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Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του 
παρόντος έργου στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλο-
νίκης, Συνταγματάρχη κ. Γεώργιο Φαρμάκη, για την εξαιρετική 
συνεργασία και την αμέριστη συμπαράστασή του.
Ευχαριστώ επίσης τον Περικλή Κ. Φίκα και την Χριστίνα Αρ. 
Φίκα για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Αριστομένης Δ. Φίκας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, τα Μουσεία επιθυμούν και απευθύνονται σε ένα μεγάλο κοι-
νό. Τα μουσεία μπορούν και αγκαλιάζουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες και ελλείψεις 
της κοινωνίας. Μικρά ή μεγάλα ιδρύματα, ανεξάρτητα αν μετρούν πολλά ή λίγα χρόνια 
παρουσίας στο χώρο, τα μουσεία μπορούν και εκπληρώνουν την αποστολή τους όταν τις 
αίθουσές του γεμίζουν μικροί και μεγάλοι επισκέπτες. 
Στην καρδιά, ωστόσο, κάθε μουσείου θα συναντήσουμε τις συλλογές του. Αυτές αποτε-
λούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται το πρόγραμμα του μουσείου. Γύρω 
από αυτές χτίζεται το κοινό που στη θέασή τους εκείνες θα αποκτήσουν ζωή και το μου-
σείο υπόσταση και ρόλο.
Εκεί μπορούμε και θα πρέπει να αναζητήσουμε και τους συλλέκτες, τους ανθρώπους που 
παραχώρησαν τα πολύτιμα και ιδιαίτερα αγαπημένα κομμάτια των συλλογών τους, τα 
οποία συχνά αποτελούν οικογενειακά κειμήλια.
Μελετώντας την ιστορία και την εξέλιξη ενός μουσείου, εύκολα θα διαπιστώσει κανείς την 
τεράστια συμβολή και το ρόλο που διαδραμάτισαν στη δημιουργία και εξέλιξή του, μεμο-
νωμένοι συλλέκτες. Απότοκο αυτού, ότι διαρκώς περισσότεροι από εμάς επισκεπτόμαστε 
τα ιερά κειμήλια των προγόνων μας.
Σημαντικά κειμήλια που για καιρό μπορούσαν να θαυμάζουν μόνο λίγοι, έχουν γίνει πια 
κτήμα των πολλών, απολαμβάνοντας τους καρπούς της πολύτιμης κληρονομιάς. 
Επιβεβαιώνοντας τον κανόνα, το Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης οφείλει και αυτό, 
το μεγαλύτερο μέρος από τις συλλογές του σε ιδιώτες.
Χάρη σε ανθρώπους όπως ο Αριστομένης Φίκας, που γενναιόδωρα μας παραχώρησε και 
μοιράστηκε μαζί μας οικογενειακά κειμήλια που αγγίζουν σημαντικές στιγμές της ιστορί-
ας μας, του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα 1821 – 1828, του Μακεδονικού Αγώνα, των 
Βαλκανικών Πολέμων και της Μικρασιατικής Εκστρατείας, το μουσείο σήμερα υπάρχει 
πλούσιο όπως το γνωρίζετε, στη διάθεσή σας, ισχυρό μέσα από τα εκθέματα και τους 
επισκέπτες του.
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και όπως τα εκθέματα που μας παραχώρησε, θα αποτελεί και 
αυτός μέρος της ψυχής και της δύναμης του Μουσείου.

   Συνταγματάρχης (ΠΒ-ΕΥ) Γεώργιος Φαρμάκης
 Διευθυντής Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
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Η «ΑΦΗ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η συλλογή αυτή, συγκεντρώνοντας κειμήλια και λοιπά ενθυ-
μήματα μιας ελληνικής οικογένειας στο άνυσμα περίπου ενός 
αιώνα, συστήνει μια ιδιόρρυθμη αφήγηση, ένα είδος εμπράγ-
ματης σάγκας, η οποία προσφέρει το υλικό της στον επισκέπτη 
για «ανάγνωση» σχεδόν με τον τρόπο μιας μυθιστορίας.

Το υλικό της, έγγραφα, φωτογραφίες, κάρτες, πολεμικά αντι-
κείμενα, χάρτες κ.ο.κ, την τοποθετεί στο εύθραυστο εκείνο ση-
μείο, όπου διασταυρώνονται μικρή και μεγάλη ιστορία: η δια-
δρομή τριών γενεών της οικογένειας Φίκα, από το ένα μέρος, 
και η περιπέτεια του ελληνισμού από την έναρξη του εθνικο-
απελευθερωτικού αγώνα έως την επομένη της μικρασιατικής 
καταστροφής, από το άλλο.

Η «τριβή» που προκαλείται από αυτήν την διαρκή συνάντηση 
γεννάει σπίθες που ρίχνουν ένα πλάγιο αλλά συχνά ιδιαίτερα 
αποκαλυπτικό φως στα πράγματα του τόπου μας. Παράλληλα, 
έννοιες όπως πατριωτισμός, θυσιαστική αυταπάρνηση, φιλο-
μάθεια, επαγγελματική προκοπή και αγωνιστικό ήθος, έννοι-
ες-ερωτήματα και για τη σημερινή Ελλάδα, διακρίνονται μέσα 
από τις πράξεις των ηρώων της μικρής ιστορίας.

Αν η ιστορία είναι, κατά την έκφραση του Γιαν Κοτ, ένα θέατρο 
χωρίς θεατές, αλλά μόνο με ηθοποιούς, όπου κανείς δεν παρα-
κολουθεί, αλλά όλοι συμμετέχουν, η παρούσα συλλογή φέρνο-
ντας την ιστορία στο μουσείο, εκθεατρίζοντας με τον τρόπο της 
το θέατρο της ιστορίας, προσκαλεί σε μια άλλου είδους συμμε-
τοχή: για τέρψη, σκέψη και συγκίνηση.
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Μία φτωχή αγροτική πολυμελής οικογένεια Ελλή-
νων από την ορεινή Φθιώτιδα βιώνει τις ιστορικές 
περιπέτειες της πατρίδας μας σε διάστημα περίπου 
εκατό χρόνων (1821-1923).
Ο Δημήτριος Φίκας συμμετέχει στον Εθνικό Απε-
λευθερωτικό Αγώνα από την έναρξη του (1821).
Ο Περικλής Φίκας παίρνει μέρος στον Μακεδονικό 
Αγώνα (1904-1908). Μεταναστεύει στην Αμερική το 
1910. Εγκαταλείπει την προοπτική μιας καλύτερης 
ζωής για να επιστρέψει στην Ελλάδα ως εθελοντής 
και παίρνει μέρος στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο με το 
Σύνταγμα Ευζώνων.
Ο Δημοσθένης Φίκας, κληρωτός το 1911-1912, 
παίρνει μέρος στον Α’ & Β’ Βαλκανικό Πόλεμο με την 
Ταξιαρχία Ιππικού, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 
στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά τη μάχη στην 
περιοχή Τζουμαγιάς (1913) συναντά τα 4 μεγαλύτε-
ρα αδέλφια του (Περικλή, Ηρακλή, Ιωάννη και Κων-
σταντίνο) που υπηρετούσαν ταυτόχρονα.

Προάγεται για ανδραγαθίες και αποστρατεύεται 
μετά από 12 χρόνια θητείας με τον βαθμό του Συ-
νταγματάρχη Ιππικού.
Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν ήρωες από τους γνω-
στούς, πολλές φορές όμως ξεπέρασαν τους εαυτούς 
τους.
Ήταν απλοί συνηθισμένοι άνθρωποι όπως εκατομ-
μύρια άλλοι Έλληνες που ένα τρομερό γεγονός –ο 
πόλεμος- άλλαξε ξαφνικά τη ζωή τους. Υπηρέτησαν 
μακροχρόνιες στρατιωτικές θητείες, βρέθηκαν σε τε-
ράστιες αποστάσεις μακριά από τα σπίτια τους, έχα-
σαν συγγενείς και φίλους, ένιωσαν τριγύρω τους το 
φτερούγισμα του θανάτου. Τα μικρά τους όνειρα έγι-
ναν οράματα και Μεγάλες Ιδέες. Τα βιβλία της ιστο-
ρίας δεν τους αναφέρουν, αυτοί όμως έγραψαν τη δική 
τους Ιστορία.
Την ιστορία αυτή αφηγούνται οικογενειακά κειμήλια, 
έγγραφα, φωτογραφίες και κάρτες της εποχής.

Αριστομένης Δ. Φίκας

Το λεύκωμα το αφιερώνω σε αυτούς που έφυγαν, το χαρίζω όμως σε αυτούς που έρχονται, στα νέα παιδιά της οικογένειας, στην 6η 
και στην 7η γενιά από τον προ-πάππου αγωνιστή του 1821, με μια ελπίδα: πως κάποτε θα μας χαρίσουν και αυτοί κάτι δικό τους.
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«Το πρώτο σου χρέος … είναι να νιώσεις μέσα σου 
όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την 
ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου 
χρέος, να παραδώσεις στο Γιο τη μεγάλη εντολή να σε 
ξεπεράσει…»

Ν. Καζαντζάκης,  
Ασκητική
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1821-1828
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΚΑΣ

(1795-1880)

Εις την ορεινή Δυτική Φθιώτιδα, που οριοθετείται από την 
πάνω κοίτη του Σπερχειού ποταμού, εις την Κώμην Κάψι των 
πολιτοχωρίων του τέως Δήμου Τυμφρηστού βλαστάνει η 
οικογένεια Δημητρίου Φίκα.
Οι πολυάνθρωπες εκείνες οικιστικές ενότητες, που δημιουργούνται 
στα χρόνια του λεγόμενου Μεσαιωνικού Ελληνισμού και αμέσως 
μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, είναι που προσφέρουν 
το έμψυχο υλικό, ως συνέχεια της Αρματωλίας των Βυζαντινών 
χρόνων, για την εμφάνιση των μετέπειτα Αρματωλών και Κλεπτών, 
θα αποτελέσουν τη μαγιά και τον πυρήνα για τη δημιουργία 
Ελληνικού Επαναστατικού Στρατού, τροφοδοτούμενου από τα 
αγροτόπαιδα και τσοπανόπαιδα της Ελληνικής υπαίθρου για την 
απελευθέρωση της πατρίδας μας.
 
Ο Δημήτριος Φίκας, υπό τις οδηγίες των Οπλαρχηγών Κίτσου 
Τζαβέλα, Γεωργίου Δράκου, Χρήστου Χατζηπέτρου και 
Θανασούλα Βαλτινού, πήρε μέρος στις Μάχες Μεσολογγίου, 
Αθηνών, Αράχωβας και Θηβών.
Στη συνέχεια και μετά το τέλος του Αγώνα επέστρεψε εις την 
γενέτειρά του και εις τα ειρηνικά έργα. Τιμήθηκε από την πατρίδα 
με Μετάλλιο Νίκης «Αριστείον» Αγωνιστή του 1821.
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Αναφορά στην Απονομή 
Μεταλλίου Νίκης
για την συμμετοχή 
από την αρχή της
Επαναστάσεως
του 1821 σε διάφορες μάχες, 
όπως στην πολιορκία του
Μεσολογγίου, 
μάχη Αράχωβας κτλ.

Σφραγίδα 19ου ΑΙΩΝΑ,
στικτή σε σχήμα ρόμβου,

στο κέντρο του οποίου 
απεικονίζεται ο

αριθμός του 
ταχυδρομικού γραφείου

14 ΑΡΓΟΣ, πρώτη χρήση 
1/10/1861, πληθυσμός 

απογραφή 1861 κατ.9115
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Πιστοποιητικό 
συμμετοχής 

«εξ αρχής εις 
ιερόν υπέρ 

πατρίδος αγώνα»
18-10-1859

Σφραγίδα 19ου ΑΙΩΝΑ,
στικτή σε σχήμα ρόμβου,
στο κέντρο του οποίου 
απεικονίζεται ο αριθμός του 
ταχυδρομικού γραφείου
116 ΜΟΛΟΣ, πρώτη χρήση 
11/2/1865, πληθυσμός απογραφή 
1861 κατ.610
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Πιστοποιητικό 
συμμετοχής 
«εξ αρχής εις
ιερόν υπέρ 
πατρίδος αγώνα»
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Έγγραφο πιστοποίησης της συμμετοχής στον
αγώνα απελευθέρωσης της Ελλάδος από

τον τουρκικό ζυγό 1821-1828
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Γραμματόσημα
Οθωμανικής αυτοκρατορίας

1821 - 1971
150 χρόνια από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα

γραμματόσημα με σήμανση Κωνσταντινούπολη

γραμματόσημα με σήμανση 
ΔΡΑΜΑ 1910

γραμματόσημο ΣΜΥΡΝΗ

γραμματόσημα με σήμανση 
CAVALLA 1914  & 1917
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Οθωμανικό 
Συμβολαιογραφικό 
Έγγραφο
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Ο Περικλής Γεωργίου (Γούλα) Φίκας, γόνος πολυμελούς φτωχής οικογένειας, μεγαλωμένος με 
το πνεύμα και τις παραδόσεις αυτών των προγόνων κατετάχθη ως κληρωτός, το έτος 1903, εις 
το 2ο Σύνταγμα Ευζώνων και ακολούθως υπηρέτησε στο 4ο Τάγμα Ευζώνων.
Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908), τότε που δημιουργούνταν οι προϋπο-
θέσεις για την εδαφική ολοκλήρωση της πατρίδας μας, υπηρετεί την υπόθεση αυτή, αρχικά στη 
λίμνη των Γιαννιτσών (υπό τις διαταγές του Καπετάν Άγρα) και μετά την άνανδρη δολοφονία 
του στη συνέχεια στη Γέρμα της Δυτικής Μακεδονίας του Νομού Καστοριάς υπό τις διαταγές 
του Καπετάν Κόρακα (υπ/γος Βασίλειος Σταυρόπουλος) από Παρνασσίδα Άνω Μουσονίτσα 
της Δωρίδος, πατρίδας του Αθανάσιου Διάκου.
Το έτος 1910, αναζητώντας καλύτερη ζωή έξω από τα όρια πλέον της πατρίδας μας μετανα-
στεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Περνά από το Ellis island και φθάνει στην Νέα 
Υόρκη. Στοιβαγμένος με άλλους οκτώ συμπατριώτες του σε ένα δωμάτιο της 43ης οδού, συνει-
δητοποιεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να μάθει Αγγλικά το συντομότερο. Δανείζεται το βιβλίο Η 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ  - ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1907 και 
εμφανίζεται σε τοπικό φροντιστήριο. Αντιμετωπίζεται ειρωνικά από την δασκάλα που τον απο-
βάλλει από την τάξη “λόγω εμφανίσεως”. Προσαρμόζεται αμέσως, περιορίζει το μέγεθος του 
στριφτού τσιγκελωτού μουστακιού, αλλάζει ρούχα και παπούτσια. «Welcome, Perikles» ήταν 
η αντίδραση της δασκάλας όταν εμφανίστηκε την επόμενη μέρα στην τάξη. Προσλαμβάνεται 
στην Εταιρεία Σιδηροδρόμων και φθάνει ως το Σιάτλ, όπου το αγροτόπαιδο από τις πλαγιές 
του Φθιωτικού Τυμφρηστού αντικρύζει τον Ειρηνικό Ωκεανό. Εκεί πληροφορείται την έναρξη 
του Α’ Βαλκανικού Πολέμου. Χωρίς δεύτερη σκέψη σπεύδει στο Ελληνικό Προξενείο Ν.Υόρκης 
και ζητά τον άμεσο επαναπατρισμό του για να καταταγεί ως εθελοντής. Πράγματι το προξενείο 
της Ν. Υόρκης του χορηγεί το υπ’αριθμ.  15091-25/12/1912 πιστοποιητικό και επιστρέφει στην 
πατρίδα.
Κατατάσσεται στο 2ο  Σύνταγμα Ευζώνων.
Πήρε μέρος στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο. Το 2ο Σύνταγμα Ευζώνων διακρίθηκε και σήκωσε 
όλο το βάρος στις μάχες στα στενά της Κρέσνας και στα πεδία της Άνω Τζουμαγιάς, όπου 
κατά εξαιρετική σύμπτωση παίρνουν μέρος και τα πέντε αδέλφια της οικογένειας, οι Εύζωνοι 
Κώστας, Γιάννης, Ηρακλής, Περικλής και ο ανθυπίλαρχος τότε Δημοσθένης, και γράφουν τον 
νικηφόρο επίλογο της τιτάνιας εκείνης προσπάθειας των Ελλήνων.
Επιστρατεύθηκε και πάλι το 1915 (5ο Σύνταγμα Ευζώνων) και το 1921.
Τιμήθηκε με Μετάλλιο Νίκης.

1904-1908
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΚΑΣ

(1880-1963)
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Καρτ-ποστάλ
Ο οπλαρχηγός Αποστόλης 
μετά των οπαδών του
(Καπετάν Αποστόλης Ματόπουλος 
από την Αλεξάνδρεια - Γιδά, 1868-
1952)

Το Σώμα του Λάζαρου Δογιάμα
(Καπετάν Μπαροβίτσαλης, 1878-1912)

Παύλος Μελάς
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Ο Περικλής Φίκας, τρίτος από δεξιά όρθιος, 
με το Σώμα του Καπετάν Κόρακα
(Υπ/γος Βασίλειος Σταυρόπουλος από Παρνασσίδα Άνω 
Μουσονίτσα της Δωρίδος, πατρίδας του Αθανασίου 
Διάκου)
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Καρτ-ποστάλ 1909
Οπλαρχηγός Μακεδών Καπετάν 
Βάρδας
(Αξιωματικός Πυροβολικού Γεώργιος 
Τσόντος, μετέπειτα Διοικητής Σχολής 
Ευελπίδων 1921, Φρούραρχος Αθηνών 
1922, Υποστράτηγος 1927)

Καρτ-ποστάλ
Έλληνες 

Μακεδονομάχοι
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ 

1908

Καρτ-ποστάλ
«Ανάμνησις της ανακηρύξεως του

Συντάγματος εν Θεσσαλονίκη 
τη 11-24 Ιουλίου 1908»
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Στέφανος Δραγούμης
 Γενικός Διοικητής 
Μακεδονίας 1913

Πρωθυπουργός 1910
Πατέρας του Ίωνα Δραγούμη
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΖΩΗΣ
 
Η Ανατολή του 20ου αιώνα για την Πατρίδα μας (1900) δεν είχε να προσφέρει τίποτα καινούριο στους αγροτικούς πληθυ-
σμούς και δεν είχε να προτείνει καμία εναλλακτική λύση στα προβλήματά τους, οικονομικά το πλείστον.
Η Ελλάδα της Μελούνας και του Αμβρακικού κόλπου, ως αποτέλεσμα της προσάρτησης της Θεσσαλίας και της Άρτας 
(το 1881) δεν έλυσε κανένα πρόβλημα στην ύπαιθρο, αφού το καθεστώς της μεγάλης ιδιοκτησίας της γης διατηρήθηκε, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία διέξοδος στο ανθρώπινο αυτό δυναμικό.
Ο ατυχής πόλεμος του 1897, που τόσα είχαν επενδύσει οι φτωχές μάζες σ’αυτόν, οι δυσμενέστατες οικονομικές επιπτώσεις, 
η απογοήτευση, η απόγνωση, ό,τι ακολούθησε, δρομολόγησαν και εξακόντισαν το φαινόμενο της Μετανάστευσης, κυρίως 
στον καινούριο δρόμο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε πολλαπλάσιες τιμές και δυσθεώρητα ύψη.
Την ίδια εποχή, το ΠΕΡΑ ΚΑΨΙ (σημερινός ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ) αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα και δεν ήταν δυνατόν να 
είναι διαφορετική η πορεία του και η τύχη του ανθρώπινου δυναμικού του.
Η λιγοστή καλλιεργήσιμη γη, περιμετρικά του χωριού, αδυνατεί να θρέψει τον πληθυσμό του, που έχει στο μεταξύ υπερ-
τριπλασιασθεί. Η υπάρχουσα λιγοστή κτηνοτροφία είναι αδύνατον να επεκταθεί και πολλαπλασιασθεί, αφού το χωριό 
διαθέτει ελάχιστες, υπερκείμενες, χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Ένα μικρό μέρος των κατοίκων βρίσκει διέξοδο στην πλανόδιο φανοποιεία, επάγγελμα προσοδοφόρο την εποχή εκείνη, 
που άσκησαν κατά κύριο λόγο, τα Φηκαίικα και Παπαρουπαίικα σόγια.
Ένα ακόμα πιο μικρό μέρος του πληθυσμού ασχολείται με την υλοτομία, αφού τα εκτεταμένα δάση, στο παρακείμενο 
ΜΟΥΤΖΟΥΡΑΚΙ προσφέρονταν γι’αυτό. Μία εργασία όμως πολύμοχθη και επίπονη, που την ασκούσαν με πρωτόγονα 
μέσα, με αποτέλεσμα να μην αποδίδει ικανοποιητικές αμοιβές, πέρα από το γεγονός ότι ήταν εργασία εποχική.
Στα χρόνια της πρώτης και δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα (1900-1920) τουλάχιστον τριάντα συγχωριανοί μας, μετα-
νάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Κάποιοι από αυτούς ουδέποτε επανήλθαν, εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί, δημιούργησαν οικογένειες και αρκετοί πρόκο-
ψαν. Για κάποιους από αυτούς η οικογένεια τους δεν έμαθε ποτέ τίποτα, απωλέσθησαν και εξαφανίσθηκαν παντελώς. Οι 
περισσότεροι επέστρεψαν, έπειτα από βραχύβιο παραμονή εκεί, για ποικίλους και διαφορετικούς λόγους. Οι περισσότεροι 
επέστρεψαν στο μεσοδιάστημα του πρώτου και δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου (1912-1914), υπακούοντας στο κάλεσμα 
της Μητέρας Πατρίδας και τις προτροπές των εκεί Ομογενειακών Οργανώσεων. Κάποιοι επέστρεψαν  αφού παρέμειναν 
εκεί μια και δύο δεκαετίες, προκομμένοι και καταξιωμένοι.
Παρουσιάζουμε εδώ την περίπτωση πέντε συγχωριανών  μας και προγόνων μας, που συνταξίδεψαν για την Νέα Υόρκη με 
το πλοίο «Αθήναι» και έφτασαν εκεί την 31η Μαίου 1910, ακολουθώντας στη συνέχεια διαφορετικές πορείες.
- Κουτσουνίκας Απόστολος, 39 ετών
- Πανέτσος Σπυρίδων, 22 ετών
- Παπαρούπας Γεώργιος, 25ετών
- Τσιγκρέλης Νικόλαος, 18 ετών
- Φίκας Περικλής, 24ετών

Περικλής Κ. Φίκας
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Έγγραφο 1910 - Μητρώο ΕπιβάτηΠιστοποιητικό αυθεντικότητας των 
εγγράφων
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Έγγραφο 1910 - Λίστα ξένων επιβατών
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Γραφείο μετανάστευσης στο λιμάνι άφιξης, Νέα ΥόρκηΈγγραφο 1910 - Λίστα ξένων επιβατών
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Διαφήμιση, για την προσέλκυση Μεταναστών και Επιβατών, 
της “Υπερωκεανείου Ελληνικής Ατμοπλοΐας”, στην πρώτη 
Ελληνική γραμμή για την Αμερική, το έτος 1910.

Η Μετανάστευση για τους Έλληνες αποτελεί ένα συχνό 
φαινόμενο από τα χρόνια της Αρχαιότητας ως τη σύγχρονη 
νεοελληνική ιστορία, επαναλαμβανόμενο, συστηματικό και 
διαχρονικό.
Στις αρχές του 20ου αιώνα όμως βρισκόμαστε μπροστά σ’ένα 
καινούριο φαινόμενο, που σπάει το φράγμα των μέχρι τότε 
γνωστών, μεταναστευτικών δρόμων, ανακαλύπτοντας τις πέ-
ραν του Ατλαντικού, Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον 
σύγχρονο παράδεισο που υπόσχονταν και επαγγέλλονταν.
Το έτος 1907 εγκαινιάζεται για πρώτη φορά η δρομολόγηση 
ελληνικού υπερωκεάνιου πλοίου, στη γραμμή Ελλάδος-Νέας 
Υόρκης.
Εβδομήντα χρόνια κράτησε αυτό το πήγαινε-έλα, με τα 
υπερωκεάνια πλοία ως το 1977, όταν πραγματοποιήθηκε το 
τελευταίο υπερπόντιο ταξίδι.
Όλες αυτές τις δεκαετίες, καραβιές ολόκληρες από φτωχούς 
ανθρώπους, από νέους που βρίσκονταν στο άνθος της ηλικίας 
τους, από μεσήλικες, από ηλικιωμένος, ακόμα μικρά παιδιά και 
γυναίκες άφηναν τη δύστυχη πατρίδα μας για μια καλύτερη 
τύχη.
Το υπερπόντιο αυτό ταξίδι που σε μερικές περιπτώσεις κράτα-
γε σαράντα μέρες αποτελούσε μια σύγχρονη Οδύσσεια. Από 
την εξασφάλιση της πολυπόθητης άδειας Μετανάστευσης, το 
ίδιο το ταξίδι, αλλά και η προσπάθεια εγκατάστασης στη νέα 
υπερπόντια πατρίδα, οι δυσκολίες, τα εμπόδια, απογοήτευση, 
ο υποχρεωτικός επαναπατρισμός, σε κάποιες περιπτώσεις, ως 
η μοναδική λύση, είναι περιπτώσεις και ατομικές καταστά-
σεις που εμπεριείχαν πόνο και απαντοχή μαζί, απόγνωση και 
ελπίδα ταυτόχρονα.

Αλλά και η υποδοχή που τους γινόταν από την Αμερικανική 
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Δημόσιας Υγείας, κατά την άφιξη 
τους, δεν ήταν ό,τι το καλύτερο, έπειτα μάλιστα από ένα τερά-
στιο πολυήμερο ταξίδι. Μετά των πρώτο σταθμό αποβίβασης 
στις εκβολές του ποταμού Hudson της Νέας Υόρκης, το φο-
βερό “Καστιγκάρι”, όπως αποκαλούσαν οι Έλληνες το Castle 
Garden, ακολουθούσε η υποχρεωτική «Καραντίνα», ο Δημό-
σιος Υγειονομικός Σταθμός Ελέγχου. Αργότερα δημιουργή-
θηκε σταθμός αποβίβασης στην είσοδο της Νέας Υόρκης, στο 
Έλις Άιλαντ, το φοβερό νησί των Δακρύων, σημείο παγκόσμια 
γνωστό και χώρος αποβίβασης εκατομμυρίων μεταναστών.
Οι λόγοι της μεγάλης αυτής εξόδου από τη Χώρα μας, στη 
συγκεκριμένη ιστορική στιγμή ήταν συγκεκριμένοι, αναγνω-
ρίσιμοι και ιστορικά τεκμηριωμένοι. Κύρια αιτία υπήρξε η 
οικονομικοκοινωνική κατάσταση του αγροτικού κόσμου και 
γενικά της υπαίθρου χώρας.
Αλλά και η παρακμή του εμπορίου και η αποβιομηχάνιση της 
χώρας, που δημιουργούσαν απόγνωση και αναδουλειά στο 
εργατικό δυναμικό των αστικών κέντρων, ήταν μια δεύτερη, 
κύρια αιτία, που τροφοδοτούσε τις καραβιές των μεταναστών.

Περικλής Κ. Φίκας

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Συγγενείς και φίλοι στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913
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Περικλής, Αριστομένης και Νίκος Φίκας
μπροστά στο άγαλμα του Βασιλέως
Κωνσταντίνου στην πλατεία ΧΑΝΘ.
Πίσω τους διακρίνεται το Jeep της εποχής,
το όνομά του ήταν «Willy».

Έφιππος ανδριάντας του βασιλιά 
Κωνσταντίνου.
Έργο του γλύπτη Γεωργίου Δημητριάδη.
Φιλοτεχνήθηκε το 1937 με πρώτη 
προπολεμική θέση του το πάρκο της ΧΑΝΘ. 
Μετά το 1950 μεταφέρθηκε στην πλατεία 
Δημοκρατίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Έφιππος

Έκδοση 1938 για 
τα αποκαλυπτήρια 
του ανδριάντα του 
Κωνσταντίνου που 

βρίσκεται μέχρι σήμερα 
στο Πεδίο του ‘Αρεως 

στην Αθήνα
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Έκδοση 1901
Ιπτάμενος Ερμής
Σήμανση ΑΘΗΝΑΙ 14 
ΔΕΚΕΜ 1905

Έκδοση 1901
Ιπτάμενος Ερμής
Σήμανση ΒΟΛΟΣ

Έκδοση 1901
Ιπτάμενος Ερμής
Σήμανση 1906

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912-1913
ΗΠΕΙΡΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΣΕΡΡΑΙ
Έκδοση 1913

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΚΟΖΑΝΗ
Έκδοση 1913
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Το μικρότερο παιδί της οικογένειας για το οποίο αποφασίζουν 
οι μεγαλύτεροι αδελφοί του «να μορφωθεί» για να έχει μια κα-
λύτερη τύχη. Με έξοδα του Περικλή Φίκα που τον στηρίζει, 
σπουδάζει στο Ελληνικό Σχολείο Καρπενησίου (απόσταση 3-4 
ωρών με τα πόδια από το σπίτι)  και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο 
Θηβών κάτω από δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. Εργάζεται σε 
διάφορες δουλειές και μελετά τα βιβλία του Σχολείου (επιπέδου 
σημερινού Πανεπιστημίου) αργά τα βράδυα όταν οι συμμαθη-
τές αποκοιμούνται και μπορεί να «δανεισθεί» τα βιβλία τους.
Κληρωτός το 1911-1912, κατατάσσεται στο Ιππικό (Γουδί), έχο-
ντας παθολογική αγάπη για τα άλογα, που εξακολούθησε να 
ιππεύει μέχρι τα βαθιά γεράματά του, τραυματίζεται μάλιστα σε 
ηλικία 80 ετών στην προσπάθειά του να ηρεμήσει άλογο που 
είχε αφηνιάσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος τον βρίσκει στην Ελασσόνα. Ακο-
λουθεί μία δύσκολη αλλά συνταρακτική πορεία Σαραντάπο-
ρο-Σέρβια-Κοζάνη (όπου οι κάτοικοι υποδέχονται το Σύνταγμα 
Ιππικού με πρωτοφανείς ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, απλώνουν 
τα πανωφόρια τους στους σκονισμένους δρόμους για να πε-
ράσουν από επάνω τους τα άλογα του Συντάγματος)-Βέροι-
α-Παραλίμνι Γιαννιτσών (όπου σκοτώνονται οι πρώτοι φίλοι 
συμπολεμιστές του) - Θεσσαλονίκη(Στρατόπεδα Λεμπέτ και 
Καραμπουρνάκι).
Τον Φεβρουάριο του 1913, με Διοικητή της Ταξιαρχίας Ιππικού 
τον Πιερράκο Μαυρομιχάλη, διακρίνεται στις μάχες Μανωλιά-
σας-Πέντε Πηγάδια-Αυγό-Μπιζάνι.
Στη θέση Αυγό μεταφέρει άκρως απόρρητη επείγουσα διατα-
γή καλπάζοντας σε ανοιχτό πεδίο βαλλόμενος από Τουρκική 
Πυροβολαρχία – κάθε προηγούμενη απόπειρα είχε αποτύχει με 
απώλειες ιππέων που έπεσαν στο πεδίο. Ο Βίκτωρ Δούσμανης 
παραλαμβάνοντας το έγγραφο του είπε: «Η πατρίδα σε ευγνω-
μονεί».

Μετά την εκπόρθηση των Ιωαννίνων συμμετείχε στην καταδί-
ωξη των Τουρκικών μονάδων στην Βόρεια Ήπειρο. Για την συμ-
μετοχή στην εκστρατεία Ηπείρου του απονεμήθηκε ο βαθμός 
του Ανθυπίλαρχου.
Στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο διακρίθηκε στις μάχες Κιλκίς-Λαχα-
νά-Μπέλλες-Κρέσνας-Τζουμαγιάς.
Μετά τη μάχη στην περιοχή Τζουμαγιάς συναντήθηκε με τα 
τέσσερα μεγαλύτερα αδέλφια του (Κωνσταντίνο, Ιωάννη, Ηρα-
κλή και Περικλή) που υπηρετούσαν ταυτόχρονα και είχαν πάρει 
μέρος στις μάχες στα στενά της Κρέσνας και της Τζουμαγιάς.
Στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας είχε τον βαθμό του Ιλάρχου.
Μετακινείται από την βάση της Κίου (όπου συνδέεται κοινωνι-
κά και συναισθηματικά με τους κατοίκους της Ελληνικής αυτής 
πόλης της Μικράς Ασίας), στη Σμύρνη, Ουσάκ, Αφιόν Καραχι-
σάρ, Εσκί Σεχίρ (αρχαίο Δορύλαιο), συμμετέχει στις συγκρού-
σεις στο Τουμλού-Μπουνάρ.
Το αγροτόπαιδο από την ορεινή Φθιώτιδα, κυνηγώντας το όρα-
μα της Μεγάλης Ιδέας αξιώθηκε να αντικρίσει με δέος την Αγία 
Σοφία στην Κωνσταντινούπολη , τις αρχαίες ελληνικές πόλεις 
της Ιωνίας, τον Όλυμπο στην Προύσα, το λιμάνι της Σμύρνης, 
να πάρει την ευλογία του Εθνομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου 
Σμύρνης, να ζήσει έστω για λίγο το μεγαλείο του Ελληνισμού 
της Μικράς Ασίας, να υποφέρει από κακουχίες στην Αλμυρά 
Έρημο, να αντικρίσει τον θάνατο πολλές φορές και σε πολλές 
μορφές, να χάσει συντρόφους συμπολεμιστές και τελικά να κα-
τορθώσει να επιστρέψει με αξιοπρέπεια πληγωμένος αλλά υπε-
ρήφανος.
Αποστρατεύεται με τον βαθμό Συνταγματάρχη Ιππικού το 1923 
(κίνημα Λεοναρδοπούλου-Γαργαλίδου). Η πατρίδα τον τίμησε 
με μετάλλια, διπλώματα και παράσημα.

1912 - 1913  A’ & B’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
1914-1918  A’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

1919 - 1922  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΙΚΑΣ (1892-1975)
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Τυφέκιο St.Etienne
MLE1907 15 & MAS1917

Περίστροφο 
Αξιωματικού 

Ιππικού

Στρατιωτικά Κειμήλια
του Δημοσθένη Φίκα

Δερμάτινη θήκη 
περιστρόφου
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Δερμάτινη θήκη για τα κιάλια με
ενδείξεις Αυστριακό εθνόσημο
14V του παραπάνω Οίκου

Κιάλια αξιωματικού ιππικού με
ενδείξεις 26.11.14 CP GOERZ
(έτος ιδρύσεως 1886) WIEN-POZSONY
και 6X24 ARMETRIEDER D.R.P
(Το θραύσμα στον αριστερό προσοφθάλμιο 
προκλήθηκε από εξοστρακισμό σφαίρας)
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Σπάθα Οθωμανικού στρατού
(λάφυρο εκστρατείας Ηπείρου)

με περίτεχνα σχέδια με ενδείξεις
P.O. & C.

(Pack Ohliger & Co, Solingen 1905)

Θήκη σπάθας
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Κλάξον αυτοκινήτου

Δερμάτινη θήκη 
εγγράφων ιππέα
με δερμάτινο ενώτιο

Γυαλιά ιππέα με πλαστικό και
δέρμα (για την αμμοθύελλα),

που χρησιμοποιούσε στην 
εκστρατεία της Μικράς Ασίας)

Ένα σπιρούνι του που φύλαξαν 
ως αναμνηστικό τα αδέλφια του.
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Σφυρίχτρα αξιωματικού
με ενσωματωμένη πυξίδα

Πυξίδα χειρός με κλείδωμα

Μικρή πυξίδα
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Κάλυκας οβίδας
ΦΕΒΡ. 1916 

POLTE MAGDEBURG SP252

Κάλυκας οβίδας
 ΙΑΝ. 1917
POLTE  MAGDEBURG SP406

Κάλυκας οβίδας 
ΜΑΡΤ. 1917

PARTONENFABRIK 
KARLSRUHE

SP255
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Περίστροφο

Σφαίρες

Εργαλείο φυσιγγίων
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Κουδούνι γραφείου

Κηροπήγιο

Φανάρι άμαξας
Guyard & Muller

Στο άνω μέρος:
G&M

BTEE S.G.D.G
LA MERVELLEUSE PARIS

Στο πίσω μέρος:
GUYARD & MULLER

FONDEE EN 1840 PARIS
45, Rue Des Vinaigriers

Φανάρι σιδηροδρομικό
Στο άνω μέρος:
W D
MILLER
MILLER’S PATENT
BRITISH MAKE
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Ρολόι
ANCAL LIGNE DROITE
15 rubis N154466 Aiguilles
Tobias Spiral Brequet

Ρολόι
PALLAS-SWISS MADE
1860-1880
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ΤΑΚΤΙΚΗ – ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑ 1916

ΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ ΜΕΘ’ ΕΝΟΣ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 

Ταγματάρχη πεζικού Μιλτιάδου Κοιμήση, Αθήνα 1916 
Ήταν μέλος της τριμελούς επαναστατικής επιτροπής του 1922, 

μετέπειτα στρατηγός, συμμετείχε στο πραξικόπημα - κίνημα 
του 1935. Εκτελέστηκε μαζί με τον στρατηγό Αναστάσιο 

Παπούλια, με τον οποίο ήταν μάρτυρες κατηγορίας στη 
δίκη των Έξι, και τον επίλαρχο Σταμάτη Βολάνη στις 

24/4/1935.

Βιβλία

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ,
ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΛΗΝ
26 Δεκεμβρίου 1901

ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ, ΗΤΟΙ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΠΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΡΑΝΤΟΥ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1916
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΚΙΛΚΙΣ
Έκδοση 1913

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΚΟΖΑΝΗ

Έκδοση 1913

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«Αίσιος αετός του Διός»
Έκδοση 1913

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Έκδοση 1913

Έγγραφα
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Έφιππος - Έκδοση 1938

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Α’
Έκδοση 1956
Με σφραγίδα 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΚΟΖΑΝΗ

Έκδοση 1913
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΣΕΡΡΑΙ
Έκδοση 1913

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ»
Σήμανση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έκδοση 1913
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«Αίσιος αετός του ΔΙΟΣ»

Εκδόση 1913

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«Αίσιος αετός του ΔΙΟΣ»

Εκδόση 1913
Σήμανση 1915
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1915 - Ιπτάμενος Ερμής
Σήμανση  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912-1913
ΗΠΕΙΡΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ

Γεώργιος Α΄ (1863-1913)
Δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1913

ΑΡΗΣ
Έτος ιδρύσεως 1914

100 χρόνια από την 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
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Την μεγάλη ανάταση των Βαλκανικών Πολέμων και 
τα ευνοϊκά τους αποτελέσματα για τη χώρα μας διαδέ-
χθηκε μια κατάσταση, έξω από τα όρια του λογικού και 
του παραδεκτού, έξω από τα συμφέροντα της χώρας 
και των κατοίκων της. Οι αρχικές αντιπαραθέσεις με-
ταμορφώθηκαν σε αγεφύρωτο μίσος. Μία κατάσταση 
που δίχασε τους Νεοέλληνες, τους περιχαράκωσε και 
σε κάποια στιγμή τους περιθωριοποίησε.
Μία κατάσταση που σε κάποια στιγμή υπέρτατου πα-
ροξυσμού της τρέλας εκείνης έφτασε και μέχρι την 
προμελετημένη παράδοση «στον εχθρό» συντεταγμέ-
νων μεγάλων στρατιωτικών μονάδων. Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ 
που κάλυψε μια σημαντική ιστορική χρονική περίοδο 
και που σημάδεψε καθοριστικά την πορεία του νεώτε-
ρου Εθνικού μας βίου, την επαύριο των Βαλκανικών 
πολέμων, σε σχέση και συνάρτηση με την κήρυξη του 
Πρώτου Μεγάλου Πολέμου, φτάνει και μέχρι αυτή την 
Μικρασιατική Καταστροφή, τον κοσμολογικό εκείνο 
αφανισμό του Ελληνισμού της Ανατολής, αποτέλεσμα 
του οποίου εν πολλοίς υπήρξε.
Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός έκλεισε έτσι τον κύκλο 
μιας τρισχιλιόχρονης αντίστροφης θαυμαστής πορεί-
ας, οικονομικής και πολιτιστικής, και μεταφέρθηκε με 
τα καράβια της απελπισίας, της απόγνωσης αλλά και 
της κρυφής ελπίδας στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Η 
κρυφή αυτή ελπίδα μετουσιώθηκε στην αναγέννηση 
της σύγχρονης Ελλάδας.

Εθνικός Διχασμός 1916 - 1917

“Προσωρινή Κυβέρνησις” Θεσσαλονίκης

“Κυβέρνησις” Αθηνών

Σήμανση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
10 ΜΑΙ 17

Επισήμανση «ΕΤ» αρχικά Ελληνικά 
Ταχυδρομεία και παράσταση στέμματος 
Κράτος των Αθηνών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΑΘΗΝΩΝ
Σήμανση 
ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Σήμανση 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
25 ΑΠΡ. 17

Σήμανση
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30 ΜΑΙ 17
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Έγγραφο Γαλλικής 
αποστολής Θεσσαλονίκης
24-6-1918
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Έγγραφο Γενικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης
28-11-1918

Επισήμανση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
1912-1913
Ιπτάμενος Ερμής

1912-1913
Κεφαλή Ερμή
Σήμανση 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
30 ΑΠΡ. 16

1912-1913
Ιπτάμενος Ερμής
Σήμανση ΦΕΒ 17

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1912
«Αίσιος αετός του Διός»
Έκδοση 1913
Σήμανση Λάρισα
ΣΕΠ 16
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Αποστολή Μεταλλίου 
Νίκης προς τον σταθμό 
εφοδιασμού Κίου, 1921
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Χειρόγραφη επείγουσα 
διαταγή κινήσεως 
εφοδιοπομπής Α’ 

Σώματος Στρατού προς 
Τουμλού-Μπουνάρ 
από τον Σύνδεσμο 

Στρατιάς Μικράς Ασίας 
– Ουσάκ 15-8-1922
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ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Χειρόγραφη αφιέρωση «τω 
φίλω ιλάρχω Δ.Φίκα» 
του Εθνομάρτυρα 
Μητροπολίτη Σμύρνης 
Χρυσόστομου – 1921
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Ο μαρτυρικός θάνατος του Ιεράρχη
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ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 25-3-1914
Εις τον Ανθυπίλαρχον Φίκαν Δημοσθένην του Γεωργίου για τη συμμετοχή του στις μάχες 

Ιωαννίνων, Κιλκίς, Λαχανά, Μπέλλες, Κρέσνας, Τζουμαγιάς.
Υπογραφές: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ: Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος

Ο επιδούς: Πιερράκος Μαυρομιχάλης, Διοικητής Ταξιαρχίας Ιππικού
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Έγγραφο του 
Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως
Αθηναγόρα
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Δημοσθένης Φίκας στη Μικρά Ασία
Ουσάκ – 1921 Έφιππος ίλαρχος

Φωτογραφίες
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Φωτογραφία του 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
με χειρόγραφη αφιέρωση:

 «Δια τους γενναίους 
συμπολεμιστάς μου

δύο ενδόξων πολέμων 
1912 & 1913»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Έκδοση 1956

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Έκδοση πένθιμη 
του 1936 για την 
μετακομιδή των 
οστών του στο Τατόι 
από την Ρωσική 
εκκλησία της 
Φλωρεντίας
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Ελευθέριος Βενιζέλος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
(1864-1936)
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Αριστερά: Δημοσθένης Φίκας
Σταθμός ανεφοδιασμού
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Ενθύμιο Μικρασιατικής εκστρατείας 1921
Δημοσθένης Φίκας (τέταρτος από αριστερά,
κάτω σειρά)

Ενθύμιο Μικρασιατικής εκστρατείας 1921
Ο Δ. Φίκας στη μέση
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Επίσκεψη στο θωρηκτό Αβέρωφ 1921

Θωρηκτό Αβέρωφ
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Δημοσθένης Φίκας
Κίος 1922

Δημοσθένης Φίκας
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Στρατόπεδο Λεμπέτ 1918

Δημοσθένης Φίκας
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Κίος Μ.Ασίας
(Ν.) Ταρσανάς (=ναυπηγείο, αποβάθρα, ναύσταθμος)
20/8/21 Δημοσθένης Φίκας και Βουβουράκης
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4η Ίλη ιππικού 
Συσσίτιο Μ. Ασία.
Ο διοικητής της ίλης 
Δημοσθένης Φίκας 
στο κέντρο.
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Δημοσθένης Φίκας
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19-2-1916
Ν.Καλακανόπουλος 

& 
Δημοσθένης Φίκας
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Δημοσθένης Φίκας & Ζωή Φίκα
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Δημοσθένης Φίκας (τρίτος από πάνω αριστερά)
με το δημαρχιακό συμβούλιο Θεσσαλονίκης
4-6-1926
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Εργοστάσιο Ηλεκτρισμού Θεσσαλονίκης
30-7-1912

1915

Καρτ-ποστάλ
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Άποψις 
Παραθαλάσσια 
Θεσσαλονίκης
24-3-1917
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Πυρκαγιά
18-19-20 Αυγούστου 1917
Η πόλη στις φλόγες, άποψη από τον χώρο του τελωνείου
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Πυρκαγιά
18-19-20 Αυγούστου 1917
Ερείπια του κινηματογράφου Πατέ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Πυρκαγιά
18-19-20 Αυγούστου 1917
Το μόνο κτίριο που διασώθηκε, πλατεία
Ελευθερίας (Μέγαρο Στάιν, Βενιζέλου 4)
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Συρία 1919

Σόφια 1919
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1919

1920
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Πάτρα 
1920

1920
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8-6-1922
Κωνσταντινούπολη
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1-1-1921
Κύριον Δημοσθένην Φίκαν

Ίλαρχον Θεσσαλονίκη
«Το Νέον Έτος 1921 αίσιον, ευτυχές και

στην Πόλιν Φρούραρχον
Με αγάπη»
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Κύριον Δημοσθένην Φίκαν ίλαρχον
Σταθμός εφοδιασμού Κίος

Κίος Μ. Ασία
1η Ιανουαρίου 1922

«Αγαπητέ Φίλε Δημοσθένη
Σήμερον ανατείλαντος του Ηλίου

ερχόμασθε εις το νέον έτος 1922 και
εύχομαι υμάς υγείαν και ο Θεός να

βοηθήσει όλοι μαζί με τον Κωνσταντίνον
μας να κάνομε δοξολογίαν μέσαν στην

Αγίαν Σοφίαν.
Μετά πολλή αγάπη»
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και μετά τους πολέμους...
ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Δημοσθένης Φίκας
1892-1975
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Η εταιρεία Αριστομένης 
Δ. Φίκας & ΣΙΑ ΑΕ 
ιδρύθηκε στην αρχική 
της μορφή το 1924 
από τον Δημοσθένη 
Φίκα και από το 
1938 είναι συνεχώς 
μέχρι και σήμερα 
μέλος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης.

Με τον αείμνηστο Συνταγματάρχη, τον Δημοσθένη Φίκα γνωρίστηκα σε καιρούς χαλεπούς.
Ήταν η εποχή του Εμφύλιου, μια εποχή εθνικής και οικονομικής περιπέτειας.
Ήμουν μαθητής Γυμνασίου και βοηθούσα τις ελεύθερες ώρες στο εκτελωνιστικό γραφείο του 
θείου μου. Μια μέρα με έστειλε στο γραφείο του Συνταγματάρχη να πάρω κάτι χαρτιά για 
εκτελωνισμό.
Μόλις έμαθε ότι ήμουν ανεψιός του Λάζαρου, με τον οποίο είχε στενή φιλία και πλήρη 
αρμονία ιδεών στα πολιτικά και εθνικά θέματα, με κάθισε στο γραφείο του και άρχισε να μου 
διηγείται τη στρατιωτική του δράση και τους αγώνες του για την Ελλάδα, που λάτρευε.
Τον θυμάμαι κομψό, με το λεβέντικο, στριμμένο μουστάκι του να διασχίζει την Πλατεία 
Εμπορίου, ευθυτενής, αγέρωχος, γεμάτος λεβεντιά και όλοι να παραμερίζουν για να περάσει 
ο Συνταγματάρχης, ο σεβαστός γείτονάς τους.
Τον σκέπτομαι με σεβασμό και αγάπη. Για μένα ήταν ένας σοφός δάσκαλος για τον 
αγώνα της ζωής, ένας γνήσιος Έλληνας που πολέμησε και πονούσε για την πατρίδα, ένας 
πραγματικός ήρωας, που όταν φεύγει, τότε νιώθουμε το μεγαλείο της προσωπικότητάς του, 
τότε συνειδητοποιούμε το μέγεθος της απώλειας.
Ας είναι αιώνια η μνήμη σου αξέχαστε Συνταγματάρχη.

Αθανάσιος Α. Καναβούρας

Λεωνίδας Ζαφείρης 
&  Δημοσθένης 
Φίκας

Λάζαρος Γ. Καναβούρας & Δημοσθένης Φίκας





Στρατιωτικός Χάρτης
Θεσσαλονίκη 41ο  41ο

Τζουμαγιά 41ο  42ο



Ο χώρος της έκθεσης
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