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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2TPATHS

Δέν είχε σχεδόν έπτυπωθή ή πρώτη έν τφ παρόντι €Δελτίω» Sta
τριβή τοο πολυτίμου ημών συνεργάτου και φίλου Εύγγέλου
Στρατή«Περί τής Ίερας Μονής τον τιμίου παρά τάς Σέρρας Προδρό
μου» δτε ώς κεραυνός ένέσκυψεν εκ της ίδιαιτέρας αοτοο πατρίδος το
θλιβερον του θανάτου του άγγελμα. Ό μεταστάς γεννηθείς τφ 1867
iv Ροδολείβει τοο Παγγαίου παιδίον l u μετώκησε μετά τών γονέων του
εις Σέρρας, δπου αποπεράτωσε τας γυμνασιακάς αυτού" σπουοας οπό
τον άείμνηστον Ίω. Δέλλιον. Μετά ταΰτα έλθών είς 'Αθήνας ενεγράφη
είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν, ε!τα δέ έν Σορβόνη τών Παρισίων, δπου
ήκουσε τα μαθήματα πλείστων επιφανών φιλολόγων καΐ αρχαιολόγων.
Έφωδιασμένος οοτω καΐ τελείως κατηρτισμένος επιστημονικώς άνεχώρησεν εκείθεν είς Κωνσταντινούπολη, δπου έδίδαξεν έπί τίνα Ιτη είς
διαφόρους εκεί άνωτάτας Σχολάς, ευθύς δέ κατόπι έν Γαλαζίω τής
Ρουμανίας έπί τριετίαν. Έπανακάμψας μετά τοιαύτην μακράν άποδη·
μιαν είς τήν πάτριον Μακεδονικήν γήν διηύθυνεν έπί τετραετίαν το τοο
συμπαθούς Δοξάτου ήμιγυμνάσιον, τέλος δ' έγκαταστας οριστικώς έν
Σέρραις έδίδαξε καΐ είτα διηύθυνεν έπί είκοσιπενταετίαν δλην το έν
αύταΐς άνώτατον ΠαρθεναγωγεΙον,τοέκτούιορυτοΰ αυτού «Γρηγοριάς»,
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έπικαλούμενον. Ή τελευταία αυτή διδασκαλική δράσις του αει
μνήστου ανδρός θέλει παραμείνει αλησμόνητος είς τήν μνήμην μ·>ριάδων
'Ελληνίδων, αϊανες Ιδέχθ-ησαν παρά τοΰ ί)·ερμουργοο καΐ μεμουσωμένου
Καθ-ηγητοο τα οψιστα νάματα της Ελληνικής παιδείας καΐ φιλομουσίας, διότι δ Ευάγγελος Στρατής δέν ήτο ξηρός τις διδάσκαλος, Αλλ'
εμπνευσμένος
πατριώτη; και ίεροφάντης. Ή δέ διδασκαλία αύτοΰ
ήτο αληθής μύησις, επέδρασε ο' εύεργετικώτατα επί τής δλης δυτικής
Μακεδονίας, ή ; κέντρων πνευματικόν ήσχν αί Σέρραι. Πλην ή κατά το
Ιτος 1913 πυρπόλησις τής πόλεως ταύτης και είτα ή κατά τον παγκόσμιον
πόλεμον επελθούσα ώς λαΐλαψ Βουλγαρική κατάληψις τής Μακεδόνικης
γής μετά τ^ς αίχμαλωτίσεως άπειροπληθών Σερραίων καΐ ά"λλων Μα
κεδόνων συνέτριψαν τήν οίκογενειακήν και ψυχικήν γαλήνην τοο ευαί
σθητου πατριώτου, διεσκόρπισε δέ πάντα τα μέλη του οίκου του, πολλά
τών οποίων, ώς δ προσφιλής του υιός Γεώργιος, ήχθησαν είς επαχθή
καΐ εξευτελιστική ν αίχμαλωσίαν. Τέλος άνέτειλαν ήμέραι φωτειναί
πάλιν δια τήν πατρίδα του Μ. 'Αλεξάνδρου, οϋτω δ' δ οτρηρος επιστή
μων ήδυνήθη να συνεχίση το μέγα καΐ έθ·νικόν του έργον. 'Ιδίως δ Ευ
άγγελος Στρατής ήσχολήθη τελευταία είδικώς περί τας Βυζαντινάς
αρχαιότητας, έγένετο δ' ό εόγλωττότατος τούτων διερμηνεύς καΐ εξηγη
τής, άλλα καΐ ό ακοίμητος άμα καΐ άγρυπνος φρουρός των. Καθ' §καστον θέρος διέτρεχεν οίκειοθ-ελώς καΐ ίδία δαπάνη τήν από Σιδηρο
κάστρου μέχρις Άμφιπόλεως καΐ Δράμας χώραν αναζητών, ερευνών,
καταμετρών, περιγράφων, εστίν δτε δέ καΐ διασφζων τα έν ταύτη
αρχαία καΐ Χριστιανικά μνημεία. Περιφανή παραδείγματα ίστωσαν ό έν
Σέρραις υπό τών Κομνηνών ανεγερθείς καΐ υπό τών Βουλγάρων τψ 1913
έμπρησθείς Μητροπολιτικός τών 'Αγίων Θεοδώρων Ναός καϊ ή
ακρόπολις Σερρών, 2νθα σώζονται εισέτι ίκανά λείψανα τειχών καΐ
πύργοι από τών χρόνων Βασιλείου τοο Βουλγαροκτόνου.
Πλην βάσκανος μοίρα ήθ-έλησεν ίνα καΐ δι* αυτής τής πολυτίμου
ζωής του πλήρωση δ μουσοτραφής Μακεδών τον προς τα πάτρια
Ιρωτά του! Και τούτο συνέβη το παρελθ-òv θ·έρος, δπότε έκδραμών tic
τα περί το Παγκαΐον χωρία έπέστρεψεν έκεΐθ·εν περιχαρής μέν δτι άνευ
ρε παρά τον ποταμον Άγγίτην τα ερείπια τής τών 'Ηδονών πόλεως
Μυρκίνου συντετριμένος δμως σωματικώς διότι Ιφερεν εκείθεν εντός τών
σπλάχνων του θανατηφόρον νόσημα—καρκίνον—στομαχικόν! Τι δέ τής
τύχης ειρωνεία! Ό 'Ηρόδοτος αναφέρει δτι δσοι στρατοί ξένοι—Περ
σικοί, 'Αθηναϊκοί καΐ άλλοι—άπεπειράθησαν να καταλάβωσι τήν Μύρ-
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κίνον, κακοί κακώς άπώλοντο. Κρύπτει λοιπόν στοιχειόν τι θανατηφόρον ή περίεργος αυτή πόλις !
Όπωσδήποτε ό αείμνηστος ημών φίλος και συνεργάτης άπέθ-ανε
Θΰμα τετιμημένον της επιστήμης, 6πέρ ης τον πάντα βίον αύτοΰ αφιέ
ρωσε, τοσαοτα δε δια ταύτην άγαθ-α συνετέλεσεν.
Έ κ των πολυπληθών μελετών, διατριβών και συγγραμμάτων
του Ευαγγέλου Στράτη μνημονεύω ώδε μόνον των έξης.
Ίσιορία
της πόλεως Σερρών άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
των
Had'" ημάς (1908), Βιογραφία
cov Εμμανουήλ
Πασά του Σερ
ραίου, δστις ήτο πλουσιώτατος ϊμτζορος βάμβακο;, εταίρος δε της
Φιλικής Εταιρείας και αρχιστράτηγος τών εν Χαλκιδική επαναστα
τών κατά το 1821. Ό ήρως οοτος απέθανε μετά την άπελευθ-έρωσιν
της Ελλάδος εν Τδρα, αφ' ου προσέφερε κάδους πλήρεις χρυσών νο
μισμάτων καΐ τεσσάρας υΙούς του ολοκαύτωμα είς τον βωμον της
Ελληνικής έλευθερίαςί (*).
lipo διετίας δε έξέδωκεν ό Ευάγγελος Στρατής πραγματείαν υπό
τον τίτλον Δράμα καΙΔράβασπος.
Τοιοοτος έν ολίγοις διετέλεσεν δ άοίδιμος Ευάγγελος Στρατής,
ου ή ευγενής ψυχή μετέστη είς Κύριον πρωτοΰ ακόμη συμπλήρωση
πλείστας άλλας εργασίας καΐ σπουδαία επιστημονικά έργα.
Γαΐαν εχοις έλαφράν, πολύκλαυστε και πεφιλημένε φίλε! Έ πο
λύτιμος έν ώδε τώ Δελτίω συνεργασία σου εσται ες αεί δυσαναπλήρωτος!
ΑΛΕΞ-

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

(*) Ή εγγονή του μεγάλου τούτου πατριώτου Χορίκλε·α Έμμ. Παπα
διαβιοΐ έν μεγίστη πεαα εις 'Αθήνας παρά την óòov Μαυρομιχάλη. Είναι
ιερόν καθήκον της Έλλην. Κυβερνήσεως και τοΰ Προέδρου τη; Έλλην.
Δημοκρατίας ν' υπονείμωσι ούνεαξιν εις την ά.τόγονον ανδρός τα πάντα
υΛερ της πατ ίδος θυσίασανιος.
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