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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Έγεννήθη στην Καρδίτσα .στις 17 Νοεμβρίου τού 1883 καί άπεβίωσε 
στις 26 Ιουλίου 1953.

Ώ ς μαθητής τού Γυμνασίου ήταν άπό τούς καλούς καί αγαπούσε από 
ολα τά μαθήματα περισσότερο την Ιστορία καί τα ιμαθηματικά. Τού άρεσαν 
επίσης !::ίι εκδρ-ομες, τό κυνήγι καί ό αθλητισμός. Τό 1903 κατετάγη ώς δεκα- 
νεύς στο 5ο Σύνταγμα ΙΙείζικού, έλαιβε 'δε ίμερος ιστόν Μακεδονικόν αγώνα, 
διακριθ'είς εις την ιμάχην τού Λαχανά. Ά πό τήν Σχολήν 'Τπαξιωματικών έξ- 
ήλθε τό 1912 ώς άνθυπόλοχαγός καί τον ίδιο χρόνο έλαβε μέρος στον πόλεμο 
κατά τής Τουρκίας, κατά δέ ,τό 191ι3 στον πόλειμο κατά ιτών Βουλγάρων. Ή  
τ'ήμι.α καί γενναία ψυχή τού Πλαστήρα κατέλαβε ιΟέσιν ήμιΐθέου ιστάς συνειδή
σεις των Ελλήνων καί συμμάχων. ’Επωνομαζόταν ό Μαύρος Καβαλλάρης. Τον 
Μάρτιο σίοΐύ 1:919 έλαβε μέρος ώς Συνταγματάρχης στην εκστρατεία τής Ου
κρανίας καί τον ’Ιούλιο τού 'ίιδίου έτους το Σύνταγμα τού Πλαστήρα αποβιβα
ζόταν στο Μπουρνόβα καί κατόπιν στην Μαγνησία. ’Εκεί ώργάνωσε τόν στρα
τόν, προκήρυξε αγώνας καί ίδρυσε ορφανοτροφείο με σκοπό την περίΟαλψι 
των όρφανών τού πολέμου κι* έγινε 'θρύλος τ’ ονομά του 'σ’ ολόκληροι τόν πλη
θυσμό τής Μικράς Άσίας, σ’ ολες τις μάχες .τής οποίας έλαβε μέρος ώς Συν
ταγματάρχης, Διοικητής τού 5ου Συντάγματος Εύζώνων καί κατά την έκκένω- 
σιν τής Μ. ’Ασίας ώς Άποσπασματάρχης. 'Η  έπανάστασις τού 1922 εις την 
Μ. Ά σία  ιδιηυθύνετο υπό τού Πλαστήρα, αργότερα δέ ή το συναρχηγός μετά 
τού αειμνήστου Γόνατά, οστις ιείς το βιβλίον του «Απομνημονεύματα 1897— 
1957» τόν περιγράφει ώς πρότυπον ήθακοΰ ιάιμερολήπτου καί γιενναίου ανθρώ
που. Κατά τό 1925 έξωρίσθη εις ’Ιταλίαν λόγω τού ιδτι ιέπεζήτει τήν ανατρο
πήν τής δικτατορικής Κυβερνήσεως Παγκάλου. Κατά τήν περίοδον τής δικτα
τορίας τού Μεταξά ό Πλαστήρας εύρίσκετίοι ιείς τό εξωτερικόν, όπόθιεν έπαν- 
ήλθεν εις Ελλάδα τό 1944. Άλλά καί ιείς τό διάστημα αύτό τής δευτέρας εξο
ρίας του ιδέν έπαυε 'άπό τού νά ένδιαφέρεται διά τήν πατρίδα του, σε επιστολή 
του δέ πού ιέδημοσιεύθη στο έκδιδάμενον στην Ούάσιγκτων εβδομαδιαίο 'Ελλη
νικό Ιίεριοδικό «Ελλάς» έγραφε τά εξής σχετικά μέ τόν πόλεμο τού 1940 : 
«...Άλλά άπό τής στιγμής οπου ή 'Ελλάς περιεπλάκη εις ένα πόλεμον τόν όπίοιΐ- 
ον δέν έπροκάλεσεν, άλλά ίμάς τόν ιέπέβαλεν ή ώμή βία μιας μεγάλης δυνάμεως, 
όφείλρμεν πάντες καί ώς άτομα καί ώς οργανώσεις, καί ώς τύπος νά παύσω- 
μεν νά ασχολούμεθα, εφόσον διαρκεΐ ό πόλεμος αυτός, άπό τόν όποιον θά εξ-
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αρ.τηθή ή τύχη του ’Έθνους, μέ τά ιεσεοιτε ριικά, ιμας καί νά Ίι μιφ τχ;ν· ι. σ' θ ω ιμ.ε ν ώς 
"Έλληνες οοαΐ ιμόνον 'Έλληνες ηνωμένοι, ώς εις άνθρωπος, ιάτενίζοντιες προς ένα 
καί μοναδικόν σκοπόν, τήν σωτηρίαν τής παυρίδος μας. "Ολων των Ελλήνων 
του εξωτερικού ή σκέψις και ή ψυχή άς στρα,φή προς τήν πάσχουσαιν καί ιάγω- 
νιωδώς παιλαίουσαν 'Ελλάδα (μιας, ιέκεΐ που ιάκόμα ιμίαν φοράν .διεξάγεται ένας 
σκληρός καί αν ίσος αγών ολίγων εναντίον πολλών, οπου ύπερηφάνως αντιτάσ
σεται τό 'δίκαιον κατά τής βίας .καί τής ισχύος, ιδιακρίνεταιι ή υπεροχή των ευ
γενίαν ιδεωδών έναντι τών κτηνωδών καί άρπακτικών δ'ΐαίθ'έσεων τών καταχτη
τών, οπου ή ακατάβλητη ψυχική δύναμις του 'Έλληνος μαχητού παρουσιάζει 
προ τών άμμάτων του κόσμου, εκθαμβωτικάς πράξεις ήροΑσμού, εθελοθυσίας 
καί αγάπης προς τήν [ελευθερίαν. Έ κει άς προσηλωθή όλων ιμας ή διάνοια ύ
περηφάνως επί τών κορυφών τής ιστορικής Πίνδου, οπου τά τέκνα τής νεωτέ- 
ρας Ελλάδος δημιουργούν σήμερον νέας Θερμοπύλας .καί Μαραθώνας καί εν 
κατανύξει άς ύποκλιΐθώμεν προ τών ήρωϊκών αυτών προμάχου' του ’Έθνους 
καί άς δεηθώμεν όπως ό Παντοδύναμος κρατύνει τήν ψυχήν αυτών άδάιμαιστον 
μέχρι τέλους. Δεν σάς Αποκρύπτω τάς ανησυχίας καί τόν φόβον (μου διά τό 
μέλλον τής πατρίδος 'μας. Τό άναιστάτωμα αυτό τής Ευρώπης κιαιί μετ’ ολίγον 
Ισως δλου του κόσμου καί δ κοινότερος νους αντιλαμβάνεται, θά εχη ώς άποτέ- 
λεσιμα τήν ανατροπήν πολλών βασικών κοινωνικών αρχών θεωρούμενων μέχρι 
τούδε «καταλύτων. Είναι στιγμαί ιείς τόν 'βίον τής άνθρωπό τητος, οπου παρου
σιάζονται σπανίως ιέν μέσω τών αιώνων, διά νά δημιουργήσουν νέαν μορφήν 
είς τήν ζωήν. Τάς στιγμάς αύτάς ή 'Ελλάς, άπό τής 28ης ’Οκτωβρίου, τάς δι
έρχεται υπό τήν έμιφάνισιν. 'Η  δυστυχία, ή .άθλιότης, ή καταστροφή, ό θάνα
τος πού επεκτείνεται εις ιδλην τήν χώραν μέ τά (σημερινά καταστρεπτικά μέσα 
του πολέμου, επιβάλλουν ειίς ολους τούς Έλληνας .καθήκοντα περισσότερα. 
'Όπως δεν αποκρύπτω τούς φόβους μου, .ούιτω δεν αποκρύπτω καί τήν πίίστιν 
μου προς τήν ήθικήν δύναμιν .καί αγάπην τής Φυλής μας προς τήν ελευθερίαν 
καί ιδιαιτέρως εις τάς πολεμικάς άρετάς τού Έλληνας στρατιώτου·. ’Ά ς  ελπί- 
σωμεν ιμετά πίστεως εις αυτόν. 'Η  ελευθερία, ή τιμή καί ή ζωή τού ’Έθνους 
εΐναι σήμερον εις τάς χεΐρας τού στρατού. ’Ά ς  τόν ένισχύσωμεν δι’ όλων μας 
τών μέσων υλικών καί ή Οικιών καί άς ήχήση απ’ άκρου εις άκρον ό πολεμιστή
ριος πααάν τού ’Έθνους».

Έχρημάτισε δύο φοράς ώς Πρωθυπουργός κατά τό 1945 καί κατά τό 
1950 μέ τήν συνεργασίαν Σ . Βενιζέλου, Τισουδειρού καί Γ. ΙΙαπανδρέου. Κα
τά τήν ιπρώτην πρωθυπουργίαν τού 1945, άνιαγκιασθίειίς νά παραιτηθή προ τών 
επακολουθησάντιον γεγονότοον, άπηυΐΟύνθη προς τον 'Ελληνικόν λαόν μέ τά 
εξής: ...«Ή μεγαλύτερα ελευθερία, ή όποια είναι καί ή μόνη πραγματική, υ
πάρχει οπου τά άτομα ξέρουν νά έκδηλώνωνται ιμέ τόν βαθύτερον σεβασμόν 
μεταξύ των καί νά τρέφουν απόλυτον σεβασμόν πρύς τήν ολότητα, ή οποία 
(οργανωμένη είναι καί αποτελεί τό Κράτος. Ή  παρούσα Κυβέρνησις αίσΟάνε-
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ται τήν ϋποχρέωσιν καί έχει καθήκον νά πραστατεύση καί νά έμπεδώση τόν 
σεβασμόν αυτόν, ό όποιος αποτελεί την σφραγίδα τού πολιτισμού .ενός λαορ. 
Δεν θά επιτροπή εις όλίγους καθυστερημένους νά εμφανίζουν ιτόν Ελληνικόν 
λαόν ώς .πρωτόγονον οίοιδήποτε καί άν είναι αυτοί καί .εις οίανδήποτε παρά- 
ταξιν καί άν ανήκουν. Ό  Ελληνικός λαός θά πρυστατευίθή άπο,τίελε'μμαιτικά 
άπό παντός κινδύνου1, ώστε νά βκόηλωθή εις όλην ,της την ρωμαλαιότητα ή 
ωραία Ελληνική ψυχή. Νά έκδηλωθή ό πραγματικός, γνήσιος Ελληνικός λα
ός, ιμέ τήν άπειρον δημιουργικήν του δύναμιν, μέ τόν λεπτόν του πολιτισμόν, 
μέ τόν άνώτερον ανθρωπισμόν /του, μέ τάς ιάρετάς του καί μέ τάς ικανότητας 
πού τόν κοσμούν. Μόνον έτσι δυνάμεθα νά ιέχωμεν την .βοήθειαν όλων τών φί
λων λαών, καί τήν ήθικήν καί υλικήν ένίσχυσιν τών μεγάλων συμμάχων μας. 
Ή  ύπ’ .εμέ Κυβέρνησις, ιέν τη συναισθήσει ιδτι τούτο αποτελεί καθήκον καί ύ- 
ποχρέωσίν της, άξιοι τά ολίγα αυτά λόγια νά κατανοηίθοΰν παρ’ όλων καλώς. 
Νά γίνουν προσπάθεια .καί σκοπός παντός "Ελληνες καί ό ισυνειδητός προορι- 
σμός ολοκλήρου τοϋ Ελληνικού λαού, εάν θ ελ/υμεν νά δημιουργήσωμεν μίαν 
καλλιτέραν αϋριον, σταθερώς ιβελτιουιμένην». Τά ολίγα ταύτα τοϋ λόγου του, 
πα,ραΐθ έτοιμεν ώς 'χ,ρήσιμα διά κάθε εποχήν ανωμαλιών.

Τό 'θριακικόν Κέντρον είιχεν αποφασίσει εις τό άπό άΟετίας εκδιδάμενον 
Σύγγραμμά του τά «Θρακικά», τό βραβευθέν παρά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
καί άλλων εντοπίων καί ξένων ’Οργανώσεων νά δημοσιεύη είς τούς Τόμους του 
φωτογραφίας μετά βιογραφιών άνδρών, οιτινες διεκρίθησαν εις τήν πολιτι
κήν, ©ίς τόν /στρατόν, ώς καί εις πάσαν άλλην προοδευτικήν ιέκδήλωσιν, τής ο
ποίας εΐχεν ανάγκην ή πατρίς. Κατά μείζονα λόγον ιμία τοιιαύτη διάκρισις ήτο 
όφειλομένη ύποχρέωσις διά τόν Νικόλαον' .Πιλαιστήραν, ιδιαπρέψαντα κατά τρό
πον άπαράμιλλον /μέ τήν άνδρείαν, μέ τάς ήρωϊκάς πράξεις του καί μέ τήν 
άκούραιστον καί συνεχή συμμετοχήν του επικεφαλής ,πάσης /στρατιωτικής έξορ- 
μήσεως, ή τις συνέβαλεν εις τήν κατατρόπωσιν τών εχιθρών καί είς τόν σχημω 
τισμόν Κυβερνήσεων προς αποτροπήν 'δικτατοριών, τάς οποίας εμ/ίσει καί άπη- 
χιθάνετο. Εΐχε πάντοτε σταθερώς κ/αί άμετανοήτως τήν γνώμην ότι ό Ελληνι
κός λαός μέ τήν ένδοξον Ιστορίαν του, έπρεπε νά /συνέχιση τούς αγώνας του 
υπέρ της πραγματικής ελευθερίας, διότι ιέπρέσβευε, ιμέ θρησκευτικήν επιμο
νήν, ότι δ λαός μας δέν πρέπει νά καταπιέζεται, ιάλλ’ ότι απεναντίας οι δι.ακρι
βέ ντες πολιτικοί άνδρες έκάστης εποχής, ,έπεβάλλετο νά εύρίοκωνται επικεφα
λής .στρατιωτικών ή πολιτικών εξεγέρσεων διά νά πατάσσεται ή όικιτατορική 
πίεσις ολοκλήρ/ου τού λαού /μας, προς τό /συμφέρον τοϋ οποίου ίέιΟ'υσίαιζε, είς πά
σαν πολιτικήν έκδήλωσιν καί τόν εαυτόν του ακόμη, μέ οίανδήποτε ζημίαν έστω 
καί τής προσωπικής του ύπάρξεως. Αι’ αυτό δέν ιελλειψεν άπό καμμίαν στρα
τιωτικήν ή άλλην πρωτοπίο/ρΐιακήν κίνησιν κατά τής δυναστεύσεως τών δικαιω- 
ιμάτων τού άνιθ,ρώπου, ώς αναφέρει άλλωστε καί ή κατά τήν εποχήν του, πλή
ρης αγώνων, ιστορία τοϋ ’Έθνους. Αυτοί είναι καί οΊ λόγοι τού θαυμασμού καί
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τής αγάπης, ήν -έτρεφε προς -αυτόν τό σύναλον ιτών Προσφύγων, ό,χι μόνον τών 
Μικρασιατών και Ποντίων, αλλά ιμέ φανατισμόν καί λατρείαν ιδιαιτέρως τών 
Θρακών, οιτινες κατά καιρούς Ι-ξεδήλωναν παντιοιιοιτρ-όπως τά τοιαύτα συναι
σθήματα των. Είναι σπάνιον τό φαινόμενον του άνδρός, δστις ©θυσίασε τά 
πάντα και αφιέρωσε, τόν -εαυτόν του είς τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος, διακρι- 
θείς ε'ίς -όλους τους αγώνας τής Δημοκρατίας εντός καί έξω τοϋ κοινοβουλίου. 
'Τπήρξεν άνθρωπος, -δστις ήτ-ο αμέτοχος προσωπικών 'συμφερόντων καί ανα
μίξεων είς -διαφόρους -δολοπλοκίας, μέ κίνητρον τήν κομματικήν καί πάσαν πο
λιτικήν ιεξυπηρέτησιν. Πίς τήν πατρίδα ιμας, ανέκαθεν υπήρξαν τοιαΰται αξιέ
παινοι προσωπικότητες, αίτινες άνεφάνησαν κατά -διαφόρους ίστορικάς έπο- 
*(άς. Τό πάγκοινον δμως έπωνυμοιν «αγνός πατριώτης», άλήκει απόκλειατικώς 
είς -τόν Νικόλαον Πλαστή ρ αν.

Είχαμεν τό ευτύχημα νά γνωρίσωμεν τόν γενναΐαν μαχητήν καί έξο-χον 
πατριώτην καί εν συνεργασία, ώς Πρωθυπουργόν, είς τό 'Τπουργειον Εθνικής 
’Αμύνης καί τότε έκ τοϋ πλησίον έθαυμάααμεν δλας αύτάς ιτάς άρειτάς τοϋ ανώ
τερου ανθρώπου καί πολίτικου. Παράδειγμα μετριοφροσύνης καί σεμν-ότητος, 
πανθιομολογ θυμένης παρά πάντων τών 'Ελλήνων καί εκείνων πού τόν έγνώρ ί
σον προσωπικώς, άλλά καί τού απλού λαού, τον όποιον ήγάπα καί έπεθύμει ζω- 
ηρώς νά β-οηθήση. Καίτοι ©στερείτο άνω τέρας μορφώσεως, είχε τό σπάνιον 
χάρισμα ενός εντυπωσιακού χιούμορ, μέ άφθιαιστον ειρωνείαν κατά τών νεοπλου- 
τικών. επιδείξεων, τάς όποιας είχεν ένα ιδιαίτερον εύχάριστον τρόπον νά κατα- 
δικάζη καί στηλιτεύη.

Περιωρίσθημεν -είς όλίγας λέξεις Ιδιά νά τιμήσωμεν τήν -σπανίαν αυτήν 
στρατιωτικήν, πολιτικήν καί κοινωνικήν -φυισιογνωμίαν τής Χώρας ιμας, ή,τις 
υπήρξε μία- ανυπότακτος ψυχή, -απόγονος ανταξίων προγόνων, ανθρωπιστής 
καί έκπολιτιστής, γενναίος καί μέ ιδανικά. Τό άπέρ-αντον έργον τού Πλαστήρα 
δέν είναι δυνατόν νά γραφή είς όλίγας μόνον σελίδας. 'Ημείς παραθέτομεν τάς 
πενιχράς αυτάς γραμμάς είς μνήμην τού μεγάλου άνδρός είς ένδειξιν σεβα
σμού καί -φόρου τιμής καί είς αίωνίαν άνάμνηισιν, ιμέ τήν ευχήν νά άναφαίνων- 
ται κατά καίριους όμοιαι έθνικαί προσωπικότητες.

Φ. Μ.



ΣΟΦ Α I ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΝΟΥ ΘΕΣΙΑΙ 

Ο  Π ΡΩ Θ ΙΕΡΕΥ Σ Δ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟ Υ  ΤΑΦΟΥ

Γεγονότα άπό τά πολύτιμα χειρόγραφά του «Τά 62 χρόνια 

τοϋ 'Ελληνικού Τύπου στήν ’Αμερική»

Έγράψαμεν κατ’ έπανάληψιν και όμιλούμεν συνεχώς διά τήν άξ·ιο;θαΰ,μα
στόν καί άκαταπόνητον εθνικήν δράισιν τού άποιθανόντος υπέροχου βρακός Πρω·. 
θιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου, εϊμεθα δέ είς τήν ευχάριστου θέσιν νά έπαινε.ρ- 
χώμεθα τιμώντες τήν μνήμην του, διότι ό ίδιος ιμέ τήν μαχητικότητα καί μέ τόν 
φλογερόν του ζήλον υπέρ τής παιδείας καί όλων τών εθνικών μας ιδανικών, δέν 
επαυσεν εις ολον του τόν δίΐον νά ομιλή καί να γράφη «ακούραστος ημέραν καί νύ
κτα καί νά αναλίσκεται είς υποδείξεις ,καί είς φωτοβαλσν δρασιν, διά παν 6,τι 
άφεώρα τό Πανελλήνιον.

Ό  αλησμόνητος θ ρ ά ξ  έκληρονόμησε πλσυισιώτατον υλικόν είς χειρόγραφα, 
άτινα άξισποιούμενα, αντιπροσωπεύουν θησαυρόν άνεκτίμητοιν. Μεταξύ τής ά- 
τέρμονος αυτής παριακαταίθήκης του υπάρχουν καί άνω τών 100 σελίδες, άνα- 
φερόμεναι είς τά «62 χρόνια τοϋ Ελληνικού Τύπου ιστήν Αμερική». Κατά και
ρούς τεμάχια καί, ούχί έν συνεχεία έδη,μοισιεύθησαν ιμέ κατάλληλον εισαγωγήν 
είς τόν Παλαίμαχοι' ’Εθνικόν Κήρυκα Ν. 'Τόρκης, επειδή δέ λόγω τής σπου- 
δαιότητος τού κειμένου μάς έζητήθη ή άλοκλήρωσις, τό πράττομεν είς τόν πα
ρόντα 40όν Τόμον ινα λάδουν γνώσιν οι μη άναγνώσαντες τάς τότε έφημιερΐδας. 
Ή  περιγραφή τών πρώτων Έλλήινων μεταναιστό>ν είς τήν μεγάλην υπερατλαντι
κήν πολιτείαν, όταν δέν εΐχε λάβει τάς τεραστίας διαστάσεις τών σημερινών εκα
τομμυρίων αποδήμων, αναλύεται έν λεπτομερεία άπό τόν σοφόν διδάσκαλον, καί 
ή άφήγησις τών τότε γεγονότων, καιθοδογεΐ, διδάσκει καί φρονηματίζει τούς 
'Έλληνας κάθε εποχής, διαζωγραφίζειι δέ καί στηλιτεύει τό ολέθριο,ν ελάττωμα 
τής φυλής μας, ή οποία, μαζί μέ τά άπειρα προτερήματα της, τών ενδόξων απε
λευθερωτικών αγώνων, κατά τήν εποχήν τής δουλείας καί ,τής βαρβάρου μετα- 
χειρίσεως τώ\· κατακτητών, διατηρεί τό άποκληθέν προπατορικόν αμάρτημα τής
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«ιωνίας άνηθέσεως μεταξύ ομογενών όπερ δημιουργεί άνεπανορίθώτους ζημία; 
διά τάς εθνικός μας υποθέσεις.

Άπό τής άπελευΟίερώσεως τού 1ι821 οί 'Έλληνες τής μικράς πατρίδας μας 
καίτοι έπέδειξαν προτερήματα γενναιότητας και έγραψαν ιείς τήν ιστορίαν θαυ- 
μαζαμένας ήρωϊκάς σελίδας ενδόξου παρελθόντος, (δεν ήδυνήθησαν νά αποβάλ
λουν καί νά λησμονήσουν τάς αντιδικίας των καί τό άλληλαφάγωμα, είναι δέ θλι
βερά ή όιαπίιστωισις δτι καί σήμερον, ύστερον άπό τόσα έτη, δέν έπαυσε νά κα- 
ταστρεφη καί νά ζημιώνη τήν Ελλάδα θανασίμως, ή φθοροποιός εθνική διχό
νοια. Κατά τάς (διαφόρους έποχάς τής έξελίξεως τιού σημερινού κράτους, ή ι
στορία ιέχει νά άναγράψη άναρυθμήτους περιπτώσεις τοιούτων διαφορών, προ
ερχόμενων ιέξ αντιζηλιών, αίτινες αποτελούν στίγματα καί αμαυρώνουν, μέ τά 
γνωστά γεγονότα ανταρσιών, δικτατοριών κ.λ.π., τό νόμιμον συνταγματικόν καί 
κοινοβουλευτικόν μας καθεστώς.

Είς τήν Αμερικήν οί συμπολίται μας, ιάπό τά πρώτα βήματα τής έγκατα- 
στάσεώς των ήριχισαν νά δ ιαπληκτίζωνται άκό)μη καί εντός τών εκκλησιών, ό αν
ταγωνισμός των δέ έφθίανεν είς σημεϊον νά δημιουργή καί ιθήματα μεταξύ όμαι- 
μόνων Ιαίδελφών, προς μεγάλην ζημίαν τών συμφερόντων των, συγκροτήσεως καί 
ενιαίας ©μφανίαεως τού αποδήμου· ελληνισμού. ’Επικεφαλής τών άντιμαχομένων, 
ώς ιέν λεπτομερεία αναφέρει ό ιστορικός συμπατριώτης, ϊσταντο πάντοτε οί άκο- 
λουθούντες τάς δύο καί τότε έλληνικάς εφημερίδας «Εθνικός Κήρυή;» καί «Ά- 
τλαντίς». Έδέησε δέ νά έπέμβη καί τό Οικουμενικόν ακόμη Πατριιαρχεΐον τής 
Κωνσταντινουπόλεως διά τής αποστολής ικανών καί δραστήριων Μητροπολιτών, 
οΐτινες κατέβαλον ύπερ ανθρώπους προσπάθειας, έν όνόματι όχι μόνον της πολι
τείας άλλά καιί τής ορθοδοξίας καί τού χριστιανισμού προς κατάπαυσιν τού σά
λου, μέ επιδίωξιν συμφιλιώσεως, ειρηνικής ομαλό τη,τος καί συνεργασίας 
τών διαμαιχομένων.

Τά πάθη ήσαν καί τότε χαραγμένα βαθέως είς ιτάς έλληνικάς ψυχάς καί ή 
ιός (έκ τούτου ζημία τού ’Έθνους 'ανυπολόγιστος. Αυτό είναι τό μέγα ελάττωμα 
τής ενδόξου χριστιανικής φυλής μας. Έάν εΤιχεν έξευρειθή ό τρόπος κατασιγα- 
σμού τού μίσους καί τού φθόνου, αΐ ζημίαι >θά ήσαν ολιγώτεραι καί ή φυλή μας 
ήνω μένη, παρά τά κατά τόπους σποραδικά νέφη, ,0ά ήτο εύημερούισα καί παν,τα- 
χόιθεν μετ’ επαίνων υπολογιζόμενη.

Έ κ τών σελίδων τού Καλλίμαχου καλόν θά είναι καί σήμερον ακόμη νά 
λάβωμεν όλοι διδάγματα διότι μόνον ή ομόνοια καί ή (εθνική συνεννόησις καί 
συνεργασία μεταξύ τών Ελλήνων, όπου καί άν ευρίσκωνται διεσπαρμένοι, θά 
σώση τόν τόπον άπό τήν καταστροφήν καί ίθά στερεοόση τά ένδοξα πεπρωμένα 
τής όσημέραι άποδεκατιζομένης καί πασχούσης Ελλάδος. Είναι ιεύτύχημα τό 
ότι ό Δόκτωρ Καλλίμαχος δέν ευρίσκεται σήμερον μεταξύ τών ζώντων διά νά 
θλίβεται καί νά αισθάνεται άποκαρδίωσιν μέ .τήν συνεχιζρμένην κομματικήν δια
μάχην, ήτις δέν αποθαρρύνει μόνον καί αφανίζει τόν λαόν μας, άλλά δημιουρ
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γεί καί .δειδικαιιολογημένας του ξένου κόσμου (δυσμενείς εντυπώσεις, αΐτινες δέν 
μάς βλάπτουν μόνον ηθικώς καί ισίκονομικώς, άλλά κινδυνεύουν νά καταστρέ
φουν καί τά απαράγραπτα ιστορικά δίκαιά μας.

Φ. Μ.

Με τήν ευκαιρία τού εορτασμού της Έβδομάόος τοΰ Ελληνικού Τύ
που, ό Επίτιμος Αρχισυντάκτης τού Εθνικού Κήρυκος, ΊΙρωίθιιερεύς Δ. 
■Καλλίμαχος προσεκλήθη καί ώμίλή.σεν Ενώπιον έκλεκτού ιάκραατηρίου 
•είς τήν μεγάληΐν Αίθουσαν τής Αρχιεπισκοπής περί τών ιάγώνων τού 
Έλληνσαμερικανικοΰ Τύπου κα'τά τά δταρρεύσαντα 62 χρόνια. Ό  ομι
λητής ιΕκράτησ,ε τό Ενδιαφέρον τιού άκροατηρίου Επί μίαν ώραν καί πε
νήντα πέντε λεπτά διότι Εποίκιλλε τήν διάλεξίν του ιμέ άφθονα άνέκΙδΟτα 
καί έπίεισόδια ιάπδ τήν δραματικήν ζωήν τών πρωτοπόρων Διευθυντών 
Εφημερίδων και δημοσιογράφων κατά τήν πολυτάραχη,ν περίοδον τών 
ύπεριεςήντα Ετών τού Εν ’Αμερική Ελληνικού Τύπου.

Ή  διάλεξις ήΐτο Απάνθισμα μακράς περί τού θέματος μελέτης τού 
κ. Καλλιμάχαυ, τήν οποίαν δημοσιεύομεν αύτουσίαν, ώς ένδιαφέρουσαν 
δχι ιμόνον τούς έν ’Αμερική άπαδήιμους, άλλά καί τόν έν γένει Ελληνι
κόν κόσμον.



ΤΓΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Οί άνθρωπο*, πού έγραφαν τις Εφημερίδες τους μέ αίμα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ό  τροχοφόρος ελληνικός στόλος στη Νέα Ύόρκη;.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
Ό  τύπος υπό τήν τυραννίαν τών κοινοτικών μποσάδων.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
«Οί μετανάστα; πού έμάζευαν κόκκαλα (5:ά νά ζήσουν».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
Τά «άλαλα» παιδία τών Ελλήνων μεταναστών.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
Ό  Μινώταυρος Νέας Ύόρκης πού έτρωγε «φύλλα»!

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 
Τί έγνωμάτευεν ό σοφώτερος τών νεωτέρων Ελλήνων.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ 
"Όταν ένεσκηψεν ή 'θύελλα του Εθνικού Διχασμού.

ΜΕΡΟΣ (ΕΝΑΤΟ 
Σταυροφορία πρός καταστολήν τού Εθνικού Διχασμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ 
Ό  πρεσβευτής πού οργάνωσε τούς Αμερικανούς Φιλέλληνας.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Ό  'Ιεράρχης πού ώνειρεύετο νά ψαύση τά άστρα!

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΈΚΑΤΟ 
Ό  Εξόριστος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών πού 'κατέφυγε στήν Αμερική.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
Στήν Εύρώπη μέ τόν τραγικό Οικουμενικό Πατριάρχη.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Τό δράμα τών Βενιζελικών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
’Ένοπλος σύρραξις μέσα σέ Ελληνικές ’Εκκλησίες.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
Ό  Μητροπολίτης Δαμασκηνός καί ή τραγωδία του στήν ’Αμερική.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Ή  νέα περίοδος ειρήνης πρό τής ’Αναγεννήσεως.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ 
’Αδιάκοπες Σταυροφορίες τού Έλληνοαμερικανικοΰ Τύπου.



"ΤΑ 62 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,,

Ή  άποστολή τοϋ Τύπου, ώς οργάνου τοϋ συγχρόνου πολιτισμού. —  Τερό 
δημόσιο λειτούργημα. —  Σκέψεις τοϋ Βρεταννοΰ δημοσιολόγου Σερ Τζών 
Μπόνινγκ. —  Τό περί Τύπου «πιστεύω» τοϋ ’Αμερικανού ίδεολόγου Πούλιτζερ.
—  Ό  κατά τό 1953 έορτασμός τής μνήμης τοϋ μεγάλου έργου του. —  Ή  
άναθηματική πλάκα είς τήν Σχολήν τής Δημοσιογραφίας Κολόμπια Γιουνιβέρ- 
σιτυ. —  Ή  έν ’Αμερική Ελληνική Δημοσιογραφία κατά τήν περίοδον 62 
έτών. —  Τά θύματα τοϋ ’Ιδεαλισμού. —  Οί λαμπτήρες γιά τήν Ελλάδα, γιά 
τήν ’Ορθοδοξία καί γιά δλα τά ιερά τής πολυβασανισμένης Φυλής. —  Συγ
κινητικοί χαρακτηρισμοί Έλληνοαμερικανοΰ έπιστήμονος άπό τό Κλήβελαντ.
—  Οί άνθρωποι πού γράφουν τούς στοχασμούς τους μέ «αίμα» καί όχι μέ με
λάνην. —  Ό  πρό 62 έτών πατέρας τής έν ’Αμερική Ελληνικής Δημοσιογρα
φίας. —  Έθυσίασε τήν ώραίαν ζο.)ήν του διά νά δίδη φως. —  Προσεβλήθη 
άπό φθίσιν. —  Αίμοπτύιυν εφυγεν είς τήν Ελλάδα διά νά άναπαυθή τό πολυ
βασανισμένο σώμά του είς τό γλυκό Ελληνικό χώμα. —  Μαρμάρινη πλάκα 
ευγνωμοσύνης πρός τιμήν τοϋ «Πατέρα». —  Ή  χειρονομία τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ 
«Έθνικοΰ Κήρυκος» κ. Μαρκέτου. —  Οί άλλοι δυό πρωτοπόροι μάρτυρες τοϋ 
Ελληνικού ’Ιδανισμού κλπ.

Μέρος Πρώτον

Οί άνθρωποι πού έγραφαν τις έφημερίδες τους μέ αίμα

Τό βέμια, τό όποιαν μ,οί άνετέ'Θη νά διαπραγματευτώ κατά τόν έφι&τεινόν 
Έαρταΐσμόν της Εβδομάδας του Ελληνικού Τύπου καί τών Ελληνικών Γίραμ- 
μάτων ©Ιναιι τούτο: Τ ι εχιει προσφέρει κατά τά τελευταία εξήντα δύο χρόνια ό 
εν Άμείρική Ελληνικός Τύπος διά τήν πνευματικήν, κοινωνικήν, οικονομικήν 
καί γενικώτιερον διά τήν έΙθνίικΟθ’ρηισκευτικήν προαγωγήν τών έν τώ Νέω Κο
σμώ ιάπαδήμων αδελφών μας καί τήν ένίσχυσιν τών πολιτιστικών αγώνων τών 
δύο πατρίδων, τής Ελλάδος καί ’Αμερικής.
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Τί είναι δ Τύπος; Κατά τήν καθαρωτέραν άντίληψιν ό Τύπος είναι ιερόν 
δημόσιον· λειτούργημα.

"Ενας περιώνυμος Βρε,ττανός πολιτικός καί ιδημασιολόγος, ο Σερ· Τζών 
Μπόουνινγκ, ό όποιος ιδιηύθυνε καί την «Γουιεστμίνστερ Γκαζέτ», έτόνισε μέ 
λόγια περίφηιμα, τήν σπουδαιότητα, πού 'έχει, σήμερον, ή αξία της ίεράς απο
στολής τής δημοσιογραφίας .διά τήν ίάνάπλασιν τής κοινωνίας καί τήν ύπσβοή- 
θησιν τών προόδων του συγχρόνου πολιτισμού. *0 Βρετταινός αυτός δημοσιο- 
λόγος γράφει. καί .μερικά βαρυσήμαντα, τά όποια οφείλουν νά έχουν χαραγμέ
να ιείς τήν 'ψυχήν τους καί είς τήν διάνοιαν 'όσοι αναλαμβάνουν τήν ευθύνην νά 
ποδηγετήσουν τήν κοινωνίαν ιείς τόν τίμιον καί αγαθόν δρόμον, ώς ίεροφάνται 
ίεροΰ δημοσίου 'λειτουργήματος. «Ό  Τύπος τονίζει ό Β.;ρεττανός ιδεαλιστής εί
ναι σήμερα εκ τών ■ ισχυρότερων τό ίσχυράτερον ιμέσον, επάνω ιείς τό όποιον 
στηρίζεται ό βραχίων, που σπρώχνει τήν μηχανήν τής προόδου. Ό  Τύπος — 
Τύπος όμως υψηλών ίδεολογικών κατευθύνσεων —  έκπληροΐ τήν εύγενεστέ- 
ραν άποστοίλήν. ’Ολιγοστεύει τήν αθλιότητα. ’Ανυψώνει τήν ευημερίαν τών αν
θρώπων. ’Ενδυναμώνει τά δικαιώματα αυτών καί επανορθώνει τά λάθη.. Ό  
ισχυρότερος τών ισχυρών είς τόν σύγχρονον πολιτισμόν είναι ό Τύπος». Αυτά 
γράφει ό Βρεττανός.

Είς τήν ’Αμερικήν εΛίας μεγάλος ιδεαλιστής δημοσιογράφος, ό όποιος 
ίδρυσε είς τήν πάλιν Σαίντ Λούης τήν σπούδαίαν εφημερίδα «POST - D IS
PATCH» είναι ό περιώνυμοι; ανθρωπιστής Τζάζεφ Πούλιτζερ. Τού μεγάλου 
αυτού προμάχου τής ’Αλήθειας καί τής Δικαιοσύνης καί τών δικαιωμάτων τού 
λησμονημένου καί δυναστευόμενου πτωχού πολίτου ή χάλκινη, προτομή έφιλο- 
τεχνήιθη άπό τόν διάσημον Γάλλον γλύπτην Αύγουστον Ρουισέν. Είναι στημέ
νη εΐίς Ιθεσιν επιφανή ιείς τήν Σχολήν τής Δημοσιογραφίας τού Πανεπιστημίου 
Κολόμπια τής Νέας 'Τόρκης. Τελευταία, τήν 1ΐ2ην Δεκεμβρίου τού 1953 συνε- 
πληρώθησαν 75 χρόνια, ιάφ’ ότου ό Πούλιτζερ1 ίδρυσε ιείς τόν "Αγιον Λουδο
βίκον τήν εφημερίδα του. Ό  εορτασμός δέ αυτός, πού έλαβε γενικώτεριον χα
ρακτήρα, έδωκε τήν ευκαιρίαν είς τόν Λευκόν Οίκον καί γενικώς είς τούς κο
ρυφαίους πνευματικούς άνδρας, πού διευθύνουν τάς τύχας τής κοσμοκράτει- 
ρας Βορειοαιμερικανικής Συμπολιτείας, νά υμνήσουν τό εξαίσιο έργο, τού δη
μιουργού τής έφηιμερίδος ((Post Dis patch». Μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν έτονί- 
σθη ιότι ή μνήμη τού άνθρωπιστού δημοσιογράφου Πούλιτζερ θά παρομείνη 
αθάνατη καί έκ τού γεγονότος οτι όταν αυτός άπεσύρθη άπό τήν ενεργόν δη
μοσιογραφικήν μάχην, άπηύθυνε τήν ΙΌην ’Απριλίου τού 1907 προς τούς 
συνεχίζοντας τό ανθρωπιστικό έργο συνεργάτίας του λόγια μεγάλα. Τά λόγια 
αυτά, πού είναι χαραγμένα ειίς χάλκινη πλάκα, στημένην είς τήν Σχολήν τής 
Δημοσιογραφίας τού Κολόμπια Γιουνιβέρσιτυ, τονίζουν διά τό εκπολιτιστικό 
καί απολυτρωτικό έργο τοιυ —  έργο τής «ντίμαυ δημοσιογραφίας —  τά εξής, 
έπί λέξει:



ΤΑ 62 XPOiNIA ΤΟΥ ΕιΛΛιΒΝ. ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 15

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α Τ Η Σ  ΕΦΗΜΕΡΙΛΟΣ 
«POST DISPATCH»

«Τό '8m άποσύρομαι, λόγω ηλικίας, γνωρίζω ότι δέν θά κάμη καμμίαν δια
φοράν ©ίς τάς θεμελιώδεις άρχάς τής εφημερίδας μου, οτι θά αγωνίζεται πάν
τοτε υπέρ τοΰ προοδευτικού καί του αναμορφωτικού αυτής έργου, ότι ποτέ δέν 
θά (άυεχ'θή ιτήν αδικίαν καί τήν διαφθοράν, οτι θά κοίτα,πολεμή πάντοτε τους δη
μαγωγούς είς οίανδήποτε πολιτικήν παράταξιν καί άν ανήκουν, οτι Ουδέποτε 
θά άνήκη αποκλειστικούς είς ένα ώρΊσμένον κόμμα, οτι (θά αντιτάσσεται πάν
τοτε κατά τών προνομιούχων τάξεων καί κατά πιαντός άρπαγος του δηιμοισίου 
πλούτου, οτι (δέν θά  τής λειψή ποτέ ή συμπάθίεια προς τούς πτωχούς ανθρώ
πους, οτι (θά ιειναι πάντοτε άφωσιωμένη ©ίς τό γενικόν καλόν, οτι δέν (θά είναι 
ποτέ ικανοποιημένη ιμέ τό νά τυπώνη απλώς τά νέα, οτι (θά παρα|μένη πάντοτε 
απολύτως ανεξάρτητη, οτι ουδέποτε θά φοβηθή νά πολεμήιση τήν αδικίαν, είτε 
εάν αυτη προέρχεται (άπό άιρπουγας πλουσίους, είτε άιπό ιτούς άρπαγας πτω- 
χούς».
10 ’Απριλίου, 1907

Soseph P u litjer

Τά ανωτέρω ιθεσπέοιια λόγια, χαραγμένα είς χάλκινη πλάκα διία νά έμιπνέων- 
τα·ι icfl ισπουδάζο,ντες ©ίς τήν Σχολήν τής Δημοσιογραφίας, συνιστούν τό διά
γραμμα τής τιμιωτάτης αποστολής τού Τύπου προς προαγωγήν τού συγχρό
νου πολιτισμού.

Καί αυτά ιμέν ώς προς τήν έννοιαν τού ιερού δηιμοισίου λειτουργήματος. 
Άλλά τό θέμα ιμας είναι: Τ ί αγαθά έχει προσφέρει ό έν Αμερική 'Ελληνικός 
Τ ύπος.

Είς τήν Αμερικήν άπό τό 1892 έως τό 1958 ιέξεδοθησαν 148 'Ελληνι
κές εφημερίδες. Εβδομαδιαίες, καθώς καί περιοδικά.

Αί κυρ'ΐώτεραι εφημερίδες είναι: Νέα ’’Ύόρκη, Βιαστώνη, Σικάγο, "Α
γιος Φραγκίσκος, Ντητρόϊτ, Σαίντ - Λούης, Μάντσεστερ, Λος ’Άντζελες, Ού- 
άσιγ.κτων, Άτλάντα, Λύν Μάςς, Πίτσμπουργκ.

Αρκετές ημερήσιες εφημερίδες απέκτησαν οί, τρεις μεγάλες Ελληνικές 
παροικίες Νέας 'Τόρκης, Σικάγου' καί Αγίου Φραγκίσκου.

"Ολα αυτά τά έντυπα προσέψεραιν, ολίγο ή πολύ τό μέρος των προς φα>- 
τιισμόν τών αποδήμων αδελφών. "Ολαι αί εφημερίδες ©χρησιμέυσαν ώς Διδα- 
σκαλεΐον τής Ελληνικής γλώσσης.’ 'Τπήρξαν όργανα Έλληνομαθιείας. "C^Yar 
να προς διατήρησιν τής 'Ελληνικής 'φωτιάς είς τήν νέαν παιτρΌδα. "Έστησαν 
Βωμούς. Έδίδαξαν τόν μετανάστην νά μη λησμονή τήν ιερή κανδήλα. Νά έν-
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θυ.μήταιι :to άγιοί φυλακτό πού τού έδιδε, κατά τον ίάπσχωριαμόν, ή πονεμένη ή 
Μάννα του, μαζί μέ τήν 'ευχή της, νά αγαπά τήν Εκκλησίαν του, τήν θρησκεί
αν του, τάς οίκογενειακάς του παραδόσεις, τά ιέ'θνικά του ιδανικά. ί ΐα ρ ’ όλες 
τις (ατέλειες των, κάποτε ιδέ καί τις λοξοδρομίες των, ιοί τόσες Ελληνικές έφη- 
μερίδιες του Νέου Κόσμου παρέμιειναν λαμπτήρες γιά  τήν Ελλάδα, γιά τήν» 
’Ορθοδοξία, γιά  όλα τά Ιερά της πολυβασανισμένης φυλής. ’Έτσι οί φτωχοί 
μετανάσται, ιμέ τήν συμπαράστασιν rttciC Ελληνικού Τύπου, πρασέφειραν, ιμέ τό 
πνεήμα τής αύτάθυσίας, τόν οβολόν τους καί έκτισαν υπέρ 300 σεβάσματα τής 
Έλλην. ’Ορθοδοξίας, Ιδρυσαν δέ καί υπέρ 30Ό Ιερά τεμένη τών 'Ελληνικών 
Γραμμάτων. Οί ίδιοι φτωχοί ιμετανάσται ιμέ τήν συμποράστασι καί καίθοδήγη- 
σι τού Ελληνικού Τύπου έξεπολίτισαν καί τά χωριά τους, ιεύηργέτησαν δέ πολ- 
λαχώς καί τήν αλησμόνητη, τήν φτωχή πατρίδα, τήν Ελλάδα. Γ ι’ αυτούς τούς 
λόγους, οσάκις ήκουσα οτι έτ&ρματίζετο ή ζωή τής άλφα ή τής θήτα 'Ελληνι
κής εφημερίδας, αισθανόμουνα, σ’ δλα .αυτά τά δύσκολα χρόνια, ισάν νά έπε
φταν κολόνες καί ©ξηάΟένιζαν τό 'θρησκευτικο-φυλετικό ιμας οικοδόμημα στη 
μεγάλη αυτή δεύτερη πατρίδα, τόν Νέον Κόσμον.

Τό πώς αισθάνονται οί απόδημοι —  όσων ,δέν ©ξησθένισε τό Ελληνικό 
χριστιανικό αίοΙθητήριο —  διά τόν φωτοδότη Ελληνικό Τύπο, καί τί έχει 
προσφέρει ό μαρτυρικός αυτός 'Ελληνικός Τύπος διά τήν ’Ορθοδοξίαν, διά τήν 
'Ελλάδα, ιδιά τήν ’Αμερικήν καί γενικώς ίδιά τήν απόδημον όμογένειαν, τό 
διετύπωσε, τελευταία, .μέ συγκινητική ουμπάθειία, ένιας Δωδεκανήσιας επιστή
μων, ό κ. Γιάννης Κριασσάς, έγκριτοίς Έλληνααμειρικανός δικηγόρος .είς τό 
Κλήβ&λαντ Όχάϊο. Μεταξύ άλλου» άλλου» έγραψε μέ τούς παλμούς τής τ^υχής 
του τά εξής:

«Ποιους δέν έχει βοηθήσει μέ δημοσιότητα ό Ελληνικός Τύπος;
Πο’ΐά πατριωτική ενέργεια έγινε πο«τέ, χωρίς τόν Ελληνικό Τύπο μπρο

στά ;
Ποιου φτωχού Έλληνος αιτησι βοήθείας ήρνήθη νά καταχώριση;
Ποια Εκκλησία ή Σχολεία δέν έβοήθησεν ήθικώς καί εδώ καί στήν 

Ελλάδα;
Σ έ ποτό Σωματείο ήρνήθη την ύποιστήριξί του;
Σέ ποιόν έρανο ήρνήθη τάς στήλας του;
Ποιού αλυτρώτου τήν φωνήν ήρνήθη νά δημοσίευση; Τών Δωδεκανησίων, 

ή τών Ήπειιρωτών, ή τών Μακειδόνων, ή τών Κυπρίων;
Παντού καί πάντοτε ήναιξε τάς στήλας του γιά  τό καλό τού Ελληνι

σμού. 'Ως άνίθιρωπίνη ενέργεια, μέ ψυχή καί καρδιά, έκανε καί κανένα λάθος 
κάπου - κάπου, πού χάνεται όμως μέσα στα καλά, πού προσέφερε ιστόν 'Ελλη
νισμό τής ’Αμερικής. Τί ιθά έκάμναμε —  ό Ελληνισμός —  χωρίς τόν Ελλη
νικό Τύπο;»
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Συνεχίζων ό «φωτεινός Δωδεκανήσιος τήν «αναγραφήν τών εκδουλεύσεων 
πού προσφέρουν, αύτοθυισιαίζόμενοι οΐ τού Έλλην. Τόπου μάρτυρες πού ιδα
νισμού των προάθέτει:

«Και όμως εκείνοι πού καταλαβαίνουν τά· προβλήματα, τού Ελληνικού Τύ
που :(ττήν ’Αμερική, ξέρουν ιμέ ποια «Ουσία, μέ ποια άγωνία, μέ ποια «οικονο
μική πάλη εργάζεται δ Ελληνικός Τύπος. Οι «διιευίθυνταί καί συντάκιται τών 
Έλληνοισμερικανικών εφημερίδων είναι, «σχεδόν «όλοι τους, «θάματα ιδανισμού. 
Πολλές φΟιρ-ές, μπορεί νά πή κανείς, τά άρθρα τους είναι γραμμένα μέ αίμα. 
καί οχι μέ μελάνη. ’Άνθρωποι, συνήθως Ικανοί, πού Οά μπορούσαν νά επιτύ
χουν σέ οίανδήποτε άλλην, σταδιοδρομίαν —  καί νά αποκτήσουν υλικά πλούτη 
—  προτιμούν νά αυταθυσιάζωνταιι γιά τήν ,μίζερη καριέρα τού Τύπου, γιά νά 
δώσ ,υν φώς».

Συνεχίζων ό εμπνευσμένος «αυτός Δώδεκα,νήμιος «επιστήμων τούς φωτει
νούς στοχασμούς του τονίζει:

«’Ένα όμως «είναι βέβαιο, ότι ποτέ «δέν ξεχνούμε τόν Ελληνικό Τύπο, 
άμα τόν εχωμε ανάγκη γιά δημοσίευισι. Μπορεί, ιάλήιθεια, νά πη κανείς, πώς 
δ,τι σπουδαίο έχομε κάνει σ’ αυτήν τήν χώρια «μας, ώς όμάς, «δέν Οά γινότανε, 
χωρίς τήν ηθική «ύποστήριξι τού Ελληνικού Τύπου. Γι’ αυτό νομίζω, ότι 
ήτανε θεόπνευστη ή «ιδέα αυτή τού ’Αρχιεπισκόπου μας νά καθιέρωση τήν τε
λευταία δβθομάδα τού Ίανουαρίου γιά τά 'Ελληνικά Γράμματα καί γιά τόν 
'Ελληνικό Τύπο».

Κλείων, ό τόσον ισορροπημένος Αωδείκανήσιος επιστήμων «τήν «στοχαστι
κήν όσον καί συγκινητικήν του αναγραφήν περί τών πολυτίμων έκδπν«λεύσεων 
τών 'Ελιληνσαμειρικανών Ιδημιοισιογράφων, «αύτοίΟυσιαζομένων γιά νά δώσουν 
φώς», τονίζει καί αυτά:

«Θέλω νά τό επαναλάβω καί νά τό διακηρύξω ότι χρειαστούμε τήν Έλλη- 
νοσμερικανική μας ύπαρξη ώς όμάς καί τις ομαδικές «επιτυχίες μας, στον Ελλη
νικό Τύπο. Άλλά ας μη ξεχνούμε ότι τιού χρεωιατούιμε «επίσης τήν ύποστήριξί. 
«μας γιά νά «έξακολουθή νά ζή καί νά μάς εξυπηριετή».

Ό  κ. Κραισσάς είς τό ανάγλυφο άρθρον του —  χωρίς νά ξέρη τις αγω
νίες, τά πιαθ«ήμαΐτα καί τις θυσίες τών πρωτοπό«ρων, προ πάντων, δημοσιογρά
φων, πού εδωκαν τήν ζωήν «τους διά νά φωτίζουν κα«ί νά «εμπνέουν τούς απο
δήμους «αδελφούς —  ζωγραφίζει ρεαλιστικά καί τήν πολυβασανισμένη ζωή τους. 
Επαναλαμβάνω «αυτά πού τονίζει «διά τούς εκπροσώπους τού Έλληνπχμερίκα- 
νικού Τύπου, οτι: «Είναι σχεδόν όλοι τους θύματα ιδανισμού. Πολλές φορές 
μπορεί νά πη κανείς, ότι τά άρθρα τους «είναι, γραμμένα μέ αίμα καί όχι μέ 
■μελάνη».

Πρόκειται, αληθινά, περί κυριολεξίας. ’Ό χ ι περί ποιητικής «ειϊκόνος. Καί 
σάς αναφέρω τό «αίμα» καί τήν άγωνία τριών «μέ ιμιεγάλην αξίαν, πρωτοπόρων 
Ελλήνων δημοσιογράφου1 έν ’Αμερική. Οί τρεις αυτοί αείμνηστοι πρώτ«οπό«ροι
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εΐναι ό Κωνσταντίνος Φασονλαρίδης, ό Σ ωκοάτης Ξαύθάκης .καί ό Αθανά
σιος Άργυρός. Καί αί τρεις τους διαναοΰμενοιι άνωτέρας ιμορφώσεως, υπήρ
ξαν έγκριτοι δημοσιογράφοι πριν1 έλθουν είς τον Νέον Κόσμον.

Ό  Φασουλαρύδης, 'άπό τήν Νίσυρον, «ιαπούδασεν ιείς τήν Μεγάλην τοΰ 
Γένους Σχολήν του Πατριαρχείου. 'Τπήρξεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν διδά
σκαλος καί ιεροφάντης τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, διετέλεσε δέ καί συνεργά- 
της τής εκεί μεγάλης τότε Ιφημε,ρέδος, τοΰ «Νι&ολόγου», τοΰ 'άειίμνήσ.του Βου
τυρά. Ήλίθεν είς Αμερικήν τό 1889, εξέμαίθε τήν ’Αγγλικήν, έφοίτησεν ιείς τό 
Τεχνολογικόν Ίνστιτούτον τής Μασσαχιουσέττης ικαί τό 1892 έ'ξέδωκεν είς τήν 
Βοστώνην τήν πρώτην Ελληνικήν εφημερίδα, τόν «Νέον Κόσμον», δυο έτη 
πριν Ι,κδοιθή ή «Άτλαντις». Ό  Φασουλαρύδης, λοιπόν, -είναι ό μαρτυρικός πα
τέρας τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας έν Αμερική. Κατόπ'.ν ήλθεν είς τήν 
Νέαν 'Τόρκην. 'Τ,πήρξεν ιέπί έν διάστημα ό πρώτος συντάκτης τής ιμικροσκο- 
πικής στήν αρχή «Άτλκχντίδος», ή οποία 'ιδρυθη άπό τόν Σάλωνα I. Βλαστόν, 
ό όποιος ήλθεν άπό τήν Σΰρον τό 1873 καί ιέγκατεστάΐΟη ώς έμπορος είς τήν 
Νέαν 'Τόρκην. Κατόπιν ό Φασευλαρίδης ϊίδρυσεν, τό 1905, Ιν Νέα 'Ύάρκη, 
ίδικήν του έβόομαδιαίαν εφημερίδα, τήν «Σημαίαν». Μετά έν έτος ό πράκτωρ 
’Ιωάννης Μπούρας ίίδρυσεν είς τήν Νέαν 'Τόρκην τήν εβδομαδιαίαν εφημε
ρίδα «θερμοπύλαι». ’Έπειτα αί δύο αιδται εφημερίδες ήνά'θηισαν καί εξεδί- 
δονίτο άπό τό 190G ώς ήμερησία εφημερίς υπό τόν τίτλον «Σημαία —  Θερμο- 
πύλαι», μέχρι τοΰ 1908, οπότε :καί έξέπνευσε. Τήν εποχήν έκείνην ή μικρά 
Ελληνική Κανότης έμαστίζετο άπό φρικτήν διαίριεσιν. Ή  κοινοτική εκείνη 
άλληλομαχία, -ή όπτ.ιία διήρκεσεν επί πολλά μετά ταΰτα χρόνια έπηρέαζεν —  ώς 
ήτο επόμενον —  καί τήν πορείαν τών εφημερίδων. Θΰμα αυτής τής κοινοτι
κής δ'-ιχρέσεως υπήρξε καί δ Νισύριος δημοσιιογράφός. Καταπιε.ζόμενος άπό 
τούς άλληλϋμαχοΰντας κοινοτικούς παράγοντας ό ωραίος έκεϊντι; Ι.δοολόγος, 
παλαιών κατά τών στερήσεων, έχασε καί τήν υγείαν ταυ. Προσιεβλήθη. άπό 
φθίίσιν. Έκρίθη τότε αναγκαίου νά αναχώρηση διά τήν πατρίδα 6 αίμοπτύων 
λόγιος ,ό οποίος, διά νά μεταχειρισθώ τήν ιέκφρασιν τοΰ κ. Κραισσά, έγραφε 
πράγματι τά πονεμένα άρθρα του ιμέ «αίμα» καί όχι ιμέ μελάνην. Άλλά δέν 
συνεικίΛίεΤιτο κανείς άπό τούς ιερύζεντας Κοινοίτάρχας, ιοί όποιοι έληαιμόνηοαν τάς 
υπηρεσίας τοΰ αίμοπτύοντος μαρτυρικού λογίου. Τότε 6 Αθανάσιος Άργυρός 
—  Όΰμα καί αυτός τοΰ ιδανικού του —  ό όποιος ίέξέδιδε τότε είς τό Σικάγον 
τήν (εφημερίδα «Άθηνά», έδέησε νά άνοιξη έρανον ίδιά τό ε’ισιτήρΐ'.ον τοΰ ίίδα> 
λόγου Δωΐδεκανησίου. Έμιαζεύτηκαν ιμιερικά πενιχρά κέρματα, έβγαλαν δέ καί 
ένα ιδίσκον ιδιά τόν «πατέρα» τής Ελληνικής δημοσιογραφίας. ’Έτσι έιξιαικονο- 
μήίΟησαν τά ναΰλα. "Οταν δέ ό μάρτυς αυτός τοΰ «τρωτισμοΰ» έψΟαισεν ειίς τάς 
Αθήνας ι&ξέπνευισε ιμείτ’ όλίγας ημέρας. Έτάφη πένης καί άκλιαυστος ό «πα
τέρας», πού εδωκε τό φώς του καί τό α.Τμά του χάιρκίν τών αποδήμων αδελφών του.

Προχθές συνέπεσε καί διηγήθηκα είς τόν αγαπητόν μοι κ. Μπάιμπην
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Μαρκέτσν no σπαρακτικόν αυτό δράμα τοϋ ωραίοι*, ϊιδεαλόγου πατέρα, τής έν 
’Αμερική Ελληνικής δημοσιογραφίας. Καί τοϋ προσέθεσα: Τοϋ όφείλομειν 
τοϋ Φαισουλαρίδη, έστω καί μετά ιΟάνατον μίαν ένιδιειξιν τιμής, στοργής καί 
ευγνωμοσύνης. Θά έπρεπε νά ιεύιρε'θή κάποιος νά άναλάβη τήν δαπάνην. Νά 
άνευράθή ο τάφος τοϋ μαρτυρικού δημοσιογράφου καί νά τοϋ στηθή μια μαρ
μάρινη πλάκα μέ εγχάρακτα αυτά τά λόγια:

«Ενθάδε κεΐται ό πατέρας τής έν ’Αμερική Ελληνικής Δημοσιογραφίας. 
Θύμα τοϋ ιδανισμού του, εχάρισε, τό τρως του καί αυτό ακόμη ιτύ αίιμά του υπέρ 
τών έν ’Αμερική αποδήμων. Αίμοπτύων ό μαρτυρικός αυτός διανοούμενος, 
Κωνσταντίνος Φασουλαρίδης, έπανέπλευσε τόν ’Ατλαντικόν. Ηλίθιε καί παρέ- 
δωικε τό ,πνεϋιμά του υπό τόν γλαυκόν ουρανόν καί νά ιεϋρη τό καταπονηιμένον 
σώμά τιΓίυ άνάπαιισιν εις τό γλυκό Ελληνικό χώμα!».

Είς τό άκουσμα τών όσων είπα ό δτευίθυντής τοϋ «Έθνικοϋ Κήρυκος», κ. 
Μαρκέτος, που άνέδοξε τήν εφημερίδα του ιεΐις ζωντανόν σταυραφοριακόν ορ
γανισμόν, συν,εκινήθη 'βαθύτατα. Καί μού εΤιπε:

«Τήν τιμήν αυτήν διά τήν μνήμην τού μαρτυρικού αυτού πατέρα τής έν 
’Αμερική Δημοσιογραφίας τήν ,διεκδικεΐ ό «Εθνικός Κήρυξ». Θά τού στή- 
σωμεν τήν πλάκα άπό Πιεντελίσιο μάρμαρο καί 'θά όργανώσωμεν προς τιμήν 
του τήν πρέποησαν έπιμνημάσυνον τειλετήν».

’Αλλά, έκλεκτή όμήγυρις, καί τών άλλων '.δύο πρωτοπόρων έξ επαγγέλ
ματος δημοσιογράφων καί δημοσιολόγων ή πολυκύμαντος ζωή, ιεΐναι ζωή πι
κριών καί βασάνου1 καί ατελείωτων ιάγώνων υπέρ τού γενικού καλού. 'Τπήρ- 
ξαν καί αυτοί 'θύματα καί μάρτυρες τού 'Ελληνικού ιδανισμού.

Μέρος Δεύτερον

Ό  τροχοφόρος ελληνικός στόλος στή Νέα Ύόρκη

Ή  δραματική σταδιοδρομία τών δύο άλλων πρωτοπόρων έξ επαγγέλματος 
Ελλήνων δημοσιογράφων είς τόν Νέον Κόσμον. —  'Ο Σωκράτης Ξανθάκης, 
συντάκτης άλλοτε είς τό Αθηναϊκόν «Άστυ» καί δ δημοσιολόγος Αθανάσιος 
Άργυρός. — Καί οί δύο έγιναν θύματα τοΰ Ελληνικού ιδανισμού. — Ό  Σω
κράτης Ξανθάκης, πατέρας τού Γεωργίου Ξανθάκη, Εκτελεστικού Διευθυντοΰ 
τού Creek W ar Relief, έπέρασε πονεμένην, μαρτυρικήν ζωήν. —  Τά προ
σόντα του ώς Αρχισυντάκτου τής «Άτλαντίδος». —  Μετά τήν άπόλυσίν του 
ίδρυσεν ίδικήν του εφημερίδα τήν «Πανελλήνιον». -— Ή  έπί τού Τύπου τυραν
νία τών τότε Κοινοτικών Μποσάδων. — Ή  τραγωδία τού Αθανασίου Αργυρού, 
ίδρυτού τής «Άθηνάς». —  θύμα καί αυτός τοΰ Ελληνικού ιδανισμού. — 
θά  άπέθνησκε καί ό Άργυρός στή «ψάθα» εάν δέν έπέστρεφεν στήν Ελλάδα
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δπου εγινε καί Τπουργός. —  ’Άλλοι δημοσιογράφοι «ήρωες καί μάρτυρες». — 
Ό  κατά τό 1948 εορτασμός τών 351χρόνων τοΰ «Εθνικού Κήρυκος». —■■ Τό 
ποιόν τών 112 συντακτών καί συνεργατών του:. —*■·..Ή  κατά τό 1891 σύνθεσις 
της Ελληνικής παροικίας Νεας Τόρκης. —  Οί πρώτοι 600 πλανόδιοι. — 
Καταδιώξεις καί βασανιστήρια. — Μία .επίσημος εκθεσις. — Αί δύο χιλιάδες 
μονάδες τοΰ επιγείου τροχοφόρου Ελληνικού Στόλου αγκυροβολημένου είς 
τούς δρόμους τής Νέας Τόρκης! — Ή  έντύπωσις τών Αμερικανών.

.Mata τόν Κωνσταντίνον Φασδυλαιρίδην, τον πατέρα τής έν ’Αμερική Ε λ
ληνικής δημοσιογραφίας, τοΰ οποίου τό τραγικό ·&ράμα σάς ανέπτυξα, ό δεύ
τερος ·έξ έπαιγγέλματος πρωτοπόρος ιδημοισιογράφος, πού έδραισεν ©ίς τήν ’Α
μερικήν, ή το ό αείμνηστος Σωκράτης Ξανθάκης. Είχε'φιλολογικήν μόρφωσαν. 
Διετέλεισε .συντάκτης είς τό «Ά,στυ» τών Αθηνών, όπόιΟεν έκίλήθη· είς τήν ’Α
μερικήν. Φαίνεται οτι εφθασεν .είς τήν Νέαν 'Τόρκην τό 1897 καί προισελήφθη 
τότε ώς Αρχισυντάκτης τής «Άτλαντίδος», ή οποία είχεν ίΐδρτ<θή τρία χρόνια 
προτήτερα, τήν 3ην Μαρτίου τοΰ 1894. Είς τήν Όέισιν του εκείνην παιρέμειινεν 
επί δεκαείαν καί άπελύΟη τόν Μάΐον τοΰ 1907; Ό  Σωκράτης Ξανθάκης, πα
τέρας τοΰ Γεωργίου ΞανΟάκη,. ©κτελειστικοΰ έπί πολλά έτη ΑιευίΟυντοΰ τοΰ 
Creek W ar Relief, ήτο δημοσιογράφος ιμέ πολλά χαρίσιματα. Είχε δοκιμα- 
οιμένην ικανότητα. Διεχειρίζετο τότε τά κοινοτικά, τά Ελληνικά καί τά διείθνή 
ζητήματα μέ 'δεξιότητα-καί μέ ισπανίαν, ©ρίθιοφρασυνην. ’Έβλεπε μέ διαύγειαν. 
Ή  καθ’ όιλην τήν δεκαετίαν εκείνην άρθρογραφία του, τήν όππίαν ετυχε. νά 
μελετήσω, δεικνύει άνδ-ρα οξείας άντιλήφεως. ’Έγραφε μέ χάριν καί. μέ ευγέ
νειαν λόγου. ’Έπειθε μέ παράταξιν επιχειρημάτων. Ητα αντικειμενικός καί 
μάλλον ιμιετριίαπαίθής. Δέν έδίσιιαζε δέ νά άπόδώση δικαιοσύνην καί είς τους 
αντιπάλους. "Ύιστερα άπό ένδεκα περίπου μήνας, τήν 8ην ’Απριλίου τοΰ 1908, 
ίδρυσε νέαν εφημερίδα, τήν «Πανελλήνιον» κατ’ άρχάς έβδομαδιαίαν καί κα
τόπιν ημερησίαν. Άλλά ή εφημέρίς ίαΰ.τή, μετά τόσσαρα πί&ρίπου έτη έξέ
πνευσε τήν 2ι3ην ’Απριλίου τοΰ 1911. Κατά τήν εποχήν εκείνην τών κοινοτι
κών διαιρέσεων έν Νέα 'Ύόρκη έμαίνοντο τά ατομικά πάθη. Δυστυχώς ό με
τριοπαθής Ξανθάκης, ©υρεθιείς είς εκείνην τήν δίνην τής κοινοτικής άλιληλο- 
μαχίας, υπέκυψεν ©ίς τάς πιέσεις τών 'διαφόρων'τής μιας άπό τάς παρατάξεις 
παραγόντων, οί όποιοι ήσαν καί όι χορηγοί, συγχρόνως όμως καί τύραννοι. 
'Όταν δέ οί τυραννικοί -χαρηγοί τόν έγκατέλειψάν ήτο επόμενον νά τε,ρμα.τισθή 
ή ζωή τής μαχητικής έκείνής έφημε.ρίδος.'άΑλλάή λοξοδρομία έκιείνή τοΰ κα- 
ταπιειζομένου ΔιευΟύντοΰ τής <4 Ιανιέλληνίοΰ» δέν είναι τοιαύτη, ώστε νά λη
σμονηθούν αί πολλάπλαϊ ύπηρεισίαι καί οί (αγώνες τοΰ πρωτοπόρου Ξανθάκη. 
'Τπηρε'.σίαι προς τούς άποδήιμους. 'Τπηρεσίαι προς την 'Ελλάδα. 'Τπηρεσίαι 
προς τήν Αμερικήν. Ό  αείμνηστος Ξανθάκης ισυνέγιραψε. καί τό εργον «Ό 
Σύμβουλος τοΰ 'Έλληνος · Μετανάστου», τό οποίον έξιεδόθη επιανε.ιιλημμένως.



ΤΑ 62 ΧΡΟ,ΝΊιΑ ΤΟΥ ΕΛΛιΗΝ. ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 21

'Αργότερα δέ, -κατά τήν περίοδον τοΰ 'έν Έλλάδι μεγάλου εθνικού 'διχασμού, 
έξέΐδωκεν, έν συνεργασία ιμέ τόν αείμνηστον Νικόλαον Γ. Σαικελλάριον, αγγλιστί 
τό εργον: «Greece In  H er True L ight. Ile r Position in The W orld 
W ide W aras Expounded By EL K. Venizelos». Ό  Ξανθάκης έγινε 
καί αυτός Οϋμ.α τοΰ ιδανισμού. Άφιέροισε τήν ζωήν του υπέρ τών άλλων. 
«Αύτοεθυσιάσθη γιά τήν [μίζερη καρτέρα τιοΰ Τύπου, γιά νά δίΰη φώς». 'Τλικά 
δέν ©κέρδισε, ενώ Όά ήμπορούσε ιεΐις άλλην σταδιοδρομίαν, ιμέ τήν ικανότητα 
πού είχε, Λ'ά επιτυχή νά απόκτηση καί αυτός δολλαριακά πλούιτη καί νά δτα- 
ιευχθή τήν πτωχείαν.

Ανάλογη ύπηρξεν ή πανεμέ\η ζωή τοΰ τρίτου πρωτοπόρου δημοσιογρά
φου, τοΰ Αθανασίου Άργυροΰ. Έθυσίαισιε καί αυτός τήν .ζωήν του «χάριν 
ενός 'ιδανικού, διά νά δίδη φώς». Ό  Άργυρός ήτο εφοδιασμένος μέ άνωτέραν 
ακαδημαϊκήν μόρφωσιν. Διεκρίθη είς τήν Ελλάδα ώς εμβριθής δημοσιολόγος 
καί συγγραψιεύς. :Ητο γλοισσρμαθής καί μετέφρασε σπουδαία έργα τής διε
θνούς Γραμματείας. Είς τήν Αμερικήν εφθασε κοιτά τό 1907, ώς απεσταλ
μένος τοΰ Μακεδονικού Κομιτάτου. Είργάσθη μέ θέρμην ίδιά τήν εθνικήν ύπό- 
θεσιν. Έκήρυξε. Διεφώτισεν. Ένεψύχωσε καί ©φρονημάτισε. Τό 1908 ήγό- 
ρασε άπό τόν Δημ. Ευταξίαν τήν έν Σ'ΐκάγω εφημερίδα «ΆΌηνά», τήν οποίαν 
μετέφερε τό 1911 ;ειίς τήν Νέαν 'Τόρκην. Τήν έ'ξέίδιίδιεν ώς ήμερησίαν εφημε
ρίδα μέχρι τών αρχών τοΰ 1915, δυο μήνας πριν ίδρυθή ό «Εθνικός Κήρυξ». 
’Έπεσε καί αυτός ιθΰ,μα τοΰ ιδανισμού. Εύρειθ'είς ιμέσα ©ίς τόν στρόβιλον τά>ν 
κοινοτικών διαιρέσεων καί τών παθών έΐκάμφθη ικαί αυτός, Ιεφ’ όσον δέν ειχεν 
επαρκή τά υλικά μέσα. Τόν έπεσκέφθην εΐίς τά γραφεία του όταν ήλθα είς 
τήν Αμερικήν τόν Δεκέμβριον τοΰ 1914. Ήσθάνθην ψυχικόν σπαραγμόν από 
ό,τι ιεΐδα καί άπό ό,τι ήκουσα άπό τόν ίδιον τόν Άργυρόν. Συγκεντρωμένος είς 
τήν πτωχακήν έγκαιτάστασιν τής εφημερίδος τιο,υ είργάζετο είκοσι ώρας τό ήμ,ε- 
ρονυκτιον, χάριν τοΰ ιδανικού, τοΰ οποίου έγινε θΰμα άξωλύπηιτοιν. Καί οί 
άλλοι δέ συντάκται του καί συνεργάται, .προσβεβλημένοι. ικαί αυτοί άπό τό πά
θος προς υπηρεσίαν τοΰ εθνικού Ιδανικού,. Ιμιείηράζοντο ιμέ τόν μαρτυρικόν Διευ
θυντήν τους τους ψυχικούς πόνους, τάς αγωνίας καί τάς στερήσεις. Άφωσιω- 
•μένοι ειίς τήν αποστολήν των, τήν όπιοίαν ήσιθάνοντα καί ©πίστευαν ώς απο
στολήν ίεράν οί συνεργάτοοι ύπέμεινον είς τήν αφανταστην γλισχρότητα τής 
μισθοδοσίας των. Καί ούτε ©γόγγυξαν όταν ήρχετο τό Σάββατο ικαί δέν έλάιμ- 
βανον ούτε ολίγα δολλάρια διά τήν αμοιβήν τών αιματηρών κόπων των. Ή σαν 
καί αυτοί αξιοθαύμαστα «θύματα τοΰ ιδανισμού». Μπορεί νά ξανατονιιοθή 
εκείνο που διησίθ'άνιετο καί ©τόνισεν ό .έν 'Κλήβελαντ "Ελλην επιστήμων όταν 
έγραφε πέρυσι διά τούς "Ελληνας, έν γένεη δημοσιογράφους έν Άμερ'ΐκή ότι: 
«Μπορεί νά πή κανείς ότι τά άρθρα τους είναι γραμμένα μέ αίμα καί όχι μέ 
μελάνην!»

’Εάν ό μαρτυρικός διανοούμενος Αθανάσιος Άργυρός, πού έγραφε τά
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άρθρα του «ιμέ τό αΐ|μά του» άπεφάσιζε νά έγκαρτιε,ρήση διά νά χαρίση ολό
κληρη τήν ζωήν του χάριν τών αποδήμων καί προς υπηρεσίαν του «ίδιαν ι- 
σιμού», τότε τό πιίθαινώτεριον (Οά ήτο νά τελευτήση μέ ματωμένους τους πνεύμο
νας του «επάνω στήν -ψάθα», όπως έτελιευτηισεν, αίμοπτυων έπαυω «στήν ψάθα, 
6 Κωνσταντίνος Φαισουλαρί'δης, ό τραγικός «πατέρας» τής έν ’Αμερική 'Ελλη
νικής Δημοσιογραφίας.

Ευτυχώς ό Διευθυντής τής ήμερησίας «’Αθήνας» έτροποποίησεν έγκαί- 
ρως τάς ισκέψεις του περί τοϋ αχάριστου, /τοϋ «αιματηρού» ’ΐΕΟνικοϋ ιέν Α με
ρική ιδανικού. Έ τσι ίαπέφυγε. καί τό τελικό κατάντημα τής ψάθας,.

ΙΙοτισιμένος μέ τά πικρότερα ποτήρια ό ιέν Αμερική εθνικός αγωνιστής 
Αθανάσιος Άργυρός, εϊιχε τήν καλήν τύχην νά έπιστρέψη είς τήν Ελλάδα, 
τήν προσφιλή «Μητέρα Γην». Ε κεί έξελέγετο έπανε,ιλημιμένως βουλευτής Σερ
ρών, τό ιδέ 1921 διειτέλιεσε καί υπουργός τής Κυβερνήσεως Γουναιρη. Περιο
ρίζομαι νά αναφέρω μόνον τρεις εκπροσώπους τοϋ έν Αμερική Ελληνικού 
Τύπου, οί όποϋ::ιι. υπήρξαν πρωτοπόροι, ήσαν ειφωδιασμένοι μέ άνωτέραν μόρ- 
φωσιν, ίδρυσαν ίδικός /των εφημερίδας διά νά υπηρετήσουν ένα άνώιτερον ιδα
νικόν. ’Έμειναν Ιδέ πένητες —  ’θύματα τού ’ιδανισμού —  ενώ, ιέάν απέφευγαν 
τόν ,δρόμον τόν άκάνθινον τής αυτοθυσίας, ιθά ήμποροϋσαν ιμέ τήν αξίαν πού 
είχαν, νά ευδοκιμήσουν εις επιχειρήσεις καί νά εξασφαλίσουν —  δπως τόσοι, 
άλλοι —  πλούσια δολλαριακά άγαίθά. Τήν ιίΐδίαν τύχην έίσχπν σχεδόν καί δλοι 
οί άλλοι έν Αμερική "Ελληνες δημοσιογράφοι, κατά τήν περίοδον τών G2 
έτών άπό τό 1892 έως 'σήμερα. Αποτελούν ιόλόκληρη φάλαγγα οί ώράίοι ίδεο- 
λόγοΊ, δ,σοι αυτοεθυισιάισθησαν διά τό καλόν τών αποδήμων ιάδελ,φών τής 'Ελ
λάδος καί τιεϋ (Πανελληνίου έν γένει. Σιχείδόν δλοι τους έμειναν πτωχοί, όπως 
καί οί τρεις πρωτοπόροι έπαγγελιματίαι δημοσιογράφοι, τους οποίους άνέφερα.

Έν μεγάλη .αναλογία οί συνίδείθέντες μέ τήν έν Αμερική Ελληνικήν Δη
μοσιογραφίαν, ιδιαιτέρως δέ οί τής Ιδευτερος περιόδου, ίδη/λαίδή οί άπό τό 1915 
μέχρι σήμερον, είτε ώς τακτικοί συντάκταιι, είτε ώς ισυνεργάται υπήρξαν πνευ
ματικοί άνθρωπειι. ιμεγάλης αξίας. ’Ανέρχονται ©ίς πολλάς εκατοντάδας οί κατά 
τά τελευταία 62 χρόνια σιηιτάικται· καί ισυνεργάται τοϋ Ελληνικού Τύπου έν 
Αμερική. Αρκεί νά άναφερΙθή ένα γεγονός πού τό γνωρίζω καλά. Είς τήν 
πολυσέλιδον Χριστουγιεννιάτικην τοϋ 1948 πανηγυρικήν εκδοσιν τού «’Εθνι
κού Κήρυκος», έορτάζοντος τά 35 χρόνια του είναι, δημοσιευμένες ό κατά
λογος 112 τακτικών συντακτών καί -συνεργατών, οί όποιου κατά τήν διάρκειαν 
τής γονίμου καί. φωτεινής τριακονταπεντουετίας προσέφεραν τό φως των, τήν 
έμπνευσή’ των, τήν πίστιν των, τήν πλουσίαιν .συμβολήν των διά τήν πρόοΙδαν 
καί τό καλόν τών αποδήμων. Διά τό καλόν τής Αμερικής. Διά τό καλόν τής 
Ελλάδος. Είς τόν κατάλογον τών 112 -συντακτών τού «Εθνικού Κήρυικιος» τής 
πρώτης τριακο νταπενταετίας ίσυμπεριλα|μ(βάνοντίαιι οί κορυφαίοι πνευματικοί 
άνδρες τής Ελλάδος. Λογοτέχναι, συγγραφείς, λόγιοι, Κιαίθηγηταί Πανεπι-
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οτηιμδαυ, δημοσιογράφοι καί πολιτευόμενοι καί επιστήμονες έπεστρατιεό6ηισαν 
καί έτέθησαν είς την διάιΟεοιν τών έν Αμερική αποδήμων προς φωτισμόν αυ
τών. Διά την πρόοδον αυτών. Διά τήν πρόοδον τών Κοινοτήτων μας. Τών -Σχο
λείων -μας. ΓΓών ’Εκκλησιών ιμας. Τών Σωματείων μας. Καί διά την ένίισχυσιν 
τής 'Αγίας ημών 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Άλλά τό θέμα μου είναι νά εκθέσω κάπως ιάναλυτι,κώτερα τί έχει προ
σφέρει κοιτά ;τά G2 τελευταία χρόνια ο έν Αμερική 'Ελληνικός Τόπος διά τήν 
άνάπτυξιν τήν πνευματικήν, κοινωνικήν, οικονομικήν τών άποιδήμων καί γενι
κότερα διά τήν έθνακοβρηακευτικήν προαγωγήν των έν ’Αμερική και 'ότά τήν 
ένίσχυσιν τών αγώνων τών Ιδόια πατρίδων, τής Ελλάδος καί τής ’Αμερικής.

Διά νά καιτανοηθή ομως ή ιεύειργεΤική τοϋ 'Ελληνικού Τόπου έπίδραισος 
είναι· «ανάγκη νά δώσω εικόνα τοΰ μεταναστευτικού έξ Ελλάδος κινήματος είς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας. ΕιΙδικώτεριον νά παρουσιάσω τήν ισύνιθιεισι,ν τής Ε λ
ληνικής παροικίας Νέας 'Τόρκης καί τήν βαθμιιαίαν αυτής άνάπτυξιν, έφ’ όσον 
ή Κοινό της τής Νέας 'Τόρκης παρέμε'ΐνεν ανέκαθεν ώς ή κοινοτική Μητρό- 
πολις τών Ελλήνων τού Νέου Κόσμου. Ή  Νέα 'Τόρκη έπιδριιΟσιε.· ήδίικως καί 
πν&υματικώς ©ίς τήν ζωήν καί τήν ανάπτυξαν καί ιτών άλλων έν Αμερική Ε λ
ληνορθόδοξων Κοινοτικών ’Οργανισμών. Έπηρέαζεν ή Νέα 'Τόρκη τών άλλων 
πόλεων τους ’Οργανισμούς καί έκ τού λόγου άτι ιειίς τήν ,Νέαν 'Τόρκην ιδρό- 
Οησαν αί περισσότεροι. Ελληνικοί ‘εφημερίδες. Παραμένουν δέ έν τή ζωή, άφ’ 
ο του έχουν ίδρυΐθή, τά δύο κυριαρχικά ημερήσια δημοσιογραφικά όργανα.

Λοιπόν, ,0ά «σάς διηγηΟώ μερικά, άγνωστα ιείς τούς πολλούς, πράγματα. 
’Αρκετά ενδιαφέροντα. ΙΙρό ολίγων έτών ειύρέΙθηκα είς τήν ανάγκην καί ©με
λέτησα ’Αρχεία καί κώδικας καί άλλα γραπτά μνημεία 'Ελληνικά καί Α μερι
κανικά, .σχετίζομενα μέ τόν 'Ελληνισμόν τής Νέας 'Τόρκης. Κοιτά τά εξακρι
βωμένα δεδομένα υπήρχον τό 1891 είς τήν Νέαν 'Τόρκην 600 περίπου "Ελ
ληνες. Ά πό αυτούς 95% ήσαν οί νιεήλυίδες πλανόδιοι πωληταί φρούτων καί 
άνθέων, οί οποίοι έσυραν τά χειραιμάξιά των είς ιτούς δρόμους τής πόλιεως. 
'Τφίστιαντο δέ τά πάνδι&ινα. ’Επειδή δέν ©γνώριζαν τήν γλώσσαν, ώς έίκ του·,του 
δέ παραβίαζαν, ιάπό άγνοιαν, τάς διατάξεις τοϋ Δήμιου, κατεδιώκοντο αενάως 
ατό τούς αστυνομικούς κλητήρας. Έσόροντο είς τά δικαστήρια. Έτιμωρούντο 
μέ χρηματικόν πρόστιμο ν ή μέ φυλάκισιν. 'Ένας δικαστής τής πε,ριφερε.ίας 
τοϋ Μπρόνξ διεική,ρυξ©: Τ ί μού τούς φέρετε όμαΐδικώς τούς φτωχούς αυτούς 
ανθρώπους. Αφού δέν γνωρίζουν τήν γλώσσαν καί τάς διατάξεις τού Δήμπυ 
είναι, άδικον νά ιέκδίδωνται δι’ αυτούς άδειαι. πλανοδίων καί νά τυραννούν,τατ 
μέ τάς ατελείωτους καταδιώξεις τών αστυφυλάκων.

Ό  Αμερικανικός Τύπος τής έπαχής έκείνης (είναι γεμάτος μέ περιγρα
φές τού δράματος τών καταδιωκομένων πλανοδίων 'Ελλήνων, πού έγέμιζαν 
τούς δρόμους τής πόλεως μέ τά  χειραμάξια. Οί Αμερικανοί έγνώρτιζαν τήΐ 
Ελλάδα τής δόξης άπό οσα έμάν,θαναν ιειίς τά Σχιειλεΐα. Καί άπό τά βιβλία.
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Φυσικά, -εΐχ'αν μιεγάλην Ιδέαν διά -τούς πολίτας της δοξασμένης χώρας τοϋ 
πολιτισμού. Άλλά τώρα πού έβλεπαν τούς υιούς τής Ελλάδος μέ τά χειρα-ήά- 
ξι,α, κακοντυμένους καί καταδιωικομένους -διά ιαΐελιειιώτους παραβάσεις, άπεκό- 
μιζον τήν χειροτέραν ΐέντύπωσιν.

Κ-άΟιε χρόνο, μέ -τον ερχομό νέων μεταναστών, έπληθυνοντιη και τά χ-ει 
ραμάξια. Κατέφευγαν -δέ ιειίς αυτό το επάγγελμα τών πλανοδίων πωλητών* 
όι ότι ήτο το προ χειρότερον -διά νά βγάζουν τό ψωμά τους.

Το πρόβλημα τής εξοικονομήσε-ως τού Ιεπιουσίου άρτου ©λύετο αυτομά
τως ιμέ κεφάλαυαν τριών μόνον δολλαρίων. Ένοικίαζον άπό ’Ιταλούς τό χειρα
μάξιο μέ δύο .δ'ολλάρια τήν ©βδομάδα. Μέ τό άλλο ιδοιλλάριο ήγόραζαν τό εμ
πόρευμα καί έτσι περνούσαν τις μαύρες καί σκληρότατες ημέρες τους, στήι 
«Άμέρικα».

’Ίισως Οά ήτο -ενδιαφέρον νά προιο'Οέσο} οτι υπάρχει μία επίσημος έκ 
θεσις προς τήν Ελληνικήν Κυ-βέρνησιν τού τότε Γενικού έν Νέα 'Τάρ-κΐ) 
Προξένου, τίΓΐυ αειμνήστου Δημητρίου Μπάταση δ-ιά τό αλγεινό δράμα τώι 
πλανοδίων υιών -τής Ελλάδος. 'Ο Μπόταισης, στηριζόμιε-νος είς τάς άδειας 
πού © ξ έδιδε ν ή Δημαρχία Νέας 'Τόρκης, τονίζει, ότι κατά τό 1907, τά χ-ει 
ραμάξια τών Ελλήνων άνήρχοντο ©ίς δύο χιλιάδας! ΦανταοΐΟήτε, λοιπόν, τόν 
τεράστιον, τόν επίγειον τροχοιφόρον αυτόν Ελληνικόν στόλον νά κάμνη κάθε. 
μέρα τήν ©πίδειξίν του άπό τό ΜπάτΙειρυ - Πλαίης, έως τό άλλο ακιρο τής 
πόλεως καί νά άγκυραβολή άνά τάς Πλατείας, «τάς -ρυμας καί τάς ιάγυιάς». 
Φαντασθήτε τήν ©ν,τόπωισιν τού Αμερικανικού κόσμου. Φαντίαίσθήτε. πόσον 
ραγδαία ήτο ή κατ’ έτος αΰξησις τού τροχοφόρου επιγείου Ελληνικού στό
λου. Ή ρχισε νά καταρτίζεται άπό τό 1891 από τούς τότε 600 νεήλυδας πλα
νοδίους διά νά φθάσουν τό 1907 ιειίς δύο χιλιάδας οί μανάδες τού πειρτεργοτά- 
του ©κείνου Στόλου. Καί δμοας, ύπήρξιε γοργή καί αξιοθαύμαστη ή έξέλιξις 
τού πλανοδίου.

Μέρος Τρίτον

Ό  τύπος ΰπό τήν τυραννίαν τών κοινοτικών μποσάδων

'II ραγδαία έξ-έλιξις τών πλανοδίων. —  Εντός ολίγων έτών ή Νέα Ύ- 
όρκη ιέ-στολίσθ-η -μέ λαμπρά ζαχαροπλαστεία καί ιάινίθδπωΐλεΐα· τών Ελλήνων.— 
'Ο θαυμασμός ίδιά τήν προοδευτικότατα τών ομογενών. —  Ή  έν Νέα Τόρκη 
πρώτη κοινοτική εκκλησία, τό 1891, δταν οί πλανόδιοι μετανάσται ήσαν μό
νον 600; — Ή  ελληνοπρεπής ό-ιαίρεσις. —  Τό 1893 καί 'διευτιέ,ρα εκκλησία.— 
Ή  έιξασθιένισις. —  Τό πρώτο Ελληνικό Σωματείο «Ή ’Αθήνα». —  Περί-θαλ- 
ψις -άρ,ρώστων καί τχψη τών νεκρών. —  ΤΙ ισημεριινή κοινοτική διαίρεισις μέ
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18 ενορίας. —  'Ένα ίσπαρα/.ο σημείωμα τ·οΰ Σάλωνας 1. Βλαστού. —  Ή  αρ
χική διεύρυνσις ,καί μ'^Λμοποίγρ.ς ·εκτ·οτιε· τοΟ κιαινοτοκ,οΰ χάσματος. —  Το" 
καλλιτεχνικό κειμήλιο: «Ή πυιριπάλησις τής Τουρκικής Ναυαρχίδας», από τον 
Κανάρην. —  Αί πρώτοι 'Ελληνικά! •ΙφημερίβΙες τής Νέας Τόρκης. —  «Ά- 
τλαντίς», «Θερμοπΰλαι», «Σημαία», «Ταχυδρόμος», «Πανελλήνιος» και «Ά- 
θτ/νά». —  Τό μεινιμοιποιήθεν κοινοτικόν χάσμα έπη,ρέαζιε καί τάς εφημερίδας. 
—  Τπτ&ούλωσις τοΰ Τύπου από τούς ιδίιαιπληικτιζοιμένους κοινοτικούς κτμμα- 
τάριχας. —  Ή  τυραννία των.

Σας άνέφερα διά τον περιεργάτιατον τροχοφάρον Ελληνικόν στόλον των 
δύο χιλιάδων χειραμαξίων των πλανοδίων μεταναστών ,μας, πού κατέκλυζαν 
την Νέαν 'Τόρκην. Και δμως, υπήρξε γοργή κ.αί αξιοθαύμαστη ή έξέλιξις 
των πλανόβιων πωλητών άν'θέων καί φρούτων.

’Από αυτούς τούς πτωχούς, τούς βασανιζόμενους διά να κερδίζουν τον 
άρτον καί καταΐδο.οκομένους από τούς αστυνομικούς μετανάστας ιμας —  πού 
έκρυπταν μέσα τους το ελληνικόν δαιμόνιον τής φιλοτιιμίας, τής δημιουργικό- 
τητος καί των προοδευτικών κατάκτησε ων —  ιδέν πέρασαν πολλά χρόνια καί 
ιδρύθησαν τά καλλίτερα ζαχαροπλαστεία καί τα ωραιότερα ανθοπωλεία τής 
Νέας 'Τόρκης. 01 ’Αμερικανοί, έκθαμβοι δι’ αυτήν τήν γοργήν έξέλιξιν, 
έλάμβαναν αφορμήν νά έξάρουν τήν προ'οδευτικάτητια καί τό επιχειρηματικόν 
δαιμόνιον των υιών τής Έλλάιδος, των χίθιεοιινών 'θλιιβιερών οδηγών τού τροχο
φόρου ιέλληνικού -στόλου. Αί Αμερικανικοί εφημερίδες καί τά Εικονογραφη
μένα Αμερικανικά περιοδικά έγραφαν 'εγκωμιαστικά διά τούς χθεσινούς πτω
χούς ιμετανάστας, άτι ιέπλούτιζαν τήν πάλιν καί την έξωράϊζαν μέ τά λαμπρό
τατα καταστήματα τους. Τήν εποχήν εκείνην Ιδρύθησαν καί δύο Ισχυροί 
Σύλλογοι, τών Ζαχαροπλαστών καί των ’Αύθοπωλών, οί όποιοι δ'ίεδραμάτιΐισαν 
αξιοσημείωτο ν μέρος, Οιειτικώς ή άρνητικώς καί αί ίδρυίθ είσαι, κατά την πε
ρίοδον εκείνην, διάφοροι Έλληνικαί εφημερίδες.

Τώρα, πρέπει νά σάς ιε'ϊπώ, πώς ίδρύθη ή πρώτη Ελληνική εκκλησία 
Νέας 'Τόρκης. Εξαιρούμενης τής Νέας ’Ορλεάνης, Λουϊζιάνας —  οπού 
ολίγοι ομογενείς έμποροι πού διατηρούσαν εξαγωγικά καί ναυλομεσιτικά Γιρα·- 
φεΐα —  οί οποίοι τό 1867 ίδρυσαν εκεί τον Ναΐσκον τής «'Αγίας Τριάδος»—  
ή πρώτη Ελληνική Κοινοτική εκκλησία τής Νέας 'Τόρκης καί τής έν γένει 
Αμερικής, ίδρύθη περί ,τά τέλη τού 1891. Τήν ιέποχήν εκείνην ή Ελληνική 
παροικία τής Νέας 'Τόρκης ιάπετιελείτιοι από ;600 περίπου ομογενείς, τά 9ό% 
τών όποιων ήσαν οί πλανόδιοι μέ τά χειράμαξιά τους. Κατά ’Ιούλιον τού 
1891 οί πλανόδιοι ίδρυσαν ένα Σύλλογον, εΐίς τον οποίον έίδωκαν τό όνομα 
«’Αθήνα». Ή  συσσωμάτωσις είχε φιλανθρωπικόν χαρακτήρα προς προστασί- 
αν τών πτωχών μεταναστών καί περΐιθαλψιν τών. άρριύσιτων. ’Επειδή όμως 
ουνέπεισε νά άποίθάνη ένας από τούς πλανοδίίοιυς καί δεν ύπήρχεν Ιερεύς προς
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ταφήν του, οι τού Συλλόγου τής «Άίθηνάς» πτωχοί μιετανάσιται άπεφάσισαν 
νά ιδρύσουν /καί Εκκλησίαν. Τότε, ό Σόλων I. Βλαστός, που συνειτέλεσεν εις 
την οργάνωσιν των πλανόδιων, έγραψε/γ «ας τον Μητροπολίτην Σύρου Μεθό
διον ικα/ί τον παρεκάλειαεν όπως μεριμνήση προς αποστολήν1 'Έλληνας ίερέως. 
'Ως τοιηύτος, έξελέγη ό ιέκ Π  άτιμου ’Αρχιμανδρίτης Πο/ίσιος Φερεντίνος, ό 
όποιος εφθασεν εις την Νέαν 'Τόρκην περί τά τέλη τού Δεκεμβρίου 1/891 
καί έτέλεσε την πρώτην 'λειτουργίαν τά Χριστούγεννα πιρός μεγάλην χαράν 
των πλανοδίων, κατασυγκε κινημένων. Ή  λειτουργία έτελέισιθη ειίς ,τήν υπό
γειον αίθουσαν ενός Προτεσταντικού Ναού τής 53ης Δυτικής οδού καί ένα
της Λεωφόρου, ό όποιος 'σώζεται καί είναι σήμερον Ιδιοκτησία των Μαύρων. 
Ή  αίθουσα είχε όιασκευασθή προχείρως από τον Δημήτριον I. Βλαστόν έκ 
τού ανώτερου προσωπικού τού Καταστήματος των Αδελφών Ράλλη, ό όποι
ος ιμοί είπεν, χαριτολογών, ότι. έξΐτέλει καθήκοντα νεωκάρου, ενώ ό τότε Γε
νικό; 'Πράξενης Δημήτριος Μπότασης, άνέλαίβιε (τά καθήκοντα ψάλτου, προ- 
νομια,κώς όέ άπήγγελλε, καί τό Σίιμβιολον τής Πίστεως.

Μέ,χρι τίνος τά πράγματα «πήγαιναν καλά. Ά τυχώς όμως, δεν εβράδο- 
νε νά εισχώρηση τό ελληνικό μικρόβιο τής διαίρεσε ως. Οί περί τον Σύλλογον 
τής «ΆΟηνάς» πτωχοί μετανάσται διεφώνησαν, διότι, οί ολίγοι «διαβασμένοι» 
των τότε εμπορικών Οίκων των ’Αδελφών Ράλλη καί τών Αδελφών Λι,βιερά- 
του «έκαμναν τον Μπό.ση». ’Έτσι, οι πλανόδιοι άπεχώρηοΐαν ιάπό την νεοϊδρυ- 
θεΐσαν μικροσκοπικήν Κοινότητα.

"Ιδρυσαν νέαν Κοινότητα, Τον «Ευαγγελισμόν». Τότε, ό Σόλων I. Βλα
στός έγραψε προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Νεόφυτον τον ΙΓ  καί έ- 
ζήτησε μορφωμένον ιερέα. Τό Πατριαρχείον έπροιθυμοποιήθη· καί άπέστειλε 
τον Αρχιμανδρίτην Καλλίνικον Διλβέην, ένα λαμπρόν Θεολόγον κληρικόν, ό 
όποιος ίέχρημά,τισεν εφημέριος εις την Ελληνικήν Κοινότητα τής Μασσαλίας. 
Ό  Διλ&έης κατήγετο από τά Άλάτσατα τής Μικράς ’Ασίας. Προφανώς δέ 
εις την ιδίαν οικογένειαν ανήκει καί ό έ;ξ Άλατσάτων Έλληνοαιμερικανός Γε- 
ώργυης Ντιλβόης, ό όποιος ιάνεδείχιθη ένας από τούς μεγάλειτέρους δέκα ’Α
μερικανούς "Ήρα)ας τού Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου,

Ό  Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος, ό όποιος ό'ΐεφημίσθη ώς «μελίρρυτος», 
έψθασε την παραμονήν τών Χριστουγέννων τού 189ι3 καί έτέλεσε την επαύ
ριον την Θείαν Λειτουργίαν. Οί πτωχοί πλανόδιοι, οί όποΐιιιι τώρα ύπελογί- 
ζοντο εις 80Ό περίπου, είχαν .ενοικιάσει μίαν αίθουσαν εις την μεγαλοπρεπή 
Εκκλησίαν τών Βαπτιστών, την λεγαμένην Judson Memorial Church. 
Έκειτο εις την Τετάρτην οδόν, εις την Πλατείαν Ούάσιγκτων. ’Έτσι εμονιμο- 
ποιήθη τό κοινοτικόν /χάσμα. Οί δύο. (εκκλησιαστικοί ’Οργανισμοί ©ξηντλούντο 
έν άλληλομαχίρ. ’Έκλεισεν ό «Ευαγγελισμός» κι’ άνασυνε.στήθη βραδύτε.ρον, άλ
λα τό χάσμα παρέμ&ινεν άγεφύρωτον. Εις αυτό τό χάσμα οφείλεται ή εκτατιε 
κακοδαιμονία τής παροικίας Νέας 'Τόρκης. ’Από τότε. Ιδέν κατέστη δυνατόν νά
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ίδημιουργηΐΟή μεγάλη καί ισχυρά ενιαία Ελληνική Κοινό της διά νά ισυμπερι- 
λάβη ειις τους κόλπους αυτής και τό Ημερήσιο Σχολείο τού Μπρόνξ. Σήμε
ρον αντί ενιαίας 'Κοινότητας υπάρχουν ίδέκα οκτώ (ανεξάρτητοι ένορία,ι. At ενο
ρία ι αάται, έπιιβαρυνόμενίαι .με πολλαπλά ιεξοίδα, εξαντλούν την οικονομικήν 
ικμάδα τής παροικίας τών εν Νέα 'Τόρκη εβδομήντα καί πλέον χαλιάιδων Ε λ 
λήνων.

’Αλλά ή πρώιμη αυτή διαίρεσις .του 1893, ενώ παρημπόδισιεν εκτοτε την 
δημιουργίαν ενός ισχυρού Κοινοτικού ’Οργανισμού, περιέπλεξιειν εις την δίνην 
τών κοινοτικών παθών και αντεγκλήσεων και ολας τάς ελληνικά; εφημερίδας, 
οσαι ίδρύθησαν κατά την πρώτην μεταναστευτιικήν πειρίοίδιον, ή οποία;, ιάπό άπό- 
ψεως του ελληνικού Τόπου, έληξε περί τάς άρχάς του 19Ιό, δτε ιδιρύΟη ό « Ε 
θνικός Κήρυξ». Σχετικώς ιμέ την σύνιθεσιν τής Ελληνικής παροικίας Νέας 'Τ- 
όρκης καπά τό έτος 1895, δηλαδή ,κοιτά τό δεύτερον έτος τής διαιρέσεως, σώ
ζεται έλα αυθεντικόν 'σημείωμα τιού Σόλωνος I. Βλαστού. Γράφει οΰτος (τον 
’Ιούνιον τού 1895) τά εξής επί λέξει: «Οί τρεις εμπορικοί οίκοι) ’Αδελφών 
Ράλλη, ’Αδελφών Λιβιεράτου και Σόλωνος Βλαστοί είναι οΊ μόνοι εν Νέα νΤ- 
όρκη Ελληνικοί οίκοι. Εκτός τούτων υπάρχουν τρεις εισαγωγείς σπόγγιον, δύο 
έμποροι οπωρών, τό μέγα όι’ άτμοαηχα,νών Κατάστημα Ζαχαροπλαστικής του 
προ είκοσι πενταετίας ιελθόντος κ. 'Π. ’Αζητήρη, είς μεσίτης ασφαλείας, ολίγοι 
άνθατωλαι. καί ζαχαραπλάστοι, οί νεήλυδες πλανόδιοι πωληταί άνθέων καί 
οπωρών, δύο έξ ανάγκης δ-ιδάσκαλοα τής Ελληνικής, είς Ιατρός, δύο· Ιερείς καί 
4— 5 καπνοπώλατ». Αυτά γράφει. Ό  μοναδικός ιατρός περί του οποίου ανα
φέρει τό ανωτέρω αυθεντικόν σημείωμα, ήτο ό Αρ. Ευγένιος ΚαιραΙβίας. ΤΗλθεν 
είς την Νέαν 'Τόρκην ,τό 1892, δτε ήτο ηνωμένη ιή Κοινό,της τών αρχικών *600 
πλανοδίων. ΟΊ δύο έξ ανάγκης διδάσκαλοι έδιδαν μαθήματα ειις Αμερικανούς. 
Π'ΐΐΟανώτατα ό ενίας έξ αυτών πού άναιφέρεταιι δττ; ευρίσκετο τό 1895 είς την 
Νέαν 'Ύόρκην νά ήτο ό λόγιος δημοσιογράφος Κ. Φασουλαρίδης, ό όποιος τό 
1892 ΐδρυσεν ειις την Βοστώνην την πρώτην ελληνικήν εφημερίδα, τον «Νέυν 
Κόσμον», διακοπείσαν από ελλειψιν άρκετιι.ύ αναγνωστικού κοινού..

Καί αυτά μεν ώς προς την σύνθιεσιν τής πρώτης Ελληνικής Κοιινό,τηιτος, 
διαιριείΟειίσης είίς δύο άντιμαχυμένας μερίδας, έκαστη τών όποιων είχε την εκ
κλησίαν της καί τον Ιερέα της.

’Αλλά ό Σύλλογος «’Αθηνά» πού ίδρυσαν τον Ιούλιον του 1891 οΊ αρχι
κοί πλανόδιοι τί άπέγινε; Ή  συσσωμάτωσις αυτή εκτός τού ιδττ συνέβαιλεν εις 
την ϊδρυσιν τής πρώτης Εκκλησίας, τής «'Αγίας Τριάδας» πού ήρχισε νά 
λειττυργή από την ημέραν τών Χριστουγέννων τού αυτού έτους, κατόπιν δέ τά 
Χριστούγεννα τού 1,893 Ιδρυσε καί την δεύτερον Εκκλησίαν, τον «Ευαγγελι
σμόν», παρουσίασε καί μίαν αρκετά συγκινητικήν φιλανθρωπικήν Ιδράσιν. ΤΙ 
συσσωμάτωσις αυτή κατά την πενταετή ιζωήν της έξετέλει καί αποστολήν «Κα
λού Σαμαρείτου». ΙΙεριέιθαλπεν αρρώστους, ιέκήδευε νεκρούς καί έστελλεν ειις
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τήν πατρίδα ίτούς τρίθιισίίκούς. ’Έχουν διασωθή οί. απολογισμοί τοΰ Σωματείου 
των ΐέτών 1893 και 1894. Τον ’Ιανουάριον τιοΰ 1893 ή «Άθηνά» ειχεν υπό
λοιπον είς τό ταμειόν της $ 1,188.94. Σύνολον δέ εσόδων δι’ όλον τό ετίος 
$ 4,007.78. Τό πασόν αυτό άξιοσημείωτον διά τήν ιέποχήν εκείνην. Είς τά 
έξοδα τοΰ 1·89(3 συμπεριλαμβάνοΛίται -δολλάρια 441,05 «διά τάς πιεραίθάλψεκ 
καί (διά τό Γαλλικόν Νασοκομεϊαν». ’Άλλα $ 318 έόαπανήιθηισαν ιδιά κηδείας 
απόρων βιοπαλαιστών που εύρέθησαν έρημοι ιείς τόν Νέαν Κόσμον. Άπεσ,τά- 
λησαν δέ καί $ 1,302.93 διά τούς ισειισμοιπαίΟεΐς τής Ζακύνθου. Είς τάς δα- 
πάνας συμπεριλαμβάνονται καί $ 148,93 διά τούς ναύλους τοΰ Άριχιμ. Καλ
λινίκου άπό τήν Κωνσταντινούπολιν ιειίς Νέαν 'Τόρκην. ’Έμεινε δέ υπόλοιπον 
$ 1,207.25. Είς τό τέλος τοΰ ισολογισμού πού υπογράφεται την 12 Μαρτίου 
1894 καί άπό τόν λογιστήν σημειώνονται καί τά έξης επί λέξει: «Έν τώ 
Γαιλλικω Νοσοκομείω ένασηλεύθησαν κατά τό 1893, 65 ομογενείς καί αδελ
φοί, Ιξ  ων 6 άπειβίωσαν καί 7 έστάλησαν ιειίς τάς πατρίδας των. Ό  ολικός 
αριθμός τών μέχρι τής 1ης Μαρτίου 1894 εγγεγραμμένων μελών ανέρχεται 
είς 454».

Πρέπει νά 'θαυμάση τις τά αισθήματα τής ελληνοχριστιανικής αλληλεγ
γύης τών πτωχών πλανοδίων πρωτοπόρων. 'Όταν τό 1·891 ίδρύθη τό φιλαν
θρωπικόν αυτό Σωμαιτείον τό όποιον βοηθούσε καί τήν Εκκλησίαν, οί μετα- 
νάσται ήσαν 600 μόνον, κατά 95% πλανόδιοι ιμέ τά χειραμάξιά τους. Σήμερα 
ύστερα άπό 65 χρόνια ό Ελληνικός πληθυσμός τής Νέας 'Τόρκης ανέρχεται 
είς 75.000. Καί δέν κιατωόθώσαμεν νά έχωμεν ι&στω καί μιά πτέρυγα σ’ ένα 
μέτριοι Νοσοκομείο προς πειρίθαλψιν τών πτωχών αρρώστων άιδελ,φών μας. 
Ιίροκειμένου· περί τής «’Αθήνας» μέ τόσον ώραιίαν ελληνοχριστιανικήν δράσιν 
άτυχώς διελύΟη καί αυτή έφ’ δσον είσεχώρησε καί εκεί τό μικρόβιον τής ελ
ληνικής διχονοίας καί τής Ιδιαιΐρέσιεως. 'Ένα κειμήλιον, ή υπό τού Κανάρη 
«Πυρπόλη,σις τής Τουρκικής Ναυαρχίδας» τού ζωγράφου Άϊβαζόφσκη· δώ- 
ραν τού καλλιτέχνου πρός τήν «Άθηνά» πού ίεστόλιιζε τήν αΐθηυσάν της, έπω- 
λήθη είς δημοπρασίαν αντί $ 160. Ήγοράιο'θη άπό ένα Αμερικανόν δικηγό
ρον. Τό έργον ευρέΐθη κατόπιν είς τάς Αθήνας καί ©στάλιζε την Αίθουσαν τής 
Ελληνικής Βουλής.

'Ά μα έτερματίσθη ή ζωή τής ’Εκκλησίας τοΰ «Εύαγγελισμοΰ», κατόπιν 
δέ καί τοΰ Σωματείου «Άθηνά» πού αντιπροσώπευαν τήν λαϊκήν παράταξιν, 
έμειναν κύριοι τής καταστάσεως οί περί τήν «Αγίαν Τριάδα», οί όποιοι ©θεω
ρούντο ότι κυβερνούσαν μέ σύστημα άλιγαρχικόν. Δι’ αυτόν τόν λόγον τό -ψυχι
κόν χάσμα τής παροικίας Νέας 'Τόρκης παρέμεινε, διετηρήθη δέ καί ηΰρύνίθη 
τό χάσμα, διότι ή έφημερίς «Άτλαντίς» ιένειφανίσ'θη ώς σημαιοφόρος τής λαϊ
κής παρατάξεως, ή όποια έν τέλει προέβη ιείς τήν άναισύστασιν τοΰ Ευαγγελι
σμού. Ο ί τής άλλης περί τήν Α γίαν Τριάδα μερίδας ήσΟ'άνοντο τήν ανάγκην 
νά έχουν καί αυτοί φιλικόν δημοσιογραφικόν δρ'γανον διά νά ακούεται καί
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αυτών ή φωνή. Διά τόν λόγον αυτόν ίδρόθη. τό 1900 από τόν Ίωάννην Μπου- 
ραν ή έφημερίς «Θερμοπιλαιι», κ α τ’ ,άρχάς έιβδαμιαίδιαιίια κατόπιν δέ τό 1906 
ήμερησία. Ή  «;’Ατλαντί;» εγινεν ήμερησία ένα χρόνο πρστήτερα, τό 1905. 
Έ τσ ι ήρχισε ,σφοδίρό; ανταγωνισμό; μεταξύ τών (δυο εφημερίδων, άλλά καί 
τών ιδυο μερίδων τής δ τηρημένης παρον/ίας. Βιραδ έτερον, τό 1905 ΐδρυσεν εις 
τήν Νέαν "Τόρκην τήν «Σημαίαν» ώ; έβδαμαδιαΐαν άν,ε,ξάρτητον όργανι:ν, ό 
Κ. Φασουλαρύδης, ό πατέρα; του Ελληνικού Τόπου. Άλλά τήν εποχήν Ιίκιεί- 
νην τών κοίΛυτικών παίΟών δέν ήτα εύκολων νά προΓκαιλέατ] ενδιαφέρον .καί νά 
ενισχυθη ιμία έφημερίς ανεξάρτητο;. Φαίνεται ότι oil δυο έκειναι εφημερίδες, 
αί όπϊ ιΐαι ήνώθησαν τό 1906 καί ^κυκλοφορούσαν μέχρι τοϋ 1908 ώ; ήμερησία 
έφημερίς «Σημαία—Θεριμοπόλαι» κατεπιέζοντο μέχρις άποπνιγμου οικονομι
κού άπό τους κοινοτικού; παράγοντας τής ίϊιδικής των παραπάξεω;. Ή σαν τυ
ραννικοί. Καί συμπεριιειφέροντο προ; τους δημοσιογράφους, ώ ; προ; δούλους. 
Ταύτοχρόνω; ίΐδρυθη καί τέταρτη (εφημερίς, ό εβδομαδιαίος «Ταχυδρόμος» 
τοϋ Άγαιμέμνονο; Παναγάκη. Τήν 8η,ν Απριλίου 1'908, ίδρυισε καί ό Σωκρά
τη; Ξανθάκης .τήν πέμπτη ν ‘εφημερίδα τήν «Πανελλήνιον», ή όποια έξειλίχιΟη 
εις ήμερηοιίαν. Τέλο; προσετέθη ώ; έκτη έφημερίς ήμερησία καί ή έκ Σικάγου 
μεταιφερθεΐσα «Άθηνά» του Αθανασίου Άργυρον. Άλλά καίι ό «Ταχυδρό
μο;» καί ή «ίίαινιελλήνιος» καί ή «Άθηνά», Ινώ Ιμάχοντο κατά τής «Άτλαντί- 
δος» υπήρξαν καί ιθόματα τής τυραννίας τών κοινοτικών μποσάδων. Τους μπο- 
σάδες αυτού; του; καιτήγγειλε δημοσία ό Φαισουλαρίδης ώ ; Πραιιτωρίιανούς 
καί αφόρητους τυράννου;!

Α ξίζει νά οά ; αναφέρω μερικά; π,ερικηπά; τή; καταγγελία; τού πατέρα 
τού Ελληνικού Τόπου.

Μέρος Τ έταρτον 

Οί μετανάσται πού έμάζευαν κόκκαλα διά νά ζήσουν

«Εκβιασμός» ικαί «διαφορά» τοΰ Τόπου. —  Τί γράψει ·δ «πατέρας» τής 
Έλληνοαμερικανικής Αη^μο,σιογραφίας. —  "Οπου ·οί διαφθορείς έγίνοντο καί 
συκοφάντα,ι τοΰ Τόπου, ώς «καικοπαοΰ». — "Οποιος είχιε γνώμην ανεξάρτητον 
κατεόικάζετο ,έίς θάνατον ές ασιτίας! —  Αί επίσημοι ιστατιιστικαίι πληροφο
ρία ι τών Μετανα,στιευτικών Αρχών. —  Τό κορύφωμα τοΰ ΙμιφυΙλίου Κοινοτι
κού πολέμου. —  Ή  έξέγερσις τών Ελληνικών Σωματείων; —  Τά πρώτα έν 
Αμερική συλλαλητήρια! —  "Ενα «Μανιφέστο» τών "Ελλήνων ΚαΤαστημα- 
ταρχών Νέας Τόρκης. —  Ή  «φθοροποιός» όΊαίρεσις, ή «λυμαινομένη» τά 
πάντα. —  Τά «άλαλα,» Ελληνόπουλα. —  "Η κραυιγή ιπρός ίΊορυσιν 'Ελληνικού 
Εκπαιδευτηρίου.': -—- Διατι έξηφανίζονχο αί Έλληνοαμερικάνικαί έφημερίδες.
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—  Νέα φωτιά ιείς τον ιέιμ'φυλισν (Κοινοτικόν σπαραγμόν. —  Μία ιπ3φχ©ργοτάτη 
ΈκΙθιεσις τιοΰ τότε ίπρΐ33ΐβευτ·οΰ Αάίμτψου Κρριομηλά. —  «'Ομαδικοί έκ, τοείνης 
θάνατοι τών μεταναστών' μας». —  «Οί Ττχιλιιάνοι τρέφουν, άπό οίκτον, τούς 
πειναλέους Έλληνας». —  «Οί πειναλέοι Ιμώζ'ευιαν πίαληόρρουχα. καί κόκκχλα 
'διά νά ζήσουν!» — Ή  διαμαρτυρία τοΰ ΆμερΊικανοΰ Προξένου. —  Μία ά-πο- 
τυχοΰσα πρόκληαις προς δημοσιογραφικήν μονομανίαν. —  Ή  «Πανελλήνιος» 
καί ή «"Ατλαντίς». —  Μία Κοινοτική καταγγελία ευρύνει τά χάσμα καί δυνα
μιτίζει τά πάντα.

Ό  εξ επαγγέλματος ΔοΑεκανήσιος δημοσιογράφος —  ό πατέρας τοΰ 
Έλληνοαιμερικανικοΐί Τύπου —  Κωνσταντίνας Φασουλαρίδης, εις τό φύλλο 
τής 13ης Ιουνίου τής έφημερίδος «Σημαίας», υπό τον τίτλον «Ό  εκβιασμός 
τιοΰ Τύπου», έγραψε 'έν κυρίω άρ'θρψ, μεταξύ άλλων, καί ,τά εξής επί λέξει:

«Ό  από τίνος έπι-τέλούμενος εκβιασμός τοΰ 'Ελληνικού Τύπου υπό ευα
ρίθμων «τόμων πρέπει, νά ελκύση τήν προσοχήν τοΰ έν Αμερική Ελληνι
σμού. Τό πλεΐατον μέρος τοΰ ενταύθα Τύπου δέν ακολουθεί σώφρονα πορεί
αν. Πρέπει Ομως νά ισημειωθή καλώς τό γεγονός, ότι άν ό Τύπι:ς δεν φαίνε
ται. άξιος τής άποιστολής του, πταίουν οί έξέιχονιτες εις τάς Κοινότητας, οΐ- 
τινες ΤΟΝ ΕΚΒΙΑΖΟΤΝ καί προσπαθούν, 'διά παντοίων μέσων, νά τον 
διαφίΟείρουν».

Ό  πατέρας τοΰ Έλληνοαμερ'ΐκανικοΰ Τύπου, προς άπόδειξιν τών καταγ
γελιών του ’έγραψεν, ειδοκώτιερον, έν έκτάσε'ΐ, σχετικώς μέ ,τιοιυς εκβιασμούς 
εναντίον τής εφημερίδας «Θερμοπύλατ» καί μέ ειρωνείαν .προσέθεσε: «Τής 
έφεραν τήν μαχαιριά εις τήν ,καρίδιά οί ευσεβείς άνθρωποι τής Εκκλησίας, 
οί ΰπέρμαχοι τής ’Ορθοδοξίας!»

Συνεχίζων τό καυτηριόν του κατά τών Μποσάδων τών Κοινοτήτων, τούς 
ονομάζει κιαί τους στιγματίζει ως «Πραιτωριανούς», τυράννι:υς, διά νά χαρα- 
κτηριίση τήν κατά τοΰ Τύπου άσκουμένην τρομοκρατίαν.

Τό περίεργον 'δε είναι ότι οί εμπαθέστατοι τής εποχής έκείνης Πραιτω- 
ριανοί τύραννοι τών Κοινοτήτων, που προσπαθούσαν νά εκβιάσουν τον Τύ
πον καί νά τον διαφΟείρουν —■ κάποτε αντί πινακίου φακής —  υπήρξαν καί 
οί συκοφάνται καί κατήγοροι τοΰ Τύπου, δτι δηλαδή οΰτος είναι υπαίτιος τής 
διαι ρύσεως καί όλων τών κακών από τά όπι:ιϊα υποφέρει ό Ελληνισμός τής 
’Αμερικής.

Κατά τήν περίοδον 'εκείνην πού εξεΐδίδοντο έν Νέρ 'Τόρκη αί άνταγωνι- 
ζόμεναι. τήν «Άτλαντίδα» καί τήν κοινοτικήν αυτής παράτσξιν έιλιληνοαμερικα- 
νικαί έφημερίδες, τά κοινοτικά πάθη τής Ιδιηρημένης παροικίας είχαν φθά- 
σει είς βαθμόν ιάγριότητος. Τά πάθη. των δέ αυτά τά μετέφεραν οί Κοινοτάρ- 
χαι ®ίς ιτήν δημοσιότητα. Ό  Τύπος, ώς όρθώς τονίζει ό διευθυντής τής 
«Σημαίας», έξεβιάζετιο, έφ’ οσιαν αί περΓ.σσάτεραι έφημερίδες τής λυπηροτά-
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της έκείνης περιόδου 'δεν ήσαν οίκαναμικώς ανεξάρτητοι. 'Όποιος τολιμοΰσβ 
νά γράψη ελευθέρους ιμέ .ανεξαρτησίαν τής γνώμης του, το «πλήρωνε ακριβά. 
Κατείδτκάζετο εΙις «επαγγελματικόν θάνατον!» Διότι. οί. διαβόητοι «ευισιε'βεΤς 
ΓΙραιτωριανοί» .της εποχής έκειίινης «τού έφερναν τή,ν μαχαιριά στην καρδιά», 
οποις συνέβη .καί μέ τάς «Θειρμοπύλας». ‘Πρέπει νά τονιισθή δ τι από κι: αστικής 
απόψε ως ή κατάστασις ©χειροτέρευε ν, έφ’ δσον ήρχοντο νέοι ιμετανάσίται εξ 
Ελλάδος .καί έγίνειτο πολυπλη|Οειστέρα ή 'Ελληνική παροικία τής Νέας *Ύ- 
όρκης.

’Από 600 περίπου —  05% πλανοδίους —  που είχεν ή παιροιίκία τό 1891, 
ό ελληνικός πληθυσμός αυτής άνε'βιιβάζετο τό 1908 είς 1ι5.000. Κατά τό έ
τος δέ τούτο (τό 1908) υπελογίζετο ότι οί ομογενείς καθ’ όλην την Αμερι
κήν ισυνεποισούνίτο περίπου είς 150.000.

Οί .αριθμοί αυτοί ύπελογίιζοντο ιέπί τή βάσει τών μετανιαιστεμτυκών δεδο
μένων. Οΰτω λ. χ., οί εξ Ελλάδος μετανάσταιΐ κατά τό έτος 1903 άνήρχονίτο 
εις 14.090, οι ιδέ έκ τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας ήσαν 1.529. Πρέπει νά τι:νι- 
c-θή ότι οί Τούρκοι δεν μετηνάστευον.

Τό 1904 καί 1905, οί έξ Ελλάδος ή σαν 21..858. Οί δέ έκ τών αλυτρώ
των Ελληνικών χωρών 9.926. Τό 1906 οί έξ Έλλάιδος ήσαν 21.489. Τό 1907 
άνήρχοιντο είς 36.580. Τό 1908 είς 21.496. Οί εκ τών αλυτρώτων χωρών 
τό 1906 είς 9.510. Τό 1907 είς 20.868. Τό 1908 είς 11.290. Μέ άλλους 
λόγους, εντός ενός μόνον έτους, του 1907, οί έξ Έλλάδιης καί έκ τών αλυτρώ
των έλλην.κών χωρών μεταναστεύσοντες εις τον Νέον Κόσμον άνήρχοντο είς 
57.448. Μέ την αυξησιν τής μεταναιστεύσεως, ή κοινοτική κατάστασις έχειι- 
ροτέρευσεν είς την Νέαν 'Ύόρκην, κατά τούτο* ότι. τά πάθη τά κοινοτικά καί 
τά μίση έφθασαν είς τό κατακόρυφον. 'Ως έκ τίΟίύτου έξερράγη καί ,τό ηφαί
στειο τής άγανακτήσεως, ή όποια, έλαβε την μορφήν εμφυλίου πολέμου. Κοι
νή: ικοϋ πολέμου. Είς τον πόλεμον αυτόν έλαΐβον μέρος, ώς ήτο. επόμενον, καί 
δλιαι αί Ελληνικοί εφημερίδες. Συμμετέσχον δέ καί τά ελληνικά τοπικά σω
ματεία, ιμέ άγσ.Ιθήν πράθεισιν 'διαιτησίας. Ταύτοχρόνως έκινητοποιήθησαν καί 
οί 'Έλληνες Καταστηματάρχαι. Έξέίδωκαν ένα ιάνδρικδ κιΜαν,φέισιτο» καί 
απήττισαν την άμεσον διόρθωσαν τής κοινοτικής κια,ταστάσεως, ή οποία αφά
νιζε τό ·σύνολον τής ελληνικής παροικίας, αξίας καλλιτέρας τύχης. Οί Κατα- 
στηματάρχαι ζητούσαν την είρηνευσιν, Ιδιά νά ικατσρθωθή ή ίδρυσις Ελλη
νικού Εκπαιδευτηρίου. Τέλος, τή πρωτοβουλία του ισχυρότερου· τότε 'Ελλη
νικού Σωματείου του «Συλλόγου τών 'Ελλήνων Ζαχαροπλαστών», ώργανώθη 
καί Συλλαλητήριο διά την ΐδρυσιν ’Εκπαιδευτηρίου.

Προκειμένου διά τά Ελληνικά Σωματεία, οί πρόεδροι, αυτών διά προ- 
κηρύξεως έκάλουν τους ομογενείς ειις Πάνδημον Συλλαλητήριίτν είς ,τό Ου- 
έμπστε,ρ Χώλλ, την 28ην ’Ιανουάριου 1908 «προς ισύσκεψιν διά την διόρθω
σαν τών κακώς έχόντων είς την Κοινότητα». Έζήτησαν τήν μεταβολήν τού
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άπολυίταριχικοΰ 'συστήματος, υπό τό όποιαν ιέκυθερνάτο ή Κοινότης. Τά σωμα
τεία, τά οποία έξανέστησαν διά τών προέδρων 'αυτών, ήσαν τότε τά εξής: 
Ή  «Πανελλήνιες Ένω.σις». Οι Σύλλογοι ιτών «’Ανθοπωλών», τών «Ζαχαρο- 
πλαστών», τών «Σκουροβαρβιτστωτών», τοΰ Πανθεισσαλικοΰ «Ρήγα τοΰ Φε- 
ραίου», τών Μεσσηνίων «Ευαγγελισμός», τών «Αιτωλοακαρνανίαν», τοΰ Πάγ
κο ητικοΰ «Ό  Φοΐνιξ», τοΰ «Παλιτικοΰ Συλλόγου», τών Ήλειίων, τών «Μακε- 
δοναθιραικών», τών «Βιρυσεών», τών «Ναυπακτίω ν», τών «’Αρακιηθ'ίων», τών 
«Λιτοχωριτών» καί τοΰ Συλλόγου «Μαριαίθ'ίας». Οί απόδημοι ιδέν μππροΰ- 
σαν νά ζήσουν χωρίς Συλλαλητήρια! Τό Συλλαλητήριά όμως άνειβλήθη, 
διότι ιή ’Επιτροπή ήλιθεν ειίς συνεννόησιν ιμέ τούς όλιγαρχικώς ιδιοικοΰντας 
τότε τήν Εκκλησίαν τής 'Αγίας Τριάδα; κουί ήλπιισεν 6,τι ή «αλγεινή κατά- 
σ,τασις» 'θά έδιωρθώνειτο μέ ειρηνικά μέσα. Σημειωτέον ότι ή 'Αγία Τριάς 
ήτο τότε ( ’Ιανουάριον τοΰ 1908) ή μόνη Ελληνική Εκκλησία; έν Νέα 'Τ- 
όρκη, ιέ'φ’ όσον ιεΐχε κλείσει ό «Ευαγγελισμός», ό όποιος άνασυνεστήιΟη, βραδύ- 
τειριπν, κατά τό 1908. Ή  κατάστασις όμως ε,ίς τήν 'Αγίαν Τριάδα «δέν έβελ- 
τιώΟη». Τοΰτο ήνάγκασε πενήντα δύο Έλληνας καταστηματάρχας, τούς σο- 
βαρωτέρους, οί όποιοι ήσαν μέλη τής 'Αγίας Τριάδος, νά κατέλθουν εις τον 
αγώνα. Έδημοσίευσαν ούτοι ενυπόγραφα); ένα ανδρικό «Μανιφέστο». Έ- 
ζήτησαν (διόρθωσιν τοΰ ,κακοΰ καί τήν άμεσον Τδρυοιν Έλληνικοΰ Σχολείου. 
’Απευθυνόμενοι προς τήν ολιγαρχικήν διοίκησιν τής 'Αγίας Τριάδος, οί Έ λ 
ληνες Κιαταστηματάρχαι, έγραφαν τον Μάΐον τοΰ 191.0, έκτος τών άλλων, 
καί τά εξής:

«Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι τακτικοί ,συνδρομηταί τής Εκκλησίας 'Α
γίας Τριάδος, λαμβάνομεν τήν τιμήν νά φέρωμιεν ειίς γνώσιν υμών τά εξής:

'Η  έπί σειράν ήδη έτών -ΑΤΜΑΙΝΟΜΕΝΗ τήν 'Ελληνικήν Κοινότητα 
τής Νέαις 'Τόρκης Δ ΙΑ ΙΡ Ε Σ ΙΣ , ή τοισιαύτας Η Θ ΙΚ Α Σ καί ΤΛΙ,ΚΑΣ 
ΖΗΜ ΙΑΣ προξενούσα εις αυτήν καί πάσαν δράσιν πρός έθνικήν εργασίαν 
ΑΕΣΜ ΕΟΤΣΑ, θλίβει ημάς καί μάς αναγκάζει νά σκεφθώμεν σοβαρώς 
πρός θεραπείαν τοΰ ΚΑΚΟΤ».

Οί ύπαγράφοντες 52 Καταστηματάρχαι, πού ήσαν σημαντικώταιτοι πα
ράγοντες, συνεχίζοντες τάς έκδηλώσεις τοΰ γενικοΰ πόθου, όπως άποκαταιστα- 
θή ή ειρήνη διά νά κατορθωθή επί τέλους νά ίδρυΐθή ένα Σχολείο ν εις τήν 
παροικίαν τών 20.000 Ελλήνων, έτόνιζαν καί τά 'έξης:

«Δέν άμιφιΐβάιλλομεν, άξιότιμαι, Κύριοι ’Επίτροποι, ότι τής ΘΑΙΨΕΩΣ 
τούτης καί υμείς συμμετέχετε πλήρως καί ιδιακαίεισιθ'ε ύφ’ ου καί ημείς πό
θου νά ίδητε ΤΗΝ Ε ΙΡ Η Ν Η Ν  ΕΠΕΡΧΟΜ ΕΝ ΗΝ ιείϊς τήν Κοινότητα 
ημών, δι’ ής καί μόνης θά έπουλωΐθώσιν αί υπό τής ΦΘΟΡΟιΠΟΙΟΤ ΔΙΑΙ- 
ΡΕ ΣΕ Ω Σ προξιενηθεΐισαι ε,ίς τούτην ΠΛΗΓΑΙ καί ιεύχιερώς θά δυνηθή αυ
τή νά έπιληφθή τοΰ έθνιικοΰ αυτής έργου, οΰτινιος απαρχή έσται, βεβαίως, ή 
υπέρ τών Έλληνοπαίδων πρόνοια διά τής ίδρύσεως Έλληνικοΰ Σχολείου».
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Τό Μανιφέστον .συνεχίζεται ιμέ τήν ιδίαν λογικήν και τον ίδιον τόνον. Άλλά 
τελ'κώς, Ιδέν έγινε τίππτε. 01 Καταστηματάρχαι έπεκοινώνησαν καί ιμέ τούς 
διοιίκοΰντας τήν άλλην ’Εκκλησίαν, τόν «Εύαγ γευ ιισμό ν», οι όποιοι έδέχιθησαν 
νά συνεργασθούν δ ι’ ιόλων τών μέσων προς οριστικήν καί πλήρη άποκατάστα- 
σιν τής ειρήνης καί πρός άμεσον ίδρυσιν Ημερήσιον Έλληνοιαμερικανικοΰ 
Εκπαιδευτηρίου. Οί τής άλλης όμως πλούσιας Εκκλησίας ή .στάσις ύπήρξεν 
άποκαρδιωτική.

'Η  κοινή γνώμη κατεθλδβετο .διά τό ναυάγιο. Έτονίΐζετο τότε; ή έξης ά- 
ππψις: "Τστειρα άπό είκοσι χρόνια άπό τής ίίδρύσεως τής «Αγίας Τριάδας» 
κατήντησεν ή νέα γενεά νά ιμή ήμπορή νά άμιλή ΐεστω· καί ολίγα 1 σπαρμένα 
ελληνικά διά την ιέλλειψιν Σχολείου, ενώ άλλαι Κοινότητες, ιμικρότεραι, δπως 
ή Βοιστώνη, τό Λόουελλ καί τό Σικάγο, είχαν Ιδρύσει Σχολεία. Έάν κατωρ- 
Οώνετο νά συμπτηχίΟή είς τήν Νέαν 'Τόρκην ενιαία Κοινότης μέ δυο Έκικληη 
σίας, ιέπιατεύετο τότε οτι άπό τούς πόρους τών δύο Εκκλησιών —  πού είχαν 
περισσεύματα άνω τών 10.000 δαλλαρίων —  ιθά καθίστατο* δυνατόν νά συν- 
τηρηθή ένα Ήμερήσ:ι:ν Σχολεΐον. Αυτή ήτο ή κυριαρχούσα τότε άποψις 
τών σωφρονεστέρων.

'Ως ήτο επόμενον, τόν Ιερόν αυτόν αγώνα πρός ίδρυσιν Σχολείου, ενώ 
τόν ένείθάρρυνεν ή «Άτλαντίς», ή οποία καί ©δημιούργησε τό «Μαν«ρέσιτο» 
τών Ελλήνων Καταστηματαρχών, ή άλλη ήμερησία έφημερίς <ίΠανελλήνι- 
ος», ήκολούθησε τήν πολιτικήν τών δ.ιοικούντων τήν Α γίαν Τιριάιδα, άπό τάς 
χορηγίας τών οποίων έξηρτάτο ή έπιιβίωσις τής εφημερίδες. Ό  τύπος τότε 
δέν ήτ:ι ελεύθερος. Ή το  δούλος. «Έξεβιάζετο» καί «διεφίθιείρετο» διά νά με- 
ταχειρχίΟώ τάς εκφράσεις τοΰ διευθυντού τής «Σημαίας». Έξεβιάζετο άπό 
τούς διαφόρους ΙΙραιτωριανούς τυράννους, οί όποιοι ©κανόνιζαν τί πρέπει 
νά γράψη καί τί νά ιμή γράψη οΊαδήποτε έφημερίς εξαρτωμένη άπό τϋύς δια
φόρους Μποσάδες. Τό 1910, πού έγράφη καί έδημοοιιεύθη τό «Μανιφέ
στο» υπέρ τής εϊρηνεύσεως καί τής ίίδρύσεως Σχολείου, χάριν τών παιδιών, 
π:.ύ κατήντησαν νά είναι «άλαλα», είχαν ΐέξαφανιαθή ή «Σημαία» καί αί «Θερ- 
μοπιλαι», καί ό «Ταχυδρόμος». ’Έμεινε μόνον ή ήμερησία «Πανελλήνιος», ώς 
όργανον τής κοινοτικής παραιτάξεως τής Α γίας Τριάδος, εναντίον τής «Ά- 
τλαντίδος». Ή  έν Σικάγω έφημερίς «Άθηνά» δέν είχιεν άκόιμη μεταφε.σθή 
•είς τήν Νέαν 'Τόρκην.

Τήν εποχήν έκείνην είχαν έκτραχυνθή τά κοινοτικά .πράγματα καί άπό 
ένα περιίειργότατο γεγονός:

Ό  τότε πρεσβευτής τής Ελλάδος Λάμπρος Κορομηλάς, άπέστιειλε πρός 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ιμίαν έκΟεισιν, ή όποια έδημασιεύθη καί είς τόν 
Αθηναϊκόν Τύπον. Ό  κ. Πρεσβευτής, ένας άσυνήΟ'ΐστος καί περιεριγότατος 
τύπος εξωτικών ενίοτε αντιλήψεων καί ενεργειών, βασιζόμενος είς πληροφο
ρίας ατόμων επιρρεπών ιείς τερατολογίας, έγραψε ν είς τήν εκθεσίν του, ότι,

3
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λόγω τής οικονομικής κρίσεως, οί ιέν Άμ&ρ'ΐκή "Έλληνες ύφίστανται τά πάν- 
δεινα. "Ότι είς κάποιαν περιφέρειαν εσάπιζαν 9.000 όμογενεις άνεργοι. 'Ό τι 
τούς έν Λόπυελιλ "Έλληνας, γυμνούς καί .πειναλέους, καιτήντησε νά τούς τρέ
φουν οί ’Ιταλοί μεταινάσται από οίκτον! Ό  "Έλιλην διπλωμάτης διεκτραγω
δούσε καί ομαδικούς 'θανάτους τών Ελλήνων ιάπό πείναν! Μεταξύ άλλων ε- 
γραφεν ότι οί "Έλληνες τού Πίίτσμπουιργκ κα.τήντησαν «νά πωλαϋν παληά 
ροήχα καί κόκκαλα», πού έμάζευαν από τούς δρόμους, διά νά κερδίζουν τον 
έπιούσοον.

Τά φοβερά αυτά άγγέλιματα περί λιμοκτονιών είχαν προξενήσει, ώς ήτο 
έπόμενον, οδυνηρότατη ν κατάπληξιν είς την Ελλάδα. Ήναγκάσθη δέ τότε 
6 ;έ'ν Ά'θήναις Γενικός Πρόξενος τών Ηνωμένων Πολιτειών —  ό όποιος έπη- 
γα'ΐνοήιρχετΌ είς την Άμ&ρνκή,ν —  ό φιλειλληνικώτατος καί ελληνομαθής Γε
ώργιος Χόρτων, σύζυγος Έλληνίδος —  νά κατέλθη είς δημοσιογραφίαν προς 
άναίρεσιν τών «αδέσποτων» .καί «φανταστικών» περιγραφών του Έλληνος 
Πριεοίβευτού. Ό  Αμερικανός Γενικός I Ιρόξενιπς έτόνισεν ότι «κανείς άνθρω
πος δεν .πεθαίνει από πείναν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας». Παρόμοιον εργον 
άνέλαβεν εν ’Αμερική καί, .ή «Άτλαντίς». Έδημασίειίσεν είς σειράν άρθρων 
άνα-ίρι&σιιν «τών -φανταστικών» σημείων τής περιέργου ’έκθέισεως. Ήρώτα τον 
πρεσβευτήν ιμέ άρκε,τήν ΐδόσιν χιούμορ νά πληροφόρηση την όμογένε'ΐαν έάν 
έμέτρησε τούς θανάτους τών Ελλήνων έξ ασιτίας καί ποιοι του μετέδωκαν 
τάς «βάσιμους ειδήσεις ότι, τους πειναιλέηυς "Έλληνας τού Λόουελλ τούς τρο
φοδοτούν, από οίκτον, οί ’Ιταλοί καί έάν είδε τούς «ίδήίθιεν» λιμοκτονούντας 
"Έλληνας χιού Πίτσμπουργκ νά πωλούν ατό ιδ/ρόμο παληόρ.ρουχα καί κόκκαλα 
διά νά κερδίζουν τον έπιούσιιεν.

Τότε ή ήμερησία «Πανελλήνιος» ήνοιξε τάς ιστήλιας της είς βιαιιο,τάτην 
πολεμικήν, ή οποία .διήρκεσεν επί εβδομάδας. Ήμύνετο υπέρ τού γοήτρου 
τού Πρεσβευτού καί Ιπολέμεα λυσσωδώς την «Άτλαντίδαι», ότι καταρρίπτει 
τό γόητρον τού άντιπροσώπου τής 'Ελλάδπς. Τό περίεργον είναι ότι ή « Ά 
τλαντίς» ήγνόησε τάς .κατ’ αυτής άγριας επιθέσεις. Προφανώς από στρατη
γικήν, ιμή επιθυμούσα νά κόμη αρνητικήν διαφήμισαν ιείς την αντίπαλον εφη
μερίδα. Ταύτοχρόνως οί δια:,κούνιες την ’Εκκλησίαν της «"Αγίας Τριάδας», 
μή ,άρκοήμενοι ιείς την λυισσαιλέαν πολεμικήν πού ΐεκαμνε.ν ή ίδική ιτων Ικρη- 
με.ρίς «Πανελλήνιος» συνήλθαν εις συνεδρίαν .καί έξέδωικαν ψήφΐιηαα διά τού 
όποίι.'ιυ «άποδοκιμάζουν .καί .στιγματίζουν την «Άτλαντίδα» ώς άν,τείθνι.κήλ». 
Τό -ψήφισμα τό έστειλαν καί εις τάς (εφημερίδας εν ’Αμερική καί έ.ν Έλλάδι 
«μέ την παράκλησιν όπως δημοσιευθή».

Αυτά ήσαν πότε τά έθιιμια. Καταλαβαίνει δέ κανείς πόσον αγριεμένα 
ήσαν τότε τά πάθη τά κοινοτικά καί πόσον δύσκολη ήτο ή προισπάθειια τών 
μετριοιπαΙθών καί ιδιαιτέρως τών Καταστηματαρχών τής Νέας 'Τόρκης προς 
είρήνευσιν Ιδιά νά κατοιρθωθή ή ίδρυσες 'Ημερησίου Σχολείου. Ό  άγιον δ-
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αως ιδέν εγκαπΕίλείφίθη. 01 'Έλληνες της παροικίας, υπό τήν αιγίδα του πανί
σχυρου τότε Συλλόγου τών Ζαχαραπλασιών, ώργάνωσαν πολυπληθές Συλλα- 
λη;τήρ:Ι"ΐν πρός άνέγ&ρσιν 'Ηίμιερηοιδου Σχολείίου ώς θά άναΛτύξω εις /τό επό
μενον Όέμια μου.

Τά όσα γράφω άνπικειίμενικώς ατηρίζονταιι ε’ις έγγραφα ’Αρχείων, εις 
πρακτικά και έντυπα (κείμενα τοΰ Έλληνικοΰ καί τοΰ Άμεμικανικιοΰ Τόπου. 
Ήρεόνησα επί μακράν χρόνον. Καί γράφω· Ιστορίαν. ’Ό χ ι υμνολογίαν.

Μέρος Πέμπτον 

Τά «άλαλα» παιδία τών ’Ελλήνων μεταναστών

Το πάνδημο Συλλαλητήρια προς ίδρυσιν Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου. — 
Τήν πρωτοβουλίαν τήν έλαβε τότε (τό 1910) ό πανίσχυρος Σύλλογος τών Ε λ 
λήνων Ζαχαροπλαστών. —  Ή  νοοτροπία τών μεταναοτών (μας. —  Πρόθυμοι 
νά δώσουν διά «καμπαναριά» καί «βρύσες», όχι δμως διά τά Ελληνικά γράμ
ματα!—  Ή  εκστρατεία τής «Άτλαντίδος». —  Έ πι τρία χρόνια μόλις κατιυρθώ- 
θη νά μαζευθούν 15.000 ,δολλά,ρ-ια. — Κατά τον πρώτον Βαλκανικόν Πόλεμον 
προσεφέρθησαν εκατοντάδες χιλιάδες ©ολλάρια. —  Κατά τό Συλλαλητήριο τοΰ 
1910 έτονίσθη ότι τά Ελληνόπουλα τής Νέας Τόρκης δεν καταλάβαιναν γρί 
Ελληνικά! —  Ή  άγορά τοΰ Σχολικού Μεγάρου ·είς τό Μπρόνξ. —  Ή  κατόπιν 
υπέρ τοΰ Σχολείου αυτού Σταυροφορία τοΰ «Εθνικού Κήρυκος». —  Μία ασε
βής στάσις τής ήμερησίας «Πανελληνίου». —  Τί, από εντροπήν, δέν έπιτρέ- 
πεται νά γραφή! —  Ό  ποιητής Ματσσύκας εις τήν Αμερικήν. —  Τό «Ταγά
ρι τής Μάννας». —  Βροχή στ ή Βοστώνη. —  25.000 ·όολλ. τήν ήμερα τής Ε 
θνικής Εορτής. —  Ή  κατά τού ποιητοΰ ασέβεια. —  Τά δημοσιογραφικά ήθη 
τό 1910 και κατόπιν.

Μετά τήν απόπειραν τών Προέδρων τών Ελληνικών Σωματείων Νέας 
'Τόρκης όπως ισυγκαλέσουν Συλλαλητήριον, όριίσίθέν ίδιά τήν 28η:ν Ίανουαρ 
ρίου 1908 και μετά τό σΜανιφόστο» των 52 Ελλήνων Καταστηματαρχών, 
κοιτά Μάϊην τοΰ 1910, όπως τερματισθη «ή από πολλών ή λ η έτών λυμαινο- 
μένη τήν Ελληνικήν Κοινότητα Νέας 'Τόρκης διαίρεσις, ή σοσαυτας ήθικάς 
καί ΰλικάς ζημίας πριοζενήσασα εις αυτήν, καταιστή (δέ (δυνατή ή ΐδρυσις 
Έλληνικοΰ Σχολείου 'Ημερησίου», καί μετά τήν δ<ευ|τέραν ταυ την αποτυχίαν, 
καΐτήλθιΟΥ εις τον ιάγώνα ή «Άτλαντίς» και άλλοι παράγοντες. Ό  Σύλλογος 
τών Ζαχαροπιλαιστών, ή ισχυρότερα τήν Ιεποχήν (εκείνην Όργάνωοις, έλαβε 
τήν πρωτοβουλίαν καί >συνεκάλι&σε τους 'Έλληνας τής παροΊκίας ©ίς πάνόη-
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•μον Συλλαλητήριον, το όποιον ώρί,σθη Ιδιά τήν 9ην ’Οκτωβρίου 1910 είς τό 
«Ούειμπατερ· Χώλλ». "

Πρέπει νά ,σημειωθή 'άτι οι συσσωματωμένοι 'Έλληνες ζαχαροπλάσται 
ήρχιισαν, ολίγα χρόνιου προτήτερα, νά (μαζεύουν χρήματα προ; ίδρυσιν ’Εκ
παιδευτηρίου. ’Οργάνωναν χοροεσπερίδας καί ,τά κέρδη τά κατέθεταν είς 
τήν Τράπεζαν διά τό όνειρευόμενο Σχολείο. To u5uqi ήρχιισε νά ,κάμνη καί ό 
άλλος, ό δυναμικός Σύλλογος τών Άνθοποιλών. Οί δύο Σύλλογοι είχαν μα
ζέψει μέχρι τοϋ 1910 τό ποισόν τών ιδολλ. 5.,500, κατατεθειμένον ιειίς τήν Τρά
πεζαν. Ταυτοχρόνως ή έίφημερίς «Άτλαντίς», αίσιθίανομένη, τόν διακαή πόθον 
τώ\' Ελλήνων τής παροικίας ήρχ'ΐσε .καί αυτή, κατά τό 1910, ιμίαν έπίμενον 
εκστρατείαν, ή όποια ΐεσυνεχίσθη καί τό 1911, ακόμη δέ καί κατά τό 1912. 
Ιναίτοι ή άρθρογ.ραφία ήτο επίμονη καί θερμή, εν τούτοις τά αποτελέσματα 
δέν ήσαν ανάλογα τών προισδοκιών δι’ ένα τόσον Ιερόν οκοπόν, οπως ή ΐδρυ- 
ισις 'Ελληνικού Σχολείου διά τήν διάσωσιν τών 'Ελληνοπαίδων. Τά όσα εμα- 
ζεύθησαν κατά τήν έπίμιεινον εκστρατείαν τού 1910, 1911 καί 1912 δέν ήσαν 
περισσότερα τών 15.000 δολλαρίων, συμπεριλαμβανομένων καί τών 5.ι500 
δολλαρίων τών Ζαχαροπλαστών καί τών ’Ανθοπωλών.

Οί ιμετανάσται ήσαν πρόθυμοι νά προσφέρουν δ>ιά καμπαναριά καί βρύ
σες είς τά χωριά των. ’Έδιδαν καί είς εράνους διά τό Πατριαρχείο, διά τούς 
σεισμοπαθείς τής Θράκης καί δι’ άλλας .κοινωφελείς υποθέσεις. ’Έδιδαν καί 
διά τούς (εράνους πού ένήργει στήν ’Αμερική ό ποιητής Σπύρνς Ματσούκας 
«διά τήν πυροβολαρχίαν τής Νέας Γενεάς». Δέν έδιδαν όμως πρός ίδρυσιν 
'Ημερησίου Ελληνικού Σχολείου.

Κατά τόν πρώτον Βαλκανικόν (Πόλεμον, οί ιμετανάσται προσφέρουν διά 
τόν 'Ελληνικόν ’Ερυθρόν Σταυρόν, μέσω τής «Άτλαντίδος», σεβαστά χρη
ματικά ποσά. Ή λθε ήμέιρα πού έλάμθανεν ή εφημερίς ,καί δεκαπέντε χιλιά
δες δολλάρια. Καί όμως διά τήν ιμακροχρόνπν εκστρατείαν πρός ίδρυσιν Η 
μερησίου 'Ελληνικού .Σχολείου μόλις κίατιωιρθώθη νά (συγκεντρωθούν δέκα 
πέντε χιλιάδες Ιδαλλάρια. Μέ κόπους. Καί μέ μόχθους. Καί μέ ισυλλαλητήρια.

Είς τό Συλλαλητήριον πού έλαθε χώραν τήν 9ην ’Οκτωβρίου. 1910 είς 
τήν μεγάλη,ν αίθουσαν τού «Ούέμπστερ Χώλλ», 'συνεκελίτρωιιθη άπειρος κόσμος.

Ή  ’Επιτροπή τού Συλλαλητηρίου, τό οποίον ώργάνωσεν ό Σύλλογος τών 
Ζαχαροπλαστών, έδημοσίευσεν έκκλησιν, ιείς τήν όποιαν έτονίζοντο καί αυτά τά 
χαρακτηριστικά: «Βλέπομεν γονείς μή. ΔΤΝAMENΟ ΤΣ ΝΑ ΣΤΝΕΝΝΟ Η- 
ΘΩ ΣΙ μετά τών τέκνων αυτών, ή ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΙΑΙΑ ΑΙΣΘΗΜ Α
ΤΑ, ή τούς ΙΑ ΙΟ ΤΣ ΠΟΘΟΤΣ». Μέ άλλους λόγους, ύστερα ίάπό τόισα χρό
νια, ιέλλείψει Ελληνικού Σχολείου, τά 'Ελληνόπουλα είχαν καταντήσει, κατά 
τήν ρήτραν τού Ευαγγελίου «άλαλα καί κωφά». Άλλά καί άψυχα.

Τό υστερικόν ΐέκεΐνο Συλλαλητήριον τής 9ης ’Οκτωβρίου 1910 είχε λά
βει τόν χαρακτήρα «'Ελληνικού Συναγερμού». Τό «Ούέμπστερ Χώλλ» ύπέιστη
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κατακλυσμόν. ΙΧρασήλθον κα;ί άπειροι γονείς, προ παντός ιμητέρες ιμαιζί ιμέ τά 
παιδιά τους, «μέ τά όποια δέν ήμποροΰσαν νά ισυνεννοη|θιθΰν Ελληνιστί».

Τιοΰ Συλλαλητηρίου προήδρευίσεν ένας ιάπό τους λογιωτέρους "Ελληνας 
τής .εποχής εκείνης, ό Δηιμή,τριίας Κούμουλος, άξιος ηγέτης τοΰ «Συλλόγου 
τών Ζοχαροπλαστών». ’Ομίλησαν πλεΐσται. .ρήτορες. Έξώρκιισαν τους αποδή
μους νά φροντίζουν διά την Ελληνοπρεπή μόρφωσιν τών παιδιών των. Έτό- 
νιισαιν ότι τοΰ το δέν ήμποριεΤ νά καιορίθωΐθή ,χωρίς Σκολεία. Χωρίς δε αυτά 
δέν ήμποροΰν νά στα'θοΰν οΰτε καί αί Έκκλησίαίι. Ό  ΙΙρόιεδρίνς τοΰ Συλλαλη
τηρίου έδήλωσε, μεταξύ άλλων, καί τά έξης: «Τό ύπαρχον διά τον ιερόν αυτόν 
σκοπόν ποσόν (τών Ζαχαροπλαστών) μετά τών δεδηλωμένων εισφορών, ανέρ
χεται ιεϊς 15.500 περίπου δολλάρια». Καί πριασέ]θεισε: «1.000 περίπου δολλάρια 
έ.κ τοΰ ποσού τούτου έχουν ©ίσπραχίθή 'έ'ξ έισπερίδος τοΰ ετέρου μεγάλου Ε λ 
ληνικού Συλλόγου τής Νέας 'Τόρκης, τοΰ τών ’Ανθοπωλών».

Ό  κ. Κούμουλος άνήγγειλεν εις τήν ©μήγυριν, έν ιμέσω έπευφημιών, καί 
τά ονόματα τής ψηιφιισίΟεΐσης Σχολικής Επιτροπής. «Ή το ανάγκη. — έδήλω- 
σε—  νά ιέικλεγή διά τό Σχολετον ιμία επιτροπή από πρόσωπα, ίστάιμενα πολύ 
υψηλότερα τοΰ επιπέδου τ(7>ν κίομιματικών καί προσωπικών διαμαχών καί τών 
οικονομικών περισπασμών».

Μεταξύ τών ομιλητών ήτο καί ό αίϊδ. Νικόλαος Αάζαρης, δ εφημέριος 
τοΰ «Ευαγγελισμού», τής Εκκλησίας εκείνης, ή όποια τελ’.κώς ισυνεδέθη μέ τό 
Έκπαιδευτήριον. Μεταξύ άλλων ο ίερεύς έιτόνιισεν ότι: «Οί "Ελληνες τής Αί
γυπτου δέν είναι περισσότεροι τών έν Αμερική. Καί όμως εκείνοι έχουν λαμ
πρά Σ,χολεΧα καί ημείς δέν έίχοιμεν τίποτε!». Έν τέλει ήγερίθη ένας ιεροφάν
της τ(Χ>ν ίέΐθνικών ιδεωδών, ό Μικρασιάτης Βασιλείες Δουγουντζής —  ό όποιος 
έξελέγη ώς πρώτος πρόεδρος τοΰ Εκπαιδευτηρίου —  καί έδήλωισεν ότι «δω
ρίζει υπέρ τοΰ Σχολείου έπτά οικόπεδα, κείμενα .εις τό Λόγκ Ά ϊλαντ καί 
προσφέρει, ετησίως δαλλ. 100.Ό0 ιδιά τήν λειτουργίαν του». Έδηλώβησαν δέ 
καί άλλαι είσφαραί. Έ ν  τώ ιμεταξύ δέ ή «Άτλαντίς» ©συνέχισε τήν Σταυρο
φορίαν της.

Τήν 4ην ’Οκτωβρίου 11)11 ήγοράσίθη, Ιαντί ίδολλ. ι32.500, ένα μέγαρον 
επιβλητικόν, κείμενον εΐϊς δεσπόζον ύψωμα ©ίς τό Μπρόνξ. Έδόθη ή προκα
ταβολή, έισυνεχίσθη δέ ό αγών τής 'συλλογής χρημάτων, τά όποια μέχρι τοΰ 
επομένου ©τους, άνήλΟον ιείς τό ποσόν τών 15.000 ,δολλαρίων περίπου καί τον 
Σεπτέμβριον τοΰ 1912 ήρχιισεν ή λειτουργία τοΰ Σχολείου, εις τό οίκοτρΐ> 
φείον τοΰ όποιου έξεπαιδεύοντο καί ορφανά Ελληνόπουλα.

Πρέπει νά προστεθή ότι καί δι’ αυτήν ακόμη τήν ίεράν ύπόιθεσιν τοΰ 
Εκπαιδευτηρίου εύρέθησαν καί πάλιν διηρημέναι αί της έποιχής .έκείνης Έλ- 
ληνικαί εφημερίδες. Άτυχώς. Τήν αγίαν αυτήν ύπόθεσιν τήν έπολεμιΰσεν ή 
ήμερησία ιέφημερίς «Πανελλήνιος». Εις τήν ουσίαν τήν πολεμούσε ή τής διη
θημένης παροικίας κοινοτική εκείνη παράταξις, ή  οποία τροφοδοτούσε τήν
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έφημε ρ ίδα «Πανελλήνιον» διά νά καταπολεμή τήν έτέραν παράταξαν, τήν τοϋ 
«Ευαγγελισμού», ή οποία ηύνάει, τήν ίδρυσιν Εκπαιδευτηρίου. Ήτίαι θλιβε- 
ρωχάτη, απελπιστική ή κατάστασις τής άλληλοισπαρασσοιμένης παροικίας. 'Τ- 
παλείμματα τοϋ πνεύματος αύτοϋ τής άνιτιΐδράσεως, ©ατω καί άισίθιεΜείστέρας, 
προκειμένου διά τήν αγίαν ύπόθεσιν τού μοναδικού αυτού Ημερησίου Έλλη- 
Μααμεριικανικού Έκπα ιδευτηρί ου εξεδηλώθησαν καί μετά ταϋτα, δτωιν ιείχεν 
ιδρϋθή ό «’Εθνικός Κήρυξ». Ή  νέα αυτή έφημερίς, από τήν πρώτην ημέραν 
τής έμφανίσεώς της, άνέλαίβε ιμέ ιεραποστολικήν θέρμην άδιάκιοπον αγώνα υπέρ 
τών 'Ελληνικών γραμμάτων. Έπίστευεν οτι, 'χωρίς Σχολεία, είναι αδύνατον 
νά ιστηριχίθούν ιουτε τά πολυδάπανα ισ&βάηματια τής 'Ελληνικής ’Ορθοδοξίας. 
Εΐναι ζήτημα χρόνου ιή έξαισθένησις καί ή ’βαθμιαία αυτών κατάπτωισις, ώς 
ΕΛΛΗΝ IKON θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Ή  (έφημερίς αυτή εκήρυτίτεν ’έπιμόνως οτι ώριίσμένα ·σεβάσματα πιθανόν 
νά παραμείνουν ιός ’Ορθοδοξία, άλλά θά 'έκλείψουν ώς ΕΛ.ΛΗΝΙΚΑ ιδρύμα
τα, ©άν δέν ιληφθή φροντίς περί τού πολλαπλασιαημού τών Έλληνοαμερικανι- 
κών Εκπαιδευτηρίων, ώς <φωι! οβόλων κέντρων Ελληνικής μαθήσεως πρός 
πλουτισμόν τοΰ Αμερικανικού πολιτισμού.

Άπό αυτήν τήν αδαμαντίνην αρχήν όρμώμενος, ό «Εθνικός Κήρυξ» άνέ- 
λαβε τόν ’Ιανουάριον τού 1918 μίαν αγίαν —  τήν άγιωτέραν —  εκστρατείαν 
νά απαλλάξη αυτό τό ταλαίπωρσν Ημερήσιον Σχολεΐον τού Μπρόνξ. Νά τό 
άπαλλάξη άπό τά βάρη τών 'ενυπόθηκων χρεών του. Καί νά τό προικοδότηση. 
Εϊχοιμεν ισυν/εννοηθή τότε ιμέ τόν Πρεσβευτήν κ. Γεώργιον Ρούσσον καί μέ τόν 
πρόεδρον τοϋ Εκπαιδευτηρίου κ. ’Αλέξανδρον Κόλαν διά νά καταστούν καί οί 
δύο ευεργετικοί. Καί δημοφιλείς. Καί νά ισωθή καί τό Σχολείο. Ή  εκστρα
τεία προητοιιμάσθη κατά ταιοϋτον τρόπον, ώστε νά μή είναι μαικράς, χρονιάς 
διαρκείας, άλλά νά άποδώση, τό ταχύντερίειν, τά ποθούμιενα άποτελέημιαιτα. ’Έ 
τσι, εντός ολίγων μόνον ιέ'βδομάδων ήθροίοθησαν Ιδιά τήν ακρίβειαν δολλάρνα 
37.17,1. Άπό ιαύτά έπληρώθησαν ή υποθήκη καί άλα τά χρέη τού Σχολείου. 
’Ηγοράσθησαν, τοΐς μετρητούς, μέ δολλάρια 10.000, ,τά παρακείμενα ιεΓις τόν 
περίβολον τού ιδρύματος Ιδύο οικήματα, έμειναν δέ καί δΐ:λλ. 4.9ι34 ιείς τό τα<- 
μεΐον τού ’Εκπαιδευτηρίου. Μέ τήν χειρονομίαν αυτήν νά προστατεύσωμεν τό 
Σ χ  ολείον, τό όποιον ήτο «τέκνον» τής «Άτλαντίδος», ένομίζαμεν οτι θά ηϋχα- 
ιριστεΐτία ή ήμερησία /συνάδελφος, έστω καί 'διαφωνούσα μέ ημάς πολιτικώς. 
’Άλλο ή πολιτική καί άλλο τά Ελληνικά Γράμματα πρός φυλετικήν σωτηρίαν. 
Καί όμως δέν έκρυψε τήν απαρέσκειάν της ή συνάδελφος, ότι ό «’Εθνικός 
Κήρυξ» έπροικαδάτησε τό τέκνον της.

Άτυιχώς, τά 'δημοσιογραφικά ήθη τής προγενειστέρας περιόδου —  πριν 
έκδ'οθή ό «Εθνικός Κήρυξ» —  ήσαν πολύ χειρότερα. Καί απελπιστικά. "Ο
ταν ή «Άτλαντίς» ιάνέλαιβε τό δύσκολο έργο νά μαιζεύση χρήματα πρός ίδρυ
σαν Εκπαιδευτηρίου, ή άλλη ήμερησία, ή «Πανελλήνιος», πολεμούσε τήν ίεράν
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ιδέαν ιμέ ασέβειαν. Ή  εφημερίς,' πίε,υ έξηρτάτο οι,κοναμυκώς από την μίαν πα- 
οάταξιν τής διχασμένης καί τρικυμιζόμενης έν άλληλαμαχία Κοινότητας, «Χα
ρακτήριζε τό μέλλον νά ίδρυΙΟή Σ χολεΐαν ιμέ κοσμητικά ΐέπίιθετα άνευλαβείας, 
τά όποια έντρέπομαι νά αναφέρω.

Κατά την ιμαύρην εκείνην περίοδον του διχασμού καί τής εντροπής, είχεν 
έλθει ειίς την Αμερικήν ό ποιητής Ματσουκας, ίδιά νά ίζητήση τον όβοιλον τών 
αποδήμων αδελφών «διά τήν πυραβί.Ίλαιρχίαν τής Νέας Γενεάς» κτλ. Ζητούσε 
νά προσφέρουν οί ξενητευμένοι εις τό «Ταγάρι τής Μάννας», όπως έλεγε.

’Αρχικώς ή «Πανελλήνιος», 'μέ άρθρα δαίθυιραιμβιικά, είχεν αποθεώσει τόν ’Ε
θνικόν Ποιητήν. ’Ιδού μερικοί τίτλοι, τούς όποιους έχω άλιευσει από τήν «Παν
ελλήνιον:

«Ό  Ματσουκας είναι απεσταλμένος από τήν Θείαν Πρόνοιαν».
<ΐΕΙναι ό μεγάλος Διδάσκαλ:ς καί έμπνευστής τής Νέας Γενεάς».
«Ό Ματσουκας, ό Μέγας Εθνικός Ψάλτης».
«Ό  νέος Ρήγας ό Φερραΐος».
«Ό  εμπνευσμένος ’Απόστολος τής Ελληνικής Φυλής» κτλ.
"Οταν όμως ό ποιητής, είς κάποιαν εορτήν, εξύμνησε τόν ιερόν αγώνα 

προς ιάπόκτησιιν Ελληνικών Σχολείων· διά νά ισωθούν τά Ελληνόπουλα από 
•τόν κίνδυνον του άφιαντισμου, πότε οί ίδιοι· άνβρωπο'ΐ διά τόν u5n|::v Ρήγαν Φερ- 
ραΐον, τόν άπεσταλμένον ιάπό τήν Θείαν Πρόνοιαν, έπήραν κατόπιν άλλο βιολί 
καί τού έψαλλαν τά αντίθετα, μέ φρικαλέους τίτλους, πού Ντρέπομαι νά τούς 
αναφέρω, σεβόμενος τήν μνήμην του ποιητί::ϋ. "Οταν δέ έξηντλήθη ή υπομονή 
τής «’Ατλαντίιδος», έγραψεν αυτή, έκτος άλλων, καί τά εξής: «Τί είναι αυτός 
ό κατά τού Μαπσούκα πόλεμος; Είναι τό μίσος τής βδελυρας κακίας κατά τής 
σεμνής αρετής. Είναι τό μίσος τής κακούργου φαυλότητος κατά τής άγνότη- 
τος. Είναι τό μίσος τής αίσχράς αρνησιπατρίας καί τής επικατάρατου αρνη- 
σ (θρησκείας ,κατά πού συνδέσμου τής φιλοστοργίας, τής φιλοπατρίας καί τής 
πατροπαραδότου πίστεως. "Ολα αυτά τά ιμίση, έν συμ,πράξει καί έν σνμμαιχία, 
ήνοιξαν τόν δυσώδη υπόνομον τής Νέας 'Ύόρκης» κτλ.

Εννοείται ότι ή ασεβής εκείνη πολεμική έξήγιειρε τόν κόσμον υπέρ του 
ποιητοϋ, ό οποίος άπεθεώίθη. "Οπως δέ ιάναφέρει μία έκ Βοιστώνης άνιταπόκρι- 
•σις, δημοσιευόμενη ιείς τήν «Άτλαντίδα» τής 4ης ’Απριλίου 1910, τήν ημέραν 
τής ’Εθνικής Εορτής του 1910 ώμίλησεν είς τήν Βοσκυνην ό Ματσ/πίκας. Τό
σον δέ ένε',θουσίασε τόν κόσμον, ώστε τό «Ταγάρι τής Μάννας» ύπειρεπληρώθη 
μέ 'βροχήν είκοσι πέντε χιλιάδων δολλαρίων (δολλ. 25.00-0).

Προκιειμένου -όμως διά τήν ΐδρυισιν 'Ημερησίου 'Ελληνικού Έκπαιδευν 
τηρίου ΐέχρειάσθησαν τριών ετών μόχθοι διά νά μαξευθούν 15.000 δολλάρια. 
Αυτή ήτο ή τότε κατάστασις.

Άλλα θά προχωρήσω.
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Μέρος Έ κ το

Ό  Μινώταυρος τής Νέας Ύόρκης πού έτρωγε «φύλλα»!
"Ο ταν  ίδρύθη ό «Έδνικός Κήρυξ»

Ό  μυθολογικός Μινώταυρος τής Κρήτης πού έτρωγε κοπέλλες. —  Ό  
Μινώταυρος τής Νέας Τόρκης πού έτρωγε «.φύλλα»! —  Μέχρι τών αρχών τοΰ 
1915 ειχον έξαφανισθη εκ τών 7 αί 6 έν Νέα Ύόρκη ΈλληνικαΙ έφημερίδες.
— Ή  πνευματική ’Απολυταρχία. —  Τήν ·2 ’Απριλίου 1915 έπρόβαλεν όλκι
μος ό «Εθνικός Κήρυξ». —  Ή  χειρονομία τού στιβαροΰ Πελοποννησίου. — 
Τά υλικά καί τά πνευματικά κεφάλαια. —  Μαζίι μέ τήν μεγάλην εφημερίδα 
τρία περιοδικά, Βιβλιοπωλείο- καί έκίδόσεις. —  Δ-ιατί ίδρύθη ό «Εθνικός Κή- 
ρυς». —  Τό πρόγραμμά του. — Ή  δημοσιογραφία- ώς «ιερό δημόσιο .λειτούρ
γημα». —  Αί «α βρότητες»  τ η ς  παλαιάς συναδέλφου- πρός τήν νεοίδρυθείσαν 
μεγάλην Εφημερίδα. — Ή  λεγομένη «Φυλλάδια». —  Οί πρώτοι άκροβολισμοί.
— «’Έλλειψις βαμβακ-οσπόρου». —  Ή  ευλογία τού «ιΚαλαμαρ-όπαπα!» —  Ή  
άξιοπρεπής σιγή. —  Τό Σατυρικό πνεύμα. —  "Ενα αμερΊκανίζον -στοίχημα 
$ 5.000. —  Ή  άντεπίθεσις μέ $ 50.000 ! —  Παύλα καί τελεία. —  "Οπου τά 
10 Σχολεία γίνονται 300. —  Ό  Εθνικός Διχασμός.

Δύο περίπου μήνες πριν έκδοθή τήν 2 Απριλίου τού 1915 ό «’Εθνικός 
Κήρυξ», δέν υπήρχε καμμία άλλη Ελληνική έφημερίς εις (τήν Νέαν 'Τόρικην, 
εκτός ιάπό τήν «Άτλαντίδα». "Ολες είχαν ©κλείψει. ΚαΊ ή κατόπιν ημερησία 
υπό τον τίτλον «θερμοπύλοι —  Σημαία». Καί ό «Ταχυδρόμος». Καί ή ημε
ρήσια «Πανελλήνιος». Καί ή ημερησία «Άθηνά». Τις ©φαγεν όλες, ισάν «Μι
νώταυρος», ή ισχυρότερα εφημερίς, ή όποίια έμεινε κυρία επί τού πεδ ίου τής 
δημοσιογραφικής μάχης. Ό  παλαιός, ό μυθολογικός Μινώταυρος ετρωγε κυ- 
πέλλες που εστέλλοντίΟ1 από τάς Αθήνας ειίς τον Λαΐβύρινθον τής Κρήτης όπου 
κατοικούσε τό παμφάγοι (θηρίο. Ό  παμφάγος όμως Μινώταυρος τής Νέας 
'Τόρκης, άντί κοπέλλες, κατέπινε φύλλα. ’ Οχι φύλλα δένδρων, άιλλά φύλλα 
έντυπα!

Μέσα ©Ις τήν γενικήν (εκείνην έξιαφάνιισιν τών πάντων, όπου ήτο στημέ
νος ό επικίνδυνος τής δημοσιογραφικής μονοκρατορίας βρόνος, έξεπήδησεν, 
όλκιμος, ό «’Εθνικός Κήρυξ». Έπρόόαιλε μέ τον πρέποντα δπλιισμόν. Ό  ιδρυ
τής τού ν&ου οργάνου, τής Ιέλεύθέρας σκέψεως οργάνου, ό ΙΙέτρος II. Τατά- 
νης, τον οποίον έπωνομάζαιμεν «στιιβιαρόν Πελοπίοννήισιον», κατέθεσε τά ση
μαντικά ιδιά τότε κεφάλαια τών εκατόν χιλιάδων δολλαρίων. Μέ ίιδικάς της 
πλούσιας μηχανικός .εγκαταστάσεις ένεφανίσθη τήν 2-αν ’Απριλίου τού 1915 
ή νέα εφημερίς ιδεκασέλιίδος, μεγάλη καί 'ισχυρά. Πνευματακώς καί ύλικώς 
ισχυρά. Μέ συντακτικόν έπιτελειον άρτιον. Μέ δίκτυον άνιταποκριίτών καί συν
εργατών άνά τον κόσμον. Εις τήν Ελλάδα, ©ϊς τήν Ευρώπην καί ιάνά τήν Α 
μερικήν. Καί μέ πλούσιον τηλεγραφικήν ύπηριεσίαν. Ταύϊτοχρόνως απέκτησε
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καί λαμπρόν Β ιβλιοπωλεΐον, πλουτιισμένοιν ιμέ ιδ,τι άριστον της έν 'Ελλάδι πνευ
ματικής δημιουργίας, τήν οποίαν μετήγγιζε,ν είς τούς αποδήμους Αδελφούς" 
πλουσιοπάροχα. Μαζί ιμέ τήν εφημερίδα ΐέκμμε τήν έμφάνισίν τον καί ένα 
πάγκαλον περιοδικόν, ό «Μηνιαίος Καλλιτεχνικός. Εθνικός Κήρυξ», ό όποιος 
έκρίνείτο έκτοτε και από τούς έν Έλλάδι ότι ή,το «θαύμα ίδέσίθίαι». Κατόπιν 
προαετέθησαν δυο άλλα πλούσια πε ριοδικά: Ό  πολυσέλιδος εικονογραφημέ
νος «Κυριακάτικος Εθνικός Κήρυξ», καθώς καί τά μηνιαία «ΙΙαναίθήναια», 
περιοδικόν λογοτεχνικόν ιμέ τήν συνεργασίαν κορυφαίων έν Έλλάδι λογοτιε·. 
χνών, τών οπαίων τά έργα έγίνοντο γνωιστά καί ‘αγαπητά είς τούς ξενητευμέ- 
νους ιαδελφούς. Είναι περιττόν νά τονίισθή δτι ιάπό τάς πλούσιας τυπογριαφικάς 
καί μηχανικάς εγκαταστάσεις τού «’Εθνικού Κήρυκος» εξεδίΐδοντο καί τά πε
ρίφημα «Εγκυκλοπαιδικά 'Ημερολόγια», καί αυτά «θιαύμα ίδέσθαι», καίθώς 
καί άλλαι πολυτελείς (εκβάσεις, δπο>ς τά περίφημα Λεξικά, at "Αγιαι Γιραφαί 
κτλ. Αυτός υπήρξεν ό νεοϊδρυθείς «Εθνικός Κήρυξ» καί ό εκπολιτιστικός αυ
τού ρόλος, συνεχιζόμενος επί σαράντα ήδη ετη μέχρι 'σήμερον.

Έ τυχε τότε ειις τήν ί,δικήν ιμου ράχιν νά πέση ή ευθύνη τού δύσκολου 
εγχειρήματος, έφ’ δσον από τής πρώτης ήμέρας μοί άνετέΐθη ή διίεύθυνσις της 
Συντάξεως τού πνευματικού ’Οργανισμού. Τόσον ό ιδρυτής δσον καί ημείς οί 
άλλοι τής πνευματικής οικογένειας είχαμεν πλήρη τήν συναίσθησιν τής ευθύ
νης πού ιάνελαμβάνομεν απέναντι τού Ελληνικού κόσμου. ’Ητο ή ευθύνη δπως 
ληισμονηιθή τό παρελθόν τής λυπηρός δημοσιογραφικής περιόδου τών αντεγ
κλήσεων καί τών παθών. Είχαιμεν τήν συναίσθησιν δτι έπρεπε νά δημιουιργηιθή 
ένας νέος σταθμός προς πνευματικήν (έιξόρμησιν διά νά ίδη καλλι/τέρας ήμέρας 
ό απόδημος Ελληνισμός καί νά έξυπηρετηθή ό Απανταχού Ελληνικός κό
σμος. Νά εξυπηρετηθούν δέ καί oil εκπολιτιστικοί κατευθύνσεις τής μεγάλης 
Δημοκρατικής Συμπολιτείας, ή οποία μάς Ιεδέχ'θη είς τούς κόλπους της ώς 
πολίτας αυτής. Οολίτας εύν,:μίας. Καί τάξεως. Καί προόδου. 'Αρμονίιζοντας 
τά ιδανικά τών δύο Πατρίδων. Είχαμεν τήν συναίσθησιν δτι ή δημοσιογραφία 
είναι Ιερόν δημόσιον λειτούργημα. Μέ μίαν λέξιν, οτι είναι ιεραποστολή. Με
ρικοί ιεΐχον νομίση δτι δ «Εθνικός Κήρυξ» ιέθγήκε διά νά χτυπήση τήν <<Ά- 
τλαντυδα». 7Ητο τούτο πλάνη. Ό  «Εθνικός Κήρυξ» δεν ώρμήθη, από ενα τέ
τοιο ταπεινό έλατήριο (αρνητικής συλλήψεως. Ίδρύθη όχι διά νά χτυπήση τήν 
Άτλαντίΐδια, άλλα διά νά δημιουργήση μίαν καινούργιαν δημοσιογραφικήν πε
ρίοδον ελευθερίας τής σκέψεως, εύγενούς άμίλλης, αγάπης καί ισυναδειλφωισύ- 
νης καί προόδου. Έ φ ’ δσον μέχρι τής 2ας ’Απριλίου 191ι5 ιείς τό δημοσιογρα- 
φικόν πεδίον άπέμιεινε μία μονοκρατορία, ή άλλους πνευματική. Δικτατορία1, ό 
«Εθνικός Κήρυξ» είχεν έκδοθή διά νά ιάναπληρώιση μίαν αισθητήν, μιεγάλην 
ανάγκην: Νά έμιφανίση τήν άλλην πλευράν κάθε ζητήματος, είτε εθνικού καί 
πολιτικού, είτε κοινοτικού καί κοτνωνικοΰ καί ο'ιουδήπατε άλλουι ζητήματος. Ή  
αναπλήρωσες δέ αυτής τής ανάγκης <θά ήτο διαφωτιστική διά τόν Ελληνικόν
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κομμον. Θά ,έπροκάλει τήν ιεύγενή άμιλλαν, επομένως δέ ·θά άπέβαινεν ευερ
γετική καί διά τήν άλλην συνάδελφον, τήν εκπροσωπούσαν τότε μίαν πνευμα
τικήν Δικτατορίαν.

’Ατυχώς ή άποψις >αυτη τής εύγεναΰς άμίλλης ιείς τό πνευματικόν πεδίον 
δέν κατενοήΟη, έκτατε, έπαρκώς, από τήν άλλην ήμερησίαν συνάδελφον. Καθ’ 
δλα τά ιμιετά τΐαΰτα μαικρά έτη εως σήμερον ήρνήθη τήν ισήμπραιξιν δα’ οίτνίδή- 
ποτε αγώνα κοίτης ώφειλείας είς τον όποιον έλάμβανε ίμερος ό «Εθνικός Κή- 
ρυ,ξ». ’Έτσι ιειίς μυρίας Σταυροφορίας υπέρ τοϋ γενικού κιαλοΰ ειυρίσκετο, κα
τά κανόνα, μόνος του ό «Εθνικός Κήρυξ». Έ π ί τόισα μαικρά έτη έκτοτε, τό 
κίνητρον τής άλλης ημερησίας συναδέλφου ήτο κίνητρην αρνητικόν: δηλαδή 
διενοιείτο «πώς νά φάγη» καί τόν «Έθ-νικον Κήρυκα», άφ’ οΰ έφαγε προγε- 
νειστέρως ολας τάς άλλας έλληνοαμεριικιαινικας εφημερίδας, εβδομαδιαίας, ή 
ημερησίας. Αιά τήν συνάδελφον ό «Εθνικός Κήρυξ» δέν ήτο τίποτε, άλλο άπό 
μία «φυλλάδα». Όσάκις δέ .είς ζητήματα ιερά έζητειτο ή σύμπραξις όλου τοΰ 
τύπου, ή ήμερησία αυτή .συνάδελφος ©κράτειι Ιθέσιν άπίοχής καί άφιίνετο τό βά
ρος είς τόν «’Εθνικόν .Κήρυκα». ΤΙ περί αποχής δικαιολογία τής συναδέλφου 
κατήντηιαε στερότυπη. Ή  διδομένη άπάντησις ήτο·: «Ή  έφημερίς μας δέν συμ
πράττει μέ φυλλάδες!».

Σάς επαναλαμβάνω οτι ό «Εθνικός Κήρυξ» εβγήκιε ιμέ πρόγραμμα ευρύ
τερο ιμέ την συναίσθησιν οτι ή δημοσιογραφία είναι ιερό δημόσιο λειτούργη
μα. Δέν εΐχομεν καμμίαν ορβξιν νά συνεχίσωμεν ιτάς αντεγκλήσεις τής περα
σμένης λυπηρός δημοσιογραφικής περιόδου κατά τήν όποιαν, έν τη συνειιδήσει 
τοΰ κόσμΐ:ιυ, είχε τριαυμίατισθή τό όνομα «δημοισιογράφος» ώς συνώνυμον πρός 
«κακοποιόν»!

Εμείς ©τραβήξαμεν αποφασιστικά τον δρόμον μας. Πορείας δημιουργι
κής δρόμον, χωρίς καμμίαν λοξοδρομίαν.

"Ομως ή άλλη ήμερησία συνάδελφος υστέρα άπό αρκετόν χρόνον ήρχισε, 
νά μας φιλοφρονή μέ άκροβαλιιστιικά πυρά «κ μ,ακρας άποστάσεως. ’Ήρχισε 
τάς ενοχλήσεις —  καί προκλήσεις —  μέ χιίείήμοιρ· τό όποιον διέκριινε τόν εΰφυέ- 
στατον ιδρυτήν της. Μέχρι δέ τίνος άπελαμβάναμεν καιί ήμιεϊς τήν χιουμορι
στικήν πολεμικήν. Τά πρώτα πειράγματα πού προκαλοΰσαν καί είς ημάς τήν 
θυμηδίαν έλεγαν: «Κάποιοι καλαμαράδες ήγόρασαν μερικάς όκάδας παληο- 
σίδερια καί έβγαλαν καί αυτοί φυλλάδα, όπως έβγαλαν κατά τό παρελθόν φυλ
λάδες καί άλλοτ καλαμαράδες!». Τά άκροβαλιστικά φ.ιιλο,φρονήματα έσυνεχί- 
ζοντι;ι υπό τάς εμπνεύσεις τοΰ ϊδρυταΰ, ό όποιος ήτο προικισμένος ιμέ αγχίνοιαν. 
"Ήτα αμίμητος είς έφευρετικότητα όπλων πολεμικής καί ήτο καί ανειξάντλη- 
τος εις .σπινθηροβολήματα. Μερικές φορές τό σατυρικόν του πνεΰμα ήτο θα- 
νάσιμον.

Κ α τ ό π ιν  έ,φ’ 5σον ήμεϊς έκρατούσαμεν αξιοπρεπή σιγήν —  τά χιουμο
ριστικά πειράγματα έγίνοντο αρκετά τσουχτερά. Μερικές δέ φίοιρές καί άνα-
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ξιοπρεπή. 01 συναιδελφικοί εκείνοι μαιργαρΐτίαι έ'φαίνοντο ότι ήσαν δηλητηριώ- 
δη υπολείμματα τών προηγουμένων δημοσιογραφικών ήιθών καί παραδόσεων.

Έ ν συνεχεία ίδιά νά προδιαθέσουν τό «νοήμον κοανόν» τής εποχής ότι 
εΐναι προβληματικό τό βιώσιμα τής νέας «Φνλλάδας», έγραψαν καί τά έξης 
αμίμητα: «Τό περασμένο Σάββατο οι πειναλέοι καλαμαράδες ·έ πήγαν νά πά
ρουν εύχάς καί πεκουνια, αλλά έφυγαν*, περίλυποι, ιμέ άδεια χέρια. Ό  Καιλα- 
μαρόπαπας τους είπε: Παιδιά (σήμερα δέν υπάρχει βαμβακόσπορος καί πρασε- 
πάθησε νά τους παρηγόρηση !».

Αί αβρότητες αΰται ήσαν συνηθέστεραι κατά τήν προηγουμένην, τήν 
πρώτην περίοδον τής ζωής τών πρωτοπόρων 'συναδέλφων. Είναι άπειρα τά 
άκανθοφόρα λουλούδια πού στολίζουν τήν πλούσια ανθοδέσμη τής δημοσιογρα
φικής ανεκδοτολογίας τής πολυτάραχης εκείνης —  πριν έκδσθή ό «Εθνικός 
Κήρυξ» —  εποχής. Εις τά επίμονα εκείνα, κάποτε αηδή, χιουμοριστικά πει
ράγματα περί «πειναλέων», περί «φυλλάδας», περί έλλείψεως «βαμβακοσπό- 
ρου», δημοσιευόμενα διά νά κλονίσουν —  ώς ιυπετίθετο —  τήν πίστιν τών ανί
δεων μεταναστών επί τό βιώσιμον τής νέας εφημερίδος, ιέθεωρήθη ανάξιον νά 
άπαντήσωμεν. Έπεριμέναμεν ιομως νά μάς δώση ή αβρά συνάδελφες τήν πρέ- 
πουσαν ευκαιρίαν διά νά τεθή τελικόν τέρμα εις τήν περί έλλείψεως επαρκών 
υλικών πόρων δηλητηριώδη διάδοσιν. Καί ή ευκαιρία ήλθεν απροσδόκητη όσοι’ 
ή το επιθυμητή ιέκ μέρους μας.

Έξυπνήσαμεν ένα πρωί καί έδιαβάσαμεν μίαν αιφνιδιαστικήν μέ μυδράλ- 
λια ιεπίθεσιν πού μάς έκαμε,ν ή καλή συνάδελφος. Κατέφυγεν ειίς τήν συνήθη 
έν Αμερική μέθοδον τών · χρηματικών στοιχημάτων. ’Ανήγγειλε δηλαδή μέ 
κτυπητά γράμματα δτι είς τήν ’Άλφα; Αμερικανικήν Τράπεζαν κατέθεσε πέντε 
χιλιάδας δολλάρια. Τά χρήματα αυτά —  έτόνιζεν ή δημοσία· θεαματική πρό- 
κλησις —  θά τά πάρη ή Φυλλάδια διά νά σιταίθή ειίς τά πόδια της, έάν μάς 
απόδειξη δτι. είναι γνήσιον καί όχι ψευδές καί απατηλόν έλα μακροσκελές τη
λεγράφημα πού λέγει ότι. ελαβεν ή Φυλλάδα ισχετικώς μέ τά καθ’ δλην τήν 
Ελλάδα ιάποτελέσματα τών βουλευτικών ΐέκλογών. Είς τήν άμερ·;κα.ν ίζευσαν 
εκείνην πρόκλησιν άπηντήσαμεν μέ τήν δημόσιευσιν τής 'φωτοτυπίας τοΰ τη
λεγραφήματος. "Οταν δέ ή διεύθυνσις τής διαχε.ιρίσεως τοΰ «Έθνικοΰ Κή- 
ρυκος» έπήγεν είς τήν Τράπεζαν διά νά είσπραξη —  σύμφωνα μέ τά σπάρτικα 
έθιμα — τά σκιοΰδα τοΰ στοιχήματος,, άπεδείχΙθη δτι δέν ύπήρχεν εκεί κατα
τεθειμένος ούτε ένας οβολός!

Άλλά ή κωμικοτραγική εκείνη πρόκλησις είχε καί ΐένδιαφέρίοιυσαν συνέ
χειαν. Μετά τό πάθημα τής άβράς συναδέλφου έπήγεν ό ιδρυτής τοΰ «Εθνι
κού Κήρυκος», «δ στιβαρός Πελοποννήσιος» καί κατέθεσεν είς τήν Irv ing 
N ational Bank τής Κάτω Πόλεως όχι «πέντε», αλλά «πενήντα χιλιάδας δολ
λάρια». Τό σερτιιφάΐτ τσεκ τών κατατεθειμένων πενήντα χιλιάδων σκούδων τό 
έδημοσιεύσαμεν φωτοτυπημένον μέ τήν εξής άμερικανίζουσαν άντιπρόκληισιν:
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«Τά χρήματα αυτά, σύμφωνα ιμέ τους ορούς τοΰ στοιχήματίος, δικαιούται νά 
τά κερδίση καί νά τά είσπραξη από τήν Irving N ational Bank ή αγαθή συν- 
■συνάδελφος, έάν απόδειξη τήν γνησιότητα όλων τών έξ Ελλάδας λαμβανομενων 
ιδιαιτέρων τηλεγραφημάτων της.

Καί ιτό άπστέλεημα; Τό ιάποτέλεισμα τσιμουδιά! μακροχρόνια τσιμουδιά. 
’Έτσι ιέδόθη, έπικαίρως, οριστικόν τέρμα τουλάχιστον, ©Ις τήν αηδή χιουμορι
στικήν ιδυισφήμησιν διά τις «πεντέξη οκάδες παληοισίδερα τής φυλλάδας», διά 
τους «πειναλέους καλαμαράδες», ίδιά «τά τρύπια παπούτσια» των καί διά τό 
θλιβερόν Σά&βατον ,ποΰ <ώ Καλαμαρόπαπας ιεΐπεν: ότι, παιδιά, δέν υπάρχει 
σήμε-ρα βαμβακόσπορος καί προσπαθούσε νά τούς παρηγόρηση». Δέν εΐχαμεν 
κιαμιμίαν βριεξιν νά έμπλακώμεν είς αηδείς αντεγκλήσεις, είς άκαρπους φιλονει- 
κίες καί είς κομματισμούς τών διαφόρων «παρατάξεων». Ό  κόσμος εΐχεν αηδιά
σει άπό τάς άλληλαμαχίας τής προηγούμενης θλιβερά ς π&ριόδου. "Ενας άπό 
τούς 'βασικούς ισκίοπούς τής νέας εφημερίδας —  τοϋ «Εθνικού Κήρυκος» — 
ήτο νά συντελέσωμεν είς τόν ποιλλαπλασιασμόν των Ελληνικών Σχολείων. Ή 
το ιάνάγκη μέ αδιάκοπα σαλπίσματα, νά άφυπνισθούν καί νά τό εννοήσουν κα
λά οί απόδημοι άδελφοί ότι χωρίς ημερήσια ’Εκπαιδευτήρια, ή έιστω —  όπου 
δέν υπήρχαν επαρκή τά υλικά μέσα —  μέ απογευματινά Σχολεία νά συγκρο- 
τη'θή ή νέα γενεά μέσα είς τόν ιερόν περίβολον. Ήτίοι αδύνατον νά προκόψουν 
καί αί Έκκιλησίαι καί νά άποφευχθή είς τό μέλλον ό μαρασμός των, εάν, κοντά 
είς τά ιδρύματα τής ’Ορθοδοξίας δέν άνιδρύωνται καί «ιερά Τεμένη τής Ε λ
ληνικής Μαθήσεως». Καί ίδρύθησαν μέν μέ τάς άδιακάπους σταυρόφοτυάς πε
ρί τά τριακόσια, άλλα Σχολεία, έν δρόμω μετά μυρίων εμποδίων, άλλά ή έπελ- 
θοΰσα ’θύελλα τής μεγάλης έν Έλλάδι πολιτικής καί έθνικής διαι,ρέσεως παρέ- 
συρι&ν —  ώς ήτο φυσικόν καί επόμενον —  είς την δίνην καί τόν Ελληνισμόν 
τής ’Αμερικής. Τότε, ιμοιραίως, διηρέθη καί ολόκληρος ό έν Αμερική Ελλη
νικός Τύπος, καθ’ ον τρόπον διηρέθη, μαζί μέ τό Πανελλήνιον, καί ό εν Έ λ
λάδι. Τύπος. Έ π ί τού ζητήματος αυτού Οά άσχοληθώμεν είς τά επόμενα.

Μέρος Έ βδομο

Ti έγνωμάτειιεν ό σοφότερος τών νεωτέρων ’Ελλήνων

Ή  νέα γραμμή κατευθύνσεως. —  ’Αγώνες .πρός καταστολήν τών κοινο
τικών αντεγκλήσεων. —  Ή  κατά τοΰ Τύπου δυσφήμησις. —  ’Άλλοτε έδιδά- 
σκετο ό μετανάστης νά πιστεύη άτι έφημ&ριίδογράφος ιείναι συνώνυμος πρός 
«κακοποιόν» καί πρός «λωποδύτην!» —  Τά συνθήματα: «Κουμπωθήτε, άμα 
βλέπετε 'καλαμαράδες!» —  «Τριπλόκουμπωθήτε!» —  Ό  σοφώτερος τών νεω- 
τέρων Ελλήνων Ιγνωμάτευσεν οτι ό Τύπος -είναι «'Ιερός Άμβων» καί τό έρ-
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γον του δημοσιογράφου «εργον Ίερσκήρυικος». —  Οΐ δύο διάσημοι "Ελληνες 
Άρχιμανδρΐτα.’., οί όποιοι τό 1811 υπήρξαν oil πρώτα κληρικοί δημοσιογράτ 
ψο:. —  Ό  διάσημος 5 Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακώδης ίδρυσε χό 1821 
τήν πρώχην ‘εφημερίδα είς χάς Καλάμας. —  Είς τόν ίδιον ’Αρχιμανδρίτην άνε- 
χέ'θη χό 1825 ή διεύθυνσις τής πρώτης «Γενικής Εφημερίδες» τής Κυβερνή- 
σεως «πρός 'διάδοσιν τής άλήθιε'ίας ·καί τών 'φώτων».-—-Ό  «’Εθνικός Κήρυξ» διά 
χαν πολλαπλασιασμόν τών Σχολείων καί ίδιά τήν ίόρυσιν Άνωτέρων 'Ιερών Ι 
δρυμάτων φυλετικής Σωτηρίας.

Σάς άν έφερα δτι όταν ίδρύθη ό «Εθνικός Κήρυξ» ημείς όλοι οι συνεχό
μενοι. μέ αυτόν εΐχοιμεν συναιίιόθησιν τής ιεόθάνης που άνελαμβάνοιμεν απέναντι, 
τοΰ Έλληνικοΰ κόσμου. Ειχαιμεν τήν συναιίσθησιν δτι ή δημοσιογραφίοι είναι 
ιερόν δημόσιον λειτούργημα. ’Ό τι δηλαδή ιέπράκειτο περί «'Ιεραποστολής», ή 
οποία άπήτει νά 'θωρακισθώμεν ιμέ τό πνεύμα τής αυτοθυσίας. "Ομως ό Ε λ 
ληνισμός τής Αμερικής είχε χάσει τήν ποέπουσιαν Ιεκτίμησιν πρός αυτό τό ιε
ρό λειτούργημα. Λόγω τών κοινοτικών (διαιρέσεων τής προτέρας περιόδου ειίς 
τάς οποίας διαιρέσεις εΐχεν εμπλοκή ιμέ σφοδρότητα καί ό Τόπος τής εποχής 
εκείνης, γενόμενος, εξ ανάγκης υλικής, αργανον τής έμπαθίειίας τών άλληλο- 
σπαρασσομένων Κοινοταρχών —  τ!αύς οποίους ό (αείμνηστος πατέρας, τοΰ Έλ- 
ληνοοιμερικανικοΰ Τόπου —  'έστιγμάτισεν ώς διαφθορείς καί τυράννους τοΰ 
Τύπου καί ώς άΙΊριαιτωρ'ΐανούς» —  ό ανίδεος ό κόσμος ιέΐθίεώιρει τους ίδηιμοσιο- 
γράφους ώς κακοποιούς, ώς αναξίους ύπολήψεως. Διά τήν ανυποληψίαν αυτήν 
καί .διά τον εκπεσμόν τοΰ όνόματος «δημοσιογράφος» ώς ψευτολόγιου καί «κα
λαμαρά» συνετέλεσε κατά πολύ καί ή άρχαιοτέρα ημερησία εφημερίς ή «Ά 
τλαντίς». Έδίδαισκεν αυτή έπιμόνως τον μετανάστην νά πιστεύη δτι «καλαμα
ράς» ήτο ισυνώνυμος περίπου πρός «λωποδύτην1!» ’Έμεινε διαβόητη ή προτρο
πή πού έδιίδεν ή εφημερίς πρός τους ιάνιδέους ιμετίανάστας νά προσέχουν νά αή 
πίπτουν θύματα τών κακοποιών, τών «καλαμαράδων!» ’'Εμειναν ιστορικά τά 
συνθήματα πού έδιδε πρός προφύλαξιν τοΰ «βαλαντίου» τοΰ κοσμάκη:

«Κουμπωθήτε» καί «διιτλοκαυμπωθήτε» άμα. βλέπετε κιαλαιμαιράιδες!»
Λόγιοι τής ιέποχής εκείνης, ερχόμενοι από την Ελλάδα δέν τολμούσαν νά 

«ξεμυτίσουν!» ’Αμέσως ειίς ενέργειαν τά συνθήματα τής προφυλάξεως: «κου- 
μπωθήτε!»

Καί έγό.) 6 ίδιος όταν ήλθα είς τήν Αμερικήν από τήν Αίγυπτον, οπ-ου 
ήμουνα Γραμματεύς τοΰ Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς —  προσκεκλημένος (ός 
’Οργανωτής καί Τεροκήρυξ, από τήν τότε άκιμάζουσαν «Πανελλήνιον Ένω- 
σιν», ή αδρά συνάδελφος 'μέ 'έφιλοφρόνησε ιμέ τον τίτλον «καλαμαρά» καί <{Κα- 
λαμαρόπαπα!» Ένόμισα στήν αρχή δτι ό τίτλος «καλαμαράς!» —  πού είς τήν 
Ελλάδα (σημαίνει τον «Ιδιαβαισμένον» —  ήτο ένδειξις φιλοφροσύνης πρός τό 
πρόσωπόν μου καί στήν ιεραποστολήν μου.
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—  ’Ό χ ι μέ έπληροφάρησαν τότε οί φίλοι .καί 'συνβργάται μου —· καλα
μαράς 'έχει εδώ τήν 'σημασίαν .του «κακοπιιιού!» ’Έτσι ιέδιδάχίθησαν νά πιστεύ
ουν οί άτυχε ις μετανάσται.

"Αίμα ίδιρύθη ό «Εθνικός Κήρυξ» καί άνέλαβα από τής πρώτης ημέρας 
τής ίδιρύσεώς του τήν «υΐΟύνην του Δ'ίευθυντού τής Συντάξεως, έγινα: γνω
στός είς ιμέγα 'μέρος ιΐιύ ταλαίπωρου «νοήμονος κοινού» ώς «καλαμαρόπαπας», 
τούτέσιτι ώς «κακοποιός!»

Θά ισάς αναφέρω ένα χαρακτηριστικόν ιέπεισόίδ'ΐον, σχετίζομε νον μέ τήν 
διπλή μου Ιδιότητα ώς κληρικού καί ιός δημοσιογράφου, διδάσκοντος καί μέ 
τήν γραφίδα.

Ε ίχα προσκληθή καί, ^λειτούργησα κάποια εορτή ιείς τήν Εκκλησίαν τής 
«'Αγίας Τριάδος». Ή,ρμήνευισα δέ είς τό εκκλησίασμα καί τήν ευαγγελικήν 
περικοπήν.

"Ύστερα από δύο ήμέρας ένας απλοϊκός Χριστιανός από τους ατυχείς ε
κείνους που έδιδάσκοντο νά πιστεύουν δτι «καλαμαράς» σημαίνει, «κακοποιός» 
έταχυδρόμησεν έλ α ενυπόγραφου γράμμα στον «Εθνικόν Κή,ρυκα» καί ζητού
σε νά πάρη άπάντησιν δημοσία από τήν εκτο,τε καθιερωμένην στήλην τού « Ε 
θνικού Κήρυκος» «Έλεύθιερον Βήμα».

Ό  απλοϊκός Χριστιανός, πού ίσως νά ήτο ιύπΟ'βολίιμαϋΓίς, έξέφιρα,ζε τήν 
κατάπληξή' του δτι μέ είδε νά τελώ τήν Θείαν Λειτουργίαν, νά κρατώ τά «"Α
για», νά έρμηνεύω τό Ευαγγέλιο καί νά μεταδίδω είς τό ’Εκκλησίασμα τήν 
'Αγίαν Κοινωνίαν! Έζήτει νά μάθη από τής «Στήλης ιτού ’Ελευθέρου Βήμα
τος» (έάν επιτρέπεται είς ένα δημοσιογράφον τό επάγγελμα νά τολμά νά εισέρ
χεται ιείς τό "Αγιον Βήμα, νά τειλή τήν Θιειαν Ευχαριστίαν καί. νά κοινωνή τόν 
κόσμον!

Ό  τότε συντάκτης τής Στήλης «Ελευθέριον Βήμα» μοί έδειξε τό γράμ
μα καί μοί εΐπεν δτι ·θά τό πετάξη διότι δεν αρμόζει νά άπαντώμεν είς τέτοιες 
ανοησίες, πού πιθανόν νά είναι ύποΐβολιμαΐες.

—  ’ Οχι —  τού είπα. —  Τό γράμμα πρέπει νά δημοισιευθή ώς είχει. 'Ο 
άνθρωπος αυτός αυτά ΐέδιδάχΐθη καί αυτά ξέρει-, δτι εκείνοι πού κρατούν τήν 
γραφίδα διά νά φωτίζουν τόν κόσμο είναι, «κακοποιίίοιί!» Είναι δηλαδή «καλα
μαράδες». Λοιπόν νά δημοισιευθή τό γράμμα του, άλλα νά γίνη δημοσίη καί ή 
διαφώτισες, νά πληραφορηθούν δέ καί οί άλλοι οί άτυχεϊς, βκτοι είναι θύματα 
κακής διαδασκαλίας καί πλάτης. Έ^ώσαμεν, λοιπόν, τότε, μίαν γενικού ένδια- 
φέροντος άπάντησιν, διαφωτιιστικήν. Άνεπτύξαμεν τήν έννοιαν τής δημ!:ισιο- 
φίας ώς ιερού λειτουργήματος. Έτονίσαμεν δτι κατά τό παρελθόν, πριν ακόμη 
έλενίθερωθή ή Ελλάς, διάσημοι "Ελληνες κληρικοί πού παρέμειναν αθάνατοι 
ώς Μεγάλοι Διδάσκαλοι τού Γένους, υπήρξαν δημοσιογράφοι. Προισετέθη δέ 
καί ή γνώμη του διαισήμπυ ΙΙάπα Πίου τού Δέκατου, ό όποιος έτόνιισε τό περι
ώνυμον εκείνο άτι, «έάν ήρχετα είς τάς ήμέρας μας ό ’Απόστολος Παύλος, θά
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ίδρυεν εφημερίδα διά νά διαδώση τάχιστα τήν Θείαν διδασκαλίαν του».
Ά μ α , .λοιπόλ', ό καλός ίέκεανος Χριστιανός εΐιδεν οτι είδημοσιεύθη, τό ον.ει-. 

διστικό γράμμα του, καθώς καί ή ατό περιωπής διαιφωτίιστική άπάντησις, 
ήλθε, ιέζήτησε συγγ\ώμην, καί ηύχαρ'ίστησε τήν εφημερίδα δ τι τόν δ ιεφώτισε 
καί τον άπήλλαιξεν άτδ τήν πλάνην που είχε συνεπεία τής χρονιάς δυσφημή- 
σεως κατά τών (λογιών ώς «κακοποιών!» Έτονίσαμιεν τότε οτι οί δύί:ι διάσημοι, 
μεγάλοι τοΰ Γένους Διδάσκαλοι, οί όποιοι υπήρξαν οί πρώτοι "Ελληνες κληρι
κοί Δημοσιογράφοι, ήσαν οί αείμνηστοι. Άρχιμανδρίται Άνθιμος Γαζής καί 
Θεόκλητος Φαρμακώδης. Ήσαν καί οί 'δύο Θεσσαλοί. Διετέλεσαν καί οί δύο 
εφημέριοι, τής άκμαζούσης τότε Ελληνικής .Κοινότητας είς τήν Βιέννην, ή ο
ποία διετήρει καί περίφημα Ελληνικά Σχολεία. Καί οί δύο υπήρξαν εμπνευ
σμένοι διδάσκαλοι καί ίεροφάνται τών Ελληνικών Γραμμάτων. Πρωταγωνί
στησαν δέ άμφότεροι καί είς τήν ίεράν ΰπόθεισιν, κατά τήν Εθνεγερσίαν τοΰ 
1821, πρός ιάπελευθέρωσιν τής Ελλάδος άπό τυραννίαν τεσσάρων αιώνων. Εΰ- 
ρέθησαν ιείς τά πεδία τών μαχών. Ένέπνεαν τό ’Έθνος μέ δλα τά ιερά σύμβο
λα. Μέ τόν Σταυρόν. Καί μέ τό δπλον. Μέ τήν γραφίδα καί μέ τόν λόγον. Τόν 
λόγον τοΰ Ευαγγελίου καί τής Ελλάδος. Μέ τά σοφά τους συγγράμματα. Τέ
τοιοι. ήσαν καί οί δύο, οί μπαρουτηκαπνισμένοι κληρικοί που άφησαν αθάνατο 
τό όνομά τους. Ώ ς πολε,μισταί καί ώς δημοσιογράφοι. Ώ ς συγγραφείς καί ώς 
εθνικοί Κατηχηταί. Καί Διδάσκαλοι τοΰ Γένους καί τών Ελληνικών Γραμμά
των ένθεοι ίεροφάνται. Ό  Αρχιμανδρίτης ’Άνθιμος Γαζής ίδρυσε ιό 1811 είς 
τήν Βιέννην τό δημοσιογραφικόν οργανον «Λόγιος Έρμης» διά νά διαφωτίζη 
τό σκλαβωμένο ’Έθνος καί νά προετοιμάσουν τήν απελευθέρωσών του. "Οταν 
δέ ολίγον βραδύτερον δ Γαζής έπήγεν είς τήν Ελλάδα διά νά διαίδώιση τήν 
«Φιλικήν Έταιρία\», τόν διείδέχΟη είς τήν διεύθυνσιν τής εφημερίδας ό συν
εργάτης καί συμπατριώτης του Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακώδης. Μό
λις ιδέ ήχησεν ή σάλπιγξ τής έπαναστάσεως .κατήλθε καί ό Φαρμακίδης καί 
ίδρυσε τό 1821 είς τάς Καλάμας τήν πρώτη,ν έλληνικήν εφημερίδα, τήν «Σάλ
πιγγα». Κατόπιν, όταν ή ’Επαναστατική Κυιβέρνησις ίδρυσε τό 1825 τό ’Εθνι
κόν Τυπογραφείο ν καί τήν «Γενικήν ’Εφημερίδα της Κυίβερνήισεως» ανέθεσαν 
είς τόν σοφόν Αρχιμανδρίτην τήν διεύθυνσην αυτών.

Γραφών εκ μέρους τής προσωρινής Διιοικήσεως τής Ελλάδος ό Αλέξαν
δρος Μαυροκορδάτος, πρός τόν Αρχιμανδρίτην Φαρμακίδην καί άναγγέλλων 
πρός αυτόν τόν διορισμόν του ώς πρώτου Διευθυντοΰ τής Γενικής Εφημερίδας 
τοΰ Έθνους τονίζει, τά εξής αξιοσημείωτα, ενδεικτικά τής βαθείας έκτι- 
μήσεως πρός τόν Ιερωμένον δημοσυοιγράφον, τόν άλλοτε συντάκτην καί Διευ
θυντήν τοΰ «Λογίου Έριμοΰ» τής Βιέννης: «Δέν ήιμποροΰσε βεβαίως νά κάμη 
καλλυτέραν χρήσιν ή Διοίκησις διά ποιούταν έργον διά τό όποιον απαιτούνται, 
φώτα, ΐεκτεταμένη γνώισις τών πραγμάτων καί υποκείμενον άπολαμβάνιον εντε
λώς τήν ύπόληφίν της. Σπεύδω, λοιπόν νά σάς κσινοστίοίΐήισω τόν διορισμόν τοΰ-
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τον καί νά σάς συγχαρώ ιμέ τήν πεποίθησιν οτι θέλετε τρανή άξιος τής εμπιστο
σύνης τής Λιοικήσεως καί θέλετε ώφελήση τό καινόν δ ιά τής σοφίας καί "φρο
νίμου τρήσεως τ ο ύ  ιμ ό ν ο υ ά ρ ιμ ο δ ί ·ου μ έ σ ο υί ιε ί ς τ ή ν  δ ·ι ά δ ο- 
σ ι ν τ ή ς  ιά ιλ η ΰ ε ί α ς κ α ί τ ώ ν  φ ώ τ ω ν». Τίαιαύτην τΐδεα,ν είχαν οί 
προπάτορες ήιμών διά τήν αποστολήν τής δημοσιογραφίας ώς «τού μόνου μέσου 
διά τήν ιδ'ΐάδοσιν τής άληιθείας καί τών φώτων».

Αυτά έτονίζαίμεν τότε περί τής αποστολής τής δημοσιογραφίας ώς έργου 
εθνικού καί ιεραποστολικού προς διαφώτισιν τών μεταναστών μας. ΙΙ,ροσεθέ- 
σαιμεν δέ καί τήν γνώμην τ:ύ ισιοφοΰ Καραή, ό όποιος έπίστευεν οτι τό έργον 
του «ιειφημεριδογράφου» είναι έργον 'Ιεροκήρυκος.

Ό  Κοραής, ό πνευματικός αυτός Καθηγεμτον τού νεωιτέρου Ελληνισμού, 
αταν Ίδρύΐθη τό 1811 ή έιφημερίς τών δύο Κληρικών εχα,ρακτήρ.ιιζε. τόν «Λόγι
αν Έριμήν» ώς «τό ιμέγα κανόνι,ον» του οποίου αί φλόγες έμελλαν νά κοτακαύ- 
σουν τό πολύμορφον καί πιολυκέφαλον θηρίον τής άπαίδιευισίας!.

Ό  Καραής χαρακτηρίζει, εύιστοχώτατα τήν δυναμιν, αλλά καί τήν ιερότη
τα τής αποστολής τής δημοσιογραφίας προς προαγωγήν τοΰ πολιτισμού. «ιΉ 
Τυπογραφία —  έτόνισε τό 1811 ό αθάνατος Χίος —  ήλιευθέρωσε καί έιβελτίω- 
σε τά ’Έθνη. Τά αυτά ιέξ αυτής έχομεν νά άναμένωμ,εν καί ήμείς, άν οί έφη- 
μεριδογράφοι σπουδάζωσι νά φυτεύσωσι είς ιτάς ψυχάς τών Ομογενών ο,τι συν
εργεί είς τήν ευδαιμονίαν αυτών· άν ισυλλογ'ΐιάθώσιν, δτι τό έργον αυτών είναι 
έργον Θειον, έργον αληθώς 'Ιεροκήρυκος, καί τό πιεστήριον τού τύπου γίνε
ται ιερός ’Άμίβων, όταν ύπ’ αυτό ,σκορπίζω,νιιαιι είς δλον τό Έθνος ηθικής καί 
πολιτικής διδάγματα. Τούτο· 'μάλλον διαφέρει ή ύπερφέρει από τόν 'Ιεροκήρυ
κα ό ιέφηιμεριιδ'ογράιφος, οτι διδάσκει έν αύτώ ’Έθνος ολόκληρον, ενώ τού Ι ε 
ροκήρυκας ή διδαχή ακούεται μόνον (από δύο· .χιλιάδας ανθρώπων κάθε φορά».

"Ωστε· ό μεγάλος αυτός πνευματικός ποδηγέτης τού νεωτέρου Ελληνισμού 
αποδέχεται δτι τό Θειον έργον τού εφημε,ριίδογράφουι είναι καί πρέπει νά είναι 
εργον 'Ιεροκήρυκος καί όχι μόνον τούτο,, αλλά πιστεύει δτι. ό Τύπος είναι ανώ
τερο.:; καί άποτελεσμαιτικώτειρος από τόν 'Ιερόν ’Άμβωνα.

Τήν εποχήν εκείνην μέχρι τών αρχών τού 19115 δ.τιε ίδρύθη ό «Εθνικός 
Κήρυξ» μέ νέον πρόγραμμα αναδημιουργίας —  τήν εποχήν εκείνην τής αγριό
τητας τών κοινοτικών παθών καί τών ατελείωτων αντεγκλήσεων, ,συνεπεία των 
οποίων εΐχον εμπλοκή καί αί εφημερίδες είς σφίείδ,ράν άλληλομαχίαν, ήταν φυ
σικόν διατ'ί έξέπεσεν ή προς τόν Τύπον έκτίμησις τών πρωιτοπόιρων μετανα
στών μιας. Έ φ ’ δσον δέ έπανελαμβάνοντο καί τά δΐιαίβόητα. συνθήματα,; «κου- 
μπωθήτε» (ενώπιον τών «καλαμαράδων» ήτο επόμενον, δχαιτί ή κακή εκείνη δι
δασκαλία είχε διαστρέφει τό αισθητήριον τού μετανάστου καί τόν ένέπνεε νά 
θεωρή τόν δημοσιογράφον ώς συνώνυμον προς τόν «κακοποιόν!» Ήτο ανάγκη, 
νά ιάλλάξη αυτή ή ·ψυχολογία. Καί νά τονίζεται οτι ή δημοσιογραφία είναι
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«Θειον» έργον. 'Ιερόν δημόσιον λειτούργημα καί οχι όρμητήριιον «κακοποιών», 
ορμητήριον «κιαλαιμαρ άδων» «συνειδητών!

Ή  ψυχολογία εκείνη είχε βαθμιαίους ιάλλάξη ιμέ όλα εκείνα, που άνεφέρα- 
μεν ανωτέρω σχετικώς ιμέ τό ιεραποστολικό καί εθνιαιποιστολιικό εργο· τών πρώ
των κληρικών δημοσιογράφων του 1811, τών αειμνήστων μεγάλων Διδασκά
λων του Γένους, τών ’Αρχιμανδριτών Ανθίμου Γαΐζή καί Θεοκλήτου Φαρμαικί- 
δη. Μετιεβλήθη δέ ή τ[ωχολογία τών 'μεταναστών μας καί άπό τό γεγονός οτι 
άπό τών στηλών τής νέας μεγάλης Ιχρημερίδος καί τών τιριιών αυτής περιοδι
κών μετείδί'δετο ιείς τούς αποδήμους αδελφούς ,πλουσιοπάροχη ή πνευματική 
εκείνη τροφή τής οποίας είχαν .ανάγκην πρός έξαρσιν τοϋ ‘θρησκευτικού καί 
εθνικού αυτών φρονήματος. Τροφή έκ τών διδαγμάτων, πνευματικών καί κοι
νωνικών διδαγμάτων έικ τού Ιερού Ευαγγελίου, ιέθνικών ιδέ διδαγμάτων εκλαϊ
κευμένων άπό τήν ένδοξον ιστορίαν τού Ελληνικού ΙΊολιτισμοϋ διά νά ύπερη- 
φανεύωντα'ΐ οί ξενητευμένοι ότι ανήκουν ε'Ις άριιστοκρατικήν φυλήν άθ'ανάτων.

Ό  «Εθνικός Κήρυξ», ο όποιος διεφώτισε τούς άποίδήμους διά λόγων καί 
’έργων περί τής «Θείας» αποστολής τού Τύπου ,συνιεκέντρωσε τάς δυνάμεις του 
πρός άλλην, τήν κυρίαν κατευΟυνσιν. Πιρός πολλαπλασιασμόν τών Σχολείων. ’Ο
νειροπολούσε —  καί τελικώς τό επέτυχε —  νά αποκτηθούν καί ανώτερα ιδρύ
ματα τής φυλετικής 'σωτηρίας, όπως είναι ή Θεολογι/ή Σχολή ,καί ή Άκαδη- 
μία τιού 'Αγίου Βασιλείου.

Μέρος ’Όγδοον 

"Ο ταν ένέσκηψεν ή θύελλα τοϋ Έθνικοϋ Διχασμού

Στήν πρώτη περίοδο οί καυγάδες τών αποδήμων .είχαν τοπικόν κοινοτικόν 
χαρακτήρα. —  Αδιαφορία διά τά έν Έλλάδι κομματιικά. —  Κατά τούς Βαλ
κανικούς Πολέμους οί έν 5Αμερική αδελφοί' πρόθυμοι ιείς θυσίαν αίματος καί 
χρήματος. —  Μόνον ή Ελλάδα τούς ένδι έφερε ν. —  Ή  αλλαγή τής σκηνοθε
σίας. —  Ή  μετά ταυ τα τρομερά θύελλα τοΰ εθνικού Διχασμού. —  Ό  πυρετός 
μεταγγιζόμενος καί είς τήν ’Αμερικήν. —  Ή  στάσις τοΰ Έλληνοαμιερικανικου 
Τύπου. "— Ή  Βενιΐζελική Αποστολή ύπό τόν Γ. Κιαφαντάρην καί Άριαβαντι- 
νόν. —  Ή  τότε ίδρυσις τριών άλλων ελληνικών εφημερίδων έν Νέα Ύόρκη.—  
Τά διάφορα Καπετανάτα. —  Οί «χλιαροί». —  Οί λεγόμενοι «γνήσιοι όιπαίδυί». 
—  Τί τραβούσαν αί ημερήσια.», εφημερίδες. —  Οί «άδυρόμενοι». ·— Ό  «στιβα- 
ρός Πελοιποιννήσιος». —  Οί λεγόμενοι «Πραπράδες». —  Αί πρός τούς Έλληνο- 
αμερικανούς συιμβουλαί τών κομματικών πολιτικών. —  «Πάρτε τους στό γάιμο 
σου» κτλ., κτλ.

4
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’Έχω η δη αναφέρει οτι ό «Εθνικός Κήρυξ» ένειφανίσθη τήν 2 ’Απρι
λίου 1915 ώς δημοσιογραφικός κολοσσός. Μέ όλον ,τόν πρέποντα οικονομικόν 
και πνευματικόν οπλισμόν. ’Έκαμε τήν Ιέμφάνισίν και ,μέ καθωρισμένον πρό
γραμμα ιεραποστολικόν διά νά καίθοσιωθή ειίς τήν υπηρεσίαν εΐΐδικώς μέν τών 
αποδήμων αδελφών, γενικώτερον 'δέ ιείς τήν υπηρεσίαν τοΰ Πανελληνίου. Εΐ- 
χαιμεν 'βαΟεΐαν τήν συναίσΟησιν ότι ή δημοσιογραφία είναι Ιερό δημόσιο λει
τούργημα. Συνέβη δέ νά άναφέρωμεν πολλές φορές, πρός έμπνευισιν καί τών 
αποδήμων άδελφών, εκείνα τά όποια —ιέπ’ εύκαιρός τής Ιδρύσεως, τό 1811 
έν Βιέννη τής εφημερίδας τών πρώτων ιερωμένων Ελλήνων δημοσιογράφων— 
εγραψεν ό σοφός Κοραής ό οποίος έτόνισεν: «'Η Τυπογραφία ήλευιθέρωσε 
καί έιβελτίωσε τά ’Έθνη. Τά αυτά ιέ·ξ αυτής καλά ίέιχομεν νά άναμένωμεν καί 
ημείς, αν οι 'έφημεριδογράφοι σπουδάζωσι νά έμφυτεύσωσιν είς τάς ψυχάς 
τών ομογενών ότι τό εργον αυτών είναι έργον θειον, ’εργον Ίιεροικήρυκος καί 
τό πιεστήριον τών τύπων γίνεται Ιερός ’Άμβων, όταν ΰπ’ αυτό ιοκορπίζωνται 
είς όλον τό ’Έθνος ηθικής καί πολιτικής διδάγματα».

Τό πρόγραιμμα τής νέας εφημερίδας περιιελάμβιανε καί τόν εξοστρακι
σμόν τών κοινοτικών παθών καί τών αντεγκλήσεων, συνεπεία τών οποίων ό τύ
πος ,τής προτέρας περιόδου —δι«φθειρόμενος ιάπό τους Μπάσηδες, τούς «ιΓΙραι- 
τωριανούς», οί όποιοι έδιδαν διαιταγάς τί πρέπει νά γραφή πρός κορεσμόν τοΰ 
μίσους των κατά τών κοινοτικών αντιπάλων—  είχεν έκπέση ιείς τήν συνείδησιν 
τών αποδήμων.

Πρέπει όμως νά τονισθή ότι ό κομματισμός τής προτέρας περιόδου (1894 
— 1914) ήτο κομματισμός «ντόπιος». Ή το  άγριος κομματισμός τών Κοινο
ταρχών. Τά πολιτικής φύσεως κομματικά τών έν Έλλάδι δεν επηρέαζαν τήν 
ζωήν τών πέραν τοΰ ωκεανού άδελφών. Τό ενδιαφέρον των παρέμεινε ζωηρό- 
τατον διά τούς ίΐδικούς των είς τήν γενέτειραν. Ένδιειφέροντο καί διά τά χω
ριά τους, πώς νά τά εύεργετήσουΛ'. Καί νά τά έξωραίσουν. Καί νά 
τά πλουτίσουν μέ Ιδρύματα πολιτισμοΰ. Τήν Ελλάδα δέν έπαυσαν νά 
τήν άγαποΰν μέ περιπάθειαν, έξω όμως από τά πολιτικά κομματικά 
της προβλήματα. Δέν ιείχαν καμμίαν όρεξιν νά ισκίοτώνωνται διά τάς διαφοράς 
τών ,έκει κομματικών παραγόντων. Διά τήν Ελλάδα όμως, καί διά τό μεγα- 
λείόν της ήσαν ολοπρόθυμοι νά προσφέρουν καί αίμα καί χρήμα. Κατά τούς 
Βαλκανικούς πολέμους χιλιάδες απόδημοι άφησαν τάς έν Αμερική εργασίας 
των καί ιέδραμαν νά εύρ.είθοΰν ιείς τά πεδία τής τιμής. "Οσοι δέ δέν άπεφάσι- 
ζαν νά πάρουν τό καράβι Ιδιά νά εύρείθοΰν ώς ©θελονταιί, είς τό ανεκλάλητο, 
τό (μεγάλο (εθνικό πανηγύρι, αδέιαζαν τά (βαλάντιά τους να βοηθήσουν, κατά 
δύναμιν, τόν ιερόν αγώνα. Έτονίσθη τότε ιότι οί έν Αμερική απόδημοι συνει- 
σέφερον είς τόν Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν πολύ περισσότερα από οσα, προ- 
σέφεραν οί έν Έλλάδι καί ολοι οί άλλοι "Ελληνες τής διασποράς. Τέτοιο ήτο 
τότε τό συγκινητικό φρόνημα τών έν ’Αμερική άδελφών για τήν Ελλάδα.
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Άλλα κατόπιν, όταν άλλαξεν ή σκηνοθεσία; Κατόπιν ιείχεν ένσκήψη ή 
γνωστή ιμεγάλη εθνική -θύελλα. Ή  καταιγίδα ©κείνη, παρεσυρεν είς τήν δίνην 
ολόκληρον τόν Ελληνικόν κόσμον. Τό 1916 είχεν ιέκραγή τό Εθνικό Κίνημα 
είτ τήν Θεσσαλονίκην της Τριανδρίας Βενιζέλου— Δαγκλή— Κουντουριώτη. 
Δεν ιέποόκειτο τότε -δια επουσιώδη κομματικήν διαφοράν. Κατά τήν περίοδον 
εκείνην τής πρώτης Παγκοσμίου Συρράξεως ίέπρόκειτο νά κριίθή αυτή αύτη 
ί| ζωή καί τό μέλλον τής Έλλάδιος. Έ φ ’ 'δσον τοιαύτην είχεν έννοιαν ή τότε 
έν 'Ελλάδι πάλη ήτο φυσικόν διαιτί διηρέθη είς δύο Στρατόπεδα ό απανταχού 
Ελληνικός ρκόσμος. Επομένως ήτο φυσικόν διατί δεν είμεινεν αδιάφορος δ έν 
Άιιερική Ελληνισμός. Μοιραίως διηρέθη καί αυτός είς δύο άντιμαχόμενα 
στοατόπεδα. Κατά τήν περίοδον 'εκείνην έπρόκειτο περί πρωτοφανούς είθνι,κού 
πυρετού οξυτάτης μορφής. Ό  πυρετός ίδέ εκείνος προσέβαλε καί τό σώμα τών 
αποδήμων αδελφών τού Νέου Κόσμου. Έτονίζετίο τότε ιείς Ιθυιελλώδη (συλλα
λητήρια Ιεν Αμερική οτι μόνον «ηλίθιοι», μόνον «αφιλότιμοι», ή «άπάτρκδες» 
ήτο δυνατόν νά παραμείνουν «ουδέτεροι», δάΐδιάφοροι» ή «ασυγκίνητοι», έφ’ 
δσον ίέπρόκειτο «περί τής ζωής ή τού ιθανάτου τής Έλλάδιος». Είς ένα έγγραφόν 
του·, δημοσιευόμενοι' είς τήν πολυτελή «Δεκαετηρίδα τού Εθνικού Κήρυκος» 
(έκ σελίδων 400) ό Πατριάρχης Μελέτιος, ά,ναφιερόμενος είς τήν τότε έξ ά
ν ά γ κ η ς διαίρεσιν καί τών έν Αμερική αποδήμων αδελφών, έγραψε καί τά 
εξής επιγραμματικά: «Ό  πυρετός τού Εθνικού Σώματος, κατά τήν περίοδον 
τής φλεγμονής, μετηγγίζετο έ ξ  α ν ά γ κ η ς  καί είς τό πέραν τού Ατλαντι
κού μέλος αυτού».

"Ολοι οί Ιεν ’Αμερική απόδημοι αδελφοί ισυνεπλέκοντο τότε για τήν Ε λ 
λάδα. Νά μη κακαπάθη ή Ελλάδα. Νά μη άδικηθή ή Ελλάδα. 'Όλων τά στήθη 
έπυρπαλούντο! τότε :άπό τήν ,αγάπην πρός τήν ιμαρτύιρ ικήν Ελλάδα. Προτιμό- 
τερον νά ισκοτωνώμαατε γιά τήν ίεράν ιμακρυνήν -γενέτειραν παρά νά παραμέ- 
νωιμεν αδιάφοροι καί απαθείς γιά τήν 'Ελλάδα-. 'Ό πω ς αί έν Έλλάδι δύο πα
ρατάξεις, έτσι κάι ιοί έν Άμ-ερική είχον κέντρον όράσεως τήν Ελλάδα. Έκα- 
τέρα δέ τών δύο παρατάξεων ώριμάτο -από τήν ί  δ ικήν της ισκοπιάν από τήν 
όποιαν έβλεπε τότε τό δράμα τής αγαπημένης μαικρυνής Πατρίδας. Οί έν Α 
μερική βσ,ισιιλόφροΛίες έπίατευον δτι ή Ελλάς θά ισώθή μόνον- μέ τήν αυστη
ρόν ουδετερότητα, σύμφωνα /μέ τήν άπαψιν τού Θρόνου πού επίστευιε ιείς τό 
άκατανικητον τής Γερμανικής Στρατοκρατίας.

Οί άλλοι όμως, οί Φιλελεύθεροι, οί άκιολουίθιούντες τούς όραματιαμούς τού 
Προφητικού μεγάλου Κρητός έπιστεύαιμεν ότι ήτο ιάδύνατον νά ιμή επικρατή
σουν τειλικώς οί κολοισσοί τής Μεγάλης Βρετανίας καί τών Ηνωμένων Πολι
τειών. Έ φ ’ όσον δέ μέ τήν μιλιταριιστικήν Γερμανίαν συμπολεμόύισαν τότε ή 
Βουλγαρία καί ή Τουρκία, οί δύοι προαιώνιοι τού Ελληνισμού αντίπαλοι, τό 
συμφέρον τής Ελλάδος ήτο νά ρίψη τόν κύβον αποφασιστικά παρά τό πλευ- 
ρον τών Αγγλοσαξόνων, τών ασφαλών τοΰ πολέμου νικητών. Έπιστεύαμεν



52 f  ΠΡΩΘΙΕΡΕΊΣ Δ. (ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

δτι ήτο μοναδική διά τήν Ελλάδα ή Ευκαιρία νά ίέπανακτήση τήν κληρονομιάν 
της, νά (απολύτρωση τά έκατομμύρια ΰπ:ιδ ούλων αδελφών, νά έκπληρωθοΰν 
όλοι οί εθνικοί χρήσιμοί καί νά πυργωθή —όπως καί έγινε—  ή «Μεγάλη Ε λ
λάς .τών Δυο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασσών». Τήν έποχήν έκείνην ,τοϋ 
Εθνικού Διχασμού τοΰ Πανελληνίου, οπότε «ό πυρετός τοΰ ’Εθνικού Σώμα- 
τος, κατά τήν περίοδον τη; φλεγμονής, μειτηγγίζετο εξ ιά ν α γ κ ή ς ειίς .το πέ
ραν τοΰ Άτλανίτικοΰ ιμέλος αύτοΰ», είχαν κατέλθει ιείς τόν υπέρ τών όλων α
γώνα Γκαί ιδλαι αί έν Αμερική Ελληνικοί εφημερίδες από τοΰ Ατλαντικού μέ
χρι τοΰ Ειρηνικού. Τότε δέ ή Προσωρινή ’Εθνική Κυβέρνησις τής έν Θεσσα- 
λονίκη Τριανδρίας ιάπέστειλαν εις τήν Αμερικήν άν,τιπιροισωπείαν εξαμελή υπό 
τήν ηγεσίαν τοΰ Γεωργίου Κόφαντάρη καί τοΰ Άραβαντινοΰ. Ή  άπίπστολή 
εκείνη έμεινεν είς τόν Νέον Κόσμον επί αρκετούς μήνας καί ©ίργάσθη πρός 
διαφώτισιν τών απόδημων άδελφών. Ή  παρουσία τής Αποστολής, ώς ήτο 
φυσικόν, /είχε καταστήση όξΰτερον τόν έκατέρωίθ/εν 'φανατισμόν. Παρ/έμειναν 
διμως ώς πρωταγωνιισταί αί δύο ιμεγάλαι ήμερήσιαι τής Νέας 'Τόρκης. Ή  
«Άτλαντίς» προμαχούσε μέ ιαφοδρότητα υπέρ τής πολιτικής τοΰ Κωνσταντί
νου. Ό  «Εθνικός Κήρυξ» παρέμεινεν ένθεος εξάγγελος τοΰ απελευθερωτικού 
άγώνος τοΰ ι&ξαιισίου Κρητός, υπέρ τοΰ όποιου άγώνος κατήλθε μέ αποφασι
στικότητα κατά τοΰ Γερμανικού Μιλιταρισμού καί παρέταιξεν όλους τους άνε- 
ξαντλήτους πόρους της ή σώτειρα τών ελευθεριών τοΰ κόσμου Βορειοαμερι- 
κανική Συμπολιτεία.

Αί (δύο ημερήσιοι τής Νέας 'Τόρκης διεξήγον έντονον τόν αγώνα πιεζό- 
μεναι μάλιστα από τήν κοινήν γνώμην. Έν τούτοις, κατά τήν δραματικήν εκεί
νην περίοδον ιδρύθησαν ιείς τήν Νέαν 'Τόρκην τρεις άλλαι εβδομαδιαΧαι έφη- 
μερίδες. Μία τών βασιλοιφρόνων καί δύο τών φιλελεύθερων. Τάς ίδρυσαν άτομα 
ή συσσωματώσεις. Ένόμιζαν ότι δέν ήσαν αρκετά Ικανοποιημένοι από την «Ά- 
τλαντίδα» ή από τόν» «’Εθνικόν Κήρυκα». Πιαρεπονοΰντο ότι ή πολιτική των 
δέν ήτο αρκετά αγωνιστική. ’Έτσι. τήν σημαίαν τοΰ Βασιλισμοΰ έφιλοδόξησε 
καί τήν ιάνέλαβε μέ φλογερόν πάθος ο Κεφάλλήν πατριώτης Δημήτριος θεο- 
φιλάτος. "Ιδρυσε τήν <|φλογαφάρον» εφημερίδα «Νεμοταγή», οργανον τής 
αδιαλλάκτου παρατάξεως τών Βασιλικών. 'Ιδρύθησαν δέ τότε καθ’ όλην τήν 
’Αμερικήν καί οί Σύλλογοι τών «Νομοταγών» όπως ώνομάσθησαν οί μέχρι 
θανάτου1 ιάφοσιωμένοι ειίς τόν Στρατηλάτην.

Τί τραβούσαν όμως τότε οί ίέφημεριίδράφσι, εκτεθειμένοι ιείς «πυρά» 
καί ε,ίς «άσφυξιογόνα» καί είς «ιβέλη» τής ίιδίας αυτών ιδεολογικής παρατά
ξεως. Δέν έλειπαν δέ καί οί «όδυρόμενοι». Διά τόν «Εθνικόν Κήρυκα» (ορι
σμένοι «χλιαροί» ώδύροντο οτι ήτο πολΰ δριμύς. ’Άλλοι, «οί αδιάλλακτοι», 
έξεδήλωναν τους όδορμοιύς των, παραπονούμενοι ότι ό «Εθνικός Κήρυξ» έ
πρεπε νά είναι δριμύτερος! Καί οί μέν καί οί δέ «οπαδοί» είχαν τήν άξίωσιν 
νά κανονίζουν αυτοί οί ίδιοι τό βαρόμετρου ή τό θερμάμετρον τοΰ άγώνος!
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Χάριν θυμηδίας ισάς άναφέρω εν άπό τά πολλά ανέκδοτα, τό έξης: «Μια 
παρέα πέντε εξ «χλιαρών» έπήγαν εις τό Γουώλ Στρήτ καί έπεσκέφίθηισαν τόν 
'Ιδρυτήν τίειΰ «Εθνικού Κήρυκος». «Όδυρόμενοι» τοΰ είπαν οτι: ό Παπάς ιμέ 
τήν δ ριμυπάτην άρθραγραιφίαν θά καταστρέψη τόν «Κήρυκα» διά τόν όποιον 
ένδιαφερόμεθα! Προσέθεσαν δέ 'μερικοί τής παρέας οτι. πιθανόν νά άποιδειχίθή 
είς τό τέλος ότι ό βασιληάς είχε δίκαιον καί ιδέν πρέπει νά κακοπάθη ή έφη- 
μερίς μας!

'Ά μα τούς ήκουαεν όλους ό «στιβαρός Πελοποννήσιος» άπήντησε μέ αυτά 
τά καυστικά λόγια ιστόν καθένα: Γιατρέ μου ξέρουμε τή δουλειά μας. Κύτταξε 
,τά ,σε,ρβιτσάλια σαυ! Καί ·σύ, φίλε μου, κύτταξε τά ιάνθοκομεϊά σου· ! Καί σείς 
οί δύο ·φριοντίσατε γιά τούς τεντζερέδες ισας!

Αυτά τά .χαρακτηριστικά είπε Ιδιά τήν νοοτροπίαν τών τότε «χλιαρών», 
οί όποιοι, «φωιστήρες», όπως ήσαν, έ,γνώριζαν καί περί πολεμικής τέχνης καί 
ήσαν ενήμεροι καί «περί τών σημείων τών καιρών» τής διεθνούς διπλωματίας!

Αλήθεια τί τραβούν οί έφημεριδαγράφοι προ πάντων είς περίοδον με
γάλων καταιγίδων.

Τήν έποιχή εκείνη, έκινητοπσιήθησαν καί «οί αδιάλλακτοι» φιλελεύθεροι, 
άν.τιστριατευόμενοι τούς «χλιαρούς». Οί αδιάλλακτοι αυτοί είχαν ιδρύσει είς 
τήν Νέαν 'Τόρκην «Σύλλογον Φιλελευίθιέρων». Καί τά συνθήματα τίοιυς ήσαν: 
«Φωτιά στή φωτιά», καί «στήθος πρός 'στήθος!» Είχαν καί αυτοί τήν άξίωισιν 
νά υπαγορεύουν τήν πολιτικήν τού Κήρυκος. ’Εννοείται οτι ό «Κήρυξ» ήγνόησε 
τάς κραυγάς τών ^αδιαλλάκτων», τών ανεύθυνων «Πραπράδων», δπως έπωινο- 
μάζοντο' οί άξιούντες «φωτιά or ή φωτιά».

Τότε i c i l  αδιάλλακτοι ίδρυσαν ιδίαν των έβίδομαδιαίαν εφημερίδα τόν «Φι
λελεύθερον». Αύτοεχειροτονήθηισαν δέ καί ώς «γνήσιοι οπαδοί» τού μεγάλου 
Κρητός. 'Ως τοιούτοι «γνήσιοι» ήρχισαν καί ιένδοκοιμματικήν πολεμικήν «κατά 
τών ιμή γνησίων!» Κωμικά πράγματα.

Έννίαεΐται ότι καί οί περί τόν «Νομοταγή» αδιάλλακτοι βασιλόφρονες, οί 
αύτοκαλούμενοι «γνήσιοι οπαδοί» τής πολιτικής τού Στρατηλάτου ήρχισαν κατά 
τής άλλης ημερησίας «παιδαριώδη πετροβολήματα». Πρέπει νά προστείθή ότιι. 
έκτος άπό τήν εφημερίδα «Φιλελεύθερον» «τών γνησίων όπαίδών» μια άλλη 
όμάς φιλελευθέρων, άξιων προσοχής διά τήν μόρφωσιν αυτών καί τήν κοινω- 
νικήν των θέσιν, ίδρυσαν έβδομαδιαΐον περιοδικόν υπό τό ολομα: «Αελτίνν τών 
Φιλελευθέρων». ΟΊ τής ομάδας τού «Αελτίου» ήσαν διανοούμενοι. Άνέλαβαν 
τόν αγώνα ακαδημαϊκά. ’Έγραφαν σάν άκαίδημαϊκοί καί σάν διπλωμάται υψη
λής περιωπής. Συνεκέντρωσαν άπό εισφοράς «ένθουσιώντων οπαδών» μερικές 
δεκάδες χιλιάδες δολλάρια, έξοικονομήθησαν μισθοί «δημθισι|:λόγών» καί όταν 
έξηντλήθησαν μέ γοργότητα τά «πεκούνια» έτερματίσθη αυτομάτως καί ή ζωή 
τού πολυδάπανου εκείνου «Αελτίου».

Τήν εποχήν εκείνην εΐχεν όργανωθή ολόκληρος ό Ελληνισμός τών Ήνω-
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μένων Πολιτειών καί τοΰ Καναδά, 'διηθημένος είς δύο αντιμέτωπα στρατό
πεδα. Πιαντοΰ ολοζώντανοι οί «Σύλλογοι των Φιλελευθέρων». Παν τοΰ, αντιμέ
τωποι προς τούς Φιλελεύθερους, καί ολοζώντανοι οί «Σύλλογοι τών Νομοτα
γών», τούτέστι τών βαισιλοφρόνων. ’Εΐμαιίνοντο δέ τά πάθη. Ή  δράσις δέ τότε 
τών Ελλήνων, ιάιμφοτέρων τών παρατάξεων, Ικαθρειφτίιξετο, ώς ήτο επόμενον, 
είς τάς Έλληνικάς εφημερίδας. Ή  εποχή εκείνη, τΐοΰ «πυρετού» ήτο τόσον 
φλεγομένη διά τήν Ελλάδα, ώστε έάν τυχόν άπεπειρατο κανείς νά βγάλη εφη
μερίδα «ούδετέραν» ή τοιαύτη (έφημερίς ιθά ιάπέθνησκε τήν ίδιαν .εβδομάδα, 
ελλείψει άναγνωιστών. Θά έθαπτε το ιάπό τήν κατακραυγήν οτι ήτο έφημερίς 
άνανδρη καί άψυχη άν οχι καί προδοτική!

'Ολόκληρος ή έν ’Αμερική σμογένειια ιέφλέγιετο. Γιά τήν Ελλάδα. 'Η  διαιί- 
ρεσιις εκείνη είβλαιψε σοβαρά καί τό κοινοτικό ιμας .συγκρότημα. Διότι ιείς πολλά 
μέρη, ξεφύτρωσαν διπλές εκκλησίες. Καί διπλά Σχολεία καί έκεΐ ακόμα, πού 
δέν ήιμπ/οίροΰισαν οι ομογενείς νά .συντηρήσουν ιάξιιοπρεπώς ούτε μιά ’Εκκλη
σία! ΤΙ έν Έλλάδι διαιίρεσις ιάπό τήν οποίαν ιμετεδάθη καί είς τόν Ελληνισμόν 
τής Αμερικής μάς έρήμαξε. Τό περίεργον' δέ είναι οί Έλληνες πολιτικοί αν- 
δρες οσοι ήρχον,το από τήν 'Ελλάδα είς τήν ’Αμερικήν «ίδιά νά μάς μελετή
σουν» μάς ίέλεγαν: ιΚαλά ημείς έχουμε λόγο νά ψαγωνώιμαστε έκεΐ κάτω. Μά 
εσείς; Γιατί φίαγώνενσΟε; Γιατί είσίθιε διηρημένοι; Ντροπή!

Ι \ά  αυτούς τούς κυρίους πολιτικούς πού μάς (ονείδιζαν κάποιος έδωκε 
τήν άρμόζουσαν άπάντησιν: «Πάρ’ τους στο γάμο σου νά σου πουν καί τοΰ 
χρόνου!»

Μέρος Έ νατον

Σταυροφορία πρός καταστολήν τοΰ Έδνικοϋ Διχασμού

Ή  υφεσις τοΰ ’Εθνικού Διχασμού στήν Αμερική. —  Ή  Έλλάΐδα ώς συμ- 
πόλεμος τών Ηνωμένων Πολιτειών. —  Σταυροφορία πρός καταστολήν τής 
κομματικής έμπαίθείας. ·—  Ή  προσωπικότης τοΰ ΙΙρεσβευτοΰ Γεωργίου Ροόσου. 
—  Διατί ένέπνεεν 'εμπιστοσύνην είς τούς ιέπισήμους τής χώ;ρας καί ©ίς τούς 
άποίδήμους. —  Ή  κατάπληξις τοΰ ΙΙρεσβευτοΰ δτι (ορισμένοι φανατικοί ένερ- 
γοΰσαν παρασκτ/νιακώς διά νά μή δοθή οικονομική ιένίσχυσις είς τήν Ελλάδα. 
-— Τό σχέδιο διά τό .ξεχρέωμα καί τήν προικοδότησι του Έλληνοαμερικανικοΰ 
’Ινστιτούτου. —  Ή  πρώτη μεγάλη ιέπιτυχία τοΰ ιΠρεσβευτου πού τόν κατέ
στησε δημοφιλή. —  Μιά βροχή ύπερτριάντα επτά χιλιάδων βολλαρίων. —  'Ο 
«Εθνικός Κήρυξ» ευεργετεί τό «τέκνον» τής άντιπάλου ήμερηισίας έφημερίδος.

■—· Ό  μεγαλόψυχος Μικρασιάτης. —  Ό  Κεφαλλωνίτης Δημ. Θεοφιλάτος πού 
έθυσίασε τήν περιουσίάν του χάρον τής νέας μας γενεάς. — Τδρυσεν είς τήν
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0 όάσιγκτων καί τόν «'Άγιον Κωνσταντίνον® πρός τιμήν τοΰ Στρατηλάτου. 
— · Ή  καταστολή τών νεύρων του. —  Έφιλοτηιεΐτο νά ·εύε.ργετή από ίπποτι-,, 
σμόν πρός τόν Αντίπαλόν του!

Σάς είπα δτι κατά την έποχήν εκείνην τοΰ Πρώτου Παγκόσμιόν Πολέμου·, 
τήν εποχήν τοΰ εθνικού διχασμού πού διηρέΟη ό έν Έλλάδι καί ό απανταχού 
Ελληνισμός ειίς δυο .αντίμαχό με να στρατόπεδα, άμφότεραι αί μερίδες είχίον κέν- 
τ.ρον όράσεως τήν Ελλάδα. Νά ιμή κακοπάθη ή Ελλάδα. Νά ιμή άδικη θή ή Ε λ
λάδα. Έίς τήν Αμερικήν τόσον οί βασιλόφρονες δσον καί οί οπαδοί τού μεγάλου 
Εθνικού ΤΙροφήτου, τού Δημιουργού τής Ελλάδος τών «Δυο ’Ηπείρων καί τών 
Πέντε Θαλασσών», ΐένεπνέσν.το από τό αίσθημα φλογέράς φιλοπατρίας. Ευτυχώς 
ή πλάστιγξ τής νίκης έκλινε μέ τό ίμερος τών Συμμάχων, τού όποιου συμμετείχε 
καί ή Βορειοαμερικανική Συμπολιτεία. Ή  Αμερική είχε ρ·ίψε·ι είς τόν υπέρ τής 
’Ελευθερίας αγώνα όλους τούς πόρους της, τούς ανεξάντλητους.

Φυσικά ιμέ ,τήν συμμετοχήν τών Ηνωμένων Πολιτειών ειίς τήν πάλην υπέρ 
τών ’Ελευθεριών τής ’Ανθρωπότητας ή ιάγριότης τών παθών τού έν ’Αμερική 
Ελληνισμού εΐχεν ΰποστή αισθητήν μείωσιν. Διιότι καί οί αντίπαλοι, τού έξατ- 
σίου εκ Κρήτης Προφήτου έβλεπαν έπι τέλους δτι ή νίκη τών Συμμάχων μετά 
τών όποιων ισυνεπσλέιμει καί ή Ελλάδα έσήμαινε τήν πραγματοποίησιν όλων τών 
εθνικών ονείρων.

'Ύστερα από τήν ιμεταφοράν τής ’Εθνικής "Εδρας από τήν Θεσσαλονίκην 
είς τάς ’Αθήνας είχε στολή από τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ως πρεσβευτής αυ
τής ε'ίς τήν Ούάσιγκτων ό αείμνηστος Γεώργιος Ροΰσος. Ό  Ρούσος ήτο me α
νίας προσωπικότητος εκπρόσωπος τού Αίγυπτιώτου Ελληνισμού. Συνεκέντρω- 
νε άπειρα χαρίσματα. Είχεν όξυτάτην άντίληψιν καί ήτο καί ταχύς είς τήν έκτέ- 
λεσιν τών φωτεινών βουλευμάτων του. Μεγαλοΐδεάτης, αγνός Έλλην, ένεπνέετο 
από τήν ιερότητα τής 'Ελληνικής ύποθέσεως καί έν έπνεε τούς πάντας. Τ όσον 
τούς "Ελληνας δσον καί τούς Αμερικανούς. Είς τήν έπιβάλλουσαν, τήν αρχοντι
κήν μορφήν του ήτο διάχυτος ό ψυχικός του κόσμος: Ή  εΐίλικρίνειά του. Ή  άγα- 
θότης του. Άλλα καί ή υποδειγματική του άπλάτης. Δι* αυτό δέ καί απέκτησε 
τήν απεριόριστον έκτίμησιν καί τήν αγάπην τών έν Ούάσιγκτων επισήμων.

'Πμεΐς οί τού «’Εθνικού Κήρυκος» έχαρ ίσαμε ν τήν έπ):;χήν εκείνην ειίς τόν 
αντιπρόσωπον τής φιλοσυμμαχικής Ελλάδος δλην τήν ιθέρμην τής ψυχής μας. 
Έτάχθημεν ίεραποστολικώς είς τό πλευρόν του. Καί τόν έβσηθήσαμεν μέ ολας 
ήμών τάς δυνάμεις. Δέ\ έπρόκειτο περί κομματικών αντιλήψεων ή υπολογι
σμών. Ή  επιτυχία τοΰ κ. Πρεισβευτού ήτο επιτυχία διά τό καλόν τής Ελλάδος ή 
όποια ήγωνίζετο νά πραγματοποίηση τά εθνικά όνειρα γενεών τεσσάρων αιώ
νων. Πρέπει νά τονισθή δτι καί τών άλλων πόλεων αί Έλληνοαμερικανικαί εφη
μερίδες έχάρισαν είς τόν επίσημον 'εκπρόσωπον .τής Ελλάδος —  συμπολεμούσης 
μέ τήν Αμερικήν διά τό ιδεώδες τής παγκοσμίου έλευθερ'ίας —  αγαθήν καί φι-



56 f  ΟΡΩΘΙΕΡΕΩΣ Δ. (ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

λοπάτριδα διάθεσιν. Κια,'ι τον ενίσχυσαν. Φυσικά ή άλλη ή ήμερησία 'συνάδελφος 
τής Νέας 'Τόρκης ιέδειίξ'ε δείγματα παραφωνίας. Μόνον Μερικοί ύπερφανατικοί 
ίου παρενέβαλαν προσκόμματα. Μια ήμερα· μοί άνέφεριε ιμέ κατάπληξίν του ό κ. 
Πρεσβευτής — καί .μοί άπεκάλυψεν ώρισμένα ονόματα—  οτι εορέιθησαν ανθ,ρω- 
ποι που ομιλούν ελληνιστί, ονομάζουν εαυτούς Έλληνας, ,καί ανήκουν είς τήν 
’Ορθόδοξον Ελληνικήν ’Εκκλησίαν, oil όποιοι ιειχαν τήν απονιά νά (ενεργήσουν 
παρΐασκηνυακώς είς τήν Ούάσιγκτων, ιμέ κάθιε μέσον, καί αθέμιτον ακόμη, διά 
νά μή χαρηγη'θή οικονομική ενίσχυσες είς τήν Ελλάδα!

Δέν έπερίμενα ποτέ ιμιά τέτοια ενέργεια κατά τής πατρίδος των ·έκ μέρους 
Ελλήνων, μοί ιέτόνισε ιμέ βαθυτάτην οδύνην, κατάπληκτος ό κ. Πρεσβευτής.

Τήν εποχήν εκείνην είς τό ενεργητικόν τοΰ Έλληνοαμερεκανικοΰ Τόπου 
πρασετέθηισαν μερικά γενναία έργα κοινής ώφελείας. 'Τπερ τής μαχομένης Ε λ 
λάδος. Καί υπέρ τής αποδήμου όμογενείας. Άμφότερα ισυνιεδέθησαν καί μέ τό 
πράσωπον τοΰ κ. Πρεσβευτοΰ. Πρόκειται διά ,τό ολοκληρωτικόν ξεχρέωμα καί 
τήν προικοδότησιν τοΰ 'Ημερησίου Έλληνοιαμεριικανικου ’Ινστιτούτου τής Νέας 
'ΤόρΓκης. Επίσης καί διά τήν όργάνωσιν των ’Αμερικανών Φιλελλήνων είς μίαν 
ίσχυράν συσσωμάτωσιν υπό τό όνομα «AMERICAN H E L L E N IC  SOCIETY». 
Καί τά δύο αυτά έργα κοινής ώφελείας προαετέθησαν ώς τίτλοι τιμής είς τήν 
γόνιμον δράσιν τοΰ αντιπροσώπου τής πατρίδος ιμας, τόν όποιον ένίσχυεν ολό
θερμα ό «’Εθνικός Κήρυξ», χωρίς νά διεκίδική δάφνας διά τόν εαυτόν του 
καίτοι ή έφημερίς αΰτη άνέλαβε σταυροφοριακόν αγώνα διά τήν πλήρη, επι
τυχίαν. Ή  έφημερίς αΰτη πού άπό τής ημέρας τής εμφανίσεώς της άνέλαβεν 
ατελείωτους ισταυροφαριακούς αγώνας πρός πολλαπλασιασμόν τών Ελληνικών 
Σχολείων —  τά δέ δέκα Σχολεία πού βρήκε τά Ιέμεγάλωσε καί τά έκαμεν ύ- 
περτριακόσια έβάλθηκε νά εύεργετήση καί τό οίκονομικώς παλαιόν 'Ημερή
σιον Έλληνοαμερικανικόν Σχολείο ν τοΰ Μπρόνξ Νέας 'Τόρκης. Νά τό ξε- 
χρεώση τελείως. Καί νά τό προικοδότηση. Έ ν «συν,εννοήσει καί μέ τόν τότε 
πρόεδρον τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου, τόν αείμνηστον ’Αλέξανδρον Κόλλαν κατεστρώ- 
θη ένα πρακτικό σχέδιο ταχύτατης ενεργεί ας. Έμυήιθη καί ό Πρεσβευτής 
Γεώργιος Ροΰσος, ό όποιος εδέχθη μέ ένίθουσιασμόν τό σχέδιον. Ευρισκόμενος 
ό κ. Πρεσβευτής εις τήν Νέαν 'Τόρκην άπέστειλε τήν 22αν Ίανουαρίου 1918 
τηλεγραφήματα πρός (ορισμένους αίσθηματίας 'Έλληνας «καλώς άποκατεστη- 
μένους» καί τούς έκάλει νά πρασέλθουν τήν ιέπαύριον τό εσπέρας είς τό ξενοδο- 
χεΐον Μπίλτμορ διά νά τούς ανακοίνωση μίαν «σπουδαίαν εθνικήν ύπόθεσιν». 
Είχαν προσέλθει όλοι οί προσκληΟέντες. Ίδεολογικώς άνήκον οΰτοι είς άμφο- 
τέρας τάς παρατάξεις. Αηλαδή καί Βενιιζελικοί καί Βασιλόφρονες, τούς όποι
ους όμως ήνωνεν ή πρός τήν «ιωνίαν Πατρίδα ίθερμή αγάπη. Τούς ώμίλησε 
διά τήν ιερότητα τοΰ Ημερησίου Εκπαιδευτηρίου πού χαροπαλαίει. Τούς είπε 
ότι χωρίς ιερά Τεμένη Ελληνικής Μαιθήσεως δέν ήμπορει νά σταθή τίποτε. 
Θά σβύσωμεν. Άδόξως. Τούς ισυνεκί.νησε. Τούς ένέπνευσε. Καί τούς ήχμαλώ-
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τισε. Καί τώρα, κύριοι-, τον οβολόν σας. Διά τήν Πατρίδα. Διά τήν Νέαν Γε
ν,εάν. Διά τήν Ελληνικήν ’Ορθοδοξίαν. Διά τήν ’Αμερικήν, ή όποια ζητεί νά 
ακμάζουν τά Ελληνικά Γράμματα.

Έσηκώθη τότε ένας ιδανικός πατριώτης από τόν Πόντον. Καί είπε: 'Ό 
σα Οά 'δώσετε απόψε ολοι σας -θά τά διπλασιάσω! Ό  Έλλην αυτός Μικρασιά- 
της τόν όποιον έκαμάρωσα εκείνη τήν βραίδυά, δεν ήτο άλλος από τόν Εύριπί- 
δην Κεχαγτάν, τόν σπινθηροβόλον καί με-γαλοιίδεάτην έκ Μικρός ’Ασίας Έ λ 
ληνα. ’Ήρχισε τότε ή δολλαρίων βροχή. Έπεσαν εντός ιμτσης ώρας είς τόν 
«ιΚορβαναν» δέκα τέσσαρες χιλιάδες καί έννεακόσια πενήντα δαλλάρια ($  14, 
950). Έ ρριψε τότε ό μεγαλόφρων Μικρασιάτης τήν ίσου ποσοΰ έπιταγήν του 
καί έτσι τό συνολικόν ποσόν άνήλΟεν είς $ 29,900!

Τήν επαύριον δ «’Εθνικός Κήρυξ» ιεβγήκε πανηγυρικός. Καί πυρπολι
κός. Έσυνεχίσαμεν τήν Σταυροφορίαν. Έδηλώσαμεν οτι ή εκστρατεία ιθά εί
ναι διάρκειας μόνον δύο εβδομάδων δι’ όσους ιθά φιλοτιμηθοΰν νά ένισχύσουν 
τό ίερώτατο αυτό ίδρυμα. Κ αί τό έν ακόμη δαλλάρια τοΰ βισπαλαιστοΰ είναι 
τίμιο καί ιερό. Έ τσ ι συμμετέσχε καί ή φτωχολογιά μέ προίθυμία συγκινητική. 
Τό αποτέλεσμα ήτο δτι ή δύο εβδομάδων σταυροφορία έκίείνη άπέδωσεν υπέρ 
τοΰ 'Ιδρύματος τό συνολικόν ποσόν τών $ ’37,171,00. Τ ίτο μεγάλο τό ποσόν 
διά τήν εποχήν εκείνην. ’Από αυτά ιέξεπληρώθη ή δυσβάστακτη υποθήκη τών 
$ 2ι2,236.06. ’Επί πλέον ήγοράσθησαν τοϊς μετρητοΐς μέ καταβολήν $ 10,000 
δύο οικήματα, ευρισκόμενα είς τόν περίβολον τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου καί έμει
ναν είς τό Ταμεΐον τό ποσόν τών $ 4.934.94.

Αυτή ήτο ή ευεργεσία πού εκαμεν ό «’Εθνικός Κήρυξ» είς τό Εκπαιδευ
τήριο, τό οποίον ήτο «τό τέκνον» τής «Άτλαντίδος». Τό ξεχρεώσαμεν. Τό με- 
γαλώσαμεν. Καί τό 'έπροικοδοτήσαμεν, τό γέννημα εκείνο τής συναδέλφου. 
Πρέπει νά προστεθή δτι τήν εποχή εκείνη, πριν ακόμη γίνη ή σταυροφορία 
προς σωτηρίαν τοΰ κινδυνεύοντας μοναδικοΰ μας Ημερησίου Εκπαιδευτηρίου 
καί Οικοτροφείου ό «’Εθνικός Κήρυξ» είχε δώσει τό σύνθημα τής οριστικής 
καταστολής τών κομματικών αντεγκλήσεων καί τής είρηνεύσεως τών αποδή
μων αδελφών. Τό αδιάκοπο κήρυγμα υπέρ τής είρηνεύσεως είχε φέρει αγαθά 
αποτελέσματα. Τόσον οί Βενιζελικοί όσον καί οί Βασιλικοί ήσθάνοντο τό υπέρ 
τής είρηνεύσεως επίμονον εκείνο κήρυγμα ώς Θεοΰ ευλογίαν. Κάτω ή αδιαλ
λαξία. Ό  κύριος αγών είναι άλλος. Σχολεία. Καί μόνον Σχολεία. Καί πάλιν 
Σχολεία. ’Αλλά καί άλλα ιδρύματα ιερά φυλετικής σωτηρίας τά όποία ώνει- 
ροπσλούσαμεν τότε, κατόπιν δέ τό όνειρο έγινε πραγματικότης μέ τήν ΐδρυσι 
τής Θεολογικής Σχολής καί τής ’Ακαδημίας τοΰ Αγίου Βασιλείου. Τήν έποι- 
χήν εκείνην περί τής οποίας όμιλοΰμεν καί ή άλλη έφημερίς ή «Άτλαντίς» είχε 
μετριάση τό άντιβεντζελι/κόν της μένος. Μόνον ιό «Νομοταγής», ή ιέφημερίς τοΰ 
ΰπερ βασιλικού, άγνοΰδμως πάντοτε πατριώτου, τοΰ Κεφαλλήνος Δημητρ. Θεοφι- 
λάτου, κυκλοφορούσε μέ εμπρηστικά συνθήματα«πρός εξόντωσιν τών προδοτών !»
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—■ «Θά τους φάγω ! ελεγεν ό ανιδιοτελής Κεφαλλήν πατριώτης.
ΙΧρός ψυχαγωγίαν, πρέπει νά προσθέσω καί μερικά ιάνέκδοτα. 'Ένας στε

νός φίλος μου επιστήμων, χιουμορίστας, άντιβενιζελίκων φρονημάτων, έπήγεν 
—  ώς μοί είπε —  νά συνδιασκεφΟή ιμέ τόν ομόφρονά του, τόν αγνόν Κεφαλλή- 
να πατριώτην.

—■ «Θά τους φάγω!» τοΰ είπε ιμέ φωνήν Στέντορος ό Θεοφιλάτος.
—  Δέν ιμοιΰ λές, σκοπεύεις νά καταβροχθήσης καί τόν «Παπά!»
—  «’Ό χι, βρέ αδελφέ, αυτόν τόν «Παπά» ιδέν πρέπει νά τόν πειράξω. Τόν 

σέβομαι γιατί ιέπήγε έθελοντής στο μέτωπο καί μέ τό Σταυρό καί μέ τό όπλο, 
ένέπνεε τό στρατό καί κυνηγούσε τούς δολοφόνους τοΰ ’Έθνους έως τήν Σό
φια !»

Αργότερα ό Κεφαλλήν πατριώτης, όταν άντελήφΟη ότι τά συνθήματα 
«πρός ιέξόντωσιν τών προδοτών» δέν είχαν πλέον πέρασιν, διέίθεσεν ολόκληρη 
περιουσία πρός εκπαιδευτικούς σκοπούς υπέρ τής έν Αμερική Νεολαίας μας. 
Ώργάνωσε τμήματα Προσκόπων. Έπλήρωνεν όλα τά έξοδα. Ενδυμασίας. Καί 
όργανα. Καί τόν ’Αρχηγόν. Χάριν τής Νεολαίας τής ’Αμερικής ίδρυσε καί 
Εκδοτικόν Οίκον. Έπήρε δέ τήν άδειαν καί έξέδιδε κατά εκατοντάδας χιλιά
δων τά Βιβλία τοΰ ιέν Άθήναις Συλλόγου «Ωφελίμων Βιβλίων». Έκράτηιαε δέ 
καί τήν εφημερίδα του «Νομοταγή» πρός διαφήμισιν ικαί διάδοσιν τών βιβλί
ων, στιβαγμένων είς απέραντες αποθήκες. Οί εκδότες βεβαιοΰν ότι ό Κεφαλλήν 
πατριώτης ,έδαπάνησε διά τήν εφημερίδα του καί διά τάς υπέρ τής Νεολαίας 
εκδόσεις καί διά τό Προσκοπικόν κίνημα περί τάς τριακοσίας χιλιάδας δολλά- 
ρια !

Είς αυτά δέν συμπεριλαμβάνονται τά όσα έξώδευσε διά τήν ίδρυσιν τής 
Εκκλησίας «'Αγίου Κωνσταντίνου» είς τήν Ούάσιγκτων πρός τιμήν τοΰ Στρα
τηλάτου. Νά καί ένα άλλο ανέκδοτο, χαρακτηριστικό τής γενναιοδωρίας τοΰ 
Θεοφιλάτου.

Μιά μέρα ιμέ ιέπεσκέφθη είς τόν Κήρυκα, έλιθών άπό τήν Ελλάδα ένας 
νεανίας μέ φωνήν τενόρου, ό κ. Μάγκος. ’Ήθελε νά σπουδάση είς τήν .Νέαν 'Τ 
όρκην. ΙΧαρεκάλεσε νά τόν συστήσω είς κάποιον .πλούσιον Βενιζελικόν διά νά 

ττόν βοηθήση «ίς τάς σπουδάς του. Ό  νεανίας είχε καλά συστατικά. Κάθησα, 
λοιπόν, εκείνη τήν στιγμή καί έγραψα ένα θερμό γράμμα πρός τόν φιλότιμον 
Κεφαλλήνα.

Πήγαινε —  είπα είς τόν νεανία —  μέ τό γράμμα αυτό καί θά έπιτύχης. 
Ό  νεανίας «δίστασε καί απορούσε διά τό περίεργο διάβημα. ’Αλλά έπέμεινα. 
Καί «πήγε νά παραδώση τό γράμμα.

. - Ό  αείμνηστος Θεοφιλάτος, ό μεγαλόκαρδος Κεφαλλωνίτης μόλις έδιάβα- 
σε τό γράμμα είπεν είς τόν έμβρόντητον νεανίαν: «’Αναλαμβάνω επί τρία χρό
νια όλα σου τά έξοδα, διότι σέ συνιστά καί μέ τό παρακαλεΐ ό ’Αντίπαλός 
μου!»
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Μέρος Δέκατου

‘Ο πρεσβευτής πού ώργάνωσε τούς "Αμερικανούς Φιλέλληνας

Ή  δεύτερη μεγάλη επιτυχία τοΰ "Ελληνας Πρεσβευτοΰ. —  Δύο ήμερες 
μετά τό τελειωτικό ξεχρέωμα τοΰ Ημερησίου Έλληνοαιμερτκαντκοΰ ’Ινστιτού
του καί Οικοτροφείου τής Νέας Τόρκης Εγινε καί ή Επίσημη* πανηγυρική έμ- 
φάνισις τής Όργανώσεως τών ’Αμερικανών Φιλελλήνων. —  Πρόεδρος αυτής 
ένας πνευματικός Κολοσσός. —  Τό δασικό πρόγραμμα ήτο νά ύποιστηιριχθΌΰν 
τά εθνικά δίκαια τής Ελλάδος. —  Ό  σταυροφοροαικός ρόλος τοΰ Έλληνοαμε- 
ρικανικοΰ Τύπου διά τόν θρίαμβο τοΰ ίστορικοΰ εκείνου Κινήματος. —  Ό  ’Α
μερικανός πού ώς ’Ολύμπιος Ζευς εξυμνούσε τήν επίδραση τών Ελληνικών 
Γραμμάτων στήν ’Ανθρωπότητα. —  Οί δεσμοί ’Αμερικής καί Ελλάδος. —  Ή  
άγαλλΐασις τοΰ Πρεσβευτοΰ. —  Σειρά φιλελληνικών· δ/δόσεων. —  Τά ποιή
ματα τοΰ Παλαμά είς τήν αγγλικήν, κατά μετάφρασιιν τοΰ Άριστείδηι Φου- 
τρίδη. —  Ό  πρεσβευτής καί ή Βουλγαρική προδοσία. —  Οί φιλοβούλγαροι 
Μισσιονά,ριοι καί δ Πρόεδρος Ούίλσων. —- "Ενα δηλητηριώδες ανθελληνικό 
άρθρο. «Ή Ελλάς χώρα χωρίς Ευαγγέλιο!» —  Τά υπέρ τής Ελλάδος ψηφί
σματα άλλων -«φιλελλήνων Αμερικανών Κληρικών. —  Βενιζέλος καί «’Εθνι
κός Κήρυξ».

Σάς είπα πώς έμυήθη είς ένα πρακτικό σχέδιο ό πρεσβευτής Γεώργιος 
Ροΰσος διά τό τελειωτικό ξεχρέωμα του Ημερησίου Έλληνοαμερικανικοΰ ’Εκ
παιδευτηρίου τής Νέας 'Τόρκης, τό όποιον μέ την συλλογήν δεκαπέντε περί
που χιλιάδων δολλαρίων ίδρυσε τό 19,12 ή 'συνάδελφος «Άτλαντίς» Ή  σταυ
ροφορία τοΰ «Εθνικού Κήρυκος» άπέφερε τότε (τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1918) 
τό ποσόν τών $ 37,171. Τήν εποχήν Ικείνην ήτοι 'σημαντικόν τό έξασφαλισθέν 
ποσόν (εκείνο. Ή το  δέ σεβαστό και τό ποσό τών $ 46,000 που έμάζευσεν αργό
τερα είς εποχήν δεινής οικονομικής κρίσεως ό «’Εθνικός Κήρυξ». ’Έτσι ή Ιε
ρά ’Αρχιεπισκοπή μας ήμπάρεσε καί αγόρασε «ταΐς ίοετρητσΐς» αντί μόνον 
$ 31,500 τό αξίας $ 600,000 ηγεμονικά οικοδομικό συγκρότημα είς τό 

Pom fret, Conn.,όπου άρχικώς έλειτουργησεν ή Θεολαγική, διά νά γίνη «Φά
ρος Ελληνικών Σπουδών καί νά καταρτίζωνται εκεί έκ τών νέων μας γενεών 
οί 'Ιερολοχΐται καί οί Σταυροφόροι τής μαρτυρικής Ελληνικής ’Ορθοδοξίας».

’Αλλά ό πρεσβευτής Γεώργιος Ροΰσος, ό εμπνευσμένος εκείνος αφεντάν
θρωπος τόν όποιον ιένίσχυεν ίεραποστολικώς μέ όλας του τάς δυνάμεις ό «Εθνι
κός Κήρυξ», κατώρθωσε καί συνέδεσε τό όνομά του —  καί τό όνομα τής έν 
Νέα 'Τόρκη εθνικής Ελληνικής δημοσιογραφίας —  μέ τήν συμπηξιν μιας
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ίσχυράς ’Αμερικανικής Όργανώσεως. Έπρόκειτο περί τής άΐδίου μνήμης 
Am erican Hellenic Society. 'Τπό τήν αιγίδα τής Όργανώσεως αυτής σύνε- 
κεντρώθησαν προς 'θετικήν δράσιν ιύπέρ τής Ελλάδος καί τών δικαίων αυτής 
οί .κορυφαίοι φιλέλληνες τής Συμπολιτείας. Μέ κέντρον τήν Νέαν 'Ύόρκην, ιμέ 
Τμήματα είς τήν Ουάσιγκτων καί είς τήν Βοστώνην καί μέ πυρήνας είς διά
φορες Πανεπιστημιακές Εστίες έπεστρατεύθησαν κορυφαϊοιι άνδρες τοΰ Νέου 
Κόσμου. Ήσαν μεγάλοι διανοούμενοι, Πρύτανεις καί Καθηγηταί Πανεπιστη
μίων, δημοσιογράφοι καί συγγραφείς, κληρικοί διαφόρων δογμάτων καί άλ
λοι επιφανείς επιστήμονες, πολιτευόμενοι πανίσχυροι, άμφοτέρων τών Κομμά
των, καθώς καί εκπρόσωποι τοΰ τραπεζιτικού καί οικονομικού κόσμου, καί .με
γάλης ολκής βιομήχανοι καί ,επιχειρηματία!... "Υπήρξε δέ εξαιρετική ή επι
τυχία δτι επί κεφαλής τοΰ ιστορικού αΰτοΰ φιλελληνικοΰ κινήματος έτέθη ένας 
Κολοσσός, ό Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου Κολομβία Δρ. Νικόλαος Μώρραιη 
Μπώτλερ. Δύο ήμερες μετά τό τελειωτικό ξεχρέοομα καί τήν προικοδότησιν 
τοΰ 'Ημερησίου 'Ελλη νοαμερικανικοΰ Εκπαιδευτηρίου, τό όποιον ήτο «τέκνον» 
τής «Άτλαντίδος» καί τό έπροστατεύσαμεν ιμέ στοργή, εκαμε τήν ιέπίσημη έμ- 
φάνισίν της, τήν 25ην ’Ιανουάριου τοΰ 1918 ή American Hellenic Society. 
Είχεν όργανωθή τότε δεΐπνον είς τήν μεγαλοπρεπέστατη αίθουσα «Music Hall» 
τοΰ ξενοδοχείου Μπίλτμορ όπου διέμενεν, οσάκις ήρχετο είς τήν Νέαν 'Ύόρ- 
κην ό κ. Πρεσβευτής. Τήν βραδυά εκείνη ώμίλησαν πλεΐστοι κορυφαίοι ’Αμε
ρικανοί καθώς καί ό 'Έλλην Πρεσβευτής. Ό  πρόεδρος τής ’Οργανώσεως, ό σο
φός Πρύτανις, πού έφαίνετο σαν ’Ολύμπιος, ιάνέφε.ρεν ότι: «καί άλλοτε ανέ
πτυξα τήν σημασίαν τών ελληνικών γραμμάτων καί τής αδαμάντινης αυτών 
επιρροής είς τόν πολιτισμό ολοκλήρου τοΰ κόσμου όλων τών αιώνων».

Εισερχόμενος ό σοφός Πρύτανις είς τόν καθορισμό τής αποστολής τής 
Am erican Hellenic Society, έτόνισε τότε, έκτος τής πολυτιμότητος τών ελληνι
κών γραμμάτων καί τά έξης: «'Σκοπός τής Όργανώσεως ημών είναι νά γνωρι- 
σθή ή Ελλάς, ή μητέρα τοΰ πολιτισμού, από τούς ’Αμερικανούς ύφ’ δλας τάς 
απόψεις». Προσέθεσε καί αυτά: «Έδέχθην τήν Προεδρίαν τοΰ Κινήματος μέ 
όλην τήν καλήν θέλησιν νά έργασίθώ διά τόν σκοπόν αυτόν πάση δυνάμει». Νά 
γνωρισθή έπανέλαβε —  ή Ελλάς, από όλους καί από τούς ’Αμερικανούς πολι
τικούς, καί από τής οικονομικής καί εθνικής άπόψεως αυτής». Καί έτόνισεν 
ακόμη. «Νά συνδε'θΐΰν στενώτερον οί δεσμοί τών δύο ’Εθνών καί νά άναπτυ- 
χθή ό φιλελληνισμός καθ’ όλην τήν Συμπολιτείαν». ’Έξοχα λόγια.

Κατά τήν ιστορική βραδυά, ύστερα από πολλούς ρήτορας οί όποιοι έφαί- 
νοντο σάν φοιβόληπτοι οταν ίέξυμνοΰσαν τήν 'Ελλάδα, Γέλαβε τόν λόγον ό 'Έλ
λην πρεσβευτής. Κολυμβών είς πλήμμυραν άγαλλιάσεως, κατακτητής τής σπά
νιάς ιέκείνης φιλελληνικής συγκεντρώσεως ό κ. Ροΰσος, ευθυτενής, όπως ήτο, 
καί (μεγαλοπρεπής, παρουσίασε τήν άποψιν τών ελληνικών δικαίων καί τών 
ελληνικών αγώνων πού συνεχίζονται μέ τάς παραδόσεις τοΰ ’Έθνους, τό όποιον
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παλαιέι από καταβολής κόσμου πρός περιφρούρησιν τών αρχών ,καί τών θείων 
εκείνων .δικαιωμάτων υπέρ τών οποίων προμαχεί σήμερα καί ή μεγάλη: τών - 
’Εθνών καί τής Παγκοσμίου Ελευθερίας Προστάτις, ή Αμερική.

Μέ πολύ τάκτ ό "Ελλην Πρεσβευτής ©στιγμάτισε τήν προδοσίαν τής 
Βουλγαρίας καί τάς θηριωδίας αυτής εναντίον τών ελληνικών πληθυσμών τής 
Βορείου Ελλάδος.

Τήν εποχήν εκείνην ή μεγάλη Ελληνική έφημερίς άνέλαβε τήν σταυρο
φορία καί πυρπολούσε τούς "Ελληνας νά ενισχύουν πλουσιοπάροχα τό ταμεΐον 
τής A m erican Hellenic Society καί νά δαπανούν σι ’ίδιοι καί διά τάς παντοί- 
ας υπέρ τής Ελλάδος εκδόσεις τής Φιλελληνικής Συσσωματώσεως. Ή  αδιά
κοπη πυρπολική άρθρογραφία διά τό μέγα φιλέλληνικό κίνημα ειχεν ώς απο
τέλεσμα νά γίνωνται γενναΐαι χορηγίαι τών Ελλήνων τής ’Αμερικής, τόσον 
τών φιλελευθέρων οσον καί τών φιλοΐβασιλικών πρός πλουτισμόν τοΰ Ταμείου 
τής ’Οργανώσεως. Αυτή δέ ή εθελοθυσία τών αποδήμων (αδελφών ©προξένησε 
τήν καλλιτέραν έντύπωσιν είς τούς φιλέλληνας. Είχαν ίδρυθή αξιοπρεπή γρα
φεία ειΐς τήν Νέα 'Τόρκη. Μέ τά ψέμματα δέν γίνεται εργασία. Οί εργαζόμε
νοι εις τά Γραφεία τής Όργανώσεως ήμείβοντο. άξυοπρεπώς. ’Ήρχισαν δέ καί 
αί εκδόσεις έργων ύπέρ τής 'Ελλάδος. 'Ολόκληρη σειρά συγγραμμάτων πρωτο
τύπων καί έκ μεταφράσεως. Διά νά δειχθή είς τόν Αμερικανικό κόσμο οτι ή 
Ελλάς δέν έπαυσε νά γέννα καί μεγάλους διανοουμένους έπροστέθη άπό τήν 
American Hellenic Society καί ένας τόμος ποιημάτων τοΰ Κωστή Παλαμα, 
κατά μετάφρασιν είς τήν αγγλικήν άπό τόν άείμνητο ’Αριστείδη Φουτρίδη, υ
φηγητήν τότε ©ίς τό Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

"Ητο πιαλύ νοήμων καί πολύ αποδοτική καί αποτελεσματική ή πνευματική 
εκείνη Σταυροφορία υπέρ τής αιώνιας Ελλάδος, μητέρας τοΰ τελειότερου πο
λιτισμού. Οί ώραΐες εκείνες ομοιόμορφες εκδόσεις κυκλοφορούσαν κατά χιλιά
δας. Έστόλιζαν τις Βιβλιοθήκες καί τά Πανεπιστήμια. Τά γραφεία τών Α με
ρικανικών εφημερίδων καθώς καί τά Γραφεία τών εκπροσώπων τοΰ Κογκρέσ- 
σου καί γενικά τών σημαινόντων ’Αμερικανών πού κατηΰθυναν τήν πορείαν 
τοΰ Αμερικανικού πολιτισμού. Έ φ ’ οσον έπρόκειτο περί συσσωματώσεως τών 
’Αμερικανών Φιλελλήνων μέ τήν σύμπηξιν πολιτών ελληνικής καταγωγής ήτο 
φυσικό διατί έκρίθη ώς σκόπιμοι νά άντιπροσωπεύωνται εις τό πολυμελές Συμ
βούλιο καί μερικοί "Ελληνες πού άπεδέχθησαν καί τήν ευθύνη νά δημιουργούν 
έπί πλέον καί υλικούς —διά δωρεών καί εκστρατειών-— πόρους, οσον τό δυνα
τόν άφθονους πόρους, διά νά κινήται απρόσκοπτα ή μηχανή τοΰ μεγαλοφάν
ταστου εκείνου φιλελληνικοΰ Κινήματος. Τοιουτοτρόπως είς τήν ’Επιτροπήν 
συμμετεΐχον οί εξής εννέα "Ελληνες:

Θεόδωρος ’Ίων, καθηγητής Διεθνούς δικαίου. Ή το  Διευθυντής τοΰ Γρα
φείου τοΰ A m erican H ellenic συνεργαζόμενος μέ τόν καθηγητήν Κάρολον 
Μπράουν ό όποιος ήτο πρόεδρος τής ’Εκτελεστικής Επιτροπής. Άμφότεραι
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ήσαν οί μόνοι έμμισθοι διά νά αφιερώνουν .τόν χρόνον τους είς τό μεγάλο 
Έ ργο . Γραμματεύς ήτο ό δικηγόρος Κωνστ. Βοηκλής, πρόεδρος τότε τής 
Πανελληνίου Ένώσεως. Χρέη Ταμ ίου έξετέλει δ Λεωνίδας Καλβοκορέσης εκ 
τών διευθυντών τοΰ έν Νέα 'Υόρκη 'Υποκαταστήματος τών Αδελφών Ράλλη. 
Οί άλλοι έξ Έλληνες ήσαν οί έξης: Πέτρος Π . Τατάνης, ιδρυτής τοΰ «Έ- 
θνικοΰ Κήρυκος» καί Διευθυντής τοΰ έν Νέα 'Τόρκη 'Υποκαταστήματος τών 
’Αδελφών Καρακαντά. Ό  έν Ούάσιγκτων ιίατρός Δ,ρ. ’Ιωάννης Κώνστας Κα
θηγητής τοΰ έκεΐ Πανεπιστημίου. Ό  πρωθιερεΰς Δρ. Δ. Καλλίμαχος ’Αρχισυν
τάκτης τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος», οί ΰφηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Χάρβαρντ 
Αριστείδης Φουτρίδης καί Ραφαήλ Δήμος καί ό ’Αντώνιος Μπενάκης Διευ
θυντής τοΰ έν Βοστώνη Καταστήματος Χωρέμη—Μπενάκη.

Ή  όργάνωσις εκείνη είχε .προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες είς τήν ελλη
νικήν ΰπόθεσιν κατά τήν τριετή ζωήν της (191·8— 1920), προ πάντων όταν 
είς τό Συνέδριο τών Βερσαλλιών έιμάχετο ό Πρωθυπουργός τής Ελλάδος διά 
νά εξασφάλιση όλα τά δίκαια τοΰ έλληνικοΰ κόσμου. Πρέπει νά τονισθή δτι 
τήν εποχήν εκείνην οί πανίσχυροι έν Αμερική Μισσιονάριοι που ήσαν φανα
τικοί φιλοβούλγαροι, είχον πολιορκήση τόν είς τάς Βερσαλλίας ευρισκόμενον 
Πρόεδρον Γούντρω Ούΐλσων καί έμάχοντο νά μη 'άποδοθή ή Θράκη είς τήν 
Ελλάδα. Οί Μισσιονάριοι ήσαν ανέκαθεν δηλητηριασμένοι εναντίον τών Ε λ
λήνων. ’Ενθυμούμαι δτι τήν εποχήν εκείνην που πρωτοήλθε στήν ’Αμερική δ 
πρεσβευτής Γεώργιος Ροΰσος ένας γνωστός εκπαιδευτικός Μισσιονάριος, δ 
Δρ. Οΰάϊτ, έδημοσίευσεν είς ένα έν Νέα 'Υόρχη περιοδικό τών 'Ιεραποστό
λων δηλητηριώδες ανθελληνικό άρθρο υπό τόν τίτλο: «Ή  Χώρα ή άνευ Ευαγ
γελίου!» «The C ountry  W ithou t Cuspe!» Είχαν τότε στείλει είς τήν Ε λ 
λάδα από τό έξωτερικό Ευαγγέλια μεταφρασμένα στήν Νεοελληνική. Ή  με- 
ταδσθεΐσα είς τήν Αμερικήν εΐδησις έλεγεν δτι τά Ευαγγέλια αυτά, άμα έφθα- 
σαν είς τό Τελωνείο στον Πειραιά κατεστρ άφησαν. Ή  έκάησαν ή έρρίφθη- 
οαν στή θάλασσα ! Ό  Δρ. Οΰάϊτ έτόνιζεν είς τό ανθελληνικό άρθρο του, δτι 
«δ Θεός θά τιμωρήση τήν άνευ Ευαγγελίου χώραν, ή όποία καίει τάς 'Αγίας 
Γραφάς ή τάς πέτα είς τήν θάλασσαν!».

Τό ανθελληνικό εκείνο άρθρο τό άπέστειλα είς τόν κ. Πρεσβευτήν. Τοΰ 
έτόνισα πόσον πανίσχυροι είναι αί έν Νέα 'Υόρκη οργανώσεις τών Μισσιονα- 
ρίων, οί όποιοι, διευθύνουν τές Αμερικανικές 'Ιεραποστολές άνά τήν ΰφήλιον. 
Ό  κ. Πρεσβευτής, ό όποιος συνεταράχθη δτι οί Μισσιονάριοι άνά τόν κόσμον 
έπληροφοροΰντο στι ή 'Ελλάς ήτο ή άνευ Ευαγγελίου Χώρα, μοί είπε δτι έτη- 
λεγράφησεν αμέσως είς τήν 'Ελληνική Κυβέρνηση «τά δέοντα» καί έτόνιζεν 
δπως άποφεύγωνται είς τά Τελωνεία τοιαΰτα ατοπήματα, διαφημιζόμενα πρός 
δυσφήμηση τής Πατρίδος μας. ’Ολίγον αργότερα όταν ό Βενιζέλος εύρέθη 
είς τές Βερσαλλίες ένώπιον τής απροσδόκητης μανίας τών φιλοβουλγάρων Μισ- 
σιοναρίων που είχαν πολιορκήση καί τόν Πρόεδρον Οΰΐλσων καί έκινδύνευε τό
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ζήτημα τής Θράκης, μάς Εστειλε μήνυμα είς τόν Κήρυκα καί .μάς έτόνιζεν οτι 
είναι επείγουσα ανάγκη νά τοΰ άποσταλοΰν 'ψηφίσματα εξ άλλων φιλελληνικων* 
Θρησκευτικών ’Οργανώσεων τής Αμερικής. Τότε ιή έφημερίς, ΰποδαλλομένη 
και. είς 'θυσίας έμερίμνησε καί ώργανώθησαν συγκεντριυσεις .καί ©στάλησαν 
ψηφίσματα φιλελλήνων κληρικών, ιδιαιτέρως δέ Έπισκαπιανών. Τά άθρόα 
εκείνα ψηφίσματα ώπλισαν τόν βραχίονα τοΰ Έλληνος Πρωθυπουργού. "Ωπλί
σα ν καί τήν φωνήν του οτι τήν εκκλησιαστικήν κοινήν γνώμην τών Αμερικα
νών δεν τήν άντιπρασώπευον ώρισμέν·οι φιλοβούλγαροι Μισσιονάριοι. Καί έτσι 
έκάμφΟη καί ό πολιορκούμενος Πρόεδρος τής ’Αμερικής. Καί έπήραμεν καί 
ολόκληρη τή Θράκη!

Μέρος Ενδέκατον

'Ο Ιεράρχης πού ώνειρεύετο νά ψαύση τά άστρα!

Ή  ΊπΙ τριάντα χρόνια χειμαζόμενη ά κεφαλή, Ελληνική ’Εκκλησία στην 
Αμερική. —  Α'ι άναβολαί πρός άποστολήν Επισκόπου. —  Ή  π,ρώτη έ'λευσις 
τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών Μελετίου στη Νέα Τόρκη. —  Τά μέλη τής ’Απο
στολής. —  'Η άρνησις τοΰ Χρυσοστόμου νά ιδεχιθή τήν δεσποτοποίησίν του μα
ταιώνει τά σχέδια. —  Τά πρώτ,α «άκροβολιστικά πυρά!» —  Ή  Ίπί τοΰ ζωτι
κού ζητήματος ιδιαίρεσις τοΰ Τύπου Νέας Τάρκης. —  «’Εθνικός Κήρυξ», «Ά- 
τλαντίς» 'και «Νομοταγής». —  Ή  Συνοδική Επιτροπεία. —  Αί συζητήσεις 
τής Ελληνικής Αποστολής μέ τούς Προτεστάντας. —  ’Ακαδημαϊκά λόγια 
«τοΰ άέρος». —  Τό μόνο κέρδος ήτο ή προαγωγή τοΰ Φιλελληνισμού. —  Ό  
Μελέτιος μέ τήν .αισιοδοξία του Ινόμιζεν δτι ιθά ήμποροΰσε νά ψαύση τά άστρα 
τήν νύκτα! —  Τό όνειρο τής δδρύσεως Ελληνικού ’Ορφανοτροφείου στη Νέα 
Τόρκη. —  Χιλιάδες δολλάρια «στό χαρτί». —  "Ενας άλλος «μεγάτιμος ευερ
γέτης». —  Τό καράβι μέ τά μηχανήματα διά τήν Μητρόπολη ’Αθηνών. —  Τό 
ρεζίλεμα. —  «Είπαμε, ξείπαμε!» —  Ή  πιθανή πίεισις σημαινόντων βασιλο- 
φρόνων. —  Αί δύο απογοητεύσεις τοΰ Ιεράρχου.

Τό έτος εκείνο (1918) πού ό πρεσβευτής Γεώργιος Ροΰσος, άρχισε τους 
θριάμβους του — καί διά τής παρουσίας του ενέπνεεν όλους μας εύηργετή'Θη 
πλουσιοπάροχα καί ιέστηρίχθη τό Έλληνώαιμε,ρικανιικό Ήμε;ρήσιο Εκπαιδευτή
ριο καί Οικοτροφείο τής Νέας ’Τόρκης, συνεπήχιθη δέ διά πρώτη φορά καί ή 
όργάνωσις των ’Αμερικανών φιλελλήνων υπό τό όνομα AM ERICAN H E L 
LEN IC  SOCIETY — ή Κυβέρνησις Βενιζέλαυ ιάπέιβλεψε καί πρός ενα άλλον 
ζωτικώταταν σκοπόν: Νά όργανωθή ή μέχρι τότε ορφανή Ελληνική Εκκλη
σία τής ’Αμερικής. Έπρόκειτο δηλαδή περί 'έγκαταστάσεως "Ελληνος Άρχιε-
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ρεως είς τόν Νέο Κόσμο καί περί τής κανονικής ταικτοποιήσεως τών εκκλη
σιαστικών .πραγμάτων τών Κοινοτήτων ιμας, τών οποίων ό αριίθμός ΰπερέβαινε 
τότε τάς διακοσίας. Είχαν περάση τριάντα περίπου χρόνια, άφ’ ότου ίδρύθη 
ή πρώτη Ελληνική Κοινό,της είς τήν Νέα 'Τόρκη, μετά τήν οποίαν —καί ιμέ 
τήν ραγδαίαν αΰξησιν τοΰ μεταναστευτικοΰ ρεύματος—· τό κοινοτικό μας συγ
κρότημα έπεξετάθη βαθμιαίως καθ’ ολην τήν Συμπολιτεία. Καθ’ ολα εκείνα 
τά προ τοΰ 1918 μακρά χρόνια έγίνοντο είς τήν Ελλάδα ατελεύτητες συζητή
σεις περί αποστολής είς τήν ’Αμερική Άρχιερέως διά νά κατορθωθή, επί τέ
λους, ή τακτοποίησις τής φαβερας είς τόν Νέον Κόσμον εκκλησιαστικής ανω
μαλίας. Καίτοι ή όλη κατάστασις — κατά τά πρώτα τριάντα χρόνια—  ήτο «χα
ώδης» έν τούτοις ή αποστολή 'Ιεράρχου προσέκρουσεν είς τόν βράχον τοΰ κομ
ματισμού τών πολιτευομένων τής μακρυνής πατρίδος ιμας. ’Εμεσολάβησαν καί 
τ ί πόλεμοι τοΰ 1897. Καί τοΰ 1912 καί 191)3. Καί ή κατά τό 1914 εκρηξις 
τής παγκοσμίου ανθρωποσφαγής, ή οποία άνεστάτωσε καί διήρεσε καί τόν 
ελληνικό κόσμο.

Τό 1918 ή Ελληνική Κυβέρνησις είχεν αίσθανθή τό μεγάλο παράπονο 
καί τό αίτημα τών ΰπερδιακοσίων χιλιάδων αποδήμων, όπως, επί τέλους, άπο- 
σταλή ένας ανώτερος πνευματικός άνθρωπος ένας άξιος τής υψηλής κλήσεως 
'Ιεράρχης ικανός νά όργανώση τήν επί τριάντα χρόνια ’Ορφανήν Εκκλησίαν 
τής Αμερικής καί νά τερματίση τήν επονείδιστη περίοδο τοΰ χάους. Καί τής 
ανομίας. Καί τής εντροπής.

’Έτσι, τό 1918, μάς ήλθεν άπό τάς ’Αθήνας ή Πενταμελής ’Εκκλησιαστική 
’Αποστολή. Ή λθεν αυτός οΰτος ό Μητροπολίτης Ά'θηνών καί Πάσης Ελλά
δος Μελέτιος Μεταξάκης. Τόν συνώδευαν τέσσαρες άλλοι. ’Ησαν ό τιτουλάριος 
Επίσκοπος Ροδοστόλου ’Αλέξανδρος, ό σοφός ’Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος 
Παπαδόπουλος, ό όποιος αργότερα εξελέγη ’Αρχιεπίσκοπος πάσης Ελλάδος, ό 
’Αρχιμανδρίτης ’Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, άπεσπασμένος τότε είς τό 'Υ
πουργείο τών Εξωτερικών διά τά έν γένει Εκκλησιαστικά ζητήματα, καθώς 
καί ό Καθηγητής Άμίλκας Άλεβιζατος. Αυτή ήτο ή επίσημος αποστολή που 
διέπλευσε τόν ωκεανό διά νά ρυθμίση τά ζητήμαιτά μας καί νά «μάς φέρη είς 
Θεογνωσίαν».

Άτυχώς όμως. Ή  εποχή εκείνη δέν φαίνεται ότι ήτο ακόμη κατάλληλη 
πρός ρύθμισιν τοΰ επί μακρά έτη σχολάζοντας Έκκλησιαστικοΰ ζητήματος. Ό  
γνωστός ’Εθνικός διχασμός πού άνεστάτωσε τό πανελλήνιο εΐχεν ακόμη επικίν
δυνες ρίζες μεταξύ τών Αποδήμων. 'Ημείς οί τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» έκά- 
μαμεν ό,τι δυνατόν διά νά ένισχύσωμεν τό άγιιον εργον. Άλλά οί άλλοι οί πο
τισμένοι μέ τήν χολήν κατά τών «προδοτών», οί τής αντιθέτου παρατάξεως 
οί όποιοι ήσαν υπολογίσιμοι άριθμητικώς ήρχισαν τά «άκροβολιστικά πυρά», 
πανέτοιμοι νά εφορμήσουν κατά τοΰ ‘ενδεχομένου «βενιζελικοΰ πραξικοπήμα
τος». Πανέτοιμοι νά κάμουν τά πάντα «Γη Μαδιάμ»!
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Ό  Μητροπολίτης Μελέτιος, ό όποιος διεκρίνετο καί διά τήν όξείαν άν- 
τίληψίν του, ιεβλεπε ότι δέν ήτο καί τόσον εύκολοι τό εγχείρημα. Έ ν τούτοις 
φιλοδοξούσε νά προχωρήση. Καί νά έγκαταστήση είς τήν ’Αμερικήν ’Αρχιε
πίσκοπον. Γνωρίζω οτι ήγωνίζετο νά πείση τόν ’Αρχιμανδρίτην Χρυσόστομον 
Παπαδοπούλαν νά δεχΌή τήν 'Υπάτην ’Αρχήν της έν Αμερική Ελληνικής 
’Εκκλησίας. Ή το  δέ έτοιμος, μέ συλλειπσυργία δύο· άλλων ξένων, αλλ’ όμο 
δόξων επισκόπων νά τόν χειροτονήση 'Ιεράρχην καί νά τόν έγκαταστήση είς 
τήν Νέαν 'Ύόρκην ’Αρχιεπίσκοπον της έν ’Αμερική 'Ελληνικής Εκκλησίας. 
Ή  όριστική όμως καί ή άμετάκλητος άρνησις τού σοφού Αρχιμανδρίτου έ- 
μαιταίωσε τά σχέδια τού Μητροπολίτου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος.

’Εάν έδέχετο τήν προσφερθείσαν τιμήν ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 
εύρίσκαμαι υπό τήν έντύπωση ότι ιθά ήτο δυνατόν νά καταστολή ή όξύτης τού 
φανατισμού (τών αντιθέτων. Διότι έγνώριζαν καί αυτοί, ιδιαιτέρως οί τής άλ
λης Ημερήσιας οτι ό σοφός ’Αρχιμανδρίτης 'Παπαδόπουλος είχε καί αυτά τά 
σπάνια χαρίσματα: Ή το  γλυκύς, καί πράος. Καί καλοκάγαθος. Καί ·φιΐλειρη- 
νικός.

Έπιστεύαμε καί ημείς οί τού «’Εθνικού Κήρυκος» ότι διά τήν περίοδο 
εκείνη τού εθνικού διχασμού ό καλοκάγαθος καί πράος εκείνος κληρικός ,θά 
ήτο ό πλέον κατάλληλος καί ό πλέον ιδεώδης νά ποιμάνη, ώς ’Αρχιεπίσκοπος, 
τούς χειμαζόμενους αποδήμους αδελφούς.

Κατόπιν τής οριστικής άρνησεως τού Χρυσοστόμου ό Μελέτιος έτροποποί- 
ησε τό πρόγραμμά του. Ήρκέσθη νά ίδρυση τήν «Συνοδικήν Επιτροπείαν» 
ώρισε δέ ώς προσωρινόν «’Επίτροπον» τόν τιτουλάριον ’Επίσκοπον Ροδοστόλου, 
μέ τήν προϋπόθεσιν ότι, έν καιρφ θά έκλεγή καί θά άποσταλή ό μέλλων ’Αρχιε
πίσκοπος Αμερικής Βορείου καί Νοτίου.

Ό  Μητροπολίτης ’Αθηνών Μελέτιος εύρε τήν ευκαιρία καί έμελέτησε τήν 
όλη κατάσταση. Άντελήφθη ότι παρ’ όλον τόν μετριοσμόν τής κατά τού νέου 
έν Έλλάδι βενιζε.λικ!ού καθεστώτος πολεμικής, ό ορμητικός Κεφαλλήν πατριώ
της Λημήτριος Θεοφιλάτας πού είχε ίδακήν του εφημερίδα, τόν «Νομοταγή» 
καί επηρέαζε τούς «αδιαλλάκτους οπαδούς» εξακολουθούσε νά φανα,τίζη μέ τά 
γνωστά συνθήματα «κατά τών αντιπάλων».

Τήν εποχή έκείνη ό 'Ιεράρχης τής Ελλάδος μετά τής ακολουθίας του έπω- 
φεληθείς τής ευκαιρίας έπεξέτεινε τήν αποστολήν του καί είς τούς Αμερικα
νικούς ’Εκκλησιαστικούς κύκλους. Ή  ’Αποστολή έπεκοινώνησε μέ Ή γέτας καί' 
μέ θεολόγους διαφόρων Εκκλησιαστικών 'Ομολογιών καί διεξήχθησαν παν- 
τοΐαι ιθεοιλογικαί συζητήσεις, ένδιαφέρουσαι. Είς τούς ’Αμερικανούς πού πρώτη 
φορά έβλεπαν είς τήν Νέαν 'Τόρκη "Ελληνα 'Ιεράρχη καί δή αυτόν τούτον 
τόν δυναμικό ’Αρχηγό τής εν Έλλάδι 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας έ
καμε βάθείαν έντύπωσιν ή ιέπιβάλλουσα ιμορφή καί ή σπινθηροβολία τού Με
λετίου. Έποχρελήθησαν τής ευκαιρίας νά πληροφορηθούν έν πάση λεπτοιμε-

5
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ρεία περί τών δογμάτων τής ’Ορθοδοξίας %αί περί τών 'βασικών διαφορών, 
πού τήν χωρίζουν άπό τήν Ρωμαϊκή Εκκλησία. Αί συζητήσεις περιεστράφησαν, 
ώς ήτο επόμενο καί περί τών .δογματικών αντιθέσεων, πού ύφίστανται μεταξύ 
τών διαφόρων Προτεσταντικών 'Ομολογιών καί τής ’Ορθοδόξου 'Ελληνικής 
Εκκλησίας, ή οποία διατηρεί άνόθευτην τήν Διδασκαλία καί τήν Παράδοση 
τών ’Αποστόλων. Έτονίσθη ακόμη ή πολυτιμότης τών φιλικών σχέσεων μεταξύ 
τής ’Ορθοδοξίας καί τών Προτεσταντικών Εκκλησιών καί ή «καλή θέλησις». 
'Η  συνεχιζόμενη, ώς έτονίσθη, έν πνεύματι Χριστού κατανόησις, θά όδηγήση 
μίαν ημέραν είς στενωτέραν προσέγγισιν. Μέ τήν εξασφάλιση δέ τής δογμα- 
τικής βάσεως τής άρχεγόνου Εκκλησίας θά έκπληρωθή τό ρηθέν «καί γενή- 
σεται μία Ποίμνη, είς Ποιμήν». Πρός τό ιδεώδες αυτό αποβλέπει ή Άποστο- 
λική Ελληνική ’Ορθόδοξος Εκκλησία, ή όποια άδιαλείπτως προσεύχεται «υπέρ 
τής τών πάντων ένώσεως». ’"Ησαν λόγια ακαδημαϊκής σημασίας. "Ήτο ώραία 
ή εκατέρωθεν άβρότης. Καί ή άλληλαεκτίμησις. ’Από τάς ακαδημαϊκής σημα
σίας συζητήσεις έκείνας έξεπήγασεν, ώς θετικό κέρδος, ή θερμοτέρα αγάπη 
τών ’Αμερικανών πρός τήν ήρωϊκήν Ελλάδα καί ή συμπάθεια πρός τήν μαρ
τυρική Εκκλησία αυτής.

Οί Προτεστάνται είχαν μαγευθή άπό τήν προσωπικότητα τού Ηγέτου 
τής έν Έλλάδι Εκκλησίας. ’Ιδιαιτέρως δέ ό M oderator τής εν Αμερική 
Πρεσβυτεριανής ’Εκκλησίας — αρχοντική μορφή ’Ολυμπίας ,μεγαλοπρεπείας— 
έπεδοτψίλευσε έξαιρετικας τιμάς ώς καί περιποιήσεις πρός τόν Μελέτιον καί 
τήν ύπ’ αυτόν ’Αποστολήν.

Πρέπει νά προσθέσω εδώ καί μερικά ανέκδοτα σχετίζόμενα μέ τό πρό- 
σωπον τοΰ .παρεπιδημούντος 'Ιεράρχου καί μέ τούς ομογενείς τής Νέας 'Τόρ
κης. Ό  ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι ’Εκκλησίας, ό όποιος διεκρίνετο καί διά τήν 
άπέραντην αισιοδοξία πού ένόμιζε δέ ότι τήν νύχτα, ήμπορούσε νά απλοί)ση τά 
χέρια του καί νά ψαύση τά άστρα ! —©δοκίμασε δυο άποιγοητεύσεις άπό τόν 
Ελληνισμό τής ’Αμερικής. Έβιάζετο νά έπιστρέψη είς τάς ’Αθήνας. ’Ολίγες 
ημέρες π.ρίν τής άναχωρήσεώς του Εμαθε ότι είς τήν περιφέρεια W hite Plains 
τής Νέας 'Τόρκης υπήρχε ένα ηγεμονικό πολυώροφο κτίριο, κατάλληλο διά 
’Ορφανοτροφείο. Έπήγε καί τό είδε συνοδευόμενος άπό καμμιά δεκαπενταριά 
«διακεκριμένους καί ταλαντούχους ομογενείς». 'Όλοιι ένθουσιάσθησαν τόσον 
.πολύ ώστε εγινεν έπί τόπου έρανος, όχι, δυστυχώς «τοις μετρητοΐς», άλλά μέ 
«υποσχέσεις» αρκετών δεκάδων χιλιάδων δολλαρίων. Τά όσα Έλαβαν έκεϊ χώ
ραν μαζί μέ τόν κατάλογον τών «υποσχέσεων» έδημασιεύθησαν ©ίς τόν «Εθνι
κόν Κήρυκα», ό ίδιος δέ ό Μητροπολίτης Μελέτιος έτηλεγράφησε καί πρός 
τόν Πρωθυπουργόν Βενιζέλον τό χαρμόσυνο γεγονός τής έξασφαλίσεως τής 
αγοράς τού επιβλητικού Μεγάρου όπου θά στεγασθούν τά όρφανά τής Πα
τρίδας. Άτυχώς ομως. Αυτού (τού Μητροπολίτου) ιάναχωρήσαντος έν σπουδή 
δέν Εγινε τίποτε. Αί χρηματικοί δηλώσεις χιλιάδων δολλαρίων Εμειναν «στο
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χαρτί». Καί όλη εκείνη ή ωραία ύπόθεσις έσβυσε. Έάν όμως άπεφάσιζεν δ ' Ι 
εράρχης νά παρατείνη τήν διαμονή του επί ένα ακόμη μήνα ασφαλώς θά έ μα
ζεύονται τά χρήματα καί 0ά έγίνετο ή αγορά τοΰ Ηγεμονικού Κτιρίου. Αυτή 
ήτο ή πρώτη άπογοήτευσις τήν οποίαν ήσθάνθη δ Μελέτιος, όταν έπέστρε/ψεν 
είς τάς ’Αθήνας καί έπληροφορήθη οτι τό «χαρτί» τών .δηλώσεων το πήρε δ 
άνεμος καί έξηφανίσθη.

’Αλλά, έν συνεχεία ήσθάνθη .είς τάς ’Αθήνας καί δευτέραν έξ Αμερικής 
άπογοήτευσιν. ’Ιδού περί τίνος έπίρόκειτο. Τήν παραμονήν τής έκ Νέας 'Τόρ- 
κης άναχιορήσεως δ ιδρυτής τού «’Εθνικού Κήρυκος» «Στιβαρός Πελοποννή- 
σιος» ώργάνωσε πρός τιμήν τού 'Ιεράρχου τιμητικόν Δεΐπνον είς τήν ώραίαν 
αίθουσαν τού Beaux A rts. Πρός τήν υμήγυριν ώμίλησεν ό 'Ιεράρχης καί 
έτόνισεν δτι ή ιέκπροσωπούσα τήν Ελληνική ’Εκκλησία Μητρόπολις Αθηνών 
έχει απόλυτον ανάγκην, ενός .συγχρονισμένου Τυπογραφείου, πλουτισμένου μέ 
δλα τά απαιτούμε να, πιεστήρια καί άλλα μηχανήματα, διά νά τυπώνω νται αί 
'Ά γιαι Γραφαί, περιοδικά καί εποικοδομητικά θρησκευτικά καί κοινωνικά 'συγ
γράμματα διά τή χριστιανική μόρφωσι .καί τήν άναγέννησι τού Ελληνικού λαού. 
Έφρόντισε δέ δ 'Ιεράρχης καί είχε μαζί του 'φωτογραφίες όλων τών μηχανη
μάτων, καί ιέπεδείχθησαν είς τούς συνδαιτυμόνας. Ένθουσίασθείς τότε ένας εκ 
τών παρόντων, ό φιλοβασιλικός μακαρίτης 'επιχειρηματίας (Σ .Σ .)  ήγέρθη 
καί είπε: «Σεβασμιώτατε, δλα αυτά τά μηχανήματα, αξίας $ 50.000 αναλαμ
βάνω νά τά πληρώσω εγώ. Είναι έτοιμα καί 0ά τά φορτώσω διά τόν Πειραιά 
τό αργότερο μετά δύο εβδομάδες. Ενθουσιασμένος καί δ 'Ιεράρχης έστειλε 
καί ,δεύτερο τηλεγράφημα είς τάς ’Αθήνας καί ανήγγειλε τό νέο χαρμόσυνο 
γεγονός. ’Αλλά καί διά τό δεύτερο αυτό ζήτημα ίάπεδείχθη δτι «τά καρύδια 
ήσαν κούφια!». Ό  ’Αρχιεπίσκοπος έπιστρέψας είς τάς ’Αθήνας έτηλεγράφη- 
σεν είς ένα έμπιστον φίλον του καί τόν παρακαλούσε νά τού άναγγείλη τηλε- 
γραφικώς, .πότε ακριβώς θά ψθάση, κομίζον τά μηχανήματα είς τόν Πειραιά 
τό καράβι διά νά παραληφθούν τά πολύτιμα δώρα έπισήμως καί μέ αγιασμόν 
επί τού πλοίου. ’Αλλά τά δώρα εκείνα, διά τά όποια έγινε καί δημοσιογραφικός 
θόρυβος, εξυμνητικός διά τόν «γενναιόφρονα Έλληνία», ©σκάλωσαν. Μιά διμε- 
λής επιτροπή έπήγε νά πληροφορηθή από τόν μεγάτιμον δωρητήν τήν ακριβή 
χρονολογίαν τής άναχωρήσεως τού καραβιού, τού κομίζοντας τήν πολύτιμην 
λείαν. Άλλά ό κύριος μεγάτιμος είπε μέ κυνισμόν: «Μά τί, άστειεύεσθε; ’Έ 
χουμε καιρό γιά τέτοια πράγματα;»

— Μά ή -επίσημη δωρεά σας ή δποία διελαλήθη είς τό πανελλήνιο τί θά
γίνη;

— ’Ωχ, αδελφέ, άστειεύεσθε; Είπαμε ξείπαμε! Μή χάνετε τόν καιρό σας!
Καί δέν «κοκκίνισε διόλου!
'I I  πιθ ανώτερη «εξήγησες αυτού τού «φιάσκου» είναι ότι «δ μεγάτιμος δω

ρητής» έπιέσθη από ισχυρούς δμόφρονάς του διά νά ματαιωθή ή πρός τόν



68 f  ΟΡΩΘΙιΕΡΕΩΣ Δ. ΙΚΑΑΑΙΜΑΧΟΥ

«Βενιζελίικόν» ’Αρχιεπίσκοπον Αθηνών έξαγγελθεισα ιμ έ  πάταγον μεγάλη 
δωρεά.

Μέρος Δωδέκατον

‘Ο έξόριστος 'Αρχιεπίσκοπος Άδηνών 
πού κατέφυχε στην 'Αμερική

Ή  νέα τραγωδία στήν Ελλάδα πού Ιπηρέαζε καί, τούς έν ’Αμερική άδελ- 
φούς. —  Ή  ιστορία τοΰ Έλληνοαμερικανικου Τύπου είναι καί ή ιστορία τών 
ξενητεμένων. —  Αί έκλογαί τοΰ Νοεμβρίου 1920 πού έκρήμνισαν καί τό έλ· 
ληνικο μεγαλούργημα. —  Τό μήνυμα τοΰ Ράλλη μέσψ χωροφύλακος «νά κρη- 
μνιστή καί νά τσακιστή άπό τή Μητρόπολη» ό ’Αρχιεπίσκοπος τής Ελλάδος!
—  Ό  έκδιωχθείς Ιεράρχης ήλθε στη χώρα τής Ελευθερίας δπου δέν ύπάρχει 
«βούρδουλας!». —  Ή  θαυματουργική δράσις τοΰ Μελετίου στήν ’Αμερική. — 
"Ιδρυσεν άμέσως Ιερατική Σχολή, ταμείο Φιλανθρωπίας, περιοδικό Εκκλη
σιαστικό καί ήτοιμάζετο νά πυργώση καί ’Ορφανοτροφείο. —  Συνεκάλεσε καί 
Κληρικολαϊκή Συνέλευση πρός δργάνωσιν τής ’Εκκλησίας. —  Ή  άντίδρασις 
τής Τεράς Συνόδου τής Ελλάδος. —  Ή  άποστολή του Δεσπότη τής Σπάρτης 
στη Νέα Ύόρκη. — Έπισημοποίησις τής έκκλησιαστικής διαιρέσεως έν ’Α
μερική. —  Ό  χαρακτήρ τοΰ Τεράρχου τής Σπάρτης. —  Άθρόαι χειροτονίαι.
—  «Δέος» εμπρός είς τόν «Κολοσσόν!» —  Ή  ιστάσις τοΰ Έλληνοαμερ:κανίκοΰ 
Τύπου. —  Ό  Μελέτιος εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης. —  'Η έξαπολυ- 
θεΐσα κατά τής έν ’Αμερική ’Εκκλησίας καί τής όμογενείας μεγάλη συμφορά.

Σάς είπα οτι ή ιείς τήν ’Αμερική έλευσις τοΰ Άρχηγοΰ τής έν Έλλάδι 
Εκκλησίας Μελετίου (1918) 6 οποίος διέπλευσε τόν Ωκεανό διά νά οργάνωση 
τήν Εκκλησίαν τής Αμερικής και νά έγκαταστήση ’Αρχιεπίσκοπο·, δέν εφερεν 
αποτέλεσμα. Διότι ήρλήθη τήν 'θέσιν 6 σοφός ’Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος 
Παπαδόπουλος. "Ητα εύλογη ή άρνησίς του, έφ’ δσον ούτος είχε δύο περιφα
νείς 'θέσεις. Ή το  διευθυντής τής Ριιζαρείου Σχολής και ταυτοχρόνως Καιθη- 
γητής τοΰ Πανεπιστημίου. Τό 19.23 έξελέγη καί ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί 
πάσης 'Ελλάδος καί αργότερα μέλος τής Ελληνικής ’Ακαδημίας. Ένόμιζεν οτι 
στήν ’Αμερική 'θά πήγαινε χαμένος. Μετά τήν άρνησιν δ 'Μελέτιος ήρκέσθη νά 
ίδρυση «Συνοδικήν ’Επιτροπείαν» καί άφησε προσωρινώς, ώς ’Επίτροπον τόν 
τιτουλάριοι ’Επίσκοπο Ροδοστόλου. Έσκέπτετο δέ δ Μελέτιος νά ξανάλθη στήν 
’Αμερική διά νά ολοκλήρωσή τήν όργάνωσιν τής έδώ Εκκλησίας μας. Πρά
γματι δέ ήλθε καί πάλιν. ’Αλλά ήλθεν υπό διαφορετικάς συνίθήκας.

Πρέπει νά ξανατονισθή δτι κατά τήν εποχήν εκείνην τοΰ ’Εθνικού Διχα-
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σιμού παν ο,τι έγίνετο στήν Ελλάδα ξεσποΰσε καί στον Ελληνισμό τής Α με
ρικής. Φυσικά Ιδέ «ξεσποΰσε» προ παντός, στον Έλληνοαμερ ικανικό Τύπο, δ 
όποιος τήν εποχή εκείνη επηρέαζε τήν υμογένεια πολύ περισσότερο παρά είς 
τά μετά ταύτα χρόνια. Δι’ αυτόν δέ τόν λόγον τά όσα διεδραματίσθησαν στήν 
Ελλάδα καί στήν Αμερική ήσαν άρρήκτως συνδεδεμένα καί μέ τήν ιστορία 
τοϋ Έλληνοαμερικανικοϋ Τύπου.

Ό  ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Μελέτιος ήλθε διά δεύτερη φορά στήν ’Α
μερική, διότι εξερράγη είς τήν Ελλάδα νέα ιθύελλα. Ή  (θύελλα παρέσυρεν εις 
τήν δίνην καί τήν έν ’Αμερική δμογένειαν, φυσικά δέ καί τόν Έλληνοαμερ ικα- 
νικό Τύπο. Ή  ιθύελλα εκείνη ή όποία ειχεν εύρύνη καί πάλιν τόν Εθνικόν Δι
χασμό, είχε ρημάξη καί τάς Κοινότητάς ιμας καί τό εκκλησιαστικό μας συγκρό
τημα επί άλλα δέκα ολοκληρία χρόνια. ’Έλαβε ιδέ τό ρήγμα εκείνο τόν χαρα
κτήρα εμφυλίου — θά ελεγα—  εκκλησιαστικού καί κοινοτικού σπαραγμού, κατά 
τά έτη 1923— 1930, έξ αίτιας αυτού τούτου τού Πατριάρχου Μελετίου. 'Υ
πήρξε ν ούτος στενός φίλος ιμας καί ομοϊδεάτης καί ένθεος είς κοινούς (εθνι
κούς αγώνας. 'Ως Πατριάρχης έβουλεύθη νά οργάνωση τήν Εκκλησίαν τής 
’Αμερικής μέ «βενιζελικά στελέχη». Μέ «Βενιιζελικούς ’Επισκόπους». Είχομεν 
άντιταχθή τότε σφοδρότατα διά νά προλάβωμεν τό ιμέγα αδίκημα πού μάς 
εκαμεν. ’Αδίκημα κατά τού Ελληνισμού τής Άμερακής. ’Αδίκημα πρός ανα
τροπήν τού προγράμματος τού «’Εθνικού Κήρυκος», δ οποίος έμάχετο ιμέ απο
φασιστικότητα (διά τήν γενική είρήνευσι τών έν φρικτή άλληλομαχίφ εξαντλού
μενων αποδήμων αδελφών.

Άλλ’ ας προχωρήσω. "Ύστερα άπό τάς έν Έλλάδι έκλογάς τής 1ης Νο
εμβρίου 1920, αί δποΐαι πραεσήμαιναν καί τό κρήμνισμα τού μεγαλουργή- 
ματος τής «Μεγάλης 'Ελλάδος τών Δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασσών», 
δ συμπρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης έστειλε μέ κάποιον χωροφύλακα ένα 
ελληνοπρεπούς εύλαβείας σημείωμα πρός τόν Μητροπολίτην ’Αθηνών καί πά
σης Ελλάδος Μελέτιον καί τόν διέτασσε «νά τσακιστή καί νά κρημνιστή άπό 
τό Μητροπολιτικό Μέγαρο!» Νά κρημνισθή αυτοστιγμεί! Ταλαίπωρη Εκκλη
σία. Ταλαίπωρη 'Ελλάδα!

’Έτσι δ ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι ’Εκκλησίας, χωρίς νά τού δοθή καν και
ρός νά περιμαίζέψη «τά ναυάγια» εύρέίθη έξω άπό τά όρια τής Ελλάδος. Ε ξό 
ριστος. Έτράβηξε πρός δυσμάς. Καί εύρέίθη είς τήν ’Αγγλία. "Ύστερα άπό 
μερικές εβδομάδες πήρε τό καράβι τής ξενητειάς καί ήλθε στήν κοσμόπολη 
τής Νέας 'Ύόρκης. "Οταν εφθασε στον λιμένα «βούρκωσαν άπό συγκίνηση, τά 
μάτια του άτενίζοντας τό κολοσσιαίο "Αγαλμα τής Ελευθερίας. Καί έδόξασε 
τόν Θεόν!

Είς τήν 'Ελλάδα, μετά τήν βιαίαν έξωσι τού νομίμου καί κανονικού ’Αρ
χηγού τής Εκκλησίας, ή Κυβέρνησις Ράλληι—Γούναρη έπανέφερε τήν Χρι
στιανική έκείνη Ηγεσία — πού «πίστευε στον Σταυρώθέντα Λυτρωτή—  ή δ-
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ποια «έν μέσω Είκοστφ Αΐώνι» (οργάνωσε χριστιανοπρεπώς τό θεαματικώτατο 
εκείνο «’Ανάθεμα» στον «Προδότη!» ~Ησαν τά γνωστά είδωλολατρικά καρνα- 
βαλικά οργιά εντροπής στήν Πυραμίδα τού ’Αναθέματος καί τά πετροβολή
ματα των όχλων, υπό τάς ευλογίας τών παρισταμένων καί συμμετεχόντων εις 
τήν ακολασίαν μεγαλόσχημων εκπροσώπων τού Σταυρωθέντος Λυτρωτού!

Ό  'βιαίως έκδιωχθείς 'Ιεράρχης πού κατέφυγε στην ευλογημένη χώρα 
τής ’Ελευθερίας έκαμε δηλώσεις είς τόν αμερικανικό καί ελληνικό κόσμο ότι, 
εμποδιζόμενος από τό έν Έλλάδι πολιτικό καθεστιος νά εξάσκηση τά έκεΐ ποι- 
μαντορικά του καθήκοντα, ήλθε νά τά έξασκήση είς τό ποίμνιό του έν Α με
ρική. Παρέλειψε, καίτοι έπνίγετο από οδύνη, νά πρόσθεση δη  εδώ -στήν ’Α
μερική δέν ισχύει ό «βούρδουλας» τού Ράλλη! ’Έτσι καίθώριισε σαφώς τήν έν 
’Αμερική παραμονήν του ό ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι ’Εκκλησίας, υπό τήν ο
ποίαν ύπήγετο τότε καί τό ελληνορθόδοξο ποίμνιο τού Νέου Κόσμου. Ήλθεν 
ώς νόμιμος καί κανονικός ’Αρχηγός. Κατά τούς ολίγους μήνας πού ©μείνε μαζί 
μας ό ’Αρχιεπίσκοπος τής Ελλάδος ανέπτυξε δράσιν, καταπληκτικήν. Ραγ- 
δαίαν. Τό μεγαλύτερο μέρος τών Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων προσεχώρησε 
παρά τό πλευράν του. Συνεκάλεσεν είς Γενικήν Συνέλευσιν τούς έκπροσώπους 
τών Κοινοτήτων. Λαϊκούς καί κληρικούς. Ή  παρουσία τευ ένεθουσίαζεν. ’Ε
νέπνεε. Καί ήχμαλώτιζε. Συνεζητήθησαν τότε καί έψηφίσθησαν τά σημαντι- 
κώτερα ζητήματα πρός όργάνωσιν καί ρύθμισιν τών έν ’Αμερική έκκλησιαστι- 
κών πραγμάτων. Ό  καταπληκτικός ©κείνος 'Ιεράρχης «τής πύρινης ένεργείας» 
προέβη είς τήν άμεσον ίδρυσιν τής 'Ιερατικής Σχολής τού «'Αγίου Αθανα
σίου» στήν Άστόρια. Έξησφαλίσθησαν καί τά μέσα τής συντηρήσεως τού 
ιερού ©κείνου ιδρύματος. 'Όλοι οί κληρικοί έψηφίσαμεν ένθουσιωδώς νά προ 
σφέρωμεν, ό καθένας, εκατό δολλάρια κάθε χρόνο διά τήν λειτουργία τής 
Σχολής. Ο ί έχοντες τόν καιρόν καί τά προσόντα άνελάβομεν καί τήν δωρεάν 
διδασκαλίαν. Είς εμένα ειχεν άνατεθή ή έδρα τού Ρωμαϊκού καί τού Βυζαν
τινού Πολιτισμού. 'Όλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, προσέφεραν τήν συμιβολήν των. 
'Τλικώς καί ηθικώς. Καί πνευματικώς. Είναι περιττόν νά ξανατονισθή οτι ό 
Έλληνοαμερικανικός Τύπος ευρέθη διχασμένος. Ό  «’Εθνικός Κήρυξ» έπε- 
στρατεύΟη ιμέ όλες του τις .δυνάμεις υπέρ τής πρώτης έν ’Αμερική Έλληνορ- 
θσδόξου Ιερατικής Σχολής καί διά τό όλο, πρός άναγέννησιν, μεγαλεπήβσλο 
διάγραμμα τού Μελετίου. Ό  Τύπος τής αντιθέτου παρατάξεως ήρχισε «πυρά 
άκροβολιστικά», ώς προμηνύματα τών μετά ταύτα «άσφυξιογόνωι» καί «δη
λητηρίων».

Έ ν συνεχείς* 6 Μελέτιος ίδρυσε καί Ταμείο Πτωχών καί γενικής φιλαν
θρωπίας. 'Ίδρυσε καί τό πρώτο επίσημο όργανά τής ’Εκκλησίας ’Αμερικής, 
τόν «’Εκκλησιαστικό Κήρυκα» έβδομαδιαΐο δημοσίευμα, άρτιο, ολοζώντανο. 
Ταυτοχρόνως, δ ανήσυχος έκείνος δημιουργικός 'Ιεράρχης, πού δέν έγνώριζε 
τί θά εΐπή άνάπαυσις, ήρχισε διαπραγματεύσεις καί διά τήν ιδρυσι ’Ορφανό-
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τ ραφείου. Είς τάς παραμονάς τών (διαπραγματεύσεων πρός άμεσον έγκατά- 
στασιν ’Ορφανοτροφείου εφθασε τό άγγελμά οτι ο εξόριστος 'Ιεράρχης έξε- 
λέγη Οικουμενικός Πατριάρχης.

Πρέπει νά σημειωθή ότι, άμα έγνώσίθη. εις τήν Ελλάδα ότι ό εκβληθείς 
από τήν Μητρόπολιν —μέ τόν «βούρδουλα» τοΰ Ράλλη—  Ιεράρχης «ένέσκη- 
\1>εν» είς τήν ’Αμερική καί ήρχισε ραγδαίως «ό ιάλητήριος» τό αναδημιουργικό 
έργο του — είχαν συνταραχθή σφόδρα οί «άγιοι έν Χριστώ αδελφοί», οί γνω
στοί τοΰ «Θεατρικού ’Αναθέματος», όργανωταί. Συνταραχθέντες δέ εσπευσαν 
καί άπέστειλαν είς τήν ’Αμερική, πρός αντιπερισπασμόν, τόν 'Ιεράρχην τής 
Σπάρτης σεβ. Γερμανόν Τρωϊάνον, ώς αντιπρόσωπον τής Ίεράς Συνόδου. 
Ό  Τρωϊάνος ήτο πολύ μορφωμένος κληρικός. Είχε σπονδάση καί είς τήν Γερ
μανία. Καί ήτο προικισμένος μέ αρκετά χαρίσματα. Τό κήρυγμά του ήτο γερό. 
Συγχρονισμένο. Φωτεινό. Ό  αντιπρόσωπος τής 'Ιεράς Συνόδου δέν «στερείτο 
διοικητικής ίκανότητος. Είχε καί «κόμμον σένς» — «κοινόν νοΰν»—  πράγμα 
τόσον άπλό οσον καί σπάνιο πολλές φορές.

'Όταν εφθασε στή Νέα 'Τόρκη έστησε τήν έδρα του καί τό Γραφείο του 
είς ενα δωμάτιο τής ’Εκκλησίας τοΰ Εΰαγγελισμοΰ. ’Από έκεΐ διηύθυνε, αθό
ρυβα όμως, τό αραιωμένο ποίμνιο «τών οπαδών». Ή  παλαιά έκείνη εκφραστική 
ρήτρα: «ίλάθε βιώσας» 'έχαρακτήριζε τήν ποιμαντορία τοΰ ’Επισκόπου τής Σπάρ
της. ’Έξυπνος άνθρωπος ό Τρωϊάνος —'πού ασφαλώς προησθ άνετο τό «τί μέλ
λει γενέσθαι» στο άντισυμμαχικό, τό ανώμαλο κυβερνητικό καθεστώς τών ’Α
θηνών—  έδειξε τήν σωφρονεστερη διαγωγή απέναντι τοΰ Μελετίου πού είχεν 
ένθρονισθή καί ώς κατακτητής, είς τάς καρδίας τών έν ’Αμερική αποδήμων 
αδελφών. «Τσιμουδιά», λοιπόν, δ σεβασμιώτατος κύριος «λάιθε βιώσας» απέ
ναντι τοΰ Κολοσσού. Τόν Αεσπότη τής Σπάρτης σάν νά έφαίνετο οτι τόν είχε 
καταλάβει τό αίσθημα τοΰ «δέους». Τό μόνο κακό πού ιθά ήμποροΰσε κανείς 
νά καταλογίση είς βάρος τοΰ Τρωϊάνου ήτο τοΰτο: οτι άτυχώς πραέβη είς ά- 
θρόας χειροτονίας, ό αθεόφοβος. Χειροτονίας 'Ιερέων χωρίς νά πολυεξετάζη 
έάν οί υποψήφιοι οί κύπτοντες τόν 'αυχένα διά νά έπέλθη ή χάρις τοΰ Πανα
γίου Πνεύματος ήσαν αμαθείς καί αργόσχολοι. Ό  κατά τά άλλα αξιόλογος 
σεβ. Γερμανός Τρωϊάνος όταν μάλιστα εφθασε τό τηλεγραφικό άγγελμα ότι δ 
Κολοσσός, δ Μελέτιος έξελέγη διά νά καθέξη τόν Οικουμενικόν Θρόνον, ήρ- 
χισε νά περιμαζεύη τις βαλίτσες του. ’Επί πολλούς μετά τοΰτο μήνας σάν νά 
εύρίσκετο «επί ποδός», υπό ατμόν, άναμένων διαταγάς έξ ’Αθηνών, καί έφη- 
συχάζων. , . .

Πρέπει νά προστεθή. ότι ή έλευσις είς τήν ’Αμερικήν τοΰ σεβ. Γερμανού 
Τρωϊάνου, 'Ιεράρχου πού είχεν ανεπτυγμένο τό «κόμμον σένς» συνετέλεσε πολύ 
ώστε νά μή έκτροχυασθή δ τής βασιλόφρονος μερίδας έλληνοαμερικανικός τύ
πος μέχρι βαθμού υβριστικής ακολασίας κατά τοΰ Μελετίου, τόν όποιον ένίσχυε 
«πανστρατιά» ό «’Εθνικός Κήρυξ» πού ήτο «τών εξόριστων καί τών προδοτών
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ύπέρμαχος» κατά τήν άβράν γλώσσαν τών αντιπάλων. Μέ τόν ερχομό τοΰ 
Τρωϊάνου ώς αντιπροσώπου τής Ίεράς Συνόδου ό όποιος εστάλη νά Αντιμε
τώπιση τόν Μελέτιον' τόν καταχτητήν τών καρδιών ιμεγίστης μερίδας τών απο
δήμων αδελφών, εΐχεν &πισημαποιη(θή ή διοικητική διαίρεσις τής έν ’Αμερική 
Ελληνικής Εκκλησίας. Έχωρίσθη καί τό ποίμνιο. Είς «πρόβατα» καί είς «ερί
φια». Τό κακό όμως αυτό εΐχεν οπωσδήποτε καί κάποια σημεία αγαθά ή 
έλαφρύντικά. Διότι ησύχασαν κάπως οί ιφανατικοί, οί ασεβώς έπιτιθέμενοι διά 
τοΰ τύπου κατά τοΰ Μελετίου, «τοΰ οπαδού τοΰ προδότη!» Εΐχον καί αυτοί, 
Ιεπί τέλους τόν ίδΐκόν τους Εκκλησιαστικό αρχηγό, τόν Σπάρτης Γερμανόν. 
Καί ήμασταν οπωσδήποτε ολίγον ήσυχοι δλοι μας μέ τόν καθορισμό τοΰ ποι
μνίου είς «ερίφια» Ιε'ξ (αριστερών καί ε'ίς «πρόβατα» έκ Ιδεξιών.

’Ίσως ιθά πρέπει νά προσθέσω καί ένα ανέκδοτο, χαρακτηριστικό τής 
απέραντης αισιοδοξίας καί τών σκέψεων τοΰ Μελετίου. 'Όταν ίδρύθη ή Ι ε 
ρατική Σχολή, είχε γίνει τό πρώτο πείραμα μιας καταπληκτικής εφευρέσεως. 
Τοΰ ραδιόφωνου. Μιά επίσημος εορτή πού 'έτελέσθη είς τήν Ούάσιγκτων, μέ 
λόγους καί μέ μουσικό πρόγραμμα εΐχίε μεταβιβασθή ευκρινέστατα είς τήν 
Νέα 'Τόρκη. Σχετικώς μέ τό καταπληκτικό εκείνο πείραμα καί μέ τις δυνα
τότητες πού είχε νά άκούωνται οί ομιληταί, άπό τήν Νέα 'Τόρκη, επί παραδεί- 
γματι, αυτοστιγμεί άνά τήν ύφήλιαν, έγραψα ένα άρθρο πού έδημοσιεύθη 
είς τόν «Εκκλησιαστικό Κήρυκα» πού ΐδρυσεν ό Μελέτιος. Μόλις τό έδιάβασε, 
ενθουσιάστηκε διά τήν καταπληκτική έφεύρεσι καί είπε: «(Μνήσθητί μου Κύ
ριε! Έλύθη τό οικονομικό πρόβλημα τής 'Ιερατικής μας Σχολής. Μιά μέρα 
θά στηθή τό 'θαυμαστό αυτό μηχάνημα είς τήν Θεολογική Σχολή τών Ά- 
ίθηνών. Καί αί διδασκαλίαι τών έκεΐ σαφών Καθηγητών μας θά άκούωνται 
αυτοστιγμεί άπό τούς Ίεροαπουδαστάς τής Σχολής μας. Έλύθη λοιπόν τό 
πρόβλημά μας. Δόξα νά έχη ό Κύριος!» Ό  Μελέτιος ώραματίζετα διαρκώς. 
Μέ τήν απέραντη αισιοδοξία πού τόν εχαρακτήριιζε, ένόμιΐζεν δα  θά ήμποροΰ- 
σε τη νύχτα νά άπλώση τά χέρια του καί νά ψαύση τά άστρα!

Μέρος Δέκατον Τρίτον
-·* *·

Στήν Ευρώπη μέ τόν τραγικό Οικουμενικό Πατριάρχη1

Τιμαί έν Αμερική πρός τόν νεοεκλεγέντα Οικουμενικόν Πατριάρχην. — 
Έπιστράτευσις τής ’Αμερικανικής Λέσχης τών Κληρικών. —  Έπιστράτευσις 
καί τής 'Ομοσπονδίας τών ’Αμερικανικών Εκκλησιών τής Μείζονος Νέας Τ 
όρκης. —  Άπονοαή τίτλου Επιτίμου Διδάκτορος άπό τό New York 
U niversity. — Χρυσά κλειδιά κ.τ.λ. —  Ό  «Μινώταυρος» στή Σύρο πού 
κατάπινε τηλεγραφήματα!! —  Ό  διάπλους του ’Ατλαντικού. —  Ή  πατριαρ

1. Βλ. «Θρακικά» Τόμος 38ος «Διδάγματα άπό τήν Εθνικήν Διχόνοιαν» Πρω- 
θιερέως Δ. Καλλιμάχου.
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χική λειτουργία στο Αονδΐνον. —  Ή  «απεργία» τών έκεΐ κληρικών μας καί 
τών «βενιζελικών» Άγγλοελλήνων παραγόντων τοΰ Ναοΰ. —  Τό δραμα της" 
έπικειμένης εθνικής καταστροφής. -— Ό  Βρεττανός Πρωθυπουργός μάς έξή- 
γησε γιατί «θά φύγωμεν από τήν Μικρά Άσία!» ·— Οί επίσημοι Γάλλοι κρι- 
ταί μάς έθανάτωσαν. —  Μάς είπαν, σάν αιματηροί χασάπηδες, δτι «θά φύγω
μεν καί από τήν Θράκη!» -— Τό θρηνητό τοΰ Πατριάρχη εμπρός είς τήν κλει
στή τήν βουβή Πύλη τής φρικτής Αγχόνης! —  «Τόπος δΓ δλους είς τόν Γολ
γοθά!» —  Ή  διανομή «τών λαφύρων». —■ Τό δράμα τής έν Αμερική Ε λλη
νικής Εκκλησίας. —  Ή  τύχη εκείνων πού κρατοΰν «πέννα Ιεραποστολής». — 
Ή  λαμπάδα πού φωτίζει, άλλά καί λυώνει ή ιδία! —  «'Ο χρυσορρόας Πακτω
λός τής ’Αμερικής». —  Ή  νέα φρικτή θύελλα τοΰ αλληλοσπαραγμού στόν Νέο 
Κόσμο. —  Ή  «Εθνικός Κήρυξ». —  Σελίδες ηθικών ήρωϊσμών.

Ή  ίέκλογή .τοΰ μεγαλοπράγμονος Μελετίου ώς Οικουμενικού Πάτριά ρ- 
χου, ενώ από γενικής άπόψεως ήτο συμφέρουσα .διά τήν Εκκλησίαν καί τό 
χειμαζόμενον τότε ’Έθνος, υπήρξε ,μεγάλη συμφορά δι’ ημάς τούς έν ’Αμε
ρική αποδήμους. 'Ομιλώ δέ περί μεγάλης συμφοράς, διότι ό νέος Πατριάρ
χης, ό στενός φίλος μας καί συμμαχητής, μάς εξαπέλυσε τήν φοβερωτέραν 
θύελλαν έν Αμερική. Θύελλαν αλληλοσπαραγμού καί διαίρεσε ως, πού μάς 
έρήμαξαν εν άλληλαμαχία επί μακρά έτη μέχρι τού 19ι30, οπότε εστάλη ώς 
Έ ξαρχος ό Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός, ό όποιος, καίτσι αντιμετώ
πισε τήν προδοσίαν καί τήν διαβολήν καί τήν παρασπονδίαν καί παντός εί
δους δολοπλοκίας καί τάς μηχανάς τού πονηρού, κατώριθωσε τέλος νά ξερρο 
ζώση τήν εθνολέτειρα εκκλησιαστική διαίρεσι καί νά μάς χαρίση τήν γα
λήνη. Τό κατόρθωσε δέ, διότι —  ώς έτόνισεν είς τήν πρός τήν Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν ’Έκθεσίν του —  εΐχε παρά τό πλευρόν του, ώς αποφασιστικόν 
μαχητήν τόν «Εθνικόν Κήρυκα». Οί άλλοι παρεσπόνδιισαν. Καί τόν κατε- 
πρόδωσαν.

Άλλ’ άς προχωρήσωμεν. Τά όσα έως τώρα έιχω τονίσει καί τά όσα θά 
συμπερίλάβω είς τά επόμενα κεφάλαια, αρκετά δραματικά, (συνδέονται μέ τό 
θέμα πού διαπραγματεύομαι περί τών (θετικών ή αρνητικών υπηρεσιών τού 
Έλληνοαμερικανικού Τύπου κατά τά τελευταία 6:2 χρόνια. Κακός ή' κατά 
πλεισψηφίαν, καλός Τύπος, συνεδέθη μέ τούς αποδήμους καί υπήρξε πρωτα
γωνιστής ίδιά τήν ιέξέλιξιν τών προόδων τής όμογενείας. Ό  Μελέτιος, άμα 
έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης, πάρετεινεν επί ολίγον καιρόν τήν έν Νέα 
'Τόρκη διαμονήν του». Ή  ολίγη παράτασις είχε συμφέρουσαν σκοπιμότητα. 
Ό  «’Εθνικός Κήρυξ», πού ήτο στο πλευρό τού Πατριάρχου καί έπανηγύριζε 
συνεργαζόμενος μέ άλλους σημαίνοντος παράγοντας, έμερίμνησε ώστε νά όρ- 
γανωθιούν τιμαί. Καί δεξιώσεις. Καί Δείπνο υπέρ τού Πατριάρχου τής ’Ορ
θοδοξίας, έκ ιμέρους ’Αμερικανικών ’Εκκλησιαστικών καί ’Εκπαιδευτικών κύ
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κλων. Ώργανώθησαν τιμαί και δεξιώσεις καί φιλορθόδσξοι καί ψιλελληνικαί 
διακηρύξεις εκ ,μέρους τής ’Αμερικανικής Λέσχης τών Κληρικών Νέας "Τ- 
όρκης. Τιμαί καί δεξιώσεις καί δείπνα ιεκ ιμέρους τής 'Ομοσπονδίας τών ’Α
μερικανικών ’Εκκλησιών τής Μείζονος Νέας 'Τόρκης. To NEW  Y O R K  
U N IV E R SIT Y  άπένειμε πρός τόν ’Αρχηγόν τής ’Ορθοδοξίας Δίπλωμα 
Επιτίμου Διδάκτορας. Κατά τήν δεξίωσιν ιείς τό Νιοΰαρκ, Νιοΰ Τζέρσεϋ, 
τσυ ιέδόθησαν χρυσά κλειδιά τής πόλεως. "Αλλαι Άμερικανικαί ένθουσιαστι- 
καί εκδηλώσεις καί ύποδοχαί του ίέγένοντο καί εις τήν Φιλαδέλφειαν τής Πεν- 
συλβανίας. Αυτά καί άλλα πολλά μέ λεπτομερείς περιγραφάς έγέμιζαν, κάθε 
μέρα, τάς πανηγυρικάς /σελίδας τοΰ «Έθνικαϋ Κήρυκος» καί έτηλεγραφοΰντο 
καί από τόν παγκόσμιον Τύπον. Μόνον ή Ελληνική ’Ανατολή, ώς άπεδείχθη 
έκ τών υστέρων, εμεινεν απληροφόρητος. Διότι, δλαι αί τηλεγραφικαί περι- 
γραφαί διά τάς ’Αθήνας κατεπνίγοντο. Καί όσα άπεστέλλονίτο είς τήν Κων- 
σταντινούπαλιν, εσκάλωναν είς τήν νήσον Σΰρον. ’Εκεί τά κατέπινεν ό κομ
ματικός Μινώταυρος. Άλλά καί δσα τηλεγραφήματα άπεστέλλομεν από χό 
Λονδΐνον, περνούσαν καί αυτά από τήν Σΰρον καί τά κατέπινε καί αυτά δ 
Μινώταυρος.

Ό  Πατριάρχης, προετοιμαζόμενος νά άναχωρήση ε.ίς τήν Ευρώπη καί 
από ιέκεΐ διά τήν Κωνσταντινούπολιν, μέ πολιορκούσε νά πάγω μαζί του. Έδί- 
σταζα, διότι προαισθανόμουνα δτι καί πάλιν θά έπλήρω\α τά «σπασμένα». 
"Οπως καί έγινε. Τέλος, τήν τελευταία ήμερα, μέ κατάφερε μέ τήν τονιιζαμέ- 
νη αποψι, δτι έπρόκειτο περί υπηρεσίας «είς τό χειμαζόμενον Έθνος», καί 
είς τήν «μαρτυρικήν ’Εκκλησίαν», καί διά «ιδανικά» καί τά παρόμοια. Πή
ραμε τό καράβι. Πρωτοχρονιά κάναμε στο Λονδίνο. Τήν ημέρα εκείνη οί 
ιερείς τοΰ Ελληνικού Ναού τοΰ Λονδίνου είχαν κηρύξει ένα είδος «απερ
γίας». Έκήρυξαν αποχήν. Καί «ουδετερότητα». Τό περίεργον δέ ήτο δτι καί 
οί δισικοΰντες τήν Κοινότητα Άγγλοέλληνες, καίτοι ήσαν· «Βενιιζελικοί», καί 
ζοΰσαν είς τήν «φιλοβενιζελικήν» αγγλική πρωτεύουσα, άπήργησαν καί αυτοί 
κάί έκήρυξαν οΐιδετέραν, άψογον στάσιν!» Πρωτάκουστα καί περίεργα πρά
γματα. Μάς παρέδωκαν τήν Εκκλησία νά Ικάμωμεν «ό,τι μάς καπνίση!» 
Ή ταν δέ πρώτη φορά στήν ιστορία, πού βρέθηκε στο Λονδίνο Οικουμενικός 
Πατριάρχης, Πνευμαίτικός Ήγεμών τών ά\ά τόν κόσμον εκατόν πενήντα ε
κατομμυρίων ’Ορθοδόξων. Καί δμως. Δέν συνεκινήθησαν. Κληρικοί καί λαϊ- 
καί Κοινοτάρχαι, «βενιιζελικοί», είχαν τόν «ανδρισμό» νά άπεργήσουν, διά νά 
μή έλθουν είς άντίθεσιν πρός τό εν 'Ελλάδι Κωνσταντινικόν καθεστώς!

Έτσι, τήν Πρωτοχρονιά συνελειτσυργήσαμεν μέ τόν Πατριάρχη δύο 
ιερείς. Ό  έκ Σικάγου αιδ. κ. Κ. Χατζηδημητρίου καί τοΰ λόγου μου. Στο 
Λονδίνο έπεριμέναμε νά έπιστρέψη από τάς Κ άννας τής Γαλλίας ό Βρετανός 
Πρωθυπουργός Δαβίδ Λόϋντ Τζώρτζ. "Αμα ήλθε στο Λονδίνο μάς έδέχθη μέ 
φιλοφρόνησι. Ήμασταν στήν άκράασι τρεις. Ό  Πατριάρχης, ό Σερ Τζών
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Σταυρίδης καί τοΰ λόγου μου. Τά όσα μάς είτε ήσαν τρομακτικά πράγματα. 
Μάς εξήγησε, οτι. μέ τό έν Έλλάδι άντισυμμαχικόν καθεστώς, είναι άδύνα-" 
τον νά ιμιείνωμεν εις τήν Μικράν Άσίαν. Θά φύγωμεν. Διότι έξεπεσαμεν άπό 
τήν συμμαχίαν. Ή μασταν διπλωματικώς απογυμνωμένοι καί είναι αδύνατον 
νά περιμένωμεν οικονομικήν ένίσχυσιν. Οΰτε έξη πέννες!

Μέ βαρύ άλγος στήν ψυχή, στερούμενοι καί τών μέσων διά νά πληρώ- 
σωμε τό R ITZ H O TEL, όπου κατελύσαμε, σάν νά ήμασταν Πριγκηπες, στε
ρούμενοι ;δέ καί τών μεταβατικών εξόδων, (καί Ιθά έμέυαμεν «αμανάτι» στο 
Λονδίνο, άν δέν μάς «λύτρωνε ένας 'φιλότιμος καραβοκύρης άπό τόν Μαρμα
ρά), ιέπήγαμε στο Παρίσι. Έκεΐ, παγερωτάτη ή άνθελληνική άτμόσφαιρα. 
Συνοδευόμενοι 'άπό τόν (Πρόεδρο τής εκεί Ελληνικής Κοινότητας, έναν επι
φανή "Ελληνα, τόν κ. Γρηγόριο Τριανταφυλλίδη, ιέπισκεφθήκαμε τούς Γάλ
λους ίέπισήμους, τούς κριτάς τοΰ αλύτρωτου Ελληνισμού καί τής δύσμοιρης 
Ελλάδας. Είδαμε τόν Πουαγκαρέ, τόν Κλεμανσώ, τόν Τζώρτζ Λέγκ, Πρόε
δρο τής επί τών εξωτερικών ζητημάτων ’Επιτροπής τής Γερουσίας καί άλ
λους ! Μάς άπήλπισαν όλοι! Ό  Λέγκ μάλιστα, μάς μίλησε σκληρότατα, σάν 
χασάπης αιματηρός καί μάς είπε ορθό - κοφτά, ότι θά φύγωμεν οχι μόνον 
άπό τήν Μικράν Άσίαν, άλλά καί άπό τήν Θράκην! Μάς ιέθανάτωσεν ό αθεό
φοβος. Ή  οδύνη τοΰ Πατριάρχη —  ιείδα τό πρόσωπό του ·— ήτο «οδύνη 
θανάτου!» Γιά όλα αυτά άπό τήν ’Αγγλία καί Γαλλία, έχω κάμει εκθέσεις. 
Γι’ αυτές τις εκθέσεις καί γενικώς γιά τις εντυπώσεις μου άπό τήν Ευρώπη 
καί ιάιπό τήν Βασιλίδα τών Πόλεων δέν ήμπορώ νά ασχοληθώ εδώ, διότι εύ- 
ρίσκονται έξω άπό τά όρια τοΰ θέματος περί τής συμβολής τοΰ Έλληνοαμε- 
ρι,κανικοΰ Τύπου είς τήν έξέλιξι τών προόδων τών άπο,δήμων άδελφών τοΰ 
Νέου Κόσμου.

"Οταν πήγαμε στήν Πόλη καί φθάσαμε ατά Πατριαρχεία, ό ταλαίπωρος 
Πατριάρχης —  βασανιζόμενος άπό τό φρυκτό δράμα τοΰ τί τόν περιμένει 
άμα ξαναέλθουν οί φίλοι μας οί Τούρκοι —  όταν ιάντίκρυσε τήν κλειστή, τήν 
βουβή Πύλη τής φρικτής ’Αγχόνης, σωριάστηκε. Καί έθρήνησε. Δέν θά λη
σμονήσω ποτέ τό σπαραξικάρδιο εκείνο θρηνητό! Στον ένθρονιστήριο λόγο 
του πού έξεφώνησε τήν ημέρα έκείνη, ό τραγικός Πατριάρχης άνεφέρθη καί 
είς τόν .έκεΐ διχασμό τών ’Αρχιερέων. Έφώνησε μέ βαθύτατη συγκίνησι πού 
τόν έπνιγε, καί είπε πρός κατάπληξιν όλων πού δέν έγνώριζαν τό δράμα τής 
αυριανής καταστροφής:

—  Διατί ερίζετε, αδελφοί Ίεράρχαι; 'Τπάρχει δι’ όλους μας θέσις είς 
τόν Γολγοθά!

Είναι περιττό νά ασχοληθώ εδώ γιά άλλες σελίδες τοΰ μεγάλου δράμα
τος. ’Εγώ έσυλλογιζόμουνα τό ίδικό μου δράμα. Τά βιωτικά μου προβλήματα 
απαιτούσαν νά ιάναχωρήσω τό ταχύτερον άπό τήν Κωνσταντινούπολιν. (Έκα- 
θόμουνα στο Πέραν.) Δέν τό κατώρθωσα όμως. Παρέτεινα τήν διαμονή μου
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στό Σταυροδρόμι, έπι πολλές εβδομάδες, χάρον τών αιωνίων «εθνικών συμ
φερόντων» καί 'χάριν «τών ιδανικών», ώς ιμοί έτόνιζεν ό Πατριάρχης, ό 
όποιος ένάμιζεν δτι τού ήμουν χρήσιμος καί μοί έλεγε νά έργασθώ καί διά 
τήν όργάνωσιν τού Πατριαρχικού Τυπογραφείου καί τού περιοδικού κ.τ.λ., 
καί δτι ή δλη ή ύπερτρίμηνη υπηρεσία θά λσγισθή καί Οά συγκαταριθμηθή διά 
τά περαιτέρω. . .  Τά ώραΐα εκείνα σαγηνευτικά λόγια, άπεδείχθη στο τέλος, 
οτι ήσαν ακαδημαϊκής μόνον σημασίας.

Είχα αφήσει -— καί μάλιστα είς ημέρας μεγάλων προσοδοφόρων εορ
τών —  τήν ιερατική μου θέσε στο Μπρούκλιν. Ό ταν δέ ύστερα από τρεις 
καί πλέον μήνας ξαναιγύρισα, άντε!λήφθη|κα δτι έπρεπε νά περάσουν χρόνια 
διά νά αντιμετωπίσω τό είς έξοίδα καί ζημίας ιανοιχθέν δυσβάστακτον χά
σμα. Τό τραγικό δέ είναι δτι, ό τότε (όχι ό νύν) συνάδελφος τής άλλης ημε
ρήσιας συναδέλφου, εγραψεν δτι από τήν έθνική έκείνη 'Ιεραποστολή έπρα- 
γματοποίησα πέντε χιλιάδες «σκούδα»! ’Έτσι γράφεται πολλάκις, κακοποι- 
ουμένη, ή ταλαίπωρη ιστορία είς βάρος τών δσων αύτοθυσιάζονται όταν ανα
λαμβάνουν δημόσια λειτουργήματα πρός υπηρεσίαν «ιδεωδών» καί δέν συμ
μαζεύονται! Ή  ανωτέρω παρένθεσις συνέχεται ασφαλώς μέ τόν 'Ελληνοαμε- 
ρικανικό Τύπο. Συνέχεται μέ οσους κρατούν τήν γραφίδα καί νομίζουν δτι 
φωτίζουν, λησμονούν όμως τήν εικόνα δτι ή λαμπάδα ενώ φωτίζει, λυώνει !

Σέ δλο τό διάστημα πού έμεινα στήν Πάλι, είδα αρκετά περίεργα πρά
γματα. ’Έγινα καί μάρτυς καί «τής διανομής τών διαφόρων λαφύρων». Έ φ ’ 
δσον έχήρευε επί δύο σχεδόν χρόνια ό Θρόνος, δέν ήμπορούσε κανονικώς 
νά γίνη τίποτε. Μέ τήν έγκάθίδρυσιν δμως τού Πατριάρχου, ήρχισεν ή δια
νομή τών λαφύρων. Διανομή Μητροπόλεων. Διαφόρων άλλων διορισμών είς 
'θέσεις. Καί είς αξιώματα. ’Έγιναν καί σκέψεις πρός δημιουργίαν πόρων διά 
νά καταστή δυνατόν νά πάρουν —  άπό τά έπι ιμακρούς μήνας καθυστερούμε- 
να —  έστω .καί ένα μισθόν οι υπάλληλοι τού Πατριαρχείου καί οί άξιωμα- 
τούχοι. Είς τό σημεϊον αυτό ή θέσις τού Μελετίου ήτοι δεινή. Διότι είχε δια- 
δράμη ή φήμη, ότι μέ τήν εκλογή τού νέου Πατριάρχου 'θά έρρεεν αυτομά
τως δ έξ ’Αμερικής «χρυσορρόας Πακτωλός!»

Έμενα μέ ένδιέφερε κυρίως, πώς θά διηυθετούντο τά έν Αμερική πρά
γματα. Ό  Πατριάρχης ιμοί είπεν, ότι πρώτα ,άπό όλα θά άρη από τήν Σ ινο
δον τής Ελλάδος τόν Τόμον καί θά ύπαγάγη τήν Εκκλησίαν τής ’Αμερικής 
είς τήν Μάννα, τό Οικουμενικόν ΓΙατριαρχεΐον. Δεύτερον. Είς τόν τιτουλά
ριον ’Επίσκοποι' Ροδοστόλου δέν θά ανατεθούν εύθύναι, διά τόν λόγον οτι 
έχει άποτριβή ούτος μέ τάς φοβέρας τάς βενιζελοβασιλικάς διενέξεις, αί ό- 
ποΐαι ήνοϊξαν άγεφύρωτον χάσμα άνά μέσον τής άπόδήμιου οικογένειας. Τρί
τον. Τό Πατριαρχεΐον θά έκλέξη ώς ’Αρχιεπίσκοπον ’Αμερικής, ένα διαπρε
πή, μέ εξαιρετικά προσόντα 'Ιεράρχην. Πράγματι, ό Πατριάρχης έβολιδοσκό- 
πησε τόν ’Ιωακείμ Άποστολίδην, τόν μετά ταΰτα Μητροπολίτην Κοζάνης,' ό
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όμοιος είχεν έπυσκεφθή τήν Αμερική. Και έδέχθη εύγνωμώνως τήν τιμήν. 
Κατόπιν ιέβολιδοσκάπησε τόν Μητροπολίτην Εφέσου, ό οποίο; επίσης έδέ
χθη. Έ πειτα  ^βολιδοσκόπησε και τόν Μητροπολίτην Καισαρείας Νικόλαον, 
ό όποιος Ιέπίσης έδέχθη! Έδέχθη σαν δηλαδή, καί οι τρεις! Καί οί τρεις έτρι
βαν τά χέρια από χαρά. Τό τραγικό «φινάλε» ήτο τό έιξής: 'Όταν έπέστρεψα 
είς τήν Αμερική ήλθε τό άγγελμα δτι ’Αρχιεπίσκοπος έξελέγη ό τιτουλάριος 
Επίσκοπος Ροδοστόλου! Αί Κοινότητες μας ήταν τότε διηρημέναι εις δύο 
στρατόπεδα. Έ ν μέσω τής άλληλαμαχίας εκείνης, δ Πατριάρχης εδωκε κα
τόπιν εντολήν είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον νά ιένεργήση πρός σύγκλησιν συνελεύ
σεων τών Κοινοτήτων, διά τήν έκλογήν υπό ταυ λαού δύο υποψηφίων επι
σκόπων. Διά τό Σικάγον. Καί διά τήν Βοστώνην! Έπρόκειτο δηλαδή περί 
τών «Βενιζελικών» Κοινοτήτων. ΈΙσαν αί μόναι πού άνεγνώριζαν τόν ’Αρ
χιεπίσκοπον ’Αλέξανδρον. Ή  διαταγή εκείνη έσήμαινε τήν έπισημοποίησιν 
τής υφιστάμενης διαιρέσεως τών Κοινοτήτων μας καί τής ’Εκκλησίας μας 
καί τήν μονιμοποίησι τού φρυκτού χάσματος.

Τώρα ώρθ’ώθη ό «Εθνικός Κήρυξ». Μέ ήθικό ηρωισμό. Ώρθώθη πά
νοπλος διά νά προλάβη τήν έξαπόλυσιν τής φοβέρας καταιγίδος.

Μέρος Δέκατον Τέταρτον 

Τό δράμα τών Βενιζελικών

Τό δλάθριο διάβημα πρός διαιώνισιν τού έκκλησιαστικοΰ άλληλοσπαρα- 
γμού. —  Ό  Πατριάρχης είχεν ύπ’ δψιν του τήν ίδική του τραγφδία. —  Ή  
σπάθη του Δαμοκλέους. —  Ή  στρατιωτική κατάρρευσις είς τήν Μικράν ’Ασί
αν. —  Ή  επαναστατική Κυβέρνησις Πλαστήρα. —  Διαβήματα του «’Εθνικού 
Κήρυκος» είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί είς τάς ’Αθήνας. —  Άρθρογραφία 
μέ ηθικόν ήρωϊσμόν. “Ομως συνετελέσθη τό «άνοσιούργημα» είς βάρος του 4ν 
’Αμερική Ελληνισμού. —  Αί υπό «έχεμύθειαν» συνελεύσεις τών έν ’Αμερική 
«Βενιζελικών» Κοινοτήτων. —  Ή  έκλογή τών «βενιζελικών έπισκόπων». — 
Οί «βασιλόορρονες» τρίζουν τά δόντια. —  «ΆτλαντΙς» καί «Νομοταγής». —  Ό  
Κείφαλλήν ύπερπατριώτης Απειλεί δτι ή παράταξίς του θά απόκτηση «10 βασι
λικούς δεσποτάδες». —  Ή  Αγγελία στόν Τύπο δτι «Ζητείται Άρχιερεύς!» — 
Ή  στάσις τών Σύρων καί τών Ρώσσων έπισκόπων. —  Ό  έρχομός άπό τό Λον- 
δΐνον τού Μητροπολίτου Θυατείρων. —  ’Ό χ ι μέ κλάδον ελαίας, άλλά μέ έμ- 
πρηστικόν δαυλόν!» —  Ή  πρώτη χειροτονία. —  Ό  ’Αμερικανικός τύπος διά 
τάς ταραχάς είς τήν Ελληνικήν Εκκλησίαν. —  Τό πλουσιότατο έόιρτιο Δεί
πνο «τής άλληλομαχίας». — «Εμείς τρώμε. ’Εσύ δέν είσαι στά καλά σου!»

Σας άν έφερα, δτι ό Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος, ό «βενιζελι-
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κός» φίλος μας καί συμμαχητής μας είς πολλάς κοινωφελείς υποθέσεις, έκα
με ενα τρομερό αδίκημα είς βάρος του Ελληνισμού τής Αμερικής. ’Ιδιαι
τέρως δέ είς βάρος τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος», πού ήγωνίζετο, τήν εποχή ε
κείνη, διά τήν είρήνευσι τών αποδήμων. Ή σαν διηρημένοι είς δύο στρατό
πεδα τοΰ «Βενιζελιαμοΰ» καί τοΰ «Βασιλισμοΰ». Διηρημένη ή Εκκλησία μας. 
Διηρημέναι καί αί Κοινότητες μας. Ή  Βενιζελική μερίς τών Κοινοτήτων ά- 
νεγνώριιζε τόν τιτουλάριο επίσκοπο Ροδοστόλου Αλέξανδρο. Ή  άλλη, ή βασι
λική ίμερός, άνεγνώριζεν ώς 'εκκλησιαστικό ’Αρχηγό της τόν απεσταλμένο άπό 
τήν 'Ιερά Σύνοδο τής Ελλάδος Μητροπολίτη Σπάρτης Γερμανό Τρωϊάνο. 
’Έτσι ή διαίρεσις ήτο επισημοποιημένη.

Ό  Πατριάρχης Μελέτιος, όταν άνήλΟεν (είς τόν Οικουμενικό Θρόνο, ά- 
φήρεσε τόν Τόμο από τήν 'Ιερά Σύνοδο τής Ελλάδος καί υπήγαγε τήν ’Εκ
κλησία τής Αμερικής ιείς τό Πατριαρχείο. Έ ν συνεχεία, άντιθέτως πρός όσα 
μοί είπεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν προήγαγεν ιείς αρχηγόν τής έν Αμερι
κή ’Εκκλησίας τόν 'επίσκοπον Ροδοστόλου, τόν όποιον όμως τήν εποχή εκείνη 
τοΰ αγρίου φανατισμού, δέν άνεγνώριζαν αί «βασιλικοί» Κοινότητες. Ό  νέος 
’Αρχιεπίσκοπος ήτο φίλος μας καί ομοϊδεάτης. ΕΙιχεν όμως φθαρή λόγω τής 
τότε άλληλεμαχίας. Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης, προχωρών πρός τά χειρό
τερα, εκαμε καί τό εξής ολέθριο: Άψηφών τούς αγώνας τοΰ «Έθνικοΰ Κή
ρυκος», πού ΐέπείδίωκε νά εξάλειψη τήν κατάρα τής άλληλομαχίας, έβουλεύθη 
νά άναίδείξη επισκόπους Βοστώνης καί Σικάγου, προερχόμενους άπό τάς τά
ξεις τών «βενιιζελικών» κληρικών καί τών «βενιζελικών» Κοινοτήτων μας.

Δέν ήσαν ανεξήγητα τά ελατήρια πού ώθησαν τόν Πατριάρχην νά λο
ξοδρόμηση. Καί νά μάς άδικήση, όλους μας. 'Όλους, όσοι εύρισκόμασταν σέ 
ένα τίμιο αγώνα πρός γεφύρωσιν τοΰ λυπηρότατου χάσματος άνά μέσον τών 
έν Αμερική όμαιμόνων καί όμοδόξων άδελφών.

Ό  Πατριάρχης εΐχεν ΰπ’ ο'ψιν του τήν ίδική του τραγούδια. 'Όπως σάς 
άνέφερα προηγουμένως, όταν, στο Λονδίνο, μάς έδέχθη, ό Πρωθυπουργός 
Λόϋδ Τζώρτζ, μάς εξήγησε διατί είναι αδύνατο νά μείνωμεν εις τήν Μ. ’Α
σία. 'Ό ταν πήγαμε στο Παρίσι, οί έκεΐ επίσημοι, οί κριταί τής Ελλάδος, 
μάς εΐπαν ορθά - κοφτά ότι θά φύγωμεν καί άπό τήν Θράκη! Αυτά τά θα
νατηφόρα λόγια μάς είπαν στο Λονδίνο καί στο Παρίσι τόν ’Ιανουάριο τοΰ 
1922. "Τστερα άπό εννέα μήνες, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1922 έπήλθεν ή στρα
τιωτική κατάρρευσις στήν Μικρά ’Ασία. 'Η το μιά άπό τις δραματικώτερες 
καταστροφές τοΰ ’Έθνους άπό καταβολής κόσμου.

Ή  καταστροφή 'έκείνη πού έσήμαινε τήν επιστροφή τών Τούρκων στήν 
Κωνσταντινούπολι, προιεδίκαΐζε ,καί τό μοιραίο τοΰ τραγικού Πατριάρχη. Γνω
ρίζω καλά ότι ώνειρεύετο νά ξαναγυρίση στήν ’Αμερική, ώς καταφύγιο σω
τηρίας καί πρός συνέχισι της γνωστής καταπληκτικής δημιουργικής του 
δράσεως. Άναχωρών άπό αυτή τήν άποψι ό Πατριάρχης, διενοήθη, άδια-
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φορών διά τάς συνπείας, νά οργάνωση >μέ «βενιζελικά» επισκοπικά στελέχη 
τήν ταλαίπωρη Εκκλησία τής ’Αμερικής, πού ήφανίζετο έν φρικτή άλληλο-" 
μαχίρ. Τά εκατέρωθεν άδελφοκτόνα πάθη είχαν λάβει μορφήν άγριότητος.

Μετά τήν στρατιωτική κατάρρευσι, εις τήν Ελλάδα κυριαρχοΰσεν, ώς 
γνωστόν, ή Έπανάστασις Πλαστήρα. Είχεν έκθρονισθή καί είχεν έξορισθή 
ό Κωνσταντίνος πού ήτο τό ίνδαλμα .καί τών έν Αμερική όμοφρόνων, τών φα
νατικών οπαδών τοΰ «μάρτυρος Στρατηλάτη». Έπηκολούθησε καί ό τουφεκι
σμός τών Έπτά πολιτικών ,καί στρατιωτικών ηγετών.

Σέ τέτοια κρίσιμη περίοδο φρικτής άλληλομαιχίας ό Πατριάρχης Μελέ
τιος, αισθανόμενος νά κλονίζεται καί ό ίδικός του ό τραγικός Θρόνος, διιενοή- 
θη νά έξαποστείλη καί είς ημάς τούς έν Αμερική τήν δυναμίτι,δα τοΰ ’Ολέ
θρου. Έδωκε τότε εντολή είς τόν φθαρέντα έν κομματισμώ ’Αρχιεπίσκοπον 
’Αλέξανδρον νά συγκαλέση είς κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις είς μέ τήν Βοστώ- 
νην τάς Κοινότητας Νέας ’Αγγλίας, είς δέ τό Σ ικάγον τάς Κοινότητας τών 
Κεντρικών Πολιτειών πρός έκλογήν ’Επισκόπων, Αί κληθ'εΐσαι ΚοΊνότητες ή
σαν «Βενιζελικαί», αί μόναι πού άνεγνώριζον τόν Άλέξ'ανδρον. Αί άλλαι αί 
«βασιλικαί» «έτριζαν τά δόντια». ’Αγρίως!

Φυσικά οί υποψήφιοι πρός 'έκλογήν καί Ιδεσποτοπσίησιν κληρικοί ήσαν 
καί αυτοί «Βενιζελικοί». Καί στενοί φίλοι μας.

Αΐ, λοιπόν. Εμπρός είς τήν «φρενήρη» εκείνη εντελή ημείς οί τοΰ «Εθνι
κού Κήρυκος» ώρθώθημεν. Μέ ήθικόν —  ιθά έλεγα —  ηρωισμόν. Έβάλαμεν 
κατά μέρος άθλια κομματικά συμφέροντα. Ά γ  νοήσαμε ν καί φιλίες καί όλα τά 
συναφή, τά νομιζόμενα αγαθά. Έ ν βαιθείρ συναυσθήσει τής ίερότητος τοΰ δη
μοσιογραφικού «Λειτουργήματος», ώρθώθημεν έναντίον τοΰ «ανοσιουργήμα
τος» πρός «αδελφοκτονίαν!» Ώρθώθημεν μέ φρόνημα ηρωικό. Νομίζω ότι 
έγράψαμεν τότε τάς τιμιωτέρας σελίδας τής δημοσιογραφικής ημών 'Ιεραπο
στολής.

Μέ έκθέσεις, μέ τηλεγραφήματα, μέ έκκλήσεις έτ,σνίσαμεν πρός τόν Πα
τριάρχην, τόν στενόν ημών φίλον καί συναθλητήν, ιόλους τούς λόγους διατί θά 
ήτο ολέθριο νά έπισπευθή εκ συναρπαγής ή ιέκλογή καί ή έγκατάστασις ’Επι
σκόπων έκλεγομένων μόνον ιάπό τήν παράταξιν τών «ήμετέρων», φίλων καί 
ομοϊδεατών. Ά φοΰ 'έπί τριάντα καί πλέον έτη έπεράσαμεν χωρίς έπιισκόπους, 
θά ήτο όλέθρυα νά αγνοηθούν είς τήν κρίσιμη αυτή περίοδο ή ΰπαρξις καί τά 
δικαιώματα τών αντιθέτων πού αποτελούν ιμέγα μέρος τοΰ έν Αμερική Έλλη- 
νορθοδόξου ποιμνίου.

Τόν έξωρκίσαμε τόν Πατριάρχη νά άναβάλη τάς «δεσποτοπσιήσεις» διά 
χρόνον εύιθετώτεριον, ιάφ’ ού προηγουμένως κατασιγάση ή άγριότης τών πα
θών, γίνουν δέ αί κατάλληλοι ένέργειαι ώστε ιείς τάς έκλαγικάς συνελεύσεις 
νά συμμετάσχουν οχι μόνον αί Βενιζελικαί, αλλά όλαι, ανεξαιρέτως, αί ελληνι
κοί Κοινότητες τής ’Αμερικής πρός μόνιμον διαισφάλισιν τής γαλήνης καί
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τής ένώσεως τών δυνάμεων διά έργα φυλετικής 'σωτηρίας .καί προόδου.
Σάς τά γράφομεν αυτά, τοΰ έτονίζαμεν, ημείς πού κρατοΰμεν είς τά χέ

ρια μας ένα κυριαρχικό όργανο τής παρατάξεως τών φιλελευθέρων. Δεν ζη- 
τοΰμεν τίποτε διά τόν εαυτόν μας, άλλα μόνον τήν γαλήνην καί τήν ένωσιν τοΰ 
διηρημένου 'Ελληνισμού. Έάν έπεδιώκαμεν τά ϊίδικά μας, τά κομματικά, τά 
υλικά συμφέροντα ιθά έπρεπε νά χειροκροτοϋμεν ότι άναδεικνύονται δεσποτά
δες από τάς τάξεις τών ομοϊδεατών μας καί τών προσωπικών μας φίλων. "Ο
μως. Θεωροΰμεν ότι είναι ίερώτ,ατο καθήκον μας νά θυσιάσωμεν φιλίες καί υ
πολογισμούς καί παντοΐα κομματικά συμφέροντα είς τόν βωμόν τοΰ γενικωτέ- 
ρου συμφέροντος. Τής Εκκλησίας. Καί τοΰ Έθνους. Άγωνιζόμεθα σκληρά 
νά καταστείλομμεν τά φθοροποιά πάθη καί νά ειρήνευσή ό εν ’Αμερική 'Ελλη
νισμός ίδιά νά μή χαρακτηριζώμεθα καί από τους Αμερικανούς ώς «ανεπιθύ
μητοι ταραξίαι» καί διά νά ήμπορέσωμεν, όλοι μαζί, νά άνεγείρωμεν 'Ιδρύμα
τα φυλετικής σωτηρίας χάριν τής νέας γενεάς καί χα ϊιδοΰμε «Θεοΰ προκο
πήν». Δι’ αΰτοΰς τους λόγους παρακαλοΰμεν καί ζητοΰμεν από τους έν Κων- 
σταντινουπόλει καί άπό τους έν Άθήναις νά μάς ιάφήσουν ήσυχους καί νά σε- 
βασθοΰν τόν ιερόν αγώνα που διεξάγομεν πρός συιμφιλίωσιν τών αποδήμων 
αδελφών άφανιζομένων διά τής διαιρέσεως. Είχομεν τότε κάμει διαβήματα καί 
είς τάς Αθήνας.

Αυτή ήτο τότε ή έντιμη κραυγή τοΰ «Έθνικοΰ .Κήρυκος», ό όποιας μο
χθούσε, ανέκαθεν, διά τόν πολλαπλασιασμόν τών Ελληνικών Σχολείων. Ώνει- 
ρεύετο δέ καί διά την άπάκτησιν άνωτέρων ιδρυμάτων, όπως έπετεύχθη πολύ 
βραδΰτεραν μέ τήν άπό,κτησιν τής θεολογικής Σχολής καί τής ’Ακαδημίας 
τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, χάριν τών οποίων διεξήγαγε κατόπιν ή έφημερίς Σταυ
ροφορίας.

Ή  κατά τό 1923 κραυγή τής βενιζελικής έφημερίδος δεν φαίνεται ότι 
συνεκίνησεν, όσον ’έπρεπε, τήν έν Άθήναις ’Επαναστατικήν Κυβέρνησιν, ά- 
σχολουμένην περί άλλα ζητήματα, ούτε τόν Πατριάρχην, ό όποιος, βλέπων τό 
όραμα τής σπάθης τοΰ Λαμοκλέους, αίωρουμένης υπέρ τήν κεφαλήν του, έπε- 
δίωκε νά λύση τά προσωπικά του ζητήματα. Τήν είς τήν ’Αμερικήν καταφυ
γήν του.

Είναι περιττόν νά προστεθή ότι τάς «βενιζελικάς δεσποτοποιήσεις» τάς 
ευνοούσε .καί ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αλέξανδρος. Μέλη τοΰ Συμβουλίου· του καί 
άλλοι φίλοι του τοΰ ΰπεδείκνυαν ότι τό συμφέρον του ήτο νά κράτηση καί αυ
τός στάσιν ήρωϊκήν, όπως καί ό «’Εθνικός Κήρυξ». Τοΰ ύπεδείχθη καί σάν 
προφητεία οτι είναι ένδεχόμενον, μέ τήν σημερινήν σφαλεράν στάσιν του, νά 
πληρώση τό σφάλμα του μέ τήν ιάπώλειαν τής Όέσεώς του, όπως καί πράγμα
τι συνέβη. Είς τάς παραστάσεις τών μελών τοΰ Συμβουλίου του καί τών φίλων 
του ό ’Αλέξανδρος άπήντα ότι έχει δικαιώματα «έλέω θεού» καί δεν είναι υπο
χρεωμένος νά άκοΰση κανένα! Άντιθέτως πρός τήν γνώμην τών Συμβούλων
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του ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αλέξανδρος έφαντάξετο οτι, ιμέ τήν απόκτησιν καί άλ
λων δύο ’Αρχιερέων, στερεώνει οπωσδήποτε καί ττήν Ιδικήν του θέσιν, κλονι- 
ζομένην.

Το κατά τοΰ Ελληνισμού αδίκημα συνετελέσθη. Αί μονόπλευροι «βενιζε- 
λικαί συνελεύσεις» τών «ήμετέρων» Κοινοτήτων συνήλθαν, υπό εχεμύθειαν» καί 
έψήφισαν ώς επισκόπους δύο πράγματι διακεκριμένους κληρικούς. Διά μεν τήν 
Βοστώνην τόν ’Αρχιμανδρίτην Ιωακείμ Άλεξόπουλον. Διά δέ τό Σικάγον τόν 
’Αρχιμανδρίτην Φιλάρετον Τωαννίδην, ό όποιος ήτο Διευθυντής τής έν Άστο- 
ρία .Νέας 'Τόρκης Ιερατικής Σχολής. Καί οί δυό τους, άπό τό 1930 κοσμούν 
Μητραπόλεις εν Έλλάδι. Πρέπει νά .προστεθή ότι αί δεσποτοποιήσεις έδημι- 
ούργησαν καί οικονομικά προβλήματα συντηρήσεως. Τό δέ ταμεΐον, λόγω τοΰ 
διχασμού τών /Κοινοτήτων, ©στέναζεν άπό δυσβάστακτα χρέη. Έ φ ’ ώ, πρός 
έξοικονόμησιν, ιέκλεισεν ή 'Ιερατική Σχολή. ’Έκλεισε καί τό περιοδικό .«Εκ
κλησιαστικός Κήρυξ». Κατηργήθη .καί τό Ταμείο· Πτωχών καί γενικής, φιλαν
θρωπίας. Έξηφανίσθησαν δηλαδή όλα όσα ©δημιούργησε τό 1921 ό Μελέτιος, 
όταν ήλθε στήν Αμερική, ώς εξόριστος Μητροπολίτης ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος, εκβληθείς άπό τήν κανονικήν καί νόμιμον 'θέσιν του μέ τόν «βούρ
δουλα» τού συμπρωθυπουργού Δημητρίου Ράλλη.

Μετά τήν άνάδειξιν τών δύο υποψηφίων «βενιζελι,κών» επισκοπούν άπό τάς 
ήμετέρας Κοινότητας, αί όποΐαι ·συνήλθον «υπό εχεμύθειαν», έγεννήθη τό ζή
τημα ποιός Οά άνελάμβανε τήν «συνευθύνην» νά συμμετάσχη είς τήν χειροτο- 
νίαν πού εσήμαινε —  άν οχι αιματοκυλίσματα —  μονιμοποίησιν καί διαιώνισιν 
τής φρικτής διαμάχης. Κανείς άπό τους άλλους τους έν ’Αμερική όμοδόξους, 
άλλά ετερόφυλους ’Αρχιερείς —  τούς Σύρους καί το/ύς Ρώσσους —  δέν έδέ- 
χθη νά συνεργήση είς τό κατά τής ησυχίας τών Ελληνορθόδοξων μέγα αδί
κημα.

Τήν εποχή ιέ κείνη, τήν κρίσιμη, κάποιος εύφυολόγος έπρότεινε νά δημο- 
σιευθή είς τάς εφημερίδας ή σχετική αγγελία —  «Ζητείται. Άρχι,ερεύς» κτλ.!

Ό  Πατριάρχης όμως, πληροφορηθείς τό αδιέξοδο· άπέστειλε τηλεγραφι
κήν εντολήν πρός τόν έν Λονδίνου Μητροπολίτην Θύατείρων Γερμανόν Στρι- 
νόπουλον νά διαπλεύση αμέσως τόν ωκεανόν καί νά συμμετάσχη είς τάς χειρ 0- 
τ.ον ίας τών δύο ’Επισκόπων.

Οί. τής αντιθέτου παρατάξεως δημοσιογράφοι, /τών όποιων ηγείτο μέ τήν 
εφημερίδα του, τόν «Νομοταγή» ό ένθερμος ύπερβασιλικός πατριώτης, ό Κε
φαλλήν Αημήτριος Θεοφιλάτος —  ό όποιος ιέπετίθετο «ξιφήρης» κατά τών 
προδοτών» —  ώμοσαν καί έγραφαν ιτήν (απειλήν: Δυο εσείς «βενιζελικούς»
’Αρχιερείς, δέκα ημείς ιθά άποκτήσοομεν «βασιλικούς» δεσποτάδες!

Αυτή ήτο ή είς τήν πράκλησιν άπάντησις τών άφωσιωμένων είς τόν «μάρ
τυρα Στρατηλάτην» εναντίον όλων ημών τών «βενιζελοπλήκτων προδοτών!»

6
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Πρέπει νά προστ&θή οτι μόλις κατ έπλευσε ν ό Μητροπολίτης Θυατείρων 
Γερμανός ήλθε στον «Κήρυκα». ή

—  Σάς φέρνω —  είπε —  χαιρετίσματα .καί εύχάς από τόν επιατήθιον 
φίλον, ομοϊδεάτην .καί συναθλητήν σας Οικουμενικόν Πατριάρχην.

Έκάθησιε μαζί μας αρκετές ώρες. Τοΰ έξηγήσαμεν, ιεν πάση λεπτομέ
ρεια, πόσον -δεινή είναι ή ολη κατάστασις καί πόσον μεγάλη είναι ή κατά τών 
αποδήμων έξιαπολυομένη συμφορά. Τελικώς μάς είπεν δτι έλαβε, πρός έκτέλε- 
σιν, διαταγάς τοΰ Πατριάρχου καί δεν ήμπορεΐ νά παρακούση.

Τά τελευταία λόγια που τοΰ «τονίσαμε —  καί Ιδημοσιεΰσαμεν τήν έπαΰ- 
ριο στον «ΐΚήρυκα» ήσαν αυτά: «’Ήλθατε οχι μέ κλάδον έλαίας, αλλά κρατών
τας στα χέρια εμπρηστικόν δαυλόν!»

Έ πήγε στο Σικάγο καί ελαβε μέρος είς τήν χειροτονίαν τήν' Πέμπτην 21 
’Ιουνίου, 1925. Τηλεγράφημα έκ Σικάγου τής ιδίας ημερομηνίας, άπεστάλη 
είς τό «DAILY NEW S» τής Νέας 'Ύόρκης δημσσιευθέν υπό τούς τίτλους : 
«’Αγρια Γενική Μάχη διεξήχθη κατά χειροτονίαν Επισκόπου». Τό τηλεγρά
φημα έτόνιζε μεταξύ άλλων καί τά εξής: «Παρουσία άνωτέρων κληρικών, κα
θώς καί ’Αμερικανών (σημ. έπρόκειτο περί Έπισκοπιανών) ή τελετή τής χει- 
ροτονίας κατέληξεν είς τήν γενικήν συμπλοκήν. Ή  ύποστηρίζουσα τόν Ε π ί
σκοπον πτέρυξ έδέχθη τήν πρόκλησιν. 'Όταν έφθασαν τά αστυνομικά όργανα, 
πρός καταστολήν τής ταραχής, αντιμετώπισαν πανδαιμόνιον έκσφενδονιζομέ- 
νων καίθεκλών καί έλευθέρας ανταλλαγής γρονθοκοπημάτων!»

Ά ς  προστεθή καί ένα ανέκδοτο: Τό βράδυ παρετέθη πολυτελέστατο Δεί
πνο. Μετά τό φαγοπότι τρεις «χωρατατζήδες» φίλοι μου, «άσπονδοι Βενιζελι- 
κοί», «ταχυδρόμησαν πρός έμενα, τόν άδιόρθωτον, τό έντυπο πλουσιώτατο εδε
σματολόγιο μέ τήν εξής τιμητική σημείωσι: «Ημείς τρώμε! Καί έσυ; ’Εσύ δεν 
είσαι στα καλά σου!»

Μέρος Δέκατον Πέμπτον

"Ενοπλος σύρραξις μέσα σέ Ελληνικές ’Εκκλησίες

Ή  δεύτερη μοιραία «Βενιζελική» δεσποτοποίησις. —  Ό  Κεφαλλήν Α ρ 
χηγός τών «βασιλοφρόνων» αφμησεν είς τήν Βοστώνην επί κεφαλής έκστρα- 
τευτικου σώματος άιφωισιωμένων οπαδών. —  Έπίδειξις γ,ρόνθων καί εξαγριω
μένων οφθαλμών. —  Ή  αστυνομία. —  Ταύτοχρόνως είς τήν Πύλη ο εξωμό
της «Παπαευθύμ» ;έν ι συνεργασία μέ περικαίθάρματα έ κρήμνιζαν από τές σκά
λες τόν τραγικόν Πατριάρχην. —  Ή  είς τήν Αμερικήν εισβολή του Μητροπο
λίτου Χαλδίας. —  Ό  Μεσαίας τών βασιλοφρόνων έκήρυξεν έαυτόν Αρχηγόν 
«Αύτοκεφάλου» Ελληνικής Εκκλησίας Ήνιομένων Πολιτειών καί Καναδά. —■
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Ό  κατ’ αύτοΰ πρώτος κεραυνός τοΰ Πατριαρχείου έξαγριώνει τούς έν ’Αμερι
κή οπαδούς μέχρι θανάτου (!) —  Ή  πορεία της συναδέλφου «Άτλαντίδος» 
καί τοΰ Κεφαλληνος ύπερπατριώτου. —  Συστάσεις τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» είς 
τούς εν Φαναρά») νά άποφύγουν τά «έσχατα μέτρα». —  Ή  κατά πλειοψηφίαν 
άποφασισθεΐσα καθαίρεσις έδυνάμωσε περισσότερον τον «αύτοκέφαλον» ’Αρχη
γόν. —  Ή  τύχη τοΰ «άφορισμοΰ». —  Ό  φωτοστέφανος τοΰ «ήρωος καί μάρτυ- 
ρος» τών βασιλοφρόνων. —  Ή  τραγωδία τής φρικτής άλληλομαχίας συνεχίζε
ται έπι επτά άκόμη χρόνια. —  Οί σεισμοί τής Κορίνθου έφεραν τον Δαμασκη
νόν είς τήν ’Αμερικήν. —  Τί είδεν καί τί έδιάβασεν είς τάς έφημερίδας ο Ι ε 
ράρχης. —  Συμπλοκαί είς τούς Ναούς μέ φονικά δπλα. —  Οί "Ελληνες είναι 
χειρότεροι από τούς Μαύρους; —  Ή  γάγγραινα καί τό φάρμακο.

Μέ τήν «χειροτονία» —  όπως -σάς ιάνέφερα —  του «βενιίζ&λικοΰ» ’Επισκό
που Σικάγου πού έγινε τήν Πέμπτη, 21 ’Ιουνίου· 192-3, ιέφάνησαν τά πρύμη- 
νήματα πΐαίου είδους μεγάλη συμφορά εξαπελύετο ©Ις βάρος τής από τό 1921 
έπισημοποιιηθείσης διοικητικής ’Εκκλησιαστικής διαιρέσεως τής ταλαίπωρης 
Ελληνικής Εκκλησίας τής Αμερικής. Τήν ήμέραν τής χειροτονίας έσημειώ- 
θησαν θλιβεραί ταραχαί είς τήν ’Εκκλησίαν. Τό εκεΐθεν τηλεγράφημα πρός 
τήν ιέν Νέα 'Τόρκη (μεγάλης κυκλοφορίας Άμερ'υκανικήν 'εφημερίδα DAILY 
NEW S», δημοσιευθέν υπό τούς κτυπητούς τίτλους «Ά γρια Γενική μάχη διε- 
ξήχθη καιτά χειροτονίαν ’Επισκόπου» ©τόνιζε καί τά εξής: «"Οταν εφθασαν τά 
αστυνομικά όργανα πρός καταστολήν τής ταραχής αντιμετώπισαν πανδαιμύ- 
νιον εκσφενδονίζομένων κάΟεκλών καί 'έλευθέρας ανταλλαγής γρενιθοκοπημά- 
των!» ’Ησαν αί άρχαί τής φριχτότερης Εμφυλίου διαμάχης πού κατερήμαξε 
καί έξηυτέλισε καί είς τόν Αμερικανικό κόσμο τήν εν ’Αμερική ’Εκκλησίαν 
μας, αξίαν καλλιπέρας τύχης.

Μετά μίαν εβδομάδα, τήν Πέμπτην 28 ’Ιουνίου 1913, έγινε είς τήν Βο- 
στώνην καί ή χειροτονία τοΰ δευτέρου «Β,ενιζελικοΰ ’Επισκόπου». Είχε τηρηθή 
τήν ημέρα εκείνη σχετική ησυχία εντός τοΰ Ναοΰ, διότι ό «’Εθνικός Κήρυξ» 
μέ άρθρα ιθεριμά, συγκινητικά, έξώρκιζε τούς εκεί ομογενείς νά άποφύγουν 
τήν δημιουργίαν νέων επεισοδίων τά όποια μάς καταρρίπτουν καί μάς εξευτε
λίζουν είς τόν ’Αμερικανικό κόσμο, ό οποίος μέ τά ατελείωτα έκτροπα τής εκ
κλησιαστικής μας διαιρέσεως μάς κατέτασσεν είς ιθέσιν χειροιτέραν καί αυτών 
τών μαύρων! ·

ΙΙρέπιει νά προστειθή δτι ό έν Νέα 'Τόρκη φανατικός πατριώτης ό Κεφαλ- 
λήν άρχηγός τών «βασιλοφρόνων» Λημήτριος Θεοφιλάτος πού έξέΐδιδ,ε τήν φλο- 
γοφόρον Ιεφημερίδα του «Νομοταγή», ώρμησε πρός τήν Βοστώνην, ξιφήρης, 
επί κεφαλής εκστρατευτικοΰ σώματος, άφωσιωμένων μέχρι θανάτου «όπάδών». 
Οί εκστρατεύσαντες άπεπειράθησαν νά εισβάλουν είς τήν ’Εκκλησίαν διά νά 
κάμουν ιτά πάντα «Γή Μαδιάμ!» Ευτυχώς ισχυρά αστυνομική δύναμις, είδο-
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ποιημένη .από τήν παραμονή, ήμπόδισε βιαίως τήν «εισβολήν». ’Έτσι οι άνδρες 
Tcrvi έκστρατευτικοΰ Σώματος «ένθεοι οπαδοί», περιωρίσθησαν νά κάμουν, εξω 
του Ναοΰ, τήν έπίδειξιν τών γρόνθων των καί τών εξαγριωμένων οφθαλμών 
των.

Μετά τάς λυπηράς έ κείνα ς χειροτονίας τών «Β εν ιζελομειτα ξακικών επι
σκόπων» τάς οποίας είς ιμάτην προσεπάθησε νά ματαίωση ό προβλέπω ν τήν 
νέαν «άγρitoτέραν θύελλαν» «Εθνικός Κήρυξ», oil αντίπαλοι ώμωσαν. Καί 
διιεκήρυξαν: Είς τους δύο «οπαδούς τοΰ προδότη» επισκόπους θά άντιτάξωμεν 
ήμεϊς «δέκα 'επισκόπους τής όνειδιζομένης παρατάξεώς μας!»

Μετά τήν άρσιν τοΰ Τόμου καί τήν υποταγήν τής Εκκλησίας τής ’Αμε
ρικής είς τί) Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, είχεν έπι στρέψη ετς τήν Ελλάδα ό 
δεσπότης τής Σπάρτης 'Γερμανός Τρωϊάνος. ’Έτσι αί Κοινότητες τών βασι- 
λοφρόνων έμειναν είς τήν Αμερικήν ακέφαλοι.

Τότε οί τής συναδέλφου «Άτλαντίδος» ήγέταιι καί ό Θιεαφιλάτος καί οί 
λοιποί ’Αρχηγοί τής «άπορφανισθίείσης Παρατάξεώς» ήλθαν είς μυστικάς συ
νεννοήσεις μέ τόν Μητροπολίτην Χαλδίας Βασίλειον Κομιβόπουλον ό όποιος 
έδέχΐθη τήν πρόσκλησιν νά ήγηθή τοΰ έν ’Αμερική «εθνοσωτήριου κινήματος!» 
'Ό  Βασίλειος, φανατικός τύπός βασιλόφρονος, ήτο έτοιμος νά φθάση «μεχρις 
εσχάτων» υπέρ «τοΰ μάρτυρος Στρατηλάτου». ’Έπνεε δέ «τά μένεα» καί κατά 
τών έν Φαναρίφ, τί όποιοι από τήν προσφιλή Μητρόπολι Μηθύμνης τής Λέ
σβου τόν μετέθεσαν είς τήν άνευ ποιιμνίου Μητρόπολιν Χαλδίας τής έρημω- 
Οείσης Μικράς ’Ασίας. Έ τσι.ένα πρωΐ ό Βασίλειος κατέπλευσεν είς Νέαν 'Τ- 
όρκην, όπου τόν ύπεδέχθησαν οί οπαδοί ώς «Μεσσίαν». Καί αρχίζει από τότε 
έντονώτερον <τό μεγάλο δράμα τών έν ’Αμερική τρρικτών «εμφυλίων έκκλησια- 
στικών .σπαραγμών».

Τήν 14ην Σεπτεμβρίου 192:8 δ ’Αρχιεπίσκοπος ’Αλέξανδρος ανήγγειλε 
τηλεγραφικώς είς τά Πατριαρχεία οτι κατέπλευσεν ό Χαλδίας Βασίλειος, τε
θείς επί κεφαλής τών βασιλοφρόνων. Μετά τέσσαρας ημέρας, τήν 18ην Σεπτεμ
βρίου 1923, ή Μεγάλη τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησία — Πατριάρχης ήτο πότε ό δια
δεχθείς τόν Μελέτιον Γρηγόριος ό Ζ ' (1923— 1924)—  (εξαπέλυσε τόν πρώ
τον κεραυνόν. Έ θεσε τόν Χαλδίας Βασίλειον «είς αργίαν από πάσης ιεροπρα
ξίας» καί τόν διέτασσε νά έπιστρέψη είς τήν '.Κωνσταντινούπολιν. Ή  διαταγή 
εκείνη δημοσιευθείσα, εξαγρίωσε, ώς ήτο επόμενον, τούς οπαδούς τοΰ Μεσαία. 
Οί βασιλόφρονες δημοσιογράφοι ήρχισαν ιβιαιοτάτας .επιθέσεις —συνεχισθεί- 
σας καθ’ δλα τά μετά ταΰτα έτη μέχρι τοΰ 1930—  εναντίον — ώς έτόνιζον—  
«τών μαύρων καλογήρων τοΰ Φαναριού!». Είχαν έξαντλήση —ιέπί μ,ακρά χρό
νια—  καί τά ασεβέστερα κοσμητικά επίθετα διά νά έ ξευτελίσουν καί νά καταρ- 
ρίψουν ©ίς τήν συνείδησιν τών αποδήμων τό γόητρον καί τόν σεβασμόν πρός 
τήν μαρτυρικήν, Μητέρα, τήν Μεγάλην τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίαν.

Πρέπει νά προστεθή έδώ ότι, ακριβώς τάς ήμέρας έκείνας, τόν ’Ιούνιον
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1923, πού ιέγίνοντο είς τήν Αμερικήν αί μοιραίαι δεσποτοποιήσεις τών «βενι- 
ζελικών» υποψηφίων, ό 'διαβόητος εκείνος (εξωμότης «Παπά Εύθήμ» καί άλλα 
περι.κα'θάρματα εΧχ-ον είσβάλη είς τό Πατριαρχεΐον .καί υπέβαλαν είς φρυκτά 
μαρτύρια τόν τραγικό Πατριάρχη Μελέτυαν. Μωλωπ ισμόν ον ιδέ τόν έκρήμνισαν 
καί από τές σκάλες! 'Έμοιαζαν τά Πάθη τού Χριστού αί βδελυρότη,τες έκεϊ- 
ναι τών «περικαθαρμάτων» κατά τού μάρτυρος ’Αρχηγού τής ’Ορθοδοξίας. 
’Ανάλογοι ήσαν καί αί τότε ασεβέστατα* επιθέσεις,, τών περί τόν Μεσσίαν Βα
σίλειον φανατικών οπαδών εναντίον τής μαρτυρικής Μάνας. Τήν περί «αργίας» 
διαταγήν τού Πατριαρχείου ό Μεσαίας καί οί οπαδοί τήν έγραψαν «στα πα- 
ληά τους τά παπούτσια». Ό  Βασίλειος Ιάνεκήρυξεν εαυτόν «Μητροπολίτην καί 
’Αρχηγόν τής Αύτοκεφάλου Ελληνικής Εκκλησίας τών Ηνωμένων Πολιτειών 
καί τού Καναδά». Παρέλειψε νά συμπεριλάβη τάς ίΚαρριβίας Νήσους καί τόν 
Μεξικανικόν Κόλπον. Ό  Μεσαίας έστησε τό Άρχηγεΐον του είς τήν τότε πολυ- 
.τάραχην Ελληνικήν Κοινότητα τού Λόουελλ, Μασσαχουσεττης.

Τότε ημείς εις τόν Κήρυκα πού εΐχαμεν ώς κύριον ,αγώνα τήν είρήνευσιν 
τού έν ’Αμερική Ελληνισμού, προαισθανόμενοι ΐδτι ενδεχόμενον νά φιθάσουν 
καί οί έν Φαναρίω «είς τά έσχατα» —μέχρι καιθαιρέσεως—  έφροντίσαμεν καί 
ύπεδείξαμεν άρμοδίως τά έξης: Νά τηρηθή μέν τό γύητρον τής Μεγάλης τού 
Χριστού Εκκλησίας, νά εύρεθή όμως τρόπος οίκονοιμίας διά νά άποσοβηθή ή 
χειροτέρευσις τής Όέσεως τών άλληλοσπαρασσομένων ιθανασίμως, έξ,ευτελιζο- 
μένων δέ καί είς τήν ’Αμερικανικήν κοινωνίαν αποδήμων αδελφών.

Άντίθέτως ό τότε «βενιζελικός» Άρχ·ιεπίσ,κ::π;ος Αμερικής έτηλεγρ άφησε 
τήν 13ην Φεβρουάριου 1924, είς τό Πατριαρχεΐον .καί έξ ονόματος τής έν ’Α
μερική 'Ιεράς Συνόδου (Σύνοδος ήτο αυτός καί οί δύο Επίσκοποι), έιζήτησε 
«τήν αύστηροτάτην τιμωρίαν τού ’Αρχηγού τής λεγομένης Αύτοκεφάλου ’Εκ
κλησίας 'Ηνωμένων Πολιτειών καί Καναδά».

Ά τυχώς οί έν τάίς ιΠατριαρχείοις δέν ιεΐχον πλήρη συνείδησιν τής μεγά
λης συμφοράς πού μάς έδερνε. ’Έτσι. ή 'Ιερά Σύνοδος τών Πατριαρχείων έ
λαβε τήν ΙΟην Μαΐου τού 1ι924 κατά πλειοψηφίαν ιάπόφασιν τής έσχατης ποι
νής. Καθήρεσε τόν Βασίλειον. Καί τόν ύπεβίβασεν ειίς τήν τάξιν τών λαϊκών. 
’Απήγγειλε δέ καί «άφορισμόν» κατά παντός δ στις ·θά έ τόλμα, νά έπικοινωνήση 
μέ τόν καίθηρημένον, τόν λαϊκόν, Βασίλειον Κομβάπουλον. Ή  καθαίρεσις έπέ- 
φερεν αντίθετα αποτελέσματα. Διότι τότε έγινε μανιώδης ή έξαγρίωσις τών 
αντιπάλων εφημερίδων κατά τών «μαύρων καλογήρων τού Φαναριού!» Ό  Βα
σίλειος ένεδυναμώθη περισσότερον. Οί οπαδοί έβλεπαν είς τό πρόσωπόν του 
τόν «φωτοστέφανον τού ήρωος καί μάρτυρος». ’Έγραφαν δέ διά τόν· Μεσσίαν 
τους δτι παραμένει «ό διαπρεπής καί ό -άφοβος», ο ηρωικός ’Εκκλησιαστικός 
Η γέτης τής ισχυρότατης παρατάξεως τών πιστών. Πιστών είς τήν άμόλυντην 
Ιδεολογίαν καί άφκοσιωμένων είς τό ιθρυλικόν όνομα, τού μάρτυρος καί ήρωοις 
«Γυιού τού ’Αετού». Καί έτόνιζαν ακόμη» «'Ο διαπρεπής 'Ιεράρχης μας μάχη-
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τικώτατος όπως είναι, ενθρονισμένος είς τάς καρδίας τών πιστών έχει τήν δύ- 
ναμιν νά ταπείνωση τήν όφρύν και νά συντρίψη τάς κεφαλάς τοϋ έν Αμερική 
Προδοτικού Βενιξελομεταξακισμού! κλπ.

ΟΙ έν Κων σταντινουπόλε ι Συνοδικοί ’Αρχιερείς, οί όποιοι έμεΊΟψήφισαν 
καί ιάπέκρουσαν τήν καθαίρεσιν φαίνεται οτι έβλεπαν ,τά πράγματα καλύτερα. 
Σωφρσνέστερα. Άπόδειξις τής όρθοφροσυνης των ήτο καί το γεγονός οτι 
ύστερα από επτά έτη καταστροφικής άλληλομαχίας ιέν Αμερική, ήναγκάσθη τό 
Πατριαρχεϊον, τόν ’Ιούνιον τού 1980 —δτε ήλθεν ώς Έ ξαρχος ό Δαμασκη- 
νός νά μάς λύτρωση από τό όνειδος τής έρημώσεως καί τής καταισχύνης—  νά 
άνακαλέση τήν άτυχή εκείνην καθαίρεσιν.

Ό  Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός ήλθε δυο φορές στήν ’Αμερική. 
Τό 1928 καί τό 1930. Τήν πρώτη φορά ήλθε στήν ’Αμερική διά τήν εξής 
αιτία. Τήν 2ι2 ’Απριλίου 19:28 ισχυροί σεισμοί είχαν καταστρέ,ψη τήν Κό
ρινθο καί τά χωρία τής περιοχής. Τότε, αμέσως έσχηματίσ'Οη στή Νέα 'Τόρκη 
μία Επιτροπή. Προσεκλήθησαν δέ καί αί δύο κυριαρχικές ημερήσιες εφημε
ρίδες νά συμ.μετάσχουν καί νά άναλάβουν τόν αγώνα υπέρ τών σεισμοπλήκτων. 
Οί τής άλλης συναδέλφου ήρνήθησαν συμμετοχήν μέ τήν συνήθη στερεότυπη 
δήλωσιν ότι ή έφημερίς των δέν συμπράττει μέ «φυλλάδες». Φυσικά σέ όλα 
αυτά τά διαρρεύσαντα τελευταία σαράντα χρόνια δέν συνέπραξε ποτέ μέ τήν 
«φυλλάδα», τόν Κολοσσόν, σέ κανένα αγώνα κοινής ώφελείας. Έ τσ ι ή άλλη 
συνάδελφες ήρχισε, μόνη της, τήν 'εκστρατεία της. Έμάζεψε παραπάνω άπό 
είκοσι έξ χιλ. δολλαρίων. (Διά τήν ακρίβεια $ 26 ,'354.46). Ή  Σταυροφορία 
όμως τού «Εθνικού Κήρυκος», ό όποιος έκινητοποίησε δλας τάς δυνάμεις του 
καί μέ τά φλογισμένα άρθρα του συνεκίνει τούς αποδήμους αδελφούς, έμάζεψε 
δυόμιση φορές περισσότερα (διά τήν ακρίβεια $ €7,611.52). Ή  «Άτλαντίς» 
έστελλε τάς εισφοράς απ’ ευθείας είς τόν Μητροπολίτην Κορινθίας Δαμασκη
νόν. Ό  «’Εθνικός Κήρυξ» έιτηλεγράφει τά ποσά πρός τόν ένδοξον Ναύαρχον 
Παύλον Κουντουριώτην. Αί δύο κυριαρχικές Εφημερίδες ιάπέστειλαν τό συνολι
κόν ποσόν τών $ 93.966.48. ’Αλλά δέν ήσαν μόνον αυτά. Ή  ’Αδελφότης Ά - 
χέπα άνέλαβεν ιίδικόν της έρανον. Τά ύπερτριακόσια τιμήματα της (οργάνωσαν 
έπιτροπάς είς τάς Κοινότητας. "Έτσι έιμαζεύθησαν περίπου πενήντα χιλιάδες 
δολλάρια. Τά είχαν προσφέρει όχι μόνον Άχέπανς, άλλά καί άλλοι ομογενείς 
τών παροικιών, ;μή Άχέπανς. Καί ή έφημερίς «Καλιφόρνια» τού 'Αγίου Φραγ
κίσκου έμάζεψε οκτώ περίπου χιλιάδες δολλάρια. ’Αρκετοί δέ άλλοι ομογενείς, 
οί όποιοι, επί τέλους, ήθελαν νά αλληλογραφήσουν, έστελναν τήν εισφοράν των 
άπ’ ευθείας πρός τόν Μητροπολίτην. Τό ίδιο έκαμαν καί ιμερικαί Κοινότητες 
επειδή διαφωνούσαν είς τό ζήτημα ποια έκ τών δύο Εφημερίδων έπρεπε νά 
προτιμηθή. 'Τπελογίσθη τότε ότι τά οσα έξ Αμερικής έστάλησαν υπέρ τών 
σεισμοπλήκτων ύπερέβαιναν τάς εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδας δολλάρια, 
ποσόν σημαντικόν διά τήν εποχήν εκείνην. Τό σπουδαιότερον όμως κέρδος τό
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όποιον άπεκομίσαμεν δλοι μας, κέρδος ηθικόν, ήτια οτι έπεσκέφθη τήν ’Αμερι
κήν ό ίδιος ό Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός. Ό  'Ιεράρχης τής Κο
ρινθίας ήλθε τήν ΙΟην Αύγούστου 1928 όταν είχε λήξη ή υπέρ τών σετσμο- 
παιθών σταυροφορία. Άνεχώρησε ιδέ έπιστρέφων ©ίς τήν κατεστραμμένην επαρ
χίαν ιτου τήν ΙΟην ’Οκτωβρίου 19>28.

Κατά τήν Ιέν μέσω ημών παραμονήν του έπωφελήθημεν τής ευκαιρίας καί 
τοΰ έξεθέσαμεν τήν δλην έν ’Αμερική άλγεινατάτην εκκλησιαστικήν κατάστασιν, 
αξίαν δακρύων. Τοΰ Ιίτονίσαμεν οτι τό μεγαλύτερον ευεργέτημα που ιθά έκα- 
μνεν είς τήν ζωήν του ήτο νά μεριμνήση όπως σταλή 'ένας ’Έξαρχος άπό τό 
ΙΙατριαρχεϊον 'διά νά τερματισθ'ή ή περίοδος τοΰ μεγάλου α’ίσχους τής ’Εκκλη
σιαστικής διαιρέσεως καί τής άδελφοκτονίας. Ό  Δαμασκηνός κατά τήν δίμη- 
νυν (10 Αύγουστου— 10 ’Οκτωβρίου 1928) παραμονήν του στήν ’Αμερική 
άντελήφθη τό μέγα αίσχος. Καί συνέκλαυσε. ’ΒΟρήνησε ιμαζί μας. ’Ητο τότε 
πλήρης ή υλική καί ή ή'θική άποσύνθεσις τών άλληλοσπαρασσομένων Κοινο
τήτων μας. Ό  Δαμασκηνός ©διάβαζε τά δσα απελπιστικά ιεδημοσιεύοντο επί 
τών ημερών του, είς τόν ’Αμερικανικόν καί Ελληνικόν τύπον. Τά δσα άνεγρά- 
φοντο, έσχετίζοντο κυρίως μέ τήν τύχην τιαΰ καιθηρημένιου Άρχηγοΰ τής Αυ
τοκέφαλου ’Εκκλησίας. Νά μερικοί τίτλοι περιγραφών διά «τό έ'ξουθένωμα καί 
τό ονειδος τής 'Ελληνικής ’Ορθοδοξίας καί γενικά τοΰ Ελληνικού ονόματος: 
«Αίματηραί -σκηναί εντός καί έκτος τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας» —  «Δαρμοί 
Ιερέων καί μαχαιρώματα» —  «Οί Γραίκαροι τοΰ Λόουελλ, διηρημένοι είς «γνη
σίους» ’Ορθοδόξους καί είς «σχισματικούς» αίματοκυλίονται» —  «Οί «New 
Y ork Times ασχολούνται διά τό έν Αμερική Ελληνικό ό'νειδος» —  «Ό  ’Αμε
ρικανικός Τύπος τής Βοστώνης καί άλλων πόλεων περιγράφουν τάς άγριας 
συμπλακάς τών Ελλήνων είς τάς διηρημένας Κοινότητάς των» —  «Ό  ’Αρχη
γός τής Αυτοκέφαλου έν ’Αμερική ’Εκκλησίας τόν όποιον οί αντίθετοι ©γκρέ
μισαν άπό τις σκάλες τοΰ Ναού» —  «Νέαι άγριαι ισμμπλοκαί μέ ράβδους καί 
μέ φονικά δπλα» —  «Οί αστυνομικοί κάμνουν χρήσιν τών ροπάλων των καί 
κλείουν τήν Ελληνικήν ’Εκκλησίαν», —  «’Απελπιστικά έκτροπα καί ©ίς τό 
Ν,τητρόϊτ» —  «Οί αστυνομικοί πετοΰν στο δρόμο Μανουάλια, 'Ιερά Σκεύη 
καί 'Αγίας Εικόνας!» —  «Οί αστυνομικοί είπαν δτι οί Ελληνορθόδοξοι είναι 
χειρότεροι καί άπό τούς Μαύρους!»

Αυτά καί άλλα ©διάβαζε τότε ό Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Καί έθρή
νησε μαζί μας διά το απελπιστικό κατάντημα.

Μέρος Δέκατον Έ κ το ν  

Ό  Μητροπολίτης Δαμασκηνός καί ή τραγωδία του στήν ’Αμερική

Τό δεύτερο ταξίδι τοΰ Μητροπολίτου Κορινθίας στήν ’Αμερική. —  Έστά-
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λη ώς Έξαρχος τοΰ Πατριαρχείου διά νά έξαλείψη τδ αίσχος επταετούς Ε κ 
κλησιαστικής άλληλομαχίας. —  Ή  έπίσκεψις τοΰ 'Ιεράρχου είς τόν Πρόεδρον 
Χοΰβερ. —  Ή  τηλεφωνική 'συνομιλία, μέ τόν καίθάδηγητήν τής άλλης ήμερη·,- 
σίας συναδέλφου. —  Οί πρώτοι διθύραμβοι. —  Κατόπιν: «Σταύρωσαν Αυτόν!» 
—  Ό  ρόλος τής «Άτλαντίδος» καί τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος». — Συμφωνοΰν διά 
πρώτην φοράν διά νά σωθή ό Ελληνισμός. —  Ό  «βάσκανος οφθαλμός». — Τό 
νέο στασιαστικό κίνημα κατά τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. —  «’Έργο σκο- 
τίων ελατηρίων». —  Ό  Βενιζέλος καί οί άλλοι Αρχηγοί. — 'Ο Πατριάρχης 
Φώτιος .καί ιό Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος. —  Τό μεσονύκτιο αγκά
λιασμα τών συνωμοτών, τοΰ «κανονικού» καίι του «καθηρημένου!·» —  Τό ύπο- 
γραφέν «πρωτόκολλο» τής Λυκοφιλίας. —  «Ό ίέν Χριστώ αδελφικός ασπασμός» 
χωρίς ιέρύΙθημα. —  Αποστασία πριν. ξηρανθή ή μελάνη, καί «προ ο αλέκτωρ 
φώνηση!» — «’Όξος καί χολή» είς τόν ήθίκόν ηρώα! — Καί «άκάνιθινος» στέ
φανος! ·— Νά φύγη ό Δαμασκηνός καί νά μείνουν εδώ οί αγκαλιασμένοι! — 
Τό αιώνιο Ρωμέϊκο. —  Αφάνταστοι δραματικαί σελίδες.

Είς ,τό ,πρε/ηγούμενον σάς είπα ότι. μέ τήν ευκαιρία τής καταστροφής τής 
Κόρινθου ήλθεν είς τήν ’Αμερικήν ό, 'Ιεράρχης τής ,πληγείσης ’Επαρχίας Δα
μασκηνός. Εμεινε μαζί μας ακριβώς δύο· μήνας (ΙΌ Αύγουστου'— 10 ’Οκτω
βρίου 1928). Τόν ερχομόν του· τόν «χαιρετίσαμε σάν νά ήτο έργο τής Θείας 
Προνοίας διά νά έλεηθή καί ό ταλαίπωρος Ελληνισμός τής ’Αμερικής. Μάς 
έδερνε τότε ή συμφορά τής Εκκλησιαστικής διαίρεσε,ως. Ή το μαύρη ή εποχή. 
Σάς άνέφερα τά όσα φρικιά είς βάρος τής ’Ορθοδοξίας καί τοΰ Ελληνικού 
ονόματος έδιάβαζε τότε ό επισκέπτης 'Ιεράρχης τής Κορινθίας. Θέλω νά προ
σθέσω εδώ πόσην αλγεινήν εντύπωσιν, ώς μοί εΐπε, τοΰ «προξένησαν οιιι αιμα
τηροί ·συγκρούσεις μέσα είς τόν Ναόν τής Α γίας Τριάδας τοΰ Λόουελλ, όπου 
είχε στήση τόν θρόνον του δ υπό τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου καθ'αιρεΌείς 
’Αρχηγός τής «Αυτοκέφαλου ’Αρχιεπισκοπής 'Ηνωμένων Πολιτειών καί Κα
ναδά». ’Αντί ιεροτελεστίας είς τόν Οίκον τοΰ Θεοΰ τής ’Αγάπης, ένοπλοι, συρ
ράξεις καταισχύνης καί άγριότητος. Ό  έν Λόουελλ ανταποκριτής τής ’Αμε
ρικανικής εφημερίδας «Boston Daily Advertiser» άπέσ.τειλε τηλεγραφικώς 
υπό χρονολογίαν 18 Αύγουστου 1928 φρικιαστικήν περιγραφήν τών αιματη
ρών συγκρούσεων. Είχε τότε κρημνισθή από τές σκάλες δ «Μεσαίας». ’Αρχη
γός τής «Αυτοκέφαλου». 'Η  ’Αμερικανική ίέφημερτς έδημοσίευσεν είς τήν πρώ
την σελίδα τάς αγριότητας τών Γκρήκς καί προσέθεσε μέ κτυπητούς τίτλους 
καί τά εξής μεγαλεία τής 'Ελληνικής ’Ορθοδοξίας: «Ό ίερεύς Μαλαχίας ύ- 
πέστη έπίθεσιν καί ιέδάρη» —  «Είς ιδιοκτήτης καφφενείου έμαχαιρώΟη». — 
«’Άλλος Έλλην δ Άποστολάκης έξελΙθών διά νά ίδή τί συνέβη, ΰπέστη έπίθε- 
•σιν. Έδάρη καί ’έμαχαιρώΟη είς τόν ώμον δι’ εγχειριδίου. Μετεφέρθη είς τδ 
Νοσοκομείο,ν». —  «Ό  ίερεύς Χαρμαντάς τών (αντιθέτων κατέλαβε τήν Έκκλη-
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σίαν τής 'Αγίας Τριάΐδος, παρά τήν απαγορευτικήν Ιδιαταγήν του Δικαστηρίου 
τήν έκδοθεΐσαν τήν 22 ’Ιουλίου».

Αυτά καί άλλα παρόμοια (μεγαλεία, διαδραματιζόμενα καί είς τό Ντη- 
τρόϊτ καί είς άλλας πόλεις, μάς έδωκαν επιφανή θέσιν δόξης. θέσιν ΰποδεε- 
στέραν από τήν Οέσιν τών Μαύρων! Ό  Δαμασκηνός ©θρήνησε. Καί έθρηνή- 
σα,μεν καί ημείς μαζί του. Τό τί έπρεπε νά γίνη πρός έξάλειψιν τοΰ αίσχους 
τό έσυζητήσαμεν ιμαζί του. Καί κατελήξαμεν είς ώρισμένα συμπεράσματα «περί 
τών δεόντων γενεσθαι».

Έπήρα κατόπιν στο τηλέφωνο τόν τότε «συνάδελφον ’Αρχισυντάκτην τής 
άλλης ήμερησίας. Καί τοΰ είπα αυτά: «Μάς δέρνει ή κατάρα! Είναι φοβερά 
ή ευθύνη τών δύο έφημεμίδων ενώπιον Θεοΰ καί ανθρώπων. Ενώπιον δέ καί 
τής νέας μας γενεάς, ή ιδποία σπρώχνεται από απελπισίαν, πρός διπλήν εξω
μοσίαν·. Σβύνομεν άδοξα μέ αυτή τήν εκκλησιαστικήν μας άλληλομαχία. ΤΙ 
’Αμερικανική κοινωνία .μάς «θεωρεί οτι είμαστε «Ανεπιθύμητοι», διότι ξεπέσα- 
μεν είς τέτοια ένδοξη ‘βαθμίδα χειρότερη ιάπό τήν Οέσιν τών Μαύρων». Προ- 
χωρών ήλθα καί είς τήν ελκυστικήν άποψιν καί προσέθεσα: «Πιστεύω νά γνω
ρίζετε οτι τά δύο τρίτα τών έν ’Αμερική «βενιζελικών» Κοινοτήτων έξαρτών- 
ται από τήν «κανονική» ’Αρχιεπισκοπή. Τό άλλο τρίτο υπακούει ιείς τήν ϊ,δική 
σας τήν «Αυτοκέφαλη ’Αρχιεπισκοπή». Ό  οδικός σας ο ’Αρχηγός, καλώς ή 
κακώς, είναι καθηρημένος από τό Οικουμενικό Πατριαρχείο·. Κάμετε τό σταυ
ρό σας καί ελάτε, έν ονόματα τοΰ Θεοΰ τής ’Αγάπης νά ένώσωμεν, (μέ άδελ- 
φική συνεργασία, αυτή τήν .μαρτυρική, τήν Μητέρα Εκκλησία. Τότε, μέ τήν 
ένωσιν, όχι ,μόνον τό έν τρίτον, αλλά δλαι αί Κοινότητες ιθά είναι, ίδικαί σας! 
Δι’ αυτή τήν Χριστιανική χειρονομία 'θά σάς εύλογή καί θά σάς έκτιιμά ολό
κληρος ό έν Αμερική Ελληνισμός. Βασιλικοί καί Βενιζε:λικ:ιί, θά γίνουν ίδι- 
κοί σας. Θά είναι μαζί σας. Μάς απομένει ακόμη ολίγη προθεσμία που μάς 
έταξεν ή Θεία Πρόνοια πρός σωτηρίαν. ’Ελάτε νά χρησιμοποαήσωμεν αυτήν 
τήν άπομένουσαν προθεσμίαν είς έργα δημιουργίας. Κάμετε, λοιπόν, τόν Σταυ
ρόν σας. Καί ελάτε νά σώσωμεν τόν Ελληνισμόν. Μονά, ζυγά, δικά σας»! Ή  
πονεμένη αυτή γλώσσα άρεσε είς τόν συνάδελφον τής αντιπάλου· ήμερησίας. 
Καί έδέχθη τήν άποψιν. "Ολα αυτά τά ,άνέφερα είς τόν Μητροπολίτην Δαμα
σκηνόν. Ό  "Ιεράρχης τής Κορινθίας έπήγε καί τους είδε καί έμειναν σύμφω
νοι καί αυτοί είς ώρισμέν·ο διάγραμμα διά τό γενικό καλό. Έπήρε δέ τήν δια- 
βεβαίωσιν τοΰ κ. «συναδέλφου» — που ήτο ό Καθοδηγητής τής παρατάξεως 
τών «βασιλοφρόνων»—  δτι έάν ενδεχομένως ξαναέλθη δ Δαμασκηνός ώς επί
σημος "Έξαρχος, ώς διαιτητής καί είρηνοποιός, θά τοΰ χαρίσουν καί αυτοί 
άμέριστη τήν ήθική ένίσχυσι τής έφημερίδος των διά τήν περιπόθητη γαλή- 
νευσι. Ο ί οιωνοί ήσαν άριστοι. Έλπιδοφόροι.

’Έτσι τήν 20ήν Μαΐου 1930 έπανήλθεν δ Ιεράρχης τής Κορινθίας, αρ
ματωμένος μέ επίσημη αποστολή ώς «Έξαρχος τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
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χείου». Έ ξαρχος καί τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Ή το  έφωδιασμένος καί 
μέ ιέκκλήσεις πρός τούς ξενητεμένους Αδελφούς έκ ιμέρους όλων τών πολιτικών 
αρχηγών ιτής Ελλάδος. "Ολα τά έγγραφα ήσαν συγκινητικά. Εις τάς εκκλή
σεις τών πολιτικών καί είς τά έγγραφα τοΰ Οίκουμενικιεΰ Πατριάρχου Φωτίου 
καί τοΰ ’Αρχιεπισκόπου πάσης Ελλάδος Χρυσοστόμου έχαρίσαμεν όλοι μας 
εύρυτάτην δημοσιότητα. Καί ή άρ!θρογραφία, θερμή, ενθουσιαστική, ήτο ανά
λογη πρός τό ιμέγα, τό Ιστορικό γεγονός διά τόν ενταφιασμόν τής δεκαετούς 
εκκλησιαστικής άλληλομαχίας καί τήν ανατολήν νέας περιόδου ειρήνης καί συ
ναδελφώσεις μέ έργα αγαθά.

Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος είς τό αριστοτεχνικό του Διάγ
γελμα έτόνιζε μέ πατρικό πόνο καί τά εξής: «"Εως σήμερα «δοκιμάσατε τά 
δεινά τών ερίδων καί τών διχοστασιών. Δοκιμάσατε, πλέον, καί τά αγαθά τής 
πρός άλλήλους 'Αγάπης καί τής Ειρήνης καί 'θά Ίδήτε τήν διαφοράν μεταξύ 
τής Ειρήνης καί τής ’Έριδας, τής 'Αγάπης καί τοΰ Μίσους τών αδελφικών αι
σθημάτων καί τής μισαδέλφου διαστάσεως». Έ ν συνεχεία ό ’Αρχηγός τής Με
γάλης τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας προσέθετε: «Ούδείς 'θέλει ΰπάρξη δστις θά 
θέληση νά άποτελέση ιθλιβεράν έξαίρεσιν είς τό έργον τής μεγάλης ταύτης καί 
ευλογημένης προσπάθειας υπέρ τής αδελφικής αγάπης καί ένώσεως».

.Καί όμως. Εύρέθησαν ιοί άποτελέσαντες έξαίρεσιν καί μάλιστα άπό τήν 
πλευράν εκείνην πού δέν έπερίμενε. κανείς στασιαστικά κινήματα. Καί συνωμο
σίας. Καί προδοσίας. Είναι ολόκληρη τραγωδία τά όσα διεδραματίσθησαν κατά 
τό έννεάμηνον χρονικόν διάστημα τών έν ’Αμερική αγώνων τοΰ 'Ιεράρχου τής 
Κορινθίας.

Σχετικώς μέ τόν πρώτον καί τόν δεύτερον ερχομόν τοΰ Δαμασκηνού έχω 
γράψη, υπό τύπον απομνημονευμάτων περί τά εξήντα κεφάλαια δραματικών 
γεγονότων, τά όποια άγνωστα έν πολλοΐς, έκτίθενται σάν κινηματογραφική 
ταινία. Χωρίς φόβον. Καί χωρίς πά'θος.

Έδώ πρόκειται, κατ’ ανάγκην, νά ίεκθέσω μόνον ολίγα σχετιζόμενα μέ τό 
θέμα μου, μέ τόν ρόλον, δηλαδή, που έπαιξεν ό Έλληνοαμερικανικός τύπος είς 
τήν κρίσιμη εκείνη, όσον καί δραματική περίοδο.

Μόλις ιεφθασεν ιό Δαμασκηνός, έπήγα καί τόν είδα είς τό Ξενοδοχείο 
Μονκλαίρ, όπου έστησε τό ’Αρχηγείο του. Είχε μαζί του ώς βοηθούς τόν 
Ά ρχιμ . Προκόπιο Καλλιοντίζή, πού έγινε κατόπιν Δεσπότης στήν Ελλάδα, 
καθώς καί τόν 'Ιερολ. Παντελεήμονα Παπαγεωργίου, ήδη Μητροπολίτην Θεσ
σαλονίκης. Τό πρώτο πράγμα πού μέ ένδιέφερε ήτο νά ίδώ τά έπίσημα χαρτιά 
τοΰ Πατριαρχικού Έξάρχου. Γιά νά ξέρουμε τί μάς γίνεται, διότι μοΰ περ
νούσε ή ιδέα ότι ό αγών τής είρηνεύσεως 'θά ήτο σκληρότατος. Πολύπλευρος 
’Αγών. Μετά τήν άνάγνωσιν· τών επισήμων έγγράφων τοΰ είπα: «’Έ χει κα
λώς. 'Η  εξουσία τοΰ Είρηνοποιοΰ είναι υπέρτατη καί απεριόριστη είς τό «λύ- 
ειν καί ,δεσμεΤν». Τιάρα ξέρουμε πού στεκόμαστε καί ημείς, πού θά μοίρα-
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στοΰμε ιμαιζί σας τήν ευθύνη διά τήν πλήρη καί τελειωτική νίκη υπέρ τής εί
ρηνεύσεως. Καί προσέθεσα: ’Ά ν  άντιμετωπίσωμε «τρικλοποδιές», 'συνωμοσίες 
καί προδοσίες, είμαστε πανέτοιμοι, άνευ ιδρών, νά έξαπολύσωιμεν τήν αρματω
σιά μ α ς! Γνωρίζομεν πώς κερδίζονται οί μάχες.

Τήν Ιέπαύριο τής άφίξεώς του, ό Πατριαρχικός ’Έξαρχος έγινε δεκτός 
μέ εγκαρδιότητα από τόν Πρόεδρο τής Αμερικής Χέρμπερτ Χούβερ. Έπεσκέ- 
φθη δέ καί τόν 'Υπουργόν τών Εξωτερικών Στίμσον, τόν Πρόεδρο τοϋ Ε 
ρυθρού Σταυρού καί άλλους επισήμους. Έπέστρεψε δέ στή Νέα 'Τόρ.κη, 
ενθουσιασμένος, καί ηθικώς θωρακισμένος, καί από τής έπισήιμαυ Αμερικα
νικής πλευράς ιδιά τήν επιτυχίαν «τής σο^τηριώδους αποστολής του, ώς είρη- 
■νοποιού».

Μέ τήν άφιξιν τού Έξάρχου αί δύο εφημερίδες ευρεθησαν διά πρώ
την φοράν ήνωμένες, διά νά υποστηρίξουν τόν αγώνα τής είρηνεύσεως. Καί 
ό κόσμος τό έχάρηκε υπερβολικά. Τά πράγματα έπήγαιναν πολύ καλά από 
τής 20 Μαΐαυ μέχρι τής 9 ’Ιουνίου 1930. Κατόπιν όμως; Κατόπιν κάποιος 
βάσκανος οφθαλμός μάς «έμάτιαισε». Καί έφθόνησε τήν πρωτοφανή —  τήν 
μοναδική —  συνεργασία τών δύο εφημερίδων.

Τις πρώτες ημέρες, ό τότε (όχι ό νύν) αρχισυντάκτης τής άλλης συνα
δέλφου πού έπαιζε τόν ρόλον «ίΚαθοδογητού» έγραφε διθυράμβους διά τόν 
Οικουμενικό Πατριάρχη Φώτιο καί τόν ΐέξαίσιον Έξαρχον, «πρώτης τάξεως 
'Ιεράρχην». Άναφεράμενος ό «Καθοδηγητής» εις τήν τηλεφωνικήν μας συνο
μιλίαν τού 1928, τήν οποίαν άνέφερα παραπάνω·, έγραφε: «Τόν Σεβ. Π α
τριαρχικόν ’Έξαρχον τόν έφέρα,μεν είς τήν ’Αμερικήν ημείς οί ίδιοι, ανεξαρτή
τως πολιτικών φρονημάτων. Έζητήσαμεν παρά τού Πατριαρχείου καί Ε κ 
κλησίας τής Ελλάδος νά μάς τόν στείλουν διότι ή προ δύο ετών δοθεισα ιη- 
μΐν ευκαιρία όπως τόν γνωρίσωμεν, μάς έπεισεν ότι έν τώ προσώπω τού Δα
μασκηνού έχοιμεν ένα πρώτης τάξεως 'Ιεράρχην» κτλ., καί ακολουθούσαν κα- 
θ ημε ρ ινώς δίθύρ αμβ ο ι.

Έ ν συνεχεία ό κ. Καθοδηγητής έτόνιΐζεν είς τάς άρθροπαραγράφους του 
επί δύο εβδομάδας επαίνους μέχρι «τρίτου ουρανού»! Ταύτοχρόνως (ονείδι
ζε καί τόν ’Αλέξανδρον, τόν «Βενιζελικόν ’Αρχιεπίσκοπον», διότι ούτος έκή- 
ρυξεν ανταρσίαν κατά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ό  «βενιίζελικός» ’Αρ
χιεπίσκοπος δι’ εγκυκλίου του έ χαρακτήριζε τήν αποστολήν τού Έξάρχου ώς 
«έργον σκοτίων ελατηρίων». Έτόνιζεν ότι τό Πατριαρχείο «καταπατεί τά δι
καιώματα τής Αυτονόμου ’Αρχιεπισκοπής ’Αμερικής». ’Ηταν λοιπόν, «σκό- 
τια τά ελατήρια» όλων όσοι ζητούσαν νά μάς λυτρώσουν από τό θηρίο: τής 
φριχτής εκκλησιαστικής άλληλομαχίας, ή οποία είχε κατεξευτελίσει τήν ’Ορ
θοδοξίαν καί τό Ελληνικόν όνομα. «Σκόποι» καί ό Πατριάρχης καί ό ’Αρ
χιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος καί ό Πρωθυπουργός Βενιζέλος καί ολοι οί 
πολιτικοί ’Αρχηγοί. Είς τό σχέδιο «τών σκαπτόν» συμπεριελαβε καί τόν «Έθνι-
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κόν Κήρυκα», 'δτι «επιδιώκει νά ίκανοποιήση τήν παράταξιν τών βασιλοφρό- 
νων καί τόν καθηρημένον αρχηγόν τη; παρανόμου Αύτοκεφάλου ’Αρχιεπι
σκοπής».

Εις Ιαπάντησιν ό κ. Καθοδηγητής τής άλλης ήμερησίας .συναδέλφου ε- 
γραφεν, 'έκτος άλλων, καί τά έξης: «Έβδομος συνεπληρώθη από τής ειίς ’Α
μερικήν1 άφίξεως του Πατριαρχικού Έξάρχου·, Ιτοΰ δημοφιλούς καί έκλέ
κτου Μητροπολίτου Κορινθίας Δαμασκηνού. Κατά τό διάστημα τούτο άπεδεί- 
χθη πρωτίστους δτι ό σεβασμιώτατος έχει τά εννέα ιδέκατα τοΰ έλληνορθοδόξου 
κόσμου ιμέ τό μέρος ιίειυ καί οτι- μερικαί εκδηλώσεις ανευλαβείς δσον καί ά- 
στοιχοι, προερχόμεναι από τήν λεγομένην «κανονικήν παράταξαν», δχι μόνον 
δέν δΰνανται νά θεωρηθούν άξιαιι προσοχής, αλλά καί δέν δύνανται οΰτε κατ’ 
έλάχιστον νά μεταβάλωσι τήν πορείαν, ήν τό εκκλησιαστικόν ζήτημα Οά άκο- 
λουθήση διά νά φ'θάση είς τό ποΌουμενον. Σήμερον οί άνθρωποι αυτοί (ή 
παρέα τοΰ σεβ. ’Αλεξάνδρου) ι&ύρίσκονται ;έν άπογνώσει καί φλυαρούν άρρητ’ 
αθέμιτα ίνα καί ημείς τήν εκκλησιαστικήν φρασεολογίαν ακόλουθή σωμεν».

Αυτά καί άλλα όνειίδιστικά έγραφεν τις πρώτες 20 ημέρες (20 Μαΐου 
έως 9 ’Ιουνίου 1980) ό Καθοδηγητής τής άλλης συναδέλφου. ’Εν συνεχεία 
έπετίθετο σφοδρότατα καί .έξηυτέλιιζε τόν κηρύξαντα ανταρσίαν κατά τοΰ Πα
τριαρχείου σεβ. ’Αλέξανδρον, τόν όποιον καταπολεμούσε λυσσωδώς καί τόν 
έξηυτέλιιζε καθ’ δλην τήν μαΰρην έπταετίαν τοΰ διχασμού (19,2ι3— 19.80).

’Αλλά παραδόξως ιάπό τής 9 ’Ιουνίου 1·9'3Ό ήλλαξεν ή δλη σκηνοθεσία 
κατά τρόπον εκπληκτικόν. Πριν ακόμη ξηρανθή ή μελάνη τών όσων ανωτέρω 
έγράφοντο καί «πριν φωνήση ό αλέκτωρ» ό ΐδιίοις ό συνάδελφος έγύρισε τό 
τιμόνι ανάποδα! ’Ήρχισε σφοδράν πολεμικήν κατά τοΰ Πατριαρχικού Έ ξάρ
χου καί κατά τοΰ «αγίου έργου του!» Ταΰτοχρόνως άνέλαβε καί τήν ΰπερά- 
σπισιν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρου! Αυτού τοΰ ίδιου ’Αλεξάνδρου πΐΐυ 
τόν πολεμούσε μέ σφοδρότητα επί επτά έτη! 'Ύίμνοΰσε τόν ’Αλέξανδρον που 
είς τήν πρός τάς Κοινότητας .άτυχεστάτην εγκύκλιόν του (.ονείδιζε τό Πατριαρ
χείο ν καί έ χαρακτήριζε τήν αποστολήν τοΰ Έξάρχ'αυ ώς «εργον σκοίτίων ε
λατηρίων !»

"Ολος ό κόσμος ’έτριβε τά μάτια του! Τ ί συνέβη καί έπήλθε τόσον ραγ
δαία ή άλλαξοπιστία; Ίδοΰ τί συνέβη. Είκοσι ημέρας από τόν έρχομόν τοΰ 
Δαμασκηνού είχε καταστρωθή ένα περιεργότατο διάγραμμα αγοραπωλησίας 
ψυχών καί συνειδήσεων καί πεποιθήσεων, ΰπεγράφη μάλιστα την 9 ’Ιουνίου 
καί τό σχετικό πρωτόκολλο τής αγοραπωλησίας! Τήν .βραδυά εκείνη ό κηρύ- 
ξας ανταρσίαν κατά τοΰ Πατριαρχείου καί ό «καθηρημένος» Μητροπολίτης 
Βασίλειος, ’Αρχηγός τής Αυτοκέφαλου Εκκλησίας ’Αμερικής άγκαλιασ'θή- 
κ·ανε! 'Καί άντήλλαξαν καί τόν έν Χριστώ σχετικόν αδελφικόν ασπασμόν! Τό 
εκκλησιαστικό .εκείνο σχέδιο τής λυκοφιλίας τό είχε φιλοτεχνήση δ κ. Καθο
δηγητής τής συναδέλφου κατά τάς μεσονυκτίους ώρας πριν ό αλέκτωρ φω-
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νήση, οπότε ύπεγράφη τό πρωτόκολλο, ώργανώθη ιδέ καί ή θεαματική σκηνή 
τοΰ αγκαλιάσματος τών δύο έν Χριστώ αδελφών, πού άνέλαβαν νά σώσουν" 
την ’Ορθοδοξίαν καί τόν Ελληνισμόν!

Τά θεατρικά έκεΐνα περί τών εναγκαλισμών καί τών έν Χριστώ φιλη
μάτων, πράγματα απίστευτα, τά 'θεωρούσα ώς αστείας διαδόσεις εύφυαλόγων. 
’'Ύστερα όμως άπό ολίγες ήμερες τό πράγμα άνεκο.ινώθη έπισήμως. Τήν 16 
’Ιουνίου 1930 ένας άπό τούς Κομισσα,ρίους τού Καθοδη,γητοΰ έτηλεφώνησε 
τού Πατριαρχικού Έξάρχου ότι επιθυμεί νά τόν ίέπιοκεφθή αύριον τό μεση
μέρι, άλλά νά παρευρίσκεται καί ό ’Αρχισυντάκτης τού «Έθνικοΰ Κήρυκος». 
’Ήμουνα πολύ περίεργος δι’ -εκείνο τό τηλεφώνημα καί ,έπήγα. Ή λθε καί ό 
Κομισσάριος ικαί μέ λίγα λόγια νευρικά λέγει πρός τόν ’Ιεράρχην επί λέξει 
αυτά:

«Σεβασμιώτατε, εσάς σάς έστειλε τό Πατριαρχείο νά μάς συμβιβάσετε. 
Λοιπόν ό ’Αλέξανδρος καί. ό Βασίλειος -συνεβιβάσθησαν. Άγκαλια,σθήκανε 
καί φιληθήκανε. ’Έτσι ό Ελληνισμός ένώθηκε μέ τόν συμβιβασμόν τών δύο 
Εκκλησιαστικών ’Αρχηγών. Επομένως, Σεβασμιώτατε, ή αποστολή σας έ
ληξε. Ετοιμάσατε τά μπαγάζια σας καί πάτε στο καλό. Σάς ευχαριστούμε 
γιά τόν κόπο σας τά μάς συμβιβάσετε»! ! !

Αυτά είπε σάν νά τά είχε αποστηθίσει. Μόλις σηκώθηκα νά τού απαν
τήσω μέ γλώσσα κεραυνική, έπήρε νευρικά τό καπέλλο του καί εχάθηκε άπό 
εμπρός μας.

Ή  κατά τού είρηνοποι,οΰ Έξάρχου αδυσώπητη πολεμική τού κ. ΚαΟο
δηγητοΰ έσυνεχίσθη επί μακρούς μήνας. Τό μόττο ήτο στερεότυπο: Νά μεί
νουν στήν ’Αμερική οί αγκαλιασμένοι καί νά φύγη ό Δαμασκηνός! Πρόκειται 
περί άφαντάστων δραματικών σελίδων μιάς ταραχοοδεσπότης μακροχρονίου 
περιόδου, τάς όποιας παρουσιάζω σάν κινηματογραφική ταινία, είς τά ’Απο
μνημονεύματά μου. Τελικώς, είς σκληροτάτην, στήθος πρός στήθος, δημοσιο
γραφικήν μάχην ένίκησεν ή τιμή. Καί τό δίκαιο. ’Έφυγαν οί «αγκαλιασμένοι» 
καί οι άλλοι «βενιζελικοί» επίσκοποι στήν Ελλάδα, τοποθετηθέντες είς επιφα- 
νεΐς θέσεις. Τήν 9 Φεβρουάριου 1931 εφυγε καί ό ήρως τής Είρηνεύσεως 
Δαμασκηνός, ό οποίος είς τό μεταξύ έποτίσθη τό «οξος καί. τήν χολήν», άπό 
τό αχάριστο έν Έλλάδι ’Υπουργείο τών ’Εξωτερικών. Τόν έφαρμάκο^σαν! 
Καί αντί, νά τόν στεφανώσουν, «στόλισαν τήν κεφαλήν του μέ τόν «άκάνθι- 
νον!» Αυτό είναι τό αιώνιο ΡωμέϊκΟ'. Μετά δύο περίπου εβδομάδας έφθασεν 
ό νέος ’Αρχιεπίσκοπος ΆΌηναγόρας. Τό έδαφος τό ευρήκε παρθένον. Καί έδη
μιούργησε «νέαν κοσμογονίαν».
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Μέρος Δέκατον "Εβδομον

Ή νέα περίοδος ειρήνης πρό τής ’Αναγεννήσεως

Ή  έξασφάλισις τής νίκης του Κορινθίας Δαμασκηνού έν δρόμφ άφαντά- 
•στων ιέμπεΙδίων, στασιαστικών κινημάτων, συνωμοσιών καί προδοσιών! —  Έάν 
Ιφευγεν άπρακτος δ ’Έξαρχος, θά μάς έδερνε ή κατάρα τής Εκκλησιαστικής 
άλληλομαχίας. —  Τότε δεν θά εύρίσκετο είς τήν ’Αμερικήν οΰτε ό σεβ. Άθη- 
ναγόρας οΰτε ό σεβ. Μιχαήλ. —  Ή  έπίσημος εκθεσις διά τον «Εθνικόν Κήρυ- 
κα», «τόν άκατάβλητον αγωνιστήν καί τής έπελβούσης ’Αναγεννήσεως πρωτο- 
πόρον άνιδιοτελέστατον». —  Χαρακτηρισμός του σεβ. Άθηναγόρα από τόν Πα- 
τριαχικόν ’Έξαρχον. —  Οί περισπασμοί του Νέου Αρχιεπισκόπου —  Αί χει- 
ροτονίαι καί άλλων έπισκόπων «άνεξαρτήτων». —  Ό  ρόλος τής «Άτλαντίδος» 
καί τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος». —  Ό  σεβ. κ. Μιχαήλ, πρός νέους ορίζοντας Α 
ναγεννήσεως. —  Ή  Σταυροφορία πρός ίδρυσιν τής Θεολογικής Σχολής. ·— Τό 
«Συλλαλητήριον ύπέρ τής Ελληνικής Γλώσσης». —  Ή  συμμετοχή έπισήμων 
’Αμερικανών. —  «Τά μνημειώδη Διαγγέλματα».

Τό μεγάλο δράμα τής καταστροφικής διαιρεσεως, ή οποία μάς κατερή- 
μαξε επί δέκα σχεδόν χρόνια ©λήξε μέ τήν τελική νίκη τοΰ είρηνοποΊοΰ Έ 
ξάρχου Δαμασκηνού. Ή  νίκη έξησφαλίσθηι έν δρόιμφ άφαντάστων εμποδίων. 
Στασιαστικών κινημάτων. Συνωμοσιών. Νυκτερινών πρωτοκόλλων <λυκοφι
λίας». Καί αγκαλιασμένων «κανονικών» 'Ιεραρχών καί «κα'θηρημένων» ξεπε
σμένων. 'Ωμολογήθη επισήμους ότι έάν δεν ώριθώνετο ηρωικά ό «Εθνικός Κή
ρυξ» που άπέμεινε μόνος είς τό πλευρό ν τοΰ Είρηνοποιοΰ Έξάρχου — νά π ο  
λεμήση στήθος πρός στήθος—  καί εάν έχάνετο ή μάχη κατά τών στασια
στών, οι όποιοι έμυκτήρίζαν καί τό Πατριαρχεΐον καί τήν Εκκλησίαν τής 
Ελλάδος καί τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί τόν Λευκόν Οΐκον, τότε δέν θά 
άπέμενε τίποτε άλλο παρά ερείπια όλεθρον. Καί δέν θά εύρίσκετο στήν ’Α
μερική ώς Αρχιεπίσκοπος οΰτε ό Άθηναγόρας. Οΰτε ό διαδεχθείς αυτόν Α ρ 
χιεπίσκοπος Μιχαήλ. Καί δέν 'θά εΐχομεν τίποτε. ’Αντί τής ’Αναγεννήσεως 
θά ιέβασίλευεν ό μαρασμός. Καί ή άποσύνθεσις. Ευτυχώς έκερδήθη ή τελική 
νίκη του σκληρότατου υπέρ τής είρηνεύσεως άγώνος. Διά τό Ιδεώδες αυτό 
τής γαληνεύσεως καί τής αναδημιουργίας ό «Εθνικός Κήρυξ» (δέν έδίστασε 
νά πλήξη καί αυτούς τους .φίλους του καί τούς όμοϊδεάτας του, τους ’Αρχιε
ρείς καί τους έπιφανεστέρους λαϊκούς όσοι παρωξύνοντο διά τήν έγκατά- 
λειψιν — ώς ιεκραύγαιζαν—  τής «βενιζελικής» παρατάξεώς οί όποιοι, ώς έκ 
τούτου, προσεχώρησαν είς τάς τάξεις τών κατά τής μαχητικής ©φημερίδος 
σφοδρών αντιπάλων. 'Ημείς άδιαφοιρήσαμεν πρός πάντας. Καί πρός τά πάντα,
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τά κομματικά αγαθά. Εϊχαμεν είς τήν συνείδησιν ήιμών τήν ικανοποίησιν δτι 
έπράξαμεν τό καθήκον μας .διά Λ"ά ειρήνευσή ό απόδημος Ελληνισμός. Νά' 
ειρήνευσή καί ή εξευτελιζόμενη μαρτυρική Εκκλησία. Αυτά ολα τά e τόνισε 
καί ό έν άγρια θυέλλη έπιπλεύσας Ιεράρχης τής Κορινθίας.

'Ά μα έπανήλθεν ειίς τάς ’Αθήνας ό Δαμασκηνός υπέβαλε τήν Έκθεσίν 
του πρός τους επισήμους οι όποιοι τόν ιάπ&στειλαν εις τήν Αμερικήν ώς Λυ
τρωτήν. ’Από τό 'Τπουργεΐον τών Εξωτερικών έφροντίσαμεν καί έλάβομεν 
γνώσιν τής επισήμου ΈκΟέσεως τοΰ 'Ιεράρχου. Ό  ίάίθλητής 'Ιεράρχης — μέ- 
γας τής όμογενείας ευεργέτης—  έτόνιζε ίδιά τόν «’Εθνικόν Κήρυκα» έκτος 
άλλων, καί τά εξής επί λέξει: «Ό  «Εθνικός Κήρυξ» ιάφεθείς μόνος του καί 
άγωνισιΟείς είς τήν πρώτην γραμμήν τών μαχητών, πρώτος μάλιστα έν πρώ- 
τοις, ήδιαφόρησε περί προσωπικών συμπαθειών, παρεμέρισε προκαταλήψεις, 
έθετα εκποδών πολίτικους δεσμούς, άπεκήρυξε κοινωνικάς οικειότητας καί 
διεξήγαγε τόν αγώνα τόν καλόν παράπλευρος πρός τόν υπεύθυνον Διαχειρι
στήν, καί αντιμετώπισε τους >έκ τοΰ εμφανούς ή καί εκ παρασκηνίων άντιδρά- 
σαντας κατ’ αΰτοΰ». Συνεχίζοον ό ισεβ. Δαμασκηνός I  τόνισε καί τά έξης: 
«ΤΙ εφημερίς αΰτη, άτενίζουσα ευθέως πρός τόν έθνικώτα,τον σκοπόν έπληξε 
μετά τής αυτής αδιαφορίας φίλους καί έχθρούς, όλιγωρήσασα τοΰ μίσους τού
των καί άποξενωθεϊσα, πρός στιγμήν, τής αγάπης εκείνων, .άναδειχθεΐσα αΰτω 
προμαχούν τών εθνικών συμφερόντων ακατάβλητος .καί τής επελΟούσης Άνα- 
γεννήσεως πρωτοπόρος άνιδιοτελέστατος».

Δέν γνωρίζω ιέάν αυτά πού έπετέλεσε ιμέ πνεΰμα ιεραποστολικής αυτοθυ
σίας ο «Εθνικός Κήρυξ», πλήξας καί τούς άντιδράσαντας φίλους του, ποδο- 
πατήσας κομματικά συμφέροντα, είναι συνηθισμένα, ή οχι, πράγματα είς τό 
Ρωμέϊκο.

Επειδή τό θέμα μου είναι ή ιστορική ερευνά τών όσων καλών ή κακών 
εκαμε κατά τά 62 χρόνια του ό Έλληνοαμερικανικός τύπος, πρέπει νά προ
σθέσω καί τό εξής: 'Όταν τήν 13 Αύγουστου- 19-30 άνηγγέλθη τηλεγραφι- 
κώς ©τι καθ’ ύπόδειξιν τοΰ Έξάρχου, ή 'Ιερά Σύνοδος τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου έξέλεξεν όιμοφώνως τόν Μητροπολίτην Κέρκυρας Άθηναγό- 
ραν, ώς ’Αρχιεπίσκοπον ’Αμερικής, ό κ. «Καθοδηγητής» τής άλλης ήμερη
σίας συναδέλφαυ έχαι-ρέτισε τήν υπό τοΰ Πατριαρχείου εκλογήν μέ αυτά τά 
περίεργα λόγια: «Ποιος πάλιν είναι αυτός ό ξένος άνθρωπος, ό όποιος θά 
κυβέρνηση τήν Εκκλησίαν .μας; Ποιος τόν έζήτησε καί ποιος ήρώτησεν εάν 
τόν θέλωμεν ή όχι;» Ό  κ. Καθοδηγητής απορούσε διατί τό ΙΙατρΊαρχεΐον 
δέν έπήρε τήν άδειάν του. Εξακολουθούσε δέ νά γράφη στερεότυπα: Νά φυ
γή καί ό νέος ’Αρχιεπίσκοπος ό ξένος, νά -φύγη καί ό Δαμασκηνός καί νά 
μείνουν στήν ’Αμερική οι αγκαλιασμένοι. Ό  ’Αλέξανδρος καί ό Βασίλειος! 
Πρέπει νά ομολογήσω ότι. όταν ό Δαμασκηνός μοί έδειξε τό τηλεγράφημα πού 
θά εστελλεν εις τό Πατριαρχεϊον ύποδεικλύων τήν άμεσον εκλογήν τοΰ Μη-
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τροπολίτου .Κέρκυρας ώς ΆρχιεπισκόπΙου ’Αμερικής «λογομάχησα Ιμαζί του. 
Ή  συνομιλία μας είχε δραματικότητα. Τοΰ είπα οτι, άντιθέτως πρός δσα μοί 
είπε την 20 Μαΐου, ημέραν της άφίξεώς του, τώρα άπεφάσισε νά φυγη τό
σον προώρως. Αιά νά μέ καιθησυχάση μοί είπεν .αυτά τά λόγια, πού είναι, 
γραμμένα εις τό σχετικό μέρος τών ’Απομνημονευμάτων: «Πρέπει νά εΐσθε 
— μοί έτόνισεν—  απολύτως ήσυχος ,διότι ό αγών τόν όποιων έκερδίσαμεν από 
κοινού δέν θά διακινδυνεύση. Αυτός τόν 'όποιον ίέζήτησα ώς διάδοχόν μου, 
είναι κατά πολύ ανώτερος άπό εμένα τόν ίδιον. Περικοσμεΐται άπό άπειρα χα
ρίσματα. Ό  Άθηναγόρας είναι δοκιμασμένης πείρας καί Ικανάτητος. Έ χε ι 
οργανωτικό πνεύμα. Είναι, καί αγγλομαθής. 'Γνωρίζω τήν θαυμασίαν δράσίν 
του είς τήν Κέρκυρα. "Οπως σάς 'βλέπω καί μέ βλέπετε. Νά είσΌε βέβαιος 
οτι ο νέπς ’Αρχιεπίσκοπος τόν όποιον διακρίνει εύγενής φιλοδοξία καί σπα- 
νία ενεργητικότης καί ορμή πρός δράσιν, όργανώνων τήν έως τώρα άτυχή- 
σασαν ’Εκκλησίαν τής ’Αμερικής, θά έπιτελέση σπουδαία έργα διά τά οποία 
θά υπερηφανεύεσθε δλοι σας. Καί θά εύλογήτε καί εμένα πού τόν υπέδειξα».

Τά λόγια εκείνα πού έβγαιναν άπό τά βάθη τής ρουμελιώτικης ψυχής 
του μ’ έπεισαν. Καί ήμουνα ήσυχος. Τήν 15 Αύγουστου·, δύο ημέρες μετά 
τήν εκλογήν τού νέου ’Αρχιεπισκόπου «πήρα τά καράβι επί κεφαλής πεντα- 
κοσΐων περίπου λεγεωνάριων καί αγωνιστών τών απολυτρωτικών πολέμων τής 
Ελλάδος. Έπηγαίναμεν νά προσκυνήσωμεν τά άγια χώματα τής ήρωϊκής 
πατρίδος μας πού έώρταΐζεν έπισήμως τά Εκατό Χρόνια τής ’Ελευθερίας της. 
Έκεΐ συνήντησα διά πρώτη φορά τόν νέον ’Αρχηγόν τής ’Εκκλησίας μας καί 
συνεζητήσαμεν. Ό  Πατριαρχικός Έ ξαρχος άνεχώρησε δαά τό Παρίσι τήν 9 
Φεβρουάριου 1951. Έκεΐ συνηντήθη μέ τόν νέον ’Αρχιεπίσκοπον, ό όποιος 
έπλευσε διά τήν ’Αμερικήν καί τήν 26 Φεβρουάριου έγινεν ή έγκατάστασίς 
του είς τόν Ναόν τού 'Αγίου Ελευθερίου. Εΐχεν εκφώνηση ένα λόγον εύρυ- 
τάτων άντιλήψεων, ό όποιος είχε κριθή ώς «μνημειώδης».

Κατά τά 18 χρόνια τής δημιουργικής ποιμαντορίας τού 'Ιεράρχου ό 
«Εθνικός Κήρυξ» —-διατηρών πάντοτε τήν ανεξαρτησίαν της γνώμης του—  
παρέμεινεν είς τό πλευράν τού ’Αρχηγού τής ’Εκκλησίας. Ό  σεβ. ΆΟηναγό- 
ρας «δοκίμασε πολλάς τρικυμίας όταν μάλιστα εΐχον είσελάση, είς τήν ποίμνην 
τρεις 'Έλληνες επίσκοποι «ανεξάρτητοι» άπό τήν ’Αρχιεπισκοπήν. ’Αντιμε
τώπισε πολλούς άλλους περισπασμούς καί έποτίζετο, ώς έκ τών ευθυνών του, 
φαρμάκια. ’Ανεξαρτήτως τής ·άχαρης πολιτείας άλλων συναδέλφων, οί όποιοι 
«προχώρησαν μέχρι τού σημείου νά δυναματίζουν καί .αυτά ταύτα τά θεμέ
λια τ'ϋύ 'Ιερού Θεσμού τής ’Αρχιεπισκοπής ό «’Εθνικός Κήρυξ» «τήρησε τήν 
γραμμήν τής τιμής πρός τήν μαρτυρικήν Μητέρα Εκκλησίαν. Ένισχύσαμεν 
τόν Ιεράρχην, ιδιαιτέρως δέ όταν έποτίζετο φαρμάκια. Τήν ιδίαν γραμμήν έτή- 
ρησεν ή έφημερίς καί απέναντι τού νέου ’Αρχιεπισκόπου κ. Μιχαήλ πρός ά-
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πρόσκοπτον συνέχισιν του άνιαμιαρφωτικοΰ αΰτοΰ προγράμματος ιμέ ευρύτερους 
ορίζοντας.

Μία από τάς ί&ρωτέρας Σταυροφορίας, που άν&λαβεν ό «Εθνικός Κή
ρυξ» διά νά ιένισχύση τό μεγάλο αναμορφωτικό έργο του σ&β. Άθηναγόρα, 
ήτο εκείνη, ή σχετιζομένη .μέ τήν άπόκτησιν τοΰ «μεγάλου Διδακτηρίου τοΰ 
Γένους». Ήγοράσθη. τοϊς μετρητοΐς τό ήγεμονικό οικοδομικό συγκρότημα τοΰ 
Πάμφρετ. Έκεΐ δέ έστεγάσθη ή Θεολογική, Σχολή του Τίμιου Σταυροΰ.

Άρχαμένου τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1962 ένα περίπου χρόνο ιάπό τήν 
έγκαθίδρυισιν τοΰ σεβ. Άθηναγόρα είς ’Αρχιεπίσκοπον κατη,ρτίσΟη μία αντι
προσωπευτική ’Επιτροπή διά τήν άπόκτησιν «Μεγάλου ’Εκπαιδευτηρίου τοΰ 
Γένους». Έκλήθη τότε πρός σύσκεψιν καί ή άλλη ή αρχαιότερα συνάδελφος. 
Ήρνήθη όμως μέ τήν αείποτε προβαλλοιμ,ένην άποψιν οτι «ή έφημερίς μας δέν 
συμπράττει μέ φυλλάδες». Φυλλάιδα ήτο ό Κολοσσός. Έτραβήξαμεν πρός τά 
εμπρός. Τήν 9ην Φεβρουάριου 1932 ήρχισεν ή Σταυροφορία «υπέρ βωμών 
καί εστιών'». Τήν εποχή εκείνη ό κόσμος Ιμαστίξετο από δεινοτάτην οικονο
μικήν κρίσιν. ’Εν τουτοις ή πολύμηνη· εκείνη σταυροφορία, παρ’ δλας τάς δυ
σκολίας, έσημείωσε τελικώς τήν πρέπουσαν (επιτυχίαν. Οί πολυτάλαντοι είμει- 
ναν ώς πάντοτε, ασυγκίνητοι. Συνεκινήθησαν δμως οί φτωχοί βιοπαλαυσταί. 
Έκοπταν από τό ψωμί τους καί έδιδαν μέ χαρά τό δολλάριο τους. Έμαζεύθη- 
σαν διά τήν ακρίβειαν δολλ. 45,721.44. Έ τσ ι ήμπόρεισε νά αγορά,ση ή ’Αρ
χιεπισκοπή αντί μόνον δολλ. 31,000, χάρισμα ιθά τό έλεγέ τις, τό έν Πάμφρετ, 
Κοιν. ηγεμονικόν συγκρότημα αξίας 600,000.

Ή  Σταυροφορία δεν άπέβλεπε μόνον νά άιΟροισθή, δολλάριο πρός δολ- 
λάριο, τό ποσόν. Ό  άγων είχεν ανυπολόγιστη ηθική σημασία. Τό κίνημα ε
κείνο έχρησίμευε καί ώς σάλπισμα γενικής έξεγέρσεως τών αποδήμων «υπέρ 
βωμών' καί εστιών». Ή  εκστρατεία έ χρησιμέυσε ·—Όά έλεγα—  καί ώς κο- 
λυμβήθρα άναβαπτισμοΰ καί άναγεννήσεως υπέρ τών Ελληνικών Γραμμάτων’. 
Έλαβον μέρος είς τάς εισφοράς καί τά Ελληνόπουλα.. Καί οί διδάσκαλοι τών 
σχολείων. Καί οί Σύλλογοι τών Φοιτητών. Καί οί γονείς τών παιδιών. ’Επί 
έξ μήνας έδημοσιεΰοντο άδιακόπως τά παντα'χόθεν λαμβανόμενα συγκινητικά 
γράμματα:. Νά ιμερικαί περικοπαί από τά αναρίθμητα δημοσιευόμενα γράμ
ματα: «Σάς στέλιο τόν κουμπαρά μου. "Ολα τά Ελληνόπουλα έχουν μπάνκς. 
Ά ς  τά στείλουν διά τό Μεγάλο Σχολείο. Σοφοκλής Κολιός. South Bridge 
Mass.

«Έγεννήθηκα έδώ. Αέν ξέρω αρκετά ελληνικά. Ή  ψυχή μου ενθουσιά
στηκε. Λάβετε ένα δολλάριο. Μαρία Χαλάκου. Boston Mas». «Ή  ήχώ 
τής κωδωνοκρουσίας τοΰ «ΈΘνικοΰ Κήρυκος» μάς συνεκίνησεν. Η μείς οί βυοε 
παλαισταί τοΰ Ριάλτο Ρέστωραντ έν Νιοΰαρκ σάς στέλλο·μεν 25 δολλ.».

«Λάβετε καί τόν ίδικόν μου όβολό. Τά παιδιά μου δέν ξεΰρουν οΰτε μιά 
λέξι ελληνικά. Οί κόποι ιμας πάνε χαμένοι. Πονεΐ ή καρδιά ιμιοιυ οτι δέν έχουμε

Ί
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αρκετά Σχολεία. Ευάγγελος Ζήτης. Salem Mass». «Είμαστε επτά αδέλφια. 
Τό καθένα στέλλοιμεν από ένα κεραμεϊδι για τό Μεγάλο Σχολειό». 'Υπογρά
φουν τά επτά αδέλφια Κοντάκη, Boston, Mass)).

«Λάβετε τόν οβολό μου γιά τήν πρώτη, πανελλήνια Κυψέλη που μέσα θά 
βομβοΰν ή μέλισσες, τά Ελληνόπουλα, άπολαμβάνοντα τό ιμέλι τής Ελληνικής 
Μαίθήσεως. Μαριγώ I. Μπούρα, Boston Mass». «Μέ Σχολεία μεγάλα θά 
βγάλωμεν από την καρδιά τών Έλληνοπαίδων τόν πόνο κα'ι τήν ταπείνωσι, 
Λ. Γεωργόπουλος, διδάσκαλος εν Birm incham  Ala».

«Είδα στον «Κήρυκα» τήν 'Ιερά ’Εκστρατεία υπέρ τής πρώτης πανελ
ληνίου Κιβωτού. Σάς στέλνω τόν όβολό μου- καί αναφωνώ Δόξα ισοι ό Θεός! 
Δ. Βαρβέρης, Newton Ν. Υ.»

'Ο κ. ’Άγγελος Άλεξόπουλος, διδάσκαλος εν K anton  Ohio. «Λάβετε 
καί τόν ίδικό μου όβολό. Έσεϊς ανάβετε φωτιά καί σε παγωμένες καρδιές!» 
Δι’ αυτό ακριβώς Ιπρόκειτο. Νά φλογίζουμε παγωμένες καοδιές».

Τήν υπέρ τών 'Ελληνικών Γ,ραμμάτοον Σταυροφορίαν την ενίσχυσαν ΰλι- 
κώς καί ηθικώς καί οί Αμερικανοί Ίεροφάνται του Έλληνικοΰ ΙΙνεύματος. 
Ό  άντικυβερτήτης τής Μασσαχουσέττης έντιμ. κ. Ούΐλλισμ Γιώκμαν, άπο- 
στέλλων τήν εισφοράν του εκ Δολλ. 50 έτόνισεν είς τό εξαίσιο γράμμα του: 
«Ό  κόσμος οφείλει πολλά είς τήν Ελλάδα διά τόν άσύγκριτον πολιτισμόν της. 
Τά έπιτελεσθέντα είς την χώραν σας έγιναν .κληρονομιά τής Άνθρωπότητος. 
Ή  Ελλάς ΰπήρξεν ή κοιτίς τής Δημοκρατίας καί Ελευθερίας. Συγχαίρω 
τόν «Εθνικόν Κήρυκα» καί τήν Επιτροπήν διά την όραματικότητα μέ τήν 
οποίαν έσχεδίασαν τό μέγα αυτό καί κοινωφελές εργον».

Μέ τέτοια όνειρα, καί μέ λαχτάρες καί μέ αιματηρές Ουσίες τών τιμιω- 
τάτων βιοπαλαιστών μας καί μέ τέτοιους όραματισμοΰς τών επισήμων άνδρών 
τής Μασσαχουσέττης (επυργώθη ή «Κυψέλη», ή «'Ιερά Κιβωτός τής Διπλής 
Διαθήκης». Επυργώθη μέ τόν ιδρώτα τών βιοπαλαιστών διά νά παραμένη 
εσαεί ώς 'Ιερόν Όρμητή,ριίαν. Καί Προμαχών. 'Ορμητήριον καί Προμάχων 
καί Ναός Ελληνικής Μαθήσεως καί λαμπαδηφορίας του Έλληνικοΰ Πνετί- 
ματος πρός πλουτισμόν καί τοΰ Άμερικανικοΰ Πολιτισμοΰ.

’Ολίγον ’προτήτερα, πρός προετοιμασίαν τής κοινής γνώμης διά τήν Σταυ
ροφορίαν πρός ΐδρυσιν τής Θεολογικής Σχολής — τοΰ 'Ιερού Προμαχώνας— 
ό «’Εθνικός Κήρυξ» έν συνεργασία μέ τούς εκ Βοστώνης φίλους του κ. κ. 
Χαρίλαον Μπούραν, Δήμον Κακριδάν καί Γεώργιον Δημητρακόπουλον, «ορ
γάνωσαν- ειίς τήν Βοστώνην ένα «πρωτάκουστο» Συλλαλητήριο, υπέρ τής Ε λ
ληνικής Γλώσσης, είς τό Camdkidge S ta te  Armory. Δέκα καί πλέον χιλιά
δες από τήν Μασσαχουσέττην κατέκλυσαν τήν γιγαντιαίαν Αίθουσαν. Μέ είχε 
καταπλήξη ή κασμοπλήμμυρα εκείνη τών υπέρ τής Ελληνικής γλώσσης εορ
ταστών. Τότε οί επίσημοι τής Μασσαχουσέττης, ό Κυβερνήτης, ό 'Ύπακυβερ- 
νήτης, οί Δήμαρχοι καί άλλοι μεγιστάνες τής Πολιτείας, είχαν έκδώσει μνη-
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με ιώδη -υπέρ τής Ελληνικής γλώσσης .δι αγγέλματα, δημοσιευθέντα εις τόν 
«’Εθνικό Κήρυκα». Μεταφέρω από αυτά μόνον μερικάς περικοπάς. Ό  Κυβερ- " 
νήτης έντιμ. Φράνκ ’Άλλεν Ιδιά νά άκουσιθή >άπ’ άκρου εις άκρον τής Συμπο
λιτείας καί νά φρονηματισθούν καί οί ιέκ τών ΐδικών μας μικρόψυχοι έτόνι- 
σεν: «Ή  Ελληνική γλώσσα, εις ήν έλάλησαν ιοί μεγάλοι, τής Ελλάδος άνδρες 
καί διά τής οποίας ελάβαμεν τά φώτα τών Τεχνών καί Επιστημών, πρέπει 
νά φυλάσσεται μετά ζήλου καί νά διαιωνίζεται μετά υπερηφάνειας!». Ό  Δή- 
μαρχος τής Βαστώνης έντιμ. κ. Νίκολς έτόνισεν δτι: «ή καλλιέργεια τής Ε λ
ληνικής Γλώσσης αποτελεί σήμερον σπουδαιοτάτην εκπαιδευτικήν ανάγκην 
έν ’Αμερική».

Ό  Δήμαρχος τοΰ Καίμπριτζ έντιμ. κ. Edw ard Quinn έβροντοφώνησεν 
είς τό διάγγελμά του δτι «ή Ελληνική γλώσσα είναι πολύτιμον άπόκτημα, ά- 
νήκον είς δλον τόν κόσμον καί οχι ιμόνον είς τούς 'Έλληνας. 'Ως έκ τούτου 
είναι καθήκον τής ’Αμερικής καί ολοκλήρου τού πολιτισμένου κόσμου νά συν
δράμουν υπέρ τής διατηρήσεως καί διαιωνίσεως τής Ελληνικής Γλώσσης!»

Μέρος Δέκατον ’Όγδοον 
(ΤελευταΤον)

’Αδιάκοπες Σταυροφορίες τοΰ Έλληνοαμερικανικοϋ Τύπου

Τ·ά ιέπί 62 χρόνια Αθλήματα τοΰ Έλληνοαμερικανικοϋ Τύπου. —  «Ό 
Ελληνισμός της ’Αμερικής Αντιπροσωπεύει σήμερα οίκονομικώς μίαν τερα- 
στίαν δεξαμενήν πλούτου καί αποταμιεύσεως καί ηθικώς ένα Ισχυρόν μέσον 
έπηρεασμοΰ τής ’Αμερικανικής 'Κοινής Γνώμης καί επί πλέον ένα ζωντανόν 
καί άκατάλυτον κρίκον μεταξύ τών δύο Εθνών». —  Ή  συμβολή τοΰ Τύπου.—  
Αδιάκοποι σταυροφοριακοί Αγώνες διά ίεράς υποθέσεις του Ελληνισμού τής 
’Αμερικής, τής Ελλάδος καί τής Βορειοαμερικανικής Συμπολιτείας. —  Ό  
Ερυθρός Σταυρός, οί πόλεμοι, τά Δάνεια τής «Ελευθερίας», ή δράσις τών 
Φιλλελήνων, τά ποιήματα τοΰ Παλαμά, τά Ιδρύματα τής ’Αρχιεπισκοπής κτλ.

Ά πό δσα εχω εκθέσει είς τά προηγούμενα 17 κεφάλαια τεκμηριώνεται 
δτι ό Έλληνααμερικανικός Τύπος κατά τά 62 τελευταία έτη, παρ’ δλα τά σπο
ραδικά ζοφερά του σημεία ιέμόχθησεν ώς πρωταγωνιστής είς τήν υπηρεσίαν 
ίερών υποθέσεων τοΰ αποδήμου Ελληνισμού, τής μακρυνής ήρωϊκής πατρίδος 
καί τής μεγάλης, τής φιλελληνικής Συμπολιτείας τού Νέου Κόσμου. «Έάν ό 
Ελληνισμός τής Αμερικής σήμε.ρα — διά νά μεταχειρισθώ τά ανάγλυφα λό
για τού Διεύθυντού τού «’Εθνικού Κήρυκος» κ. Μπάμπη Μαρκέτουι—  άντι- 
προσωπεύη οίκονομικώς μίαν τεραστίαν δεξαμενήν πλούτου καί άποταμιεύσεως
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καί ηθικώς ενα Ισχυρόν μέσον έπηρεασμού τής Αμερικανικής Δημοσίας Γνώ
μης καί 'επί πλέον ένα ζωντανόν καί άκατάλυτον κρίκον μεταξύ τών δύο Ε 
θνών, ασφαλώς διά τό άθλημα αυτό συνετέλεσε κατά πολύ, ό Έλληνοαμερ ι- 
κανικός 'Τύπος. ’Ιδιαιτέρως δ ημερήσιος τύπος. 'Τπήρξεν ό πυρσός πού διε
τή ρησε φωτοιβόλους τούς λαμπτήρας τής ελληνικής γλώσσης, τού ελληνικού 
πνεύματος καί τών ελληνοχριστιανικών ιδανικών πού είναι τόσον αρμονικά 
συνυφασμένα μέ τά ίδεοόδη τού Αμερικανικού πολιτισμού. Είναι δέ άπειροι 
καί αί σταυροφορίαι μέ τάς οποίας άνέλαβεν Ιδιαιτέρως ό ημερήσιος Έλλη- 
ντιαμερικανικός Τύπος καί μέ τάς όποιας κατηγλάΐσε τήν ιερότητα τής απο
στολής του. Δέν έχει καμμίαν υπερβολήν εάν τονίσω οτι τό σταυροφοριακό 
αυτό πνεύμα χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως τήν τεσσαροκονταετή ζωήν καί σταδιο
δρομίαν τού «Εθνικού Κήρυκος». Έδώ παραθέτω τάς κυριωτέρας σταυρο
φορίας πού άνέλαβε ό Έλληνοαμερικανικός Τύπος, καίθωσιωμένος εις τήν υ
πηρεσίαν τού ιέν ’Αμερική Ελληνισμού, τής Αμερικής καί 'Ελλάδος.

— Σταυροφορία διά τό επιτευχθέν τελικό ξεχρέωμα καί διά τήν προικο
δότη σι τού Ημερησίου Έλληνοαμερ ικανικού ’Εκπαιδευτηρίου τού Μπρόνξ, 
τό όποιον «έχαροπάλευε». Τό εΐχεν Ιδρύσει ή συνάδελφος Ατλαντίς» καί έ- 
θεωρεΐτο τέκνον της.

— Σταυροφορία διά τήν ίδρυσιν καί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τής Ό ρ- 
γανώσεως τών ’Αμερικανών Φιλελλήνων Am erican Hellenic Society». Ή  
όργάνωσις εκείνη εις τήν οποίαν με,τεΐχον κορυφαίοι άνδρες παναμερικανικού 
κύρους, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες εις τήν ελληνική υπόδεσι κατά τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ή  Όργάνωσις, έκτος άλλων, εξέδωκε καί σειράν 
έργων υπέρ τής Ελλάδος καί τών δικαίων αυτής. Έξέδωκεν ακόμη καί ενα 
τόμον ποιημάτων τού Παλαμά, κατά μετάφρασιν τού αειμνήστου ’Αριστείδη 
Φουτρίδη διά νά πληροφορηθή ό ’Αμερικανικός κόσμος οτι ή Ελλάς δέν έ
παυσε νά γεννά μεγάλους ποιητάς παγκοσμίου φήμης.

—'Σταυροφορία 'έν συνεργασία μέ τούς Κρήτας τής Αμερικής διά τήν 
ίδρυσιν τού Βενιζελείου Σανατορίου είς τήν Μεγαλόνησο.

—'Σταυροφορία μέ τούς Χίους υπέρ τού Νοσοκομείου τής Νήσου.
— Σταυροφορία διά τήν ίδρυσιν τού Σανατορίου τής «Μάννας» εις τήν 

Κορφοξυλιά τής ’Αρκαδίας πρός περίθαλψιν τών αρρώστων μαχητών. Τό 
συγχρονισμένο εκείνο Σανατόριο έχαιρετίσθη ώς ένα από τά καλύτερα, άν 
όχι τό καλύτερο τής 'Ελλάδας.

•—'Σταυροφορία υπέρ τού Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυρού. Ξεχωριστή 
σταυροφορία άνέλαβε καί ή άλλη ήμερησία συνάδελφος τής Νέας 'Τόρκης.

— 'Σταυροφορία υπέρ τού Νοσοκομείου «'Αγία Ελένη» τής φιλέλληνος 
Λουΐζας Ριανκούρ.

■—·Στσ.υριπφορία όλου τού Ελληνικού Τύπου υπέρ τού ’Αμερικανικού Ε 
ρυθρού Σταυρού.
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—-'Σταυροφορία δλου του Ελληνικού Τύπου υπέρ τών Πολεμικών Δα-ή 
νείων τής' ’Αμερικής. Κατά τήν εκστρατείαν τού Αμερικάνικου Δανείου «τής 
Ελευθερίας» δ «Εθνικός Κήρυξ» έβραδεύθη, δτι έγραψε τό καλύτερο άρθρο 
έξ όλων τών ξενογλώσσων εφημερίδων τής Αμερικής.

— 'Σταυροφορία υπέρ τών αναγκών τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Παρομοίαν εκστρατείαν άνέλαβε και ή άλλη ημερησία συνάδελφος εις παλαιο- 
τέραν εποχήν, πριν έκδοθή ό «Εθνικός Κήρυξ».

— 'Σταυροφορία πρός κινητοποίησιν τών φιλελλήνων Αμερικανών κλη
ρικών. Τών κληρικών τούτων τά ψηφίσματα υπέρ τής Ελλάδος (όπλισαν τήν 
χείρα τού Πρωθυπουργού Βενιζέλου διά νά έξουδετερώση τούς έν Βερσαλ- 
λίαις συγκεντρωθέντας φιλοβουλγάρους Μισσιοναρίους πού πολιορκούσαν και 
επηρέαζαν τόν Πρόεδρον Ούΐλσων. Τελικώς επετεύχθη ή έξαισφάλισις τής 
Θράκης διά τήν Ελλάδα.

—-Σταυροφορία·, «κατ’ επιταγήν» —-ολίγον πριν ιάπό τήν Μικρασιατικήν 
κατάρρευσιν—  καί ΙΙαγχριστιανικά Συλλαλητήρια, δπως, — ιέφ’ οσον ή συμ- 
μαχική διπλωματία άνεκοίνωσεν έν Ευρώπη είς τόν Οικουμενικόν Πατριάρ
χην Μελέτιον δτι είναι αδύνατον νά παραμείνωσιν ®ίς τήν Μικράν Άσίαν-—- 
ίδρυθή εις τήν Ιω νίαν μέ πρωτεύουσαν τήν Σμύρνην', ανεξάρτητον Χριστια
νικόν Κράτος διά τήν προστασίαν καί Ιδιάσωσιν τών διαφόρων χριστιανικών 
πληθυσμών από τόν κίνδυνον τής έξοντώσεως.

— 'Επίμονη·, πολυχρόνιος, αδιάκοπη σταυροφορία καί έξόρμησις —μετά 
τήν δραματικήν στρατιωτικήν κατάρρευσιν έν Μικρά Ά σία—  πρός οριστι
κήν ένωσιν καί συναδέλφωσιν τών έν ’Αμερική Ελληνικών Κοινοτήτων μας, 
κατατρυχομενων, λόγω πολιτικών καί εκκλησιαστικών διαφορών.

— 'Σταυροφορία σκληρότατη καί επίμονη τού «Βενιζελικού ’Εθνικού Κή
ρυκος» πρός παρεμπάδισιν ολέθριου διαδήματος τού Οικουμενικού Πατριάρ
χου Μελετίου, δ δποΐος τό 1928 διέτσ,ξε καί συνήλθαν «υπό εχεμύθειαν» αί 
«Βενιζελικαί» Κοινότητες καί εξέλεξαν δύο υποψηφίους επισκόπους άήμετέ- 
ρους» διά τό Σικάγο καί τήν Βοστώνη. Αί άλλαι αί λεγόμεναι «βασιλικαί» 
Καινότητες ήγνοήθησαν. Τότε οί βασιλόφρονες έφεραν ϊΐδικόν τους 'Ιεράρχην 
τόν Χαλδίας Βασίλειον, δ όποιος αύτοεκηρύχθη «Μητροπολίτης καί Α ρχηγός 
τής Αύτοκεφάλου Ελληνικής ’Εκκλησίας ’Αμερικής καί ΚαναΙδά». Ό  «Εθνι
κός Κήρυξ», θέσας κατά μ&ρος κομματικά συμφέροντα έπάλαισε διά νά απο
φευχθούν τά ολέθρια διαδήματα τών έν Κωνσταντινουπόλει.

—·Σ ταυροφορ ία υπέρ τών σεισμοπαθών τής ΚορίνΟου. Ένήργησαν χω
ριστά ή «Άτλαντίς», ή «Καλιφόρνια» τού Άγίαυ Φραγκίσκου, καθώς καί δ 
«’Εθνικός Κήρυξ», δστις έμάζευσε τριπλάσια ποσά.

— Μετά επτά ετη (1923— 1930) εκκλησιαστική άλληλομαχία, τό 1930 
νέα σκληρότατη Σταυροφορία τού «’Εθνικού Κήρυκος» δταν εστάλη από τό 
Πατριαρχείο ώς ’Έξαρχος δ Κορινθίας Δαμασκηνός διά νά ένώση τόν Έλ-
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ληνισμό. Ό  Ιεράρχης έπροδόθη και καιτεπαλεμήθη. Είς τό πλευράν του πα- 
ρ έμεινε μόνος ό «Εθνικός Κήρυξ», Ιέξησφαλίσθη ή τελική νίκη καί έτερμα- 
τίσθη ή περίοδος τών άλληλοισπαραγιμών τών αποδήμων αδελφών.

—'Σταυροφορία πρός ΐδρυσιν της Θεολογικής Σχολής. Έμαζεύθηκαν 
από τους πτωχούς μετανάστας τά χρήματα· καί ήγοράσθη «τοΧς μετρητοίς» 
τό ηγεμονικό οικοδομικό συγκρότημα τοΰ Πάμφρετ αξίας 600.000 δολλαρίων. 
Έκεί επί ’έτη ελειτούργησεν ή Σχολή.

— Σταυροφορίαι άκατάπαυστοι, πολυετείς καί επίμονοι, συνεπεία τών ο
ποίων τά αρχικά οκτώ Σχολεία που ήσαν πριν ιέκδαθή ό «ΓΕΘνι,κός Κήρυξ» τό 
1915 έγιναν ΰπερτριακόσια.

—'Σ'ταυροφορίαι, Συλλαλητήρια υπέρ τής Ελληνικής Γλώσσης, μέ συμ
μετοχή επισήμων Αμερικανών.

—'Σταυροφορίαι κατά τά πρώτα έτη τής ποιμαντορίας τοΰ Α ρχιεπι
σκόπου Άθηναγόρα πρός προάσπισιν τών Ιερώ ν Θεσμών τής «κανονικής» 
Αρχιεπισκοπής, δ όποιος θεϊσμός προσεβάλλετο ιδταν έχειροτο\ήθησαν άιθρόοι 
τρεις άλλοι Α ρχιερείς οί όποιοι ίδρυσαν ανεξάρτητον Ελληνικήν Α ρχιε
πισκοπήν.

—'Μία άλλη σκληροτάτη Σταυροφορία ίεροΰ ήρωϊκοΰ χαρακτήρας ήτο 
καί εκείνη, δταν ίδρύθη μία Έλληνοαμερικανική ’Οργάνωσις, ή δποία άρχι- 
κώς έκήρυττεν οτι: «είναι θρησκευτικώς αδογμάτιστη» (Non Sectarian), 
δτι «ή ελληνική γλώσσα δέν είναι απαραίτητη», οτι «τά ελληνικά ένοριακά σχο
λεία παρεμποδίζουν τόν Άμερικανισμόν κατά 100 τοΐς εκατόν» καί τά παρό
μοια. Μέ τήν ηρωική δμως υπέρ «βωμών καί εστιών» Σταυροφορία έφωτί- 
σθησαν 'βαθμιαίους τά πνεύματα καί ή Όργάνωσις αυτή (πού έκήρυξε μποϋ
κοτάζ κατά τής θαρραλέας μαχητικής έφημερίδος) είσήλθεν είς τόν πρέποντα 
δρόμον τής τιμής.

— Πέντε έτήσιαι Σταυροφορίαι τοΰ «Έθνικοΰ Κή,ρυκος». Άνέλαβε τήν 
δαπάνην, μόνος του, επί πέντε ετη, καί άπέστελλε είς τήν Ελλάδα τά Έλλη- 
νοαμερικανόπουλα πρός ψυχικόν αναβαπτισμόν. Τά παιδιά αυτά έπιστρέφοντα 
έγένοντο «εθνικοί απόστολοι» τών ώραιοτήτων τής ένδοξης χώρας καί τών 
αρετών τοΰ ελληνικού λαοΰ καί μετέδιδαν τήν πρός τήν Ελλάδα αγάπην καί 
είς τά άλλα ΈλληνοαμερΊκανόπουλα.

—Σταυροφορία πρός ιένίσχυσιν δχι μόνον τής Θεολογικής Σχολής, αλλά 
καί τοΰ άλλου ίεροΰ ιδρύματος τής Αρχιεπισκοπής ημών, τής ’Ακαδημίας 
τοΰ Α γίου Βασιλείου.

—·Νέα επίμονη Ιδιαφοκιστική Σταυροφορία υπέρ τής ζωτικής ανάγκης 
τοΰ πολλαπλασιασμοΰ τών Ημερησίων Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων.

— 'Σταυροφορία καί κινητοπσίησις τοΰ Αμερικανικού κόσμου πρός επα
ναπατρισμόν τών άρπαγέντων υπό τών ’Ερυθρών 28.000 Έλληνοπαίδων. Ώρ- 
γανώθησαν άπειρα Συλλαλητήρια είς μεγάλος πόλεις καί ώμίλησαν παναμερτ-
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κανικής (επιβολής ρήτορες υπέρ τής ανθρωπιστικής αυτής ΰποθέσεως. Άπε- 
στάλησαν δέ είς τόν «Εθνικόν Κήρυκα» τρία καί πλέιοιν εκατομμύρια υπο
γραφών, προοριζοιμένων διά τόν Λευκόν Οίκον.

— Σταυροφορία καί εύρυτάτη διαφώτισις τής όμογενείας περί τών εθνο
σωτήριων θεσμών τοΰ Δεκαδολλαρίου τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής.

—‘Σταυροφορία ολοκλήρου τοΰ Έλληνικοΰ Τύπου διά τήν «Εβδομάδα 
τών Ελληνικών Γραμμάτων καί Τοΰ Έλληνικοΰ Τύπου», τήν οποίαν εβδομάδα 
ένεπνεύσθη ή 'Ιερά Αρχιεπισκοπή.

— ‘Σταυροφορία ιόλοκλήρου τοΰ Έλληνικοΰ Τύπου υπέρ τών σεισμοπα
θών τών Ίο ν  ίων Νήσων.

— Σταυροφορία έντονη τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» υπέρ τοΰ Νομοσχεδίου 
Γουώτκινς πρός είσοδον είς τήν Αμερικήν επτά 'χιλιάδων συμμοριοπλήκτων 
αδελφών μας.

— Σταυροφορία υπέρ τών κλασικών ιέν Νέα 'Τόρκη παραστάσεων τοΰ 
Έθνικοΰ Θεάτρου Αθηνών, αί αξιοθαύμαστοι τοΰ οποίου έπιτυχίαι κατηγλάϊ- 
σαν τό ελληνικό όνομα έν Αμερική.

— Έντονη Σταυροφορία διά τήν τελικώς έπιτυχοΰσαν έπιψήφισιν τοΰ 
Νομοσχεδίου, δυνάμει τοΰ όποιου θά είσέλθουν είς τήν Αμερικήν άλλου δέκα 
επτά χιλιάδες εκτοπισμένοι ομογενείς.

—'Σταυροφορία ολοκλήρου τοΰ Έλληνοαμε ρ ικανικού Τύπου — πρωτα- 
γωνιστοΰντος ιμέ ίδιάζσυσαν ζέσιν τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος»—  διά τήν άξιο- 
ποίησιν τοΰ έν ’Αμερική προσκυνήματος τών Βασιλέων τής Ελλάδος Παύλου 
καί Φρειδερίκης, οί όποιοι ανύψωσαν τεραστίως τό όνομα τής ηρωικής 'Ελ
λάδος καί γενικά τοΰ έλληνικοΰ κόσμου.

—Πρέπει νά προστεθή ότι παραλλήλως είς τά άλλα τά μακροετή ευερ
γετήματα αί δύο μεγάλοι Ήμερήσιαι ’Εφημερίδες ιάνέλαβαν καί τό έργο τής 
Βιβλικής Εταιρείας. Ή  A m erikan Bible Society ή B ridish Bible Society 
καί άλλαι εκτυπώνουν καί 'θέτουν είς κυκλοφορίαν τάς 'Αγίας Γραφάς είς 
εκατομμύρια αντίτυπα έτησίως. Είς τήν Ελλάδα δέν υπάρχει τοιαύτη Βιβλική 
Εταιρία, τήν όποιαν όμως έχουν όλα τά πολιτισμένα Χριστιανικά Έ θνη. Μό
λις τό 1929 ή ιέν Άθήναις ’Αδελφότης «Ζωή», άνέλαβε τήν εκδοσιν τών 'Α 
γίων Γραφών. Πολλά χρόνια προτήτερα τόν αγώνα αυτόν τόν άνέλαβαν . αί 
ελληνικοί εφημερίδες τής Νέας 'Τόρκης. Είς τήν ιέκδοθεΐσαν υπό τοΰ «ΈΟνι- 
κοΰ Κήρυκος» πολυτελή Καινήν Διαθήκην, άμιλλωμένην πρός τάς καλλίστας 
τών ξένων, είς τόν πρόλογον αυτής άναφέρεται ότι ήρωτήθη κάποτε ή Βα
σίλισσα τής ’Αγγλίας Βικτωρία ποιον είναι τό αίτιον τοΰ μεγαλείου τής Βρε- 
ταννικής Αυτοκρατορίας. Είς άπάνητσιν ή Βικτωρία ©λαβεν είς τάς χείράς 
της τήν 'Αγίαν Γραφήν καί εφώνησε: Είς τήν διάδοσιν καί μελέτην τοΰ Ίε- 
ρόΰ αΰτοΰ Βιβλίου στηρίζεται τό Βρετα/ννικό Μεγαλείο.

Αυτό τό Ιερ ό  Βιβλίο τής Καινής Διαθήκης, πού έχει γραφή είς γλώσ
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σαν ελληνικήν -υπό τών μαθητών τοΰ Λυτρωτοΰ, το έχουν εισαγάγει — εν συ
νεχεία από μακρών ετών— κατά χιλιάδας είς τά σπίτια τών έν ’Αμερική απο
δήμων άίδελφών αί Έλληνοαμερικανικές εφημερίδες. Είναι άπειροι τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ Τύπου αί κοινωφελείς εκδόσεις, φέρουσαι ιμάλιστα καί τήν σφραγίδα 
τής πολυτελείας. Λεξικά καί άλλα έργα, καθώς καί περιοδικά έγιναν περιώ
νυμα καί εις τήν Ελλάδα καί .περιζήτητα. Είδικώτερον διά τόν «Μηνιαΐον Καλ
λιτεχνικόν Κήρυκα» διά τό λογοτεχνικό του περιοδικό «Παναθήναια» καί διά 
τά «Εγκυκλοπαιδικά Ημερολόγια» τής Εφημερίδας —  όλα «θαΰμα ίδέσθαι», 
έχουν γραφή αληθινοί διθύραμβοι από τους πνευματικούς ανθρώπους τής 
Έλληνικής πρω τευούσης.

’Από τό πλούσιο ’Αρχείο, περιλαιμβάνον κριτικές Αθηναϊκών εφημερίδων 
καί έν γένει πνευματικών τής Ελλάδος ανθρώπων ίάποσπώ αυτά τά ολίγα:

— Ό  «Ελεύθερος Τύπος» ’Αθηνών διά τά ’Εγκυκλοπαιδικά 'Ημερολό
για: «Πρόκειται περί έκδόσεων δλως έξαιρετικών διά νά ιμή εΐπω μοναδικών 
είς τήν γλώσσαν μας. ’Αληθινά ποτέ άλλοτε δέν είδαμε είς τήν γλώσσαν μας 
εκδόσεις ιμέ τέτοιον πλοΰτον εικόνων, μέ τρίχρωμα, μέ τόσην καλαισθησίαν 
είς τήν διάταξίν των, μέ τόσην ποικιλίαν ύλης».

—Ή  «Πατρίς» τών ’Αθηνών: «Ό  «Εθνικός Κήρυξ» μέ τάς θαυμα- 
σίας εκδόσεις του έδωκεν ασφαλώς οχι μόνον είς τήν κίνησιν τής Ελληνικής 
διανοίας, αλλά καί είς τήν πρόοδον τής παγκοσμίου τυπογραφικής, πολύτι
μον ώθησιν».

— Ή  «Ελληνική» τών ’Αθηνών: «Τό μοναδικόν αυτό εργον τοΰ « Ε 
θνικού Κήρυκος» πλουσιώτατον, άπαράμιλλον είς τήν είκονογράφησιν, είναι 
ένα αληθινόν εκδοτικόν θαΰμα».

—-Ό ’Αρχισυντάκτης τοΰ «’Ελευθέρου Βήματος» ’Αθηνών κ. Άσημα- 
κόπουλος: «Αισθάνομαι εθνικήν υπερηφάνειαν διότι αί ώραιόταται εκδόσεις 
τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» ιμοί δίδουν τήν έντύπωσιν οτι έκεΐ κάτω οί Έλληνες 
μας κρατούν ένα τόσον ζωηρόν Φάρον μεταλαμπαδεύσεως τής 'Ελληνικής γλώσ
σης, ώστε αί ακτίνες του, παρά τήν τεραστίαν άπόστασιν πού μάς χωρίζει, 
νά δίδουν έντονώταυοίν καί έδώ φώς».

— Ό  Κώστας Ούράνης, είς τό «’Ελεύθερον Βήμα»: «Τό εγκυκλοπαιδικό 
καί λόγω τής ύλης του καί λόγω τυπογραφικής παρουσιάσεως είναι δ,τι καλ
λίτερο έχει έκδοθεί στη γλώσσα μας είς τό είδός του. Ό  δέ μηνιαίος καλλι
τεχνικός «’Εθνικός Κήρυξ» δύναται νά συναγωνισθή μέ τά καλλίτερα Ευρω
παϊκά εικονογραφημένα περιοδικά. Διά τών έκδόσεων αυτών ό «’Εθνικός Κή
ρυξ» έδωκεν ένα μάθημα είς τάς Έλληνικάς έκδοτικάς επιχειρήσεις καί έκαμε 
τούς "Ελληνας λογοτέχνας νά αναστενάξουν, διότι δέν ηύτύχησε νά έχη ό 
τόπος μας παρόμοιας έκδόσεις».

— Ό  Πρόεδρος τής Εταιρίας τών Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων Μ. 
Λιδωρίκης: «Διά τών έκδόσεων τοΰ «Έθνικοΰ Κήρυκος» τά Ελληνικά Γράμ
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ματα καί αί Έλληνικαί Τέχναι καταλαμβάνουν μίαν έκ τών πρώτων θέσεων 
είς τήν παγκόσμιον κίνησιν. Πράγματι δ ι’ αυτών οί είς τήν ξένην ζώντες 
'Έλληνες δύνανται νά αίσθάνωνται υπερηφάνειαν 'δτι ανήκουν είς φυλήν, ή 
οποία Ιείδόξασε τό ώράϊον καί τό ωφέλιμον».

— Ό  μουσουργός Μ. Καλομοίρης: «Ό  «Εθνικός Κήρυξ» αποτελεί ένα 
χάρμα καί ένα αγλάισμα τής ελληνικής δημοσιογραφικής πρησπαβείας καί 
μάς επιβάλλει νά τόν καμαρώνουμε καί νά τόν αγαπούμε».

— Ό  διευθυντής του Πολίτικου Γραφείου' τοΰ Πρωθυπουργού δημοσιο
γράφος Π. Τσιμπιδάρος: «Αί ώραΐαι καί καλλιτεχνικά! εκδόσεις τοΰ «Εθνι
κού Κήρυκος» αποπνέουν πολιτισμόν»

Ό  σοφός ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πόσης Ελλάδος Χρυσόστομος: 
«Άποθαυμάζω τήν ραγδαίαν άνάπτυξιν τοΰ εκδοτικού έργου τοΰ «’Εθνικού 
Κήρυκος» τό όποιον καί κατά τήν ,παρούσαν έτι στιγμήν ευρίσκω άνώτερον 
τοΰ έν τή κυρίως Έλλάδι. Σκεπτό,μένος ιδέ οτι οί Έλληνες τοΰ Νέου Κόσμου 
τάχιστα προσηκειώίθησαν παν δ,τι τέλειον έχει νά δείξη τό περιβάλλον τοΰ Α 
μερικάνικου πολιτισμού καί κιατώρ'θωσαν νά μάς παρουσιάζουν ονειρώδεις τε
λειότητας. Τό έκδοτικόν σας έργον καί τό περι,εχάμενον τών ιέκδόσεών σας έμ- 
φανίζουσι τήν αίσθησιν ενός νέου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ, τοΰ οποίου τήν πρω
τοπορίαν κρατοΰν οί 'Έλληνες τής ’Αμερικής.

Οί 112 τακτικοί συντάκται καί συνερχάται 
τοΟ Έδνικοΰ Κήρυκος κατά τά διαρρεύσαντα 35 χρόνια

Κατά τήν ίδιαρρεύσασαν τριανταπενταετίαν οί τακτικοί συντάκται καί συ- 
νεργάται τοΰ ’Εθνικού Κήρυκος καί τών τριών αυτού περιοδικών καί τών 
άλλων έκδόσεων, ανέρχονται είς 112. Είναι οί εξής: Πρωθιερεΰς ’Αρχισυν
τάκτης από τής πρώτης ημέρας τής έκδόσεως τής εφημερίδας Δ. Καλλίμαχος, 
Λημ. Στροΰμπος, Δημ. Ήλιάδης, Παφίτης, Κουρτίζής, Ν . Λίβανός, Ν. Βα- 
βούδης, Κ . Βασσαρδάκης, Δ. Χριστοφορίδης, Λουκίλλη Βασσαρίδάκη, Ν. Σα- 
κελλάριίοις, Κ. Ρουτλάνδος, Χρύσανθος Κόντος, Τάκης Λημόπουλος, Ν. Νικο- 
λαιδης, Κ. ΒοηΓκλής, Ν . Μαυρογένης, ιΠετρόπουλος, Η. Κομμένος, Άριστ. 
Φουτρίδης, Π. I. Παπασωτηρίου, Σ . Κανούτας, Κα Σ . Κανούτα, Εύθύφρων 
Ίωαννίβης, Κα Ε. Ίωαννίδου, Ιλ Ίωαννίδης, Α. Δαρλάκος, Ε. Κουλσυμβά- 
κης, Α. ’Αλεξίου, I. Δαμβέργης, Χρ. Καίσαρης, Κ. Ούράνης, Λέων Μακκάς, 
Γρ. Κομπουρογλου, Κ. Πσλαμάς, Θ. Βελλιανίτης, Γ. Δροσίνης, Μπάμπης 
’Άννινος, Ά ρ . Προβελέγγιίοις, Θ. Κουτούπης, Μιχ. Ρόδάς, κ. καί κ. Πασσα- 
γιάννη, Φ. Γιοφίλης, Δ. Ταγκόπουλος, Π . Ταγκόπουλος, Γρ. Ξενόπουλος, Γ. 
Φτέρης, Ν. I. Λάσκαρης, Ν. Λαίδης, Παύλος Νιρβάνας, Πέτρος Χάρης, 
Αίμ. Βεάκης, Σιοτ. Σκίπης, Γεώργ. Άσπ,ρέας, ιΚλ. Παράσχος, Θεόδ. Συνα.- 
δινός, Γερ. Βώκος, Στάμ—<Στάμ, Δημοσθ. Βουτυράς, Πλάτων Δρακούλης,
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Γ. .Παπαβασιλείου, Β. Ρεβελής, Γ. Γενεράλης, /Κ. Κοσμόπουλος, Ν. Τσιλι- 
μπάρης, Πέτρος Πετρίδης, Γ. Άδραχτάς, Β. Βιδάλη, ’Άννα Άρπάζογλου, 
Βλάμος, Γ. Βαλάσης, Φ. Άργυρόπουλος, Χρυσαβέργης, 'Άγγελος Σεφεριά- 
δης, Κ. Κουσούρ,μης, Γ. Ζηκάκης, Κεραμιανίδης, Γιαυλίσης, Βάλ— ’Άρμς, 
Καλαμάρας, κα Κάρο, κα Μαρτζωρή Κεριγκάν, Χιονίδης, Κλειώ Πάππα, 
Μαίρη Βρυωνίδου, Τερζάκης, Κ. Ζαμπούνης, Δίς Βεϊνόγλου, Βάσας Α ργυ
ρής, Ίασωνίδης, Κ. Μσυσοιύρης, Μάνος Γρηγορίου, Δημ. Ψαθάς, Δίς Γρέ
γου, Σ:π. Μινώτος, Βαγιανός, Ήλ. Τζανετής, Ε. Κοτισαρίδας, Λ. Σ . Σινό- 
πουλος, Καρα&ίας, Δ. Ίωαννόπουλας, Τ. Μωραϊτίνης, Ε. Τζαμαυράνης, Ίω . 
Κοκκινάκης, 'Ά ρης Άγγελόπουλος, Κ. Μπαστιάς, Άλ. Λιδωρίκης, Α. Δη- 
μάκος, 'Όθων Γαλανίδης, Π . Ντέλλας, Δημ. Καραμπάτος, Μιλτιάδης Χρι- 
στοφίδης.

'Μετά ταϋτα έως σήμερα πρασετέθησαν καί οί έξης:
Στ. Ζώτος, Σπ. Γρανίτσας, Ά ντ. Σκαρλάτος, Γ. Τσουλίιδης, Β. Δα

νιήλ, Ήλίας Ζιωγος, Τίνα Ποταμιάνου, Α. Άντωνακάκης, Λιβαδάς, Σ . Κάλ
λιας, Τζώνσον, Ειρήνη Πιερράτου, Έμμ. Χατζηεμμανουήλ.

Είς τήν σύνταξιν συμμετεσχον ένεργως καί οί κατά καιρούς διευθυνταί 
τής 'εφημερίδας, Παύλος Δήμος, Βασίλειος Βλαΐβιανος καί Μπάμπης Μαρκέ- 
τος.

Αυτοί δλοι άπετέλεσαν τήν πνευματικήν οικογένειαν τής έφημερίδος. 
Συνευσεφεραν τάς πνευματικός των .δυνάμεις, τήν πίστιν των καί τήν άφίο- 
σίωσίν των διά το καλόν τού Ελληνικού κόσμου.

Πρωθ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ».



ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ό  έκ γεννετής έκλεκτός Θράξ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ  
Δικηγόρος καί διανοούμενος

Μέ μεγάλην χαράν καί .πατριωτικήν συγκίνησιν εύρισκόμεθα είς τήν 
ευχάριστο''/ θέσιν νά δημοσιεύσωμεν είς τον παρόντα 40όν Τόμον τών «Θρα- 
κικών» 'εμπεριστατωμένη ν καί περισπούδαστο'/ διάλεξιν, περί τής πατρίδος 
μας Θράκης, οφειλομένην (είς τόν έν Άλεξανδρουπόλει άπό ετών εύδο,κίμως 
δικηγοροΰντα κ. Χρήστον Κουρκουλήν.

Τόν ίέγνωρ'ίσαμεν άπό πολλών ετών. μάς συνδέουν δέ στενοί φιλικοί καί 
οικογενειακοί δεσμοί, ώς πολυτίμου συνεργάτου, κατά τήν μακράν 'εποχήν τής 
είς τόν Ν. 'Έβρου πολιτικής μας εποχής. Ό  Χρίστος Κουρκουλής έ- 
απούδασε νομικάς καί οίκονομικάς έπιστήμας είς τό Πανεπιστήμιο'/ Θεσσα
λονίκη,ς. Έλαβιε μέρος είς τούς εθνικούς αγώνας τής περιόδου 1940— 1950 
ώς έφεδρος Αξιωματικός, τιμηθείς μέ εύφημους διακρίσεις. Ή  κατωτέρω διά
λεξές του: «Ή Θράκη καί τά προβλήματα της» ελαβε χώραν τήν 14.2.1966 
είς τό έν Άθήναις έντευκτήριον τής Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών,, κατά 
τήν όποιαν προσκληθείς παρευρέθη καί έκ μέρους τοΰ Θ,ρακικοΰ Κέντρου, ο 
Πρόεδρος αύτοΰ κ. Φ. Μανουηλίδης.

Αί παρατιθέμεναι σελίδες Αφορώσαι Αποκλειστίίκώς τήν πατρίιδα μας 
Θράκην, καταδεικνύουν οτι ό φιλότιμος 'αγορητής ιέκτός τοΰ δτι είργάσθη καί 
έκοπίασε 'διά τήν συλλογήν καί ταξιθέτησιν ιστορικού καί έθνικοκοΊνωνικοΰ 
ύλικοΰ, ήγάπησε πραγματικώς τήν πατρίδα του καί παρηκολούθησεν έπι σει
ράν ιέτών τά ζητήματα, άτι να ένδιαφέρουν δλους τούς Θράκας, ούχί μόνον 
τής Άλεςανδρουπόλεως, αλλά καί ολοκλήρου τοΰ Νομοΰ "Εβρου. Συγχαί- 
ρομεν τόν νομομαθή Θράκα διά τήν περισπούδαστο'/ καί ωφέλιμον μελέτην 
του, καί εΐμεθ'α βέβαιοι δτι, παρά τόν φόρτον τών 'επαγγελματικών του έναίσιχο- 
λήσεων, θά επίδειξη τόν αύτόν ζήλον παρακολουθών καί ,φροντίζων καί είς τό 
μέλλον διά τά ζητήματα τής Αγαπημένης μας Θράκης, συμμετέχων είς πά
σαν κοινωνικήν καί έκπολιτιστικήν κίνησιν, άναφερομένην οχι μόνον είς τήν 
ιστορίαν, άλλά καί είς τάς υπό τάς σημε,ρινάς συνθή'κας προσπάθειας, μαζί 
μέ άλλα τοπικά Σωματεία, πρός εύόδωσιν καί Ανάπτυξιν τών ποικίλων Ιθνι- 
κών ζητημάτων μας.
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Ή  ΙΙροειδρία του είς τούς Συλλόγους Έφεδρων Αξιωματικών Ν. "Εβρου, 
Γονέων καί Κηδεμόνων μαθητών Γυμν αισίου Άλες/πόλεως, μέ έπέκταΐσιν ώς 
Προέδρου τοΰ Τμήματος Άλεξ/πόλεως, τής έν Άθήναις Έται,ριείιας Ελληνι
κών Σπουδών, ιάπ ©δεικνύει βτι εκτός τής έπαγγελματικής του σταδιοδρομίας, 
επιθυμεί νά καταναλίσκη άρκετόν χρόνον πρός εύόδωσιν τών σκοπών, είς οΰς 
αποβλέπουν τά Σωματεία ταϋτα.

Έ κ  μέρους τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί τών Θρακών, οίτινες θά άναγνώ- 
σουν τήν νέαν αυτήν (εμπεριστατωμένης Ιστορικήν αφήγησιν περί τής πατρί- 
δ·ος μας, συγχαίρομε'/ :καί πάλιν διά τήν διάλεξιν καί εύχόμεθα ίνα καί άλλοι 
μορφωιμένοΊ Θράκες μιμήθοΰν τό παράδειγμα τοΰτο.

Φ. Μ.



Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

Ύπό Χρίστου Ή . Κουρκουλή, Θρακός δικηγόρου, 
Προέδρου τοϋ Τμήματος Άλεξ)πόλεως τής Ε.Ε. Σπουδών

Ά θή να ι 14 Φεβρουάριου 1966

«’Αξιότιμοι Κυρίαι καί Κύριοι,

Άπεδέχθην πρόσκλησιν τής Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών διότι εκ
τιμώ βαθύτατα τό έργον αυτής. Πράγματι ή Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών 
έπιτελεί εργον Εθνικόν. Είμαι δέ ευγνώμων προς τήν Εταιρείαν Ελληνικών 
Σπουδών διότι μοί παρέσχε τήν τιμήν καί ευκαιρίαν νά σάς απασχολήσω σή- 
ίμ&ρον ιμέ τήν άνάπτυξιν τού (θέματος «ή θ  ρ  ά κ η κ α ί τ ά Π ρ ο β λ ή μ α τ α  
τ η ς». Ή  επιλογή τοΰ θέματος τούτου οφείλεται εις δύο κυρίως λόγους.

Πρώτον, διότι μέ τήν Θράκην, ώς γενέτειράν μου, μέ συνδέει τό πάθος 
τής αγάπης καί δεύτερον, διότι ή Θράκη, ©ίς πολλούς "Ελληνας είναι άγνω
στος εν πολλοίς. ’Έ χει δέ ανάγκην προβολής.

’Ήδη, χωρίς νά καταχρώμαι τής υπομονής σας θά παρεκάλουν νά έπι- 
χειρήσωμεν άπό κοινού μίαν ιάναΐδρομήν είς τό παρωχημένον καί βαθύτατα 
άπομεμακρυσμένον άνά τούς αιώνας παρελθόν, νά ανακαλύψαμε τούς Θράκας 
καί τήν Θράκην καί νά παρ ακόλουθή σωμε τήν ιστορικήν των πορείαν, μέχρι 
σήμερον.

’Αφετηρία μας /ή Νεολιθική εποχή, ήτοι ή τετάρτη π. X. χιλιετηρίς. 
Κατά τήν εποχήν αυτήν ή Θράκη εΐναιι γνωστή ©ίς τήν Ευρώπην. Τής επο
χής αυτής σώζονται έργα, μαρτυρούντα τήν ΰπαρξιν είς τήν Ν.Α. Ευρώπην 
ανθρώπινης διαβιώσεως καί στίοιιχειωδεστάτου πολιτισμού, προσηρμοσμένου 
είς τάς πρώτας άνάγκας τής ζωής.

Τό όνομα Θράκη, κατά τήν εποχήν αυτήν είναι μία γεωγραφική έκφρα- 
σις, άρχομένη άπό τών Καρπαθίων όρέων καί έκτεινομένη, άορίστως, καθ’ 
όλην τήν Χερσόνησον.

Ή  Θράκη εμφανίζεται καί εξακολουθεί επί πολλούς αιώνας νά είναι 
Χώρα μυστικισμού, κυρίως Θρησκευτικού, πλήρης παραδόσεων καί Ιστορι
κών θρύλων, μέχρι τών προϊστορικών χρόνων, ήτοι τού Τρωικού Πολέμου.

Είς τόν Ηρόδοτον συναντώμεν πληροφορίας περί τών Θρακών. Πράγματι, 
ό Ηρόδοτος μας παρέχει πληροφορίας περί τών Θ ρακών κατά τήν εποχήν 
τής εκστρατείας tow Περσών κατά τής Ελλάδος, περιγράφων τά ονόματα τών 
Θρακικών Λαών άπό τού Ελλησπόντου μέχρι τού Άξιου, άλλ’ αί πληροφο- 
ρίαι του περιορίζονται μόνον είς τά παράλια καί τήν περί τόν ’Ίστρον (Λού- 
ναβιν) περιοχήν.
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Περί τής Κεντρικής Θράκης κ·αί τών Όδρυσών, οι οποίοι κατείχαν τήν 
περί τόν Έ βρον Χώραν καί οί δποΐοι υπήρξαν τό σπουδαιότερον καί ισχυ
ρότερου τών Θρακικών ΈΟνών, δέν αναγράφει.

Ευτυχώς περί τών Όδρυσών καί τοΰ Κράτους των γράφει ίκανοποιη- 
τικώς δ Θρακικής καταγωγής μέγας ιστορικός Θουκυδίδης, άναφέρων δτι, 
κατά τήν .εποχήν τών Μηδικών Πολέμων τό Κράτος τών Όδρυσών έξετείνετο 
από τοΰ Ίονίου, ώς λέγει κόλπου, μέχρι τοΰ Αίμου καί μέχρι τών εκβολών 
τοΰ Δουνάβεως, περιλαμβάνον τά είς τήν Χώραν αυτήν κατοικοΰντα διάφορα 
Έ θνη.

’Ήδη από τής εποχής αυτής οί Όδρΰσαι φέρονται έπισήμως καί ίστο- 
ρικώς εχοντες σχετικήν κοινωνικήν όργάνωσιν καί πολιτειακήν συγκρότησιν. 
Καί ιάπό τής ιέποχής αυτής καθίστανται πλέον γνωστοί τόσον αί Κοινωνικοί 
δσον καί αί Έμπορικαί καί Πολιτικοί σχέσεις μεταξύ τών Όδρυσών καί τής 
πανίσχυρου Δημοκρατίας τών Αθηνών, άντιπροσωπευομένης είς τήν αυλήν 
τών Όδρυσών δι’ επισήμων πρεσβευτών ίέκ διάσημων στρατηγών. Έκτοτε 
ήρχισαν καί έπίσηιμα συνοικέσια άνωτέρων Αθηναϊκών Κοινωνικών Τάξεων 
καί Βασιλικών έξ Όδρυσών συζύγων. Ή  μήτηρ τοΰ Θεμιστοκλέους ήτο 
Θράσσα «Άβρότονος Θρηΐσσα γυνή τό γένος, αλλά τεκέσθαι τόν μέγαν Έ λ- 
λησι, φημί, Θεμιστοκλέα» ώς δ Πλούταρχος μνημονεύει είς τόν Βίον τοΰ 
Θεμιστοκλέους.

Ό  ’Αθηναίος στρατηγός Ίφικράτης ήτο γαμβρός τοΰ Κότυος Α ' δστις 
έγένετο επίτιμος ’Αθηναίος πολίτης. Ό  διάσημος τών ’Αθηναίων στρατηγός 
Τιμόθεος υιός τοΰ Κόνωνος είχε μητέρα Θράσσα. Ό  ρήτωρ ’Αντισθένης επί
σης. Τά Έλευσίνια μυστήρια, ίδρύθησαν· υπό τοΰ Θρακός Εύμόλποιυ, τοΰ ό
ποιου οί απόγονοι Εύμολπΐδαι, εΐχον τό αποκλειστικόν δικαίωμα, κατά προ- 
νόμιον, τής τελέσεως αυτών. Τό Ιερατικόν επίσης γένος τών Δελφών, άπετε- 
λείτο από τούς λεγομένους Θρακίδας. Ή  οργιαστική λατρεία τοΰ Διονύσου 
από τήν Θράκην διεδόθη είς τήν Ελλάδα. Τά Καβείρια μυστήρια επίσης Θρα- 
κικά, ετελοΰντο; είς νήσον Σαμσθράκην.

Ή  επιμιξία Θρακών καί Ελλήνων ανάγεται είς μυθολογικήν εποχήν. Ή  
Ελληνική Μυθολογία πρωτοεμφανίζει τόν Θρυλικόν Ό ρφέα τόν Θράκα, ώς 
υιόν τής Μούσης Καλλιόπης καί τοΰ Θρακός Βασιλέως Οίάγρου (Θεοΰ τών 
ποταμών) καί κατά τινας παραδόσεις τοΰ ’Απόλλωνος. Είς τόν Παυσανίαν 
συναντώμεν τόν Όρφέα «Ελληνικόν δέ τό σχήμα έστί Ό ρφεΐ καί οΰτε ή έσθίς 
οΰτε επίθυμά έστιν επί τή κεφαλή Θράκιον». Δηλαδή, περιβολή καθαρώς ελ
ληνική.

Ό  κατά τούς χρόνους τοΰ Χριστού άκμάσας διαπρεπής γεωγράφος 
Στράβων μνημονεύει ιείς τά Γεωγραφικά του, 22 Θρακικά ’Έθνη, υποδιαι
ρούμενα καί αυτά είς περισσότερα.

Κατά τήν Όμηρικήν εποχήν τά όρια τής Θράκης διαγράφονται έκτει·
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Λ'όμενα ένθεν καί ενθιεν τοΰ Ά ξιου ποταμού, είς τήν α μ φ  α ξ ί τ ι δ α λεγομέ- 
νην χώραν. Κατά τον "Ομηρον τά όρια ήσαν προ; Νότον ό Πηνειός τής Θεσ
σαλίας καί τό Αϊγαϊον Πέλαγος. Εντός τούτων περιελαμβάνετο ή Μακεδονία 
τών ιστορικών χρόνων, ό ’Άθως ή Άθόως, άπό τοΰ οποίου ή Θεά "Ηρα κα- 
τήρχετο έκ τοΰ Ούρανοΰ. Επίσης ή Πιερία, ή κοιτίς τών Μουσών, ή Ερατεινή 
Η μαθία καί ή έρίβωλος Παιονία. Λέγει ό "Ομηρος:

«"Ηρη δ’ ιάΐξασα λίπεν ρίον Όλΰμποιο 
Πιερίην δ’ έπιβάσα καί Ημαθίαν έρατεινήν 
σεαύτ’ έψ’ ίπποπόλων Θρηκών ορεα νιφόεντα 
άκροτάτας κορυφάς, ουδέ χθόνα μάρπτε ποδοΐιν
ιέξ Άθόω ιδ’ επί πόντον έβήσετο κυμαίναντα» (Ίλιάδος Ξ. 225— 229 Α 

νατολικόν αυτής δριον ήτο ό άγάρρους (ορμητικός) Ελλήσποντος. Τά πρός 
Βαρράν καί Δυσμάς όρια τής Θράκης δέν καθορίζονται υπό τοΰ Όμηρου. 
Φαίνεται δέ ότι ό Ό μηρος δέν έγνώριζε τόν Βόσπορον, οΰτε τόν Εΰξεινον 
Πόντον, παρά τους ισχυρισμούς τοΰ Στράβωνος.

Κατά τούς ιστορικούς χρόνους καί δή άρχομένου τοΰ Ε ' αίώνος τά όρια 
τής Θράκης περιορίζονται Δυτικώς είς τόν ποταμόν Στρυμόνα.

■Άπό τοΰ Φιλίππου δέ ορίζονται μέχρι τοΰ Νέστου ποταμοΰ.
Έ κ τών ’Εθνών, τά οποία κατώκσυν είς τήν κυρίως Θράκην τά διαση- 

μότερα, κατά τήν ιστορικήν εποχήν ήσαν οί Σ α τ ρ α ι  διήκοντες άπό τοΰ 
Παγγαίου, καθ’ όλην τήν Ροδόπην μέχρι σχεδόν τοΰ Αίμου. Γνωστοί διά τό 
'Ιερόν Μαντεΐον έπί τοΰ Παγγαίου γνωστόν καθ’ όλην τήν Θράκην καί άπο-
λαΰσν γενικώς παρά τών κατοίκων έκτιμήσεως...........

Οί Δησσοί. . . κατοικοΰντες είς τά Βόρεια Ανατολικά τής Ροδόπης μέ 
πρωτεύουσαν τήν Δησαπάραν (Δησών — πόλις) γνωστότατοι διά τήν ανδρείαν 
καί καρτερίαν μεθ’ ών άντεπεξήλθίον κατά τίον Κατακτητικών σχεδίων τοΰ 
Φιλίππου.

ΟΙ Δ ίο  ι. . . μαχαιροφόροι, φυλή πολυάριθμος καί ειρηνική, κατοικούσα 
έπί τής μέσης Ροδόπης.

Άνατολικώτερον τούτων, έπί τής Ανατολικής Ροδόπης καί τής Κοι
λάδας τοΰ "Εβρου, οί πανίσχυροι Ό  δ ρ ΰ σ α ·ι, περί τών οποίων διέλαβον 
ανωτέρω.

Οί Θ υ ν ο ί, κατοικοΰντες είς Ανατολικήν Θράκην, ’Έθνος πεπολιτι- 
σμένον καί ιμέ σχετικόν πολιτισμόν, περί τών όποιων άσχολεΐται διά μακρών 
ό Ξενοφών ιείς τήν Άνάβασίν του. Οί φιλόξενοι Θυνοί, όνομασθέντες οΰτω, 
κατά τήν μυθολογίαν 'άπό τοΰ Θυνοΰ, υίοΰ τοΰ Φινέως, άδελφοΰ τοΰ Βιθυνοΰ.

'Τπήρξαν καί άλλα ’Έθνη Θρακών. Οί Δ ό λ ο γ κ ο ι θεωρούνται ώς ό 
αρχαιότερος λαός τής Θράκης, αύτόχθονες, κατοικοΰντες επί τής Θρακικής 
Χερσονήσου. ’Έλαβαν τό όνομα άπό τοΰ Δολόγκου, μυθικού Βασιλέως τής 
Χώρας των, υίοΰ τοΰ Κρόνου καί τής νύμφης « Θ ρ ά κ η  ς».... Οί Δόλογκοι,
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ενοχλούμενοι, έκ τών συχνών εναντίον των επιδρομών τών γειτόνων των Άψιν- 
'θίων, άνεκήρυξαν Τύραννον, κατόπιν συμβουλής τού Μαντείου τών Δελφών 
τόν Άθηναιον Μιλτιάδην, τόν Κυψέλου, ιοστις έξησφάλισε ταχέως τήν ησυ
χίαν είς τόν Τόπον. Θανόντος τούτου τό '5i25 π. X. τόν διεδέχθη, ό ανεψιός 
του Στησαγόρας και αυτόν ο αδελφός του Μιλτιάδης, τό 518 π. X., ό όποιος 
Κυβερνήσας έπι 3 χρόνια, ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εΐς Αθήνας, λόγω τής 
εκστρατείας τού Λαρείου. Αυτός ό Μιλτιάδης είναι ό νικητής τού Μαραθώνος.

’Άλλοι 'λαοί ήσαν οί Ά  ψί ν '0 ι ο ι, ιοί Τ  ρ ι ιβ α λ ο ί, οι ιΚ ί κ ο ν ε ς, 
κάτοικούντες κατά τόν Στράβωνα καί Σκύμνον τόν Χίον τήν ζ ή δ ω ρ ι α ν  
καί έριβώλακα χώραν τών Θρακικών παραλίων, περί καί Άνατολικώς τής 
Βιστονίδος Λίμνης, ένθα ή Κικονική Πόλις «Ξάνθεια». Είς τήν χώραν αυτήν 
«τήν άξενον τών Κικόνων γήν» έσπαράχθησαν αγρίως πολλοί τών εταίρων 
τού Όδυσσέως.... οί Β ο σ τ  ό ν ο ι ,  οί Μ α ΐ ΐ δ ο ι  ή Μαιδάροι, οί Ά γ ρ ι ό 
ν ε ς, 'οί. Β έ ο ·σ ο ι ή Β ε ·σ σ ο ί, οί Β ι σ ά λ τ α  ι, ιοί Σ α π π α ΐ ο ι ή  Σ  άπ- 
παι, οί ·Π α ί ο π λ ο ι, οί Ό  ρ έ σ κ ι ο ι, οί Ή  δ ω ν ο ί ή Ή δωνες, οί Μ ύ γ- 
δ ο ν ε ς, οί Τ ρ ή ρ ε ς, οί Π ι έ ρ ε ς, οί ’Ά  σ τ α ι, οί Μ ο· ·ι σ ο ί, οί Τ ρ α υ- 
σ ο ί, κατοικούντες είς τάς μεσημβρινάς υπώρειας τής Ροδόπης. Κατά τόν Η 
ρόδοτον, όταν έγεννάτο τις, οί συγγενείς έθρήνουν :δι’ ιδσα κακά έπρόκειτο νά 
ύποφέρη, δταν δέ άπέιθνησκεν έθαπτον αυτόν, πανηγυρίζοντες διά τήν έκ τών 
δεινών (απαλλαγήν του.

Οί Ρ  έ τ  α ι, κατοικούντες μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου ήσαν άνδρειό- 
τεροι καί δικαιότεροι μεταξύ τών Θρακών καί μόνον αυτοί ώς καί οί Όδρύ- 
σαι άντέστησαν κατά τού Δαρείου, βταν ούτος εξεστράτευσε κατά τών Σκυ- 
θών. Ο ί Γέται, έπίστευον είς τήν άθανασίαν τής Ψυχής, δέν ’έτρωγαν έμψυχα 
όντα, όπως καί <οιί γείτονες των Μοισοί καί ήκολούθουν τά Πυθαγόρεια δόγ
ματα, τά όποια έδίδαξεν είς αυτούς ό μαθητής τού Πυθαγόρα καί θρησκευ
τικός μεταρρυθμιστής καί Νομοθέτης αυτών, Ζ ά μ ο λ ξ ι ς .

Οί Δανθηλήπται, οί Δόβηρες, αί Παναιοι, οί Νιψαϊοι, οί Σ ιροπαίονες, 
οί κατοικούντες περί τήν Πόλιν Σίριν, νύν Σέρρας.

Οί  Θ ρ ά κ ε ς  ήσαν γενικώς φιλοπόλεμοι καί μαχητικώτατοι όπως πα- 
ρατηρήται είς τούς βορείους έν γένει λαούς, πράγμα έξηγούμενον έκ τής έπι- 
δράσεως τού Κλίματος καί άλλων κλιματολογικών (συνθηκών καί άποδεικνυό- 
μενον άληίθές υπό τής νεωτέρας επιστήμης.

Ό  Αριστοτέλης προ πολλών αιώνων έγραφε «Τ ά μ έ ν ε ν τ ο ΐ ς ψυ- 
χροΐς τόποις ’Έθνη καί περί τήν Ευρώπην ίθυμού μέν ©στι πλήρη, διανοίας 
δέ ενδεέστερα καί τέχνης, διόπερ ελεύθερα μέν διατελεΐ, μάλλον απολίτιστα 
δέ καί τών πλησίον άρχειαν ου δυνάμενα»...

Προ αυτού δέ δ 'Ιπποκράτης, συγκρίνων τούς Λαούς τής Ευρώπης καί 
τής Άσίας, άποφαίνεται οτι ή παρατηρούμενη μεταξύ αυτών διαφορά οφεί
λεται είς τήν διαφοράν τού κλίματος «'Όταν ή Χώρα είναι ορεινή, τραχεία,
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πολύ υψηλότερα από τήν θάλασσαν καί υπόκειται ιείς μεγάλος άτμασφαιρικάς 
μεταβολάς, ο! κάτοικοι, λέγει είναι τολμηροί, 'φίλεργοι, αντέχουν περισσότε- " 
ρον είς τούς κόπους είναι πεισμονές, ικανοί ίδιά μεγάλα έργα, αποφασιστικοί, 
άγριώτεροι από τούς άλλους, καί γενικώς φιλοπόλεμοι».

"Ολοι οί ιάρχαϊοι συγγραφείς συμφωνούν επί τού πολεμικού χαρακτή
ρας τών Θρακών... Ό  Ευριπίδης είς τήν Έκάβην του, ονομάζει τούς Θράκας 
δυσμαχωτάτους. "Οταν ή Εκάβη πρόκειται νά συναντηθή μέ τόν Πολυμή- 
στορα λέγει «Άλλ’ εκποδών άπειμι κάποατήσομαι ιθυμώ ζέοντι Θρηκί δυσμα- 
χωτάτφ». Ό  'δέ Πολυμήστωρ, βασιλεύς τής Θράκης, χαρακτηρίζει αυτούς 
«λογχοφόρον, 'ένοπλον, εύιππον "Αρει κάτοχον γένος». Ό  Ηρόδοτος περι
γράφει τά πολεμικά των οπλα.

Π Ο Λ Ε Ι Σ

Τάς Θρακικάς Πόλεις διακρίνομεν είς δύο κατηγορίας, εκείνας αί 6- 
ποϊαι έκτυσθησαν υπό Θρακών καί εκείνας αί όποιοι έκτίσθησαν από αρχαίων 
χρόνων υπό Ελλήνων άποίκων.

Ή  'Μυθολογική παράδοσις κατέστησε γνωστήν τήν πρώτην Θρακικήν 
Πόλιν, τήν Σαλμηδυσσόν, κτισμένην επί τής ’Ανατολικής πλευράς τού Εύξεί- 
νου, δπου δ Μάντις Θησεύς συνεβούλευσε καί ώδήγησε τούς ’Αργοναύτας, 
διαβάντας τό στενόν τής "Ελλης καί τού Βοσπόρου φέροντας τό πρώτον, τόν 
Ελληνικόν Πολιτισμόν καί επικοινωνίαν μέ τούς Λαούς τής Καλχίδος, επί τού 
Καυκάσου.

Γνωστή επίσης είναι ή Θρακική Πόλις Πολτυίμβρία, πρωτεύουσα τού 
Θρακός Βασιλέως Πόλτυος. Ή  Πόλις αύτη μετωνοιμάσθη είς Αίνον καί ώς 
τοιαύτη μνημονεύεται υπό τού 'Ομήρου.

Ή  Πόλις Μαρώνεια, ίδρυθεΐσα υπό τού ίερέως τού ’Απόλλωνος Μάρω- 
νος, δστις έφιλοξένησε τόν Όδυσσέα, μετά τήν συμφοράν του είς τήν άξενον 
τών Κυκόνων γην, καί τού προσέφερε πολύτιμα δώρα εν οίς καί τούς ασκούς 
τού περίφημου βρακικού οΐνου, διά τού όποιου Ίμέθυσε τόν πολύφημον. Παρά 
τήν Μαρώνειαν ήσαν τά θρακικά «πολίσματα τέμπυρα ώς καί τά παράλια» 
Σαμοθράκεια φρούρια λεγάμενα, ήτοι Σάλη Ζώνη, Σέρραιον καί Μεσημβρία.

’Επίσης ή Πόλις Ούσκουδάμα, πρωτεύουσα τών Όδρυσών, έπί τών ί- 
χνών της οποίας, βραδύτερον δ Αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων Άδριανός εκτισε 
τήν ιστορικήν πόλιν «Άδριαναύπολιν».

Σημαντικήν ίθέσιν είς τήν Ιστορίαν τής Θράκης .κατέχει ή Βιζύη, δια- 
τελέσασα παλλάκις κινητή πρωτεύουσα τών Όδρυσών ιμετά τής Ελληνικής 
αποικίας τών Κυψελών.

Πολυάριθμοι επίσης ήσαν αί Έλληνικαί άποικίαι ιείς τό έσωτερικόν τής 
Θράκης καί ίδίρ τά παράλια τής Προποιντίδος καί τού Εύξείνου, οπου είχον

8
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κτισθή πλέον τών είκοσι Πόλεων, αί όποιαι άργότερον υπό τοϋ Φιλίππου καί 
εντεύθεν «πετέλεσαν μετά τών Ιθαγενών βρακών τόν ίσχυρότερον καί άπαρά- 
μιλλον Βυζαντινόν Ελληνισμόν.

Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η

Άναντιρρήτως ή Θράκη κατέχει μεγάλην θέσιν είς τήν 'Ιστορίαν τοϋ 
αρχαίου Κόσμου, ,λέγει ό A lbert D um ont, ολίγα ι δέ Χώραι τής Άρχαιό- 
τητος δϋνανται νά έπιδείξουν σπουίδαιότερον τίτλον είς τήν προσοχήν τής συγ
χρόνου επιστήμης.

Άλλ’ οί αρχαίοι συγγραφείς άν καί αρκούντως μαρτυρουν τοϋτο, έν 
τούτοις δέν μάς παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίας περί τής Θρησκείας, τών 
Ηθών καί Εθίμων, τής Γλώσσης καί τοϋ Πολιτεύματος τών Ρωμαλέων εκεί
νων Φυλών, αί όποιαι. άπό άμνηιμονεΰτων χρόνων κατώκησαν τόν ΑΤ-μον καί 
τήν Ροδόπην.

Ό  Ηρόδοτος ελάχιστα· αναφέρει περί τής περιοχής τοϋ 'Έβρου ό Θου- 
κιδίδης, ό Στράβων επίσης.

Ό  Τάκιτος είς τά Χρονικά του ιάπαξιοΐ νά όμιλήση περί Θράκης. Ό  
Πλίνιος ό πρεσβύτερος θεωρεί ανάξιον εαυτού νά όναμάση καν τούς Θράκας.

Ό  μόνος ό όποιος μάς διαφωτίζει ώς πρός τόν χαρακτήρα τήν γλώσ
σαν, τά ήθη καί έθιμα, είναι ό ιστορικός Άμιανός Μαρκελλΐνος (322 - 400 
μ. X .), άλλά καί τούτου ή διήγησις είναι ατελής.

To Interarium  A ntonini, τό οδοιπορικόν τοϋ Άντωνίνου 375 μ. X., 
οδηγός τών κατά ξηράν καί θάλασσαν συγκοινωνιών τοϋ Ρωμαϊκοϋ Κράτους, 
συνταχθέν υπό άγνωστου, περιλαμβάνει πόλεις, κειμένας πλησίον τών μεγά
λων λεωφόρων (Τοιαϋται μεγάλαι λεωφόροι στρατιωτικοί Viai M ilitares — 
υπήρχαν καθ’ όλην τήν Ελληνικήν Χερσόνησον. Ή  σπουδαιότερα γνωστή ώς 
«Έγνατία οδός» (Via E g n a tia ) συνέδεε τό Δυρράχιον μετά τής Κων/πόλεως 
διερχομένη διά Θεσσαλονίκης, Μαξιμιανουπόλεως, Τραΐανουπόλεως, Ήρα- 
κλείας καί Σηλυβρίας.

Συμπληρωματυκάς πληροφορίας μάς παρέχει ό Πτολεμαίος Κλαύδιος 
«Γεωγραφική Άφήγησις», ή N otitia  D ignitatum  E t A dm inistratio rum  
Orientis» τήν οποίαν διαφωτίζουν τά «Κτισίματα» τοϋ Προκοποίου, τά περί 
θεμάτων Κων/τίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου καί οί επίσημοι πίνακες τών Μη
τροπόλεων καί Επισκοπών. Τέλος αρχαίοι γεωγράφοι καί ιδίως ό Διονύσιος 
Βυζάντιος μάς παρέχουν πληροφορίας διά τά Θρακικά παράλια.

Ό  Ηρόδοτος θεωρεί τήν Θράκην, άρχομένην άπό τοϋ όρους Δυσοόρου 
(νυν Μπόζ - Ντάγ) έν Μακεδονία, πρός Βορράν επεκτείνει τά όριά της μέ
χρι τού ’Ίστρου ποταμού (Δουνάβεως) καί τών εκβολών του, πρός Άνατο- 
λάς μέχρι τού Εύξιείνου Πόντου καί τού Θρακικοϋ Βοσπόρου, πρός Νάτόν
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μέχρι τής ΓΙροποντίδος και τοΰ Αιγαίου, πρός Δυσμάς δέ μέχρι τής Χώρας 
τών ’Ιλλυριών, σημερινής Αλβανίας.... τό δέ ’Έθνος τών Θρακών, ώς τό 
μέγιστόν πάντων μετά τους Ινδούς, αλλά συνάμα καί τό μάλλον ασθενές ένεκα 
τής διαιρέσεώς του είς πολλάς Φυλάς τής έλλείψεως διοικητικής συνοχής. 
«Θρηίκων ·δέ ’Έθνος μέγιστόν έστι μετά γε Ίνιδοΰς πάντων άνθριοπων. Εί δέ 
ΰπ’ ενός άρχοιτο ή φρονέοι κατά ταΰτό, άμαχον τ’ άν εΐη και πάλλω κράτι- 
σταν πάντων Έθνέων κατά τήν γνώμην τήν ©μην».

Κατά δέ τόν Παυσανίαν «Θρακών δέ πάντων οΰδένες πλείους είσί τών 
ανθρώπων δτι ιμή Κελτοί».

Κατά τόν Έκαταιον τόν Μιλήσιον, ιή Μακεδονία άπετέλει μέρος τής Θρά
κης, καθ’ οσον Χώραι αυτής κατωκοΰντο υπό Θρακών.

Ό  Σκύλαξ ό γεωγράφος καί ό Στράβων Ο'εωροΰν τήν Θράκην έκτεινο- 
μένην μεταξύ Στρυμόνος καί ’Ίστρου (Δουνάβεως).

Κατά δέ τόν Στράβωνα τά ονόματα Πιερία, Πίμπλεια, Λείβηθρον καί 
’Όλυμπος ήσαν ονόματα Θρακικά. «Έν Θρήκη, ή, νΰν Μακεδονία καλείται». 
Πίμπλεια ήτο αρχαία κώμη τής Πιερίας ‘θεωρούμενη ώς κατοικία τοΰ Ό ρ- 
φέως καί έδρα λατρείας τών Μουσών, αί όποΐαι Πιμπιληίδες ονομάζονται, τό 
δέ Λείβηθρον ή τά Αείβηθρα ήσαν άρχαιοτάτη Πόλις τής Πιερίας δπου αί 
Μοΰσαι ένιεταφίασαν τά λείψανα τοΰ Όρφέως, τά όποια κατέστρεψε ό ποι
ταμός Σΰς (νΰν Ζίλιανα).

Ή  Θράκη έχασε τήν ανεξαρτησίαν της τό 4.6 μ. X. επί Κλαυδίου 
Καίσαρος, άποτελέσασα Ρωμ. επαρχίαν.

Τό 298 μ. X. επί Δ ι ο κ λ η τ  ι α ν ο ΰ  ή Θράκη, άπετέλεσε μίαν τών δώ
δεκα ιέπαρχιών τοΰ Ρωμαϊκοΰ Κράτους.

•Κατά τόν 9ον αιώνα, ,έπί τών πρώτων χρόνου» τής Μακεδονικής Δυνα
στείας τό Βυζαντινόν Κράτος διηρέθη είς 29 Θέματα. Τό Θέμα τής Θράκης 
έξετείνετο άπό τοΰ Εΰξείνου Πόντου μέχρι Προποντίδοις πρός Νότον τής Ραι- 
δεστοΰ, κατά δέ τόν Παπαρρηγόπουλον, μέχρι τής Τραϊανουπόλεως.

Έ π ι Παλαιολόγου· τό Θέμα τής Θράκης ήτο ακόμη περισσότερον πιεριω- 
ρισμένον.... Κατά δέ τόν Καθηγητήν Ά δ . Άδαμαντίου περιελάμβανε μόνον 
τήν Κωνσταντινούπολιν καί τά πέριξ.

Ό  Κων/τίνος ό Πορφυρογέννητος λέγει, «Τής Θράκης τό κάλλιστόν τε 
καί τιμιώτατον μέρος».

Άπό τοΰ Ίουστινιανοΰ τοΰ Μεγάλου 525— 567, όπότε οί Σ λ α ΰ ο ι  
καί Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  ήρχισαν νά διαβαίνουν τόν Δοΰναβιν καί νά επιδράμουν 
κατά τής Θράκης ήρχισαν περιοριζόμενα τά όριά της είς στενωτέραν γεω
γραφικήν ιέκτασιν.

Οί Βούλγαροι, άρχικώς Τουρανικής καταγωγής, όρμηθέντες άπό τάς 
στέππας τοΰ Τουρκεστάν καί τοΰ Βόλγα, ·έ γκατε στ ώθησαν κατά τόν 7ον μ. X. 
αιώνα είς Κάτω Μοισίαν, επί τής Βασιλείας τοΰ Κων/τίνου Πωγωνάτου.



116 ΧΡΗΣΤΟΎ ΚΟΎΡίΚΟιΥΑΗ

Άνεμίχθησαν μετά τών ιθαγενών φυλών τής Κάτω Μοίσιας και τών 
Σλαύων καί έδωσαν είς όλους απτούς τό όνομα Βούλγαροι ©δανείσθησαν όμως 
παρ’ αυτών τήν Σλαυϊκήν ιδιότητα, λαβόντες εκτοτε τήν σλαυϊκήν γλώσσαν 
μέ καταφανή τά ίχνη τής Θρακικής γλώσσης, ώς αί καταλήξεις οβο— οβα, ή 
τοποθέτησις τού άρθρου είς τό τέλος τής λέξεως, τό ουδέτερον γένος κλπ.

Ή  Θράκη κατεκτήδη υπό τών Τούρκων 
τό έτος 1365 — άπηλευδερώδη δέ τόν Μάϊον τοΰ 1920

'Όταν 'σήμερον λέγοιμεν Θράκην έννοοήμεν τήν Δυτικήν Θράκην περιλαμ- 
βάνουσαν τούς Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης καί 'Έβρου.

Τό έτερον τμήμα τής Θράκης τό ©κτεινόμενον άνατολικώς τού 'Έβρου 
ποταμού μέχρι τού Ευξείνου Πόντου ιάποτελεΐ τήν Ανατολικήν Θράκην, πε- 
ριλαμβανομένην ήδη .είς τήν Τουρκικήν ’Επικράτειαν.

I
Ό  Νρμός Ξάνθης ’έλαβε τό όνοιμα έκ τής πόλε ως Ξ ά ν θ ε ι α  αύτη δέ 

από τούς Ξάνθους, παλαιό Θρακικό Λαό, ,συναντώμενον είς τόν ιστοριογράφον 
τού Σ Τ ' αίώνος π. X. Έκαταΐον τόν Μιλήσιον.

II
Ό  Νομός Ροδόπης έκ τού ορούς Ροδόπη. Κατά τήν μυθολογίαν ό Αί

μος, υιός τού Βορέου καί τής Ώρυθοΐας θυγατρός τού Έρεχθέως ήτο σύ
ζυγος τής νήμφης Ροίδόπης έκ τής όποιας ιέγέννησε τόν 'Έβρον, κατ’ άλλους 
δέ αδελφός τής Ροδόπης καί ένεκα τών αθεμίτων σχέσεων μεταξύ τών δύο 
αδελφών, όργισθείς δ Ζεύς μετεμόρφωσεν αυτούς είς τά ομώνυμα όρη, τόν 
Αίμον καί τήν Ροδόπην.

III
Ό  Νομός 'Έβρου έλαβε τό όνομα έκ τού ποταμού 'Έβρου·. Κατά τόν 

Πλούταρχον, τόν γεωργάφον, δ 'Έβρος ήτο υιός τού Μυθικού Βασιλέως 
Κασσάνδρου καί τής Κροτωνίκης.

Διάζευχθείς δ Κάσσα^δρος τήν Κροτωνίκην έλαβε δεύτερον 'σύζυγον τήν 
ώραίαν Δαμασίππην, θυγατέρα τής οικογένειας τών Λαππιθών. Αυτή όμως 
έρωτευθεισα τόν προγονόν 'Έβρον, καί άποκρουσθεϊσα .από αυτόν, τόν διέ
βαλε .πρός έκΐδίκησιν είς τον πατέρα του, δ όποιος κατεδίωξεν αυτόν. Ό  'Έ 
βρος δέ δχά νά μην γίνη ό πατέρας του υίοκτόνος έρρίφθη καί ©πνίγη εντός 
τού ποταμού Ρόμβου·, δ όποιος έκ'τοτε μετωνομάσθη είς 'Έβρον. Έλέγετο δέ 
Ρόμβος, εκ τών ελιγμών τούς όποιους σχηματίζει κατά τόν ρούν του.

Είς τόν Νομόν 'Έβρου περιλαμβάνεται καί ή νήσος Σαμοθράκη. Φυσική 
καλλονή, μέ ύψόμετρον 1.700 μ. κυριαρχεί τού Αιγαίου, άμιλλωμένη τόν ύψι- 
κάρηνον ’Άθωνα.
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Ή  Σαμοθράκη είναι γνωστή από τά Καβείρια Μυστήρια.
Λόγω τοΰ σεβασμού πρός τά Καβείρια Μυστήρια πολλο'ι επίσημοι έπε- 

σκέπτοντο τήν νήσον διά νά προσκυνήσουν τήν Θεάν Ρέαν, μητέρα τών Θεών, 
πελώριον άγαλμα τής οποίας άνεκάλυψεν εις τά Γανόχωρα ό αρχαιολόγος 
Dum ont, διατηροήμενον είς Κατακόμβην, οπου έλατρεύετο υπό τών κατοίκων 
ώς Παναγία, μήτηρ του Θεοΰ.

Επίσης ε,ίς Σαμαθράκην κατέφευγον, πολλοί ιέκπεσόντες Βασιλείς καί 
Πολιτικοί άν'δριες, ώς ό Πτολεμαίος 'ο Φούσκων (Β ' π. X. αιών), ή ’Αρσινόη, 
σύζυγος τοΰ Πτολεμαίου Φιλαδέλφου κλπ.

Ή  Δόξα τής Σαμοθράκης έκορυφώθη είς τούς μεταγενεστέρους τής 
άρχαιότη.τος χρόνους, δτε ό Δημήτριος ό Πολιορκητής ,νικήσας παρά τήν 
Κύπρον τόν Βασιλέα τής Αίγύπτου Πτολεμαίον ιάπέδωκε τήν νίκην είς τούς 
Θεούς Κάβειρους καί άφιέρωσεν είς αυτούς τήν πεφηφισμένην νίκην τής Σα
μοθράκης, π τ ε ρ ω τ ή ν  Θ ε ά ν ,  ή οποία άπό τοΰ 1863 κοσμεί τό έν Πα- 
ρισίοις Μουσείο ν τοΰ Λούβρου·, ιείναι δέ τό σπουδαιότερον μετά τήν Ά<ρρο
δίτην τής Μήλου άγαλμα τοΰ Μουσείου.

Διά τήν νίκην αυτήν γράφει μέ λυρισμόν ό ’Ίω ν Δραγούμης «Ή  νίκη 
προβαίνει σάν τόν άνεμο, κανένα έμπόδιον δέν τήν βαστά γιατί έχει φτερά 
καί ό αγέρας παίρνει τά φορέματά της καί δείχνει τοΰ στερεού κορμιοΰ της 
τήν μορφή τήν τέλεια». Προβαίνει σάν τόν δνεμο... Είναι ή νέα περί τής νί
κης «ντίληψις τών Μακεδονικών χρόνων, τήν οποίαν συνέλαβε ό μεγαλοφυέ- 
στατος τών επιγόνων τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου καί ΰπηγάρευσεν είς τόν καλ
λιτέχνην. Είναι ή άντίθεσις τών μεγαλοπραγμόνων Μακε’δόνων πρός τούς τότε 
στάσιμους καί άπράγμονας Αθηναίους, οί όποιοι έστησαν τήν «"Α π τ ε ρ ο ν 
Ν ί κ η  ν».

—-Έξετάσωμεν ήδη πόΟεν προέρχεται τό όνομα Θράξ— Θράκηι—
Τό ονο,μα Θράξ— Θράκη συσχετίζουν μερικοί πρός τό Ελληνικόν Θρέω 

— Θρώ, Θρύλος, μάλυστα δέ καί πρός τό Θρήσκος. Πιθανόν είναι ότι τό ό
νομα Θράκη—Θράκες εδόθη υπό τών Ελλήνων είς διάφορα ’Έθνη, φέροντα 
καθ’ έαυτά ’ίδια ονόματα καί ότι τό όνομα τοΰ το έκ τής ηθικής έννοιας, μετέ
πεσε είς φυλετικόν.

Κατά τόν Fab re d ’ Oliyet, σοφόν εκδότην τών «Χρυσών ’Επών» τοΰ 
ΙΙυθαγόρου ή λέξις Θράκη είναι φοινικής καταγωγής, έκ τοΰ Φοινικοΰ Ρ  ακ- 
χ ι  βά , τό όποιον σημαίνει «ιό αιθέριος χώρος» ή τό «στερέωμα».

Διά τούς ποιητάς Πίνδαρον, Αισχύλον, Πλάτωνα καί άλλους, τό όνομα 
Θράκη είχε συμβολικόν ν ό η μ α καί έσήμαινε «τήν Χώραν τής αγνής διδα
σκαλίας καί τής Ίεράς ποιήσεως, ήτις πηγάζει έξ αυτής». Δι’ εκείνους ή λέ
ξις είχε φιλοσοφικόν καί ιστορικόν χαρακτήρα. Καί φιλοσοφικώς μέν έσή- 
μαινε μίαν διανοητικήν σφαίραν..., τό σύνολον δηλαίδή τών διδασκαλιών καί
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παραδόσεων α'ι όποΐαι παραδέχονται τήν προέλευσιν τοΰ Κόσμου τούτου έκ 
μιας Θείας καί 'Τπερ,τάτης διανοίας.

Ίστορικώς δέ 'υπενθύμιζε τήν Χώραν καί τήν Φυλήν εκείνην όπου ή Δω
ρική διδασκαλία καί ή ποίησις, ή εύγε νεότερα αυτή κατάκτησις τοΰ αρχαίου 
Άρίου πνεύματος, είχεν άναιφανή δια πρώτην φοράν ιείς τήν Χώραν αυτήν, 
διά νά διαπλατυνθοΰν καί τελειοποιηθούν άργότερον ιείς τήν 'Ελλάδα μέ τό 
Ιερόν ονομα τοΰ Ά  π ό λ λ ω ν ο ς.

Κατά τόν Ίώσηπον Φλάβιον, ιστορικόν τοΰ πρώτου μ. X. αίώνος τό ό
νομα Θράκη προήλθεν έκ τοΰ Θείρα, υίοΰ τοΰ Νώε.

Κατά δέ τόν Κων/τΐνον τόν Πορφυρογέννητον ώνομάσθη οΰτω άπό τοΰ 
ονόματος μυθικού τίνος Βασυλέως αυτής ή άπό τοΰ υίοΰ τοΰ Κρόνου καί τής 
Τιτανίδος θυγατρύς τοΰ Δαλόγκευ, έκ τοΰ 'οποίου κατ’ άρχάς οί Θράκες, Δό- 
λογκοι έπωνομάζοντο.

Κατά τινας ή λέξις Θράκη είναι 'σημιτική. The R ach  Δε Ραχπόρος 
καί αημαίνε ι τήν άπό τής Άσίας ιδιά τοΰ Βοσπόρου χωρισθεΐσαν Χώραν.

Φ Τ  Λ Η

. Κατά τόν αείμνηστον Θράκα 'Ιστορικόν Κων. Κουρτίδην οί Θράκες ά- 
νήκον είς· τήν Άριαν όμογένειαν, επομένως είς τήν Ελληνικήν Οίκογένιειαν. 
Κ α τ ά  τήν παράδοσιν καί τήν γνώμην τών Εθνολόγων καί Ανατολιστών, 
όρμηθεϊσα ή Ά ρια  Φυλή άπό τήν κοιτίδα της, τά οροπέδια τής Κεντρικής 
Άσίας διηρέθη είς τρεις μεγάλας ομάδας. Ή  μ ί α  ιέγκαΟιδρύθη είς τά ορεινά 
μέρη τής Θράκης καί Μακεδονίας, οπόθεν αί Έλληνικαί Φυλαί, αί όποΐαι 
θά κατέλθουν άργότεριον είς Ελλάδα. Ή  ά λ λ η κατώκησεν είς τά οροπέδια 
τής Φρυγίας, όπόθεν δέν μετεκινήθη καί ή τ ρ ί τ η  κατέλαβε τάς άκτάς τής 
Μικράς Άσίας, άποικίσασα τάς Λησους τοΰ Αιγαίου Πέλαγους καί μέρος 
τής ’Ηπειρωτικής Ελλάδος.

Άνθρωπολογικώς .άπετέλουν δεσμόν φυλετικής Έθνότητος μεταξύ Έλ- 
ληνοπελασγικής καί Βορείου Ευρώπης.

Διακρίνονται δύο μεγάλαι κατηγορίαι Θρακικών 'Ομάδων, οί Θράκες 
καί Φρΰγες. Πολλοί Ιστορικοί ήθέλησαν νά βεβαιώσουν ότι οί Πελασγοί ήσαν 
ΐδιοι οί Θράκες καί μάλιστα διήρεσαν αυτούς είς Πελασγοθρακικήν 'Οιμάδα 
καί 11ελασγοφρυγ ικήν.

Άλλ’ ό 'Όμηρος διακρίνει ρητώς τούς Δίους Πελασγούς άπό τούς Θρά
κας καί τούς Φρύγας καί λοιπούς 'Έλληνας, ώς συμμάχους τών Τρώων καί 
άλλων Φρυγικών Εθνών κατά τόν Τρωικόν πόλεμον.

Γ Λ Ω Σ Σ Α

Βέβαιον είναι οτι οί Θράκες ώμίλουν ιδίαν γλώσσαν, άκατάληπτον είς
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τούς 'Έλληνας... Ό  Ξενοφών διερχόμενος Ιδιά τής Θράκης τδ 400 π. X. κατά 
τήν έκ Μτκράς Ά σίας -επιστροφήν του, 'διά διερμηνέως 'συνεννοείτο μετά τοΰ 
Βασιλέως τής Θράκης Σ κ υ θ ο υ τοΰ Β ' «ιΠαρήν >δέ, λέγει δ Ξενοφών, κα! 
Σευθης βουλόμενος... κα! έν έπηκόω είστήκει έχων διερμηνέα».

Ή  γλώσσα τών Θρακών δέν ήτο γραφόμενη. Είναι έν τούτοις γνωστόν 
δτι, οι Βησσο! έκχρίιστιανισθέντες υπό τοΰ ’Αποστόλου των 'Αγίου Νικήτα 
(335— 414) επισκόπου πιθανώς από τοΰ 367 Ρεμεσιάνων, νΰν Bela Pa- 

lanka (ιΜουσταφά ΙΙα-σά Παλάνκα Βουλγαρίας), έτέλουν τήν θείαν μυστα
γωγίαν, ιμέχρι τοΰ 6ου α’ιώνος εις τήν .ιδίαν των διάλεκτον, εχοντες πα,ρεκ- 
κλήσιον .κα! έν Ιερουσαλήμ.

Ό  'Ά γ . Χρυσόστομος λέγει: «Τά τών άλιέων κα! σκηνοποιών οΰκ ΐέν ’Ι 
ουδαίο. μόνον, αλλά κα! έν τή τών Βαρβάρων γλώττη διαλάμπει. Κα! Σκΰθαι 
κα! Θράκες και Σαυρομάται κα! Μαΰροι κα! Ίνδο! κα! πρός αύτάς ιάπωκι- 
σμένοι τάς εσχατιάς τής Οικουμένης πρός τήν οικίαν έκαστος, ,μεταβάλλον- 
τες γλώτταν τά είρημένα φιλοσοφοΰσι. (τά τής Χριστιανωσύνης)».

Τινές υποστηρίζουν δτι ή γλώσσα τών Θρακών ήτο ό ένωτικός κρίκος 
τών Ίνδο—Ευρωπαϊκών γλωσσών, ·δι’ δ κα! παρουσιάζει μεγάλην .συγγένειαν 
πρός δλας αΰτάς.

Πάντως οι αρχαίοι Θράκες ουδέποτε έγραψαν τήν γλώσσαν των. Κατά 
τόν Αίλιανόν όχι μόνον δέν έγνώριζον γραφήν, αλλά ένόμιζον «αί σχιστόν είναι 
οι τήν Ευρώπην οίκοΰντες βάρβαροι χρήσθαι γράμμασι». ν

Κατά δέ τόν Άριστοτέλην Θ;ρακικαί τινες Φυλά! δέν ήδύναντο νά αριθ
μήσουν πέραν τοΰ (4) τέσσαρα. «Μόνον δ’ αριθμοΰσι τών Θρατκώλ' γένος τι 
είς τέσσα,ρα» Άριστοτέλους Προβλήματα 3. ■■

Συν τώ χρόνω δ,μως κα! ιδία από τοΰ μεγαλεπηβόλου Βασιλέως. τών Μα- 
κεδόνων Φιλίππου, ήρχισεν ή άφομοίωσις κα! έξομοίωσις τών Θρακών: μετά 
τών λοιπών Ελλήνων. . -  ... /.-;ι.·ϊΊ.

Κατά τόν ,ΐον κα! 2ον μ. X. αιώνα δέν έσώζοντο ;έκ τής Θρακικής; γλώσ
σης παρά μόνον λέξεις τινές κα! ιδίως ονόματα ποταμών, πόλεων, · χωρών και 
προσώπων, τά όποια ήσαν καθαρώς Θρακι,κά. Οΰσκουδάμα, ή νυν Άδρια- 
νούπολις, Δραβήσκος, νΰν Δωρίσκος, 'Έβρος, Τόντζος, “Άρζος κλπ.

Εΐποιμεν, δ.τι ή Θράκη σήμερον δυακρίνεται ε ίς ’Ανατολικήν Θράκην, περι- 
λαμβανομένην έντός τής Τουρκικής ’Επικράτειας και Δ υ τ ι κ ή ν · ©  ρ ά. κ η ν.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Θ ΡΑ Κ Η

Ή  ’Ανατολική Θράκη δικαίως δύναται νά καυχηθή δτι έδωσε είς τό Βυ
ζάντιον τόν πρώτον 'Έλληνα Αύτοκράτορα Λέοντα Α ' τόν Θ ράκα 457— 474 
ώς κα! τήν Μακεδονικήν λεγο,μέτην Δυναστείαν έ'π! τών ημερών τής οποίας 
ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία άνήχθη είς ΰψίστην ακμήν τής δυνάμεώς της.

Οΰδεμία άλλη περιοχή τοΰ Ελληνικού Χώρου διετήρησε ανέπαφα κα!
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αυτούσια οσον αυτή τά τοπωνύμιά της ι&ιά ιμέσου τών χιλιετηρίδων ιμέχρι σή
μερον, είτε Ελληνικά είναι ταύτα είτε ,άνήκοττα είς τήν προελληνικήν εποχήν.

Δημοκράνεια, Έπιβάται, Καλλικράτεια, Γάνος, Μυριόφυτον, Μάδυτος, 
Βύζώ, Ζαντώ, Σηλυβρια, παρέχοντα ούτω καί τό, κατ’ αυτόν τόν μ ι σ έ λ 
λ η ν α  Φ α λ μ  ε ρ ί ϋ γ ε ρ ά λ ά θ η τ ο ν τ ε κ su ή ρ ι ο ν τ ο ϋ  α μ ι- 
γ ο ϋ ς  ελληνισμού τών κατοίκων των.

Έχουσα παρά τό πλευράν της τοιοϋτον πληθυσμόν, δέν είναι διόλου ά
π ο ρ ο ν  πώς κατώρθωσεν ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία νά παρατείνη ούχί ά- 
δόξως τόν Βίον της έπί ένδεκα συναπτούς αιώνας... Ή ρχοντο επιδρομείς καί 
παρήριχοντο .χωρίς νά αφήνουν ίχνη τής διαβάσεώς των.

'Ό τε ό Χριστιανισμός ήλθε νά ρίψη νέον φώς είς τήν άνθρωπίνην έξέ- 
λιξιν, ή λάμψις αύτοϋ έταυτίσθη μέ τήν αίγλην τού Βυζαντίου καί αί λαμπραί 
ακτίνες δέν ήργησαν νά φθάσουν ιείς Θράκην. Ό  ’Απόστολος Άνδρέας, ό 
πρωτόκλητος μαθητής τού ’Ιησού Χριστού, πρώτος έδίδαξε τόν Χριστιανι
σμόν είς τήν Θράκην έν Ήρακλεία καί ίδρυσε τήν πρώτην έν Θράκη Χρι
στιανικήν ’Εκκλησίαν, τής οποίας ό ’Επίσκοπος ήτο ό ανώτερος Εκκλησιαστι
κός άρχων τής Θράκης. Βραδύτίερον ό Πρωτόθρονος ούτος Μητροπολίτης 
μετέφερε τήν έδραν του εις Ραίδεστόν καί ΙκλήΟη Μητροπολίτης Ήρακλείας 
καί Ραιδεστού.

Ραυδεστός είναι ή αρχαία ΒισάνΙθη, κεΐται έπί τής Προποντίδας (θάλασ
σα Μαρμαρά) είς μίαν εσοχήν ανοικτού Κόλπου μεταξύ τών Γανοχώρων καί 
Ήρακλείας. Ό  Πλίνιας τήν αναφέρει ώς Resistos. Έσώζοντο λείψανα πα
λαιού Φρουρίου, έπιγραφαί της καί τινα χάλκινα νομίσματα μέ τήν κεφαλήν 
τής ’Αθήνας καί τού ’Απόλλωνος μέ τήν επιγραφήν Β ι ή Βισανθηνών.

Βισάνθη είναι ή δίς ανθούσα Πόλις. Οί Ευρωπαίοι τήν άποκαλούν 
RODOSTO, ό ιδέ Λαός ΡΟ ΔΟ ΣΤΟ ιάπό τό ρόδον καί τήν ώραίαν θέαν τών αν
θώνων της. Οί Τούρκοι, τήν 'άπεκάλεσαν «Γκιούλ - Μπαξέ» ανθόκηπον. Μετέ- 
πειτα επεκράτησε τό Ραιδεστός.

Ή  Ραιδεστός έκράτησε τήν δευτέραν θέσιν.... μετά τήν Βασιλίδα τών 
Πόλεων.... είς τήν ’Ανατολικήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν.

Ώ ς αροείπομεν ή Θράκη άνέδειξ'ε τόν πρώτον 'Έλληνα Αύτοκράτορα 
τού Βυζαντίου Λέοντα Α ' τόν Θράκα (4.57— '474), τήν Μακεδονικήν Δυνα
στείαν, τής όποιας ό ’Αρχηγέτης Βασίλειος ό Μακεδών, έγεννήθη είς χω- 
ρίον τής Άδριανουπόλεως. Ώνομάσθη δέ Μακεδών, (διότι ή Άδρ.ιανούπολις 
μέχρι τού Αίμου άνήκεν είς τό Θέμα τής Μακεδονίας.

Άνέδειξ’ε τόν πρώτον ατομικόν επιστήμονα τόν Δημόκριτον, τού όποιου 
ή γενέτειρα τά Ά βδηρα είναι .χωριό κείμενον πλησίον τής Ξάνθης. Άνέδειξε 
Βασιλείς τού Βυζαντίου, ώς ό ’Ιουστίνος ό Θράξ καί ό ανεψιός αυτού καί 
διάδοχος ’Ιουστινιανός ό Μύγας, έπί τού όποιου έκτίσθη ό Παρθένων τού Βυ-
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ζαντινοΰ Ελληνισμού ή 'Αγία Σοφία καί έγράφη ό ’Ιουστινιάνειος Κώδιξ, 
άποίτελέσας τήν βάσιν κολλών νομοθεσιών Ελλάδος καί Ευρώπης... Άνέδειξε 
Πατριάρχας ("Ανθιμον, Γιεράσιμον, Διονύσιον, Ευγένιον, Θεοδόσιον, Τιμό- 
θ'εον), /δεκάδας Μητροπολιτών καί ’Επισκόπων, λογίους, 'μουσικούς, μελωδούς, 
ανώτατους υπαλλήλους, Ιστορικούς καί επιστήμονας. ’Εκ τών νεωτεροον μέ τήν 
Ιστορίαν τής Θράκης ήσχολήθησαν οί άείμνησται Κ. Κουρτίδης καί Άχιλ- 
λεύς Σαμοθράκης καί Γ. Γιαννακάκης.

Πολύτιμον εργασίαν έπιτελεΐ άπό ετών τό ΘΡΑΚΙ,ΚΟ'Ν Κ ΕΝ Τ ΡΟ Ν  
διά τοΰ Συγγράματός του τά «Θ,ρακικά» δ'ιευθυνόμενον υπό τοΰ επιφανούς Θρο- 
κός έκ Ραιδεστοΰ κ. Φιλίππου Μανουηλίδου, συγγ,ραφέως καί πολιτικού άν- 
δρός, τού οποίου ή διέλευσις έκ τών 'Τπουργείων Εθνικής Άμύνης, ’Εσωτε
ρικών καί Προνοίας ιεσημείωισε σταθμόν είς τήν 'Ιστορίαν τοΰ Τόπου.

Ά πό τοΰ έτους 1920, ότε έπνευσε ή αύρα τής ’Ελευθερίας, ή Θράκη, 
ήρχισεν (ανασυγκροτούμενη. Διά τοΰ εποικισμού τοΰ εσωτερικού καί τής με
θορίου τής Θράκης διά προσφύγων 'Ελλήνων έκ Μ. Άσίας καί Ά ν. Ρωμυ
λίας καί Α. Θράκης, τής αγροτικής καί έπαγγελματικής άποκαταστάσεως 
τούτων, ή Θράκη ιμετέβαλεν όψιν.

Τήν έρήμωσιν, τήν θλίψιν, τήν φοβίαν, τήν απελπισίαν άντεκατέστησαν 
ή άνάπτυξις τοΰ τόπου, ή χαρά, ή αίσι/οΐδοξία, ή έλπίς. Άνεπτύχθησαν πόλεις 
καί 'χωριά, κατεσκευάσθησαν δρόμοι, διενεμήθησαν εκτάσεις, άνεπτύχθη ή 
γεωργία καί τό Ιέμπόριον καί ένεφανίσθη ένας νέος σφριγηλός Ελληνισμός 
είς Θράκην.

Πράγματι οί Θράκες είναι ακραιφνείς Έλληνες καί έτσι αισθάνονται. 
Είναι αγνοί πατριώται. ’Αγαπούν τήν Πατρίδα καί αγωνίζονται δι’ αυτήν. Τό 
απέδειξαν κατά τόν πόλεμον τοΰ 1940, κατά τήν Κατοχήν 1940— 44, κατά 
τόν συμμοριτοπόλεμον 1946—-50 καί σήμερον κατά τήν διατάραξιν τών 'Ελ
ληνοτουρκικών σχέσεων.

Ψύχραιμοι, απτόητοι, μέ άκμαιότατον ήθικόν, αντιμετωπίζουν τάς Τουρ- 
κικάς άπειλάς ιμέ ειρωνείαν. Δέν πανικοβάλλονται, άλλ’ άντιθέτως επιδίδονται 
είς τά ειρηνικά των ’έργα, πίεριφρονοΰντες τόν κίνδυνον έκ Τουρκίας.

’Έ|χουν ιάνιεπτυγμένον τό αίσθημα τοΰ ’Εθνισμού καί επιδεικνύουν εξαι
ρετικήν ευαισθησίαν είς τό 'θέμα τής Ίθαγενείας. Σήμερον διά τόν Θράκα 
βαρυτάτην ΰβριν αποτελεί ή άμιφισβήτησις τής 'Ελληνικότητάς του.

Είναι ένας θαυμάσιος Ελληνισμός καί έτσι πρέπει νά τόν διατηρήσωμεν.
Ή  Θράκη σήμερον κατοικειται άπό 'Έλληνας, κυρίως.
Είς τους Ν'ομούς Ξάνθης καί Ροδόπης υπάρχει Μουσουλμανική μειονό- 

της, κατά σημαντικόν ποσοστόν. Είς τόν Ν. "Εβρου ολίγοι Μουσουλμάνοι τό 
θρήσκευμα οί λεγόμενοι Άχριάνηδες. Ό  πληθυσμός τής Θράκης σήμερον 
ανέρχεται κατά Νομούς:
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1) 'Έβρου είς 157.7GO έπί έκτάσεως 4.242 τετρ. χιλιομέτρων, ήτοι κατά 
τετρ. χιλιόμετρον 87,2.

2) Ροδόπης 109.201 έπί έκτάσεως 2.543 τετρ. χιλιομέτρων, ήτοι κατά 
τετρ .χιλιόμετρον 42,9.

3) Ξάνθης είς 89.594 επί έκτάσεως τοϋ Νομοϋ 1.793 τετρ. χιλιομέτρων 
ήτοι 50 άτομα κατά τετρ. χιλιόμετρον.

Ό  πληθυσμός τής Θράκης είναι κυρίως αγροτικός. Ή  παραγωγή τών 
σιτηρών είς ολόκληρον τήν Θράκην άνήλθε τό 1964 είς 200.028 μετρικούς 
τόννους, τοϋ καπνού είς 7.849,.5, τών κτηνοτροφικών φυτών εις 546,6, αρα
βοσίτου είς 693,2, τών πεπονοειδών είς 52.000 μ.τ. καί γεωμήλων είς 690 μ.τ. 
Αυτά αναφέρω ένδεικτικώς, 'διότι ,0ά τά έπικαλεσιΟώ παρακατι-ών.

Είς "Εβρον ή καλλιέργεια τών σιτηρών καλύπτει εκτασιν 965.804 στρεμ
μάτων, έναντι 244.ι500 τής Ξάνθης καί 513 τής Ροδόπης. Ή  καλλιέργεια 
τοϋ καπνού είς "Εβρον αποδίδει 352 τόν. μετρικούς, είς Ξάνθην 4.195,5 καί 
είς τήν Ροδόπην 3.303 τόννους. Ή  καλλιέργεια τών κτηνοτροφικών φυτών 
αποδίδει είς "Εβρον 322 μετρ. τόννους, είς Ξάνθην 142 μ.τ. καί ε,ίς Ροδό
πην 54 μ. τ. Ή  καλλιέργεια τού αραβοσίτου είς Έβρον αποδίδει 427 μ. τ., 
είς Ξάνθην 182 καί είς Ροίδόπην 85 μ.τ.

Πεπονοειδών, είς Έβρον 38.000 μ.τ., είς Ξάνθην 5.200 καί είς Ροδό
πην 9.000, τών δέ γεωμήλων, είς "Εβρον 4.636, είς Ξάνθην 119 καί Ροδό
πην 107.

Έκ τού παρατεθ'έντος πίνακος καταφαίνεται, οτι τό μέγιστον μέρος τής 
καλλιεργησίμου έκτάσεως τής Θράκης καί ιδία τού "Εβρου, καλύπτει ή σιτο
καλλιέργεια. Τούτο συντελεί είς πραγματοποίησιν μειωμένης, κατά στρέμμα 
ακαθαρίστου προσόδου. Επιβάλλεται ή εφαρμογή προγράμματος άναδιαρ- 
θρώσεως τών καλλιεργειών δι’ άντικαταστάσεως τής σιτοκαλλιέργειας ιδίως 
είς τόν Ν. "Εβρου δι’ άλλης άποδοτικωτέρας. Η μείς προτείνομεν τήν τευ- 
τλοκαλλιέργειαν, μέ παράλληλον ίδρυσιν Εργοστασίου Ζακχάρεως είς "Ε
βρον, οπότε προβλέπεται ή αϋξησις τού αγροτικού εισοδήματος κατά στρέμμα 
είς 4 έως 5.000 δραχμών, |ν  συνδυασμώ πρός την χρησιμοποίησιν τών υπο
προϊόντων τού Εργοστασίου είς τήν.. κτηνοτροφίαν.

Ή  Θράκη θαλασσίως εξυπηρετείται διά τών Λιμένων Άλεξανδρουπό- 
λεως καί «Πόρτο - Λάγο». 6·

Ό· λιμήν Άλεξ/πόλεως απέκτησε μεταπαλεμιΐκώς δύο λιμενοβραχίονας, οί 
οποίοι, τόν καθιστούν λιμένα μεγάλου προορισμού, πλήν υστερεί είς μηχανή 
κόν εξοπλισμόν. Στερείται προκυμαίας. Σήμερον προσεγγίζουν είς τόν τόπον 
φορτοεκφορτώσεων Μ/ς 200 τόννων. Μελετάται ή έκβάθυνσις τού λιμένος 
άπό 18—26 πόδια καί ή κατασκευή προκυμαίας, ώστε νά προσεγγίζουν πλοία 
μεγάλου έκτοπίσματος είς τόν τόπον φορτοεκφορτώσεων, οπότε Οά έπέλθη καί
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σημαντική μείωσις τών κομίστρων, παραλλήλων αύ'ξησις καί τόνωσις των θα
λασσίων μεταφορών 'διά τοΰ λιιμένος. Πρέπει νά έφοδιασΟή διά δύο κινητών " 
γερανών, δυναμικό τητος 10 καί 20 τόν. έναντι τοΰ ενός 5 τ. πού διαθέτει, 
σήμερον.

Ό  λιμήν Πόρτο - Λάγο είναι μικροτέρας δυναμικότητος.
Σιδηροδρομικών ή Θράκη εξυπηρετείται διά τών Σ.Ε.Κ., όδικώς δέ διά 

τής Εθνικής όδού Θεσσαλονίκη; - Άλεξ/πόλεως - Καστανεών.
’Αεροπορικώς εξυπηρετείται διά τοΰ αερολιμένες Άλεξ/πόλεως. 'Τπάρ- 

χει «εροδρόμιον πρόχειρον έξωθι τής Κομοτηνής, σχι όμως εν λειτουργία.

Τό ιάεροδρόμιον Άλεξ/πόλεως έχει διάδρομον προσγειώσεων μήκους
1.200 ιμ. Ιεκτεινόμενον μεταξύ ΣΕΚ  καί Εθνικής όδοΰ Άλεξ/πόλεως - Σ υ
νόρων. Ώ ς .έκ τούτου είναι άδύνατος ή προέκτασίς του πρός τήν μίαν ή άλλην 
κατεύθυνσιν είς μήκος 2.80Ό πού πρέπει νά άποκτήση, ώστε νά καταστή κα
τάλληλος διά τήν προσγ&ίωσιν ιάεροσκαφών μεγαλύτερος ταχύτητος τών Ντα
κότα DC3 μέ τά όποια διεξάγεται σήμερον ή συγκοινωνία Αθηνών - Άλεξ/- 
πόλεως καί τά όποια, ώς λέγεται, θά άποσυρΌοΰν τής υπηρεσίας μετά 6— 12 
μήνας. ΙΙροτείνομεν, ώς λύσιν τήν μετατάπισιν τής γραμμής ΣΕΚ νοτιώτε- 
ρον, είς τρόπον ώστε νά άποδεσμεύθή ό άπαιτοήμενος διά τήν πρβέκτασιν 
τοΰ διάδρομου, χώρος.

Ή  Θράκη είναι περιοχή γεωργοκτηνοτροφική. Παρουσιάζει ώς έκ τού
του μικρόν εισόδημα. Παρέχει ομως τεραστίας δυνατότητας άναπτύξεως. Ε 
πιβάλλεται Ιδέ, πρώτον, νά κατασκευασθοΰν ιάρδευτικά έργα διά τών οποίων 
προβλέπεται άρδευσις μόνον είς Ν. 'Έβρου 1.200.000 στρεμμάτων. Δεύτε
ρον, νά έφαρμοσθή άναΐδιαρθρωτική πολιτικών τών καλλιεργειών. Αυτά θά 
συντελέσουν είς τήν αύξησιν τοΰ αγροτικού εισοδήματος.

Παράλλήλως ομως πρέπει ή Θράκη ιεν τώ συνόλω της νά ύπαχθή είς έν 
πρόγραμμα περιφερειακής άναπτύξεως. Νά πραγματοποιηθή ή έκβιομηχά- 
νισίς της.

Α '.

Έ ν συνδυασμώ πρός τήν άναδιάρθρωσιν τών καλλιεργειών πρέπει νά I- 
δράθή Έργοστάσιον Ζακχάρεως. 'Τπάρχουν όλαι αί προϋποθέσεις διά τήν 
αποδοτικήν καί συμφέρουσαν είς τό Κράτος λειτουργίαν ενός τοιούτου Ε ρ 
γοστασίου.

IV.

Επιβάλλεται ή ίδρυσις ενός Θερμικού Εργοστασίου παραγωγής ήλεκ- 
τρικοΰ ρεύματος, λειτουργούντος μέ πρώτην ύλην τούς άρίστης ποιότητας Λιγνί- 
τας Θράκης. Οί Λιγνΐται τού Λιγνιτωρυχείου Ίάνας Άλεξ/πόλεως, μεγάλης 
θερμαντικής ίκανότητος, έν ξηρά καταστάσει παρουσιάζουν 7.500 θερμίδας,
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υγρασίαν 7,30%, τέφραν 11,44%, 6εϋον 3,44% καί μόνιμον άνθρακα - πτη
τικά 59,1,7%. ’Αποθέματα υπάρχουν τεράστια εις ολόκληρον τό Λεκανοπέδιον 
άπό Διλόφου, Μαρασίων μέχρι τοΰ Παγγαίου.

Τ,οΰτο θά προσέφερε τεραστίαν ωφέλειαν είς τόν Τόπον και τήν Ε θ ν ι
κήν Οικονομίαν.

Γ \

Ή  ιέκμετάλλευσις τοΰ Δημοσίου Μεταλλείου Κίρκης τό όποιον περιέχει 
κοιτάσματα 1.250.000 τόννων, μέ περιεκτικότητα 9— 14% μόλυβδου, 8— 13% 
ψευδαργύρου, 6% χαλκοΰ καί 4— 0 ούγγίας αργύρου κατά τόννον. Τοΰ ίδιω- 
τικοΰ 'Μεταλλείου Κίρκης μέ πιθανά μεταλλευτικά αποθέματα 2.ί500.0’00 ,τόν
νων, μέ περιεκτικότητα 1,1% μόλυβδου, 9% ψευδαργύρου καί 240 γραμμαρίων 
αργύρου κατά τόννον.

Τοΰ Μεταλλείου Πεύκων μέ περιεκτικότητα χαλκοΰ 8— 10%. Καί τά 
τρία αυτά Μεταλλεία κείνται πλησίον τής Άλεξ/πόλεως είς άπόστασιν 17— 
20 χιλιομέτρων, πλησίον οδικών αρτηριών καί >σι!δ/κής γραμμής ΣΕΚ.

Δ λ

Νά τεθή είς λειτουργίαν τό Έργοστάσιον μετάξης Σουφλίου. Θά συν- 
τελεση είς τήν αύξησιν τοΰ εισοδήματος τών παραγωγών καί εργατριών ιδίως.

’Από Εθνολογικής πλευράς, ή παρουσία τών Μουσουλμάνων αποτελεί καί 
διά τήν Θράκην πρόβλημα.

Οί Μουσουλμάνοι τής Θράκης ίδιακρίνονται είς τούς άποίκους Τούρκους, 
οί όποιοι άπό τοΰ έτους 1350 έγκατεστάθήσαν ε'ίς ’Ανατολικήν καί Κεντρι
κήν Θράκην ιάπό τής εποχής τών δύο Σουλτάνων Μουράτ καί Βαγιαζήτ, τών 
οποίων πρωτεύουσα είχε καταστή τό ΔιΙδυμότειχον. Οί Τούρκοι αυτοί κατοι
κούν σήμερον είς Νομούς Ξάνθης καί (Κομοτηνής. ’Αντιπροσωπεύουν σημαν
τικόν ποσοστόν τοΰ ολου πληθυσμού τών Νομών αυτών. Αποτελούν άνασταλ- 
τικόν, αρνητικόν παράγοντα προόδου τών Νομών αυτών. Τά εισοδήματα των 
μετατρέπονται είς χρυσάς λίρας. Ό  άποθησαυρισμός είναι τό πιστεύω των. 
Πολλοί συλλαμβάνονται πειρώμενοι νά (εξάγουν χρυσάς λίρας είς Τουρκίαν. 
Είς ούδεμίαν έπέΛδυσιν κεφαλαίων προβαίνουν. Διαβιοΰν είς χαμόσπιτα, συ
νήθως πλινθόκτιστα. Ή  άμφίεσις καί ή δίαιτά των ,είναι λιτή, πρός αποφυ
γήν δαπανών. ’Ίσως έχουν οδηγίας πρός τούτο ίέκ Τουρκίας. Διάγουν απο
λύτως ελεύθεροι υπό τήν προστασίαν τών 'Ελληνικών Νόμων, άλλ’ ή συνεί- 
δησίς των είναι Τουρκική.

’Άλλη κατηγορία Μουσουλμάνων τό θρήσκευμα, περιωρισμένου άριιθμοΰ, 
κατοικούντων είς χωρία ευρισκόμενα είς τήν περιοχήν τοΰ Τριγώνου Διδ/χου, 
Σουφλίου Κομοτηνής, είναι οί Άχριάνηδες. ΊΕξ άγνοιας τούς άποκαλοΰν καί 
οί (ίδιοι αύτοαποκαλούνται «πομάκοι» ιένώ δέν είναι πομάκοι. Αυτοί είναι
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άλλοι, άλλη 'φυλή, κατοικούσα δυτικώτερον καί βορειότερον τής Κομοτηνής. 
Οί Άχριάνηδες ώς καί οί Πομάκοι Ομιλούν σλαυϊκήν γλώσσαν ή μάλλον σλαυΐ- 
κδν ιδίωμα μέ πολλάς παρεφθαρμένας λέξεις Έλληνικάς. Διατηρούν Χριστια- 
νικάς συνήθειας.

Κάμουν τό σημεϊον τού Σταυρού είς τήν ζύμην τού άρτου, πριν τήν 
σκεπάσουν. ’Ανάβουν κηρία όταν μεταβαίνουν είς τούς τάφους τών νεκρών τους.

’Άλλοτε οί Πομακοι καί οί ΆχριάνηΙδες είς ερώτησιν 'σχετικήν άπήντων 
οτι ιεΐναι ίΠαμάκοι. Τελευταίως άιπαντοϋν οτι είναι Τούρκοι. Φαίνεται ότι ή 
Τουρκική προπαγάνδα αναπτύσσει δραστηριότητα πρός τήν κατεύιθυνσιν αυ
τήν. ’Ενώ ή Ελλάς επί πολλά χρόνια τούς άφήκε χωρίς Σχολεία Ελληνικά. 
Προ ιδύο ή τριών ετών ίδρύθησαν 'Ελληνικά Σχολεία ιείς τά χωριά τών Πο- 
μάκων.

Έάν συζητήσητε ιμέ τούς Άχριάνήδες κυρίως, 0ά παραδεχθούν ότι δέν 
είναι Τούρκοι καί δέν αποκρούουν τήν εκδοχήν ότι προέρχονται άπό παλαιάν 
Θρακιικήν Φυλήν τών Άγριάνων* ή όποια κατώκει βορειότερον άπό τά σημε
ρινά χωριά τών Άχριάνηΐδων.

θ ά  επρεπε τά ιέπιδιωχθή ό (εξ,ελληνισμός των πάση θυσία, αντί νά απο
κτήσουν τουρκικήν συνείδησιν, τήν οποίαν σήμερον !δέν έχουν.

θέμα σοβαρότατου διά τήν Θράκην αποτελεί ώς άλλως τε δι’ ολόκληρο λ' 
τήν Ελλάδα ή «Μετανάστευσις».

Άπό τόν Νομόν 'Έβρου μετενάστευσαν 25.000 νέοι άγρόται. Τά αίτια 
τού μεγάλου αυτού μεταναστευτικού ρεύματος είναι, ώς προειπον, πρώτον ή 
εκτατική καλλιέργεια, ή μή άποδιδουσα σοβαρόν εισόδημα. Ή  καλλιέργεια 
τών σιτηρών μετά κόπου έξασφαλίιζει τήν ίκανοποίησιν τών πλέον στοιχειω
δών αναγκών διαβιώσεως, έγγίζσυσα τά όρια τής πενίας. Δεύτερον, ή έλλει- 
ψις Βιομηχανιών καί ή 'έκ ταύτης ελλειψις προάθέτου εισοδήματος. Ή  φύ- 
σις τής μετανασ,τεύσεως τών Θρακών. Δύναμαι νά είπω προσωρινή. Οί Θρά
κες μετανάσται, άγαπούν τόν Τόπον, τήν γενέτειράν των, κατέχονται άπό τήν 
επιθυμίαν τού νόστου, καί είναι βέβαιον ότι θά έπανέλθουν, ευθύς ώς έξ οικο
νομήσουν μερικά χρήματα πρός εξαισφάλισιν στέγης, ή πρός 'βειλτίωσιν τών 
όρων τής εργασίας των. Ούδείς σκέπτεται νά παραμείνη μονίμως είς τήν 
Ξ έ ν η ν.

Ή  δημιουργία προϋποθέσεων πλήρους άπασχολήσεως έν Έλλάδι καί 
σχετικώς πολιτισμένης διαβιώσεως είς τήν επαρχίαν, Οά τούς έπαναφέρη συν- 
τομώτατα είς τήν Πατρίδα.

Δι’ αυτόν τόν λόγον ύποδεικνύομεν ίδρυσιν Βιομηχανιών ©ίς τήν Θρά
κην, ώστε μέρος τού, άλλως, υποαπασχολούμενου αγροτικού πληθυσμού νά 
στ ραφή πρός τήν Βιομηχανίαν, 'οπότε 'θά δημιουργηθή υγιές εργατικόν δυ
ναμικόν.

Τέλος διά λόγους καθαρώς ’Εθνικούς, επιβάλλεται ή ίδρυσις είς Θρά



126 ΧΡΗΣΤΟΥ Κ ΟΥΡ Κ ΟΥΛΗ

κην μιας Πανεπιστημιακής Σχολής καί 'δή Πεωπονοδασολογικής ή οποία προ· 
σιιδιάιζει. πρός τάς τοπι.κάς έν γένει συνίθήκας τής Θράκης.

'Τπάρχουν πληροφορίαι δτι οί Τούρκοι μελετούν .τήν ΐδρυσιν Πανεπι
στημίου είς Άδριανούπολιν διά λόγους προπαγανδιστικούς άποβλέποντες είς 
προσέλκυσιν Ελλήνων Φοιτητών, κυρίως έκ Θράκης. Όφείλομεν νά άντιλη- 
φθώμεν τόν κίνδυνον.

Πλέον τούτου, τελευταίως παρατηροΰμεν έντασιν καί τής Βουλγαρικής 
προπαγάνδας.

Οί Βούλγαροι διαφημίζουν τά Νοσοκομεία των, ώς άρτια, τούς δέ ια
τρούς των, ώς θαυματουργούς. Πολλοί Έλληνες, παρασυρόμενοι από τήν έν 
λόγω προπαγάνδαν, μεταβαίνουν είς Βουλγαρίαν πρός νοσηλείαν.

Οί Βούλγαροι επιδιώκουν νά επιτύχουν παρά τής Έλλην. Κυβερνήσεως 
παραχώρησιν δικαιώματος έκμεταλλεύσεως τοΰ, ανωτέρω άναφερομένου, Δη
μοσίου Μεταλλείου Κίρκης, ιένω τό Ελληνικόν Κράτος κρατεί τά έν λόγω 
Μεταλλεία από τοΰ 1945 έν αργία. Πας τις αντιλαμβάνεται τόν αντίκτυπον 
έκ τοΰ γεγονότος τούτου. Εμφανίζεται ή Ελλάς αδρανούσα ή άλλως ανί
κανος νά αξιοποίηση μίαν τοιαύτην πλουτοπαραγωγ ικήν πηγήν.

Οί Βούλγαροι επέτυχαν καί είσήγαγον είς Ελλάδα μεγάλας ποσότητας 
έμφυαλωμένου, επιτραπέζιου ΰδατος, τό οποίον πωλείται αντί 20 δραχμών 
κατά μεγάλην φιάλην, καθ’ ήν στιγμήν νερά ώς τοΰ «ίΚοτζά Τσεσμέ» Φερ- 
ρών, Λευκίμης καί άλλα τοΰ Ν. 'Έβρου, παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Είναι 
αποκαρδιωτικόν τό φαινόμενον.

Περαίνων, σημειώ τήν ανάγκην τής τουριστικής άξιοποιήσεως τής Θρά
κης. Τά Θρακικά παράλια από Μαρωνείας μέχρις Άλεξανδρουπόλεως, αί 
άκταί, ή καθίαρή θάλασσα, συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο απαράμιλλο, συγκρι- 
νόμενον μόνον μέ τήν ’Ολυμπιακήν ακτήν Κυλήτης Πελαποννήσου.

Κυρία ι καί Κύριοι,
Αυτή είναι ή Θράκη καί τά προβλήματά της.
Σάς είμαι ευγνώμων διά τήν καίλωσύνην, πού είχατε νά μέ άκούσητε.

Δι* ΐέμέ υπήρξε τιμή καί χαρά.
Ό  περικλεής ιστορικός τής Ρώμης N iebur έλεγε: «Ό  άνακαλών είς 

τήν ΰπαρξιν τό παρελθόν απολαμβάνει τήν εύχαρίστησιν τής δημιουργίας». 
Άλλ’ ό γράφων τήν 'Ιστορίαν τής Πατρίδος του αίσίθάνεται έπί πλέον τήν
εύχαρίστησιν δτι έκπληροΐ 'Ιερόν πρός αυτήν καθήκον.

Χ Ρ. Η. ΚΟΤΡΚΟ ΤΛΗ Σ
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«Ή Λαϊκή Ιατρική στό Σουφλί»

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

L Σπουδαίο αγαθό ή υγεία. ΙΥ αυτό πάντοτε άπό τά πανάρχαια χρό
νια ώς τά σήμερα, αλλά κι’ ώς τή συντέλεια τοΰ Κόσμου, άπετέλεσε, αποτε
λεί καί θ’ άποτελή κύριο μέλημα τών ανθρώπων. Καί δέν είναι άσκοπο ν’ 
αναφέρουμε τό τοΰ Σιμωνίδου «'Τγιαίνειν άριστον άνίδρί ιθνητώ», αλλά και. 
τό σύνηθες εκείνο' «νοΰς υγιής ιέν σώιματι ΰγιεΐ». Βεβαίως είναι πολύ ορθό 
καί πολύ φυσικό, δ υγιής νοΰς, νά κατοική σέ υγιές σώμα.

’Έτσι, απ’ τόν ’Ασκληπιό ώς τόν Παστέρ πολλοί έπεχείρησαν νά ευρουν 
τρόπους καί μέσα (θεραπείας τών διαφόρων νόσων πού δέρνουν τήν ανθρω
πότητα σάν σύνολο καί σάν άτομο. Σήμερα δέ προ πάντων, ή πάσης φύσεως 
έρευνα στά ζητήματα τής φαρμακευτικής καί τής ’Ιατρικής, έφθασε στο κα- 
τακόρυφο, αλλά καί θά  ΐέξακολουθή πάντα μέ κάθε προσοχή, επιμέλεια καί 
μ’ ολα τά μέσα Γ

Δ Η Μ Ω Δ Η Σ  Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η

II. Δέν μάς χωρίζουν όμως πολλά χρόνια άπ’ τήν εποχή εκείνη πού σ’ 
δλα τά μέρη, ιάλλ’ ειδικά εδώ στό Σουφλί, ή ιατρική καί ή φαρμακευτική 
βρισκόταν στά σπάργανα καί ήσαν άπειρα τά θύματα τής άγνοιας καί τών 
στοιχειωδέστερο)ν μέσων 'διαγνωστικής καί τών άπλουστέρων μέσων θεραπείας. 
’Ιδίως δέ οι γέροι καί ιδιαίτερα τά μικρά παιδιά, τά νήπια, ©θερίζονταν κυ
ριολεκτικά απ’ τό δρεπάνι τοΰ Χάρου. ’Έτσι περίπου μοΰ είπεν δ κ. Γ. Μπρί- 
κας, φαρμακοποιός 78 ετών, τόν όποιον έδιάλεξα για συνομιλητή μου στό 
παραπάνω ζήτημα.

«Ενθυμούμαι, μοΰ λέγει, όταν ήμουνα παιδί, οτι οι ιατροί δέν ήμποροΰ- 
σαν νά διαγνώσουν, παρά ελάχιστες άρρώστειες. 'Ως επί τό πλεΐστον όλες τις 
ασθένειες τις απέδιδαν καί τις συνέχεαν μέ τήν ελονοσία πού τήν έλεγαν «θ;ερ-

(1) Μ’ δλα ταΰτα, μοΰ εΐπεν ό κ. Χρ. Τερζούδης, φαρμακοποιός, μετά 50 χρό
νια, και τά σημερινά μέσα, θά θεωρούνται απηρχαιωμένα.
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μασιά» προφανώς απ’ τόν χαρακτηριστικό πυρετό πού έδερνε τόν ασθενή.
Σ ά  δεύτερη αιτία τών ασθενειών 'θεωρούσαν τό κρυολόγημα, γι’ αυτό 

γενικά γιά  όλους τούς άρρωστους «οι 'βεντούζες» ήσαν ή πρώτη σύσταση τού 
γιατρού καί μάλιστα οι κοφτές. Στο σημείο αυτό 'άλλος συνομιλητής μου, ό 
κ. Χρ. Τερζούδης, ό έτερος φαρμακοποιός τής πόλεώς μας, ιμού είπεν ότι, στά 
χρόνια εκείνα, οί υποψήφιοι γιατροί πηγαίνανε στο Πανεπιστήμιο χωρίς ε
ξετάσεις καί .αποφοιτούσαν επίσης χωρίς 'εξετάσεις!..

Παρά ταύτα, στις μεγάλες πόλεις υπήρχαν καί άριστοι γιατροί, Παθο
λόγοι, Χειρουργοί κ.λ.π.

Κατά τρίτο λόγο, σάν αιτία τών ασθενειών «θεωρούντο τό «άερικό», ή 
έπενέργεια τών ’δαιμονικών οντων, ολιγώτερο ή 'θεϊκή 'δοκιμασία, ή στενοχώ
ρια, ό αγιάτρευτος συνήθως καϋμός τής αγάπης, πολλές φορές τά μάγια τών 
κακών γυναικών, τό κακό μάτι ή «βάσκαμα» κλπ.

Ό  κοιλόπονος, 6 κεφαλόπονος, καί κάθε πόνος, άπεδίδετο είπαμε σέ κρυ
ολόγημα καί γ ι’ αυτό διετάσοντο πάντοτε, βεντούζες και εντριβές. Εντριβές 
στο λαιμό, στο σώμα, στήν κοιλιά καί στά πόδια, παντού. Οί καλοί τριφτάδες, 
άνδρες καί γυναίκες, ήσαν μέ τ’ όνομα. Κι’ 'έμειναν ώς τά σημερινά χρόνια 
γνωστοί. Οί ιΠάππος Νταλαίβέρας, Πάππος Κιλτσίκας καί Μπόμπο Ζαγκό- 
τσαινα, Τσίλινα Ξυπόλτινα κ.λ.π.

’Ά ν  ή άρρώστεια δέν περνούσε μέ τή μιά εντριβή, γινόταν καί δεύτερη, 
καί γύρισμα τού «όμφαίλού», καί τσουκάλι στο κέντρο τής κοιλιάς πού έστελνε 
άναυλα τόσους καί τόσες στον άλλο κόσμο.

’Επίσης γιά τή θεραπεία τών υποθετικών νόσων έδίδοντο τά πιο «περίεργα 
φάρμακα τών εμπειρικών γιατρών-φαριμακοποιών, αλλά καί τών επιστημόνων 
«πού τά παρασκεύαζαν όλα μέ τό γούδί και τήν πλάστιγγα, στο πάγκο τού 
φαρμακείου.

Φάρμακο ιβιομηχανοποιημένο Ιδέν υπήρχε, εκτός από ασπιρίνη καί κι
νίνο. Μά καί πάλι προτιμούσαν τό «ματζιούγι» ή καί τό «σουλφέτο» όπως λέ
γανε τό κινίνο, διαλυμένα μέσα σέ καλό κονιάκ. Καί 'θεωρώ πολύ χαρακτη
ριστικό ένα παράδειγμα, πού ιμού είπεν ή αδερφή μου ηλικίας 6ό ετών, κα'θώς 
θυμάται καλά από διήγηση τής μάνας μας, τό εξής:

Μιά γειτόνισσά μας προ 80— 90 Ιέτών ύπέφερεν από Ιέπιλόχιο πυρετό, 
τότε άγνωστο!
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Οι γέροι τοΰ σπιττοΰ τόν άπέδωσαν αέ κρυολόγημα1 της λεχιοΰς. ’Αμέσως „ 
λοιπόν βάζουν ενα νεροπότηρο κονιάκ απ’ τό βαρέλι τοΰ ιμπακάλικου, πού εί
χαν, και μέσα αρκετή «σκόνη σουλφάτο», δηλ. κινίνο και τής παράγγειλαν 
νά τό πιή όλο. ’Έτσι θά ίδρωνε, ένόμισαν, καί 'θά περνούσε ό πυρετός κι ό 
κοιλόπονος. Καί παρά τή θέλησή της, τό ήπιε ολο ή δυστυχισμένη, άλλά μετά 
τήν τελευταία γουλιά τοΰ περιεχομένου τοΰ ποτηριοΰ, έγινε μακαρίτισσα.

. . Ή  ίδια άφηγήτριά μου, ιμοΰ είπε καί τό έξης γεγονός, ώς πρός τή 
χρήση τών βδελλών.

Μιά άλλη γειτόνισσά μας, καί ιδή συγγενής μας, είχε μεζεμένες σ’ ενα 
μπουκάλι, αρκετά μεγάλο, πολλές βδέλλες πού τις πουλοΰσε σέ διαφόρους, γιά 
πρίξιμο, γιά πονόδοντο, γιά πληγές κλπ. 'Ένα βράδυ όμως, καθώς δλοι κοι- 
μόνταν μέσα στο βαθύ σκοτάδι τοΰ δωματίου, οι βδέλλες, παραβιάζοντας τό 
φελλό τοΰ μπουκαλιοΰ πού βρισκόταν στο «ράφι», σύρθηκαν ώς τήν κούνια 
τοΰ μικροΰ παιδιού τής οικογένειας.

Τό πρωί, δταν ή μάνα - γιάτρισσα, πήγε νά 6ή τό μωρό της, τό εΰρ'ε 
κατάχλωμο καί ακίνητο. Είχε πεβάνει! Κι5 όταν τό ξετύλιξε, είδε κολλημένες 
ακόμη στο τρυφερό σώμα τοΰ παιδιοΰ, όλες τις 'βδέλλες, πού είχαν διαλέξει 
αυτό γιά θΰμά των!

«ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

II I .  Κυρίως όμως, γιά τήν παρασκευή τών φαρμάκων, σάν πρώτες ύ
λες είχαν τά λογής - λογής βότανα, πού ασφαλώς έμειναν κατά παράδοσιν
απ’ τά χρόνια τοΰ πατέρα τής ιατρικής, τοΰ Ίπποκράτη, ώς τά σήμερα.
Καί τά παρασκεύαζαν ιμέ αφάνταστη τεχνική, μέ άπειρους συνδυασμούς, αλ
λά καί ιμέ μυστικότητα, μή τούς πάρη άλλος τήν τέχνη, άλλά μόνο σέ θυγα
τέρα καί άπό παποΰ σέ γυιό καί σέ έγγονό.

Ήάρτε ιάπό φασκόμηλο καί χαμομήλι, ώς τήν αγριάδα καί τις φοΰντες
τών καλαμποκιών, καί τις ρίζες διαφόρων χόρτων. Σάν τελευταίο άντιπρό-
σοτπο τών εμπειροτεχνών αυτών φαρμακοποιών αναφέρουμε τόν καλόγηρο Πά- 
τερ Γυμνάσιο, ό οποίας, κατά μίαν συνάδελφο πού ετυχε νά τόν ίδή, ήταν 
ένας αγύρτης, μεγάλης ολκής άπατεών, 'ειρωνευόμενος τούς πάντας καί τά 
πάντα.

Καί στο σημείο τοΰτο θεωρώ καλόν ν’ 'αναφέρω τήν ορθή παρατήρηση 
τοΰ κ. Τερζούδη, δστις ιμοΰ λέγει: ’Αλήθεια, είναι, οτι καί σήμερα ακόμη, 
σάν βάση τών φαρμάκου' είναι ή βοτανική καί ή χημεία, καί κατόπιν τών 
τελείων μέσων πού διαθέτει, ή σημερινή επιστήμη, έρευνώνται καί έπισημαί- 
νονται λεπτομερώς σι 'θεραπευτικές (Ιδιότητες τών διαφόρων βοτάνων καί χη
μικών ουσιών.

Καί βέβαια, δεν ήσαν κατακριτέα δλα τά χρησιμοποιούμενα τότε φάρ
μακα, όταν έλαμβάνοντο μέ προσοχήν. Κατακριτέοι δμως ήσαν οί άσυνείδη-

9
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τοι εκείνοι που, παρά τήν τελείαν άγνοια των, έδιναν οίκή και ώς έίτυχε 
διάφορες συνταγές τής επινοήσεώς των, τής στιγμής.

IV.— ''Ονοματολογία μερικών ασθενειών

01 πιο συνηθισμένες ασθένειες μέ τήν παληά των ονομασία, ήσαν οί 
παρακάτω :

1. θ  ι ρ ιμ α σ ι ά =■ ελονοσία.
2. Ν  τ α μ π λ ά ς =  αποπληξία.
3. X τ ι κ ι ό =  φθίσις =  χτικιάρς (ού) =  ό φθισικός.
4. Σ π λ ή ν α  =  σπληνιάρς =  ό έλονοσών.
5. Ν τ ά γ κ α  =  γρίππη καί κάθε λοιμώδης νόσος.
6. Π  ό ν τ α =  πνευμονία.
7. Ν τ α  λ α κ  (ι) =  άνθιραξ.
8. Ν τ ο υ μ  ο ύ ζ  - μ π α  σ ί =  έρυσίπελας. Τό ιέθεράπευον έπιίθέτον- 

τες κάτι τό πολύ ζεστό, καί μέ μαύρη· αλοιφή.
9. Σ α ρ ά λ ’κ (ι) =  χρυσή. Τη 'θεραπεύανε ώς εξής: Κόβανε μέ 

ξυράφι τήν κορυφή του κεφαλιού καί τρίβανε τδ σημείο κείνο μέ μπαρούτι 
καί σκόρδο.

Φακός ή φανός =  έπιπεφυκίτις. Τή (θεραπεύανε μέ «ριξάρι», ξύνοντας 
μ’- ·αύτό τό ματόφυλλο άπ’ τό εσωτερικό μέρος, ώσπου νά ματώση.

10. Ρ  ε μ α τ ·ι σ μ  ο ί =  ρευματισμοί. Τούς θεραπεύανε πηγαίνοντας
γιά ζεστά μπάνια στά «λούτζια» =  τά λουτρά τών Φερρών.

11. Σ φ ι α ϊ ό  — Οίοσδήποτε έντοπισμένος δυνατός καί συνεχής πό
νος στό στήθος, στη μέση, στήν καρδιά κλπ.

12. Μ α λ α 6 ρ ά ν τ ζ α  =  "Ολα· τά αφροδίσια νοσήματα τών οποίων
φορείς ήσαν, καίθώς πίστευαν, οί γύφτοι κι’ οί φράγκοι.

13. Μ π λ ά σ ν α =  ’Άσπρισμα τής γλώσσας τών μικρών.
14. Τ  ρ ι γ ι ο υ ρ ί σ τ ρ α =  ή τριάγγαίθιου —  Πρίξιμο τού άκρου 

ενός δακτύλου τού χεριού μέ δυνατό πόνο. Θεραπευόταν ■ μέ βούτημα τού 
δακτύλου <σέ ζεστό καφέ.

Άλλα δέν είναι δυνατό ν’ αναφέρουμε όλες: ,τίς άρρώστειες, γιατί τούτο 
θ’ απαιτούσε καί ερευνά μεγάλη καί χρόνο ανάλογα πολύ. -

Μ ΕΡΙΚ Α  ΦΑΡΜΑΚΑ

1 . Ζ α π α ρ ί ν α  =  "Ηταν φυτό γιά τή θεραπεία πολλών νόσων, τό 
βράζανε, τό 'βάζανε στό κρασί επί 20— 30 μέρες, καί πίνανε άνά ένα ποτη
ράκι τού ρακιού. Τό πουλούσαν, λέγει ο κ. Μπρίκας, καί στά μπακάλικα.
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2. Σ ο υ λ φ  ο ύ ρ’(ι) =  Αιθήρ. Τό βάζανε μέσα σέ ρακί καί πίνανε, 
γιά πόνους τοΰ στομαχιού καί γιά στενοχώρια, γιά ανακούφιση.

3. Π  ο ν τ ι κ ό λ α  ίδ ο =  Τό χρησιμοποιούσαν γιά τή θεραπεία τών 
αυτιών. Τό κατασκευάζανε 'δέ, από μικρά νεογέννητα ποντικάκια, βάζοντας 
τα μέσα σέ λάδι, ώσπου νά λυώσουν.

4. Μ π ά λ σ α μ ο =  'Ητο γιά <δυό χρήσεις: α) βραστό σάν τσάϊ,
γιά τό στομάχι καί β) μέσα σέ λάδι επί μέρες πολλές, γιά πληγές, σπυριά κλπ.

5. Ά  γ ρ ι ά δ α, ή φούντες καλαμποκιού βραστές. Τό αφέψημα έλαμ- 
βάνετο σάν διουρητικό.

β. Π  ε ν τ ά ν ε υ ρ ο =  Γιά τή θεραπεία τών πληγών.
7. Θ ρ ι φ ό φ  λ ο υ — Τό καλλιεργούν στις γλάστρες, καί τά φύλλα,

άφοΰ βγάλουν μιά λεπτή φλούδα, τά επιθέτουν γιά τή θεραπεία ( θρέψιμο) 
τών πληγών.

8. Μ ο υ λ ό χ £ ς =  Βραστές καί μέ λίγο λάδι, τις επιθέτανε στον 
πρισμένο λαιμό.

9. Π ρ ά σ ο  ψ  η τ ό =  Μέ τό ζεστό ζουμί σταλάζανε στο αφτί, γιά 
πάψιμο τοΰ πόνου.

10. Κ α ρ υ δ ά κ ι α π ρ ά σ ι ν α =  Μ’ αυτά έτριβαν τόν τριχο- 
φάγο καί πίστευαν οτι έτσι (θεραπεύεται ασφαλώς.

Id. X ρ υ σ ό μ  υ ι γ ε ς σ έ λ ά ίδ ι =  Γιά τή θεραπεία τών 
λειχήνων.

12. Τ έ λ σ ιο υ ρ ο ΰ =  Διωδιούχος υδράργυρος, τό ανακατεύανε
μέ λίγο λάδι καί έθεράπευαν τά σπυριά.

13. Ά  σ π ρ ά γ κ α θ ο υ =  ’Άσπρα αγκάθια πού βγαίναν στον κάμ
πο. Μ’ αυτά κεντούσαν γύρω· - γύρω στη βάση- τών «μπαστραβιτσών» (άκρο- 
χορδόνων) καί μέ τόν τρόπο αυτό τις θεράπευαν.

14. ( Π ί τ ο υ ρ α  ζ ε σ τ ά  =  Γιά τόν πονόλαιμο καί κρυολόγημα.
15. Λ ά Ιδ ι, σ α π  ο ύ ν ι, ζ  ά χ  α  ρ ι =  Γιά τή θεραπεία τών δο

θιήνων. Τό παρασκεύαζαν ώς έξης: Κόβανε ένα κρεμμύδι κατακαρύφως είς 
δύο ίσα μέρη. ’Έπαιρναν τό έν ήμισυ, βγάζανε τούς κίτρινους γύρους, καί 
στο βαθούλωμα, βάζανε τό λάδι·, ξύσμα σαπουνιού καί ζάχαρι. 'Όλα αυτά 
πάλι πάνω σέ κάρβουνα γιά νά γίνουν μιά πηκτή μάζα. Μετά τό βγάζανε απ’ 
τή φωτιά, κρύωνε, καί τό βάζανε λίγο ζεστό πάνω στά σπυριά ή «χουλ(ι)κά» 
ώς τά ώνόμαζαν.

16. Δ έ ρ μ α  φ  ρ ε σ κ ο γ  δ ·α ρ  μ έ ν ιο υ ζ ώ ο υ. =  Τό χρησιμο
ποιούσαν γιά τά σοβαρά κτυπήματα τού σώματος. Μ’ αυτό περιτύλιγαν τό
μελανιασμένο μέρος, καί κρατούσαν τό δέρμα αύτό, μέχρις δτου μύριζε δυνα
τά. Ήκσυσα νά λέγουν οτι, ’έτσι περιτύλιγαν τούς μέχρις ιαιματώσεως δερσ- 
μένους Εθνικούς άγωνιστάς Θράκας άπό τούς τυράννους Τούρκους, καθ’ 
ήν περίπτωσιν συνελαμβάνοντο.
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17. Ν ι σ α ν τ  ή ρ ι η μ ,ο υ σ ι α  ν τ '-ρ  ·ι =  όχλωριοΰιχο άμμώ- 
νιο). Τό χρησιμοποιούσαν ή μέ το δάκτυλο (δείκτην) πατώντας τά παιδιά 
στο λαιμό άπό τό εσωτερικό του στόματος η φυσώντας το· μέ καλάμι πρός τόν 
λάρυγγα. ’Ά ς  αναφέρω οτι, οί γιαγιάδες έτριβαν καΊ έξωτερικώς τό λαιμό 
μέ ζεστό λάδι καί τελευταία πιέζοντας μέ τους άντίχειρες στους κροτάφους 
ή στή βάση τών σιαγόνων, ελεγον « Ά  ! νά Ιδγιής τώρα κι’ τήν Πόλ(η)».

ΤΕΛ ΙΚ Α Ι Δ ΙΑ ΣΑ Φ Η ΣΕ ΙΣ

VI. Τό 'θέμα βεβαίως δέν εξαντλήθηκε, γιατί ιθά χρειαζόταν πολύς χρό
νος. Μου είπαν δέ οτι, πληθύν φαρμάκων γνωρίζει ό ΙΙάπα - Θανάσης Τσιομ- 
πάνογλου (85 έτών). τόν οποίον καί θά συμβουλευθώ, έν καιρώ.

Ή  παρούσα μελέτη, δηλώ οτι, είναι ανέκδοτος. Δύναται ν’ άποτελέση 
συνέχειαν τών «Λαογραφι,κών Σουφλίου» τών περιληφθέντων ,είς τους 33ον, 
37ον καί 39ον Τόμους τών «Θρακικών» τοΰ Θρακ. Κέντρου Αθηνών, συν 
τή πολλή άλλη άνεκίδότφ ύλη, ήν έπί 35/ετίαν ήδη καταγράφω.

Έ ν Σουφλίω τή 7 Ίανουαρίου 19GG 
Χρ. Μπαμπαλίτης 

(ιΔ),ντής Γ ' Σχολ. Σουφλίου)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

"Αννας Θεοφανούδη (Διδσσκαλίσσης)

. . . .  Ή  Λαογραφία καθρεφτίζει τήν -ψυχή τοΰ λαοΰ μας, τις-λαχτάρες, 
τις ελπίδες, τους πόίθους, τις νοσταλγίες, καί τά όνειρά του, τά ιδανικά του, 
που .κρύβονται μέσα στις παραδόσεις καί θρύλους του, μέσα στά ήθη κι έ
θιμά του, άπό τά οποία μπορεί κανείς νά πρσδικάση καί τό μέλλον του.

Ή  αληθινή κατανόηση τής αξίας της Λαογραφίας, ώθησε τόν σεβαστό 
μας Επιθεωρητή στήν προσπάθεια, τής πραγματοποίησης στήν περιφέρειά 
μας, μιας Λαογραφικής Συλλογής,, μέσα στήν οποία καθρεφτίζεται τό πα
ρελθόν τής φυλής μας, παρελθόν εκατοντάδων έτών, παρελθόν μέ τή γλώσ- 
σα —  τή λατρεία - — την τέχνη .—  τά. έθιμα, τόν χαρακτήρα τοΰ λαοΰ μας, 
πού πρέπει νά κρατήσουμε Ιζωντανό σάν άγρυπνη συνείδηση μέσα στήν ψυχή 
τών νέων μας, σά χρέος κι’ ευθύνη όλων μ α ς . .....................

Λιθάρι στο έργο αυτό πού ώραματίσθηκε ό Προϊστάμενός μας, είναι 
καί ή ίδική μου1 μελέτη γύρω άπό τά.θέματα: , . -
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Α . Γ έ ν ν η σ ι ς  ■ '' v .............. ...
.{.r^y ■ *

'Ό πω ; άπό τά πολύ παλιά χρόνια, ή απόκτηση παιδιού καί μάλιστα 
πολλών παιδιών θεωρούνταν σάν ευλογία τών1 Θεών," έτσι καί ο,τήν ιδιαίτερη 
πατρίδα (μου, τό Σουφλί, ή απόκτηση' παιδιού ’θεωρούνταν καί θεωρείται 
σάν εύνοια τού Θεού, σάν θείο χάρισμα.

Γ ι’ αυτό, κάθε γυναίκα πού δέν έφερνε παιδί στον κόσμο, στά πρώτα 
χρόνια τής παντρειάς της, γιά νά μην 'θεωρηθήσάν αμαρτωλή, πού δέν απο
λαμβάνει, τήν εύνοια καί συμπάθεια τού Θεού, κατάιρευγε σέ κάθε μέσο γιά 
νά μπόρεση, νά φέρη παιδί στόν κόσμοι .

Τά γιατροσόφια πού μεταχειρίζονταν καί πού πολλά απ’ αυτά δέν απεί
χαν καί πολύ από τήν^επιστημονική τους. αξία, ήταν πάμπολλα.

Ή  στείρα γυναίκα έβραζε γάλα, έκαιγε, μικρές κουκουνίτσες (κάτασπρες 
λαμπερές πετρίτσες) . .καί αφού κατά ·διαστήματα τις έρ ρίχνε μέσα στό γάλα 
πού τό τοποθετούσε σέ ειδικό δοχείο, «τό καθ'ίκι», καίθόταν Ιεπάνω μέ κουκου
λωμένα (πολύ σκεπασμένα) τά πόδια της μέ κουβέρτες καί περίμιενε τή για
τρειά της μέ τις θεραπευτικές ιδιότητες τού; αχνού πού έβγαινε άπό τό δο
χείο αυτό. . - .Γ:· -ν-" ' - ·

’Άλλες πάλι, έβαζαν στόν άναφαλό τους (όμφαλό) παιιδολόγο μέ τσου
κάλι. Ή ταν ίδέ ό παιδολόγος, βαμβακερό πανί σέ σχήμα σφαίρας, πού στη 
μιά του άκρη είχε οινόπνευμα. Τοποθετούσαν στόν άναφαλό τό πανί αυτό 
μέ τό οινόπνευμα πρός τά επάνω, τό άναβαν κι’ απάνω τοποθετούσαν τό 
τσουκάλι, πού σάν πελώρια βεντούζα μάζευε τούς μύς τής κοιλιάς.

Επίσης, τά τριψίματά:έφερναν καλό αποτέλεσμα. Είχαν δέ καί τήν πρό
ληψη, ιδτΊ αν ιμιά στείρα γυναίκα καθήση ιστό ζεστό (ετοιμογέννηιτο) ύστερο 
.(= .πλακούντα) μιας πρωτάρας·· ( ~  π ρ to τάτοκης) γυναίκας, ίθ’ αποκτούσε 
όπιοσδήποτε παιδί. λ ;· ··.,· ·.·· —' *

Β.  Ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η  <(ά γ κ α σ  τ  p ι ά» ·, ·

Μέ τήν 'εμφάνιση· τού χαρμόσυνου γεγονότος, '· παρουσιάζονταν καί ό 
κίνδυνος τής ένδεχομένης πρόωρης γεννήσεως τού αναμενομένου παιδιού. Γιά 
τόν λόγον αυτό,'σι έμπειρες γυναίκες, τήν συμβούλευαν τήν άγκα στρωμένη 
(έγκυο) νά φορέση στόν κόρφο της τόν λεγόμενο «κρατήρα» (κόκκινοι αυγό 
τού Πάσχα πού "τό φύλαγαν στό εικόνισμα) ώς τήν ήμερα τής κανονικής γέν
νησης τού παιδιού. '.ν  .·' .·-·/ c r -; ' ·· ' " · \

Τό γεγονός τού παιδιού, δέν τό «άπείκαζάν» ( =  καταλάβαιναν), αλλά 
μόλις τό ιέννοιωθε ή μάννα'νά σκιρτά μέσα της, δέν'πήγαινε σέ κηδεία γιά 
νά μή γένη τό παιδί κίτρινο..Τήν ήμερα δέ τής εορτής; τού Συμεών καί τού
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Ά γ . Στυλιανού, δέν έκαναν καμμία δουλειά, μά προπαντός δέν έπιαναν φο
νικά αντικείμενα (μαχαίρια κλπ.).

Γ.  Τ ο κ ε τ ό ς  ( Γ έ ν ν α )

"Οταν έρχονταν οι μέρες, που ή γκαστρωμένη 'θά κόντευε νά γέννηση 
καί όταν άρχιζε νά κοιλοπονά, ή μαμή (πρακτική κείνα τά χρόνια), ερριχνε 
πάνω στήν υποψήφια μόνο τή «ΐζώνη τής Παναγίας», τήν οποία έφερνε σέ 
κάθε τέτοια περίπτωση. ’Άλλες φορές πάλι έβαζαν σ’ ένα ποτήρι νερό τό 
«Ιχέρι τής Παναγίας» καί τό μονόκερο (σταυρός μέ φίλντισι, πού έφερναν 
από τήν 'Ιερουσαλήμ). ’Ά ν  στο νερό σχηματίζονταν φουσκαλίΐδες, τότε ή 
γυναίκα έλευθερωνόταν. Τής έρριχναν ιδέ καί τό νερό τοΰ ποτηριού, επάνω 
της, γιά νά τρέξη (νά γεννηθή) τό παιδί, όπως τρέχει ,τό νερό'. Μόλις γεν
νούσε ή γυναίκα, έπαιρναν «τάκλοάθου» ( =  ύστερο), τόκο6αν κομμάτια; - 
κομμάτια καί τό παράχωναν βαθειά. ’Ά ν  τό παιδί γεννιόνταν μέ πάνα (προ
σωπίδα) πίστευαν πώς τό παιδί αυτό θά ήταν πολύ τυχερό. Αμέσως έβαζαν 
τή λεχώνα νά πλαγιάση, τήν κάπνιζαν μέ θυμίαμα καί άφοΰ έκοβαν τόν άνα- 
φαλό (όμφάλό) τοΰ παιδιοΰ καί τοΰ έβαναν ιέπάνω καφέ, τοΰ έκαναν τό πρώ
το μπάνιο. Κατά τήν ώρα τοΰ μπάνιου έρριχναν χρήματα στο νερό. Αυτό 
ήταν τό πρώτο δώρο τής μαμής. "Τστερα τό αλάτιζαν μέ πολύ ψιλό αλάτι 
ώς δτου γίνη άσπρο, έδεναν τό κεφάλι του μ’ ένα «χνιτσσύδι» ( =  άσπρο λε
πτό μαντήλι), τό τύλιγαν μέ τά παλιγάδια (ισπάργανα) καί τοΰ έδιναν επί 
τρεις ημέρες γάλα άπό τή «βζάχτρα» (ξένη μωρομάνα'), γιατί τό γάλα τής 
μάνας ήταν «κουλιάστρα» (ήταν πολύ πηχτό).

Αργότερα, στο μπάνιο, έβαζαν κι’ ένα ποτήρι κρασί ή ένα σπασμένο 
αυγό.

Μετά τό πέσιμο τοΰ όμφαλοΰ, τοποθετούσαν στήν ουλή τής κοιλιάς ένα 
κομμάτι «σιγκοΰν’ (ι) ( =  μάλλινο χοντρό ύφασμα) βουτηγμένο στο ρακί 
( =  ούζο) καί πασπαλισμένο μέ 'Θυμίαμα, ώστε νά κόλληση γιά νά μη παίρ- 
νη αέρα τό Έβραιοΰδ’(ι) ( —τό αβάπτιστο).

Δ . « Α ι χ ώ ν α »  (= Α εχώ )

’Επί 40 ημέρες «ή λιχώνα» 'δέν έβγαινε έξω άπό τό σπίτι της. Άφοΰ δέ 
έμενε 8 μέρες στο κρεββάτι, σηκωνόταν καί άρχιζε μόνη της τήν περιποίηση 
τοΰ παιδιοΰ. Φορούσε άσπρο τσιμπέρι (μαντήλα) στο κεφάλι, πού στη μιά
του γωνία ήταν δεμένο σέ κόμπο ψωμί, σκόρδο καί Θυμίαμα, τά όποια έ
βγαζε ιμετά ,τό σαράντισμα καί τάκαιγε στο Θυμιατό.

Κάθε μέρα, μόλις βασίλευε (έδυε) ό ήλιος, δέν έπρεπε ούτε νά μπή
στο δωμάτιό της φως άπ’ έξω, ούτε νά βγή φως ιάπό τό δωμάτιό της. Δέν
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έπρεπε ποτέ νά μείνη στο σκοτάδι καί πάντα τή νύχτα έπρεπε νάχη παρέα. 
Ή  πόρτα ή εξωτερική ήταν μισάνοιχτη γιά νά μπορή νά μπή άνθρωπος·, 
διαφορετικά (δέν έπιτρέπονταν ώς τό πρωΐ ν’ ,άνοιξη γιά νά μπή άνθρωπος. 
’Ά ν .κάποιος επισκέπτης έφευγε αργά τό βράδυ καί είχε τίποτα μαζί του 
('εργόχειρο, πιάτο κλπ.), τό άφηνε γιά  τήν άλλη (μέρα, αφήνοντας συγχρό
νως καί κλωστές άπό τά ροΰχα του γιά τό κάπνισμα τής λεχώνας, καί δλα 
αυτά γίνονταν γιά νά μή χαθή τό γάλα τής μάνας. Ό  βραδυνός επισκέπτης, 
άφού γύριζε τρεις ‘φορές τό χαγιάτι (είδος χώλ - πραχώλ) φώναζε απ’ έξω: 
«Βάλτι φουτιάάά!» Αμέσως ή λιχώνα, χωρίς νά μιλήση, έβαζε στο θυμιατό 
φωτιά καί θυμιάτιζε. Ό  επισκέπτης μετά, έμπαινε στο δωμάτιο, μά ή λιχώνα 
δέν άνταπέδωνε τό χαιρετισμό ούτε στο έμπα, ούτε στο έβγα τοϋ επισκέπτη. 
Παράλληλα ή λιχώνα δέν επρεπε ούτε νά δή, ούτε ν’ άκούση γιά κηδεία.

24 ώρες άπό τή γέννηση τοϋ παιΐδιοϋ φώναζαν τόν παπά καί διάβαζε 
ε υ χ έ ς .

Σ ’ ένα μπουκάλι βάζανε νερό μ’ ένα κλωνί βασιλικό ξηρό ή χλωρό, τό 
κρατούσανε μέχρι τις 40 μέρες κι’ έβαζαν άπ’ αυτό στο μπάνιο τού παιδιού, 
έπλεναν τό πρόσωπο τοϋ παιδιού καί έπλενε καί ή λιχώνα τό στήθος της (τις 
θηλές) πριν άπό κάθε 'θήλασμα.

'Όσες γυναίκες δέν είχαν γάλα, έπιναν γαλατοβότανο, πού τό έφερναν οί 
«Χατζήϊνες» (γυναίκες πού ευτύχησαν νά πάνε στο χατζηλίκι, δηλ. στους Α 
γίους τόπους). 'Ηταν αυτό κρμμάτι ξηρό ψωμί, είδος άντίδωρου, πού τό 
έβαζαν σ’ ένα ποτήρι νερό, τό έλυωναν καί μετά άπό πολλές προσευχές καί 
μετάνοιες, τό έπιναν καί τις ιέρχόταν τό γάλα1. Σάν καλή τροφή πού έφερνε 
πολύ γάλα θεωρούσαν, τό ωμό κρεμμύδι.

Τήν είδηση τής γέννησης ενός παιΐδιού, έπαιρνε 6 κόσμος μέ τή, μπου- 
γάτσια (άζυμο ψω μί). Τήν επομένη τής γέννησης, μιιά γνωστή τής λιχώνας, 
έκανε μπουγάτσια, τήν έκοβε κομματάκια κι’ ένα κοριτσάκι συγγενικό, 10 
χρόνων, τή μοίραζε στούς συγγενείς καί γνωστούς λέγοντας: «Γ έ ν σ ί ή 
κ ά κ ο υ μ’ (θεία μου) κουρτσούδ’(ι) ή πιδούδ'(ι)». ΟΊ γνωστές πήγαιναν 
νά τό δ.’οϋν, μέ μιά μσουρούδα —  πήλινο βαθύ πιάτο ‘ριζάσμου (.ριιζόσόυπα), 
άν πήγαιναν τις πρώτες μέρες ή μέ ενα (μπουκάλι κρασί άν πήγαιναν αργό
τερα. -· ' .Τ

Πλησίαζε ή 40ή ημέρα. Ή  λιχώνα λούζονταν κι’ ετοιμάζονταν, ετοίμαζε 
καί τό παιδί πού οπωσδήποτε ήταν βαπτισμένο. Μέ τήν πεθερά ή τή μάνα ή 
λιχώνα ή εν ανάγκη μέ καμμιά άλλη γνωστή, πήγαινε στήν εκκλησία γιά «σα  ̂
ραντισμό». Μετά τό διάβασμα τού παπά πριν νά γυρίση τό παιδί στο σπίτι, 
πήγαινε σέ τρία σπίτια, οπου τό μεταμφίεζαν σέ πάπου (γέρο) ή μπαμπού 
(γριά). Σ έ τρία σπίτια πήγαινε γιά νά μην κάνη ή μάνα έπί μία 3ετία άλλο 
παιδί. Στα  σπίτια αυτά τό παιδί δέχονταν αλεύρι, βαμβάκι, ζάχαρη, καί 
χρήματα. Τό άλεύρι τό έβαζαν Οτό κεφάλι, λέγοντας: «’Άιντε νά γίνουν ασπρα
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τά μαλλιά σου σάν τ’ αλεύρι». Τό βαμβάκι τό έβαζαν στο πηγούνι λέγοντας, 
«Ν’ ασπρίσουν τά γένεια». Τή ζάχαρη στο στόμα, «Γλυκεία νάν’ ή ζωή σ’». 
Τά χ,ρήματα στο χέρι, «Νά γένσ πλούσιος». Μετά γύριζαν στο σπίτι.

Τό παιδί τελείωσε τόν πρώτο κύκλο, ή μητέρα άπό τήν επομένη, είναι
ελεύθερη γιά όλες τις εκδηλώσεις, κοινωνικές —  συζυγικές καί λοιπές οικο
γενειακές.

Ε.  Β ρ έ φ ο ς

Τόν πρώτο θηλασμό τόν κάνει τό παιδί άπό ξένη «βζάχτρα» κατόπιν ή 
μάνα του τό θηλάζει. Ό  'θηλασμός διαρκει τις περισσότερες φορές ώς τότε 
που ή μάνα ξαναμένη έγκυος, εϊιδ’ άλλως μέχρι 1,6— 2 χρόνων. Ενδιάμεσα 
τρώγει τό παιδί «κάσια» κρέμα ιμέ νερό καί αλεύρι ή γάλα καί αλεύρι καί άπό 
τό φαγητό τής ήμέρας κατάλληλα πολτοποιημένο μέ ψύχουλα.

Τις πρώςες μέρες τό παιδί κοιμάται δίπλα στη μάνα του ή καί πάντα,
αν ή οικογένεια είναι φτωχή. Ή.πλούσια οικογένεια έχει ετοιμάσει τήν κούνια, 
πού είναι ξύλινη σκαλισμένη πολλές φορές μακρυά καί στενή, καί ενώνεται 
μέ κρίκους άπό τά δύο πόδια (στηρίγματα), ώστε νά αίωρεΐται στον αέρα 
καί νά τοποθετήται σέ 6,τι ύψος Οέλει.ή μητέρα·. ’Άλλου' είδους κούνια είναι ή 
ά ν ε μ ό κ ν α  (αιώρα), στηρίζεται στο ταβάνι: (οροφή) μέ σχοινιά καί στο 
κάτω μέρος σχηματίζεται τό λίκνο τού παιδιού μεγάλο καί σέ ύψος κατά βιού- 
λιση. Νά παρακάτω κι’ ένα. ιάπό τά νανουρίσματα:

«Κοιμάται τ’ μπέη τού πιδί, κι* τ’ Καϊμακάμ τ’ άγγόνι 
άπό γεννήΟη στή Φραγγιά κι’ μεγαλών(ει) στήν Πόλη,
Νά τού δώσ’(ει) ’Αγάς μπουμπόλια ( =  καραμέλες) κι’ Καντίνα 
( =  χανούμισα) ένα μήλου, .
Νάναι γύπνουν φουρτουμένου,
Νάνι, τού πίδίμου, νάνι, κι’ όπου τού πούνε ί νά γιάνει.
Νάνι τού μουρό μου νάν>ι, γύπνουν άλαφρήν νά κάνη».

Πολλές φορές τό παιδί διέτρεχε τόν κίνδυνο νά πέση άπό τήν κο-ύνια του. 
Διέτρεχε ομως κίνδυνο κι’ άπό κακό μάτι. Πολλές φορές ματιάζονταν. Ή  μάνα 
προλάβαινε τό βάσκαμα μέ τό νά βάλη στή σαλιέρα ή στο σκούφο τού παι
διού, σκόρδο, ψωμί καί Ιθυμίαμα, περασμένο σέ μιά παραμάνα ( =  ασφάλεια 
καρφίτσα).

’Ά ν ομως παρ’ όλα αυτά ά β α σ κ αί ν ο υ ν  τ α  ν άπό Σαββατογεννημένον, 
έπλεναν ·τό παιδί ανάποδα δηλ. άπό τό σαγόνι πρός τό μέτωπο, τρεις φορές 
καί τό 'θυμιάτιζαν μέ «τά καλά λουλούδια» ( =τώ ν Βαΐων - Μ. Παρασκευής 
—  14ης Σεπτεμβρίου). Πολλές φορές δέν εύρίσκαν θεραπεία, τότε δέ φρόντιζαν 
νά βρούν τόν άνθρωπο πού τό μάτιασε, αυτός .τό έφτυνε τρεις φορές στο πρό
σωπο, τό 'θυμιάτιζε τρεις φορές μέ κλωστές ιάπό πάνω του' καί γινόταν τό
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παιδί καλά. Ή  μάνα μόλις καταλάβαινε πώς ,τό παιδί θάβγαζε δόντια, τά 
πρώτα δόντια, Εβραζε στιάρ’ ( = -σιτάρι), τό μοίραζε ατά παιδιά κι’ ελεγε:" 
«'Όπου σκάζ’ (ει) τού στιάρ’(ι) , νά σκάσουν ,κι’ τά δόντια». Εκείνος πού πρω- 
τοέβλεπε τό πρώτο δόντι, Επαιρνε ατό παιδί είδος ρουχισμού.

Μόλις Εκανε τό πρώτο βήμα, ετοίμαζε ή μητέρα μπουγάτσια, τήν Εκοβε 
κομματάκια, τήν Εδινε σ’ ενα παιΙδί, τό όποιο συνεχώς τρέχοντας τά μοίραζε 
σέ γνωστούς κι’ αγνώστους. "Οσοι Επαιρναν μπουγάτσια εύχονταν «όπως τρέ
χει τό παιδί πού μοιράζει τή «μπουγάτσια» Ετσι νά τρέιχη καί τό μωρό».

Πολλές .φορές αργούσε1 ενα παιδί νά μιλήση. Τότε Έπλεναν τήν καντήλα 
καθαρά, τή γέμιζαν νερό κι’· Εδιναν στο παιδί νά πιή άπό τρεις μεριές. Ή  
μάνα συγχρόνως εύχονταν: «"Οπούς καίθαρίζ’ ή καντήλα νά καθαρίσ’(η) ή 
γλώσσα τ’».

Μέχρι νά γίνη τό μωρό ενός Ετους, δέν τούκοβαν ούτε μαλλιά ούτε νύχια. 
Αυτό γινόταν αιτία πολλές φορές νά τσουγκρανίζεται άσχημα, στο δέ κεφάλι, 
νά παρουσιάζεται τό «μαλαθράκ’(ι)» ( = ή  κασίιδα), τό όποιον εθεράπευαν μέ 
επάλειψη λαδιού.

Τό μωρό τις πρώτες μετά τή γέννησή του ιμέρες, αποκτούσε στή γλώσσα 
του ενα άσπρο επίστρωμα, τό όποιον άφαιρούσαν μέ ενα κομμάτι ύφασμα 
βουτηγμένο στο μέλι. Αυτή ή άρρώστεια λέγονταν « μ. π  λ ά σ ν ιί α».

Θανατηφόρα άρρώστεια ήταν τό κιτρινάδι (ίκτερος). Πρός θεραπείαν 
αυτού Εκαιγαν ενα κλωνάρι βασιλικό καί ιμέ τό κάρβουνο Εκαιγαν τόν ουρανί
σκο τού παιδιού.

Σ Τ . Β  ά  π  τ  ι β  μ  α

Πριν νά σαραντίση τό παιδί, βαππίζόταν. Μέ κοινή συνεννόηση ώρίζετο 
ή ημέρα της βάπτισης. Νουνός ήταν αυτός πού στεφάνωσε τό ανδρόγυνο·. 'Η  
μάνα τού παιδιού 8 μέρες πρ ιν γ ίλη ή βάπτιση, Εκανε τό κάλεσμα δηλ. Εστελνε 
μέ τή μαμή σέ ενα «σνί» ( — δίσκος—(σερβιρίσματος ιμέ δύο χέρια—-λαβές) μιά 
ολόκληρη πίττα ψημμένη καί μιά ολόκληρη· «κλούρα» ( —φραντζόλα κεντη
μένη). Πολλές φορές συνοδευόταν ή πίττα καί ή κλούρα κ α ίμ ε  ενα μπουκάλι 
ρακί. Ή  νουνά Εκοβε ενα κομμάτι κχπο τήν πίττα καί κουλούρα καί τά υπό
λοιπα έπέστρεφε στή μάνα ειδοποιώντας πώς δέν κωλύεται άπό τίποτα, νά γίνη 
ή βάπτιση.

Τήν ήμερα τής τελετής ή μαμή πήγαινε στήν Εκκλησία τό παιδί. Τό 
όνομα τό Εβαζε ό νουνός; ’Ονόματα χρησιμοποιούσαν κατά προτίμηση τά ονό
ματα τών γονέων τού πατέρα, ύστερα τών γονέων της μάνας καί μετά όνόματα 
τυχόν 'θανοντων νέων αδελφών τών γονέων τού παιδιού ή τών εορταζομένων 
αγίων πού τήν ημέρα εκείνη συνέπιπτε νά γεννιόνταν τό παιδί. wAv ή μητέρα 
γεννούσε πολλά παιδιά, Εβαζαν τό όνομα ’Αναστάσιος ή Σταιμάτιος, γιά νά
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κάνη «σ τ ά σ η» νά σταματήση τήν τεκνοποίηση ή μάνα. Στό μωρό (δίνονταν 
δώρα, εΐδη ρουχισμού, ελάχιστα, επίσης δέ «δωρίζονταν καί ό νουνός ( — άνά- 
δοχος) άπό τους γονείς του παιδιού.

"Οταν τό παιδί γίνονταν ενός χρόνου, ό ιάνάδοχος «άλλαζε» του καυμπα- 
ρούδ’(ι) άπό τά νύχια ώς τήν κορυφή.

Πολλές φορές όταν τό παιδί άρρώσταινε καί ,κινδύνευε νά πεθάνη, πριν 
νά βαπτισθή, τό βάπτιζαν στήν καντήλα, στόν ιάέρα. 5Ά ν  τ’ άφηναν νά πεθάνη 
αβάπτιστο, θεωρούνταν γιά τους γονείς μεγάλη αμαρτία.

Ά ν  τό παι(δί πέθαινε χωρίς νά τό νοιώση ή μάνα (άπό ασφυξία ή άπό 
«πλιάτσκουμα» ( — πίεση) =  απροσεξία, δέν 'γίνονταν ή ιμάνα δεκτή στήν εκ
κλησία καί γιά μια τριετία δέν κσινωνούσε.

Ζ . Τό παιδί μετά τήν συμπλήρωση &τους

Τήν επέτειο τών γενεθλίων τού παιδιού, τοποθετούσαν (μπροστά του, πρά
γματα· επαγγελματικής φύσεως. "Ο,τι αντικείμενο έπαιρνε ατά χεράκια του, 
τέτοιου είδους επάγγελμα θ’ ακολουθούσε.

Ή  καθυστέρηση τού βαδίσματος υποχρέωνε τούς γονείς νά παίρνουν τής 
Παναγίας τό πόδι, νά τό φορέση τό παιδί ιεπί 40 ιήμέρες.

Προσευχές καί παιδικά τραγούδια δυστυχώς δέν σώζονται.
Κάτι πού λέγονταν άπό μάνες στά παιδιά τους όταν τά χαίρονταν είναι: 

«Τάνα του καί τάνα του —  ένα τώχει ή μάνα του, 
μέσ’ στά τυλιγάδια του —  τόδειρι τού μάλλουσι 
,κι’ δξου τού 'μαντάλλαυσι —  ,κι’ ή γιαγιά τ’ τού ιμάζουξι».

01 πληροφοριοδότες τής παραπάνω συλλογής είναι:
1) θεοφανούδη Βάγια ετών 8δ.
2) Φύλλια (Τσιαμόκαυρα) Δήμητρα ιετών 90.
3) Γκάτσικα Μαρία ετών 82.
4) Παπατσαρούχα Μαρία ετών 88.
5) ’Άννα Μόκουτζια ετών 84.

"Ολα δσα μού διηγήθηκαν τάκουσαν άπό τις μάνες καί γιαγιές τους, δηλ. 
ανάγονται σέ ήθη κι’ έθιμα άπό τά χρόνια 1800 περίπου καί δώθε (150 ετών).

ΑΝΝ Α ΘΕΟΦΑΝΟΤΔΗ
' Σουφλί, 1ι9ι66 Δημοδ/σα Β ' Δηιμ. Σχολείου Σουφλίου
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ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΚΟΡΝΟΦΩΛΪΑΣ 

Νικολάου Δούκα Διδασκάλου

Σέ όλους, ,μικρούς /κα! μεγάλους, άπό τή ιμιά άκρη τοΰ 'Έβρου ώς τήν 
άλλη, είναι γνωστό, τό Μοναστήρι τής ιΚορνοφωλιάς.

Βορεινά τοΰ χωριού, Κορνοφωλιά, κάπου ένα χιλιόμετρο και ακριβώς 
.πέντε χιλιόμετρα άπό τό Σουφλί, σέ ιμιά όμορφη κα! (μυστικοπαθή φύση, στήν 
οποία άρμονίζεται τό άγριο τοπίο μέ τό ήμερο, τό πετροβοΰνι μέ τό δάσος, 
έκεΐ 'όπου ό ιάγέρας τοΰ βουνού είναι άρωματυσμένος άπό τά αγριολούλουδα, 
έκεΐ οπού ή πετροπέρδικα, τ’ αηδόνι, τά βελάσματα κα! κουδούνια τών προ
βάτων καί οί άλλοι ήχοι τοΰ βουνοΰ δημιουργούν συναυλία, είναι κτισμένο 
τό μοναστήρι τής Κοίμησης τής Θεοτόκου, μετόχι τής Μονής Ίβήρων τοΰ 'Α
γίου ’Όρους.

'Ιστορία γραμμένη σέ μαρτυρίες γραπτές, δέν (υπάρχει μέχρι .σήμερα γιά 
τό Μοναστήρι αυτό. Ή  έλλειψη αυτή, ιμέ ανάγκασε νά προσπαθήσω όσο ζοΰσε 
ό αείμνηστος καλόγερος Χρυσόστομος Τσιριγώτης, κα! μέ τόν όποιο· μέ ένωσε 
στενή φιλία, νά συγκεντρώσω στοιχεία τέτοια κα! τόσα, ώστε κάποια μέρα, 
πάνω σ’ αυτά τά βασιστή ό ειδικός κα! νά άφηση γιά  τις μελλούμενες γενιές, 
ένα γραπτό, πού 'θά κρατήση ζωντανό στο πέρασμα άπό τήν Ιστορία τοΰ τόπου 
μας, τό Μοναστήρι αυτό, παρά τά χρόνια πού θά περάσουν.

Σ,τ'ις προφορικές λοιπόν μαρτυρίες τοΰ τελευταίου καλογέρου, άλλα κα! 
στις δικές μου παλιές αναμνήσεις πού σχημάτισα άπό τόν καιρό πού γνώρισα 
ώς παιίδ! κα! άργότερα ώς δάσκαλος τοΰ γειτονικού χωριού «ΐΚορνοφωλιά», 
στηρίζεται ή μελέτη αυτή πού τήν αφιερώνω στήν μνήμη τοΰ αξέχαστου κα
λόγερου Χρυσοστόμου, πού τόσο κενό μοΰ άφησε στήν ψυχή μου ό πρόωρος 
θάνατός του.

'ΤΙ πρώτη Ιστορική περίοδος τοΰ Μοναστηριού αρχίζει, σύμφωνα μέ τά 
άναφεράμενα είς τό συνημμένο Πατριαρχικό Συγγίλιο (Απόφαση) τοΰ Πα
τριαρχείου Κων/πόλεως, γύρω άπό τό 1700. Σύμφωνα μ’ αυτό λοιπόν, έπειδή 
ΰπέπεσε σέ χρέη πολλά τό Μοναστήρι, τό όποιο υπάγονταν στο Ένοριακό δί
καιο τής Μητροπόλεοος τοΰ Διδυμοτείχου κα! Ιπειδή τά «έσχατα έκινδύνευσε» 
κάποιος προηγούμενος Ίβηρίτης Αυξέντιος άνέλαβε νά έξοφλήση όλα τά χρέη 
κλπ. τοΰ Μοναστηριού μέ τή συμφωνία νά άναλάβη αυτό μετά τών κτημάτιον 
του ·κα! νά τό κάνη Μετόχι τής Σεβάσμιας Μονής Ίβήρων, κα! υπό τήν προ
στασία τοΰ Άγιωτάτου Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου.

Ή  Ιέπιτύμβια ιδέ πλάκα τοΰ πρώτου Ίβηρίτη ήγσυμένου Αυξεντίου βρί
σκεται μέχρι σήμερα μπροστά στήν 'Ά για  Τράπεζα τοΰ Μοναστηριού μέ χρο
νολογία θανάτου του τό 1771.
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Επίσης ό Χρονικογράφος τοΰ 'Αγίου ’Όρους, αναφέρει δτι 'ό Πατριάρ
χης Παίσιος αναγνωρίζει τά προνόμια τοΰ Μοναστηριού ιμέ Σιγγίλιο που 
γράφτηκε τό 1747, πάνω σ’ αυτό έγινε τό Σιγγίλιο τοΰ 1756 καί πάνω σ’ 
αυτό στηρίχτηκαν κι’ έγραψαν καί τό Σιγγίλιο τόΰ 1781, ένα αντίγραφο τοΰ 
οποίου έπισυνάπτρμε ατό τέλος της μελέτης.

Τό Μοναστήρι σέ δλα τά χρόνια τής ζωής του στήν Τουρκική .σκλαβιά, 
προσέφ&ρε λόγω τής 'θέσης του, ανεκτίμητες υπηρεσίες, τόσο στη μόρφωση 
τών 'Ελληνοπαίδιον ώς Κρυφό σχολειό δσο καί στήν. εκπαίδευση αργότερα τών 
διαφόρων άνταρηκών αμάδων που άρχισαν νά (δημιουργούν οί σκλαβωμένοι 
στους Τούρκους, "Ελληνες; ·

Δέν ήταν σπάνιο τό φαινόμενο, στά χρόνια πού έζησαν οί παππούδες καί 
πατέρες μας, ομάδες - ομάδες χωρικών καί προπαντός Σουφλί ιστών, νά ξεκι
νούν άπό τά ρέματα καί τίς· χαράδρες καί νά γεμίζουν τήν απέραντη αυλή 
τοΰ Μοναστηριού. Ή  γύμνασή τους έκεΐ «έν ιεΐχε τόσους κινδύνους, άφοΰ 
δλα τά γύρω χωριά κατοικούν ταν άπό καθαρό Ελληνικό πλήθυσμό.

Ή  αΰρα τής Ελευθερίας πού έπνευσε μετά τήν ιεκδίωξη τών Τούρκων, 
βρήκε τό Μοναστήρι ερειπωμένο καί έρημο άπό έμψυχο υλικό, πού τό κατάν
τησαν έτσι οί πυρπολήσεις τόσο τών Τούρκων τό 1912 δσο καί ή σφαγή τοΰ 
καλογήρου άπό τούς Βόυλγάρους τό 19.1)3 επειδή (δέν ήθελε νά έν,δώση στις 
έπιδιώξιεις αυτών, νά ΰπαχθή στη δικαιοδοσία τοΰ Έξάρχου Βουλγαρίας.

Τό Μοναστήρι, σέ ολα ία  χρόνια τής σκλαβιάς, ιδιαικοΰνταν άπό μία 
’Επιτροπή ή οποία δωρίζονταν άπό ίο "Αγιον ’Όρος καί άποτελοΰνταν άπό 
πρόσωπα 'αδιάβλητα, άπολαμβάνονΐα τής γενικής ιέκτιμήσεως καί τοΰ έκά- 
σ,τστε ήγουμένου αΰτοΰ. " τ-

'Η  ΐέλευ'Οερία καί ή ένώση τής περιοχής αυτής μέ τήν μητέρα Ελλάδα 
άργησε λίγο, ’έγινε μόνον τή σωτήρια χρονιά1 τοΰ 1919, άν καί αγήματα τών 
ελευθερωτών Ελλήνων πεζοναυτών έφθασαν μέχρι τά~ γύρω υψώματα τοΰ Μο
ναστηριοΰ.

Ή  Μονή'Ίβήρων τό' 1919 -κατόπιν προσκλήσεώς τόΰ Στρατιωτικού Δ/τοΰ 
τών Συμμάχων Γάλλου Στρατηγόΰ ;Ντ’ Έσπεραί, πού' ήταν παλαιός θαυμα
στής ιαΰτης ώς καί ολοκλήρου τοΰ 'Αγίου ’Όρους, έστειλε τούς πρώτους αντι
προσώπους της πού; άποτελοΰνταν άπό τόν Προηγούμενον ’Ιωαννίκιον καί τόν 
καλόγερο Μιχαήλο, οί οποίοι .καί παρέλαβαν τό Μοναστήρι μέ δλην του τήν 
περιουσία. -.. κ . . " .

Μετά τήν παραλαβή τοΰ μετοχιού καί όλης της κτηματικής περιουσίας του 
άπό τούς .δύο αντιπροσώπους τής Μονής Τβήρων, ό μέν καλόγερος Μιχαήλος 
έγύρισε πίσω στό "Αγίον ’Όρος,/'&' δέ Προηγούμενος Ίωαννίκιος παρέμεινε 
μέχρι τό 1925 εγκαινιάζοντας τή 'δεύτερη γνωστή ιστορική περίοδο.

'Η  δεύτερη αύΐη. ιστορική, ■ άς · τήν ποΰ,με, ,πείρίοδτος (συνταυτίζεται μέ τις 
άμεσες αναμνήσεις τόσο τοΰ αξέχαστου καλόγερου; Χρυσοστόμου 6 όποιος άντι-
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κατέστησε τόν 'Προηγούμενο Τωαννίκιοπού γύρισε ιστό "Αγιον "Ορος, όσο και 
μέ τΙς δικές μου παιδικές αναμνήσεις ιμέσα μου, σάν χθεσινές.

Ό  καλόγερος Χρυσόστομος παρέμεινε 10 ολόκληρα χρόνια καί ξαναήλθε 
και πάλι τό 1'938 γιά  νά άφήση την τελευταία του πνοή στο Μοναστήρι πού 
τόσο αγάπησε - τόσο πόνεσε .και πού καί τή ζωή του ριψοκινδύνεψε γιά νά 
τό σώση, άπό τή λαιμαργία πολλών: .εχθρών του, «ξ αιτίας των πολλών εσό
δων του άπό τά άφθονα κτήματά του (800 και παραπάνω .στρέμματα χωράφια).

Τόν ίθυιμάμαι τόν καλόγερο Χρυσόστομο' (προηγούμενος στο βαθμό) μικρό 
παιδί ιέγώ νά κατεβαίνη γιά 'διάφορες .'δουλειές του ατό Σουφλί, μέ τό περή
φανο κι άτΐθασσο άτι του, μέ τις 'μπότες καί τά .σπιρούνια καί τό πιστόλι ζω
σμένο στή μέση του. - λ···

Π·ιό πολύ όμως τόν 'θυμάμαι στο πανηγύρι πού γίνονταν καί πιστεύω ότι 
καί τώρα θά .συνεχίζεται νά γίνεται κάθε 23 Αύγουστου, τά 9ήμερα άπό τήν 
Κοίμηση τής Παναγίας. Τά ανθρωποθάλασσα πού τό πλημμύριζε απ’ δλα τ ’ 
άκρα τού Ν. "Εβρου ήταν απερίγραπτη. 'Αμάξια - κάρρα μέ χαρακτηριστικά 
στολίσματα (σκεπασμένα μέ ψάθες γιά  τόν ήλιο καί τό μπροστινό γιρλάντες 
από λογής - λογής λουλούδια), σειρές ατελείωτες ήταν τό αποκλειστικό θέαμα 
τής εβδομάδας πού προηγούνταν άπό τό πανηγύρι.

Σειρές άτέλειωτες, .περνούσαν άπό τόν κεντρικό δρόμο· τού Σουφλίου, 
γεμάτες 'άπό αφιερώματα - ταξίματα γιά τή χάρη τής Παναγίας. Τ ’ άφιερώ- 
ιματα δέ αυτά άποτελούν.ταν άπό σιτάρια, μαλλιά προβάτων καί ζωντανά α
κόμα. Ή  μεγάλη .αυτή κινητοποίηση τών πιστών τού Νομού, προ,καλούσε καί 
τήν κινητοποίηση καί τών κατοίκων πού · βρίσκονταν καί άπό τις δυο μεριές 
τού κεντρικού δρόμου πού περνούσαν τά κάρρα. Θυμούμαι σάν νάναι τώρα, 
τό τί γινόταν στο Σουφλί. Οί μάνες άλλαζαν (καλοέντυνάν) τά παιδιά τους, 
ντύνονταν καί κείνες τά  γιορτινά τους, πέρνανκαί κανένα στρωσίδι· καί κατέ
βαιναν στο δρόμο, έξω άπό τό Σουφλί, κάθονταν στις πλαγιές κοντά στο δρόμο 
καί συργιάνιζαν τό μοναδικό τής χρονιάς θέαμα/.Έκεΐ θά τις εύρ ίσκαν καί 
οί άντρες τους, όταν γύριζαν άπό τή δουλειά τους. Τά διπλανά χωριά, ξεκι
νούσαν τήν παραμονή γιά νά δ ιανυκτε ρέψουν στήν εκκλησία, τού Μοναστη
ριού, οί γυναίκες καΐί εμείς τά παιίδιά ,μέ τούς πατέρες μας, νά γυρίζουμε έξω 
στον 'αυλόγυρο, άλλά καί έξω εντελώς άπό τό Μοναστήρι, συργιανίζοντας, πε- 
ριεργαίζόμενοι δηλ. τις λοταρίες, -—-τις κούνιες-— άλλά καί τις προθήκες τών 
διαφόρων μικροπωλήτών, άγοράζοντες, οί καλότυχοι: πού , είχαν βαστούμενους 
πατέρες, καμιά σφυρίχτρα (ντουντούκα) ή-μπαλόνι ή κανένα:ζαχαρωμένο πε- 
τειναράκι πηγμένο σέ μικρά ξυλάκια. Ο Ι υπόλοιποΊ μεταξύ τών οποίων κι’ 
εγώ, παρακολουθούσαμε,, σέ- πόσα. πλαταγίρμιατα τής γλώσσας, τους θά τελείο> 
mv τό ζαχαρωτό πετειναράκι τους. y Ας είναι !...:

"Ολη τή νύχτα τήν περνούσε δ κόσμος ξάγρυπνος, άλλοι Επαναλαμβάνω
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προσευχόμενοι μέσα 'στήν εκκλησία καί άλλοι 'ψυχαγωγούμενοι εξω άπό,,τήν 
εκκλησία.

Τό μεσημέρι τής 23ης Αυγούστου, οί μέν μακρυνοί ξεκινούσαν έπτστρέ- 
φοντες στά χωριά τους, οί. δέ κοντινοί κατέβαιναν στο χωριό «Καρνοφωλιά» 
όπου συνεχίζονταν τό γλέντι ώς αργά τό βράδυ.

Ό  απολογισμός τοΰ πανηγυριού ήταν:
Εκπλήρωση καί θρησκευτική ικανοποίηση τών προσελθόντων γιά προ

σκύνημα. Ψυχαγωγία τών γειτονικών κατοίκων καί
'Τλική ικανοποίηση τοΰ Καλογέρου, ιάπό τά πολλά αφιερώματα που συγ

κέντρωνε.
Λίγο προτήτερα, έξέφρασα τήν ευχή μου καί τήν ελπίδα μου οτι τό πα

νηγύρι τοΰ Μοναστηριοΰ θά εξακολου'θήση νά γίνεται, γιατί τελευταία μέ με
γάλη μ·ου λύπη, βλέπω οτι, οί διάφορες «Ιέτσιθελικές» επεμβάσεις τών επιτή
δειων πού γιά διαφόρους λόγους αποφεύγω ν’ αναφέρω, άν καί είναι σέ όλους 
γνωστοί, κατώρθωσαν νά στρέψουν τήν προσοχήν τών πιστών σέ νέους χώρους 
— ιστορικούς δήθεν—  νά όργανώνουν πανηγυρικές λειτουργίες, νά ξοδεύουν 
γιά τόν εύπρεπισμό τών χώρων αυτών αρκετά κεφάλαια, προερχόμενα άπό 
εράνους καί ιάπό τά ταμεία τής Μητροπόλεως τής ίδιας. Παράλληλα, κατήρ- 
γησαν καί (διάφορα προνόμια πού είχε τό Μοναστήρι τής Κορναφωλιάς, όπως 
ή περιφορά τής (θαυματουργού εΐκόνος τής Παναγίας καί τών λειψάνων τοΰ 
'Αγίου Χαραλάμπους (μέ τά όποια προικοδότησε τό Μοναστήρι, ή Μονή τών 
Ίβήρων).

’Ά ν  λάβωμεν ύπ’ οψιν, πρώτα τήν ολοένα καί σέ μικρότερη κλίμακα πραγ
ματοποίηση τοΰ πανηγυριού τής 23ης Αύγουστου, δεύτερον τήν άπαγάρευση 
τής περιφοράς στά διάφορα χωριά, κατά τις ημέρες ανομβρίας καί ασθενειών, 
τών λειψάνων κλπ., άλλά καί τήν ολική σχεδόν απαλλοτρίωση τών χωραφιών 
τοΰ μοναστπριοΰ, άιμέσως σχηματίζουμε ξεκάθαρη· αντίληψή τής σημερινής 
κατάστασης τοΰ Μοναστηριοΰ.

Πράγματι, τό Μοναστήρι έφτασε σέ τέτοια οικονομικά χάλια, πού άν δέν 
βρίσκονταν ό αξέχαστος καλόγερος Χρυσόστομος, πού έξώδεψε όλες του τις 
οικονομίες γιά νά διορ'θώ.ση τόσο τά κελιά οσο καί τό τείχος πού περιβάλλει 
αυτά, ισήμερια τό Μοναστήρι θά ήταν ένας άμορφος σωρός ερειπίων.

’Επειδή πιο πάνω έναν άπό τούς λόγους τής σημερινής κατάντιας τοΰ 
Μοναστηριού, άνάφερα και την «ολικήν σχεδόν ιάπαλλατρίωσιν τών χωραφιών 
του», κρίνω απαραίτητο στή μελέτη μου αυτή, νά δώσω ιμιά πιο σαφή εικόνα, 
τοΰ πώς κατάφεραν ν’ άφήσουν τό Μοναστήρι μέ 40 στρέμματα παληοχώραφα 
άχρηστα πού είναι· μάλλον παθητικά παρά προσοδοφόρα.

Τό 1925, ίδηλ. τή χρονιά πού άνέλαβε υπηρεσία στο Μοναστήρι ό καλό
γερος Χρυσόστομος, τό ιθέαμα πού άντίκροσε, ήταν θέαμα πού θύμιζε τόν 
σάλο καί τήν αναταραχή τής προσφυγιάς τοΰ 1922. Πολλές οικογένειες προ-



ΛΑιΟίΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ 143

σφΰγων τοποθετήθηκαν μέσα στο Μοναστήρι, αναμένοντας τό διάταγμα τής 
απαλλοτρίωσης και διανομής τών χωραφιών τοΰ Μοναστηριού. Αυτό ήταν έργο 
τών κατοίκων, τής Κορνοφωλιάς πού εκδηλώθηκαν σάν ύπέρμαχοι τής αποκα
τάστασης τών κακομοίρων αύτών ανθρώπων.

Οι εντυπώσεις άπό τήν μεγάλη καταστροφή ήταν νωπές. Όλονών ο'ι καρ
διές ήταν ευνοϊκά διατεθειμένες στά δίκαια αιτήματα τών προσφύγων. Γι’ 
αυτό πέτυχαν πολύ γρήγορα τήν 'έκδοση τής άπόφασης πού διέταξε τήν όλική 
απαλλοτρίωση τών κτημάτων τού Μοναστηριού. Μόλις όμως ο'ι προστάτες καί 
συνήγοροί των, κάτοικοι τής Κορνοφωλιάς έλαβαν γνώσιν τής έκδοσης τής 
απόφασης τοΰ 'Υπουργείου, σταμάτησαν τήν συνηγαρία τους υπέρ τών προσφύ
γων κι’ άρχισαν νά φροντίζουν γιά τήν εκδίωξη άπό τήν περιφέρεια τους, 
τών προσφύγων, γιά δήθεν τελειωτερη αποκατάσταση σέ άλλη περιφέρεια τοΰ 
Νομού, πράγμα πού τελικά τό κατώρθωσαν.

Ούτε ένας πρόσφυγας δέν έμεινε στήν περιοχή τους, ενώ επίμονα ζη
τούσαν τήν άμεση εκτέλεση τής απόφασης, ίδρύοντες συγχρόνως καί Σύλλογο 
άκτημόνων, μέλη τού οποίου ήσαν άνθρωποι κάθε άλλο παρά άκτήμονες.

Στο τέλος νίκησαν. Τά κτήματα τού Μοναστηριού άπαλλοτριώθηκαν εκτός 
άπό τά 40 στρέμματα παληοχώραφα πού άνέφερα παραπάνω. Καί αυτά πάλι 
μέ τήν ψυχή ιστό στόμα, ό καλόγερος μέ πολλούς αγώνες κατώριθωσε νά σώση, 
απειλώντας κάποτε, μικρές ομάδες όχλοκρατών πού ήθίελαν νά εισβάλλουν καί 
σ’ αυτό τό Μοναστήρι, μέ τό πιστόλι στο χέρι, μέχρις δτου εφθασε ή ’Αστυ
νομία Σουφλίου. Ή  έπακολουθήσασα τρσποπαιητική απόφαση τού τότε υπουρ
γού Γεωργίας, τακτοποίησε τό ζήτημα, ιάφήσασα τελικά τά 40 στρέμματα ώς 
περιουσία τού Μοναστηριού, γιά τήν συντήρησή του.

Τά χρόνια περνούν. Τό φάσμα τού πολέμου κρέμεται πάνω στο κεφάλι, 
τής ’Ανθρωπότητας... 1940 Έλληνοϊταλικός Πόλεμος μέ τούς γνωστούς θρι
άμβους μας... 1941 ό βραχνάς τής Γερμανικής μπότας, κυριαρχεί άπό τό 
ένα άκρο τής πατρίδας μας μέχρι τό άλλο.

Ή  γωνιά αυτή, παρ έμεινε απλή Γερμανοκρατούμενη, ενώ άλλα μέρη τής 
σκλαβωμένης Ελλάδας, έμειναν στά χέρια τών ’Ιταλών καί άλλα στά χέρια 
τών Βουλγάρων.

'Ό πως σ’ όλη τήν Ελλάδα, έτσι καί σ’ αυτό τό κομμάτι της, δημιουργή- 
Οηκαν άνταριτικά που σκοπό είχαν τήν αντίσταση κατά τού εχθρού, καλώντας 
σέ συνεργασία όλους τούς 'Έλληνες. Ή  αλήθεια είναι ότι. όλοι έτρεξαν, προ- 
σέφεραν, άγωνυστηκαν, ύπέφεραν, μαρτύρησαν γιά τόν αγώνα, άσχετα, τονίζω 
πια μορφή πήρεν ό άγώνας αυτός τελικά καί τί συμφορές έπεσώρρευσε στον 
άτυχο τόπο μας.

’Από τούς πρώτους πού έδωσε τό παρόν στον «’Αγώνα», ήταν ό αξέχα
στος καλόγερος. Ό  ειδικός ρόλος πού τού άνατέθηκε άπό τήν ’Αρχηγία, έγινε 
καί ή αιτία νά ιύποφέρη όσα ύπέφερε. Μέσα στις τάξεις τών Γερμανών, ύπη-
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ρετούσε καί κάποιος πού ανήκε .κάποτε στ’ αντάρτικά. 'Ως έκ τούτου γνώριζε 
.πρόσωπα καί πράγματα καί πού έγιναν αμέσως γνωστά στ’ αφεντικά τον, τούς 
Γερμανούς.

...3 Αύγουστου 1943, (μόλις ξημέρωσε, ώρα 6, Γερμανοί Ε Σ — Ε Σ  περιε- 
κΰκλιοσαν τό Μοναστήρι, μπήκαν καί συνέλαβαν τόν καλόγερο Χρυσόστομο, 
τή στιγμή πού μόλις τελείωσε ή Ο'εία λειτουργία κι’ 'έβγαινε άπό τήν εκκλησία.

Ό  καλόγερος μέ έκπληξη ανάμεσα στους Γερμανούς καί μέ Γερμανικά 
ρούχα ντυμένο είδε κι’ έναν Γύφτο, πού άλλοτε υπηρετούσε στ’ αντάρτικά. Τότε 
τά κατάλαβε όλα.

Ταυτόχρονα, άλλο τμήμα Γερμανών, έπιανε καί τό Δήμαρχο Σουφλίου 
τόν αείμνηστο Παναγιώτη Δεμερτζή. Καί τούς δύο τούς έκλεισαν στά μπου
ντρούμια τού Διδυμοτείχου. "Ολα αυτά τά πληραφορήθηκε ό Νομάρχης "Εβρου 
Ευταξίας Σταύρος καί προαισθανθείς οτι έφτασε καί ή σειρά του, έφυγε στή 
Μ. ’Ανατολή, στις 1ι5 Αύγουστου 1943, ώρα >2 τό μεσημέρι.

Πληροφαρηθέντες οί Γερμανοί τή φυγή τού Νομάρχου, ξέσπασαν μέ λύσ
σα στους δυο κρατουμένους, καί τόν μέν ηγούμενο τόν ξυλοκόπησαν μέχρι κω- 
φώσεως, τόν ιδέ Δήμαρχο Δεμερτζή μέχρις αφασίας.

Ή  κράτησή τους στο Διδυμότειχο, βάσταξε 10 μήνες, οπότε μεταφέρθη
καν μέ τό τραίνο·, στο στρατόπεδο τού Παύλου Μελά, στή Θεσσαλονίκη.

θυμούμαι καί (εγώ, τήν ημέρα πού πέρασε τό τραίνο άπό τό Σουφλί μέ 
τούς κρατουμένους. Πιληροφορηθέντες εγκαίρως τό γεγονός περί τούς 100 
Σουφλιώτες, παραταχθήκανε στις πλαγιές, δίπλα στή Σιδηροδρομική γραμμή 
αμέσως έξω άπό τόν σταθμό καί δταν περνούσε τό τραίνο, άρχίσαμε νά χαι
ρετούμε κουνώντας τά χέρια, δίνοντας κουράγιο στους κρατουμένους. Καί 
αυτοί τό ΐδιο, κουνώντας τά χέρια τους, 'ανταπέδιδαν τόν χαιρετισμό μας.

Στο στρατόπεδο' τού Παύλου Μελά, παρέμειναν αρκετά, απελευθερώθηκαν 
δέ λίγο προτού φύγουν οί Γερμανοί, χάρις στις ενέργειες τού ηγουμένου τής 
Μονής Βλατάδων —Παγκρατίου—  δ όποιος γνωρίζονταν μέ ένα Γερμανό 
Στρατοδίκη, πού είχε γιατρέψει άπό μιά πάθηση καί συνδέονταν άπό τότε 
πολύ στενά. "Οταν έφυγαν καλά - καλά οί Γερμανοί άπό τήν Ελλάδα, οί δύο 
αυτοί μάρτυρες, ξαναγύριισαν στον "Εβρο.

.... 1946. Ό  βραχνάς τού ’Εμφυλίου πολέμου, μέ τά γνωστά επακόλουθα 
ανάγκασε τούς κατοίκους τής υπαίθρου, μοοζύ καί τόν καλόγερο Χρυσόστομο 
νά συγκεντρωθούν στά κέντρα καί κυρίως στο Σουφλί. Τό μοναστήρι έμεινε 
έγκαταλελειμένο. Τά 3 χρόνια πού άφέθηκε στήν τύχη του, άφησαν άσβεστα 
τά σημάδια του. Οί τοίχοι του μισογκρεμισμένοι, τά παράθυρα σπασμένα, τά 
πάντα λεηλατημένα. Τόσο, πού όταν μέ χρόνους .καί καιρούς ξαναγύρισε δ κα
λόγερος καί τ’ άντίκρυσε, έκλαψε πολύ ώρα γιά τδ κατάντημα τού άγαπημένου 
του Μοναστηριού.

Άμέσοος έβαλε σάν μοναδικό σκοπό τής ζιοής του, τό ξαναζωντάνεμά του,
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σάν τόν Φοίνικα τής Μυθολογίας. Ξώδιεψε έκτος άπό τίς σωματικές καί ψυχι
κές του δυνάμεις καί όλες του τίς οικονομίες πού έκανε γιά τά γηρατειά τού 
καί έτσι σήμερα άντικρύιζομε τό Μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς, μέ όλη τήν 
παλιά μεγαλοπρέπεια, μεγαλοπρέπεια όμως πού χρειάσθηκε τόσους αγώνες καί 
θυσίες.

Στό σημερινό επισκέπτη, παρουσιάζεται μιά εκκλησία αρκετά ευρύχωρη, 
όμορφα βαμμένη καί στολισμένη, μέσα στήν οποία γιά νά ,μπής, περνάς εναν 
Νάρθηκα μέ κολώνες (τύπου αρχαίου περιστυλίου1).

Μέσα στήν καθ’ αυτό εκκλησία φυλάγονται τά λείψανα, τού Ά γ . Χα- 
ραλάμπους, βρίσκεται δέ σέ μιά γωνιά καί ένα πηγάδιι—-τό άγιασμα.

Έκτος ιάπό τή μεγάλη αυλή πού εχει γύρω - γύρω, μαντρότοιχο ψηλό 2 
μέτρα —έχει τό Μοναστήρι—  ενα δίπατο κτίριο, μέ δωμάτια καί σάλες, όπου 
έκτος από τόν καλόγερο1, έμεναν καί μένουν όσοι 'θέλουν μέ τήν παραμονή τους 
έκεΐ νά γλυτά>σουν άπό βαρείες άρρα>στειες.

"Αν λογαριάσουμε τόν ψηλό καί γερό ιμαντρότοιχο — τίς υπόγειες δεξα
μενές καί αποθήκες—· τό άφθονο νερό καί τούς απαραίτητους βοηθητικούς 
χώρους —  φούρνους κλπ. θά σχηματίσουμε αμέσως τή γνώμη, οτι στά παλιά 
χρόνια, .μπορούσε νά βαστάξη σέ μακρόχρονη πολιορκία.

Ί -I σημερινή ξαναζωντανεμένη 'μεγαλοπρέπειά του προκάλεσε καί πάλι 
τό φθόνο τών διοικούντων τήν Καρνοφωλιά, οί όποίοΊ δημιουργούν όπως 
καί στά παλιά χρόνια διάφορα ζητήματα είς βάρος του, πότε μέ τήν διεκδί
κηση τού άφθονου νερού του, καί πότε μέ τή λαίθραία, αλλά μάλλον κατευθυ- 
νομένη, υλοτόμηση τών γύρω άπό τό Μοναστήρια δένδρων. Ή  σταθερή στάση 
τής Μονής Ίβήρων στήν οποίαν άναφέρ'θηκαν τά παραπάνω, γλύτωσε καί τήν 
φορά αυτή τήν λεηλασία κι’ απογύμνωση τού Μοναστηριού. Τό σημερινό Μο
ναστήρι διαφεντεύεται άπό τόν ΙΟον καλόγερο πού ευτύχησαν νά υπηρετήσουν 
σ’ αυτό. Οί 'θητείες των καθορίζονται άπό ιτό "Αγιον "Ορος καί ανανεώνονται 
κάθε φορά πού τυχόν θά ήθελε κανένας απ’ αυτούς. "Οπως άναιφέραμε καί 
στις αρχές τής μελέτης μας αύτής, ό πρώτος γνωστός καλόγερος τού οποίου 
καί ή 'επιτύμβια πλάκα σώζεται μπροστά στήν "Αγια Τράπεζα τής Εκκλησίας 
τού Μοναστηριού καί πού φέρει χρονολογία ιθανάτου του 1771 υπήρξε ό Α υ 
ξ έ ν τ ι ο ς .

Μετά απ’ αυτόν καί επί ολόκληρα χρόνια μάς είναι άγνωστο ποιος καλό
γερος ύπηρέτησεν. Ινι’ ερχόμαστε στό 1896 'βρίσκοντας νά ύπηρετή τόν κα
λόγερο Ί β η ρ ί τ η  Γ ρ η γ ό ρ ι ο  άπό τή Μακεδονία, μέχρι τό 1900. Τό 
190.1 καί γιά διάστημα .1:2 χρόνων ίδηλ. μέχρι τό 1·912 βρίσκομε τόν Ί  β η- 
ρ ί τ η  Π  ο ρ φ  ό ρ ι ο  άπό τό Άϊ,βαλή (Κύδωνίαι) τής Μ. Άσίας. Αυτός 
βρήκε τραγικόν θάνατο φιονεύθείς ιάπό τούς ύπσχωρούντας Τούρκους κατά τόν 
Αον Βαλκανικόν Πόλεμο. Ά πό τό 1912— 1913 υπηρέτησε ό αρχιμανδρίτης 
Ί β η ρ ί τ η ς  Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς  άπό τό Νιαρίγκοβο τής Χαλκιδικής καί δ ό-

10
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ποιος έκδιώχθηκε άπό τούς Βουλγάρους τό ι191(3 διότι ιδέν δέχτηκε νά μνη- 
μονεύση τόν ιδικό τους Έ ξαρχο  άντι τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχη.

Σέ δλο τό χρονικό διάστημα του Αου Παγκοσμίου Πολέμου δηλ. μέχρι 
τό 1919, αφέντες τοΰ Μοναστηριού παρ έμειναν οί Βούλγαροι.

Τό σωτήριο έτος 1919 καί τή προτροπή τοΰ Στραιτηγοΰ τών Συμμάχων 
Ντ’ Έσπεροί, ή Μονή Ίβήρων παρέλα<βε τό Μοναστήρι, διωρίσασα πρώτον 
μεταπελευθερωτικόν καλόγερον τόν Ί  ω α ν ν ί κ ι ο ν μέχρι τό 1925.

Τό 1925 διωρίσθηκε ό καλόγερος Ίβηρίτης Χ ρ υ σ ό  σ τ  ο μ ο ς Τ σ ι ρ ι- 
γ ώ τ η ς άπό τό Τσίριγο τής Σμύρνης καί ό όποιος παρέμεινε μέχρι τό 1931 
καί τόν όποιον διαδέχθηκε ό κ α λ ό γ ε ρ ο ς  Ά  ν τ  ύ π α ς μέχρι τό 19,36, αυ
τόν ακολούθησε δ κ α λ ό γ ε ρ ο ς  Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς  μέχρι τό 1938 όπότε. βλέ
πομε νά ξανάρχεται καί πάλι ό Προηγούμενος στο βαίθίμό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς  
Τ σ ι ρ  ι γ ώ τ η ς, δ δποίος άφησε σ’ αυτό καί τήν τελευταία του πνοή τήν 
Ιην Αύγουστου 1965 ημέραν Κυριακή καί ώρα ι5,05 βασανισθείς άπό τήν 
καταραμένη άρρωστεια τοΰ Καρκίνου.

Τό μισό Σουφλί, ολόκληρη ή Κορνοφωλιά καί πολλοί φίλοι, του άπό τά 
γύρω χωριά παρηκολούθησαν τήν κηδεία του καί θάφτηκε στο Νεκροταφείο 
τιοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου Κορνοφωλιάς, δίπλα στον τάφο τοΰ φίλου του 'Ιστο
ρικού Κων/νου ,Κουρτίδη. Ή  ψυχή δλων εκείνων πού τόν γνώρισαν καί συνερ
γάστηκαν καί έζησαν άπό κοντά μαζύ του, έννοιωσε καί νοιώθει καί θά νοιώθη 
ένα μεγάλο κενό. *Αζ είναι ελαφρό τό χώμα πού σέ σκεπάζει αείμνηστε Κα- 
λόνερε Χρυσόστομε.

•Πριν καλά - καλά μάθουμε τήν άφιξη καινούργιου καλόγερου καί πριν 
περάσει ένας μήνας άπό τήν ανάληψη τών καθηκόντων του, πληροφορηθήκαμε 
τόν ξαφνικό θάνατο τοΰ καινούργιου καλόγερου Ν ε ό φ υ τ ο υ  Ζ α χ α ρ ι ά- 
δ η, άπό τήν περιοχή Παγγαίου.

Σήμερα ήγούμενος τοΰ Μοναστηριοΰ είναι δ λεβεντόκορμος, Κρητικός 
τήν καταγωγή, Ί  β η ρ ί τ  η ς Γ  ρ η γ ό ρ ι οι ς, δ όποιος έχοντας ύπ’ όψι του 
τό προηγούμενο τοΰ καλόγερου Χρυσοστόμου, ύποσχέθηκε στον εαυτό του νά 
ξαδέψη όλες τις δυνάμεις, υλικές καί ψυχικές, γιά νά μπόρεση καί πάλιν τό 
Μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς νά βρή τις μεγαλόπρεπες ήμερες πού αξιώθη
καν οΐ προκάτοχοί του, μά προπάντων ο Χρυσόστομος Τσιριγώτης, νά χαρί
σουν σ’ αύτό, ύστερα άπό τή μικρή διακοπή τής άσθενείας καί τοΰ θανάτου 
τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ θανάτου τοΰ δευτέρου άτυχου Νεόφυτου Ζαχα- 
ριάδη.

’Αξίζει, είν’ αλήθεια, τόν κόπο νά τό γνωρίση καί νά τό έπισκεφθή κανείς 
τό Ιστορικό Μετόχι αύτό, νά γνωρίση τήν Ιστορία του, αλλά σύγχρονα νά θαυ- 
μάση τήν όμορφη τοποθεσία του καί ταυτόχρονα τήν περίφημη, Άγιορείτικη 
φιλοξενεία. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΤΚΑΣ

Σουφλί, 1966 Δημοδιδάσκαλος
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Άντίγραφον τοϋ Πατριαρχικού Συγγιλίου (άπόφασης) διά τοϋ 
όποιου άναγνωρίζονται τά δικαιώματα τοϋ Μετοχιού τής Μονής 

Ίβήρων στήν Κορνοφωλιά

Γαβριήλ Έλέω Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης κα! Οι
κουμενικός Πατριάρχης.

Πολύς ο λόγος και γενναία ή φροντ'ις κα! άγρυπνος ή μέριμνα τή καιν! 
ταύτη ,μητρί 'Αγία τοΰ Χρήστου Εκκλησία...

... Έπεϋδή τοιγαριοΰν προσεκομίσθη- κα! ιένεφανίσθη ήδη τή ημών μετριό- 
τηχι εν παλαιγενές συγγιλιώδες έν μεμβράναις γράμμα έκδοιθέν κατά τό πα- 
ραλελυΰός χιλιοστόν επτακοσιοστόν πεντηκοστόν έκτον (1756) έπί τών ήμε- 
ρών τοΰ Άϊδήμου ΐΠατριάρχου Κυρ. Κυρίλλου, διαλαμβάνω ούτως οτι ένε- 
φανίσθη τό τότε τή Έκκλησίμ έν ίσον άπαράλλακτον συγγιλιώδες γράμμα τοΰ 
προ εκείνου πατρ ιαρχεύσαντος άϊδήμου Παΐσίου δι’ ιοΰ έδηλώθη ότι τό κατά 
τήν Επαρχίαν Διδυμ/χου πλησίον τοΰ χωρίου Κορνοφωλιάς λεγομένου, κεί
μενον Ιερόν κα! σεβάσμιον μοναστήριον τό σεμνυνόμενον επ’ ονόματι της 'Τπε- 
ραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου τής Κοιμήσεως, άνωθεν μέν διετέλεσεν ένο- 
ριακόν δίκαιον τής 'Αγιωτάτης Μητριοπόλεως Διδ/χου, διεξαγόμενον υπό τών 
κατά καιρούς άρχιερατικώς Προϊσταμένων έν τή επαρχία έκεάη, χ.ρ·έο·ις δέ 
βαρυτάτοις ύποπεσόν κα! μη δυνάμενον έτι απαντάν τοις δανεισταϊς, τά έσχατα 
έκινδόνευσεν άτε τών δανειστών εξωτερικών όντων έπιμεΛοντων δεινώς τή α
παιτήσει τών δανείων καί τά πάνδεινα έπαπειλούντων κατά τής Σεβασμίας 
ταυ της Μονής καί ότι ιέν τοιουτφ .καί τηλικούτφ κινδυνω ευρισκομένου τοΰ ιερού 
τούτου Μοναστηριού καί μηδαμόθεν τά πρός 'βοήθειαν εχοντος, Προηγούμενος 
της Ίβηρίτης Αυξέντιος, άνεδείξατο κα! άπελογήσατο πρός δανειστάς άπαν 
τό χρέος τοΰ Ιερού τούτου Μοναστηριού και άνέλαβεν αυτό μετά πάντων τών 
προσόντων .αυτών κτημάτων, κινητών τε κι’ ακινήτων, προσηλώσας τότε τή ρη- 
θείση Σεβασμία Μονή τών Ίβήρων τή κατά τό Άγιώνυμον ’Όρος τοΰ ’Άθωνος 
κειμένη κα! πεποίηκεν Μετόχιον αυτής άναφαίρετον κα! άναπάσπαστον. Μετά 
δέ ταΰτα 'διά γνώμης κα! συγκαταίθέσεως εκείνου τοΰ Μακαρίου Μητροπολίτου 
Διδ/χου Κυρ. Αυξεντίου κα! τών χριστιανών τοΰ ρηθέντος χωρίου Κορνοφω- 
λιας κα! μην δι’ έγγράφου άξιώσεως τοΰ Μητροπολίτου εκείνου Διδ/χου, άνή- 
γαγον αυτό υπό τήν Πατριαρχικήν περιωπήν τοΰ καθ’ ημάς Άγιωτάτου Οικου
μενικού Πατριαρχικού Θρόνου κα! διά τοΰ προεκδοθέντος συγγιλιώδους γράμ
ματος. Έπεβεβαιώθη ή συνένωσις αΰτοΰ μετά τής ρηθείσης Σεβασμίας Μο
νής Ίβήρων κα! έπεβραβεύθη αύτώ ή σταυροπηγιακή άξια κα! ελευθερία κα! 
έγέν&το τό αυτό Μοναστήριον Πατριαρχικόν, σταυροπηγιακόν, έλευθερον πάντη 
κα! άκαταπάτητον συνηνωμένον τή ρηθείση 'Ιερά Μονή τών Ίβήρων. Έκτοτε 
γοΰν διετέλεσε τό ε'ίρημένον τούτο Ιερόν Μοναστήριον της 'Τπεραγίας 'Ημών 
Θεοτόκου τής Κοιμήσεως, τό κείμενον πλησίον τοΰ χωρίου Κορνοφωλιάς λε
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γομένου 'σταυροπηγιακόν καί μετόχιον συνηνωμ,ένον κα'ι πρασκεκληρωμένον με- 
τόχιον καί οίον είπεΐν αχώριστου συμβεβηκότος τόπον έπέιχον έν τη ρηβείση 
Σεβασμία Μονή τών Ίβήρων κα'ι εξουσιαζόμενων κα'ι δεσποζόιμενον και δ·ιε- 
ξαγόμενόν τ.ε κα'ι Ιδιακυβερνόμενον υπό τών κατά καιρούς έκεισε άποστελλο- 
μένων 'δισιοιτάτων Ίβηρητών Πατέρων κα'ι ιούδεμίαν έπήνεγκαν αύτώ επήρειαν 
καί ένόχλησιν οί άρχιερατεύσαντες έν τή επαρχία ταύτη Διδυμ/χου.

Άλλα προλαβ όντας εφθασε διά τινας περιστάσεις, λόγφ οικονομίας χορη- 
γηθήναι τώ ήδη άρχιερατεύοντι έν τή επαρχία ταύτη Διδ/χου Ίερωτάτφ Μη
τροπολίτη Διδ/χου· υπερτιμώ καί Έ ξάρχφ  Ροδόπης έν άγίω Πνευιματι αγα
πητό) άδελφώ καί συλλειτουργώ τής ημών μετριότητος Κυρ. Π  αισίου, ή δισί- 
κησις καί εξουσία τοΰ ειρημένου Μοναστηριού, διι’ ήν οπωσδήποτε στρός και
ρόν δοΟεΐσαν αύτώ διοίκησις τοΰ ειρημένου· Μοναστηριού πολλά συνέβη ερι
στικά καί φίλάνικα μεταξύ αύτοΰ ιερότητες καί τών οσιοτάτων πατέρων Ίβ η 
ρητών, ά καί σιγή παρατρέχομεν.

Τελευταΐον δέ ήδη σκέψεως κοινής γενομένης περί ύποίθεσεως ταυτης 
και άμα έμφανισθέντων τών πρ&σβυγεΛών πατριαρχικών καί συνοδικών συγγι- 
λίων γραμμάτων παρά τών οσιοτάτων Ίβηρητών πατέρων καί τών δικαίων 
αυτών ιέπισταιμένως άνιακαθέντων καί τήν ιάπό τής άρχαιυτητος συνηγορίαν 
πλουτούντων, έξενίχιθη κοινή συνοδική "ψήφος καί άπόφασις αμετάθετος, δπως 
ή ιμέν ίερότης αύτοΰ άποστή τής διακατοχής καί άντιποτήσεως τοΰ ειρημένου 
μοναστηριού προσεπικυρωθή δέ κατοχυρωθή έδραίως τε καί μονίμως ή τέ 
σταυροπηγιακή αξία τοΰ 'ειρημένου μοναστηριού καί ή αρχαία-προσήλωσις καί 
συνένωσις αύτοΰ λόγφ μετοχιού έν τή 'Ιερά καί Σεβασμία Μονή τών Ίβήρων, 
κατά τά παλαιγενή πατριαρχικά καί συνοδικά συγγιλιώδη γράμματα, υπέρ συν 
τώ δικαίφ αύτώ ευλαβούμενοι καί ιδικαιιοπραγουντος πρασφόρως, γράφοιμεν 
καί άπαφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών ημάς Ίερωτάτων Αρχιερέων καί ύπερ- 
τίμων τών έν Ά γ ίφ  Πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, 
ίν,α τό διωλειφιθέν Ιερόν Μοναστήριον τό σεμνυνόμενον έπ’ όνόματι τής 'Τπερ- 
αγίας ημών Θεοτόκου τής Κοιμήσεως καί κείμενον πλησίον τοΰ χωρίου Κορνο- 
φωλεάς καλούμενον, έν τή επαρχία Διδ/χου, ώς έπ’ εύλόγοις αϊτίαις προσηλω- 
θέν τή Σεβασμία Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή τών Ίβήρων καί Με- 
τόχισν αύτής γεγονός σταυροπηγιακής τε αξίας καί χάρυτος άξιωθέν παρά 
τοΰ καιθ’ ημάς άγιωτάτου ΟΙκουψενικοΰ Θρόνου, εΐη καί λέγηται· καί παρά πάν
των γνωρίζηται, Πατριαρχικόν, Σταυροπηγιακόν ελεύθερον, αδούλωτο ν καί 
άκαταπάτηταν ισυνηνωμένον καί προσκεκληρωμένον τή ρηίθείση Ιε ρ ά  Μονή 
τών Ίβήρων μετά πάντων τών τε ήδη προσθέντων καί τών μετέπειτα προστε- 
θησοιμένων κτημάτων καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων, άναφάιρέτως- καί άνα- 
ποσπάστως έως δτου ο ήλιος τον ΐδιον περιτρέχον κύκλον καί ύπ’ αύτής διεξα- 
γόμενον καί δΐιακυβερνώμενον, άνενόχλητόν τε άνεπηρέαστον καί άσύδο- 
τον 'διατελεί καί δλως άκατταπάτητον παρά τε τοΰ ήδη άρχιερατευοντος έν τή
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επαρχία ταύτη Διδ/χου, καί συναδέλφου1 'ημών Κυρ·. Παϊσίου καί παρά τών 
μετέπειτα διεξαγόμενων τήν επαρχίαν ταύτην καί Μητρύπολιν καί παρά παν
τός άλλου προσώπου, μήδενί μηδέν όφεΐλον παρέχειν, ούτε ύποτελεΐν, αλλά 
άνώτερον διατελούν πάισης επηρείας καί ένοιχλήσεως καί χρηματικής άπαιιτή- 
σεως, μνήμονευομένω έν'αύτώ αενάως τοΰ κανονικού Πατριαρχικού ονόματος 
ώς νενόμισται, οι ιδέ έν αύτώ 'συνασκούμενοι όσιώτατοι πατέρες μένοντες ανε
νόχλητοι καί ανεπηρέαστοι υπό τού κατά τόπον άρχιερέως όφείλουσι διάγειν 
είρηνικώς καί ήσύχως καί φιλαλληλίας, φροντίζοντες τής συστάσεως καί βελ- 
τιώσεως τού .αυτού Μοναστηριού.·.. , ·■ . ►„■· ·. t .·· · - - -  -

Τούτων ούν καλώς εν τώ παρόντι έκτεθέντων καί συναδικώς άποφανθέν- 
των, δστις καί οποίος τών απάντων, είτε τοΰ ιερατικού καταλόγου τυγχάνων, 
είτε τών λαϊκών τάξεων τολμήση διασεΐσαι καί ιάνατρέ'ψαι τι τών εν τώ πα
ρά ντι συνοιδικώς άποφανθέντων καί διορισίθέντων καί καταπεμβήναι τής σταυ
ροπηγιακής αξίας καί χάριτος τού αυτού Μοναστηριού, ό τοιούτος ώς άλα- 
ζών καί φρονηματίσς καί κακότροπος, άφωρισμένος εΐη παρά τής αγίας καί 
όμοουσίου καί ζωαποιού καί αδιαιρέτου ,μακαρίας Τριιάδος καί κατηραιμένος 
καί ασυγχώρητος καί πάσαις τ'αΐς πάτρικαΐς κάί συνοδικαΐς αραϊς υπεύθυνος 
καί ένοχος.τώ πυρί τής ,γεένης. , . _ . . .

Είς γοΰν εϊδειξιν έγένετο καί τό παρόν ήμέτ&ρον Πατριαρχικόν Συγγί- 
λιον, έν ιμειμβράναις, γράμμα., καί καταστρωθέν ιέν τφ κώιδικι τής καθ·’ ημάς 
τού. Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας, άπ&λύΟη τή Ιερ ά  ταύτη Μονή τής Κοι
μήσεως καί ιδ&δοται είς χεΐρας τών αυτών 'Οσιφτάτων. Ίβηρητών Πατέρων 
πρός ασφάλειαν, έν ετει σωτηρίιρ. Χιλιοστφ επτακοσιοστώ όγδοηκοστώ πρώτω 
κατά μήνα ’Ιούνιον έπινεμήσεως δέκατης τέταρτης (1781/14— G).

,Γαδριήλ Έλέω Θεού .’Αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως, Νέας Ρώμης καί Οι
κουμενικός Πατριάρχης.

1) Ό  ‘Ηρακλείας Μεθόδιος
2) Ό  Χαλκηΐδόνος Παρθενιος
3) Ό  Τυρνάβου Καλλίνικος
4) Ό  Σμύρνης Προκόπιος ......... ~ '

’ ·5) Ό  Νυκοίμηΐδείας Μελέτιος
6) Ό  Δέρκων Άνανίας 

, ,7) Ό  Προυσης ’.Άνθιμος.·.,:
- '·ν .8) .Ό  Χριιστιανουπόλεως. Ιερεμίας ν .  ____*

-;. · ·. ·; -  9): Ό  Βυξίης Γεράσιμ.ρς' · t ■'    - - 7  -

■·■ ' Τό ,άντίγραφον' έ'θεωρήθη. δ ια  τό' γνήσιον άπό τήν Ίεράν Μονήν τών 
Ίβήρων, τή Τ' '-· ··* · . } ” ..■·...... ..........  ··" ·.· /·’ ■ “ · ' ·'
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' Υ π ο γ ρ ά φ ο υ ν
1) Ευθύμιος ('προηγούμενος)
2) Λεόντιος
3) Μιχαήλ

Τάς σφραγίδας τάς έθεώρησαν οι Έπιστάται της 'Ιεράς Κοινότητας τοΰ 
'Αγίου Ό ρους.

ΕΡΩΤΑΣ - ΑΡΑΒΩΝΑΣ * ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ  ΣΟΥΦΛΙ 

Μεταξίας Τσακμάκη Διδασκαλίσσης

Συλλέκτης πληροφοριών

Μεταξία Τσακμάκη Διδ/σα τοΰ Β ' Δημοτικού 'σχολείου Σουφλίου. 

Πληροφοριοδότες

1) Δημήτριος Σεϊτανίδης έτών 74 (Συνταξιούχος Διδάσκαλος)
2) Χ,ρυσιο Τσακμάκη έτών 80 (Οικιακά)
3) Πασχάλης Τσακίρης έτών 76 (Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος)
4) Γεώργιος Καψαλιδης έτών 78 (Συνταξιούχος Δημοτικός υπάλληλος)
5) Δημήτριος Μπράτσας έτών 92 (Γεωργός)
6) ’Ιωάννης Γιαβαχτσιάς έτών 88 (Γεωργός)
7) Σταμάτα Γιαβαχτσιά έτών 85 (Οικιακά)'
Ο ι ανωτέρω μάς έδωσαν πληροφορίες τής έπσχής των, άλλά κα! τής 

έποχής που ζοΰσαν οι γονείς και οι παππούδες τους. ’Έτσι τά δσα γράφαμε 
γινόταν πριν 1ι50 χρόνια περίπου.

Ιον Ε Ρ Ω Τ Α Σ

’Έρωτας αγνός, τίμιος, πλατωνικός, υπήρχε μόνον. Γιατ! οι νέοι κα! οι 
νέες τής έποχής έκείνης ζούσαν πολύ περιορισμένα. ’Ιδιαίτερα ο! νέες δέν έβγαι
ναν ποτέ μόνες. Ο ί νέοι κυκλοφορούσαν μόνοι βέβαια, άλλά δέν είχαν τό δι
καίωμα νά χαιρετίσουν έστω, τις νέες πού αγαπούσαν. Μόνον τις Κυριακές 
κα! τά «στάρατα» (= Ά ποκρηές - Πάσχα - Χριστούγεννα κλπ.), θά πήγαι
ναν στούς χορούς πού γίνονταν στις πλατείες (Γιλαιδαρά - Γιλαδαρούδα - Κού
τσουρου - Μσουχώρι - Σαρμπνάρι) κα! έκεΐ θά βλέπονταν. Και ιστό χορό α
κόμα διμως δέν θά μιλούσαν ποτέ, έστω κα! άν ύπήρχεν αίσθημα μεταξύ τους. 
'Όταν ιμία νέα έσερνε τό χορό δέν τολμούσε κανένα παλληκάρι νά πιαστή άπ’ 
αυτήν άν δέν ήταν 'συγγενής της. ’Ά ν  κανένας τολμούσε νά κάνη ένα τέτοιο
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διάβημα '0ά τό πλήρωνε πολύ ακριβά. ’Ά ν  ιαι ερωτευμένοι γίνονταν αντιλη
πτοί, δέν αποκλείονταν στον επόμενο χορό νά ακούσουν και τό τραγούδι τους. 
Γ ι’ αυτό όταν ιδύο νέοι αγαπιόνταν ιθά ιέπρεπε ό νέος νά στείλη προξενήτρα 
στους γονείς τής κοπέλλας. Αυτή ήταν γυναίκα παντρεμένη. ’Έπαιρνε χτέ- 
Λ'ΐα καί μτάρια (γιά νά μην καταλάβουν οί γείτονες) τόν οκοπόν ιτής έπιίσκέ- 
ψεώς της, καί πήγαινε ατό σπίτι τής νύφης.

Έκεΐ γινόταν ή ισυμφωνία (ό λόγος) μέ τόν πατέρα τής νέας. Συζητού
σαν ·δέ καί γιά τό (Μπαμπά—χακί) =  (Δίκαιο τού μπαμπά). Καθοριζόταν 
σέ λίρες Τουρκίας γιατί αυτό ήταν τό νόμισμα. Αυτό θά τό έδινε ό γαμπρός 
στο πεθερό ιμετά τό γάμο. ’Ά ν  συμφωνούσαν σέ ολα τότε ή προξενήτρα πή
γαινε στο σπίτι τού νέου, γιά  νά μεταβίβαση στους γονείς του τό αποτέλεσμα. 
Μετά άπό λίγες ημέρες ή προξενήτρα μέ τόν άντρα της πήγαιναν τήν Κυ
ριακή τό 'βράδυ ή γιορτή καί έφερναν τά σμάδια (βέρα ασημένια, μαντήλι καί 
βασιλικό). Ή  νύφη τούς έδινε βέρα καί μαντήλι γιά τόν γαμπρό, πετσέτα γιά 
τόν πεθερό, γιασμά (μαντήλα) γιά τήν πεθερά, μαντήλι καί γιαισμά γιά τούς 
προξενητάδες. Μετά ή νύφη, τούς κερνούσε ρακί (ούζο) αυτοί δέ εύχονταν 
(άϊντι νά ζήσουν). ’Έτσι γινόταν τό κρυφό, (τά τελειώματα). Τόν κρυφό αυτό 
αρραβώνα ό κόσμος τόν μάθαινε άπό τά δώρα πού έβλεπε, στή νύφη, - ιστό γαμ
πρό καί στήν προξεΛήτρα, τήν επομένη ημέρα. Ά πό τήν ημέρα αυτή ό νέος 
καί ή νέα ήταν πλέον σιβααμένοι (άρραβωνιασμένοι). Τό κορίτσι ήταν ή για- 
κλή (αρραβωνιαστικιά) καί ό νέος ήταν ό γιακλής (αρραβωνιαστικός). Τά 
αδέρφια τής νύφης τόν γαμπρό τόν φώναζαν ιμπασιάκου ( =  γαμπρέ) εκείνος 
δέ μπαλντζις ( =  κουνιάδος). Μετά τρεις ή έξ μήνες άνάλογα μέ τήν οικονο
μική τους κατάσταση γινόταν οι επίσημες πλέον άρραβώνες. Στό διάστημα 
αυτό ό νέος ούδέποτε μιλούσε μέ τή νέα, ούτε καί πήγαινε στό σπίτι της.

2ον Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Α Σ

"Ενα Σάββατα βράδυ ή παραμονή γιορτής οι προξενητάδες πήγαιναν 
στή νύφη τά επίσημα σμάδια (δώρα). Ή  προξενήτρα είχε πάνω στό κεφάλι 
της τού σνί ( =  ξύλινος στρογγυλός δίσκος) ό όποιος στηριζόταν σέ στρογ
γυλή βάση. Τά δώρα αυτά ήταν: Μαγλίκα—διστιμέλι (μαντήλι μεταξωτό) 
πκάμσου—καφτάνι-— φουστάνι, (είδος 'φουρό) τσιαράπια (κάλτσες)— κουντού- 
ρια (παπούτσια) μιά μπουρλιά (κορδέλλα στήν όποιαν ήταν ραμμένα μιά 
ντούμπλα (χρυσό νόμισμα δυόμιιση λιρών) καί πολλά φλουριά. Αυτό θά τό 
κρεμούσε ή νύφη στό λαιμό της όταν στολιζόταν νά βγή έξω. Μιά κλούρα (ψω
μί) καί ένα πιάτο μέ βρασμένο ρύζι. Ή  νύφη χαιρετούσε τρεις φορές μέ κλίση 
τού σώματος (είδος μετάνοιας) καί 'έπαιρνε δώρα. Κατόπιν έστρωναν τό τρα
πέζι μέ τά καλύτερα φαγητά καί παλαιό κρασί. Τότε ό πατέρας τής νύφης έ
κοβε σταυρωτά τήν κουλούρα στό κεφάλι του. Μετά τήν έκοβαν σέ φέτες ε-
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βαζαν καί μιά κουχαλιά ιάπό ρύζι .καί μοίραζαν σ’ όλους. Αυτοί δέ έτρωγαν 
καί εύχουνταν: Νά μας ζήσουν. Ν ά μάς 'ζήσουν. Μετά τό φαγητό άρχιζαν 
τά τραγούδια καί ό χορός; Αυτά ήταν τά στούλΟδια (αρραβώνας) !

I. ψές προυψές (έπιτραπέζιο)

— Ψές προυψές είπα νά έρθου 
μ’ έπιασε ψιλή 'βροχή 
—-’Ά ς  ήρχόσουνα καϋμένε 
κι’ άς βρεχόσουνα πολύ.
Είχα ρούχα νά α’ αλλάξου 
πάπλουμα νά κοιμηθής 
κι κουρμί γιά ν’ άγκαλιάσης

ο)σπου νά τού βαρεθής 
Στρώσει στρώμα κουκουλέϊνιο· 
πάπλουμα μεταξουιτό 
γιά νά πέσου νά πλαγιάσου- 
καί νά γλυκοκοιμηθώ 
Κι ,κιουριμί γιά  ν’ αγκαλιάσου 
ώσπου , νά τού βαρε'θού

2. "Αγουρους πού τή Φραγκιά (χορός σταυρωτός)

Ά γούρος πού τήν Φραγκιά 
κόρ’ απ’ τήν Άνατουλή 
ήρθαν κι’ ανταμώθηκαν 
πέρα πού τόν πάτα μου 
Κόρη τούν παρακαλεΐ 
πέρασει μένα. γόρι μου 
πέρα πού τούν πόταμου 
Νά πάρ’ τού γκιουρντάνι μου 
Δέν τού θέλου κόρη μου 
δέν τού καταδέχουμι 
πάλι τούν παρακαλεΐ 
πέρασει μένα γόρι μου 
πέρα πού τούν πόταμου 
νά πάρ τού ζουνάρι μου 
Δέν τού 'θέλου κόρη μου 
■δέν τού καταδέχουμι 
Πάλι τούν παρακαλεΐ 
πέρασει μένα γόρι μου 
νά παρ’ τού καφτάνι μου 
Δέν τού θέλου κόρη μου 
Δέν τού καταδέχουμι 
Πάλιν τούν παρακαλεΐ 
Πέρασει μένα γόρι μου

πέραν που τουν ποταμού 
Θά σου δώσω φίλημα 
φίλημα κι’ αγκάλιασμα 
Σάν αητός τήν άρπαξε ι 
πέρα τήν άπέρασει 
Λός μου κόρη μ’ τού φίλημα 
δός μου κι τ’ αγκάλιασμα 
Βάατα - Βάστ’ γόρι μου 
νά φανούν τά .σπίτια μας 
κί τά κεραμίδια μας,
Φάνηκαν τά σπίτια τους 
κί τά κιραμίδ;ια τους 
Π ά λ ιν  τούν παρακαλεΐ 
Λός μου κόρημ τού φίλημα 
δός μου κί τ’ αγκάλιασμα 
νά φανη κί μάνα μου 
Φάνηκι κί μάνα της 
Πάλι τήν παρακαλεΐ 
Λός μου κόρημ τού φίλημα 
δός μου τό τ’ αγκάλιασμα 
Έ βγα  - έβγα μάνα μου 
μ’ ένα πνάκι πίτυρα

3. ψές ήταν βραδυά γιά  νάρθω (έπιτραπέζιο)

Ψες ήταν βραδυά γιά νάρθου 
μ’ επιασε ψιλή βρουχή 
τον θεό παρακαλούσα 
γιά νά σ’ εύρου .μοναχή

Κι; ούδι μοναχή σι βρήκα 
κι’ ούδι μί τή μάνα σου 
μί λουλούδια στουλισμένη 
μί τις φιλινάδις σου.
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’Επίσης χόρευαν ιμέ τά λάλήματα ή παιγνίδια (όργανα). ΤΙταν δέ αυτά 
γκάιντα καί αργότερα βιολί, -κλαρίνο κλπ. Μετά άπό τό γλέντι ή νύφη έβαζε 
στό ΐδιο σνί τά άντίδωρα. Πουκάμισο ύφαμένο άπό τήν ίδια, κάλτσες πού έ
πλεξε μόνη της, γιασμάς (μαντήλα) γιά τήν πεθερά πετσέτα τόν' πεθερό, άσ
πρες μσάλις (λεπτό βαμβακερό ύφασμα κεντημένο στις τέσσερις γωνίες πού 
τό φορούσαν οι γυναίκες) δώρα γιά -συγγενείς. Τά έβαζε πάλι ή προξενήτρα 
στό κεφάλι και έπέστρεφαν ατό σπίτι τοϋ γαμπρού. ’Εκεΐ στρώνονταν κα! πάλι 
τραπέζι κα! τό γλέντι 'συνεχιζόταν μέχρι τό πρωί.

4. Στό σπίτι τοΟ γαμπροΟ (έ π ι τραπέζιο)

"Άσπρα μου περιστέρια τής μάγισσας κουρίτσι
κι’ έμορφα πουλιά τής μάγισσας παιδί
στούν τόπου πού θά πάτη μαγεύει τά καράβια
κι 'θά γυρίσητη ' κι δέν άρμινάν
νά γράψου ένα γράμμα μεγεύει κι τις στράτεις
στα φτεοούγια σας κι δέν κουρνιαχτάν,
νά πάτη την ,μανά μου χειριτίσμ-ατα ξ^ίνησα νά πάγου
Να μην της πητει χαθηκα „
άλλα ραβώνια,σα * ι<Μα κι ,
πήρα τ’ ν’ ’Αρμινουπούλα στούν γυρισμό γυριζου
δικαουχτό) χρουνή . πάλι ξαστιργιές.

5. Ν’ουλις βιργούλις εϊντεις δώ (πηδηχτός)

Ν ’ οΰλις βιργούλις εϊντεις δώ νά πάη στή μάνατς αδειανή
δική μ’ βιργούλα δέ ντ’ ίιδώ ΙΧούνει κουρή μου τού σταμνί
παγαίν στή βρύση γιά  νερό Μάνα μου στραβουπάτησα.. "
πάγω και γώ νά πιω νερό ·................... κι’ έπισα κ! του τσάκισα .
νά τής βουλώσου τού νιρό . ζ\έν εϊνι στραβουπάτημα
νά τής τσακίσου τό σταμνί Μόν είν’ άγορουφίλημ-α.

6. Ν’ δξου στοΟ Φιγγοτράκι (Συρτός)

Ν ’ οξου στού Φιγγαρά.,.: Βάϊ αμάν αμάν 
Ν ’ οξου στού Φιγγαράκι στήν άστρουφιγγιά (δίς)
Κάθιτ’ ένα κουράσιου κι’ μοιρουλουγει 
Κάθιτ’ ένα κουρά.;. Βάϊ. αμάν άμάν 
κάθιτ’ ένα κουράσιου κι’ μοιρολογεί (δίς)
Τί κλαΐς, τί κλαΐς κουράσιουμ κ ί μιρουλουγεϊς :
Καλόν έχου στά ξένα στά παντάξινα - . ·
■κι’ ούδί γραφή μου στέλνει* ούδί μουιρουλουγιά 
Κι’ τώρα πού μου στέλνει μαύρα γράμματα 
άν θέλ’ς κόρη μ’ παντρέψου- -θέλεις καρτηρείς■'
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Κ ι5 αν ιθέλς τά μαύρα βάλει κι έλα νά ιμέ βρής
Πήρα τ’ ν’ Άρμινουπούλα πια’ μάγισσας κουρίτς
μαγεύει τίς θαλάσσις κί ιδέν έρχουμι 
Σάν τά κινήσου νάρθου χιόνια κι βροχές 
κι’ άν τά γυρίσου πίσου ούλου ξαίστηρειές.

Τήν Κυριακή στό σπίτι τής νύφης καί τοΰ γαμπρού κρεμούσαν τά δώρα 
τοΰ αρραβώνας σέ σχοινιά. Πήγαιναν ό κόσμος τά έβλεπαν καί γινόταν τό σχε
τικό κουτσουμπουλιό. Μετά τους κερνούσε ή νύφη ζαίχαρωτά καί ρακί (ούζο·)
καί αυτοί εύχονταν: Νά ζήστη. Νά ζήστη.

Τήν επομένη μοίραζαν τά δώρα στους συγγενείς καί στους πραξενητά- 
δες. Ό  γαμπρός 0ά έπρεπε νά πάη στή νύφη τήν άλλη Κυριακή συνοδευό- 
,μένος άπό συγγενείς τής νύφης καί άπό ένα φίλο του. Μετά κάθε Κυριακή 
καί γιορτή πήγαινε μόνος του. Ποτέ δμως δέν έβλεπε τήν μνηστή μόνη ούτε 
καί συζητούσε μαζί της. Ή  νύφη δέν είχε δικαίωμα νά έπισκεφθή ποτέ τό 
σπίτι τοΰ γαμπρού έστω καί σέ ώρες λύπης ή χαράς. ’Έξω νά βγοΰν μαζί δέν 
επιτρεπόταν. Μονάχα στά νυχτέρια καί ιστούς χορούς συναντούσε ό ένας τόν 
άλλον, αλλά καί 'έκεΐ ή νύφη 'θά έπρεπε πάντα νά συνοδεύεται άπό συγγενείς της.

Καλύτερη νύφη ήταν εκείνη πού έγνεθε καί ύφαιινε μόνη της τά προικιά 
της στόν άργαλειό (ή μεταξωτά ή μάλλινα ή βαμβακερά). Γιά νά έτοιμάση 
δμως τά προικιά καί τά δώρα πού θά έδινε στους συγγενείς χρειαζόταν πολλά 
χρόνια. Γ ι’ αυτό ό αρραβώνας διαρκοΰσε ιάπό τρία μέχρι έξη χρόνια, τό 
τελευταίο δέ έφαρμόζετο άπό τούς περισσοτέρους.

Τά κορίτσια άρραβωνιαζόταν άπό 14— 20 χρονών καί τά αγόρια άπό 
18— 21.

’Ά ν έμεναν περισσότερο τά μέν κορίτσια τά άποκαλούσαν μπαμπού·, τά 
δέ αγόρια παππούδες. Μετά δυο - τρεις μήνες ιάπό τόν άρραιβώνα ή πεθερά 
γιά νά γνωρίση τήν νύφη της, έπαιρνε μερικές συγγενείς της καί γειτόνισσες 
καί πήγαιναν μιά Κυριακή απόγευμα σπίτι της, (πήγαιναν νά κεράσουν τήν 
νύφη). Ή  κάθε μιά έβαζε σέ μιά πετσέτα ένα σμίτι '(κουλούρι μαλακό) έβαζε 
πάνω σ’ αυτό ένα τσεντάζι (τουρκικός παράς, τό 1/20 τής λίρας) ή δέ πεθερά 
εβαζε φλουράκι καθώς καί φρούτα τής εποχής.

Μόλις έφθαναν .στό σπίτι τής νύφης κάθονταν δλες μέ τήν ά,ράδα καί 
ή πεθερά πρώτη. Ή  νύφη ήταν υποχρεωμένη νά περάση καμαρωτά - καμα
ρωτά μπροστά ιάπό τήν κάθε μιά νά τίς χαιρετίση. καί φιλώντας τό χέρι τους 
νά πάρη τά κεράσματα. Πίσω ή άδελφή της κρατούσε ένα πανέρι καί τοπο
θετούσε τά δώρα. Τίς κερνούσε ζαχαρούδες (καραμέλλες) συζητούσαν καί κα
τόπιν φιλούσε καί πάλιν τό χέρι τους καί έφευγαν. Αυτό γινόταν μιά - δυο 
φορές τό χρόνο ιδίως στά ισνόρατα (Χριστούγεννα - Άποκρηές κλπ.).

Τά χρήματα αυτά πού μάζευε ή νύφη τό χρησιμοποιούσε γιά νά πάρη
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νήμα - μαντήλια κλπ. ώστε νά περισσεύη τά προικιά της. Στο διάστημα πού 
ήταν κορίτσι άρραβωνιασμένο, έπρεπε νά έτοιμάση δλη τήν προίκα του πού 
άποτελεϊτο ιάπό τά κάτωθι είδη:

1. Π  ο υ κ ά μ ι σ α. Αυτά ήταν 30—40. Μεταξωτά, βαμβακερά είχαν δέ 
καί διάφορες ονομασίες (Μεταξωτά—κλουσμένα κυναρούδια—γηράνια βαμ
μένο ιμέ σκούρο).

2. Κ α φ  τ  ά ν ι α. Ή ταν  τό επάνω φόρεμα. ’Έπρεπε δέ νά εχη :20—30. 
Μάλλινα σκέτα βαμβακερά, μαλλοβάμβακα. ’Έπρεπε δέ νά καί ισάριθμες μπεν- 
τέτες πού θά φορούσε σέ μεγάλη ηλικία. Τό κάθε καφτάνι Ιεπίσης έπρεπε νά 
συνοδεύεται μέ τό ίδιο φουστάνι (είδος σημερινού .φουρού) γιατί τό καφτάνι 
γύριζε άπό κάτω καί τό σκάλωνε αριστερά δεξιά στη ζώνη της καί φαινόταν. 
ΓΙίσω δέ τό καφτάνι ιθά εκαμνε ένα είδος τρίγωνα καί θά φαινόταν καί τό 
σουπάνι (δηλαδή ή φόδρα του πολύ κι’ αυτή έπρεπε νά είναι ανάλογα μέ τό 
καφτάνι).

3. Π  ο δ ι ά. Κι’ αυτή επρεπε νά είναι ιάπό τό ίδιο ύφασμα μέ τό καφτάνι, 
καί τό φουστάνι. Τήν στήριζε ιδέ κι’ αυτήν μπροστά κάτω ιάπό τό ζουνάρι. Οί 
μπιντένες (είδος καφτάνι κι’ αύτό) έπρεπε νά έχουν ιδιαίτερες ποδιές τά λε
γάμενα σ π α ρ γ ά τ  σ ι α  πού κεντούσε ή κάθε κοπέλλα στον αργαλειό. Γιά 
νά κεντίση ένα σπαργάτσι χρειαζόταν 2— 3 μήνες γιατί κεντούσε σχήματα 
Ελληνικού ρυθμού όπως ήταν ό δικέφαλος αετός ή άλλα παρεμφερή σχήματα. 
Σήμερα τέτοια σπαργάτσια δέν υπάρχουν γιατί τά ΐάγόραισαν ώρισμένοι πλού
σιοι γιά κειμήλια.

4. ' Π ε τ σ έ τ ε ς  φ α γ η τ ο ύ κ α ί  π  ρ  ο σ ώ π ο υ, Είχε 2—3 δωδεκά
δες πετσέτες φαγητού, 6— 12 προσώπου καί παρά πολλές πού θά δώριζε τήν 
ημέρα τού γάμου.

5. Ψ  ο υ ιμ ο υ μ  έ σ α λ ε ς. Ειδικά ύφάρματα ΙΌ— 1ΐ2 μέτρα τό καθένα γιά 
νά σκεπάζουν τό \|>ωμί οταν τό πήγαιναν ιστό φούρνο.

6. Μ ι σ ά λ ε ς. 'Τφάσματα τετραγωνικά πού Θά τύλιγαν την προίκα γιά 
νά τήν μεταφέρουν στο σπίτι τού γαμπρού.

7. Γ  ι ο ύ κ ο ς .  Ειδικό ύφασμα γιά νά σκεπάζη τά στρώματα καί τά πα
πλώματα γιατί τότε δέν υπήρχαν ντουλάπες.

8. Π  α π  λ ώ μ α  τ  α. 'Τφάσματα γιά 5—θ στρώματα καί άλλα τόσα τσο
λιά (παπλώματα).

9. Κ ά λ τ σ ε ς .  Πολλά ζευγάρια πού θά έπλεκε μόνη της.
Έκτος άπό αυτά ’έπρεπε νά έχη πουκάμισα γιά τήν πεθερά—πεθερό καί 

στενούς συγγενείς πού Θά δώριζε στο γάμο.

3ον Ε Θ ΙΜ Α  Π Ρ Ο  Τ Η Σ  Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ω Σ  Τ Ο Τ  Γ Α Μ Ο Τ

"Οταν πιά όλα ήταν έτοιμα οί δύο οικογένειες ώριζαν τήν ήμερα τής
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χαράς (γάμου). "Άρχιζε ένα μεγάλοι πανηγύρι. τότε seal’ icftra δύο σπίτια, και, 
διαρκούσε άπό την Κυριακή προ τοΰ γάμου καί τελείωνε ίμιέ'τά δεκαπέντε ημέ
ρες. Τήν '.Κυριακή τό βράδυ οι γονείς τοΰ γαμπρού πήγαιναν στό σπίτι τής 
νύφης νά σπάσουν ψαυμί. (Αυτό ήταν μιά γλυκεία κουλούρα μέ σουσάμι άπό 
πάνω). Ή ταν ή επίσημη ειδοποίηση δτι τήν άλλη Κυριακή θά γίνη ό γάμος.

Τήν ικουλούρ·α αυτή, ένα μπουκάλι ούζο καί ζαχαρωτά τά τοποθετούσαν σ’ 
ένα σιδηρουσύνι (μεγάλος δίσκος) καί τά πήγαιναν (στή νύφη. Έκεΐ τούς πε- 
ρίμεναν ή νύφη .μέ τούς συγγενείς της, μόλις ιδέ έφταναν πήγαινε ό πεθερός 
μπροστά στό εικονοστάσι έκανε τρεις μετάνοιες καί ιμετά έσπαζε τή κουλούρα 
σταυρωτά στό κεφάλι του, καί τήν παρέδυδε στή νύφη. Μετά έστρωναν τρα
πέζι καί μοίραζαν σ’ όλους ιάπό ένα κομμάτι άπό τήν κουλούρα, γιά νά ευχη
θούν τήν καλή ώρα. "Οταν έφευγαν τούς έδιναν τό δίσκο μέ ένα κομμάτι 
κουλούρα καί ένα μπουκάλι ούζο. Τήν Δευτέρα ένας νέος συγγενής καί φίλος 
τού γαμπρού 0ά ιμοίραζε στούς συγγενείς καί φίλους άπό ένα κομμάτι τής 
κουλούρας καί λίγο ούζο καί θά 'έλεγε: (Νά είστε καλεσμένοι). Ή ταν δηλαίδή 
τό σημερινό προισκλητήριο.τΤήν- Κυριακή,' τό βράδυ ιέπίσης ένας συγγενής τού 

.γαμπρού μέ τήν. γυναίκα του θά πήγαινε κουλούρα στόν νουνό (κουμπάρο), 
γιά νά τόν ειδοποιήσουν δτι τήν Κυριακή 'θά γίνη ή χαρά. Αυτός συνήθως 
είναι ό νουνός τού γαμπρού. ’Από τήν Δευτέρα άρχιζε τό Ιδίπλωμα της προί
κας ιάπό τίς φιλενάδες τής νύφης ώστε νά άρα!δ;ιαστή σέ σκοινιά πού δενόταν 
σταυροειδώς στήν σάλα ή στό κελλάρι. Τήν Πέμπτη τά άράδιαζαν καί τήν Πα
ρασκευή πήγαινε ό κόσμος ιτά έβλεπε, κερνιόταν καί εύχονταν νά ζήσουν - νά 
ζήσουν. Έστρωναν μία ψάθα κάτω καί πάνω έβαζαν μσάλες. Τοποθετούσαν 
μσούρις (χωμάτινες σουπιερίτσ&ς) μέ (μπουλγκούρι (σπασμένο σιτάρι) βρα
σμένο καί φασούλια. Τό μπουλγκουρι τό έτρωγαν ιμέ τά χέρια καί τά φασού
λια ιμέ τά χλιάρια (ξύλινα κουτάλια). Οί ευχές έπαιρναν καί έδιναν·. Νά ζή
στη - νά σάς ζήσουν. Ηύχαριστούμει - ηύχ-αριστούμει καί στή σάς τέτιοαεις 
χάρεις. - · ■ V ·, ■-·■'! '· ·- ··.·

Μετά έφευγαν οί ξένοι καί έμεναν μόνο οί στενοί συγγενείς καί οί φίλες 
τής νύφης. Μάζευαν τά ρούχα άπό τά σκοινιά καί τά έκαναν 12—1)5 μποχ- 
τσιαλίκια. Δηλαδή τά έβαζαν μέσα σέ μσάλις (άσπρα πανιά).

. Τό απόγευμα έρχονταν. ό γαμπρός μέ τούς (συγγενείς καί φίλους καί τά 
λαλήματα (όργανα μουσικής Γκάιντα - βιολί - κλαρίνο - ούτι κλπ.) γιά νά 
πάρουν τά ρούχα. (προίκα.)., έφερναν δέ τήν . στολή τής νύφης πού Θά φο
ρούσε τήν Κυριακή. Στήν αυλή τής νύφης: έστηναν τόν χορό ή στό κελλάρι 
ή στή σάλα,' καί αφού τούς κερνούσαν ούζο καί κρασί έπαιρναν οί γυναίκες 
άπό ενα μποχτσιά καθώς καί τήν φορεσιά τού γαμπρού καί μέ χορούς καί 
τραγούδια τά .πήγαιναν στό σπίτι τού γαμπρού. ιΧόρευαν ;καί κεΐ καί έφευγαν 
στά σπίτια τους. Τό Σ άββατο φιλενάδες τής νύφης καί συγγενείς τού γαμπρού 
θ’ άράδιάζαν τά πρόι^ιά στά σκοινιά πού δενάντάν στό σπίτι τού γαμπρού.
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Καφτάνια - φουστάνια - ποδιές κλπ. δλα μέ τήν σειρά. ’Ιδίως την Κυ
ριακή τοΰ γάμου θά περνούσαν δλα τά κορίτσια γιά  νά τήν δουν; Έκαναν καί 
κρυφό κουτσουμπολιό γιά τό προικιό της νύφης καί τήν νοικοκυρωσύνη της.

Τό Σάββατο επίσης ανάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τών οικογε
νειών 'θά σφαζόταν 1—4 αρνιά ή κάί μοσχάρι:

Τό απόγευμα δέ τά όργανα μέ τούς φίλους τοΰ γαιμπροΰ ιθά συνόδευαν 
τό γαμπρό στον μπαρμπέρ (κουρέα). Ό  κουρέας ιεύρίσκετο σέ μιά γωνιά τοΰ 
καφενείου·, δέν είχε δηλαδή άλλο κατάστημα. Έκεΐ λοιπόν έπαιζαν τά όργανα 
καί ξύριζαν τόν γαμπρό καθώς καί τούς άρατίκδις (τούς φίλους του). Έπέ- 
στρεφαν πάλι στό σπίτι καί έτρωγαν.

Τό 'βράδυ γίνονταν οί Γ  ύ κ ν ε ς. Μαζευόταν στό σπίτι τοΰ γαμπρού φίλοι 
καί συγγενείς καί μέ τά λαλήματα πήγαιναν στή νύφη οπου· γίνονταν τό γλέντι. 
Έκεΐ ετοίμαζαν μιά μ,σούρα μέσα στήν οποίαν έβαζαν μιά σκόνη γ ύ κ ν α καί 
ενα αναμμένο κερί στή μέση. 'Ά ρχιζε ό χορός καί ή νύφη μέ τό πιάτο χόρευε 
πρώτη. Μετά τό έπαιρναν οί φίλες της ιμέ τήν ισειρά καί χόρευαν όλες σέρ
νοντας (ήταν πρώτη) τό χορό. Τό γλέντι συνεχιζόταν μέχρι τις πρωϊνές ώρες 
μέ χορούς καί τραγούδια. Τά κεράσματα καί οί ευχές ήσαν άφθονα. Τά κο
ρίτσια διέλυαν γύκνα σέ νερό καί μ’ αυτό έβαφαν κόκκινα τά νύχια τους γιατί 
άλλα καλλυντικά δέν γνώριζαν. Χαρακτηριστικά τραγούδια πού χόρευαν τό 
βράδυ αυτό ήταν καί τά παρακάτω:

ψές ά ργά  ν ’ταργούτσ ικα

Ίφ ές  αργά ν’ τ’ άργούτσικα 
ίψές άργά τοΰ βράδυ 
που τ’ ν’ άμπουρά σου διάβηκα 
κι’ ιάπούν τήν αύλαή σου 
Ιίλέπου τής πόρτας ανοιχτή 
κί τής φουτιάς νά καίη 
Άκσύου τ’ μάννας μάλουνι 
κι’ άνάφιρνει κι’ μένα

άν σέ μαλών γιά με κουρά’ μ 
πές με νά μήν διαβαίνω 
Λιάβιν’ άγόριμ’ διάβινει 
πώς ήσαν μαθημένους 
’Αγάπη θέλει φρόνησι. 
θέλει ταπεινουσύνη 
ιθέλει ματάκια χαμηλά 
νά χαμπηλοκυτάζουν.

8. Δώ στούν ά π ά ν  τοΟ μ α χα λά  (χορός πηδηχτός)

Δώ στούν άπάν’ τοΰ μαχαλά Κάπα— Λάμδα1— Δέλτα— Ξί 
στούν άλλόυν παοακάτου γιά Κάπα καί γιά Λάμδα.

Νίκι’ αγαπούσα μιά μικρή 
ν’ άξίνη νά τήν πάρου 
Κι’ αύτ’ άξινει καί πλάτεινει 
κι’ άλλουν καλόν ΐπήρει 
κι μένα ιμί ξιαπάργιασει 
σάν καλαιιιά στούν κάμπου

Βάνου φωτιά ιστήν καλαμιά 
κι καίει ή. κάμπους οΰλους 
κί καίγουνται οί λεμονιές 
πού κάνουν τά λιμάνια 
Κάμνουν λιμάνια πράσινα 
τά φύλλα σιρματέΐνα
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"Οποιους τά κάψει, κόβιτει αγάπη δέν κιρδαίνει ■>
κι’ οποίους τά φάει πηιθαίνει Ν ’ ιέγώ άς τοΰ κόψου κι’ άς κουπώ
Κι’ οποίους τοΰ προυτουμύρισει τοΰ ψάγου και άς πΐ'θάνου.

9. Σαββάτου βράδυ γιά  Ρινουπούλα μου

Σαββάτου βράδυ γιά Ρινοπούλα μου 
,μι ιδκυχνουν οί, γονείς ιμου 
Ά πό τό σπίτι μου κι’ άπό τή γειτονιά μου 
Μέρους δέν ηυρα χουριό νά ξενυχτήσω 
Βρίσκω ενα δενδρι ιστόν κάμπου Κυπαρίσιο 
;κείνο μοΰ ιμιλεΐ κείνο μοΰ μιλάει 
Ξένιμ’ ξέζεψει, ξένιμ’ τί δέν ξιζέφεις 
Νά κί ,ρίζα μου κί δεσι ν’ τ’ άλογου· σου 

Νά κί κλώνους μου κί σκάλουσ’ τ’ άρματά σου 
Νά κι’ ίσκιους μου κι’ πέσει κί κοιμήσου 
Κι’ αΰριον του πρου τοΰ νοίκι σου γυρεύω 

’Άκουστι θιέ κί γή μή τοΰ φδιχτήσει
ώς κι’ ενα δενδρι τοΰ νοίκι μοΰ γυρεύει
Βρε αχάριστη τί νοίκι σοΰ γυρεύου
Μιά σταλιά νιρό στην ρίζα μου νά χύσης.

10. ’Αφέντης μου κάνει χαρά (Σταυρωτός)

’Αφέντης μου κάνει χαρά Κάλισαν ίννιά χουριά
Μπασιραμαντίκ—'μπασιραμαντίκ κί ιδεκαπέντι κάστρα
Χαρά κί πανηγύρι κι’ κάλισαν κι’ μένανε
Σύριτζα βαρυαντυμένη που μ’ εχει μάναμ’ ένα νε
Γιάννη Τσάρη Γκαχουμένη

11. Γ ιάνν’ς τοΰ χουρό μούρ Αίμουνιά (Σταυρωτά)

Γιάνν’ς τοΰ χουρό μούρ Λιμουνιά Σφάξιμ’ ιμπαμπάμ μούρ Λιμουνιά
Γιάνν’ς τοΰ χουρό τούν εσυρνει Σφάξιμ’ μπαμπάμ κι’ σκότουσιμ’
Λιμουνιά τούν καμαρών’ ει) Πάλι τού Γιάνν’ θά πάριου
Λιμουνιά μου καραγκιόίζα Λιμουνιά μου καραγκιόζα

4ον Τ Ε Λ Ε Τ Η  Τ Ο Υ  ΓΑ Μ Ο Υ

Τήν Κυριακή, τό πρωΐ ό γαμπρός φοροΰσε τό γαμπριάτικο κουστούμι,
δώρο τοΰ πεθερού (σαρίκα - πκάμσου - γιλέκου - σαλταμάρκα - βρακί - κάλ
τσες - παπούτσια). Άφοΰ τόν κάπνιζαν ιμέ καλά λουλούδια, πήγαινε στήν 
εκκλησία.
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Μετά τό τέλος της θείας Λειτουργίας, ό παππάς διάβαζε τή «σχετική 
ευχή καί (μετά πήγαινε ατό «σπίτι, δπου τόν π&ρίμεναν φίλοι, «συγγενείς καί 
όργανα, γιά νά παν νά πάρουν τή νύφη (οί γάμοι γινόταν μετά τή θεία λει
τουργία) .

Τ ’ αδέρφια καί 2 - (3 φίλοι τοΰ γαμπρού, ήταν πάνω «σέ άλογα καί πή
γαιναν μπροστά. ΙΙίσω τά όργανα —  ό γαμπρός ιμέ τούς φίλους καί συγγε
νείς. 'Η  όλη πομπή πήγαινε πρώτα στο (σπίτι τοΰ κουμπάρου. Ό  Νοΰνας 
(κουμπάρος) ήταν έτοιμος. Είχε ετοιμάσει όμως καί τό Μπαργιάκι. Αύτό 
ήταν ένα ψηλό καλάμι καί πάνω είχε ένα «σταυρό. Επάνω· «στο σταυρό είχαν 
μήλο ή ρόιδο. Τό στόλιζαν άκόιμα ιμέ πατλάκες (ψημένα ξηρά καλαμπόκια) 
πού τις περνούσαν σέ κλωστές. "Ενα μεγάλο μαντήλι κόκκινο καί άσπρο·, μέ 
κρόσια καί μπομπόνια γυαλιστερά κίτρινα, κρέμονταν άπό τό σταυρό. Τό 
μπαργιάκι τό «έπαιρνε, ένας νέος καί προηγείτο τής όλης πομπής. * Αφού πα- 
ρελάμβαναν καί τόν κουμπάρο, κατευθύνοντο στο σπίτι τής νύφης καί πάλι, 
μέ χορούς —  τραγούδια καί λαλήματα (όρ«γ«ανα μουσικής).

Οί καβαλάρηδες άρχιζαν τό τρέξιμο, ποιος θά φτάση πρώτος ν’ όναγ- 
γείλη τόν ερχομό τού γαμπρού, νά πάρη δώρο άπό τή νύφη, μά καί νά πάρη 
τό άσπρο μαντήλι, πού ήταν ισκαλωμένο στο πιο ψηλό κλωνάρι της μουριάς. 
Αύτός πού τό έπαιρνε ήταν παλληκαράς καί τ ’ άλογό του άξιο. Στο μεταξύ 
έφτανε καί ή πομπή μέ τό γαμπρό.

5. Σ Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι  Τ Η Σ  Ν Υ Φ Η Σ

Ή  νύφη, άπό τό πρωΐ ετοιμάζονταν. Οί φίλες της τής φορούσαν τή 
στολή πού τήν Παρασκευή τής έφερε ό γαμπρός. ('Καφτάνι —  άτλάζένιο ή 
μεταξωτό —  πουκάμισο —  ποδιά —  κάλτσες —- παπούτσια —  μαγλίκα —  
πέπλο πυκνό γιά νά μην φαίνωνται τά χαρακτηριστικά της —  τέλια καί κορ- 
δέλλες μπροστά καί πίσω, καθώς καί ντούμπλα (χρυσό νόμισμα) μέ τά φλου
ριά. Καθόταν πάνω σε άσπρο μαξιλάρι, πού τό «είχαν τοποθετημένο σέ μικρό 
κάθισμα, «στή γωνία τού δωματίου. Στο μεταξύ οί «φιλενάδες της έστηναν χορό 
καί περίμεναν τό συμπεθεριό. Σπάζαν καί μιά «κουλούρια πού την είχαν άπό 
τό Σάββατο έτοιιμη. Τήν σπάζαν δέ πάνω «στο κεφάλι, κυττάζοντας πρός τό 
εικόνισμα. "Ενα άπό τά τραγούδια είναι :

12. Αέν έχου πουλί πού ψύλαγει

Λέν «έχου πουλί πού φύλαγει ξισκανδαλίσκει τού κλουνί
χειμών’ (α) κι’ καλοκαίρι κι’ φεύγει τού πουλάκι
του τάϊζα τή ζάχαρι κι’ πήρα τήν ίξάβιργα
τού πότιζα τού μόσχου πήγα νά τού γυρίσου
κι’ «άπού τούν μόσχου1 τούν πουλύ Γύρσει πίσου πουλάκι μου
κι’ άπού τή μυρουδιά του κι’ όλα σιά τή μένα.
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Κι’ όταν φαίνονταν, τό συμπεθεριό τραγουδούσαν:
13. Ίσεΐς κινούργοι φίλοιι 

κινούργοι συμπηθέροι 
κουντουκαϊτέρ wm 
νά χειριτής ή νΰφη 
τή μάνα, τοΰ μπαμπά της 
τ’ αδέρφια, τά ξαδέρφια 
κι’ τους καλούς γειτόνους.

’Έφταναν οί συμπέθεροι φωνάζοντας ιέ - ε. - ιε - ε - ε, ήχου - χου - ου. 
Τούς καλωσώριζαν καί οί μεν γυναίκες έμπαιναν μέσα, χαιρετούσαν τή νύφη, 
τής έδιναν χρήματα καί έλεγαν τήν ευχή: (Νά ζήστη, νά γηράστη κι’ ενα 
γκάτζιιου ιάσπρου ν’ αγοράστη (άσπρο γαϊδούρι). Τώρα πιά ήρθε ή στιγμή 
πού ή νύφη 'θά άποχαιρετήση τούς δικούς της* γονείς, αδέλφια, συγγενείς. 
Ό  αποχαιρετισμός γινόταν στό κα'τώφλι τοΰ σπιτιού. ’Έμπαιναν στήν αράδα 
δλοι καί ή νύφη έκανε τρεις φορές σχήμα (.είδος μετάνοιας), φιλούσε τό 
χέρι, καί αυτοί τής έδιναν 'χρήματα. Οί φιλενάδες της δέ τραγουδούσαν:

14. Σήμερα μαύρος ουρανός πώς δέ μ’ είχες παιδί σου.
σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα ξεχωρίζεται . ----------------
μάνα καί (Θυγατέρα Περπάτα νύφ’ περπάτησε
Μάνα μ’ μαλίμ τό χέρι σου πώς περπατούσες πρώτα
δός μου κι’ τήν ευχή σου κι’ ή πεθερά σέ καρτερεί
καί πές πώς δέ μ’ ανάθρεψες στής εκκλησίας την πόρτα.

"Οταν τελείωνε δ αποχαιρετισμός, θά 'έπαιρναν τή νύφη δυο κορίτσια 
τοΰ κουμπάρου καί θά καθόταν μαζί στό αμάξι πού το οδηγούσαν 'βόδια ή 
αγελάδες. Τό αμάξι ήταν σκεπασμένο μέ ψάθα, πάνω στήν όποια έρριχναν 
δύο ωραίες τσέργες (κουβέρτες υφαντές). Τό είχαν δέ στολίσει μέ πολλά 
λουλούδια τής έποχής. (’Ιδίως χρυσάνθεμα, γιατί οί γόμοι γινόταν φθινό
πωρο καί χειμώνα, ώς έπί τό πλείστον, πού δέν είχαν γεωργικές δουλειές). 
Σχηματιζόταν ή πομπή, τό μπαργιάκι —  οί καβαλάρηδες —  τά όργανα —  
ή νύφη, ό γαμπρός μέ τούς συγγενείς καί φίλους. Τότε οί φιλενάδες τής νύ
φης τραγουδούσαν.

15. Τήν-πήραν (ε) τή νύφη μας . 
σιαποΰ τήν προβουδίσαν 
στή βρύση γιά κρύου νερό 
Νά μην άργήσης νύφη μου 
νά μην άργήσης κι’ νά ριθής 
Καλέ άς αργήσω κι’ άς δέ ρθώ 
τήν πέρδικα ήρθα γιά νά διώ 
τήν πέρδικα κι’ τούν αητό.
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6. Π Α Ρ Α Λ Α Β Η  Τ Η Σ  Ν Τ Φ Η Σ

Τήν α>ρα που ξεκινούσαν γιά τήν εκκλησία, ή (μητέρα τής νύφης τήν 
ερραινε ιμέ ρύζι ή βαμβακόσπορο·, <σημάδι ευτυχούς 'δρόμου γιά τή νέα της 
ζωή. (Αργότερα καταργήθηκιε τό αμάξι κα! ή νύφη πήγαινε πεζή κα! -σέ 
ολη τή διαδρομή έπαιζαν τά όργανα —  τραγουδούσαν οίι νέοι κα! οι νέες 
κα! χόρευαν 'συγχρόνως). 'Ό ταν έφθαναν ιστήν εκκλησία έτρεχαν -όλα τά παλ- 
ληκάρια κοντά στή νύφη, έβγαζαν τις σιαρβέτ-ες (ύφασμα μαύρο υφαντό αρ
κετά μακρύ) άπό τό κεφάλι, τις άνοιγαν κα! τ!ς έβαζαν γύρω άπό τή νύφη 
γιά νά μήν 'φαίνεται, μέχρι νά μπή -στήν εκκλησία, ενώ συγχρόνως έρριχναν 
πυροβολισμούς κα! φώναζαν ε - ε - 'έ - έ.

7. Ε Π ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Η  Ε ΙΣ  ΤΟ  Σ Π Ι Τ Ι  Τ Ο Τ  Γ Α Μ Π Ρ Ο Τ

Μετά τή στέψη, ή νύφη .παραδίνονταν άπό τόν παππα στον γαμπρό γιά 
νά τήν όδηγήση στο σπίτι του, όπου τούς περίμεναν οι γονείς του γιά νά τούς 
υποδεχθούν. Έπι-στρέφοντας, δ χορός κα! τά τραγούδια, οι πυροβολισμοί και 
τά χού - χού - χού - ε - ε - ε - ε αντηχούσαν σ’ ολη τή συνοικία. "Οταν έ
φτανε ή πομπή στήν αυλή τού γαμπρού, τότε οί -φιλενάδες τής νύφης τρα
γουδούσαν:

16. "Εβγα - έβγα Μάϊκου (μητέρα) 
έβγα νά δής τό γυιό σου 
πού φέρνει μιά πιρδίκα 
πιρδίκα μυρωμένη 
στά κόκκινα ντυμένη
στά γαλάζια ζουσμένη

Στήν πόρτα τού σπιτιού περίμεναν τά πεθερικά της κα! χαιρετούσε πάλι 
κάνοντας τρεις μετάνοιες. Ή  πείθερά τούς ράντιζε μέ ρύζι ή βαμβακόσπορο, 
κα! δ πεθερός μέ μιά πετσέτα θά ώδηγούσε τήν νύφη -στον δντά (στο υπνο
δωμάτιο τών νεόνυμφων). ’Εκεΐ .σέ μιά γωνιά τού -δωματίου στεκόταν όρθια 
γιά νά περάσουν ο! συγγενείς τού γαμπρού κα! οι φιλενάδες της νά τήν χαι
ρετήσουν. Έ ν  τώ μεταξύ θάρχιζε ή προετοιμασία γιά τό γεύμα πάνω στή 
σάλα ή στο κελάρι τού -σπιτιού, στροδνονταν -ιδιαίτερα υφάσματα πού τά εί
χε ή νύφη ύφάνει κα! κεΐ πάνω τοποθετούσαν τό φαγητό μέ μσούρες (χωμα
τένια βαθιά πιάτα), πού άποτελεΐτο -άπό κρέας μοσχαρίσιο, άρνικό ή κα! χοι
ρινό -μέ μπουλγκούρι (σπασμένο σιτάρι) ή λάχανο. Σέρβιραν -δέ κα! άφθ-ονο 
κρασ! πού πολλές φορές τό είχαν φυλαγμένο άπό πολλά χρόνια. Μετά τό 
φαγοπότι θάρχιζε τό γλέντι κι’ δ χορός πού -θά -εξακολουθούσε ώς αργά τή 
νύχτα. Ό  χορός δέ, ιθά γινόταν ή μέ τά ιλαλήμ-ατα (όργανα) ή μέ τραγού
δια, χωρίς πολλές φορές νά λείπη κα! ή γκάϊντα. Έ ν τώ μεταξύ ή νύφη, δταν
χόρευε τό συμπεθεριό, έβγαινε -μέ τά δώρα κα! -δώριζε τούς συγγενείς κα!

11
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φίλους τοΰ γαιμπροΰ, σκαλώνοντας αυτά 'στους ώμους τους, ήσαν 'δέ ολοι υπο
χρεωμένοι νά χορέψουν φέροντας τά δώρα στους ώμους τους. 'Όποιος έσερ
νε τό χορό, πέτου σε στους όργανοπαΐκτες κέρματα (ιχρήματα) καί εκείνοι 
φώναζαν τζιάμπα —  τζιάμπα απ’ τή χαρά τους, γιατί αυτά ήταν τά επί 
πλέον τής συμφωνίας χρήματα. Τό γλέντι κρατούσε μέχρι αργά τή νύκτα, 
μέ χορό— κέφι καί τραγούδια, τόσο χορευτικά όσα κι’ επιτραπέζια.

17. Πού θά πάτη σ ε ίς  κουρτσούδια  (σταυρω τός)

Που θά πάτη σείς κουρτσούδια 
θά πά νά μάσουμι λουλούδια 
νά τά δώσουμ(η) τοΰ μπασιάκουμ’ (γαμπρό) 
νά τά <βάλη στήν τσιαλμάτατ (σαρίκι).

18. Π α λληκά ριαμ ’ άντρουμένα  (πηδηχτός)

Παλληκ άρ ιαμ’ άντρουμέν α 
τί στέκεστε ι πικραμένα 
ένα τ’ άλλου διαλιγμένα 
τά ντουφέκια κουρντισμένα 
τά σπαθιά ξεγυιμνουμένα

Τοΰν αφέντη σας τούν πήραν 
κι’ τοΰν παν μακρά στά ξένα 
Βόϊβουνταν κι’ χαζνατάρην 
νά ούρίζ’ τούν κόσμουν ουλουν 
νά οΰρίζ’ κι’ τά πιδιά του.

19. Λέν σα ρανταπέντε Κ υριακές (συρτός)

Λέν σαρανταπέντε Κυριακές 
κι’ δεκουχτώ βδουιμάδιες 
Λέν δέν είδα τοΰ Γιαρέντη μου 
νά διάβη, νά πιράση 
Ίψ ές αργά ντ’ άργούτσικα 
Ίψ ές αργά ν’ τού βράδυ 
διαβαίνει κι’ πιρνάει 
Μάναμ’ νιρό δέ ν έχουμε ι 
πόψι κι’ τί θά πιούμι 
άρπάζ’ κουρί τοΰ ιμαστραπά 
στή βρύση κατιβαίνει

κι’ 'βρίσκει τοΰ Γιαρέντη της 
στή βρύση νά κοιμάτη 
Παίρνει νιρό στοΰ στόμια της 
γιά νά τοΰν ξιαγρυπνήση 
Κι’ μάνα του προέβαλλει 
που παν’ π’ του παραθύρι 
Μουρή ισκύλα ιμ’ μουρή οΰβρό μ’ 
τ’ έχεις που τοΰν ή γυιό -μ’
Θάν εΐνι γυιό σου. κανακάρης 
κάμει συντούκι άπού καρα- 
βάντουν κι’ κλείιδουσέ τουν.

20. Σ τής Π α ναγιά ς του μ α χα λά  (συρτός)

Στής Παναγιάς τοΰ μαχαλά 
στής Παναγιάς τίς μέρες 
έκεΐ κλήμα έφύτρωσε 
κλήμα ήταν φυτρουιμένου 
κλήμα μου ποιος σέ φώτιψει 
κι’ ποιος θά σί κλαδέψει, 
κάνει σταφύλι, ραζακί

κι’ τοΰ κρασί βαμμένου 
όπιους τοΰ κόψει, κόβιτει 
κι’ όποιους τοΰ φάει πιθαίνει 
τκι’ δπιους τοΰ πρωτουμύρισει 
αγάπη δέν κιρδάει,
Νά τόχιει πιή κι’ ιμάνα μου 
νά ;μή έ'χ’(ει) κάνει κι’ μένα
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Κ ί Λ , 9 V 5 3\ ί ,ι αν μ εκαμη κι αν ,μ εσρτψει 
κι’ μούδουσε στά ξέτα 
ξένες μοΰ πλαίν’ τά ρούχα μου 
ξένες τά σκαματίζουν 
τά πλαίνουν ιμιά τά πλαίνουν δυο 
τά πλαίνουν τρεις κι’ πέντε

στήν τρίτη δμους τή φουρά 
δέν 'θέλσει νά τά πλΰνη 
πάρει ξένημ’ τά ριοΰχα σου 
κι’ πάντα στή μάνα σου 
’Ά ν είχα μάνα κι’ αδελφή 
δέν '0άρχου;μαν σί σένα.

21. Ή τ α ν  π έντι έξ ν τα ΐδε ις  (σταυρω τός)

’Ή ταν πέντι έξ νταΐδεις 
μπρε, μιπρέ, μπρε, πέντ’ έξ νταήδεις 
χά, χά, χά, πέντ’ έξ νταήδεις 
βρήκαν ένα ικουφιου δέντρου 
εΐχει μέσα κουκου β άγε ις

έκατσαν κί τις μοιράσκαν 
αλοι πήρατ1 άπού δύου 
Τοΰ Γιαννάκ’ τούν δάσαν μία 
Γάνιασει κι’ δέν τήν πήρει

22. Σ ο υ π ά σ ιτε ι σ ιγήσ ιτει (ταπνό)

Σουπάσιτει, σιγήσητει 
γιά βγήτι άφουγκραστίτει ■ 
νά δήτι τί μάς γίνικει 
φέτους τοΰ καλουκαίρι 
Πατήσαν κμέβδεις στά χουριά 
κι’ στή μεγάλη τ’ χώρα 
πήραν μανάδεις κι’ πιΐδιά 
κι’ πηθηρές κι’ νΰφεις 
Πήραν τήν κυρ Γιαννάκινα 
τήν πρώτ’ τήν τσιιουρμπατζέϊσα 
Ξυπάλτη τήν περπάτησαν 
στά χιόνια κι’ στά μπούζια 
Περιπάτα κυρ Γιαννάκινα,

στά χιόνια κι’ στά μπούζια 
μέρ’ τ’ άσήμνια σι βαραίνουν 
μέριμ’ τά μπιλιτζίκια 
Κι’ άν σί βαραίνουν τά φλουριά 
κι’ άν σί 'βαραίνουν τ’ άσπρα 
Δέ μί 'βαραίνουν τ’ άσπρα 
Μόν’ μί βαραίν’ τ’ άντρούμ’ καϋμός 
κι!’ τοΰ πιδιούμ’ ή πόνους.
Τούν άντρα μου τούν σκότουααν 

. μπρουστά στήν όμπουρά μου (πρό
σοψη τοΰ σπιτιού) 

κι’ τοΰ πιδί,μ’ τοΰ έσφαξαν 
πάνου .στήν αγκαλιά μου.

23. Σ α ρ ά ντα  παλληκάρ ια  κι ένας γηραντάκους

Σαράντα παλληκάρια κι’ ένας γηρουντάκους
έκατσαν κι’ μιτρώνταν ποιος θά πάρ’ τ’ Μαρία
τ’ Μαρία τήν καραγκιόζα κ’ έπισει στού γέρου
κι’ τήν πέρν’ ου γέρους κι’ τήν πάει στ’ αμπέλια
τής έκανει κρεβάτι - κρεβάτι γιά νά κοιμάτη.
κι’ άπουκαιμήθκ’ ού γέρους, σηκώντει Μαρία
πηγαίν’ (ει) στά παλληκάρια
κι’ ξυπνάει ού γέρους κι’ ρουφάει τή ιμίξαιτ’
κι’ σφουγγίζ’ τά γένιατ’
κι’ ρουτάει τ’ αηδόνια κι’ πιτροχιλιδόνυα
μήν εΐδιατη τ ’ Μαρία τ ’ Μαρία τήν καραγκιόζα.
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24. Ή  Τ σουρτσουλιάνους στήν κουπρά (συρτός)

Ή  τσουρτσουλιάνους στην κουπρά Είχει χυλιάδεις πρόβατα1
βγήκε ι γιά ν’ άγαιπήση κι’ ιδυό χιλιάδεις γύδγια
τούν εΐδιει άλπού κι’ γελάσει Είχει κι’ έναν παλιάλουγου
κι’ κότα χαχανίσκει κι’ κείνους ψουριασμένους
Τί εΐδιεις Άλπού κι’ γέλασεις Τ ’ δνα τ’ αύτίτ’ ήταν κουφό
κ! κόττα χαχανίσκεις κι τ’ άλλου δέν κυτούσει
Είδια τοΰ χάρου καν’ χαρά Τ ’ δνα τοΰ πόδτ’ ήταν κουτσό
κι’ κάλισει κι’ μένα κι’ τ ’ άλλου δέν πατούσε ι.

25. Κάτου στ* βατσνιας τή ρ ίζα  (σταυρω τός)

Κάτου -στ’ βατσνιας τή ρίζα φωνάζει κι’ τά πιδιά της,
κάθονταν κυρά μας Ά νίκα παντρειά ζητάει καρδιά μου
έ'βγανει τή μαμουλίκατς τσύτηνα τήν άβδουμάδα.
ξέπλιγει κι’ τά μαλλιά της

26. Ν δμαν μηλιά  στοΟ Γ α λ α τά  (τοϋ τραπεζιοϋ)

Νάμαν μηλία -στού Γαλατά *Άχ νά κάμναν ιακάλα ν’ άνηβώ
Έ ρ  Γαρουφαλιά ιστήν Πόλη ’Έ ρ -στήν πιό ψηλή κουρφίτσα
5Έ ρ νάμαν κι’ ένα ψηλό δεντρί Έ ρ  νά διώ τήν -Πόλη πώς καίγητει
μώρ στήν άκρα τής θαλάσσης. τήν Προΰσα πώς ριμάζει
51 Αχ νά .πότιζα τή ρίζα του ’'Ερ νά διώ τοΰ Τούρκου τ’ άλουγου
’Έ ρ ν’ άξίνουν οι κουρφάδεις τ’ τοΰ Γάλλου τοΰ γαλόνι.

8. Τ Α  Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Ο Τ  Γ Α Μ Ο Τ

Τήν άλλη μέρα γινόταν (ή Δευτέρα). Πολύ πρωι μαζεύονταν ατό .σπίτι 
τοΰ γαμπρού συγγενείς και -φίλοι ντυμένοι καρναβάλια καί ό καθένας έφερνε 
άπό ενα πιάτο μέ -διάφορα γλυκά γιά τή νύφη. ’Έλεγαν διάφορες φράσεις, 
πού δέν επιτρέπεται νά γράψουμε.

Στό μεταξύ ό πειθ'ερός καί ή πεθερά πηγαίνουν στό υπνοδωμάτιο τών 
νεόνυμφων, νά διαπιστώσουν άν ή νύφη ήταν παρθένα. ’Ά ν  πράγματι ήταν, 
τότε ερριχναν -στό κρεβάτι χρήματα καί γνωστοποιούσαν τό σπουδαίο αυτό 
γεγονός μέ ένα πυροβολισμό. Τότε έρχονταν δλοι bit ισυγγενείς καί έρ-ρεχναν 
καί αυτοί χρήματα στό κρεβάτι. Ή  νύφη έπαιρνε μία πετσέτα καί μία στά
μνα καί έρριχνε στον πεθερό της νερά νά πλυθή. Κατόπιν άρχιζε καί πάλι 
τό γλέντι μέ όργανα καί τραγούδια.

27. Κάτου στ* Μ παρμ πα ριάς τούν κάμπου (συρτό)

Κάτου στ’ Μπαρμπαριάς τούν κάμ- τά μυρμήγκια πανηγύρι
που κάλισαν κι’ μένα νουν ου

τά ψαρούδια έχουν χάρι κάϊκιουσα κι’ γώ δέν πήγα
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τί νά ντύσου τί νά βάνου 
πκάμσου δέν είχα νά -βάνου1 
νταίνου τονα νταίνου τάλλου 
νταίνου του μπαμπάμ τ’ σιαλβάρ’ 
άντα βγ αίνου κι’ άγναντεύου 
ού λαγός λαλάει τη λύρα 
κι’ αλεπού το τεμπελέκι

κι’ ή σκαντζόχοιρους ή σγούρους 
καν τ’ χειλώνα μ'ι τού μάτι 
Έ λα  βράδυ στού κριβάτι 
νά φιλήσης μαύρου- μάτι 
κι’ τσιμπουρ ιααμένου λάκρου- (σβέρ

κος)

28. Τί νά κάμου έρημους (σταυρωτός)

Τί νά κάμου έρημους 
μί τή γυναίκα πώχου 
του Γηνάρ και τού Φλιβάρ 
μί προυβουδάει στού θέρου 
θέριζα ξιθέριζα, 
ούλου βρουχές κι’ χιόνια 
κι’ άν τά τού θυμώνιαζα 
ούλου κρουσταλλάκια 
Κίνησα κι’ γώ καϋμένους 
νά πάνου 'σπίτι 
βρίσκου τή νοικουκυρά 
πού μαγειρεύει 
Λαγούς, περδίκια έψηνε 
κι’ ιμπουλντουριΐζίνια

μου

άπλουσα κιι’ γώ κομμένους 
σά νοικοκύρης 
σκών τού -σιδηρόφκιαρου 
μί χπάει μιά ιστού χέρι 
άν τάχου γώ τούς φίλους 
νά μην παραπλώνεις 
νά τού κουτσουχούλιαρου 
μέσ’ τήν κουτσιουκάλάθα 
νά τού ξηρουκόμματου 
μέσ’ την κουτσιουκάμαρα 
νά τού ντουμπουλόγαλου 
μέσ’ του κουτσιουτσούκαλου· 
φάει κι’ ντιρλίκουσι σκάσει κί πέσει.

29. Κλαΐν οί Φράκτες γιά  πουλιά (πηδηχτό)

Κλαΐν οί φράχτες γιά πουλιά 
κι’ οί βατσνές γι’ αηδόνια 
κλαίει κι’ ένας νιούτσικους (νέος) 
γιά μιά βουλγαροπούλα 
πώχει τά χίλια πρόβατα

τά πεντακόσια γίδια 
σκυλιά νά φαν τά πρόβατα 
κι’ λύκους τά κατσίκια 
άρα κατάρα ισδίνου γέμ’ 
βουλγάρα νά μην πάρης.

30. Σήκου κυρά νύφ’ ιμ’ δτ’ εφιξει 
πότι θά ζυμώης ιίννιά ψουμνιά 
κι’ 0ά φουκαλίσης ίννιά μαντρά 
κι’ θά προιβιουδίσης ίννιά μουσκού 
Μέρα νύχτα πιρπατούσα 
μι’ τ’ άστρί μί τού φιγγάρι 
μί τή. ροκά στού ζουνάρι.

31. ΠιΘηρά πρός πιθηρούδα (συρτός)

ΠιΟηρά προς πιθηρούδα 
άνιβαίν’ στούν πύργου άπάνου 
κι’ Ιδέν θέλι νά κατέβη 
κι’ τής τάζουν τού πουκάμσου

κι’ δέν θέλι νά κατέβη 
κι’ τής τάζουν τή μισάλα 
κι’ δέν Θέλ’ νά κατέβ’ 
κι’ τής τάζουν τού σπαργάτση
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κι’ δέν θέλ’ νά κατέβ’ 
κί τής τάζουν τή νύφη 
άρχινάει νά κατιβαιίν’ 
πΐ'θηρά απ’ τή χαρά της 
τσ’ ήριθη γιά νά κατουρίση 
ιμέσ’ τή μέσ’ τοΰ Μισουχώρι 
σκών τά «σπίτια σάν καράβια

32. Πιθηρά πρός

ΙΙιθηρά προς πιιΟηρούιδα 
βράσει μας φαγί νά φάμη 
στού μικρό τοΰ καζανούδι 
άπού παίρν’ πουιλύ κι’ λίγου 
όπου ποοίρν’ πέντι γη λάδια 
κι’ τοΰ μπάσι τοΰ ντανάδι 
έκατσι ,κί νύφ’ νά φάγη 
τό ν’ τοΰ δάντιτς δέν άρτήθκει

33. Α φ έν τη ς  μας

’Αφέντης μας κάνει χαρά 
μπαισιαραμαντίκ - μπασιαραμαντίκ 
χαρά κι’ πανηγύρι 
σίριτζα βαριά ντυμένη.
Κάλισαν κι’ ίννιά χ ούριά 
μπασιαρ αμαντίκ - μπα σ ι αραμα ντίκ 
κι’ δικαπέντι κάστρα

34. Μ έσα σ τ’ μές στήν

Μέσα στ’ «μες στήν Ίντιρνέ 
βάνει κόρη κι’ λούζετε ι 
κι’ μάνα της τήν έπλυνε ι 
ξήντα κουαούδεις τν’ εφκιανει 
ξήντα ρουμπιέδιεις τν’ εβανει 
κι’ γιά νιρό τήν εστειλνει 
Κανένας δέν τήν σταύρουσι 
τοΰ τσιουμπανάκι τή 'σταύρουσι

κί τά τζάκια σάν μπαράκια 
ήταν ένα κουτσουμύλι 
κι’ άρχισε νά λουγιουρνάει 
ντιμυρτζής άπ’ τή χαρά του 
περ’ τοΰ σνίκι στοΰ κιφάλι 
τοΰ σεπέτι στν’ αμασχάλη.

Π ιθηρούδα (συρτός)

π υθη ρ ά προαπιθ ηρούδα 
βγάλει μας κρασί νά πιούμη 
στού μικρό τοΰ βαριλάκι; 
πού παίρν’ πουλύ καί λίγου 
πού παίρν’ διακόσια μέτρα 
Πήρη γιά νά πιή κι’ ή νύφη 
τό ν’ τοΰ χείλι της δέν β,ράχκει

σίριτζα βαριά ντυμένη 
Γιάννη τσάρι γκαζουμένη.
Κί κόλισαν κι’ μένα,νι 
ιμπασιαραιμαντίκ - μπασιαραμαντίκ 
πού μ’ εχιει μάναμ’ ένανε 
σίριτζα βαριά ντυμένη 
Γιάννη τσάρι γκαζουμένη.

Ίν τ ιρ ν έ  (Ά δρ ιανούπολη)

κρύου νιρό τής γύρηψει 
κρύου νιρό δέν τούδουσει 
τοΰ μαχιράκι τ’ έβ γαλε ι 
κι’ ιστήν καρδίτσα τς τόβαλει 
λιανά κουμμάτια τ’ ν’ έφκιασει 
κι’ στού μαντήλτ τήν έμασει 
κι’ στ’ μάνα της τήν ε'στειλει.

κάνει χαρά  (πηδηχτός)

Ένώ δλοι διασκέδαζαν .στο σαλόνι ή στο κελάρι ή στήν αυλή, οί πιο γε- 
,ρόντισσες απομόνωναν τόν γαμπρό σ’ ένα δωμάτιο καί τοΰ τραγουδούσαν διά
φορα τραγούδια. Δέν τά γράφουμε, γιατί τό περιεχόμενό τους είναι πολύ σό
κιν. ’Αναφέρουμε μόνον1 ένα μέρος άπό τό παρακάτω τραγούδι:



ΛΑΟ ΓΡΑΦ  I :Κ Α ΣΟ ΥΦ Λ ΙΟ Υ 167

35. ’Ά χ ! δέ σ'ι παυτώ γαμπρέ 
πώς τά πέρασις Ιψές; 
σί πίσταισι άνήψουρους 
σί κούρασι τοΰ μινουπάτ;
Ή ταν νύφ’(η) μας στρουμπουλή;
ήταν κι’ ζουμι.ρή
’Ά χ ! δέν σι ρουτώ γαμπρέ

36. Π οϋναι δενδρ ίτσ ι πράσινου

Ποϋναι δενδρίτσι πράσινου 
ιμά τούν άλήθιου τοΰ Σταυρό 
νάχ’ ασημένια ρίζα 
κι’ τά φύλλα συρματέϊνια 
κι’ κάπου στή ριζίτσα του 
καϋμό ποΰχει καρδίτσα του 
βράσεις .κρύου νιράκι. 
στουλισμένου κουριτσάκι 
κι’ έσκυψα νά πιω νιρό 
κουρτσούδα μ’ δέ σι λησμουνώ 
νά πιω κι’ νά γεμίσου· 
κι’ νά μή σ’ ιάλησ,μο υ νήσου 
’Έχασα, τοΰ μαντήλι μου 
μή λυπιόστι φίλοι μου 
τοΰ χρυ σουκεντημένου 
τ’ άργυροισγουρ αφι ασμένου. 
Έμεΐς θά του κιντήσουμι 
κι’ Όά τοΰ σγουραφίσουμι

Τρεις άγαπητικές μου 
κι’ τρεις εΐνι δικές ιιου 
Ή  μιά ήταν άπ’ τά νησιά 
βαστάει πουλύ καλά μυαλά 
ή άλλη απ’ τά Μαράσια 
σάν τού Μάη ιμ'ι τά κιράσια 
ή τρίτη ή μικρότερη 
απ’ δλις ή ομορφότερη 
ήταν άπ’ τοΰ Νεοχώρι 
πού τήν αγαπούσαν ολοι 
Τήν αγάπησα κι’ εγώ 
νά τήν πόρου δέν μπουρώ 
νά τή μιλήσου κλαίει 
κι’ τ’ μάνα της τοΰ λέει 
Ροότησα τ’ γειιτόνισσα 
πού :εΐν’ ή κόρη π’ αγαπώ 
μέσα εΐναι κι’ κοιμάται 
’Ά χ ! ή σκύλα! δέ σί λυπάτει;

Καί δταν φούντωνε, τό γλέντι καί ολοι ήταν πια στό κέφι (γιατί τό 
κρασί και οί .μεζέδες ήταν άφθονα, έκαναν ένα γύρο· σ’ δλο· τό Σουφλί χο
ρεύοντας μέ τά όργανα καί τά τραγούδια. Οί περισσότεροι, όπως κα.ί παρα
πάνω άνέφερα, ήταν μασκαρεμέναι (ντυμένοι σάν σέ καρναβάλι) καί προκα- 
λοΰσαν τό γέλιο σέ όσους τους συναντούσαν. Πολλοί ανέβαιναν πάνω στά 
γκατζιόλια (γαϊδούρια). Πρώτα πήγαιναν στό σπίτι τής νύφης, όπου έστη
ναν χορό. Μετά Όά πήγαιναν καί στόν κουμπάρο·. Σέ κάθε πλατεία που περ
νούσαν, σταματούσαν, χόρευαν καί κερνούσαν όσους συναντούσαν (είχαν μα
ζί τους μπουκάλια μέ ούζο καί κρασί). Πολλές φορές δέ, πολλοί άπ’ αυτούς 
ένθουσιαζόμενοι έμπαιναν κι αυτοί στό χορό. ’Έτσι, διασκεδάζουτες, γύριζαν 
καί πάλι στό .σπίτι τού γαμπρού, όπου Όά εξακολουθούσε τό γλέντι ώς αργά, 
μέ χορό καί τραγούδια.
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37. Σμυρλιά (ταπνός χουρός)

Νί δώ στού πέ-μουρί Σμυρλιά 
Νΐίδώ στούν πέρα μαχαλά 
.κι* εκεί στήν κάτ’ τή γειτουνιά 
Κι’ κεΐ στήν κα—μουρί Σμυρλιά 
κι’ κεΐ στήν κάτ’ τή γειτουνιά 
φυτρώνει μιά τριανταφυλλιά 
Κι’ άπόλκει κλώνους κι’ κλουνιά 
κι’ σκεπάσει τή γειτουνιά 
Τή γειτουνιά τν’ αρχόντισσα

κι’ τήν άρχοντοπούλισσα 
Τ ’ άκου τ’ άκούς γειτόνισσα 
τ’ άκούς τ’ άκούς μουρί Σμυρλιά 
Νά πής τή θυγατέρα σου· 
νά μή πλυθή νά μή λουστή 
Κι’ άπ’ τήν πόρτατσς ν άμή βγή 
νά ιμήν τή δει ό γυιόκας μου 
Τριλαίνιτει - λουλαίνιτει 
μί μαχαίρι μαχιρώνιτει.

38. ’Ή ταν ενας γέρους (πηδηχτός)

"Ήταν ενας γέρους γηρούτσικους, 
είχει τρεις κουπέλλες, τρεις αρετές 
Κι’ τις τρεις τις στέλνει στού δάσκαλου 
κι’ δάσκαλους τις στέλνει γιά κρύου νιρό 
Γίδρουσι κουπέλλα κι ’μόρφινει 
σάν τήν εΐδ’ ου γέρους τήν άρισει 
’Έλα κουπιλούδα μ’ νά παίξουμι 
δέν φοβάσει γέρουμ’ πού τού Θειο, 
δσου κρίμα εΐνι άς τώχου γώ.

39. Ά νά θιμ α  τοϋ Βασιλιά (πηδηχτός)

Άνάθιμα τού Βασιλιά 
Κι’ μύρα άνάθ'ιμά τουν 
Μαζοδνει κόσμου κι’ π ίδιά 
Ούλα τά φτουπιχοπαίδια 
Μαζώνει κι’ έναν νιούτσικου 
τρεις μέρες παντριμμένου 
Τήν Κυριακή παντ,ρεύουνταν 
Διυτέρα δλη μέρα 
κι’ τήν Τετάρτη τού ταχιά (πρωί) 
κουντά νά δώσ’ ου ήλιους 
Ή  νιος τή ,μανατ’ ελιγει 
ή νιος τή μανατ’ λέγει 
Βγάνει μαναμ’ τά ρούχα μου 
ν’ οξου μι,ρά στήν πόρτα 
νά μήν τού νιόσ’ ή νύφη σου 
κι’ Ό’ άρχινήσ’ νά κλαίη 
Κι’ νύφητς πάλι τ’ ακούσει

κι’ άρχίνησει νά κλαίη 
οπου κι’ άν πας Γιαρέντη μου 
κι’ γώ μαζί σου θ'άρθρου 
Νά σ’ μαγειρεύου νά δεπνάς 
νά στρώνου νά κοιμάση 
νά δίνου κι’ τού γρίβουσου 
πασάτα κι’ χουρτάρι 
πάσα βραδύ, πάσα ταχύ 
πάσα τού μεσημέρι 
Ίκ ε ΐ π’ θά πάνου γώ κουρίμ 
κουράσιου δέν πηγαίνει 
Δέ μαγειρεύουν δέ δειπνούν 
δέ στρώνουν, δέν κοιμούντει 
βάνουν τού χέρι ψκέφαλου 
κι’ τού σπαθί γιά στρώμα 
παίρνουν κι’ τού τουφέκι τους 
δίπλα ιστήν αγκαλιά τους.
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40. Μιά καλή νοικοκυρά (συρτός)

Μιά καλή νοικουκυρά 
επισει -ν’ τ’ 'Αηδήμητιροΰ 
σκώθκει μόν’ τ’ 'Αηθαναισιοΰ 
σκώθκει γιά ν’ άνάψ’ τ’ φουτιά 
χάληψει κι’ τοΰ μασιά 
χούφτουσει τσ’ γάτας τ’ νουρά 
θάρριψ’ ήταν ρόκα της 
Φρίχκει ή καρδίτσα της 
γλέπ’ τοΰ σκάλ’(ι) ιμι -τοΰ κριασί 
ξυπάγουσι τοΰ γιόμα της 
ξυφρίσκει ή καρδίτσα τς 
Τί κακές νυφάδις ποχου

οΰλου μένα μί μαλώνουν1 
θάματις ίδουλιά δέν κάμου 
πέντι μήνεις πέντε’ αδράχτια 
τάμασα ένα ι
τά σκαλώνου στοΰ κουβάρι 
τά σκαλώνου στοΰ κιλάρι 
Μπαίνει βγαίνει νοικουκΰρης 
τοΰν χτυπούν ι στοΰ κεφάλι 
έβαζα νά τοΰ γιδιάσαυ 
νά τού κάνου τσιαραπούδια 
κι’ τή γάτα μου μιστούδια

41. 'Ό π ιους είνι παλληκάρι

'Όπιους είνι παλληκάρι 
Έ τσ ’ είνι μάτια μ, μά τήν Παναγιά 
Ντέρτι δέ βάνου μέσα στήν καρδιά 
'Όποιους είνι κουριτσάκι 
πιρπατει - πιρπατει σάν λουλουδάκι 
’Έτσ’ είνι μάτια μ’ μά τήν Παναγιά 
ντέρτι ίδέ βάζου μέσα στήν καρδιά 
'Όποιους είνι άρραβαυνιασμένους 
πιρπατει - πιρπατει συλλουγισμένους 
’Έτσ’ είνι μάτια μ’ μά τήν Παναγιά 
ντέρτι δέ βάζου μέσα στην καρδιά 
'Όποιους είνι παντριμένους 
πιρπατει - πιρπατει βασανισμένους 
=Έτσ’ είνι μάτια μ’ μά τήν Παναγιά 
ντέρτι ίδέ βάζου μέσα στήν καρδιά

42. Κάτου στήν Ά γ ιά  Βαρβάρα (σταυρωτός)

Κάτου στήν άγιά βαρβάρα 
έχανα χρυσή κουμπάρα 
κι’ έμαθα τοΰ μινουπάτι 
πήγινα κι’ κάθε βράδυ 
μ’ έπιασαν κι’ μιά βραδυά 
μέσ’ τς κουμπάρας τ’ ν’ αγκαλιά 
Δέ μοΰ δόσαν κί πουλλές 
πιντακόσεις κί καλές.

σάν τοΰ τρύπχιου τοΰ τσουκάλι
Κι* μοΰ τρίψαν τοΰ κιφάλι

Δέ μοΰ δόσαν ιμνιά κί δυο 
μόν ιμοΰ δόσαν ξήντα δυο 
κι μοΰ κάναν τά πλευρά μου 
μαλακά σάν τά κοιλιά μου
Κι’ μοΰ κάναν κι’ τά πόδια 
μαλακά σάν τ’ άχταπόδια.
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43. Φ έτους τοϋ Καλουκιράκι (πηδηχτός)

Φέτους του καλουκιράκι 
φύτεψα ένα ’μπ.ιλάκι 
οΰλου λίμουνες αράδα 
λιμουνές κι’ κυπαρίσια 
Πάει ή κλέφτης νά τά κλέψη

Κλέφτη· ιμου ιμή κλέ,φτς τά μήλα 
μην κουρφουλουγάς τά φύλλα
τάχ’ Α γά ς μοΰ μετρημένου 
ένα τ ’ άλλουτς διαλιγμένα 
ατού τιφτέρτ’ άπιρασμένα.

44. Π αλληκάρια  ν ’ έσκαφταν (συρτός)

Παλληκάρια ν’ έσκαφταν 
μί τ ’ άσημουμάχιρα 
Άσημόχωμ.’ (α) έβγαναν 
στήν πουδίά τς τοΰ μάζόυναν 
Στή μηλιά τού πήγιναν 
Νά μηλιάμ’ τού χώμα σου 
Νά μηλιάιμ’ τού χώμα σου

Κί τού χουματάκι σου 
Φερτού μένα νά σταυλιστώ 
νά στουλιστώ ν’ άρματουθώ 
Στού γυαλό νά κατιβώ 
νά μαράνου τρεις οι νιές 
τρεις οί νιές ή δώδικα 
κι’ ώς τις δικατέσσιρις.

9. Τ Α  Ε Π ΙΣ Τ Ρ Ο Φ ΙΑ  Ή  Κ Α Λ Ε Σ Μ Α Τ Α

Τήν τρίτη το απόγευμα θά στολίζονταν ή νύφη ιμέ τά πιο ωραία φορέ
ματα καί ιμαζί μέ τίς φιλενάδες της <θά πήγαιναν στόν ποταμό Έ βρο νά πάρη 
νερό μέ τήν ,λαγήνα της (στάμνα) καί νά ρίξη χρήματα. ’Αργότερα δέν πή
γαινε στόν "Εβρο, γιατί ήταν μακρυά. Πήγαινε σέ πηγάδι. Τό ίδιο βράδυ 
εκαν,ε τραπέζι τούς νεόνυμφους ένας άπό τούς συγγενείς τους.

Τήν Παρασκευή οί γονείς τής νύφης έστελναν κουφέτα καί ούζο ώς επί
σημη πρόσκληση γιά τά (ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ή Ε Π ΙΣ Τ Ρ Ο Φ ΙΑ  (επιστροφή 
τών νεόνυμφων στό σπίτι τής νύφης).

Οί νεόνυμφοι συνοδευόμενοι καί 'άπό τους γονείς τοΰ γαμπροΰ, πήγαι
ναν τό βράδυ τοΰ Σαββάτου.

Ντυμένοι μέ τό λήν τά καλά τς (τά γιορτινά). Χαρές καί γελοία άκού- 
γονταν σέ δλη τή διάρκεια τοΰ γεύματος. ’Ά ν  υπήρχε κανένας συγγενής πού 
νά τραγουδά έλεγε διάφορα επιτραπέζια τραγούδια. "Ενα άπ’ αυτό είναι 
τό παρακάτω.

45. Τ ρεις ά ρχο ντά δε ις  κάθουντι (επ ιτραπέζιο)

Τιρεΐς άρχουντάδεις κάθουντι. 
κάθουντι τρων κί πίνουν 
έχουν κι’ ένα σκλαβόπουλο 
μικρό ’ταν τοΰ καϋμένου 
κι’ τούλιγαν τραγούδισει 
σκλάβε μ’ πές μας τραγούδια 
Ν ’ ίγώ σάς λέγου δέν μπουρώ

γιά πιάοτε μι σηκώστι μι 
κί βάλτει μι νά κάτσου 
κί ιδόστει μι τή λύρα ιμου 
τοΰ νιό μου τού πιχνίδι 
νά σάς λαλήσω άγαλινά

ίσεΐς ιμού λέτε σηκού
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κι’ νά σάς πώ τραγούδια γιά νά μ’ άκούσ’ ή ιμάνα μου·
γιά ν’ ακουστώ σ’ ίννιά χουριά νά χΰν’ τά 'δάκρυα σά βρουχή
αί δικαπέντι κάστρα θάν’ -σιγανή ψιχάλα.

'Όταν τελείωνε τό γεύμα οί γονείς τοΰ γαμπρού έφευγαν. Οί νεόνυμφοι 
δμως έμεναν καί έφευγαν τό -απόγευμα τής επομένης ημέρας. Στις είκοσι - 
δυο ήμερες ή πεθερά θά πήγαινε τή νύφη στήν εκκλησία. Ή  νύφη θά χά
ριζε ιστήν εικόνα τής 'Παναγίας πετσέτα ή πουκάμισο. Ή  νεόνυμφος έπί ένα 
χρόνο >δέν έπρεπε νά δή νεκρό ούτε νά έπισκειφθή λεχώνα γιά νά ζή ευτυχι
σμένη καί χαρούμενη σέ όλη τή ζωή της.

Πιεριγράψαμε μέ όσο τό δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες γιά τόν 
ΕΡΩΤΑ —  Α ΡΡΑ Β Ω Ν Α  —  ΓΑΜΟ δπως γινόταν πριν 1ι50 χρόνια περί
που στό Σουφλί. Γιά τήν συγκέντρωση τών πληροφοριών μου έργάσθηκα 
αρκετούς μήνες καί απασχόλησα ιέπί πολλές ώρες τούς πληροψοριοδότας μου. 
Τά άπειρα ευχαριστώ μου, θά ήταν λίγα γιά τήν υπομονή καί τήν πνευμα
τική κούραση πού κατέβαλαν οί υπερήλικες αυτοί Σουφλιώτες, ώστε. μέ α
κρίβεια νά μοΰ παρέχουν τις πληροφορίες πού τούς ζητούσα. ’Ιδιαιτέρως τόν 
Σεβαστό μου διδάσκαλο κ. Δημήτριο Σιεΐτανίδη γιά τις πολύτιμες πληροφο
ρίες οί οποίες συνέβαλαν πολύ είς τήν επιτυχή αποπεράτωση τής όλης ερ
γασίας.

θ ά  ήταν όμως μεγάλη παράλειψη άν δέν ευχαριστούσα καί τόν Σεβα
στό μου κ. Επιθεωρητή, δαότι μάς υποκίνησε γιά τήν συγκέντρωση, λαογ,ρα- 
φικής ύλης, μέ τήν οποίαν ουδέ ίς μέχρι σήμερα ασχολήθηκε.

Μετά άπό τήν προσφυγιά τού 1914 καί τούς Παγκοσμίους Πολέμους, 
ό μοντεριρμός -εξαφάνισε κάθε ίχνος άπ’ τά παλιά εκείνα; καί όμορφα ήθη 
καί έθιμα πού είχαν οί πρόγονοί ιμας. Σήμερα δέν έχει μείνει τίποτα πού 
νά μάς θυμίζη τις άδολες ©κείνες συγκεντρώσεις τους μέ τούς χορούς καί 
τά αγνά τους τραγούδια βγαλμένα όλα άπ’ τή ζωή τους. Πού είναι αλήθεια 
εκείνη ή αρχοντιά, ή άγαθότης, ή καλωσύνη;

Ή  γκάιντα, τό αγαπημένο τους αυτό λαϊκό όργανο, πού ξεσήκωνε νέους 
καί γέρους, κι’ αυτή ιάκόμα έχει έξαφανισθή.

Παραθέτω άκόμα τό ποίημα «ΧΑΡΑ» τό όποιο είναι μιά σάτυρα γραμ
μένη άπό τόν κ. Γεώργιο Καψαλίδη δάσκαλο στά χρόνια τής σκλαβιάς, γραμ
μένη μέ τό γλωσσικό ιδίωμα πού μεταχειρίζονταν τότε οί Σουφλιώτες, ιμέ 
τήν πεποίθηση πέος κάτι θά προσφέρη κι’ αυτό στή λαογραφία τού τόπου μας.

Η Χ Α Ρ Α

5,Ακστε ι ιμ*ά τρανή Χαρά
ιάπ’ γίνκει προυχτές τ’ ν’ άπουκρά
σιακεί χαμπλά στ’ Γιλαδαρά



172 ΜΕΤΑΞΙ ΑΣ ΤΣΑΚΜΑΚΉ

π ίσου πού τοΰ σπίτι τ’ Άντρα
Κι’ άπχιανει αυτή Χαρά
άπέκ’ άπού τήν τρανή τ’ μουρά
(πού ’νει τώρα άϊλιά ξηρά
κι* άνοφιλέ τσ’ βάνουν κουπρά
κι’ τήν τλίγουν μί Τφίλουρά (.φλοιός τής μουριάς)
Κι* πάϊνει ώς τ’Λία τν’ άμπουρά.
Θ άμαξαν ιούλ’ μί τ’ Χαρά
κι’ είπαν— Τ ’ είνι τούτου.... Μπράααα....
'Ηταν μιά μέρα Βρουχιρά
κι’ ένας αγέρας 'φσούσει θάν άπ’ τοΰ βουρρά
Τοΰ μαντλούδ’ σκαλουμένου πουρπουιλίζουνταν
πούταν στν’ αυλή παράμιρα ιστ’ μουρά
κι’ καί τηρούσι τ’ Χαρά.
Συμπιθέρ’ καμνιά δικαρά 
προυσκαλισμέν’ πού τσ’ νύφς τμιρά 
κάθουνταν άρά - άρά 
■ψλά σί μνιά ψάθα φαρδά 
κι’ ήταν σκιπασμέν’ μί μνιά γο-ύνα 
έμπιτζε πού τσ’ άκριεις μαλλιαρά.
’Έκουφταν τζάφτεις έτρουγαν σπόργια
είχαν μπρουστάτς ντουροκ τοΰ παγούρ (γεμάτο)
Γιά μιζέδ'ΐς είχαν: Μνιά μσούρα λαχαρμνιά
είχαν άρσιάτια , τυρί λιμπλιιμπούδ'ΐα, ίλές, ένα
πνάκ καιλπαζάνα γιουμάτ
πού τού ξίδ’ πιπιρούδια
Είχαν κι’ γιά τσιμπλέτζμα
ένα πνάκ σταφλαριμνιά
Μί τις τσαλμάτεις παπέοι (γέροι)
κατσουφίασμέν’ κείθι μηρά
κάθουνταν σί μνιά καβάκα ξηρά
πούταν πισμένη ίκεί στήν κουπρά
γκαζγκαλοΰσαν τού χώμα
κι’ καϊτηροΰσαν τ’ χαρά
Ρόπουτους άκούσκει, σώπατι γιά
έρ'θουντι θάματ’.... έρπει χαρά.
Μπάμ - Μπούμ... φουνές κακο πού μακρά 
’Έ —εεεε... ήχου χου χου χου 
Συμπιθερ πούστι γιά...
Νά τά λαλήματα ήρθει χαρά
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Νά τοΰ Μπαργιάκ ιμ’ ενα ρόιδου μπαμπάτσκου 
πατλάκις, σταπίδις σ! μνιά μπλάνα μακρά 
(Τασικιβράκ χουιφτουμέν’ καλαμΰδα γιρά 
κι’ τά γκζάνια (μικρά παιδιά) αλλαγμένα 
μί ιτά τέλια στουλισμένα 
γιγίν στήν κουπρά...
Συμπιθέρ- σιμπιθέρις άρά - άρά
τ’ νΰφ’ γιά νά πάρουν νά γεν’ χαρά
Νά κι’ γαμπρός κί μπράτμους
μί τ ’ μαντζίρκ πιπιργιά (κόκκινηι πιπιριά καφτερή)
κι’ ούλα αυτά γιά τ’ χαρά.
Μί μνιάς σκόντι οΰλ’ ατού πουδάρ 
τά ίλαλήματα πήραν τοΰ «Έίγκαλιζέρ»
Στέκιτει μουρή νΰφ προυσκνάη 
Νύφ’ θά φανή... Βήκει άπ’ τού κιιλάρ 
Φίδ’ μαύρου μάς εχ’ φάει βρε πιδγιά 
κρίμα στά έξουδα κρίμα στ’ χαρά 
Νύφ’ ήταν μιό φουβιρά (άσχημη τρομακτική) 
ήταν ενας μπάτσαρους μί μνιά μύτ σουγλιρά 
Θάν ουραχτσίδκ παλαμαρά (γεωργικό εργαλείο πού έχουν γεωρ

γοί όταν θερίζουν)
Γλωσσά θά πής θάν πιγκρανγκρά
Μπέτκου τίποτα (πολύ άσχημο)
θάν κιούπα χουντρά (πολύ μεγάλο πήλινο δοχείο)
Ά ρκδ ίσιου πιρπάτμα άρά - άρά
ισαλάντζι τμέστς θά μισαρά (κουνούσε τή μέση)
Πούθι πιρνούσι μύρζι θά βρουμουκαρά 
Πρικνιάρου - βλουγιάρου θάν ξιμέν’ σκιουμγιά 
Κρίμα στά έξοδα, κρίμα στ’ χαρά 
αυτή χαρά τβήκι αλμυρά.

'Εξήγηση τών λέξεων

Πρέπει νά εξηγήσω πώς τά παλαιά χρόνια, όπως αναφέρω τόν σημερινό 
γάμο τόν λέγανε χαρά. ’Άκουες νά λένε: Ποΰ θά πάτη μουρή; Σ τ’ χαρά 
Τζιμπιλούδας (όνομα).

Γιλαδαρά =  Πλατεία Νάνου σήμερα 
Ά ϊλιά =  χωρίς άμφιβολία 
Άναφιλέ — στά χαμένα 
Πουπουλίζονταν =  πετοΰσε δώθε - κείθε
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Τζάφτις =  κουβέντες.
Ντουρούκ =  γεμάτο
μσούρα =  πιάτο βαθύ χωματένιο
Άρσάτια =  γλυκίσματα
Πνάκ =  πιάτο χωματένιο
Καλπαζάνα =  μεγάλο πιάτο χωματένιο
Τσιπλέντζμα -  γιά νά, περνά ή ώρα
Σ ταφλαρμνιά =  σκορδιστό -σταφύλι
Τσαλμάτα =  σαρίκια ειδικό κάλυμα τής κεφαλής
Γκαζγκάλζαν =  ισκάλιζαν
Ρόπουτους =  'θόρυβος
Κίσκιβράκ =  σφυκτά
Κζάνιια =  μικρά παιδιά
γιγιν =  ολοι μαζί τσούρμο
Έϊγκαλίιζέρ =  Τουρκικό τραγούδι
Σουγλιρά =  μυτηρά
Σαλάντζι =  κουνούσε
Μισιρα =  σημαδιακιά (κυρίως άρρωστος πού δέν κουνιέται άπό τό 

κρεβάτι του)

ΜΕΤΑΞΙΑ ΤΣΑΚΜ ΑΚΗ
Διδ/σα τού Β ' Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου 

Σουφλί Μάϊος 196G

ΘΡΑΚΙΚΑ Η Θ Η  ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΝ

Βασιλείου Κουσίδη, Γραμματέως Κοινότητος Κουφοβούνου

Κάθε τόπος εχει τά δικά του ιδιομορφία ήθη καί έθιμα, έτσι κ-αί τό χω
ριό μας έχει νά παρουσιάση τά δικά του1 γιά τή γιορτή τού γάμου, τότε πού 
οί φιλήσυχοι κάτοικοί του βρίσκουν ευκαιρία νά ξεκουράσουν τήν ψυχή τους 
άπό τόν κάματο τής καθημερινής ζωής, τής τόσο μονότονης, τοΰ χωριού.

Μερικές μέρες πριν άπό τό γάμο, ιάρχίζει- στά δυο σπίτια, τού γαμπρού 
καί τής νύφης, μιά έντονα ζωηρή κίνηση. Τό υπό σύμπηξιν νέο ζευγάρι, 
συνοδευόμενο άπό δικά του πρόσωπα, εύνόητον τό γιατί, κατεβαίνει στήν 
πόλι, στό Διδυμότειχο, πού απέχει, κάπου 6 χιλιόμετρα, γιά νά ψωνίση τ’ ά- 
παραίτητα γιά τό γάμο ’'εφόδια, κι’ ό πατέρας τού γαμπρού αναλαμβάνει νά
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κυττάξη .στά γύρω χωριά, γιά νά βρή ,τά %αλύτ«ρα «λαλήματα», τά ό'ργανα 
δηλαδή γιά τό χορό. 1 '·

Τήν Παρασκευή τό πρωΐ, κατ’ εντολήν τών 'δύο συμπεθέρων, γίνεται ή 
πρόσκλησις τών στενών ιμόνο συγγενών, μέ τόν έξης ιδιότυπο τρόπο: Δύο 
νεαρά κοριτσάκια, ένα άπό τό ίμερος τοΰ γαμπρού καί τό άλλο άπό τό μέρος 
τής νύφης, γυρνούν στό χωριό καί πρσισ,καλούν τά ώριμμένα1 αυτά πρόσωπα, 
κερνώντας τα μιά γουλιά άπό τό μπουκάλι, κρασί ή ούζο, πού έχουν ιμαιζύ 
τους. Αυτή ή πρόσκλησις είναι βέβαια γιά νά τιμήσουν τό γάμο πού 0ά γίνη, 
άλλά είναι καί συγχρόνως ύπόμνησις, οτι πρέπει νά ετοιμάσουν τό «ιδώρηιμα» 
πού ό καθένας τους θά δωρίση στό ζευγάρι, κατ’ επιδεικτικόν μάλιστα τρό
πον, τήν ημέρα τού γάμου. Πρακτική συνήθεια θά μου πήτε, γιατί έτσι φτιά
χνεται σχεδόν δλο τό νοικοκυριό τού καινούργιου ζευγαριού.

Τήν άλλη μέρα, τό Σάββατο δηλαδή, τά κοριτσάκια ιμέ τόν ίδιο· τρόπο, 
μέ τό κέρασμα απ' τό μπουκάλι, προσ,καλούν τώρα τούς άλλους, τούς μή συγ
γενείς δηλαδή. Άλλά αυτή τή φορά, ή ιεϊδικά αυτή κρασοουζοπωλιακής μορ
φής πρόσκλησις, δέν εχει ιτή σημασία τής αναγκαστικής ύποχρεώσεως τής 
προσφοράς δώρου. ’Ό χ ι βέβαια, οτι, άν κανείς φιλότιμος καί χουβαρδάς θε- 
λήση νά προσφέρη στούς νεονύιμφους «ΚΑΤΙ», αυτό δέν θά γίνη δεκτό' κάθε 
άλλο μάλιστα. · ■ ' ά

Τό βράδυ, μόλις δ ήλιος δύση, σκορπιέται στό χωριό ή εΐδησις οτι 
κοντεύει ή ώρα πού θ ' ιάρχίση δ χορός μέ τά περιβόητα «λαλήματα». Αυτή 
ή εΐδησις, ώς φυσικόν είναι, εχει ιδιαίτερη χαρούμενη· σημασία γιά τούς νηούς 
καί τις νηές τού χωριού, γιά τούς μπεκιάρηδες καί τις μπεκιάρισαες. Καί 
παρέες - παρεούλες μαζεύονται ιστό καθωρισμένο γιά τό χορό μέρος, γιά νά 
θαυμάσουν άλλωστε καί τήν προίκα τής «νυφούλας», πού άπό' τό πρωΐ έχει 
άπλωθή εκεί, καί τήν ποιότητα, πλουσιότητα καί Αρτιότητα τής' οποίας θά 
σχολιάσουν δεόντως τά στόματα τών θηλυκών, στό πηγάδι ή στή βρύση τού 
χωριού. Καί μόνον δταν θά κοντεύουν τά μεσάνυχτά, θ ’ άρχίση τό άραίωμα 
τού κόσμου, πού είχε συγκεντρωθή εκεί γιά νά χορέ/ψη, άλλά καί γιά νά 
κουτσομπολέψη καί άλλα. πολλά. Ά φ ίνει δ καθένας το «κουρού μουαιμπέτι» 
αυτό, δηλαδή «γλέντι χωρίς φαγητό», γιά νά πάη νά ήσυχάση καί νά πάρη 
δύναμη γιά τήν αυριανή μέρά πού θά γίνη τό στεφάνωμα.

Κ αί μόνον ·οί υποψήφιοι πρωταγωνισταί τής τελετής, δ γαμπρός καί 
ή νύφη, δέν θά ησυχάσουν. Σκληρή ή επιταγή τών συνηθειών τού χωριού, 
τούς θέτει υπό. . . άπαγάρεύσιν καί. .' . έπιτήρησιν! Στό δωμάτίοι τού γαμ
πρού θά εγκατασταθούν τρεις χειροδύναμοιΐ λεβέντες, καί στό δωμάτιο τής 
νύφης τρεις καλλίμορφες επίγειες Άφροδίτες. Κι’ απαγορεύεται στό' γαμ
πρό καί στή νύφη, κάθε κίνησις πού θά μπορούσε νά δδηγήση είς άπήγο- 
ρευμένην επαφήν καί πρόωρον φάγωμα τού «Καρπού τής αμαρτίας». Κρίμα, 
θά μού πήτε, τόση φασαρία γιά 24 μόνον ώρες!'. . .
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•Και ξημερώνει ή τόσο ιάναιμενομένη ημέρα τής Κυριακής. Ά πό τό πρωΐ 
ακόμη ο'ι «περιτάνες» (σερβιτόροι) μαζύ ιμέ μερικά πρόσωπα, 'συγγενικά τοΰ 
γαμπρού, 'συνοδεύουν μέ τά «λαλήματα», τά όργανα όπως τά λέμε εδώ, πη
γαίνουν καί παίρνουν τόν «νοΰνου», τόν κουμπάρο, καί τόν φέρνουν στο σπίτι 
τοΰ γαμπρού, οπού γίνεται τό πρώτο γλέντι καί φαγοπότι, έτσι ισάν προοίμιο, 
μέχρις δτου έτοιμασθή γιά τήν στέψη ή νύφη. Κι’ όταν δοθή τό σινιάλο, 
ότι κι’ αυτή ετοιμάσθηκε, ξεκινά όλο τό γαμπριάτικο ασκέρι μέ τόν νοΰνο 
καί τά λαλήματα, γιά τό σπίτι τοΰ κοριτσιού. Στο δρόμο, διαρκώς οιί «περι- 
τάνες» χορεύουν συγκαθ ιστούς χορούς.

Στο απίτι τής νύφης, ιή καρδιά τοΰ ,κοριτσιού αρχίζει τά πρώτα γλυκο- 
χτυπηματά της. Περιμένει, μαζί μέ δύο φιλινάδες της, κορίτσια ανύπαντρα, 
τόν Ιε ρ χαμό τοΰ εκλεκτού της, πίσω ιάπό τήν πόρτα τοΰ 'σαλονιού τού σπιτιού 
της. Στά  χέρια της κρατά, ενα καθρέφτη καί μιά τσανάκα (πιάτο) γεμάτη 
κρασί. Κι’ όταν μέσα στο γυαλί άνακαλύψη τόν μέλλοντα σύζυγό της καί 
έκλεκτό τής καρδιάς της, σπάζει τό πιάτο μέ τό κρασί στο κατοόφλι τού σπι
τιού της καί μέ τις δύο άλλες κοπέλλες, τρέχει καί μπαίνει στο 'δωμάτιό της. 
Συμβολική, ίσιος αναπαράσταση «παραδόσεως», μόνον πού στά αρχαία χρό
νια έδιναν «γήν καί ύδωρ», καί τώρα μίαν ιάπλή τσανάκα κρασί.

Κ ι’ όταν όλη ή γαμπροπαρέα μπή στο σπίτι τής νύφης, ό πατέρας της 
δίνει εντολή νά μεταφερθή ή προίκα τού κοριτσιού στο σπίτι τού γαμπρού 
του, πράγμα πού κάνουν οί περιτανες χορεύοντας στο δρόμο συγκαθ ιστούς 
χορούς. Μά στο διάστημα αύτό, ό γαμπρός κάνει τό πρώτο «κατακτητικό» 
βήμα, πηγαίνει στήν πόρτα πού είναι τό δωμάτιο, πού περιμένει ή εκλεκτή 
του καί ιάφού δώση τρία χτυπήματα μέ τό πόδι του, μπαίνει μέσα, γιατί ή 
πόρτα, ή καϋμένη, δέν μπόρεσε δήθεν ν’ άνθέξη καί άνοιξε!. . . Καί ή νυ- 
φούλα υποδέχεται τόν καλόν της μέ μιά χαριτωμένη υπόκλιση. Τότε ό γαμ
πρός προχωρεί καί βάζει στο χέρι τής νύφης μερικά χρήματα —  οί κακές 
γλώσσες λένε ότι αύτό γίνεται γιά νά δικαιολογηθή τό πρώτο θερμό χειρο- 
σφίξιμό τους —  ή δική μου όμως γνώμη είναι ότι πληρώνονται από μέρους 
τού γαμπρού τά «διόδια». . . καί κρατούμενοι χέρι - χέρι, σά σύμβολο τής 
ζωής πού θά πρέπει νά περάσουν ενωμένοι πλέον γιά  πάντα, πηγαίνουν στο 
δωμάτιο πού βρίσκονται ιοί γονείς καί φίλοι πού τούς περιμένουν. Καί είναι 
συγκινητική ή στιγμή 'αυτή, γιατί πλησιάζει ή ώρα πού ή νύφη θ’ άφίση, γιά 
πάντα πλέον, τό πατρικό της σπίτι γιά  νά πάη στήν καινούργια της κατοι
κία. Δέν λείπουν ούτε οί αναστεναγμοί, ούτε τά δάκρυα ά,κόμη, καθώς ή 
κόρη αποχαιρετά τούς δικούς της, χαρίζοντας τους καί ιάπό ένα μαντήλι —  
γιά νά μαζέψουν τά δάκρυα τους άραγε, ή γιά σημείο' χωρισμού, όπως ή 
λαϊκή ιμούσα μάς παρουσιάζει πάντα τό μαντήλι;

Καί (άκούγεται τό τραγούδι: «Σή γέλασαν μουρή μάννη, σού πήραν τό 
κορίτσ’ γιά δύο ζεύγη παπούτσια καί γιά ένα δακτυλίδι. ’Έβγα, μουρή μάν-
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γη, ©βγα νά δής τούν ήλιου πώς -δέρνει, έτσι δέρνει και της κορούλας ή καρ
διά, ώσπου νά ξεχωριίσ’ άπ’ τής ιμάννατς’ την αγκάλη. Σύντεκνες, κοντοκαρ-" 
τερέστ-ε με, νά χαιρετίσ’ ή νύφ’ τήν μάννα τς’ τ’ αδέλφια, τά ξαδέλφια.»

Ά πό έκεΐ πάνε στην εκκλησία καί ύστερα ιάπό τό ,μυστήριον τής στέψεως, 
γυρνάνε γιά  τό σπίτι τού γαμπρού πλέον, χορεύοντας πάλι ισυγκαΟιστούς χο
ρούς ιστό δρόμο, μέ διαφόρους «χαβάδες», (σκοπούς δηλαδή μουσικούς. Χο
ρεύουν καί ολοι οι συγγενείς, τού ζευγαριού, κρατώντας τό «δώρημα» πού Οά 
χαρίσουν, επιδεικτικά υψηλά σέ στάση άνατάσεως τών χεριών τους, χορεύον
τας, πηδώντας καί φωνάζοντας «Γιού, χού, χ-ού—Γτού χού, χού» σάν νά θέ
λουν νά κρατήσουν κάποιο φανταστικό «ρεφραίν».

Στήν είσοδο τού πατρικού /σπιτιού υποδέχονται τό νέο ζευγάρι ό πατέ
ρας καί ή μητέρα τού γαμπρού, προσφέροντας (στήν νύφη τους μιά κανάτα 
γεμάτη νερό. Κι’ ή νύφη, ίσως γιά νά απόδειξη προσόντα νοικοκυρωσύνης, 
αλλά καί πεθερικής υποταγής, χύνει νερό γιά νά πλύνουν τά πεθερικά της τά 
χέρια τους. Πρός Θεού, μή νομίσετε -οτι είναι παρομοίωσις μέ τήν ανάλογη 
πράξη τού Ποντίου Πιλάτου!... Καί οί περιτάνες τραγουδούν: «’Έβγα, μουρή 
μάννη, ©βγα νά δής τό γυιό σου τί φέρνει... μιά πέρδικα γραμμένη, στά κόκ
κινα ντυμένη, στά πράσινα ζωσμένη...».

"Τστερα άπό λίγη ώρα, οί νεόνυμφοι καί οί συγγενείς βγαίνουν έξω στήν 
αυλή κι’ έκεΐ, καθώς χορεύεται ένας ειδικός χορός, δ χορός τού δωρίσματος, 
δίδουν οί νεόνυμφοι πλέον, τά δώρα τους πρός τούς καλεσμένους συγγενείς πεύ 
παρέστησαν -στό γάμο τους. Καθώς -βλέπετε, Ισχύει ή παροιμία «τό δώρο θέ
λει ιάντίδωρο».. Κ ι’ δταν τελείωση τό μοίρασμα τών δώρων αυτών, αρχίζουν 
τά όργανα νά παίζουν έναν ειδικό «χαβά» (σκοπό), αλλά γιά νά χορέψουν μό
νον οί -ανύπαντροι·.

Δυστυχώς γιά τούς καλεσμένους, τά -βάσανά τους δέν τελείωσαν, γιατί δ 
«χαβάς» -αυτός είναι τό σημάδι δτι τώρα πλέον πρέπει νά πληρώσουν τά «διό
δια» τού γάμου, σέ χρήμα αυτή τή φο-ρά. Καθένας άπό τούς καλεσμένους 
πλησιάζει τούς νεονύμφους καί επιδεικτικά καρφιτσώνει στό στήθος τους δ/τι 
έχει νά διάθεση γιά τό σκοπό -αυτόν, σέ χάρτινα νομίσματα, ώστε -σέ λίγο πα
ρουσιάζεται μιά ποικιλόχρωμη- εκθέσις, ιμέ τά χρώματα πού έχουν τά διάφορα 
χ-αρτονίσματα, ιάπό τό πενηντάρικο κι’ επάνω. Καί τό τέλος τής... ιεροτελε
στίας αυτής, σημειώνεται μέ τρομακτικούς λαϊκούς χορ-ούς, δίκαια άλλως τε 
γιατί δέν -έχει πειά άλλο... χαράτσι! Ά πό ιέδώ καί πέρα, αρχίζει τό φαγοπότι 
καί πιοτό τού γάμου. Ο ί φούρνοι ανοίγουν καί βγάζουν τά ζεστά καί άχνί- 
ζοντα ροδοψημένα ψητά. Οί περιτάνες (σερβιτόροι) -μέ τίς κουτάλες μοιρά
ζουν τό ζεστό -φαγητό, γιά νά χορτάση τό σύν γυναιξί καί τέκνοις προσελθόν 
πλήθος. Κ-αί τό γλέντι, δ χορός, συνεχίζονται μέχρις αργά τό βράδυ, οπότε, 
κουρασμένοι, αρχίζουν νά διασκορπίζωνται, γιά νά -μπόρεση τό ζευγάρι νά

12



178 ιΒιΑΣ Ι.ΛΙΕΙΌ/Υ ΙΚΟΥΣΙιΔίΗ

μείνη ιμέ τούς -στενούς του συγγενείς. Καί μέσα στο τρικούβερτο γλέντι, άχού- 
γονται τραγούδια:

«Έδώ τσοπάνης, έχει τσοπάνης... Τσοπάνης πήγε στά κορίτσια, βάζει 
τήν καρδάρα του γιά .καντήλι κα'ι τήν κάπα του γιά καλύβα, τή γχλίτσα του γιά 
λαμπάδα... Τραγούδησε γερέντι μου ν’ ιάκούσω τή λαλιά σου, νά πεταχτώ σάν 
πέρδικα, νάρ'θώ στήν αγκαλιά σου...». Ό  ιάγέρας κάνει τον καρπό, ό αγέρας 
τον τινάζει, μάννα πού κάνει τό παιδί καί ξένος τ’ αγκαλιάζει......

Καί στο τελευταίο πια τσούγκρισμα τών ποτηριών, γίνονται οί ευχές «’Άντε 
νούν-ε, σήμερα στεφανώνεις, -στους εννέα μήνες νά λαδώνεις...». Κι’ δ κουμπάρος 
(νοΰνος) άπαντά, μέ ενδεικτικό 'χαμόγελο-: «Ευχαριστώ πολύ, άπό τό στόμα 
σας καί στού.... γαμπρού τ’ αυτί...». Καί μέ τό κατακλεΐδι. αύτό φεύγουν, γιά 
νά μείνη τό αντρόγυνο -στο αποκλειστικά -δικό του περιβάλλον. ’Έ, νομίζω πέος 
ήταν καιρός πειά... νά άκούσωμε τήν έχκριξη τής ατομικής «βόμβας»... Πρός 
Θεού, μην νυμισθή οτι τό σκάσιμο τής «βόμβας» ομοιάζει μέ ιέκεχνο τής «Χ ΙΡΟ 
ΣΙΜΑ». Αλλοίμονο!

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ο Τ ΣΙΔ Η Σ
Γραμματεύς Κοινότητας Κουφοβούνου 

Διδ/χου Ν. Έβρου

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ  ΠΑΛΗΟ ΣΟΥΦΛΙ 

Χρήστου Παπασταματίου - Μπαμπαλίτη

’Ώ ! τί χαρά βασιλεύει παντού! Στά πλάσματα ολου τού κόσμ-ου! 'Όλα 
γιορτάζουν. Γιορτάζει ή φύση μέ τό πολύχρωμο καινούριο- της φόρεμα! Γιορ
τάζουν τά πουλιά μέ τό γλυκό -κελάδημά τους. Γιορτάζουν αί ’Άγγελοι διασχί
ζοντας τόν ουράνιο θάλο. Πανηγυρίζουν οί άνθρωποι, "ψάλλοντας τό «Χριστός 
Άνέστη».

Ν·α.ί! Τήν πένθιμη σιωπή τής Μεγάλης Εβδομάδας, αντικατέστησε τό 
τραγούδι τής χαράς. Άναστήθηκεν δ Χριστός, γι-ά νά πέσουν κάτω θαμπω
μένοι οί 'φύλακες. Γιά νά βουβαθούν τά στόματα τών Γραμματέων καί Φαρι
σαίων, γιά νά παύση τό κλάμμα τών δικαίων καί τών κατατρεγμένων. Γιά 
νά συντριβή τό κράτος τού 'θανάτου, γιά νά σωίθή τό ανθρώπινο γένος.

Χαρά καί αγαλλίαση, γιατί σί περίλυποι μαθηταί είδαν τό δάσκαλό των 
μέ ολη του τή θεία δύναμη καί τήν ουράνια δόξα.

Χαρά καί αγαλλίαση στούς Χριστιανούς ολου τού κόσμου, γιατί έλαβαν 
τή βέβαιη ελπίδα τής σωτηρίας των, άπό τόν παντοδύναμο Σωτήρ-α Χριστό.

Γέροι καί νέοι, πλούσιοι καί φτωχοί, ντυμένοι τά γιορτινά των', καίνε 
τή λαμπάδα τής Άναστάσεως, τσουγκρίζουν τό κόκκινο αυγό, σημάδι τής 
χαράς, καί γεύονται άπ’ τά πλούσια αγαθά πού χαρίζει ό Θεός.
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Κάμε δμως Θεέ ιμου, να νοιώσουν τή δύναμή σου ολοι, φίλοιι κι’ εχθροί. n 
Νά παύση ή αδικία στόν κόσμο καί νά βασιλεύη παντού καί πάντοτε ή ειρή
νη, ή ευτυχία, ή δικαιοσύνη. «Χριστός Άνεστη»!

«Πώς γιόρταζαν τό Πάσχα, οί Παληοί Σουφλιώτες» 
(Συνομιλία μέ πάπο - Βλασάκην Βλασακούδην, έτών 85».

Μέ 'εξαιρετικό κέφι, γιορτάζανε καί οί παληοί Σουφλιώτες τίς γιοιρτές 
του Πάσχα, όχι μόνον εξ αιτίας αυτών τούτων τών εορτών, ιάπό καθαρώς 
θρησκευτικούς καί «εθνικούς σκοπούς, άλλα καί γιά τό δτι υστέρα άπό εντα
τική νηστεία, ακόμα καί κούραση, διότι συμπίπτουν καί οί εαρινές εργασίες 
στά χωράφια, Όά έτρωγαν κρεατάκι, τυρί, αυγά, διάφορα απλά γλυκίσματα, 
καί Όά έπιναν καί ωραίο μπρούσικο παληό κρασάκι, πού τόσο άφθονο φύλα
γαν στά βαρέλια.

’Εξαιρετικά βέβαιια χαιρόταν καί οί άρραβωνιασμένοι, γιατί Όάβρισκαν 
τήν ευκαιρία νά ιδωθούν λόγω τών μεγάλων εορτών καί νά γιορτάσουν, νά 
χαρούν, καί νά τά πουν «τέτ-α-τέτ», δπως Όά λέγαμε ι σήμερα, κάνοντας τά 
μελλοντικά σχέδια τής οριστικής ένωσής των.

Μά καί οί κοπέλλες καί τά παλληκάρια Όά ντυνόταν τά καινούρια τους 
καί θά πηγαίνανε στό χορό, νά δείξουν τά (θέλγητρά των καί νά διαλέξουν τόν 
καλό των —  τήν καλή τουν, πού θά κλαυτούν στούς ιδικούς των, νά μεσολα
βήσουν, γιατί οί δουλειές αυτές Όά γινόταν 90% μέ τις προξενιές, καί τήν 
συγκατάθεση τών γονιών τους, απαραιτήτους.

Άλλά, άς έρθουμε στή συνομιλία μας μέ τό εξαιρετικό γεροντάκι, τόν 
πάπο Βλασάκη - Βλασακούίδη.

Εΐναι τρίτη μέρα τού Πάσχα' τόν βρίσκω στό καφενείο τού Κισέ;—Μπα
κάλη. Είναι ένας γέροντας 8'5 χρονών ιμέ σφριγηλό, ακόμα, κορμί, ’Ίσιος 
σάν κυπαρίσσι, ροδοκόκκινος, μέ αρχοντικό παράστημα, γιατί εζησε πραγμα
τικά σάν άρχοντας καί τού μένει ακόμη ή αυτοπεποίθηση, οτι εζησε καί σάν 
τέλειος Χριστιανός στις μπόρες τής μακρόχρονης Τούρκικης σκλαβιάς, μά 
καί σάν καλός πατριώτης, γιατί πολέμησε, δταν τό καλούσαν οί περιστάσεις 
γιά τήν πολυπόθητη λευτεριά τής Πατρίδας (1910— 1914).

’Αφού λοιπόν τού λέω «χρόνια πολλά», τόν καλώ σ’ ένα γωνιακό τραπε
ζάκι κι αρχίζω τίς ερωτήσεις μου γιά τό πώς γιόρταζαν οί παληοί Σου- 
φλιώτες τό Πάσχα. Καί άπαντά ιμέ χαμόγελο καί κέφι σ’ δλες τίς ερωτήσεις 
'μου μέ τόν παληό Σουφλιώτικο γλωσσικό ιδιωματισμό, πού τόν νοιώθω βέ
βαια καί γώ πολύ καλά. Στό στόμα του, έχει διαρκώς τό τσιγάρο, πού τό 
ρουφά ιάχόρταγα, κι ανάβει τόνα πάνω στ’ άλλο.

—  Νηστεύατε, παπού, τότε κατά τή «Μεγ. Σαρακοστή;» ( =  Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή).
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—  Ναί! νηστεύαμε δλοι ανεξαιρέτως, μεγάλοι καί μικροί, γέροι και 
νέοι. ( «κι μπαμπάτσ( ι),κ’ (οι) κι μούτσ(ι)κ’(οι), κι παπαίοι, κι νέοι, κι 
άντρις κι γναίκις, ’κόμα κι τά μούτσ(ι)κα, τά γκζάνια».1— ’Άνδρος καί γυ
ναίκες, άλλά ακόμη καί τά μικρά παιδιά. Πλούσιοι καί 'φτωχοί. Μονάχα οί 
άρρωστοι, κατόπιν αύστηράς .σύστασης τών γιατρών, κάνοντας δίαιτα, έτρω
γαν λίγο γάλα καί γιαούρτι, ώσπου νά γίνουν λίγοι καλά, κι ύστερα πάλι 
νήστευαν. Θυμάμαι μονάχα κάποιον έμπορα πού έλεγε: «’Ώ χ ! τί καλά! Τώ
ρα π’ δέν τρόότι σεις, 'βρίσ(ι)κνου μπόλ(ι)κου κί Όύτζιούζ(ι)κου βουτυράκ (ι)».

Έάν τηχόν έβλεπαν κανένα νά χαλάη τή Σαρακοστή, δηλ. νά τρώη 
κρέας, αυγά κλπ., τόν λέγανε Ούβρό ( =  Εβραίο), ή Ά λή—Μεμέτ(η), καί 
τόν ιάποστρέφονταν όλοι: «Ούχ—'άλλά!, έλεγαν, αυτός ρέ άρτέντη».

’Έτσι, περνούσαιμε δλη τή Σαρακοστή, γενικά, μέ νηστήσιμα φαγητά 
μέ βάση τό 'σκόρδο, τά σπανάκια, τά πράσινα κριεμμυδάκια πού γινόταν ει
δών— ειδών φαγητά, (π. χ, κρεμμύδια μέ ρύζι, κρεμμύδια μέ αλάτι, κρεμμύδια 
μέ ξύδι, λάδι καί αλάτι, κρεμμύδια μέ «μπουλγκούρ’ ( ι) κλπ., τή «μπιμπιρί- 
τσα», ( — φέτες ψωμιού βρεγμένες καί πασπαλισμένες μέ αλάτι— ρίγανη—■ 
πιπέρι κόκκινοι, «ριτσέλια», πικ(ι)μεζ5(ι) , καί .φθάναμε ώς τή Μεγάλη 
Εβδομάδα. Ή  χαρά τότε μικρών καί μεγάλων μεγάλωνε περισσότερο, καί 
παίρναμε άκόμα λίγο κουράγιο γιά τή μεγάλη γιορτή.

Κάθε βράδυ ντυνόμαστε τά καλά μας, δηλ. γαλάζιο βρακί .καί άσπρο 
' πουκάμισο, μέ (μεγάλα μπλε κουμπιά ( = (ενδυμασία πού δήλωνε τήν αγνή 
Ελληνική ψυχή των), καί πηγαίναμε στις αγρυπνίες, δηλ. στις ιερές Ακο
λουθίες τών Νυμφίων.

Καλά, λέγω" καί σάς 'έπέτρεπαν οί Τουρκικές Α ρχές, νά πηγαίνετε ε
λεύθερα στις Εκκλησίες;

—  Καί μπορούσαν νά μάς πούν τίποτα καί νά μάς απαγορέψουν; Τότε, 
δλοι οί Σουφλιώτες είμαστε πολύ αγαπημένοι καί μονιασμένοι, καί δέν τολ
μούσαν τέτοιο πράγμα.

Τή Μ. Παρασκευή γυρνούσαμε συνοδεύοντας τούς επιτάφιους τών δύο 
Εκκλησιών, δπως γίνεται καί τώρα. Τού «Ά γ. Γεωργίου», δ κάτω· μαχαλάς 
καί τοΰ «Ά γ. Αθανασίου», δ επάνω, Καμπιώτες καί Καρακατσέληδες, δη/λ. 
μέ σημείο συναντήσεως τό Μεσοχώρι. Έκεΐ, στήν ευρύχωρη Πλατεία, πού 
γιά μια στιγμή έμοιαζε μέ ανθρωποθάλασσα πλημμυρισμένη, απ’ τό φώς τών 
λαμπάδων, αφού οί παπάδες ψάλλανε μερικές ευχές, δ μέν επιτάφιος τού 
'Αγ. Αθανασίου, προηγουμένου τού Σταυρού, έπέστρεφε στήν πάνω εκ
κλησία, δ δέ δικός μας, διά τού Β ' Σχολείου, κατέβαινε στού Νικουτάκα,

1. Άλλά πρέπει νά προχωρήσω μεταφράζοντας, γιά νά μέ έννοοΰν δλοι οί άνα- 
γνώστες.
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διέσχιζε τόν κεντρικό δράμια καί άπό τό .'δρόμο τοΰ λουτροΰ, και τή βρύση 
Γκιουβέντα, γυρνοΰαε στήν Εκκλησία. Έκεΐ κρατούσαν τόν «’Επιτάφιο» οί" 
ιερείς καί περνούσαμε όλοι από κάτω, ίδιά νά άγιασθοΰμε, όπως ακριβώς κά
νουμε καί σήμερα. "Ολη τήν ήμερα τής Μ. Παρασκευής ιδέν τρώγαμε τί
ποτε. Είμαστε τελείως νηστικοί.

Καί επ’ ευκαιρία, προσθέτει ό ΰποφαιν. δτι «ό Σταυρός» έβγαινε στήν 
πλειοδοσία. Καί .καθώς καλώς ένθυμεΐται, όταν «πλησίαζε ή έξοδος τής πομ
πής, 6 νεωκόρος, κρατώντας τό Σταυρό είς τό μέσον τής Εκκλησίας, πρός 
στιγμήν ,έφώναζε: «100 'δρχ. ό Σταυρός!» Καί >σέ λίγο ήκούετο άλλη φω
νή: «1(50». ’Έτσι, έφθανε τις 300 δραχμές, ακόμη καί τις 500 δραχμές. 
Τό είχαν γιά «καλό» νά πάρουν δα» - 'όσο τό «Σταυρό», πού θά τούς φύλαγε 
όλο τό χρόνο άπό κάθε κακό, καί 'θά τούς εξασφάλιζε σταθερή υγεία καί προ
κοπή.

Θέλω νά προσθέσω ακόμη καί ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός: Τό ξε- 
νύχτισμα τοΰ εσταυρωμένου Ίησοΰ. Τό έθιμο τοΰτο διατηρείται καί σήμερα 
ακόμη, παραδεδομένο άπ’ τούς παποΰδες καί πρασπαποΰδες καί τις οδδε πριν 
πόσες γενεές. Έκτος τοΰ ότι τό άντελήφθην καί ό ΐδιιοις, δταν κατά τή Μ. 
Παρασκευή τοΰ έφετεινοΰ Πάσχα έπισκεφθήκαμε τήν Εκκλησία τοΰ γειτο
νικού χωριού Μάνδρα, μοΰ τό είπαν καί τά κοριτσάκια τοΰ Σχολείου., πολ
λά ·δέ ιμάλιστα απ’ αυτά έλαβαν μέρος καί στο «ξενύχτισμα». Τό έθιμο τοΰτο
.ενθυμούμαι δτι υπήρχε καί στήν Κασσάνδρα τής Χαλκιδικής, όπου περάσαμε 
επτά χρόνια προσφυγιάς, 1914— 192.1, ά?ολά υπάρχει καί στήν Πελοπόννησο, 
καίθώς μέ διαβεβαιοΐ καί ή γυναίκα μου, πού εζησε μιά χρονιά στά Καυλέν- 
τια τής Λακωνίας, άπ’ όπου κατάγεται ό μπαμπάς της. Έκεΐ, τήν ημέρα τής 
Μ. Παρασκευής, γυρίζουν τά παιδάκια άπό σπίτι σέ σπίτι καί τραγουδώντας 
τό τραγούδι «Σήμερα μαύρος ουρανός κ,λ.π.», μαζεύουν αυγά.

Ήρώτησα μάλιστα καί τόν ιερέα Παπανικόλα, καί αυτός μοΰ είπεν δτι 
πράγματι, καί .σήμερα ξενυχτίζουν τό Χριστό'. Καί γίνεται αύτό τό ξενύχτι- 
σμα ώς εξής:

Μετά τήν άπόλυση τής ’Εκκλησίας, ύστερα άπό τήν Ακολουθία τών 12 
Ευαγγελίων τής Μ. Πέμπτης, όλοι φεύγουν καί μένουν ιμόνον ώριαμένες γυ
ναίκες καί κοριτσόπουλα, οί όποιες, άγρυπνες δλη τή νύχτα, .συνοδεύουν, ή 
μάλλον συντροφεύουν τόν εσταυρωμένο Ί .  Χριστό, ψάλλοντας καί ειδικά θρη
σκευτικά άσματα. Τά άσματα αυτά τά επαναλαμβάνουν καί κατά τό διάστημα 
τής ήμέρας τής Μ. Παρασκευής, φυσικά σέ ώρες πού δέν υπάρχει στο ναό 
’Εκκλησίασμα.

Κυρίως, στο τραγούδισμα αύτό παίρνουν μέρος θρήσκες καλλίφωνες 
κοπέλλες.

Μιά μαθήτριά μου, τής Σ Τ ' τάξ., μοΰ είπε δτι, κάτι κοπέλλες, γιά νά
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μή νυστάζουν ιστό ξενύχτισμα, τρώγανε σπόρια, Μα! τίς μάλωσε πολύ γι’ 
αυτό δ κανδηλανάπτης.

Δυο τέτοια τραγούδια δημοτικά κατώρθωσα νά συλλέξω, ιάπό μαθήτριες 
μου, πού κι’ αυτές τ’ ακόυσαν άπό τις μάνες των κ.ο.κ.

Τό πρώτο μοΰ τό ’δωκεν ή μαθήτρια τής Σ Τ ',  Τότα Κουτισοδήμου, κι’ 
είναι τό παρακάτω:

«’Εμπρός στή Θεία Σταύρωση».
(Στό σκοπό: Σήμερα μαύρος ουρανός).

"Οταν σέ βλέπω στό Σταυρό, Χριστέ μου κρεμασμένο 
κα! τό αγνό Σιου τό κορμί, στό αίμα βουτηγμένο, 
και γύρω στό κεφάλι σου, ακάνθινο στεφάνι, 
μαραίνεται ή καρδούλα ιμου, και δέν μπορεί νά γιάνη.
Κι’ δταν μου έρχονται στό νού, τά πάθη τά φρικτά Σου, 
οί εμπτυσμοί, οί μάστιγες κα! τά μαρτύριά Σου, 
τό ξύδι πού ποτίστηκες, εσύ, αντί τού «μάννα»,

- _ μέ πιάνουν ολοι οί λυγμοί, κα! δάκρυα συνάμα.
Γιά τή δική σου τή θανή, δλη ή γη έσεισθη, 
ταράχτηκαν τά σύμπαντα, κι ό ήλιος έσκοτίσθη, 
κι δλος ό κόσμος μέ καημό, μπροστά σου γονατίζει, 
σκύβει, φιλεί τά πόδια σου, κα! κλαίει κα! δακρύζει.
Χριστέ, πού καταδέχτηκες τό αίμά Σου νά χύσης,
,κι άπ’ αμαρτίες μας πολλές δλους νά έξαγνίσης,
Συχώρεσε κι δλους ημάς, γιά τ’ αμαρτήματα μας.
Θά σέ υμνούμε πάντοτε, μέ δλη τήν καρδιά ιμας.

Τό δεύτερο τραγούδι μοΰ τό έδωκαν, ιμέ κάποια παραλλαγή 'βέβαια, οί 
δυό τους, αί μαθήτριες ιμου τής Ε ' τάξεως, 1) Φωτεινή Νικολαΐδου, κα! 2) 
Δέσποινα Πέτσινα. Ψάλλεται κατά τό «Αΐί γενεά! αί πάσαι. ..» , τής Γ ' Στά
σεως τών εγκωμίων, κα! είναι τό παρακάτω :

1. Σήμερα μαύρος ουρανός, 
σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα δλοι θλίβονται 
κα! τά βουνά λυπούνται.

2. Σήμερα έβαλαν βουλή
οί άνομοι Εβραίοι,
οί άνομοι κα! τά σκυλιά
οί τρισκαταραμένοι,
γιά νά σταυρώσουν τό Χριστό

τών πάντων Βασιλέα.

3. Κι δ Κύραιος έ'θέλησε 
νά μπή σέ περιβόλι, 
νά λάβη δείπνο· μυστικό 
γιά νά τόν λάβουν δλοι.

4. Κι ή Παναγιά ή Δέσποινα 
καθόταν μοναχή της, 
τις προσευχές της έκανε 
γιά τόν μονογενή της.
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5. Φωνή ήκούσΐθ’ έξ ουρανού 
κι’ απ’ ’Αρχαγγέλου στόμα, 
φτάνουν κυρά μου οι προσευχές, 
'φτάνουν m l οι μετάνοιες.

6. Τό γυιό σου τον έπιάσανε 
και στο χαλκιά τόν πάνε, 
κα'ι στοΰ Πιλάτου τήν αυλή 
έκεΐ τόν τυραννούνε.

7. Τό Φαραώ κι άν έστειλαν 
νά φκιάσ(η) τρία πιρόνια, 
εκείνος ό παράνομος 
παίρνει κα'ι φκιάνει πέντε.

8. Συ, Φαραώ, που τά ’φκιασες 
πρέπει νά μας διδάξης.

9. Τά δυο βάλτε στά χέρια του, 
τά ιδυό στά ποδιαράκια,
τό πέμπτο, τό 'φαρμακερό 
βάλτε το στήν καρδιά του, 
νά τρέξη αίμα και νερό 
νά λιγωθή ή καρδιά του.

10. Κι απ’ τόν πόνο τόν πολύ 
κι άπ’ τά μαρτύριά του
ό ήλιος ©σκοτείνιασε 
καί τό φεγγάρι έΐχάθη.

11. Κι ή Παναγιά σάν τ’ ακούσε 
έπεσε και λιγώθη.
Φωνή άκούαθη έξ ουρανού 
κι ιάπ’ ’Αρχαγγέλου στόμα:

12. «Γιά κράξτε τις γειτόνισσες, 
νά τήν παρηγορήσουν».

13. Στάμνες νερό τής χύσανε 
τρία κανάτια μόσχο
καί τρία μυρώδόσταμα 
γιά νά τής έρθη δ νους της.

14. Καί σάν τής ήρθ’ ό λογισμός 
«καί σάν τής ήρθ1’ ό νους της, 
ζητεί μαχαίρι νά σφαγή, 
φωτιά νά πάη νά πέση,

ζητεί γκρεμό νά γκρεμιστή, 
γιά τό μονογενή της.

15. Έσυ μανά μου κι άν σφαγής, 
σφάζονται μάνες όλες.
Έσυ μάνα κι άν κρεμαστής, 
κρεμιούνται μάνες δλες.
Έσυ μανά μου κι άν καής, 
καίγοντ’ οί μάνες δλες.

16. 'Η  Μάρθα, ή Μαγδαληνή 
καί τού Λαζάρου ή μάνα, 
τού ’Ιακώβου' ή αδερφή 
κι οί τέσσερις αντάμα, 
έπιάσαν τό δρομί—δρομί 
δρομί τό μονοπάτι.
Τό μονοπάτι τσ’ έβγαλε 
είς τού ληστού τήν πόρτα:

— ’Άνοιξε πόρτα τού ληστού 
καί Πόρτα τού Πιλάτου, 
κι ή πόρτα άπό τό φόβο της 
άνοιξε μοναχή της.
Τηράει ζερβά, τηράει δεξιά 
κανένα δέ γνωρίζει 
Τηράει καί δεξιωτερα, 
βλέπει τόν Ά η —Γιάννη:

Έσυ Ά ϊ—Γιάννη Πρόδρομε 
πού βάφτισες τόν υιό μου, 
Δέν είδες μένα τόν υιό μου 
καί τόν διδάσκαλό σου·;
— Δέν έχω· στόμα νά σού πώ, 
γλώσσα νά σού μιλήσω 
δέν ’έχω χειραπάλαμο, 
εγώ νά σού τόν δείξω: 
Βλέπεις εκείνο τό γυμνό 
καί παραπονεμένο, 
απου φορει ’πουκάμισο 
στό αίμα βουτηγμένο, 
όπου φορεΐ στήν κεφαλή 
ακάνθινο στεφάνι, 
εκείνος είν’ ό γιόκας σου 
καί ’μέ διδάσκαλός μου·.
Καί πήγε καί πλησίασε, 
γλυκά τόν ώμιλούσε:
Δέ ιμού μιλάς παιδάκι μου 
δέ ιμού μιλάς παιδί μου....
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Τί νά σου πώ μανούλα μου σημαίνει κι ή 'Αγια —  Σόφιά
πού διάφορο δέν εχει. μέ τρεις χρυσές καμπάνες.
Μόνο τό μέγα Σάββατο "Οποιος θ’ άκούση σώζεται,
κοντά τό μεσονύχτι, κι οποίος τό λέει αγιάζει,
κοντά νά λαλήσ’ ό πετεινός κι όποιος τού καλουφ ου γκραστή
σημάνουν οί καμπάνες. παράδεισο ιθά λάβη,
Σηιμαίν’ ή γη, σημαίν’ ό Θεός, παράδεισο καί λίβανο
σημαίνουν τά ιούράνια, άπό τόν "Αγιο Τάφο.

Ή  μεγαλύτερη κίνηση τής αγοράς παρουσιαζόταν τό Μ. Σάββατο.
"Ολες σχεδόν οί νοικοκυρές -κατέβαιναν ατό παζάρι μέ τά καλάθια 1 στό 

χέρι, γιά νά κάμουν τά τελευταία ψώνια των. Τά κόκκινα αυγά καί τά «τσιου- 
ρέκια», ήταν έτοιμα, ακόμη άπό τή Μ. Πέμπτη. 3Αφού λοιπόν γέμιζαν τά 
καλάθια καί τά «ζεμπίλια» μέ διάφορα φαγώσιμα, επέστρεφαν γιά νά ετοι
μάσουν τό πλούσιο γεύμα τής επομένης.

Βέβαια, τό παζάρι παρουσίαζε πολύ μεγάλη κίνηση. Μετά μεγάλης δυ
σκολίας μπορούσε κανείς νά κινηθή άπό τήν πληθώρα τών άνθρώπων, πού 
άλλοι ψώνιζαν, άλλοι διαλαλούσαν οσο πιο δυνατά μπορούσαν τά έμπορεύμα- 
τά των. Καί υπήρχαν παντός είδους τρόφιμα, πού τάφερναν οί χωρικοί τών 
γύρω χωριών, ντυμένοι μέ τις γραφικές στολές των, πού γι’ αυτό εύκολα 
καταλάβαινε κανείς τήν προέλευσή των, Μάνδρα, Λάβαρα, Κορνοφωληά, Δα
διά κλπ., άλλά καί άπό τά τής άπέναντι οχιθης τού "Εβρου, Ντέκιοϊ, Μπέκιοϊ, 
Άλμπέκιοϊ, Κιπλί, Ντουγαντζί καί πολλά αλλα, "Ελληνες καί Τούρκοι μο
νιασμένοι κι άγαπημένοι! Καί επ’ ευκαιρία θ’ άναφέρω καί εγώ, δ γράφων, 
ένα γεγονός πού -θυμούμαι οτι έγινε ο’ ένα τέτοιο πολυπληθέστατο «παζάρι» 
στά 1922 καί πριν γίνη άκόμη ή εκκένωση τής ’Αν. Θράκης. Τό θυμούμαι 
αρκετά καλά, γιατί ήμουνα ώς 12 χρονών. Μέσα στήν τόση κοσμοσυρροή, έ
νας "Ελληνας στρατιώτης άπ’ αυτούς πού υποχωρούσαν άπ’ τή Μ. ’Ασία, 
Μικρασιάτης, τις οΐιδε άπό πού, γιά μιά στιγμή άρπαξε άπό κάπου ένα ξύλο 
καί μ’ αυτό άρχισε νά κυνηγά καί νά χτυπά ένα νέο Τιούρκο1, λέγοντας δυνα
τά, δσο μπορούσε: «’Εσύ μου σκότωσες τόν Πατέρα, ρίχνοντας μέ τό δπλο 
πάνω άπ’ τό «Τζαμί»!

Κι αδύνατο· οί πολίτες νά τόν άναιχαιτίαουν. Παρατυχών όμως χωρο- 
φύλαξ κατώρθωσε νά τόν συγκρατήση καί νά τόν ήμερώση.

Παρά ταύτα, άν καί τό επεισόδιο τούτο ήταν βέβαια κάπως δικαιολογη
μένο, ένεκα τών προσφάτων γεγονότων τού πολέμου εκείνου, σπανιώτατα σέ 
άλλες εποχές συνέβαιναν τέτοια.

(1) Ειδικά δμως γιά ψώνια, ήσαν κάτι πλεκτά κατασκευάσματα άπδ «σάζι», 
ψάθινα δηλ. αρκετά μεγάλα, καί κάπως άκριβά, πού τ ’  άγοράζουν οί πλουσιώτεροι. Κά
που - κάπου, φαίνονται τέτοια καί σήμερα. Είναι τά «ζεμπύλια».
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Κ ι επανερχόμενος στή διήγησή ιμ ου  γιά τό Πάσχα, 'συνεχίζω δτι, δλα 
τά τρόφιμα ήσαν πάμφθηνα και, μπορούσαν ν’ αγοράσουν δλοι ο,τι ήθελαν. 
Έ πι παραδείγματι, ή δικά τό κρέας ετιμάτο «10 μεταλίκια», τό τυρί 2.50 
«γρόσια», τό «πάζαροψουμου» ( =  τό ψωμί του φούρνου), 4 «μεταλίκια», τό 
βούτυρο, 4 γρόσια, τό κρασί έξ (6) γρόσια τό «μέτρο».

Τό «μέτρο», ήταν μετάλλινο ή πήλινο σκεύος, που έπαιρνε οκτώ (8) 
οκάδες.

Δέν έλειπε ακόμα κι ό «τσιρλουχαλβάς», καί τά αναψυκτικά «λιμουνά- 
δις», καί ό (περίφημος «μπουζάς».

"Ολος ό δρόμος άπό τό Γυμνάσιο ώς τήν «Πελαδαιριά» ( =  Πλατεία Νά
νου) καί άπό τό Δημαρχείο ιός τό Σταθμό, ήταν γεμάτος άπό κόσμο. Πολύ 
δύσκολα μπορούσε νά διάσχισης ή νά πέρασης άπό τό ’να μέρος στ’ άλλο.

Μετά τό μεσημέρι, ντόπιοι καί ξένοι, ιέπέστρεφαν ατά σπίτια των. Οί 
νοικοκυράδες μέ βοηθούς τους τίς κοπέλλες των, ακόμα καί τίς νύφες των, 
ετοιμάζανε καί τά τελευταία φαγητά. 'Ο «τσιβιρμές» ( =  ψητό άρνί φούρ
νου) μοσχοβολούσε σκανδαλιστικά κι έφθανε άπ’ τό φούρνο·, που ήταν στήν 
αυλή κάθε ,σπιτιού, ώς μέσα στό σπίτι, καί άνυπομουούσαν δλοι, πότε θά φθά- 
ση ή μεγάλη στιγμή!. . .

Έ πι τέλους, στις 1·1 τή νύχτα άκουγόταν ό γλυκός ήχος τών κωδωνο
στασίων τών Εκκλησιών, πού ηχούσαν χαρμόσυνα καί Ικάλυπταν δλη τήν 
έκταση της πόλεως. Τό Σουφλί είχε τότε 14 χιλ. κατοίκους. Ταυτόχρονα άρ
χιζαν καί οί ντουφεκιές, λες καί γινόταν πραγματική οδομαχία.

Κρότοι ειδών— είδών εδονούσαν τήν ατμόσφαιρα, άπό πανάρχαιους γκρά- 
δες, άπό Κολοκοτ ρω νέϊκες μπι στάλες, άπό «τσιφτέδες» ( =εμπροσΟογεμή κυνη
γετικά δπλα), σύγχρονα πιστόλια διάφορα, καί άπό αυτοσχέδιες χαρτοβόμβες.

Σέ λίγιοι, δλοι βρισκόταν στήν Εκκλησία γιά ν’ άκούσουν τόν καλό τό λόγο, 
δηλ. τό «Χριστός Άνέστη», καί νά τσουγκρίσουν τά κόκκινα αυγά, σύμβολο 
χαράς, καί νά 'ευχηθούν «χρόνια πολλά», καί «καλή λευθ,εριά», εννοώντας τήν 
απελευθέρωση τής Θράκης άπ’ τήν τούρκικη σκλαβιά. Ή  Έκκλησιά ήταν κατά
μεστη άπό κόσμο, μέ τίς γραφικές στολές των. Μά καί ό μεγάλος περίβολος τής 
Εκκλησίας ήταν κατάμεστος.

Οί ανυπόμονες παιδικές φωνούλες, σάν τό ομαδικό τιτίβισμα πουλιών 
στήν ησυχία τού δάσους, άκουόταν γλυκά στήν ήσυχία τής ιερής "νύχτας, 
άκόμη δμως καί μεμονωμένα γέλια καί σπαρταριστά χαχανητά άπ’ τά ανή
συχα κοπελούδια.

Πολυ ενδιαφέρον ήταν τό σημείο εκείνο τής Τερής ’Ακολουθίας, πού 
δταν δ παπάς έψαλλε τδ «Δεύτε λάβετε φώς», συνωθούνταν γύρω του πολ
λοί νέοι συναγωνιζάμενοι, ποιος 'θά άναβε προοτος τή λαμπάδα του μέ άγιο 
φώς άπό τήν «ακοίμητη λυχνία» γιά νά τό δώση καί στίούς άλλους, εντός 
καί έκτος τής Εκκλησίας. "Έτσι θά τόν ευνοούσε πάρα - πολυ ή τύχη, ή
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(μάλλον θά τόν βοηθούσε δ Θεός στήν πραγματοποίηση; τών πόθων του. Φυ
σικά έκαναν τήν πονηριά νά 'βρέχουν μερικοί τό φυτίλι τής λαμπάδας των 
μέ πετρέλαιο, όπως το>ρα μερικοί νεαροί, μέ βενζίνη.

Επίσης υπήρχε ή συνήθεια νά βγάζουν στήν πλειοδοσία καί τό ποιος 
Οά .κρατά κατά τήν έξοδο, ώς τήν εξέδρα τοΰ Περιβόλου, τό λάβαρο τής Ά - 
ναστάσεως. Καί έπ’ ευκαιρία, ,καλόν νά αναφέρουμε καί τό οτι καί τότε, αλλά 
καί ώς πριν λίγα 'χρόνια, συνήθιζαν οι ’Εκκλησιαστικές ’Επιτροπές γιά τήν 
αύξηση τών πόρων τής Εκκλησίας, νά πλειοδοτούν τά στασίδια γιά ένα χρό
νο, κάιθιε Μ. Εβδομάδα καί δή τήν Κυριακή τών Βαΐων. Ώ ς τή Μ. Τετάρ
τη έκλειαν οί τιμές, καί οί κάτοχοι τών στασιδιών μπορούσαν νά ξεκουρά
ξιων τα ι κατά τη διάρκεια τών μακρών Ακολουθιών, τών 'Αγίων εορτών τοΰ 
Πάσχα, άλλα καί ολου τοΰ έτους. Στασίδια νοίκιαζαν κι οί γυναίκες, τά τοΰ 
«γυναικωνίτη» καί μερικά κάτω είς τό δεξιό κλιτός. Τό νοίκιασμα ομως αυτό 
καί ή πλειοδοσία στασιδιών καί ιερών αντικειμένων τοΰ Ναοΰ, έθεωρήθησαν 
ώς πράξεις ιάνίεροι καί κατηργήθησαν οριστικά πριν λίγα χρόνια, καί δή 
μέ τή διεύρυνση τοΰ μεσαίου «κλιτούς», μέ την αφαίρεση τών στασιδιών, 
υπό τήν πρωτοβουλία τοΰ μορφωμένου ιερέα, θεολόγου καθηγητοΰ κ. Κων) 
νου Φούσκα. Ά ντ’ αυτών έ τοποθετήθηκαν ώραια καί αναπαυτικά καθίσματα, 
δεξιά γιά τούς άντρες καί αριστερά γιά τις γυναίκες.

Στις 12 ακριβώς έβγαιναν οί ιερείς μέ τά χρυσοστόλιστα ιερά των άμ
φια, προπορευομένων τών έξαπτερύγων καί τών λαβάρων καί δή τοΰ τής 
’Ανα,στάσεως, καί πήγαιναν στήν εξέδρα τοΰ περιβόλου, όπως ακριβώς γίνε
ται καί σήμερα. "Τστερα άπό λίγο ιάκουόταν ψαλλόμενο άπό όλους μαζί τούς 
παπάδες —  ή κάτω (εκκλησία είχε τότε δεκατέσσαρες (14) παπάδες, τώρα 
έχει μόνον δύο (2 ),—- τό γλυκόφωνο «Χριστός Άνέστη», καί ή χαρά δλων 
έΐκορυφοΰτο.

Οί ευχές αμέσως «έπαιρναν κι’ έδιναν». Οί χαρούμενες φωνές περίσ
σευαν, τά γέλια καί τά ξεφωνητά ακουόταν έντανώτερα, τά γύρω δλα έφω- 
τίζονταν άπό τήν ανταύγεια τών λαμπάδων, πού όλοι ανεξαιρέτως, μικροί—· 
μεγάλοι, κρατούσαν στά χέρια, καί τ’ αυγά μετά τό αγωνιώδες τσούγκρισμα 
γιά τό ποιος θά νικήση, αυτοστιγμεί καταβροχθίζονταν.

"Τστερα, όσοι μεν χωρούσαν, καί οί πιο θρήσκοι, πήγαιναν μέσα στήν 
’Εκκλησία γιά νά παρακολουθήσουν τή Ο. Λειτουργία ώς τό τέλος, καί νά 
«μεταλάβουν» ( =κΌΐνωνήσουν), όσοι δέν είχαν «μεταλάβει» τή Μ. Σαρα- 
κοστή, οί δέ πολλοί μέ τή λαμπάδα στο χέρι (αναμμένη, έπέστρεφαν στο σπίτι, 
γιά νά επακολουθήση ή Πανδαισία. «Καί εύφρανθώμεν τή πανηγύρει», δέν 
λέει τό τροπάριο; Πρώτη δουλειά των ήταν ομως νά ανάψουν μέ τό "Αγιο 
φώς πού κρατούσαν, τήν κανδήλα τοΰ σπιτιού, γιά νά έρθη στό σπίτι αλο 
τό χρόνο, ώς τ’ άλλο Πάσχα, ή χαρά, ή υγεία καί ή ευτυχία. Καί δέν Οά λη- 

,σμονήση ό γράφων, οτι κάποια χρονιά (19(50— 1952), είχε σταθμεύσει ενα



ΛΑΟΓΡΑΦ ΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 187

Πούλμαν στήν αγορά μέ πρασκυνητάς έπιστρέφοντας άπό τά 'Ιεροσόλυμα, 
καί πού είχαν μαζί των σέ «φανάρι» καί «"Αγιο φώς» άπό τόν Ιερ ό  Ναό" 
τής Άναστάσεως. ’Ά ν καί ή νύχτα ήταν αρκετά προχωρημένη·, 9— 10 μ.μ., 
όλες οΊ γυναίκες άπό τις γειτονιές συνωθούνταν μέ ιερό δέος, γιά  νά πάρουν 
"Αγιο φώς, γιά νά φυλάγη τό σπιτικό των.

’Έπειτα, καθόταν δλο;ΐ ανεξαιρέτως «σταυροπόδι» γύρω στό «σούφρα»— 
τά ανήλικα στά γόνατα τών παπούδων —  πού εντός ολίγου γέμιζε άπό ψω
μιά καί λογιών—λογιών φαγητά, μέ τόν «τισιβιρμέ» στό κέντρ-ον.

Οί νύφες «χαιρετούσαν»1 τούς πεθερούς καί τις πεθερές, αυτοί δέ πάλι 
’έδιναν τό «κέρασμά τους», καμμιά λίρα χρυσή ή ντούμπλα, αναλογίας τής εύ- 
πορίας τού (σπιτιού, ή καί τίποτα. Καί μετά τήν ομαδική προσευχή άρχιζε 
πλέον τό φαγοπότι, μέ τά χέρια εννοείται, γιατί πηριούνια δέν υπήρχαν. 'Τ- 
πήρχαν όμως ξύλινα γλυπτά κουτάλια. Τ ί γέλια, τί χαρά, τί ευτυχία, Θεέ 
μου! Τ ί ευτυχισμένοι, αλήθεια, ήταν οί άνθρωποι εκείνοι! Καί πόσο ολιγαρ
κείς! Ακολουθούσε, τό κρασί μέ τό «γκουμπούζι» ( =  μεγάλη πήλινη φιάλη), 
καί έπιναν μικροί - μεγάλοι, όσο ήθελε ό καθείς. "Τστερα, τά τραγούδια, οί 
χοροί, τό ξεφάντωμα καί τέλος ύπνος κατά θούλησιν. Οί πιο θρήσκοι, στις 
10 π. μ. πήγαιναν στήν ’Εκκλησία, στή δεύτερη ’Ανάσταση, γιά ν’ ακούσουν 
τό Ευαγγέλιο σέ πολλές γλώσσες.

Τό μεσημέρι, πάλι, άλλο φαγοπότι καί άλλο γλέντι, τό δέ απόγευμα γε
νικός ξεσηκωμός γιά τό Δημόσιο υπαίθριο χορό, πού γινόταν στις πλατείες 
τής πόλεως, στό «Σάρπ—μπνάρ(ι)», «στού Μσουχώρ(ι)», στή «Πλαδαρά», 
οπου όλοι βέβαια, άλλά κυρίως αί νέοι καί νέες έπέδειχναν μαζί μέ τήν ω
ραία φορεσιά των, καί όλη τή ζωντάνια καί τή δίψα τής νιότης τους! Οί 
«λαληματάδες» πάλι, γκαϊντατζήδες, νταουλτζήδες, κι ιοί τραγουδιστάδες, ή
ταν στις δόξες τους.

"Τστερα, πηγαίνανε επισκέψεις, «στά βύζιτα», όπως λέγανε, στούς Πα- 
σχάληδες καί Πασχαλιές, πού ήταν πολύ διαδεδομένο τότε το όνομα αυτό, 
ή πηγαίνανε μέ δώρα πού ψωνίζανε άπό μέρες, μέ σκοπό «ν’ αλλάξουν» «τά 
κουμπαρούδια τους» καμμιά φορεσιά ή κανένα φουστανάκι. Αυτό δέ τό άλ
λαγμα γινόταν κάθε χρόνο, ώς πού νά γίνη τό «κουμπαρούδι», εφτά χρονών.

’Έτσι λοιπόν γιώρταζαν, μού είπεν ό συνομιλητής μου «Πάπο - Βλασά- 
κης», αί παληοί εκείνοι Σουφλιώτες, αθώα καί φτωχικά, (εν συγκρίσει μέ τό 
σήμερα, πού γιορτάζουν άλως άσυγκρίτως πλσυσιώτερα, μ’ όλα τά καλά, μ’ 
αρνιά στή σούβλα, μέ κοκορέτσια, μέ έκίδρίομές καί μέ εξοχές.

Δέ θά παραλείψω όμως ν’ αναφέρω· 'επίσης .καί τό ότι τήν πρώτη μέρα

1. Γινόταν δέ ό χαιρετισμός έτσι: Πήγαινε ή νύφη ντροπαλά - ντροπαλά, πλη
σίαζε καί στεκόταν όρθια λέγοντας «τν’ ίφκή σ’ άφιντάκι(η)». Μετά, σιγά σιγά έσκυβε, 
του φιλούσε τό χέρι, καί σιγά - σιγά, σηκώνοταν πάλι.
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τοΰ Πάσχα καί έπι 40 ήμερες, μέχρι τής Άναλήψεως, έιστερεώνετο στό τέμ
πλο τοΰ ναοΰ 'Αγ. Γεωργίου, μιά τ€·ρόαστιοο εικόνα τής Άναστάσεως, καθά>ς 
θυμάται καλά (καί ό γράφων,—  που τήν είχαν ζωγραφίσει οι: πατέρας και 
δυο γυιοί, Ήλίας, ’Απόστολος κα'ι Λεωνίδας Παπαποστόλου, και τό είχαν 
γιά .καύχημά τους, σάν έργο καλλιτεχνικής αξίας, ιμαΐζΐ μέ τήν «Παντάνασσα», 
πού στολίζει τό θόλο τοΰ ιεροΰ τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναοΰ 'Αγ. Νικολάου 
Άλεξ).πολεως. 'Αλλά τώρα, δεν τήν τοποθετούν πιά τήν εικόνα αυτήν, μοΰ 
είπε μέ πικρία κάποια μέρα ο μεγάλος αδελφός, ό ’Απόστολος Παπαποστό
λου, πού διατηρεί «ατελιέ άγιογράφου», ώς κάτοικος *Αλεξ)πόλεως, άπό τι- 
νων ιέτών.

Μέ ©πληροφόρησε δέ ό ίδιος δτι, καί τήν ελαιογραφία τοΰ δω ρ ητού Φά- 
κου, πού κομμεΐ τό ’Επιτροπικό τοΰ ναοΰ 'Αγ. Γεωργίου, τήν έκαμε ό μπαι- 
μπάς του, όχι δμως έκ τοΰ φυσικού, αλλά μεγένθυση από φωτογραφία. Γρά
φω δέ ιστόν 37ο τόμο τών «Θρακικών» δτι, ή ελαιογραφία αυτή, καθώς α
κόυσα μέ τ’ αυτιά μου, ©θεωρήθη άπό κάποαίον ειδικό έξ ’Αθηνών, ώς έργο 
σπανίας τέχνης καί μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.

Σουφλί, Μάϊος 19G.G (Χρ. Παπαστ. Μπαμπαλίτης)
Δ)ντής Γ ' Σχολείου

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Ή  συγγραφή τής ιστορίας τής Νήσου Σαμοθράκης δέν άποτελεί, εύκο
λο ν επιδίωξιν. Ή  ολοκληρωτική καταστροφή της κατά τό έτος 1.8.25 καί αί 
προηγηθεΐσαι διαδοχικώς καταστάσεις ύποτελείας της έχουν εξαφανίσει τάς 
πηγάς άπό τάς οποίας δ ερευνητής θά ήδύνατο ευκόλως νά άντλήση περιε- 
χόμενον ιστορικόν. Τό πέρασμα, άλλωστε, τόσων ιέτών κατέστησεν ακόμη δυσχιε- 
ρεστέραν τήν επιτυχίαν μιας τοιαύτης επιδιώξεως.

Είναι απολύτως βέβαιον δτι ή Σαμοθράκη, θά ήμποροΰσε νά εμφάνιση 
πλουσιωτάτην ιστορίαν Έθνικοθ'ρησκευτικοΰ καί έκπολιτιστικοΰ ένδιαφέροντος 
διότι τά πάντα μαρτυρούν τοΰτο.

Είναι παρήγορον οτι τό «παρελθόν» τής Σαμοθράκης, τό οποίον ©κάλυ
πτε αδιαπέραστος πέπλος μυστηρίου, αποκαλύπτει άπό 30ετίας περίπου ή .σκα
πάνη τών αρχαιολογικών άνασκαφών τής παλιάς Πόλεως (Παλαιαπόλεως) μέ

Ό  δημοσιευθείς είς τόν 39ον Τόμον τών «Θρακικών» σελ. 298 - 307 «Διηγημα- 
τικός καί ’Εγκωμιαστικός Λόγος είς τούς 'Αγίους Πέντε Νεομάρτυρας Σαμοθράκης» 
μάς άπεστάλη ύπό τοΰ Πρωτοπρεσβυτέρου Γ. Μανωλάκη.

’Εκ τής συντάξεως τών «Θρακικών».
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τά 'άφθονα κατ’ έτος ,πολύτιμα ευρήματα τά όποια [κοσμούν τό ευρύτατον ’Αρ
χαιολογικόν Μουσείον τής Νήσου.

Ή  ιάνακάλυψις τών ευρημάτων τούτου1 έδωσε τήν ευκαιρίαν εις τόν αεί
μνηστον Κάρολον Λόμιμαν Καθηγητήν τού Ίνστ. Καλών Τεχνών τής Ν. Τ. 
καί ιμεγάλον φίλον τής Σαμοθράκης όπως έκδώση, τό 19,54 περιληπτικόν τευ- 
χίδιον «Η ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗ» πρός (στοιχειώδη κατατόπισιν τών ξένων κλπ. 
επισκεπτών τών αρχαιοτήτων, περί τής άποκαλυφθείσης έν ιμέ,ρει πιθανής 
ιστορίας τής νήσου. Άργότερον ήσχολήθη, ώς λέγεται, ιμέ τήν λεπτομερεστέ- 
ραν κατάταξιν τών στοιχείων τούτων, τά όποια διαρκώς άνενεούντο, πρός 
τόν -σκοπόν έκδόσεως επιμελημένης καί αναλυτικής εργασίας. Ό  πρόοδοος θά
νατός του δ'ΐέκοψε ;τό εργον του τούτο. 'Τπάρχουν πληροφορία ι ότι ή χήρα 
τούτου κ. Φίλις Αέμμαν Καίθηγήτρια τού, ώς άνω, Ινστιτούτου άσχολειται 
μέ τήν συγγραφήν τού έργου του ισυμπληρ-ούσα τούτο ιμέ τά 'στοιχεία τών, 
διαρκώς, άνευρισκομένων σπανίων αρχαιολογικών ευρημάτων τών συνεχιζο- 
μένων υπ’ -αυτής άνασκαφών.

Λέγεται ότι, παλαιότερον ο αείμνηστος ιατροφιλόσοφος Νικόλαος Φαρ
δύς ,έπεχείρησε τήν συγγραφήν εργασίας τής ιστορίας τής Σαμοθράκης, 
πλήν όμως λόγω τού προώρου θανάτου του τήν -άφησε ημιτελή. Τήν προσπάθειαν 
του ήθέλησε νά συνέχιση ό αείμνηστος 'Ίω ν Δραγούμης είδικώς πρός τούτο 
άφιχθείς έν τή νήσω χρησιμοποιών τά χειρόγραφα τού Φαρδύ, τά όποια έκ- 
τοτε έξηιρανίσθησαν, καί άλλας πληροφορίας γερόντων εντοπίων. "Ομως καί 
τούτου ούδ-έν εργον έκυκλοφόρησεν.

Άργότερον ό Σαμόθραξ κ. Γεώργιος Βαφείδης Θεολόγος— Νομικός 
καί τ. Γυμνασιάρχης (Βόλβης 21— ’Άνω Πατήσια ’Αθηνών) προέβη εις τήν 
συλλογήν Ιστορικών στοιχείων τής- 'Σαμοθράκης, πλήν όμως καί τούτου δέν 
έξεδόθη σχετική εργασία.

Εΐναι φανερόν ότι μία κακοτυχία βαρύνει τήν Σαμοθράκην ώστε νά μή 
είναι ιδυνατή ή προβολή της Πανελληνίως καί διεθνώς όπου, έν τούτους, είναι 
τόσον γνωστή, διά νά λάβη τήν άνήκουσαν -είς αυτήν ιστορικήν τοποθέτησιν. 
’Εκείνην ή οποία θά τήν καταστήση, ακόμη περισσότερον τό έπίκεντρ-ον τού 
μεγάλου Θρακικού Πολιτισμού.

Ή  έκδοσις τών «ΘρακικώΛ'» ή οποία, τόσον ’ιδιαιτέρως, τιμά τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον καί τά μέλη τού Θρ-ακικού Κέντρου ’Αθηνών-, περιλαμβάνει 
είς τόν παρόντα Τόμον μίαν απολύτως περιληπτικήν συγγραφικήν έργασίαν 
περί «Σαμοθράκης», τού γέροντος Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Π . Μανω- 
λάκη, άπλούν βιογραφικόν σημείωμα τού οποίου δημοσιεύεται, καί θείου έκ 
μητρός τού υπογράφοντας.

Ή  εργασία αΰτη αποτελεί αυθόρμητον προσφοράν τού συ γγρ άφαντος 
καί συμβολικήν συμμετοχήν τούτου ιείς τό εκδοτικόν εργον τού Θ. -Κέντρου 
διά τήν προβολήν τής ιστορίας τής Θράκης μας, άναπόσπαστον τμήμα τής
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οποίας είναι, ώς γνωστόν, καί ή καλλίμορφος νήσος Σαμοθράκη. „
Διατηρούμεν τήν -ελπίδα δτι σί ιάναγνώσται ιθά κρίνουν άναλόγως τήν 

αξίαν τής εργασίας αύτής καί τήν εφ&σιν τού γέροντας συγγραφέως, ή οποία 
εργασία, ώς μοί έκμυστερεέ»θη, -δέν είναι καθόλου εκείνη τήν οποίαν έπ&θύμει 
νά έμφανίση τιμών τήν ιδιαιτέραν του Πατρίδα.

Είναι τόσον μεγάλον τό βάρος τών ετών τής πολυπλεύρου ιερατικής καί 
διδασκαλικής αυτού προσφοράς ώστε νά είναι δύσκολον νά (έπωιμισθή καί τόν 
φόρτον ίμιας συβαρωτάτης εκδοτικής εργασίας. 'Απλώς καί μόνον ήίθέιλησε 
νά ιμή άπουσιάση άπό τό προακλητήριον τού 'έργου τού Θ. Κ. μέλος τού ό
ποιου καί τυγχάνει, ιάφιερώσας ιείς αύτό δ,τι προσωπικώς έγνώριίζε παιδιο
ύ εν ιέκ πληροφοριών γεροντοτ&ρων καί έκ παραδοσεως ή άλλων ιστορικών 
πηγών, κατά τήν πολυετή υπηρεσίαν του ώς ίερέως καί διδασκάλου.

Θά ήτο ευχής έργον έάν ή εργασία του αύτη άπετέλει παρόρμησιν διά 
τιν-α τών διανοουμένων τής Χώρας μας καί δή τόν Άξιότιμον κ. Νικόλαον 
Άνδριώτην τ. Πρύτανιν τής Φ. Σχολής Θεσ/νίκης, διαμείναντα οίκογενεια- 
κώς έν Σαμοθράκη καί είδικώς άσχαληθέντα ίστορικώς περί αύτήν, διά τήν 
συλλογήν περισσοτέρων στοιχείων μέ τά οποία βά ήτο- δυνατή ή όλοκλήρωσις 
ενός ’έργου δυναμένου νά έμφανίση λεπτομερώς, υπό πάσαν δυνατήν έποψιν 
(ίστορικώς, λαογραφικώς κλπ.) τήν Ιστορίαν τής Σαμοθράκης.

Έ ν Σαμοθράκη τή 24 ’Απριλίου 1966
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Ε. ΛΕΝΟΤΔΙΑΣ 

β' Γραμματεύς Κοινότητες 
Εισηγητής Τ. Ε. Σαμοθράκης

«Τό Θρακικόν Κέντρον γράφει όλίγας λέξεις διά τόν αφηγητήν τής ώς 
άνω Ιστορίας τής Σαμοθράκης, συγχαίρει δέ τόν Πρωτοπρεσβύτερον Γεώρ
γιον Μανωλάκην διά τήν επιμέλειαν καί 'φροντίδα τής δημοσιευομένης πολυ
τίμου συγγραφής. Οί διδάσκαλοι καί οί ιερείς άπό τής εποχής τής δουλείας 
καί μετ’ αύτήν, είναι αί κυριώτεροι γνώσται τών τής πατρίδας των καί έχιουν 
τήν φιλοπονίαν είς πλείστας περιστάσεις νά μεταδίδουν ιστορικά κείμενα, 
άτινα άνευ -αυτών δέν θά έβλεπον τό φώς τής δημοσιότητος. Μεγάλας υπη
ρεσίας φυλετικός καί εθνικός παρέχουν οί ούτως εργαζόμενοι Ιερείς καί δι
δάσκαλοι έκαστου τόπου·. Μέ σεβασμόν καί έκτίμησιν άπευίθύνομεν συγχαρη
τήρια είς τόν Πρωτοπρεσβύτερον Γ. Μανωλάκην, δικαίως τιμηιθέντα παρά 
τής εκκλησίας καί τής έκπαιδεύσεως καί τόν όνομάζομεν καί ημείς ώς ’Επίτι
μον Μέλος τού Ορακικού μας Σωματείου».

(Έ κ τής συντάξεως τών «Ορακικών»)
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Π. Μανωλάκη

Ό  γράφων «ρϋειρ'ι Σαμοθράκης» Γεώργιος Π. Μανωλάκης, έγιεννήιθη 
έν τη Κωμοπάλει Χώρα Σαμοθράκης τό έτος 1895 έκ γονέων ευσεβών. Έ - 
διδάχθη ιείς τά Σχολεία τής γενέτειράς του· και .αργότερον είς τήν Ίεράν 
Μονήν τών Ίβήρων— 'Αγίου ’Όρους.

Μετά τήν έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών ΰποίχριεώσεών του έχειροτο- 
νήθη ίιεριεΰς υπό τοΰ αειμνήστου Μητροπολίτου Μαρωνείας Θάσου και Σ α 
μοθράκης κυροΰ Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου— Σαραντακλησιώτου είς Λιμενά- 
ρια Θάσου τήν 23ην Απριλίου 1920.

'Τπηρέτησεν ώς Ίερεΰς καί Διδάσκαλος είς τήν Επαρχίαν Μαρωνείας 
άπό τό έτος 1920—1927, ιάπό δέ τοΰ έτους 1927 μέχρι 1956 ε,ίς Χώραν 
Σαμοθράκης. Κατά τό διάστημα τοΰτο διετέλεσε επί ΙΟετίαν Διευθυντής τοΰ 
6'θεσίου Δημοτικού Σ.χολείου Χώρας, έτυχε δέ Βασιλικής εΰαρεσκείας καί 
τοιαύτης ’Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων- Άλεξανδρουπόλεως.

'Ως ίε,ρεΰς έτιμήθη κατά τό 1926 παρά τοΰ πρώην Μητροπολίτου Μα
ρωνείας ’Ανθίμου ιμέ τό οφφίκιον τοΰ Οικονόμου παρά δέ τοΰ Μητροπολίτου 
Άλεξ/πόλεως Ιωακείμ Καβείρη κατά τό έτος 1962 ιμέ τό οφφίκιον τοΰ Πρω
τοπρεσβυτέρου, δν καί αντιπροσωπεύει ιειίς τήν Νήσον Σάμο Θράκην, ώς Άρ>- 
χιερατικός Επίτροπος ταύτης, μέχρι σήμερον.

Γ. ΛΕΝΟΤΔΙΑΣ

Η Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η

Νήσος τών Θρακικών Σποράδων, απέναντι τών εκβολών τοΰ ποταμοΰ 
"Εβρου, υπάγεται Διοικητικώς ιείς τόν Ν. 'Έβρου καί ’Εκκλησιαστικώς είς 
τήν I. Μητρόπολιν Άλεξ/πόλεως. Μέχρι τοΰ έτους 1923 ΰπήγετο Διοικητι
κούς ε’ις τόν Ν. Λέσβου καί μέχρι τοΰ έτους 1926 ΰπήγετο Έκκλησιαστικώς 
είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας, Θάσου καί Σαμοθράκης. Κατά τό 
έτος αυτό, ή Σαμοθράκη καί ή Μάκρη ΰπήχθησαν είς τήν Ί .  Μητρόπολιν 
Άλεξ/πόλεως’ επί Μητροπολιτών Μαρωνείας Ανθίμου καί Άλεξ/πόλεως Γερ- 
βασίου. Α πέχει απ’ Άλεξ/πόλεως 24 μίλια καί τής νήσου ’Ίμβρου 12. Ση>- 
μερινοί κάτοικοι (5.000) περίπου. Άλλ’ ίόσημέραι, οί κάτοικοι αυτής διαρ
ρέουν. Μετηνάστευσαν καί μεταναστεύουν ιείς Αμερικήν, Αφρικήν, εντός
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τής Ελλάδος καί τελευταίως είς Δυτικήν 'Γερμανίαν, Βέλγων, Ελβετίαν κ.ά. 
’Έ χει ισχήμα ελλειψοειδές, ιμέ κατεύθυνσιν οπό A. Ν.Α. πρός Δ. Β.Δ. εχει 
μήκοις 20 χιλμ., μέγιστόν πλάτος 12 έμβαδόν 180 τετρ. χλμ. 'Όλη ή επιφά
νεια τής νήισου καλύπτεται «άπό .συμπαγή οροσειράν τόν Σάον, Σαώκην ή 
Σαύκην, τής οποίας ή υψηλότερα κορυφή «Φεγγάρι» χιονοσκεπής πάντοτε 
ανέρχεται είς ύψος 5.248 ποδών (1.600 μ.) καί κατ’ άλλους (1.800) μ. 
Ακρωτήρια τής νήσου είναι: Πρός Ν. ή Μαλαιθ’ρ'ΐά, πρός Ν.Δ. ό Κήπος, 
πρός Α. τό Σκεπαστόν, πρός Β.Δ. δ Φονιάς, πρός Β. ό Ζαγοριώτης, πρός 
Β.Α. ή Παλαιάπολις καί πρός Δ. τό Άκρωτήριον 'Αγ. Άνδρέου. Ή  παρα
λία αυτής έχουσα περίμετρον 32 περίπου ιμιλίων, δέν παρουσιάζει κανένα 
όρμον, εκτός τόν τής Καμαριωτίσσης όπου εσχάτως μερίμνη καί δαπάνη Κρα
τική, κατεσκευάσθη λιμενίσκος, όπου σήμερον ελλιμενίζονται τά βενζινόπλοια 
έν ιάσφαλεία καί δέν καταφεύγουσιν οπως καί πριν είς τό Νότιον μέρος τής 
Νήσου, όπου ίέπνεε Βορριάς (τραμουντάνα). Ό  δέ Δυτικός άνεμος όταν 
πνέει προσβάλλει γύρωθεν τήν νήσον καί δικαίως ιέιθεωρεΐτο άπό τών αρχαιό
τατων έτών, ώς νήσος αλίμενος. Διαρρεεται υπό πολλών ορμητικών χείμαρ
ρων, τών οποίων κυριώτεροι .είναι: τό Πολυπούδι, δ Ξηροπόταμος, δ Πλάτα
νος, δ ’Άμμος, δ Βάτος, δ Ρηχοπόταμος, δ Πλατυπόταμος, δ Άγκιστρος, 
δ Κατσαμπάς. Παρά την δυτικήν άκραν τής νήσου καί πλησίον τού νυν έξω- 
κλησίου «'Άγιος Άνδρέας» ύπάρχουσιν εντός βαλτώδους τοποιθεισίας καλού- 
μένης «Λιβάδια» δύο μικραί Λίμναι. Τό έξωκκλήσιον τού 'Αγίου Άνδρέου, 
έκτίσθη κατά τό έτος 1871, υπό τού αειμνήστου αίδ. Παπά Γεωργίου Γρη- 
γοροπούλου καταγομένου έκ Ζαγοράς τού Πηλίου, πάππου άπό μητρός τού 
γράφοντας, έξ άφορμής ενός χειμερινού δυστυχήματος. Κατά τό έτος 1871 
ήτο μεγάλη βαρυχειμωνιά. ’Έτυχεν άπό τά Βόρεια κτηνοτροφικά μέρη, νά 
κατέρχωνται 3— 4 ποιμένες διά τήν κωμόπαλιν Χώραν, όπου καί κατώκουν 
αυτοί. Κατερχόμεναι ιδέ, είς Παλαιάπολιν, δέν ηδυνήθησαν ν’ άνέλθουν άπ’ 
ευθείας ιείς τήν κωμόπολιν, λόγω μεγάλης χιονοίθυέιλλης καί ήναγκάσΟησαν 
παραλιακώς νά φθάσουν περιπατώντας είς τό Νότιον μέρος τής Νήσου καί 
έκείθεν ν’ άνέλθουν είς τήν Χώραν. Δυστυχώς όμως φθάσαντες, είς τό μέ
ρος όπου ευρίσκεται τό έξωκκλήσιον τού /Α γίου  Άνδρέου» έμειναν επί τό
που καί κατόπιν έρεύνης, άνιεκάλυψαν αυτούς, παγωμένους καί μαυρισμένους 
άπό Όάνατον έξ ασφυξίας. Κατόπιν τούτου τού δυστυχήματος, έκτισεν είς 
εκείνον τόν τόπον τό έξωκκλήσιον τού «'Αγίου Άνδρέου» μετά μικρού οικι
ακού καί καταφεύγουσιν ίέκεΐ ναυτικοί, άλιεΐς, γεωργοί έν καιρώ κακοκαιρίας 
καί σώζονται. Συντηρείται κ’ επιδιορθώνεται κατά καιρούς υπό τών έγ- 
γόνων τού αειμνήστου πάππου των, συνεχιζόντων τήν σχετικήν παράδοσιν αυ
τού. Βορείως τού Παρεκκλησίου, ευρίσκεται ή πεδινή κα.λλιεργήισιμος εύφο
ρος γή ονομαζόμενη, «Μαύρο», λέγεται δέ οτι ήτο· ή επαυλις τοϋ Δημητρίου Πο- 
λιορκητού. Σώζονται καί τινα αρχαία ερειπωμένα τείχη. Πρός δέ τήν Άνα-
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τολικήν πλευράν της νήσου, άνωθεν τής παραλίας «Άμμος» και επί κορυ
φής κρηιμνοϋ ύψους 600 μ. περίπου, εύρίσκεται το άπό αρχαιότατων χρό
νων Ιδρυθέν παρεκκλήσιον «τής Παναγίας τής Κρημνιωτίσσης», ένθα, κατά 
διαφόρους καιρούς, συντρέχωσιν οί κάτοικοι τής νήσου καί τελοϋσι πανηγυ- 
ρι,κάς λειτουργίας, λόγω μεγάλης εύλαβείας των καί τών πολλών θαυμάτων 
πού έπιτελεΐ ή Πανάμωμος Παρθένος είς τούς προσκαλούμενους τήν θείαν 
Χάριν Αύΐτής. "Έχει ικλΐιμα υγιεινόν. Νερά άφθονα καί χωνευτικά. Ρυάκια 
πολλά. Έ κ τών πολλών ρεόντων ύδάτων, αρδεύονται χιλιάδες έλαιοδένδρων 
καί οί περισσότεροι αγροί τής νήσου.

'Η  Σαμοθράκη ύπέστη πολιτειακώς τήν τύχην τών γειτονικών νήσων1. 
Παραιμείνασα ελεύθερα μέχρι τής εναντίον τών Σκυθών εκστρατείας τοΰ Λα- 
ρείου (513 π.Χ.) ήναγκάσθη ν’ αναγνώριση τήν Περσικήν κυριαρχίαν επί 
δέ τοΰ Ξέρξου ,συνεξεστράτευσε ,μετ’ αύτοΰ ,κατά τής Ελλάδος καί έλαβε μέ
ρος είς τήν ιεν Σαλαμΐνι ναυμαχίαν (48,1 π.Χ .). Μέχρι τής ιεν Αίγός Πο- 
ταμοΐς ναυμαχίας (405 π.Χ.) ή νήσος ιδιετέλει υπό τούς Αθηναίους κατα- 
βάλλουσα είς αυτούς κατά τινα επιγραφήν 2.400 δρ,αχμάς φόρον έτησίως, 
μεθ’ δ περιήλθεν είς τούς Λακεδαίμονας. Διά τής Άνταλκιδείου ειρήνης (387 
π. X.) ανέκτησε τήν αυτονομίαν της, ενώ ή Λήμνος, "Ίμβρος καί Σκΰρος πε- 
ριήλθον ιείς τούς Αθηναίους. Διατελέσασα εκ περιτροπής εκτοτε υπό τήν κυ
ριαρχίαν τών ’Αθηναίων καί Λακεδαιμονίων περιήλΟε τέλος είς τήν κατο
χήν τοΰ Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος καί παιρέμεινεν υπό τήν Μακεδονικήν Η γ ε 
μονίαν ιμέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων. Ένταΰθα διά πρώτην φοράν συνηντή- 
θησαν δ Φίλιππος καί ή ’Ολυμπίάς κατά τήν μύησίν των καί ήγάπησαν άλ- 
λήλους.

Ή  Σαμοθράκη άπολέσασα τήν ανεξαρτησίαν της, ήδυνήθη χάρις είς τά 
Καβείρια Μυστήρια νά διατηρήση τήν παλαιάν δόξαν καί εύκλειαν. Οί δια- 
σηιμότεροι τών Ρωμαίων ,έφιλοτιμοΰντο νά μυηθώσιν είς αυτά. Κατά τό έτος 
(51 ιμ. X.) ό ’Απόστολος Παύλος κατόπιν οράματος, δπερ ειδεν έν Τροία 
τής Μ. Άσίας, προσεκαλεΐτο υπό τίνος Μακεδόνος νά μεταβή καί είς Μακε
δονίαν, νά διδάξη κ’ έκεΐ. (ίΠράξ. ’Απ. Κ. Ι Σ Τ ' στίχ. 9— 41). Τότε ό Ά π . 
Παΰλος ιμέσφ τής νήσου Σαμοθράκης (ώς πλησιεστέρου θαλασσινού στα
θμού), άφοΰ παρέμεινεν επί μίαν ημέραν, δπου ΐδρυσεν έν τή Παλαιαπόλει 
Άποστολικήν Εκκλησίαν, τήν έπιοΰσαν, έπιβάντες μετά τών1 λοιπών συνοδοι
πόρων του πλοίου, άνεχώρησαν καί μετέβησαν είς τήν Νεάπολιν— Μακεδο
νίας, τήν σημερινήν Καβάλαν. Έκεϊθεν μετέβησαν είς Φιλίππους, Άμφίπολιν, 
Θεσσαλονίκην, Βέροιαν, Αθήνας, Κόρινθον κ. ιά. Ό  δέ ιστορικός Λιβάνιος 
αναφέρει δτι καί έπί τής εποχής του ακόμη, (Δ ' αιών ιμ. X.) έτελοΰντο τά 
Καβ. Μυστήρια. Έ π ί τών Βυζαντινών χρόνων ή νήσος περιελήφθη είς τό 
Θέμα τής Θράκης. Λόγω δέ τοΰ αγόνου τής (συγκοινωνίας της, ή νήσος ©θεω
ρείτο, ώς τόπος έξαρίας καί κατά καιρούς έξωρίζοντο ιείς αύτήν διάφοροι Πο

13
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λιτικοί -καί Κληρικοί άνδρες. Έ π ι τής εποχής του ©ΐκονομάχου αύτακράτορος 
τοΰ Βυζαντίου Λέοντος τοΰ Ίσαύρου (7-3'5 μ, X .) έξωρίσθη ιείς τήν νήσον 
δ "Αγιος Θεοφάνης, ό ηγούμενος τής Μονής Συγγριανής - Μυτιλήνης (Συν. 
Έκκλ. 12 Μαρτίου), ώς εικονολάτρης. Έ κ δέ τών πολλών κακουχιών ας ΰ- 
πέστη μετά 23 ημερών παραμονήν, άπέθανεν ιέν τή νήσφ. ΜαΟόντες δέ τόν 
θάνατον τοΰ 'Αγίου, οί Μοναχοί τής Ί .  Μονής Σιγγριανής - Μυτιλήνης, ήλ- 
θον παρέλαιβον εντεύθεν τό "Αγιον Αείψαναν καί μετέφερον αυτό, είς τήν 
'I .  Μονήν τής Μετάνοιας του καί τό έκήδιευσαν μετά τών πρεπουσών τιμών. 
Αργότερον διερχόμενος έκ Μυτιλήνης Ιδ 'Ά γιος Ίωαννίκιος ηγούμενος τής 
Ί .  Μονής τοΰ Όλυμπου Μυσίας καί προακυνήσας τό 'I . Λείψανον του Ά 
γιου, έπιστρέφων δέ είς τήν 'I . Μετάνοιαν του, καί διερχόμενος μέσω τής 
νήσου Θάσου, έκεΐ διά προσευχής του, έξεΐδίωξε τά εν αυτή κατοικοΰντα φί
δια. (Έκκλ. Συν. 5 Νοεμβρίου). Ή  νήσος μετά τήν έξάπλωσιν τοΰ Χριστια- 
νισμοΰ, άπό τόν Δ ' μ. X. αιώνα, άπώλεσε τόν έκ τών Καβειρίων Μυστηρίων, 
προερχόμενον πλούτον, διότι οί εξόριστοι Χριστιανοί είκονολάτραι, κατεκρή- 
μνιίζον τούς είδωλικούς ναούς ώς καί άλλα μεγάλης τέχνης καί αξίας οικο
δομήματα ή έκτιζαν εντός τών πυκνών δαισών ιέξωκκλήσια κ’ εκεί έλάτρευον 
τόν Θεόν, ιέν κατανύξει, εύλαβεία καί ησυχία. Τιοΰτο δέ ιάποδεικνύεται καί εκ 
τών πολλών έν τή νήσφ ευρισκομένων ισποραδιικώς έρειπωμένοον τοιεύτων. 
Λέγεται δέ, δτι έν άπάση τή νήσφ ιεύρίσκονται (999) τοιαΰτα έν έρειπώδει 
καταστάσει. Έ ν δέ τφ Παλαιώ Ίβηριτιικώ Μετοχίφ «Χριστός» άπέιχον 20' 
λεπτά τής ώρας βορείως τών σημερινών Λουτρών (ιαματικών πηγών) εύρί- 
σκονται πλεΐστα δσα μάρμαρα μέ πολλάς αρχαίας έπιγραφάς, άτινα μετεκο- 
μίσθηισαν έκ τών κρηιμνισθέντων τότε αρχαίων οικοδομημάτων τής άκμαζού- 
σης Παλαιαπάλεως καί ιέΐκτίαθησαν τότε τό Ιερόν Ναΐδριον ώς καί πάντα 
τά έν τή περιοχή Μοναχικά Κελλία.

Αυτή. ή Μοναστηριακή περιοχή έθεωρήθη καί άνεγνωρίσθη παρά τοΰ 
Κράτους ώς αρχαιολογικός χώρος, ένεργείαις καί ιδραστηριότητι τοΰ αρχαιο
λόγου τής Περιιφερείας Θράκης κ. Άνδρέου Βαβρίτσα, καί έν καιρώ εύθέτφ 
γενήσονται άνασκαφαί έν αύτή ώς έχουσα πλείστον δσον κεκρυμιμένον αρχαιο
λογικόν πλούτον, αυμφώνως τή γνώμη καί μελέτη αυτού. Ή  νήσος παρέμει- 
νεν υπό ιτό Βυζάντιον μέχρι τών Σταυροφοριών, οπότε κατελήφθη υπό τών 
Φράγκων καί παρεχοορήθη είς τήν Οικογένειαν τοΰ Δανδόλσυ. Τό 1ι2ι22 ιάνε- 
κτήθη υπό τοΰ Αύτακράτορος Ίωάννου Αοΰκα Βατάζη. Κατά τόν 14ον καί 
15ον αΐίώνα περιήλθεν είς χείρας τών Γενουατών. Ό  Αύτοκράτορ Ιωάννης 
ΙΙαλαιολόγος έπιθυμών ν’ άνταμείφη τόν Φραγκίσκον Κατελοΰζον διά τήν 
κατά τών Καταλανίαν βοήθειαν του, έδωκεν είς αυτόν ώς σύζυγον τήν αδελ
φήν του Μαρίαν καί ώς προίκα τήν Λέσβον τό 1ι3'5ΐ3. Εντός ολίγου αί κτή
σεις τοΰ Κατελούζου έπεξετάθησαν διά τής προσθήκης τής Αίνου καί τών 
νήσων ’Ίμβρου καί Σαμοθράκης. Λείψανον τής κυριαρχίας τών Κατελούζου·
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εΐναι ό σωζόμιενος κατά τήν είσοδον της πόλεως πύργος έπί Κυκλώπειων βά
σεων, ό οποίος φέρει τήν εξής άρχαίαν επιγραφήν:

ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ Δ’ ΑΝΗ ΓΕΙ PEN ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΜΕΓΑΣ Α Ρ Ι
ΣΤΕΥΕ Φ ΙΑ Ο Π ΟΛ ΙΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΑΙΝΟΥ Λ ΑΜ ΙΙΡΑ Σ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΙ Τ Η Σ ΔΕ ΝΗ ΣΟ Υ  ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΕΝΔΟΞΟΣ ΓΑΤΕΛΟΥΖΟΣ Ο Σ 
ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ Ε Σ Τ Η Σ Ε Ν  ΕΝ Χ ΡΟΝΟ ΙΣ  ΕΡΓΟ Ν  Τ Ε Τ Ρ Α Κ ΙΣ  ΔΕΚΑ 
ΙΠ Π ΕΥ Ο Υ ΣΙ Π Ρ Ο Σ  ΓΕ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ ΙΟ ΙΣ  ΚΑΙ Χ ΙΛ ΙΟ ΙΣ  ΕΞΑ Κ ΙΣ 
ΦΟΒΕΡΟΝ Ο Λ ΑΜ ΠΡΟΣ Φ ΡΟ Υ ΡΙΩ Ν  ΠΟΛΕΜ ΙΟ ΙΣ «Πμα» 941.

Κατά τό 1444, έπαρχος τής Σαμοθράκης άναφέρεται ό διάσημος Υά- 
νος Λάσκαρις Ρωνδακηνός, τό δέ 1462 έκυριεύθη υπό τών Τούρκων επί 
Μωάμεθ' τοΰ Πορθηιτοΰ. Κατά Ιστορ ικήν παιράδασιν τοΰ αειμνήστου ιατρο
φιλοσόφου Νικολάου Φαρδΰ, κατά τό έτος 1814 ή νήσος ήρίθμει περί τάς 
14.090 κατοίκους. Προτού όμως έπέλθη ή Έπανάστασις τοΰ 1821 στήν 1η 
Σεπτεμβρίου, έπλήροσσε καί ή Σαμοθράκη άφθονα θύματα. 'Όταν έπέστρε- 
φεν ό Τούρκος Ναύαρχος Καρά - Άλής εκ Πελοπόννησου νικητής έκ τών 
διαφόρων ναυμαχιών, προτού είσέλθη είς Δαρδανέλλια, διήλθεν έκ Σαμο
θράκης, ιάπεβίιβασε πολειμιστάς τινάς καί αίχμαλωτίισας περί τούς (100) Σα- 
μόθρακας, τούς παρέλαβε καί τούς έκρέμασε είς τά κατάρτια τών πλοίων του 
καί έδωσε μεγάλην πανηγυρικήν έμφάνισίν του, εισερχόμενος είς Κωνσταντι- 
νούπολιν, οτι τά αίωρούμενα πτώματα τών ατυχών Σαμοθρακών ήσαν πτώ
ματα τών στασιασάντων πληρωμάτων Θ. Μέξη καί τών Γαλαξ ιδιωτικών. 
(Βλέπε έγκ. Πυρσ. λ. Καρά - ’Αλής). Έπελθούσης δέ τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1821 αί πλησίον αυτής γειτονι,καί νήσοι ’Ίμβρος, Λήμνος καί Θάσος, 
μαΌΐΰσαι τάς σφαγάς τής Κων/πόλ&ως καί άλλων μεγαλοπόλεων ώς καί τούς 
απαγχονισμούς τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε ' και. τών λοιπών Συνοδι
κών κ.ά. δέν 'έπανεστάτησαν. Μό\ον ή Σαμοθράκη πιστή ειίς τόν ορκον τής 
Φιλικής Εταιρείας (διότι οί κάτοικοι ήσαν μεμυημένοι) επαναστάτησε ζητού
σα τήν ελευθερίαν της. ’Επειδή όμως δέν ηδυνήθησαν νά ένισχυθοΰν έκ τοΰ 
Κέντρου μέ πολεμοφόδια, ήναγκάσθησαν νά παραδοθοΰν, αφού πρωτίστως 
έφόνευσαν τόν Τούρκον σημαιοφόρον, έρχόμενον έμπροσθεν τοΰ Τουρκικού 
στρατού, (άπό τήν θέσιν «Βρηχός». Ό  δέ Τουρκικός στρατός ερχόμενος έξ 
’Ίμβρου, εΐχεν άποβιβαΟθή είς Μακρυλιές (Σαμοθράκης) καί 'έκείθεν έξεκί- 
νησε διά τήν Πρωτεύουσαν Χώραν (Κάστρον). Οί κάτοικοι φοίβηθέντες καί 
άφήσαντες τά πάντα έν ταίς οίκίαις των, εφυγον περίφοβοι καί έκρύψθησαν 
είς τά τότε ιάκόμη ευρισκόμενα πυκνά δάση, άτινα έκρυβαν τά διάφορα κρη
σφύγετα. Τότε οί Τούρκοι ιείσελθόντες έν αυτή, κατέσφαξαν τούς εύρεθέντας 
κατοίκους, κατέκαυσαν καί ήρήμωσαν τά πάντα, ήτίμασαν γυναίκας καί παρ
θένους, είσελθόντες έν τώ Ίερώ  Ναώ κατ&συνέτριψαν τά πάντα* εικόνας, καν- 
δήλας κλπ. μή άρκεσθέντες, έκ τής μεγάλης των ιλύσσης. Είς έκ τών αξιωμα
τικών κατέσχισε διά τοΰ ξίφους του τό δερμάτινον έξώφυλλον τοΰ Ίεροΰ Ευ-
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αγγελίου τής Θείας Λειτουργίας, οπερ άργότιερον δια μερίμνης τών έ,ναπο- 
μεινάντων καί διασωθέντων κατοίκων εστάλη είς ’Αθήνας καί φυλάσσεται έν 
τώ ΈΟνικώ Μουσεία) άμαύ ιμετά τών άλλων ’Εθνικών κειμηλίων. Φέρει, δέ έν 
τή κάρτα τήν έξης επιγραφήν: «Ιερόν Ευαγγελίαν τής νήσου Σαμοθράκης 
σχισθέν διά Τουρκικού ξίφους κατά τήν έπανάστασιν τοΰ έτους 1821». Φεύ- 
γσντες δέ οί κάτοικοι πανικόβλητοι, πολλοί έξ αυτών I,πέτων ακόμη καί τά 
βρέφη των, ΐνα σω'θώσιν οί γονείς. Ήκούσαμεν δέ εκ τών προγονικών μας 
παραδόσεων δτι μία έξ αυτών τών γυναικών έπέταξεν ιείς τους δρόμους τό 
άρρεν βρέφος της, άλλ’ είς παρατήρησιν άλλης γυναικός —  διά τήν άστορ- 
γίαν που έδειξε —· εντράπη καί τό παρέλαβε μαζί της, καί μετά έτη, 
που έπαγκόθη ή ειρήνη, έγινεν Ίερεύς όνόματι Ραξής, αργότερου δέ άπέθα- 
νεν εκατοντούτης (1900). Άφοΰ λοιπόν οί Τούρκοι έγιναν κύριοι τής νήσου, 
έκολάκευσαν κάποιον ΣαμόΌρακα, στύν οποίον ύπεσχέθησαν νά δώσουν πολ- 
λά χρήματα, διά νά τούς δείξη τά κρησφύγετα, διά νά τους κολακεύσουν, δτι, 
δέν είχαν νά πάθουν τίποτε. Αυτόν τόν ώνόμαισαν Τσαούσην —  δηλ. λ οχι
άν —  κι’ ήρχισαν οί κάτοικοι νά εξέρχωνται καί νά παρουσιάζωνται.

Ευθύς, ώς συνεκεντρώθησαν, ήρχισεν ή σφαγή τοΰ άρρενος πληθυσμού 
είς τήν απέναντι άκραν τής σημερινής κωιμοπόλεως. ’Έσφαξαν τούς άνίδρας 
κι’ έκυλίοντο αί κεφαλαί τών σφαζομένων είς τόν σημερινόν Δ. Δρόμον, πού 
οδηγεί εις τήν Καμαριώτισσαν. Ό  δέ τόπος αυτός εύρίσκεται είς τά πρό
θυρα τής Χώρας, ονομαζόμενος «Έφκάς», δηλ. άπό τούς (800) ανθρώπους, 
δπου έσφάγησαν. Τά δέ γυναικόπαιδα·, αίχμαλωτισθέντα έπωλήιθησαν είς τάς 
αγοράς τής Κων)πόλεως καί Σμύρνης, καί ΙεκεΐΟεν μετεπωλήθησαν είς τήν 
Αίγυπτον. Μετ’ αυτών τών γυναικοπαιδών εύρίσκοντο μικράς ηλικίας παι- 
δία, άτινα έξεπαιδεύθησαν είς τήν ’Αραβικήν 'θρησκείαν, ή έγιναν Γενίτσα
ροι αξιωματικοί καί Διοικηταί διαφόρων Τουρκικών ’Επαρχιών, τάς οποίας 
διώκουν ιμετά 'φανατισμού, ώς έξωμόται. .Πολλά δέ έξ αυτών, ήρχοντο κατά 
περιόδους καί έβλεπαν τούς έναπομείναντας έκ τών σφαγών συγγενείς των 
καί πάλιν έπανήρχοντο είς τά ίδια. Μεταξύ αυτών τών πωληθέντων ανηλίκου1 
παιδιών ήσαν καί πέντε, έκ τών όποιων, τά μεν 4 έπωλήιθησαν είς Σμύρνην 
καί ιέκεϊθιεν ώδηγήθησαν ιείς Αίγυπτον, οπού εξισλαμίσθησαν ήσαν δέ ό 
’Εμμανουήλ, Γεώργιος, Θεόδωρος, Γεώργιος' ό δέ πέμπτος, ό Μιχαήλ, ήτο 
Κύπριος κι’ ίέγκατεστημένος οίκογενειακώς είς Χώραν, έπί δέ τών ερειπίων 
τής οικίας του, άτινα σώζονται μέχρι τής σήμερον, άνωκοδσμήιθη, τό επ’ 
όνόματι αυτών, ιερόν Ναΐδριον. ’Αφού εληξεν ό πόλεμος κατά τό έτος 1828, 
πολλοί φιλέλληνες Ευρωπαίοι τραπεζίται, καί δή ό Ελβετός Έϋνάρδος —  
πλούσιος τραπεζίτης —  έξηιγόρασαν πολλάς χιλιάδας έξανδραποδισθέντων, 
μικρών τε καί μεγάλων Ελλήνων, καί μεταξύ αυτών εύρίσκοντο καί οι 5 
Σαμόθρακες- άν καί μικρά παιιδία, ενεθυμούντο δτι ήσαν Χριστιανόπουλα, 
καί μετά τών λοιπών άπειλευθ ερωίθεντων ήλθαν είς Πελοπόννησον, πού ήτο
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έλευθέρα πλέον Ελληνική Χώρα, κα'ι έκεΐθεν έπέστρεψαν χαρούμενοι είς τήν 
πατρίδα των καί έζων έν μέσω τών οικείων, συγγενών καί ισμμπατριωτών των. 
Άλλα προδ'οθέντες παρά τών κακών προδοτικών στοιχείων είς τους Τούρ
κους, δτι ήσαν Τούρκοι καί έγιναν Χριστιανοί, συνελήφθησαν παρά τών Τούρ
κων διοικητών καί άπεστάλησαν άλυσσοδεμένοι είς τήν τότε άκμάζουσαν πό- 
λιν τής επαρχίας Τραϊανουπόλεως Μάκρην, καί έκεΐ ύπέστησαν τόν μαρτυ
ρικόν των 'θάνατον. ’Επί τού τόπου .δέ τού μαρτυρίου έκτίσθη —  επ’ όνόιματι 
τών 5 μαρτύρων καί εορτάζονται κατά τήν Δευτέραν ημέραν, Κυριακήν τού 
θωμά —  'Ιερόν Ναΐδριον’ τού δέ δημίου·, δ,στις άπεκεφάλισε τόν 'Άγιον 
’Εμμανουήλ καί τούς λοιπούς καί ,κατηράσθηι επ’ αυτού, είχε γυρίσει ή κε
φαλή προς τά οπίσο.) καί παριουσίαζεν οΐϊκτρόν θέαμα τοϊς άνθρώποις. 'Όταν 
δέ, ό γράφω ν καί έξιστορών ταύτα, Γεώργιος Μανωλάκης, Ιερεύς καί Διδά
σκαλος, υπηρετεί έν τοϊς χωρίοις Ασκητών ( Σοφουλάρ) Κρωβύλης (Καρά- 
Κορτζαλή) καί Διώνης (Καρά - άγάτς) τής Επαρχίας Μαρωνείας τού νο
μού Ροδόπης, κατά τά έτη 1920—1927— καθ1’ δτι ή Σαμοθράκη μέχρι τού έ
τους 192.6 ύπήγετο Έκκλησιαστικώς είς τήν 'I . Μητρόπολιν Μαρωνείας —  
μετεβαινεν εις τό χωρίον 'Πετρωτά (Δασλίκ) άπέχον μίαν ώραν περίπου άπό τό 
χωρίον Ασκητών ( Σοκρουλάρ) καί ετόλει διαφόρους ιεροπραξίας, εις τούς 
.... έκεΐ Βουλγάρους πρόσφυγας, έκ ( Σ ιτσανλίκ Σαππών) έκτοπισθέντας, διά 
λόγους ασφαλείας, υπήρχε κάποιος γέρων όνόιματι Στογιάννης, υπάλληλος 
τού ιέν τή 'θέσει <ύΓιαϊκίν» μεγάλου κτηνοτρόφου έκ Μαρωνείας Δωροθέου 
Καρύδη, δστις ένεθυμεΐτο καί μάς διηγείτο κατά τήν ημέραν τού μαρτυρίου 
τών Ά γιων, δτι έβλεπαν οί Τούρκοι τής Μάκρης, πέος ό Θεός έρριπτε φω
τιά διά νά καταΐκαύση τούς Μάρτυρας, ,επειδή ήρνήθησαν τήν θρησκείαν τού 
Ίσλάμ. 'Ως μάς έλεγεν, ήτο ό καπνός τού Ά γιου Πνεύματος πού ένίσχυε 
τούς Μάρτυρας. Ό  δέ δήμιος έζη μέχρι τού έτους 1906—1908, κατά τήν 
μαρτυρίαν πολλών συγχρόνων καί γερόντων τής Μάκρης, έλθόντων ενταύ
θα, ώς έκδιωχθέντων υπό τών Βουλγάρων κατά τόν Έλληνο - Βουλγαρικόν 
πόλεμον τού 1913— 1914. Ό  βίος τιον καί ή ακολουθία τών Α γίω ν ειύρί- 
σκε.ται έν ιδιαιτέρα) βιβλίω χειρογράφω τής ’Εκκλησίας, συνταχθέντα παρά 
τίνος μοναχού Άνθιμου, έν έτει 1843.

Έ τερος δέ ΣαμόΟραξ, διοικητής ών τών Δαρδανελλίων, είχε τιμηθή 
παρά τών Τούρκοι ν δι’ αργυρού ξίφους, καί δταν εμαθεν δτι ήτο Ελληνορθό
δοξος τήν καταγωγήν του, ήλθεν είς Σάμο Θράκην, άνεκάλυψε τούς γονείς 
του, καί έπι σειράν ημερών διεσκέδαζεν ώς Χριστιανός καί τήν τελευταίαν 
ημέραν τής άναχωρήισεώς του έκ Σαμοθράκης, έσπασε τό ξίφος του καί άπό 
τά .αργυρά τεμάχια αυτού έπηιργύρωσαν τό Ί .  Εύαγγέλιον τής Χώρας έν 
έτει 1840, δπερ καί σώζεται ακόμη μέχρι τής σήμερον, καινούργέστατον. 
Ούτος ώνομάζετο Νικόλαος καί ήτο άπό τήν οικογένειαν τού Νικολάου Βα- 
κάλη, δστις καί κατοικεί ώς έμπορος έν Άλεξ ανδ ρουπόλε ι. Ό  δέ άναχωρή-
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σας είς Δαρδανέλλια Νικόλαος, άφησεν εντολήν εις τούς γονείς του, ότι, επι
στρέφω ν είς τά ΐδια (θά (ομολογεί οτι ήτο Χριστιανός και πρυθύμως θά ε- 
μαρτύρει ίδιά τον Χριστόν, καί ιμετά τεσσαράκοντα ημέρας άπό τής αναχώ
ρησε ώς του, νά τοΰ κάμουν τά 'μνημόσυνά του, υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής 
του. 'Όπερ καί έγένετο. Μετά ίδέ τήν σφαγήν τής Σαμοθράκης, ήτις έγέ- 
νετο κατά τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1821, ήτις σφαγή, ήτο απαράλλακτος μέ 
τήν σφαγήν τής Χίου, μετ’ ολίγον, άπό τήν τελείαν καταστροφήν τής Νή
σου, ήλθον έκ τής γειτονικής Νήσου ’Ίμβρου καί ε,λεηλάτησαν καί άπήγαγον 
όλην τήν έναπομείνασαν, έκ τών κατακτητών - επιδρομέων, κινητήν καί άκί- 
νητον περιουσίαν τών φονευθέντων Σαμοθρακιπών είς αιγοπρόβατα, μεγά
λα ζώα, οικιακά 'έπιπλα κλπ., καί έπί σειράν ετών ήτο έρημος καί αραιοκα
τοικημένη. Έ π ί τών κατάφυτων καλλονών τής νήσου, έπέτα σιωπηλή καί με- 
λαγχολική ή Δόξα, καί μονάχη, ιέακέπτετο καί έλογάριαζε τούς σκοτωμένους 
κατοίκους, πού Ιδέν ήδυνήθησαν ν’ αποκτήσουν τήν ποθητήν Ελευθερίαν. Ή  
παράδοισις μάς λέγει, ότι μόνον 20 - 25 αίκαγένειαι εσώθησαν, κρυμμένοι είς 
τά σπήλαια καί έζων επ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα, ιδιαιτώμεναι έκ τών α
γρίων τών δασών αιγών καί ®κ χόρτων. Άφοΰ δέ έξησφαλίσθ'η καί έπαγι- 
ώθη ή ειρήνη καί ήσύχασεν ή Νήσος, κατέψθανον άπό τήν ’Ίμβρον, Θάσον, 
Λήμνον, Μυτιλήνην, Κυδωνιάς, Μοσχονήσια, Παλ. Ελλάδα, ’Ήπειρον, Θρά
κην, Βουλγαρίαν κλπ., καί εγκαθίσταντο εν Σαμοθράκη καί ένυμφευοντο 
μέ τάς έναπομεινάσας γυναίκας, καί ·σύν τώ χρόνω έποιλλαπλασιάζοντο οί 
κάτοικοι καί έπεδίδοντο είς τάς διαφόρους εργασίας.

Ά πό τήν άτυχή έπανάστασίν τοΰ 182/1 ή νήσος έβυθίσθη εις τό σκό
τος τής (άμαθείας έπί σειράν .ετών. Μορφωμένοι κι’ έγγ,ράματοι άνίδρες, έξέ- 
λιπον τελείως. Μόνον οί Ιερείς καί μερικοί γραμματοδιδάσκαλοι, έλθόντες 
έ*κ τών νήσων ΤεΛ'έδου καί ’Ίμβρου, έφήρμασαν τά κρυφά Σχολεία καί έδί- 
δασκον είς τούς νέους τά στοιχειώδη γράμματα' όπου, θείμ έμπνεύσει, μερι
κοί τών προκρίτων μεταβάντες είς Σμύρνην, δι’ ιέιμποιρικάς των εργασίας, εΰ- 
ρον εκεί, τόν έκ Ζατούνης - Δημητσάνης τής Αρκαδίας, νεώ,τατον διδάσκα
λον Χρήστον Ν. Ρηγόπουλον καί τόν εφερον ώς τοιοΰτον.

Ούτος ,έίδίδαξεν έπί σειράν 40 ετών τούς νέους τής Σαμοθράκης. Ένυμ- 
φεύθη ένταΰθα, έδημιούργησεν οικογένειαν 'έλληνρχρισπανικήν καί άπέθ'α- 
νεν ένταΰθα, γέρων. Π ερί τά μέσα τοΰ 19ου αίώνος άνεφάνη ό πρώτος —■ 
μετά τήν καταστροφήν τής νήσου· —  επιστήμων, ’Ιατροφιλόσοφος Νικόλαος 
Β. Φαρδΰς, όστις, ευθύς ώς ένηλικιώθη, μετέβη είς Σμύρνην κι’ ένεγράφη 
ώς .φοιτητής είς τήν περιώνυμον, άκμάζουσαν τότε «Ευαγγελικήν Σχολήν» 
καί ταύτοχρόνως —  ώς καλλίφωνος —  έΐδιίδάσκετο καί τήν Βυζαντινήν Μου
σικήν είς τόν Πρωτοψάλτην τής Σμύρνης Νικόλαον. Τόσον δέ έξέμαθεν αύ
τήν τεχνηέντως, ούτως ώστε, οίονδήποτε ήκουεν άσμα, τό ιέτόνιΐζε μουσικώς 
καί τό έψαλλεν ιάμέσως. Ό  δέ αείμνηστος Πρωτοψάλτης Σμύρνης Νικόλαος,
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είχε μίαν μονάκριβη κόρην, ήτις άσθιενήσασα βαρέως, άπέθιανε προιόρως-. 
Ά πό τήν μεγάλην συγκίνησήν του, ιδιά τόν άωρον θάνατον αυτής, κατά τήν 
ημέραν του ενταφιασμού της ,καί κατά τόν τελευταΤον ασπασμόν, απήγγειλε, 
ψάλλων, τόν «Ειρμόν τόν Καλοφωνικόν» εις ήχον πλάγιον β' «Τό ’Όμμα τής 
καρδίας μου, εκτείνω πρός Σέ, ώ Δέσποινα’ Ά ιχ ! μή παρίδης τόν μικρόν 
μου 'στεναγμόν’ έν ώρα όταν κριτή, ό Σός Τίός τόν κόσιμον’ γενοΰ μοι σκέπη 
καί βοήθ'εια», ώς ύστατον μοιρολόγι. ’Έκτοτε ψάλλεται είς δλας τάς ’Ορθο
δόξους Εκκλησίας, περί τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας, δταν γίνεται ή 
διανομή τοϋ Άντιδώρου είς τό Χριστεπώνυμον εκκλησίασμα, παρά τοϋ Ά ρ- 
χιιερέως ή τοϋ λειτουργοϋντος 'Ιερ&ως. Μετά δέ τήν άποιφοίτησίν του, έκ 
τής Ευαγγελικής Σχολής, μετέβη κι’ ένεγράφη είς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν 
τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών κι’ έκείθεν, μετά τήν λήψιν τοϋ πτυχίου του, 
άπεστάλη παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, έπί βασιλέως τών Ελλήνων 
Γεωργίου τοϋ Α ' ειίς Μασσαλίαν καί τήν νήσον Κορισικήν τής Γαλλίας, πρός 
τόνωσιν τοϋ Έλληνορ'θοδόξου φρονήματος τών έκεΐ κατοικούντων Ελλήνων, 
έκ τής έπαπεΛουμένης Λατινικής προπαγάνδας. Άργότερον έτιμήθη παρά 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τοϋ παρίασήμου τοϋ Μεγαλόσταυρου τοϋ 
Σωτήρος, διά τάς πρός τό ’Έθνος .καί τήν ’Εκκλησίαν παρασχεθείσας παρ’ 
αυτού υπηρεσίας. Άλλά δυστυχώς, κλονισθείσης τής υγείας του, καί τή συ- 
στάσει τών έκεΐ ιατρών δπως άλλάξη κλΐμα, ήλθεν είς τήν πατρίδα του·, καί 
άπέθανεν έν ανθήρα ηλικία, 41 έτών, κατά τό έτος 1901. Οϋτως, άπώλεσεν ή 
Ελλάς καί ή Σαμοθράκη ένα έκ τών πολυτίμων τέκνων των. Έ ν Άθήναις καί 
Γαλλία ευρισκόμενος, είχε συν&ργάτας τόν Μητροπολίτην Ζακύνθου Διονύσι
ον Λά'τταν καί τών Μητροπολίτην Αθηνών Γ&ριμανόν Καλλιγάν κατά τά έτη 
1887—11896. Συνέγραψε καί διάφορα 'θέματα έν τή τότε έφημερίδι τών 'Ιε 
ροσολύμων «Σιών». Συνέγραψε πραγματείαν «Περί άτονου καί άπνευματί- 
στου» καί πλεΐστα δσα έργα, άτινα άφηισεν ημιτελή καί αδημοσίευτα, λόγω τοϋ 
προώρου θανάτου του. ’Έμεινε δέ ή Σαμοθράκη, ώς καί αί λοιπαί νήσοι υπό 
τόν τουρκικόν ζυγόν μέχρι τού έτους 1912. Προ τής άπελευθερώσεως αυτής, 
προηγήθησαν τά εξής αξιομνημόνευτα χαρμόσυνα προαγγελτήρια:

1) Κατά τήν 6ην Απριλίου τού έτους 1912, παραμονήν τής εορτής 
τών αγίων 5 νεομαρτύρων, ’έλαβε χώραν τό εξής θαύμα: Είς τήν ώραν τοϋ 
Εσπερινού πού μετέβαινον αί γυναίκες διά νά θυμιάσουν καί νά ανάψουν 
κηρία είς τήν ίέρειποομένην οικίαν τού Άγιου Μιχαήλ ■—■ διότι δέν είχε κτι- 
σΟή ακόμη, 'Ιερός Ναός έπ’ όνόματι τών Άγιων, ένεκα φόβου τών Τούρ
κων —· ήκαύσθη ήχος αοράτων συνεχών κωδωνοκρουσιών, προειδοποιουσών 
τούς κατοίκους διά τήν ίέντός ολίγου, άπάκτησιν τής ελευθερίας των καί τήν 
ενωσιν μετά τής Μητρός των Ελλάδος. Οί κάτοικοι άνέμενον άγωνιωδώς τήν 
έκπλήρωσιν τών χαρμασύνων ειδήσεων περί άποτινάξεως τοϋ Τουρκικού ζυ
γού. 'Άπαντες έγενόμεθα αύτήκοοι τών αοράτων κωδωνοκρουσιών.
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2) Κατά Σεπτέμβριον τοΰ Ιδιου έτους 1912 σμήνος διερχομένων χελιδόνων 
έκ 6θιρεΰο>ν μερών, ιέπεκάίθησεν εις τους 4 τοίχους τοΰ Ί&ροΰ Ναιοΰ, κ’ έκάλυ- 
ψαν αυτούς, τόσον πολύ, ούτως ώστε, οίίδ’ έλαχ ιστόν ίμερος λευκοΰ τοίχου, έ- 
φαίνετο. Χαρμόσυνα προμηνύματα διά τήν άπελευθόρωισιν, Η Τ ΙΣ , κ’ έγένετο, 
«Θεία Χάριτι» κατά τήν 19ην ’Οκτωβρίου, τιοΰ ίδίου έτους .1912 ημέραν Πα
ρασκευήν και έδραν 10 π.μ. Ά πό πρωίας, ιέθεώθησαν νά καταφθάνουν είς τό 
έπίνειον τής νήσου «Καμαριώτισσα» τά θωρηχτά' ή Ναυαρχίς Άβέρωφ, 
"Τδρα, Σπέτσαι κα! Ψαρά, -συνοδευόμενα υπό τών ανοικτής θαλάσσης άντι- 
τορπιλλικών «Λέων», «Ιέραξ», «Αετός», «Πάύθηρ» καί τινα μικρότερα. Ευθύς 
ώς έγένετο άπόβασις τοΰ πεζοναυτικού αγήματος, δπερ ώδηγειτο υπό τοΰ Σ η 
μαιοφόρου Κων)νου Παναγιώτου, κατέλαβε τήν νήσον έν όνόματι τοΰ Βασί
λειος τών Ελλήνων Γεωργίου τοΰ Α ' κ.’ αμέσως έγκατέστησεν προσωρινός 
Ά ρχάς, οι δέ ολίγοι Τοΰρκοι χωροφύλακες, παρ«άδσθέντες ώόηγήΟησαν ώς 
αιχμάλωτοι είς Πάλαιάν Ελλάδα. Μεταξύ τών Τούρκων χωροφυλάκων, ύπη- 
ρέτει και είς ΣαμόΟραξ, "Έλλην, όνόματι Κυριάκος Καρτάσης, δστις παρακι
νηθείς υπό τών πατριωτών του, ν’ άποβάλη τήν στολήν τοΰ χω,ροφύλακος και 
νά σωθή, ιέκεΐνας πιστός ών είς τούς Τούρκους, ώδηγήθη μετά τών λιοιιπών 
Τούρκων κ’ έκτοτε δέν έπανήλθ'εν' ύπέστη τήν τύχην τών λοιπών συναδέλφων 
του. .Κατά τήν ημέραν τής άπελευθερώσεως τής νήσου, απόντες οί κάτοικοι 
διετέλουν, ώς έν όνείρφ. ’Έβλεπαν πράγματα 'απροσδόκητα, άπελάμβανον τήν 
άπ’ αιώνων άναμενομένην ποθητήν ελευθερίαν, κ’ έν! λόγω ιεύρΐσκοντιο. δλοι έ
ξαλλοι άπό (εθνικόν ενθουσιασμόν. 'Ως γνωστόν δέ, δ πόλεμος τοΰ 1912 ήτο ό 
Βαλκανικός, ε,ίς τόν όποιον συμμετεϊχον ώς Σύμμαχοι τό Μαυρο&ούνιον, ή 
Σερβία, ή Βουλγαρία κα! ή Ελλάς, εναντίον τής Τουρκίας πρός άπελευθέρω- 
σιν τών Χριστιανών έκ τοΰ Τιουρκικοΰ ζυγοΰ. Μέ τόν διορισμόν τότε τών Ε λ
ληνικών Άριχών, υπό τής κατοχικής Κυβερνήσεως έτοπσΟετήιΟη ειίς τό έπίνειον 
τής Καμαριωτίσσης ό ·έκ τής νήσου Τήνου τών Κυκλάδων καταγόμενος άεί- 
μνηστος Ευάγγελος Σ  ι,χνής ώς λιμενάρχης. 'IT φίλη κα! σύμμαχος Βουλγαρία, 
πάντοτε ένήργει ώς πονηρά άλώπηξ, έστειλε τότε εξ Άλεξ/πόλεως (τότε Δεδέ - 
Ά γ ά τς)τό άτμόπλοιον «Βάρνα» γεμάτο δήθεν μέ τραυματίας Βουλγάρους πρός 
άνάπαυσιν — ισκοπόν είχε ν’ άρπάση δολίως τήν Σαμιοθράκην—■ διότι ήλπιζε 
διέξοδον ιείς τό Αίγαΐον. Τότε, ό ώς άνω Λιμενάρχης στέλλει κρυφίως βάρ
καν είς Μοΰδρον—Λήμνου, ένθα έναυλόχει ό Ελληνικός στόλος, υπό τόν αεί
μνηστον Ναύαρχον Παΰλον Κουντουιριώτηνκάιιμέ τό άντιτορπιλλικόν «Κανάρης» 
εκδιώκει τό Βουλγαρικόν πλοΐον. Ή  άπόπειρα αΰτη τών Βουλγάρων έγένετο 
κατ’ Άπρίλϋον μήνα τοΰ έτους 191-3 Μεγάλην Πέμπτην. ’Έκτοτε ή Σαμοθράκη 
άπελάμβανε, μετά τών άλλων ελληνικών μερών τόν καθαρόν τής ελευθερίας 
άέρα, εως δτου βάσκανος οφθαλμός έφθόνησε τήν Ελλάδα κα! κηρυχθέντος 
τοΰ Β ' Παγκοσμίου πολέμου 1940—1941 κατέλαβαν τήν νήσον οί Γερμανοί, 
τήν 19ην Απριλίου τοΰ έτους 1941 ημέραν Μεγάλου Σαββάτου κα! κατά τήν
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Ιοην Μαΐου τοϋ υδύοτυ έτους, οι Γερμανοί ύπέστείλαν τήν σημαίαν των, ύψω
σαν τήν Βουλγαρικήν σημαίαν καί παρέδωκαν προδοτικώς τήν νήσον είς τήν*' 
Σύμμαχόν των Βουλγαρίαν, ήτις τήν κατεϊχεν έπί,σειράν 40 μηνών. Οίί κάτοι
κοι ύπέστησαν πείναν, ερημώσεις, άρ,παγάς, κ ’ ένεθυμούντο τά αγαθά τής Ελευ
θερίας των, κ’ ϋπέκυψαν τον αυχένα των, είς τόν ζυγόν τού προαιώνιου εχθρού. 
Ά λλ’ ό Πανάγαθος Θεός, ελυπήθη καί πάλιν τήν φιλόστοργον θυγατέρα του, 
τήν Ελλάδα, συν έτριψε τάς κεφαλάς τών πολεμίων «ώς σκεύη κεραμέως» καί 
κατά τήν 21ην Σεπτεμβρίου τού έτους 1944, οί Βούλγαροι έγκατέλειψαν τήν 
Σαμο'θράκην ήττημένοι κι’ άνεχώρησαν κατησχυμένοι έκ Καμαριωτίσσης* 
κ’ έπανεϋρε τήν ιάπολεσθεΐσαν ελευθερίαν της. Τό ιέπίνειον τής νήσου ώνομά- 
σθη «Καμαριώτισσα» έκ τής Τεράς Είκόνος τής Θεοτόκου, ήτις έκομίσθη ή 
ήλθεν ένταϋθία θαυματουργικώς .διά θαλάσσης, ώς άλλη ειίκών τής Πορταϊτίσ- 
σης τής Τ. Μονής τών Ίβήρων 'Αγίου ’Ό.ρους — 'κατά τόν 17ον αίώνα μ. X. 
έκ τού χωρίου «Καμάρες» τής Προποντίδας ή εκ τής Ί .  Μονής Καμαριωτίσ- 
σης—Χάλκης, ιέν ήμερα Πέμπτη τής Λιακαινησίμου, καθ’ ήν ημέραν πανηγυ
ρίζει μεγαλοπρεπώς καί ο ομώνυμος Ί .  Ναός τής Καμαριοκίσσης—Σαμοθρά
κη ς. (Βλ. Έ γκ. Πυρσού. Καμαριώτισσα, σελ. 628).

Έγραφαν έν Χώρα·— Σαμοθράκης κατ’ ’Απρίλιον μήνα 1966
Πρωτοπρεσβύτερος ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ II. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 

Άρχ/κός ’Επίτροπος καί Συνταξ/χος δημοδ/λος»



ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΩΣ ΤΟ «ΜΗΝΥΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΌΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ» ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Έπεκράτηαεν ή .συνήθεια, είς τάς αρχάς τών «Διοικητικών» έκαστου έκδι- 
δομένου Τόμου, ιμέ κοπιώδη συλλογήν στοίχε ίων, νά καναχωρήται. καί ένα αρ- 

θρον τής Συντάξεως τών «Θρακικών», τό άρθρον δέ τοΰτο, αύστηρώς μα
κράν πάντοτε τής πολιτικής, άναγκαϊον είναι νά άσχοληΟή εφεξής καί μέ τόν 
έιμφανισΟέντα είς ολας τάς ηπείρους τρομακτικόν σάλον.

1) Ή  παγκόσμιος .αυτή αναταραχή έπεκτείνεται έπικινδά'·'· - είς δλα 
σχεδόν τά κράτη ταυ πλανήτου μας, άμμιλώνται δέ οί δ-ιάο >ν
οί λευκοί δσον καί οι χρωματισμένοι, ποιος Οά καταστή χ< είς εφευ
ρέσεις μέσων μαζικής καταστροφής, είς εγκλήματα καί είς ανωμαλίας.

2) Άπό μίαν παγκόσμιον .στατιστικήν στάχυαλογοήμεν μέ δέος καί έκ- 
πληξιν δτι ενώ ό μισός πληθυσμός τής γης ιέχει οπωσδήποτε επάρκειαν τρο
φής, ό άλλος μισός πένεται καί λιμοκτονεί, είναι δέ φυσικόν χωρίς νά είναι 
κανείς σοφός καί βαθύς ερευνητής τών γεγονότων νά καταλήγη ιείς τό συμ
πέρασμα δτι πλησιάζει ή ώρα .καθ’ ήν οί κινδυνευοντες νά άποιθάνουν έκ πεί- 
νης εκατομμύρια συνάνθρωποί μας, 'θά έξεγερθοϋν κάποτε καί 'θά άρπάσουν 
τά εφόδια τών μή λιμοκτονούντων διά νά κορέσουν καί τήν ίδικήν των αφό
ρηταν κατάστασιν. Έ ν τώ μεταξύ, αντί τά σωφρονοΰντα κράτη τής αφηλίου 
νά σκεφθαΰν πώς θά ιάπομακρύνσυν τόν έγγίζονπα κίνδυνον έξοδεύουν είς πο- 
λεμικάς δαπάνας καί ιείς επιστημονικάς έρευνας (αξίας βεβαίως ιθαυμασμοΰ), 
αναρίθμητα δισεκατομμύρια διά τόν περίπατον ιείς τό διάστημα καί διά τήν 
επιτυχή έγκατάστασιν είς τήν σελήνην καί τούς άλλους πλανήτα,ς. Μέ άλλους 
λόγους αντί α ί πρ ο απάθεια ί μας νά έχουν ώς σκοπόν τήν .καταστολήν τής δυ
στυχίας και άποκατάστασιν τής όμαλότητος καί ειρήνης, έφευρίσκομεν όρ
γανα καταστροφής τής άνθρωπό,τητος καί δαπανώμεν άσυλλογίστως διά νά 
μεταναστεύσωμεν ΐσως όλοι οί κάτοικοι τής γης είς ιτούς αγνότατους καί ά- 
νεξερευνήτους χώρους τοΰ στερεότματος.

Τά ανωτέρω· δύο γενικά κεφάλαια, γνωστά είς τούς άναγνώστας τοΰ 
καθημερινού τύπου, μάς δίδουν αφορμήν νά σχολιάσοτμιεν πτά γεγονότα, τά 
όποια, έάν δέν ιμεταβληΟή ή σημερινή ολέθρια νοοτροπία, ιφυσικόν είναι νά



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΘΡΑΚΙΐΚιΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 203

επιφέρουν μίαν έπανάστασιν γενικήν τοΰ ήμίσ,εος πληθυσμού τής γης, δστις 
δοκιμάζεται. Ή  παγκόσμιος αύ,χή αναταραχή, εϊτε τό βλέπομεν εΐτε έθελοτυ- 
φλοΰμεν, τείνει νά (έπηρεάση σημαντικώς καί τήν Χώραν ιμας, ήτις ΰφίσταται 
καθημερινώς τάς συνεπείας τής τοιαύτης γενικής ανωμαλίας καί τών έξ αυ
τής έπερ,χαμένων καταστροφών.

3) ’Ορθόν είναι πάντοτε νά στηρίζωνται αί κρίσεις 'βάσει τών υπαρχόν
των οικονομικών δεδομένων καί τής προβλέψεως τών μελλοντικών τοιουτων. 
Κατεφύγαμεν είς αρμόδιας πηγάς 'Υπουργείων καί είς έρευνας ειδικών προ
σώπων, άτινα κατέγιναν ιμέ τά θέματα ταυτα. 'Τπάρχουν στατιστικά! αίτινες 
ομιλούν εΰγλώττως. Ό  πληθυσμός τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους άνήρχετο κατά 
τήν τελευταίαν άποιγραφήν, τήν 31.12.196ι5 είς οκτώ εκατομμύρια τριακο- 
σίας πεντήκοντα χιλιάδας ('8.350.00Ό) κατοίκους. Άτυχώς, δέν είναι δυνα
τόν μέ τήν αυτήν ακρίβειαν νά άναφέρωμεν καί τόν αριθμόν τών είτε διά 
μεταναστεύ σεως, είτε παλαιών μονίμων εγκαταστάσεων, διεσπαρμένων Ελλη
νικών πάλιν πληθυσμών, είς τάς διαφόρους ηπείρους. ’Εάν ΰποτεθή δτι ό 
διεσπαρμένος οΰτος πληθυσμός προσεγγίζει τό έκατομμόριον, προστιθέμενος 
είς τους δυο εκατομμύρια 'Έλληνας τής ’Αμερικής κα! τοΰ Καναδά,
τότε δυνά, , 'νά εΐπωμεν δτι οί εντός καί ιέκτός τής Ελλάδος 'Έλληνες α
νέρχονται είς 11— 12 εκατομμύρια περίπου. Ή  τοιαύτη στατιστική καθίστα
ται χρήσιμος, διά νά άντιληφθώμεν βάσει τής κειμένης νομοθεσίας καί τής 
προοπτικής τών προϋπολογισμών τοΰ κράτους, τούς οποίους πρέπει νά εχω- 
μεν ;ΰπ’ ό'ψιν, ποΐαι είναι αί πρός τό κράτος υποχρεώσεις καί τά νόμιμα καθή
κοντα καί ποιος ό διαχωρισμός τών έξω τοΰ έλληνικοΰ χώρου διαβιούντων 
καί διά διαφόρους λόγους έκδιωκομένων έκάστοτε καί καθισταμένων ανέργων 
καί πτωχών άδελφών μας, οίτινες φυσικόν είναι νά ζητήσουν μοναδικόν στή
ριγμα ή καταφύγιον καί βοήθειαν άπό τήν γενέτειράν των.

Έγράψαμεν καί άλλοτε εις συνεχή άρθρα μας καί κατά κόρον δτι ή 
πτωχή μας πατ.ρίς, είναι αδύνατον νά αντιμετώπιση έπιτυχώς ολόκληρον τό 
δυσβάστακτον βάρος τοΰ τοιούταυ άναγκαστικοΰ έκ τών διωγμών έπαναπα- 
τρισμοΰ, δεδομένου δτι τά κράτη, τά όποια τούς εκδιώκουν κατακρατούν τάς 
μεγάλας ή μικράς περιουσίας τιον ή άπαλλοτριώνουν αΰτάς είς τό ελάχιστόν 
τής πραγματικής αξίας των.

Καί δταν άκόμη δέν εΐχομεν περιέλθει. εις τό σημερινόν αδιέξοδον καί 
θλιβερόν οικονομικήν κρίσιν, τό γενικόν καί καταπληκτικής σπουδαιότη- 
τος συμπέρασμα δλης αυτής τής άναστατώσεως κα! άπειλής είναι ή πατρίς 
μας νά εΰρεθή ιμίαν ημέραν κατακερματισμένη μέ τό ήμισυ τοΰ πληθυσμού 
της, νά ιέχη δέ νά αντιμετώπιση καί ένα κολοσσιαΐον οικονομικόν ζήτημα. 
Τούτο μάς αναγκάζει νά κρούσωμεν τόν κώδωνα τοΰ κινδύνου καί νά τονί- 
σωμεν τάς 'σκέψεις μας διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ δημιουργουμένου φυλετι-
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κοΰ και οίκονημικοΰ χάους νά προ τείνουμε ν ιδέ μέτρα, άτινα Επιβάλλεται λ νά 
έφαρμσσθοΰν εγκαίρως ίδιά νά μην είναι πλέον άργά.

Α) ’Έστω κα! άν είναι ματαία ή έπανάληψις, ημείς δέν θά παύσωμεν 
μετά φαρτικότητας νά έπαναλαμβάνωμεν, έφ’ οσον ,δέν προσέρχονται πατριω- 
τικώς και σίκειοθελώς ο·! ζάπλουτοι αδελφοί μας, καί νά εΰρισκώμεθα εις άνα- 
ζήτησιν ιμέ επιλογήν και εξαναγκασμόν εκείνων, οΐτινες θά δύνανται νά δια
θέσουν, έστω και χιλιοστόν τής κτηθείσης κα! καθημερινώς αυξανόμενης πε
ριουσίας των. Εις τό παρελθόν οι ομογενείς ιμας, παρά τήν κοπιώδη1 κα! μέ 
πολλάς στερήσεις κα! Ουσίας κτωμένην περιουσίαν, προσήρχοντοι αυθόρμητός 
κα! χωρίς τήν ιελαχίστην παρόρμησιν κα! ιδιεθετον ολόκληρον ή μέρος αυτής 
διά τήν έπιχορήγησιν κα! άνέγερσιν μεγάλων εθνικών 'Ιδρυμάτων, ώς τό ’Ε
θνικόν Στάδιον, τό Ζάππειον, καθώς κα! ολοκλήρους περιβλέπτους συνοικίας 
Εκκλησιών, Σχολείων, Νοσοκομείων κα! πλήθους φιλανθριοπικών 'Ιδρυμά
των είς Ελλάδα, Αίγυπτον, Κωνσταντινούπολιν, Ρωσίαν, Ρουμανίαν καί αλ
λαχού. Οι Μεγάλοι ’Εθνικοί Ευεργέται ώς ό Ζάππας, Ζαρίφης, Άβέρωφ, Ευ- 
γενίδαι, Μαυροκορδάτος, Καρατζάδες, Βαλλιάνοι, Μαρασλής, Σίνας, Άχιλ- 
λόπουλος, Σπετσερόπουλος, Χωρέμης, Σαλβάγος, Μπενάκης, Ζερβουδάκης, 
Κότσικας, Ά /φο! Ράλλη, κλπ. κλπ., πρέπει νά τό χωνεύσωμεν οτι δέν υπάρ
χουν πλέον. Σήμερον όχι μόνον δέν προθυμοποιούνται, κεντριζόμενοι άπό Ιε
ρόν πατριωτισμόν, νά διαθέσουν πρός ενίσχυσιν τοΰ κράτους, άλλά τό κα! 
σπουδαιότερον, ενθυμούνται τήν Ελλάδα μόνον κατά τά ταξείδιά των αναψυ
χής ή διά νά έπωφεληθοΰν επικερδών συμβάσεων και άλλων παραχωρήσεων 
εκτάσεων δωρεάν διά θέρετρα, κα! νά απομυζήσουν οΰτω τήν οικονομικήν ευ
ρυχωρίαν τοΰ κράτους. Τοΰτο, καθ’ ήν στιγμήν αί σημερινά! περιουσίαι είναι 
άσυγκρίτως μεγαλύτεραι άπό τήν παλαιάν Ιεποχήν, άφοΰ οί στόλοι τών καθη
μερινώς αΰξανομένων πλοίων πολλαπλασιάζοντας, σύμφωνα κα! μέ επίσημον 
στατιστικήν τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας, ήτις άναφέρει οτι ό Ε λ
ληνικός εμπορικός στόλος, τείνει νά καταλάβη τήν δευτέραν θέσιν είς τήν 
παγκόσμιον ναυτιλίαν.

ιΚα! ώς εμφανές παράδειγμα άναφέρομεν, ώς έδημοσιεύΟη τελευταίως 
είς τάς εφημερίδας, οτι δ τετιμημένος οικος Γουλανδρή, έδωσε παραγγελίαν είς 
’Ιαπωνικά ναυπηγεία κατασκευής δεξαμενοπλοίου χωρητικότητος εκατοντά
δων χιλιάδων τόννων.

Β) Κατά τήν διαδρομήν τών δύο τελευταίων έτών 1965 καί 1966, ή 
οικονομική κατάστασις τοΰ τόπου έφθασεν είς τήν κορυφήν τοΰ βαράθρου 
κα! ή χρεοκοπία άπό δλα τά μέρη έσωτερικοΰ κα! έξωτερικοΰ έίβειβαιοΰτο οτι 
ήγγισε τά άκρα. Διατί άρά γε άπό τό πλήθος τών πλουσίων ομογενών, οίτι- 
νες (διάγουν ιμέ σκανδαλίζουσαν πολυτέλειαν κα! (’ιδιαιτέρως ό«ι "Ελληνες με- 
γαλοεπιχειρηματίαι καί έφοπλισταί, κατά τό παράδειγμα τής προσφάτου δω
ρεάς Βεργωτή, καί τινων ελάχιστων εξαιρέσεων, δέν εύ,ρέθησαν όλίγαι δε-
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κάδες πρόθυμοι νά προστρέξουν ώς γνήσιοι "Έλληνες και νά συνεισφέρουν „ 
πρός .αποτροπήν .μιας τοιαύτης εθνικής καταστροφής; Διά τό όνομα τοΰ θεού 
.διατί τόση εγκληματική αδιαφορία ενώ 'θά ήτο δυνατόν νά εύρεθούν εκατοντά
δες Βεργωτήδες, πολΰ κατωτέρας είς τήν ιεραρχίαν τών παμπλούτων κλίμακος, 
διά νά δανείσουν, είς τό εΰρ&Οέν είς τό χείλος τής χρεωκοπίας ελληνικόν κράτος 
ποσόν 40— 50 εκατομμυρίων δολλαρίων μέ άντίκρυσμα εγγυήσεων, διά νά 
άπ στρέψουν τήν χρεωκοπίαν, αντί νά καταφεύγωμεν μέ τόν δίσκον τής έπαι- 
τιείας καί νά αναγκάζεται καί ο Βασιλεύς μας ακόμη νά ισυνιστά διά τήν επι
τυχίαν τής τοιαύτης ελεημοσύνης.

Ή  τσιαύτη ελλειψις ενδιαφέροντος καί ή ανάγκη άναζητήσεως ευεργε
τών, έδημιούργησε ισυζήτησιν (μεταξύ τών Ελληνικών Κυβερνήσεων, περί τοΰ 
έάν δέν 'θά ή,το σκόπιμον νά έφαρμασθή ανώδυνος φορολογία μεταξύ τών α
πανταχού ζαπλούτων ομογενών.

Άδιαφορούμεν άν πρόκειται νά γίνωμεν δυσάρεστο-ι μέ τάς τοιαύτας 
πραγματικάς διαπιστώσεις. Τό θρακικόν Κέντρον δέν πρόκειται νά ζητήση 
δάνειον άπό τούς ζαπλούτους ομογενείς, διότι τό ενισχύουν αρκετά τά διάφορα 
'Τπουργεία καί ’Οργανισμοί, οί ,έκτιμώντες τό εργον του, διά κατ’ έτος χορηγιών 
οΰτε δέ καί κλαυθμηρίζει δ ι’ ίδιον λογαριασμόν. Πρός θεοΰ όμως μάς γεννάται 
τό άναπάντητον ερώτημα, οί ουισσωρεύοντες τά άμύθητα αυτά πλούτη, δέν 
αντιμετωπίζουν τήν φθοράν τοΰ χρόνου άλλ’ έχουν τήν βεβαιότητα κατά τήν 
λαϊκήν παροιμίαν τοΰ παλαιού καιρού- δτι: «θά τά πάρουν μαζί τω ν»!!

’Έστω καί άν εΐναι ματαία ή έπανάληψις, τονίζομεν δτι δ ί’έξω 'Ελληνι
σμός, ιμέ επικεφαλής τούς ευρισκομένους είς ’Αμερικήν και. Καναδάν "Έλλη
νας, πρέπει νά δημιουργήση ένα ένιαΐον -συμπαγή ’Οργανισμόν, δστις έ-θνι- 
κώς καί οίκονομικώς νά σταματήση τό κα-θημερινώς έπιδεινοήμενον κακόν, 
.μέ τούς κατά τόπους Μητροπολίτας, μέ τά διάφορα πολυπληθή Σωματεία 
καί μέ τήν άνεκμετάλλευτον καλήν θέλησιν τής όμογενείας.

Έ πί κεφαλής τοΰ τοιούτ-ου ’Οργανισμού θά τεθούν κατάλληλα, δραστή
ρια" καί ανιδιοτελή πρόσωπα, υπό αυστηρόν έλεγχον, διά τήν ομαλήν καί α
ποδοτικήν ‘σταδιοδρομίαν καί έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού του. 'Ο ’Οργανισμός 
ούτος δέν θά έξοφλή μόνον μέ τήν -συλλογήν χρημάτων, μέ τήν όργάνωσιν 
τής κατ’ ιέτος εκδρομής τών διαφόρων Σωματείων είς Ελλάδα, μέ πομπώ
δεις καί άνευ ουσίας λόγους καί πλήρους άγνοιας έπί τών ζωτικών έθνικών 
μας θεμάτων τών υπευθύνων του, ώς συνέβη! μέ τήν περυσινήν εκδρομήν τής 
ΑΧΕΠΑ, καθ’ ήν δ Πρόεδρος αύτής έδήλωσεν, έκτος άλλων, δτι είχε .πλήρη 
άγνοιαν τού διεθνώς πλέον γνωστού Κυπριακού μας ζητήματος.

Τό ισημερινόν άρθρον τής συντάξεως τών «θρακικών» δέν έχει μόνοι1 
τήν έννοιαν τών καί άλλοτε μηνυμάτων πρός τούς άπανταχού ομογενείς, διά 
τό κέντρισμα τού ύπνώττοντος πατριωτισμού πρός χορηγίαν δωρεών, παρά 
τών πολυταλάντων, ύπέρ τών πασχόντων άδελφών μας. Λόγω ομως τής πα-
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ρούσης .Όλιβεράς παγκοσμίου αναταραχές, Ιγκυμονούσης γενικήν περίπου κα! 
όλεθρίαν σύρραξιν τής ύφηιλΐου, ίεπιίθυμούιμεν κατά ζωηρώτερον τρόπον νά 
σημάνωμεν, έφ’ όσον 'δέν Οά είναι πλέον αργά, εγερτήριον 'σάλπισμα, ίνα συγ- 
κινηθούν οι συγκομίσαντες πλούσια τά ελέη τού 'Τψίστου, μέ πρωτοφανείς 
περιουσίας, τήν καταρίθμησιν τών οποίων ίσως και οί ϊδυοιι δέν γνωρίζουν 
επακριβώς καί νά βοηθήσουν ιμέ όλας των τάς δυνάμεις πριν τό κακόν φ'θάση 
μέχρι τής ιμικράς μας χώρας και νά ανοίξουν τά ταμεία των, συντρέχοντες 
οπωσδήποτε τούς συνανθρώπους ιάπό τήν καταστροφήν και ίνα τό κακόν, άν 
δέν καταστή δυνατόν νά άποσοβηθή νά έμφανισθή αργότερον κα! ήπιώτερον.

Έ κ τής Συντάξεως τών «Θρακικών»

Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η Σ

Είς τόν 39ον Τόμον τού Συγγράμματος μας τά «Θρακικά» κα! είς τάς 
σελίδας 8.3— 113 παρ&θέσαμεν τήν υπό τού Προέδρου τού Θρακικού Κέντρου 
κ. Φ. Μανουηλίδου σκιαγραφηθείσαν εικόνα τού Μεγάλου Εθνικού Ευεργέ
του Ευγενίου Εύγενίδη.

’Ήδη επ’ ιάφσρμή τών εγκαινίων κατά τήν έναρξιν λειτουργίας τού τε
χνικού κέντρου τού 'Ιδρύματος Εύγενίδου τής 7ης ’Ιουνίου 1966, παρου
σία τών Α.Α.Μ.Μ. Βασιλέων τών Ελλήνων κα! άλλων επισήμων, κρίνομεν έ- 
πάναγκες νά έπανέλθωμεν ίνα έξάροχαεν τήν μεγαλοπρέπειαν τού είς δεσπό
ζουσαν θέσιν άνεγερθέντος τούτου συγκροτήματος, όπερ προκάλεϊ τήν έκ- 
πληξιν και τόν 'θαυμασμόν όλων τών διερχομένων καί έπισκεπτομένων τούτο 
Ελλήνων κα! ξένων κα! όσον αφορά τήν εξωτερικήν, αλλά κα! τήν εσωτε
ρικήν του διαρρύθμισιν, ήτις άναίβιβάζει τό κτίριον τούτο τής Λεωφ. Συγ- 
γρού μεταξύ τών σπανίων κοσμημάτων τής πρωτευού,σης τής Ελλάδος.

Ή  υπερηφάνεια και ό θαυμασμός μας είναι τοσούτω μάλλον εξαιρετικά, 
διότι δ Ευγένιος Εύγενίδης, ώς έγράψαμεν, συγκαταλέγεται μεταξύ τών συμ
πολιτών μας γεννηθείς ειίς τό Διδυμότειχον τής ’Ανατολικής Θράκης, πρέπει 
δέ πάντοτε νά μνημονεύεται ώς ένα έξέχον τέκνον τής πατρίδος μας.

Ό  Ευγένιος Εύγενίδης, μέ τήν διορατικότητα, ήτις τόν διέκρινε προέ- 
'βλεψε τήν ανάγκην βιομηχανίσεως τής Ελλάδος, ή εκβιομηχάνισις δέ αύτη 
δέν ήτο δυνατόν νά έπιτευχ-θή είμή μόνον διά τής καταλλήλου και εγκαίρου 
καταρτίσεως τεχνικών είς διαφόρους ειδικότητας. Τό ιμεγαλεπήβολον τούτο 
εργον ήρχισε και όταν ακόμη εύρίσκετο εν τή ζωή, μετά 'θάνατον δέ καθώ- 
ρισε διά διαθήκης όπως πραγματοποιηιθή τό "Ιδρυμα Εύγενίδου «ίνα συμ- 
βάλη είς τήν κατάρτισιν τών νέων κα! τήν έκπαίδευσιν αυτών εις τό επιστη
μονικόν κα! τεχνικόν πεδίον».

ιΠρός τόν σκοπόν τούτον έξεδάθησαν διάφορα τεχνικά βιβλία προσιτά 
είς τούς σπουδαστάς, έχορηγήθησαν ύποτροφίαι κα! διά τής άνεγέρσεως τού
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περί ού ό λόγος -κτιρίου όπερ περιλαμβάνει: 1) ’Επιστημονικήν καί Τεχνι
κήν Βιβλιοθήκην. 2) ’Έκθεσιν συλλογών οργάνων καί μηχανών. 3) Άμ,φι- 
θέατρον καί αίθουσαν διαλέξεων καί 4) Πιλανη,τάριον, ισυνεπληρώθη ιείς το 
ακέραιον ή επιθυμία τοΰ διαθέτου.

Μέ τήν ευκαιρίαν τών εγκαινίων έκυκλοφόρησαν καί αί κάτωθι είς καλ
λιτεχνικήν έμιφάνισιν επί πολυτελούς χάρτου εκδόσεις σχετίζομε ναι ιμέ τό «"Ι
δρυμα Εύγενίδου» ένίας τών όποιων παραθέτομεν:

1) Βιβλίον έκ 42 σελίδων υπό τόν τίτλον «ΕΎΓΕΝ ΙΔΙΟΝ ΠΛΑΝΗ- 
ΤΑ ΡΙΟ Ν » μέ παλλάς φωτογραφίας καί ιμέ λεπτομέρειας οσον αφορά τό Διά
στημα. Μερικά άπό τά κεφάλαιά του: «Ό  Ουρανός καί ό άνθρωπος», «’Αστρο
νομία καί Διαστημόπλοια», «’Αστεροσκοπεία καί Έπισκέπται», «ΤΌ ΠΛΑΝΗ- 
ΤΑΡΙΟ Ν », «Έγκατάστασίς του», «Παγκόσμιος Προβολευς», δστις είναι τό 
κύριον δργανον τοΰ Πλανηταρίου, είναι δηλ. συσκευή προβολής ύψους 5 μ. 
περίπου, βάρους 2Vi τόννων, άπατελείται δέ ή συσκευή ούτη άπό 29.000 μικρ-ο- 
εξαρτήματα. Ευρίσκεται τοποθετημένη: είς τό μέσον κυκλικής αιθούσης, τήν 
οποίαν καλύπτει ήμισφαιρικός θόλος διαμέτρου Ιιδ μ. καί ύψους 10,6  μ. Ό  
θόλος είναι έσωτερικώς κεκαλυμένος άπό διάτρητον έλασμα αλουμινίου, είς 
τήν κυκλικήν βάσιν του ιδέ άναπαριστάνεται ή γραμιμή τοΰ ορίζοντας καί ού
τως ό έπισκέπτης εχει τήν έντύπωσιν δ η  ευρίσκεται είς τό ύπαιθρον.

Ή  συσκευή τοΰ Πλανηταρίου περιλαμβάνει δύο σφαίρας προβολής τοΰ 
ουρανού, τοΰ βορείου καί νοτίου ημισφαιρίου, διάφορα συστήματα προβολής 
μεγάλων πλανητών όπως τής Σελήνης, τοΰ Ήλιακοΰ συστήματος, τών αστε
ρισμών, τοΰ ζωδιακού κύκλου, τού ζωδιακού φωτός κλπ. κλπ. ’Επίσης δι’ ει
δικών προβολέων παρουσιάζεται τό ιφαινόμενον τής μεταπτώσεως «Χρόνος ά- 
ναπαραστάσεως τών ουρανίων φαινομένων», «Μερ ικαί άπό τάς άναπαραστά- 
σεις τού Πλανηταρίου», «Άπό τήν ιστορίαν τού Πλανηταρίου» μέ τήν προ
σθήκην ότι, τό έν λόγιο Πλανητάριον είναι τό πρώτον όπου εγκαθίσταται είς 
χώραν τής Βαλκανικής, ή "Ελλάς δέ ήτις έκαλλιέργησε τήν ’Αστρονομίαν άπό 
τής άρχαιότητος προηγείται είς τό σημείον τούτο τής πνευματικής καί πολι
τιστικής προσφοράς. «Ελλάς καί ’Αστρονομία», «"Ίππαρχος ό πατήρ τής 
Αστρονομίας», αστις άνεκάλυψε τήν έκκεντρότητα τής τροχιάς τής Γής περί 
τόν "Ήλιον συντάξας καί τόν πρώτον» κατάλογον απλανών αστέρων. «Όλίγαι 
γνώσεις άπό τήν ’Αστρονομίαν», «Τό θέαμα τού ενάστρου ουρανού», «Ήμε
ρησία κίνησις τής ουρανίου «σφαίρας,», «Φαινομένη κίνησις τοΰ Ήλιου», «Με- 
τάπτωσις ή μεταπτωτική κίνησις», «Ό  Γαλαξίας μας καί τό Σόμπαν».

2) Χ Α ΡΤΑ Ι ΤΟΤ Ε Ν Α Σ Τ Ρ Ο Τ  Ο ΤΡΑ Ν Ο Τ: Έκδοσις «"Ιδρύματος 
Εύγενίδου» σελίδες 26 —  Έπιμελεία Σταύρου Πλακίδου όμοτ. Καθηγητού 
τού ‘Πανεπιστημίου ’Αθηνών —  Ά θήναι 1966: Περ,ιεχόμενα: £Έ ξ χάρται 
τοΰ ουρανού, οίτινες είκονίζουν τήν όψι,ν τού ουρανού άνά δίμηνον κατά τάς 
ημερομηνίας καί ώρας.
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3) Πολυτελές επίσης φυλλάδιον κυκλοφόρησαν καπά τήν ήμέρφν τών 
εγκαινίων ιμέ πλήθος 'φωτογραφιών τών οικημάτων καί τών διαφόρων ’Οργά
νων έκ σελίδων 30: «Ό  σκοπός καί τό έργον τοΰ Ιδρύματος Εύγενίδου», «'Τ- 
ποτροφίαι», «Έκδοσις βιβλίων Τεχνικής Εκπαίδευσε ως», «Ή  Βιβλιοθήκη τοΰ 
Τεχνίτου», «Τό Κτιριακόν συγκρότημα τοΰ 'Ιδρύματος», «Τό Πλανη,τάρΊον».

Είς τούς έπισκέπτας επίσης δίδονται καί βιβλία τής ΣΗ Μ ΕΝ Σ ΕΛ
ΛΑΣ Η Λ ΕΚ ΤΡΟ ΤΕΧ Ν ΙΚ Ιί Α.Ε., μέ πλήθος φωτογραφιών μηχανημάτων 
τής έν λόγιο Εταιρίας δπως «Δοκιμαστήριο υψηλών τάσεων διά μετασχημα- 
τιστάς μετρήσεων», «Κινητηριακός έπιλσγεύς» δα’ έξυπηρέτησιν τηλεφωνικών 
έγκαταστάσεων, «Μηχαναί παραγωγής καί διανομής ήλεκτρικής ένεργείας», 
« Σ τρ οβ ιλογεννήτρ ι ες», «Ήλεκτρ άμ αξαι», «’ Ατμολέβητες», «Μηχαναί κλωστη
ρίων βάμβακος», «Μηχαναί Έργοστασίθ)ν Τσιμέντων», «Μηχαναί δι’ έργο- 
στάσια χυμών φρούτων», «Μηχαναί άρδεύσεως», «Πλωταί δεξαμεναί μέ η
λεκτρικοί1 έξ οπλισμό ν τής ΣΗΜ ΕΝΣ», «Φωτεινά σήματα ολικής κυκλο
φορίας», «’Ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήισεως», «Μηχανήματα νοσοκομείων 
δι’ ακτινοθεραπείας», «Κέντρα Τηλεγραφίας καί Σηματοδότησε ως», «Τηλέτυ
πα», «’Ατομικοί αντιδραστήρες» κλπ. κλπ.

Τό πλήθος τών καλλιτεχνικών καί διαφω Πιστικών βιβλιαρίων μαρτυρεί τήν 
γενομένην επιμελή καί Ιέπιστημονικώς άρτίαν εργασίαν, ήτις επετεύχθη διά 
συνεχούς πολυμόχθου ιάπασχολήσειος καί δαπανών. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ιοί 
νεαροί "Ελληνες φοιτηταί καί οι άλλοι τεχνικοί παράγοντες αποκτούν όλοκλη- 
ιρωμένην πολύτιμον καθοδήγησιν καί θά είναι ευ γνώμονες καί υπόχρεοι όχι 
μόνον απέναντι τιοΰ Μεγάλου Ευεργέτου, αλλά θά ευλογούν έσαεί καί τό όνομα 
τής με.γαλοπράγμο νος αδελφής Κας Σίμου, ή οποία, έκτος τών άλλων σπανίων 
αρετών της, διά τής μετριάφρονος άρνήσεως τής ζητηθιείσης φωτογραφίας 
της, μάς στερεί όφειλαμένης ΰποχρεοβσεως νά δημοσιεύσωμεν τήν εικόνα μιας 
προσωπικότητας τόσον σπανίας διά τήν 'σημερινήν μας εποχήν τήν βρίθουσαν 
ματαιόδοξων έπιδ ιώξεων.

Δέν ιθά άσχοληΟώμεν πλέον μέ τό δαπανηθέν τεράστιον ποσόν τής ’Ε
θνικής ταύτης δωρεάς, αλλά μέ τό καλλιτεχνικόν καί ώραΐον ισύνολον τοΰ συγ
κροτήματος, οπερ κατόπιν μόχθων καί διά τής συμβολής γνωστών Ελλήνων 
καί ξένων επιστημόνων καί τεχνικών Ινεφανίσθη ΐνα τίμηση τήν πατρίδα 
μας. ΤΙ εσωτερική διαριρύθμισις μέ τόν πλούτον τών οργάνων, μηχανών, βι
βλίων κλπ., μάς αναγκάζει οχι μόνον νά έξάροομεν τό (σπάνιον τοΰτο διά τήν 
εποχήν μας επίτευγμα, άλλα διότι ό ίδιος δ χορηγός ειχε τήν μεγαλοφυά πρό- 
βλεψιν νά άναθέση τήν έκτέλεισιν τοΰ μεγαλοπνόου σχεδίου του, τήν διοίκη- 
σιν καί τήν Ιδιαχειρισιν είς τήν αδελφήν του άξιότιμον δέσποιναν Καν Μα
ρίαν Γ. Σίμου. Πράγματι ή Κα Σίμου μέ μίαν συνεχή καί επίπονον ένασχό-
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λησιν άνέλα'βε τήν Ικτέλ&σιν τής επιθυμίας τού αδελφού της, έπικουρουμένη 
καί ιάπό ειδικούς τεχνικούς καί Ιπιστήμανοος, κατώρθωσε ,δέ μέ άξιοθαύιμα- 
στον, παρά τήν ηλικίαν της, έργατικότητα, νά εκπληρισση είς τό ακέραιον 
τήν επιθυμίαν τού διαθέτου καί νά φερη είς πέρας τό δισεπίτευκτον καί λαμ
πρόν τούτο εργον. Πρός τήν διεκεκριμένην Καν Μαρίαν Γ. Σ  ιμου απευθύ
νονται καί δημοσία θερμότατα συγχαρητήρια καί εύχαιριστίαι, διότι δέν εί
ναι μόνον άξιον έξάραεως τό νά διαθέτη κανείς, μέ πατριωτικόν ένθουσιασμόν 
τά πλούσια ιμέσα, άιλλ* έξ ίσου σπουδαίον ιείναι νά κατορθώνη ό διαθέτων νά 
εύρίσκη άξιους καί επιτυχείς ουντελεστάς τών έπιθυμιών του.

Ό  αείμνηστος Ευγένιος Εύγενίδης διά τού τρόπου τούτου τής διαθέ- 
οεώς του άπέδειξεν δτι δέν έ γνώριζε ιμόνον, μέ τήν ιμεγάλην του πείραν καί 
εργατικότητα, νά κερδίζη ,καί συσσωρεύη ιάγαιθά, αλλά πώς μέ τήν διακρί- 
νουσαν αυτόν διορατικότητα νά διαθέτη ταύτα καί λ«  συμβάλλη είς τήν έξέ- 
λιξιν τής πτωχής μέν αλλά έπιδιωκούσης νά συγχρονισθή ύπαναπτύκτου πα
τρίδες μας.

'Ημείς, εφ’ δσον θά ύ,τάρχη τό θρακικόν Κέντρον καί θά έκδίδη τό 
ιστορικόν, επιστημονικόν καί λαογραφικόν Σύγγραμμά του τά «Θ,ρακικά», 
δέν θά παύσωμεν νά γράφωμεν διά τό μεγαλόπνοον εργον τού εκλεκτού (συμ
πολίτου μας, διότι 'σπανίζουν σήμερον οί Θράκες οίτινες εγκαταλείπουν τοι- 
αύτας κληρονομιάς.

Ό  Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδης κληθείς νά πα- 
ραστή κατά τήν τελετήν τών έγκαινίων τού «'Ιδρύματος Ευγενίου Εύγενίδου» 
έκωλύθη λόγω ασθένειας του. Κατόπιν τούτου άπέστειλε τό κατωτέρω χαιρε- 
τιστήριον μήνυμα, ίνα άναγνωσθή κατά τά έγκαννια:

«Αισθάνομαι ζωηράν συγκίνησιν καί δαθεΐαν ίκανοποίησιν, διότι μού 
δίδεται ή τιμή νά απευθύνω όλίγας λέξεις, επί τή ευκαιρία τών εγκαινίων 
τού «'Ιδρύματος Εύγενίδου» καί νά χαιρετίσω έκ ιμέρους τών Θρακών 'συμ
πολιτών, ώς Πρόεδρος τού παλαιμάχου Σωματείου «ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝ- 
ΤΡΟ Ν», τό το ιού τον τεχνικόν κόσμημα, δπ©ρ εξυψώνει καί λαμπρύνει τόν 
τόπον μας. ’Άνδρες έπιφανεΐς, μεγάλοι εύεργέται, ώς ό αείμνηστος (συμπολί
της Θράξ Ευγένιος Εύγενίδης, κατά τήν σημερινήν ιδία στεΐραν εποχήν, 
σπανίους έ αφανίζονται, τά δέ ονόματα καί ή μνήμη των θά παραμένουν έσαεί 
αθάνατα είς τάς χρυσάς δέλτους τής Ιστορίας, ώς καί άλλοτε λεπτομερώς έ- 
δημοσίευσε διά τόν Ευγένιον Εύγενίδην, ,τό ιστορικόν καί επιστημονικόν Σ ύγ
γραμμά μας τά «Θρακικά».

Εύχομαι δπως τό εθνικόν τούτο φυτώριον, υπό τήν Αιοίκησιν τής σεβα
στής Δέσποινας, ήτις εμόχθησε καί ήνάλωσε τόν βίον πρός έκπλήρωσιν τής 
υπέροχου επιθυμίας τού έξαιρέτου αδελφού της, άξιοτίμου Κας Μαρίας Γ. 
Σίμου, άποδώση τούς αναμενομένους ύφ’ όλων αγλαούς καρπούς, οίτινες ά-

14
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φοροΰν τήν άνοδον τοΰ τεχνικού καί έπιστημονι.κοΰ επιπέδου· τών νέων τής 
Χώρας, ώς καί τήν ©Ονικοτεχνικήν γενικώς έμφάνισιν τής πατρίδος μας.

Προς τήν μνήμην τοΰ έξοχου ομογενούς Εύγενίδου Ευεργέτου τοΰ Θρα- 
κικοΰ Κέντρου καί πρός τήν σημερινήν όμήγυριν απευθύνω εγκάρδιον χαι
ρετισμόν».

5.6.1966
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ MANΟΤΗΛ ΙΔΗΣ
Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 

. καί κατ’ έπανάληψιν 'Τπουργός .

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μετά τήν λογοδοσίαν καί τόν ισολογισμόν τής προηγ. διετούς χρήσεως 
1963 καί 1964 (Τόμος '39ος), διά τήν διανυομένην νέαν διετή περίοδον τοΰ 
1965 καί 1966, έδαπανήθησαν ©κ τών νέων εισπράξεων διά τόν εκδοτικόν 
καί φιλανθρωπικόν τομέα μέχρι τοΰδε περί τάς όκτακοσίας χιλιάδας δραχμών 
περίπου, τό ποσόν δέ τοΰτο είναι βέβαιον δτι ιθά αύξηΟή μέχρι τής μετά έξά- 
μηνον λήξεως τής χρήσεως.. Πάντα ταΰτα Όά άναφερΌοΰν. έν λεπτομέρεια 
κατά τήν προσεχή Γενικήν, Συγέλευσιν τώ.ν μέσων τοΰ 1967.

Τό εργον τοΰτο τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τό όφειλόμενον είς προβλέψεις 
τοΰ Προέδρου καί τών συναδέλφων του, απέδωσε πρωτοφανή είς τά Σωμα
τειακά χρονικά αποτελέσματα, με γενικήν άναγνώρισιν, δηλοΰται δέ δτι Όά 
συνεχισθή καί ιείς τό μέλλον, έφ’ δσον Όά επιτρέπουν αί εισπράξεις διά τήν τοι- 
αύτην συνέχισιν. , .

Τά κατωτέρω, παρατιθέμενα έγγραφα ήτοι, πρακτικά τών τοπικών επαρ
χιακών μας ’Επιτροπών, έπιστολαί διακεκριμμένων Μητροπολιτών καί απαν
τήσεις μας, επιστολαί διαφόρων προσωπικά,τή,των, .ανθρώπων τών γραμμά
των, Σωματείων, ευεργετούμενων ,καί αγραμμάτων απλών ανθρώπων, έκπομ- 
παί ραδιοφωνικών σταθιμών ώς καί ποικίλαι δημοσιεύσεις τοΰ τύπου τής Ε λ 
λάδος καί τής ’Αμερικής, είναι οί πλέον εύγλωττοι μάρτυρες τής συντελου- 
μένης άθορύβου ανθρωπιστικής καί εθνικής διράσεως.

'Θά ηύχόμεΌα οί συντελεσταί τοΰ .Όαυιμαζομένου τούτου έργου νά δυνη- 
θοΰν νά συνεχίσουν τήν αυτήν πρωταπορειακήν δραστηριότητα, μέ τήν προ
σθήκην δτι, ή δημοσίευσις τών Διοικητικών, δέν ’έχει τήν έννοιαν αύτοδιαφη- 
μήσεως ήν ανέκαθεν άπεφύγαμεν, αλλά διά νά καταστή νοητόν καί άπό τά
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άλλα ομοιογενή Σ ωιματεια ιμέ ποιον ,τρόπον εντατικής εργασίας συνετελέσθη- 
σαν και 'συνεχίζονται, τά παρά πάντων επαινούμενα αξιόλογα ιάποτελέσιματα.

’Απευθύνομεν 'θερμά; ευχαριστίας πρός πάντας, τούς βαθήσαντας, είς 
τάς επιτυχείς εισπράξεις, διπλάσιων άπό την παρελθούσαν διετίαν, ποισών, 
αξιότιμους κ. κ. 'Υπουργούς, Προέδρους ’Οργανισμών, Διοικη,τάς Τραπεζών 
κλπ. μέ επικεφαλής τόν άξιον πάσης τιμής ,καί ευγνωμοσύνης Πρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΝ, δστις διά ιτού κάτωθι παρατιθέμενου 
εγγράφου ήλθε νά έπιδοκιμάση, διά δεύτεραν φοράν, τό συντελσύμενον εργον:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΡΟ ΕΔΡΕΙΑ Σ
Κ Υ Β ΕΡΝ Η ΣΕΩ Σ Άθήναι 14.3.1966

Π ρ ό ς  
Τήν Γενικήν Δ)νσιν Τύπου 
Γραφεϊον κ. 'Υπουργού 

Άποστέλλοντες ύμϊν συνημμένως εγκύκλιον πρός τάς τοπικάς και 
επαρχιακός έπιτροπάς τού έν Άθήνιαις έδρεύοντος Θρακικού Κέντρου 
μετά σχετικού σημεκύματος τούτου και σχετικού αποκόμματος τού ’Ε
θνικού Κήρυκος Νέας 'Υόρκης περί τής έν γένει δράσεως αυτού είς 
τόν εκδοτικόν καί φιλανθρωπικόν τομέα, παρακαλούμεν δπως, δ ι α β ί 
β α ζ α  ν τ  ε ς  κ α ί  π  ρ ό σ θ' ε  τ ο ν  έ π  ι θ υ  μ. ί α  ν τ ο ύ  κ. Π ρ ο 
έ δ ρ ο υ  τ ή ς  Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς ,  ένισχύσητε οΐκονομικώς τό ώς 
άνω Κέν.τρον δι’ άναλόγου ποσού, καθόσον ώς προκύπτει καί έκ τού 
συνημμένου αποκόμματος τού Τύπου, έ π  ι τ  ε λ ε X π ο λ λ α π  λ ώ ς έ- 
θ ν ι κ ή ν ά π  ο σ τ ο λ ή ν.

Ό  'Υπουργός 
ΕΥΑΓ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Ο Π Ι Κ Ω Ν  Ε Π Α Ρ Χ .  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Διδυμότειχον 1.6.66
Π ρ ό ς

Τόν Άξιότιμον Πρόεδρον τού Θρακικού 
Κέντρου κ. Φίλιππον Μανουηλίδην

’Αθήνας
Σεβαστέ μοι κ. Πρόεδρε,

Εσωκλείω εν πρακτικόν τής Επιτροπής Διδυμοτείχου. Ή  γραφίς μου 
είναι πτωχή καί δέν δύναται νά (έκφραση δσα αισθάνεται διά τόν κ. Μανου
ηλίδην.

Δέν θέλω νά χαρακτηρισθώ κόλαξ, άλλά δέν παρασιωπώ, οτι τιμή διά
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τήν Θράκην κα! σέμνωμα είναι νά έχη τέ'κνον κα'ι πολιτευτήν οίος υμείς είσθε.
Μετά τιμής καί σεβασμού 

Δ. Μανάκας
Π ρ α κ τ ι κ ό ν

Συνεδριάαεως τής Τοπικής Επιτροπής Διδυμοτείχου του έν Άθήναις
Θρακικοΰ Κέντρου 

Συνελθαΰσα ή Τοπική Επιτροπή Διδυμοτείχου τοΰ έν Άθήναις Θρα
κικοΰ Κέντρου, άποτελουμένη έκ τοΰ Δημητρίου Μανάκα, ώς είσηγητοΰ καί 
τών Γεωργίου Βα'Οδου, Χαραλάμπους Μιχαηλίδου, Σ ταμαχιού Τσάγκου καί 
Πασχάλη Πασχαλύδου, ώς μελών, σήμερον τήν Ιην ’Ιουνίου 1966, ημέραν 
Τετάρτην καί ώραν 11 π. μ., έπί τοΰ 'θέματος έκφράσεως ευχαριστιών καί 
ευγνωμοσύνης πρός τό έν Άθήναις Θρακικόν Κέντρον, δι’ δ σας ευεργεσίας 
έπεδαψίλευσε καί εξακολουθεί νά παρέχη είς τήν περιοχήν Διδυμοτείχου, ι
δία ομως πρός τόν Πρόεδρον αΰτοΰ άξιότιμον Κον Φίλιππον Μανουηλίδην:

Ά  κ ο ΰ σ α σ α
τοΰ είσηγητοΰ, άναπτύξαντος δτι τό Θρακικόν Κέντρον άπό έτών δρά έθνικώς, 
άσχολούμενον α) μέ τήν συγγραφήν τής Ιστορίας τής Θράκης έν γένει, τήν 
οποίαν έπί αιώνας έκάλυπτεν δ πέπλος τής σκλαβιάς, εφθασε δέ σήμερον 
είς τό .επίζηλον σημεΐον τής έκδόσεως 39 τόμων έκ σελίδων Ιό.ΟΟΟ καί πλέον, 
μέ εκλεκτόν υλικόν ιστορικόν, λαογραφικόν, γλωσσολογικόν κ.τ.λ., σκοπού- 
σης νά ένημερώση τους άπανταχοΰ .ευρισκομένους Θράκας μέ τήν πατρώαν 
αυτών ιστορίαν, περιλαμβανσμένην άπό τά βάθη τών αιώνων μέχρι σήμε
ρον, β) "Οτι τό αυτό Θρακικόν Κέντρον υπό τήν Προεδρίαν τήν ισόβιον 
τοΰ άξιοτίμου κ. Φιλίππου Μανουήλίδου, παντοίας ευεργεσίας παρέσχε καί 
παρέχει πρός τήν Θράκην γενικώς καί τό Διδυμότειχον ιδιαιτέρως, ήτοι:
1) Ενισχύει οίκονομικώς διά σεβαστοΰ ποσοΰ δεκάδας κορασίδων Θρασσών 
ήρραββωνισμένων καί μή έχουσών τά άπολύτως αναγκαία πρός τέλεσιν τοΰ 
γάμου των, 2) Βραβεύει καΐθ’ έκαστον έτος διά σεβαστοΰ ποσοΰ δεκάδας ά
πορων μαθητών τοΰ ενταύθα Λυκείου, άριστευόντων καί διαγωγήν άριστόν 
έπιδεικνυόντων, 3) Παρέχει οικονομικήν ένίσχυσιν είς άτυχήσα\τας κατά 
καιρούς Θράκας γηγενείς καί πρόσφυγας καί 4) δτι δι’ όλα ταΰτα, έπ.ιβε- 
βλημένον κάθήκον τής Επιτροπής είναι νά έκφράση ευχαριστίας πρός τά 
άξιότιμα μέλη τοΰ Θρακικου Κέντρου καί νά διαδήλωσή τήν άπειρον ευγνω
μοσύνην πρός τόν σεβαστόν πολιτευτήν άλλοτε τοΰ Νομού 'Έβριου, τόν έπί 
πολλάς περιόδους διατελεσαντα 'Τπουργόν ’Εθνικής Άμύνης, Προνοίας καί 
’Εσωτερικών, κ. Φίλιππον Μανουηλίδην,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) "Οπως έκφρασβοΰν θερμαί εΰχαριστίαι πρός τά άξιότιμα μέλη τοΰ 

Θρακικοΰ Κέντρου δι’ δσα υπέρ τής Θράκης μεριμνούν.
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2) ΔιαδηλοΧ τήν ευγνωμοσύνην της ή Επιτροπή προς τόν άκάματον 
ΓΙρόε’δρον τοΰ Θρακικού Κέντρου κ. Φίλιππον Μανουήλίδην, διά τήν στοργήν 
μεθ’ ής περιβάλλει τήν Θράκην και ιδιαιτέρως τό Διίδυμότειχον κα! δι’ δσα 
καλά κα! ωφέλιμα μοχθεί κα! απεργάζεται ό χαλκέντερος κα! ακούραστος 
αυτός Θράξ πρός τιμητικήν κα! πνευματικήν (εξύψωσιν τοΰ διαμερίσματος 
τούτου τής Πατρίδος μας, τής Θράκης κα!

3) Εκφράζει τήν ευχήν πρός τόν ένταΰθα Δήμαρχον κα! τό περ! αυ
τόν Άξιότιμον Δημοτικόν Συμβούλων, νά τίμηση διά τοΰ ονόματος τοΰ εκλε
κτού τούτου τέκνου τής Θράκης μίαν τών όδών τής πόλε ως Διδυμοτείχου.

Έ φ ’ ώ συντάσσεται, υπογράφεται τό παρόν κα! ανατίθεται ή περαιτέρω 
ενέργεια είς τόν εισηγητήν τής Επιτροπής κ. Δημ. Μανάκαν.

Ό  Εισηγητής Τά Μέλη,
Δ. Μ ΑΝΑΚΑΣ 1) Γ. Β Ά Γ Δ Η Σ

2) Χ ΑΡ. Μ ΙΧΑΒΛΙΔΗΣ
3) ΣΤΑΜ. ΤΣΑ ΓΚ Ο Σ
4) Π Α ΣΧ . Π Α ΣΧ Α Λ ΙΔΗ Σ

Ά οιθ. Πρακτ. 6)7.4.196β.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Έ κ τοΰ ώς άνω πρακτικού συνεδριάσεως τής Δ. Ε. τοΰ Θρακικού 
Κέντρου εν Σαμοθράκη 

’Εν Σαμοθράκη σήμερον τήν Την τοΰ μηνός Απριλίου 1966, ή,μέραν 
Πέμπτην καί ώραν Ιην μ. μ. συνήλθεν εις συνεδρίασιν ή Δ. Ε. τής Τοπικής 
’Επιτροπής Σαμοθράκης τοΰ Θρακικού Κέντρου Αθηνών, άποτελουμένη έκ 
τών κ. κ. 1) Γεσ)ργίου Ε. Λενούδια είσηγητοΰ, 2) Πρωτοπρ©σβ. Γεωργίου 
Μανοολάκη, 3) Μιχαήλ Χανοΰ, 4) Λέων. Εύαγγελοπούλου, ό) Δημητρίου 
Άγγελώνια, κα! 6) Ή λία ΨαΟά ώς μελών κα! εύρεθεΐσα έν νομίμω απαρ
τία, προέβη είς τήν συζήτησιν τών κάτώθ'ΐ θεμάτων:

Θέμα δον:
«Έκφρασις ευχαριστιών πρός τήν διοίκησιν τοΰ Θρακικού Κέντρου 
Αθηνών δι’ έπιτελεσθέν εργον έν Σαμοθράκη».

Κατά τήν διάρκειαν τής συνεδριάσεως έγένετο μεταξύ τών μελών τής 
Διοικ. Επιτροπής σύντομος απολογισμός τοΰ έργου, τό όποιον έπετέλεσεν άπό 
τοΰ έτους 1964 μέχρι σήμερον ή Τοπική ’Επιτροπή Σαμοθράκης, υλοποιούσα 
τούς σκοπούς κα! τάς ιέπιδιώξεις τοΰ Θρακικού Κέντρου ’Αθηνών εν τή νήσω.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν συζήτησιν αυθόρμητος ύπήρξεν ή αναγνώ
ρισες ιέκ μέρους όλων τών μελών τής Δ. Ε. οτι εργον έξαιρετικώς χρήσιμον 
έπετελέσθη, διά τήν άνοδον τοΰ μορφωτικού κλπ. επιπέδου τών κατοίκων τής
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νήσου. Έ ν  'συνεχεία άμοφώνως επροτάθη, υπό τών μελών όπως διά του .πα
ρόντος διατυπώθή ή έκφρασις 'θερμών 'ευχαριστιών τής Δ. Ε. καί τών" μελών 
τής Τοπικής Επιτροπής Σαμοθράκης πρός τό Διοικ. Συμβούλιο ν καί τά 
μέλη τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών, διά ιτοΰ 'σεβαστοΰ Προέδρου τούτου 
κ. Φίλιπ. Μανουηλίδη τ. 'Τπουργοΰ καί Βουλευτοΰ 'Έβρου, ό όποιος αποτε
λεί τήν βάσιν τής προσφοράς καί τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ Θ. Κ. διά τήν Σα- 
μοθράκην.

Ή  Δ. Επιτροπή μετά ταΰτα καί άλλα έκτεΟέντα κατά τήν συζήτησιν, 

’Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ό μ ο φ ώ ν ο) ς

Τήν εκφρασιν θερμότατων ευχαριστιών πρός τό Θρακικόν Κέντρον ’Α
θηνών διά τό πρός τήν ΣαμοΟράκην έκδηλωθέν μέχρι σήμερον ενδιαφέρον, 
κατά τόν έκάστοτε προγραμματισμόν τών παροχών τούτου.

’Ιδιαιτέρως εκφράζεται ή ευγνωμοσύνη πρός τόν Σεβαστόν Πρόεδρον 
τοΰ Θ. Κέντρου κ. Φίλιππον Μανουηλίδην τ. 'Τπουργόν καί Βουλευτήν "Ε
βρου, διά τό έκδηλον, είς πάσαν περίπτωσιν, στοργικόν ενδιαφέρον του πρός 
τήν νήσον μας παλαιότερον καί σήμερον.

ΙΙρός τούτοις, ό εκ τών μελών τής Δ. Ε. κ. Μιχ. Γ. Χανός Πρόεδρος 
τής Κοινότητος Σαμοθράκης, ©δήλωσεν δτι Οά είσηγηθή είς πρώτην συνε- 
δρίασιν τοΰ οικείου Κοινοτικοΰ Συμβουλίου, τήν λήψιν άποφάσεως διά τήν 
καί υπό τούτου έκδήλωσιν ιδιαιτέρας ιέκτιμήσεως τών πολυτίμων υπηρεσιών 
τοΰ ώς άνω πρός τήν ΣαμοΟράκην παλαιότερον καί σήμερον.

Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί υπογράφεται ώς έπεται.
Ό  Εισηγητής Τά Μέλη

*Τπ. Γ. ΛΕΝΟΤΔΙΑΣ
Πρωτοπρ. Γ. Μανωλάκης 
Μιχαήλ Χανός 
Λεων. Εΰαγγελόπουλος 
Δημήτρ. Άγγελώνιας 
Ήλίας Ψα'θάς

Τοπική ’Επιτροπή Όρεστιάδος 
τοΰ έν Άδήναις ΘρακικικοΟ Κέντρου

Έ ν Όρεστιάδι σήμερον τήν Ιην τοΰ ιμηνός ’Ιουλίου ημέραν Παρασκευήν 
καί ώραν ΙΙην  π.μ. συνήλθεν ιείς συνεδρίασιν ή Τοπική Επιτροπή Όρεστιά- 
δος τοΰ έν Άθήναις Θρακικοΰ Κέντρου, άποτελουμένη έκ τών 1) Λεωνίδα
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Κουκ'αυλωμάτη, ώς είσηγητοΰ καί 2) Γεωργίου Παπαθανασίου Κωνστανχίνρμ 
Μαυρομμάτη καί Βαμβακοπούλου Ν ικίολάου ώς μελών επί τοΰ θέμα
τος έκφράσεως ευχαριστιών καί ευγνωμοσύνης προς τό Θρακικόν Κέντρον 
ίΐδία δέ πρός τόν Πρόεδρον αύτοΰ κ. Φίλιππον Μανουήλίδην δι’ δσα υπέρ τής 
Θράκης μοχθεί, έχουισα ΰπ’ οψιν 1) δτι εκδίδει τό περιοδικόν τά «Θρακικά» 
σύγγραμμα μεγάλης σημασίας καθ’ δσον πραγματεύεται τήν ιστορίαν τής 
Θράκης τήν οποίαν ου δεις άλλος μέχρι τοΰδιε έσχε τήν πρωτοβουλίαν νά ά- 
νασύρη ιέκ τοΰ σκότους τής σκλαβιάς καί τοιΰ πέπλου τής λήθης, 2) δτι πλήν 
τής πνευματικής άνυψώσεως τής Θράκης, προβαίνει είς άγαθοεργάς πρά
ξεις καί ανακουφίζει πάσχοντας Θράκας ήτοι: Παρέσχε προικοδοτήσεις είς 
πολλάς κορασίδας πτωχάς πρός τέλ&σιν τοΰ γάμου των διότι ©στερούντο τών 
απολύτως αναγκαίων. Έβράβευσεν ικανόν αριθμόν μαθητών Γυμνασίου έπί- 
δασιν καλήν σημειωσάντων καί διαγωγήν άμεμπτον έπιδειξαμένων. Ένίσχυ- 
σεν έναρτακά Ταμεία πρός άποπεράτωσιν εκκλησιών'. Συνετσέφερεν διά τήν 
άποπεράτωσιν τοΰ ώραίου έργου τής άνεγέρσεως Οικοτροφείου θηλέων πρός 
στέγασιν πτωχών μαθητριών τοΰ Γυμνασίου έκ τών χωρίων προερχόμενων,

Ά  π ο φ  α σ ί ζ ε ι
Θεωρεί καθήκον επιτακτικόν δπως έκφράση τάς εΰχαρυστίας της πρός 

τά αξιότιμα μέλη τής Διοικούσης Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ιδιαι
τέρως δμως πρός τόν άξιότιμον ΙΊρόεδρεν αύ,τοΰ κ. Φίλιππον Μανουηλίιδην, 
τοΰ όποιου ή ευεργετική δράσις χρονολογείται άπό 40ι&τίας, εκφράζει τήν ά
πειρον ευγνωμοσύνην της εΰχομένη δπως ό "Ύψιστος παρέχη αΰτώ αλκήν 
πνευματικήν καί σωματικήν ΐέπί ,καλώ τής αγαπητής μας Θράκης.

Συν τοϊς ανωτέρω εκφράζει τήν ευχήν πρός τό ένταΰθα Δημοτικόν Συμ- 
βούλιον δπως όνομάση μίαν οδόν τής πόλεως τιμής ένεκεν δι’ δσα αγαθά υπέρ 
τής Θράκης απεργάζεται τό επίλεκτον τέκνον αυτής δε’ όπερ δικαιούται νά 
σεμνύνηται.

Έ φ ’ ώ συντάσσεται καί υπογράφεται άνατιειίθεμένης τής περαιτέρω I- 
νεργείας τής παρεύσης πρός τόν εισηγητήν τής Επιτροπής.

Ό  Εισηγητής Τά Μέλη

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν

t  Ο Μ Η ΤΡΟ Π Ο Λ ΙΤΗ Σ 
ΔIΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ ΚΑΙ Ο ΡΕ Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ

Έ ν Διδυμοτείχω τή G ’Απριλίου 1966
’Αγαπητέ μοι κ. Πρόεδρε,

Διά χειρός τοΰ κ. Δημητρ.‘Μανάκα, αντιπροσώπου τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου, ελαβα 5.000 δραχμάς, τάς όποιας είχατε τήν εΰγενή καλωσύνην νά δια-
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θέσητε 'διά τό έν Όρεστιάδι Έκκλησιαστικό ν Οίκοτροφειον Θηλέων καί εκ
φράζω τάς ΐθιερμάς (ευχαριστίας καί τήν ευγνωμοσύνην ημών τε καί τών τρο
φίμων τοΰ 'Ιδρήματος.

Επίσης δ κ. Μανάκας μοΰ παρέδωσε καί 1,500 δραχμάς πρός διάθεσιν 
είς πτωχούς τής Όρεστιάδος καί ευχαριστώ παλύ.

Τάς 'Αγίας 'Ημέρας τών πάνσεπτων Παθών καί της Άναστάσεως τοΰ 
Κυρίου νά διέλΟητε ιμέ χαράν καί αγαλλίασαν σωματικήν καί πνευματικήν.

Μετ’ ιεύχών καί πλείστης τιμής 
t  Ό  Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ

t  Ο Μ Η ΤΡΟ Π Ο Λ ΙΤΗ Σ 
ΔΙΔΤΜ ΟΤΕΙΧΟΤ ΚΑΙ Ο ΡΕ Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ

Έ ν Δίδυματείχω τή '3 Μαΐου 1066
’Αγαπητέ μαι κ. Πρόεδρε,

Προαγόμεθα νά φέρωμεν είς γνώσιν τής ύμετέρας εντιμότητας, οτι πα- 
ρλεάβαμεν παρά τοΰ κ. Δημ. Μανάκα τό ποσόν τών πέντε χιλιάδων (/5.000) 
δρχ., ώς εισφοράν τοΰ Θρακικού Κέντρου υπέρ τοϋ έν Όρεστιάδι ’Εκκλη
σιαστικού Οικοτροφείου Θηλέων, γ ' δόσιν.

Αίσθανόμεθα βαθυτάτην τήν ύποχρέωσιν νά εύχαριστήσωμεν υμάς θερ
μώς καί διά τήν νέαν σας προσφοράν υπέρ· τοΰ 'Ιδρύματος μας.

'Ημείς δέν πριοοεφέραμέν τι τό σπαυδαΐαν υπέρ τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, 
άνθ’ ών προσφέρει είς τήν «κριτικήν Θράκην.

Μετ’ ιεύχών καί πλείστης τιμής 
t  Ό  Διδυμοτείχου .καί Όρεστιάδος Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ

t  Ο ΜΗΤ ΡΟ Π Ο Λ ΙΤΗ  Σ 
ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ ΚΑΙ Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ

Έ ν Διδυμότειχό) τή 12 Μαΐου 1966 
Έλλογιμώτατε καί ’Αγαπητέ ιμοι κ. Πρόεδρε,

’Έλαβα άμφοτέρας τάς έπιστολάς τής 'Τμετέρας ’Αγάπης, ας μοί ένε- 
χείρισεν ό αγαπητός μας φίλοις κ. Δημ. Μανάκας.

Εύχαριστώ έκ βαθέων καί αύθις διά τήν εύγενή προσφοράν Σας υπέρ 
τοΰ ιέν Όρεστιάδι Μαθητικού Οικοτροφείου ώς καί διά τάς πρός τήν ταπει
νότητα μου αισθήματα Σας καί εύχάμεθα, όπως 6 Δυνατός Κύριος χορηγή 
'Τμΐν πλουσίως σωματικός καί πνευματικός δυνάμεις προς συνέχισιν τοΰ Ε 
θνωφελούς έργου Σας.

Μετ’ ευχών καί πλείστης τιμής 
t  Ό  Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ
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1802. 4η Μαίου I960
Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Διδυμοτείχου - Όρεστιάδος κ. Κωνσταντίνον

Είς Διδυμότειχον
Σεβαστέ φίλε,

Ό  αγαπητός φίλος και εισηγητής τής τοπικής επιτροπής Διδυμοτείχου 
κ. Δ. Μανάκας, δέν παύει άπό τοΰ να μάς γράφη δτι ιμέ τάς ευλογίας Σας 
καί τάς Θεοπειθεΐς παροτρύνσεις Σας ή Όρεστιάς καί ή περιφέρεια της 
είσήλθον, έστω καί καθυστερημένως, είς τόν καλόν δρόμον και οί κάτοικοί 
της ιθά ωφεληθούν, κατά τό παράδειγμα τών άλλων περιοχών, παρά τοΰ Θρα
κικοΰ 'Κέντρου. Διά τάς τοιαύτας ένεργείας Σας σπεύδαμε ν νά Σάς έκφρά- 
σωμεν τάς θερμός μας ευχαριστίας, τήν 27ην δέ παρελθόντος ’Απριλίου ά- 
πεστείλα,μεν δι’ επιταγής μέσου τοΰ κ. Μανάκα τό ποσόν τών δ.000 δρχ., ώς 
τρίτην δόσιν ένισχύσεώς μας διά τό Οίκατροφεΐον Σας, ΰ-ποσχόμεθα δέ δτι 
καί είς τό μέλλον, λησμονοΰντες τό παρελθόν, ιθά περιβάλλωμιεν μέ στοργήν 
καί αγάπην καί τήν περιοχήν ναύτην τοΰ ποιμνίου Σας. 'Όλα ομως αυτά, 
Σεβαστέ φίλε, κατά ιμέγα μέρος οφείλονται εις τήν ίδικήν Σας ευλογίαν καί 
ένίσχυσιν, ήν εΐμεθα βέβαιοι δτι. θά συνέχιση,τε, καί είναι ελάχιστη ή έκ μέ
ρους τοΰ Θρακικοΰ ιμας Σωματείου έκδήλωσις θαυμασμοΰ καί έκτιμήσεως 
πρός τήν 'Τμετέραν Σεβασμιότητα.

Έ π ί τούτοις διατελοΰμεν,
Μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμοΰ 

('Τπ. Φ. Μ Α Ν Ο ΤΗ Α ΙΔΗ Σ)
Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

1805. 9η Μαίου 1966
Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην 
Διδυμοτείχου - Όρεστιάδος κ. Κωνσταντίνον

Είς Διδυμότειχον
Σεβασμιώτατε φίλε,

Είς άπάντησιν τής τελευταίας έπιστολής Σ ας άπό 3 τρέχ., έχομεν τήν 
τιμήν νά μάς βεβαιώσητε, οτι ό κ. Δ. Μανάκας σάς εμέτρησε τό έμβασμα τής 
29.4.66 'έκ δρχ. 5.000. Πρόκειται περί τής τρίτης δόσεως συνόλου 15.000 
δρχ.,. τάς τάς όποιας, παρά τά κεκανονισμένα διά κτιιριακάς ενισχύσεις, διε- 
θέσαμεν υπέρ τοΰ ωραίου έργου τοΰ ’Εκκλησιαστικού Οικοτροφείου Όρεστιά- 
δος, τήν άποπ&ράτωσιν τοΰ όποιου μοχθείτε καί προσπαθείτε νά τερματίσητε 
τό ταχύτερον.

Είσθιε άξιος θερμότατων συγχαρητηρίων, διά τό άγαθσεργόν αυτό έρ
γον, τό όποιον, χάρις είς τήν ίδικήν Σ ας καί μόνον φροντίδα Οά άχθη είς
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πέρας καί Οά ευεργετήση περιοχήν, ή οποία δέν δεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον 
διά τοιαντα κοινωνικά καί ευρύτατης εθνικής .σημασίας επιτεύγματα. ΈπιΟυ- 
μούμεν νά βεβαιωθήτε οτι έκτιμώμεν τήν εξαιρετικήν δράσιν Σας καί άναγι- 
νώσκομεν ιείς τάς εφημερίδας τής Άλεξ/πόλεως τά τής κοπιωδέστατης, άλλά 
καί τόσον αναγκαίας, τελευταίας περιοδείας Σας είς τάς περιαχάς Διδυμο
τείχου, Όρεστιάδος καί Σουφλίου.

Εύχόμεθα ινα ιμέ σιδηράν υγείαν καί άκαταπόνητον δραστηριότητα έξα- 
κολουΟήσητε τό Θεά ρέστο ν Χριστιανικόν εργον Σας .διά νά Σάς μιμούνται 
καί άλλοι Ίεράρχαι, περί άλλα, άτυχώς, μεριμνώντες καί τυρβάζοντες.

Τό Θρακικόν Κέντρον καί ιδιαιτέρως δ 'Πρόεδρός του, σάς υπόσχονται 
νά μή παυσουν ένισχΰοντε ς, όταν ύπάρχη δυνατό της, τήν τοιαΰτην άξιοίθαύ- 
μοστον ποιμαντορ ικήν σας μέριμναν.

Άσπαζόμεθα τήν δεξιάν τής 'Τμετέρας Σεβασμιότητος καί διατελούμεν, 
Μέ. ιδιαιτέραν έκτίιμησιν καί σεβασμόν 

('Τπ. Φ. Μ ΑΝΟ ΤΗ Λ ΙΔΗ Σ)
Πρόεδρος, τού Θρακικού Κέντρου

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΕ Ρ Α  Μ Η ΤΡΟ Π Ο Λ ΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έ ν Ξάνθη τή 2 ’Ιουλίου 19G6 
Λίαν μοι αγαπητέ κ. Φίλιππε Μανουηλίδη,
Πρόεδρε τού Θρακικού Κέντρου',

Μέ Ιδιαιτέραν χαράν (επικοινωνώ ΐμαζί σας, μέ τήν επιθυμίαν ινα Ικ- 
φράσω πρός τόν σεβαστόν αγωνιστήν τών Θρακικών οσίων καί ιερών τάς 
θερμά ς ιμου ευχαριστίας διά τήν έν παντί καταβαλλομένην προσπάθειαν υπέρ 
τής Θράκης.

Ή  πνευματική προσφορά τών άξιαλόγων Τόμων τών .«Θρακικών» τά 
όποια περικλείουν τάς παραδόσεις, τήν 'Ιστορίαν, άλλά καί τήν ψυχήν τοΰ 
Θρακικού λαού, διασφαλίζουν επίζηλον ιθέσιν ©ίς τήν πινακοθήκην τών ακα
ταπόνητων εργατών τού ’Έθνους. Ή  υλική δέ προσφορά διά τών προικοδο
τήσεων άπό ρ ιον κοριτσιών είς ώραν γάμου, ώς καί ή βράβευσες απόρων άλλά 
λίαν επιμελών μαθητών, σάς έφεραν πολύ κοντά είς τόν λαόν τής Θράκης.

'Ως Ποιμενάρχης τής άκριτικής καί πολύ δοκιμασθείσης Ίεράς Μητρο- 
πόλεως Ξάνθης, σάς εκφράζω τάς ευχαριστίας καί τού ποιμνίου μου δεόμε
νος. τού Κυρίου ίνα χαρίζηται. είς υμάς υγείαν καί μακροημέρευσιν.

Μετά πατρικής αγάπης καί ιεύχών 
t  Ό  Μητροπολίτης Ξάνθης ΑΝΤΩ ΝΙΟΣ
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1832. 8η ’Ιουλίου 1966
Προς τόν Σεβασμιώταταν Μητροπολίτην 
Ξάνθης κ. ’Αντώνιον,
Διακεκριμένε φίλε, Είς Ξάνθην

Αυτήν τή .στιγμήν 'λαΐμβ άνομε ν τήν άπό 2 τρέχ. πρός τόν ήμέτερον Πρόε
δρον, επιστολήν Σας, είς ήν θεωροΰμεν καθήκον νά άπαντήσωμεν αμέσως καί 
όχι μόνον νά σάς εΰχαριιστήσωμεν διά τους φιλόφρονας καί καλούς λόγους, 
ους απευθύνετε πρός τό ΰφ’ ημάς Θρακικόν Κέντρον, αλλά καί διά τό περιε- 
χάμενον τής επιστολής Σας, τό όποιον εκφράζει τήν .στοργικήν αγάπην Σας 
πρός τούς Θράκας, ήν μεταδίδετε παρακαλοΰμεν πρός όσους έκ τοΰ ποιμνίου 
Σας φιλοτίμως ενισχύουν ταυ την.

Τά ιάναφερόμενα ιείς τήν έκδοσιν τεσσαράκοντα Τόμων (τοΰ 40οΰ ή έκτύ- 
πωσις έχει συμπληρωΟή κατά τό ήμισυ) , τοΰ άποκλειστικώς περί τής ιστο
ρίας τής αρχαίας .καί νεωτέρας Θράκης Συγγράμματος μας τά «Θρακικά», 
τοΰ βριαιβευ'θέντος παρά τής Ακαδημίας ’Αθηνών καί άλλων ξένων καί εντο
πίων ’Οργανώσεων, άποδεικνύουν δτι εκτιμάτε δεόντως τήν έπιδειχίθε ΐσαν καί 
συνεχιζαμένην κολοσσιαίαν πνευματικήν εργασίαν, διά δαπάνης ΰπερβαινού- 
σης τό ένάμισυ εκατομμύριον, ήτις προάγει καί διαφωτίζει όχι μόνον τους 
Θρακικούς πληθυσμούς, αλλά καί τούς ασχολούμενους μέ τά γράμματα καί 
μέ τήν επιστήμην τοΰ πνεύματος, απανταχού "Ελληνας. Τά οσα γράφετε περί 
τοΰ .έργου τούτου αποτελούν δι’ ημάς μίαν ηθικήν Ικανοποίησαν, άς εύχηίθώ- 
μεν δέ αί εΰλογίαι Σας νά .μάς- ενδυναμώνουν διά τήν πρόοδον τοΰ έργου 
τούτου.

Διά τήν περιοχήν Ξάνθης είναι .ανάγκη, νά τονισθή δτι ή τής ίδικής Σας 
άνωτερότητος σμμβολή καί ό αξιέπαινος ζήλος τοΰ ισυνειργάτου μας κ. Άριστ. 
Γενναδίου, -συνετέλεσαν ιείς τά μέχρι τοΰδε, διπλασιασθέντα ήδη, αποτελέ
σματα τοΰ τομέως εύποιΐας, ή τοιαύτη δέ σύμπραξίς Εκκλησίας καί κοινω
νίας τής Ξάνθης έγγυάται δτι τό πολύτιμων αυτό εργον δέν πρόκειται, παρά 
τάς εξαιρετικά κρίσιμους περιστάσεις, άς διερχόμεθα, νά άνασταλή.

Σ άς έκφράζομεν συνεπώς καί πάλιν τήν ευγνωμοσύνην καί τάς θερμός 
μας ευχαριστίας, κατασπαζόμείθα δέ τήν Δεξιάν τής 'Τμετέρας Σεβασαιότη- 
τος καί διατελοΰιιεν,

Μετά τοΰ προσήκοντος .σε δασμού 
(Τ π . Φ. Μ ΑΝΟΤΗΛΙΔΗΣ )

Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τ. "Τπουργός

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
«Εύχαριοτήριος όμιλία 

έπι γενομένης δωρεάς «Θρακικοΰ Κέντρου»
Μέ μεγάλη μου συγκίνησι οφείλω νά έκφράσω θερμότατες ευχαριστίες
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στο «Θρακικό Κέντρο» αλλά και στον εισηγητή Ξά\(θης, κ. ’Αρίστιππον Γεν
νάδιον καθώς και σ’ ολου; δ  σου; αποτελούν τήν τοπικήν επιτροπήν του Θρα- 
κικοΰ Κέντρου γιά τήν γενναιόδωρου χειρονομίαν τους ιμέ τήν παρούσαν υπο
τροφίαν.

’Έχω τήν γνώμη δτι ή διάκρισις αυτή, πού ιμού γίνεται, αντανακλά σέ 
ολου; τού; συμμαθητάς μου καί δτι αυτή τή .στιγμή είναι σάν νά τού; εκπρό
σωπό». Γι’ αύτό καί διαβεβαιώ καί γιά λογαριασμό τους δτι. τόσο έγώ προ- 
σωπικά οσο καί όλοι ιμας θά φανούμε αντάξιοι τής τιμής αυτής.

Καί 'θέλω νά .πιστεύω ότι ή σημερινή αυτή απονομή θά άποτελέση κί
νητρο γιά τήν βελτίωσί μας .στήν άπάδοσι τών μαθημάτων, περισσότερο, δέ 
γιά τούς συμμαθητάς μας τών μικρότερων τάξεων, στούς όποιους άς μου επι
τροπή νά ευχηθώ νά έχουν καλλίτερες (επιτυχίες άπό μάς.

’Οφείλω τή στιγμή αυτή νά έκφράσω ένα βαθύτατο ευχαριστώ στούς 
σεβαστούς .μου Καθηγητάς πού έργάσθηκαν καί εργάζονται, γιά νά μάς προ
σφέρουν δ,τι τό ωραιότερο καί υψηλότερο.

Ή  σημερινή ημέρα είναι συμβολική τών δσω-v έχουν επιτύχει μέχρι 
σήμερα.
Ξάνθη, 27.10.19Θ 5 Σάς ευχαριστώ

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΙΓΝ Α ΤΙΑ ΔΗ Σ
Μαθητής Δημοσίας Τεχνικής Σχολής Ξάνθης

Έ ν Παλιουριού τή 15.11.19.65 
Καλημέρα σας κύριε Φίλιππε. Σάς χερετό έγώ ή ’Αραμπατζή Μοσχαβιά 

καί σάς δήνο τήν άληλογραφία μου σάς γνορίίζο άπό μακριά μέ τό γράμα μου 
καί σάς Ιέψχαριστό πάρα πολύ πού μάς κάνατε αύτό τό καλό καί παντρεφτή
καμε κήριε Φίλιππε τόν άνδρα μου νά τόν σηχορέσης πού δέν σάς εστηλε 
γράμα ήνε φαντάρος καί δέν τόν έπητρέπουν νά στήλη γράμα έαν τόν άφιναν 
Οά ιεστηλιε καί εκήνος δέν πηράζη νά τόν σηχορέσετε θά σας στήλο έγό, τό 
ήδιο ήνε τά λευτά τά πήραμε καί έφχαρ ι στηθήκαμε πάρα πολή ληπόν σας 
χερετό εχετε πόλου; χερετησμους άπό τόν άνδα μου τό Εύάγγελο καί νά 
τόν σιχορέσετε πού δέν έστηλε γράμμα έχετε πολούς χερετησμούς άπό τόν 
Μηχάλη Άγγελαύδη καί άπό τήν δηκή μας ήκογένια τελιόνο καί περιμένο 
τήν άληλογραφία νά ιμέ σιχαρίτε πού δέν ξερο νά σιστήσο γράμα καλό

Γιά σας όλους τούς φίλους 
Τό τιλεγράφιμα τό πήραμε καί ευχαριστηθήκαμε

Γιά σας 
σάς χερετούμε
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Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΛΤΚΕΙΟΝ ΕΝ ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗ

(Ν.Δ. 4-379)64) Έ ν Σαμοθράκη τή 18.11.1965
Άριιθ. πρωτ. 4,17.

Π ρ ό ς
Τόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην τ. 'Τπουργόν 
Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου 
Σταδίου 38, Τ. 132 ’Αθήνας

Αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά εκφράσωμεν πρός υμάς καί τόν σύλ
λογόν σας τάς ίθερμάς ευχαριστίας τοΰ σχολείου μας διά τήν αυτόβουλον βρά- 
βευσιν μέ τό χρηματικόν ποσόν τών δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών είς έκα
στον τών δύο μαθητών τοΰ Λυκείου μας διακριθέντων κατά τό παρελθόν σχο
λικόν έτος δι’ επιμέλειαν καί χρηστοήθειαν.

Μετά τιμής 
Ό  Διευθυντής 

ΙΩ Α ΝΝΗ Σ Κ ΙΣ Κ Η Ρ Ε Α Σ

Β Α ΣΙΑ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΛΤΚΕΙΟΝ ΔΙΔ/ΧΟΤ

Π ρ ό ς
Τόν Ά ξ . κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου

Είς ’Αθήνας
Σεβαστέ μας Κύριε Πρόεδρε,

Μετ’ εξαιρετικής καί αύθ ις χαράς μας ΐέλάβομεν τάς δύο υποτροφίας εκ 
δύο χιλιάδων (ι2.000) δρχ. τοΰ υφ’ 'Τμάς Θρακικοΰ Κέντρου, τάς οποίας 
κατόπιν άποφάσεως τοΰ Καθηγητικού Συλλόγου καί έν ταΰτώ συνεργασίας 
μας καί μετά τοΰ αντιπροσώπου Σ ας καίά αγαπητού κ. Δημ. Μανάκα κατε- 
νεψαμεν είς τούς κατωτέρω:

1) Κοτίνην Κων., Γ ' Λυκείου καί
2) Ίωαννίδου 'Ελένην, Α ' Λυκείου, απόρους μέ άριστόν ήθος καί έπί- 

δοσιν.
Ή  συνεχής μέριμνα τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί υμών προσωπικώς διά 

τούς απόρους καί διακρινομένους μαίθητάς τοΰ ιάκριτικοΰ μας Σχολείου εχει 
έκτιμηθή υπό τών ένταΰθα συμπατριωτών μας καί συνάμα, προκαλεϊ συγκί- 
νησιν είς τούς μαθητάς μας καί αισθήματα ευγνωμοσύνης είς τούς βραβευο- 
μένους.

Έ πί τή ευκαιρία επιτρέψατε μοι, οπως έκφράσω τάς θερμάς ευχαριστίας
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τών μαθητών τοΰ Λυκείου Διδ/χου, πρός άπαντα τά 'μέλη τοΰ Θρακικού Κέν
τρου καί υμάς προσωπικώς διά τά φιλογενή Σας αισθήματα, ώς καί τήν 
ευγνωμοσύνην τών βραβευθέντων.

Δέξασθε ιέπιπροσθέτως τάς Οερματέρας τών ευχών δλων ιμας διά τάς προ- 
σεγγιζούσας έορτάς τών Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου ’Έτους.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό  Διευθυντής τοΰ Λυκείου 

ΕΠΑΜ ΕΙΝΩΝΔΑΣ Π Α ΙΙΑ Χ ΡΙΣΤΟ Υ

Έ ν Διδυμότειχό) τή 29.11. β5 
«Άξιότιμον Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
κ.κ. Φίλιππον Μάνου ηλίδην 

Καλημέρα σας σεβαστέ κ, Μανουηλίδη·,
Ευχαριστώ θερμώς, διά τήν αγάπην καί τήν στοργήν που τρέφετε γιά 

μάς, καί διά τό χρηματικόν βοήθημα που μάς προσφέρατε, ώς ανταμοιβή 
τών κόπων μας.

Εύχομαι έκ βάθους καρδίας, νά ζήσητε χρόνια πολλά καί χαρούμενα, 
γιά νά συνεχίσητε τό Θεάρεστο αυτό έργο.

'Υπόσχομαι οτι καί εγώ όταν θά μεγαλώσω, θά συνεχίσω νά είμαι καλή 
Ελληνόπουλα καί θά βοηθήσω μέ κάθε τρόπο τήν Πατρίδα μας Ελλάδα καί 
Ιδιαιτέρως τή\' Πατρίδα μας Θράκη.

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μαθήτρια Α ' τάξεως Λυκείου Διδ/χου»

Άθήναι, 9 Δεκεμβρίου 1965
Κύριε Πρόεδρε, .............

Σάς ευχαριστώ πολΰ διά τήν αποστολήν τοΰ 39ου τόμου τών «Θρακι
κών» καί σάς συγχαίρω διά τήν τόσον έπιμελημένην καί συνεχή εργασίαν 
έπί τόσα έτη. Είδα οτι περιλαμβάνετε καί αρκετήν ΰλήν άπό τά «ΑΠΟΜΝΗ
ΜΟΝΕΥΜΑΤΑ» μου καί σάς δηλώ οτι έχω είς τήν διάθεσίν σας δσα αντί
τυπα !θά μοΰ ζητήσετε, έστω καί τηλεφωνικώς, τά οποία θά σάς ·· στείλω μέ 
τόν σωφέρ μου. ·■ · ή . ..·' ··

...................... ..··■· Μέ πολλήν έκτίμησιν καί αγάπην
ΣΤΥ Λ ΙΑ Ν Ο Σ ΓΟΝΑΤ ΑΣ

«Έν Διδ/χω τή 10.12.1965
Κύριε Πρόεδρε,

Εύρίσκομαι είς τήν εύχάριστόν θέσιν νά έκφράσω ΰμίν θερμώς, ώς ε
πίσης καί είς τά λοιπά μέλη τής Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τάς
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ευχαριστίας μου, διά τό χρηματικόν ποσόν τό όποιον ιμοί έχορηγήθη ώς άρι- 
στεύσαντος μαθητου τής Γ ' τάξε ως Λυκείου Διδ/χου καί σάς υπόσχομαι μέ 
πίστιν ότι 'θέλω τιμήσει μελλοντικώς τήν Πατρίδα τοΰ Όρφέως καί τοΰ Δη
μοκρίτου.

Μετά πλείστης τιμής 
Κ Ο Τ ΙΝ Η Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

’Εν Ξάνθη τή 13 Δεκεμβρίου 1965
Σεβαστέ κ. Πρόεδρε,

Έ χομε ν τήν τιμήν ν’ άπευθύνωμεν τήν παροΰσαν πρός υμάς καί νά εΰ- 
χαριστήσωμεν θερμώς καί εΰγνωμόνως τόν ιδρυτήν καί εδραιωτήν τοΰ «Θρα
κικοΰ Κέντρου», διά τήν σκέψιν καί έγκρισιν τής βραβεύσεως τοΰ μαθητου 
τής καθ’ ημάς Σχολής .Κίμτσου ’Αθανασίου, όστις διεκρίθη κατά τό παρελ
θόν σχολ. έτος διά τε τό ήθος καί τήν πρόοδον.

Ή  βράβευσις αΰτη έκ μέρους τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» διά τοΰ έκλε- 
κτοΰ καί αξιότιμου είσηγητοΰ τοΰ σωματείου σας έν Ξάνθη κ. Γενναδίου, 
διά πρώτην φοράν είς τά χρονικά τής Σχολής, ενός μαθητοΰ ημών εΐχε με- 
γίστην άπήχησιν καί έπίδρασιν επί τοΰ ήΐθ'ικοΰ τών μαθητών καθότι έπίστευον 
οτι ήσαν εντελώς λησμονημένοι έκ μέρους οργανώσεων καί Σωματείων.

’Ά ν  σκεφθήτε δέ ότι. τυγχάνουν πάμπτωχα παιδιά έκ περάτων τής Δυτ. 
Θράκης, ή βράβευσις αΰτη έθεωρήθη ώς τιμή καί έδωσε φτερά ειίς τήν ελ
πίδα* ήλθεν δέ ιάρρωγός είς τό παιδαγωγικόν -μας εργ-ον, διότι καθώς διεπι- 
στώθη υπό τοΰ Καθηγητικού Συλλόγου καί έμοΰ ^δημιούργησε άμιλλα με
ταξύ τών μαθητών διά τήν .βελτίωσίν των είς τά μαθήματα καί τό ήθος.

Τοΰτο τό γεγονός είναι επακόλουθου τής βραβεύσεως καί βοηθά τά μέ
γιστα, επαναλαμβάνω, είς τό παιδαγωγικόν μας εργον.

Διά πάντα ταΰτα ό Καθηγητικός Σύλλογος τής Σχολής κι’ εγώ σάς 
εΰχαριστοΰμεν θερμώς καί -ευχόμεθα' όλοήιύχως ε ίς ' την εΰόδωσιν τοΰ σκοποΰ 
τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου».

Εΰχόμεθα δέ καί -έπι τή ιέλεύσει τών 'Αγίων εορτών τών Χριστουγέννων 
Χρόνους Πολλούς. Έσωκλείομεν δέ είς τήν πάροΰσαν καί τό ευχαριστήριον 
γράμμα τοΰ βραβευθέντος -μάθητόΰ.

Μεθ’ ΰπολήψεως καί Σεβασμού 
* Διατελοΰμεν

Ό  Διευθυντής τής Σχολής 
Β Α ΣΙΛ . ΑΣΗΜ ΟΜ ΤΤΗΣ
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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Νοιώθω συγκίνησιν καί βαίθυτάτην χαράν αλλά καί υπερηφάνειαν, τήν 

στιγμήν ταύτην διότι απευθύνομαι σέ Σάς πού μέ πόσην στοργήν καί πα
τρικήν αγάπην περιβάλλετε ημάς, τά παιδιά τής Θράκης, ώστε διά τής ω
ραίας πρωτοβουλίας Σ ας νά βραβεύσητε ημάς, όΙ  όποιοι προσπαθσΟιμεν νά 
φανώμεν αντάξιοι τών τιμημένων προγόνων μας. Ή  βράβευσές μου έχει εύρει 
άπήχησιν είς όλους τούς συσπουδαστάς μου, οίτινες βλέποντες τήν μέριμναν 
πού καταβάλλετε Σείς διά τήν παντός είδους Ινίσχυσίν μας βαδίζουν αισιό
δοξοι πρός τά έμπρός, γιά ένα λαμπρότερο μέλλον. 'Όλως ιδιαιτέρως δέ έγώ 
νοιώθω άπέραντον ευγνωμοσύνην νά πλημμυρίζη τήν ψυχήν μου, άναλογι- 
ζόμενος τήν σπουδαίαν ,ένίσχυσίν σας πού οχι μόνον ιυλικώς, αλλά καί πνευ- 
ματικώς μοί έ&οήθησε. "Άς μή Σάς κουράζω σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε, 
δεχθήτε τάς .θερμάς ειλικρινείς ευχαριστίας μου, καί τήν ύπόσχεσίν μου, 
όπως καί έγώ 'φανώ είς τό μέλλον' άξ,ιος της φροντίδας σας.

Τής έντιμότητός σας πιστός θεράπων, σάς άσπάζαμαι μέ σεβασμό τό 
χέρι, ίδικός Σας.

Σεβασμό στο χέρι, ίδικός Σας.
Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ Κ ΙΜ Τ ΣΟ Σ

Σ Τ Λ Λ Ο ΙΌ Σ  ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΓΤΜ Ν Α ΣΙΟ Τ ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗΣ

Οί γονείς καί κηδεμόνες, μαθηταί καί μαθήτριαι τοΰ Γυμνασίου Σαμοθρά
κης, εύχονται Καλά Χριστούγεννα καί Ευτυχισμένο τό 1966.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
ΠΑΝ. ΠΑΠ Α ΓΙΑ ΝΝ ΕΛΟ Σ ΗΛ. ΨΑΘΑΣ

ΣΤΛΛΟΓΟΣ 
Κ Τ ΡΙΩ Ν  & ΔΕΣΠ Ο ΙΝ ΙΔΩ Ν  

ΑΛΕΞ ΑΝ Δ ΡΟΤΠΟ ΑΕΩΣ
Άριιθ. πρωτ. 77. 10.2.1966

Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον' «Θρακικοΰ Κέντρου»

’Αθήνας
’Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Τό Διοικ. Συμβούλων τοΰ Συλλόγου Κυριών καί Δίδων Άλεξανδρουπό- 
λεως, απευθύνει πρός τήν Ά ξ . Διοίκηαιν τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» καί ιδιαί
τερα σέ σάς τόν εκλεκτό συμπατριώτη καί εξαίρετο Πρόεδρό της, τις θερμό
τατες ευχαριστίες του γιά τή βράβευση επτά φτωχών καί αρίστων μαθητριών 
τής ’Επαγγελματικής Σχολής του μέ τό συνολικό ποσό τών 5.000 δρχ.
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Βεβαιωθήτε, Κύριε Πρόεδρε, ότι ιμέ τή χειρονομία σας αυτή, ενισχύετε 
θετικά μιά κοινωνική εργασία, πού έκτος άπό τήν οίκονοιμική της σημασία, 
διασώζει ταυτόχρονα τήν ωραία καλλιτεχνική παράδοση τής Θράκης μας. 

Εσωκλείομε τά σχετικά δικαιολογητικά καί διατελοΰμε 
Μέ ιδιαίτερη, τιμή 

Ή  Πρόεδρος Ή  Γεν. Γραμματεύς
ΕΛΕΝΗ Φ ΙΛ ΙΠ Π ΙΔΗ  ΛΤΔΙΑ ΚΑΛΠΑΚΑ

Π ρ ό ς
Τόν Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
κ. Φίλιππον Μανουηλίδην

’Αθήνας
’Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Είμαι, απόφοιτη τοΰ Γυμνασίου Θηλέων Ξάνθης τοΰ σχολικού έτους 1964 
— &ό. ΙΙροχθές κατά τήν ήμερα τής επετείου τοΰ «ΟΧΙ» σέ μιά συγκινητική 
τελετή, ό εισηγητής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου στήν Ξάνιθη, κ. ’Αρίστιππος Γεν
νάδιος μοΰ άπένειμε βραβείο έκ 2.000 δραχμών διά τήν επίδοσή μου κατά 
τήν φοίτηση στό σχολείο.

Ή  επιβράβευση αυτή, ή όποια αντανακλά σ’ όλο τό σχολείο· μας, τιμά 
ιδιαίτερα τό Θρακικό Κέντρο, τοΰ οποίου προίστασθε, διότι άποδεικνύει ότι 
αποτελεί αυτό έναν ’Οργανισμό, ό οποίος στήν πρώτη σειρά τών μελημάτων 
του, έχει τήν σπουδάζουσα νεολαία τής Θράκης.

Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, νά δεχθήτε τήν έκφραση αισθημάτων βα- 
θυτάτης ευγνωμοσύνης καί ευχαριστιών, τόσο έκ μέρους μου προσωπικώς όσο 
καί έκ μέρους τών αξιότιμων κυρίων καθηγητών καί κυριών καθηγη,τριών 
καί τοΰ συνόλου τοΰ Γυμνασίου άπό τό όποιο άπεφοίτησα.

Μέ τήν βεβαιότητα ότι αυτός ό θεσμός θά συνεχισθή.
Μέ σεβασμό 

ΕΛΕΝΗ Χ Α Ρ ΙΣ  ΙΑΔΟΤ

’Εν Σταυροπόλε ι τή 29 Φεβρουάριου 1966
Π ρ ό ς  

Άξιότιμον Πρόεδρον 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

’Αθήνας
Κύριε Πρόεδρε,

ιΔά τής έπιστολής μου αυτής θέλω νά σάς ευχαριστήσω θερμώς, διά τήν 
ιδιαιτέραν τιμήν πού ιμοΰ κάνετε διά τών αντιπροσώπων σας είς τό ένθάδε 
Λύκειον, δίδοντάς με τό χρηματικό αυτό βραβείο, τό οποίον άφ’ ενός μέν

15
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■έστάθη ώς άνακούφισις στήν οικονομικήν κατάστασιν, άφ’ ετέρου δέ μου 
τόνωσε τίς πνευματικές προσπάθειες.

’Αναγνωρίζω τό σπουδαίο έργο τό οποίον έπιτελεί τό Θρακικόν Κέν- 
τρον, διά τούτο καί επιθυμώ νά γίνω καί εγώ συνδρομητής του, γιά νά παρα
κολουθώ τήν πορείαν τής προόδου του καί νά υποβοηθώ οσο μπορώ τούτο.

Μετ’ εκτίμησεους 
σάς ευχαριστώ θερμώς 

Π ΑΠ ΑΔΟΠΟΤΛ Ο Σ Κ Τ ΡΙΑ Κ Ο Σ

Έν Σταυρουπόλει τή 5.3.1966
Π ρ ό ς

Τόν κ. Μανουηλίδην Φίλιππον 
Πρόεδρον του Θρακικοΰ Κέντρου 

Σάς ευχαριστώ 'θερμότατα διά τό βοήθημα τοΰτο πού μοΰ προσφέρατε, 
τό όποιον άφ5 ενός μέν μέ ένίσχυσε οίκονομικώς, διότι κατάγομαι άπό φτω- 
χήν οικογένειαν, άφ’ ετέρου δέ μοΰ έδωσε θάρρος νά συνεχίσω μέ μεγαλυ- 
τέραν μελέτην τό σχολειον μου. Ά πό σήμερα γράφομαι ώς συνδρομητής τοΰ 
περιοδικού σας καί θά διακηρύξω είς δλους τίς 'βοήθειες πού προσφέρει τό 
Θρακικόν Κέντρον σέ φτωχούς ανθρώπους.

Θά σάς ευγνωμονώ πάντοτε ή μαθήτρια
Γ ' τάξεως Λυκείου Σταυιρουπόλες 

ΚΟΤΤΣ ΟΤΜ ΠΙΔΟΤ Μ ΑΡΙΑ

ΠΑ Ν ΕΛ Λ Η Ν ΙΟ Σ ΣΤΝ ΔΕΣΜ Ο Σ 
ΕΠ ΙΚ Ο ΤΡΙΚ Ω Ν  ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΤΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
"Έδρα έν Άθήναις
Παράρτημα Ν. Ξάνθης Έ ν Ξάνθη τή 28.3.1966
Ά ριθ . πρωτ. 23.

Ι Ι ρ ό ς
Τόν Σεβαστόν κ. Φ. Μανουηλίδην 
Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου

Αθήνας
"Ως κάτοικοι Ξάνθης καί Θρακιώτες αίσθανόμεθα υπερηφάνειαν παρα- 

κολουθοΰντες τό εθνικόν καί κοινωφελές εργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου είς 
τήν πόλιν μας, ιδίως κατά τά τελευταία έτη.

Αί τελεταί τής βραβεύσεως τών άριστων μαθητών καί μαθητριών Γυμνα
σίων καί Λυκείων καί αί τελεταί προικοδοτήσεως τών νεανίδων προκαλοΰν τόν
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θαυμασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην τών κατοίκων πρός τό θρακικόν Κέντρον.
Σήμερον ημέραν Δευτέραν καί ώραν 6ην μ.μ. κατά τήν έκτακτον συνε- 

δρίασιν τού Συνδέσμου, ό κ. Γεννάδιος, παρουσία όλων τών μελών τού Συμ
βουλίου, προσέψερεν έκ μέρους τού Θρακικού Κέντρου, τό ποσόν τών τεσσά
ρων χιλιάδων (4.000) δραχμών έπί τή ευκαιρία τών εορτών τού Πάσχα, 
ύπ&ρ τών σκοπών τού Συνδέσμου.

Δι’ δ σάς παρακαλούμεν νά δεχθήτε τάς θερμάς μας ευχαριστίας καί 
τήν διαβεβαιωσιν δτι ι θ ά  πράξωμεν παν τό 'δυνατόν διά τήν έξάπλωσιν τού 
έργου τού Θρακικού Κέντρου.

Μετά σεβασμού
'Η  Πρόεδρος Ή  Γραμματεύς
Ιϊετροχε ίλου Α. Γραμματικάκη

Ή  Ταμίας 
Φ. Δούκα

Δ ΙΕ Τ Θ Τ Ν Σ ΙΣ  
Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Η Σ  ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΝ ΞΑΝΘΗ
Έ ν Ξάνθη τή 1 ’Απριλίου 1966

Π ρ ό ς
Τόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου

Είς ’Αθήνας
Σεβαστέ κ. Πρόεδρε,

Ό  Σύλλογος τών Καθηγητών κι’ εγώ αίσθανόμεθα τήν ανάγκην νά έκ- 
φράσωμεν τήν ευγνωμοσύνην μας πρός τό «Θρακικόν Κέντρον» καί ιδιαιτέ
ρως πρός ΓΤμάς, οστις προΐστασθε ιέπαξίως καί άναντικαταστάτως τού θαυ
μάσιου τούτου Συλλόγου.

Ή  ευγνωμοσύνη μας αυτή είναι πολύ δύσκολο,ν νά ιέκφρασθή έμπροσθεν 
είς τήν τόσον μεγάλην συμπαράστασιν καί βοήθειαν υμών πρός τήν Σχολήν 
μας. Ή  βοήθεια δέ, δέν συνίσταται μόνον είς τήν οικονομικήν ένίσχυσιν, άλλά 
δπερ καί σπουδαιότερον, είς τήν ηθικήν τοιαύτην. Έμψυχιύσατε τούς μαθη- 
τάς ,μας καί ημάς είς τό δύσκολον όμολογουμένως έργον μας. Διά πάντα ταύτα 
σάς εύχαριστούμεν καί εύχόμεθα είς τόν Άναστάντα Κύριον δπως χαρίζη 
μακροημέρευσιν καί δύναμιν είς υμάς διά τήν συνέχισιν τού υψηλού υμών 
έργου.

Ό  Διευθυντής 
Β. ’Ασημομύτης
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Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

Σεβαστέ μας κ. Πρόεδρε,
'Ένας κάμπος μάς δένει τό λαιμό, κάτι τό ανέκφραστο κρατά τις καρδιές 

μας σφικτές, κάτι 'σάν δειλία, σάν αδυναμία, διότι βρισκόμαστε σέ μιά τέτοια 
θέσι, πού αδυνατεί ή πτωχή μας γραφίδα, νά έκφραση δλον τόν πλούτον τών 
ευχαριστιών μας, κα! τού σεβασμού πού τρέφομε γιά Σάς.

Σ τις ψυχές μας είσθε δ 'στοργικός έκεΐνίας πατέρας πού μέ τό στοργικό 
Του χέρι, πάντα θά βρή τόν κατάλληλο τρόπο νά έκδηλώση τήν αγάπη Του 
στά παιδιά του. ’Έτσι στό παρελθόν έβραβεύσατε ενα έκ τών συμμαθητών 
μας, κα! μάς δώσατε τόσο κουράγιο κα! δυνάμεις γιά τόν μαθητικό μας α
γώνα. Τοόρα δέ είχαμε τήν ευτυχία νά γευ'θούμε δλοι μας τούς καρπούς τής 
αγάπης Σας.

'Η  στοργή Σ ας έξεδηλώΐθη διά τήν προσφοράν τού σεβαστού ποσού τών 
4.000 δρχ. Αυτό μάς κάνει νά είμεθα αισιόδοξοι και. τά πιστεύωμε ακράδαντα 
οτι κα! στό μέλλον, όπως μάς ύποσχεθήκατε διά τού εδώ αντιπροσώπου Σας, 
θά μάς εισθε αρωγός κα! συμπαραστάτης μας. Στις ψυχές μας είσθε ο ευερ
γέτης τής Σχολής. Γιά δλα αυτά θέλομε νά Σάς άπευθύνωμε μύρια θερμά 
«ευχαριστώ» μά και τούτα είναι πτωχά, δέν υπάρχουν λέξεις πού νά μπορούν 
νά χρωματίσουν τό μέγεθος τής ευγνωμοσύνης μας. Σ ά  σταγόνα τής άνταπο- 
δόσεώς μας, Σάς είμεθα απέραντα εύγνώμονες, κα! Σάς δίδομεν τόν λόγον 
μας οτι θά προσπαθήσωμεν παντοίω τρόπφ διά τήν άνύψωσιν τού ευαγούς 
Θρακικού Κέντρου.

Σ άς άσπαζάμεθα μέ σεβασμό τό χέρι, διατελούντες έν πλήρη ευγνωμο
σύνη ολοι ο! μα'θηταί.

Ό  Διευθυντής 
Β. * Ασημομύτης

Δ ΙΕ Τ Θ Τ Ν Σ ΙΣ  
Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Η Σ  ΣΧΟΛΗΣ 

ΞΑΝΘΗΣ

Κόρτε Πρόεδρε,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά συνυποβάλω τάς ευχαριστίας τών μαθητών τής 

Σχολής .μας πρός 'ΤΠιιάς, οΐτινες έθεώρησιν ύποχρέωσιν κα! ανάγκην των νά 
πράξουν αυτό.

Σάς παρακαλούμεν οι μαθηται κι’ εγώ νά δεχθήτε τάς ευχαριστίας αύ- 
τάς. ’ Ελπίζομε ν δέ συντάμως, κατά τήν έκτέλεσιν τής εκδρομής ημών προ;
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τάς: Αθήνας καί τήν Πελοπόννησον νά εΰρωμεν τήν ευκαιρίαν νά υποβάλουν 
τά σέβη των αυτοπροσώπως.

Μετά μεγίστης τιμής
Ό  Διευθυντής 

Β. ’Ασημομύτης

Π ΑΝ ΕΛΛ Η Ν ΙΟΣ ΣΤΝ ΔΕΣΜ Ο Σ 
ΕΠΙΚΟ ΥΡΙΚΩ Ν  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
'Έδρα έν Άθήναις
Παράρτημα Ν. Ξάνθης Έ ν Ξάνθη τή 7 ’Απριλίου 1966

Π ρ ό ς
Τόν Σεβαστόν χ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

Είς Αθήνας
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ Πανελληνίου Συνδέσμου ’Επικουρικών 

Σχολικών 'Υποτροφιών (Παράρτημα Ξάνθης), απευθύνεται πρός υμάς διά 
τής παρούσης του, διά νά Σάς καταστήση γνωστόν δτι είσηγεΐται τήν βρά- 
βευσιν τοΰ Λάμπρου Παπαντωνίου, μαθητοΰ τής Γ ' τάξεως τοΰ Λυκείου αρ
μόνιο ν Ξάνθης, δστις τυγχάνει άξιος πάσης ΰποστηρίξεως, διότι ορφανός 
πατρός καί μητρός καί στερούμενος παντός πόρου κατορθώνει έν τούτοις όχι 
απλώς νά παρακολουθή τά μαθήματα, αλλά καί νά παρουσιάζη αξιοζήλευτου 
έπίδοσιν, ώς καί διαγωγήν άψογου.

Βέβαιοι δτι ή ήμετέρα είσήγησις θέλει είσακουσθή εΰχαριστοΰμ'εν θερ
μώς καί διατελοΰμεν μετά πάσης τιμής.

Διά τό Δ. Σ .
Ή  Πρόεδρος Ή  Γεν. Γραμματεύς
Πετροχιείλου Λ. Γραμματικάκη

Άθήναι, τή 20.4.1966
’Αξιότιμου κύριον Πρόεδρον 
τοΰ έν Άθήναις Θρακικοΰ Κέντρου

Ένταΰθα
’Αξιότιμε καί αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Βαίθύτατα σάς είμαι ευγνώμων διά τό σχόλιον τών «Θρακικών» (τόμος 
89ος) σχετικώς μέ τήν δράσιν μου κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής τής Ε λ
λάδος υπό τοΰ έχθροΰ.

Δοκιμάζω αληθινήν συγκίνησιν δταν μετά πάροδον τόσον έτών δέν λη- 
σμονεΐται αλλά τιμάται, τόσον έν Μεγ. Βρετατνία δσον καί εν Έλλάδι, ή δρά- 
σις αυτή τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, ή γενομένη πολλάκις άνωνύμως.
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Ευχαριστώ διά τοΰτο θερμότατα τόσον υμάς δσον καί τό Θρακικόν Κέν
τρον τοΰ οποίου ή μεγάλη έθνική δράσις έκτιμάται πανελληνίως.

Μετ’ εξαίρετου τιμής 
Α. ΠΟΤΜ ΠΟΤΡΑ

Β ΙΟ ΤΕΧ Ν ΙΚ Η  - Ο ΙΚ Ο Κ Τ ΡΙΚ Η  
ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
Ά ριθ. πρωτ. 772. Έν Ξάνθη τή 20 ’Απριλίου 1966

Π ρ ό ς
Τό «Θρακικόν Κέντρον» ’Αθηνών
(διά τής Τοπικής του Επιτροπής έν Ξάνθη)

Είς ’Αθήνας
’Αξιότιμοι Κύριοι,

Έκφράζομεν τήν ευγνωμοσύνην μας καί τάς θερμάς μας ευχαριστίας 
διά τήν έκ μέρους 'Τμών οικονομικήν τής Σχολής ένίσχυσιν διά τοΰ χρημα
τικού ποσοΰ τών τεσσάρων —©φέτος—  χιλιάδων (4.000) δρχ.

"Ομως ιδιαίτατα έντονα διαίδηλοΰμεν τήν άπειρον χαράν μας διά τήν έκ 
τής οικονομικής βοήθειας έκφραζομένην ηθικήν 'Τμών συμπαράστασιν διά τό 
έργον μας, τοΰ όποιου ό σκοπός δσον δύσκολον είναι να πραγματ-οποιήται έπ’ 
ώφελεία τών παισχόντων συνανθρώπων μας, τόσον υψηλός καί ωραίος γίνεται.

Δέν λησμονοΰμεν δτι: «Ποτέ δέν είναι μόνοι έκεΐνοι πού συντροφεύονται 
άπό εύγενικιές σκέψεις καί πράξεις».

Εύγνωμόνως διά τήν Σχολήν 
Ή  Λιευθύντρτα

Έν Σ αμοθ ρ άκη τή 24.4 .1966  
Άξιότιμον κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
τ. 'Τπουργόν - Πρόεδρον Θ. Κέντρου Αθηνών

Είς ’Αθήνας
Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε,

Διάβασα τόν 39ον τόμον τών «Θρακικών» μας πού είχατε τήν καλωσύνη 
νά μοΰ στείλετε. Πέρασα πάλι μέ προσοχή τήν ύλη τους. Είδα μ’ εύχαρίστησι 
τό άνεβασμα τοΰ έκδοτικοΰ έργου τοΰ Θρακικοΰ μας Κέντρου. Καί δέν α
γνοώ τό πόσον σείς εΐσθε συντελεστής τοΰ έργου τούτου.

Στάθηκα μέ έρωτηματικά. ’Αναρωτήθηκα άν, ολοι ο'ι Θρακιώτες, θα 
έπρεπε νά έχουν τά «Θρακικά» σέ ξέχωρη ιθέσι στο σπιτικό τους. 'Όπου κι’ 
άν ζοΰν. Κι’ άν 'θά έπρεπε νά στέλνουν ύλη γιά νά πλουτίσουν τήν έκδοσί τους. 
Γιατί σ’ αυτούς,, φυσικά, ανήκει τό έργο αύτό σάν Θρακιώτες.
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'Όλοι ξέρουμε πώς τό πέρασμα τοϋ χρόνου καταστρέφει κάθε ιστορική 
πηγή πού δέν συγκρατιέται. .Κι’ αν διατηρηθή ιμέ τήν παράδοση αλλοιώνε
ται. ’Έτσι αργότερα θά είναι έντονη ή άποκαρδίωσι στους μεταγενεστέρους 
γιατί οί γονείς τους δέν φρόντισαν νά συγκροτήσουν ιτήν ίστορ·ία τής Θρά
κης μας. Αυτό πού επιδιώκουν τά «Θρακικά».

Μέσα στις απλές αύτές γραμμές κλείνω τούς στοχασμούς μου, πού αυ
θόρμητα άνεπτύχθησαν κάτω απ’ τήν έκδηλη έπίΐδρασι τής ύλης πού περι
λαμβάνουν τά «Θρακικά» μας.

Είναι αρκετά ενθαρρυντική ή διαπίστωσι δτι οί Θρακιώτες στό ΝΕΟ 
ΚΟΣΜΟ παρουσιάζουν ,μιά έντονη πνευματική κίνησι πού κίνητρό της είναι 
ή έρευνα κάθε Ιστορικού δεδομένου πού είνιαι δεμένο μέ τόν απέραντο σέ 
σύνολο Θρακιώτικο πολιτισμό. Καί νά τό συγκρατήσουν μέ τό γραπτό λόγο. 
Αύτό πού μέ τόσες δυσκολίες επιδιώκει νά έπιτελέση τό Θρακικό μας Κέντρο.

Μέ Σεβασμό 
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Ε. ΛΕΝΟΤΔΙΑΣ 

β' Γραμματεύς Κοινότητος 
Εισηγητής Τ. Ε. Σαμοθράκης

Έ ν Σαμοθράκη τή 25.4.1966 
Άξιότιμον κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου Αθηνών 
Σταδίου 38— ’Αθήνας 

Σεβαστέ μας κ. Πρόεδρε,
Είμαστε δυο μαθητές πού τελειώσαμε τό Γυμνάσιο: τού νησιού .μας τήν 

περασμένη χρονιά. Είχαμε τήν τύχη νά βραβευθούμε άπό τήν Τοπική ’Επι
τροπή Σαμοθράκης πού αντιπροσωπεύει τό Θρακικό μας Κέντρο στό μικρό 
μας νησί.

Σάς ευχαριστούμε θερμά. Νοιώθουμε βαθύ τό αίσθημα τής εύγνωμο- 
σύνης γιατί τό Θρακικό Κέντρο κλείνει τέτοιους σκοπούς πού αποβλέπουν 
στή πρόοδο τών φτωχών παιδιών τής Θράκης μας καί πού κανένα άλλο σω
ματείο δέν εχει νά παρουσίαση μέχρι τώρα.

Παρακολουθήσαμε τήν λογοδοσία τής Τοπικής μας Επιτροπής καί εί
μαστε υπερήφανοι γιατί Θρακιώτες σάν εσάς καί τούς συνεργάτες σας στά
θηκαν άξιοι στό τόσο πολύπλευρο έργο τους.

Καί εμείς δταν βγούμε στή κοινωνία θά γίνουμε εργάτες καλοί γιά τή 
διάδοση τού Θρακικού μας Κέντρου.

Μέ πολύ σεβασμό 
σάς χαιρετούμε 

Β. Κ. ΡΗΓΟΠΟΤΛΟΣ 
Κ. Α. ΣΤΑΦΤΑΑΣ
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Άξιότιμον Κύριον
Φίλιππον Μανουηλίδην
'Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών

Αθήνας
Κύριε Πρόεδρε,

Σας έγραψα πριν από μέρες. "Ομως, τά γράμμα μου γύρισε πίσω. ’Έ 
κανα λάθος στή σύσταση.

Θέλω νά σας ευχαριστήσω, γιατί μέ 'βοήθησε τό Θρακικύ Κέντρο· στό 
γάμο ,μου, μέ 5.000 δραχμές. Έ τσ ι μπορέσαμε νά παντρευΟοΰμε, γιατί εί
μαστε καί οί δύο φτωχοί καί νά αγοράσουμε ένα μικρό κτηματάκι γης, νά 
τό κ αλλ ι ε ρ γ οΰ μ ε.

Μέ σεβασμό 
Έλευθερ ία Σ ουλτάτου

Σαμοθράκη, 2.6.66
Αξιότιμο ν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
τ. Τπουργόν—Πρόεδρον θρακ. Κέντρ. Αθηνών

Αθήνας
Κε Πρόεδρε,

"Αργησα νά σάς γράψω καί νά σάς ευχαριστήσω θερμά διά τήν ένί- 
σχυσιν τών 5.000 δραχ. ή οποία μοΰ έχορηγή'Οη άπό τό Θρακικόν Κέντρον 
Αθηνών δταν παντρεύτηκα. Τά χρήματα αυτά βοήθησαν τόν σύζυγόν μου 
καί αγοράσαμε ένα σπιτάκι που δέν είχαμε.

Τώρα είμαι μητέρα. Σάς ευχαριστούμε δλους σας, μέ τόν σύζυγόν μου, 
καί σάς εύχόμεθα νά είσθε πάντα καλά.

Μέ μεγάλη εκτίμησι 
’Αρτεμίσια Βίτσα 

Έ ν Άθήναις τή 7 ’Ιουλίου 1966

ΑΠ Ο ΔΕΙΞΙΣ ΔΡΧ. 4.000

Ό  κάτωθι υπογεγραμμένος Επαμεινώνδας Γίαπαχρέστου Λυκειάρχης 
Λυκείου Διδυμοτείχου, έλαβον παρά τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τό ώς άνω ποσόν 
δρχ. τεσσάρων χιλιάδων (4.000) διά τήν Ιένίσχυσιν τών μαθητριών τοΰ Λυ
κείου Διδ/χου κατά τήν εκπαιδευτικήν εκδρομήν τοΰ 1966. Έ κ τοΰ ποσού 
τούτου αί δρχ. 3.000 θά διατε'θοΰν δι’ έξοδα μεταβάσεων είς Πελοπόννησον 
(Μυκήνας, Επίδαυρον, Ναύπλιον) καί δρχ. 1.000 διά τήν περιοποίησίν των.

Έκφράζομεν τάς Οερμάς μας ευχαριστίας καί εκ μέρους τής τοπικής 
επιτροπής, αί εΰχαριστίαι δέ αΰται είναι τοσοΰτω μάλλον εκδηλοι, καθόσον
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τό ώς άνω ποσόν έδόθη Ιξαιρετικώς καί παρά τό Καταστατικόν τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου, διά τούς πτωχούς μαθητάς τών παραμεθορίων περιοχών, ΐνα 'ερ
χόμενοι είς τήν πρωτεύουσαν 'έπισκεψθοΰν τά ιάνώτερα (εκπαιδευτικά καί πνευ
ματικά 'Ιδρύματα, Μουσεία καί ’Αρχαιολογικούς χώρους.

Ό  υπογραφών, ηγούμενος τής εκδρομής Λυκειάρχης Διδυμοτείχου κ. 
Παπαχρίστου, δστις κατέβαλε προσπάθειας πρός επιτυχίαν τής Εκδρομής, δη- 
λοΐ δτι ή ένίσχυσις αΰτη δίδεται διά τελευταίαν φοράν καί δέν δύναται νά 
άποτελέση προηγούμενων.

Μετά πλείστης τιμής 
Ό  λαβών 

ΕΠ. Π Α Π Α Χ ΡΙΣ Τ Ο Τ
Λυκειάρχης Λυκείου Διδυμοτείχου

Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Ν  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜ ΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 
Κ Ο ΙΝ Ο ΊΉ Σ ΜΑΓΓΑΝΩΝ
Ά ριθ. πρωτ. 427. ’Εν Μαγγάνοις τή 23 ’Ιουλίου 1966

«Έκφ ράζοντα ι εύ χα ρ ιστ ί α ι»
Π ρ ό ς

Τόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον Θρακικοΰ Κέντρου

’Αθήνας
Έχομεν τήν τιμήν ν’ ιέκφράσωμεν τάς θερμάς ευχαριστίας τών κατοί

κων τής ήμετέρας Κοινότητας καί έμοΰ πρσσωπικώς διά τό επιδειχθέν Ενδια
φέρον υμών διά τήν προικοδότησιν απόρων κορασίδων τής Κοινότητός μας 
καί παρακαλοΰμεν δπως μέ τό ίδιον Ενδιαφέρον καί ζήλον συνεχίσητε τό θεά- 
ρεστον καί επίμοχθον αύτό έργον σας.

Μετά τιμής 
'Ο  Πρόεδρος τής Κοινότητος 

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ ΑΤΡΙΔΟΓΛΟΤ

Μάνδρα, τή 26.7.1966
Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε,

Τήν στιγμή αυτή αισθάνομαι βαθύτατα συγκινημένος διότι μοΰ δίδεται 
καί πάλι ή ευκαιρία νά άλληλογραφίσω μαζί σας. Μέ μεγάλη μου χαρά καί 
συγκίνηση έλαβα, κατά τήν διάρκειαν τών διαγωνισμών παρουσία τοΰ κ. Γεν
ναδίου, τοΰ κ. Λυκειάρχου, καί τών κ. κ. καθηγητών μου, τό ποσόν τών 1.000
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δραχμών. Τό ποσόν αυτό μέ βοήθησε πάρα πολύ νά άνταπεξέλθω είς τά έξο
δά μου, διότι ώς γνωστόν είμαι ορφανός άμφοτέρων τών γονέων καί ώς έκ 
τούτου δέν έχω πόρους άπό πουθενά. Θά ήταν περιττό νά ισάς αναφέρω λεπτο
μερώς πού τις χρησιμοποίησα. ’Άργησα νά σάς γράψω διότι περίμενα νά 
βγουν τά αποτελέσματα, πράγματι έχουν βγει καί πέρασα στήν Γ ' Λυκείου 
κλασσικής κατευθύνσεως.

Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε, δέν απομένει τίποτε πλέον παρά νά σάς ευχα
ριστήσω μέ όλη μου τήν καρδιά θερμότατα, καί σάς καί ολα τά μέλη τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου γιά τό ιερόν αυτό εργον. (Εύχομαι ό Πανάγαθος Θεός νά 
σάς χαρίιζη υγεία, καί μακροημέρευση ούτως ώστε νά συνεχίζετε καί είς τό 
μέλλον τό ιερόν εργον σας. Έ γώ  δέ μέ τήν διαγωγή μου, μέ τήν έργατικό- 
τητά μου, θά βαδίζω πάντοτε πρός τόν δρόμον τής αρετής, τής προόδου, τής 
μαθήσεως, ούτως ώστε νά φανώ αντάξιος τής εμπιστοσύνης πού μέ μέ περι
βάλλετε. Γιά μιά ακόμη φορά σάς εύχαριστώ θερμότατα.

Μέ άπειρο σεβασμό 
Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΤ ΛΑΜ ΠΡΟΣ
Μαθητής Γ ' τάξειος Λυκείου 

Κλασσικής Κατευθύνσεως Λυκείου Ά ρ . Ξάνθης

Ξάνθη 28.2.I960 
Μετεδόθη διά τοΰ Ραδιοφ, Σταθμού Κομοτινής τήν 0.3.19G6.

ΤΟ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Ν  ,ΚΕΝΤΡΟ Ν

Ό  έκπρόσιοπος ιτοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τήν π. Τετάρτην, συνοδευόμε- 
νος υπό τών συνεργατών κ. κ. Άσημομύτη Β., Δ/ντοΰ τής Εκκλησιαστικής 
Σχολής Ξάνθης καί τοΰ Ίωάννου Κυριαζή, Δ)ντοΰ Μονοπωλίων Ξάνθης με- 
τέβη είς τήν Κωμόπολιν τής Σταυρουπόλεως.

Έν συγκεντρώσει γενομέλη ιείς τό έκεισε Λύκειον τών μαθητών τούτου 
καί τοΰ Γυμνασίου, παρουσία τοΰ Δημάρχου, τοΰ Γραμματέως τοΰ Δήμου, τοΰ 
κ, Λυκειάρχου καί τών καθηγητών καί καίΟηγητριών, ώμ ίλη σαν περί τών σκο
πών τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τό όποιον χάρις κυρίως είς τήν δραστηριότητα 
τοΰ Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδη, πρώην καί κατ’ (επανάληψην 'Υπουργού καί 
διακεκριμένου Θρακός, ώς καί τών συνεργατών του, έπιτελει άξιοσημείωτον 
εργον ’Εθνικής καί Χριστιανοκοινωνικής σημασίας καί 'ιδίως είς τάς Άκρι- 
τικάς τής Έλληνικωτάτης Θράκης περιοχάς, τόσον .διά τοΰ έκδιδομένου συγ
γράμματος τά «Θρακικά» άπό τοΰ έτους 1927 συνεχώς είς ενα ή δύο τόμους 
έτησίως μέ πλουσιωτάτην ύλην ιστορικήν, ιλαογραφικήν, αρχαιολογικήν, έπι-
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στημονικήν κλπ., δσον καί διά τής ασκούμενης !φιλανΐθρο>πίας καί ένισχύσεως 
τής Ελληνοχριστιανικής αγωγής καί μορφώσεως τών νέων. Είς ατμόσφαι
ραν Εθνικής έξάραεως καί ένθουσιασμοΰ έπηκολούθησεν ή απονομή χρημα
τικών βραβείων άνά 2.000 (δραχμών είς τούς διακριβέντας κατά τό ήθος καί 
τήν ιέπίδοσιν μαιΟητάς τής Γ ' τάξεως τοΰ Λυκείου τούς όποιους υπέδειξαν ό 
κ. Λυκειάρχης καί οι κ. κ. καθηγηταί 1) Μαρίαν Κουτσουμπίδου καί 2) Κυ
ριάκον Σπ. Παπαδόπουλον.

Ό  ιέπιδόσας τά χρηματικά βραβεία εκπρόσωπος τοΰ Θ. Κ. διηρμήνευσε 
πρός τούς κ. κ. καΟηγητάς τόν χαιρετισμόν τοΰ Προέδρου κ. Μανουηλίδη 
καί είς τούς μαθητάς τήν μεγάλην του ’δι’ αυτούς αγάπην καί στοργήν καί 
προσέθεσεν δτι επιθυμία τούτου είναι οχι μόνον νά συνεχισθή καί είς τό μέλ
λον ή βράβευσες άριστευόντων μα'θητών, αλλά καί νά έπεκτάθή έφ’ δσον ήθε- 
λον επιτρέψει τοΰτο τά οικονομικά τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί είς τούς μα
θητάς τών Δημοτικών Σχολείων.

’Ακολούθως έγένετο συγκέντρωσις τών κατοίκων είς τήν πλατείαν τής 
Κωμεπόλειος, ένθα ίένώπιον τοΰ κ. Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων κλπ. έ- 
πεδόθησαν δώρα προικός άνά δρχ. 5.000 είς -δύο νεάνιδας απόρους αί όποϊαι 
χάρις είς τήν ιένίσχυσιν ταύτην διηυκολύνθησαν νά τελέσουν τόν γάμον των, 
ήτοι 1) Σταυρούλαν Κασακιαλίδου έκ Μαργαριτίου καί 2) Καλλιόπην Κω- 
στέλη έκ Σταυρουπόλεως, τάς οποίας ΰπέδειξεν ή Τοπική Επιτροπή Σταυ- 
ρουπόλεως.

Εντός τής έβδομάδος ό Εισηγητής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τής πόλεώς 
μας θά συνοδιεύση τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας καί τόν κ. Νομάρ
χην είς τά χωρία ’Άβδηρα, Μυρωδάτον, Εύμοιρον, "Αγ. ’Αθανάσιον, ’Όλβιον 
καί Σούνιον ίδιά τήν έπΟδοσιν προικώου' δώρων άνά 5.000 είς τάς μνηστευ- 
μένας απόρους νεάνιδας τάς οπαίας ή Τοπική Επιτροπή τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου Ξάνθης είχε προκρίνει διά τοΰ άπό 8.12.1965 πρακτικοΰ της διά τήν 
περιοχήν Ξάνθης, πλήν Σταυρουπόλεως, διά τό έτος 1965, κατόπιν εντολής 
τοΰ Προέδρου κ. Μανουηλίδη.

1) ’Αρετήν Γκοτζέλη, κάτοικον Ν. ’Ολβίου,
2) Δάφνην Κονωνά, έκ Μυρωδάτου,
3) Ευθυμίαν Παπασιμοπούλου, έκ Σουνίου,
4) Διαμαντίοΰλαν Πούλιου, εξ Άβδήρων,
5) Ευστράτιον Χαίτζηαντωνίιου έκ Ν. Μυρσίνης Εΰμοίρου,
6) Γειοργίαν Καραμπάρα, έξ 'Αγ. ’Αθανασίου Τοξοτών, υπό τόν ορον 

οτι τόσον 6 μνηστήρ δσον καί ή μνηστή καί ιμετά τόν γάμον των δέν ήθελον 
αναχωρήσει ιείς τό Εξωτερικόν.
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Δ Η Μ Ο ΣΙΕ Υ ΣΕ ΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

«Προοδευτική» Ξάνθης 7.11.1965.

ΧΡΗ Μ ΑΤΙΚΑ  Β ΡΑ Β Ε ΙΑ  ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ

Είς άριστεύσαντας μαίθητάς
«Τήν 28ην λήξαντος μηνός άπενεμήθησαν εκ μέρους τής Τοπικής Ε π ι

τροπής τού Θρακικοΰ Κέντρου Ξάνθης, καί τοΰ ύπ’ αύτής έξουσιοδοτηθέντος 
κ. Ά ρ . Γενναδίου βραβεία χρηματικά καί έπαινοι είς τούς άριστεύσαντας 
μαίθητάς /τών Λυκείων —  Γυίμνασίων, Εκκλησιαστικής Σχολής καί Τεχνικής 
τοιαύτης τής πόλεώς .μας, διά τήν λήξασαν σχολικήν περίοδον, εκ 2.000 δρχ. 
είς έκαστον τών κάτωθι μαθητών, διακριθέντων ε'ίς ήθος καί επίδοσιν:

1) Σπυρίδην Χαράλαμπον, τελειόφοιτον Λυκείου άρρένων.
2) Χαρυσιάδου Ελένην, απόφοιτον Λυκείου Θηλέων.
ο) Κίιμτσον ’Αθανάσιον, 5ης τάξεως τής Έκκλησ. Σχολής.
4) Ίγνατιάδην Τιμόθεον, Β ' τάξεως Τεχν. Σχολής.
Εντός τών προσεχών ημερών θά άπονεμηθοΰν δύο βραβεία τών αύτών 

ποσών είς διακριθέντας μαθητάς τοΰ Λυκείου Σταυρουπόλεως, ώς καί δώρα 
προικός άνά 5.000 δραχμών είς εννέα νεάνιδας, αΐτινες θέλου σι προκριθή βά
σει τών ύποβληθέντων δικαιολογητικών υπό τής εκτελεστικής επιτροπής, τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου τής πόλεώς μας,

Τά βραβεία άπενεμήθησαν επ’ ευκαιρία τοΰ πανηγυρισμοΰ τής επετείου 
τής 28ης ’Οκτωβρίου καί τής εορτής τής σημαίας, πού έλαβον χώραν είς τά 
Γυμνάσια, Λύκεια, Έκκλησ. καί Τεχνικήν Σχολήν τής πόλεώς μας.

Κατά τήν .απονομήν τών βραβείων έξήρθη τό θεάρεστον κοινοτικόν καί 
εθνικόν έργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 'δπερ τελεί υπό τήν έμπνευσμένην ηγε
σίαν τοΰ τ. 'Τπουργοΰ κ. Φ. Μανουηλίδου».

«’Ελεύθερη Θράκη» Άλεξ/πόλεως 3.12.1965.

Β Ρ Α Β Ε Τ Σ ΙΣ  Α ΡΙΣΤΟ ΤΧ Ω Ν  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΟΤ ΓΤΜ Ν Α ΣΙΟ Τ ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ

«Στις 29 Νοεμβρίου τό Θρακικόν Κέντρον ’Αθηνών έβράβευσε διά 
τοΰ αντιπροσώπου αύτοΰ κ. Δ. Μανάκα μέ αρκετό χρηματικόν ποσόν τούς 
αριστούχους τοΰ Λυκείου Διδυμοτείχου 1) μαθητήν τής Γ ' τάξεως Λυκείου 
Κοτίνην Κων)νον άπό τή Ζώνη καί 2) μαθήτριαν τής Α ' Λυκείου Ίωαννί- 
δου Ελένην άπό τό Άμόριον.

Ό  Γυμνασιάρχης κ. Έ π. Παπαχρίστου άνέπτυξε στά παιδιά τοΰ Λυ
κείου τούς .σκοπούς πού επιδιώκει τό Θρακικόν Κέντρον μέ τόν άκάματον καί 
δραστήριον Πρόεδρον αύτοΰ, πολιτευτήν Έβρου κ. Φ. Μανουηλίδην.
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Συνέστησε Λα τόν ,μυιήθοΰν στην Εθνική δράση του, στήν αγάπη πρός 
τήν Ελλάδα κα! Θράκη κα! στή στοργή κα! ενδιαφέρον του γιά τά Θρακό- 
πουλα».

«Εστία» ’Αθηνών 8.1.1966.

ΑΞΙΟΛΟΓΟ Ν ΕΡΓΟΝ

«Θρακικόν Κέντρον», συνεχίζον τήν εθνικήν του δραστηριότητα, ε- 
θεσεν εις κυκλοφορίαν τόν 39ον τόμον τής περιοδικής έκδόσεώς του, υπό τόν 
τίτλον «Θρακικά».

Κα! είς αυτόν τόν τόμον ευρίσκεται άπσθησαυρισμένη λαογραφική κα! 
Ιστορική ΰλη, αξία ιδιαιτέρας μνείας, ή όποια, άλλως, Οά ήτο δυνατόν νά 
χαθή, πρός μεγίστην ιέίθνικήν ζημίαν. ’Ά ν  δέ είς τήλ' εργασίαν αυτήν προστε- 
θή και τό άλλο εργον τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου», τό άφιερωμένον είς τήν εΰ- 
ποι.ΐαν κα! διά τό όποιον διετέθη ποσόν 377.500 δρχ. άποδεικνύεται, διά μίαν 
ακόμη φοράν, οτι όλα τά ανάλογα σωματεία Οά ήμποροΰσαν — εάν πράγματι 
ήθελαν·—  νά προσφέρουν πολλάς υπηρεσίας είς τό ’Έθνος».

«Ξάνθη», Ξάνθης 3.2.1966.

ΤΟ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Ν  Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν

«Έκυκλοφόρησε ,μέ σπουδαία ΰλη ό 39ος τόμος τών Θρακικών.
Ό  εκπρόσωπος τούτου εις τήν πόλιν ,μας κ. Γεννάδιος όστις έξελέγη μέ

λος τής Διοικήσεως κα! αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αύτοΰ, έπέστρεψε 
άπό τήν ’Αθήνα οπου είχε μεταβεί και έλαβε μέρος είς τήν συνεδρίαν τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου. Ό  κ. Γεννάδιος υπεγράμμισε τό μεγάλο ενδιαφέ
ρον τοΰ Προέδρου κ. Μανουηλίδου διά τόν Νομόν μας όστις πέραν πάσης 
προσδοκίας μας ίδιά τό 1965 διέθεσε ποσόν δρχ. 60.000.διά προικοδοτήσεις 
άπόρο)ν κορασίδων καί βραβεύσεις μαθητών.

’Εντός τής προσεχούς εβδομάδας θά δοθοΰν δώρα πρίοιίκός σέ 6 κορα
σίδας τής υπαίθρου Ξάνθης κα! 2 Σταυρουπόλεως άνά 5.000 δρχ. σέ έκάστη, 
ή κα! βραβεία χρηματικά ·σέ δύο μαθητάς Λυκείου Σταυρουπόλεως, εκ δύο 
χιλιάδων είς έκαστον, πλέον τών χορηγηίθέντων τεσσάρων ίσοπάσων τοιούτων 
σέ 4 μαθητάς Λυκείων Ξάνθης, ’Εκκλησιαστικής κα! Τεχνικής Σχολής τόν 
π. ’Οκτώβριον».
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«’Ελευθερία» ’Αθηνών 17.2.1966.
ΝΕΕΣ ΕΚ Δ Ο ΣΕΙΣ  

«ΘΡΑΚΙΚΑ: Σύγγραμμα έκδιδόμενον υπό τοΰ έν Άθήναις «Θρακι
κοΰ Κέντρου». Τόμος 39ος 1965. Μερικά από τά περιεχόμενα: Σοφοκλής Βε- 
νιζέλος, Ελευθέριος Βενιζέλος, νεκρολογίαν. ΓΙρωθ ίερεύς Δημήτριος Καλλί
μαχος. Διακεκριμένοι εύποροι Θράκες καί γενικώς "Ελληνες. Ευγένιος Εύγε- 
νίδης. ’Αναστάσιος Τερζής. Αλεξάνδρα Πούμπουρα. Λουκάς Μέγας. Λαο- 
γραφικά Σουφλίου. Διοικητικά Θρακικοΰ Κέντρου κλπ.».

ΔΗ Μ Ο ΣΙΕ Υ ΣΕ ΙΣ  ΤΥ Π Ο Υ  ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ

«Εθνικός Κήρυξ» Ν. 'Τύρκης, 1.3.1966
ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΟΥΝ

Τ Α  “ Θ Ρ Α Κ Ι Κ Α , ,  

Σύγγραμμα έκδιδόμενον 
ύπό του έν Άδήναις «Θρακικοΰ Κέντρου»

Μέ βραβεία άπό τήν ’Ακαδημίαν τών ’Αθηνών καί ιάπό τήν έν ΙΙα,ρισίοις 
Εταιρίαν πρός ένίσχυσιν τών Ελληνικών Σπουδών 
Τ ό μ ο ς  Τ ρ ι α κ ο α τ ό ς ’Έ ν α τ ο ς

«Μάς ιάπεστάλη ό άρτι έκδοθ.είς 39ος Τόμος τών «Θρακικών», ογκώδης
έκ 308 σελίδων, πλούσιος, αριστοτεχνικά τυπωμένος, πού εκδίδει τό «ΘΡΑ- 
ΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ » τών ’Αθηνών. Τοΰ Κέντρου προΐσταται άπό μακρών 
ετών ό έκ Ραιδεστοΰ μεγαλοϊδεάτης 'Έλλην κ. Φίλιππος Μανουηλιδης, κατ’ 
έπανάληψιν χρηματίσας καί ώς 'Τπουργός έπί τής Κυβερνήσεως Βενιζέλου. 
Ό  κ. Μανουηλιδης, συγγραφεύς καί ό ίδιος, προήγαγε τήν πνευματικήν όρ- 
γάνωσιν, «Τά Θρακικά», είς τοιαύτην επίζηλον Όέσιν, ώστε νά βραβευίθοΰν 
οί πολυμερείς εκδόσεις των καί άπό τήν ’Ακαδημίαν τών ’Αθηνών καί άπό
τήν έν Παιρισίοις Εταιρίαν πρός ένίσχυσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων.

Ό  39ος τόμος άσχολεΐται ιδιαιτέρως ιμέ τήν ιδράσιν τεσσάρων άπό τούς 
διαπρεπεστέρους έκλιπόντας 'Έλληνας, τό όνομα, ιτών οποίων θά άποθανατίση 
ή 'Ιστορία: Γίνεται μνεία διά τόν ΣΟΦΟΚΛΗΝ ΕΑΕΤΘ. ΒΕΝΙΖΕΑΟΝ, 
τόν αριστοκράτην άρχοντα, τόν ύπέροχον πολιτικόν, τόν λεπτόν καί πειστικόν 
διπλωμάτην, τόν πατριώτην καί γνήσιον 'Έλληνα, καί κυρίως τόν εύγενή καί 
καλόν άνθρωπον, πού έμισοΰσε τό ψεύδος καί άπηχθάνετο τήν αύτοδιαιφή- 
μισιν καί τήν διπλοπροσωπείαν.

Ακολουθεί σημείωμα, παρατιθέμενον έν συνεχεία τών όσων έγράφησαν 
είς τόν 38ον τόμον τών «Θρακικών», έπί τή Έκατονταετηρίδι τοΰ ΕΛΕΤΘΕ- 
Ρ ΙΟ Τ  ΒΕΝΙΖΕΑΟΤ, διά νά γίνουν γνωστά τά τής διακομιδής τής σοροΰ
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τοΰ Μεγάλου νεκρού εξ Ιταλίας είς Κρήτην καί κυρίως, διά νά ϊδουν τό φώς 
σελίδες συνεργασίας μέ τόν στενόν συνεργάτην Του, Πρωθυπουργόν καί Γε
ρουσιαστήν κ. Στυλιανόν Γονατάν, άναψερόμενον εις γεγονότα τής εποχής 
εκείνης.

Έ ν συνεχεία τών όσων έγράφησαν είς τόν 38-ον τόμον διά τόν Πρωθιε
ρέα ΔΗΜ Η ΤΡΙΟΝ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ, άφιερωθέντα σχεδόν ολόκληρον είς 
τό εργον του καί τήν δράσιν του, ή προσωπικότης τοΰ Προοθιερέως -  Μ. 
Διδασκάλου Δ. Καλλιμάχου θά παραμένη τόσον φωτεινή καί ζωντανή, ώστε 
νά νομίζωμεν δλοι δτι δέν άπήλθεν άπό κοντά μας, άλλ’ δτι εύρίσκεται πάν
τοτε έν τή ζωή, ή οτι απλώς μετέστη είς τήν αθανασίαν. Καί πράγματι, τήν 
2,1ην Ίανουαρίου τοΰ 1965, ή Ελληνική Πνευματική Γωνιά «ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ» 
τής Νέας 'Τόρκης έδωσε διάλεξιν μέ θέμα «Η Π ΡΟ Σ Ω Π ΙΚ Ο Τ Η Σ  ΚΑΙ 
II ΕΘΝ1ΚΟΘΡΡΙΣΚ ΕΤΤΙΚΙΊ Δ Ρ Α Σ ΙΣ  ΤΟΤ ΑΕΙΜ ΝΗΣΤΟΥ Δρος ΔΗ- 
Μ Η ΤΡΙΟ Τ ΚΑΛΛ1ΜΑΧΟΤ». Είς φόρον τιμής τοΰ ΐεπιιφανοΰς Έλληνος 
έκ Θράκης, ό '39ος Τόμος τών «ΘΡΑΚΙΚΩΝ» αναγράφει εν λεπτομερείς* 
τά οσα Ιλέχθησαν κατά τήν διάλεξιν τοΰ «Φιλικού» τήν ιβραδυάν εκείνην άπό 
δλους τους διακεκριμένους δμιλητάς, συμπεριλαμβανομένων τών οσων ειπεν 
ό Σεβασμιώτατος ’Αρχιεπίσκοπος κ. ’Ιάκωβος, ό Διευθυντής τοΰ «Έθνικοΰ 
Κήρυκος» κ. Μπάμπης Μαρκετος καί οί άλλοι αμιληταί.

'Όσον άφορα τόν ΕΤΓΕΝΙΟΝ  ΕΤΓΕΝΙΔΗΝ, ό διαπρεπής συγγρα- 
φεύς καί ΰπεύθυνος διά. τήν εκδοσιν τών «Θρακικών», δικαίως γράφει: «Μέ
σα σ’ αυτήν τήν μαύρη ν απαισιοδοξίαν καί τήν μαύρην απελπισίαν πού μάς 
καταλαμβάνει διά τήν 'εγκληματικήν αδιαφορίαν τών ζάπλουτων ομογενών πρός 
άνακούφισιν τής δυστυχίας τών πασχόντων άδελφών μας, εμφανίζονται, έστω 
καί σποραδικώς, παρήγοροι άναλαμπαί, ώς δ Ευγένιος Εύγενίδης». Τό εργον 
του υπήρξε παραδειγματικόν καί άξιεμίμητον. 'Ό χ ι μόνον έν τή ζωή εξυπη
ρέτησε τούς συναθ ρώπους του μέ ζήλον καί αφοσίωσιν, άλλά καί μετά θάνα
τον, διά τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Ευγενίου Εύγενίδη, θά εκπαιδεύεται ή Ε λ 
ληνική ιθαγένεια έν τώ έπιστημονικώ καί τεχνικά) πεδίω.

’Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι τό έτερον, λίαν επίκαιρον, θέμα: (σελ. 
79 - 86). «Διακεκριμένοι, εύποροι Θράκες καί γενικώς Έλληνες». Θά ήτο ευ
χής εργον νά άπομιμηϋοΰν οι μεταγενέστεροι, δηλ. οί τών ημερών μας, δσοι 
δύνανται, καί νά κάμουν δ,τι προσέφεραν είς τό έθνος, τήν μαρτυρικήν πα
τρίδα, ίαί γνήσιοι καί φιλοπάτριδες εύεργέται, προ εκατονταετίας, τών οποίων 
τά ονόματα έχουν ήδη άπαθανατισθή.

’Ακολουθούν (σελ. 121 - 204) τά Ααογραφικά περί Σουφλίου, τοΰ π. 
Χρήστου Παπασταματίου —  Μπαμπαλίτη, καί έπονται τά «Διοικητικά» τού 
«Θρακικοΰ Κέντρου» αφιερωμένα είς τήν έν γένει πολυσχιδή δράσιν, καθ’ 
δλους τούς τομείς, τής διακεκριμένης καί πολυτίμου ταύτης Όργανώσεως, 
τής οποίας τό πατριωτικόν εργον ωσαύτως θά μείνη αθάνατον».
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ΑΙ Ε Π ΙΤ Τ Χ ΙΑ Ι ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ ΚΕΝΤΡΟΥ

«Μετά τήν τελευταίαν έκτύπωσιν καί εύρεΐαν κυκλοφορίαν τοϋ 39ου Τό
μου τών «Θρακικών·», πληροφορούμε θα οτι έτοιμάζεται ήδη ή έκδοσις καί 
τοΰ 40οΰ, τοΰ όποιου ή ΰλη κατά τά τρία τέταρτα εχει ΐέξασφαλισθή. ’Ανεξαρ
τήτως όμως τής προόδου τοΰ έκδοτικοΰ τομέως, προκαλεΐ κατάπληξιν ότι καί 
ή επιδίωξις φιλανθρωπικών ενισχύσεων, παρά τήν γενικήν οικονομικήν δυσχέ
ρειαν, παρέχει ιέλπίδας, «εκ τών μέχρι τοΰ:δε δεδομένο^', οτι δέν θά ΰστερήση. 
Μέ άλλους λόγους, αί διατεθεΐσαι 500.000 δραχμαί τοΰ ελεγχθέντος προϋ
πολογισμού 1963— 1964- θά προσεγγίσουν ή καί θά ΰπερβοΰν κατά τά τρέ
χοντα έτη 1965 —  1966. Μία τοιαύτη αξιέπαινος άπόδοσις πρός βοήθειαν 
κυρίως πενομένων καί ιέγκαταλελειμένων παραμεθορίων περιοχών εμφανίζει 
άξιομίμητον παράδειγμα. Αί τόσον σπάνιαι αΰται πράξεις άλτρουϊσμοΰ καί 
αλληλεγγύης άνευ θορύβου καί διαφημίσεως, πρέπει νά πλήθυνθοΰν άπό τά 
πολλά ,·ομογενή Σωματεία μας, καί έχει απόλυτον δίκαιον καί συμφωνοΰμεν 
πρός όσα γράφει κατωτέρω ή φειδωλή είς εξαιρετικούς Ιέπαίνους συνάδελφος 
«Εστία» είς τό φύλλον τής ·8ης ’Ιανουάριου 1966, συγχαίρομεν δέ καί αυτήν 
καί τό Θρακικόν Κέντρον, διά τό έπιτελούμενον γόνιμον καί ανθρωπιστικόν 
εργον, ευχόμενοι όπως ·ταΰτο συνεχισθή ,καί ©ίς τό μέλλον».

«ΕΣΤΙΑ» 8.1.1966 —  «ΑΞΙΟΑΟΓΟΝ ΕΡΓΟΝ»
«Τό Θρακικόν Κέντρον» συνεχίζον τήν εθνικήν του δραστηριότητα, έ- 

θεσεν είς κυκλοφορίαν τόν 39ον Τόμον τής περιοδικής έκδόσεώς του υπό τόν 
τίτλον «Θρακικά».

Καί είς αυτόν τόν τόμον ευρίσκεται άποθηκευμένη λαογραφική καί ιστο
ρική ΰλη αξία ιδιαιτέρας μνείας, ή όποια άλλως θά ήτο δυνατόν νά χαθή 
πρός μεγίστην εθνικήν ζημίαν. ’Ά ν  δέ είς τήν έργαισίαν αυτήν προστεθή καί 
τό άλλον εργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τό άφιερωμένον είς τήν εύποιΐαν καί 
διά τό όποιον διετέθη ποσόν δρχ. 377.500, άποδεικνύεται διά μίαν ακόμη 
φοράν ότι όλα τά ανάλογα Σωματεία θά ήμποροΰσαν —  εάν πράγματι ήθε
λαν —  νά προσφέρουν πολλάς υπηρεσίας είς τό ’Έθνος».

«Πρόοδος» Σερρών, 23.3.1966 
Νιασταιλγοί τής ιδιαιτέρας των πατρίδος

ΦΙΛ. Μ ΑΝΟΤΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠ ΙΦ Α Ν ΕΙΣ 
Α Ν Δ ΡΕΣ ΕΞ ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗΣ Θ ΡΑ Κ Η Σ, ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ 
ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΤΣ ΣΤΜ Π Α ΤΡΙΩ ΤΑ Σ ΤΩΝ

«Είναι κανών διαπιστωθείς απολύτους κατά τούς μεταπελευθερωτικούς
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χρόνους ιδιαιτέρως, δη όσοι απομακρύνονται από τήν ιδιαιτέραν των πατρί
δα και ιέγκα'θίστανται είς τήν πρωτεύουσαν, ή αλλας πόλεις τής χώρας, μετ’ 
ολίγον λησμονούν τήν γενέτειράν των καί, 'δεικνύουν τόσον ενδιαφέρον, όσον 
Οά «δείκνυαν διά τό . . . Χόγκ —  Κόγκ . . . ’Ιδίως εκείνοι, οίι οποίοι, έκμε- 
ταλλευθέντες τούς συμπατριώτας των κατέστησαν ζάπλουτοι!...

’Αλλά, όπως είναι γνωστόν, κάθε κ ανιόν έχει καί τάς εξαιρέσεις του. 
Καί εξαίρεσιν του καν'όνος αύτοΰ αποτελεί, άναμφισβητήτως, ό Θράξ, πρώην 
"Υπουργός Εθνικής Άμύνης, Εσωτερικών κλπ., κ. Φίλιππος Μανουηλιδης, 
δ όποιος, παρά τήν ηλικίαν του, ένδιαφέρεται όχι μόνον νά διατηρηθή ζων
τανή ή άνάμνησις τής ιδιαιτέρας τίου πατρίδος, τής ανατολικής Θράκης, είς 
τούς συμπατριώτας του, αλλά μέ τό «Θρακικόν Κέντρον», πού έχει Ιδρύσει 
άπό πολλών «τών έν Άθήναις, μεριμνά διά τήν περίθαλψη καί τήν ένίσχυσιν 
παντός 'συμπατριώτου του, πού θά είχε ανάγκην βοήθειας.»

Δευτέρα δημοσίευσις

«Εθνικός Κήρυξ» Ν. 'Τόρκης, 28.3.19G6

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΝ

ΤΟ «ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ » ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΤΝΕΧ 1ΖΕΙ ΤΟ Α Ν Θ ΡΩ Π ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ν  ΤΟΤ ΕΡΓΟΝ»

Τό «ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ », πού εδρεύει είς τάς Αθήνας, εξυπη
ρετεί όχι ,μόνον τούς Θράκας έν Έλλάδι, αλλά καί όλον τόν Ελληνισμόν, άφ’ 
ενός μεν διά τών λαμπρών ιέκδόσεών του, «ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ», καί άφ’ ετέ
ρου διά τής παραδειγματικής του δράσεως ιείς τόν φιλανθρωπικόν τομέα. Εί
ναι μία εξαιρετική όργάνωσις, τής όποιας τό έργον τιμά τήν Ελλάδα. Τοΰ 
Θρακικζΰ Κέντρου προεδρεύει άπό μακρών ιέτών καί τό έμπνέει, ό άκούρα- 
στος μεγαλοϊδεάτης κ. Φίλιππος Μανουηλιδης, πρώην υπουργός, συγγραφεύς, 
ιστοριοδίφης και αληθής πατριώτης.

’Επειδή ή έν γένει δράσις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ενδιαφέρει ιδιαιτέρως 
τούς έν ’Αμερική ιύπέρ-όΟ.ΟΟΟ Θράκας, παραθέτομεν κατωτέρω μίαν σύν
τομον ανακεφαλαίωση' άπό τής ίδρύσεως μέχρι σήμερον, Τνα μή λησμονήται 
κατά ποίών τρόπον ήν&ρώθη καί άνήλθεν είς τήν «σημερινήν του περιωπήν τό 
Θρακικόν Κέντρον:

«Ώς είς τήν τελευταία ν Λογοδοσίαν, δημοσιευομένην είς τόν 39ον Τόμον 
τών «Θρακικών» άναφέρεται, ευάριθμοι συμπολιται, θερμαινόμενοι άπό τήν 
άγάπην των πρός τήν πατρίδα μας Θράκην, διά συνεχούς καί άκαταπονήτου 
εργασίας, άνευ θορύβου καί αύτοδιαίφημίσεων, δαπανώντες καί έξ ιδίων, μέ 
τό πασίγνωστον κΰρος καί τήν άνωτερότητά των, επέτυχαν νά φθάσουν είς

16
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τα σημερινά επιτεύγματα, άναγνωρισθέντα πανηγυρικά); κατά τήν Γενικήν 
μα; Συνέλευσιν. Ό  αρχικός ιέκδοτικός σκοπός τοΰ Συγγράμματος μας τά 
«Θρακικά» όχι μόνον παρά πάσαν προσδοκίαν, 'διά τής κυκλοφορίας 40 Τό
μων καί σημαντικής δαπάνης, έ'βραβεύθη καί άνεγνωρίσθη παρά πάντων, αλ
λά καί ιέχάραξε ζηλευτήν επίδοσιν πρωτοπορείας μεταξύ τοΰ πνευματικού 
κόσμου τοΰ τόπου μας. Ή  άπληστος, ιέν τούτοις, επιθυμία τών όλιγίστων ή 
ευαρίθμων Θρακών τής πρωτευούσης, δπως βοηθήσουν τούς παραμεθορίους 
κυρίως, ιέγκαταλελειμένους πτωχοτάτους συμπολίτας, μάς ώ'θησεν εις τολ- 
μηράν καί δισεπίτευ^τον σκέψιν τής έπιε.κτάσεώς μας, παραλλήλως πρός τόν 
εκδοτικόν, καί ιείς τόν τομέα εύποιΐας. Έτολμήσαμεν λοιπόν άπό τών μέσων 
τοΰ 1963, τήν όργάνωσιν καί Οεμελίωσιν μιάς νέας φιλανθρωπικής επιδιώ
ξεως. Λέν άποκρύπτομεν ότι συνηντήσαμεν δυσχερείας καί μάς εκυριάρχουν 
ενδοιασμοί περί τής τυχόν αποτυχίας. Ευτυχώς, αί εύχαί τών εΰεργετουμέ- 
νων (άπορων συμπατριωτών μας, ή πρόθυμος συναντίληιψις φίλων Υπουργών, 
άνεξαρτήτως αποχρώσεων, μετά προθυμίας επίκουρησάντων, παρά τάς κρα
τικά; οικονομικά; δυσχερείας, συνάμα δέ ή φιλόπονος καί φιλότιμος εργασία 
τών επαρχιακών επιτροπών, τών πλαισιουμένων άπό τά ΰπερογκωθέντα 600 
μέλη μας, όλοι αυτοί οί ιεύγενεΐς καί πρόιθυμοι συνεργάται, μάς επέτρεφαν 
νά νικήσωμεν είς τόν πρώτον γΰρον καί νά άναγγείλωμεν μέ ΰπερήφανον ί- 
κανοποίησιν, κατά τήν έλεγχθεΐσαν περίοδον τής διετίας, ότι διεθέσαμεν δι’ 
άμφοτέρους τούς τομείς, ποσόν δραχ. πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) σύμ
φωνα μέ τόν ισολογισμόν. Πρός πάντας τούς άνωτέρω συνεργάτας άπευίθύ- 
νομεν θερμάς καί εύγνώμονας ευχαριστίας.

Καί τώρα, άς όμιλήσωμεν διά τήν διανυομένην διετή περίοδον. Αί άνη- 
συχίαι μας, εύλογον ήτο νά ήσαν σοβαρώτεραι μέ τήν μείζονα οικονομικήν 
κρίσιν τοΰ 1965. Τά πραγματοποιηθέν όμως εργον ήτο ό καλλίτερος εισηγη
τής διά τήν νέαν πορείαν καί δυνάμεθα μετά πεποιίθήσεως νά έλπίοωμεν ότι 
τά αυτά ευοίωνα άποτελέσματα θά Επιτευχθούν καί διά τήν διανυομένην διε
τίαν. Έάν μάλιστα αί προσπάθεια! μας μέχρι λήξεως τοΰ 196.6 αποδώσουν 
κάτι μεγαλύτερον, τότε πιθανόν νά ιλάβη σάρκα καί οστά ή ζωηρά παλαιά μας 
επιθυμία ίέπεκτάσεως τών 'βραβεύσεων, Εκτός τών Λυκείων, καί είς τούς μα- 
θητάς τών σχολείων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τών χωρίων.

Ή  αΰξησις τών τακτικών μελών είναι επιβεβλημένη, διότι, άφ’ ενός μέν 
καταδεικνύει τό κΰρος τοΰ Σωματείου, άφ’ ετέρου δέ τήν ΰπαρξιν ενδιαφέ
ροντος ιέκ μέρους τών φιλανθρώπων Θρακών καί φίλων των, 'διά τούς πά- 
σχοντας άδελφούς μας. Παρακαλοΰνται οί έπιθυμοΰντες νά ένισχύσουν τό 
εργον τοΰ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ ΚΈΝΤΡΟ Τ νά (επικοινωνήσουν μετ’ αυτού, έν Ά - 
θήναις, διά περισσοτέρας λεπτομερείας. Τό εργον του ’έχει πατριωτικήν έν
νοιαν καί ιερότητα.

Έάν ή επιτροπή διπλασιάση ή τριπλασιάση τά μέλη της, άνάλογοι θά
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είναι, καί αί χορηγίαι, πάντοτε μέ τήν Ιδίαν διαδικασίαν ελέγχου καί έγκρί- 
σεως. Δεδομένου, οτι ή ασήμαντος συνδρομή τών 60 δρχ. είναι συμβολική 
καί ούχί μεγάλη έπιβάρυνσις (τό ΣωματεΤον διετήρησε τάς συνδρομάς εις 
τό αυτό επίπεδον, παρά τάς γενικάς αυξήσεις), νομίζομεν, οτι δέν πρέπει 
νά ιύπάρχη Θράξ, συναισθανόμενος καί έχων κατανόησιν τής ώφελείας του 
Θρακικοΰ Κέντρου, δστις νά μην άποτελή μέλος αύτοΰ. Αυτή άλλωστε είναι 
καί ή έννοια τής συμβολικής συμμετοχής. Τά είσπραττόμενα ιέτησίως ποσά 
απλών συνδρομών κατ’ ούδένα λόγον καλύπτουν τά γενικά έξοδα γραφείου, 
είς τήν άντι.μετώπισιν τών οποίων συμβάλλουν όΊ άνω τών 40 τακτικοί ετήσιοι 
δωρηταί, Θράκες καί μή, άξιοι ευχαριστιών, πρέπει δέ νά καταβληθή γενική 
προσπάθεια αΰξήσεώς των μεταξύ τών εύπορων.

Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ ’Οκτωβρίου 1965, άνεγνωρίσθη παρά 
πάντων τών συμμετασχόντων καί τών αντιπροσώπων τών επαρχιών, τό έπι
τελούμενον έ'θνικοθρησκευτικόν εργον. Τά 'Τπουργεΐα καί οί συνεργαιζόμενοι 
μεθ’ ημών ’Οργανισμοί, συνεργάται καί πολύτιμοι φίλοι, τονίζουν οτι τά συν- 
τελεύμενα είναι πραγματικόν θαύμα. Συμπέρασμα: 'Η  νίκη έπί τών μέχρι 
τοΰδε Επιτευγμάτων είναι καταφανής, ανάγκη δμως είς τό μέλλον ή νίκη αΰ
τη νά μετατραπή είς θρίαμβον. ΤΙρός τούτο απαιτείται εργασία καί πάλιν ερ
γασία. Ζωντανόν ενδιαφέρον τών Θρακών υπέρ τών πτωχών Θρακών. Στι- 
βαρά διοίκησις, άμεμπτος καί αύστηρώς ελεγχόμενη διαχείρισις, ανιδιοτέ
λεια καί ούδεμία χαριστική ενέργεια, κυρίως δέ οί ιέπί κεφαλής ευρισκόμενοι, 
προΌύμως νά συνεισφέρουν καί εξ Ιδίων των καί νά προσπαθούν διά τήν αΰ- 
ξηοιν τών τακτικών μελών καί τών δωρητών, ώς καί τών εύπορων φίλων τών 
Θρακών. ’Εάν δλα αυτά τηρηθούν, ημείς ιέγγυώμεθα διά τό μέλλον καί εχο- 
μεν τήν άξίωσιν, ή έγγύησίς μας αΰτη νά παρουσιάζη απόλυτον φερεγγυό- 
τητα.

Ή  Διεύθυνσις 
ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΘ Τ

Έ ν Άθήναις, Φεβρουάριος 1966»

(^Δημόκριτος», Ξάνθης— 60.3.1966)

ΤΟ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Ν  Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν

. «’Αξιόλογη είναι ή δράση πού παρουσιάζει τό Θρακικόν Κέντρον ’Αθη
νών στήν περιφέρεια μας. Τήν περασμένη χρονιά βράβευσε εννέα μαθητές 
τών Λυκείων, τής Τεχνικής καί Εκκλησιαστικής Σχολής Ξάνθης καί έδωσε 
δύο χιλιάδες στον κάθε μαθητή. Προικοδότησε 14 άπορα κορίτσια μέ 5 χιλ. 
στό κάθε ενα, 'επιχορήγησε μέ 3 χιλ. τά οικοτροφεία τής Τέρας Μητροπό- 
λεως καί προσέφερε στήν Οίκοκυρική Σχολή 3 χιλ. δραχμές.
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Μέ τήν 'βντολή τοΰ Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδόυ προς τόν ένταΰθα άν- 
τιπρόσωπον κ. Άριστ. Γεννάδιον και τήν τοπικήν επιτροπήν, προγραμματί
ζονται γιά τό 1966 οκτώ προικοδοτήσεις τών 5 χιλ. δραχ., εκτός άπό τήν 
περιοχή τής Σταυρούπολης, πού δημιουργήθηκε Ιδιαίτερη επιτροπή, καθώς 
έπίσης και ανάλογες βραβεύσεις αριστούχων μαθητών. Έκκρεμέΐ πρόταση 
τοΰ κ. Αντιπροσώπου καί τής Επιτροπής, πού άπηχεΐ καί τή γνώμη τοΰ κ. 
Προέδρου, δπως οί βραβεύσεις έπεκταθοΰν καί ·σέ μαθητές τών Γυμνασίων 
καί όλων τών Δημοτικών Σχολείων τοΰ Ντμοΰ Ξάνθης. Πληροφορούμαστε, 
ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες, ή πρόταση αυτή νά πραγματοποιηθή, γιατί 
άπηχεΐ καί τή γνώμη τοΰ κ. Μανουηλίδη».

«Ό  Μαχητής» Ξάνθης, 4.4.1966

Τήν περασμένη εβδομάδα, οί εκπρόσωποι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Ξάν
θης κ.κ. Γεννάδιος ’Αρίστιππος, Κυριαζής ’Ιωάννης καί Ίωαννίδης Βασί
λειος, έπεσκεφθησαν τήν Αιοίκησιν τοΰ Γηροκομείου τήν ώρα πού συνεδρίαζε, 
καί 'ένεχείρισαν εις τόν ταμίαν της κ. Αλεξίου Τηλέμαχον 4.000 δρχ. ώς 
ένίσχυσιν ε'κ μέρους τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Ό  Πρόεδρος τοΰ Γηροκομείου 
κ. Χάρης Άτματζίδης ευχαρίστησε τούς 'εκπροσώπους τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου καί παρεκάλεσεν όπως διαβιβάσουν τάς ευχαριστίας τών τροφίμων τοΰ 
'Ιδρύματος, είς τόν άκούραστον Πρόεδρον αΰτ!Γ.ΰ κ. Μανουηλίδην Φ., πρώην 
υπουργόν, διά τό ενδιαφέρον του πρός τό 'Ίδρυμα.

«Προοδευτική» Ξάνθης, 18.4.1966

Η  Δ Ρ Α Σ ΙΣ  ΤΟΤ ΘΡΑΚΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΥ

«Ή  Τοπική Επιτροπή τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τής πόλεώς μας, συνε- 
δρίασεν είς τό Νομαρχιακόν Κατάστημα υπό τήν Προεδρίαν τοΰ Νομάρχου 
κ. Διόδου. Ή  ιάνωτέρω Επιτροπή, άκούσασα τοΰ είσηγητοΰ κ. Γενναδίου, έ
λαβε τάς κατωτέρω αποφάσεις.

1) 'Υπέδειξε πρός προικοδότησιν διά <5.000 δρχ. καί διά τό έτος 1966, 
τάς κάτωθι κορασίδας, τάς ύποβαλούσας αιτήσεις, μέ πλήρη δικαιολογητικά, 
ήτοι :

α) Παρασκευήν Κ. Τσαμίδη, έκ Κυψέλης Εξοχής.
β) Γεωργίαν Ν. Νικολαΐδη, έκ Μαγγάνων.
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γ) Φανήν Δ. Γενηκομσοΰ έκ Κουτσού.
5) Ελένην Σ . Καφετζή, έκ Τοξοτών.
ε) ’Αγγελικήν Γλ Φωτεινέλη, έκ Λάγος.
στ' ) Χρυσούλαν Καραγκιόζη, έκ Γενησαίας καί αναπληρωματικήν την 

Τασοΰλαν Καραπαναγιωτίδη έξ Εύμοίρου.
Ή  τελική έγκρισις τής προικοδοτήσεως ανήκει είς τό Κέντρον, δπερ δύ- 

ναται νά υπόδειξη λήψιν νέας αποφάσεως καί πρόκρισιν ετέρων, συγκεντρω- 
νουσών περισσότερα προσόντα, λόγω απορίας κ.τ.λ.

2) Έπρότεινε δπως παρακλήθή τό Κέντρον, όπως έπιδοτήση άναλό- 
γως τής οικονομικής δυνατότητός του τά κάτωθι ευαγή Ιδρύματα τής Ξάνθης:

α) Οικοτροφεία τής Τεράς Μητροπόλειος Ξάνθης.
6) Οίκοκυρικήν Σχολήν Ξάνθης.
γ) Γηροκομεΐον Ξάνθης.
δ) Εκκλησιαστικήν Σχολήν Ξάνθης.
ε) Σύλλογον Επικουρικών Σχολικών 'Τποτραφιών.
3) Έλαβεν υπό σημείωσιν τήν παρασχεθεϊσαν πληροφορίαν υπό τοΰ 

Εΐσηγητοΰ, οτι ό Πρόεδρος κ. Μανουηλίδης μελετά τό ενδεχόμενον έπεκτά- 
σεως τών βραβεύσεων άριστευόντων απόρων μαθητών καί είς τά Δημοτικά 
Σχολεία.

4) 'Η  Επιτροπή έξέφρασε τήν ίκανοποίησίν της καί τάς θερμάς ευχα
ριστίας της διά τήν έν γένει δράσιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ιδιαιτέρως δέ 
τοΰ Προέδρου αυτού, άπό τής κατά τό έτος 1927 ίίδρύσεως τοΰ Σωματείου 
καί μέχρι σήμερον, κ. Φ. Μανουηλίδη, πρώην καί κατ’ έπανάληψιν υπουρ
γού καί διακεκριμένου Θρακός, χάρις είς τόν θερμόν πατριωτισμόν τοΰ ο
ποίου καί τήν άκάματον δραστηριότητα, έπετεύχθησαν τοσαΰτα πολύτιμα έπι- 
τεύγματα, τόσον είς τόν εκδοτικόν τομέα, οσον καί είς τόν φιλανθρωπικόν 
τοιοΰτον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.

ΤΙ χρηματοδότη σις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου είς Ξάνθην δ,ιά προικοδοτή
σεις, βραβεύσεις μαιθητών καί ενισχύσεις ευαγών Ιδρυμάτων, κατά ιμέν τό 1964 
άνήλθεν είς δρχ. 46.000, διά δέ τό 196'5 ιείς 60.000, δπερ ποσόν, κατά τάς 
προβλέψεις τοΰ κ. Προέδρου, θά διχτεθή καί κατά τό 1966, ίσως δέ καί κατά 
τι ηύξημένον».

(«Δημόκριτος». Ξάνθης— ’20.4.1966)

«ΤΟ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Ν  ΚΕΝΤΡΟΝ »

Γιά τις άγιες εορτές τοΰ Πάσχα, τό Θρακικόν Κέντρον ’Αθηνών, έθεσε 
στήν διάθεση τής Τοπικής Επιτροπής Ξάνθης, τό ποσόν τών 20.000 δρχ. 
γιά νά ιένισχυθοΰν τά ευαγή ιδρύματα τής περιφερείας μας. Σέ συνεδρίασή
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της ή επιτροπή, μέ πρόεδρον αύτής τόν Νομάρχην κ. Δίοδον καί εισηγητήν 
τόν αιρετόν Νομαρχιακόν Σύμβουλον κ. ’Αρίστιππον Γεννάδιον, αποφάσισε 
καί διέθεσε τό παραπάνω ποσόν άπό τέσσερες χιλ. δρχ. στό οίκοτροφεΐον 
Ίεράς Μητροπόλεως, στήν Οίκοκυρικήν Σχολήν, στό Σύνδεσμο· Σχολικών 
'Τποτροφιών, στήν Εκκλησιαστική Σχολή καί στό Γηροκομείο Ξάνθης.

’Επίσης ή Επιτροπή ιείδ ο ποίησε άπό τιόρα τούς κ.κ. Διευθυντές Λυ
κείων, Εκκλησιαστικής καί Τεχνικής Σχολής, δπως, μέ τή λήξη τού σχολι
κού .έτους, νά υποβάλουν τά πρακτικά τού Καθηγητικού Συλλόγου γιά τήν 
βράβευση ενός ιάπόρου καί διακριθέντος γιά τήν βαθμολογία καί τή διαγωγή 
μαθητού. Ή  επέκταση τών βραβεύσεων καί σέ αριστούχους μαθητές τών 
Γυμνασίων καί τών Δημοτικών Σχολείων1, ΐελπίζεται νά πραγματοποιηθή, άν 
έπαλη'θεύσουν οί προβλέψεις γιά τήν πραγματοποίηση τών έσό:δα>ν τού Θρα
κικού Κέντρου. Τέλος, ή Επιτροπή εκφράζει τήν Ικανοποίησή της γιά τό 
έθνικοκοινωνικό έργο τού Θρακικού Κέντρου ’Αθηνών καί επισημαίνει τό 
μεγάλο ενδιαφέρον τού Προέδρου αυτού κ. Φ. Μανουηλίδη.»

(«’•Ελεύθερη Θράκη», Ά λεξ)πόλεώς— ’21.4.1966)

Ε Π ΙΧ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε ΙΣ  Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ Τ ΡΟ Τ

«Πλέον τού τακτικού προγράμματος, ο Πρόεδρος τού Θ. Κ. κ. Φ. Μα- 
νουηλίδης, τού όποιου τό ενδιαφέρον είναι άμείωτον διά τήν Ξάνθην, άπέ- 
στειλεν είς τόν εδώ εκπρόσωπον τού Θ. Κ. κ. Α. Γεννάδιον, ποσόν 20.000 
δρχ. δι’ (επιχορηγήσεις έπ’ ευκαιρία τού Πάσχα, μετά σύμφωνον γνώμην 
καί τής Τοπικής ’Επιτροπής, 4.000 δρχ. ειις τά κάτωθι Ιδρύματα:

1) ΟΊκοτροφείον Θηλέων Ξάνθης, 2) Γηροκιομε,ίον, 3) Οίκοκυρ ικήν 
Σχολήν, 4) Εκκλησιαστικήν Σχολήν καί 5) Σύλλογον επικίουρικών σχολικών 
ύπότροφιών.

’Επίσης, άπό τόν κ. Γεννάδιον πληροφορούμεθα, δτι αί βραβεύσεις τών 
μαθητών Λυκείων θά διατηρηθούν καί διά τό 1966, (καθώς καί αί προικοδο
τήσεις).

Τό πλέον δέ εύχάριστον, δτι ό Πρόεδρος τού Κέντρου κ. Φ. Μανουηλί- 
δης άνέλαβε πρωτοβουλίαν καί φροντίζει νά έξασφαλισθή ενός τουλάχιστον 
αριστούχου μαθητού δι’ έκαστον δημοτικόν σχολείον τού Νομού ή βράβευσις 
διά ποσού άπό 500— 1.000 δρχ.

’Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ καί ή ευγνωμοσύνη όλων· μας πρός τόν 
διακεκριμένων Θράκα, πρόεδρο κ. Μανουηλίδη, καθώς καί είς τά μέλη τής 
Τοπικής Επιτροπής, ιδιαίτερα δέ είς τόν εισηγητήν αυτής, αεικίνητον καί 
άκούραστον κ. Γεννάδιον.»
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(«Ξάνθη», 21.4.1966) ,

Ε Π ΙΧ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ε ΙΣ  Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ Τ ΡΟ Τ

<(Πλέον τοΰ ταχτικού προγράμματος, ό Πρόείδρος τοΰ Θ. Κ. κ. Φ. Μα- 
νουηλίδης, τού οποίου το 'ενδιαφέρον είναι άμείωτον 'διά τήν Ξάνθην, άπέ- 
στειλε είς τον εδώ εκπρόσωπον τοΰ Θ. Κ. κ. Α. Γεννάδιον, ποσόν 20.000 
δραχμ. δι’ επιχορηγήσεις, επ’ ευκαιρία τοΰ Πάσχα, μετά σύμφωνον γνώ,μην 
κα! τής Τοπικής Επιτροπής, έκ 4.000 δρχ. είς τά κάτωθι Ιδρύματα:

1) Οίκοτροφεΐον Θηλέων Ξάνθης, 2) Γηροκομεΐον, 3) Οίκοκυρική Σχο
λή, 4) Εκκλησιαστική Σχολή και 5) Σύλλογον επικουρικών σχολικών υπο
τροφιών.

Επίσης, άπό τόν κ. Γεννάδιον πληροφαρούμεΌα, οτι αί βραβεύσεις τών 
μαθητών Λυκείων Όά διτηρηθοΰν και διά τό 1966, (καθώς και αί προικο
δοτήσεις).

Τό πλέον ιδέ εύχάριστον, δτι ό πρόεδρος τοΰ Κέντρου κ. Φ. Μανουηλί- 
δης άνέλαβε πρωτοβουλίαν και φροντίζει νά έξασφαλισθή ενός τουλάχιστον 
αριστούχου μαθητοΰ, δι’ έκαστον δημοτικόν σχολεΐον τοΰ Νομοΰ, ή βράβευ- 
σις διά ποσοΰ άπό 500— 1.000 δρχ.

’Αξίζει ενα ,μεγάλο ευχαριστώ και ή ευγνωμοσύνη ολων μας πρός τόν 
διακεκριμένον Θράκα πρόεδρον κ. Μανουηλίδη, καίθοος και είς τά μέλη τής 
τοπικής Επιτροπής, ιδιαίτερα δέ είς τόν εισηγητήν αυτής, αεικίνητον καί 
«κο'ύραστον κ. Γεννάδιον.»

(«Προοδευτική» Ξάνθης, 2.5.1906)
Ευχαριστήριον

«Ή  Διεύθυνσις τοΰ Οικοτροφείου Θηλέων Ξάνθης ευχαριστεί θερμώς 
τό Θρακικόν Κέντρον διά τήν προσφοράν τών 4.000 δρχ. ’Επίσης, τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τής Λέσχης Εμπόρων Ξάνθης γιά τήν προσφορά τών 750 
δρχ. υπέρ τών τροφίμων τοΰ 'Ιδρύματος.

Έ κ τής Διευθύνσεως».

«Ξάνθη», 26 .6 .1966

ΣΤΝ ΕΧ ΙΖΕΤΑ Ι Η Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ  
ΤΟΤ «ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ»

«Τήν παρε,λθοΰσαν Δευτέραν, εορτήν τοΰ 'Αγ. Πνεύματος, είς συγκέν- 
τρωσιν τών κατοίκων τοΰ Χωρίου Μαγγάνων και παρουσία τοΰ Σεθασμιω-
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τάτου Μητροπολίτου Ξάνθης, δστις είχε τελέσει τήν Οετ'αν λειτουργίαν, τοΰ 
εκπροσώπου τής Νομαρχίας κ. Χαλιάρα, τών Διοικητών τής Δ. X. Ξάνθης 
Ά ντ)χου κ. Καραβίτη, τής 'ΤποδιΌικήσεως X. Ξάνθης Μοιράρχου κ. ΙΙανα- 
γοπούλου, τοΰ ’Αστυνόμου Εύλάλου κα! τών κυριών των, τοΰ ΙΙροέδρου τής 
Κοινότητος κ. Μαυριδόγλου μετά τών μελών τοΰ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου και 
τοΰ Γραμματέως τής Κοινότητος κ. Παπαδοπούλου, τών 'εκπροσώπων τών 
Τοπικών Συνεταιρισμών, τής Κας τοΰ συμπολίτου 'Τφυπουργοΰ Εμπορίου 
κ. Πιαλόγλου τοΰ ’Αντιπροέδρου τής Τ.Ε.Δ.Κ. Ξάνθης κ. Τηλεμάχου ’Αλε
ξίου, άπενεμή'θη, ενώπιον πλείστων κατοίκων τοΰ χωρίου, δώρον προικός εκ 
δρχ. 5.000 είς τήν άπορον νεάνιδα Γεωργίαν Νικολαΐδου εκ μέρους τοΰ Θρα.- 
κικοΰ Κέντρου. Εντολή τοΰ Προέδρου τοΰ Θ. Κ. κ. Φιλίππου Μανουηίλιδου, ή 
έπίδοσις τοΰ 'δώρου τούτου έγένετο υπό τοΰ ιέν Ξάνθη εκπροσώπου του κ. 
Α. Γενναδίου κα! τών συνεργατών κ. κ. I. Κυριαζή, προϊσταμένου Μονοπω- 
λείων Ξάνθης κα! Β. ’Ασημομύτη, καθηγητοΰ, τοΰ πρώτου όμιλήσαντος περ! 
τών σκοπών κα! τής δράσεως τοΰ Θ. Κέντρου.

Τό απόγευμα τής Ιδίας ημέρας, παρουσία τοΰ Σ)του Μητροπολίτου 
Ξάνθης κ.κ. ’Αντωνίου, υπό τών ώς άνω εκπροσώπων τοΰ Θ. Κέντρου έπροι- 
κοδοτήθη μέ τό ποσόν τών δρχ. 5.000 και ή έκ τοΰ χωρίου Σουνίου νεάνις 
’Αντωνία Παπασιμοπούλου, ιέν παρομοία συγκεντρώσει, παρουσία τοΰ Προ
έδρου τής Κοινότητος κ. Μέλισσα, τοΰ Συμβούλου κ. Παπάζογλου κα! τοΰ 
’Αστυνόμου κ. Σελέρου, κα! τοΰ Κοινοτικοΰ Γραμματέως κα! πολλών άλλων 
κατοίκων.

'Η  προκοδότησις Όά συνεχισΌή διά τό έτος 1906 πλέον, μέ πρώτην δι
καιούχον τήν έκ τοΰ χωρίου Κυψέλη, Παρασκευήν Τσαμίδου, κα! είς πολλάς 
άλλας νεάνιδας τής περιοχής.

"Οπονς πληροφορούμεθα, εις διπλάσιον σχεδόν αριθμόν θά συνεχισθή 
κα! Ιδιά τό τρέχον έτος ή προικοδύτησις απόρων κορασίδων και ή βράβευση 
μαθητών καθώς και ή ενίσχυση διαφόρων ευαγών Ιδρυμάτων. Τοΰτο άποδει- 
κνύεται άπό τό ζωηρόν ενδιαφέρον πού δείχνει ό Πρόεδρος κ. Μανουηλίδης.»

(<ΐΞάνθη», 10.6. I960)

ΣΤΝ ΕΧ ΙΖΟ Ν ΤΑ Ι ΑΙ Θ Ε Α ΡΕ ΣΤ Ο Ι Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ  
Π Ρ Ο ΙΚ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ  ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ

Τήν παρελθούσαν Τετάρτην τό απόγευμα τής 15ης τρέχοντος μηνός, 
είς τό χωρίον Κυψέλη τής Κοινότητος ’Εξοχής, είς συγκέντρωσιν πολλών 
κατοίκων, άνδρών κα! γυναικών, τών μαθητών και διδασκάλων τοΰ αυτόθι 
Σχολείου, τών Τοπικών ’Αρχών, μεταξύ τών οποίων δ Δ)τής τοΰ Σ . X. κ.
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Ινουκουράβας, ό Πρόεδρο; τή; Κοινότητος κ. Γραμματόπουλος, Κοινοτικοί 
Σύμβουλοι καί Κρατικοί υπάλληλοι, παρουσία δέ τοΰ Σ)του Μητροπολίτου ■> 
Ξάν'Οης κ.κ. ’Αντωνίου καί τοΰ Νομάρχου κ. X. Δώδου, υπό τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου ’Αθηνών καί κατόπιν εντολής τοΰ Προέδρου τούτου, κ. Φ. Μανου
ηλίδη, ιέπεδόθη υπό εκπροσώπου τούτου καί εΐσηγητοΰ τή; τοπικής ’Επιτρο
πής Ξάνθης κ. Ά ρ . Γενναδίου, δώρον πρίαικός εκ δρχ. δ,000 είς τήν άπορον 
νεάνιδα ιέκ τοΰ χωρίου τούτου Παρασκευήν Τσαμίδου.

Ό  ώς άνω εισηγητής, δστις συνωδεύετο καί υπό τών μελών τής Τ. 
Επιτροπής κ.κ. ’Ασημομύτη Βασ., καθηγητοΰ, καί I. Κυριαζή, Προϊσταμέ
νου 'Υπηρεσίας Μονοπωλείων Ξάνθης, άνέπτυξεν ©ίς τούς συγκεντ ρωθέντας 
τούς σκοπούς καί επιδιώξεις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, έξάρας τήν προσήλωσιν 
τών Θρακών, κατά τε τό παρελθόν ώς καί τό παρόν, είς τά ιδεώδη τής φυ- 
λής, καί είς τήν Χριστιανικήν μας Θρησκείαν, ώς καί τό ήθος καί τήν cpi- 
λεργατικότητα αυτών.

Ώμίλησεν ιέν συνεχεία ό Καθηγητής κ. ’Ασημομύτης έκτενέστερον καί 
τέλος, δ Σεβασ,μιώτατος καί δ κ. Νομάρχης ©χαιρέτισαν τό πλήθος, άπευ- 
θύναντες ώραιοτάτους λόγους παραινέσεονν καί συμβουλών.

’Επί τή ευκαιρία, καί ό Γεωπόνος Δ)νσεως Γεωργίας Ξάνθης καί άρ ι
στός υπάλληλος κ. Λασκαρίδης, παρέσχεν συμβουλάς καί οδηγίας πρός τούς 
καπνοπαραγωγούς διά διάφορα ζητήματα καί ιδίως διά τήν καταπολέμησιν 
τοΰ περονοσπόρου.

Έν μέσω θερμών εκδηλώσεων, διά τό εργον τοΰ Θ. Κ., έληξεν ή ώραία 
αυτή καί συγκινητική τελετή.»

«Ελεύθερη Θράκη» 22.6.19GO.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΞΑΝΘΗΣ 
Π Ρ Ο ΙΚ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ  ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ

Τήν παρελιθοΰσαν Τετάρτην τό απόγευμα, τής 15ης τρέχοντος μηνός, 
εις τό χωρίον Κυψέλη τής Κοινότητος ’Εξοχής, είς συγκέντρωσιν πολλών 
κατοίκων, άνδρών καί γυναικών, τών μαθητών καί διδασκάλων τοΰ αυτόθι 
Σχολείου, τών Τοπικών αρχών, μεταξύ τών οποίων ό Δ)τής τοΰ Σταθμοΰ 
Χωρ)κής κ. Κουκοράβας, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Γραμμα,τόπουλος, 
Κοινοτικοί Σύμβουλοι .καί Κρατικοί υπάλληλοι, παρουσία δέ τοΰ Σ·εβ)του 
Μητροπολίτου Ξάνθης κ.κ. ’Αντωνίου καί τοΰ Νομάρχου κ. X. Δώδου, υπό 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ’Αθηνών καί κατόπιν εντολής τοΰ Προέδρου τούτου 
κ. Φ. Μανουηλίδη, έπεδόθη υπό εκπροσώπου τούτου καί εΐσηγητοΰ τής το
πικής ’Επιτροπής Ξάνθης κ. Ά ρ . Γενναδίου, δώρον προικός έκ δρχ. 5.000 
είς τήν άπορον νεάνιδα έκ τοΰ χωρίου τούτου Παρασκευήν Τσαμίδου.
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Ό  ώς άνω εισηγητής δστις έσυνοδεύετο καί υπό τών μελών τής Τ. ’Ε
πιτροπής κ. κ. ’Ασημομύτη Βασ., καθηγητοΰ καί I. Κυριαζή 'Προϊσταμένου 
Τπηρεσίας Μονοπωλείων Ξάνθης, άνέπΐυξεν είς τους συγκεντρωθέντας τους 
σκοπούς καί 'επιδιώξεις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, έξάρας τήν προσήλωσιν τών 
Θρακών, κατά τε τό παρελθόν ώς καί ήδη, είς τά ιδεώδη τής φυλής, καί είς 
τήν Χριστιανικήν μας Θρησκείαν, ώς καί τό ήθος καί τήν φιλεργατικότητα 
αυτών.

Ώμίλησεν έν συνεχεία ό Καθηγητής κ. ’Ασημομύτης έκτενέστερον καί 
τέλος ό Σεβασμιώτατος καί ό κ. Νομάρχης «χαιρέτισαν τό πλήθος άπευθύ- 
ναντες ώραιοτάτους λόγους παραινέσεων καί .συμβουλών.

Έ πί τή ευκαιρία καί ό Γεωπόνος Δ)νσεως Γεωργίας Ξάνθης καί άρι- 
στος υπάλληλος κ. Λασκαρίδης, παρέσχεν συμβουλάς καί οδηγίας πρός τούς 
καπνοπαραγωγούς διά διάφορα ζητήματα καί ίδίως διά τήν καταπελέμησιν τοΰ 
περονοσπόρου.

Έ ν μέσω θερμών εκδηλώσεων, διά τό έργον τοΰ Θ. Κ. εληξεν ή ωραία 
αυτή καί συγκινητική τελετή».

«ΙΊροσφυγικύς Κόσμος» 26:6.1966.

II  Λ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ  ΤΟΤ «ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ»

«Ή  έφημερίς μας έχει κατ’ έπανάληψιν ευχαρίστως καταχωρήσει είς τάς 
στήλας της δημοσιεύματα, άφορώντα τήν έκδοΐΐκήν καί φιλανθρωπικήν δρά- 
σιν τοΰ παλαιμάχου Σωματείου «Θρακικόν Κέντρον».

Καθ’ ά πληροφορούμεθα, ή Όργάνωσις αΰτη τών Θρακών, έχει μέχρι, 
στιγμής διαθέσει διά τήν διετή περίοδον τοΰ 19G8— 19.64, είς τόν εκδοτικόν 
καί τόν τομέα εύποιΐας, τό ποσόν τών δρχ. 500.000 περίπου, κατά ούσιαστι- 
κάς δέ προβλέψεις, διά τήν διανυομένην περίοδον τοΰ 196.5-—1966, έχει προ
γραμματίσει οί ώς άνω σκοποί νά επιτύχουν τήν διάθεσιν ποσοΰ δρχ. 800.000 
περίπου.

’Αξίζει ενα μεγάλο εύγε είς τούς άποτελοΰντας τήν Διοίκησιν τοΰ Σω 
ματείου τούτου καί ιδία είς τόν άκάματον Πρόεδρόν ιτου κ. Φ. Μανουηλίδην, 
έπί τριακονταετίαν βουλευτήν καί κατ’ έπανάληψιν υπουργόν, δστις μοχθεί 
πρός έστω καί μερικήν άνακούφισιν τών πτωχών άκριτικών πληθυσμών τής 
Βορ. Ελλάδος. Είς προσεχή ευκαιρίαν Οά παραθέσουμε ν κείμενα δευιτέρας δη- 
μοσιευσεως τΐ:ΰ ’Εθνικού Κήρυκος Ν. Τόρκης καί έπαρχιακέον εφημερίδων 
άναφερόμενα είς τήν έν λόγφ εθνικήν καί κοινωνικήν δράσιν.

Πλήρη εικόνα τής λειτουργίας καί τών έπιδιώξεων τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου δίδει τό Σύγγραμά του τά «Θρακικά», δπερ έκυκλοφόρησε, διά δαπάνης 
πλέον τοΰ ένάμισυ εκατομμυρίου δραχμών, 39 τόμους τών '300 καί άνω σε
λίδων. ’Ήδη, υπό έκτύπωσιν εύρίσκεται καί ό τεσσαρακοστός τόμος, οστις
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πλήν τής ένδιαφερούσης γενικώς ύλης του, περιλαμβάνει καί ανέκδοτον ερ
γασίαν λίαν (επίκαιρον «Τά G.2 χρόνια του Έλληνικοΰ Τύπου στήν Αμερικήν»,' 
υπό τοΰ αειμνήστου Πρωθιερέως Δημητρίου Καλλίμαχου».

Ή εφημερίς Άλεξ/πόλεως «Ελεύθερη Θράκη» τής 23.6.1966 έδηιμο- 
σίιευσε τ άκάτωθι, σχετιικώς ιμέ τήν άνακήρυξιν, τού Προέδρου Ρ'οΰ Θρακ ικοϋ 
Κέντρου κ. Φ. Μανουήλί'δου, ώς Επιτίμου Δημότου τής Σαμοθράκης:

«ΤΙΜ ΗΤΙΚΑΙ Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ

Τό Κοινοτικόν Συμβούλυαν Σαμοθράκης (διά τής ΰπ’ άριθ. 3/16/1.5.1966 
άποφάσεώς του κυρωθείσης διά τής ΰπ’ άριθ. 2ι2052/17.ι5.1966 τοιαύτης τής 
Νομαρχίας "Εβρου, άνεκήρυξεν επίτιμον Δημότην τής Κοινότητος τόν κ. Φί
λιππον Μανουηλίδην τ. 'Τπουργόν— Βουλευτήν "Εβρου καί Πρόεδρε ν τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών, είς έκτίμησιν τών υπό τούτου πρασφερ'θεισών 
υπηρεσιών του πρός τήν Σαμοθράκην παλαιότερον καί σήμερον».

,Παραθέτομιεν έν συνεχεία, έγγραφον τού Προέδρου τής Κοινότητας Σα
μοθράκης, έγγραφον τής Νομαρχίας "Εβρου, πρακτικόν τοΰ Κοινοτικού 
Συμβουλίου Σαμοθράκης, ώς και άπάντησιιν τοΰ ήμετέρΟυ Προέδρου κ. Φ. 
Μανουηλίδου ιέπΐ τή ανακηρυξει· του ώς Έτπιίτ'ίμου Δημότου τής έν λόγω Κοι- 
νότητος.

Έ πίαης έγγραφον μετά πρακτικού τού Συλλόγου 'Γονέων καί 'Κηδεμό
νων Σαμοθράκης, καθώς καί άπάντηαιν τοΰ κ. Μανουήλίΐδου, επί τή Διακη
ρύξει του ώς ’Επιτίμου Προέδρου τοΰ Συλλόγου.

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΝΟΣ
ΙΙρόεδρμς Κοινότητας Σαμοθράκης

Έ ν Σαμοθράκη τή 12.6.1966
Άξιότιιμον
κ. Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Ν  ΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗΝ 
τ. 'Τπουργόν
Πρόεδρον θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών

’Αθήνας
«Σεβαστέ ιμσι κ. Πρόεδρε,

Πάντοτε είχον τήν επιθυμίαν νά σάς γράψω καί νά σάς ευχαριστήσω, 
ώς Πρόεδρος τής Κοινότητος τοΰ νησιοΰ ιμας, διά τό ενδιαφέρον σας πρός 
αυτό, δπως τό άντελήψθην παλαιότερα, αλλά καί σήμερον, ώς ,μέλος τής Διοικ. 
Επιτροπής τοΰ Θρακικοΰ μας Κέντρου.

Πιστεύω δτι ή άναγνώρισις, διά προσφερθείσας υπηρεσίας, είναι εύλο
γον νά συγκινη καί νά ίκανοποιή τόν άνθριοπον, πολυ περισσότερον έναν πο
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λιτικόν. ’Έτσι έπίστευον οτι ·είς τήν -μακράν -διαδρομήν τής (δημοσίας ζωής <κχς 
καί είς τάς σχέσεις σας ιμέ τό νησί μας, οσον καί άν από τής .πλευράς τούτου, 
κατά τήν γνώμην μου, δέν είχε καταβληΟή τότε ή δέουσα προσπάθεια άξιο- 
λογήαεως τοΰ ένδιαφέροντός σας καί τού κύρους σας πρός αυτό, έπεβάλλετο 
ανάλογος άνταπόκρισις έκ μέρους τού νησιού μας πρός τό εργον σας. Καί 
ήτο διακαής επιθυμία μου ή συμπλήρωσις, εστω καί αργά, τού κενού τό ό
ποιον είχε δημιουργήσει ή παράλειψις αΰτη.

Σήμερον εύρίσκομαι είς τήν εύχάριστον θέσιν νά σάς υποβάλω άντί- 
γραφον τής ΰπ’ άριθ. 3/16/1.5.1900 άποφάσεως τού Κοινοτικού Συμβου
λίου καί τής ΰπ’ άρι'θ. 22052/17.5.19.00 εγκριτικής τοιαύτης τής Νομαρ
χίας Έβρου, διά τών οποίων άνε.κηρύχθητε επίτιμος δ η μ ό τ η ς  τής (Κοι
νότητάς μας. Χαίρω διότι έπί τών ημερών μου τιμάσθε όπως θά έπρεπε κατά 
τό παρελθόν καί σάς παρακαλώ νά μου έπιτρέψητε, διά τής παρουσης, νά 
έκφράσω πρός τούτο τάς θερμάς ευχαριστίας εμού καί τού περί εμέ Κοινο
τικού Συμβουλίου, εντολή τού όποιου ενεργώ έν προκειμένη), διά τήν αγάπην 
σας πρός τό νησί μας.

Μετά σεβασμού 
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΝΟΣ»

Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜ ΑΡΧΙΑ Ε Β ΡΟ Τ  
Τμήμα Τοπικής Αύτοδιοικήσεως 
Ά ριθ. ΙΙρωτ. 22052.

Έν Άλέξανδρουπόλει τή 17.5.1966

Περίληψις: «Έπικύρωσις τής ύπ’ άριθ. 1ι6)ϊ9'66 άποφάσεως».
ΙΙρός τόν κ. Πρόεδρον τής Κοινότητος Σαμοθράκης 

Λαβόντες ΰπ’ δψιν 1) τήν ΰπ’ άριθ. 1'249 έ. έ. ΰμετέραν αναφοράν καί
2) τάς διατάξεις τού άρθρου 124 τού Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος, 
άνακουνούμεν ΰμιν οτι νομίμως έλήφθη ή διά τής ανωτέρω αναφοράς υμών 
ΰποβληθεϊσα ύπ’ άριθ. 16)1.5.1966 άπόφασις τού Κοινοτικού Συμβουλίου, 
περί άνακηρύξεως ώς επιτίμου δημότου τού κ. Φιλίππου Μανουηλίδη, τέως 
'Τπουργού καί Βουλευτού.

Εντολή Νομάρχου 
Ό  Διευθυντής 

Δ. Π ΑΠ Α Κ Ο Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Τ
’Ακριβές άντίγραφον 
Έ ν Σαμοθράκη τή 28.5.1966 

Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητος 
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΝΟΣ
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’Απόσπασμα έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 3 πρακτικού τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου 
Σ αμοΟ ράκης τής: 1J5.19ι6G

Έ ν Σαμοθράκη σήμερον τήν Ιην τοΰ μηνός Μαίου τοΰ έτους 1966 η
μέραν Κυριακήν καί ώραν 3ην μ.μ. έν τώ Γράφε ίω τής Κοινότητος, συνήλθεν 
το Κοινοτικόν Συμβούλιον είς συνεδρίασιν κατόπιν τής ιάπό 27.4.19GG W  
άριθ. 1183 προσκλήσεως χοΰ .Προέδρου αύτοΰ πρός συζήτησιν τών έν τή ή- 
μερησία διατάξει θεμάτων παρόντων μελών αύτοΰ τών 1) Μιχαήλ Γ. Χανοΰ, 
2) Βασιλ. Βασδέκη, 3) Άνδρ. Λεληγιάννη, 4) Άθαν. Καλακίκου, 5) Έμ. 
Μαυροιμμάτη, 6) Παναγ. Κάβουρα, απάντων δέ τών 1) 5Ιωάν. Γεωργίου, 
2) Χρ. Παππά κα.ί 3) Χρυσ. Σαράι\'του.

Έπιτευχθείσης οΰτω νομίμου απαρτίας σνμκρώνως πρός τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρου 93 τοΰ Ν.Λ. 2888)54 «περί Κυρώσεως Δημοτικού καί Κοινοτι
κού Κωδικός», διά τής συμμετοχής τής απολύτου πλειοψηφίας τοΰ νομίμου 
αριθμού τών μελών αύτοΰ, ιμετά τήν άνάγνωσιν τών πρακτικών τής προηγου- 
μένης συνεδριάσεως, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον εισέρχεται είς τήν συζήτη- 
σιν τών Θεμάτων τής ημερήσιας διατάξεως, ώς κάτωθι:

Α Π Ο Φ Α ΣΙΣ  Τ Π ’ Α ΡΙΘ . 16.
Άνακήρυξις επιτίμου δημότου τοΰ Φιλίππου Μανουηλίδη 

τέως Βουλευτοΰ καί 'Τπου.ργοΰ.
Ό  ΙΙρόεδρος τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου θέτει ύπ’ οψ-ει τών μελών 

τούτου δτι ό κ. Φίλιππος Μανουηλιδης τ. Βουλευτής "Εβρου καί 'Τπίοιυργός, 
έπί σειράν ετών, κατά τό ιμακρόν διάστημα τής δημοσίας ζωής του, περιέ
βαλε τήν νήσον μας, ώς γνωστόν, μέ αγάπην καί επέδειξεν .έντονον ενδιαφέ
ρον διά τήν, κατά τό δυνατόν τής εποχής εκείνης, έκτέλιεσιν μεγάλων κοινω
φελών -έργων διά τών όποιων ή Σαμοθράκη είχε είσέλθη είς τό πρώτον στά- 
διον άναπτύξεως.

’Ήδη καί πάλιν δ ώς άνω, ώς Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρ-ου Α θ η 
νών, άπεδείχθη ή βάσις τής προσφοράς τοΰ Σωματείου τούτου είς οΐκονο- 
μικάς παροχάς πρός τήν νήσον μας διά τοΰ τομέως- εύποιΐας καί κοινωνικής 
άντιλήψεως συντελών άναλόγως είς τήν άνοδον τοΰ μορφωτικού κλπ. επι
πέδου τών κατοίκων.

Ή  Κοινότης εκτιμώσα τάς υπηρεσίας άτινας προσέφερεν, ό ώς άνω, 
πρός τήν νήσον μας παλαιότερον καί -σήμερον καί άνταποκρινομένη πρός τό 
δημόσιον αίσθημα τών κατοίκων της, πιστεύει δτι επιβάλλεται ή έκδήλωσις 
άναλόγου εκτίμησε ως παρά τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου καί έκάλεσε τοΰτο 
δπως αποφασ-ίση σχετικώς.

Τό Συμβούλιαν ιμετά διαλογικήν συζήτησιν καί λαβόν ύπ’ όψει τάς δια
τάξεις τών άρθρων 85, 88, 91 καί 94 τοΰ ΚΔΚΝ, ώς καί τά υπό τοΰ Προέ
δρου έκτεθέντα περί τών οποίων εχει ιδίαν άντίληψιν καί δτι αποτελεί ηθι
κόν θέμα διά τήν Κοινότητα ή αναγνώρισις πάντων τούτων,
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’Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ά  λ1 α κ η ρ υ σ σ ε ι έπίτιιμΙΟίν δ η ίμ ό τ  η ν .τής Κοινότητας Σαμοθρά
κης τόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην κάτοικον ’Αθηνών καί τέως Βουλευτήν 'Έ 
βρου καί Υπουργόν ,καιί Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών, είς έκ- 
τίμησίΛ' τών, υπό τούτου, προσφερθεισών υπηρεσιών πρός τήν νήσον παλαιό- 
τερον καί σήμερον, ώς έν τώ ίστορικφ τής παρουσης άναφέρεται.

'Ορίζει όπως:
1) Ή  φωτογραφία τούτου άναιρτηθή είς τό Κοινοτικόν Κατάστημα.
2) 'Ό πω ς άποσταλή είς τούτον «ντΐγραφον τής παρούσης καί τοιούτον 

τής Νομαρχιακής έγκρίσεως καί
8) Περίληψις τής παρούσης δημοσιευθή διά τού ’Επαρχιακού Τύπου 

καί τού τοιούτου Τοπικής Αύταδιοικήσεως.
Ή  παρούσα άπόφασις ελαβεν αύξαντα αριθμόν 3/16/1966.
Έξαντληθέντων τών θεμάτων τής ημερησίας διατάξεως λύεται ή συ

νεδρίασές.
Έ φ ’ ώ συνετάγη τό παρόν καί υπογράφεται ώς έπεται.

Ό  Πρόεδρος Τά Μέλη
ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΝΟΣ (Τπαγραφαί)

’Ακριβές άντίγ.ραφον 
Ό  Πρόεδρος τού Συμβουλίου 

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΝΟΣ

182G. 27η ’Ιουνίου 1966
Άξιότιμον κ. Μιχαήλ Χανόν ’Ιατρόν 
Πρόεδρον τής Κοινότητος Σαμοθράκης

είς Σαμαθράκην

Φίλε Ινε Πρόεδρε,
Μού εΐναι δύσκολον, άλλά καί επιθυμητόν νά άπαντήσω κατ’ αξίαν είς 

τούς επαινετικούς καί φιλόφρονας λόγους, μέ τούς οποίους συνοδεύετε τό τι
μητικόν δι’ εμέ ψήφισμα τής Κοινότητος Σαμοθράκης καί τής παμψηφίας 
τών αξιότιμων αυτού μελών, διά τής άπό 12 τρέχ. ύμετέρας επιστολής.

''Τστερον άπό τόσα έτη επανέρχονται είς τήν μνήμην μου ζωη,ραί ανα
μνήσεις, συνδεόμεναι ιμέ τό πρώτον ταξείδιόν μου είς Σαμοθράκη ν, έν τή 
ίδιότητί μου ώς Βουλευτού 'Έβρου. Έγνώρισα τότε διά πρώτην φοράν τό 
ώραϊον νησί σας, πατρίδα τού γλυπτού μεγαλουργήματος τής Νίκης τής Σ α
μοθράκης καί τών Καβειρίων Μυστηρίων, κατάφυτον άπό έλαιόδενδρα καί 
άλλην πλουσίαν βλάστησιν, μέ τάς ιαματικός πηγάς καί μέ τούς πτωχούς μεν 
άλλά φιλοπονους κατοίκους του, δλα αυτά δέ έν άντιθέσει πρός τήν έγκλημα-
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τικήν εγκατάλειψη' και τήν άνευ καν συγκοινωνίας νησιωτικήν αυτήν εσχα
τιάν τοΰ Νομοΰ Έβρου. (Κατά τήν έκ’ ώμων άποβίβασίν ιμου υπό δύο κα
λών φίλων τοΰ λΐιμένος, ήκούσθη ό έτερος ψυθιρ-ίζων: «νά τον βουτήξουμε 
στή θάλασσα γιά νά γίνη τό ταχύτερε/ν' ή σκάλα;»). Ή  εύγενής έκδήλωσις 
τοΰ Κοινοτικοΰ σας Συμβουλίου μοΰ έ,δημιούργησε βαθυτάτην έντύπωσιν καί 
ζωηράν συγκίνησιν. Άτυχώς, ελέγχων τόν εαυτόν μου, ευρίσκω δτι δέν έ
καμα όσα έπρεπε κατά τήν εποχήν τής βουλευτικής μου θητείας. Αί κρατι
κοί δμως τότε περιστάσεις ήσαν λίαν στενόχο^ροι, δέν έχορηγοΰντο μέ τήν 
αυτήν ευκολίαν πιστώσεις καί εκατομμύρια δπως σήμεροιν, έστω καί μέ δά
νεια, παρά τήν οικονομικήν χρεωκοπίαν, ήτις μάς ήπείλησεν εσχάτως. ’Ανα
γνωρίζω συνεπώς οτι δέν έκαμα είς τό παρελθόν, είς τό ακέραιον τό καθή
κον μου απέναντι τής νήσου σας, ’ίσως διότι, ώς κατ’ έπανάληψιν ’Τπουργός 
ήμην υποχρεωμένος νά ασχολούμαι μέ τά γενικώτερα τής Χώρας ζητήματα. 
Είναι .ευτύχημα οτι τώρα πού άπό ετών άπεσύρθην τής ενεργού πολιτικής 
-κατορθώνω διά τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ούτινος άπό 40ετίας είμαι μόνιμος 
Πρόεδρος, νά Ιέπανορθώνω, έν μέρει έστω, τάς υποχρεώσεις μου, έκ τών ο
ποίων, είς μέν τόν εκδοτικόν ιτομέα περιελάβαμεν είς αρκετούς Τόμιηυς τών 
«Θρακικών» περί Σαμοθράκης, ιδία δέ περί Καβειρίων, ήδη δέ άπό πεντα
ετίας ασχολούμαι μέ τόν τομέα -φιλανθρωπίας καί έχω επιτύχει νά αυξήσω 
τάς χορηγίας τοΰ Σωματείου μας ιείς τό πολλαπλάσιον διά τάς έφετεινάς 
χορηγίας.

.Μέ τά ολίγα αυτά επιθυμώ νά σάς διαβεβαιώσω δτι ή άνάμνησις τής 
πυροβόλου καί έκ φιλότιμων κατοίκων, αρίστων δέ πατριωτών νήσου σας, 
θά μοΰ είναι πάντοτε ζωηρότατη. Έ φ ’ οσον δέ Οά εύρίσκωιμαι έν τή ζωή καί 
θά διαθέτου τήν σημερινήν έπάρ,κειαν μέσων, πρέπει νά είσθε δλοι σας πεπει
σμένοι οτι δέν 'θά λησμονήσω τάς κατ’ ανάγκην παραλείψεις τοΰ παρελθόν
τος καί θά καταβάλλω πάσαν προσπάθειαν ίνα μέ δλας μου τάς δυνάμεις 
φανώ χρήσιμος είς τήν νήσον σας, ήτις εμφανίζει άπό δλας τάς έλληνικάς 
νήσους, ίσως καί λόγω τής τοποθετήσεώς της, τήν με ίζανα, είς βάρος τοΰ 
τόπαυ, έγκατάλειψι-ν.

Μέ τήν διαβεβαίωσιν αυτήν παρακαλώ υμάς, κ. Πρόεδρε, καί τά λοιπά 
μέλη τοΰ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου, καθώς καί δλους τούς συμπατριώτας Σα- 
μόθρακας, νά δεχθήτε τάς θε.ρμάς ιμου ευχαριστίας διά τήν άνακήρυξίν μου 
ώς Επιτίμου Δημότου τής Κοινότητάς σας, είς ήν εύχομαι όπως επί τών 
ημερών σας επιτυχή άνωτέραν ευημερίαν καί πρόοδον.

Διατελώ μετά φιλικωτάτων χαιρετισμών καί ιδιαιτέρας έκτιμήσεως,

(Τ π . Φ. Μ Α Ν Ο ΤΗ Λ ΙΔΗ Σ)

Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου— τ. Βουλευτής καί Τπουργός
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ΣΤΑΛΟΓΌ Σ 
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΓΤΜ Ν Α ΣΙΟ Τ ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗΣ
ΆριΌ. πρωτ. 24. Έν Σαμοθράκη τη 80 Μα/ίου I960

ΙΙρός: τόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην 
Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ’Αθηνών 
τέως Βουλευτήν καί 'Τπουργόν,

Είς Αθήνας
Λαμβάναμεν τήν τιμήν νά πέμψωμεν ΰ,μίν συνημμένος, απόσπασμα τοΰ 

ύπ’ άριθ. 7/1.5.1966 πρακτικού συνεδριάισίεως Διοικητικού Συμβουλίου ταυ 
Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων Γυμνασίου Σαμοθράκης είς ελάχιστον δείγμα 
έκτιμήσιεως τών πρός τήν μαίθητιώσαν νεολαίαν τής νήσου μας ΰπηρ&όιών σας 
καί νά παρακαλέσωιμεν διά τήν αποστολήν άναλόγου φωτογραφίας Σας διά 
τά περαιτέρω.

Μετά τιμής
Ό  Πρόεδρος 'Ο Γεν. Γραμματεύς

ΠΑΝ ΑΓΙΩ ΤΗΣ ΓΙΑ Ν  Ν ΕΛΟΣ Η Α ΙΑ Σ ΨΑΘΑΣ
(Ίερεύς)

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  άριθ. 7.

Συνε'δριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
Γονέων καί Κηδεμόνων Γυμνασίου Σαμοθράκης

Έν Σαμοθράκη καί έν τώ κεντρικω ίδιδακτηρίω τοΰ Γυμνασίου, (σήμε
ρον τήν Ιην ιτοΰ μηνός Μαίου 1966 έτους, ημέραν Κυριακήν καί ώραν 5η> 
μ.μ. τή προσκλήσει τοΰ Προέδρου καί Γεν. Γραμματέως συνήλθον τά μέλη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ ώς άνω Συλλόγου είς 'συνεδρίαν, πρός συ- 
ζήτησιν καί λήψιν άποφάσεως έπί τών κάτωθι θεμάτων:

Ιον.............................
2ον. Έκφρασις ευχαριστιών είς Θρακικόν Κέντρον ’Αθηνών καί ανα

κήρυξες τοΰ Προέδρου αύτοΰ κ. Φιλίππου Μανουηλίδη είς επίτιμον Πρόε
δρον τοΰ Συλλόγου μας.

8ον.............................
4 ον.............................
5αν...................
Παρέστησαν: Οί 1) Παναγιώτης Γιαννέλος (ίερεύς) Πρόεδρος, 2) Ή - 

λίας Ψαθάς, Γεν. Γραμματεύς, 3) Λαζανδρέας Εύάγγε.λος, Ταμίας καί 
4) Ταρτανής Γεώργιος, 5) Συκάς Γεώργιος, 6) Παπανικολάου Βασίλειος, 
7) Μπουντορέλης Θεολόγος, 7) Χαλκιάς Δούκας, μέλη.
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Οΰτω 1ν απαρτία .ευρισκομένου του Συμβουλίου κα! υπό τήν προεδρίαν 
του Προέδρου αύτοΰ, Παναγ. Γιαννέλου (ιερέως), εισέρχεται είς τήν συζή-' 
τησιν τών κατά σειράν θεμάτων:

Θέμα Ιον......................
Θέμα 2ον. Έ π! τοΰ 2ου «θέματος ό Πρόεδρος είσηγούμενος εκθέτει είς 

τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τά κάτωθι:
'Ως γνωστόν άπό τοΰ έτους 1964 ισυνιεστήθη. ιείς τήν νήσον ίμιας τοπική 

’Επιτροπή τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών. Πρόεδρος τοΰ Σωματείου τού
του είναι ό γνωστός είς όλους μας ,κ. Φίλιππος Μανουηλίδης διατελέσας έπ! 
σειράν ιέτών Βουλευτής 'Έβρου κα! 'Τπουργός.

Ό  «σύλλογός μας γνωρίζει ότι ό ώς άνω δέν παρέλειψεν ευκαιρίαν έκδη- 
λώσεως θερμοτάτου ενδιαφέροντος 'διά τήν νήσον μας παλαιότερον κα! σή
μερον. Ή δη  υπό τήν ανωτέρω ιδιότητά τίοιυ ώς Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου άπεδιείχιθη πολύτιμος συμπαραστάτης της Σαμοθράκης και διιά τών 
ευνοϊκών εισηγήσεων του συνετέλεαεν είς τήν παροχήν άναλόγου αριθμού βρα
βεύσεων τοΰ Σωματείου τούτου πρός τούς αποφοίτους τοΰ Γυμνασίου—Λυ
κείου τής νήσου· μας, οί όποιοι προέρχονται άπό πτωχάς οικογένειας άγρα- 
τών .καί εργατών. Διά τήν βράβευσιν τούτων τοΰ τομέως εύποιιίας, ό όποιος 
ιδιαιτέρως χαρακτηρίζω τό Εθνικόν κα! Κοινωνικόν εργον τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου διά τόν εκπολιτισμόν τής Θράκης μας, πραεκλήθη τό ενδιαφέρον 
διακρίσεως μεταξύ τών μαιθητών κα! κατέστη έντονωτέρα ή εφεσις τούτων 
πρός μάθησιν.

Φρονοήμεν ότι ο Σύλλογός μας δέν πρέπει νά μείνη αδιάφορος πρός τό 
άθορύβως συντελεσθέν εργον τοΰ κ. Μανουηλίδη. κα! ότι είναι απαραίτητον 
όπως ιέκφράσωμεν πρός αυτόν τά ιαίσΟήματα τών μελών τοΰ Συλλόγου μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου άκοΰσαν πάντα τά ανωτέρω, 
καί μετά διαλογικήν 'συζήτησιν κατά τήν οποίαν όμοφώνως άνεγνωρίσθη ή 
πολύπλευρος προσφορά υπηρεσιών τοΰ κ. Μανουηλίδη διά τήν άνέγερσιν σχο
λικών κτιρίων κατά τό παρελθόν καί διά τήν ένίσχυσιν τών πτωχών βραβευια- 
μένων μαθητών τής νήσου,

’Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Άνακηρύσσει τόν κ. Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Ν  ΜΑΝΟΤΗΛΙΔΗΝ τέως Βουλευτήν 
'Έβρου κα! 'Τπουργόν κάτοικον ’Αθηνών κα! Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου ’Αθηνών, «ΕΠΙΤΙΜ ΟΝ Π ΡΟ ΕΔΡΟ Ν », τοΰ Συλλόγου, ώς έλάχιστον 
δείγμα έκτιμήσεως τών υπηρεσιών του διά τών όποιων, παλαιότερον κα! σή
μερον, συνετέλεσεν είς τήν θειλτίωσιν τών συνθηκών άναπτύξιεως τοΰ μορφω- 
τικοΰ .επιπέδου τής μαθητιώσης νεολαίας Σαμοθράκης κα! ορίζει όπως ή φωτο
γραφία Του άναρτηθή είς τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου. Άντίγραφον τής πα-

17
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ρούσης άποσταλή ιείς τούτον καί διερμηνευθή προς αυτόν ή έκφρασις τών 
θερμών ευχαριστιών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 3ον  ..............
Θέμα 4ον............. ...............
Θέμα 5ον.............................
Έ φ ’ ώ συνετάχΟη τό παρόν πρακτικόν καί υπογράφεται ώς έπεται:

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεΰς
ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ Γ Ι ANN ΕΛΟΣ Η Α ΙΑ Σ ΨΑΘΑΣ

Τά Μέλη: Ε. Ααΐζανδρέας, Γ. Ταρτανής, Γ. Συκάς, Β. Παπανικολάου,
Θ. Μπαυντορέλης, Δ. Χαλκιάς.

Ακριβές άπόσπασιμα 
Έ ν Σαμοθράκη τη 30 Μαΐου 1966

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεΰς
ΠΑΝ ΑΓΙΩ ΤΗΣ ΓΙΑ Ν Ν ΕΛ Ο Σ Η Α ΙΑ Σ ΨΑΘΑΣ

1813. 7η ’Ιουνίου 1966
Πρός τόν Σύλλογον Γονέων καί Κηδεμόνων 
Γυμνασίου Σαμοθράκης

Εις Σαμοθρόκην
Κυρ ιέ Πρόεδρε,

Έλάβαμεν τήν επιστολήν σας άπό 30.6.1.9&6 μετά τοΰ συνημμένου πρα- 
κτικοΰ καί παρακαλοΰμεν νά δ&χΌήτε τόσον υμείς δσον καί τό Διοικητικόν 
σας Συμ&ούλιαν, τάς θερμός μας (ευχαριστίας διά τήν άνακήρυξιν τοΰ ήμε- 
τέρίσυ Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδου ιός επιτίμου μέλους τοΰ καθ’ υμάς Σ ω 
ματείου.

Ό  κ. Μανουηλίδης λέγει δτι μέ τήν πτωχήν καί άνευ συγκοινωνιών εγ- 
καταλελειμένην ώραίαν νήσον /σας Σαμοθρόκην, τόν συνδέουν παλαιοί δεσμοί 
φιλίας καί συνεργασίας καί πρέπει νά είσθε βέβαιοι δτι πάσα εΰγενής έκδή- 
ιλωσίς σας τόν ισυγκινεΐ καί ενισχύει τάς προσπάθειας του, είς τό νά βοηθή 
τήν νήσον σας, έν τώ μέτρο) τών οικονομικών δυνατοτήτων τοΰ Θ. Κέντρου.

Ταΰτα έλπίζομιεν νά πληροφαρήσθε καί παρά τής τοπικής σας έπιτρο- 
πής, διά τής οποίας προγραμματίζονται καί έγκρίνονται δλα τά θέματα τά 
άφορώντα τήν Σαμοθρόκην.

’Επί ταύτοις,
Διατελοΰμεν μετά τιμής 

('Τπ. Φ. Μ ΑΝΟ ΤΗΑΙΔΗΣ)
Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Α) Έξεδόθησαν καί έκυκλοφόρησαν οί 38ος καί 39ος 
Τόμοι τοΰ Συγγράμματος τά «Θρακικά»

Β) ’Ήδη έπίκειται ή κυκλοφορία καί τοΰ 40οΰ Τόμου.
’Ήτοι τρία βιβλία δαπάνης δρχ. 120.000

Γ) Άνετυπώθησαν διά φωτογραφήσεως 8 έξαντλη- 
θέντες Τόμοι έκ της σειράς τών «Θρακι
κών» δρχ. 120.000

Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Κ Ο Σ  Τ Ο Μ Ε Ι Σ  
Α) Ά πό τοΰ 1963 μέχρι τέλους 1964 τό Θρακικόν 

Κέντρον διέθεσε δι’ εργα εύποιΐας ήτοι προικοδο
τήσεις, βραβεύσεις καί διαφόρους άλλας φιλάν- 
θρωπικάς ένισχύσεις τό ποσόν τών δρχ. 377.500

Β) Ά πό τοΰ 1965 μέχρις Αύγουστου 1966 διετέθη 
διά τάς άνω περιπτώσεις εύποιΐας τό ποσόν 
τών δρχ. 317.500

Σύνολον δρχ. 935.000

’Ήτοι διετέθη μέχρι τοΰδε, άπό τοΰ 1963, διά τόν εκδοτικόν καί 
φιλανθρωπικόν τομέα τό ποσόν τών δρχ. 935.000, αί προβλέψεις μας 
δέ διά τήν τρέχουσαν διετίαν 1965— 1966, παρά τάς γενικάς κρατικάς 
δυσχερείας, βάσει θετικών εξασφαλισθέντων δεδομένων, είναι δτι, αί χο- 
ρηγίαι αδται θά διπλασιασθοΰν κατά τήν διανυομένην διετίαν, δι5 άμ- 
φοτέρους τούς τομείς εκδοτικόν καί φιλανθρωπικόν.

Ή  τοιαύτη έν γένει δράσις τοΰ Σωματείου εχει προγραμματισθή 
ίνα συνεχισθή καί είς τό μέλλον.

Τά μέλη τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ανέρχονται μέχρι τοΰδε είς 720 
τόν άριθμόν, μέ συνεχιζομένας καθημερινώς νέας έγγραφάς.

Έ κ  τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
Άθήναι Αύγουστος 1966

«Έν Άθήναις τή 10 Φεβρουάριου 1966

Α ' ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ

Πρός τάς Τοπικάς Έπαρχιακάς Επίτροπός , - ,
διά τών επικεφαλής έ,κάστης Εισηγητών

Έ πί τή ένάρξει τοΰ νέ-ου έτους 1966 «πευθυνομεν πρός άπαντα τά έν
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Άθήναις ιμέλη και τά τών ’Επαρχιακών Επιτροπών, εγκαρδίους εύχάς υπέρ 
υγείας και εύαδόσεως τοΰ κοινού ιμας έργου.

Προτάσσοιμεν μίαν σύντομον άνακεφαλαίωσιν άπό της ίδρύσεως μέχρι 
σήμερον, ινα ιμή λησμονήται κατά ποιον τρόπον ήνδ,ρώθη καί άνήλθεν είς τήν 
σημερινήν του περιωπή ν τό Θρακικόν Κέντρον.

'Ως είς τήν τελευταίαν λογοδοσίαν, δημοσιευομένην είς τόν 39ον Τόμον 
τών «Θρακικών», άναφέρεται, ευάριθμοι συμπολϊται, θερμαινόμενοι από τήν 
αγάπην των πρός τήν πατρίδα μας Θράκην, διά συνεχούς καί ακαταπόνητου 
εργασίας, άνευ ίθορύβου καί αύτοδιαφημίσεων, δαπανώντες καί έξ ιδίων ιμέ 
τό πασίγνωστον κΰρος καί τήν άνωτερότητά των, επέτυχον νά ψθάσουν ιείς 
τά 'σημερινά επιτεύγματα άναγνωρισθέντα παιηγυρικώς κατά τήν Γενικήν 
μας Συνέλευσιν. Ό  αρχικός έκδοτ.ικός σκοπός τοΰ Συγγράμματος μας τά 
«Θρακικά» δχι μόνον παρά πάσαν προσδοκίαν, διά τής κυκλοφορίας 40 Τό
μων καί σημαννικωτάτης δαπάνης, έβραβεύθη καί άνεγνωρίσίθη παρά πάν
των, άλλά καί έχάραξε ζηλευτήν έπίδοσιν πρωτοπορείας μεταξύ ιτοΰ πνευιμα- 
τικοΰ κόσμου τοΰ τόπου μας. Ή  άπληστος, εν τούτοις, επιθυμία τών όλιγί- 
στων ή ευαρίθμων Θρακών τής πρωτευούσης όπως βοηθήσουν τούς παρα
μεθορίους κυρίως, έγκαταλελειμένους πτωχότατους συμπολίτας, μάς ώθησεν 
είς τολμηράν καί δισεπίτευκτον σκέψιν τής έπεκτάσεώς ιμας, παραλλήλως πρός 
τόν εκδοτικόν καί είς τομέα εύποιίας. Έταλμήσαμεν λοιπόν άπό τών μέσων 
τοΰ 196,3 τήν οργάνωσιν καί ιθεμελίωσιν ιμιάς νέας φιλανθρωπικής επιδιώ
ξεως. Δεν άποκρύπτοιμεν οτι συνηντήσαμεν δυσχερείας καί μάς έκυριόρχουν 
ένδειιασμοί περί τής τυχόν αποτυχίας. Ευτυχώς αί εύχαί τών ευεργετούμενων 
απόρων (συμπατριωτών μας, ή πρόθυμος συναντίληψις φίλων 'Τπουργών, α
νεξαρτήτως αποχρώσεων, μετά προθυμίας έπικουρησάντων, παρά τάς οίκο- 
ναμικάς κρατικάς δυσχερείας, συνάμα δέ ή φιλότιμος καί φιλόπονος εργασία 
τών επαρχιακών επιτροπών, τών πλαισιουμένων άπό τά ύπερογκωθέντα 600 
μέλη ιμας, δλοι αυτοί οί εύγενεΐς συνεργάται, μάς έπέτρεψαν νά νικήσωμεν 
είς τόν πρώτον γΰρον καί νά άναγγείλωμεν μέ ύπερήφανον ίκανοποίησιν, κατά 
τήν έλεγχθεισαν περίοδον τής διετίας, οτι δι&θέσαμιεν, δι’ άμφοτέρους τούς 
τομείς, ποσόν δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), σύμφωνα μέ τόν 
ισολογισμόν. Πρός πάντας τούς ώς άνω συνεργάτας άπευθύνοίμεν ΰερμάς 
καί εύγνώμονας ευχαριστίας. Τό δίκαιον όμως έπιβάλλει νά έξάρωμεν ιδιαι
τέρως τούς Ιπικεφαλής τών Ιπαρχιακών έπιτροπών, άγαπητούς καί άξιους 
συνειργάτας κ. κ. Α. Γεννάδιον καί Δ. Μανάκαν τών Νομών Ξάνθης καί 'Έ 
βρου, οΐτινες δέν έφείσθησαν κόπων ,καί Ουσιών πρός επιτυχίαν τοΰ όλου 
έργου. ’Αλλά καί ©ίς τόν άγαπητόν τής Σαμοθράκης ούρανάπεμπτον παρά
γοντα κ. Γ. Λενούδιαν, όστις ©ίς τήν Ιστορικήν καί άπομονωμένην πτωχήν 
νησίδα του, κατώρθωσε νά έγγράψη 55 (προσεχώς 70) μέλη καί νά θεο>
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ρήται γενικώς δ αγαθός πρωτοπόρος καί συντελεστής πάσης φροντίδας υπέρ 
τής πατρίδος του.

Καί τώρα ας δμιλήσωμεν διά τήν διανυομένην διετή περίοδον'. ΑΙ άνη- 
συχίαι, μας εύλογον ήτο νά ήσαν σοβαρώτεραι μέ τήν μείζονα οικονομικήν 
κρίσιν τοΰ 1965. Τό πραγματοποιηθέν όμως έργον ήτο δ καλλίτερος ειση
γητής διά τήν νέαν πορείαν «καί δυνάμεθα «μετά πεποιθήσεως νά έλπίσωμεν 
δτι τά αυτά ευοίωνα αποτελέσματα 'θά επιτευχθούν καί διά τήν διανυομένην 
διετίαν. Έάν μάλιστα αί προσπάθειαί ιμας μέχρι λήξεως τοΰ 1966 αποδώ
σουν κάτι μεγαλύτιερον, τότε πιθανόν νά λάβη σάρκα καί οστά ή ζωηρά παλαιά 
μας επιθυμία έπεκτάσεως τών βραβεύσεων, έκτος τών Λυκείων ,καί είς τούς 
μαθητάς τών σχολείων δημοτικής έκπαιιδεύαεως τών χωρίων. Τό πρόγραμ
μα τοΰτο, ώς καί ή λογοδοσία μας άνέφερε, ιθά «ξαρτηιθή έκ τής στατιστι
κής, ήν ζητοΰμεν νά μάς άπίοστείλουν τό ταχΰτερον αί ιέπιτροπαί μας τών δύο 
Νομών, περί τοΰ αριθμού τών δημοτικών «σχολείων, άτινα λειτουργούν είς 
τάς Κοινότητας τών περιφερειών των, μετά τοΰ αριθμού τών μαθητών έκαστου.

’Ήδη εισερχόμενα είς τάς γνωστάς δδηγίας, αΐτινες θά τηρηθούν αΰ- 
στηρώς ,καί άνευ τής ελάχιστης ιέξαιρέσεως ή παρελκύσεως. Τοΰτο έάν θ:έ- 
λωμεν νά συνεχισθή τό μέχρι τοΰδε καρποφόρον έργον τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου καί ίνα άποφεύγωνται παρεξηγήσεις ή οίαδήποτε άσκοπος συζήτησις 
καί αλληλογραφία.

,1) 'Ως βάσι,ς δια τήν ιδρυσιν ,καί λειτουργίαν «μιας επαρχιακής έπιτρο- 
πής, είναι απαραίτητος ή «έγγραφή άσυζητητεί, κατ’ «έλάχιστον ό'ιριον 30 με
λών, μέ μμεσον καταβολήν τής άπό ετών μή αΰξηθείσης έτησίας συνδρομής.

2) Τά μέλη «καταβάλλουν έτησίως 'δρχ. 60 (συν δρχ. 10 έφ’ άπαξ δι
καίωμα εγγραφής), δικαιούνται δέ κατά τήν εγγραφήν των νά λαμβάνουν 
καί ένα Τόμον, έκ διαφόρων <έκδόσεων «Θρακικών», «διπλάσιάς καί ανω« σή
μερον αξίας άπό τήν συνδρομήν των. ’Αναλαμβάνουν διά τοΰτο τήν ηθικήν 
ΰποχρέωσιν νά έγγράψουν ένα ακόμη μέλος.

3) Αί «συνδρομαί πρέπει νά είσπράττωνται κατά τό πρώτον έξάμηνον 
έκάστης έτησίας χρήσεως τό άργότερον.

4) Μετά τήν τακτοποίησιν τών /συνδρομών καί πάσης έκ,κρεμότητος, 
εντός πάλιν τοΰ πρώτου εξαμήνου τής χρήσεως, αί τοπικαί έπιτροπαί υπο
βάλλουν ιείς τήν εν Άθήναις Διοίκησιν τάς αιτήσεις μέ τάς έγ,κρι,τικάς ΰπο- 
γραφάς τών Ιερέων καί Προέδρων Κοινοτήτων, ώς καί τά πρακτικά προ
γραμματισμού των, μετά τών λοιπών δ ικαιολογητ ικών προικοδοτήσεων, βρα
βεύσεων κλπ. ένισχύσεων, άτινα 'έχουν προηγουμένως έλεγχθή άπό άξιοπί- 
στους πηγάς τής τοπικής επιτροπής. Ή  Δ/σις τοΰ Σωματείου ελέγχει καί 
αυτή τά υποβαλλόμενα δικαιαλογητικά ,καί βάσει τών γενικών κριτηρίων απο
φασίζει άναλόγως, έγκρίνει δέ καί γνωστοποιεί τάς αποφάσεις της, άποστέλ- 
λουσα συνάμα τά δι’ έκάστην περίπτωσιν άναλογσΰντα πασά, άτινα παραδί
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δονται παρά τών εισηγητών είς τούς δικαιούχους, ’έναντι άποδείξεώς των 
είσπράξεως. Διά τάς προικοδοτήσεις, έκτος τών άλλων γνωστών πιστοποιη
τικών, .απαιτείται καί ή προσκόμισις ληξιαρχικής πράξεως γάμου.

6) Ή  αξία τής έξ 28 βιβλίων σειράς τών «Θρακικών» ανέρχεται σή
μερον ιείς δρχ. 4.200, είς εκτάκτους όμως περιστάσεις προμήθειας διά Δη
μοσίας βιβλισθήκας Δήμους ή Κοινότητας, βιβλιοΟήκας πνευματικών Σωμα
τείων καί ευαγών ιδρυμάτων, καθ’ ύπόδειξιν τών τοπικών επιτροπών, ή τιμή 
υποβιβάζεται εις το ήμισυ.

6 )Αί έπιτροπαί επιμελούνται ίδιά τήν έξασφάλισιν ύλης, ίνα αύτη εάν 
χριθή κατάλληλος, περιληφθή είς τάς προσεχείς εκδόσεις τού Συγγράμματος. 
Οί συγγραφείς αμείβονται άναλόγως τής αξίας περιεχομένων καί αριθμού 
σελίδων κατ’ έγκρισιν τής Διοικήσεως.

7) Επιτροπή έκ 30 μελών, καταβάλλουσα έτησίως δρχ. 1.800 διά συν- 
δρομάς, έχει δικαίωμα νά λαμβάνη μίαν προικοδότησιν εκ δρχ. 5.000, μίαν 
βράβευσιν έκ δρχ. 2.000, άναλόγως τών Λυκείων, μαζί δέ μέ εκτάκτους ένι- 
σχύσεις διαφόρων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, υποδείξει Μητροπολιτών ή άλ
λων αξιόπιστων παραγόντων, έχόντων ανάγκην ιδιωτών, πιστοποιούμενης α
ναπηρίας ή άσθενείας, καί κατ’ έγκρισίν της, μέχρι ποσού δρχ. 10.000 περίπου.

Ή  αΰξησις τών τακτικών μελών είναι έπιβεβλημένη διότι άφ’ ενός μέν κατα
δεικνύει τό κύρος τού Σωματείου, άφ’ ετέρου δέ τήν ύπαρξιν ενδιαφέροντος έκ 
ιμέρους τών φιλάνθρωπων Θρακών καί φίλων των, διά τούς πάσχαντας αδελ
φούς μας. Έ άν ή έπιτροπή διπλασιάση ή τριιπλασιάση τά μέλη· της ανάλο
γοι Όά είναι καί αί χορηγίαι, πάντοτε δέ ιμέ τήν Ιδίαν διαδικασίαν ελέγχου 
καί έγκρίσεως. Δεδομένου δτι ή ασήμαντος συνδρομή τών 60 δρχ. είναι συμ
βολική καί ούχί μεγάλη έπιβάρυνσις (τό Σωματείον διετήρησε τάς συνδρο- 
μάς είς τό αυτό επίπεδον παρά τάς γενικάς αυξήσεις), νομίζομεν δτι δέν 
πρέπει νά ύπάριχη Θράξ συναισθανόμενος καί έχων καταλόησιν .τής ώφε- 
λείας τού Θρακικοΰ Κέντρου, δστις νά μή άποτελή μέλος αυτού. Αυτή άλλως 
τε είναι καί ή έννοια τής συμβολικής συμμετοχής. Τά είσπραττόμενα έτησίως 
ποσά απλών συνδρομών κατ’ ούδένα λόγον καλύπτουν τά γενικά έξοδα γρα
φείου, είς τήν άντιμετώπισιν τών οποίων .συμβάλλουν Θράκες καί μή άξιοι 
ευχαριστιών, άνω τών 40 τακτικοί έτήσιοι δωρηταί, πρέπει δέ νά καταβληθή 
γενική προσπάθεια .αύξήσεώς των μεταξύ τών ιεύπόρων.

Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τού ’Οκτωβρίου 1965 άνεγνωρίσθη παρά 
πάντων τών συμμετασχόντων καί τών αντιπροσώπων τών έπαρχιών, τό έπι- 
τελούμενον έθνικοπατριωτικόν εργον. Τά 'Υπουργεία καί οί συνεργαζάμενοι 
μεΐθ’ ημών ’Οργανισμοί, συνεργάτάι καί πολύτιμοι φίλοι, τονίζουν δτι τά συν- 
τελούμενα είναι πραγματικόν θαύμα. Συμπέρασμα: Ή  νίκη έπι τών μέχρι 
τούδε επιτευγμάτων είναι καταφανής, ανάγκη όμως είς τό μέλλον ή νίκη αύτη 
νά μετατροπή εις θρίαμβον. Πρός τούτο απαιτείται έργασία καί πάλιν έργα-
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σία. Ζωντανόν ενδιαφέρον τών Θρακών υπέρ τών ,πτωχών Θρακών. Στιβαρά 
διαίκησις, «μεμπτός καί ,αύστηρώς ελεγχόμενη διαχείρισις, ανιδιοτέλεια και 
ούδεμία χαριστική ενέργεια, κυρίως δέ οί επικεφαλής ευρισκόμενοι, προιθύ- 
ιμως νά συνεισφέρουν καί έξ ιδίων καί νά προσπαθούν διά τήν αύξησιν τών 
τακτικών μελών καί τών δωρητών, ώς καί τών εύπορων φίλων τών Θρακών. 
’Εάν δλα αυτά τηρηθούν ημείς έγγυόμεθα διά τό μέλλον ,καί εχομεν τήν ά- 
ξίωσιν ή έγγύησίς μας αύτη νά παρουσιάζη απόλυτον φερεγγυότητα.

Παρακαλούνται οί κ. κ. Είσηγηταί δπως μάς γνωρίσουν έγγράφως τήν 
παραλαβήν τής παρούσης, νά ιμή καθυστέρηση δέ πέραν τού εξαμήνου ή τα- 
κταπαίησις τών υποχρεώσεων τοτν καί ή αποστολή τών δικαιολογητικών καί 
τών πρακτικών προγραμματισμού, ινα μή εύρεθούν, μετά τήν εκπνοήν τής 
άλω προθεσμίας, προ άρνήσεως, συνεπεία έξαντ,λήσεως τών διατεθησομένων 
κονδυλίων.

Έκ τού Θρακικού Κέντρου» 

Άθήναι, Μάιος I960 

Β ' ΟΔΗ ΓΗ ΤΙΚΗ ΕΓΚΤΚΑ ΙΟΣ

Διά τήν ίδρυσιν καί λειτουργίαν τών τοπικών ’Επαρχιακών Επιτροπών τού 
Θρακικού Κέντρου καί μηχανισμός τρόπου προικοδοτήσεων, βραβεύσεων 
κλπ. ενισχύσεων αγαθοεργών Σωματείων ,καί φιλανθρωπικών 'Ιδρυ
μάτων.
1) 'Ως βάσις διά τήν ίδρυσιν καί λειτουργίαν μιας τοπικής επαρχιακής 

επιτροπής, είναι απαραίτητος ή εγγραφή 30 μελών ασχέτως φύλλου.
2) Τά μέλη καταβάλλουν καθ’ έκαστον έτος δρχ. 60 (συν δρχ. 10 έφ’ 

άπαξ δικαίωμα εγγραφής), (ή έτησία συνδρομή -άπό έτών παραμένει αμε
τάβλητος) καί λαμβάνουν κατά τήν έγγραφήν των ιάνά ένα Τόμον έκ τής σει
ράς τών «Θρακικών» έφ’ άπαξ, άναλόγως τής έκάστοτε αξίας αυτών.

3) Έπικειφαλής έκάστης επιτροπής ευρίσκεται είς Εισηγητής, δστις 
μετά 3— 5 μελών επιμελείται τήν εΐσπραξιν τών συνδρομών, εντός τού πρώ
του εξαμήνου έκάστης ετήσιας χρήσεως, καθώς καί τής υποβολής τών δι- 
καιολογητικών προικοδοτήσεων, βραβεύσεων κλπ. ενισχύσεων.

4) Τά δι,καιολογητικά τών προικοδοτήσεων είναι τά εξής: α) Αΐτησις 
τής ένδιαφερ-ομένης ή τής οικογένειας της πρός τόν Ιερέα  καί τόν Πρόεδρον 
Κοινότητος έκαστου χωρίου, είς δ υπάγεται, έξ ής νά έμφαίνεται οτι αύτη 
είναι εγκατεστημένη είς τό χωρίον, είναι 'άπό έτών μνηστευμένη, τελείως 
πτωχή καί ήθική καί δτι πρόκειται νά τελεση, βοηίθούσης καί τής προικοδο^- 
τήσεως, συντόμως τόν γάμον της. β) Πιστοποιητικόν τού Ίερέως τού χωρίου 
καί τού Προέδρου τής Κοινότητος περί τού ήθους τής υποψήφιας, τής πε
νίας καί τών ηθικών αρχών τής ιδίας καί τής οικογένειας της. γ) Πιστοποιη-
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ητών απορίας τοΰ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. δ) Πιστοποιητικόν Κοι
νωνικών Φρονημάτων καί ε) Παν οίονδήποτε στοιχεΐαν 'συνηγορούν είς τήν 
προικοδότησιν.

5) Αί βραβεύσεις 'χορηγούνται είς τό τέλος έκάστης σχολικής περιό
δου', είς τούς τελειόφοιτους τών κρατικών Λυκείων, διακριθέντας διά 
τήν πρωτοπόρε ίαν των είς τά (μαθήματα. Ούτοι υποδεικνύονται παρά τών 
κατά τόπους Λυκειαρχών, μέ πρακτικόν ύπογραιφάμενον επικεφαλής και παρ’ 
αυτών καί παρά τοΰ Καθηγητικού Συλλόγου έκαστου Λυκείου1.

6) Έκτος τών ώς άνω δύο περιπτώσεων, δταν υπάρχουν άνεγνωριισμένα 
αγαθοεργά Σωματεία, μέ βεβαιώσεις Μητροπολιτών ή άλλων τοπικών παρα
γόντων καί αρχών καί μέ άναγνώρισιν τής κοινής γνώμης δτι άσκοΰν έργαν 
έξαιρετικώς ωφέλιμον, μέ ύπόδειξιν τής τοπικής επιτροπής, χορηγήται ποσόν 
τι ένισχύσεως, άναλόγως τοΰ τόπου καί τής ευρύτητας δράσεώς των.

7) Τά δικαιαλογητικά ταΰτα υποβάλλονται είς τήν τοπικήν επιτροπήν 
ήτις έν συνεδριάσει, κατόπιν καί ίδικής της προσωπικής ενημερώσεως ,εγκρί
νει τά ύποβληθέντα έν αλω ή έν μέρει καί τά διαβιβάζει, προ τής λήξεως τοΰ 
πρώτου εξαμήνου έκάστης χρήσεως, πρός τό έν Άθήναις Θρακικόν Κέντρον 
μέ κατάλληλον πρακτικόν της, ΰπογεγραμμένον παρά τοΰ Είσηγητοΰ καί τών 
3 —-5  ιμελών τής επιτροπής. Τό Θρακικόν Κέντρίειν κρίνει τελεσιδί- 
κως, έν όψει καί τών οικονομικών δυνατοτήτων του ,καί αποφασίζει τήν έγ- 
κρισιν τοΰ συνόλου ή μέρους τών προτεινομένων. Μετά τήν ώς άνω λεπτομερή 
διαδικασίαν, άποστέλλανται τά έγ,κρινόμενα ποσά, ήτοι δι’ έκάστην προικοδό- 
τησιν δρχ. '5.000 καί δι’ εκάστην βράβευσιν δρχ. ;2.000, είς τόν Εισηγητήν, 
οστις φροντίζει τά τής παραδόσεως είς τούς δικαιούχους, έναντι αποδείξεων 
των είσπράξεως. Διά τάς προικοδοτήσεις απαιτείται καί ή πρασκύμισις λη
ξιαρχικής πράξεως γάμου. (Είς περίπτωσιν έπιτοπίσυ μεταβάσεως κατά τάς 
προικοδοτήσεις, δέον’ νά κρατούνται άπό τάς ιδρχ. >5.000 πρός κάλυψιν τυχόν 
εξόδων δρχ. 100).

8) Τά ιμέλη τών τοπικών επιτροπών δύνανται νά είναι άρρενες καί θή- 
λεις, κάτοικοι τής Β. Ελλάδος, Θράκες ή φίλοι τών Θρακών, τά έγ,κρινόμενα 
όμως ποσά διατίθενται άποκλειστικώς διά Θράκας.

Π  α ρ ά δ ε ι γ μ  α :
9) Οΰτω τά μέλη μιας επιτροπής καταιβάλλοίντα έτησίως 3 0 X 6 0  δρχ. 

1.800 διά συνδρομάς, δικαιούνται νά λαμβάνουν μίαν προικοδότησιν, έκ δρχ. 
5.000, μίαν βράβευσιν δρχ. 2.000 καί διαφόρους άλλας ενισχύσεις μέχρι πο
σού δρχ. 10.000 έτησίως.

10) Αί χορηγίαι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου δίδονται άναλόγως τών μελών 
έκάστης επιτροπής. Έ άν μία επιτροπή διπλασιάση ή τριπλασιά,ση τά ιμέλη 
της, τότε θά λάβη ένισχύσεις είς τό διπλάσιαν ή τριπλάσιον. ’Εάν υπάρχουν 
ομως έπιτροιπαί, ών τά μέλη θά ΰπερβοΰν τά 100 τότε δικαιούνται τά λάβουν
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2— 3 προικοδοτήσεις πλέον τών κεκανανισμένων, εάν δέ τά μέλη ύπερβούν 
τά 200, α'ϊ έπι πλέον προικοδοτήσεις ανέρχονται ιείς 5—β και ούτω και0’ έξης.

Τό παράδειγμα τών ώς άνω αριθμών καταδεικνύει δτι ή εγγραφή με
λών ,μέ τό άσήμαντον, άμετακίνητον έξηκοντάδραχμον έτησίως, έχει 'συμβο
λικήν σημασίαν καί βοηθει τήν πλήρη ένημέρωσιν καί καλήν λειτουργίαν τών 
χορηγιών, δημιουργεί δέ καί ηθικήν ικανοποίησιν καί έντύπωσιν πρός μείζονα 
εύόδωσιν τών έπιδιωκαμένων σκοπών.

Έ κ του Γραφείου τού Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ ΚΕΝΤΡΟΤ»

Φ ΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ ΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΤ 

ΕΤΟ Σ ΙΔ Ρ Τ Σ Ε Ω Σ  1924

Ά ριθ. πρωτ. 122. Βροντάδος Χίου I960

Πρός τό «Θρακικόν Κέντρον»
Αθήνας

Αξιότιμοι Κύριοι,
Έχομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν υμών δτι άπό 41 ετών λειτουρ

γεί ό Φιλοπρόοδος "Ομιλος Βροντάδου— Χίου, δστις ώς σκοπόν έχιει τάξει τήν 
άσκησιν φιλαλληλίας καί τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τής πόλεώς μας.

Επειδή έπληροφορήθημεν τήν άξιέπαινον πατριωτικήν δράσιν τιού «Θρα
κί,κοΰ Κέντρου», ήτις συνίσταται είς τήν έκδοσιν καί κυκλοφορίαν 38 τόμων 
τού 'Ιστορικού, Επιστημονικού καί Λαογραφικαύ Συγγράμματος σας τά «Θρα- 
κικά», καθώς καί είς τήν διά .παντός τρόπου, ήτοι προικοδότησιν, βράβευσιν 
κλπ. ιένίσχυσιν τών έχόντων ανάγκην .συμπατριωτών σας Θρακών καί έπειιδή 
είς Χίον εύρίσκιονται εγκατεστημένοι πρόσφυγες Θράκες συμπατριώται σας, 
σάς παρακαλούμεν .θερμώς, δπως μαζί μέ τάς άλλος όμοιας χορηγίας σας, 
εχετε τήν καλθ)σύνην νά συνδράμητε τό υπό τού Σωματείου .μας έπιιτείλού- 
μιενον έργον φιλαλληλίας δι’ ενός ποσού κοιτά τήν ύμετέραν κρίσιν. Θά σάς 
ειμεθ.α ιέπιπροσθέτως εύγνώμονες άν ήθέλατε νά μάς χορηγήσητε, πρός πλου
τισμόν τής Δανειστικής Βιβλιοθήκης τού 'Ομίλου, ιάντίτυπον τιού έκδιδοιμένου 
ύφ’ υμών συγγράμματος τό οποίον θά τεθή πρός μελέτην τόσον τών Χίων 
λογιών δσον καί τών Θρακών. ,.

’Επειδή ή υπό ίδρυσιν Τοπική Επιτροπή Χίου δέν καιτηρτίσθη είσέτι, 
τήν παρούσαν αίτησίν μας ευαρεστούνται νά ένισχύσουν διά τής έγκρίσεως 
καί υπογραφής των, τόσον ό Πρωτασύγκελλος Χίου, δσον καί οί δύο βαυλιευταί 
Χίου κ. κ. Νικ. Ζορμπάς καί Ίσ ίδ. Μαυριδόγλου.

Σάς έκφράζομεν τάς έκ τών προτέρων ευχαριστίας μας καί 
Αιατελούμεν μετά τιμής
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ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ ΙΛΟΣ ΒΡΟ ΝΤΑΔΟΤ 
ΕΤΟ Σ ΙΔ Ρ Τ Σ Ε Ω Σ  1924

Ά ριθ. πριοτ. 128. Βροντάδος Χίου 1966
Προς τό «Θρακικόν Κέντρον»

Αθήνας
’Αξιότιμοι Κύριοι,

Δια τής άπό 2.6.65 επιστολής μας εΐχοιμεν ξηιτήση τήν συνδρομήν τοΰ 
«Θρακικοΰ Κέντρου» ιείς τό εργον τό όποιον έκτελεΐται υπό τΐ;ΰ Φιλοπροόδου 
'Ομίλου Βροντάδου.

Ή  άμεσος άνταιπόκρισίς σας είς τήν αΐτησίν μας αυτήν διά τής χορηγή- 
σεως τοΰ πασοΰ τών δ.000 δραχμών μάς συνεκίνησεν βαθύτατα καί μάς έδω- 
σεν τήν χαράν οτι αναγνωρίζετε τό υπό τοΰ Όμίλου ιμας έπιτελούμενον κοι
νωνικόν εργον. Διά τοΰιΐον ισάς παρακαλοήμιεν νά δεχθήτε τάς απείρους εΰχα- 
ριστίας μας κα! τάς εύχάς μας διά τήν πρόοδον και εΰόδωσιν τών εργασιών 
κα! τών σκοπών τοΰ ΰμετέρου Κέντρου.

Έχομεν επίσης τήν τιμήν νά σάς άναγγείλωμεν οτι τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον τοΰ Φιλοπροόδου Όμίλου Β ροντάδου ιείς τήν συνεδρίαισιν τής 5ης τρέ
χοντος άπεφάσισεν όμοφώνως όπως ιάνακηρυχθή τό «Θρακικόν Κέντριοιν» Μέ- 
γας Ευεργέτης αύτοΰ κα! δπως αναγραφή τούτο χρυισοΤς γράμμασι είς τήν 
πρός τοΰτο άνηρτημένην πλάκα τών Μεγάλων Ευεργετών είς τήν Βιβλιοθή
κην τοΰ Όμίλου.

Σάς άπαστέλλομεν καί σχετικήν άπόδειξιν είσπράξεως τοΰ χορηγηθέν- 
τος ποσοΰ.

Άφοΰ εικφράσιομεν κα! πάλιν τάς ιεΰχαριιστίας μας διά τό ένδιαφέρον σας 
πρός τόν "Ομιλόν ιμας,

Διατελοΰμεν μετά πλείστης τιμής 
Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεΰς

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Ω Ρ Α  Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε Ω Σ  40οϋ ΤΟ Μ Ο Υ  Τ Ω Ν  «Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ω Ν »

Ώ ς  άνεκοινώθη άπό Ραδιόφωνου τήν μεσημβρίαν τής 22ας Αύγου
στου 1966 ό Πρωθυπουργός κ. Στέφ. Στεφανόπουλος έδέχθη τόν κ. Φ ί
λιππον ΜανουηλΙδην, άπό τεσσαρακονταετίας Πρόεδρον τοϋ Θρακικοΰ 
Κέντρου καί τ. 'Υπουργόν, δστις έξέφρασεν ευχαριστίας τών παραμεθο
ρίων πτωχών Θρακών διά τό υπέρ αυτών εύγενές ένδιαφέρον. Ό  κ. 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως έδωσεν έντολήν έπισπεύσεως τής βραβεύ- 
σεως άπόρων καί έπιμελών μαθητών τής κατωτάτης έκπαιδεύσεως σχο
λείων τών χωρίων.

Γ. Κ Α Μ ΙΤ ΣΗ Σ Α. Μ Π Ο Τ ΡΝ ΙΑ Σ

Σημείωοις Συντάξεως
Τά πρωτότυπα τών δημοσιευομένων έγγραφων ευρίσκονται είς τά γραφεία μας 

είς τήν διάθεσιν παντός ένδιαφερομένου.



Έχλι,πουσαι Θραχιχαι Φ υσιογνω μιαι

Υποτίθεται δτι καί οι Θράκες είναι φθαρτοί. 
Έ χ ε ι συνεπώς ύποχρέωσιν τό Θρακικόν Κέντρον 
γιά δσους φεύγουν άπό τόν έδώ κόσμον νά γράφη 
μερικάς λέξεις άναλόγως τών πατριωτικών καί έ- 
θνικών ύπΥ]ρεσιών των καί νά εξυμνώ τάς άρετάς 
καί τήν φροντίδα των διά τήν πατρίδα μας Θρά
κην. Παραθέτομεν κατωτέρω τάς φωτογραφίας με
τά βιογραφιών δύο διακεκριμένων συμπολιτών μας.

ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ — ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ

Άρχίζομεν άπό τήν Ζωήν Βλαχόπουλου—Πολεμικού -διότι ή άπαθανούσα 
διεκρί'θη καθ’ ολον τό διάστημα τής πολυετούς υπηρεσίας της όχι μόνον είς 
τά γράμματα, άλλα καί ιείς 'διάφορα φιλανθρωπικά Σωματεία, είς τά όποια 
κατεΐχεν .εξαιρετικήν Όέσιν. Τό παρατιθέμενων κατωτέρω βιογραφικόν ση
μείωμα μάς εστάλη παρά τής θυγατρός της Ασπασίας Πολεμικού, 
ήτις στοργικώς καί ιμέ αυτοθυσίαν τήν περιέθαλψε μέχρι τής τελευταίας 
της στιγμής. Τό Θρακικόν Κέντρον τιμά τήν μνήμην της, διότι ή ιθανοϋσα 
συγκατελλέγετο μεταξύ τών εξαιρετικών διδασκαλισσών καί παιδαγωγών τής 
εποχής της:

«Ή  Ζωή Βλαχοπούλου— Πολεμικού έγεννήιθη εις Άδριανουπολιν τό 
1878 καί άπεβίωσεν είς Ρόδον τό 19'66. Γονείς της: Γεώργιος Βλαχόπουλος 
καί ’Ασπασία Χαζηρβασάνη. Τά εγκύκλια μαθήματα ήκουσεν είς τήν γενέ
τειράν της, μετά δέ ταύτα εστάλη είς Κων/πολιν δπου έτελείωσε τό Γυμνά- 
σιο-ν καί Διδασκαλεΐον είς τό Ζάππειον Παιοθεναγωγε ιον, λαβούσα τό πτυχίον 
της μέ βαθμόν άριστα. Έ ν συνεχεία ήρχιαεν εργαζομένη, κατ’ άρχάς είς Ά - 
δριανούπολιν καί κατόπιν είς Έπιβάτας. Έ ν έτει 1909 ή Καινό της τής νήσου 
Ρόδου διά τού τότε Μητροπολίτου της, δστις έξηρτάτο όπως καί τώρα άπό 
τό Οίκ. Πατριαρχεΐον, έζήτησεν άπό τόν Πατριάρχην νά τής άποσ,τείλη ικα
νήν διδασκάλισσαν πτυχιούχον διά νά οργανώση τό άνώτερον Παρθεναγω- 
γεΐον τής πόλεώς Ρόδου. Ό  Πατριάρχης έζήτησε τήν γνώμην τής Διευθύν
τριας τού Ζαππείου Ευθαλίας Άδάμ, ή οποία ύπέδειξεν ώς τό μόνον κατάλ
ληλον πρόσωπον τήν πρώτην μαθήτριαν της Ζωήν Βλαχόπουλου. Έ τσ ι έρ
χεται διά πρώτην φοράν είς τήν τουρκοικρατουμένην Ρόδον δπου έμελλε νά 
έγκατασταθή όριστικώς καί νά ζήση 57 ολόκληρα χρόνια. Παραλλήλους μέ
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τά σχολικά της (Καθήκοντα, βλέπουσα οτι ή κοινωνική πρόνοια ήτο τότε ανύ
παρκτος, Ιδρυσε, παρά τάς μυρίας αντιδράσεις, τών Ραδίων ιδία γυναικών, 
αί όποια ι έν τώ συνόλω των σχεδόν ήσαν υπανάπτυκτοι, τό γυναικεΐον Σω- 
ματεΐον «Έργάνη Άθηνά», τοΰ όποιου προήδρευεν έπι 25ετίαν. Σκοπός τοΰ 
Σωματείου ήτο ή δωρεάν παροχή βιβλίων, γραφικής ΰλης καί ενδυμάτων 
σχολικών είς τά άπο,ρα κορίτσια, τά όποια μετέβαινον ιείς τό σχολεΐον μέ ξυ
λοπάπουτσα ή καί ξυπόλητα τελείως, καί ή εκμάθησις χειροτεχνίας καί άρ- 
γότερον ταπητουργίας (μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν δταν ήλθαν 
πρόσφυγες γνωρίζουσαι τήν τέχνην αυτήν) πρός βιοποριστικόν επάγγελμα 
τών πτωχών νεανίδων. Τό 19145 ύπανδρεύθη τόν συνιδιοκτήτην καί ισυνδιευ- 
Ουντήν τής δισεβδομαιδιαίας -εφημερίδες «Νέα Ρόδος» ’Εμμανουήλ Πολεμι
κόν καί ήρχισε συνεργα'ζομένη, καί είς τήν εφημερίδα ιδι’ άρθρων' της καί 
διηγημάτων κοινωνικού περιεχομένου. Έξετιμάτο ιδιαιτέρως ύφ’ δλης τής 
Ροδκακής κοινωνίας διά τήν μόρφωσιν καί δραστηριότητά της, διά τό ήθος 
καί τήν δυναμικότητα της. Κατά τήν Μικρασιατικήν εκστρατείαν, παρά τάς 
πολλαπλάς οίκογενειακάς ασχολίας της καί την ανατροφήν τών μικρών τέκνων 
της ώργάνωσε συνεργεία διά τήν κατασκευήν μάλλινων ειδών διά τούς έν Μ. 
’Ασία μα·χ::μένου-ς -στρατιώτας, ούτω δέ δεκάδες σάκκοι έστάλησαν ©ίς ,τό Γεν. 
’Επιτελεΐαν Στρατού μέσω τού ενταύθα Έλλην. Προξενείου. Διά τήν ολην 
κοινωνικήν της δράσιν μετά τήν άπελευθέρωσιν καί ενσωμάτωσιν τής Ρόδου 
μέ τήν Ελλάδα, έτιμήθη, ιμόνη γυναίκα είς Δωδεκάνησον", υπό τού αειμνή
στου Βασιλέως Παύλου, μέ τόν Χρυσούν Σταυρόν τού Φοίνικος».

Σημειωσις Συντάξεως

Εις τόν 39ον Τόμον έγράψαμεν διά 5 εξαιρετικούς "Ελληνας, οΐτινες έ'δειξαν ά— 
γάπην προς το Θρακικόν Κέντρον. Έ ξ αύτών αί έρίτιμοι Κυρίαι Αίκατ. Σοφ. Βενιζέ- 
λου καί Μαρία Γ. Σίμου μόλις Σλάβον τόν άνω Τόμον, ηύχαρίστησαν τηλεφωνικώς, δι’ 
έπιστολής της δέ ή ΔνΙς ’Αλεξάνδρα Πούμπουρα. Τών άλλων δύο άναμένεται πάντοτε 
ή κατά τύπους ευχαριστήριος έκδήλωσις.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΛΑΣ

"Οσα καί αν γράψη κανείς διά τήν εξαιρε
τικήν θέσιν, τήν οποίαν κατείχε μεταξύ τών Ε λ 
λήνων πολιτών τής τότε πρωτευούσης τής Θράκης 
Άδριανουπόλεως, ό Εμμανουήλ Δούλάς, θά είναι 
κατώτερα τής προσωπικότητος καί τής έξαιρετικά 
αρχοντικής περιωπής του. Τό όνομα Δούλά ήτο 
γνωστόν είς ολόκληρον τήν Θράκην, είς δέ τήν 
Άδριανουπολιν κατά τήν εποχήν τής ακμής της 

κατέλαβεν είς τήν κοινωνίαν της μεταξύ τών ξένων καί έντοπίων μίαν περί
βλεπτον κοινωνικήν θέσιν, ήν θά έζήλευον όλοι οί Θράκες. Αριστοκράτης 
τό ήθος καί τήν μόρφωσιν ταξιδεύσας κατ’ έπανάληψιν είς Εσπερίαν καί είς 
άλλα μέρη τής Ευρώπης, μέ χιούμορ άνεξάντλητον καί άνυηέραν κοινωνι
κήν θέσιν, διήνυσεν ολόκληρον τό βίον διατηρών τάς καλλιτέρας φιλικάς γνω
ριμίας μέ τούς ομογενείς ολοκλήρου τής Θράκης καί ίόίφ τής Κων/πόλεως, 
προσεκάλει δέ είς τήν άρχοντικήν του έπαυλιν τοΰ Καραγάτς όλους τούς ξέ
νους Προξένους καί ταξειδιώτας τής Άδρ/πόλεως, θαυμαζόμενος διά τήν φι- 
λόφρονα φιλοξενίαν του. ΤΗτο καλός οικογενειάρχης καί κατέγινε μέ τήν 
άνωτέραν μόρφωσιν όλων τών τέκνων του, ή θυγάτηρ του δέ αξιότιμος Κα 
Μαρία Τιρρή ’Ιατρού μάς άπέστειλε κατά παράκλησίν μας τό κάτωθι βιο- 
γραφικόν σημείωμα δπερ παραθέτομεν. Ή  μνήμη τοΰ έκλεκτοΰ μας φίλου 
Μανώλη Δούλά θά μείνη πάντοτε ζωηρά καί άγαπητή.

«Εμμανουήλ Στ. Δούλάς» (1859— 1935). Έγεννηθη έν Άδρίιανουπόλει 
καί έ σπούδασε γεωπόνος είς M ontpellier τής Γαλλίας. Ασχοληθείς ιμέ τρα
πεζιτικός εργασίας, διεκρίθη διά τήν πλούσιον κοινωνικήν καί πατριωτικήν 
δράσιν του διωχΌείς παλλάκις υπό τών Βουλγάρων καί τών Τούρκων. Διε- 
τέλεσε τό 1920 έν Κομοτηνή μέλος τού ’Ανώτατου Συμβουλίου τής διασυμ
μαχικής Θράκης μέ Πρόεδρον τόν Στρατηγόν Charjoy».
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Τό Δημόσιον Ώρολόγιον τοϋ Διδυμοτείχου

Τό δημόσιον ώρολόγιον τής πόλεως Διδυμοτείχου δεικνύει τάς ώρας άπό 
μιας μόνον πλευράς, τής «στραμμένης πρός τήν κεντρικήν πλατείαν κα! τήν 
κα! πέραν κατερχομένην οδόν, ή οποία, μέ όλίγην κάμψιν είς δύο σημεία, άγει 
πρός τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν. Είναι έγκατεστημένον έπ! λίθινου τετρα
γώνου .πύργου. Ό  πύργος, είς τό ύψος αυτού, έχει έστηριγμένον, έπ! τεσ- 
σάρων στύλοον, κα! καλυπτόμενον υπό λαμαρίνας, θόλον, κάτωθεν τού οποίου 
κρέμαται, προόδεδεμένος, δ κώδων τού ώρολογίου, όμοιος πρός κοόδοονα Ε κ 
κλησίας. ΤΤ λειτουργία τού ώρολογίου κανονίζεται, έν τώ έσωτερικώ τού πύρ
γου, διά βαρυδίων, παλαιού συστήματος, καθ’ εβδομάδα, υπό τίνος τών ώρο- 
λογοποιών τού Διδυμοτείχου, όστις φροντίζει κα! διά τάς, τυχόν, βλάβας του, 
άμειβόμενος υπό τού Δήμου Διδυμοτείχου. Ό  πύργος εΐναι «κτισμένος έμπρο
σθεν τής άνοο πλευράς τής οικίας ’Αθανασίου Καζακίδου κα! πρός τά κάτω 
τής πύλης Καστρόπορτες. Προ πολλών έτών, έπιδιωρθώθη ή στέγη τού θο
λού, βλαβεΐσα υπό ίσχυράς θυέλλης.

Προ ενός αΐώνος, κα! πλέον, τό κτίριον ήτο ξύλινον, άγνωστον πότε, κατά 
πρώτον κτιοθέν, κα! ευρίσκέτο πρός τά κάτω, είς τό μέρος, ένθα εΐναι ή ίίδιό- 
κτητος παλαιά κα! μικρά οικία τής ’Αρμενικής Κοινότητες, ή συνηνωμένη 
μετ’ αυτής παλαιά οικία τής γυναίκας τού Ά γκόπ Κουζουτζιάν, κα! οί όπισθεν 
οίκίαι τής λεγομένης «Τραγουδίστρας», τών Χαιτζηπουλιδών, κλπ., όπως μάς 
έ'λεγον οί μακαρϊται, ήδη, γέροντες Δία ριγώ Σ ιναπίδαινα, Κεβόρκ Παπαζιάν, 
και άλλοι. Ό  δέ ’Αριστείδης Δελόγκας ελεγεν, ότι τό κτίριον τού ωρολογίου 
ήτο μάλλον μεταξύ τής οικίας τής ’Αρμένική; Κοινότητος κα! τής διπλής 
απέναντι οικίας τών Καζακιδών, ήτοι έν τώ μέσω τού μεταξύ αυτών μικρού 
κα! ανωμάλου δρόμου. Διότι, προσέθετεν, ένεθυμείτο έκεΐ κα! ερείπια αυτού. 
Εΐναι αληθές, ότι έπ! τού βραχώδους εκείνου 'δρόμου διακρίνονται, κα! τώρα, 
ακόμη, ίχνη καί σημεία παλαιοτέρων οικοδομών. ’Αλλά, μήπως δέν εύρίσκον- 
ται ερείπια φανερά, ή δυσδιάκριτα, πανταχού, σχεδόν, υ ύ Διδυμοτείχου! 
Φαίνεται, όμως, δ δρόμος εκείνος ήτο άλλοτε στενώτερος, τό δέ έν λόγφ κτί
ριον, έν μέρει, μόνον, προεξετείνετο και είς τόν χώρον εκείνον, μέχρι τού πα
λαιού δρόμου.

Τό παλαιόν εκείνο ξύλινον κτίριον τού ώρολογίου έκρημνίσθη, ή, ίσως, 
έκάη, καθώς έλεγεν ό Δελόγκας, κατά τινα μεγάλην πυρκαϊάν, έκραγείσαν τό 
1854. Κα! ό Παπαζιάν μάς εΐχεν αναφέρει περί πυρκαϊάς, είς τήν περιοχήν
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εκείνην, χωρίς νά κάμη λόγον περί χρονολογίας. Τό νέαν καί μέχρι τοΰδε 
διατηρούμενον κτίριον, δηλαδή ό πύργος του ωρολογίου, ιεκτίσθη τό 1869. 
Καθώς μάς διηγείτο ή Μ. Σιναπίδαινα, δταν επρόκειτο νά άνοικοδομηθή τό 
ώρολόγιον, δ τοΰρκος Χότζας (ίερεύς) «έσφαξε αρνί στά 'θεμέλιά του». Ή  
Μαριγώ ήτο τότε άρραβωνιασμένη, ή δέ μητέρα της «φιληνάδα» τής κόρης του 
«Δζουντάρ μπέη», 'δηλαδή τοΰ φρουράχου τής Ά κ  ροπόλε ως ( ^ ,  Ό  πάππος 
της Κωνσταντίνο;, ό επιλεγόμενο; «Γιαιρήμ Διμότειχα», δηλαδή «Μισό Διιμό- 
τειχο», ώς πλούσιο; καί ισχυρός, φίλος δέ τοΰ φρουράρχου, έλαβε μέρος ε
νεργόν. Ή  Σιναπίδαινα προσέθετε: «Γιά νά χτίσουν ξανά τό ρολόϊ, μαζεύτη
καν δ πασάς (2), δ καημακάμης (3), δ χότζας, δ καδής (4), δ Γιαρήιμ Δι- 
μότειχα, ,καί ιάλλοι τρανοί. ’Ακούστηκε, τότε ή γνώμη τοΰ παπποΰ μου Γιαρήιμ 
Διμότειχα, νά κάνουν τό ρολόϊ τ|τηλότερα (πειό επάνω), εκεί, πού είναι τώρα, 
γιά νά φαίνεται στόν κόσμο». Κατά τάς πληροφορίας, τάς όποιας είχεν δ Ν ι
κόλαο; Κινίδης, δ Χαράλαμπος Τσίλικας ήτο είς τών μαστόρων, οί όποιοι 
έκτισαν τό κτίριον. Ή  μεταφορά, δέ, καί ή εγκατάστασις τοΰ ωρολογίου είχε 
γίνει υπό ’Ιταλών τεχνιτών.

Τό ώρολόγιον είναι τής γνωστής παλαιάς μάρκας «ίΠριόλ» τοΰ Γεωργίου 
Πριόλ. ’Επί τή ευκαιρία, δέ, τής υπό ’Ιταλών εγκαταστάσεως (εκείνης, έψάλ- 
λοντο υπό τών ίδικών μας εργατών οί 'έιξής στίχοι, «είρωνικώς, διά τούς μα- 
καρονοφάγους ’Ιταλούς:

Τζώρτζη Πριόλ,
Χτύπα τήν καμπάνα.
Νά κατεβοΰν οί φράγκοι (5)
Νά φάνε μακαρόνια,
Μέ τά χρυσά περόνια!

Μία περιπέτεια τοϋ Γεωργίου Λαμπάκη έν Διδυμοτείχω

Εΐχον μεταβή είς Διδυμότειχον ,διά πρώτην φοράν, καί παρέμεινα είς 
τήν Τεράν Μητρόπολιν, ιός μαθητής τής Σ Τ ' τάξεως τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου, τδ σχολικόν έτος 1901— 1902. 'Ητο θέρος καί δ Μητροπολίτης Διδυ

1) Άρχιμ. Νικολάου Βαφείδου. «Αί έκκλησίαι Διδυμοτείχου» είς «Θρακικά», 
1940, τόμος 13ος, καί άλλαχοΰ.

2) Πρόκειται, ’ίσως, περί στρατιωτικού διοικητικού τοΰ Διδυμοτείχου, εχοντος 
τόν βαθμόν τοΰ Πασα.

3) ‘Υποδιοικητής, δηλαδή έπαρχος.
4) Ιεροδίκης.
5) Έ  (νοούνται οί ’Ιταλοί. Κατά τήν παλαιοτέραν εποχήν, όλοι οί εύρωπαϊοι ελέ* 

γοντο, ώς γνωστόν, Φράγκοι.



272 f  ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ >N. ιΒΑΦΕΙΔΟΥ

μοτείχου, ό αείμνηστος Φιλάρετος Βαφείδης, περιώδευεν άνά τήν επαρχίαν του.
Έ τυχε, ιμίαν νύκτα, νά ελθη είς Διδυμότειχον ό Γεώργιος Λαμπάκης, 

ίνκάγνιτο. Ήτιο1, ώς γνωστόν, διαπρεπής βυίζαντινολόγας, έφορος Αρχαιοτή
των, Ιδρυτής τής εν Άθήναις Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας και 
Γραμματεύς τής Βασιλίσσης ’Όλγας τής Ελλάδος. Ό  σκοπός τής άφίξεώς 
του ήτο, βεβαίως, νά εξετάση τάς αρχαιότητας τής αρχαίας και Ιστορικής 
πόλεώς Διδυμοτείχου.

Έν τή μητροπόλει παρέμενον, τότε, Ιεκτός ΐέμοΰ, ό ιδιαίτερος φροντιστής 
τοΰ Μητροπολίτου Λάζαρος Άναστασιάδης, ό Διάκονος Αθανάσιος Παπά 
Σταύρου (Διακοθανάσης), είς τών δύο υπαλλήλων Αριστείδης Τε,κτονίδης 
καί ή γραία μαγείρισσα Κοκκώνα ’Αγγέλου. 'Όλοι οΰτοι είναι, ήδη, μακα- 
ρΐται, καθώς, βεβαίους, καί ό γηραιός, τότε, Λαμπάκης.

Ό  σιδηροδρομικός σταθμός απέχει από τής Μητροπόλεως εν τέταρτον 
τής ώρας. Οί ταξεϋδιώται καί οσοτ είχον ανάγκην δι’ εμπορικούς λόγους, ή 
ήθελον νά κάμουν περίπατον, άνήρχοντο καί κατήρχοντο, έκτος τών πεζοπο- 
ρούντων, μέ τά ιδιότυπα μόνιππα, τά λεγάμενα «μπρίτζκες».

Ό  Λαμπάκης, μόλις κατήλθεν ·έκ τής αμαξοστοιχίας καί είδε τούς έν 
τώ σταθμώ εύρεθέντας ταξιειδιώτας καί λοιπούς, ομογενείς ,καί Τούρκους, 'Ε
βραίους καί ’Αρμενίους, φεσοφοροΰντας όλους, Ιετρομοκρατήθη. Δέν είχεν άν- 
τιληψθή, δτι οί περισσότεροι ήσαν Έλληνες καί ώμίλουν ελληνιστί.

Είς τόν σταθμόν είχεν ©ύρεθή καί ό Λ. Άναστασιάδης μέ τόν στενόν του 
φίλον ιατρόν Κυριάκον Σχίζαν. Ό  Σχίζας θά τόν έγνώριζεν, ίσως, καί θά 
τόν άνεγνώρισε, διότι είχε σπουδάσει έν Άθήναις. Δέν είχεν, ομως, άναγνοί- 
ρισθή υπό τοΰ Λαμπάκη. Ό  δέ Άναστασιάδης, καί άν, ακόμη, είχε πληρο- 
φορηθή, ιεροκρυφίως, δτι θά ήρχετο ό Λαμπάκης, δέν έδωσε καμμίαν γνω
ριμίαν καί δέν τόν ύπεδέχθη. 'Οπωσδήποτε, οί δύο αχώριστοι φίλοι, δέν ήθέ- 
λησαν νά τόν παραλάβουν καί νά τόν φιλοξενήσουν ιεν τή Μητροπόλει. Καί, 
λοιπόν, «τρεχάλα», ή «άμαξηδόν», επανήλθαν, αμέσως, είς τήν πόλιν καί άπε- 
σύρ'Οησαν, έκαστος, είς τά ίδια.

'Ο Λαμπάκης, βλέποον, έν τώ μεταξύ, δτι εφευγον δλοι, καί άπεμακρύ- 
νοντο οί >μπρίτζκες, ήναγκάσθη, επί τέλους, νά άποταθή είς τόν μόνον έναπο- 
μείναντα αμαξηλάτην, ό όποιος τόν ώμίλησεν είς τήν γλώσσάν του, διότι ήτο 
ομογενής, δπως καί οί άλλοι. Άνήλθεν είς τήν πόλιν, άλλ’ έφοβεΐτο, μή γνω- 
σθή ιή ταύτότης του καί ισυλληφθή υπό τών Τούρκων.

Ό  αμαξηλάτης τόν κατεβίβασεν έμπροσθεν ενός καφενείου - χανίου τής 
οίκογενείας Τζανόγλου, είς τήν μικράν πλατείαν τοΰ Μπαλήκ Μπαζάρ, πρός 
τά άνω τών ιερειπίων τοΰ αρχαίου Ναού τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Διότι αί άμα- 
ξαι, συνήθως, δέν άνήρχοντο τόν ύπερθεν βραχώδη, στενόν, καί ανώμαλον, 
δρόμον πρός τήν Μητρόπαλιν. Έκεΐθεν δ Λαμπάκης ώδηγήθη πεζή, πλέον, 
είς τήν Μητρόπολιν.
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Άλλ’ ή ώρα είχε παρέλθει. Ή  μεγάλη «ξώθυρα τοΰ μητροπολιτικού πε
ριβόλου είχε κλεισθή, δέν ύπήρχον δέ και φώτα! Έ γώ  εΐχον αποκοιμηθή και 
δέν έγνώριζον τίποτε. Ό  Αιακοθανάσης έλειπε, συνοδεύων τόν άπόντα Μη
τροπολίτην, δπως κα! δ έτερος τών υπαλλήλων. Ό  αμαξηλάτης, επίσης, τής 
Μητροπόλεως Βλασάκης ήτο μετά τού Μητροπολίτου. Ή  παραμάνα μαγεί
ρισσα 'έκοιμάτο. Ό  δέ υπάλληλος ’Αριστείδης, είχε λάβει, φαίνεται, αυστηράν 
εντολήν νά μή άνοιξη τάς Ούρας ενώ ήγρύπνει, ακόμη, κα! έ σιώπα, έν τώ 
μικρώ δωματίω τών υπαλλήλων, χωρίς φώς. Κρούουν, λοιπόν, τήν εξώθυραν 
τοΰ περιβόλου, έπανειλημμένως, ό Ααμπάκης και ό αμαξηλάτης, και φωνά
ζουν: «’Ανοίξατε, ανοίξατε! ’Αριστείδη, μωρέ ’Αριστείδη, άνοιξε μας τήν 
πόρτα!». ’Αλλά, «ούτε φωνή, ούτε άκρόασις» έκ τής Μητροπόλεως.

Δΰναταί τις νά φαντασθή τήν στενοχώριαν κα! τήν αγωνίαν τοΰ Ααμ- 
πάκη! θ ά  άνε'θεμάτιζεν, ϊσως, τήν ώραν κα! τήν στιγμήν, καθ’ ήν εύρέθη «Ιέν 
τώ μέσω τής νυκτός», εις πόλιν «αγρίων Τουρκαλάδων»! Κα! Οά έφαντάζετο, 
δτι, πιθανόν, ιθά έφώρμων .κατ’ αυτού «μέ τά κοφτερά των γιαταγάνια»! Τ ί νά 
κάμη ό δυστυχής! ’Επέστρεψε μετά τοΰ συνοδού του, είς τό καφενεΧον— χά- 
νιον. ’Αλλά δέν ήδύνατο νά ήσυχάση, Ιέφ’ δσον έβλεπε τούς φεσοφορούντας 
ομογενείς, άμαξηλάτας, «καφετζήδες, χαντζήδες» κα! μερικούς ταξειδιώτας 
καί θαμώνας, «μέ τά ζουνάρια τους κα! τά ποτούρια», νά ομιλούν παρεφθαρ- 
μένα ελληνικά τής εποχής κα! νά αναμιγνύουν είς τήν ομιλίαν των τουρκικάς 
λέξεις κα! φράσεις.

"Οταν, μετ’ ολίγον, τώ έπρότεινεν ό χαντζής νά είσέλθη είς έν δωμάτιον 
κα! νά κοιμηθή έφοβήθη περισσότερον. "Ετρεμε σύσσωμος, κα! ήτο αξιολύ
πητος. Μάτην οί παρευρισκόμενοι ήθέλησαν νά τόν καθησυχάσουν, λέγοντες, 
δτι ούδείς Τούρκος ίιπήρχε μεταξύ των, δτι. 'δλοι ήσαν χριστιανοί, ,ρωμηοί, ή 
δέ συνοικία καθαρώς χριστιανική. ’Εκείνος, είχε χάσει, πλέον, τό ηθικόν του. 
Έφοβεΐτο νά μείνη είς τό χάνι, μέ τό περιβάλλον εκείνο, διότι δέν ήθελε νά 
φανερωθή κα! ή ταύτότης του!

Έπ! τέλους, προσεκλήθη έκ γειτονικής οικίας, μία κυρία. Τόν ώμίλησε 
μέ ευγενικόν τρόπον, έκαμεν εμπροσθέν του τόν σταυρόν της. Καί, άφ’ ού τόν 
καίθησύχασεν ολίγον, τόν ώδήγησεν είς τήν οικίαν της, διά νά διέλθη έκεΐ τήν 
νύκτα, έν ασφαλεία, μετά τής οικογένειας τη ς !

Τήν έπομένην προσήλθεν είς τήν Μητρόπολιν. Έκεΐ ο Άναστασιάδης 
κα! ό Σχίζας, άκούοντες τά φρικτά παράπονά του, προσεπάθουν νά δικαιολο
γηθούν, λέγοντες, οτι δέν έγνώριζον, τίποτε, και δτι δέν εΐχον λάβει, δήθεν, 
καμμίαν εΐδησιν έκ τών προτέρων! Τήν μεσημβρίαν, συνεγευματίσαμεν μετ’ 
αυτού, ό Άναστασιάδης, ό Σχίζας κα! έγώ, καθώς κα! ό Διευθυντής τού 
Άρρεναγωγείου Νικόλαος Πετσόγλου, προσκληθείς διά νά παράσχη οσας 
πληροφορίας ήδύνατο διά τάς ’Αρχαιότητας τού τόπου. Μεθ’ δ, μετέβημεν 
πρός έπίσκεψιν τών έπ! τού φρουρίου διασωζομένων αρχαιολογικών τόπων

18
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καί χτισμάτων, τού Ζιντάν, τού 'Αγίου Δη,μητριού, τών Ναών 'Αγίου ’Αθα
νασίου καί Χριστού, τού παρεκκλησίου τής 'Αγίας Αικατερίνης, τών πυλών 
Καστρόπορτες καί Νερόπορτες, τής κορυφής τής Μεγάλης Άκροπόλεως, καί 
άλλων. Έλαβε, .δέ, καί μερικάς φωτογραφίας. Περί τής προχείρου ταύτης 
έξετάσεως τού αειμνήστου ’Αρχαιολόγου, αναφέρω είς .διάφορα άρθρα καί 
πραγματείας μου, καί ιδίως, περί τού αρχαίου 'βυζαντινού παρεκκλησίου τής 
'Αγίας Αικατερίνης καί τού προσκυνήματος τού 'Αγίου Δημητρίου, είς τά 
όποια καί παραπέμπω τούς ιάναγνώστας μου.

Ό  Λαμπάκης, φιλοξενηθείς, τήν δε υ τέραν νύκτα, έν τή Μητροπόλει, 
χωρίς πλέον, νά φοβήται, άνεχώρησε τήν έπομένην ήμέραν.

Άποκάλυψις λαξευτής κλίμακος έπί τοϋ βράχου 
‘Αγία Πέτρα τοϋ Διδυμοτείχου

Κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν μας είς τό Διδυμότειχον, τόν ’Ιούλιον 
τού 1957, εΐδομεν μίαν κλίμακα, λαξευτήν ιέπί τού βράχου 'Αγία Πέτρα καί 
καλυππτιμένην, τις οιδεν, άπό πόσων αιώνων, υπό πολλών χωμάτων. Εΐχεν άπο- 
καλυφθή, τον Μάρτιον τού 1952, είς την πρός τόν έρυθροπόταμον πλευράν 
τού βράχου, ΐέκεΐ, ένθα έργάται τού Δήμου Διδυμοτείχου έσκαπτόν, πρός ε
ξαγωγήν χώματος, 'δι’ έπίστρωσιν τής παραλλήλως τού ποταμού διερχομένης 
οδού.

Ή  κλίμαξ, άποτελουμένη έκ πεντήκοντα έξ βαθμιδών, εχει, είς τήν βάσιν 
της, πλάτος 3,63% μέτρων, τό όποιον σμικρύνεται έφ’ οσον ανέρχεται τις αυ
τήν. ’Από τής τεσσαρακοστής έκτης βαθίμίδος, στρέφεται πρός τά δεξιά ένθα 
σχηματίζεται μικρόν πλάτωμα 1,80 X 2,8% μέτρων. Έν συνεχεία υπάρχουν 
3 άλλαι βαθμίδες, καί, μετ’ αύτάς, μικρότερον .πλάτωμα 2 X 1,·60% μέτρων. 
’Ακολουθούν 7 ακόμη βαθμίδες, τών οποίων αί 2 πολύ έφθαρμέναι καί δυσ
διάκριτοι. Έκεΐ, έμπροσθεν τής κλίμακος, ύψούται ό απότομος βράχος. 'Ως 
έκ τούτου, φαίνεται ή κλίμαξ, ώς μή συμπληρωθεΐσα. μέχρι τής κορυφής τής 
Α γίας Πέτρας. Άλλ’ έχομεν τήν γνώμην, ότι Όά ειχε συμπληρωθή, στρεφο- 
μένη πλαγίως πρός τά αριστερά, καί θά ήτο, άλλοτε έν χρήσει. Θά κατεστρά- 
φη, όμως, άργότερον, είς τό σημεΐον έκεΐνο, διά καταπτώσεων μεγάλων τμη
μάτων τού βράχου, ένεκα σεισμικών, ή πολεμικών, λόγων.

Είς τήν περιγραφομένην κλίμακα δ ιακρίνονται αί 46 πρώται βα
θμίδες, έκ τών κάτω πρός τά άνω1, μετά τού ιάμέσως ύπερκειμένου τιμή
ματος τού βράχου, όστις αποκρύπτει άπό τών ‘βλεμμάτων τών κάτωθεν δ (.ερ
χομένων τάς υπολοίπους βαθμίδας καί τά πλατώματα. Αί ιβαθμίδες είναι ά- 
νισοι είς ύψος καί είς άπ’ άλλήλων άπόστασιν, ώς έκ τής ανωμάλου κατω
φέρειας. Άλλ’ είναι καί αρκετά έφθαρμέναι, έκ τών όμβριων ύδάτων, ΐσως 
δέ καί άλλων λόγων, πριν, ακόμη, κατακαλυφθή ή κλίμαξ, άλλοτε, υπό άφθό-
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νου χώματος καί λίθων. Δέν αποκλείεται πρός τούτοις, νά κατεστράφη ολίγον « 
καί κατά τήν άποχωμάτωσιν. Ό  τρόπος τής λαξεύσεως φαίνεται απλούς καί 
κακότεχνος, ή δέ άνοδος καί κάθοδος διά τής κλίμακος είναι, τούλάχιστον, 
πρός τό παρόν, δύσκολος καί επικίνδυνος.

Ή  βάσις τής κλίμακος έστηρίζετο διά τοίχων έκ λίθων καί όπτολίθων, 
πρός αποφυγήν τών ύδάτων καί τού πηλού, καί πρός εύκολωτέραν μετάβασιν, 
διά λιθοστρώτου, ίσως, οδού, πρός τόν πλησίον ποταμόν, αλλά, πρός τούτοις, 
καί πρός τόν έν τή περιοχή εκείνη άρχαίον 'βωμόν, μετατραπέντα, μετέπειτα, 
εις χριστιανικόν παρεκκλήσιον καί άγιασμα ( ' ) .

Ενταύθα, θεωρούμεν απαραίτητον, νά άναφέρωμεν μερικά τών αντικει
μένων, τά όποια άνευρέθησαν κατά τήν άποχωμάτωσιν τής κλίμακος, καθώς καί 
έν τή περιοχή της καί έπι τής κορυφής τού λόφου. Τά αναγράφει καί σχο
λιάζει ό πρό τινων ετών καθηγητής έν Διδυμοτείχω κ. Γρηγόριος Ευθυμίου. 
Ούτος θεωρεί τήν κλίμακα ώς εργον έξαιρετικής δεξιοτεχνίας. Θραύσματα δέ 
έγχρωμων αγγείων ανάγει είς τόν ι5' ή γ ' αιώνα π. X. καί άλλα είς άλλους 
αιώνας. Αναφέρει χαλκά ρωμαϊκά νομίσματα. Επίσης, κακότεχνου κεφαλήν 
αμνού έκ σκληρού λίθου, όμοιάζουσαν πρός. σφίγγα, καθώς καί άλλα. Τό δέ 
σπουδαιότερου, γράφει, δτι ιάνευρέθη τό άνω αριστερόν τεμάχιον αναγλύφου, 
παριστώντος γυναίκα άνω τής όσφύος. Παραθέτει εικόνα αυτού, καί τό θεω
ρεί ώς εργον ρωμαϊκών χρόνων. Σημειώνει, δέ, δτι ή έξεικονιζομένη γυνή 
φορεϊ στέμμα καί. είναι αύτοκράτειρα. Προσθέτει, επίσης, δτι, δεξιόθεν αυ
τής, θά ίσταιτο άνήρ τις. Καί 'συμπεραίνει, καθ’ ημάς, αύθαιρέτως, δτι τό 
πλήρες ανάγλυφου, δέν αποκλείεται νά παρίστανε τήν Πλωτίνην καί τόν Αύ- 
τεκράτορα Μ. ’Ιούλιον Φίλιππον ’Άραβα.

Λέγομεν αυθαιρέτους. Διότι ή είκονιζομένη γυνή φέρει περί τήν κεφαλήν 
καί τό πρόσωπον «άλω». Συνεπώς, θά παρίστανε μίαν Α γίαν τού Χριστια
νισμού, ή, μάλλον, Βυζαντινήν Αύτοκράτειραν, καί δχι τήν Ρωμαίαν Πλωτί
νην. ’Αλλά, καί, άν ακόμη, έπρόκειτο περί τής Πλωτίνης, πώς είναι δυνατόν, 
ό τυχόν, παριστάμενος παρ’ αυτήν ιάνήρ, νά ιμή ήτο ό ισύζυγός της, ό Αύτο- 
κράτωρ Τραϊανός (98—Ί 1·7 μ. X .), ιάλλά ο μετά ένα καί ήμισυ, περίπου, 
αιώνα, βασιλεύσας Μ. ’Ιούλιος Φίλιππος ’Άραψ (244— .249 μ. X.) !

Ώ ς πρός τά νομίσματα, πάλιν, ό κ. καθηγητής αποπειράται, δι’ δσων 
καί δπως γράφει, νά απόδειξη, δτι ή Ά για  Πέτρα μετά τής περιοχής της,

1) Ίδέ Άρχιμ. Ν. Βαφείδου : «Ή  έν Διδυμοτείχω άνευρεθεϊσα άναθηματική στή
λη τών Πλωτινοπολιτών» είς «Θρακικά», Τόμ. Η'. 1936. του ίδίου: «Ή  έν Διδυμο- 
τείχω άνευρεθεϊσα δευτέρα στήλη τών Πλωτινοπολιτών» είς τό «ένοριακόν — έφημε- 
ριακόν Βήμα», φύλλα 7 καί 8 - 9  τών μηνών Ίανουαρίου καί Φεβρουάριου — Μαρτίου 
1957- Καί άλλαχοϋ. Άλλα καί έν τώ παρύντι τόμω τών «Θρακικών», είς τήν πραγ
ματείαν «Τά 'Ιερά προσκυνήματα τής Αγίας Πέτρας».
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άλλα καί ,μετά τής μεγάλης Άκροπόλεως τοΰ Διδυμοτείχου, άπετέλεσαν, άλ
λοτε, τήν πόλιν Πλωτινόπολιν. Έν τούτοις, δέν αναφέρει νομίσματα «Πλωτι- 
νοπολιτών». Καθ’ ημάς, δέ, καί άν τυχόν, άνευρέθησαν, όπως εγραφον, άλ
λοτε, καί κατόπιν, ό μακαρίτης Δρακοντίδης καί άλλοι, καί τοΰτο δέν είναι 
άπόόειξις, δτι τό Διδυμότειχον ήτο Πλωτινόπολις ( ’ ).

Τό περιεργότερον, ομως, είναι, δτι ό κ. Ευθυμίου, εκτός τοΰ ονόματος 
Πλωτινόπολις, αποδίδει, καθ'’ ΰπάθεσιν, καί άλλο όνομα ειις τήν 'Αγίαν Πέ
τραν. Τό όνομα «Κερσεληνός», τό όποιον ήτο εν έκ τών επιθέτων τοΰ ’Απόλ
λωνος. ’Αφορμήν πρός τοΰτο λαμβάνει εκ θραυσθείσης μαρμάρινης πλακός, 
άνευρεθείσης, τό 19<51, έπί τής κορυφής τοΰ λόφου καί φερούσης τήν επι
γραφήν «Άπάλωνι Κερσ... Σώζωντι». Τήν επιγραφήν ταύτην συνδυάζει μέ 
άλλην έν άλλω θραύμματι έπιγραφήν, καί, μάλιστα, κατά φανταστικόν, καί 
δλως άπαράδεκτον, τρόπον. Διότι εις 61 γνωστά καί αναγνώσιμα γράμματα, 
προσθέτει, δπου· ,καί δ·σα άλλα νομίζει κατάλληλα, γράμματα, ανύπαρκτα, 133 
τόν αριθμόν! Έ ν  τούτοις, άργότερον, ομολογεί, οτι «ΈΙ έπί Τουρκοκρατίας 
κληθεϊσα Πλωτινόπολις υπήρχε καί έπί τής κλασσικής άρχαιότητος ώς σπου- 
δαιοτάτη Ορακική πόλις, καί, .σήμερον, άγνοοΰμεν τό ονομα». Δηλαδή λησμο- 
νιεί τό όνομα Κερσεληνός. Έ ν συνεχεία δέ, γράφει, οτι «τά εΰρειθέντα τεμά
χια τών αττικών αγγείων μαρτυροΰσιν, οτι ή Ορακική αΰτη πόλις, έν τή έν- 
διοχώρα τοΰ 'Έβρου κείμενη, ήτο μέν κιτίσμα Θρακών, πρωΐμως, δμως, εύρί- 
σκετο είς στενήν εμπορικήν, ίσως δέ καί συμμαχικήν ιμετά τών ’Αθηνών 
σχέσιν».

Μέ άλλους λόγους, παραδέχεται, πλέον, τά παρ’ ημών άλλοτε γραφέντα. 
Δηλαδή ΰπαρξιν καί ακμήν τής πόλεως έπί τών κλασσικών χρόνων, διαφό
ρους σχέσεις αυτής, αλλά καί συμμαχίαν, ιάκόμη, ιμετά τών τότε Αθηναίων. 
Άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει, διατί δέν .παραδέχεται καί τήν αναγραφήν τοΰ 
Διδυμοτείχου τής Θράκης είς τους φορολογικούς καταλόγους τών έλληνοτα- 
ίμιών τής ’Αθηναϊκής Συμμαχίας; (2).

1) Ό  άλλοτε έν Διδυμοτείχω διαμένων καί ήδη Διαχειριστής του Μονοπωλίου 
"Αλατος έν Άλεξανδρουπόλει, 6 κ. ’Αντώνιος Ήλιόπουλος είπεν εσχάτως τά έξης: οτι 
τό 1944 καφεπώλης ’Ιωάννης Ίωάννου είχεν άνεύρει όρειχάλκωον νόμισμα μέ έγχάρα- 
κτον έπιγραφήν «Δήμος Πλωτινοπολιτών». Ό  κ. Ά . Ήλιόπουλος καί άλλοι τό είδον. 
'Ο Ίωάννου μή πωλήσας τό νόμισμα είς τόν Δήμον Διδυμοτείχου, είπεν άργότερον. 
δτι τό είχεν άπολέσει...

2) Γρηγ. Ευθυμίου, Καθηγητοΰ. «Ενεπίγραφος στήλη έκ Πλωτινοπόλεως», είς 
Άρχεϊον Θρακικοΰ Θησαυροϋ» 1952. Τόμ. 17ος σελ. 197-203. «Νέα ευρήματα είς 
Πλωτινόπολιν» καί «’Άλλα ευρήματα», αυτόθι, σελ. 277-280. Αττικά αγγεία έκ Πλω- 
τινοπόλεως» είς «Άρχ. Θρ. Θησ.», 1953 τόμ. 18ος, σελ. 206-208. Άρχιμ. Νικ. Βαφεί- 
δου. «Ή  έν Διδυμοτείχω άνευρεΟεισα αναθηματική στήλη τών Πλωτινοπολιτών» είς 
«Θρακικά» 1936 τόμ. Η '. «Οί λαξευτοί τάφοι τοΰ παλαιού Μπαρουτχανα», είς Άρχ. 
Θρ. Θησ.» 1952, τόμ. 17ος, σελ. 212-215. «Ή  άρχαιότης τής πόλεως Διδυμοτείχου, 
άποδεικνυομένη καί έκ νομισμάτων» είς «Άρχ. Θρ. Θησ.», 1952, τομ. 172. σελ. 296-298.



ΛΑΟιΓΡΑΦΙιΚΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 277

Τά Ιερά Προσκυνήματα τής Ελληνικής Κοινότητος Διδυμοτείχου

Ε ι σ α γ ω γ ή

Τά Τερά Προσκυνήματα τής Ελληνικής Κοινότητος Διδυμοτείχου εί
ναι 1G. Έ ξ  αυτών τά G ευ ρ ί σκόντα ι εντός τοΰ φρουρίου, δηλαδή τής μεγάλης 
’Ακροπόλεως καί εΐναι τά εξής:

1) Ό  Μητροπολιτικός Ναός τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου.
2) Ό  Ναός τοΰ Σωτήρος Χρίστου.
3) Τό μικρόν Προσκύνημα τοΰ 'Αγίου Νικολάου.
4) Τό Βυζαντινόν Παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Αικατερίνης.
5) Τό Προσκύνημα τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.
■6) Τό Παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Μαρίνης.
’Έξω τών τειχών, άλλ’ εντός τής πάλεως, εΐναι τά εξής τέσσαρα:
7) Τό Μετόχιον τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπαυς.
8) Ό  Ναός τής Παναγίας (Κοιμήσεως τής Θεοτόκου).
9) Τά ερείπια παλαιού Ναοΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου, μετά μικρού ομω

νύμου Προσκυνήματος.
10) Τό προσκύνημα τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου.
’Έ ξω τών τειχών καί τής πόλεως εΐναι τά εξής εξ:

11) Τό 'Αγίασμα τής 'Αγίας Φωτεινής.
12) ‘Το Παρεκκλήσιον τοΰ Ελληνικού Νεκροταφείου «"Αγιος Παντε- 

λεήμων».
13) Τό 'Αγίασμα τής 'Αγίας Κυριακής.
14) Τό μικρόν 'Αγιοταφικόν Μοναστήριον τής Ζωίπδόχου Πηγής.
Ιό ) Τό 'Αγίασμα τοΰ 'Αγίου Βλασίου.
1·6) Τό Προσκύνημα τής 'Αγίας Πέτρας.
Είς τά 16 ταΰτα 'Ιερά Προσκυνήματα, θά προσθέσωμεν, έν τελεί, ώς 

17ον, καί τόν ’Αρμενικόν Ναόν τοΰ Σοΰρπ Κε'βόρκ, διότι ήτο άλλοτε δ πα
λαιός Βυζαντινός ’Ανακτορικός, καί ιστορικός, Ναός, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
τοΰ Παλαιοκαστρ ίτου.

ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΑΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Α ’. Τά έντός τών τειχών Ιερά Προσκυνήματα 

Ιον) 'Ο Μητροπολιτικός Ναός τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου

Κεΐται έπί τοΰ φρουρίου, έμπροσθεν τοΰ .μεγάρου τής Ίεράς Μητρο- 
πόλεως, καί πλαγίως τοΰ Ζιντάν, ήτοι τής λεγάμενης φυλακής τοΰ Καρόλου.
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Εΐναι έκτισμένος επί τών τειχών, σχεδόν, της μεσημβρινής πλευράς τής πό
λεως, καί είς τήν Ιδίαν, περίπου, (θέσιν, άλλου παλαιοτέρου, βυζαντινού, ώς 
φαίνεται Ναιου. Τήν Ιστορίαν τοϋ ΚεΟεδρικοϋ τούτου Ναού τού 'Αγίου ’Α
θανασίου, έδημοσιεύσαμεν είς τήν πραγματείαν μας «Αί εκκλησία ι Διδυμο
τείχου» («Θρακικά» 1940, τόμος 13ος).

2ον) *0 Ναός του Σωτήρος Χρίστου.

Κεΐται είς τήν άπό τής πύλης Καλέπορτες, ή Καστρόπορτες, άνερχο- 
μένην ανηφορικήν ,καί στενήν έπί βράχου οδόν, καί ϋπερθεν τής παλαίας οι
κίας τού άλλοτε ιεκ τών προκρίτων καί ιατρού Ευσταθίου Καβάσιλα. Προη
γούμενους, ήτο μικρότερος. Τήν ιστορίαν καί αυτού έδημοσιεύσαμεν είς τήν 
ιδίαν πραγματείαν «Αί έκκλησίαι Διδυμοτείχου».

Ενταύθα, προσθέτομεν τά εξής: Κατά Μάϊον 193,3, μία Εβραία κόρη, 
πάσχουσα τάς φρένας, μετεφέρθη ,καί παρέμεινεν έν τφ Ναώ μαζί μέ άλ
λους παράφ,ρσνας καί ασθενείς. Έδέχετο ευχήν παρά τών ιερέων καί ήσπά- 
ζετο τάς ίε,ράς εικόνας. Επίσης, μία άλλη Εβραία κόρη μετεφέόθη τόν ’Ιού
νιον τού 193ι5. Πρασεδέθη δέ, ώς επικίνδυνος παράφρων, δι’ άλύσεως έκ 
τού ποίδός, ώς συνέβαινε τούτο καί δε’ άλλους ομοιοπαθείς. Ήσπάζετο τούς 
τοίχους τού Ναού, μιμούμενη τούς Χριστιανούς, άσπαζομένους τάς έπί τών 
τοίχων άνηρτημένας εικόνας. Μιμούμενη δέ καί τόν Μητροπολίτην, τόν ό
ποιον εΐχεν ΐδει λειτουργοϋν.τα, έξέτεινε, συχνάκις, τάς δύο χεΐράς της, καί 
τάς έκίνει σταυρόειδιώς, ώς νά έκράτει δικηροτρίκηρα.

3ον) Τό μικρόν προσκύνημα τοΰ ‘Αγίου Νικολάου.

Ευρίσκεται, νοτιοανατολικώς καί ολίγον πρός τά κάτω τού έπί τής με
γάλης Άκροπόλεως εκτεινόμενου μικρού οροπεδίου, πλησίον τών κατ’ έτος 
καί περισσότερον καταρριπτομένων οικημάτων. Εΐναι ήδη, άπλοϋν δωμάτιον 
άπαμε,μονιομένον καί άνακτισθέν τό 1890. Περιέχει κανδήλαν, μικρόν μανου- 
άλιον καί διαφόρους παλαιατέρας καί νέας εικόνας. Οί γέροντες μάς έλεγαν, 
οτι έκεΐ, ή εις τι πέριξ σημεΐον, προϋπήρχεν ανέκαθεν προσκύνημα.

Είς παλαιοτέρους, χρόνους ή Άκρόπολις ήτο πλήρης άπό μικράς και 
μεγάλας οικίας. Συν τώ χρόνω, όμως, ήρειπώνονται αύται καί κατέρ,ρεον ή 
κατηδαφίζοντο υπό τών ιδιοκτητών αυτών, αί όποιοι κατήρχοντο, διά τά κα
τοικήσουν, πλέον, έξω τών τειχών. Τούτο συμβαίνει καί μέχρι τούδε ακόμη, 
ούτως ώστε ό βράχος τού φρουρίου (Χισάρ, καλέ, κάστρο) τείνει, βαθμη
δόν είς τήν πλήρη άποψίλωσίν τοιυ.

Ό  "Αγιος Νικόλαος, λοιπόν, τού φρουρίου, μέχρι, περίπου, τού 1890, 
εύρίσκετο έν τή αυλή μιας παλαιάς έκεΐ οικίας, τού Κουγιουμτζή Γϊαννάκη,
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πατρός του Γεώργη Κουγιουμιτζή ή Χρυσοχόου. Ό  Γεώργης, τόν όποιον εΐ- 
χομεν γνωρίσει καί ημείς, νυμφευθείς ιείχιεν ©ίσέλθίει, ώς ©σώγαμβρος είς τήν 
οικίαν του πενθεροΰ του, ’έμπροσθεν, ακριβώς, τοΰ παλαιού «Χα.ρε·μλίκ», δη
λαδή τοΰ κατερειπωθέντος /και έγκαταλειψθέντος πρό τυνων ετών, γυμνασια- 
κοΰ κτιρίου, ( 1). Τους τελευταίους τούτους χρόνους, κατερ©ιπωθ©ίσα, κατερ- 
ρίφθη ,καί ή προικώα οικία τοΰ Κουγιουιμτζή Γεώργη, ή οποία είχε περιέλ- 
θει υπό τήν Ιδιοκτησίαν τοΰ υίοΰ του ’Αποστόλου Χρυσοχόου. Είς τήν θέσιν 
αυτής, ή χήρα τοΰ ’Αποστόλου Σοφία έκτισε μικράν οικίαν. 'Η  προιμνησθεΐσα 
■δέ παλαιά οικία τοΰ Κουγιουιμτζή Γιαννάκη .είχε ,κατιε,ρειπωθή προ πολλών 
δεκάδιυν ετών. Τό εν τή αυλή λοιπόν, τής παλαιάς εκείνης οικίας παλαιόν 
προσκύνημα θά είχε καταστροφή προ τοΰ 1890. Θά προϋπήρχε δέ, παλαιό- 
θεν, άπό τής βυζαντινής ήδη .εποχής, υπό άλλην βεβαίως μορφήν, μέγεθος 
και τέχνην, ώς παρεκκλήσιον ή (μεγαλύτερος Ναός, βυζαντινός. Τήν ύπόθε- 
σιν τούτην ενισχύει καί έν καλλιτεχνικώτατον καί θαυμάσιαν κισνόκραναν, τό 
όποιον άνευρέθη τελευταίως τά μέσα Μαΐου 1957, νοτιώτερον καί 20 μέτρα 
πρός τά κάτω τοΰ σημερινού προσκυνήματος. Καθώς μάς είχε πληροφορήσει 
ό Διίδυμιοτειχίτης .συνταξιούχος εκπαιδευτικός κ. Δημήτριος Μανάκας, τό ά- 
νεΰρεν ό σωφέρ· Σταύρος Κιοφοκτσής, ενώ έσκαπτε καί ©ξεκαθάριζε τά επί 
ιμεγάλων καί μικρών, φυσικών καί τεχνητών κοιλωμάτων τοΰ βράχου, θεμέλια 
τής πατρογονικής οικίας τοΰ Παναγιώτου Κουγιουιμτζή, .συγγενούς τοΰ Γιαν- 
νάκη Κου γ ιουμτζή.

Τό κιονόκρανον τοΰτο, τοΰ οποίου υπάρχει καί -ελκών, εϊδ-ομεν, τελευ
ταίως ,καί ημείς. Μέ διαστάσεις 0,90 τοΰ μέτρου μήκος καί 0,70 πλάτος, εί
ναι έκ λευκού μαρμάρου, δέν φέρει .σταυρόν, ιάλλά ώραίους λαξευτούς κλά
δους .καί φύλλα. ’Έ χει δέ, είς τό μέσον αυτού, τετράγωνον οπήν, διά τής ό
ποιας πρασηρμόζετο, ώς φαίνεται, .στερεώτερον, επί ανάλογου κίονος. Καί 
παρουσιάζει όμοιο τη τας πρός άλλα κιονόκρανα, κατατεθειμένα, ήδη, έν τώ 
παλαιώ τουρκικώ ,καί κατόπιν ελληνική) διοικητικά) κτιρίω, όπερ χρησιμεύει, 
πρός τό παρόν, ώς προσωρινόν Γυμνάσιον καί Μουσεϊοιν.

4ον) Τό βυζαντινόν Παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Αικατερίνης.

Είναι κτίσμα τοΰ 7ου μ. X. αιώνας. Κεΐται νοτιοανατολικώς ,καί είς ά- 
πόστασιν ολίγων βημάτων, πρός τά άνω τής δεξαμενής τής ύδρεύσεως τής 
πόλεως, κτισθείσης τό 1930, έπι τής μεγάλης Άκροπόλεως. Προ αρκετών έ-

1) Ίδέ: Άρχιμ. Νικ. Βαφείδου. «Αί έκκλησίαι Διδυμοτείχου» είς «Θρακικά», 
τόμ. ΙΓλ 1940. «Σχολεία καί Διδάσκαλοι Διδυμοτείχου» είς «Άρχεΐον Θρ. Θησαυ
ροί)», τόμ. 1Ζ' 1952. «Ή  υπό τών Τούρκων άλωσις τοΰ Διδυμοτείχου. Θρϋλοι καί Πα
ραδόσεις».
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τών ,εϊχομεν δημοσιεύσει σχετικόν άρθρον εις .μίαν εφημερίδα τής Άλεξαν- 
δρουπόλεως. ’ Αργότερου, ομως, .συμπληρώσαντες καί βελτιώσαντες, παρεδώ- 
σαιμεν προς δημοσίευσιν αλλαχού.

δον) Τό προσκύνημα τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.

Εύρίσκεται είς τήν νοτίαν πλευράν της Μεγάλης Άκραπόλεως, καί είς 
τό μέσον τής .άπό τού 'Αγίου Αθανασίου πρός τόν "Αγιον Γεώργιον τών 
’Αρμενίων όδού. Είναι είδος κενοταφίου, κατεσκευασιμένου έκ μαρμάρινων 
πλακών, ιείς σχήμα ορθογωνίου τετραγώνου. ’Έχει μήκος 2,52 μέτρα, πλά
τος 1,43, καί ύψος είς μέν τήν 'βόρειον πλευράν του 1,22, είς δέ τήν νότιον 
1,52. Έσωτερικώς αποτελεί, μέ τήν μι,κράν είς τό μέσον τής βορείου πλευ
ράς ισίιδηραν Ιθύ.ραν, είδος ερμαρίου, ’ένθα, ή ευσέβεια τών χριστιανών, καί. 
κυρίως, τών γειτόνων, διατηρεί άκοίμητον κανδήλαν, έμπροσθεν μιας εικόνας 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Είς παλαιοτέρι:ιυς χρόνους, τήν καθαριότητα καί πε- 
ριποίησιν τού προσκυνήματος άνελάμβανον, κατ’ ιέτος, έκ περιτροπής, αί γει- 
τονικαί οίκογένειαι. ’Από πολλών, ομως, ετών τήν .φροντίδα ταύτην είχεν ή 
γραία Στώϊκε Κακαρούδα, τήν οποίαν είχε ιδιαδε;χ.θή ή χήρα κόρη της Τριαν
ταφυλλιά Κόκκου. Ά πό εΐκοσιν, ήδη, ετών, άγνοούμεν, ποίος φροντίζει.

Ή  εντός τού προσκυνήματος είκών είναι μικρού σχετικώς μεγέθους, ήμι- 
επάργυρος, μετά ξυλίνου πλαισίου, καί εχει γεγραμμένα άνωθεν μέν τάς λέ
ξεις «"Αγιος Δημήτριος», κάτωθεν δέ «Χίρ ’Αποστόλου Δ ' έτους 1904».

"ΕξωίΟεν, έπί τής ανατολικής πλευράς, καί προς τό άνω τμήμα αύτής, 
ύπάρχει έντετοιχισμένη ωραία μαρμάρινη, ανάγλυφος ιεϊκών τού Άγιου Δη
μητρίου. ’Επί τής νατίου δέ πλευράς, πρός τά άνω, είναι μία πλάξ, ή όποια, 
εντός ορθογωνίου τετραγώνου (1,30 X 0,8.5), σχηματιζομένου διά κεχαρα
γμένης διπλής γραμμής, περιέχει τέσσαρας παραλλήλους καί ισομεγέθεις κύ
κλους, διαμέτρου 0,21 τού μέτρου. 01 κύκλοι .συνενούνται μετ’ άλλήλων, κα
θώς δεικνύει ή υπάρχιαυσα τριπλή αυτών είκών. "Εκαστος κύκλος, διαιρεί
ται είς τέσσαρα μέρη δι’ ενός σταυρού, απλού, εις τά άκρα τού όποιου ύπάρ- 
χουν γράμματα. Ταύτα, όμού μετά τών σταυρών, αποτελούν μονογράμματα 
τού Χριστού, ίσως. Άλλα μάλλον, ενός ή περισσοτέρων αύτοκρατόρων.

Έ πί τού προσκυνήματος έπεκράτησε παλαιόθεν, ή .συνήθεια νά άποτί- 
θενται αι έκεΐθεν καί διά μέσου τών .πρός τά κάτω διπλών πυλών «ίΝερόπορ- 
τες» μεταφερόμενοι ιείς τό νεκροταφεΐον νεκροί τών ενοριών Άγιου ’Αθανα
σίου καί Σωτήρος Χριστού, διά νά ψαλή επ’ αυτών τρισάγιου.

Τήν πρωίαν τής εορτής τού Ά γιου Δημητρίου (2.6 ’Οκτωβρίου), είς 
τών ιερέων γράφει ονόματα προσερχομένων προσκυνητών καί τών οικείων 
αυτών, διά νά μνημονευτούν, κατόπιν, κατά τήν ψαλησομένην γενικήν παρά- 
κλησιν. Άποτίθεται δέ ή εντός τού κενοταφίου είκών τού Ά γιου έπ’ αυτού,
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εις κοινήν προσκύνησιν, καί τίθεται πλαγίως τοΰ προσκυνήματος μανουάλι ον 
διά τά άναπτόμενα κηρία καί τάς λαμπάδας τών προσκυνητών.

Ά πό άρθρου βαθέος, οί πανταχόθεν τής πόλεως προσερχόμενοι προ- 
σκυνηταί αρχίζουν νά κάμνουν άλεκτοροθυσίας. Θυσιάζουν, δηλαδή, οί ίδιοι, 
ή άλλοι άντ’ αυτών, «λέκτορας (πετεινούς) , τους οποίους φέρουν μαζί των, 
είς τήν βάσιν ή πέριξ τοΰ κενοταφίου. Μερικοί δέ ρίπτουν κάτω τάς κεφα- 
λάς τών θυμάτων. "Οστις έχει καί 'θέλει, θυσιάζει ιδύο ή περισσοτέρους άλέ- 
κτορας. Αί θυσίαι εξακολουθούν μέχρι .σχεδόν τής εσπέρας. Δέν είναι άλη.- 
θές τό υπό τοΰ μακαρίτου Νικολάου Πετσόγλου άναφερόμενον, οτι πολλοί, 
εις ένδειξιν περισσό τέρας καί ψυχ ωφελεστ&ρ ας εΰλαβείας, μαγειρεύουν καί 
τρώγουν τους Θ'υσιαζπμένους «λέκτορας πέριξ τοΰ προσκυνήματος. Διότι καί 
6 τόπος έκεΐ είναι στενός καί ανώμαλος, καί όχι (εξοχικός καί κατάλληλος πρός 
τοΰτο. Έρωτήσαντες, μάλιστα, προ πολλών έτών', τους γεροντοτέρους τοΰ Δι
δυμοτείχου, εάν, είς παλαιοτέραν, τουλάχιστον εποχήν, έπεκράτει μία τοίΐαύτη 
συνήθεια, είχομεν λάβει αρνητικήν άπάντησ.ιν.

'Όλοι, σχεδόν, παραλαμβάνουν τους ©σφαγμένους «λέκτορας, διά νά τους 
μαγειρεύσουν καί τους φάγουν είς τάς οικίας των', ελάχιστοι, όμως καί ιδίως 
έξ έκείνων, οί όποιαι (θυσιάζουν δύο ή περισσοτέρους, αφιερώνουν τόν ενα είς 
τόν "Αγιον Δημητρίου. ’Άλλοτε τους έμαγείρευον, .συνήθιος, μέ ο.ρυζαν. Συ- 
νήθιζον δέ μερικοί νά μοιράζουν τό φαγητόν, κατά τεμάχια, είς γείτονας, ή 
συγγενείς καί φίλους, οί όποιοι δέν είχαν κάμει θυσίαν.

Τάς άλεκταρο θυσίας ταύτας κάμνουν αί Διδυμοτειχΐται, κατά παλαιόν, 
πατροπαράδοτον έθιμον, ένεκα εΰλαβείας. Επίσης, διότι έχουν τάξιμον δι’ 
ασθένειας καί δυστυχήματα, άλλά καί επιτυχίαν, πρός τούτοις, διαφόρων έ- 
πιχειρήσειόν τω\'. Πολλοί, όμως, άπό πολλών έτών, θυσιάζουν, κατά απλήν, 
μάλλον, 'συνήθειαν ή κατά μίμησιν, όπως, ίσυνήθως, οί μή Διδυμοτειχΐται.

Έ ν τώ μεταξύ, προσέρχονται καί οί άλλοι ιερείς τοΰ 'Αγίου Αθανασίου 
καί τοΰ Χριστού, μετά τό τέλος τής θείας Λειτουργίας. Καί ψάλλουν γενικήν 
παράκλησιν, μνημονεύοντας τά μέχρι τής στιγμής εκείνης γραφέντα ονόματα. 
Έ ν τέλει, οί .επίτροποι τοΰ Άγιου· Αθανασίου, είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ ο
ποίου υπάγεται τό προσκύνημα, πωλοΰν, έπί τόπου, είς τούς έπιθυμοΰντας έκ 
τών χριστιανών τά δωρηθέντα σφάγια, μεταξύ τών οποίων υπάρχουν, ενίοτε, 
καί πρόβατα, ή μόνον δέρματα αυτών, πρός όφελος τοΰ Αγίου Δημητρίου, 
ή, μάλλον, τοΰ Αγίου Αθανασίου, δστις φροντίζει δι’ αυτόν. Τά προσφερό- 
μενα έπίσης, έλαιον, θημίαμα, κηρία, λαμπάδες καί εΐ τι καί άλλο, άποστέλ- 
λονται είς τόν "Αγιοιν Αθανάσιον. Κατά τήν πώλησιν τών δώρων, μερικοί 
χριστιανοί πλειοδοτούν προθύμως, άλλοι μέν διά νά φάγουν καί οί ίδιοι, εάν 
δέν έθυσίασαν, ή δέν έκράτησαν τά σφάγιά των, άλλοι δέ έξ ευλαβούς φι
λοτιμίας.

'Η  τοιαύτη άλεκτοροθυσία τοΰ Άγιου Δημητρίου έν Διδυμότειχό) έχει
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τήν αρχήν αυτή; άπό άμνημανεύτων χρόνων. At θυσίαι αύται καί πανδ·αισίια·ι 
άλεκτόρων καί άλλων ζώων, ιείναι, άναμφιβόλως, λείψανον τή; πατρώας είδω- 
λολατρική; θρησκεία; τών Ελλήνων κατοίκων, ,καί άλλων αλλαχού, οιτινες 
εΐχον, ώ; γνωστόν, επάνω είς τά; .άκροπόλεις αυτών, τους ναούς καί τού; βω
μούς τών θεών των καί τών ηρώων, τού; οποίους έλάιτρευον.

Οι είδωλολάτραι, έκχριστιανιζάμβΛί:», δέν ήόΰνανιτο, βεβαίως, νά άπο- 
σπασθούν αμέσως, καί ευκόλως, άπό τά; θυσία; καί τάς τελετά; τή; παλαιός 
αυτών θρησκεία; καί άπό τά διάφορα, έν γένει, έθιμα τής ζωής των. Καί διά 
τούτο, ακριβώς ιμέ τήν νέαν πίστιν καί τήν λατρείαν τού χριστίιανισιμού, διεφύ- 
λαξαν καί έκράτησαν διαφόρους είδωλολατρικούς τύπους καί έθιμα. Τά προ- 
σήρμοσαν δέ καί έξηκο,λούθησαν νά εφαρμόζουν καί κατόπιν, μαζί ιμέ τάς 
χριστιανικός των τελετάς καί ιερουργίας. Ώ ς ήτο δέ επόμενον καί απαραί
τητον, αντικατέστησαν τά ονόματα τών παλαιών θειον καί ηρώων, τών ναών 
καί τών βωμών, μέ τά (Κώματα καί τάς ιδιότητα; τού ενός καί μόνου αληθινού 
θεού, τού Χριστού καί τη ; Παναγίας, καί τών άλλων 'Αγίων καί τών Α γ γ έ 
λων. Λόγου χάριν, δ Προφήτη; Ήλίας, διεδέχθη τόν ’Απόλλωνα, δ "Αγιος 
Νικόλαος τόν Ποσειδώνα, ή Παναγία τήν Άθηνάν, δ ’Αρχάγγελος Γαβριήλ 
τόν Έρμη λ1, καί άλλοι, άλλους.

Τοιουτοτρόπως, ιμερικά έθιμα, τόποι καί τελεταί, καί εύχαί, τών χριστια
νών είναι, κατά τό μάλλον ή ήττον, καί ίίπισήμως ή ανεπισήμους, τά ίδια, σχε
δόν, τά είδωλολατρικά, αλλά ιμέ χριστιανικήν πλέον μορφήν καί τρόπον. Είναι 
δέ ταύτα διάφοροι, έξορκισμοί, αφιερώματα ιείς Λαούς καί εικόνας, προισφοραί 
προϊόντων τής γεοοργίας, τής κηπουρικής, τή; κτηνοτροφίας καί διαφόρων 
επαγγελμάτων, θυσίαι, πρός τούτοις, έπί (θεμελιώσει δημοσίων, ή ιδιωτικών 
κτιρίων, καί κατά τάς εορτάς καί πανηγύρεις. Διάφορα, επίσης, έθιμα· γεν
νήσεων, αρραβώνων, γάμων, θανάτων, ίέορτών, τα ξε ιδίων·, επιχειρήσεων καί 
άλλα πολλά, καί είς τάς πόλεις καί είς τά χωρία.

Συμφώνως, λοιπόν, πρός τά ανωτέρω καί εν Διδυμοτείχω ιείς τήν θέσιν 
τού Προσκυνήματος τού Άγιου Δημητρίου, όπου τελείται παλαιόθεν, άλεκτο- 
ροθυσία, πρέπει, κατ’ ανάγκην, να παραΐδεχθώμεν ότι υπήρχε κατά τήν προ- 
χριστιανικήν εποχήν, βωμός είδωλολατρ ικού θεού, κατά πάσαν δέ πιθανό
τητα, τού Ά ρεω ς. Ό  αλέκτωρ ήτο ιερόν πτηνόν τής θεάς Άθηνάς. Έθυ- 
σιάζετο δέ καί είς τόν θεόν τής ιατρικής ’Ασκληπιόν, ώς είναι γνωστόν καί 
άπό τήν διήγησιν τού Πλάτωνος περί τού θανάτου τού Σωκράτου; ( ' ) ·  Κυ
ρίως, όμως, ήτο ιερόν πτηνόν τού ’Άρεως, ώ ; σάμβαλον τής έγρηγόρσεως καί 
τού (μαχητικού μένους. Ό  ’Άρης ήτο θεός τού πολέμου. Οί δέ παλαιοί Θρά
κες, καί ιδίως, οί τών περιφερειών Άδριανουπόλεως καί Διδυμοτείχου Ό -

1) ΑύτόΟς καί Πλάτωνος, Φαίδων: «θύσατε Άσκληπιφ άλεκτυόνα».
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δρύσαι, ήσαν λαός πολεμικώτατος. Έτίμων δέ Ιδιαιτέρους και έσέβοντο τόν 
’Άρην, οστις εκαλείτο, διά τούτο, καί Όδρύσιος. Καί επί τών βωιμών αυτού 
έθυσιάζουτο, ώς φαίνεται, «λέκτορες ( 1).

ΆλεκτορΌ'θυσίαι έγίνοντο καί είς τόν Σκοπόν τής Θράκης «Στόν "Αγι 
Στράτη», είς άπόστασιν 15 λεπτών βορείως τής πόλεως, ιείς σπήλαιον, εντός 
λόχμης, είς τήν νότιον πλευράν ενός ξηρού ρύακος, καίθώς γράφει, μειτά δια
φόρων λεπτομερειών ό ·κ. Νικόλαος Κωνσταντόπουλος (2). Επίσης καί είς 
τήν Στράντζαν βορείως αυτής καί είς άπόστασιν είκοσι λεπτών, είς μέρος υ
ψηλόν, τό όποιον ώνομάζετο «"Αϊ Στράτα». Έωρτάζετοι τήν εορτήν τών Τα
ξιαρχών (8 Νοεμβρίου). 'Τπήρχιαν δέ ερείπια βυζαντινού παρεκκλησίου καί 
«μίΐα πέτρινη γούρνα μέσα α’ αυτήν έσφαιζον τούς πετεινούς γιά τόν άγιο 
Μαυρομμάτη», καθώς αναγράφει ή κ. Ελπινίκη Σταμούλη Σαραντή (3). Ή  
ιδία κ. Ε. Σ . Σ . αναφέρει, δα  «έσφαζαν πετεινόν» καί πλησίον τού χωρίου 
Άλικαριά τής Άγχιάλου, 21 ’Ιουλίου, τήν εορτήν τής 'Αγίας Παρασκευής(4). 
’Αλλά καί είς τό Ταϊφίρι τής Καλλιπόλεως, κατά τήν εορτήν τού 'Αγίου 
Λημητρίου (5).

Τό προσκύνημα τού 'Αγίου Δη,μητριού, ήτο (μέχρι τού 1885 έκτισιμένον 
άπλούστερον, μέ μικρούς λίθους. Τότε άνεκαινίσθη μέ πλάκας είς τάς πλευ
ράς, ώς είναι -σήμερον. Μεταξύ τών πλακών είχε τοποΟετηθή καί ή έχουσα 
τούς μνημονευθέντας κύκλους, μέ τά μονογραφήματα, ή οποία είχεν άνευ
ρε θή ώς έξης: 'Η  Τουρκική κυβέρνησις τό 1885, ή, κατ’ άλλους, τό 1876, 
είχε 'βάλει έργάτας πρός εξαγωγήν καί μεταφοράν λίθων καί άλλαχόιθεν μέν 
τής πόλεως, αλλά, κυρίως, άπό τήν Άκρόπαλιν, διά τήν επίστρωσαν καί έπι- 
διόρθωσιν τών οδών τής έκτος τών τειχών πόλεως, ή διά τήν ιάνέγερσιν δια
φόρων .κτιρίων. Τούτο συνέβαινε, παλαιότερον, συχνότερον ή μάλλον, διαρ
κώς. Καί, ώς έκ τούτου, κατεστρέφοντο·, δυστυχώς, δσα ερείπια δι,&σώζοντο 
είσέτι τών τειχών καί τών πύργων, καθώς επίσης, καί τών διαφόρων αρχαίων 
χτισμάτων. Μερικοί, λοιπόν, εργάται 'σκάπτοιντες, τριάκοντα καί πλέον βή
ματα ύπερίθ&ν καί βορ&ιοδυτικώς τού 'Αγίου Δημητρίου, είχον άνευρεα. τήν 
έν 'λόγιο ένεπίγραφον πλάκα. Είς δέ γείτων τήν παρέλαβε καί άπέκρυψεν είς 
τήν οικίαν του, χάριν ασφαλείας, τή βοηθεία τών εργατών, οί όποιοι ήσαν 
ομογενείς, ώστε νά μή λάβουν εΐδησιν οί Τούρκοι. Καί δταν ή Κοανότης έπε- 
σκεύαζε τό προσκύνημα, ή πλάξ εκείνη έτοποβετήθη ε,ίς τήν σημερινήν της 
Οέσιν.

4) Αυτόθι.
2) «Άρχεΐον Θρ. Θησαυροΰ», Τόμ. ΣΤ', σελ. 213.
3) «Παραδόσεις τής Θράκης», είς «Θρακικά», Τόμ. 7ος, 1936.
4) «Άπό τήν Ανατολική Θράκη...», 1956. σελ. 235.
5) «Άπότά Αγιάσματα τής Θράκης», είς «Θρακικά», Τόμ. 18ος, 1943. σελ.243.



284 f  ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Ν. ΒΑΦΕ ΙΔΟΥ

ΕΙς τών γερόντων πληροφοριοδοτών ίμιας μάς ελεγεν, οτι οί ’Αρμένιοι Διδυ
μοτείχου τήν εΐχον άνευρε ι κα! τοποθετήσει ε ις .μίαν κρήνην. Ή  κρήνη ιδιεσώ- 
ζετο επί αρκετά έτη, αριστερά τής μεγάλης «ξώθυρας τοΰ δευτέρου καί με- 
γαλυτέρι.υ περιβόλου τής ’Αρμένικης εκκλησίας καί 'έμπροσθεν τής ήρειπω- 
μένης οικίας, ήτις έχρησίμευεν άλλοτε ώς κατοικία τοϋ ’Αρμενίου ιερέως. 
'Ό τι, προς τούτοις, οί ήμέτεροι, παραλαβόντες έκείθεν τήν πλάκα έπανέψε- 
ρον είς τόν τόπον, ένθα, κατόπιν άνευρέ'θη. Ή  πληροφορία αΰτη μάς φαί
νεται ανακριβής, ή, τουλάχιστον συγκεχυμένη. ’Ίσως τό μέρος, ένθα εΐχεν 
άνευρειθή ή πλάξ, ήτο τής ’Αρμενικής Κοινότητος, ή οποία, διά τοΰ το, εΐχεν 
άποπειραθή νά τήν ίδιοποιηΟή.

Τί άρά γε, ήτο ή πλάξ αΰτη, καί που άρχικώς, είχε στηθή καί πρός ποιον 
σκοπόν; Βεβαίως, δέν εΐναι επιτύμβιος. Περιέχει μονογράμματα, άναφερό- 
μενα είς έν ώριισμένον ή περισσότερα πρόσωπα καί χαραχΟέντα επ’ ευκαιρία 
ίσως, ενός εκτάκτου ιστορικού γεγονότος τών τελευταίων χρόνων τοΰ Διδυ
μοτείχου. Πιθανόν εΐναι, οτι κατετέθη είς έγκαιντασθέν δημόσιόν τι ίδρυμα. 
Δέν αποκλείεται δέ νά ήτο επιγραφή πύλης, ή ναού, ή κρήνης ή ανακτορι
κού τίνος οικοδομήματος.

Άναφέρεται, ϊσως, ιείς τήν εποχήν τού αύτακράτορος ’Ανδρονίκου Γ ' τού 
Νέου. ’Άγνωστον, δέ, πότε, καί πώς, κατεστράφη τό κτίριον, έπί τού οποίου 
ήτΐο, έντετοιχισμένη. Θά κατεχώσθη, βαθμηδόν, καί άνευρέ'θη τό 188ι5„ ή πρό- 
τερον. Τό υποτιθέμενον κτίριον, ήτο, ίσως εκείνο, τού οποίου Ιερείπια διακρί- 
νονται καθαρά έκεΐ, ‘ένθα εΐχεν άνευρειθή ή πλάξ, δηλαδή, έκτος λίθων καί 
άσβεστου, καί υπόγειος τοϊχίος, κέραμοι, σωλήνες, ίσιος, ΰδατος, καί γωνία 
δωματίου.

Άλλ’ ας έξετάσωμεν τά μονογράμματα. Τό 190.2 εΐχεν έλθει είς Διδυμό- 
τειχον, ίνκόγκνιτο, δι’ άρχαιολογικά ζητήματα, ό άλλοτε ιδιαίτερος γραιμμαε 
τευς τής βασιλισσης Ολγας και Ιδρυτής τής έν Άθήναις Χριστιανικής αρ
χαιολογικής Εταιρίας, Γεώργιος Ααμπάκης, καθώς άνεφέραμεν, μέ ισχετικάς 
λεπτομέρειας, είς τό περί τού παρεκκλησίου τής Ά γιας Αικατερίνης άρθιοιοιυ 
μας. Έπεισκέιρθη καί τό προσκύνημα τού Ά γιου Δημητρίου. Ήμεΐς, μικοός, 
τότε, μαθητής, τόν έβοηθήσαμεν είς τήν διά δεβρεγμένου χάρτου λήψιν απο
τυπώματος τών κύκλων μετά τών μονογραμμάτων. Άργότερον, μετά τό 1930, 
έπληροφορήθημεν, δσα έλεγε, σχετικώς, ό Ν. Πετσόγλου, δστις είχε παρακο
λουθήσει, μαζί ιμέ άλλους, τόν Ααμπάκην. "Οτι, δηλαδή, .κατά τήν γνώμην τού 
Λαμπάκη, μέ τά γράμματα τών τριών πρώτων κύκλων, επρεπε νά άναγνωισθή 
δ αΰτοκράτωρ ’Ανδρόνικος ό Γ ' δ Νεώτερος, ό Παλαιολόγος. 'Ως πρός δέ 
τόν τέταρτον κύκλον, δέν ήδυνήθη νά άποφανΟή τί έφανέρωνον τά γράμματα 
Π καί Γ ' !

Μερικά έτη προ τού Λαμπάκη, καθώς μάς έλεγεν ό Διδυμοτειχίτης διδά
σκαλος Γ. Βαφειάδης, είχε λάβει αποτύπωμα καί είχε παραβιάσει εις τόν
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γυμνασιάρχην Άδριανουπόλεως Ματθαίον Παρανίκαν. Εκείνος, μή δυνάιμε-  ̂
νος νά προσέλθη, είχεν άποιστείλει εις Διίδυμότιειχιαν τόν καθηγητήν Ίωάννην 
Χαντέλην. Είχε δέ άποφανθή, δτι. τά μονογράμματα "ήσαν τον αυτοκράτορος 
’Ανδρονίκου τοΰ Β ',  τοΰ Γεροντος, τοΰ Παλαιολόγου.

Καθώς είχιπμεν πληροφορηθή ιάπδ άλλους, είχον προσελθει. είς Διδυμό- 
τειχον, μεταξύ τών ετών 1887 —  1900, δ Ρώσος Πρόξενος Άδριανου;πόλεως 
Αίσεν καί ό Γάλλος Πρόξενος. ’Αλλά καί άλλοι, άλλοτε, πολλοί, πρότερον καί 
κατόπιν, ήμ&τεροι καί ξένοι. Φαίνεται, ομως, δτι οΰιδείς κατώρ'Οωσε νά δια- 
κρίνη μερικά δυσδιάκριτα γράμματα καί νά άναγνώση εύκρινώς τά μονογράμ
ματα. Διότι, εν εναντία περιπτώσει, Οά ήσαν γνωστά, βεβαίως, καί συγκεκοι- 
ιμένα τά οσα ειπον, ή έγραψαν, άν έγραψαν, διά τούς κύκλους καί τά μονίοε 
γράμματα. 'Ιστορικοί καί αρχαιολόγοι, θρακολόγοι καί λοιποί αρμόδιοι, ευ- 
ρέθησαν, τρόπον τινά, προ γρίφου ! Καί, ή ιέισιώπησαν, ή περιωρίσΟησαν είς 
ημιτελείς καί ασαφείς αναγνώσεις καί ερμηνείας. Το 193:5 είχεν έλθει καί ό 
τότε ιεν Καβάλα έφορος αρχαιοτήτων κ. Μπακαλάκης. Καί είχεν έπισκεφθή 
μαζί ιμας τόν Άγιιον Δημητρών. Άλλ’ οΰτε φωνή, οΰτε άκρόασις μέχρι τοΰδε!

Ό  σοφός Ιστορικός καί συγγραφεΰς μεγάλης εκκλησιαστικής 'Ιστορίας, 
ό αείμνηστος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Φιλάρετος Β αφειδής, παραμείνας 
έν Διδυμοτείχω έπί τριακονταετίαν (1899— 1928), θά έπρεπεν, αυτός, τού- 
λάχιστόν, νά γνωρίζη τι τό -σχετικόν, έάν οί τασοΰτοι καί τοιοϋτιαι έπισκε- 
φθέντες τό Διδυμότειχον 'αρχαιολόγοι άπεφιαίνοντο γνώμην πλήρη καί ορθήν. 
Καί 'θά ιμας διεφώτιζεν, οπωσδήποτε, διά τά μυστηριώδη μονογράμματα. 
’Αλλά δυστυχώς. Είς τρεις σελίδας, μόνον, είχε γράψει πρόχειρα σημειώμα
τα, τό 19ΐ55, υπό τόν τίτλον: «Διάφοροι ειδήσεις καί πληροφορία ι ίιστορικαί 
περί τής πόλεως Διδυμοτείχου». Μάς τά είχε -στείλε ι έκ Θεσσαλονίκης, ολί
γον προ τοΰ 'θανάτου αύτοΰ, ιτό 1933, ένθα έφηισύχαζε πλέον' ώς Μητροπολί
της Ηράκλειος. Περί τοΰ Ά γιου Δημητρίου, λοιπόν, έγραφε τά έξης: «Έν 
τώ Ά γίω  Δημητρίω υπάρχει πλάξ φέρουσα...». Έ ν συνεχεία, δηλαδή, παρέ
θετε .σχεδιάγραμμα τών κύκλων, χωρίς νά προβή είς άνάγνωισιν καί ερμηνείαν.

Ό  Γεώργιος Λαιμπουσιάδης, πάλιν είς σημειώματά του, τά οποία εΐχον 
δημοσιευθή είς τά «Θραικικά» (τ. Β ') ’ γράφει: «υπάρχει έν τετράγωνον οι
κοδόμημα, είδος αποθήκης, ή Υδραγωγείου. Τιμάται δέ έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου 
Δημητρίου... Είς τό ναυίδριον τοΰ Ά γιου Δημητρίου, έπί πλευράς τής πρίεισό- 
ψεως είναι έντετοιχισμένος λίθος, έφ’ ού είναι κεχιαριαγμένοι 4. κύκλοι, φέ- 
ροντες μονογράμματα». Παραθέτει καί ούτος σχεδιάγραμμα χωρίς νά ανα- 
φέρη άλλο τίποτε. Τό παράδοξον είναι, οτι ιεχαρακτηριισε το προσκύνημα, ίος 

«να,ΰδριον»!
Παριαθέτομεν, ήδη, ημείς, τά .σχεδιαγράμματα τοΰ Φιλαρέτου καί τοΰ 

Ααμπουσιάδου, μαζί ιμέ ίδικόν μας, είς μίαν εικόνα, προς αντιπαραβολήν και
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συνδυασμόν. Καί προ'βαίνομεν ·εic ίμιαν απόπειραν δ'ίακρίσεως τών γραμμά
των, καί άναγνώσεως, εΐ δυνατόν, τών μονογραμμάτων.

Σημειοΰμεν τά γράμματα μέ τήν έξης σειράν:
Τοΰ πρώτου κύκλ:ιυ Α . Δ . Ρ  . ΝΚ .
τοΰ 'δευτέρου κύκλαυ γ  . π . ρ  . α  .
τοΰ τρίτου κύκλου Σ . Α . Ν . Ν .
τοΰ τετάρτου κύκλου A . F  . Π . Α .
Καί άναγινώσκομεν συμπληροΰντες τά κενά διά τών υπονοούμενων γραμ

μάτων, έν μικρώ σχήματι, ώς έξης:
Κύκλος Πρώτος: ΑνΔΡόΝιΚος
Κύκλος Δεύτερος: Γ ( ) Παλαιαλόγος Ρωμαίος Αΰτοκράτωρ' (ή Ρω

μαίων Αύγουστος)
Κύκλος Τρίτος: Σαβαυδική ΑΝ Να
Κύκλος Τέταρτος Ανδρονίκου Γ  (τρίτου) Παλαιολόγου Αΰ,τιοκρ άπειρα 

(ή Αΰγούστα).
Δέν έπιμένομεν, άτι είναι καθ’ όλα επιτυχής ή απόπειρα μας. Διότι μερι

κά γράμματα -είναι, δπως πριαείπομεν, δυσδιάκριτα καί δυσχαιραίνουν τήν ά- 
νάγνωσιν. ’Αλλά, καί άν άκόιμη ήσαν ευδιάκριτα ταΰτα, καί πάλιν λίαν δυσ
χερής, άν μή καί αδύνατος, ιθά ήτο ή πλήρης ανάγνωσες τών μονογραμμάτων. 
Προσεπαθήσαμεν, μάλλον, νά δώσωμεν ιάψορμήν 'εις άρμοδιωτέρους καί ει
δικούς, νά εύρουν την λύσιν τών γριφωδών τούτων μονογραμμάτων.

’Επανερχόμενοι εις το παλαιόν εθιμον τής άλεκτοροθοσίας, προσθέτομεν 
τά 'έξης: Ό  Μητροπολίτης Φιλάρετος μάχην προσεπάθησε πολιλάκις νά το έμ- 
ποδίση ώς είδωλολατρίικόν. Τό ίδιον είχε πράξει καί δι’ άλλος ζωοίθυσίας καί, 
μάλιστα, τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου Τρίποιδος(ι). Καί, όμως, πάντοτε, Ιερουρ- 
γ,οΰντος καί τοΰ ίδιου, κατά τήν κατάθεισιν 'θεμελίων λίθων σχολικών, ή άλλων 
δημοσίων, κτιρίων, εθυσιάζοντο «λέκτορες.

Ταΰΐτα αάν,τα, καί, προ πάντων, ή ιάλεκτοροθυσία τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, 
άποδεικνύοιυν τήν προχριιστιανικήν, καί, συνεπώς, τήν είδωλολατρικήν αρχαι
ότητα ,καί ζωήν τής πόλεως τοΰ Διδυμοτείχου, τήν οποίαν ήθέλησαν μερικοί 
νά άρνηθοΰνά).

6ον) Τό παρβκκλήσιον τής 'Αγίας Μαρίνης.

Περί τοΰ παρεκκλησίου τούτου «ναφέρομεν εις διαφόρους πραγματείας

Ί. ’Αρχιμανδρίτου Νικολάου Βαφείδου: «Μερικαί συνήθειαι τοΰ Διδυμοτείχου», 
είς «Θρακικά», Τόμ. 13ος τοΰ 1940.

2. Άρχιμ. Ν. Βαφείδου. Ή  έν Διδυμοτείχω άνευρεθεϊσα αναθηματική στήλη τών 
Πλωτινοπολιτών» είς «Θρακικά». Τόμ. Η' 1936.
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ιμας καί άρθρα (ι) . 'Υπάγεται υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ μητροπολιτικού Ναού 
τοϋ Άγιου Αθανασίου. Ευρίσκεται «ίς τήν βάσιν τοϋ πρός δυσιμάς αποτόμου 
βράχου τής μεγάλης Άκροπόλεως, μεταξύ τοϋ πύργου Πιεντάζωνον (Μπες 
καυσάκ) ικαί τής έπί τοϋ έρυθροποτάμου (Κηζήλ ντε.ρέ) ύδραυλικής έγκατα- 
στάσεως.

Πότε, καί παιρά τίνος, κατά πρώτον, έκτίσθη, είναι, άγνωστον. Οί κώδικες 
τής 'Ιερας Μηιτροπόλεως αναγράφουν μίαν επισκευήν αυτού, τό 1888, χωρίς 
νά αναφέρουν περί τής αρχαιότητός του. Οί Διδυμιατιειχΐται, όμως, τό θεωρούν 
άρχαΐαν, όπως καί δλα, σχεδόν, τά προισκυνήμαιτά των. Διότι καί ή κατεστραμ
μένη πύλη τοϋ Γίενταζώνου θά είχε, βεβαίως, τό ίδικόν της προσκύνημα, την 
'Αγίαν Μαρίναν, διά τους εισερχόμενους .καί (έξ,ερχομένους έξ αυτής. Ά φ ’ 
ού ειχον καί αί άλλαι τρεις, μεγάλαι, καί διπλαϊ, καί δίφυλλοι, άλλά κατε
στραμμένα 1(2), πύλαι. τοϋ φρουρίου τά ίδικά των προσκυνήματα. Και αι μεν 
είς τό ϋπερθεν τής λιιθίνης γεφύρας τμήμα τών τειχών, πύλαι Νειροπορτες εί- 
χον τόν ανωτέρω περιγραφέντα "Αγιον Δημήτριον, αί πύλαι Σαραιοποιρτιες 
(άνακτίπρικαί) τήν 'Αγίαν Αικατερίνην, καί α!ί ϋπερθεν τού δημοσίου 'Ωρολο
γίου τής πόλε ως Καλέπορτες, ή Καστρόπορτες, τήν εκκλησίαν τού Χριστού, 
ή οποία, μέχρι τού 1846, ήτο, φαίνεται, παρεκκλήσιον^).

Ή  'Αγία Μαρίνα ελέγχεται ώς άρχαΐον παιρεκικλήσιον, εάν λάβωμεν ύπ’ 
οψιν καί μίαν συνήθειαν διαφόρων ασθενών. Οί πυρέισσοντες, καί άλλοι ασθε
νείς, προσδένουν είς τάς κιγκλίδας τής ιέξωθύρας, ή εις τό έν τή μικρά αυλή 
δενδρύλλιον, μικράς λωρίδας άποκο,πτομένας ί|κ τών ενδυμάτων αυτών, ή μίαν 
ικλωστήν. 'Η  συνήθεια αύτη, ή οποία επικρατεί ακόμη καί είς μερικά άλλα 
πριοσκηνύματα τού Διδυμοτείχου καί τής περιφέρειας του, καθώς καί ιείς άλλα 
μέρη, εΐναι ιεϊδωλολατρκκής εποχής. Πρέπει, έν τούτοις, νά δμολογήσωμεν, ό
τι οί ’Ορθόδοξοι καί αλλόδοξοι Χριστιανοί, καθώς καί οί αλλοεθνείς καί αλ
λόθρησκοι, τήν Ιεφαρμόζουν, ενίοτε, καί είς νεώτερα προσκυνήματα, ένεκα τής 
ίσχυράς παλαιάς δεισιδαιμονίας.

Ό  τό 1931, εις ηλικίαν 113 έτών, ιάπαθανών, ύπεραιωνόβιος Διδυμίοιτει- 
χίτης 'Γεώργιος Λιόλιογλου μάς εΐχεν είπει: «Στό μέρος τής "Αϊ Μαρίνας 
ήτανε άλλοτες ενα ντουβάρι (τοίχος), καί τό παρακκλήισι χαλασμένο». ’Άλλοι 
γέροντες 'έλεγον, οτι ύπήρχεν, ώς προσκύνημα, «μιά μικρή παραγκίτσα».

Οί κώδικες γράφουν: Έ πί Μητροπολίτου Μεθοδίου(4) καί ενώπιον τής

1) «Τό Πεντάζωνον καί τά Πηγαδίτσια τοΰ Διδυμοτείχου» είς «Θρακικά» 
1940, Τόμ. ΙΕ', «Τό Σκουλοδόντι καί ή Παπα Πέτρα τοΰ Διδυμοτείχου» είς «Θρακικά», 
1942, Τόμ. 17ος ένθα, καί σχετική είκών τής 'Αγίας Μαρίνης.

2) Μόνον ή πύλη Νερόπορτες διασώζεται είς καλήν σχετικώς κατά,στασιν.
3) «Αί έκκλησίαι τοΰ Διδυμοτείχου», είς «Θρακικά», 1940, Τόμ. 13ος.
4) 1878 - 1893.
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Δημογεροντίας. 22 Ίανουαρίου 1888 «8μφανισθέν;τες οί έκ τής συνοικίας 
ΚυοττοιοΌ( 1) πρόκριτοι, ^δήλωσαν, δτι έχουσι διαθέσει έκ τών υπό δάνειον 
ευρισκομένων χρημάτων, επ’ όνόματι τοΰ παρεκκλησίου ιτής 'Αγίας Μαρίνης, 
γρόσια 1500, πρός κατασκευήν .μέρους τίνος(2) όμοιου πρός τό παρεκκλήσιον 
τοΰ 'Αγίηυ Δημητρίου(3) καί περιτείχισιν αυτού. Διό ένετάλησαν, δπως 
τήν μέν κατασκευήν τοΰ ιερού τούτου προσκυνήματος (4) άρχίσωσιν, άφ’ οΰ 
είδοίποιηθή περί τούτου ή ενταύθα άρ·χή,(5) ή δέ περιτείχισις αΰτοΰ άναβληθή 
είς άλλην εποχήν».

Ενταύθα, μας φαίνεται περίεργον τό έξης: "Οτι, έάν έπρόκειτο περί 
κατασκευής, ή, μάλλον, περί άνακαινίσεως τοΰ παλαιού ήρεχπωμένου τοίχου’, ή 
τής παράγκας, διά τά όποια ώμιλήσαμεν ανωτέρω, έδικαιολογεΐτο νά αποτα
θούν ιείς τήν Μητρόπολιν, πρός έκδοΐσιν τής σχετικής κυβερνητικής άδειας. 
Άλλ’ εάν έπρόκειτο περί ιτίοΰ κτισθέντος είδους κενοταφίου, τοΰτο δέν είναι 
αμοιον .ακριβώς πρός τό τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Είναι χαμηλόν καί κακότε- 
χνον, καί όχι κενόν. Είναι .δέ έκτισμένον έξωθεν τοΰ κατόπιν κτισθέντος τοίχου 
τοΰ μικρού περιβόλου καί πλαγίως τής έξωθόρας, δεξιά >τω εισερχόμενό). Και 
χρησιμεύει μόνον πρός άπόθεσιν επ’ αΰτοΰ τών άπό τής εκκλησίας τής Π α
ναγίας μετακομιζομενων είς τό νεκραταφιεϊον νεκρών, διά νά ψαλή τρισαγιον. 
Θέλομεν, λοιπόν, νά ΰπο6έσωμεν, δτι· έπρόκειτο διά τήν «κατασκευήν τοΰ... 
προσκυνήματος», δηλαδή τ'οΰ παρεκκλησίου.

Μετά 13 μήνας, 5 Φεβρουάριου 1889, «ένεφανίσθησαν, πάλιν, οί επίτρο
ποι τοΰ προσκυνήματος τής 'Αγίας Μαρίνης καί παρουσίασαν τούς λογαρια
σμούς τής επιστασίας τών εισοδημάτων αΰτοΰ(6).

’Έμπροσθεν, σχεδόν, τής 'Αγίας Μαρίνης, καί επί τής εντεύθεν όχθης 
τοΰ εκεί ξηροΰ, συνήθως, αριστερού βραχίονας τοΰ Έρυθροποτάμου, ΰπήρχεν, 
άλλοτε, μικρός πύργος. Είναι ήρειπωμένος καί .ανέρχεται άπό τής κοίτης τοΰ 
ποταμού είς ύψος μόλις ΰπεράνω τής έκεΐθεν διερχιομένης οδού. Ευρίσκειτο ε-

1) Σήμερον καλείται ελληνιστί «Γεφύρας».
2) Εΐχον ύπ’ οψιν νά κατασκευάσουν εΐδός τι κενοταφίου.
3) ’Εσφαλμένως ονομάζουν παρεκκλήσιον το άπλοΰν, ώς κενοτάφιον, προσκύ

νημα του 'Αγίου Δημητρίου.
4) ’Εντεύθεν εξελέγχεται τό σφάλμα τής ονομασίας τοΰ κατασκευασθησομένου 

κτίσματος ώς παρεκκλησίου ένώ τό πρακτικόν τό ονομάζει άπλώς ιερόν προσκύνημα. 
’Ίσως τό πρακτικόν δέν συνετάχθη καλώς.

5) Ή  τουρκική κυβέρνησις.
6) Οί πρότερον μνημονευθέντες πρόκριτοι τής συνοικίας Κιοπριοΰ εΐχον, φαίνε

ται, διορισθή, έν τψ μεταξύ, έπίτροποι του προσκυνήματος καί υποβάλλουν, ήδη, λο
γαριασμούς έπιστασίας έπι τής οικοδομικής, καθώς καί τών εισοδημάτων τοΰ προσκυ
νήματος.
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πί τοΰ .πρός τήν περιοχήν «κείνην τρίτου τείχους. Διότι υπήρχε, φαίνεται, τρί-„ 
τον τείχωμα, ή, ϊσως, τμήμα, πρός περισσότέραν ασφάλειαν κα'ι δι’ άλλας ά- 
νάγκας, από τοΰ Πενταζώνοιυ μέχρι τής περιοχής τής πόλης Νερόπορτες. 
Εις τα περί τοΰ αρχαίου Ναΐ:ΰ τοΰ 'Αγίου Νικολάου γραφόμενά ιμας, Όά ί
δωμεν, περαιτέρω, δτι και είς τήν περιοχήν εκείνου, υπήρχε, φαίνεται, παρό
μοιον τμήμα τρίτου τοιχώματος. Τό ’ίδιο ιδέ θά συνέβαινε καί διά τήν πόλην 
Σαραϊόπορτες.

'Ο, περί ού ό λόγος, -μικρός πύργος «χρησίμευε καί πρός ύδρευσιν έκ 
τοΰ ποταμού, αλλά καί πρός επικοινωνίαν, έπί ακατίων κ-αί σχεδίων, άλλοτε, 
οπότε ό ποταμός ήτο πλωτός. 'Ύπήρχον δέ, πρός τούτο, πλαγίως τοΰ πύργου 
μικρά Ούρα, έπί τοΰ τείχους, καί όλίγαι βαθμίδες, αί όποια ι διακρίνονται καί 
σήμερον, κατερχόμεναι είς τόν ποταμόν. ’Ιδού, λοιπόν, δτι καί. ό πύργος ού
τος εξηγεί τήν έκεΐ πλησίον ύπαρξιν παλαιού παρεκκλησίου τής 'Αγίας Μα
ρίνος.

Ή  'Αγία Μαρίνα, δποτς είναι σήμερον, άνε-καινίσθη τό 1904— 1.90ό, έπί 
Μητροπολίτου Φιλαρέτου, διά συνεισφοράς των Χριστιανών. Τότε έγένετο καί 
ή περιτείχισις. Αιά τήν άνακαίνισιν, προσέφερε γενναίον χρηματικόν πο-σόν 
ό Λημήτριος Μπουζιάνης, δ έπιλεγόιμενος Καρυώτης, έξ ευγνωμοσύνης. Μιαν 
νύκτα διήρχετο ιέκεΐθε,ν μέ τήν άμαξαν τηυ. 'ΤΙ άμαξα, συρόμενη ύπο τών ζω- 
ων έπί τής άκρας τής όδοΰ, ή οποία ’έχει μικράν καμπήν πλησίον τοΰ μικρού 
πύργου, κατέπεισεν είς τόν ποταμόν. Λεν έπαθο-ν, ομως, καμμίαν βλάβην, ούτε 
ή άμαξα, ούτε τά ζώα, άλλ’ -ούτε ό Καρυώτης, διστις έΐδοξα-ζε τόν Θεόν και 
προσεκύν-ει τήν 'Αγίαν Μαρίναν, είς τήν οποίαν απέδωσε τήν σωτηρίαν του.

Είς τό ΐδιον μέρος καί εις Τούρκος, διερχόμενος έφιππος, έν καιρώ νυ- 
κτός, κατέπεισεν είς τόν ποταμόν μετά τοΰ ζώου του. Έσώθη, ομως, καθώς 
καί ό ίππος του, χωρίς νά πάθη τίποτε. Διό προσέφερε καί ούτος, ευχαρίστως, 
ώς φόρον ευγνωμοσύνης, αρκετά χρήματα είς τήν 'Αγίαν Μαρίναν.

Μία άλλη θαυματουργός έπέμβασις τής 'Αγίας ιέγένετο, προ τοΰ επει
σοδίου τοΰ Καρυώτη. Μίαν ημέραν, πριν ,ακόμη ιέξημερώση, διήρχετο εκεϊ- 
θεν εΐς γεωργός, μεταβαίνων, ιμέ τήν βωδάμαξάν του είς τό βουνόν διά ξύλα. 
Σκεπτικός καί νυσταλέος, έβάδιζε βραδέως προ τής άμάξης. Τόν ήκοιλαύθουν 
τά ζώα του σύροντα τήν κενήν άμαξαν. Είχε προχωρήσει αρκετά, εφθασε δέ 
καί διήλθίΐ τήν λιθίνην γέφυραν. Τότε μόνον, στραφείς, άντελήφθη μίαν ανω
μαλίαν είς τήν άμαξάν του. Έλειαεν δ είς έκ τών τεσσάρων τροχών της. Ή - 
ναγκάσθη, λοιπόν, νά σταματήση τά πειθήνια ζώα. που. Καί ήρχισε, μόνος 
πλέον, νά διευθύνεται πρός τά όπίσω, -άναζητών τόν τροχόν. Τόν εύρ-ε δέ έμ
προσθεν, .ακριβώς, τοΰ παρεκκλησίου·. Έκπληκτος, έκαμε τόν σταυρόν τιοιυ. Είσ- 
ήλθ'εν είς τό προσκύνημα καί προσεκύνησε, μέ εύλάβειιαν, τήν εικόνα τής 'Α 
γίας Μαρίνης, διότι δέν είχον χαλάσει ούτε δ τροχός, οΰτε ή άιμαξα του. Λαμ-

19
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βάνων δέ, ήδη, υπ’ όψιν, δτι. ή τοιαύτη ιέπέμιβαισις τής 'Αγίας Μαοίνης ιείχεν, 
ίίσως, σκοπόν τήν πρόληψιν επικειμένου δυστυχήματος, καί, ένθυίμηΌΐείς τήν 
λαϊκήν παροιμίαν, «κάθε εμπόδιο γιά καλό», ανέβαλε τήν ξύλευσιν δι’ άλλην 
ημέραν. Καί, άφ’ ι:,υ ιμετέβη καί παρέλαιβε τά ζώα ιμέ τήν άμαξαν, έπέστρειψεν 
ιείς τήν οικίαν του, δοξαζων τόν Θεόν καί ιεύγνωμονών τήν 'Αγίαν Μαρίναν!

Β’. Τά έξω τών τειχών 
καί εντός τής πόλεως ιερά προσκυνήματα

7ον) Τό Μ ετόχιον του 'Αγίου Χαραλάμπους.

Τό Μετόχων τοΰτο είναι 'έμπροσθεν τής οικίας τοΰ Ευαγγέλου Γιουρ- 
τσόγλου. ’Αποτελεί τα ι πρώτον έκ τοΰ καθ’ αυτό μετοχυ/.οΰ κτιρίου, τό owe Ιον, 
'άπό πολλών δεκαετηρίδων, είναι κατηρειπωμένον καί έγίκαταιλελιειμμένον. ’Ά λ
λοτε, είχεν ιάποφαισισΟή, νά χρήσιμε ύιση ώς κοινοτικόν σχολεΐον τών ήιμιετε- 
ρων(ι). Είχε, πρός τούτοις, καταληφΟή παρανόμως καί παραισυναγωγικώς, 
τρόπον τινά, υπό Βουλγάρων, ή Βιαυλγιαρτζόντων ιτοΰ Διδυμοτείχου. Τότε, καί 
κατόπιν, διεδραΐματίσθησαν ποικίλα 'θλιβερά επεισόδια. Άλλο κτίριον, ή μάλ
λον, κτίρια, μικρά ιείναι ό πυλών τοΰ αυλόγυρου, εχων έκατέρωΟεν δύο δωμά
τιά. Τό εν ιέξ αυτών, ιάριιστερά τώ εισερχιαμένω, έχρησίμευεν, ίσιος, άλλοτε, 
ώς θυρωριείον, αργότερον .δέ ώς έργαστήριον, ή αποθήκη. Τό δέ άλλο, προς 
τά δεξιά, αποτελεί τό προσκύνημα.

Περί τοΰ Μετοχιού τούτου, καί τοΰ προσκυνήματος του, εΐχομεν δημο
σιεύσει, προ πολλών ετών, μικράν μελέτην, υπό τόν τίτλον «Τό έν Διδυμοτείχω 
Μετόχων, ό 'Ά γιος Χαράλαμπος»(2). Τό Μετόχων ανήκει εις τήν έν τή νή
σφ Ά νδρω  γυναικείαν Μονήν τής Ζωτ,δόχου Πηγής. Είς τήν Μονήν εκείνην 
εΐχρμεν άπτστείλει, μετά τήν δημοσίευσιν τής μελέτης μιας, άντίτυπον αυτής, 
ζητοΰντες έκ τών -υστέρων, ισχετικάς πληροφορίας περί τοΰ Μετοχιού. Έλα- 
βομεν, τότε τήν έξης άπάντησιν:
«Άρτθ. Πρωτ. 361 Λιεκ. 265

Έ ν τή 'Ιερά Μονή Ζωοίδόχου Πηγής τή 24 ’Ιουλίου 1936
Τό Ήγουμενασυμβιουλων ,τής έν τή Κοινότητι Μπατσίου ( ’Άνδρου) γυ

ναικείας 'Ιε.ράς Μονής Ζωοίδόχου Πηγής, ή Ά γιας.
Πρός τόν Πανοσιολογιότατον καί έν Χριστώ αδελφόν Κον Κον Νικό

λαον, έν Κυρίω χαίρειν.
Σάς ευχαριστώ θερμώς διά τό άποσταλέν τεύχος τοΰ έν Διδυμοτείχω

1) Άρχιμ. Νικ. Βαφείδου. «Σχολεία καί διδάσκαλοι Διδυμοτείχου» εις «Άρ- 
χεΐον Θρ. Θησαυροϋ», Τόμ. 17ος.

2) «Θρακικά», 1936, Τόμ. 7ος.
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Μετοχιού τού 'Αγ. Χαραλάμιπους m l σάς εκφράζω τόν θαυμασμόν μου διά 
τό άοκνον υμών υπέρ τής 'Ιστορία1; τής ·τε Εκκλησίας και τής Πατρίδος.

Άναφορικώς ιμέ τό Μετόχιον τούτο, ή καθ’ ημάς Ιερ ά  Μονή παρέδωκε 
τους τίτλους ιείς τόν 'Ιερομόναχον Πρηγόριον, διά νά χρησιμεύσουν είς τήν 
πώλησιν(ι). Έκτοτε, όμως, ή 'Ιερά Μονή ούδιειμίαν εΐδησιν είχε περί τού Με
τοχιού της, ιέάν δέν 'έμεσολάβει ή υμετέρα1 έρευνα. ΠάνΟ’ όσα, δμως, συνέβη- 
σαν πέριξ τού Μετΐ:ιχίου τούτου, τό Μετόχιον τού 'Αγ. Χαραλάμπους εναπομέ
νει πάντοτε υπό τήν υψηλήν κυριότητα τής 'Ιερας Μονής Ζωοδόχου ΙΙηγής, 
ή 'Αγίας (τής νήσου ’Άνδρου).

Μετά πολλής τιμής καί αγάπης’ ό έν Χριστώ αδελφός 
(τ. σιφρ.) t  Άρχιιμ. Πανάρετος Πολυκάρπου, Προϊστάμενος».

8ον) Ό  'Ιερός Ναός τής Π αναγίας.

Έδημοσιεΰθη είς τήν πραγματείαν ιμας «Αί Έκκληισίαι τού Διδυμοτεί
χου» (2). Ενταύθα προσθέτΐ.ιμεν μερικάς σχετικά; .πληροφορίας τάς οποίας έ- 
λάβοιμεν, τελευταίως, παρά τού συνταξιούχου δημοδιδασκάλου κ. Δημητρίου 
Μανάκα, τόν οποίον ευχαριστούν εν θερμώς.

Έ πί τού εικονοστασίου τής Παναγίας καί έπί τής μεγάλης ε ι-κανος τού 
Σωτήρος Χριστού αναγράφονται· τά εξής:

ΙΣ ΊΌ Ρ ΙΣ Θ 1Τ  Η ΕΙΚΩΝ ΑΤΤΗ ΣΠΟΥΔΗ ΚΑΤ ΔΑΠΑΝΗ 
ΤΟΎ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΡΟΎΦΕΤΙΟΎ ΤΩΝ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΔΩΝ

έτος 1844. Ζωγράφος Χατζηνικόλας, Άδριανουπηλίτης 
Ή  είκών είναι καλλιτεχνική καί ζωηρά. Πλαιισιούται δι’ αργυρού στεφά

νου. 'Η  είκών τής Παναγίας φέρει πα ρομβίαν άφιέρωσιν τού Ρουφετίου (συν
τεχνίας) τών Γειμ,ενιτζήδων (ισανδαλοποιών). Τών Τριών 'Ιεραρχών .τού Ρου
φετίου Σιμιτζήδων (κουλουράδων), τού ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ τών Χασάπη
δων (ικρεωπωλών), τού Ίωάννου Προδρόμου τών Γουναράδων, τού Άγιου 
Δημητρίου τών Γεωργών, τού Ά γιου Σπυρίδωνος τών Κεραμιδάρηδων, τού 
Δικαίου ’Ιωσήφ τών Δουλκέρηδων (ξυλουργών), τού Άγιου Γεωργίου, τών 
Τσοπάνηδων (ποιμένων), τού 'Αγίου Πνεύματος τών Κουγιουιμτζήδων (χρυ- 
σοχόων). ... .

1) Τδέ «Θρακικά», 1936, Τόμ. 7ος.
2) Εις «Θρακικά», 1940, Τόμ. 13ος. Άνεδημοσιεύθη καί είςτό  έβδομαδιαϊον 

όργανον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου «Ό  ’Απόστολος Άνδρέας».
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9ον) Τά ερείπια του παλαιού Ναοΰ του 'Αγίου Νικολάου καί τό ση
μερινόν προσκύνημά του .

Ό  Ναός ήτο ιέκτιισμένος εις τήν συνοικίαν, τήν καλουμένην άλλοτε Μπα- 
,λήκ Μπαζάρ ( Γχ θυαγ.ο.ράν). ’Ίχνη  μόνον έιρΐΐπίων του, ή, μάλλον, μερικών 
0'Fiuελατόν, 'διασώζονται. Είς τό υπό /καταστημάτων καί γιαχανά (σησαμελαιο- 
τριβείου) καί κιγκλίδων περαωρισμένον τμήμα του γηπέδου του, εύρίσκεται 
ίμικρόν προσκύνημα έν ιεΐδει μεγάλου άνΟ'Τκτίεϋ ερμαρίου, περικλείον μεγάλην 
εικόνα τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Τά θεμέλιά του, αλλαχού μέν, μόλις εξέχουν τής 
γης, αλλαχού δέ, ύψοΰνται πιε.ρί τό ήμιισυ ιμέτρον. Ευρίσκονιαι. δέ καθ’ δλην 
τήν βόρειον πλευράν τοΰ γηπέδου καί τήν ανατολικήν, ή, μάλλον, τήν γραμμήν 
τοΰ τοίχου, δστις διεχώριζε τόν νάρθηκα άπό τοΰ κυρίως Ναοΰ. Δεικνύουν δέ 
βυζαντινήν τεχνοτροπίαν, ένεκα τής ανάμικτου μεταξύ τών τοίχων κεραμικής 
ύλης.

Ό  Ναός περιιεκλείετο, ίσως, άλλοτε, εντός τών τειχών. Εννοείται, ομως, 
ιεν τοιαύτη περιπτώσει, τό πρός τά κάτω τής πύλης Καστρόπορτες δεύτερον 
τείχος, τό οποίον είχε, και αύτό, δευτέραν πύλην*, όπως ισυμβαίνει ιείς τήν δι
πλήν πύλην Νερόπορτες, 'θά εκάμπτετο καί θά ιπεριήρχετο όπισθεν τοΰ Λημο- 
•σί'ου 'Ωρολογίου. Διευ'θυνόιμενον 'δέ, κατόπιν, πρός τόν 'Άγιον Νικόλαον, διά 
νά τόν συμπειριλάβη, (Οά άνήρχετο, μετά ταΰτα, πρός τήν δι,εύθυνσιν τής οι
κίας Καπετανίδου. Έκτος, έάν δεχθώμεν, οτι υπήρχε, καί είς τήν έν λόγω 
περιοχήν τών τειχών, τμήμα τρίτου τοιχώματος, όπως είπομεν καί διά τήν 
περιοχήν τών πυλών ’Νερόποιρτες καί Πενταζώνου(ι).

Ό  'Ά γιος Νικόλαος κατεστράφη, ίσως, έπί βυζαντινών χρόνων, ένεκα 
εμφυλίων, ή άλλων, πολέμων, ή πυρικαϊάς. Πιθανοίερον, όμως, φαίνεται, κα
τά, ή μετά, τήν άλωσιν τοΰ Διδυμοτείχου υπό τών Τούρκων (1361). Ούδέν, 
δυστυχώς, στοιχείον γραπτόν, ή έκ βεβαίας παραιδόσεως, έπληροφορήθημεν 
περί τής κτίσεως καί τής καταστροφής του. Ό  μνημονευΟείς ΰπέργηρος Γ. 
Λ'ΐάλιογλου καί ή τό 1933 άποθανοΰσα γραία Μαριγώ Σιναπίδαινα ένειθυ- 
μ.ι;<ΰ\ιτο, όπως μάς ελεγον, ότι «τά ντουβάρια (οί τοίχοι) τοΰ "Αί Νικόλα ή
ταν μεγαλύτερα». Έκτος αυτών καί άλλοι γέροντες έγνώριζον, ότι τά μέχρι

1) Ίδέ τά άνωτέρω περί της Αγίας Μαρίνης γραφέντα, επίσης «Τό ΙΙεντάζω- 
νον καί τά Πηγαδίτσια τοΰ Διδυμοτείχου», εις «Θρακικά», 1940, τόμ. 15ος. Τοιαύτην 
ύπόθεσιν εί'χομεν κάμει περί τοΰ 'Αγίου Νικολάου καί τό 1990. Είχομεν δημοσιεύσει 
είς τήν έφημερίδα «"Εβρος» του Διδυμοτείχου άρθρον περί ένός κιονοκράνου. Είχεν £γ- 
γλυφον σταυρόν καί άνευρέΟη είς τά θεμέλια του νεόκτιστου τότε δευτέρου δημοτικού 
σχολείου, είς τό άπό πολλοϋ καιρού άχρηστευθέν, καί βαθμηδόν καταστραφέν, μέγα πα
λαιόν νεκροταφεΐον. Είχομεν, λοιπόν, έκφράσει τήν ίδέαν, οτι τό κιονόκρανον εκείνο 
προήρχετο, ίσως έκ τοϋ κατεστραμμένου 'Αγίου Νικολάου.
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τοΰ ρωσστουρκικοΰ .πολέμου τοΰ 1878 ιέναιπαμένοντα ερείπια τών τοίχων κοτε- 
στράφηισαν τότε καιθ’ ολοκληρίαν. Καί οτί. είς τα πέριξ κτήματα, κτίρια καί 
δρόμους, έγιναν διάφοροι μετατροπαί καί μεταρρυθμίσεις. Κατά τήν παράδο- 
σι.ν, ό ναός είχε πέριξ αυτού πολλά καί μεγάλα κτήματα, τά όπείια, μετά τήν 
αλωσιν καί εντεύθεν, κατεσχέθησαν, ή κιατειοτίράφηισαΛ', υπό τών Τούρκων. Ά - 
νεκτίσθηοαν ιδέ, ή έκτίσΟησίαν, διάφοροι οί.κίαι μέ μεγάλους αυλόγυρους καί 
κήπους, λουτρούς καί άποθήκας, καθώς καί χάνια καί εργαστήρια. Μειτεβιβά- 
ζοντο δέ ταΰτα κληρονομικώς είς τούς απογόνους τών νέων ιδιοκτητών, ή έ- 
πωλοΰντυ είς άλλους. ’Ό χι μόνον δέ είς Τούρκους, άλλά καί εις Χριστιανούς.

Περί. τής παλαιοτέρας καταστάσεως καί τύχης, έν γένει, τοΰ Ναοΰ, δέν 
εΰρομεν τίποτε, σχεδόν, είς τους κώδικας τής Μητιρι πόλε ως. Μόνον άπό τοΰ 
1878 καί έξης, άνεγνώσαμεν διάφορα πρακτικά τής Δημογεροντίας. Γράφουν 
περί 'σχεδιαζόμενης άνοικοδομήσεως τοΰ Ναοΰ έκ βάθρων. Ιναί, μάλιστα, πε
ρί απαλλαγής έκ ξένων χειρών, μιεγεθύνσειος δέ τοιουτοτρόπως καί περιφρά- 
ξεως τοΰ όλου γηπέδου αύτΐ. ΰ. Άλλά, πρός τούτοις, καί περί συνεχών ανιαρών 
ζητημάτων, τά όποια προέκυπτον έκαστου? καί παρεκώλυον τήν πραγματό- 
ποίησιν τοΰ ’έργου, καιθώς θά ίδωμεν έν συνεχεία.

Έ πί Μητροπολίτου Μεθοδίου (1878— 1893), είς 'συνεδρίαν τής Δημο
γεροντίας, τήν 13ην Δεκεμβρίου 1878, άπεφαιοίσθη δή άνοικοδόμηισις έκ βά
θρων τής κάτηρειπωμένης έκκλησΐας τοΰ Αγίου Νικολάου, περί τής περιφρά- 
ξεως τοΰ όποιίου, κατά προηγαυμένην έ/κροσιν, εΤχον ειδϋποιηιθή οί δέοντες 
(αρμόδιο·!.) παρά τής Α. Σεβασμιότητας».

Προ τοΰ ρωσοτουρκικεΰ πολέμου τοΰ 1878, ήτο, βεβαίως, αδύνατος ή 
άνοικοδόμησις. ’Άλλως τε, καί όλος ό χώρος τοΰ σημερινοί! γηπέδου δέν είι- 
ρίσκέτο υπό τήν ιδιοκτησίαν τής Ελληνικής Κοινότητος. ’Ελεύθερον ήτο μι
κρόν μόνον μέρος, όπου υπάρχουν τά σήμερον έξέχοντα ερείπια, μέ προέκτα
σην μερικών βημάτων, όπου εύρίπίκετο, άλλοτε, αντί τοΰ σημερινού μικρού ξύ
λινου προσκυνήματος, άλλο μικρότερου1; καί ξύλινον, επίσης. Οί προσκυνηταί 
είσήρχοντο, κυρίως, άπό τήν μεγάλην θύραν, ή ότι;ία διατηρείται καί σήμερον. 
Ή  θύρα αυτή, μέ τό περισσότερον τμήμα τοΰ όλου γηπέδου, ήμίσεος περίπου 
στρέμματος, άνήκεν, έκ κληρονομιάς τοΰ Τούρκου Κεμπίρ αγά, είς τούς έξ 
αδελφού ανεψιούς του Έμί.ν μπέη καί Χατζή Ά χμέτ μπέη. Δέν ήνοίγετο, πάν
τοτε. Είσήρχοντο, όμως, οί προσκυνηταί καί άπό μερικάς άλλος, μικρός, ει
σόδους, λεγομένας «Πορταρόκα» ( ι ) , «Σούδα» (a)’ «Νιταμλά γαιε ρ ί» (3 ). Δύο

1) Μικρά θύρα.
2) Λαϊκή λέςις, παραφθορά τής λέξεως είσοδος.
3) Τουρκική σύνθετος λέξις. Σημαίνει τόπος σταγόνων. Δηλαδή τό μεταξύ δύο 

κτιρίων τμήμα γής, όπου στάζουν, πίπτουν, άπό τών κεράμων αί σταγόνες, τά ΰδατα 
τής βροχής.
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τοιαΰται είσοδοι ΰπήοχον, των οποίων ή μία ήτο μεγαλύτερα τής άλλης, είς 
τήν βόρειον πλευράν τοΰ γηπέδου, δηλαδή ιάπό τοΰ ιμέρους των άλλοτε κτημά
των τής ιεακογενείας Τζανόγλου ( 1) , κα'θώς μάς εΐχον αναφέρει μερικοί γέρον
τες (2). Έκεΐ ήσαν καφενείο ν, χάνιαν και διάφορα παραρτήματα, άλλα και. 
οταΰλοι, ΰπερθιεν, ακριβώς, τών .ερειπίων. Άνατ'ολικώς τών σταύλων, ήτο ή 
μικρότερα είσοδος, διά τής οποίας είσήρχαντο, κατ’ εΰιθ'εΐαν, προς το παλαιό- 
τερον προσκύνημα. άΔνατολικώτερον .δέ αυτής ήτο ή μεγαλύτερα είσοδος, ή 
οποία έχρησίμευεν ώς είσοδος και. έξοδος τοΰ χανιού, δηλαδή άπό τοΰ Ιερού 
γηπέδου, τό όποιον, κατά τό ,πλεΐστον τμήμα του, ήτο, ώς εΐπεμεν, τών αδελ
φών μπέηδων. Τέλος, υπήρχε .καί ιμία άλλη .είσοδος εκ τοΰ μαγειρείου τοΰ Να
θαναήλ, πενθεροΰ τοΰ Γεωργίου Χρυσοβέργη.

Ό  Ευάγγελος Σιναπίδης, δστις ήτο υιός τοΰ Κωνσταντή, τοΰ έπιιλεγομέ- 
νου «Σινάπ κουβεγιισί», δηλαδή γαμβρός τών Σηαπιδών, είχε γεννηιθή, τό 
1852, εις τήν .οικίαν τοΰ Τούρκου Αός όγλοΰ ’Ισμαήλ ’Αγά, τήν οποίαν είχεν 
αγοράσει ό Νικόλαΐας Β. Τζάνογλου, .καί ή οποία άπετέλει τμήμα τοΰ χανιού 
του. Τό κάτω μέρος, τό χωρίζαμενον υπό τοΰ ανατολικού τοίχου τοΰ περιβό
λου, επωλή'Οη υπό τοΰ Έιμίν μπέη, περιήλθε δέ αργότερον είς τήν κατοχήν τοΰ 
’Αθανασίου Τσακιτζή, καθώς 'θά ίδωμεν περαιτέρω·. 'Υπάρχει, ώς φαίνεται, 
•μία διαφορά, ώς πρός τά πρόσωπα ιδιοκτητών καί πωλητών. Άλλα, οιπως θά 
ετπωμεν 'εν συνεχεία, πρότκε-ιται περί τοΰ ίδιου ιμέρ υς, ή δέ διαφορά είναι, 
μάλλον, φαινομενική.

Ό  Ε. Σιναπίδης, δτε, ακόμη, ήτο μικρός, π.αίζων καί σκαλίζω ν μέ ξυλά- 
ριον τό χώμα., παρά τους σταύλους, ιεΐχεν εΰιρει, μίαν ημέραν, μικράν σαικκού- 
λαν, πλήρη άπό τούρκικούς π·αράδ·ες(3). Ό  πατήρ του έβαλε, τότε, έργάτας 
νά σκάψουν, .έκεΐ, είς τό γήπεδον τοΰ Ναοΰ. Άπε.καιλύφιθη.σαν, τοτυτοιτρόπως, 
τά ιθεμέλια τοΰ 'Αγίου Βήματος, άνευρέιθη δέ κοΐλον ιμάριμαιρον μέ οπήν είς 
τό μέσον. Έπρόκειτο, φαίνεται, περί τοΰ νιπτήρος τοΰ ‘Ναοΰ. Κατά τους χρό
νους τής ιέν Διδυμοτείχω υπηρεσίας ημών (4) , ύπήρχεν, έμπροσθεν τοΰ προσ
κυνήματος τεμάχιον κυκλικού μαρμάρου, τό όποιον προήρχ.ετο, ίσως έκ τοΰ 
νιπτήρος εκείνου.

Μετά τήν έκ Διδυμοτείχου άναχώρησιν τών Ρώσων, έματαιώΌη ή με- 
λετωμένη άνοικοδάμησις τοΰ Ναοΰ, καθ’ δσον, μάλιστα, έπανήρχισαν, πάλιν,

Ί ) Σήμερον οί απόγονοί της φέρουν τό επώνυμον Τζανής.
2) Αριστείδης Δελόγκας, Δημοσθένης Δημάδης, Ευάγγελος Σινάπογλου (Σινα

πίδης), Μα ριγώ Σιναπίδαινα, καί άλλοι.
3} Ό  παρας ήτο πολύ μικρόν νόμισμα.’Αποτελεί τό */,0 τής δεκάρας καί τό '/  .ο 

τοΰ γροσίου.
4) 1923 - 1927 καί 1927 - 1937.
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παιικίλα ζητήματα ιδιοκτησίας τοΰ Ιεροΰ γηπέδου, εισόδων, έπεισοδίων, δαπα
νών ,καί άλλα Ιμπάδια. Τότε «δέ, ή άργότειρον, ιεν ώ έκαθαρίζετο τό γήττε hoV', 
άνευρέ/θη, καιθίός έλεγε ν 6 Αελόγκας, μαριμάριινον ιάγαίλμάτιον, τό όποιον είδε 
καί ό ΐδιος, ια,λλά 'δέν ΐέγνώριίζε, τί άπέγι,νε κατόπιν. Τήν ιάνεύρεισιν τοΰ νιπτή- 
ρος μά; ιεϊχεν αναφέρει καί ή Μ. Σαναπίδαισια, προσθέτου,σα, οτι είχιεν άνευ
ρε θή καί εν μανουάλιον.

Διά τήν άπάφασιν περί «νοικο'δομήσεως τοΰ Νιαι:ΰ συλετέλεσεν, έκτος άλ
λων, καί ό δόλιος σκοπός καί ή πλαιγία ένέργετα τών ·βουλγ·α·ρ·.ζόντ·ων τοΰ Δι
δυμοτείχου, νά ύφαρπάσουν τό γήπεδόν του ικιαί νά κτίσουν ίδιικόν των Ναόν, 
κ-αθώς άναφέρομεν περαιτέρω. Άποτυχόντιες, ομως, έτράπησαν εις τό Μετό- 
χΐιον τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπνυς ;καί αλλαχού ( ι ) . Καί ό μέν 'Άγιος Νικόλαος 
δέν άνιεικτίσιθηθ)· Άλλ’ έπρεπε νά περιφραχθή οΰτως, ή άλλως, τό γήπειδον, 
τό όποιον ήρχισε καί νά αυξάνη κατά τήν εκιβασιν, διά δωρεών, ή, μάλλον, 
αγορών παρακειμένων χώρων, αλλά ιμετά πολλών δυσχερείων καί χρηματικής 
ζημίας, εις βάρος τής Κοινότητος!

Άλλ’ άς έπανέλΟωμεν είς τήν άναφερΟεΐοαν συνεδρίαν τής 13ης Δεκεμ
βρίου 1878. Κατ’ αύτήν, είχεν έγκριίθή ό διορισμός επιτροπής έκ 12 μελών. 
Δύο έκ τούτων ιθά ήσαν Δημογέροντες, καί, ώς ,τοΊΐοΰ,τοι, έξελέγηισαν ό Χατζή 
Χρηστός Άδα,μίδηςθ) καί ό Γιοβάντσος ΙΙά\ιτσου(-ι) · Δέκα δέ αντιπρόσωποι 
τών συντεχνιών: Διό καί ^γνωστοποιήθησαν υπό τοΰ Μητροπολίτου οί πρω- 
τοιμαΐστορες καί μαΐστορες τών συντεχνιών νά ορίσουν αντιπροσώπους διά 
τήν επιτροπήν». ’Εξέλεξαν, 20 Δεκεμβρίου, τούς εξής: «.Οί καπηιλάδες τούς 
κ. Χατζή Πακιτσήν καί Γεώργιον Αντωνίου. Οι κασάπηδες τόν κ. Μουμτζή 
Νικόλα. Οί τουλκέριδες (>) τόν κ. Αντώνιον Ευαγγέλου. Οί ψωμάδες τόν κ. 
Νικόλαον Χατζή Δημητρίου. Οί ρετζπέρη,δες(6) τον ικ. Θανάση Πέγιογλουι(7). 
Οί άμπατζήδες(8) τόν κ. Στάϊκον Χατζή Νικόλ«(9). Οί καπνάδες τόν κ. Ά -

1) Ίδέ : «Το έν Διδυμοτείχω Μετόχιον τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους» εις «Θρα- 
κικά», 1936, Τόμ. 7ος. «Σχολεία καί διδάσκαλοι Διδυμοτείχου» καί «έσνάφια έν Διδυ
μοτείχου) είς «Άρχειον Θρ. Θησαυροΰ», 1952, Τόμ. 17ος «Παλαιά Βουλγαρική προ
παγάνδα» εις προηγουμένους τόμους τών «Θρακικών».

2) Ακόμη καί μέχρι τοΰδε.
3) Ό  ονομαζόμενος καί Χρηστάκις έφέντης.
ό) Έξεδηλώθη άργότερον ώς επικίνδυνος βουλγαρίζων, «όνομα καί πράγμα».
5) Μαραγκοί, ξυλουργοί.
6) Γεωργοί.
7) Έξεδηλοόθη καί ούτος ώς βουλγαρίζων.
8) Οί ράπται οί παλαιότεροι ράπτοντες ενδύματα άπό άμπάδες, δηλαδή άπό τά 

έγχώρια χονδρά μάλλινα υφάσματα.
9) Όνομα βουλγαρικόν καί ύποπτον.
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βανάσιον Πάλίτίζου( 1) καί οι παχτσιβάνηδες (2) τόν ικ. Δημήτριον Αποστό
λου». ΙΙρός τούτοις, ήνοίχθη 6ιβλίον συνδρομών, το όποιον σώζεται είς τήν 
Μητρόπολι ικαί εχει, είς την πρώτην αώτου σελίδα, ώραίαν εικόνα τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου, 'χαραχιΟεΤσαν μέ μολυβδοκόνδυλοιν «ίδιά ,χειρος Κωνσταντίνου» (3), 
ώς γράφει. Περιέχει δέ άντίγραφον τής άποφάσεως περί άνεγέρσεως τοΰ 
Ναοΰ ,καί τής περιφράξεως τοΰ περιβόλου, καί, 'έν συνεχεία, κατάλογον ερά
νων, ;μέ τά έγγιραφέντα πρόσωπα καί τά όρισθέντα ποσά, τά όποια ανέρχονται, 
έν ισυνόλω, είς 21.260 γ,ρόσια. Άργότερον, 15 ’Ιουλίου 1879, «ένεκρίίθη νά 
προσέλθη ή επιτροπή τής οικοδομής τής ήρειπωμένης εκκλησίας, διά νά προ- 
τρα,πή νά συλλέξη συνδρομάς, πρός περίφραξιν αυτής».

Έ ν ,τφ μεταξύ, ό Έμίρ μπέης τό έν τφ ισημερινφ περιβόλω τοΰ Ναοΰ 
τμήμα τοΰ κτήματος αύτοΰ, τό όποιον είχε μετά τοΰ αδελφού του, έδώρησεν είς 
τήν Κοινότητα, έναντι υποχρεώσεων καί ευγνωμοσύνης, ήν ώφειλε διά τήν 
προστασίαν, ής ετυχε παρά τής Κοινότητος, κατά τήν Ρωσικήν κατοχήν. Οδ- 
το ς ήτο τυφλός τόν ένα οφθαλμόν, καί, διά τιαυτο, εκαλείτο Κιόρ Έιμίν μπέη(4). 
Έποοθε δέ, τότε, αρκετά, ή δέ Κοινό της τόν έπροστάτευσε. Διά ταυ το, έδωκεν 
είς αυτήν, ώς ιδώρο, τό άναφερΟέν τμήμα τοΰ γηπέδου. Επειδή, όμως, δέν 
εΐχεν ακόμη μεταγραφή έπισήμως ή δωρεά έπ’ όνόματι τής Κοινότητος, διά 
τόν λόγον τοΰτον, 14 Δεκεμβρίου 1880, είς συνεδρίαν, «λόγου γενομένου», πά
λιν, «περί περιτειχίσματος... τοΰ Άγιου Νικολάου, ένεκ,ρίθη νά μεταφερ'θώσΐ'ν 
αί τίτλοι τοΰ... είς τήν Κοινότητα δωρηθέντος οικοπέδου...».

Έ ν τούτοις, ικαί τό ζήτημα τής δωρεάς ταύτης, ή, μάλλον, τής παρά τοΰ 
Έμίν μπέη πωλήσεως, καΟυστέρησεν έπί πολύ, ένεκα διαφόρων λόγων, ή δέ 
περιτείχισις ιάνεβάλλετο έκ άστατε. Τήν 24ην ’Ιουνίου 1885, πάλιν, «άπεφα- 
σίσθη νά περιτειχισΟή τό γήπεδον... πρός αποφυγήν τών έν αΰτφ ριπτοιμένων 
ακαθαρσιών τών πέριξ οικούντων». Διότι, δυστυχώς, σταΰλοι καί μαγειρεία, 
εργοστάσια καί χάνια, «καί γιαχανάδες, ιμέ τάς κόπρους καί άλλας ακαθαρσίας 
καί «απορρίμματα, έιμόλυνον τόν ιερόν εκείνον χώρον! ’Επίσης, «νά ζητηΐθή πα,ρά 
τοΰ Μουιτεσαρίφου (5), Δεδέαγατς (6), τό σενέτι (7) τοΰ 'Αγίου Νικολάου, τό 
όποιον άλλοτε είχε δοθή είς αυτόν υπό τοΰ Μητροπολίτου, καί τό όποιον καί αλ

ί) Γνωστός βουλγαρίζων, όμ,όφρων πρός τόν πατέρα του Γιουβάντσον Πάντσον.
2) Κηπουροί.
3) Δέν άναγράφεται τό έπώνυμόν του.
4) Κιόρ σημαίνει τουρκιστί τυφλός.
5) Νομάρχου.
6) Τό Δεδέαγατς, άπό τής έπισκέψεωζ τοΰ Έλληνος Βασιλέως’Αλεξάνδρου, με- 

τονωμάσθη Άλεξανδρούπολις. ^ ■ ! ' Λ .
7) ’Έγγραφον. ">>■' ' ,··
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λοτε π.ίλλάκις είχε ζητήσει παρ’ αΰτοΰ, ευρισκομένου ένταΰθα ( 1) , διότι υπάρχει 
φόβος Ιδιά τόν "Αγ. Νικόλαον, έπειίδή τινες(2) αποπειρώνται νά κατάσχωσι τό 
γήπεδον τοΰτο»! Πρός κατανόησιν τών ανωτέρω, πρέπει νά σημειώσιυμεν τά 
έξης: "Οτι, τό «καημιακ-αμλήκ», δηλαδή ή ΰπαδιοίκησις, ή, ο,πως Οά ©λέγομεν 
σήμερον, Επαρχία, τοΰ Διδυμοτείχου είχε πρααΐχΌή, κατά τήν αναχώρησιν 
τών Ρώσων, διά λόγους πολιτικής -σκοπιμότητας, καί προσωρινώς, εις «μου- 
τεσαριφλίκ», ιδηλαιδή Νομαρχίαν, μ έ μουιεισαρίφην τόν Τζώρτζη πασάν(3). ’Ή 
δη δέ είχε μειταιτεθή ούτος είς Δεδέαγατς, ένεκα τοΰ υποβιβασμού του Διδυμοτεί
χου είς Επαρχίαν πάλιν. Τό άναφ&ρόμενον -δέ «σενέτι» είναι τό προ καιιροΰ 
συνταχΟέν δωρητήριον έγγραφον τοΰ Έμίν μπέη, τό οποίον παρεκρατεΐτο, ΐ- 
σως, σκοπίμως, ή Όά είχε παραπέισει είς τά κυβερνητικά ,αρχεία Διδυμοτείχου, 
ή Δειδέαγατς. ’Άνευ αΰτοΰ δέ ,δέν Όά κατιορΌιΰτο ή μετεγγραφή τών τίτλων 
επ’ όνόματι τής 'Ελληνικής Κοινότητος. ’Αλλά, πρός τοότοις, ι&κι\ΐδόνευε νά 
υφαρπαγή τό γήπειδον υπό τών βουλγαριζόντω ν, άποπειρωιμένων νά κτίσουν 
Εκκλησίαν ίδικήν των.

Μετά τέσσαρας ημέρας, επέρχεται νέα -φάσις τοΰ ζητήματος. Τήν 28ην 
’Ιουνίου 1885, «τή προτάσει τοΰ κ. Βασιλείου Ζεννή, όπως τεΌή όρος τις διά 
τό μέρος τοΰ τόπου, όπερ έκ 30 περίπου σΰγκ-ειται πήχεων, και όπερ, πρός 
τή υπό τοΰ... πατρός του άλλοτε γενομένη δωρεά τώ γηπέδφ τοΰ Αγίου Νι
κολάου, ιδωρείται ούτος μετά τών λοιπών αδελφών του τώ γηπέδφ τούτο), ένε- 
κριίθη καί ώρίσΌη ό όρος, ίνα 6 επί τοΰ τόπου τοόΐΐΓ.ιυ άνεγειρόμενος τοίχος ή 
έπίκο'ΐνος, ώστε, έάν όψέποτε ήθελον ,κτίισεΊ ούτοι τό μεταξύ μέρος, νά έχωσι 
τό δικαίωμα νά οικοδομήσουν έπ’ αΰτοΰ, τοΰΌ’ όπερ καί έγένετο παραδεκτόν 
ΰπ’ αΰτοΰ».

Έκ τών ανωτέρω εξάγεται τοΰτο:: "Οτι ό έν τοΐς έμπροσθεν μνημονευθείς 
Νικόλαος Τζάννογλαυ είχε δωρήσει, δπως ειδομεν, είς τόν "Αγιον Νικόλαον 
έν μέρος, εκεί, όπου υπήρχε, φαίνεται, τό παλαιόν ξύλινον προσκύνημα. Καί 
ότι, ήδη, ό υιός του, ό Βασίλειος Ζεννής, όμοΰ μετά τών άδελφών του, αυξά
νει τήν δωρεάν Ίκείνην μέ νέαν έκ 30 πήχεων, ιάλλ’ υπό τόν, ώς άνωθι, έγκ,ρτ- 
θέντα όρον. Ό  όρος οΰτος καθορίζεται .ακριβέστεριάν, είς συνεδρίαν τής 1ι2ης 
’Ιουλίου 1-88:5: «Συσκέψεως γενομένης περί έξ-ευρέσεως όρου άσφαλοΰς καί 
ικανοποιητικού ‘.διά τόν τοίχον, τόν ,κτισΟένια έν τώ τόπω, τώ παρά τώ γηπέδφ, 
τφ άνήκοντι τοΐς άδελφοΐς Ζεννή καί γειτνιάζοντι μέ τό γήπεδον τής αρχαίας

------------------  ■ -  τ -  ’ ι '  * 1 ■' ■■· ·

1) Έν Διδυμοτείχω.
'2) 'Υπονοούνται οί βουλγαρίζοντές, καθώς έγράψαμεν καί άνωτέροι.
3) Περί αύτοϋ έγράψαμεν πολλάκις πολλαχοϋ.
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Εκκλησία; ν.:ν 'Αγίου Νικυλάου ’, ιέπ'ι παρουσία και τοΰ δω ρητού κ. Β. Ζεν- 
νή, Ιπεψηφίαθησαν τά έξης: α) να εχωσι τό δικαίωμα οι όδελφα! Ζεννήδαι 
νά ιέποίικοδομήσωσιν έν τώ ήμίσει αύτοΰ μέρει, τω αυτοίς άνήκοντι τοίχω κα! 
β) τά νερά νά τρέχωσιν έπί τρΰ ετέρου ι μ έ ρ ο υ ς  τοΰ τοίχου τ ο ύ τ ο υ ,  άν τοΰτ'Γι, ή 
χαμηλότερου. Έάν, ομως, ήθελαν είαθατ ιάμφ·ότε.ρα τά μέρη τής οικοδομής 
ίσα, τότε, νά ώσιν υποχρεωμένα άμφότερα τά. ένδιαφερόμενα μέρη 2 νά κατα- 
σκευάσωρι κοινόν οχετόν, διά κοινής δαπάνης».

'Η  δωρεά αυτή, καθώς και ή τοΰ Έιμίν μπέη, ηΰξανον, βεόαίως, τό γή- 
πεδι .ν τοΰ 'Αγίου Νικολάου. ’Αλλά ,προεκάλεισαν δυσικοιλί,ας κα! ζητήματα, τά 
οποία απησχόλησαν, έπ! πολύ, τήν Κοινότητα, ή οποία, μάλιστα, έ πλήρωσε 
κα! αρκετά χρήματα, διά τάς δωρεάς. Κα! «άφ’ ενός μέν θδώρησε τήν δωριεάν 
του κα! διά δεύτερον φοράν, διά νά πληρωθή άπό τήν Κοινότητα, λίρας Τουρ
κίας χρυσά ς τής εποχής εκείνης τριάκοντα, τήν πληρωμήν τών οποίων ή Κοι- 
νότης δέν ηδύνατο, πλέον, νά αποφυγή! 3. Ά φ ’ ετέρου δέ, ή οικογένεια. Ζεννή 
ήσχισε νά ζητή, έναντι τής δωρεάς της κα! πρός διευκόλυνσιν τής λειτουργίας 
τοΰ χανιού της, είσοδον. Ή  είσοδος Όά ήτο όπισθεν τοΰ χανιού, κα! πλάτους 
τε-σσάιρων πήχεων, διά μέσου τοΰ γηπέδου τοΰ 'Αγίου Νικολάου, δηλαδή άπό 
τής και. μέχρι τοΰδε μεγάλης έξωθΰρας αύτοΰ μέχρι τής απέναντι πλευράς τών 
κτημάτων της. Ή  αιτία ήτο ή εξής: Ή  έπ! τής δυτικής π-ροσόψεως τοΰ χα
νιού μεγάλη (διά σιδηράς θυρας, είσοδος αύτοΰ, μετά κα! τών παραρτημάτων 
του, εΐχον δοιθή, λόγω προικός, είς τόν Γρηγό,ριον Κατσίκαν. Τοιουτοτρόπως, 
ώς μόνη είσοδος (διά τό χάνιον είχεν άπαμείνει ή θύρα τοΰ καφενείου, διά τής 
οποίας δέν ήδύναντια, βεβαίως, νά είσέρχωνται, πλέον, ιειίς τήν έσωτιειρικήν αυ
λήν τοΰ χανιού κα! είς τους σταΰλους οΰτε άμαξαι, άλλ’ οΰτε και ζώ α!

Σχετικώς πρός τά δύο ταΰτα ζητήματα, τοΰ Έμΐν μπέη και. τών Ζεννή- 
δων, τό πρακτικόν τής 5ης Φεβρουάριου 1889 γράφει τά. εξής: υΈπετίδή διε- 
βιβάσίΟη... αίτησις του... Έμ!ν βέη, ίνα χορηγήση αύτώ τό ταμεΐον τής Κοι
νό τητος δάνειον έκ 50 λιρών οθωμανικών, ισΰν τόκω κα! έπ! .προθι&σμία μέχρι 
τής εποχής τών άλωνίων, υπό τόν δρ.:ιν νά ιέξασφαλίση τήν Κοινότητα δι’ επι
θήλιου πωλητηρύου εγγράφου, μέ τήν υπογραφήν καί, τοΰ άδελφοΰ του Χαιτζή 
Ά χμέτ βέη, έπ! τοΰ Ιδιοκτήτου των γηπέδου, κειμένου παραπλεύρους τοΰ 'Α 
γίου Νικολάου, δπ&ρ (έγγραφον) κα! άλλοτε μέν εΐχε δώισετ ούτως, και όπερ, 
ζητηβέν παρά τοΰ τότε Μουτεσαρίφου Διδυμοτείχου Τζώρτζη πασά και συμ-

1) Οί κώδικες, μόνον ενταύθα, χαρακτηρίζουν τόν "Αγιον Νικόλαον, ώς αρχαίαν 
εκκλησίαν, ύπονοοΰντες αύτήν βυζαντινής εποχής.

2) 'Η  οικογένεια Βεννή καί ή Κοινότης.
3) ’Εντεύθεν εξάγεται, δτι ή πρώτη δωρεά τοΰ Έμίν Μπέη ήτο σκόπιμος καί 

πονηρά.
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παραληφθέν ιάκοίλούθως μετά τών λοιπών εγγράφων κατά τήν μετάθεσιν τοΰ 
μουτεσαρκρλικίου τις Αεδέα'γατς, δέν άπε.στάλη έκείθεν, καί, έπειδή ή αίτησες... 
Ιγένετο αποδεκτή..., παρεκλήθη -·μέν δ Σ. ΚαβάσΆας όπως διεκπεραίωση τήν 
ύπάβεσιν. Ένε,κρίΟη δέ, ινα.'δοθή ή ζητπυμένη 2 είσοδος εκ τοϋ παρακειμένου 
ρίκοπέδου τών εαρημένων... (Έμίν καί. Άχμέτ).... μετά τήν εξαγοράν αύτοΰ 
υπό τής Κοινότητος. ΤοϋΟ’ δπερ καί διεκοινώΟη είς τόν επίτροπον τής άν,α- 
φερομένης (Χατζή Ελένης Τζάνογλου), .ιδηλώσαντα,.δτι πρέπει νά συνεννοηθή 
μετά τής μητρός του περί τούτου», «διότι τά κτήματα, χάννον κ.λ. ανήκαν κυ
ρίως εις αυτήν.

Τά ζητήματα ταϋτα συνεχίζονται. Τ>ή\Γ 1 Την Φεβρουάριου 1889: «Άνε- 
γνώοίΟη to έν τώ πρακτικώ ο ξ η ' (198) συνεδριάσεως... έγγραφον τοΰ Έμίν 
καί έπεδυκιμάσθη, έχον ώς ακολούθως:... «δηλώ, οτι, οικεία βουλήσεμ Ι;κ συνεν- 
νοήσεως ,καί μετά τοΰ αδελφού μου Χατζή Άχμέτ δέη, ιδωροϋμαι καί. παιρα- 
δίδω τή Ρωμαϊκή Καινότητι Διδυιμοτείχου, ώς φόρον ευγνωμοσύνης πρός αυ
τήν, απέναντι τών πολλών πρός ημάς .εκδουλεύσεων της, έκ τοΰ κατά τήν α
γοράν (3) κειμένου ιδιοκτήτου ημών γιαχανά ήμισυ στρέμμα γης, περιοριζΟμέ- 
νης έ,κ τοΰ γηπέδου τής (κατα)πεσοόσης(4) εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
τοΰ χανιού τοΰ Νικολάου Τζάνογλου, τοΰ εργαστηρίου τοΰ Κουγιουμτζή Γιαν- 
νάκη(5), τοΰ παραπλευρως κειμένου ιδιοκτήτου τοΰ αδελφού μου κτήματος, καί 
δημοσίου δρόμου, έπ" όνόματι τών αντιπροσώπων αυτής(6) καί μπυπεβειλήδθ3ν(7) 
κ. Σ. Τεκτονίδουί8) κα,ί Γ. Χατζή Ίωάννου, ώς κτήμα «άνα,φαίρετον τής Ε κ 
κλησίας (9), τοΰΟ’ δπερ «καί παρέδωκε αύτοϊς. Επειδή δέ τυγχάνω ε'ίς τοΰτο(10) 
επίτροπος καί τοΰ αδελφού μου Χατζή Ά χμέτ δέη, ώς έπίσης, δωρεΐται. είς 
τήν είρημένην Κοινότητα τόν έν λόγιο τόπον, υπόσχομαι, ινα, εν πε.ριπτώσει 
μή παραδοχής αύτοΰ, αποζημιώσω τούτον χρηματικώς διά τήν αναλογούσαν

1) Ευστάθιος Καβάσιλας. Τό οικογενειακόν του έπώνυμόν ήτο Παπά Σταύρου. 
Σπουδάσας έν Άθήναις τήν ’Ιατρικήν, δαπάναις τοΰ Μητροπολίτου Μελετίου Καβάσιλα. 
(1860 - 1868 καί 1874 - 1877), είχε νυμφευΟή τήν άνεψιάν του. ~Ητο έκ τών εγκρίτων 
Δημογερόντων.

2) 'Χπό τής οικογένειας Ζεννή.
3) Αγορά καί Μπαλήκ Μπαζάρ (ιχθυαγορά) έλέγετο, τότε, καί ή έκεΐ οδός, ή 

πλησίον μικρά καί ανώμαλος πλατεία, καί ή πέριξ συνοικία.
4) Κατηρειπωμένης.
5) Ίδέ «τό μικρόν προσκύνημα τοΰ Αγίου Νικολάου» έπί τοΰ φρουρίου έν τή 

παρούση πραγματεία, ύπ’ άριθμόν 3.·
6) Τής Κοινότητος.
7) Πληρεξουσίων. · · - ■ ' .
8) Ευαγγέλου. · - - .
9) Τοΰ Αγίου Νικολάου.

10) Τό μέρος, τό διδόμενον ώς δώρον.
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αΰτώ (μερίδα έκ τής δωρηΟείσης ήμίσεος στρέμματος γης 1. Διό .καί απ«ραί
νομαι τή ®μή σφραγίδα. G Φεβρουάριου...».

Ό  ανωτέρω (μνημονευόμενος γιαχανάς, κτήμα τών αδελφών Έμίν κ.αί 
Άχ,μέτ, έπωλήθη παρ’ αυτών, αργότερον, ιείς τόν Ταάγκογλου. Οΰτος, ώς 
βουλγαρίξων, πρΏσεπάθει, μετ’ άλλων άμοφρόνων του, νά κιατάσχη τόν "Αγιον 
Νικόλαον, διά να κτι,οιΟή έκεΐ βουλγαρική εκκλησία. Καθώς, δμως, μάς έλε
γε ν ό γέρων Ά . Δελόγκας, έδάρη υπό τού τότε Πρωτοσυγκέλλου τής Μητρο
πόλεως, διότι παρημπόδιζε τάς γυναίκας νά είσέρχωνται καί νά άνάπτυυν κη
ρία καί τήν κανδήλαν τού προσκυνήματος. Μετά τόν δαρμόν του, ασθενή σας, 
δέν ήγέριθη, πλέον, έκ τής κλίνης καί άπέθανε. Τόν είχε τιμωρήσει ό "Αγιος 
Νικόλαος ! 01 δέ ρμόφρονές του έπαυσαν νά έτίδιαφέρωνται. είς τό εξής διά τόν 
"Αγιον Νικόλαον καί έτράπησαν είς τό μετόχιον τού 'Αγίου Χαραλάμπους. 
Παρά τού Ταάγκογλου είχε λάβει τόν γιαιχανάν ό Γεώργιος Χαζηρβασάνης 
καί τόν κατέστησε παράρτημα τού παντοπωλείου του, κειμένου παραπλεύρως, 
είς τήν γωνίαν τών εκατέρωθεν δρόμων. ’Αργότερον, είς τήν 'θέσιν τού παντο
πωλείου του, έκτισε μεγάλην διώροφον αποθήκην, ιμέ κατάστημα κάτωθεν.

Έπανερχόμεθα είς τήν συνέχειαν τού πρακτικού τής 17ης Φεβρουάριου 
1899: «ΈνεφανίσΟη ό Δ. Ζεννής 2 καί παρουσίασε ν έγγραφον, άποσταλέν είς 
τήν μητέρα αυτού, άπό μέρους τού ενταύθα Κτηματολογΐικού Γραφείου, δι’ οΰ 
έκοινοποιεΐτο αυτή, συνεπεία αγωγής τού δανειστού της Νεαίμ. Τολέδου 3, έάν 
έντός 8 ήμερων δέν ήθελε πληρώσει τό ιέξ 112 λιρών χρέος της, θέλει έκποι- 
ηθή, διά δημοπρατήσεως, τό, δπερ κρατεί ώς (ένέχυρον ό δανειστής, μέρος 
τού χανιού ιμετά τών Ιξαρτημάτων αυτού, είς ο 'συμπεριλαμβάνιεται καί ή έκ 
τού περιβόλου τού 'Αγίου Νικολάου ζητούμενη είσοδος. Συνεπώς, «νεγνώσθη 
αΰθις ή αναφορά τής είρημένης, ,καί, μετά εμβριθή ( ;)  σκέψιν, άπεφασίσΟη 
άμοφώνως, δπως, αντί να παραχωρήση είς αυτήν ή Κοινότης τήν ζητουμένην 
είσοδον, εύκολΰνη αυτήν διά τού ποσού τούτου, έπι τόκω καί (ορισμένη προ
θεσμία. Καί, πρός τόν σκοπόν τούτον, προύτάθη νά παραδοθή είς τόν τελευ- 
ταΐον πλειοδότην ή δυνάμει τού ΰπ’ άριθ. 145 καί χρονολογίαν 5 Αύγουστου 
πρακτικού είς πλειστηριασμόν τειθεΐσα οικία τού .μακαρίτου Χατζή Μιχαήλ 4 
καί ληφ'θή παρ’ αυτιού 5 τό χρηματικόν ποσόν».

1) Τοΰτο σημαίνει, δτι ό άδελφός του δέν είχεν εϊδησιν!
2) Δημήτριος Ζεννής, άδελφός τοΰ Βασιλείου.
3) Εβραίου έμπορου.
4) Ή το εις τόν τόπον του μετά ταΰτα άνεγερθέντος μεγάλου σχολικοΰ κτιρίου, 

τό όποιον, άπό πολλών ήδη ετών, στεγάζει τά Α' καί Γ ' δημοτικά, σχολεία. Ίδέ «Σχο
λεία καί διδασκάλοι Διδυμοτείχου». Ί

5) Τοΰ πλειοδότου, . ν
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Τοιουτοτρόπως, ιάπεσοβήθη ιμέν τό ζήτημα. τής είσοδε,ιυ, άλλ’ άνεφάνη, 
πάλιν, μετά πενταετίαν, 5 Μαρτίου 1904, ιεπ'ι Μητροπολίτου Φιλάρετου Βα- 
φείδου: «’Ανεγνώσθη... ή... αίτησις τής κ. Χατζή Ελένης Ν. Ζεννή, ινα άπο- 
φασισθή ή οριστική έκτέλεσις τής κοινοποιηίθείσης είς αυτήν άρμοδίως, κατά 
Φεβρουάριον 1889... άποφάαεως, περί παραχώρησε ως τής εισόδου τοΰ ξ,ενο 
δοχείου αύτής, έκ τοΰ παρακειμένου οικοπέδου τών αδελφών Έμίν βέη κα'ι 
Χατζή Ά χμέτ βέη. ’Επίσης ανεγνώσθη ,καί τό σχετικόν πρακτικόν ύπ’ α
ριθμόν ,ρξη' καί ήμερομ. 5 Φεβρουάριου 1889, καθ’ ό εί-χεν άπιοφασιοθή, νά 
παραχωρηθή ή είσοδος... (Ή δ η )... άπεφασίσθη..., ΐνα, επειδή... ή υπάρχουσα 
ανέκαθεν εΐσοιδας τοΰ ξενοδοχείου είχε προσαρτηθή είς τό γήπεδον τοΰ παρεκ
κλησίου ', . . . χορηγηθή ή είσοδος 4 πήχεων, υπό τόν δρον δτι,εάν, οψέποτε, 
ήθελεν άποφασισΟή ή άνέγερσις τής Εκκλησίας..., παραχώρηση αΰΟις τό μέ
ρος τοΰτο2, δπερ παρεδέξατο ό κ. Α η μητριός Ζεννής».

Διά τά ανωτέρω, πίαρατηροΰμεν τά εξής: Χαρακτηριστικόν είναι, δτι ή 
οικογένεια Τιζάνογλου 3 είχεν ενεχυριάσει είς τόν ’Ισραηλίτην δανειστήν καί 
τήν ζητουμένην είσοδον, πριν ακόμη λάβει αύτήν, ώς νά ήτο κτήμά της τό μέ
ρος τής εισόδου ! "Οτι, πρός τούτοις αποτέλεσμα τής παραδόξου εκείνης, ή, 
μάλλον, σκοπίμσυ, ιένεχυριάσεως ήτο νά μή λάβη ιμέν τότε τό δικαίωμα τής 
εισόδου, αλλά ή Κοινότης ήναγκάσΟη, καλώς, κακώς, νά πώληση μίαν οικίαν, 
διά νά πληρώση ξένον χρέος, διά νά άποσοβήση τοιουτοτρόπως, καί ενδεχο- 
μένας έβραϊκάς διεκδικήσεις είς τόν ιερόν περίβολον. Καιθ’ ημάς, δέν ιθά ύ- 
πήρχε, κατ’ ουσίαν, κίνδυνος νά κατασχειθή δικαστικώς ή πρός τούς Ζεννήδες 
παρασχειθησομένη είσοδος. Διότι θά παρείχετο απλώς τό δικαίωμα εισόδου 
διά τού τόπου εκείνου, καί όχι ό τόπος ώς κτήμα. Συνεπώς, παράδοξοι μάς 
φαίνονται καί, τρόπον τινά, χαριστικοί, αί «εμβριθείς» σκέψεις καί αί «ομό
φωνοι» αποφάσεις, τής Δημογεροντίας!

Τό ποσόν τών 112 λιρών, φαίνεται, δτι ιέπεστράφη, κατόπιν, είς τήν Κοο 
νότητα, αν καί δέν αναφέρουν σχετικώς οί κώδικες. Τοΰτο δέ έξάγεται έκ τοΰ 
δτι υπεβλήθη καί νέα αίτησις διά τήν είσοδον, ή οποία ιέΌεωρήΟη «δίκαια καί

1) Τοΰ προσκυνήματος. Ή  καθ’ αύτό είσοδος τοΰ χανίου ήτο, εί'δομεν καί εΐ- 
πομεν είς τά έμπροσθεν, πρός τήν όδόν Μπαλήκ Μπαζάρ, ή όποια είχε δοθή ώς προίξ 
εις τόν Κατσίκαν, καί ό'χι έκ τής άλλης όδοΰ, ^νθα ήτο ή είσοδος τοΰ προσκυνήματος, 
διά μέσου τών τουρκικών κτημάτων. Συνεπώς καταχρηστικώς τό πρακτικόν γράφει, δσα 
γράφει, καί συγχέει τάς εισόδους I

2) Πώς θά τό παρεχώρει, άφ’ ού δέν ήτο καί δέν θά έγίνετο τό μέρος έκεϊνο 
κτήμα τών Ζεννήδων.

3) Τζάνογλου, ή Τζανόγλου, ή Τζαννόγλου, καί Τζανή καί Ζεννή καί Ζαννή, 
Τζαννήδες, Ζεννήδες κ.λ π. Τό έπίθετον τοΰτο προήλθεν έκ τής Τζανιώ, τής οποίας ό 
υιός Νίκολάκης Κουρκουρίκας, παρέμεινε γνωστός ώς Τζάνογλου.
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βάσιμος»! Έν τούτοι·;, ή Δημογεροντία δέν πρσέβαινέν είς δρι.σπ,κήν παρα- 
χώρησιν τής εισόδου. Καί έπραξεν όρθώς. Διότι ή αιαλαία δωρεά τών Τζάνο- 
γλου πρός τήν Κοινότητα, δηλαδή τόν "Αγιον Νικόλαον, δέν ιθά έπρεπε, βε
βαίως, νά κολο·6ώση τό γήπεδον αΰτοΰ, ιμέ τήν παρα,χώρησιν διαδρόμου πλά
τους τεσσάρων πήχεων, ιός εισόδου, καθ’ δσον, μάλιστα, διά τήν απώλειαν τής 
επί τής προσόψεως μεγάλης εισόδου τοΰ χανιού, τής παραχωρηθείσης είς τόν 
Κατσίκαν, δέν ήτο υπεύθυνες ό "Αγιος Νικόλαος! Διά τοΰτο, (θεωροΰμεν ώς 
ελαστικήν, καί χαριστικήν, πρός τό συμφέρον τών Ζεννήδων, τήν φράσιν τοΰ 
πρακτικού, δτι «ή ΰπάρχουσα ανέκαθεν είσοδος τοΰ ξενοδοχείου είχε προ
σάρτησή εις τό γήπεδον τοΰ παρεκκλησίου». Διότι, εάν ΰπήρχεν είσοδος τοΰ 
ξενοδοχείου διά μέσου τών τουρκικών κτημάτων, διατί παρεχωρήθη παρά τοΰ 
Νικολάου Τζάνογλου ,καί τοΰ υίοΰ του Βασιλείου Ζεννή; ’Ή , εάν υπήρχε καί 
άφ’ οΰ παρεχωρήθη, ίδιαίτί έζητείτο πάλιν ό,πίσω; 'θά συνέβη, λιοιιπόν, τό εξής: 
"Οτι, δηλαδή, ΰπήρχεν, ίσως, είσοδος τοΰ χανίου καί κάτωθεν, άλλ’ απλώς 
πρός χρήσιν ,καί καταχρηστικώς, καί όχι ώς ’ιδιοκτησία τής οικογένειας Τζά
νογλου, διά μέσου τών τουρκικών κτημάτων, Ιε,κ τής κάτωθεν μεγάλης θυρας, 
πλαγίως ιιοΰ γιαχανα. ’Επειδή δέ, έν τώ μετιαξύ, ή επάνω κυρία είσοδος τοΰ 
χανίου είχε παραχωρηθή, λόγω προικός, ε'ίς τόν Κατσίκαν, διά τοΰτο, οί Ζεν- 
νήδες έζήτησιαν τήν κάτω είσοδον. Άλλ’ ιέπειδή τό γήπεδον τοΰ 'Αγίου Νικυε 
λάου, ιμέ τάς πληρωιθείσας, δπως εΐδομεν, δωρεάς τών Τούρκων άδελφών καί 
τών Τζανήδων, είχεν αύξηθή, καί, τρόπον τινά, τετραγωνισθή, δέν ήτο, βε
βαίως, ορθόν, νά παραχωρήση ή Κοινότης είσοδον είς τούς Ζεννή δες, κάτω- 
θεν, διά νά είσέρχωνται ,καί έξέρχωνται «μαξατ και ζώα, διά μέσου τοΰ ίεροΰ 
χώρου, είς τήν -αυλήν καί τούς σταύλους ταΰ χανίου των. Ά φ ’ οΰ, μάλιστα, ή 
ζήτησες τής εισόδου δέν είχε παρουσιασθή ευθύς ιέξ αρχής, ώς δρος καί συ
νέπεια των τότε γενομένων δωρεών τοον είς τόν "Αγιον Νικόλαον. ’Ενώ, ήδη, 
ή άπαίτηισις τής εισόδου έξισοΰτο, τρόπον τινά, πρός επιστροφήν τών δωρεών!

Τήν 14ην Αύγουστου 1909, δηλαδή μετά παιρέλευσιν μιας ακόμη πεν
ταετίας, άνεκινήιθη, πάλιν, τό ζήτημα, άλλ’ ευτυχώς, διά τελευτά ίαν φοράν. 
«ΆνεγνώσΟη ή αΐτησις τοΰ κ. Περικλεούς Ν. Ζεννή, ίνα τειθή εις έκτέλε,σιν 
ή άπόφασις τής Δημογεροντίας περί παραχωρήσεως τής εισόδου τοΰ ξενοδο
χείου έκ τοΰ παρακειμένου γηπέδου τοΰ προσκυνήματος... Μετά τήν άνάγνω- 
σιν πρακτικού... ..5 Μαρτίου. 1904, καθ’ ο είχεν άποφαισισ'θή ή ’παραχώρησες 
4 πήχεων εισόδου, επί τώ δρω άποδόσεως αυτής, έν περιπτώσει ανεγέρσεως 
τής εκκλησίας..., ένεκρίθη νά έπιτραπή τώ αίτοΰντι ή χρήσις τούτου πρός εί
σοδον, κατόπιν έξετάσεως καί καταμετρήσεως...».

Δέν παρεχωρήθη, λοιπόν, όριστικώς, ή είσοδος, ώς ιδιοκτησία, αλλά α
πλώς ώς χρήσις. Κατόπιν δέν γίνεται, πλέον, λόγος είς τούς κώδικας περί τοΰ 
ζητήματος τούτου. Διότι, μετ’ ολίγον, ό Περικλής Ζεννής έπώλησε τό έναπο-
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μεΐναν elg τήν οικογένειαν του ήμιισυ τοΰ χανιού ιείς τόν Αθανάσιον Ρα,κιν- 
τζήν, δστ'ΐς τό μετεποίησεν εις καζϊνον.

Έφιθάσαμεν είς τό τελευταΐον ανιαρόν ζήτημα τοΰ 'Αγίου Νικολάου, τό 
ΓΓ.οορλθόν έξ αφορμής τοϋ .μαγειρείου τοΰ Γεωργίου Χρυσοβέργη. Τό κτήμα 
τοΰτο ήτο άλλοτε τοΰ .πενΟεροΰ του, τοΰ είς τά έμπροσθεν μνημονευθέντος Να- 
Όανιαήλ. To 188G— 1887, Οεωρηθέν ώς κτήμα βακουφικόν, έόίδετοι είς δια
φόρους ένοικιαστάς. Έ πί βουλγαροκρατίας, όμως, τό εΐχεν οικεισποιηθή ό Γ. 
Χρυσοβέργης. Ευ ρ ίσκιε το έμπροσθεν τοΰ μέρους, ένθα. ήτο άλλοτε δ νάρθηξ 
τής Εκκλησία ς, ή, μάλλον, τής έμπροσθεν αυτής αυλής.

Ό  Χρυσοβέργης, λοιπόν, προεξέτεινε τό μαγειρείων του ολίγον πρός τά 
μέσα, άνατολικώς. ’Έκτισε δέ «κεΐ. καί σιυνηιμμένον δωμάτιον,. ΰποστηρνζόμενρν 
διά ξύλινων στύλων, επ’ αυτών τούτων τών ήδη διατηρθυμένων ερειπίων τοΰ 
τοίχου, ό όποιος διεχώριζεν, ώς φαίνεται, τόν νάρθηκα άπό τόν κυρίως Ναόν. 
Κατεσκεύασε, πρός τούτοις, καί. ξυλίνην κλίμακα, 'διά νά κατέρχεται ό κύριος, 
ώς κύριος, είς τόν αυλόγυρον του, δηλαδή ιείς τό. ιερόν γήπεδων. ΙΙεριέφραξε, 
μάλιστα, καί μεγάλην λωρίδα γης, κατά τό πλάτος τοΰ μαγειρείου του! καί τοΰ 
πραστεθέντος δωματίου, καί είς μήκος μέχρι τής αποθήκης τοΰ Χαιζηρβασά- 
νη. Καί έγκαΐτέστησεν έκεΐ ζώα ποικίλα, μικρά μετά μεγάλων, άπό ορνί
θων μέχρι καί χοίρων, είς χωριστά δι’ έκαστον είδος διαμερίσματα, διά νά 
συμπλήρωσή τήν βεβήλωσιν τοΰ ίεροΰ χώρου!

Μόλις εϊχομεν έλθει, τότε, είς Λιδυμότειχον, διασωθέντες είς 'Ελλάδα, 
έκ τής άνά τά βάθη τής Μικράς Άσίας εξορίας μας, είς τήν οποίαν εϊχομεν 
άχθη υπό τών Τούρκων άπό τών παραλίων τοΰ Πόντου. Καί εϊχομεν άναλά- 
6ει καθήκοντα ώς Πρωτοσύγκελλος καί ώς Καθηγητής (1923). Έν άπουσία, 
λοιπόν, τοΰ Μητροπολίτου Φιλαρέτου, μετέβημεν, μετά τοΰ εκλεκτού' δημογέ
ροντας κ. Ίωάννου Βαλτζίδου (τής παλαιάς οικογένειας Μπαλτζόγλου) , πρός 
έπιτόπιον έξέτασιν τοΰ ζητήματος. Μεθ’ δ, 30 ’Ιουνίου 1923, συνεκαιλέσαμεν 
τήν Δημογεροντίαν. Προσκληθείς, προσήλθεν ό Χρυσοβέργης. Φοβηθείς, δέ, 
ή, μάλλον, πονηρευόμενεις, έδήλωσεν έπισήμως, οτι έκτισε, δήθεν, τό δωμάτιον 
πρός τό συμφέρον τής ’Εκκλησίας! Κατόπιν σχετικής συζητήσεως, άπεφασί- 
οθη νά πληρώνη οΰτος ιένοίκιον πεντακοσίων δραχμών ετησίως διά τό δωμά- 
τιον καί διά τόν φραχθέντα διά τά ζώα χώρον. Έπλήρωσε δέ, πράγματι τό 
ένοίκιον τοΰ πρώτου έτους. Άργότερον, όμως, έδυστρόπησε καί. ήρνήθη νά 
συνέχιση τήν καταβολήν τοΰ ενοικίου, πρι.ιφασιζόμενος, οτι τό δωμάτιον εΐναι 
ίδικόν του. Μετά ματαίας προσπάθειας, άπεφασίσθη, 3 ’Οκτωβρίου 1924, υπό 
τήν προεδρίαν τοΰ Μητροπολίτου καί άνετέθη ή διεκδίκησις τών ένιοικίων, έν 
ανάγκη δέ, καί ή δικαστική έξωσις τοΰ Χρυσοβέργη καί τών ζώων του, είς 
τήν επιτροπήν τής Εκκλησίας τοΰ Χριστοΰ, είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ οποίου 
υπάγεται παλαιόθεν τό .προσκύνημα!
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Δυστυχώς, ό Μητροπολίτης, δπως συνέβαινε καί δι’ άλιλα ζητήματα, δέν 
μας άφήκε νά ένεργήσωμεν, όπως έσκεπιτόμεθα καί όπως Έπρεπε. Διότι εϊχο- 
μεν κάμει μίαν ,καλήν αρχήν, νά πληρώνη ιό δύστροπος σφετεριστής ένοίκιον 
δια τό δωμάτιόν του. Θά έπηκαλουθει. δέ ή διά ήπιου, ή βιαίου, τρόπου εξω- 
οις, όχι μόνον τών ζώων του, αλλά και αύτοΰ τοΰ ϊδίου, έστω καί διά δαρμού, 
όπως είχε γίνει, άλλοτε διά τόν μνημονευθέντα Τσάγκογλου! Ή  άν άθεοι ς, 
λοιπόν, τοΰ ζητήματος είς τήν επιτροπήν τοΰ Χριστοΰ ©φανέρωσεν αδικαιο
λόγητον αδυναμίαν τής Μητροπόλεως. Ή το  εύσχημος τρόπος ύποχωρήσεως. 
Καί, ώς έκ τούτου, αντί νά καταφερΟή ή όεσποτική πατερίτσα έπί τής ρά- 
χεως τοΰ βέβηλου Χρυσοβέργη, τό ζήτημα «νεβάλλετο διαρκώς καί έλησμο- 
νήΟη, ένεκα, δήιΟεν, διαφόρων νομικών δυσχερείων καί οικονομικών λόγων!

Άλλ’ ό "Αγιος Νικόλαος, δστις δέν ©λησμονεί, διότι, δέν ήνείχετο τήν 
παράτασιν τής βεβηλιοσεως, έκαμε τό Οαΰμά του! Είχομεν μετατειθή, τή αι
τήσει. ημών, εις τό Γυμνάσιον Σουφλίου τό 1927. ΈπανήλΟομεν, διμως, ιμετά 
διετίαν, τό 1929, είς Διδυμότειχον, έπαναιμετατεΟέντες «πρός τό συμφέρον 
τής εκπαιδεύσεως». Ό  δέ Μητροπολίτης Φιλάρετος, μείνας μόνος, μετά τήν 
έκεϊθεν άναιχώρησίν μας, είχε παραιτηθή, τό 1928, καί, μεταβάς είς Θεσ
σαλονίκην, έφησύχαζεν, Έκεΐ δέ καί άπέθανε, τό 1833, ώς Μητροπολίτης, 
πλέον, ΤΙρακλε ί α ς.

Τό 1928, λοιπόν, καί έπί Μητροπολίτου τοΰ Σεβασμιωτάτου κ. ’Ιωα
κείμ Σιγάλα (1928 - 1957), πυρκαϊά, έκραγεϊσα, έν και ρω νυκτός, έν τώ 
μαγειρείο) .τοΰ Χρυσοβέργη, δέν άφήκεν είς αυτόν οΰτε μαγειρείον καί δω- 
μάτιον, ειυτε φράκτην καί ζώα. Ό  ίδιος δέ μόλις διεσώΌη μετά τής γυναι- 
κός του. Ό  "Αγιος Νικόλαος είχε τιμωρήσει παραδειγματικώς τόν άνόσιον 
παρείσακτον, μέ τό φραγγέλιον άνά χεϊ.ρας, διά νά καθαρίση τόν ιερόν του 
χώρον από τήν ανομίαν!

Έκάησαν τότε, καί τά άλλα, είς τήν γραμμήν τοΰ δρόμου, καταστήματα 
καί εργαστήρια, μέχρι τής αποθήκης τοΰ Χαιζηρβασάνη, ή οποία διεσώθη. 
Άργότερον, είχε κτίσει ή επιτροπή τοΰ Χριστοΰ τοίχον μεταξύ τών καέντων 
κτιρίων καί. τοΰ ίεροΰ περιβόλου. ’Αλλά καί ό τοίχος Εκείνος κατεστράφη, 
άργότερον, ένεκα πολεμικό)ν καί άλλων περιπετειών. Άνέκτισαν δέ, ό μέν Ρα- 
κιτζής τό καΐζίνόν του, ό δέ ’Απόστολος Χρυσοχόος, υιός τοΰ Γεώργη Κου- 
γιουμτζή, τό έργαστήριόν του. Καθώς είχομεν πληροφορηθή άργότερον, ευ- 
ρέιθησαν, κατά τήν άνέγερσιν τοΰ τοίχου, καί είς τήν θέσιν τοΰ καέντος μα
γειρείου, άλλα, δήθεν, ,παλαιά 'θεμέλια, άνήκοντα είς τόν νάρθηκα καί τόν 
πυλώνα τοΰ αρχαίου Ναοΰ. Ή σαν, ίσως, τά πρότερον γνωστά ερείπια, περί 
τών οποίων ώμιλήσαμεν προηγουμένως.

’Έχαμεν τήν γνώμην, δτι πρέπει, νά γίνουν ιάνασκαφαί είς τό γήπεδον 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Λέν αποκλείεται νά άνευρεθοΰν ένδιαφέροντα άρχαι-
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«λογικά αντικείμενα, δχι .μόνον βυζαντινής, άλλά και προχριστιανικής, ΐσως?( 
■εποχής, άφου, ιδς εΐδομεν, εί,χεν άνευρεθή άλλοτε καί μα,ρμάρινον άγαλοά
τι ον. Επίσης, Ιθά ήτο καλόν, νά ελαμβάνεπο φροντίς περί άπαλλοτριώσεως 
τών πέριξ καταστημάτων καί οικιών, 'διά νά καταστή ολόκληρος ή περιοχή 
ελεύθερα, πλέι:ι\', καί κατάλληλος δι’ ενδεχομένην μελλοντικήν άνοικοδόμη- 
σιν τού Ναού. Είναι, βεβαίως, δύσκολα τούτα πάντα, ιθά άπητούντο δέ χρή
ματα πολλά. Έ ν τούτοις, Οά ήρκει ιμία πρωτοβουλία καί καλή θελησις έκ 
,μέρους τών .αρμοδίων καί τού λαού! Καί όμως, εΐχομεν μάθει, προ πολλών 
.ετών, οτι τό 1937 -ΰπήρχεν ή σκέψις καί έγίνοντο προκαταρκτικαί συνεννο
ήσεις, νά κτισ.θή ιείς τόν ιερόν περίβ:λον, αποθήκη πρός χρήσιν τής έν τώ 
κτι.ρίω Χαζηβαρσάνη εγκατεστημένης Γεωργικής Τραπέζης. ’Αλλά δέν εΐχον 
φοβηΐθή τόν τιμωρόν τού Τσάγκογλου καί τού Χρυσοβεργη, "Αγιον Νικό
λαον! · Λ  ;;·.=;λ

ΙΟον) Τό έν τή συνοικία Τρίποδος προσκύνημα τού 'Αγίου ’Αθα
νασίου .

Περί τού προσκυνήματος τούτου εΐχομεν δημοσιεύσει μικράν μελέτην, 
προ πολλών ετών, υπό τόν τίτλον «Μερικοί συνήθεται τού Δ'ΐ'δυμοτείίχοιυ»1, 
Έκεΐ περιεγράψαμεν περίεργα παλαιά έθιμα καί τελετάς, καιθώς καί ζωοθυ- 
αίας, τά όποια είναι είδωλολοοτρικής προελεύσεως, δπως καί τά τού προσκυ
νήματος τού 'Αγίου Δηιμητρίου2.

Ή  .ζωοιθυσία καί τά άλλα ΐέθ·ιιμα, τελούνται κατ’ έτος, τήν εορτήν τού 
'Αγίου ’Αθανασίου, 18 ’Ιανουάριου, μέ κέντρον έν φρέαρ, λεγόμενον «τό 
πηγάδ’ τ’ "Αϊ - Θανάση», είς τό «Μεϊνταντσίκ», δηλαδή μικράν πλατειούλαν 
τής συνοικίας, ή οποία άλλοτε ήτο πολυώνυμος. "Ηδη. καλείται «Τρίποδος» 
καί κε.ΐται είς τά ύπερθεν μέρη τού Μαυσωλείου τού Όρούτς πασά. Έκεΐ, 
πλησίον τού φρέατος, είχε κτισθή επί τών ημερών μας, τό μικρόν προσκύνημα 
τού 'Αγίου Αθανασίου.

Τά έξω τής πόλεως Προσκυνήματα

Ι ΐο ν )  Τό 'Αγιασμα τής 'Α γίας Φ ω τεινής.

Μεταξύ τών πολλών καί ωραίων μαρμάρινων κρηνών, αί όποΐαι ύπήρ- 
χον άλλοτε έν 'Διδυμότειχό), ήτο ,καί ή κρήνη, «Πασά τσεσμεσή» (ή κρήνη 
τού Πασά). Διά τήν ελλειψιν τού ύδαιτός της, είχεν άποκληθή «Κουρού

1) «θρακικά», 1949. Τόμ. 13ος.
2) Ίδέ έν τη παρούση πραγματεία κα! ύπ’ άριθμόν 5 «Τό προσκύνημα τοΰ 'Αγ. 

Δημητρίου.
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Τσεσμέ (ξηρά κρήνη). Ευρίσκεται ·εξω τής πόλεως καί πέραν τΐ:ιυ κτήματος 
Ε. Λουλά και τής κλινικής τοΰ ιατροΰ κ. Ί .  Τυρή.

Πιλαγίως, λοιπόν, καί είς άπόστασιν εκατόν καί πλέον βημάτων άπό τής 
κρήνης Κουιροΰ Τσεσμέ, ή οποία προ έτών κατεστράφη καθ’ ολοκληρίαν, ό
πως καί όλαι oil άλλαι ,κρηναι, υπήρχε παλαιόν, ώς λέγουν, καί κατεστρ-αιμ- 
ιμέν-ον 'Αγίασμα τής 'Αγίας Φωτεινής. Έκειτο δεξιόιθεν τής έκείθεν διερχο- 
ιμένης όδοΰ, άπό Διδυμοτείχου πρός τό χωρ,ίον Έλληνοχώριον καί πέραν, είς 
άλλα χωρία. Έτρσφοδοτεΐτο, φαίνεται, έξ ΰδατος τών όπισθεν λόφων, διά 
τοΰ οποίου ©λειτουργεί καί ό Κουιροΰ Τσεσμές.

Ή  ίστο,ρία τοΰ 'Αγιάσματος είναι άγνωστος, ή δέ παράδοσις διασώ
ζει ιμόνον, σχεδόν, τό όνομά του. Οί κώδικες τής Μητροπόλεως, καθώς εΐ- 
δομεν, αναφέρουν τό 'Αγίασμα τό 1922. Ό  ΰπερ αιωνόβιος, όμως, Γ. Λιό- 
λιογλευ τό ιένεθυμείτο, άπό τής παιδικής του ηλικίας, ήρειπωμένον, καί μάς 
έλεγεν, οτι «έτρεχε τό άγιασμα καί ό κόσμος άναφτε κεριά στην παληά του 
τήν παράγκα καί προσκυνοΰσε τήν εικόνα τής 'Αγια Φωτεινής».

Τό 1922 έκτίσθη μικρόν κομψόν παρεκκλήσιον υπό τοΰ συνταγματάρχου 
Γεωργίου Μπήτρου, διοικητοΰ τοΰ τότε έν Διδυμοτείχω έδρεόαντας Συνορια
κού Τομέως Προκαλόψεως "Εβρου. Προσετέθη δέ καί τό είς τήν άκραν τής 
όδοΰ μικρόν λίΟτνον είκονοστάσιον. Κατά τήν κατάθεσιν τών θεμελίων, ό συν
ταγματάρχης προσέθίεσεν, άγνωστον, διά ποιον λόγον, καί τό όνομα τής 'Α
γίας Έλισσάβετ, καί, μάλιστα, προ τοΰ ονόματος τής Α γίας Φωτεινής! ’Ίσως 
ή μήτηρ του, ή άλλο μέλος τής οικογένειας του, είχε τό όνομα εκείνο. Τήν κα- 
τάθβσιν τοΰ ιθεμελίου λίθου προανήγγειλεν, ώς έξάγεται έκ τοΰ βιβλίου πρω
τοκόλλου τής Μητρειπόλεως. Έκεΐ, υπό ήμερομηνίαν 25 Αυγουστου-, 1922, α
ναγράφονται τά έξής: «Έπισήμως προσεκλήθη ο Μητροπολίτης καί ή Κοινό- 
της (Διδυμοτείχου) υπό τοΰ συνταγματάρχου Γεωργίου Μπήτρου είς τήν όσο- 
νούπω μελετωμένην κατάθεσιν τοΰ ιθεμελίου λίθου τοΰ εγειρόμενου- ΰπ’ αΰτοΰ 
ναΐσκου τής 'Αγίας Έλισσάβεΐ καί Φωτεινής».

12ον) Τό παρεκκλήσιον τοΰ Έ λληνικοΰ Νεκροταφείου "Αγιος Παν- 
τελεή μ ω ν.

Παρά τήν απέναντι άκραν τής Ιέπί τοΰ Έρυθροιποτάμου παλαιάς λίθινης 
γέφυρας καί ε.ίς τήν γωνίαν τοΰ Έλληνικοΰ Νεκροταφείου, κεΐται τό ώραΐον 
παρεκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονιος. Έκτίσθη τό 1929, δαπάναις του 
Δήμου Διδυμοτείχου, ιέπί Δημάρχου Δημητρίου Ζαπάρτα καί πρωτοβουλία 
τοΰ Μητροπολίτου Διδυμοτείχου κ. ’Ιωακείμ Σιγάλα, τοΰ, ήδη, άπό Μαΐου 
1957, παραιτηθέντας λόγω γήρατος.
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13ον) Τό * Αγιασμα τής 'Α γίας Κ υριακής.

Είναι μικρόν προσκύνημα, παλαιόν, τό όποιον, κατίαισίτραφέν πολλάκις, 
άνεκτίαθη καί ηΰτρεπίσθη. Τό άγιασμά του ,είναι καθαρόν, εΰγευστον καί υ
γιεινόν. Εύρίσκεται παρά τήν απέναντι όχίΟην τοΰ Έρυΐθροποτάμου, εκεί, ένθα 
κάμπτεται πρός τά ιδεξιά ή πρός τό Σουφλίον καί πέραν άγουσα δημοσία ο
δός, καί είς τά κράσπεδα τοΰ λόφου, επί τοΰ οποίου ήτο έκτισμένειν τό ανύ
παρκτον, ήδη, τουρκοαθιγγανικόν χωρίον Ναμάζ γιερή. Τό 'Αγιασμα τοΰτο 
άναφέραμεν ιείς διαφόρους πραγματείας ιμας1.

14ον) Τό μικρόν 'Α γιοταφικόν Μοναστήριον τής Ζωοδόχου Π ηγής.

Είναι πέραν τοΰ ’ Ερ υθροπ'πάμου, καί επί τών λόφων, τών κειμένων πολύ 
ΰπερΟεν τοΰ 'Εβραϊκού Νεκροταφείου, τής τοποθεσίας Ναμαζκιάχ, καί τής 
πρός τό χωρίον Κουφόβουνπν όδοΰ. ’Απέχει άπό τό κέντρον τοΰ Διδυμοτείχου 
μίαν ώραν περίπου πεζή. Τό 193*3, είχομεν ιέκόωσει, έν Διδυμοτείχω, ·60 πε
ρίπου .σελίδων βιιβλιάριον, μέ εικόνας, διά τήν Ιστορίαν του. Επειδή ανήκει 
είς τόν "Αγιον Τάφον, είχομεν άποιστείλει, τότε, αντίτυπα καί πρός τό Έλλη- 
νοιρθόδοξον Πατριαρχευον 'Ιεροσολύμων καί έζητήσαμεν, έκ τών υστέρων, 
συμπληρωματικός πληροφορίας. Καί έλάβομεν τήν ακόλουθον άπάντησιν:

Τ. Σφρ. 799.

11Α Τ Ρ Ι Α ΡΧ ΕΙΟ  Ν ΙΕ Ρ Ο  Σ Ο ΑΤΜΩΝ

Πανοσιολογιώτατε Άρχ.ιμαΛίδ,ρΤτα, Καθηγητά τοΰ ιέν Διδυμοτείχω Γυ- 
μνασίαυ, υ'ιέ έν Χριστώ αγαπητέ, Κύριε. Νικόλαε Γ. Βαφείδη,

Τήν ύμετέραν αγαπητήν Πανασιολογιότητα: πατρικώς έν Κυρίω εύχόμείθα 
καί εύλογοΰμεν.

’Ασμένως έδεξάμεθα τήν τε άπό 0ης (ν. ιή.) σδεύοντος μηνός Σεπτεμ
βρίου επιστολήν τής 'Ύήετέρας αγαπητής Πανοσιολογιότατος καί τά δύο αντί
τυπα τής ιστορικής αυτής πραγματείας περί τοΰ παρά τό Διδυμότειχον 'Ιεροΰ 
Μονυδρίοο ταυ Παναγίου Τάφου, πάνυ ένδΊαιφερούσας περιεχούσης πείρί τού
του πληροφορίας.

Ευχαριστίας δ ’ έρμηνεύοντες αυτή ΐθερμάς έπί τή ιστορική ταύτη έρεΰνη 
τοΰ, περί ού δ λόγος, Μονυδρίου καί έπί τοΐς άποσταλεΐσιν ήιμΐν άντιτύποις

1) Το έν Διδυμοτείχφ τέμενος τοΰ σουλτάν Βαγιαζήτ τού Α’ τοΰ Κεραυνοΰ καί 
αί έπιγραφαί του» είς «Θρακικά», 1938, Τόμ. 10ος. «Το Βυζαντινόν παρεκκλήσιον της 
'Αγίας Αικατερίνης έν Διδυμοτείχω» είς «Άρχεΐον Θρ. Θησαυροΰ» Τόμ. 23ος «Ή  υπό 
τών Τούρκων άλωσις τοΰ Διδυμοτείχου. Θρΰλοι καί παραδόσεις» είς παλαιούς τόμους 
τών «Θρακικών», καί άλλας.
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της πραγματείας αυτής, έκφράζομεν όαμια τήν λύπην, οτι ούδεμίαν εντεύθεν 
δυνάμείθα παρασχείν ι<η>μπληρωματ·ικήν πληροφορίαν περί rt'ciO έμπροσθεν Μο- 
νυδρίου τοΰ Παναγίου Τάφου, άτε τής τούτου διακυβε.ρνήσεως ανέκαθεν έ- 
ξαρτηθείσης παρά τ'οΰ ιέν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού τοΰ Παναγίου1 Τάφου 
καί παντός σχετιζημένου πρός τοΰτο .εγγράφου φυλατταμενου εν τώ Ά ρχείω 
τοΰ είρημένου Μετοχιού, ενώ εστιν αδύνατος ιέπί τοΰ παρόντος οίαδήποτε ε
ρευνά.

Αιτούμε vox συν τή 'Τμετέρα Πανοσιολογιότητι τήν άνωθεν ενίσχυσιν επί 
συνεχίσει τοΰ λίαν έπαινετικιεΰ συγγραφικού ιαύτής έργου καί πλούσιον τήν 
χάριν καί ευλογίαν τοΰ Παναγίου .καί Ζωοίδόχου Τάφου, διατελοΰμεν,

Έ ν τή 'Αγία Πόλει 'Ιερουσαλήμ, απλγ' Σεπτεμβρίου ιε'
'Ο  Τοποτηρητής ΙΙτολειμαΐδος ΚΕΛΑΔΙΩΝ

15ον) Τό 'Αγίασμα τοΰ 'Αγίου Βλασίου.

Τοΰτο είναι άριχαΐον καί ιστορικόν. Εύρίσκεται εΧς λαικκώδες ,καί κατά- 
φυτον μέρος καί έχει δύο πηγάς. 'Η  περιοχή του καλείται τουρκιστί Ταούκ 
γιεμέζ, .δηλαδή ιδέν τρώγει όρνιθας. Μία παλαιά παράδοσις τών Διδυμστειχιτών 
τό συσχετίζει. ,μέ τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν τοΰ Διδυμοτείχου τό 1·Β·61. Ά - 
ναφέρεται, μάλιστα, καί έν έ'θιμον τών «"Αί Βλαισιτών», τό οποίον έξέλιπεν, 
ήδη, ιάπό πολλοΰ καιρού, μόλις δέ τό ενείθυμοΰντο οί προ δύο, τριών, δεκάδων 
ετών γεροντότίεροι. Τό 'Αγιασμα κείται ΰπεριθεν τοΰ 'Αγιοιταφικοΰ Μονυδρίου 
τής Ζωοίδόχου Πηγής, καί τοΰ είς τήν οδόν τού χωρίου Κουφόβουλον ύψου- 
μένου βράχου Βούβα (’Ίντεπε). ’Απέχει δέ (άπό τό Διδυμότειχον ιμέ ανηφο
ρικόν καί .ανώμαλον αμαξιτόν δρόμον 40' λεπτά τής ώρας. 'Υπάρχουν, ύπερ- 
θεν αύτοΰ δυσδιάκριτα: ερείπια παλαιού κτιρίου. Λίθοι, καί πλίνθοι και τρίμ
ματα άσβεστου. 'Ύπήρχεν, ίσως, εκεί, βυζαντινόν άγιασμα, μέ θερινά δωμά
τια. Περί τοΰ 'Αγιάσματος τούτου, έξ αφορμής διαφόρων θρύλων καί παρα
δόσεων διά τήν άλωσιν τού Διδυμοτείχου, γράφοιμεν, μέ άρκετάς λεπτομερείας, 
είς τήν πραγματείαν μας, «Ή  υπό τών Τούρκων άλωσις τού Διδυμοτείχου. 
Θρύλοι καί παραδόσεις». Είναι δέ αΰτη μία «Διάλ,εξίς (μας) ιστορική, αρ
χαιολογική καί λαειγραφική, δοΐθεΐσα έν τώ κήπω τής Δημοτικής Λέσχης Δι
δυμοτείχου, τήν 14ην ’Ιουλίου 1957».

16©ν) Τό Προσκύνημα τής 'Α γίας Πέτρας.
Ό  δεύτερος καί .μικρότερος τών διδύμων βραχωδών λόφων, δηλαδή τών 

δύο φυσικών φρουρίων, ’Ακροπόλεων, τού Διδυμοτείχου, καλείται, άπό πολ
λών, ήδη, δεκαετηρίδων «'Αγία Πέτρα». Ό  λόφος οΰτος είχεν όνομασθή τοι
ουτοτρόπως διά τόν έξης λόγον : Είς-τούς πρόποδας καί τήν περιοχήν ·του, 
ώς καί κάτωθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής,~ άλλα' καί.'. -πέράν τοΰ "’Ερμίθρρ-
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ποτάμου, άνευρειθησαν καί ανευρίσκονται διάφορα ιστορικά και αρχαιολογικά 
κτισίματα καί αντικείμενα. Συγκεκριμένων, περί τους άλλοτε νέους τούρκικούς ” 
στρατώνας (κησλάδες), έκεΐ, ιένΙθα. είναι τά σημερινά βυρσοδεψεία. τής πό
λεως, κα'ι πρός τό δεξιόν μέρος τής πρό πίνων έτών άποκαλυφθείσης έπί τοΰ 
βράχου λαξευτής ,κλίμακος. 'Αψίδες, τάφοι, κτερίσματα, κοσμήματα, ενεπί- 
γραφα, πλάκες, αγάλματα, νομίσματα κΑ.π. Πρός δέ τούτοις, εκκλησιαστικά 
ιερά σκεύη ,καί αντικείμενα. Μυροδοχείο ν, ιάργυρούς δίσκος, σταυρός, εικόνες, 
πήλινα θυμιατήρια, κίονες, κλπ. Καιθώς καί 'Αγίαιομα. Προϋπήρχε, λοτπόν, 
είς τήν περιοχήν εκείνην, εϊδωλολατρικός τις βωμός, κατόπιν δέ, χριστιανικόν 
παρεκκλήσιον, ιμετά άφθονου άδοτος, 'Αγιάσματος, αγνώστου όνόιματος. Δι’ ό 
καί ό βράχος έκεΐν ις, ό λόφος, ή «Πέτρα», έπωνομάσθη υπό τοΰ λαού 'Αγία 
ΙΤέτρα 1.

Έκτος τών ανωτέρω πληροφοριών, τάς οποίας είχομεν λάβει παρά δια
φόρων γερόντων πρό 25— 30 ετών, είχομεν λάβει, τελευταίως καί άπό ση
μερινούς αιωνόβιους γέροντας, τάς ίδιας πληροφορίας, καθώς καί μερικάς 
προσθέτους λεπτομέρειας. Τά ερείπια τοΰ άνευρειθέντος παρεκκλησίου ήσαν είς 
βάθος γης, ένθα κατήρχοντα διά τεσσάρων, ή εξ, βαθμιδών. Δέν γνωρίζο- 
ιμεν, αλλά καί άμφιΐβάλλρμεν, άν οί χριστιανοί ιμετά τήν άνεύρεσιν τών ιερών 
σκευών καί αντικειμένων καί τού 'Αγιάσματος, είχον κτίσει κανέν προσκύνημα. 
Ή το βεβαίως, αδύνατον τούτο, εκεί είς τούς τότε στρατώνες καί εν μέσω τών 
Τούρκων. 'Ημείς, τούλάχιστον, διαμείναντες έν Διδυμοτείχω έπί πολλά έτη, 
δέν είχομεν ΐδει, ιαίίτε είχομεν ακούσει περί προσκυνήματος κτισθέντος εκεί. 
Μόνον ιδέ, κατά τήν ιτελευταίαν μας επίσκεψιν είς Διδυμότειχον, τόν ’Ιούλιον 
τού 1957, ειδομεν μικρόν προσκύνημα μέ δύο μικράς παράγκας, έν ιείδει ερ
μαρίου. Εύρίσκεται είς τό έμπροσθεν έξέχον /τμήμα μεγάλου κοιλώματος τού 
βράχου, είς τό ήμι.συ τού ύφους τού λόφου, καί είς τό μέσον τής άποστάσεως 
άπό τής άποκαλυφθείσης λαξευτής κλίμακος .μέχρι, σχεδόν, τής παρά τήν 
σιδηροδρομικήν γέφυραν κατερχαμένης άκρας τού βράχου.

Ό  ήδη αιωνόβιος γέρων Σεγκάς, μέσον τού συνταξιούχου Εκπαιδευτικού 
κ. Δημητρίου Μανάκα, ιμετά τού οποίου έξητάσαμεν διά μίαν άκόμη φοράν, 
τά μέρη εκείνα, μάς ιέπληραφόρησε .τά εξής: "Οτι γυναίκες ομογενείς ερχό
μενοι πρό τών /ερειπίων τού παλαιού παρεκκλησίου, ήναπτον κηρία, πρασεκύ- 
νουν, καί έχάρευον, δήθεν, έκεΐ τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου εβδομάδος. 
Καί, μάλιστα, πρό τών όμμάτων τών Τούρκων στρατιωτών! Είναι αληθές, δτι

1) Ίδέ σχετικάς πραγματείας μας, παλαιάς καί νεωτέρμς : «Ή  έν Διδυμοτείχφ 
άνευρεθεισα άναθηματική στήλη τών Πλωτινοπολιτών» είς «Θρακικά» 1936, Τόμ. Η '. 
«Ή  δευτέρα άναθηματική στήλη τών Πλωτινοπολιτών έν Διδημοτείχω» εις τό περιο
δικόν «Ένοριακόν καί -έφημεριακόν Βήμα»·'φύλλα 7 καί 8 - 9  τών μηνών' Ίάνουαρίου 
καί Φεβρουάριου — Μαρτίου /1957. ’Επίσης «’Αποκώλυψις λαξευτής κλίμακος έπί τοΰ 
βράχου 'Αγία Πέτρα» έν τώ-τύ/,ρόντι τόμφ τών «Θρακικών» καί· ίίλλας άλλαχοΰ.
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χορός έγίνετα Ό χ ι ,  όμως, έκεΐ, άλλά είς τήν περιοχήν, ή έπί τοΰ ομαλού 
τμήματος τής ,κορυφής τού λόφου, όπως ϊ̂χομιε-ν πληροφόρησή, προ 2<y— 30 
ετών, παρά γερόντων /τής εποχής εκείνης, καί Ιδίως τού Α. Δελόγκα. Ό  Σεγ- 
κάς προσέθεσε τά εξής: "Οτι, όταν έπεχώΐσίθησαν καί έκαλικρθησαν τά έρεί- 
πια τού παρεκκλησίου, χριστιαναί γυναίκες τής περιοχής, παραλαβούσαι τάς 
ετκόνας(;) μετέφερον είς τό άναφερ'θέν κοίλωμα τού βράχου, έλιθα τό σημε
ρινόν προσκύνημα. ’Από τινων δέ έτών, κατά μίμησιν τών άλλοτε έντοπίων 
γυναικών, προσέρχονται, γυναίκες καί κοράσια τών έκεΐ, είς τήν περιοχήν, 
εγκατεστημένων προσφύγων τής Ανατολικής Θράκης, τά απογεύματα, καί 
ιδίως, τάς έορτάς. Καθορίζουν τό έδαφος περί τό προσκύνημα1, ευπρεπίζουν 
τούτο, άνάπτουν κηρία, προσφέρουν 'θυμίαμα, καί προσκυνούν.

Ό  κ. Δ. Μανάκας, είχε δημόσιε ύσε.ι άρθρον, υπό τόν τίτλον: «Ή  Ά γ ια  Πέ
τρα Διδ/χου καί τά ευρήματα περί αυτήν». Συμπεραίνει, πρός τούτοις, οτι ή πε
ρί τούς τουρκικούς στρατώνας ήρειπωιμένη έκκλησία ύφίστατο πρός 150 έτών. 
Καί ότι όήτο είς πολλούς άγνωστη». Άλλά είναι αδύνατον, νά έμενε τούτο μυ
στικόν. Δηλαδή νά μή έγνώριζε κανείς τίποτε περί αυτής έκ τών Μητροπολιτών 
καί τών προκρίτων, καί Ιδίως, τών γερόντων, ή καί άλλων χριστιανών. Ε π ί
σης, υποθέτει, ότι ή εκκλησία εκείνη Οά «έτιμάτο, τότε, έπ’ όνόματι /τού Αγίου 
Πέτρου». Προσθέτει ιδέ, ότι. τήν εκκλησίαν εκείνην «καίΟώς λέγεται, κρυπτο- 
χριστιανοί πο.τε Τούρκοι περιεποιούντο... καί προσηύιχοντο».

Ό  ίδιος, άπαιντών, προθύ|μως, είς προσφάτους ερωτήσεις μας, παρέσχε 
τάς εξής πληροφορίας: «"Οτι είς δύο ρωγμάς, ή μάλλον, τρώγλας, τού βρά
χου υπάρχει ήδη ιάνά εν εικονοστάσι/ον είδους ερμαρίου. Τούτων τό έν έχει 
βαφή καί είναι καλλέτερον. Περιέχει δέ μίαν εικόνα παλαιάν ,καί έφίθαρμένην, 
ώστε νά μή διακρίνεται ό είκανιιζόμενος άγιος, ή αγία. Επίσης, μίαν εικόνα, 
νεωτέραν, τής Παναγίας, μίαν άλλην πολύ μικράν, έφίθαρμένην καί δυόδιάκρι- 
τον, μίαν άλλην τού εσταυρωμένου νεωτάτην, άφιερωιθεΐσαν, εσχάτως υπό /τίνος 
πραακυνητού, καί, τελας, δύο άλλας αγίων, συγχρόνου κατασκευής. Τό άλλο 
είναι όλως κακότεχνον καί 'φιλοξενεί μίαν παλαιάν εικόνα, ίσως τής Παναγίας, 
καί μίαν μικράν, άλλά παλαιάν, τού Ά γιου Δημητρίου1.

Επανερχόμενοι είς τό ζήτημα τής ονομασίας τού λόφου, καθώς καί τοΰ 
Προσκυνήματος, σηιμειούμεν τά έξης: "Οτι δέν προήλθε τό όνομά των «Ά 
για Πέτρα» έκ τού ονόματος Ά γιου τινός, ή Α γίας τού εκκλησιαστικού μας 
Μαρτυρολογίου. Καί, κάμνομεν τήν εύλογοφανή ύπόθεσι.ν. "Οτι, όταν είχαν 
άνευρεθή τά ερείπια τού αρχαίου παρεκκλησίου, έπειδή /τούτο ήτο άγνωστου 
ονόματος, τό συνεδύασε ιμέ τήν «Πέτραν», τόν βράχον, τόν λόφον. Καί (ονό
μασε ιτόν βράχον καί τήν περιοχήν του «Αγίαν Πέτραν». Ή  ονομασία αύτη 
ύπήρξεν εύστοχος, άλλά καί συμβολική. Συμβολίζει τήν «αρραγή Πέτραν» 
τής χριστιανικής μας Πίστεως, δηλαδή τόν Χριστόν. Καί πολύ όρ/θώς. Άρκιεΐ 
νά λάβω με/v ύπ’ σψιν τούς λόγους τού Χριστού πρός τούς μαθητάς του έν τώ
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προσώπω τοΰ ΣόμοοΛΌΤ Πέτρου: «Σΰ εΐ Πέτρος, καί επί τη Πέτρα (Πίστει) 
ταύτη οικοδομήσω μου τήν Εκκλησίαν». Καθώς .και τήν φράσιν τοΰ ’Αποστό
λου Παύλου: «Ή  δέ πέτρα ήν ό Χριστός».

Πρόσθετον Προσκύνημα 

17©ν) Ό  "Αγιος Γεώργιος ό ΠαΑαιοκαστρίτης.

Ό  Άριμιενικός Ναός τοΰ «Σούρα Κεβόρκ» 'είναι ό ιστορικός βυζαντινός 
Ιερός Ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Παλαιοκαστρ (του. Κεΐται εντός τοΰ 
φρουρίου έπι τής Μεγάλης Άκρο πόλεως, δυτικώς τοΰ Άγ·ίι:ιυ Δημητρίου, εις 
τήν περιοχήν, τήν οποίαν οι γέροντες καί, έν γένει, δ λαός, ονομάζουν «Πα
ληό». Ή  ονομασία αΰτη αποδίδεται είς ιτήν νοτιοδυτικήν πλευράν τής Άκρο- 
πόλεως καί χαρακτηρίζει αυτήν ώς παλαιόν Κάστρον, φρούριον, τό όποΐιεν επί 
Βυζαντινών ώνομάζετο «Παλαιόκαστρον». Έ ξ  αΰτοΰ είχε προσλάβετ ό Ναός 
τοΰ Ά γιου Γεωργίου τήν προσωνυμίαν «Παλαιοκαστρίτης». ’Έ χει δέ μεγάλην 
ιστορικήν καί εθνικήν διά τούς Διδυμοτειχίτας σημασίαν, άλλ5 όχι, βεβαίως, 
υπό τήν σηιμε,ρινή ν (μορφήν καί κατάστασιν.

Έ ν αΰτώ ειχε στεφιθή τήν 26ην Όκιτωβρίου 1<341, αΰτίεκράτιορ δ Μέ- 
γας Αοιμέστικος, δηλαδή δ Πρωθυπουργός, ώς θά ©λέγομεν σήμερον, τοΰ Βυ
ζαντινού Κράτους ’Ιωάννης Καντακουζηνός. Θά εΐχον λάβει χώραν έν τώ 
Ναώ έ,κείνω, καί πρότερον καί κατόπιν, διάφορα σπουδαία γεγονότα, έορταί 
καί γάμοι, δοξολιαγίαι καί πανηγυρικαί τελεταί, διότι ήτο δ ανακτορικός Ναός 
τών Παλαιολόγων καί τών Καντακουζηνών.

Μετά τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν τοΰ Διδυμοτείχου', καί, πιθανόν, με
ταξύ τών ετών 145'3— 1526, περιήλθε καί παραμένει έκτοτε, υπό τήν κατο
χήν τής Άρμενικής Κοινότητος Διδυμοτείχου. Άνεκτίσθη άλλοτε, έκ βάθρων 
καί ιέπεσκευάσθη, μερικάς φοράς, υπό ιτών Αρμενίων, καίθώς καί τδ έμπρο
σθεν τής μεσημβρινής αΰτοΰ πλευράς μέγα καί ξύλινιοιν παλαιόν κτίριον. Τοΰτο, 
επί βυζαντινής Ιέποχής, ιθά ήτο μοναστήρτον, ή ξενών. 'Ως ξενώνα δέ τδ μετε- 
χειρίζοντο πολλοί Αρμένιοι, άλλοτε, καί, πρός πάντων, κατά τάς μεγάλας 
θρησκευτικάς καί ίέθνικάς έορτάς των, κατά τάς όποιας συνέρρεον 
πολλοί Αρμένιοι προσκυνηταί έξ ολης τής Θράκης καί άλλαχόΌεν. Ένθυ- 
μούμεθα καί ημείς τό παλαιόν εκείνο κτίριον, κατηριειπωμένον καί άχρησιμο- 
ποίητον πλέον. Προ τινων δεκάδων ιέτών, κατηδαφίσθη, διά νά διαισωθή καί 
πωληθή, πρός όφελος τής Άρμενικής Κοινότητος, τδ άπομένον οίκοδομήσιμον 
υλικόν του.

Τήν Ιστορίαν τοΰ παλαιού τούτου 'Ιερού Ναοΰ εΐχομεν δημοσιεύσει, 
άλλοτε, ύπδ τόν τίτλον «Ή  Αρμένική Κοινότης Διδυμοτείχου καί δ Βυζαντι
νός Ναός τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Παλαιοκαστρίτου» εις τά «Θρακικά» 1936, 
τόμ. Η  λ Άναφέρομεν δέ καί διάφορα σχετικά είς μερικάς άλλης πραγμα
τείας μας. t  Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Β αφειδής

Καθηγητής
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