
σκοπό πρός τόν πρόεδρον τ-ού «Θρακικοΰ Κέντρου». «Βρέ πώς τά καταφέρ
νετε' ιέσείς καί μείς δέν μπορ-οΰμε». Αύτό υπήρξε τό μυστικό. Πλεΐσται όσες 
«κόμη -σπουδαίες προσωπικότητες έπήνεααν καί -συμπαρ-εσ-τάθησ-αν στό υψηλό 
έργο άπό τοΰ μακαρίτου ’Ελευθερίου Βενιζέλου -μέχρι τοΰ νΰν προέδρου τής 
Κυβερνήσεως, Θ ά ήταν κουραστικό νά άραδιάσω- τόσα ποΑ-λά ονόματα, θά -α
ναφέρω μόνον ένα, -λόγω τής περιπτώσεως, τής θλιβερός περ-ιπτώ-σεως. Είναι 
τό τηλεγράφημα πού -έστειλε στό «Θρακικόν Κέντρ-ον» ό .μακαρίτης πλέον υ
φυπουργός Παιδείας Λουκάς ’Ακρίτας:

«Ά θήναι, 10.6.1964. Φίλιππον Μανουηλίδην, Πρόεδρον 
Θρακικοΰ Κέντρου-— -Β-ου-λής 20, ένταΰθα.

Τιμώ καί θαυμάζω έικδοτικήν άλλά καί γενικωτέραν πολιτιστικήν 
δράσιν Θρακικοΰ Κέντρου. Είθε υπήρχαν πολλά -ανάλογα κέντρα διαψυ- 
λάξεως καί προβολής πατριωτικών μας παραδόσεων. ’Εντός πλαισίου 
σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων,, ηύξησ-α έπιχορήγησιν πρόθυμος 
παρ-αστώ είς περαιτέρω προσπάθειαν σας. Ε ίς σεβαστόν πρόεδρον καί 
παλαιόν συνεργάτην καί άπαντα μέλη τ-οΰ Θρακικοΰ Κέντρου εγκαρ
δίους εύχάς.

Υ φυπουργός Έ θν . Π αιδείας Λ Ο Υ Κ Η Σ Α Κ Ρ ΙΤ Α Σ » .
’Ακόμη αναφέρω καί τό παρακάτω τηλεγράφημα τοΰ αντιπροέδρου τής 

Κυβερνήσεως κυρίου Στεφάνου Στεφανο-πούλου.
« Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ  
Κ Α Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Σ Υ Ν Τ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ



296 « θ Ρ A Κ I Κ Α »

Ά θη να ι 17.8.1964
’Αγαπητέ κ. Μανουηλίδη,

Έλαΐδον τήν άνακοίνωσιν τήν προς τά μέλη τού συλλόγου σας τήν 
όποιαν και άνέγνωσα μετά προσοχής.

Σ ά ς συγχαίρω διά τήν δλην μέχρι σήμερον επίτευξίν σας εις τούς 
φιλανθρωπικούς και πνευματικούς τομείς τού τόπου σας και σάς εύχο
μαι m l  είς τό μέλλον εύόδωσιν τοΰ έργου σας.

Μέ φιλικούς χαιρετισμού;
Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ  ΣΤΕΦΑΝΟίΠΟΤΛΟΣ 

Ά ξιότιμαν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον τού Θρακικοΰ Κέντρου·— 'Βουλής 20, Ενταύθα».

’Έτσι λοιπόν μέ εύλογον ίκανοποίησιν ιδυνάμειθα νά ίσχυρισθούμε ότι 
εκείνα πού έπετεύχθησαν ύπερέβησαν τάς προσδοκίας τών πρώτων ιδρυτών. 
Καί είς τάς εκδόσεις αύτάς έγραψαν σπουδαίοι (επιστήμονες, 'Ιστορικοί, ’Αρ
χαιολόγοι, καθώς καί Λαογράφοι. ’Α ρχής ποιούμενης άπό τόν Χρήστον Τσοϋν- 
τα, τόν Κωνσταντίνον Χατζόπουλσν, τόν Νικόλαον Πολίτην, τόν Εύλόγιο Κου- 
ρίλα, τόν Γερμανόν Σάρδεων, τόν Μυστακίδην, τόν Μπάλάν ον, τόν Κουρτίιδην, 
τόν Άποστολίδην καί πλευστών άλλων.

Ο ί 88 τόμοι έν κατακλεΐδι, είναι ό πρώτος τομεύς. Σ έ  λίγο έκδίδεται ό 
39ο; καί 'έχομε εντολή νά «νακοινώσωμεν ότι πάσα ιέργασία πού άφορφ τήν ’Ε 
λευθέρια καί σκλάβα Θράκη, 'άπό Θράκας ή μή δύναται νά δηιμοσιευΟή είς 
τάς έκδόσεις αύτάς χωρίς κανέν 'έξοδον καί ιμέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν τού 
Προέδρου.

Δεύτερος τομεύς ό όποιος ξεκίνησε ήτο ή γνωριμία καί ή σύσφιγξις τών 
Θρακών μελών τού Σωματείου· καί ή ιέπαφή μέ τήιν ζώσα παράδοσι τής Θρά- 
κης. Τούτο 'έπετεΰχθη διά τών διαλέξεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων καί 
έκδρομών, καί σ’ αυτόν τόν τομέα έγιναν θαύματα. Τουλάχιστον στήν ’Α
θήνα όλοι οί Θράκες γνωρίζονται καί άλληλαβοηθούνται μεταξύ των. Διά τού 
«Θρακικοΰ Κέντρου» καί δι’ αυτού τού τρόπου, ήλθαν σ’ 'επαφή καί άνεκαλύ- 
φθησαν καπά τήν διάρκεια τών διωγμών, συγγενείς οί όποιοι ήσαν χαμένοι. 
'Ό μω ς τό «Θρακικόν Κέντρον» άντιμετωπίζον τήν δυστυχία καί τάς δυσχε- 
ρείας εναντίον τών όποιων παλεύουν είς τά διάφορα χωριά τής Θράκης ή καί 
αλλαχού διεσπαρμένοι Θρακιώτες καί διά νά μετριάση εν μέρει έστω, μέ τάς 
δυνάμεις του καί τό είς τήν αλλοδαπήν ρεύμα μεταναστεύσεως, προ; έξεύρε- 
σιν έργασίας, δι’ άποφάσεως της Αιοικήσεώς του τής 12ης Φεβρουάριου 1963, 
έπεξέτεινε την δράσιν του κάί ·είς νέον τοιμέα εύποιΐας.

’Έτσι άρχισαν κατά πρώτον α ί προικοδοτήσεις. Λιά τόν σκοπόν αύτό 
δημιουργήθησαν σέ διάφορα σημεία τής Θράκης, ιάλλά καί τής Μακεδονίας, 
όπου υπάρχουν Θράκες, Ιπιτροπαί, ίνα διά τών επιτροπών αυτών, κινή-
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ται καί ελέγχεται ή πραγματοποίησις τών προικοδατήσεουν σέ πραγματικά 
πτωχές έντιμες κα'ι άρτι νυμφευμένος νεανίδας, τών περιοχών αυτής. ’Έτσι 
συμβαίνει σήμερον νά ύφίστανται έπιτροπαί, εις τήν ’Αλεξανδρούπολιν, Κο
μοτηνή, Ξάνθη, Διδυμότειχον, Σουφλίον, Ό ρεστιάδα, Ρύζια, Έδ'εσσα, Δράμα 
καί καταβάλλονται πρασπάθειαι νά δημιουργηθίούν είς τήν Σταυιρεύπολιν, Σ α 
μοθράκη* Θάσίο, Χ,ρυσούπολι, Θεσσαλονίκη, Βέρροία, Σάππας, Καρδίτσα, 
Γρεβενά καί Κοζάνη. Τά μέλη τής επιτροπής, έχουν άνέλθη είς εκατοντάδας 
καί συνεχίζονται καθημερινώς οί εγγραφές. Μέλη είς τάς επαρχίας έγγρά- 
φονται μέ τήν συμβολική συμμετοχή τής άσημάντευ καταβολής 60 δρχ. έτη
σίως, ως συνδρομής, δίδεται κατ’ αντιπαροχήν πάντα κάθε έτος άνά εΐς τό
μος, ή καί δυο έξ έ,κάσ.της ιέκδόσεως καί επίσης προωθούνται καί παλαιό- 
τεροι τόμοι, τιμής ένεκεν. Κάθε τόμος δέ κοστίζει πλέον τών εκατό δραχμών. 
’Έτσι προωθείται ή διάδοσις τοΰ Συγγράμματος καί ή έξασφάλισις καταλ
λήλου ύλης προς δημοσίευσιν εις περιοχάς έκδόσεως.

Ά λλά ό κυριώτερος σκοπός τής ίδρύσεως τών ιέπιτροαών τούτων, ώς 
άνέφερα είναι α ) ή έξεύρεσις καί ή έπιλογή καταλλήλων προσώπων, ήτοι 
νεανίδων, ίχΙ όποΐαι διαμένουν είς τά χωρία, άπό έτών, ή προσφάτως μνη- 
στευμένων, διά τής παροχής δώρου γάμου μέ δρχ. ΰ.ΟΟΟ χιλ. έναντι προσκο- 
μίσεως ληξιαρχικής πράξεως γάμου, καί δικαιολογητικών, ή διά τής αίτή- 
σεως πιστοποιητικού Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας καί ίερέως, οίτινες 
νά βεβαιούν τήν ηθικήν ύπόστασιν τής νεάνιδος καί τής οικογένειας της κα
θώς καί πιστοποιητικόν απορίας, β) Ή  χορήγησες είς τελειόφοιτους μα
θητάς Γυμνασίων «ρρενας ή θήλεις, καταγόμενους έκ Θράκης καί επιμελείς, 
άνά δρχ. 2.00Ό είς έκαστον, ώς βράβευσις κατόπιν ύποδείξεως τού Γυμνα
σιάρχου καί τού οικείου καθηγητικού (συλλόγου, καί ιμέ απαραίτητον έγκρι- 
σι,ν καί πάλιν τής τοπικής επιτροπής τού «Θρακικού Κέντρου».

Μ έχρι στιγμής έχουν προικεδοτηθή είς όλόκληρον τήν Θράκην άπό τό 
19G3 καί εντεύθεν 29 κορίτσια καί έχουν ιβραβευθή 17 έκτος τών σημερινών 
παροχών έν Ξάνθη δηλαδή G προικοδοτήσεις καί .3 βραβεύσεις, "Ολα 'αυτά 
έχουν έπιτευχΟή άπό τό νοικοκυρίστικο οικονομικό πνεύμα τής διοικήσεως τού 
«Θρακικού Κέντρου» τό όποιον έχει κατορθώσει νά περιορισθούν οί δαπάνες 
διοικήσεως είς τό δυνατόν έλάχιστον, 'δπου τά πάντα γίνονται μέ έπαινετήν 
λιτότητα. Ούδείς πληρώνεται έκτος μιας γραμμιατέως ή όποια τακτοποιεί τόν 
όγκο·.· τής .αλληλογραφίας καί έχει συμπτΰξει την αποθήκη καί τό γραφεϊον, 
ό>στε τό ένοικων νά είναι έλάχιστον. ’Έ τσι λοιπόν καί τά έσοδα νά ανέρχον
ται, τό δέ ποσόν τών καταθέσεων έχει διπλασιασθή άπό τριακοσΐας χιλιάδας 
είς έξακοσίας καί τοιουτοτρόπως νά διατίθενται κατ’ έτος άπό διακοσίας πεν- 
τήκοντα έως τριακοσίας χιλιάδας δραχμάς διά τήν έκδοσιν τών «Θρακικών» 
καί ίδιά τήν εύποιΐαν ή όποια φθάνει είς τό ποσόν τών διακοσίων πεντήκοντα 
περίπου χιλιάδων.
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’Ακόμη λησμόνησα νά πώ πώς συμπαραστέκεται είς -διάφορα φιλαν
θρωπικά Σωματεία καί ενισχύει ιδρύματα. Τήν ένίσχυσιν έν Ξάνθη θά έπι- 
λέξη ό Σεβααμιωτατος.

Π αρ’ δλας τάς αντιξοότητας καί τάς ανωμαλίας τό Θρακικόν Κέντρων
όχι μόνον δέν -έπηρεάσθη άπό τούς σάλους, άλλά συνέχισε έν ήρεμία καί
προκοπή τήν πολυετή γόνιμο -δράσιν του.

’Έ χω  νά πω δέ τοΰτο, ότι ή επιτροπή Ξάνθης, ή όποία συνΕτελέ-σθη, μό
λις προ έτους -σχεδόν εΰρε είς τό εργον αυτό κατά πρώτον τήν θερμήν ύπο- 
στήριξιν τοΰ Σεβασμιωτάτου -μας κ. κ. ’Αντωνίου, πράγμα σπάνιον δι’ άλλος 
επαρχίας, είναι έξ άλλου τό παράπονο τοΰ Προέδρου1 κ. Μανουηλίδου αύτό, 
καί τήν συμπαράστασιν τών αρχών άπό τοΰ κ. Νομάρχου1 καί κ. Δημάρχου μέ
χρι καί τών διαφόρων υπαλλήλων καί -έξεχόντων προσώπων τής Ξάνθης.

’Έ τσι σέ έλάχιστον χρονικόν διάστημα τά μέλη έφθασαν καί πέρασαν τά
150, καί υπάρχει καί προοπτική. Διότι όσο αύξάνομεν σέ μέλη, τόσοι1
αυξάνουν καί οί χορηγήσεις άπό τό «Θρακικόν Κέντρον». ’Ακόμη έχω νά 
προσθέσω, ότι 'έκτος τών σημερινών χορηγήσεων θ'ά ακολουθήσουν καί άλλες 
κατά τό τρέχον έτος διότι τά σημερινά τά 2)\3 τουλάχιστον, άνήκουν ειίς τό 
διελθόν έτος.

Αύτό είναι έν όλίγοις, τό μεγάλον εργον τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου».
Ή  ευχή μας είναι νά συνεχισΟή μέ τόν ίδιο ζήλο τό είς άνάμνησιν τής 

πολύπαθους καί άλησμενήτου πατρίδας μας Θράκης, εργον μας μέ πάσαν 
δυνατήν επέκτασιν καί άνοδον, άπηλλαγμένο, όπως μέχρι τοϋδε, άπό διαφωνία 
καί άμέτοχον είς αναμίξεις φανατικών καί ολέθριων κομματικών διενέξεων.

*Ας μοΰ έπιτραπή νά ευχηθώ είς τόν "Τψιστον όπως ένδυναμώνει τό 
έργων αύτό τοϋ «Θρακικοΰ Κέντρου». Καί όπως ή Π ατρίδα μιας 'Ελλάς γενι- 
κιότερα καί ή Θράκη είδικώτερα, μέ όμόνοια καί -συνεργασία τών σκοπεμέ
νων τέκνων της, παρακάμψη τάς σημερινάς κρίσιμους δυσχερείας καί εύρη 
τόν δρόμον τής ποθητής ηρεμίας, τής προόδου, τής ευημερίας καί τής έκπλη- 
ρώσεως τών Εθνικών μα-ς πόθων.

Σ ά ς ευχαριστώ διά πήν τιμήν πού μάς -έκάματε προ-σερχόμενοι».

«Λόγος ιδιηγη,ματικός καί εγκωμιαστικός είς τούς Ά γ ίευ ς  ΙΙέντε νεο- 
μάρτυρας, τούς έκ Σαμοθράκης. —  Έγρά,φη υπό τοΰ μοναχού ’Ιακώβου 
Ίβηρίτου (Μετόχιον "Αγιος ’Αθανάσιος Σαμοθράκης), εν έτει 1843. 

«Άλλά ταΰτα πάντα ποιήσουσιν ϋμίν διά τό ό'νομά μου,
'Ό τ ι ούκ οϊδασι τόν πέμψαντά με».

Τήν κατωτέρω ύλην μάς άπέ-στειλεν ό Εισηγητής τής Τοπικής ’Επιτρο
πής Σαμοθράκης, καλός φίλες τοΰ Σωματείου ιμας κ. Γ. Λενούδιας, τήν ό
ποιαν καί παραθέτομεν:

Μαρτυρικήν πανήγυριν Σήμερον, ευλογημένοι Χριστιανοί, ιέπιτελεΐ γη-
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θοσύνως ή άγία τοΰ Χριστού ημών ιέκκλησία. Μαρτύρων μνήμη άγει καί αν- 
■0τς λέγω ό Χριστώνυμος τοΰ ,Κυρίου λαός, χαίρων λίαν καί ευφραινόμενος, 
ού μόνον είς τούτην τήν θεόσωστον νήσον Σαμοθράκης έκ τής όποιας έβλά- 
στησαν ως ρόδα τερπνά καί αμάραντα ο! καλλίνικοι, ουτοι νεολαμπείς πέντε 
μάρτυρες. Ά λλά καί απανταχού οί ευσεβείς φιλομάρτυρες πλουτήσαντες πρεσ- 
βευτάς 'διάπυρους, καί Ιατροί, παθών αμίσθους, καί έν κίνδυνοι; ετοίμους βοη
θούς καί άντιλήπτορας.

Διότι καιθό>ς ό δρώμενος αυτός ουρανός λαμπρύνεται, καί στολίζεται μέν 
άπό τόν χορόν τών άστέρονν, καί ιάπό τήν ανατολήν τοΰ μεγάλου φωστηρος 
ήλιου ιέγκαλλωπίζεται καί φαιδρύνεται. ’Έ τσι καί ό νοητός ουρανός, ή τοϋ 
Χριστού έκκλησία λέγω.

Ά γάλλεται μέν, .καί χαίρει σφόδρα. Καί δ ίδιος Θεος δοξάζεται έν 
ταΐς μνείαις τών Α γίω ν αυτού, —  ώς φίλων αγαθών, καί πιστών αύτ.'ύ χρη- 
ματισάντων. ’Επειδή καί αυτοί οί αείμνηστοι κατεφρόνησαν καί άφήκαν διά 
αγάπην αύτού, κόσμον, καί τά εγκόσμια, δόξαν, τιμήν, πλούτον, τρυφήν καί 
άπόλαυσιν καί αυτού τού σώματος, καί ζωήν. Διά νά κερδίσωσιν μόνον αυτόν 
τόν Χριστόν τόν αληθινόν Θεόν ημών, καί τήν ουράνιον Βασιλείαν του καί 
αιώνιον μακαριότητα τών δικαίων.

Διά τούτο καί ύπέμειναν διά τήν αγάπην του οί γενναίοι τω δντι καί 
άθλαφόροι μάρτυρες, τοιαύται πάνδεινα κολαστήρια. Μάλιστα είς τούτους τους 
έσχατους χρόνους όπου έφθάσαμεν οί ταλαίπωροι, καί εύρισκόμεθα δλως δι’ 
δλου είς τά φθαρτά καί μάταια άποβλέποντες, καί διά τά μέλλοντα αιώνια 
αγαθά ποσώς δέν μάς μέλλει, Ά λλ’ ούτοι οί αοίδιμοι τω δντι καί τρισμακά- 
ριοι, δέν εμποδίσΟησαν ούτε ιάπό καιρικά; περιστάσεις, ούτε άπό σωματικήν 
ήδιπάθειαν ένικήθησαν, άλλ’ {ομολόγησαν τήν καλήν δμολογίαν ενώπιον τυράν
νων ωμότατων θηριονύμων ανθρώπων. Φέράντες είς χεΐρας αυτών τά ερυθρά 
ίμάτια τής υπέρ αύτού σφαγής, καί χύσεως τού αίματος. Καί έχοντες είς 
τάς κεφαλάς των στειφάνους όλολαμπεϊς. Τήν κατά τού διαβόλου δηλαδή, καί 
κόσμου, καί σαρκός αυτών νίκην μιμηΟέντες δσον τό δυνατόν οί μακάριοι, 
αυτόν τόν διδάσκαλον, καί σωτηρα πάντων Κύριον, καί Θεόν κινούμενοι ύπό 
τού πρός αυτόν διάπυρου αύτών πόθον, καί θερμότατης αγάπης.

Διότι μή δειλιάσαντες ποσώς τούς θηριωδέστατους εκείνους εχθρούς των 
καί διώκτας τής αληθούς ημών πίστεως· ούτε τά  τρομερότατα εκείνων, καί 
αλγεινά κολαστήρια. Ά λλά παραδόντες θαρσαλέως εαυτούς, τοΐς ανήμεροι; 
καί άγριωτάτοις εκείνοις τυράνναις, καί ώμοτάτοις βασανισταΐς. Καί ύπομεί- 
ναντες μεγαλοψύχως βάσανα πικρότατα, στρεβλώσεις ποικίλας, καταπέλτας 
φοβερά;. "Ωστε δπού μόνον νά τά βλέπη τινάς, καί να τά  άκούση είναι φρι- 
κτόν καί τρομερόν.

Διά τούτο καί δ Κύριος δικαίως τούς ήγάπησε καί τούς έδόξασε διαφε-



300 « Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α »

ρόντως ώς μεγίστους ήρωας" καί χαίρει μάλλον επ’ αύτοΐς ώς ό Ιδιος φανε
ρώνει διά τοΰ θεολόγου Ίωάννου είς τήν -αύτοΰ Άποκάλυψιν.

'Ό τ ι ή ;πάλις ή αγία εκείνη ή μήτηρ τών πρωτοτόκων ήτο τεθεμελιω- 
μένη έπί τόν ’Ίασπιν ήτοι άνω τών αλμάτων καί πληγών τών μαρτύρων.

Κ αί, ότι δ ι’ αυτών —  τών μαρτύρων δηλαδή —  κοσμείται δμοΰ, και 
τό ίδιον πρόσωπον αύτοΰ τοΰ Θεοΰ. Έμάθετε τήν ύπερβάλλουσαν πρός τούς 
μάρτυρας τοΰ Θεοΰ αγάπην, άσόγκριτον τιμήν, καί μεγαλειότητα. Κ αι δ 
προφήτης Ή σαΐας λέγει περί αύτών τών μαρτύρων. Καί εστε Κύριος εις Ο

νομα αύτοΐς, καί είς σημεΐον αιώνιον. Σημεΐον δέ τήν κατά τοΰ διαβόλου νί
κην καί τεΰ κόσμου τούτου, γεγοννΐαν δηλαδή διά τών υπέρ Χριστοΰ πλη
γών, καί 'θανάτου αύτών έδήλωσε. Ιναί δ Φίλων δ Καρπάθιος γράφει δτι 
όρμίσκοι καί ομοιώματα Χρυσίου είναι τά μαρτύρια, καί υπέρ Χριστοΰ κολα
στήρια τών άγιων μαρτύρων. "Οιθεν καί δικαίως προισκυνοΰνται παρά πάν
των τών πιστών, ήμνολογοΰνται καί πανηγυρίζονται έτησίως απανταχού λαμ- 
πρώς, ώς φίλοι άρισται τοΰ Κυρίου καθώς καί σήμερον έορτάζονται οί πεν- 
ταυγεΐς ούτοι νεομάρτυρες, δπου έτίμησαν καί έδόξαισαν τήν πατρίδα τους 
ΣσαοΟράκην, τήν πρώτην «σημον καί άνωνόμαστον, νΰν δέ. δι’ αυτιών παν- 
ταχοΰ έπίσημον, καί δνομαστήν γενοιμένην.

Ά ς  άρχίσωμεν ούν έξ αρχής τήν γλυκυτάτην διήγησιν τοΰ φριχτού 
αυτιών μαρτυρίου πώς έγινεν άπ’ άρχής, τίνι. τρόπω ήγωνίσΟησαν, καί γεν- 
ναίως ήρίστευσαν. Καί διά τοΰτο ιέδοξάσΟησαν μέν έκ Θεοΰ καί τιμιόνται 
άπό ήμάς καί έορτάζονται. σήμερον. Ούτοι οί καλλίνικοι πέντε μάρτυρες Μα
νουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος καί νεώτερος Γεώργιος, ήσαν γεννήματα καί 
θρέμματα ταύτης τής νήσου Σαμοθράκης, δ δέ Μ ιχαήλ κατήγετ» άπό τήν 
περίφημον Κύπρον, δντιες δέ νέοι τήν ηλικίαν, συνέβη κατά τό .1821 έτος, ή 
Ορυλουμένη εκείνη έπανάστασις, δτε καί ή νήσος αυτή Σαμοθράκη, ήχμαλω- 
τίσθη έλεεινώς, έλθόντων άπό Άβύδου, Τενέδου καί άλλων τόπων ’Αγαρηνών, 
καί φονευσάντων τούς χριστιανούς κατοίκους Σαμοθράκης, τάς δέ, γυναίκας 
καί παιδιά ανήλικα ήχμαλώτευσαν, καί διεμοίρασαν είς ’Ανατολήν, Ευρώπην, 
καί Αίγυπτον. Τότε δή καί αυτούς τούς τέσσαρας αίχμαλωτεύσαντες δμοΰ μέ 
τόν ,Μιχαήλον, δστις ήτο ηλικιωμένος, ιάλλά φοβηθείς τόν θάνατον, καί φι- 
λοψυχήσας (έξώμοσεν έλεεινώς. Τούς δέ τέισσαρας παΐδας πωλήσαντες είς 
Τούρκους, τοτις Ιτούρκησαν καί δ μέν Μανουήλ πωληθείς είς Αίγυπτον, έδόθη 
εις σχολεΐον ’Αγαρηνών, καί |μα'0ε τήν ’Αραβικήν διάλεκτον, καί γράμματα, 
καί έγυμνάσθη είς τά βιβλία τών ’Αγαρηνών αρκετά.

Ά φ οΰ δέ έγινεν Ειρήνη, καί ή Ελλάς ήλευθερώθηι, καί οί αίχμαλωτι- 
σθέντες Χριστιανοί, άλλοι μέν ήλευ'θεροϋντο·, έτερειι δέ. φεύγοντες κρυφίως 
άπό τούς ασεβείς, ήρχοντο είς τούς τόπους τών Χριστιανών*, καί έχρίοντο, καί 
ήνώνοντο τοΐς Χριστιανοϊς. Τότε καί ούτοι οί πέντε έπέστρεψαν είς Σαμοθρά- 
κην καί έπαναλαβόντες τά πατρικά των κτήματα, ήνώθησαν μέ τούς Χρ ιστία-
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νούς, m l ιέχριστιάνιζον. Άλλ’ επειδή και έγνώσθησο&ν είς πού; Τούρκους τού; 
έγκατοίκους Σαμοθράκης, καί αυτοί έδηλαποίησαν εις τούς άλλους Τούρκους 
τής Θράκης. Ό  καπά καιρού Α γάς και ιΚαδής, φοβερήσας αυτούς, λαβών 
τόν .ικανόν άπό χρήματα , απέλυσαν αυτούς ιέλενθέρονς. ιΚαί πάλιν μετά τήν 
έναλλαγήν τών 'ηγεμόνων, τά αύτά έπασχον, και ιμέ ζημίαν πολλών χρημάτων 
έλυτρώνπντο. Ο ί δέ χριστιανοί έγκάτοικοι τής νήσου, έσυμβούλευον αυτούς νά 
άναχιορήσουν είς τήν Ελλάδα, μήπως και κινδυνεύσωσι τήν ζωήν των εκεί ώς 
γνωοθέντες άπό τούς ασεβείς. Άλλ’ οι ευλογημένοι ούτοι 'δέν ήθέλησαν νά 
άναιχωρήσωσι μόνον άπεψάσισαν —· όμογνώμως, ανίατος, καί ήθελον 6ια- 
σθώσιν ιάπό τούς ασεβείς νά μαρτυρήσουσιν τήν καλήν ομολογίαν, καί άπο- 
Οάνουσι διά τήν Χριστόν, καθώς καί ιέγένετο.

Ό  δέ άρχιερεύς Τραϊανουπόλειυς, 'επίτροπος τής Μαοωνιείας, άποδημοΰν- 
τος τότε τοϋ ιΜαρωιιείας είς Βασιλεύουσαν, και εχων τήν έπΐσκεψιν δλης τής 
έ.ταρχίας, καί αύιής τής νήσου Σαμοθράκης, έσυμβούλευε καί αυτός τούς 
μάρτυρας να άναχωρήσωσιν ίνα μή κινδυνεύσωσιν, καί επειδή άπήλθεν είς 
Βασιλεύουσαν δι’ αναγκαίας υποθέσεις του ήρώτησε τόν από Σερρών Γίανα- 
γκότατον Πατριάρχην κύριον Γρηγόριον, ιέάν έδύνατο νά ύπερασπισθή τούς 
μάρτυρας, έν καιρώ βίας τών ασεβών, πρός τόν όποιον άπεκρίθη ό Πατριάρ
χης, δτι ή έκκλησιά ώς υποκείμενη ούσα είις ιτόν ζυγόν τής δουλείας ούδεμίαν 
βοήθειαν ιέδύνατο νά δώση είς τοιούτους εξωμότας καί φοραιΟέντας υπό τών 
ασεβών, άλλ’ ή μόνη σωτηρία αυτών είναι, εάν θελήσωσιν νά άναχωρήσωσιν 
έκεΐθιεν τάχιστον, πρίν ή θυσιασθώσιν. Ταύτην τήν συμβουλήν άνήγγειλεν ό ρη- 
Οείς ιέπίσκοπος Τραΐαναυπόλεως, «Ις τούς μάρτυρας, επανελθών ιάπό Κωνσταν- 
τινούπολιν.

Έν Ιέκείνω τώ χρόνφ έλαβε τό κατηλίκι τής Μάκρη; κωμοπόλεως κά
ποιος σκληρός Άπτηραχμάν έφέντης λεγόμενος, ώμος καί απάνθρωπος καί 
ζηλωτής άκρος τής τ:ϋ 'Μωάμεθ θρησκείας, δστις έχων καί τήν κυριαρχίαν 
τής Σαιμοθράκης ύπό τήν έξουσίαν αύτοΰ, επέρασεν ιέκεΐ διά νά συνάξη τά 
δικαιώματά του από τήν νήσον, πρός τόν όποιον έπροδόθησαν παρά τών ασε
βών οί μάρτυρες τούς όποιους καλέσας πρώτον’ άρχισε νά τούς συμβουλεύη 
ιμέ ιλαρόν πρόσχημα ό δόλιος, ότι δέν ήτο είς αυτούς πρέπον νά άφήσωσι τήν 
λαμπράν θρησκείαν τών Αγαρηνών όπου κρατεί πανταχόθεν καί Βασιλεύει, 
τήν όποιαν έδέχθησαν, καί εδιδάχΟησαν καί αυτοί, καί νά  ιέπιστρέψωσιν είς τήν 
τών Χριστιανών θρησκείαν, ύπακειμένην είς -αυτούς οϋσαν καί άσημον καί 
μάλιστα όπου φέρνει κίνδυνον κ&φαλικόν είς αυτούς ιέάν έπιμείνωσιν είς τό 
πείσμα των, καί δέν ύπακούσω-σιν καί μάλιστα όπου καί αυτός νά τό σιωπήση 
δέν δύναται —  ώς έλεγεν —  δτι κινδυνεύει άπό τούς πασάδες όπου τόν έκυ- 
ρίευον.

Πρός ταΰτα οί μάρτυρες όμοφώνως τοΰ 'άπεκρίθησαν, ότι, ημείς Χρι
στιανοί εΐμεθα άπό τούς πατέρας μας, καί μέ τό νά ήχίμαλωτίσθημεν άνήλι-
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κοι, δυν-αστικώς μάς ίέτ-αύρκησαν οί ’Αγάδες μας. Τώρα -δμως όπού εγνω-ρίσα- 
μεν τό συμφέρον μας, έδέχθημεν πάλιν τήν ορθόδοξον πίστιν τών πατέρων 
μας τήν οποίαν ποσώς -δέν άρν-ούμεθα, άλλ’ εήιιεθ-α -έτοιμοι νά άπαθάνωμεν 
ολοι μας δι’ αυτήν. Ό  δέ μιαρός Καδής -βλέπων τήν τόλμην τών μαρτύρων καί 
γνωρίσας δτι -εύκολα δέν άρνοϋνται τήν πίστιν τους τότε ώρισε καί τούς έφυ1- 
λάκωσεν. Καί διά νά -παγίδευση τόν δεσπότην —  δστις -συνέπεσεν νά ε-ύρεθή 
καί αυτός εις τό Ίεύρ ι τής Σαμοθράκης —  άρχισε μέν ιμέ -υπόκρισιν φιλι
κήν νά τόν έρευνα τί έπρεπε νά κάμη είς τούς ύβριστάς τής -θρησκείας του 
νά τούς ‘θανατώση ή νά τούς άπολύση; Τ-ούτο δέ έποίει, διά νά μάθη άν δ 
δεσπότης παρακίνησε τούς αγίους, είς τό μαρτύριον. Καί ίέάν τόν έσυμβού- 
λευε νά τούς άφή-ση δήθεν καί μή τούς -θ-ανατώ-ση, νά τόν καταδικάση καί 
αυτόν ώς υπεύθυνον.

Ό  δέ Άρχιερεύς γνωρίσας τόν δόλον τοϋ τυράννου άπεκρίθη- δτι ούδε- 
μίαν ειδηισιν είχε περί τών τοιούτων. Καί δτι, είς τήν -έξουσίαν του είναι, 
είτε νά τούς θανατώση τούς μάρτυρ-ας ή νά τούς απόλυση ώς κριτής όπού 
εΐναι. Μή δυνηθείς λοιπόν δ πανουργώτατος νά άκούση άπό τόν δεσπότην 
εκείνα -δπου ιέπόθει -έμεθοδεύθη διά νά λά-βη χρήματα άπό τούς -μάρτυρας, 
καί νά άπολύση δθεν καί τό κατώρΌωσεν. Καί -απέλυσε .πρό-ς καιρόν τούς μάρ
τυρας, καί άπεράσας είς Μάκρην έκάθητο. Μετά δέ καιρόν όπού ήλ-θεν ένας 
όμόφρ-ων έκείνου τύραννος μανικός, συνωμόσας μέ αυτόν ό έπάρ-ατος εκαμε 
καί -έφεραν τούς ευλογημένους πέντε δμολο-γητάς άπό Σ-αμοθράκην μέ -βίαν. 
Καί -ευθύς όπού ήλθον έκει τήν νύκτα Ιέκείνη τούς απέκλεισαν είς σκοτεινήν 
φυλακήν, καί τούς πόδας των έκλεισαν -βϊς το ιτιμωρητικόν ξιίλον. Ή τα  δέ τότε. 
ήμερα ι τής αθεμίτου νηστείας τών Τούρκων λεγομένη-ς παρ’ αύτών ρ-εμιε-ζάν. 
Διό καί τήν ημέραν δλην έκείνην έμειναν κεκλεισμένο-ι. Τό δέ έ-σπέρας άφοϋ 
έφαγον -είς κόρον κατά τό έθος τ-ους ώρισεν δ τύραννος καί τούς έπαρρησίασαν 
έμπροσθέν τους. Καί λέγει τις -μέ πρόσωπον -σοβαρόν, όσης ήτο τό γένος Α λ
βανός, σκληρός καί απάνθρωπος.

Λέγετε μοι ποιοι έστε; καί πόθεν; άπεκρίθηισαν ο-ί μάρτυρες μέ πρό
σωπον ιλαρόν. 'Ημείς αύθέντα ήμεθα χριστιανοί -άπό προγόνων -μας, γεννη
μένοι. καί άν-ατεθραμμένοι είς τήν νήσον Σ-αμοθράκην καί έν και-ρω τής κατα
δρομής τής πατρίδος μας εφόνευσαν βαρβαρικώς ο-Ι ομόθρησκοί -σου τούς γο
νείς μας καί πωλήσαντες ημάς ώς αιχμαλώτους, παιδία όντας μικρά, μάς έτούρ- 
κησ-αν οί αύθέντες μας. Τώρα όποΰ ήλθομεν είς ηλικίαν νόμιμον, καί Ιγνω- 
ρίσαμεν τήν διαφοράν τής αληθούς ημών προγονικής πίστεως, άποιστριαιφέντ-ες 
τό σκότες τής πλάνης, ϋπεστρέΛ|>αμεν πάλιν είς τό φώς τής άλη-Οείας. Τ-αύτα 
άκούσας δ τύραννος έθυμώθ-ει όλος, καί πνέων πϋρ πρός τούς μάρτυρας λέ
γει τους. -Πώς άπεταλμήσατε ανόητοι καί κατεφρονήσατε τήν -αληθινήν πίστιν 
τών όθωμανών, ή όποια αφού σάς έχάρι-σε τήν παρούσα ζωήν, όποΰ ήσθε 
τότε διά νά -θ-ανατωθήτε καθώς καί οί γονείς σας, -σάς υπόσχεται καί μετά
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θάνατον αγαθά πολλά πανευφρόσυνα; Άπεκρίθησαν οί μάρτυρες. 'Ημείς, ώ 
ήγ.εμών, είς τό έξης δέν θέλομεν πλέον νά ζώμεν άσειβώς. Άλλά προτιμώμεν 
κάλλιον θάνατον πρόσκαιρου, παρά νά καλαζώμεθα αιωνίως ιμέ εσάς είς αιώ
νιον κόλασιν. Τά δέ ιδσα καλά καί αγαθά ιμας υπόσχεσθε, £χ®τέ τα εσείς. 
Ή  μεΐς αυτά -δέν τά ,θέλαμεν. Άλλά ιμόνον τόν Χριστόν ιμας έπιθυμοΰμεν καί 
θέλομεν. Επειδή καί ήπατήθημεν άρνηθέντες τήν αληθή τοΰ Χριστοΰ πΐστιν, 
όποΰ προξενεί ξχοήν αιώνιον τοΐς είς αυτόν πιστεύαυσι. Διά τοΰτο ομολογού- 
μεν ·σήαερον κατ’ ενώπιον πάντων δτι χριστιανοί ετμεθα, χριστιανοί έσμεν καί 
χριστιανοί θέλομεν νά ,άποθάνωμεν. Καί ιμήν ίέλπίζης ποτέ νά μεταβολής τήν 
γνώμην μας. .Είς ταΰτα θυμωθείς ό τύραννος έπρόσταξε τούς στρατιώτας νά 
φυλακώσουν τούς μάρτυρας. Κα'ι φέροντάς τους είς τήν .φυλακήν, τάς μέν 
χεΐρας των έδεσαν όπισθεν τούς ιδέ ,πόδας ήσφάλησαν είς τό ξύλον. Καί έστε
καν όρθιοι, είς δέ τόν τράχηλόν των ε&εσαν άλυσσον, καί τό μέν σώμα έκρέ- 
,ματο, οί δέ πόδες ήσαν σφαλησμένει είς τό ξύλον ελεεινόν θέαμα. Κα'ι 
ούτως ευρισκόμενοι ®ίς τοιαύτην πίκραν βάσανον έχα'ΐραν οί αοίδιμοι, καί έδό- 
ξαζον τόν Θεόν όποΰ τούς ήξίωσεν νά πάθωσι δι’ αυτόν, ψάλλοντες ύμνους 
καταλλήλους ευχόμενοι, νά τούς βοηθήση νά τελέσουν τόν δρόμον τοΰ μαρ
τυρίου καί οί πέντε .αχώριστα καί παραθαρρύνοντες ένας τόν άλλον νά ύπο- 
μένωσιν καί ηύχαρίστουν τόν Κύριον όποΰ δέν τούς άφησε νά ιάποθάνουν είς 
τήν ασέβειαν. Καί έλεγον οί μακάριοι: Μή .φοβηθώμεν .αδελφοί θάνατον πρό
σκαιροι'. Ούτε νά δειλιάσωμεν βάσανα όποΰ περνούν καί πηγαίνουσι. Τόν Θεόν 
άς φοβηθώμεν όποΰ δύναται καί μετά θάνατον νά κολάση αιώνια ταΰτα καί 
άλλα έλεγον σημπαραθαρρυνόμενοι καί ίέδέοντο τοΰ Κυρίου νά τούς άξιώση 
νά κοινωνήσουν τά άχραντα μυστήρια. Κάποιοι δέ Χριστιανοί άκούσαντες έ
ξωθεν τής φυλακής ότι Ιπόθευν νά κοινωνήσουν οί μάρτυρες έλαιβον (φροντίδα 
είς τοΰτο παρηγορήσαντες τούς μάρτυρας. Καί τό ανήγγειλαν τών προεστώ- 
των .καί τοΰ ίερέως τής κόμης καί ίάπελθόντες οί προεστοί είς τόν ηγεμόνα, 
έπροσποιήθησαν δτι έγχα λοϋσ α ν τον ιερέα δτι δέν θέλει νά πληρώ.ση δύο χρό
νων τά βασιλικά δοσίματα, καί νά βιάση νά τά πληρώση. "Οθεν ώρι.σεν ό ήγε- 
μών νά φυλαικωθή ό ίερεύς μέ τούς μάρτυρας. Καί λαβών μεθ’ εαυτού με
ρίδες τοΰ δεσποτικοΰ σώματος, έκλείσθη, .είς τήν φυλακήν μέ τούς μάρτυρας. 
Καί τήν νύκτα .εκείνην έξωμολόγησε τούς αγίους καί τούς ιέκοινώνησε τά ά- 
χραντα μυστήρια.

Μετά δέ τρεις ημέρας έπρόσταξε ό τύραννος καί εφερον εμπροσθέν του 
τούς μάρτυρας έναν πρός έναν ξεχωριστά νά έξετάση ό δόλιος. Καί πρώτον 
μέν ιέξέταζεν τόν Μανουήλ ώς ειδήμονα τής Αραβικής διαλέκτου, ειίς τά βι
βλία τής μυσαράς θρησκείας τοΰ Μωάμεθ άναγνώσαντα καί άρχισε οά τοΰ 
λέγη, (ότι νά άιφήση τήν τρέλλαν, καί νά έλθη είς τόν ίέαυτόν του, καί νά μή 
θελήση νά θανατωθή ούτως ή καν άς όμολογήση δτι είναι. Τούρκος είς τό 
φανερόν καί έπειτα άς είναι πάλι Χριστιανός. Ό  δέ άγιος πρός ταΰτα άπε-
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κρίθη μέ θάρρος δτι νά μή χάνη τόν καιρόν είς μάτην, δτι αυτός οΰτε μέ 
αλήθειαν, οΰτε μέ ,προσπαίησιν, θέλει ομολογήσει ποτέ τήν ασέβειαν επειδή 
καί άπεφάσισε νά άποθάνη διά τό όνομα τοΰ Χριστοΰ. Καί αν ήθελε νά ζή 
δέν ήρχετο θεληματικώς είς αυτόν καί 'δτι ή γνώμη καί των πέντε είναι μία 
καί ή αυτή.

Είτα έφερε καί τόν Μιχαήλον ώς γερεντότεραν καί άρχισε νά τόν κολα- 
κεύη, δ οποίος ήλεγξε τόν τύραννον πολλά. Καί άπέδειξεν δτι αδύνατον ήτο 
νά άρνηθή τόν Χριστόν καί νά πιστεύση τόν ιάντίχριστον, νά άφήση τό φως 
καί νά δεχιθή τό σκότας. Τά αύτά 'άπεκρίθησαν καί οί λοιποί τρείς. "Τστε,ρον 
πάλιν κράζει τόν Μανουήλ, καί τόν ^κολάκευσε λέγων δτι κρίμα είς έσένα δποΰ 
«νέγνωσες τά βιβλία τοΰ προφήτου, νά μί] γνωρίσης τήν αλήθειαν. Τότε άρχισε 
λαμπρά τή φωνή δ Μανουήλ καί έκωμώδησε τήν πλάνην τεΰ Μωάμεθ, δτι δλα 
τά βιβλία των καί μάλιστα τό κοράνι·, είναι, μυθολογία καί ,πλάναι ,καί γεμάτον 
ιρλοαρία διδάσκον ασέλγειαν, ακαθαρσίαν καί πάσαν παρανομίαν διότι ήτο 
γυμνασμένος είς τά ’Αραβικά καί είς τό λέγειν έμπειρος καί λόγιος καί έμυ- 
κτή,ρισε φανερά τήν πλάνην τής θρησκείας τών ’Αγαρηνών.

Τότε (όρισε καί τους έφυλάκωσεν. Καί ιέσνμβουλεύΟη τόν ίδιον Καδήν 
καί άλλους «ξιωμαιτκούς Τούρκους, οί όποιοι. τόν έσυμβούλευσαν νά γράψη 
είς Κωνσταντίνου,πολιν πρός τόν αύθέντη. τής επαρχίας, Βασάφ Έφέντη, δστις 
ήτο μυστικός γραμματείς τοΰ Σουλτάν Μαχ,μάτδ, πρός τόν όποιον έγραψεν 
δλα τά τών μαρτύρων ακόλουθα, καί δτι, τουρκήσαντες πρώτον, ήρνήΟησαν 
τήν θρησκείαν τους, καί ύβριζαν παρρησία1 τόν προφήτην, καί θρήσκευμα, 
μυκτηρίζοντες τί]ν πλάνην τους.

"Εως λοιπόν νά έλθη ή απόκρισις άπό βασιλεύουσαν είς διάστημα ήμε
ρων είκοσι καί τριών εύρίσκοντο οί άγιοι φυλακωμένοι, καί άγευστοι τροφής 
παντελώς, καί υστερημένοι πάσης σωματικής ,παρακλήσεως ταλαιπωρούμενοι, 
καί παίδευόμενοι εις τό τιμωρητικόν ξύλον οί αείμνηστοι, καί ώς ήλθεν ή ά- 
πόφασις δτι νά θανατωθούν ιμέ τόν πλέον πι,κράτερπν θάνατον, ώς ύβρισταί 
καί καταφρονηταί τής θρησκείας των, δθεν επρόσταξεν δ απάνθρωπος τύ
ραννος καί έκαμαν άγγυλωτά περόνιια σιδηρά, λεγάμενα παρ’ αυτούς τζεγ- 
γέλία, τά όπούα έκάρφωσαν είς ξύλα ωσάν καταπέλτην. Καί τά ήτοίμασαν νά 
ρέψουν είς αύτά τούς αγίους ανηλεώς οί αίμοβάροι καί θηριόγνωμοι.

Καί τήν έπιοΰσαν ημέραν ήρπασαν οί δήμιοι ιάπό τήν -φυλακήν τόν μάρ
τυρα Μιχαήλον ώς γεροντότερον έφερον είς τό μέσον τοΰ παζαριού, καί τόν 
Ιδίαζαν νά σαλαιβατίση. Ό  δέ μάρτυς άπεκρίνατο δτι ήτο Χριστιανός, καί δέν 
ήρνεΐτο τήν πίστη1 του. Άλλ’ ύβριζεν τήν θρησκείαν τους άφοβα. ΌΟεν Ου- 
μωθέντες οί δήμιοι, έβγαλαν τά ξίφη τους, καί τόν κατέκοψαν είς λεπτά ίστά- 
μενον δρθιον, καί ευχόμενος τόν αοίδιμον. Καί ούτως ιέλαίβεν τόν1 στέφανον 
τοΰ μαρτυρίου πρώτος τών άλλων δ Μακάριος. Ή το  δέ ήμερα "Εκτη τοΰ ’Α
πριλίου, ή δεύτερα τοΰ Θωμα.
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Τήν .αύτήν ώραν έβγαλαν καί τούς λοιπούς τέσσαρας μάρτυρας εκ τής 
φυλακής, καί τούς έπέρασαν επίτηδες διά μέσου τής οδού όποΰ εκειντο τά 
τμήματα τοΰ νεκρού σώματος τού αγίου Μιχαήλου. Καί ίδόντες αυτόν οί άγιοι 
τίελειωμένην, ηύχαρίστησαν τόν Θεόν οπού τόν ήξίωαε νά τελείωση τόν δρόμον 
τής άθλήσεως. Καί λαβόντες θάρρος ιδτι θέλημα θεού είναι νά μαρτυρήσωσιν, 
έπορεύοντο τήν όδόν τής άθλήσεως χ-οιίροντες καί ψθ-άσαντες ®ίς τόν τόπον 
τής καταδίκης, τόν μέν άγιον Γεώργιον καί άγιον Θεόδωρον τούς έκρέιμασαν. 
Καί ούτως έλαιβον καί αυτοί τόν στέφανον τής άθλήσεως.

Τόν δέ πολύπαθη Μιχαήλ τόν έλέγξαντα τήν πλάνην τους παρρησία εκ 
τών βιβλίων τους ώς επίσημον καί λόγων, εφερον είς τό ξόλον τής καταδί
κης όπού είχαν τά τζεγγέλια. Έλθών δέ ό άγιος παιρεκάλει νά τόν άιφήσωσιν 
ολίγον νά προσευχηθή. Άλλά δέν ήθέλησαν οί άνηλεείς. Μόνον τόν έβίαζον 
ή νά σαλαβατήση ή νά άναβή είς τήν σκάλαν όπού ήτοίμασαν νά ριφθή εις 
τά τζεγγέλια. Τότε ό άγιος κατηράσατο τόν δήμιον λέγων. Ό  μιαρώτατε καί 
άσεβέστατε, σύ καί δλον τό γένος, δέν έγνωρίσατε οτι ημείς θεληματικώς 
παραδίδομεν τόν εαυτόν μας είς θάνατον διά τήν ευσέβειαν τής πίστεως μας, 
καί μάς βιάζετε νά άσεβήσωμεν ασεβέστατοι. Ό  Θεός αυτός διά τόν όποιον 
άποθνήσκομεν σήμερον νά σάς έκίδικηθή καί νά σάς δώση τά επίχειρα τής 
μανίας σας, ιμέ αμοιβήν δίκαιον. Τούτα είπόντος τού μάρητυρος τόν έσπρωξεν 
ό δήμιος, καί πεσών ®ίς τά τζεγγέλια ι&καρφώθη σταυροειδώς ώς τά «ίχασιν 
επίτηδες. Δύο ήλους είς τό στήθος, δύο ®ίς τήν κοιλίαν καί έτεροι, είς τό μέσον.

'Ωσαύτως ιέρριψαν καί τόν Μακάριον μικρόν Γεώργιον. Καί πεσών, ώ 
τού θαύματος, έκλειναν τά καρφία ώς .μόλυβδος, καί δέν ιέκαρφώθη είς αυτά 
τό σώμα τού αγίου. 'Όθεν εσυρον τόν άγιον επάνω πάλιν. Καί εφερον τόν 
Χαλκέα κατσίβελον καί τά έσφυροκάπησε καί ίσιασαν. Καί ρίψαντες τόν ά
γιον επάνω είς τά σουβλιά έκεΐνα, Ιεπέβη ό δήμιος καί τά ιέπάτει άνωθεν τών 
νώτων τοΰ μάρτυ,ρος διά νά προσηλώθή. Καί ούτως ό μέν Μανουήλ συντάμως 
πσρέδωκε τήν αγίαν του 'ψυχήν εις χείρας Θεού. Ό  δέ Γεώργιος έμενε ζών 
προσηλωμένος ώρας είκοσιτέσσαρας μέ όδύ\ην άφόρητον. Οί δέ Χριστιανοί 
έλθόντες τήν νύκτα εκείνην έπαρηγάρουν τόν μάρτυρα νά ύπομένη τήν βά- 
αανον, διά νά στεφανωθή, όμού μέ τού; λοιπούς καί αυτός. Έβαπτον δέ πα
πύρους ήτοι βαμβάκια άπό τά αίματα τών άγιων πρός αγιασμόν τους διά τών 
όποιων πολλοί ασθενείς έθερ.απεύθησαν ού μόνον Χριστιανοί, άλλά καί πολλοί 
γυναίκες τών ασεβών Τούρκων. Καί, έδεοντο τού θεού νά βοηθή,ση τώ μάρ- 
τυρι, ιέπαρακάλουν δέ καί τόν άγιον νά  δεηθή υπέρ αύτών, νά παύση ή πα- 
νώλης νό<σος, όπού άπέθνησκον τότε οί άνθρωποι σωρηδόν είς τήν Μάκρην 
αφού δέ έτελείωσεν καί αυτός δ Μακάριος ήναγκάσθη ό τύραννος νά όρθωση 
τά λείψανα τών άγιων. Διότι έμελλε τήν ημέραν ίέκείνην νά περάση έκείθεν ό 
Μου στόφα - 'Πασάς διά τής Μάκρης. Καί νά μήν ΐιίδή τούς .μάρτυρας κρεμα
σμένους, καθ’ δτι αυτός δέν έδωσε γνώμην είς τόν φόνον τών μαρτύρων δθεν
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έλθόντες οι δήμιοι τών μέν τεσσάρων αγίων τά λείψανα κατέβασαν τών σχοι
νιών καί πζεγγελίων επί δέ τόν ΙΤολύπλαν Γεώργιον έλθόντες ώς ευδεν αυτόν 
έ'τι. ζώντα, επυροβόλησεν αυτόν είς έξ αύτών τών (δημίων είς τήν κεφαλήν τοΰ 
μάρτυρες μέ πιστόλι, καί ούτως έτελειώθη καί αυτός ό αοίδιμος. Τότε οί Χρι
στιανοί λα'βόντες αδειαν, έλαΐ&ον τά λείψανα τών μαρτύρων, καί ενταφ ίασαν  
αυτά εντίμως είς τό ίδιον ίμερος. Λοιπόν τότε καί οί αίμοβόρΟΊ εκείνοι τυρ-αννοι 
έλαβαν παρά Θεού τήν έκδίκησιν. Καί ό μέν δήμιος πού δέν άφησε τόν άγιον 
Μανουήλ νά προσευχηθή, άλλά τόν έσπρωξεν είς τά τζεγγέλια. Μετά τήν τρί- 
την ημέραν κρουσθείς άπό τήν Πανώλην νόσον, άπέρριψεν τήν μιαρόν του 
■ψυχήν. Τοΰ δέ ετέρου δημίου τό πρόσαχτον (έστράφη είς τά όπίσω, καί έμεινε 
θέαμα ιέλεεινόν είς τούς όρώντας.

'Ο δέ τύραννος ονομαζόμενος Τζελάλ Μπέης, έθανατώθη καί αυτός μέ 
τόν ακόλουθον τρόπον. Ό  Σουλτάν Μιαχμούτ ώργίσθη τόν Βασάφ Έφέντη 
δπ:ΰ (έδωκε τήν ψήφον νά θανατώσουν τούς μάρτυρας. Καί τόν έξώρισεν είς 
Βάρναν καί ιέκεϊ τόν άπεκεφάλιααν κακώς. 'Ομοίως καί τόν πενθερόν του 
Πιαρτάφ Έφέντη είς τήν Άνδριανούπολιν. Τότε προσκληθείς καί ό αίμοιβόρος 
ήγεμό)ν εκείνος δ ’Λλβανός διά νά δώση λογαριασμόν τής (ηγεμονίας τής Μά- 
κρης, καί κακώς ΊφσνευΟη καί αυτός ό μιαρό;. Καί (έτελειώιθη ή προφητεία 
τοΰ 'Αγίου Μανουήλ, όποΰ κατ’ αύτών ίέπραφήτευσεν.

Τοΰτο είναι αδελφοί έν Χριστφ τό μαρτύριαν τών άγιων. Ούτως ήρί- 
στευσαν καί ιένίκησαν κόσμον καί κοσμοκράτορα. Καί τώρα, χαίρονται αιωνίως 
έν ούρανοίς καί άγάλλονται. Διότι ιμέ τό νά Ιέκαίθάρισαν τόν εαυτόν νους διά  
μέσου τής άγιότητος έγιναν ναοί Θεοΰ ζώντος. Καί μέ τό νά έκαταπάτησαν 
ώς σκύβαλα όλου τοΰ κόσμου τά πράγματα, έγιναν άξιοι τής δωρεάς τοΰ ά
γιου πνεύματος. 'Όιθεν ακολούθως ένοικήσας ό Θεός είς αύτούς, έγιναν θαυ
μαστοί τή αλήθεια καί ζώντες έτι καί μετά θάνατον. Διότι δέν εδυνήθησαν νά 
τούς νικήσουν ούτε αί προσβολαί τών αοράτων εχθρών ούτε ή τυραννίς καί 
μανία τών ασεβών, ούτε πειρασμοί αναρίθμητοι έσωθεν καί έξωθεν όπεΰ τούς 
ήκολούθησαν, διά τών οποίων έγιναν μιμητά! τών παλαιών έκείνων μεγάλων 
μαρτύρων.

Αύτά εΐναι τά ηρωικά αγωνίσματα τών πανενδάξων πέντε νεοφανών μαρ
τύρων, οΐτινες τής Σαμοθράκης βλαστήματα, Μάκρης τό καύχημα, Θράκης 
καί Μακεδονίας καί Κύπρου σεμνολόγημα, μαρτύρων ή δόξα όρθοδύίξων τό 
κλέος, τών πιστών ή καλλονή τών αμαρτωλών οί προστάται καί έξαιρέτως 
τής πατρίδος αύτών μέγα καί σεμνόν καί περιφανέστατον εγκαλλώπισμα. Καί 
πρέπει νά  τούς μιμούνται αί συμπατριώται αύτών είς τόν ζήλον τής πίστεως, 
είς τήν προθυμίαν είς τούς αγώνας, είς τήν ομόνοιαν καί αγάπην όποΰ ανά
μεσα τους εΐχασι καί δέν έχωρίσθησαν έως θανάτου. Κανένας των δέν ιέψεύ- 
σθη νά άφήση καθώς ό λιποτάκτης τών άγιων τεσσαράκοντα όποΰ εδραμεν 
είς τό λουτρόν καί ιέκολάσθη. 'Όλοι κοινώς πρέπει νά έχουν συνέμπροσθέν
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τους παράδειγμα τούτους τούς αοιδίμους πεντάθλους μάρτυρας διά νά τούς 
έχουν βοηθούς ύπερασπιστάς καί προστάτας είς κάθε περίστασιν οπού ήθε
λαν τούς ιέπικαΛεσθούν. Καί νά ίκετεύσωσι τήν αγίαν Τριάδα, ϊνα ,είς μέν τήν 
παρούσαν ζωήν χαρίζω είς αυτούς όλους πάντα τά πρός σωτηρίαν αιτήματα, 
είς .δέ τήν μέλλουσαν νά τούς άξιώση της ουρανίου μακαριότητας.

Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε! Καί πάλιν λέγω χαίρετε, μεγαλομάρτυρες τοΰ 
Χριστού πεντάρι'θμοι. Τίοί κατά χάριν αληθώς τοΰ 'Ύψίστου Θεού, ωσάν όποΰ 
έφάνητε αρεστοί νικηταί τών αισθητών καί νοητών αντιπάλων εχθρών τής άλη- 
θοΰς καί ακραιφνούς ημών πίστεως. Καί διά τών πόνων υμών αγώνων, καί 
αλμάτων έδαξάσθητε έμπροσθεν τού τιμαλφεστάτου θρόνου1 τού ύψίστου θεού, 
ευφραινόμενοι, δοξαλογούντες μετά πασών τών νοερών δυνάμεων τήν μίαν 
καί μόνην τής τρισλαμπούς ιθεότητος αρχήν ύπεράρχιον, καί βασιλείαν. Και 
σάς παρακαλούμεν ημείς οι είς τά τέλη τών αΐιώνων τούτων ,καταντήσαντες 
καί πανταχόθεν καταπονούμενοι καί καταπιειζόμενοι άπό πολύπλοκους πειρα
σμούς αλλεπαλλήλους. Νά πέμπετε διά τών υμών μεγάλων πρεσβειών ούρανό- 
Οε.ν πρός ημάς δύναμιν, καί βοήθειαν, νά ύπαφέρωμεν τούς πειρασμούς, τόν 
ζυγόν τής δουλείας, τις θλίψεις τών αίσθητών καί νοουμένων έχθρών καί νά 
συντρίβωμεν τά νοητά τών παθών καί αμαρτημάτων είδωλα τής σελήνης, 
όποϋ καθ’ εκάστην ώραν είς τόν νούν αναφύονται καί νά άιξιωθώιμεν τυχέΐν 
τής ουρανίου άπολαύσιεως ταΐς εύπαρρησιάστοις εύχαΐς καί πρεσβεΐαις υμών, 
Χάριτι καί φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού, ώ ή δόξα, καί 
τό κράτος, είς τούς αιώνας τών αΐίώνων αμήν».
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