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Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνεργασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστορικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναφορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλόμενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες
του περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους
παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση:
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154
51 Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax:
210 6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρόνια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανάλογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ERG
EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς
την κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε
ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιοδικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Θα μας επιτρέψετε να πιστεύουμε ότι δεν είναι περιττό κάθε
χρόνο, τέτοια εποχή να σας υπενθυμίζουμε ότι το περιοδικό μας,
“Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης”, έχει τα γενέθλιά του. Αισίως, με
το εβδομηκοστό δεύτερο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, συμπλήρωσε 18 χρόνια ζωής και μια γόνιμη και παραγωγική δραστηριότητα που σηματοδοτήθηκε από τη δική σας αγάπη, αναγνώριση,
εμπιστοσύνη, ηθική και οικονομική στήριξη αλλά και τις άοκνες
προσπάθειες της συντακτικής επιτροπής, καθώς και τις εθελοντικές
συνεργασίες από συντάκτες διαφόρων κειμένων.
Και θα επαναλάβω για πολλοστή φορά: Συνεχίζουμε με την ίδια
πίστη και αισιοδοξία θεωρώντας ότι το περιοδικό μας αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο μεταξύ των Αλεξανδρουπολιτών που κατοικούν
στην αγαπημένη μας πόλη και αυτών που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο
Αττικής, καθώς επίσης και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω και πάλι ότι το αποθεματικό του ταμείου του Συλλόγου μας έχει μειωθεί σε επικίνδυνο
βαθμό, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η συνέχιση της έκδοσης
του περιοδικού μας. Γι’ αυτό εκφράζουμε τη θερμή παράκληση
προς όλα τα μέλη μας να εξοφλήσουν τις συνδρομές τους (20
ευρώ ετησίως), οι οποίες άλλωστε, μαζί με τις προσφορές προς το
περιοδικό, αποτελούν τους μοναδικούς πόρους του Συλλόγου.
Ομολογουμένως θα είναι κρίμα, μετά από μία επιτυχημένη πορεία
σχεδόν μιας εικοσαετίας, να σταματήσει η έκδοση του “Φάρου της
Αλεξανδρούπολης” ελλείψει χρημάτων.
Στις 20 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή
στο Πόρτο Χέλι και Ερμιόνη. Στις 7 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή στο Γαλαξίδι και Ιτέα. Και οι δύο εκδρομές
θεωρούμε ότι στέφθηκαν με επιτυχία και ότι τα μέλη και οι φίλοι
μας που συμμετείχαν σ’ αυτές έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι.
Σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό θα βρείτε σε άλλες σελίδες.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα απολαύσετε, από
υλικό που εστάλη εγκαίρως, πολιτιστικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά ενδιαφέροντα, στα οποία πρωταγωνίστησαν ηχηρά ονόματα της δημόσιας ζωής, τιμώντας έτσι την ιδιαίτερη πατρίδα μας και τους ανθρώπους της.
Το παρόν τεύχος καλύπτει το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2019, μήνες με πολλούς εθνικούς και θρησκευτικούς
εορτασμούς και αφετηρία για αναφορές και ευχές. Συνεπώς και
αυτό το τεύχος στόχο έχει την προβολή του χθες και του σήμερα
της πόλης και της περιοχής μας, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες
σελίδες και φυσικά τις μόνιμες συνεργασίες.
Κλείνοντας εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη για την
πατρίδα μας, η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια δοκιμάζεται σκληρά
από την οικονομική κρίση και την τελευταία πενταετία ταλανίζεται
και από την έξαρση του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος.
Επίσης εύχομαι ο νέος χρόνος να χαρίζει σε σας και στις
οικογένειές σας υγεία, χαρά, αγάπη, δύναμη, αισιοδοξία, χαμόγελα
και όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Ο Φασισμός στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου
Γράφει η Δρ Μαρία Γκούτη
Σε αυτό το τεύχος θεωρήσαμε σκόπιμο να αγγίξουμε το ερώτημα πώς λειτούργησε ο Φασισμός στην
Ευρώπη, κατά την εικοσαετία μεταξύ των δύο μεγάλων πολέμων, και προετοίμασε τον δεύτερο.

H

φιλελεύθερη δημοκρατία έδειχνε να έχει θριαμβεύσει μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ωστόσο από τη δεκαετία του 1920 η πολιτική επιρροή
της φιλελεύθερης δημοκρατίας περιορίζεται και οι
δημοκρατίες «βιτρίνας» της γηραιάς ηπείρου υποχωρούν μπροστά σε μοντέλα αυταρχικής διακυβέρνησης. Στην πραγματικότητα η σύρραξη του 1914
αποκατέστησε τις έννοιες της εξουσίας και της αποτελεσματικότητας
και οδήγησε στην ανάδυση νέων πολιτικών προτύπων. Οι δημοκρατίες
του Μεσοπολέμου δεν κατάφεραν
να έχουν βαθειές ρίζες στην κοινωνία ή στις παραδόσεις των χωρών, κάτι που θα οδηγούσε σταδιακά και μεταξύ άλλων στην επόμενη σύρραξη.
Το ολοκληρωτικό καθεστώς εν γένει έχει ως χαρακτηριστικό τον συνδυασμό της αυταρχικής διαδικασίας
και πρακτικής και την προσπάθεια
της ένταξης των μαζών σε αυτές.

Ο φασισμός δεν αρκέστηκε στην εξάλειψη των αντιδράσεων και στον έλεγχο των ελίτ που θα μπορούσαν
να αποτελέσουν κίνδυνο για τον ίδιο. Σκόπευε και
στον έλεγχο της ζωής των πολιτών, τερματίζοντας
τον διαχωρισμό του δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα
και αμφισβητώντας ριζικά τις βασικές αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ως έκφραση αυταρχικής
πρακτικής επιβλήθηκε στις νέες μορφές
κοινωνιών του 20ου αιώνα. Στην Ιταλία,
στη Γερμανία και στη Σοβιετική Ένωση
αργότερα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σταδιακά, ο ολοκληρωτισμός, είτε με το ενδιαίτημα του φασισμού,
είτε με άλλα, κυριάρχησε.
Το 1921 στην Ιταλία, ο Μπενίτο Μουσιλίνι, προερχόμενος πολιτικά από σοσιαλιστικές ομάδες, θεμελιώνει τη φατρία
των οπαδών του, μικρή αρχικά, εμπνεόμενος από τη λέξη fascies (=δεσμίδα)
και ιδρύει τελικά το Εθνικό Φασιστικό
Κόμμα που εκλέγεται αμέσως στη Βουλή
των Αντιπροσώπων. Μέχρι το 1922 ο
ιταλικός φασισμός έχει εξελιχθεί σε ιδεολογία με απήχηση σε μέρος του δυσαρεστημένου λαού και έχει γίνει αποδεκτή
από τον βασιλιά Βίκτωρα-Εμμανουήλ. Το
νέο καθεστώς διατηρεί τους θεσμικούς
μηχανισμούς του κράτους, εφόσον αυτοί
δεν έρχονται σε αντίθεση με τις βουλήσεις
και τις πρακτικές του. Το Ελεγκτικό Συν-

O Μουσολίνι και ο Χίτλερ σε μια δημόσια
εμφάνιση, όταν ακόμη οι προοπτικές του
πολέμου ήταν ευοίωνες. Η αρμονική
συνεργασία τους δε θα κρατούσε για πολύ.
Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες στις στρατιωτικές
επιχειρήσεις του Μουσολίνι θα εξοργίσουν τον
Φύρερ και θα τον αναγκάσουν να αλλάξει
τακτική απέναντι στον σύμμαχό του. [4]
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έδριο, ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας παραμένουν στη θέση τους και το κοινοβούλιο
δεν καταργείται, αλλά περνά σταδιακά στα χέρια
των Φασιστών και των Συντεχνιών, που οι φαστίστες
είχαν ήδη φροντίσει να ελέγχουν. Οι θεσμοί υπάρχουν
χωρίς να εκπληρώνουν τον ρόλο τους. Το 1925 διαπιστώνουμε μια συνεχή αύξηση των εξουσιών του
Μουσολίνι, ο οποίος παίρνει τον τίτλο του «αρχηγού
της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και του γραμματέα του κράτους». Η εξουσία γίνεται καθαρά προσωποπαγής και ο ίδιος ο Ντούτσε (=δούκας, αρχηγός)
μεθοδεύει τη λατρεία γύρω από το πρόσωπό του.
Παρουσιάζεται ως πραγματικός ασκητής που εργάζεται για το καλό της Ιταλίας, ως ένα υπερβατικό ον,
ένας ημίθεος. Όλα τα παραπάνω προσδίδουν στην
εξουσία του μια χαρισματική νομιμοποίηση, στην
οποία βασίστηκε η φασιστική νομιμότητα, που συνυπήρξε με τη συνταγματική νομιμότητα χωρίς να
την υποκαθιστά. Οι διαφοροποιήσεις αυτής της νομιμότητας από τη νομιμότητα που απορρέει από
τους δημοκρατικούς θεσμούς είναι εμφανείς, αλλά η
θεσμική νομιμοποίηση βρισκόταν ήδη σε μαρασμό.
Ο εκλογικός νόμος του 1928 είναι χαρακτηριστικός
των διαδοχικών μεταβολών που θεμελίωναν σταδιακά
τη φασιστική νομιμότητα. Με τον νόμο αυτό οι Συντεχνίες θα πρότειναν εμπιστευτικές λίστες 1.000
υποψηφίων για να υποβληθούν σε ψηφοφορία για
την πλήρωση 400 εδρών. Το μεγάλο Συμβούλιο του
Φασισμού θα πρότεινε 400 υποψήφιους που έπρεπε
ΟΛΟΙ να «εκλεγούν». Όμως το Μεγάλο Συμβούλιο
δεν είχε ως τότε καμία νομική ύπαρξη κι έτσι ο
Ντούτσε το μετέβαλε σε ανώτατο όργανο του κράτους
με το σκεπτικό ότι συνέπιπταν στο πρόσωπό του ο
αρχηγός του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου και
ο αρχηγός του κράτους. Στα νέα δικαιώματά του
ενέπιπτε και το δικαίωμα επίβλεψης της διαδοχής
του θρόνου! Άλλωστε ο Μουσολίνι έβλεπε από το
1922 τον βασιλιά να διατελεί εν παραλύσει. Η αλλοτρίωση της εξουσίας συνεχίστηκε με άλλες πρωτοβουλίες: ο στρατός έβλεπε να ορθώνεται μπροστά
του η παραστρατιωτική αστυνομία, ένας καθαρά
κομματικός στρατός που το 1926 αριθμούσε 200.000
άτομα και το 1939 έφτανε τις 800.000 άτομα. Ο
Ντούτσε είχε κατασκευάσει ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που ενεργοποιούσε παράλληλους θεσμούς
χωρίς να καταργεί απροκάλυπτα τα νόμιμα όργανα
του κράτους, αλλά κενώνοντας ταυτόχρονα τους
προϋπάρχοντες θεσμούς από την ουσία τους. Ακόμη

Ο Μουσολίνι, όταν έρχεται η ώρα της μεγάλης συρράξεως,
δηλώνει: «Ένα εκατομμύριο λόγχες θα συντρίψουν τη
ραχοκοκκαλιά της Ελλάδος». Λίγους μήνες αργότερα, στην
ορεινή Αλβανία, οι φασιστικές λόγχες εκάμφθησαν μπροστά
στην αγωνιστικότητα των Ελλήνων στρατιωτών, και τα
επίλεκτα ιταλικά στρατεύματα οπισθοχώρησαν προς τη
θάλασσα. Ο θρύλος του ιταλικού φασισμού, που τόσο
κατάλληλα είχε καλλιεργηθεί, άρχισε να διαλύεται. [4]
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λιγότερο θα κρατούσε τα προσχήματα
ο συνεργάτης του Ντούτσε στη Γερμανία
και μαζί με την ανοχή της Κοινωνίας
των Εθνών θα έθεταν σε νέες περιπέτειες
την Ευρώπη και τον κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, πρωθυπουργός την περίοδο
1928-1932, είχε αφουγκραστεί την επιθετικότητα του φασιστικού καθεστώτος.
Ο Ντούτσε είχε κάνει σαφείς τις πρόθέσεις του απέναντι στην Ελλάδα με την
αιφνίδια επίθεση και κατάληψη της ανοχύρωτης Κέρκυρας, τον Σεπτέμβριο του
1923. Στο πλαίσιο της φιλειρηνικής τακτικής με τους γείτονες, η Ελλάδα είχε
συνάψει το 1929 σύμφωνο φιλίας με
την Ιταλία και ο τύπος της εποχής κα-

Τα γερμανικά βομβαρδιστικά πετούν πάνω από την Ακρόπολη. Η αντίσταση
των Ελλήνων, που δημιούργησε το περίφημο «Ελληνικό θαύμα», βρίσκεται
προς το τέλος της. Η γερμανική υπεροπλία είναι ασύγκριτη. [4]

Aπό συνάντηση του Βενιζέλου
με τον Μουσολίνι.

τέγραφε τις εγκάρδιες συναντήσεις των
Βενιζέλου και Μουσολίνι στη Ρώμη, ενώ
ο ίδιος ο Μουσολίνι αρθρογραφούσε
εβδομαδιαίως για την εφημερίδα “Ελεύθερον Βήμα”. Οι διάδοχοι του Βενιζέλου
στην εξουσία δε φρόντισαν να ανανεώσουν τη φιλία με την Ιταλία, αν και οι
τακτικές του Μουσολίνι σε διεθνές επίπεδο αλλά και εσωτερικά, καθιστούσαν
πλέον την προοπτική αυτή ανέφικτη.

Τα ελληνικά αντιαεροπορικά περιμένουν γερμανική επίθεση. Παρά τον ανεπαρκή
εξοπλισμό, η ελληνική αεράμυνα αντεπεκρίθη με αρκετή επιτυχία στους
αεροπορικούς αιφνιδιασμούς. [4]

ΠΗΓΕΣ
1. S. Berstein, Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ο αιώνα, μτφρ.
Η. Στοίκου, Σ. Βόικου, εκδ. «Ποιότητα- Hachette»,
Αθήνα, 2002.
2. B. Mussolini, La dotrine du fascisme, 1930.
3. Il popolo d’ Italia, 29.12.1921, παρατίθεται στο
R.Paris, Les origines du fascisme, Paris, Flammarion, 1968.
4. Ουίνστον Τσώρτσιλ, Β’ Παγκόσμιος πόλεμος,
τόμ. 1ος, σελ. 61, 136-137.
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Θ ΡΑ Κ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

Ο Ήλιος, η Σελήνη και η αρχαία «μαγική» προφυλακτική προσευχή
από τη Θράκη, που «πέρασε» στο «Πιστεύω» των χριστιανών…
Επιμέλεια: Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
την ιστοσελίδα «Αρχείο Πολιτισμού», ανέβηκε μία πολύ
ενδιαφέρουσα δημοσίευση στις 9.12.2019 που αφορά
στη Θράκη, και συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακάλυψη
στη Αίνο μιας ανάγλυφης εικόνας επάνω σε ένα μενταγιόν
(του 1ου-3ου μ.X. αιώνα), το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την ιστορία της περιοχής μας. Από την ερμηνεία του περιεχομένου της επιγραφής που υπάρχει κάτω
από την ανάγλυφη εικόνα του μενταγιόν, προκύπτουν πολύ
ενδιαφέροντα στοιχεία σύνδεσης της θρησκείας των Θρακών με τον Χριστιανισμό. Παρακάτω παραθέτουμε στοιχεία
από τη δημοσίευση αυτή.
Mια ανάγλυφη εικόνα (και όχι προτομή) του Ηλίου και
της Σελήνης εικονίζεται σε ένα «μενταγιόν», του 1ου -3ου
αιώνα μ.Χ. αιώνα, που βρέθηκε στην Αίνο της Θράκης (κατάλογος At. Mastrocinque).

Σ

Το μενταγιόν αυτό είναι φιλοτεχνημένο σε χαλκηδόνιο
λίθο, λευκό, με βαθυκόκκινα ελληνικά γράμματα και έχει
διαστάσεις 2,1 x 2,45 x 0,45 εκατ.
Από τη μια πλευρά του μενταγιόν, στα αριστερά, απεικονίζεται η Σελήνη, σε προφίλ προς τα δεξιά, με την ημισέληνο πάνω από το κεφάλι της. Στα δεξιά της Σελήνης,
αποτυπώνεται ο Ήλιος, με 7 ακτίνες πίσω από το κεφάλι
του (σαν φτερά Ινδιάνου!), με προφίλ προς τα αριστερά,
δηλαδή τα δύο πρόσωπα (Σελήνη και Ήλιος είναι αντικριστά). Ανάμεσα στη σελήνη και στον ήλιο υπάρχει ένα αστέρι
με 6 ακτίνες προς την πλευρά της Σελήνης και ένα άλλο
αστέρι με 8 ακτίνες προς την πλευρά του Ήλιου.
Ως γνωστόν στην αρχαιότητα το δίδυμο Ήλιου-Σελήνης,
είχε θεοποιηθεί και ταυτίζεται με το δίδυμο ΑπόλλωνοςΑρτέμιδος.
Από κάτω από τις δύο προαναφερόμενες μορφές ξεκινά
μια επιγραφή, που συνεχίζεται και στη β΄ όψη του μενταγιόν.
Η επιγραφή αυτή (στα ελληνικά πάντα) είναι κατά τον
συγγραφέα του άρθρου μια "μαγική" επωδός, προφυλακτική, ένα ξόρκι.
ΟΔΕCΠΟΤΕVWΝΟΡΑΤΟΙCΚΑΙΑΟΡΑΤΟΙCΕΙCΘΕΕΝΟVΡΑ-

ΝΟΙCΟWΝΚΑΙΠΡΟWΝΟΠΑΝΤWΝΚΤΙΣWΝΟΠΑCΙΜΕCOVΡΑΝWΝ
Η πιθανότερη απόδοση της επιγραφής είναι:
Ο ΔΕΣΠΟΤΕΥΩΝ ΟΡΑΤΟΙΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΙΣ [1] ΕΙΣ ΘΕΕΝ
ΟΥΡΑΝΟΙΣ Ο ΩΝ [2] ΚΑΙ ΠΡΟΩΝ [3] Ο ΠΑΝΤΩΝ ΚΤΙΣΩΝ
[4] Ο ΠΑΣΙ ΜΕΣΟΥΡΑΝΩΝ
Περιέχει φράσεις και ιδιότητες που αποδίδονται τον 1ο αιώνα μ.Χ. στον Ήλιο και μετά «πέρασαν» στον Θεό των χριστιανών… Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Θράκη
προηγείτο στη σύλληψη και ταυτοποίηση της θρησκείας
όλων των άλλων περιοχών του πλανήτη. Γι’ αυτό άλλωστε
τραγουδούσε ο μέγας Βιζυηνός, Θρακιώτης στην καταγωγή
και γνώστης της πανάρχαιας ιστορίας της.
Από την Θράκη, βρε παιδιά,
κι από την Πιερία [5]
γεννήθηκε η Θρησκεία…
Αυτό το μοναδικό εύρημα, ο Flury-Herard το «δώρισε»
(σαν να του… ανήκε) στις 13.3.1899 στην BNF των Παρισίων! (αρ. inv.58.2244B και reg.M.2788).
Έτσι κάποιοι εξαφάνισαν τα ορατά και τα αόρατα του
ελληνικού (και Θρακικού) πολιτισμού...
Κάποιες διευκρινίσεις επί της ανωτέρω επιγραφής με
τους σχετικούς συμβολισμούς.
[1] «ΟΡΑΤΟΙΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΙΣ»: ορατών τε πάντων και
αοράτων.
Η φράση αυτή αναφέρεται ως βασική πρόταση στο
Σύμβολον της Χριστιανικής πίστης, το οποίο συνετάχθη
πολλά χρόνια μετά τον 1ο αιώνα μ.Χ. βεβαίως…
[2] Ως «ΩΝ» αργότερα στη Χριστιανική πίστη ελογίσθη
η ανώτερη οντότητά της, δηλαδή ο Χριστός («εγώ ειμί ο
Ων»), δηλαδή ο Ήλιος («σε προσκυνείν τον Ήλιον της δικαιοσύνης»… «Της δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ» που αναφέρει
ο Οδυσσέας Ελύτης).
[3] Οι Έλληνες πίστευαν ότι αυτός ο κόσμος, κι ο Θεός
του, δεν είναι, αλλά ήταν και θα είναι πάντα.
[4] Η κτίση «των κτισών». Πιστεύει πως υπάρχουν πολλές κτίσεις. Ο Θεός στην χριστιανική πίστη είναι και κτίστης
των πάντων.
[5] Ο Βιζυηνός Εννοεί την Πιερία της Θράκης , μέχρι την
οποία επεκτείνονταν η Θράκη στην αρχαιότητα.
ΠΗΓΕΣ:
1. Mastrocinque Attilio «Les intailles magiques du département des
Monnaies, médailles et antiques» / «Μαγικά, του Τμήματος Νομισμάτων, Μεταλλίων και Αρχαιοτήτων», Bibliothèque nationale de France,
Παρίσιοι, 2014, σελ.149, αρ. 396.
2. Delatte Armand - Derchain, Philippe «Les intailles magiques grécoégyptiennes» / «Ελληνο-Αιγυπτιακά μαγικά», Bibliothèque nationale,
Cabinet des Médailles et Antiques, Παρίσιοι, 1964, αρ. 381.
3. Λεκάκης Γ. «Τάματα και αναθήματα».
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μια περιγραφή των Πομάκων, σε εφημερίδα
των Αθηνών, του 1878
Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
Το καλοκαίρι του 1878 ήταν κρίσιμο για ολόκληρη τη Θράκη, αλλά και για τους Πομάκους ιδιαίτερα. Είχαν νικήσει οι Ρώσοι στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο που είχε αρχίσει
το 1877 και επέβαλαν στους Τούρκους δυσμενείς όρους με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Οι όροι όμως ήταν δυσμενέστατοι και για τους Έλληνες της Θράκης, γιατί οι
Ρώσοι, παρέδωσαν τη Θράκη και τη Μακεδονία στους Βουλγάρους, δημιουργώντας τη
"Μεγάλη Βουλγαρία". Τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ανέτρεψε το συνέδριο του Βερολίνου. Μέχρις ότου ομαλοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση, οι Πομάκοι έζησαν δύσκολες στιγμές.
Όταν οι Ρώσοι διέβησαν τη στενωπό της Πλέβνας
και κατέβαιναν νοτιότερα, πολλοί Τούρκοι, ενόψει της
προσέγγισης των Ρωσικών στρατευμάτων, θέλοντας
να αποφύγουν την εκδικητικότητα των Βουλγάρων,
όσοι μάλιστα δεν μπόρεσαν να καταφύγουν στην Κωνσταντινούπολη επειδή κόπηκε η σιδηροδρομική επικοινωνία, ανέβηκαν στα απρόσιτα ορεινά χωριά της Ροδόπης. Εκεί Πομάκοι, ξεσπιτωμένοι Τούρκοι και λιποτάκτες,
δημιούργησαν ένα ενιαίο μέτωπο κατά των Ρώσων και
των Βουλγάρων. Η πρώτη κίνηση που έκαναν ήταν να
κλείσουν τις διαβάσεις προς την ορεινή Ροδόπη. Αρχικά,
οι αρχές κατοχής δεν έδωσαν καμιά σημασία. Όταν
υπεγράφη η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, οι Τούρκοι
πίστεψαν στις διαβεβαιώσεις των Ρώσων ότι δεν κινδυνεύουν, δέχθηκαν τις αρχές κατοχής και μάλιστα αφοπλίσθηκαν. Όταν όμως απομακρύνθηκαν οι Ρώσοι βάσει
των αποφάσεων του συνεδρίου του Βερολίνου, άρχισαν
οι επιθέσεις των Βουλγάρων. Μόλις έμαθαν όσοι βρίσκονταν ψηλά στα ορεινά τι έπαθαν οι Τούρκοι που δήλωσαν υποταγή, αμέσως αποφάσισαν να αντισταθούν

με κάθε μέσον. Έκλεισαν πάλι τις διαβάσεις και τις στενωπούς της Ροδόπης και απαντούσαν με πυρά, όταν
οι Ρώσοι προσπαθούσαν να περάσουν από τις εμπροσθοφυλακές τους, που πρέπει να εκτείνονταν σε μέτωπο
80 χιλμ. Στη Δράμα μάλιστα, σε μυστικές συγκεντρώσεις,
διακήρυξαν από τις 7 Μαρτίου, «πως προτιμώσι να τεθώσιν υπό το σκήπτρον του βασιλέως των Ελλήνων και
μείνωσιν ευχαρίστως εις τας εστίας των, παρά υπό τον
Βούλγαρο Ηγεμόνα...».

Το λιμάνι του Πόρτο Λάγους. Εδώ κατέφθασε ατμοπλοϊκώς
η διεθνής εξεταστική επιτροπή.

Πομάκοι του χωριού Χλόη Ροδόπης, σε φωτογραφία
του 1960 περίπου.

Η εξέγερση των επαναστατών της Ροδόπης έγινε
θέμα στον ελληνικό, αλλά και στον ευρωπαϊκό Τύπο.
Οι «Τάιμς» του Λονδίνου έγραφαν:
«… Η εν Ροδόπη στάσις επιταχύνει την ελληνοτουρκικήν
συμπάθειαν. Οι πλείστοι των αγωνιζομένων είναι ουχί
Πομάκοι μογγόλοι, αλλ’ εξισλαμισθέντες Έλληνες, της
καυκασίας φυλής, αείποτε μνήμονες της ελληνικής
αυτών καταγωγής».
Ο Ιούνιος του 1878 βρήκε τους Πομάκους να συνεχίζουν ακατάβλητοι την εξέγερσή τους.
Τον Ιούλιο, κατέφθασε στο Πόρτο Λάγος με το αγγλικό
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ατμόπλοιο «Αντιλόπη» και προωθήθηκε στην Ξάνθη
και στην Κομοτηνή, μια διεθνής εξεταστική επιτροπή,
που την αποτελούσαν εκπρόσωποι: της Αγγλίας, ο γενικός πρόξενος και δικαστής Φάουσετ, της Γαλλίας ο
πρόξενος Σαλέ, της Γερμανίας ο υποπρόξενος Μύλερ,
της Ρωσίας ο γραμματέας προξενείου Βασίλ, της Αυστρίας ο στρατιωτικός ακόλουθος Ράβ, της Ιταλίας, ο
δεύτερος γραμματέας της πρεσβείας Γκρατσιάνι και
της Τουρκίας ο άλλοτε νομάρχης Ιωαννίνων Νεσάτ πασάς. Όλοι οι Ευρωπαίοι ήταν διπλωμάτες από τις αντίστοιχες πρεσβείες της Κωνσταντινούπολης. Μόνο ο
Ραβ διορίστηκε απευθείας από το Βερολίνο.
Η επιτροπή διαπίστωσε τα εγκλήματα Ρώσων και
Βουλγάρων, αλλά ουσιαστικές συνέπειες δεν υπήρξαν...
Οι επαναστατημένοι Πομάκοι ίδρυσαν τότε ανεξάρτητη και αυτόνομη δημοκρατία από 21 χωριά, που διατηρήθηκε έως την ένωση της Ανατολικής Ρωμυλίας με
τη Βουλγαρία (1886).
Οι Αθηναίοι μαθαίνουν για τους Πομάκους...
Η εφημερίδα "Ώρα" της Αθήνας, δημοσίευσε στις 10
Ιουλίου 1878 μια ενδιαφέρουσα περιγραφή για τους
Πομάκους της Ροδόπης, την οποία παραθέτω αυτούσια.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Στο κείμενο αυτό, που μεταφέρθηκε αυτούσιο από την
εφημερίδα ΩΡΑ των Αθηνών, υπάρχουν ορισμένα τυπογραφικά λάθη. Για το λόγο αυτό, να διαβασθούν ορθά οι
λέξεις:
- Καξά σε Καζά
- Πησαλτών σε Βησαλτών
- Η εφημερίδα, προφανώς ακολουθεί τον παλαιό κανόνα
γραμματικής που έλεγε πως όταν η λήγουσα είναι βραχεία,
ο τόνος μπαίνει στην προπαραλήγουσα. Γι' αυτό γράφει
Πόμακος, ενώ σήμερα λέμε και γράφουμε Πομάκος.
- Ο Στέφανος Βυζάντιος ήταν Έλληνας συγγραφέας που
έζησε στα τέλη του 5ου αιώνα μ.Χ. Συνέγραψε το γεωγραφικό λεξικό με τον τίτλο "Εθνικά".
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Ο Ι Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι Θ ΡΑ Κ Ε Σ

Πίστη θρακικών φύλων στην αθανασία της ψυχής
Γράφει η Λαμπρινή Πρεπούδη, φιλόλογος
Η γράφουσα, συνεχίζοντας την έρευνά της για τις δοξασίες των αρχαίων Θρακών και τον
πολιτισμό τους, επεσήμανε τις παρακάτω πληροφορίες, σχετικές με την πίστη τους στην αθανασία
της ψυχής, τις οποίες και παραθέτουμε.
ι Θράκες πίστευαν στην αθανασία, γι’ αυτό
έκτιζαν τύμβους1 και τελούσαν επιταφίους
αγώνες. Η περιφρόνηση προς τον θάνατο ήταν ένα
από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους. Με αυτήν
συνδέεται και η γενναιότητα την οποία επεδείκνυαν
στους πολέμους. [1]
Ο Πομπώνιος Μέλας ( Β 18-20), συγγραφέας των
Λατίνων, λέγει ότι η περιφρόνησις αυτής της ζωής
οφείλεται σε διάφορες δοξασίες. Άλλοι μεν φρονούν
ότι οι ψυχές των νεκρών θα ξαναζήσουν (alii redituras
putant animas), άλλοι δε ότι και αν δεν ξαναζήσουν,
δε θα εκμηδενιστούν (alli etsi redeant non exctinqui
tamen). Μεταβαίνουν σε καλύτερη ζωή (sed ad beatiora
transpire) και άλλοι τέλος ότι αποθνήσκουν πράγματι,
αλλά ότι ο θανάτος είναι προτιμότερος της ζωής (alii
emori quiden, sed id melius esse suam vivere). [2]
O γνωστός ιατροφιλόσοφος Αχιλλέας Σαμοθράκης
παρατηρεί τα εξής:
Τους βασιλείς οι Θράκες έθαβαν εντός τάφων επί
των οποίων έρριχνον αρκετό χώμα, εις τρόπον ώστε
να σχηματίζεται λόφος αρκετά υψηλός. Τέτοιοι τάφοι

Ο

σώζονται πολυάριθμοι ιδίως στη Βόρειο Θράκη με
το όνομα τύμβοι (τούμπες) ή λατινιστί Tumuli.1
Οι γενόμενες ανασκαφές κατά τα τελευταία έτη
έφεραν στο φως διάφορα κτερίσματα, σκελετούς
κ.ά., όπως πληροφορεί ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της
Ιστορίας (V,8). Από τους αρχαίους συγγραφείς ο
Πλίνιος σημειώνει την ύπαρξη του τύμβου (Tumulum) του Πολυδώρου, πλησίον της Αίνου. [4]
Πολλές φορές επί της κορυφής του τύμβου εφίστατο αναθηματική επιτύμβια στήλη. Ο Τύμβος με
την όρθια στήλη αποτελούσε ένδειξη τιμής στη μνήμη
των νεκρών.
Επιτάφια μνημεία φέρουν επιγραφές με επιγράμματα και αποτελούν τεκμήρια της λατρείας προς
τους προσφιλείς νεκρούς.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΥΣΩΝ
Φύλα θρησκευόμενα
Στον χώρο της Θράκης δημιουργήθηκε το κύτταρο
του μονοθεϊσμού. Οι μύστες Ορφέας και ο αδελφός
του Αίνος (1300 π.Χ.) δίδαξαν το «αέναον ον» και την
«αθανασία της ψυχής».
Υπήρχαν φύλα θρησκευόμενα, όπως
υπήρχαν πολεμικοί Θράκες και φύλα
ληστρικά. Τα θρησκευόμενα φύλα επίστευαν στην αθανασία της ψυχής και
την οφειλή τελείωσης του ανθρώπου
(απαθανατίζοντες).
Πηγή και ρίζα των εθίμων η θρησκεία.
Ανάλογα και συναφή με τις θρησκευτικές
αντιλήψεις των Θρακών είναι τα ταφικά
έθιμά τους.
Ο Hρόδοτος αναφέρει ότι οι Θράκες
έχουν διάφορα ονόματα, ανάλογα με

1. Η λέξη παράγεται εκ του τύφω, καίω βαθμηδόν [Ησύχιος], δηλαδή το μέρος όπου γινόταν η καύση του νεκρού σώματος και έπειτα
εσωρεύοντο πάνω σ’ αυτό χώμα και λίθοι. Σύμφωνα με την αρχαιότατη συνήθεια στην Ελλάδα και στη Μ. Ασία. «Τύμβον ποιείν» ή
«τύμβον χειν»: αντιστοιχούν προς το θάπτειν. Τέτοιος τύμβος είναι ο τύμβος ή σωρός των πεσόντων στον Μαραθώνα.
Πολλές φορές στηνόταν και στήλη επάνω στον τύμβο. [6]
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τον τόπο στον οποίο κατοικούν,
αλλά όλοι τους έχουν «κατά πάντα παραπλήσια έθιμα» εκτός από
τους Γέτες, τους Τραυσούς και
εκείνους που κατοικούν στα βόρεια των Κρηστωναίων.
Τους Τραυσούς, έθνος θρακικό
κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, «οικούντες πέραν του Ίστρου»
(Δούναβης), οι Έλληνες ονομάζουν Αγαθύρσους. Επίσης, και
κατά τον Σουίδα και Ησύχιο οι
Τραυσοί ήταν έθνος Σκυθικό.
Ο Ηρόδοτος παρέχει ειδήσεις
περί των ηθών των Αγαθύρσων,
τους οποίους διακρίνει από τους
Τραυσούς. Επειδή οι Αγάθυρσοι
έχουν κάποια θρακικά θέσμια,
τους κατατάσσει μεταξύ των ΣκυΟι Ελληνικές αποικίες και τα σημαντικότερα Θρακικά φύλα κάτω από τον Αίμο
θών, τους δε Τραυσούς παραδέιδέα της αθανασίας της ψυχής αλλά είναι ασυμβίβαστο
χεται μάλλον ως Θράκες, διότι «τα μεν άλλα πάντα
με την ομηρική και κλασική αντίληψη περί θανάτου
κατά ταύτα τοις άλλοισι Θρήιξιν επιτελέουσι».
και ζωής των άλλων Ελλήνων. Ίσως αποτελεί αντι«Τραυσοί δε τα μεν άλλα πάντα κατά ταύτα τοίσι άλστροφή της ελληνικής ρεαλιστικής αντίληψης στην
λοισι Θρήιξι έπιτελέουσι, κατά δε τον γενόμενόν σφι
ενδοκοσμική αισιοδοξία των Ελλήνων, στην οποία
και απογενόμενον ποιεύσι τοιάδε, τον μεν γενόμενον
αντιτάσσεται η αισιοδοξία της επέκεινα ζωής των
περιιζόμενοι οι προσήκοντες ολοφύρονται..., όσα μιν
Θρακών και συνδέεται με την πίστη στην αθανασία
δει επεί τε εγένετο αναπλήσαι κακά, ανηγεόμενοι τα
της ψυχής.
ανθρωπήια πάντα πάθεα, τον δε απογενόμενον παίζοντές τε και ηδόμενοι γη κρύπτουσι, επιλέγοντες
όσων κακών εξαπαλλαχθείς έστι εν πάση ευδαιμονίη».
Βιβλιογραφία
[5] [8]
1. Ιωάννης Μ. Ζαμπάρτας, Η θράκη των Ελλήνων
Οι Τραυσοί, λαός θρακικός, αναφέρεται από τον
θρηικών, Κεφ. Θρησκεία - Αθανασία
Ηρόδοτο για το ιδιόμορφο έθιμο.
2. Pompon. Mela, σελ. 624 Εκδ. Nisard, Παρίσιοι 1875
(από Κων. Κουρτίδη «Ιστορία της Θράκης»)
Απόδοση στην Νέα Ελληνική:
3. Αχιλλέως Θ. Σαμοθράκη, Λεξικόν Ιστορικόν και ΓεΟι Τραυσοί έχουν όλα τα έθιμά τους όμοια με τους
ωγραφικόν, Κεφ. Ήθη και Έθιμα
άλλους Θράκες. Όταν όμως γεννιέται ή πεθαίνει ο
4. Plin. Natur. Histor. IV, 43
άνθρωπος κάνουν το εξής: οι συγγενείς κάθονται
5. Ηροδότου Βιβλ. Ε κεφ.3, Δ κεφ.4, Ε κεφ.3-5
ολόγυρα και τον μοιρολογούν αναλογιζόμενοι τα βά6. Πέτρου Α. Γεωργάντζη, Αρχαίοι και Σύγχρονοι
σανα που μέλλεται να τραβήξει, μια που ήρθε στη
Θράκες, Κεφ. Θέσμια ή Έθιμα Αρχαίων Θρακών
ζωή, και απαριθμούν όλα τα ανθρώπινα πάθη, ενώ
7. Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μααυτόν που πέθανε τον θάβουν στη γη με αστεία και
κεδονίας - Θράκης [Εισαγωγή - Βασιλική Παπούλια]
με χαρές και απαριθμούν τα πόσα κακά γλίτωσε και
8. Δημήτρης Δ. Καρακούσης, Θράκη, Τουριστικός
είναι τώρα ευτυχισμένος.
Ιστορικός Αρχαιολογικός οδηγός
Το παράδοξο και ασυνήθιστο έθιμο των Tραυσών
9. Κ. Μ. Αποστολίδης, Θρακικά, τόμος «Περί των
Θρακών, όπως φαίνεται, δεν είναι άσχετο προς την
θρακικών φύλων»
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στήλη βιβλίων
Κ

υκλοφόρησε πρόσφατα το νέο βιβλίο του συμπολίτη
συγγραφέα και συνεργάτη του περιοδικού μας Θόδωρου
Ορδουμποζάνη με τίτλο «Η Αλεξανδρούπολη των εικαστικών». Πρόκειται για ένα βιβλίο σε πολυτελή έκδοση που
προσφέρει στους αναγνώστες πλουσιοπάροχα χρώματα,
αρώματα και συναισθήματα σε ένα ταξίδι στην ιστορία της
Αλεξανδρούπολης με ξεναγούς ζωγράφους, χαράκτες, σκιτσογράφους, φωτογράφους, αρχιτέκτονες, λογοτέχνες, ποιητές και στιχουργούς, μαζί με παλιές
ιστορίες και φωτογραφίες της πόλης.
Όπως λέει και ο συγγραφέας το βιβλίο αυτό το έγραψε, για να μπορέσουμε όλοι μας να διαπιστώσουμε πώς
είδαν και πώς αποτύπωσαν όλοι οι παραπάνω από τη σκοπιά τους και με την
τέχνη τους τις όποιες ομορφιές της
πόλης μας, τους ανθρώπους της, τις
δραστηριότητές τους, το χρώμα της,
τα κτήριά της, τις γειτονιές της, τη θάλασσά της, την ιστορία της, πώς γεύτηκαν το άρωμά της και πώς αποτύπωσαν καλλιτεχνικά με
χρώματα και λέξεις τις εντυπώσεις τους. Και αναφέρεται βέβαια, εκτός από τους μύστες των εικαστικών τεχνών (ζωγράφους, χαράκτες, γλύπτες, σκιτσογράφους, φωτογράφους
και αρχιτέκτονες), και σε ντόπιους ποιητές και λογοτέχνες,
που τους συντροφεύουν σε αυτό το ταξίδι. Πρόκειται για
μια σπουδαία δουλειά του συγγραφέα, σε ένα συλλεκτικό
βιβλίο, που προορίζεται να κοσμεί τις βιβλιοθήκες των συμπολιτών του.
Για το νέο βιβλίο του συγγραφέα Θόδωρου Ορδουμποζάνη,
έχουν γράψει:
Ο καταξιωμένος συμπατριώτης
μας γελοιογράφος-σκιτσογράφος
Γρηγόρης Γεωργίου:
Όλοι εμείς, που ζήσαμε ή απλώς
περάσαμε απ’ αυτή την πόλη, που
νιώθουμε δεμένοι συναισθηματικά
μαζί της, που κλέβουμε στιγμές για
να περπατήσουμε στους γνωστούς
δρόμους της και στις παλιές γειτονιές της και προσπαθούμε να κρατήσουμε στη μνήμη μας
στιγμές, εικόνες, πρόσωπα, δεν περιμέναμε πως κάποιος
από μας θα είχε τη θέληση και τον τρόπο να πραγματοποιήσει
αυτό το όραμα. Ο Θόδωρος απέδειξε έμπρακτα πως είναι ο
εραστής αυτής της πόλης, που κατάφερε για χάρη μας και
για λογαριασμό μας να συγκεντρώσει εικόνες, μορφές, ιστορίες και να μας τα προσφέρει κέρασμα στα συναισθήματά
μας. Μετά το “Προκτήτωρ πόλις” και το “Ίστορικό Ημερολόγιο 2018” ήλθε η ώρα να συγκεντρώσει και έργα, που δέθηκαν μ’ αυτή την πόλη μέσα σε στιγμές προσφοράς πολιτισμού.
Το τελευταίο τούτο πνευματικό παιδί του ο Θόδωρος Ορδουμποζάνης απέφυγε να το ονομάσει «Οι εικαστικοί της
Αλεξανδρούπολης». Επέλεξε με προσοχή και φροντίδα τον
τίτλο «Η Αλεξανδρούπολη των εικαστικών», γιατί και πάλι

Επιμέλεια: Aλεξάνδρα Μπoτονάκη

στόχος του είναι να πρωταγωνιστούν η πόλη μας, οι δρόμοι
της, οι γειτονιές της, οι άνθρωποί της, τα σπίτια της, όπως
τα είδαν και τα απεικόνισαν στο έργο τους οι καλλιτέχνες
που την αγάπησαν.
Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να περισωθούν
στιγμές και μνήμες της πόλης μέσα από τη δουλειά καλλιτεχνών, που μεγάλωσαν σ’ αυτήν, πέρασαν απ’ αυτήν, την γνώρισαν και την αγάπησαν είναι σίγουρο πως δε θα ήταν τόσο
αξιόλογο, αν ο Θόδωρος δεν είχε τη
συμπαράσταση και την δημιουργική
βοήθεια κάποιων συνεργατών του, με
πρώτη τη Φωτεινή Σκαρλακίδου, στην
οπoία χρεώνεται και η επιμέλεια αυτής
της τόσο καλαίσθητης και μοναδικής
έκδοσης. Σπάνια συναντά κανείς τέτοια
ποιότητα λευκώματος εικαστικών έργων με τόσο μελετημένο τρόπο παρουσίασης και έτσι σοφά μοιρασμένο υλικό
ανάμεσα σε έργα εικαστικών και σε εικόνες από τη ζωή.
Πάντα, ως γελοιογράφο, με παρηγορούσε η άποψη ότι η
γελοιογραφία είναι, έστω και παραγνωρισμένη, κόρη της ζωγραφικής. Δεν μπορούσα όμως να φαντασθώ –αισθάνομαι
ιδιαίτερα κολακευμένος και θεωρώ πολύ μεγάλη την τιμή
που μου έκανε ο αγαπητός μου φίλος– ότι θα έχει συμπεριλάβει ανάμεσα στα τόσα μεγάλα ονόματα των καλλιτεχνών,
που κοσμούν με τα έργα τους αυτό το βιβλίο, και το όνομα
ενός γελοιογράφου.
Ο βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών Θρακιώτης ποιητής
Βαγγέλης Χρόνης, σε σχετική επιστολή του προς τον συγγραφέα
αναφέρει:
Αγαπητέ μου Θόδωρε Ορδουμποζάνη,
Θερμά συγχαρητήρια για το νέο σου βιβλίο “Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ” που είχες την καλοσύνη να
μου στείλεις με την ζεστή αφιέρωση.
Υπέροχη η σκέψη σου να συγκεντρώσεις ντόπιους δημιουργούς ζωγράφους και να τους παρουσιάσεις με τόση ευαισθησία μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα.
Αυτό το βιβλίο - μελέτη είναι ένα χάρμα οφθαλμών να το
ξεφυλλίζεις και ευφραίνεσαι από τις έγχρωμες σελίδες του
που πλημμυρίζουν από χρώματα και ποίηση.
Εξαιρετική η ιδέα σου να συμπεριλάβεις στην έκδοση και
ποιήματα, μια και η ποίηση με τη ζωγραφική έχουν πολλά
κοινά ως συγγενείς τέχνες.
Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω για την σκέψη σου να
συμπεριλάβεις και δικά μου ποιήματα στην έκδοση αυτή. Με
τιμάς ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
Εύχομαι να είσαι πάντα γερός, δημιουργικός και οι σκέψεις σου για ένα επόμενο βιβλίο να πραγματοποιηθούν στο
εγγύς μέλλον.
Και πάλι θερμά συγχαρητήρια για την συμβολή σου στον
πολιτισμό της χώρας μας.
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Ο συμπατριώτης μας συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης σημειώνει:
Είναι κάτι πολύ περισσότερο
από ένα λεύκωμα. Αποτυπώνει τη
νοσταλγία μας, ως ένα σημείο αθεράπευτη, για τον χρόνο που περιέχει τα ίχνη που αφήσαμε, έστω
αχνά στην πόλη αυτή.
Γνώρισα ζωγράφους που δεν
ήξερα –τους πιο πολλούς– και συνάντησα φίλους με ξεχωριστή ευαισθησία στο χρώμα, στο
σχέδιο και από όλα στη διάθεση να περιφρουρήσουν τα ημιτόνια μιας νεότητας πέρα από ηλικιακούς προσδιορισμούς.
Μπράβο Θόδωρε και εις άλλα με υγεία.

Τέλος, η επιμελήτρια του άρθρου ευχαριστεί ιδιαίτερα τον
ευγενικό και συγχρόνως ακαταπόνητο Θόδωρο Ορδουμποζάνη, που της έκανε την απρόσμενη τιμή να την περιλάβει
στους... εικαστικούς της Αλεξανδρούπολης.
Ευχαριστώ θερμά.
Παράλληλα συγχαίρω και τη
Φωτεινή Σκαρλακίδου, βιβλιοπωλείο «Ελευθερουδάκη» για
την εκπληκτική παρουσίαση των έργων, ως επίσης και τον
εκδοτικό οίκο Blueowl, Αλεξανδρούπολη, που ανέλαβε την
όλη διαδικασία της έκδοσης.

Α. Μ.

Ε Π Ι Σ ΤΟΛ Ε Σ
Γράφει μια εκπαιδευτικός

Παραθέτουμε μία επιστολή ενός μαθητή της δεκαετίας του 1970, επιστήμονοςοδοντιάτρου σήμερα, προς μια καθηγήτρια, που καταδεικνύει την αναγνώρισή του
στην προσφορά του εκπαιδευτικού.
Σεβαστή μου καθηγήτρια των Ελληνικών
Aυτό το τόσο κοινότοπο «τῷ διδασκάλῳ τό εὖ ζῆν»
είναι ταυτόχρονα τόσο πραγματικό, όσο ενδεχομένως
η ίδια η ύπαρξή μας. Είμαστε οι δάσκαλοι που είχαμε.
Αυτό το συναίσθημα με κατέχει και μακαρίζω τη
Θεία Οικονομία –πού αλλού να το αποδώσω;– που
στα μαθητικά μου χρόνια μού έτυχαν δάσκαλοι και
μάλιστα των Ελληνικών, όπως η ελλογιμότητά σας,
που πότισαν τα κατάξερα σωθικά μας με τα ζώντα
ύδατα της γνώσης αλλά και της ηθικής ενελευθερίας.
Εμείς ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού, σε μια τελείως αγνοημένη, φτωχική αλλά διψασμένη για γνώση
περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής, δεχθήκαμε με ευγνωμοσύνη τη διακονία της παρουσίας σας, της φροντίδας σας, της αγάπης σας, πολύ πέραν αποστειρωμένου υπηρεσιακού καθήκοντος.
Πόσο νοσταλγώ την εποχή εκείνη, που το Σχολείο
ήταν το δεύτερο σπίτι μας και οι καθηγητές μας, σαν
άλλοι γονείς μας, μας έτρεφαν πνευματικά. Τότε που
τα υλικά αγαθά ήταν λίγα αλλά τα αισθήματα και οι
σχέσεις πλουσιότερες και ανιδιοτελείς.
Μία από τις πιο στενόχωρες στιγμές είναι εκείνες,
όταν τον Σεπτέμβριο, μετά την αποφοίτηση από το
εξατάξιο τότε Γυμνάσιο της πόλης μου, είδα τους μαθητές να πορεύονται για το Σχολείο κι εγώ δεν μπορούσα πλέον να βρεθώ πάλι στο ευλογημένο αυτό
καταγώγιο της γνώσης (γιατί ήταν ερειπωμένο σχεδόν
το κτήριο) με τους συμμαθητές και τους δασκάλους
μου και αντιλήφθηκα πως τελείωσε η εποχή της

αθωότητας... Με εσάς, ιδιαιτέρως, στην έδρα ένιωθα
ένα αίσθημα ασφαλείας και πίστης στις δυνάμεις
μου.
Γνώρισα τα Ελληνικά γράμματα από την προκάτοχό σας αλλά τα αγάπησα με τη δική σας έλευση.
Ακόμα και η φυσική σας παρουσία έδειχνε μια προσωπικότητα που τιμά το λειτούργημά της, τους μαθητές της, τον χώρο...
Πάντα περιποιημένη και ενδυματολογικά προσεγμένη, όπως αρμόζει σε μια λειτουργό της Παιδείας, η
οποία σέβεται την αποστολή που της ανέθεσε η Πολιτεία αλλά και αποτελεί παράδειγμα, για να βρουν
οι μαθητές της τον δικό τους δρόμο, που θα ακολουθήσουν στη ζωή.
Πόση η χαρά μου για την τηλεφωνική συνομιλία
που είχαμε και σας άκουσα δυνατή και ευδιάθετη!
Μπορεί να έχουμε χαθεί όλα αυτά τα χρόνια με τη
μορφή της φυσικής παρουσίας· όμως η ψυχή μου, η
δική μου και των άλλων συμμαθητών μου διακρατεί
φρέσκους τους πνευματικούς χυμούς που μας ποτίσατε και μας θωράκισαν να αντιμετωπίζουμε τους
ανέμους της βιοτικής θάλασσας.
Σας σεβόμαστε, σας θαυμάζουμε, σας αγαπάμε,
σας τιμούμε, σας ευγνωμονούμε.
Νομίζω όμως να σταματήσω· όχι γιατί δεν έχω να
γράψω άλλα για την καθηγήτριά μου, αλλά γιατί μάλλον δεν μου επιτρέπουν τα δάκρυα...
ως ευγνώμων μαθητής σας
Ντίνος Αγραφιώτης
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Παρουσίαση του βιβλίου “Νίκος Σκαλκώτας”
Επίσημη δισκογραφία (1929-2019)" του Θωμά Ταμβάκου
από τη Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης
Γράφει ο Αθανάσιος Τρικούπης
κδόθηκε από τη Μουσική Εταιρεία
Αλεξανδρούπολης (διευθυντής:
Δρ. Αθανάσιος Τρικούπης) το πόνημα
250 σελίδων «ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ (19292019)» του Θωμά Ταμβάκου με πολλές πληροφορίες και άφθονο φωτογραφικό υλικό για τις 212 επίσημες
δισκογραφικές εκδόσεις σε όλες τις
μορφές αποτύπωσης (δίσκοι γραμμοφώνου, επαφής ή βινυλίου, ακτίνας,
οπτικοί και κασέτες) και τις 14 ψηφιακές εκδόσεις που περιέχουν έργα
του Νίκου Σκαλκώτα. Το πόνημα περιέχει, επίσης, πληροφορίες για τις 12
εκδόσεις με τον Σκαλκώτα ως αρχι-

Ε

μουσικό, 4 προλόγους (Σαμαλτάνος, Τρικούπης, Φιδετζής και συγγραφέας), ευρετήρια, πληροφορίες για
γνωστές (προγραμματισμένες) μελλοντικές δισκογραφικές εκδόσεις και παράρτημα με ηχογραφήσεις μη
δισκογραφημένων έργων. Το πόνημα, καρπός πολυετούς έρευνας του συγγραφέα, είναι ελάχιστη
συμβολή για τη συμπλήρωση των 70 ετών από την
εκδημία του κορυφαίου μουσικού δημιουργού.
Aντίτυπα διατίθενται προς πώληση από το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), και τους μουσικούς οίκους ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΝΑΚΑΣ και ΟΡΦΕΑΣ
(Νικολαΐδης) στο κέντρο της Αθήνας.
Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Νοεμβρίου και ώρα 18:30
στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μεγάλης Μουσικής

Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε πλήθος
κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω
του κατάμεστου της αίθουσας χρησιμοποιήθηκε και ο εξωτερικός χώρος,
όπου τοποθετήθηκαν καθίσματα και
μεγάλη οθόνη για τη ζωντανή παρακολούθηση της εκδήλωσης. Μίλησαν
οι πλέον αρμόδιοι για τη λόγια ελληνική μουσική δημιουργία και ιδιαίτερα
για τη δημιουργία του Σκαλκώτα: ο
συγγραφέας-δημοσιογράφος, κριτικός
και ιστορικός μουσικής Γιώργος Μονεμβασίτης, ο πιανίστας, δισκογραφικός παραγωγός και ερευνητής Νίκος Σαμαλτάνος, που ήρθε ειδικά για
την εκδήλωση από το Παρίσι, όπου
διαμένει μόνιμα, ο αρχιμουσικός, βιολοντσελίστας και
τ. διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Βύρων Φιδετζής, ο αρχιμουσικός και συνθέτης Νίκος
Χριστοδούλου (οι τρεις τελευταίοι έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές πρώτες ηχογραφήσεις σκαλκωτικών έργων) και ο συγγραφέας του βιβλίου, μουσικογράφος, κριτικός και ερευνητής Θωμάς Ταμβάκος.
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Επίσης, μίλησε και συντόνισε την παρουσίαση ως εκδότης ο Δρ. Αθανάσιος Τρικούπης. Όλοι, πέρα από
τις εγκωμιαστικές αναφορές για την έκδοση και τον
συγγραφέα, μίλησαν με γλαφυρό και παραστατικό
τρόπο για τις προσωπικές εμπειρίες τους από την
ενασχόλησή τους με τον συνθέτη και τη μουσική δημιουργία.
Η παρουσίαση πλαισιώθηκε μουσικά με 4 αποσπάσματα από τα «32 Κομμάτια» για πιάνο του τιμώμενου Νίκου Σκαλκώτα που ερμηνεύθηκαν από
την Ντιάνα Βρανούση και τον Νίκο Σαμαλτάνο στο
πιάνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το δεύτερο βιβλίο
του συγγραφέα που εκδίδεται από τη Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρούπολης μετά την έκδοση για την επίσημη δισκογραφία του Σπυρίδωνος Σαμάρα (2017).
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο

ομότιμος καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών ιατρός Δημήτριος Χατζηδάκης, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών μουσικολόγος
Καίτη Ρωμανού, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πιανίστα Βίνια Τσόπελα, η διευθύντρια της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης Στεφανία Μεράκου, ο διευθυντής του Συλλόγου «Φίλοι
της Μουσικής» Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, ο πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Κυπρίων Επιστημόνων Νικόλαος Παπακλεοβούλου, ο πρόεδρος του Θρακικού
Κέντρου - Εταιρείας Θρακικών Μελετών Νικόλαος
Μαργαζόγλου, το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, φιλόλογος, Αλεξάνδρα
Μποτονάκη και άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι των
γραμμάτων και των τεχνών.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. Αυγητίδου Μαρία
Εις μνήμην του συζύγου της Κώστα Αυγητίδη
2. Δελαπόρτας Γεώργιος
Εις μνήμην γονέων
3. Δημητρακοπούλου Γιώτα
Εις μνήμην Γεωργίου Μποτονάκη
4. Διαμαντής Κώστας
Εις μνήμην του ανεψιού του Κώστα Χριστοδουλάκη
5. Ιωαννίδης Θωμάς
Εις μνήμην γονέων
6. Καλαμποκίδου Ζήνα
Εις μνήμην του συζύγου της Ιωάννη Καλαμποκίδη
7. Κόττας Γεώργιος - Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα
Εις μνήμην του αγαπητού φίλου & συναδέλφου
Πασχάλη Γλύστρα

€ 100.00

8. Παπαδήμος Απόστολος
Εις μνήμην γονέων και αδελφών

€ 100.00

9. Πιρπιρής Χρήστος
Εις μνήμην γονέων και αδελφών

€ 500.00
€ 60.00

€ 100.00

10. Σιδηρόπουλος Ιωάννης
Εις μνήμην Γεωργίου Μποτονάκη

€ 50.00

11. Σκορδαλά-Κακατσάκη Ευδοκία
Εις μνήμην Γεωργίου Μποτονάκη

€ 50.00

€ 50.00

12. Σουσουρίδης Στέφανος
Εις μνήμην Γεωργίου Μποτονάκη

€ 34.00

€ 50.00

13. Τσιφουτίδης Ευστράτιος & Λυδία
Εις μνήμην γονέων

€ 50.00

€ 20.00
€ 50.00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7

Αγγελίδης
Αλεξιάδης
Ασκητή
Γιαννούλή-Παπαθωμά
Γλυκή
Καραδήμας
Καραμπερίδης

Αγγελος
Τρύφων
Παρασκευή
Αικατερίνη
Παρασκευή
Μιχαήλ
Στέργιος

€ 40.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00

8
9
10
11
12
13
14

Μανδάκη
Μιχαηλίδης
Μπέδρελλη
Μπραϊκίδης
Τοπάλη-Τοπαλίδου
Χαριτούδης
Χατζηκωνσταντίνου

Ματούλα
Κώστας
Αμαλία
Ευστράτιος
Δήμητρα
Σταύρος
Σάββας

€ 50.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Ρωσοτουρκικoί πόλεμοι
(16ος - τέλος 19ου αι.)

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

ΜΕΡΟΣ B’

Στη δεύτερη ενότητα του ενδιαφέροντος αυτού άρθρου, όπως αποδείχθηκε από την ανταπόκριση
που είχε στους αναγνώστες μας και πριν προσεγγίσουμε τους άλλους τρεις πολέμους, οι οποίοι
έλαβαν χώρα κατά το πρώτο ήμισυ του19ου αι. περίπου, η πέννα μάς οδηγεί και σε άλλους
δρόμους, μακρύτερους. Επειδή όμως ο πυρήνας του άρθρου που επεξεργαζόμαστε είναι η σχέση
των Ρωσοτουρκικών πολέμων και των δώδεκα, όπως οι ειδικοί ιστορικοί τους αριθμούν, προς τον
απανταχού Ελληνισμό, θα ανατρέξουμε συνοπτικά και στον ρόλο που έπαιξαν οι άλλες κυριαρχούσες Ευρωπαϊκές δυνάμεις στις πέριξ του Αιγαίου περιοχές και στη Μεσόγειο, εν όσω ζούσε
ακόμη το Βυζάντιο και παράλληλα με την ακμή της Οθωμανικής κυριαρχίας, κυρίως στην Ανατολική
Ευρώπη. Κάπου εκεί τριγύριζε η ...ωραία Ελένη, ενώ άλλαζε, ανά τους αιώνες, διαφορετικό φόρεμα
λιγότερο ή περισσότερο προκλητικό, ενίοτε κουρελιασμένο Οι ενδιαφερόμενοι, μόλις ένιωθαν ισχυρότεροι από τον “άλλο”, έσπευδαν να την κατακτήσουν.
ιστορία αρχίζει από σταυροφορίες, με θρησκευτικό
περικάλυμμα, και πιο συγκεκριμένα από την 4η,
που οδήγησε στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης
από τους Λατίνους σταυροφόρους (1204). Η 4η σταυροφορία εκδηλώθηκε σε ένα κλίμα γενικότερης αδυναμίας,
πολιτικής και οικονομικής, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Οι Νορμανδοί απειλούσαν σοβαρά τη χώρα, οι σχέσεις
με τους ήδη ικανούς περί τα ναυτικά Βενετούς βρισκόταν
σε όξυνση και ο Γερμανός αυτοκράτορας προετοίμαζε
σχέδια να επεκτείνει την κυριαρχία του εις βάρος των
εδαφών του Βυζαντίου που είχαν απομείνει.
Οι σταυροφόροι, κατά πρόταση του έκπτωτου Βυζαντινού αυτοκράτορα Ισαάκιου Β` Αγγέλου, έφθασαν
τον Ιούνιο του 1203 μπροστά στα τείχη της Βασιλεύουσας
και σε ένα μήνα την κατέλαβαν, αποκατέστησαν τον
Ισαάκιο αλλά δεν ...αποχώρησαν. Επέβαλαν μάλιστα
και βαρύτατη φορολογία στους Βυζαντινούς. Αφού εκμεταλλεύτηκαν τις διαμάχες των διεκδικητών του θρόνου
συνυπέγραψαν με τον τελευταίο ενδιαφερόμενο συμφωνία (!) διανομής της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (Διανομή της Ρωμανίας), τέλη Μαρτίου του 1204. Λίγες
ημέρες αργότερα οι σταυροφόροι έδειξαν τις διαθέσεις
τους και «κατέλαβαν» τη Βασιλεύουσα ως κατακτητές
πλέον.
Οι αγριότητες και οι βανδαλισμοί που ακολούθησαν
είναι γνωστοί σε όλους μας. Ως και ο Πάπας Ινοκέντιος
Γ` στηλιτεύει τη συμπεριφορά των σταυροφόρων,αν
και αυτός ήταν που είχε τη φιλόδοξη ιδέα πραγματοποίησης της 4ης σταυροφορίας.
Έτσι αρχίζει η Φραγκοκρατία στον Ελλαδικό χώρο
που διήρκεσε πολλούς αιώνες. [π.χ. οι Τούρκοι κατέλαβαν
το τελευταίο “οχυρό”των Φράγκων στο Αιγαίο, τον
Χάνδακα (Ηράκλειο)της Κρήτης με δυσκολία, το 1669.]

Η

Η αυτοκρατορία μοιράσθηκε σε βασίλεια και ηγεμονίες
μεταξύ των Λατίνων, δηλαδή στην αυτοκρατορία της
Κωνσταντινούπολης με τον κόμη Βαλδουίνο της Φλάνδρας και στο βραχύβιο βασίλειο της Θεσσαλονίκης με
τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό, ο οποίος ίδρυσε και
δύο κρατίδια στη Νότια Ελλάδα, το Δουκάτο της Αθήνας
και το πριγκιπάτο της Αχαΐας. Το δουκάτο της Αθήνας
κατά μεν τον 14ο αι. κυβερνήθηκε από Καταλανούς
για 70 χρόνια, οπότε απέκτησε την κυριαρχία του η
Φλωρεντινή οικογένεια των Ατζαγιόλι μέχρι το 1456,
έτος κατά το οποίο κατέλαβαν τελικά την Αθήνα οι
Οθωμανοί.
Το πριγκιπάτο της Αχαΐας είχε διαφορετική πορεία,
υπό τη φεουδαρχική διοίκηση της οικογένειας των Βιλλεαρδουίνων. ”Ήταν ένα κομμάτι της Γαλλίας μεταμοσχευμένο σε ελληνικό έδαφος”, αν κάτι μας λέει αυτό
το απόφθεγμα...
Οι Βενετοί καρπώθηκαν από τη διάλυση της Βυζαν-

Ο πάπας Ινοκέντιος στηλιτεύει το μένος
των Σταυροφόρων
Αυτοί οι πιστοί του Χριστού, που όφειλαν να στραφούν
εναντίον των απίστων, κολύμπησαν στο χριστιανικό
αίμα. Δε λογάριασαν, ούτε θρησκεία, ούτε ηλικία, ούτε
φύλο. Και δεν τους άρκεσε που πήραν τους θησαυρούς
της Αυτοκρατoρίας και που ξεπουπούλιασαν τους ιδιώτες, μικρούς και μεγάλους, αλλά θέλησαν να βάλουν
χέρι και στα πλούτη των εκκλησιών. Από τις ιερές τράπεζες τους είδαν να παίρνουν εικόνες και σταυρούς και
να φεύγουν.
Από το βιβλίο: Β. Κρεμμυδάς - Φ. Παπιρίγκου, ο Μεσαιωνικός κόσμος, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1984, 250.
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Το λιμάνι της Μεθώνης, μια από τις κυρότερες βάσεις
της Βενετίας στην Ανατολή, κατά τον 15ο αι.
(Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη)

τινής αυτοκρατορίας τη μερίδα του λέοντος, δηλαδή τα
πιο σημαντικά νησιά και λιμάνια του Ιονίου και του
Αιγαίου πελάγους ως και μεγάλου μέρους της πρωτεύουσας
Πολύ σύντομα οι Βενετοί έδειξαν τη δύναμή τους και
σε άλλα καίρια σημεία του Αιγαίου. Τα σημαντικά λιμάνια
της Μεθώνης και της Κορώνης, που ανήκαν στο πριγκιπάτο της Αχαΐας, παραχωρήθηκαν στη Βενετία και όλα
αυτά που διαδραματίσθηκαν στις περιοχές, στις οποίες
αναφερόμαστε, δεν έγιναν εν ηρέμω...
Το Λατινικό πριγκιπάτο της Αχαΐας είχε και άλλες
σοβαρές απώλειες. Ένας από τους ηγεμόνες των γνωστών Ελληνικών κρατιδίων που δημιουργήθηκαν από
Βυζαντινούς ευγενείς, οι οποίοι είχαν καταφύγει σε περιοχές, όπου επικρατούσαν κατάλληλες συνθήκες, απέσπασε από το πριγκιπάτο της Αχαΐας τα κάστρα του
Μυστρά,της Μάνης του Γερακιού και της Μονεμβασιάς.
Είναι οι περιοχές της Πελοποννήσου που αποτέλεσαν
τον πυρήνα του ελληνικού κρατιδίου το “Δεσποτάτο
του Μορέως” από όπου ξεκίνησαν οι Παλαιολόγοι.
Πιθανόν ο αναγνώστης να διερωτηθεί, γιατί κάναμε
αυτήν την παρέκβαση και αναφερθήκαμε σε πολέμους
άσχετους με το κεντρικό μας θέμα “τους πολέμους
μεταξύ ηγεμονιών” που καμία απο αυτές δεν ήταν Ελληνική!
Σε ποια “χώματα” και “ύδατα” όμως γίνονταν οι
συρράξεις και με ποιο στόχο; Τα “χώματα” και τα
“ύδατα” ανήκαν στην παλαι ποτέ Βυζαντινή αυτοκρατορία και ο στόχος ήταν ο ίδιος: Η κατάκτηση των περιοχών που οδηγούν ευκολότερα μέσω της θαλασσίας
οδού προς την Ανατολή και τα αγαθά της.
Ο “δρόμος του μεταξιού“ ήταν ξεπερασμένος, ασύμφορος και επικίνδυνος. Επομένως τα παράλια του Ελλαδικού χώρου και τα νησιά του Αιγαίου παρείχαν τη
σιγουριά ενός ασφαλέστερου πλου. O κίνδυνος των
κουρσάρων ήταν ιδαίτερα απειλητικός, περισσότερο
από τους κινδύνους που απειλούσαν τις γαλέρες ή τις
καραβέλλες τα νερά του Αιγαίου. Κάθε καταγωγής και
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πολιτισμού πειρατές αλώνιζαν τις θάλασσες της Μεσογείου και παραμόνευαν κρυμμένοι σε κάποιο νησί ή
κρυφή παραλία των ακτών του Αιγαίου.
Πριν αρχίσουν, λοιπόν, οι συγκρούσεις μεταξύ των
δύο προαναφερόμενων αυτοκρατοριών, της Ρωσικής
και της Οθωμανικής,(1568), είχαν “μπει” σε ανάλογο
παιχνίδι εξουσίας οι διάφορες, μικρές ή μεγάλες, χώρες
ή πόλεις-κράτη της Δύσης, οι οποίες είχαν παρόμοια
οράματα. Προφανώς η ύπαρξη του πετρελαίου και
των υδρογονανθράκων δεν τους ενδιέφερε ακόμη, τους
ενδιέφερε όμως ο πλούτος της Ανατολής (χρυσός, άργυρος, πολύτιμοι λίθοι, μετάξι, ελεφαντοστούν, μπαχαρικά κ.ά.). Όταν μάλιστα τα νομίσματα έγιναν αποκλειστικά αργυρά ή χρυσά, για τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων, ο κίνδυνος πειρατών υπήρξε καθημερινός.
Εκτός από τη διεκδίκηση της “πρωτιάς”στο Αιγαίο
και στη Μεσόγειο, που εκ της θέσεως των Ιταλικών πόλεων κρατών Βενετίας και Γένουας ήταν εξασφαλισμένη
και εύκολη έναντι των Γερμανών, Γάλλων, Ισπανών και
Άγγλων, ο άνθρωπος της Αναγέννησης οραματίστηκε
άλλες λύσεις. Μετά τον Μεσαίωνα και τις Σταυροφορίες
και με την αναγέννηση του πνεύματος που άνθησε στις
χώρες της Δύσης, αφού έσβησε το φως του Βυζαντίου,
άνοιξε ο ορίζοντας του ανήσυχου ανθρώπου να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο και να ικανοποιήσει τις
πολλές και πολυτελείς ανάγκες που προέκυψαν κατά
την Αναγέννηση.
Ριψοκινδύνεψε ταξιδεύοντας Δυτικά και αναζήτησε
σίγουρη πορεία προς την Ανατολή, σύμφωνα με τη νέα
θεωρία για τη μορφή της γης και έτσι προέκυψαν οι
“Μεγάλες Εξερευνήσεις και Ανακαλύψεις”. Ήταν η εποχή
της ευμάρειας αλλά και των πολέμων μεταξύ των
εθνικών κρατών, που άρχισαν να δημιουργούνται αλλά
και να ανταγωνίζονται, των Γάλλων έναντι Ισπανών,
των Γερμανών έναντι Ισπανών, των Γάλλων έναντι Ιταλών. Οι Ιταλικοί πόλεμοι (16ος αι.), όπως ονομάσθηκαν,
μάς ενδιαφέρουν έμμεσα και οι συνέπειές τους στον
Ελληνισμό αλλά και στα Βαλκάνια είναι παράπλευρες.
Θα σταθούμε λοιπόν στα σημεία που δίνουν κάποια
απάντηση στα ερωτήματά μας ή μας οδηγούν σε ανάλογους συνειρμούς.
Οι Οθωμανοί σουλτάνοι που έστρεψαν το βλέμμα
τους προς την ανατολική Μεσόγειο, ο εμπορικός ανταγωνισμός της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, μετά τις
ανακαλύψεις, οι εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των διεκδικητών
του θρόνου οδήγησαν στην εξασθένηση των Ιταλικών
πόλεων ακόμη και της ισχυρής Βενετίας.1
Ο Κάρολος Η` της Γαλλίας το 1494, σχεδόν χωρίς
μάχη έφθασε στην Ιταλική Νεάπολη με την πρόφαση
ότι είχε σκοπό να περάσει στα Βαλκάνια, για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους και να ανασυστήσει την Βυζαντινή

1. Τα εθνικά κράτη προέκυψαν από την εξασθένηση της Φεουδαρχίας, η οποία στηριζόταν στις επιγαμίες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα,
κατά την επόμενη γενιά, τη διαδοχή να διεκδικούν πολλαπλοί μνηστήρες.
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αυτοκρατορία. Διεκήρυττε μάλιστα ότι
είχε αγοράσει τα δικαιώματα στο θρόνο
από τον Ανδρέα Παλαιολόγο, γιο του
Δεσπότη του Μορέως Θωμά. Ο Πάπας,
οι άλλες Ιταλικές πόλεις, η Ισπανία και
η Αγγλία, αφού κατάλαβαν τον πραγματικό του στόχο, συνασπίσθηκαν και
ο Κάρολος με δυσκολία επέστρεψε στη
Γαλλία. Και άλλος μνηστήρας για την
Κωνσταντινούπολη, από τη Δύση αυτή
τη φορά. Ο Κάρολος Η` έχασε όμως και
τη Νεάπολη!
Ο Γερμανός αυτοκράτορας Κάρολος
Ε` (προ της ένωσης της Ισπανίας με τη
Γερμανία διετέλεσε αυτοκράτορας της
Ισπανίας ως Κάρολος Α`) δημιούργησε
μια τεράστια υπερεθνική αυτοκρατορία
(πρόσθεσε την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες,
την Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδηνία
κ.ά.) και προσπάθησε να αποσπάσει
και από τη Γαλλία σημαντικές περιοχές.
Έγιναν 4 Γαλλογερμανικοί πόλεμοι σε
9 περίπου χρόνια που τελείωσαν, όταν
ενώθηκαν τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά
κράτη, ακόμη και η Αγγλία, εναντίον των Γερμανών.
Έτσι δημιουργήθηκε “η αρχή της Ευρωπαϊκής ισορροπίας” η οποία ακολουθήθηκε και στον 20ό αι. στην
Ευρώπη. Οι πιο αδύνατοι να συνασπίζονται εναντίον
του δυνατού.
Άλλος σημαντικός σταθμός που μας ενδιαφέρει είναι
η συμμαχία στην οποία προχώρησε ο Γάλλος αυτοκράτορας Φραγκίσκος Α` (1525) με τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν των Τούρκων, οι οποίοι βρισκόταν την εποχή
αυτή στο ζενίθ της δύναμής τους, για να αντιμετωπίσει
τους Αψβούργους της Αυστρίας, το Γερμανικό υπερεθνικό
κράτος της Γερμανίας.
Πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης Χριστανός
ηγεμόνας συνάπτει συμμαχία με τους Τούρκους!
Ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν, ο επονομασθείς “Μεγαλοπρεπής”, αφού είχε
καταλάβει στα Βαλκάνια το Βελιγράδι
(και στο Αιγαίο τη
Ρόδο και από τους Βενετούς τις Κυκλάδες)
εκμεταλλεύτηκε την
ευκαιρία, προχώρησε
προς την κεντρική Ευρώπη, κατέλαβε τις
πόλεις Βούδα και Πέ-

Δον Ζουάν ο Αυστριακός.
Πίνακας αποδιδόμενος στον Αλόνσο
Σάντσεθ Κοέλλιο (μουσείο του Πράντο
της Μαδρίτης).

Σουλεϊμάν
ο Μεγαλοπρεπής
(Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
Λεύκωμα Ιω. Γενναδίου)

στη με ένα μεγάλο μέρος της Ουγγαρίας
και πολιόρκησε τη Βιέννη (1529, Α` πολιορκία ανεπιτυχώς. Η δεύτερη και τελευταία πολιορκία της πρωτεύουσας
της Αυστρίας, αποτυχημένη και αυτή,
έγινε ενάμισι αιώνα αργότερα.)
Οι Ευρωπαίοι συνειδητοποίησαν τον
κίνδυνο της νέας δύναμης που ερχόταν
από την Ανατολή και αντέδρασαν κατά
τη γνωστή ναυμαχία της Ναυπάκτου
το 1571 με επί κεφαλής του χριστιανικού
στόλου ναύαρχο τον νεαρό Δον Ζουάν
ή Χουάν τον Αυστριακό.
Λίγους μήνες ενωρίτερα οι Τούρκοι
είχαν καταλάβει την Κύπρο που ανήκε
στους Βενετούς, οι οποίοι ενοχλημένοι,
ως η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στην
ανατολική Μεσόγειο, οργάνωσαν τη
σταυροφορία αυτή μαζί με τον Πάπα
και τον Φίλιππο Β` της Ισπανίας εναντίον των Τούρκων.
Κοντά στη Ναύπακτο λοιπόν συνάντησαν τον τουρκικό
στόλο, τον νίκησαν και τον κατέστρεψαν.
Να υπενθυμίσουμε ότι περίπου σε αυτές τις δεκαετίες
ξεκίνησαν και οι 12 Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι.
Η Γαλλία ωφελήθηκε και αυτή από τη συμμαχία με
την καινούργια “γνωριμία” και επέτυχε να εξασφαλίσει
το μονοπώλιο του εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι Διομολογήσεις
Oι διομολογήσεις είχαν τη μορφή διμερών αμφοτεροβαρών
συμβάσεων για τη φιλία και το εμπόριο. Η Οθωμανική αυτοκρατορία παραχωρούσε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις εμπορικά προνόμια και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υπόσχονταν
ως αντάλλαγμα τη φιλία τους. Αλλά επειδή στην περίπωση
αυτή δεν υπάρχει αμοιβαιότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, στην ουσία οι διομολογήσεις ήταν μονομερείς πράξεις
σε βάρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, γεγονός που
επιβεβαιώνει τον αποικιακό χαρακτήρα τους. Μ’ αυτόν τον
τρόπο η εκμετάλλευση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
λάμβανε τη μορφή κανόνα του διεθνούς δικαίου.
Το καθεστώς των διομολογήσεων καταργήθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΤΟΣ
ΧΩΡΑ
1535 ..................................................Γαλλία
1580 ..................................................Αγγλία
1612 ..................................................Κάτω Χώρες
1615 ..................................................Αυστρία
1774 ..................................................Ρωσία
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και από τότε άρχισε η γαλλική επιρροή στους Τούρκους.
Το σημαντικότερο όμως ήταν η συνθήκη που υπέγραψε
με την Τουρκία. Οι “Διομολογήσεις” (copitulations) έδιναν
το δικαίωμα του εμπορίου των οθωμανικών περιοχών
στη Γαλλία, της ελεύθερης άσκησης της θρησκείας ως
επίσης και της ετεροδικίας για τους υπηκόους της. Η
συνθήκη αυτή αναπτύχθηκε σε άλλες νεότερες συνθήκες
που αφορούσαν σε άλλα χριστιανικά κράτη.
Οι Γαλλογερμανικοί πόλεμοι τελείωσαν το 1559 με
κέρδη και απώλειες των δύο αντιπάλων αλλά και όλης
της Ευρώπης. Οι Αψβούργοι χωρίστηκαν σε Γερμανικό
και Αυστριακό κλάδο, η Γαλλία ενίσχυσε τα σύνορά της
προς τα επτά Γερμανικά Φεουδαρχικά κρατίδια και την
Ισπανία και με τις “διομολογήσεις” άνοιξε στο Γαλλικό
εμπόριο τα λιμάνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
Άσκησε δηλαδή πολιτιστική επιρροή στο εσωτερικό
του Τουρκικού κράτους και όλοι οι Ευρωπαίοι της Τουρκίας ως επίσης και οι Έλληνες καθολικοί των νησιών
επεδίωκαν την προστασία των Γάλλων. Παράλληλα οι
Οθωμανοί, μετά την αναγνώρισή τους από τη Γαλλία,
κυριάρχησαν στη Μεσόγειο και επεκτάθηκαν προς την
κεντρική Ευρώπη. Ποτέ δεν μπόρεσαν όμως να εκμεταλλευτούν οικονομικά τις επιτυχίες τους όπως και
ποτέ δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν καλό ναυτικό, όπως
αποδεικνύει η ήττα τους στη ναυμαχία της Ναυπάκτου,
σε περίοδο μάλιστα μεγίστης λάμψης και ισχύος.
Παρ’ όλη την αποτυχία των Τούρκων, “την αρχή
του τέλους”, όπως τη χαρακτήρισαν οι ιστορικοί, η
Οθωμανική αυτοκρατορία εξακολουθούσε να κυριαρχεί

Λεπτομέρεια από πίνακα με τη ναυμαχία της Ναυπάκτου
(7 Οκτωβρίου 1571). Η ναυμαχία αυτή ήταν η τελευταία
μεγάλη ναυτική σύγκρουση, στην οποία οι κωπηλάτες
πλοίων έπαιξαν σπουδαίο ρόλο.

στον Ανατολικό κόσμο, παράλια Ανατολικής Ευρώπης,
Δυτικής Ασίας και Βόρειας Αφρικής, σε συνεχείς πολέμους,
οπότε εμφανίσθηκαν οι βόρειοι Ρώσοι. Οι Eυρωπαίοι δε
συμμορφώθηκαν και καταναλώθηκαν σε πολυετείς θρησκευτικούς πολέμους, σε επαναστάσεις, σε μικρές ή μεγάλες συρράξεις μεταξύ των, όπου επικρατούσε ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία και δεν ασχολήθηκαν με
τα τεκταινόμενα
στη Μεσόγειο.
Εξ άλλου είχαν
ανοίξει
προ
πολλού και άλλοι δρόμοι με τις
“Ανακαλύψεις”,
όπως προαναφέραμε.
Μόνο οι Βενετοί συνέχιζαν
τον αγώνα τους
στο Αιγαίο να
σταματήσουν
την απόλυτη κυριαρχία των
Τούρκων στην
Ανατολική Μεσόγειο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Το Βυζάντιο
επί Μιχαήλ Η’
Παλαιολόγου
(1261-1282)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Εκδρομή του Συλλόγου σε Πόρτο Χέλι - Ερμιόνη
19 Οκτωβρίου 2019

Γράφει η Ιωάννα Αποστολίδου

Τ

ο Σάββατο, 19 Οκτωβρίου, έγινε η προτελευταία
εκδρομή του 2019 σε Πόρτο Χέλι - Eρμιόνη.
Εφόσον αυτή τη φορά κατευθυνθήκαμε νότια, αφετηρία μας ήταν το Σύνταγμα, με επόμενο σταθμό
τον Πειραιά και τέλος η μικρή κλασσική στάση για
καφέ στον Ισθμό, όπου μας περίμεναν οι εκδρομείς
από την Κόρινθο.
Ο καιρός ήταν σχεδόν καλοκαιρινός και έτσι, με
ανεβασμένη διάθεση και συνοδεύοντας τα ωραία
τραγούδια από τα cd του οδηγού και φίλου μας Δημήτρη, φθάσαμε στο Πόρτο Χέλι. Εδώ δεν προβλέπονταν στάση, απλά απολαύσαμε από το πούλμαν
τη θέα αυτής της κωμόπολης της Αργολίδας, με τον
ομώνυμο όρμο, που είναι κτισμένη σε φυσικό λιμάνι,
δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πολιτείας των Ηλιέων.
Συνεχίσαμε λοιπόν προς Ερμιόνη, την άλλη πανέμορφη
κωμόπολη στην άκρη της Αργολικής Χερσονήσου, με
έντονο νησιωτικό χρώμα, αφού η θάλασσα την αγκαλιάζει από δύο πλευρές και σχηματίζει έτσι στα
βόρεια το λιμάνι, που είναι το εμπορικό κέντρο
της πόλης και στα νότια το Μανδράκι, γεμάτο
από γραφικά ταβερνάκια και παραδοσιακά καφενεία. Απέναντί της βρίσκονται τα νησιά Δοκός
και Ύδρα. Ο εύφορος κάμπος της φημίζεται
για τα εσπεριδοειδή, το λάδι, αλλά κυρίως τα
ρόδια που θεωρούνται τα καλύτερα στην αγορά.
Πολλά πανό αναρτημένα στην περιοχή διαφήμιζαν τη «γιορτή του ροδιού», για το επόμενο
Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς δε θα είμαστε εκεί
για να συμμετέχουμε!
Στην Ερμιόνη επισκεφθήκαμε την Εκκλησία
των Αγίων Ταξιαρχών όπου μας υποδέχθηκε με

χαρά μία μοναχή, με καταγωγή από τις Σέρρες, και
κατόπιν στον Λόφο Κρόθι κάναμε μικρή στάση, για
να φωτογραφήσουμε τη μαγευτική θέα από το εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου.
Φθάνοντας πλέον στο κέντρο της Ερμιόνης συναντήσαμε τον Αλεξανδρουπολίτη και μόνιμο τώρα
κάτοικο της περιοχής Λέλο Λάλα. Αφού κάναμε όλοι
μαζί έναν ωραίο περίπατο στην παραλία, καταλήξαμε
στο σπίτι της “τραγουδίστριας της νίκης“ Σοφίας
Βέμπο και του συντρόφου της Μίμη Τραϊφόρου.
Εν τω μεταξύ είχε ήδη μεσημεριάσει και το στομάχι
μας ανυπομονούσε για φαγητό. Στο όμορφο λιμάνι
λοιπόν, πλάι στο κύμα και παρέα με τις βαρκούλες,
απολαύσαμε το μεσημεριανό μας γεύμα με γαλέο
σκορδαλιά –αν και ήταν αρκετά αλμυρός θα έλεγα–
δροσερή μπύρα και πατατούλες τηγανητές.
Παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής, είχε ήδη
αρχίσει να σουρουπώνει, κάναμε στάση για να επι-

Eμπρός από το σπίτι όπου παραθέριζε η Σοφία Βέμπο στο Πόρτο-Χέλι.

Eρμιόνη, γενική άποψη

σκεφθούμε τη Μονή Ταξιαρχών
Αγνούντος, το αρχαιότερο και
ωραιότερο γυναικείο μοναστήρι
της περιοχής,, πολυσύχναστο
πέρασμα, καθότι βρίσκεται κοντά
στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Επιδαύρου. Η Μονή παρουσιάζει τη
μορφή φρούριου, ο δε ρυθμός
του ναού είναι κράμα βασιλικής
μετά τρούλου και βυζαντινού
ρυθμού. Εντυπωσιακές είναι οι
αγιογραφίες του ναού που διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. Το τέμπλο είναι περίπου
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Μονή Ταξιαρχών Αγνούντος, στον δρόμο προς Επίδαυρο.

300 ετών. Τέλος το κατάστημα της Μονής εκτός από
τα κλασσικά εκκλησιαστικά ενθύμια είχε να μας προσφέρει και μεγάλη ποικιλία από γλυκά του κουταλιού
φτιαγμένα με αγνά υλικά, από τα χέρια των μοναχών.
Φυσικά τα τιμήσαμε δεόντως, όλοι σχεδόν!
Όσο για μένα δεν κρύβω ότι αγόρασα πέντε είδη,
έτσι για το καλό, χωρίς καν να σκεφθώ πώς θα τα
κουβαλούσα μέχρι το σπίτι!
Ο δρόμος της επιστροφής κύλησε όπως πάντα
ευχάριστα, συνοδεία ελαφράς λαϊκής μουσικής και,
πριν χωρίσουν οι δρόμοι μας, καταγράφηκαν οι προτάσεις για την τελευταία πλέον εκδρομή της χρονιάς
που φεύγει.

Εκδρομή στο Γαλαξείδι
7 Δεκεμβρίου 2019

Γράφει η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου

M

ια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, 7 Δεκεμβρίου, πέντε και τέταρτο το πρωί, λίγο πριν
το χάραμα. Άνοιξα το παράθυρο. Πυκνά σύννεφα
κάλυπταν όλο το λεκανοπέδιο. Δεν μπορεί, σκέφτηκα,
ο καιρός θα συμμαχήσει, τελικά, μαζί μας. Δε θα χαλάσει το χατήρι 53 εφήβων από 50 έως 95 ετών, που
σε δύο περίπου ώρες θα εκδράμουν για το Γαλαξείδι.
Η προσέλευση ήταν μεγάλη στην πρώτη αυτή χειμωνιάτικη εκδρομή του Συλλόγου μας. Τα χαμόγελα,
πλατιά, Οι αγκαλιές, γεμάτες. Εμπρός, κι εσύ μαζί
τους, παρότρυνα τον εαυτό μου, για το γραφικό και
ονομαστό Γαλαξείδι.
Σε όλη τη διαδρομή ο καιρός ήταν μουντός. Σύννεφα
διαβατάρικα φιλούσαν τις βουνοκορφές. Μετά από
μία ώρα ταξιδιού, σταθήκαμε για έναν καφέ και μια
ανάσα. Ανανεωμένοι συνεχίσαμε και φτάσαμε στον
προορισμό μας.
Ο δήμος Γαλαξειδίου ανήκει στον νομό Φωκίδος.
Βρίσκεται στον Εθνικό δρόμο,
που συνδέει τους Δελφούς και
την Ιτέα με τη Ναύπακτο. Είναι
χτισμένος πάνω σε δύο βράχους,
που οι πλαγιές τους βυθίζονται
στη θάλασσα.
Tο 800 π.Χ., σύμφωνα με τα
αρχαιολογικά δεδομένα, το Γαλαξείδι άκμαζε χάρη στο εμπόριο
και τη ναυτιλία. Τον 4ο π.Χ. αιώνα χτίστηκαν τείχη γύρω από
την πόλη. Τμήματα αυτών των
τειχών διατηρούνται μέχρι και
σήμερα. Τον 6ο μ.Χ. αιώνα η
περιοχή χτυπήθηκε από σεισμούς και λεηλατήθηκε από τις
επιδρομές των βόρειων Σλάβων.

Η πόλη ξαναχτίστηκε τον 10ο αιώνα και κατοικήθηκε
από μια μικρή εθνική ομάδα, η οποία αντιστάθηκε
στις επιδρομές των Βουλγάρων, των Ούννων και των
Σκυθών και αντιπαρέθεσε πνευματική και θρησκευτική
συνοχή στην επιρροή των Φράγκων.
Από εκείνη την εποχή και έπειτα το Γαλαξείδι
περνούσε από κατάκτηση σε κατάκτηση, έως ότου
κατελήφθη από τους Οθωμανούς το 1446. Η επανάσταση του 1821 βρήκε τους Γαλαξειδιώτες να πολεμούν γενναία ως την οριστική απελευθέρωσή του
το 1889 και τη δημιουργία της Δημογεροντίας του
Γαλαξειδίου.
Φτάνοντας στο Γαλαξείδι, η ματιά μας στάθηκε
στο ψηλότερο σημείο. Εκεί βρίσκεται ο σημερινός
ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος κτίστηκε κατά
την πενταετία 1897-1902. Μπαίνοντας στον Ναό αντικρίζει κανείς ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα
της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής του 19ου αιώνα...

Μια ομάδα εκδρομέων στο Γαλαξείδι
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Το μεγάλο τέμπλο, που εκτείνεται από τη μία άκρη
ως την άλλη και από το δάπεδο ως ...την οροφή.
Πάνω σε ατόφιο ξύλο καρυδιάς, που έφερναν μαζί
τους οι Γαλαξειδιώτες ναυτικοί, έχουν σκαλιστεί
μορφές Προφητών, Αγίων, Αγγέλων και πλήθος
συμβολικών παραστάσεων, που δονούν την ψυχή
και ανυψώνουν το πνεύμα. Δε γνωρίζουμε αν το τέμπλο είναι έργο ενός τεχνίτη ή πολλών. Δεν μπορεί,
όμως, παρά να νιώσουμε θαυμασμό και ευγνωμοσύνη
για τα θεόπνευστα χέρια, που με απέραντη υπομονή
σκάλισαν το ξύλο.
Μόλις πενήντα μέτρα από τον Ναό του Αγίου Νικολάου βρίσκεται η παλαιότερη εκκλησία της πόλης·
η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, βασιλικού ρυθμού
με καμπαναριό και γυναικωνίτες. Στο εσωτερικό του
Ναού δεσπόζουν δύο εντυπωσιακές εικόνες του
λαϊκού ζωγράφου Ελευθερίου Παπαχαραλάμπους
(1901-1961). Η μία απεικονίζει την προετοιμασία για
τη σταύρωση του Ιησού Χριστού και η άλλη ιστορεί
τη λαϊκή αντίληψη για τη δίκη του.
Φεύγοντας από την εκκλησία πήραμε τον δρόμο
προς την παραλία. Κατηφορίζοντας, η ματιά μας

περιπλανήθηκε στο μικρό παραθαλάσσιο δάσος,
στους λόφους και στους όρμους, στα μοναχικά βραχονήσια του Κορινθιακού κόλπου...
Γευματίσαμε στο εστιατόριο «Τζάκι» και επισκεφθήκαμε την Ιτέα, για έναν τελευταίο καφέ. Αφουγκραστήκαμε την απλότητα και τη γαλήνη του τόπου
και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Το ταξίδι της
επιστοφής συνόδεψε η κιθάρα, η φυσαρμόνικα και
το τραγούδι, ο ζωηρός ρυθμός της νεανικής καρδιάς
μας, που χτυπά πιο δυνατά κάθε φορά που ανταμώνουμε, συνταξιδεύουμε και μοιραζόμαστε τον πολύτιμο χρόνο και τις εμπειρίες μας.

ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Eυχετήριες κάρτες από τον Γρηγόρη Γεωργίου για Καλή Χρονιά

Δ. Σ.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Τρία νέα βιβλία του εκδοτικού οίκου Blueowl
• 90 χρόνια Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1927-2017 Συλλογικό Έργο
Επετειακό λεύκωμα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης.
“90 χρόνια Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1927-2017”. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό με αγάπη στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και στον ιστορικό αυτόν σύλλογο που
χρόνια κάνει υπερήφανους τους πολίτες της.
Διάσταση λευκώματος: 29x25 cm, σελίδες: 429
ΤΙΜΗ 25 €

θημεν με τα ωραιότερα ιδανικά και με τας ωραιοτέρας
εθνικάς και θρησκευτικάς παραδόσεις, θα στεγάσωσι
πλέον άλλους... Και οι ναοί μας; οι μάρτυρες και των
συμφορών μας και των αγωνιών μας και των πόθων
μας και των ελπίδων μας, οι ναοί μας, εις τους οποίους
κατεφύγομεν εις πάσαν στενοχωρίαν μας εθνικήν και
εζητήσαμεν την εξ ύψους ενίσχυσιν και εις τους οποίους
ενεπιστεύθημεν τα μυστικά μας και προ των εικόνων
των οποίων τοσάκις εκλαύσαμεν και από θλίψεις, αλλά
και από χαράν και ενθουσιασμόν και προ των οποίων
πολλοί ωρκίσθημεν τόσους όρκους, οι ναοί μας ούτοι
σήμερον ή έρημοι, ή ερείπια ή μεταβεβλημένοι εις
Τζαμία! Θ’ αντηχή την ημέραν η φωνή του Μουεζίνη
και την νύκτα πένθιμος η φωνή της κουκουβάγιας...
Και οι νεκροί μας; Τα οστά των πατέρων μας και των
προγόνων μας τόσων γενεών;...
ΤΙΜΗ 15 €
• Η Αλεξανδρούπολη των Εικαστικών - Θεόδωρος
Ορδουμποζάνης
“…Απ’ την ιστορία, την παράδοση και την τέχνη
αξίες μόνο μπορούμε ν’ αναστηλώσουμε. Το μέτρο, τη
λιτότητα, τη χάρη, την απαλότητα, τη ζεστασιά, την
ανθρωπιά και τόσες άλλες. Και είναι αυτή η παράδοση
μοναδική πολύτιμη κληρονομιά μας. Και εδώ στον τόπο

• Χώροι λατρείας των Ελληνορθόδοξων της
Ανατολικής Θράκης, πριν τη μεγάλη Έξοδο Μιχάλης Ε. Πατέλης
…Και εις την Θράκην ταύτην σήμερον απ’ άκρου εις
άκρον ο Τούρκος! Δεν θα αντηχή πλέον η Ελληνική
φωνή, δεν θα ανέρχηται προς τον ουρανόν ο λιβανωτός
των Ελληνικών Εκκλησιών. Οι οίκοι μας, εκεί ένθα
εγεννήθημεν και ηνδρώθημεν, εκεί, ένθα αγαλουχή-

μας, στην άκρη αυτής της χώρας, στην αγκαλιά του
Θρακικού Πελάγους, υπάρχει και τέχνη και παράδοση
και αρχιτεκτονική κληρονομιά, και σήμερα και χθες.
Μα πάνω απ’ όλα πρέπει, και μπορεί να υπάρξει και
αύριο. Για να μπορούν να αισθάνονται περήφανα και
να καμαρώνουν αύριο για μας τα παιδιά μας αλλά και
για την πανέμορφη πόλη που τους φτιάξαμε να ζήσουν...”
ΤΙΜΗ 20 €

Τα βιβλία θα τα βρείτε αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Αλεξανδρούπολης Φωτεινή Σκαρλακίδου και στο e-shop www.blueowl.gr
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΟΥΦ
ΠΑΟΡΛΟΗΣ Τ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ρ Α

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης ταξίδεψε
με τα μέλη και τους φίλους του
στην Κωνσταντινούπολη και στη Χηλή
Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης

M

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3ήμερη
εκδρομή του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης στην Κωνσταντινούπολη και στη Χηλή από τις
11 έως τις 13 Οκτωβρίου.
Το πρωί της Παρασκευής αναχώρησαν από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης περίπου 60 μέλη και
φίλοι του μουσείου, για να επισκεφτούν τη Βασιλεύουσα.
Μετά από ολιγόλεπτη στάση κοντά στη Ραιδεστό, συνέχισαν τη διαδρομή για την Κωνσταντινούπολη μέσω
Μπουγιούκ Τσεκμετζέ, με την περίφημη γέφυρα του Μιμάρ Σινάν. Η κωμόπολη Άθυρα της Ανατολικής Θράκης
(τουρκικά Μπουγιούκ Τσεκμετζέ = Μεγάλο συρτάρι)
βρίσκεται πάνω στη στενή λωρίδα ξηράς, ανάμεσα στη
λίμνη Αθύρα και τον κόλπο Αθύρα, στα βόρεια παράλια
της Προποντίδας, 38 χλμ δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Η σημερινή γέφυρα, που υπάρχει εκεί, χτίστηκε
στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, από τον αρχιτέκτονα
Μιμάρ Σινάν, επί σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, στην περίοδο 1520-1566.
Η πρώτη επίσκεψη ήταν στο Μουσείο Ραχμί Κοτς
(Rahmi M. Koç Museum), το οποίο βρίσκεται δίπλα
στον Κεράτιο κόλπο, και είναι ένα ιδιωτικό βιομηχανικό
μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία των μεταφορών, της
βιομηχανίας και των επικοινωνιών. Ιδιοκτήτης του
είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της γειτονικής χώρας
Ραχμί Κοτς. Ανάμεσα στα χιλιάδες αντικείμενα της συλλογής που είδαμε ήταν και η εκπληκτική συλλογή
παλιών αυτοκινήτων, αεροπλάνα μιας άλλης εποχής
και μαχητικά, ιππήλατα τραμ, ξύλινα σκαριά, πλοία
και ένα υποβρύχιο.
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το ορθόδοξο κοιμητήριο του Σισλί (Şişli) που
ιδρύθηκε το 1859 στη θέση ενός παλαιού
νεκροταφείου και αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους μάρτυρες της ακμαίας,
κοσμοπολίτικης και αρχοντικής αστικής
τάξης του Ελληνισμού της Πόλης. Το απόγευμα πολλοί από τους ταξιδιώτες επισκέφθηκαν το Σισμανόγλειο Μέγαρο, το
οποίο φιλοξενεί την έκθεση του γνωστού
καλλιτέχνη Κωστή Γεωργίου.
Την επόμενη μέρα το πρωί αναχώρησαν για το Βόσπορο και περνώντας από
την Πρώτη κρεμαστή Γέφυρα στην ασιατική πλευρά της Πόλης, επισκέφθηκαν

το παλάτι Beylerbeyi, που είναι βασισμένο στα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής. Αποτελείται από παραθαλάσσια κιόσκια, αναρίθμητα δωμάτια
και μια αίθουσα χαρεμιού. Συνολικά καταμετρούνται σε
αυτό 6 μεγάλα σαλόνια και 24 δωμάτια. Το κάθε
δωμάτιο όπως και πολλοί από τους εσωτερικούς χώρους
διακοσμήθηκαν σε ρυθμό ροκοκό. Οι πολυέλαιοι που
στολίζουν πολλά από τα σαλόνια του αποτελούνται από
κρύσταλλα Βοημίας. Έπιπλα φτιαγμένα από ξύλο καρυδιάς, όρθια ρολόγια, κρυστάλλινοι καθρέπτες και πανάκριβα χαλιά, δίνουν την εντύπωση πως το παλάτι
αυτό βγήκε μέσα από παραμύθι.
Ακολούθησε επίσκεψη στη Χηλή. Η Χηλή (τουρκικά:
Şile) είναι μικρή πόλη στην ασιατική πλευρά, στη νότια
ακτή της Μαύρης Θάλασσας, 70 χλμ. βορειανατολικά
της Κωνσταντινούπολης. Μέχρι το 1922 υπήρχαν Έλληνες που ζούσαν εκεί, όμως αναγκάστηκαν να πάρουν
τον δρόμο της προσφυγιάς προς την Ελλάδα μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή και την υπογραφή της ελληνοτουρκικής σύμβασης για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στη Χηλή επισκέφθηκαν και τον περίφημο Φάρο,
ο οποίος βρίσκεται 1 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης
και κατασκευάστηκε το 1859 από Γάλλους μηχανικούς.
Επόμενη στάση ήταν στη Χαλκηδόνα, σημερινό Καντίκιοϊ, η οποία ήταν αρχαία παραθαλάσσια πόλη της
Βιθυνίας, στο Βόσπορο. Κτίστηκε το 675 π.Χ. ως
αποικία των Μεγαρέων. Η Χαλκηδόνα σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα προάστια/δήμους εκτός
του ιστορικού κέντρου της Κωνσταντινούπολης και πα-

Eπίσκεψη στο κοιμητήριο του Σισλί
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Ξενάγηση στο παλάτι Beylerbeyi

ραδοσιακά διαθέτει την δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση του Ελληνικού στοιχείου στην ευρύτερη περιοχή.
Την Κυριακή, η περιήγηση ξεκίνησε από τα Θεραπειά,
όπου επισκέφθηκαν την Αγία Παρασκευή Θεραπειών,
η οποία κτίσθηκε το 1860. Τα Θεραπειά είναι παλιό ελληνικό χωριό που κατοικούνταν κυρίως από αστικές οικογένειες των Κωνσταντινουπολιτών.
Στη συνέχεια αναχώρησαν για το Μπαλουκλί, όπου
βρίσκονται το Αγίασμα Ζωοδόχου πηγής και οι τάφοι
Πατριαρχών και Ευεργετών. Το όνομα Μπαλουκλί είναι
τούρκικο και προέρχεται από τη λέξη μπαλούκ που σημαίνει ψάρι. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Πόλη
έπεσε στα χέρια των Τούρκων, η είδηση έφτασε στον
ηγούμενο του μοναστηριού καθώς τηγάνιζε ψάρια. Ο
ηγούμενος δεν μπορούσε να πιστέψει πως η Παναγιά
επέτρεψε να πέσει η πόλη της στα χέρια των αλλοθρήσκων και είπε: «Μόνο, αν αυτά τα μισοτηγανισμένα ψάρια ζωντανέψουν, θα το πιστέψω». Αμέσως τα ψάρια πετάχτηκαν από το τηγάνι, έπεσαν στο νερό του αγιάσματος
και κολυμπούσαν. Μέχρι σήμερα,
σύμφωνα με την παράδοση, επτά
ψάρια, που φαίνονται σαν μισοτηγανισμένα, κολυμπούν στο
αγίασμα της Παναγίας της Μπαλουκλιώτισσας, ενώ στην αυλή
βρίσκονται οι τάφοι των Οικουμενικών Πατριαρχών.
Περνώντας παράλληλα με τα
Θεοδοσιανά τείχη, αντίκρισαν τη
μεσαία οδό, τη χρυσή πύλη και
το Γεντί Κουλέ (επταπύργιο), όπου
τα χερσαία τείχη συναντούν τα
θαλάσσια. Το Επταπύργιο της
Κωνσταντινούπολης [τουρκικά
Γεντί Κουλέ (Yedikule)] είναι ένα
κάστρο ενσωματωμένο στα τείχη

της Κωνσταντινούπολης. Το οχυρό κατασκευάστηκε από τον Μωάμεθ τον Πορθητή
αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και αποτέλεσε στρατιωτικό θησαυροφυλάκιο, ενώ ένα μέρος του αποτελούσε πυριτιδαποθήκες. Στη συνέχεια μετατράπηκε
σε φυλακή, ιδίως για σημαίνοντες κρατουμένους, αλλά και ως τόπος μυστικών εκτελέσεων.
Το 1851 λειτούργησε σ’ αυτό ζωολογικός
κήπος, "κήπος των λεόντων", αποτελώντας
παράρτημα του "Τοπ Καπί" και τελικά το
1895 μετατράπηκε σε μουσείο.
Στη συνέχεια περιηγήθηκαν στην πλατεία
Ιπποδρόμου, όπου βρίσκεται ο Οβελίσκος
του Μ. Θεοδοσίου και η Ελικωτή Στήλη των
Δελφών. Τον οβελίσκο έστησε αρχικά ο
Τούθμωσις Γ΄ (1479-1425 π.Χ.), νότια
του έβδομου πυλώνα του μεγάλου ναού του
Καρνάκ και επαναστήθηκε το 390 από τον αυτοκράτορα
Θεοδόσιο Α΄, ως τιμητική στήλη εις ανάμνηση των πολεμικών κατορθωμάτων του.
Τελευταία στάση ήταν στο μουσείο Ισλαμικής τέχνης,
το οποίο είναι ένα αρχοντικό, αποτελούμενο από δροσερά, σκοτεινά δωμάτια, που βρίσκονται γύρω από μια
κεντρική αυλή. Το μουσείο περιέχει περισσότερα από
40.000 εκθέματα που χρονολογούνται μεταξύ του 7ου
και 19ου αιώνα. Η εντυπωσιακή συλλογή χρησιμεύει
ως ισλαμική γκαλερί τέχνης, με ωραία παραδείγματα
καλλιγραφίας στην ισλαμική τέχνη, ισλαμικές ζωγραφιές,
ισλαμική αφηρημένη τέχνη και σύγχρονη ισλαμική τέχνη. Υπάρχει επίσης ένα συναρπαστικό τμήμα εθνογραφίας που περιέχει πληροφορίες για την ανατολίτικη ζωή.
Αργά το βράδυ της Κυριακής τα μέλη και οι φίλοι του
μουσείου επέστρεψαν στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις από το ιδιαίτερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, που οργάνωσε το Ιστορικό Μουσείο σε συνεργασία με το τουριστικό πρακτορείο «Λέων».

Tα μέλη και οι φίλοι του Μουσείου
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1949-2019

70 χρόνια δράσης και κοινωνικής προσφοράς στην πόλη
Γράφει η Μαρία Tσινταράκη
Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Μέριμνα» Αλεξανδρούπολης, διοργάνωσε επετειακή εκδήλωση για τη
συμπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυσή του, την 1η
Δεκεμβρίου 2019, στην ασφυκτικά κατάμεστη αίθουσα
του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης μας, καθώς και
έκθεση του φωτογραφικού αρχείου του Συλλόγου, από
το 1949-2019 στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου.
Μία εκδήλωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία να γίνει
σε όλους μας γνωστή η ιστορία της «Μέριμνας» και να
επαναφέρει στη μνήμη μας πρόσωπα και γεγονότα,
δημιουργώντας ανάλογα συναισθήματα. Μέσα από την
προβολή του φωτογραφικού αρχείου της «Μέριμνας»,

Ο

όλοι ταξιδέψαμε νοσταλγικά στην παλιά Αλεξανδρούπολη,
όπου ζήσαμε εικόνες και στιγμές μιας άλλης εποχής,
συντροφιά με πρόσωπα που άφησαν το στίγμα τους
στην κοινωνική ιστορία της πόλης μας.
Η ιστορία της «Μέριμνας» αρχίζει το 1946, όταν η
Αλεξανδρουπολίτισσα Όλγα Μηλιώνη, μια πολύ δραστήρια και δημιουργική γυναίκα, ιδρύει μαζί με άλλες
Αθηναίες την Ελληνική Μέριμνα, με έδρα την Αθήνα και
παραρτήματα σε 50 πόλεις της Ελλάδας.
Το παράρτημα της Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε στα
τέλη του 1949. Η Όλγα Μηλιώνη, αν και πρόεδρος της

Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία ΟΡΦΕΑΣ και η ορχήστρα
εγχόρδων του Ωδείου ΦΑΕΘΩΝ

Ελληνικής Μέριμνας, αφήνει την Αθήνα και μαζί με τη
Μερόπη Χατζηαντωνίου επιστρέφουν στην πατρίδα
και αναλαμβάνουν τη λειτουργία του παραρτήματος
«Μέριμνα Αλεξανδρούπολης». Η Όλγα Μηλιώνη ήταν η
πρώτη Πρόεδρος του Συλλόγου (1950-1961) με μικτό
και 12μελές Δ.Σ. Το παράρτημα αρχικά και για σειρά
πολλών ετών στεγάσθηκε στο ανάλογα διαμορφωμένο
κτήριο, στη γωνία των οδών Καραϊσκάκη και Δικαστηρίων
στη θέση του οποίου σήμερα δεσπόζει το νέο κτήριο
του Δημοτικού Ωδείου. Στο κτήριο εκείνο από την αρχή
της ιδρύσεως του συλλόγου και για αρκετές δεκαετίες,
λειτούργησαν τα γνωστά συσσίτια της «Μέριμνας», στα
οποία σιτίζονταν καθημερινά με ένα πλήρες μεσημεριανό
γεύμα 50-60 άποροι μαθητές και μαθήτριες από την
Αλεξανδρούπολη αλλά και από την ευρύτερη περιοχή
του Έβρου, υπό την άοκνη επίβλεψη και φροντίδα
πάντοτε των εθελοντικά εργαζομένων γυναικών του
Δ.Σ. αλλά και την πολύτιμη βοήθεια του Ελληνικού
Στρατού.

Έκθεση από το φωτογραφικό αρχείο του Συλλόγου

Η «Μέριμνα» σε μία δύσκολη μεταπολεμική εποχή
για την πατρίδα μας, μέσα στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού της έργου, εκτός των μαθητικών συσσιτίων, παρείχε σε άπορα και ορφανά παιδιά της περιοχής μας,
είδη ρουχισμού, υπόδησης, παιχνίδια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το έργο της ενισχύονταν κοινωνικά
και εθνικά με βασικό βέβαια πάντοτε σκοπό τη διακριτική
φιλανθρωπία με επιπλέον δραστηριότητες: τη διανομή
τσουρεκιών και κόκκινων αυγών στα σχολεία τις ημέρες
του Πάσχα καθώς και με το εορταστικό και πανηγυρικό
γεύμα των Χριστουγέννων στο παλιό κτήριο της «Μέριμνας» με παραδοσιακά γλυκά των ημερών.
Η «Μέριμνα» στα 70 χρόνια λειτουργίας της ευτύχησε
να διοικηθεί από αξιόλογες και δραστήριες κυρίες, οι
οποίες, εκτός από την υπεύθυνη και εθελοντική προσ-
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φορά τους, αφιέρωσαν ένα μεγάλο μέρος από τον προσωπικό τους χρόνο, καθώς και αληθινή αγάπη μέσα
από την ψυχή τους.
Το 1962, η Όλγα Μηλιώνη παραδίδει τη σκυτάλη
της προεδρίας στην γνωστή σε όλους μας αείμνηστη
Μ. Χατζηαντωνίου, η οποία υπήρξε η μακροβιότερη
πρόεδρος του Συλλόγου με θητεία από το 1962 έως το
1993. Το 1993 διαδέχθηκε την Μ. Χατζηαντωνίου στη
θέση της Προέδρου η Λίτσα Ανδρεάδου έως το 1996
που εξελέγη Πρόεδρος η Πόλυ Μαρινάκη (1996-2007),
επί προεδρίας της οποίας, κατόπιν συνέλευσης και αίτησης των μελών προς τις αρμόδιες αρχές, μετεξελίσσεται
το παράρτημα σε Αυτόνομο Σωματείο με την επωνυμία
«Μέριμνα Αλεξανδρούπολης» και ημερομηνία έναρξης
την 25/6/2001.
Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η «Μέριμνα» Αλεξανδρούπολης είναι το μοναδικό από τα τότε παραρτήματα
της Ελληνικής «Μέριμνας» που έμεινε και συνεχίζει το
ανθρωπιστικό της έργο λόγω της αξιόλογης δράσης
των Δ.Σ.

Μαρία Τσινταράκη, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Μέριμνας
Αλεξανδρούπολης

Το 2007 εκλέγεται Πρόεδρος η Στέλλα Φραγκούλη
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, οπότε εκλέχθηκε η σημερινή Πρόεδρος Μαρία Τσινταράκη με το κάτωθι Διοικητικό Συμβούλιο: Μαίρη Τελλίδου-Ταμπάκη (αντιπρ.),
Ελένη Θεοδοσιάδου-Ματθαίου (γεν. γραμ.), Άννα Ουρεϊλίδου-Γεωργαράκη (ταμίας), Μέλη: Στέλλα ΛιανίδουΖουμπουλάκη, Πωλίνα Μπέντη-Σβιντρίδου, Κυριακή
Μυλωνά. Αναπληρωματικά Μέλη: Δανάη Ναλμπαντίδου,
Ραλλού Καϊκά-Γκιρτζή.
Διαχρονικά, ο σκοπός της Μέριμνας ήταν και είναι
να βρίσκεται στο πλευρό των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας οικονομικά και ηθικά και κυρίως των
παιδιών που διαβιούν σε οικογένειες οικονομικά αδύναμες,
ο αριθμός των οποίων δυστυχώς αυξάνεται.
Η «Μέριμνα», αν και Φιλανθρωπικός Σύλλογος,
ωστόσο ήταν και είναι πάντοτε παρούσα στην κοινωνική
ζωή της πόλης μας, διοργανώνοντας διάφορες ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως γνωστή για
τους μεγαλύτερους είναι η θρυλική πλέον παλιά χοροε-

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου απενεμήθησαν τιμητικές
πλακέτες στην Ηλέκτρα Σιδηρά, μαγείρισσα των παλαιών
συσσιτίων της Μέριμνας και στους καλλιτεχνικούς
δημιουργούς του «Ύμνου της Μέριμνας» που φέρει τον τίτλο
«Σαν τη Μάνα», συνθέτη Σάββα Γκριτζέλη και στιχουργό
Χρυσούλα Ψιμούλη.

σπερίδα της Μέριμνας, στο κτήριο της Λέσχης των Αλεξανδρουπολιτών, η οποία την εποχή εκείνη για την
πόλη μας αποτελούσε μέγα κοσμικό γεγονός.
Σήμερα ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Μέριμνα Αλεξανδρούπολης» στεγάζεται στην οδό Βενιζέλου 53.
Κύριο έργο του είναι η μηνιαία χορήγηση τροφίμων σε
περίπου 70 οικογένειες και επιπλέον τις ημέρες των
Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η έκτακτη χρηματική
βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και η μηνιαία χορήγηση χρηματικών
ποσών σε φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες
οικονομικά αδύναμες. Η συμβολή του Συλλόγου για την
ανακούφιση των προβλημάτων των αναξιοπαθούντων
συμπολιτών μας είναι καθοριστική στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων. Ο Σύλλογος δεν έχει δική
του περιουσία, ούτε κρατική επιχορήγηση. Τα μόνα
του έσοδα είναι από δωρεές συμπολιτών μας, που αναγνωρίζουν το έργο του, από τις συνδρομές των μελών
του καθώς και από κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η «Μέριμνα» εργάζεται με ζήλο και ευαισθησία για
να ανταπεξέλθει στο μεγάλο έργο που έχει αναλάβει
και να το συνεχίσει με αγάπη και υπεύθυνο αίσθημα
αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και προσφοράς της
η «Μέριμνα» βάπτισε ένα κοριτσάκι στον Άγιο Ελευθέριο.
παρουσία του Μητροπολίτη.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γράφει η Μένη Σωτηριάδου
ία υπέροχη μουσική βραδιά παρακολούθησαν
οι φίλοι του Ζωγραφείου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου.
Ο Καλλιτεχνικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης και η
Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών ταξίδεψαν στη μαγευτική
και μοναδική Πόλη με το σύνθημα «Η μουσική ενώνει
τους λαούς γιατί μιλάει στις ψυχές τους».
Οι μουσικοί και οι χορωδοί του Καλλιτεχνικού
Ομίλου Αλεξανδρούπολης ερμήνευσαν δημιουργίες
Ελλήνων συνθετών και στιχουργών, επιλεγμένες από
τον μαέστρο του ΚΟΑ Απόστολο Κουγιουμτζή, προκαλώντας συγκίνηση, χαρά και ευθυμία “στα αδέλφια
μας”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Διευθυντής
του Ζωγραφείου Λυκείου Γιάννης Δεμιρτζόγλου, στην
προσφώνησή του.
«Στόχος μας είναι να περάσουμε μέσα από τη
μουσική το μήνυμα της φιλίας, της συνεργασίας και
της ενότητας των λαών», τόνισε στην ολιγόλεπτη
ομιλία της η Πρόεδρος του ΚΟΑ Πέπη Κουγιουμτζή.

Μ

από τον ελλαδικό χώρο όσο και από το εξωτερικό.
Την Κυριακή τα μέλη του ΚΟΑ παρακολούθησαν
τη θεία λειτουργία στο λίκνο της Ορθοδοξίας στο Οι-

κουμενικό Πατριαρχείο. Μετά το τέλος της λειτουργίας ακολούθησε μία ολιγόλεπτη συνεύρεση
με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.
Αποχαιρετώντας την Πόλη και τον Διευθυντή
του Ζωγραφείου Λυκείου Γ. Δεμιρτζόγλου, ανανεώσαμε τη συνάντησή μας για την επόμενη
δράση τους.
Εις το επανιδείν.
Ο Διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου τόνισε
πολλές φορές την ιδιαίτερη σημασία που έχει
για τους λιγοστούς Έλληνες της Πόλης η παρουσία, η υποστήριξη και η συμμετοχή μας σε
δράσεις που στόχο έχουν τη συναδέλφωση των
λαών.
Στη μικρή δεξίωση που ακολούθησε, δείγμα
της φιλοξενίας των ανθρώπων της Πόλης, ο κ.
Δεμιρτζόγλου μίλησε για τις προσπάθειες που
κάνουν τόσο ο ίδιος όσο και το προσωπικό του
σχολείου, ώστε να μείνει το Ζωγράφειο Λύκειο
ανοιχτό, καθώς και για τις δράσεις που πραγματοποιούν για να δέχονται επισκέπτες τόσο
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Παρουσίαση νέου βιβλίου
του συμπολίτη μας συγγραφέα Θόδωρου Ορδουμποζάνη
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

H

παρουσίαση του βιβλίου έγινε το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019, το βράδυ. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ (αίθουσα Τένεδος),
πάνω από 300 άνθρωποι παρακολούθησαν μια ιδιαίτερη
προσεγμένη βιβλιοπαρουσίαση, αντάξια του πολυτελούς
λευκώματος «H Αλεξανδρούπολη των εικαστικών»!
Κύριοι ομιλητές της παρουσίασης ήταν η φιλόλογος
Γωγώ Νικολάου και ο Θρακιώτης στην καταγωγή και

βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών ποιητής Βαγγέλης Χρόνης, ενώ προλόγισαν την εκδήλωση ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμος,
και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γιάννης Μπόγδης, που εκπροσώπησε τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Ζαμπούκη.
Παρόντες πολλοί οι άνθρωποι της τέχνης, των συλλόγων, της αυτοδιοίκησης, της πολιτικής, της μουσικής,
του εθελοντισμού, αλλά και απλοί Αλεξανδρουπολίτες
που ήρθαν να γευθούν μνήμες της πόλης και για να
συγχαρούν τον συγγραφέα.
Η όλη εκδήλωση ήταν μια ιδιαίτερη μάζωξη Αλεξαν-

δρουπολιτών, μια ιεροτελεστία που ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους στην ομορφιά και την πρωτοβουλία του
συγγραφέα να εστιάσει στην παρουσίαση έργων όλων
των προαναφερθέντων καλλιτεχνών, που όλοι τους εμπνεύστηκαν από την Αλεξανδρούπολη κι άφησαν το
αποτύπωμά τους. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα ταξίδι
στα χρώματα, αρώματα και γεύσεις της Αλεξανδρούπολης με ξεναγούς όλους τους παραπάνω καλλιτέχνες,
όπως αρέσκεται να λέει ο συγγραφέας, καταξιωμένους
ή όχι.
Οι προτάσεις που ακούστηκαν ήταν εξόχως ενδιαφέρουσες. Ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος επεσήμανε εύστοχα
την ανάγκη καταγραφής όλων των δρώμενων της πόλης
ώστε να δημιουργηθεί ένα ιστορικό αρχείο για τις επόμενες γενιές. Τόνισε ότι η μητρόπολη από το 1974 κι
εντεύθεν το κάνει αλλά θα πρέπει να γίνει πιο συστηματικά και με πληρότητα από ένα συγκεκριμένο φορέα. Η
πρόταση ρίχθηκε για την ενεργοποίηση κάποιων αντανακλαστικών... στους παριστάμενους.
Η φιλόλογος και πρώην Γυμνασιάρχης και Αντιπεριφεριάρχης Έβρου Γωγώ Νικολάου με την εύστοχη ομιλία
της με λυρισμό και ρεαλισμό υπογράμμισε ότι το βιβλίο
είναι απειροελάχιστο δείγμα της χάρης, της αρχοντιάς
που κουβαλά αυτός ο τόπος! Και εξήρε την προσωπικότητα του συγγραφέα.
Πολύ ενδιαφέρουσα και η τοποθέτηση του άλλου ομιλητή. Ο ποιητής Bαγγέλης Χρόνης με καταγωγή από τη
Σταυρούπολη Ξάνθης, υψηλό στέλεχος του Ομίλου Λάτση από το 1971 και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου
του Ιδρύματος Λάτση, άρχων Μαΐστωρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, απλός γήινος
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και ουσιαστικός υπερθεμάτισε την όλη προσπάθεια του
συγγραφέα. Αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς του
από παλιά με την οικογένεια του συγγραφέα αλλά και
με την πόλη της Αλεξανδρούπολης, την οποία φανταζόταν από μικρός στο μυαλό του σαν μια μεγάλη πόλη με
πολλά και μεγάλα καταστήματα και την οποία επισκέφθηκε πριν από μερικά χρόνια μαζί με τον ποιητή
Γιώργο Χρονά.
Ο συγγραφέας Θόδωρος Ορδουμποζάνης, ο οποίος
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε ένα μικρό
αλλά πολύ κατατοπιστικό και καλοφτιαγμένο βίντεο για
το περιεχόμενο του βιβλίου, συγκινημένος μίλησε για
το έργο του και ευχαρίστησε όλους όσους κατά τον χρόνο
της δημιουργίας του στάθηκαν στο πλευρό του και τον
βοήθησαν ποικιλοτρόπως να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Και κατέληξε με την ευχή «...κάποιοι άλλοι να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. Και να τιμήσουν
και όλους αυτούς που τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ.
Και ας γίνει αυτό το εγχείρημα η αφορμή να τολμήσουν
και άλλοι συμπολίτες μας να παρουσιάσουν όχι μόνο τους
εικαστικούς αλλά όλους τους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς δημιουργούς, που γέννησε, ανέθρεψε, φιλοξένησε και
ενέπνευσε αυτή η πόλη. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί! Γιατί
όλοι τους αποτελούν την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας,

την κουλτούρα μας αλλά και ο,τιδήποτε σηματοδοτεί το
μέλλον μας».
Τη βραδιά έκλεισε η εκδότρια Φωτεινή Σκαρλακίδου,
του βιβλιοπωλείου Ελευθερουδάκη, η οποία φρόντισε
να κυλήσουν όλα άψογα, τονίζοντας την προσπάθειά
της να δημιουργηθεί εδώ στη Θράκη ένας εκδοτικός οίκος, για να ασχοληθεί με την έκδοση, παρουσίαση και
διάδοση έργων ντόπιων δημιουργών.
Το περιοδικό μας εύχεται να είναι και αυτό το βιβλίο
του Θόδωρου Ορδουμποζάνη καλοτάξιδο, όπως και τα
άλλα δύο βιβλία του και σύντομα να μας παρουσιάσει
και άλλη εργασία.

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Συναυλία παραδοσιακής μουσικής από τις «Φωνές της Θράκης»
Επιμέλεια: Σ.Ε.
ην Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, με την ευκαιρία
της εορτής του Πολιούχου της Αλεξανδρούπολης
Αγίου Νικολάου, ο Σύλλογος Ιστορικής Μνήμης και
Μουσικής Παράδοσης και η Ενόργανη Μικτή Χορωδία
Παραδοσιακού Τραγουδιού «Φωνές της Θράκης»,
πραγματοποίησαν Συναυλία Παραδοσιακού τραγου-

Τ

Από τη συναυλία στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης
της Μικτής Χορωδίας Παραδοσιακού Τραγουδού
«Φωνές της Θράκης»

διού, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της
Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης.
Η συναυλία περιείχε παραδοσιακά τραγούδια από
την ενιαία Θράκη μας και από τις αλησμόνητες και
αξέχαστες πατρίδες του Ελληνισμού υπό τη διεύθυνση
του Πασχάλη Λιγούδη, ενώ στην αρχή, μετά από
τους σχετικούς χαιρετισμούς από τον Μητροπολίτη
Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμο και τον Πρόεδρο του
Συλλόγου Γεώργιο Κατή πραγματοποιήθηκε μία πολύ
ενδιαφέρουσα ομιλία του συμπολίτη μας Θεόδωρου
Ορδουμποζάνη σχετική με τη ζωή του Αγίου Νικολάου
και την ιστορία του Μεγαλοπρεπούς Ναού του στην
Αλεξανδρούπολη. Μια ιστορική αναδρομή από τη θεμελίωση του Ναού το 1892, την ανέγερση και τα εγκαίνιά του το 1901, μέχρι τις μέρες μας, εμπλουτισμένη
με πολλές φωτογραφίες από όλη τη ζωή του Ναού
αυτού. Και όπως τόνισε ο ομιλητής «η ζωή και ιστορία
ενός Ναού που ταυτίζεται με τη ζωή και την ιστορία
της ίδιας της πόλης και των κατοίκων της, πρέπει να
γίνει κτήμα όλων μας».
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EKΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ

Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

Όραμα Μηδέν: η πρέσβειρα της Σουηδίας στην εκδήλωση του SOS Τροχαία Εγκλήματα
Γράφει η Καίτη Μακρή
ην Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 ο σύλλογος
SOS Τροχαία Εγκλήματα πραγματοποίησε
στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων "Ελληνικό Μολύβι" εκδήλωση για την Παγκόσμια
Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η πρέσβειρα της
Σουηδίας Charlotte Sammelin, η οποία σκιαγράφησε το πώς η χώρα της κατόρθωσε το
«ακατόρθωτο»: να σέβεται και να προφυλάσσει
την ανθρώπινη ζωή στο οδικό δίκτυο μέσα από
την πολιτική που κωδικοποιήθηκε σαν Όραμα
Μηδέν - Vision Zero.
Την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής
εκπροσώπησε η Νόνη Δούνια.
Στη Συναυλία που ακολούθησε τραγούδησαν
οι κυρίες Καίτη Μακρή
μητέρα του Στράτου
Φούσκα 20 ετών και
Σοφία Εμφιετζή μητέρα
του Αλέξανδρου Τσίμινα
22 ετών, που έχασαν
τη ζωή τους σε τροχαία
δυστυχήματα. Τραγούδησαν για μας, αυτή τη
φορά όχι από επαγγελματική υποχρέωση αλλά για τα παιδιά που
χάθηκαν, τα δικά τους, Η Charlotte Sammelin, Πρέσβειρα
της Σουηδίας στην Ελλάδα
τα δικά μας, για όλους

Τ

Η Νόνη Δούνια, εκπρόσωπος της Επιτροπής Οδικής
Ασφάλειας της Βουλής και ο Γιώργος Κουβίδης,
πρόεδρος SOS Τροχαία Εγκλήματα

τους ανθρώπους που χάθηκαν αλλά και γι’ αυτούς που
δεν πρέπει να χαθούν. Ενώνουμε τις φωνές μας για να
το σταματήσουμε! Συμμετείχαν αφιλοκερδώς οι μουσικοί:
Μανώλης Πάππος - μπουζούκι, Ευαγγελία Μαυρίδου
- πιάνο, Άγης Παπαπαναγιώτου - κιθάρα.
Ας τονίσουμε, επίσης, πως
η Αλεξανδρούπολη πρωτοστατεί, από το 2012, στις
ετήσιες εκδηλώσεις για την
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης
Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων την τρίτη Κυριακή κάθε
Νοεμβρίου. Στοχεύει στη συH Καίτη Μακρή στο τραγούδι
σπείρωση των οικογενειών
Θυμάτων Τροχαίων, ψυχολογική υποστήριξη και διαρκή
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά, σε
συνεργασία με τον SOS Τροχαία Εγκλήματα, τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης, το Γραφείο Εθελοντισμού, την Ι. Μητρόπολη και το Τμήμα Τροχαίας.
Η Σουηδία θα φιλοξενήσει την 3η Παγκόσμια
Υπουργική Διάσκεψη για την οδική ασφάλεια στις
19-20 Φεβρουαρίου 2020.
Το θέμα της συνάντησης είναι η επίτευξη παγκόσμιων στόχων τη δεκαετία 2021-2030. Η εκδήλωση
συγχρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας (WHO) και τις αντιπροσωπείες, υπό την ηγεσία
υπουργών, από περισσότερες από 80 χώρες που
αναμένεται να παραστούν.
Η διάσκεψη θα αποτελέσει ευκαιρία για τους εκπροσώπους να μοιραστούν τις επιτυχίες και τα διδάγματα από την εφαρμογή του παγκόσμιου σχεδίου
για τη δεκαετία δράσης για την οδική ασφάλεια
2011-2020: να χαράξει τις μελλοντικές στρατηγικές
κατευθύνσεις για την παγκόσμια οδική ασφάλεια έως
το 2030 και πέρα από αυτό
Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα www.soste.gr θα εκπροσωπηθεί στη συνάντηση από την Καίτη Μακρή
από την Αλεξανδρούπολη, μέλος Δ.Σ. του συλλόγου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Δύο εκδηλώσεις με... ξεχείλισμα ψυχής
Γράφει η Στρατούλα Κουκουρίκου
ίναι ημέρα Τρίτη, 29 Οκτωβρίου και εμείς συγκεντρωμένοι στην αίθουσα “Ευεργετών” (όπου η Δόμνα Βισβίζη με την προτομή μπροστά-μπροστά, μας καλωσορίζει) περιμένουμε να απολαύσουμε για μια ακόμη φορά
την εκδήλωση προς τιμήν της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, μαζί με τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, των
Ενόπλων Δυνάμεων, της Παιδείας, με προέδρους Συλλόγων (μεταξύ αυτών και ο αγαπημένος μας Τάκης Παρασκευόπουλος) και με πλήθος κόσμου.
Η ομιλία, οι απαγγελίες, οι προσφωνήσεις, κυρίως όμως
τα τραγούδια, διανθισμένα με κείμενα ανάλογα, δικαίωσαν
την προσμονή μας.

Ε

Ξαναζήσαμε τη Βέμπο με τα εξέχαστα
τραγούδια της, που κατ’ εξοχήν ερμήνευσε
η αξιαγάπητη Σμαρούλα Νάκη. Επίσης,
μας συγκίνησαν οι καταπληκτικές μουσικές
δημιουργίες των αείμνηστων συμπατριωτών μας Βασίλη Αγγελίδη και Θεοδ. Χαραλαμπίδη, τα εθνικά-ιστορικά τραγούδια που με παλμό και
μια ψυχή τραγουδήσαμε όλοι, συμμετέχοντας στο έπος
του ’40 και στις νίκες των ηρώων στρατιωτών μας.
Μεταξύ άλλων παρευρέθησαν οι συμπατριώτισσες
Ντούφα Σμαρούλα, Σοφιανοπούλου Ντόρα, Φαράτση Σοφία, Καραμανίδου Γωγώ, Δαΐδου Υβόννη, μέλη του Συλλό-

γου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, η γράφουσα και πολλοί
φίλοι.
Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία
της εκδήλωσης: τη Χορωδία και Ορχήστρα Ηχοχρωμάτων
Ι.Α.Α. με διευθύντριά της τη Σμαρούλα Νάκη. Ευχόμαστε,
να μπορούμε να βιώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις με ειρήνη,
ομοψυχία και ευημερία.
ρεις ημέρες ενωρίτερα, το ίδιο πολιτιστικό σχήμα (χορωδία, solists, ορχήστρα) με λογοτέχνες και ηθοποιούς
είχαν παρουσιάσει με επιτυχία, στη Νεμέα Κορινθίας, παρουσία επισήμων και εκπροσώπων πολλών φορέων, μία
καταπληκτική εκδήλωση.
Από ημερολόγιο ενός ήρωα του ’40, με μουσική υπόκρουση Albinioni, αναγνώσθηκαν «ατόφια» ζωντανά γεγονότα και η χορωδία απαντούσε με ανάλογα τραγούδια.
Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη, βραβεύθηκε η δημιουργός
Σμαρούλα Νάκη, η χορωδία και ο συγγραφέας του ημερολογίου, ενώ οι παρευρισκόμενοι
δεν ήξεραν πώς να εκφράσουν
την εθνική τους υπερηφάνεια, τη
συγκίνηση, τη χαρά τους.
Ευχόμαστε πάντα να μπορούμε να ζούμε τέτοιες εκδηλώσεις με... ξεχείλισμα ψυχής.

Τ

Μνήμες και εικόνες...
ίναι 4 Δεκεμβρίου. Ο χειμωνιάτικος τσουχτερός αέρας
συνοδευόμενος με σταγόνες βροχής, χτυπάει τα πρόσωπα όλων αυτών που αψηφώντας τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, συνωστίζονται για να μπουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για να απολαύσουν το πρόγραμμα. Ένα
πρόγραμμα με ποικιλία θεμάτων, τραγουδιών, slights, video,
τόσο διαφορετικό από τα άλλα καθότι η εκδήλωση είναι
επετειακή. Σαν σήμερα, πριν 20 χρόνια, η χορωδία Ηχοχρωμάτων Ι.Α.Α. ξεκίνησε το έργο της, το πολιτιστικό, μουσικό, πνευματικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό, αφιλοκερδές.
7:30 απογευματινή. Η αίθουσα είναι κατάμεστη και η

Ε

Γράφει η Χριστίνα Ματσούκα

πρόεδρος του Δ.Σ. Σμαρούλα Νάκη, συνοδευόμενη από
θερμά χειροκροτήματα, ανεβαίνει στο βήμα και συνοπτικά
με φιλολογικό πνεύμα εξηγεί τί θα δουν, τι θα ακούσουν,
τί θα απολαύσουν οι παρευρισκόμενοι. Θέμα της εκδήλωσης (που είναι εκδήλωση ψυχής) είναι: “Η εικοσαετής πνευματική, πολιτιστική και καλλιτεχνική πορεία της χορωδίας
Ηχοχρωμάτων Ι.Α.Α.”, μνήμες και εικόνες.
Ακούστηκαν μηνύματα από προξένους, μητροπολίτες
κ.ά. που αναφέρονταν στη δράση της χορωδίας αλλά και
στο έργο της αγαπημένης μας Σμαρούλας (Νάκη) από τότε
που εργαζόταν με πολλή θέρμη στο εξωτερικό (Μόναχο)
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ως Λυκειάρχης και υπεύθυνη πολιτιστικών, για τον ίδιο
σκοπό.
Στη συνέχεια τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, οι ύμνοι,
μάς συγκίνησαν πολύ και οι μελωδίες του διεθνούς ρεπερτορίου (ιταλικού, ρωσικού, γερμανικού) αλλά και του ελληνικού, με την καταπληκτική ορχήστρα, μάς μετέφεραν σε
άλλους κόσμους, υπερβατούς, μοναδικούς.
Ακολούθησε το ιστορικό (της χορωδίας), με
απόλυτη χρονολογική
σειρά, του έργου, των
διαλέξεων και εκδηλώσεων σε Ελλάδα και
εξωτερικό (Πατριαρχεία κ.α.). Παράλληλα
ακουγόταν κλασική
μουσική και ζωντανά η χορωδία απέδιδε τα ίδια τραγούδια,
με τα οποία είχε βραβευθεί σε φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις. Αυτό όμως που μας συγκίνησε ήταν η προβολή
slights και video σχετικά με τα γεγονότα και τη δράση της.
Ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση των παρευρισκομένων
δεν περιγράφεται. Τα χειροκροτήματα και οι επευφημίες
πολλές φορές σκέπαζαν τη χορωδία που ήταν πργαματικά
άψογη, με καταπληκτικούς solists.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερθούμε στη συγκίνηση, που κορυφώθηκε, όταν αποδόθηκε ο ύμνος της Αλε-

ξανδρούπολης προπαντός στους συμπατριώτεςτισσές μας με την παρουσίαση και σε video της εκδήλωσης “Θράκη, προπύργιο Ελληνισμού-Πολιτισμού”.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ιερείς όλων των βαθμίδων, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Χορωδιών Ελλάδος και Ευρώπης,
πρόεδροι Συλλόγων και άλλων φορέων, προϊστάμενοι και
πλήθος κόσμου.
Ευχαριστούμε την ακούραστη συμπατριώτισσά μας
Σμαρούλα Νάκη και όλους όσους συνέβαλαν, ώστε να απολαύσουμε αυτήν τη μεγαλειώδη εκδήλωση, σ’ αυτόν τον
μεγαλοπρεπή χώρο και ευχόμαστε να είναι πάντα υγιείς
και δυνατοί, για να προσφέρουν στην κοινωνία και στην
Ελλάδα μας.

Η Ζωή Τηγανούρια στο Προεδρικό Μέγαρο
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη
η μουσικοσυνθέτιδα Ζωή Τηγανούρια υποδέχθηκε στο
Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κος Προκόπης Παυλόπουλος, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της Προεδρίας.
Η Ζωή Τηγανούρια ερμήνευσε την πρόσφατη, επίκαιρη
μουσική της σύνθεση και παραγωγή σε στίχους του
Πασχάλη Μπούρα με τίτλο «Γενοκτονία», αφιερώνοντάς
την στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε όλον
τον Ελληνισμό.
Η συνθέτιδα αναφέρθηκε στο ιστορικό γεγονός ως «η
ματωμένη πτυχή στην ιστορία του Ελληνισμού» με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας να της δίνει συγχαρητήρια για
το μουσικό της δημιούργημα, αποκρινόμενος με τα παρακάτω λόγια: «Μπράβο σου Ζωή. Εγώ σε ευχαριστώ και να
θυμάσαι: με αυτό το τραγούδι θέτεις ζήτημα εθνικής συνείδησης, για όλους μας. Δεν ξεχνάμε και, ποτέ ξανά..»
Στη συνέχεια, η Ζωή Τηγανούρια μαζί με τους εκλεκτούς
συνεργάτες της έπαιξαν στον Πρόεδρο τα Παραδοσιακά
Θρακιώτικα Κάλαντα «Σαράντα μέρες», αφιερώνοντάς τα
στην πατρίδα της τη Θράκη και τη γενέτειρά της Σαμοθράκη!
Τη συνθέτιδα συνόδευσαν οι: Λάμπρος Βασιλείου-ερμηνεία, Γιάννης Τσαρσιταλίδης-ερμηνεία και ποντιακή λύρα,
Μιχάλης Βερβελάκης-κιθάρα, Γιάννης Σεβαστόπουλος-λαούτο, Στέλιος Γενεράλης-νταούλι.

T
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Τον πολιούχο της Αλεξανδρούπολης Άγιο Νικόλαο
τίμησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας του Αγίου
Νικολάου στο λιμάνι και στους δρόμους της πόλης. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης όπου παρουσίασε το νέο
του βιβλίο με τίτλο «Από τη Βιομηχανική Επανάσταση στην
Τεχνολογική επανάσταση, στον αστερισμό ενός αβέβαιου
μέλλοντος».

Την εκδήλωση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προλόγισαν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης,
ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κώστας Ρέμελης,
η Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας και Αντιπρύτανης του
Δ.Π.Θ. Ζωή Γαβριηλίδου και ο Αρχιμανδρίτης Απόστολος
Καβαλιώτης, Δρ Επισκέπτης Καθηγητής του Cambridge.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης προλογίζοντας την
παρουσίαση του νέου βιβλίου του Προέδρου ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρουσία του στην
πόλη. Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος στην ομιλία του ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης που μίλησε με
έναν τρόπο που τον εντυπωσίασε. Έδειξε έναν άνθρωπο,
με τα όσα είπε, με ιδιαίτερη καλλιέργεια και, επειδή είναι
ακριβώς στην αρχή της δημαρχιακής του θητείας, του ευχήθηκε να πορευτεί καλά. Και πρόσθεσε ότι έχει, ως αυτοδιοικητικός σε μια ακριτική ιστορική πόλη όπως η Αλεξανδρούπολη, και το πνευματικό βάθος, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται την ευθύνη των καθηκόντων που ασκεί.
Εν τω μεταξύ λίγο ενωρίτερα είχε επισκεφτεί το Ιστορικό
Μουσείο της πόλης, όπου τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος
του Μουσείου Νίκος Πινάτζης με τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου. Εκεί ξεναγήθηκε στη μόνιμη έκθεση του 1ου
ορόφου του, η οποία σχετίζεται με την ιστορία της Αλεξανδρούπολης, από την ιστορικό Μαίρη Σεϊτάνη. Πριν την
ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο κ. Παυλόπουλος έγραψε
στο βιβλίο εντυπώσεων του μουσείου: «Προσκύνημα στην
ιστορία της Αλεξανδρούπολης. Ευχαριστώ θερμώς, θερμά
συγχαρητήρια.»
Το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθησε
σε γεύμα που του παρέθεσε ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος και εν συνεχεία αναχώρησε από την
πόλη αεροπορικώς.

Από την περιφορά της εικόνας του Αγίου Νικολάου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ιστορικό Μουσείο
της πόλης

ον πολιούχο της Άγιο Νικόλαο γιόρτασε η Αλεξανδρούπολη φέτος με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Το πρωί της 6ης Δεκεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε στην πόλη μας και κατευθύνθηκε αμέσως στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης
μας, όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία.
Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Ιωβηλαίου έτους 2020 για τη συμπλήρωση
100 ετών από την απελευθέρωση της πόλης και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό κορμό της πατρίδας.

Τ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά τη λήξη της Δοξολογίας
και της ανακήρυξης της έναρξης του Ιωβιλαίου της πόλης,
εντός του Ναού του Αγίου Νικολάου σε μία αναμνηστική
φωτογραφία με τους Μητροπολίτες, τους Τοπικούς Άρχοντες
και τη Στρατιωτική ηγεσία της περιοχής.
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Ιστορικά κτήρια της Αλεξανδρούπολης
Γράφει o Παναγιώτης Kουσίδης
Αλεξανδρούπολη, αν και είναι νέα πόλη, ωστόσο έχει
κ.ά), κάποια άλλα γαλλικής αρχιτεκτονικής (Φάρος, Σιδηπλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τα πάντα, όμως,
ροδρομικοί Σταθμοί κ.ά) και κάποια κτήρια έχουν νεοκλασικό
αλλάζουν, παρασέρνοντας και τη μνήμη μας.
στιλ ή κάποια πρόσμιξη αρχιτεκτονικής (Ζ.Π. Ακαδημία, 1ο
Ταξιδεύοντας από το παρελθόν στο παρόν και από το
Δημ. Σχολείο κ.ά.).
σήμερα στο χθες, παρακολουθεί κανείς τη διαχρονική
Αξιόλογα κτήρια με ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαεξέλιξη της πόλης μας, από την ίδρυσή της στα τέλη του
φέρον που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα:
19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα που διατρέχουμε.
1. Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία 2. 1ο Δημοτικό Σχολείο
Από το μικρό ψαροχώρι και την πολίχνη του Δεδέαγατς
3. Λεονταρίδειος Σχολή Αρρένων (νυν εκκλ. μουσείο) 4. Καστη σύγχρονη πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το γεγονός ότι
πνομάγαζο 5. Παλιό Νοσοκομείο (στον κόμβο της Ηροδότου)
η πόλη μας ιδρύθηκε σε κομβικό σημείο της ευρύτερης πε6. Κτήριο Δ.Π.Θ. 7. 3ο Δημοτικό Σχολείο 8. Αποθήκες
ριοχής και σε συνάρτηση με τα συγκοινωνιακά μέσα (λιμάνι,
9. Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 10. Ταχυδρομείο 11. Ο
σιδηρόδρομος, οδικό δίκτυο, αεροδρόμιο) αναπτύχθηκε ραΦάρος της Αλεξανδρούπολης, που έχει επιπλέον κηρυχθεί
γδαία. Πολλές άλλες γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές
και ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.
συγκυρίες συνετέλεσαν στην πολεοδομική και πληθυσμιακή
Αξιόλογα κτήρια Δημόσιου χαρακτήρα με ιστορικό
έκρηξη της πολυπολιτισμικής Αλεξανδρούπολης. Ιδιαίτερα
και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που δεν έχουν κηρυχθεί
με τη ραγδαία ανοικοδόμηση
διατηρητέα:
της αντιπαροχής των τριών τε1. Το σπίτι της Αντουανέττας
λευταίων δεκαετιών του 20ού
2. Παλιός Γαλλικός Σιδ. Σταθμός
αιώνα.
3. Στρατιωτικός Σταθμός (Gare
Πρόσωπα και κτίσματα κραMilitaire) 4. Κτήριο γραφείων
τούν ζωντανό ένα μέρος του
ΟΣΕ 5. Δικαστικό Μέγαρο 6. Α’
παρελθόντος αυτής της πόλης,
Παιδικός Σταθμός 7. Παλαιό
έτσι όπως το ζήσαμε ή το ακούΔημοτικό Ωδείο 8. Επισκοπείο
σαμε μέσα από αφηγήσεις αλλά
9. Ναός Αγίου Νικολάου 10. Κακαι μέσα από εικόνες, φωτοθολική Εκκλησία 11. Αρμένικη
γραφίες και άλλα κειμήλια που
Εκκλησία 12. Ναός Αγίου Ελευσυνθέτουν την ιστορία της και Η Λεονταρίδειος Σχολή δεξιά και το Παράρτημα αριστερά. θερίου 13. Μουσουλμανικό
Το τελευταίο έχει κατεδαφιστεί.
ζωντανεύουν το παρελθόν της.
Τέμενος 14. Μύλοι Μασούρα
Ας κάνουμε μια εξερεύνηση για να ανακαλύψουμε τον
15. Άλλες Αποθήκες Λιμανιού 16. Παλιό Λιμεναρχείο.
χαμένο και διασωθέντα θησαυρό των κτηρίων της. Ας γίνει
Τόσο τα παραπάνω όσο και τα διατηρητέα είναι εμβληένα συναπάντημα της ιστορίας με τους μύθους και τους
ματικά κτήρια της γραφικής παλιάς Αλεξανδρούπολης,
θρύλους. Ένα σεργιάνισμα στις γειτονιές, στους δρόμους
που άντεξαν στον χρόνο και διασώζονται μέχρι σήμερα.
και στα δύστρατα όπου κραυγάζουν την παρουσία τους
Ιστορικά κτήρια της Αλεξανδρούπολης που έχουν κακαι ακτινοβολούν τα πολύτιμα κοσμήματα, τα πετράδια
τεδαφιστεί:
και τα μαργαριτάρια των κτηρίων της Αλεξανδρούπολης.
1. Το Πασαλίκι 2. Σιδ. Σταθμός J.S.C. (στο σημερινό Εγνατία)
Πάμε να ανακαλύψουμε και να θαυμάσουμε τα προικιά
3. Παλιός Επιβατικός Σιδ. Σταθμός (στον λοξό, όπου σήμερα
που κέντησαν και ύφαναν οι προγενέστεροι για τους μετατο ΚΑΠΗ) 4. Παλιός Ναός Αγίου Ελευθερίου 5. Παλιό Διγενέστερους.
δασκαλείο 6. Μύλος Πρωτόπαπα 7. Καθολική Σχολή ΘηΥπάρχουν αρκετές αξιόλογες (έντυπες και διαδικτυακές)
λέων 8. Θερινός Κινηματογράφος “ΕΒΡΟΣ 9. Παράρτημα
έρευνες για την πόλη μας, τους προγόνους μας και για τα
Γυμνασίου και πολλά άλλα κτήρια που κατεδαφίστηκαν
κτήρια. Η αρχιτεκτονική της Θράκης, και ιδιαίτερα της
και δεν υπάρχουν πια.
Αλεξανδρούπολης λόγω του πλούτου των πολιτισμικών
Τα κτήρια μιας πόλης δεν αποτελούν άψυχα υλικά αλλά
στοιχείων και των ιδιαίτερων ιστορικών, κοινωνικών, οικοζωντανά μνημεία και ιστορικά μεγέθη που διηγούνται την
νομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, συνιστά μια
ιστορία και τον πολιτισμό των κατοίκων της. Μέσα σ’
ποικιλία σε μορφές, σε ρυθμούς, σε αισθητική και σε υλικά
αυτά τα κτήρια ζωντανεύει το παρελθόν της πόλης μας.
κατασκευής των κτηρίων της. Γι’ αυτό και κάποια κτήριά
Κτήρια εμβληματικά που αποτελούν “σήμα κατατεθέν”,
της είχαν ή έχουν μια οθωμανική αρχιτεκτονική (Πασαλίκι
όπως ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης.

Η
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Αφιέρωμα στη Νίτσα Δελημιχάλη
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη
ρχές καλοκαιριού πρέπει να ήταν· χαρά Θεού, λουλουδιασμένος ο ντουνιάς. Από τα ξημερώματα μια
παράξενη κινητικότητα στο σπιτικό μας. Έξω στη μισάνοιχτη πόρτα περίμενε το παϊτόνι για αυτόν τον περίφημο «αγέρα», τον πρωινό κυριακάτικο περίπατο της
γιαγιάς Χρυσής, βάλσαμο πάσης ασθενείας.
Άλλωστε η άμαξα ακολουθούσε τον δρόμο προς τα
κυπαρίσσια, εκεί για έναν στεναγμό στους αξέχαστους
του άυλου κόσμου, από το γεφυράκι προς την ανηφοριά
της Μαΐστρου, ψηλά στην Αγία Μαρίνα κατά μήκος των
γάργαρων νερών στα πλατάνια και τους μπαξέδες.
Πιο βολικά, φυσικά, εδώ κοντά, μια περαντζάδα σιγάσιγά με τις ιαχές, τα πέταλα του αλόγου στον μακρύ
χωμάτινο δρόμο της 14ης Μαΐου μέχρι το τέρμα στο
κόκκινο κτήριο, το στρατιωτικό νοσοκομείο.
Μεγάλη έξοδος, το τέρμα, ένα σεργιάνι στη μαγεία
της μικρής μεταπολεμικής πολιτείας, γι’ αυτές τις ακούραστες κυράδες μιας ξερριζωμένης γενιάς.
Μπρος στο νοσοκομείο, ανοιχτοσύνη· τέρμα Θεού,
λίγα σπίτια, άμαξες και στρατιωτικά οχήματα με κόκκινο
σταυρό πηγαινοέρχονταν· δεν είχε συνέλθει ακόμα η
ελληνική κοινωνία από τις ανακατατάξεις της εμφυλιοτικής αναταραχής.
Η μυρωδιά από το ανοιξιάτικο ξεχείλισμα της μολόχας και της παπαδίτσας έσβηναν κάθε δυσφορία.
– Μπρε, να γλέπω τα κεράσια από το καπέλλο μέσα
στα χορτάρια!
Αυτό το γνωστό ψάθινο καπελλάκι με τις κόκκινες
κορδέλες! Οι μαργαρίτες ήταν ίσα με το μπόι
μου, ηλικίας του νηπιαγωγείου.
– Χόρτασε βοσκή το άλογο, άιντε, μικρή
γιορτή ο «αγέρας», φτάνει, δε χρειάζεται περισσότερο· χορτασμό δεν έχει η καλοπέραση.

Α

Η «κυρία» Ιουστίνη

Πάντα λίγα για να έχουν αξία και Δόξα τω Θεώ.
Στην παϊτονάδα του γυρισμού μ’ ένα κορδονάτο
τσουρέκι στο χέρι, υπόλοιπο της Πεντηκοστής, σεργιάνιζα τις πολύχρωμες τριανταφυλλιές που σφιχτόδεναν
τα σιδεροκέντητα μπαλκόνια των σπιτιών αυτής της
κοσμικής γειτονιάς.
Κοντοστάθηκε το άλογο στις ράγες του ξύλινου σταθμού. Πω... πω... πω, τι κόσμος, τι κίνηση! Μέσα στον
καπνό ξεχώρισα μια γιαγιά με καπέλλο που έκλαιγε
πάνω στο παϊτόνι.
– Σταθμός χωρίς δάκρυα δε γίνεται, παιδάκι μου! Με
δάκρυ είναι φτιαγμένος ο ντουνιάς.
Βαρύ μου φάνηκε το κλίμα. Σ’ αυτόν τον γυάλινο,
πολύχρωμο παιδικό κόσμο, όαση χαράς και ελπίδας το
παράθυρο ενός σπιτιού στον δρόμο τον πλατύ, που
ακουγόταν νότες πιάνου.
– Για διες, το παράθυρο της κυρίας Ιουστίνης, χειμώνα - καλοκαίρι έχει πάντα πασχαλιές, μονολόγησε η
γιαγιά.
Αυτή είναι η αλήθεια!
Χρόνια μετά, το σπίτι αυτό με τις δύο κυρίες μιας άλλης εποχής, την Ιουστίνη με το βυζαντινό όνομα και τη
μονοθυγατέρα της Νίτσα Δελημιχάλη-Ιωαννίδου, έγινε
κιβωτός πολιτισμού στην πόλη μας, σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσης.
Η Ιουστίνη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ο παπ-

Η Νίτσα Δελημιχάλη στο πιάνο

Η πρώην μικρή μαθήτρια, σοβαρή
κυρία σήμερα, με ωραία φυσική
παρουσία αλλά και με εμφανή
βαθειά πνευματικότητα, που
της έχει χαρίσει η πολύπλευρη
παιδεία της.
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Iστορία στον χώρο αυτό η μαντολινάτα του Θεόδωπούς της ονομαζόταν Μπιτς, Άγγλος ναυπηγός της
ρου Χαραλαμπίδη με τους βαρύτονους Καραϊσκάκηδες.
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Ποιος δε θυμάται τις αξέχαστες φωνές των Λάιου, Μίμη
Ο πατέρας της, με το τούρκικο επίθετο Μουρουζίνη,
Χαραλαμπίδη, Ντομπρούδη, Αθανασιάδη! Άδολοι νέοι,
από την Τήνο, πηγαινοερχόταν στην Πόλη ως έμπορος
φτιάξαν κομπανίες! Έτσι, αβίαστα, χωρίς την πίεση της
κοσμημάτων γι’ αυτό και ονομάστηκε Πολίτης.
αυτοπροβολής.
Στο Κάραγατς, όπου και μεγάλωσε η Ιουστίνη με κα– Κι αν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι...
θαρά Φραγκολεβαντίνικη παιδεία, εργάστηκε ως μηχαΤελευταία ανάρτηση του Χαρίτωνα Υπερείδη, μ’ αυτές
νικός στον σιδηρόδρομο.
Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το
1923, επί της 14ης Μαΐου κοντά στον σταθμό,
χτίστηκε αυτό το σπίτι, ίδιο ακριβώς με το
της Αδριανούπολης.
Η Ελένη (Νίτσα) Δελημιχάλη της Ιουστίνης
και του Σωκράτη Δελημιχάλη σ’ αυτό μεγάλωσε με όλη την αρχοντιά πολύπλευρου θησαυρού. Δεν είχε να ζηλέψει τίποτε από κανέναν. Απλή, ευγενική, φιλόδωρη αγάπης σε
πλαίσιο αστικής παιδείας.
Το πιάνο στο σαλόνι, δίπλα στο μεγάλο
παράθυρο, όχημα βαρύ στους ανοιχτούς ορίζοντες της μουσικής για πολλά της εποχής
εκείνης.
Μαθήματα πιάνου! Ένας ξεχωριστός κόMια ομάδα μαθητριών με τη δασκάλα τους Νίτσα Δελημιχάλη
σε μουσική εκδήλωση
σμος που σου μαθαίνει ν’ αγαπάς, να ονειρεύεσαι... να ερωτεύεσαι.
τις φωνές που δυστυχώς περιορίστηκαν στο κάδρο μιας
Τα παιδιά μπορούν και ξεχωρίζουν ταυτοποιώντας
επαρχίας.
αθόρυβα στο μυαλό τους πολλά πράγματα.
Ρομαντικά ακούσματα κιθάρας από το ραφτάδικο
Ένα μελίσσι από νιάτα της μικρής κοινωνίας μας, με
του Χόπτηρη στον χωματόδρομο, που τελείωνε στη γωτο κλειδί του «σολ» και τις νότες του REPROCHES D’
νία, στο μαγαζί του Γιαννούτσου με τα τσιγάρα. Στην
AMOUR του TANGO DES ROSE έχτισαν όνειρα στους
απέναντι μεριά του δρόμου ο υπαίθριος φωτογράφος
δύσκολους δρόμους του Σολφέζ.
με το χαρακτηριστικό μαύρο μανίκι του.
Η Νίτσα Δελημιχάλη-Ιωαννίδου είναι κομμάτι της μουΤα τελευταία κομμάτια της παλιάς Αλεξανδρούπολης
σικής ιστορίας της πολιτείας αυτής. Ολάνοιχτο, λουπου δεν πρέπει να ξεχαστούν. Ο σεβασμός στους δημιλουδιαστό παράθυρο γνώσης του παρελθόντος, μιας
ουργούς είναι αυτοεκτίμηση.
εποχής ρομαντικής, μιας γενιάς που πέρασε σαν ταινία
Στους αντίποδες της γης, στο πουθενά, στις ερημιές
που χάθηκε αφήνοντας κληρονομιά αρχοντιάς τρόπου
της Αυστραλίας δάκρυσα ακούγοντας από βαρύτονους
ζωής του Κάραγατς της χαμένης πατρίδας.
Επτανήσιους χορωδούς τη «Βοσκοπούλα», μελωδία από
Από το φυτώριο αυτό της γνώσης, αργότερα, μαθήτα νιάτα της γιαγιάς, από την Αδριανού.
τριες μεταλαμπάδευσαν την αγάπη προς τη μουσική
Χριστέ μου... τελικά η μουσική δεν παλαιώνει, δε γησε μεταγενέστερες γενιές.
ράσκει· ενώνει, γιατρεύει πληγές και ξεκουράζει όταν
Αλήθεια, παράξενο φαινόμενο σ’ αυτήν την κουκίδα,
πονάς, όταν αγαπάς, όταν τραγουδάς, κάνοντας παρέα
στο τέρμα της ελληνικής επικράτειας, στο χωνευτήρι
στον εαυτό σου στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου.
πολιτισμών, πάντα κάτι περίσσευε για το καντηλάκι
Αισθάνομαι υπερηφάνεια για όλους αυτούς τους αντης μουσικής, τη γλυκιά τροφή, παρηγοριά της πληγωθρώπους της πατρίδας μου.
μένης ψυχής τους.
Ναι... γι’ αυτό το αστέρι του Βορρά, που σκούπισε
Με μπόλικη στάχτη λησμονιάς στις δύσκολες εποχές
με δάκρυ τις πληγές από τα σύννεφα μισαλλοδοξίας
βρήκαν χώρους δημιουργίας γράφοντας το παραθυράκι
και με λίγο και σχεδόν με τίποτα, μόνο με το κεμπαρλίκι
της προόδου και του πολιτισμού.
της έχτισε φάρους προόδου.
Στο βάθος του μυαλού μας όλοι έχουμε σκηνώσει
Ποιος ξέρει! Αυτή φαίνεται είναι η ειμαρμένη της,
μουσικά ακούσματα, μελωδίες παιδικών χρόνων. Παιδική
ο πλούτος της· να χτίζει γέφυρες και όχι τείχη, στον
χορωδία της Ακαδημίας, οπερέτες του Σακελλαρίδη με
πολιτισμό, που δεν αγοράζεται ούτε πωλείται, απλά
μαντολίνα και κιθάρες στα σαλόνια μας τις γιορτινές
δημιουργείται με μπόλικα υλικά της ψυχής σου!
βραδιές με τη serenata του Toseli.
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Αλήθειες
ταν οι σκέψεις καθαρίζουν το μυαλό, τότε έρχονται οι νοσταλγίες και οι αναμνήσεις. Μικρά
παιδιά με κοντά παντελονάκια που τα στήριζαν τιράντες, μια παρέα ανάμεσα σε άλλα παιδιά της Πατριάρχου Γρηγορίου, συγκεντρώναμε τις δυνάμεις
μας με τις τσέπες πάντοτε γιομάτες με πέτρες,
μικρού βεληνεκούς. Παίρναμε αποφάσεις επιθετικές
και αρνητικές επάνω σε ένα «κάρο» με λίγο υψωμένα
τα πλαϊνά για να μη γλιστρούν οι κολόνες του πάγου
που μετέφερε. Ήταν βέβαια διαφορετικά από το
«στρογγυλό τραπέζι» των ιπποτών και των σταυροφόρων αλλά όλα πήγαιναν καλά. Άλλο ένα μέρος
ήταν το «πάρκο της Αδριανουπόλεως» με τα ψηλά
πεύκα που έκρυβαν τα παιχνίδια και κάθε ανομία
μας! Τρέχαμε κάνοντας χίλια δυο παιχνίδια. Παιχνίδια
όπως με τα καρύδια, που ποτέ δεν κέρδιζα, γι’ αυτό
και το τσουβάλι του σπιτιού, με αυτά, δεν έμενε στο
ίδιο ύψος!
Το έδαφος, εκεί στο πάρκο, ήταν γιομάτο γραμμές
και τρύπες για τις ανάγκες των παιχνιδιών αυτών.
Για μας ήταν το δάσος «Σέργουντ» του Ρομπέν των
δασών! Εκεί παίρναμε κατά καιρούς αποφάσεις επιθέσεων εναντίον των δένδρων της εποχής των φρούτων. Τζανεριές, συκιές, τζιτζιφιές, μουριές ήταν ο
στόχος μας και όταν έπεφτε το βελούδο της νύχτας
ριχνόμασταν στο «κρυφτό».

Ο

Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

Τα χρόνια περνούσαν, οι εποχές άλλαζαν, όπως
και εμείς, τα κοντά παντελόνια έγιναν μακριά με
ζώνη που είχε στην αγκράφα τη λέξη «ΣΕΠ». Πολλά
ξεχάστηκαν αλλά και ονόματα όπως Γκάλης, Γιαννάκης,
Κόντος, Φιλίππου ξέφευγαν από τα χείλη μας. Ήταν
η εποχή του «Άρη», της «Εθνικής» της «ΑΕΚ»· ένα
κομμάτι δίχτυ από τους ψαράδες της Απολλωνιάδας
δενόταν σε ένα στρογγυλό στεφάνι (τσέρκι) από
μικρά βαρελάκια του κονιάκ ή λικέρ και καρφωνόταν
σε ένα δέντρο (πλατάνι) από τα πολλά που υπήρχαν
τότε στους δρόμους και η μπασκέτα ήταν έτοιμη
«έτσι απλά», όπως λέει η διαφήμιση. Και έτρεχε ο
ιδρώτας και κολλούσε η σκόνη· όλα για την Ελλάδα
«ρε γαμώτο»! Και έτσι στο λεξιλόγιο μπήκαν λέξεις
όπως «καρφί», «τρίποντο», που καλά καλά δε γνωρίζαμε την έννοιά τους.
Και να που το σινεμά άρχιζε να μας φτιάχνει·
σκληροί άνδρες, ζουμερές παρουσίες μας έκαναν να
μιλάμε γι’ αυτούς. Μπόγκαρντ, Ντελόν, Mατσιούρ,
Κάγκνεϊ, Μπαρντό, Λολό, Μανιάνι, Λόρεν έγιναν ινδάλματα. Ο Μπάρκουλης, ο Αλεξανδράκης, η Βουγιουκλάκη, η Καρέζη μας τράβηξαν κοντά τους με τις
ταινίες τους. Τα κορίτσια μάζευαν φωτογραφίες από
τις τσίχλες και προσπαθούσαν να μοιάσουν στο
«σκέρτσο» τη Βουγιουκλάκη. Τότε βγήκε και το σλόγκαν
«κορίτσια, ο Μπάρκουλης»!
Έτσι κάθε φορά, κάθε χρόνο και
κάθε εποχή ένα καινούργιο έδιωχνε το
παλιό. Η ψεύτικη «μαγκιά» μπήκε στο
αίμα των αγοριών· ξέχασαν τα πάρτι
και άλλα· παρέες πήγαιναν στο μαγαζί
που πουλούσε τον πάγο και μπύρα.
Σηκώνοντας το μπουκάλι ψηλά, έλεγαν
με γέλια «ο έκτος Αμερικανικός στόλος»
και τσιμπούσαν με την οδοντογλυφίδα
τον μεζέ, λίγο κασεράκι. Οι νέοι αυτοί
ήταν μεταξύ “πολίτη” και φαντάρου.
Έτσι τα γλέντια γινόταν πιο συχνά και
οι παρέες πιο μεγάλες· στη Χηλή και
στο ταβερνάκι, που ήταν κοντά στη
θάλασσα, τραγούδια και πειράγματα
Διακρίνονται οι φίλοι Δοξακόπουλος,, Πολίτης, Τσιτάκης, (;), Παπαδόπουλος,
είχαν
την πρωτιά.
Γιουβαλάκης και Περάκης.
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Οι φίλοι Κουσίδης και Αγγελίδης σε ζεϊμπέκικο χορό

Βρεθήκαμε σε λίγο καιρό. Είχαν σιγά-σιγά να κάνουν
προσπάθειες για αυτό που άνοιγε μπροστά μας.
Άλλοι ανέβηκαν τα σκαλιά της Ακαδημίας, άλλοι πέρασαν ανάμεσα από τους κίονες για τις μεγάλες
πόρτες του Πανεπιστημίου, άλλοι διάλεξαν το εμπόριο
και άλλοι έμειναν στην κληρονομιά του πατέρα τους.
Έγιναν γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι. Άλλοι έφυγαν
πάνω στην προσπάθεια. Άλλοι πολύ ψηλά, άλλοι
πιο κάτω, άλλοι πιο χαμηλά.
Πέρασαν χρόνια πολλά. Όσοι έμειναν, δεν άντεχαν.
Άρχισαν να γλιστρούν όλο και πιο κάτω για να φτάσουν
στο τέρμα ή μάλλον στην αρχή της προσπάθειας!
Εκεί στο μάζεμα ακούστηκε κάποιος να λέει:
– Έχω έναν πόνο στη μέση.
– Κι εγώ, ρε Ντίνο, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια
μου.
Κάποιος που δεν άκουγε και καλά ρώτησε:
– Παίρνεις χάπια; Eγώ παίρνω γύρω στα 12.
Ένας άλλος, κρατώντας τον διπλανό του από τον
ώμο, στηρίχτηκε και στο μπαστούνι του για ισορροπία,
είπε:
– Από ’δω που είμαστε πέρασε κόσμος και κοσμάκης, γι’ αυτό υπομονή.
Έκατσε ξανά στη θέση του, ακούμπησε το πηγούνι
του στο χέρι και είπε:
– Καληνύχτα.
– Καληνύχτα, είπαν και οι άλλοι και αυτός που δεν
άκουγε καλά!
Και τότε ήρθε ξανά η «νοσταλγία» και οι «αναμνήσεις».
Καληνύχτα, φίλοι μου.

Ένα μικρό «ενσταντανέ». Ήταν ένα όμορφο βραδινό
με όλους να τραγουδάμε και με το φεγγάρι να χαμογελά. Το τέλος της βραδιάς ήρθε, πήραμε το δρομάκι,
που ήταν γιομάτο με πέτρες και λακούβες, για να
φτάσουμε στην Εθνική οδό, όταν μια φωνή τάραξε
και εμάς και τη βραδιά.
– Πού πάτε ρε, περιμένετε και τον άλλον.
Γυρίσαμε για να δούμε τι συνέβη και δεν
είδαμε κανέναν. Μόνο τον φίλο μας που
έδειχνε πίσω του. Γελάσαμε όλοι και έπεσε
η σφαλιάρα αλά Βουτσά και Κωνσταντάρα
στον Τζανετάκο. Με γέλια φτάσαμε στον
δρόμο όπου μας περίμενε μια «μπουΐκ» ολόφρεσκη· όχι αλόγων όποια-όποια αλλά δύο
και δύο βοδιών. Με τα γέλια ανεβήκαμε
πάνω στο «κάρο», συγγνώμη «μπουΐκ», και
ο σοφέρ έβαλε μπρος. Με γέλια και πειράγματα σ’ αυτόν που φώναξε και αφού η
«μπουΐκ» έκανε αναστροφή, φτάσαμε ύστερα
από ώρα στην πόλη, κοντά στο Γυμναστήριο.
Είχαμε μάλιστα σπάσει και το ρεκόρ του
χρόνου διαδρομής Χηλή-Αλεξανδρούπολη.
Οι φίλοι Χαραλαμπίδης, (;), (;), Αγγελίδης, Κουσίδης και Δοξακόπουλος
σε φάση πολλής μαγκιάς
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Το παραμυθόσπιτο
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
πό τα μικράτα μου ήμουν παραμυθάς. Σε εκείνα
τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου,
τα χειμωνιάτικα βράδια, όλη η οικογένεια, παππούδες,
γονείς παιδιά πηγαίναμε σε κάποιο γειτονικό σπίτι ή
έρχονταν οι άλλοι στο δικό μας, για εκείνα τα αξέχαστα
νυχτέρια.
Οι δυσκολίες εκείνων των ημερών είχαν απωθήσει
τους καημούς της προσφυγιάς και έφερναν στο προσκήνιο τη δύσκολη καθημερινότητα. Όμως όταν, με
τη συζήτηση και τον πόνο του διπλανού, καταπράυνε
ο προσωπικός πόνος, τότε άρχιζαν τα παραμύθια.
Εκεί, γύρω από τη σόμπα, που μπουμπούνιζε με
εκείνον τον ευχάριστο ήχο της ζεστασιάς, έπαιρνε
τον λόγο ο καλύτερος παραμυθάς και ξεδίπλωνε το
μασάλι με τέχνη και γλαφυρότητα και
τους ταξίδευε στην «πατρίδα» πίσω, σε
χρόνο και τόπο, σε ακούσματα που τους
ήταν γνωστά.
Ανάλογα με τη διήγηση, τα παιδικά μάτια άνοιγαν έκπληκτα και τα αφτιά άκουγαν αχόρταγα πράγματα, που τους ήταν
πρωτόγνωρα.
Η θεματολογία των παραμυθιών καππαδοκική: για τον Κωνσταντή, που σηκώθηκε από τον τάφο, για να φέρει στη
μάνα τη μονάκριβη αδελφή, την ξενοπαντρεμένη, με δική του εμμονή· για τον
Διγενή, για τον Βυζαντινό Αλέξιο αλλά και
για τον Ναστραντίν Χότζα.
Στα καππαδοκικά παραμύθια ο Ναστραντίν παρουσιάζεται αφελής και αγαθιάρης, που κάθεται στο κλαδί που πριονίζει για να το κόψει ή που βάζει νέφτι
στον πισινό του τεμπέλη γαϊδάρου του και όταν
εκείνος γίνεται καπνός, βάζει και στον δικό του για
να τρέξει να τον πιάσει.
Τέτοια!
Τα παραμύθια από πάντοτε δεν ήταν υπόθεση
παιδικών ακουσμάτων. Ούτε ο Καραγκιόζης με τις
αθυροστομίες και τις ζαβολιές του ήταν το παιδικό
ρεπερτόριο. Αλλά και αργότερα, όταν στα ΤΙΤΑΝΙΑ
υπήρχε στο πρόγραμμα και Μίκυ-Μάους, ο Κουρουτζίδης φρόντιζε να το έχει γραμμένο στην αφίσα,

Α

έξω από τον κινηματογράφο, για την ενημέρωση
των φίλων του θεάματος των κινουμένων σχεδίων,
που ήταν για μεγάλους.
Εγώ, όλα αυτά που άκουγα τα ρουφούσα, τα ανάπλαθα και έκανα το δικό μου ρεπερτόριο των παραμυθιών. Κάθε απόγευμα μαζευόμασταν όλα τα παιδιά
στη Δεξαμενή –τι καταπληκτικός παραμυθότοπος–
και εκεί τους ξεδίπλωνα τα δικά μου παραμύθια για
δράκους, για πριγκίπισσες, για σπαθοφόρους καβαλάρηδες, ακόμα και για ανθρωποφάγους.
Τόπος έμπνευσής μου για τα παραμύθια με πριγκίπισσες και βασιλόπουλα ήταν το παραμυθόσπιτο,
εκεί στα μισά του δρόμου προς τη Χηλή, «του Πατσούκα», όπως το λέγαμε. Ένα κομψό κουκλόσπιτο,

διώροφο, παραμυθόσπιτο με τις μεγάλες μπαλκονόπορτες, να βγαίνει η βασιλοπούλα, να ξεκουράζει τη
ματιά της στους γύρω αμπελώνες και ψηλά από την
ταράτσα ο βιγλάτορας να ερευνά με το μονοκυάλι το
πέλαγος, μακριά ίσαμε τη Σαμοθράκη, μη και φανούν
οι πειρατές και έρθουν και αρπάξουν την πριγκιποπούλα.
Εμείς παιδιά τότε· τα γεγονότα όμως, που διαδραματίζονταν γύρω μας, συνταρακτικά. Πόλεμος, κατοχή,
απελευθέρωση, στρατός από το Νεπάλ στην πόλη,
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στρατός από την Ινδία και τέλος ο Ελληνικός Στρατός
στην Αλεξανδρούπολη, με εκείνη την επεισοδιακή είσοδο στην πόλη.
Πέρα από τις παιδικές μας ασχολίες, τα γεγονότα
γύρω μας μάς συνάρπαζαν. Με τον φίλο μου τον
Κώστα, που είχαμε τα ίδια χρόνια και τα ίδια μυαλά,
μετά τον ερχομό του στρατού μάθαμε ότι θα ερχόταν
στην Αλεξανδρούπολη και ο Πλαστήρας.
Πήραμε και οι δύο τον δρόμο της Χηλής, να βγούμε
για να δούμε την άφιξή του. Έρημος ο δρόμος, προχωρήσαμε και φτάσαμε κάποτε στο κουκλόσπιτο
των παραμυθιών μου, στο αμπέλι του Πατσούκα.
Χαρά εγώ, μεγάλη!
Όταν πλησιάσαμε, όμως, έκπληκτος είδα ότι στον
πύργο των παραμυθιών μου είχε εγκατασταθεί μια
ομάδα από τους Γκούρκας του Νεπάλ, μια φρουρά
που ήλεγχε τον δρόμο. Κοντόσωμοι, κακομούτσουνοι,
με ξυρισμένα κεφάλια και με μια μεγάλη χατζάρα
κρεμασμένη στη ζώνη τους.
Βιβλία δεν είχαμε τότε στο σπίτι μας. Οι Βούλγαροι,
στα 1943, μάζεψαν όλα τα βιβλία της Αλεξανδρούπολης εκεί στην Καλλιθέα και τα έβαλαν φωτιά. Ο
πατέρας μου, που έτυχε να βρίσκεται εκεί, μπόρεσε
και πήρε δύο τόμους από τον «Γύρο του Κόσμου»,

τον τόμο της Αφρικής και τον τόμο της Ασίας. Αυτοί
οι δύο τόμοι γέμισαν τη φαντασία μου με ό,τι άγριο
γινόταν εκεί.
Όταν βρέθηκα με τον Κώστα στην ερημιά του
δρόμου της Χηλής και είδα ξαφνικά μπροστά μου
τους στρατιώτες από το Νεπάλ με τις χατζάρες στη
μέση, οι εικόνες από την Αφρική και την Ασία με τους
ανθρωποφάγους ζωντάνεψαν. Έτρεμα ολόκληρος.
Μας πήραν μέσα στο φυλάκιο και κάτι μας έλεγαν.
Ο Κώστας δίπλα μου γελούσε. Εγώ με δυσκολία κρατούσα τα δάκρυά μου.
Το είδαν. Άφησαν τον Κώστα να φύγει και έκαναν
χάζι με μένα. Κάποτε με λυπήθηκαν και με άφησαν.
Τις προάλλες, καθώς σκάλιζα κάτι ξεχασμένους
φακέλλους, βρήκα τη φωτογραφία με το σπίτι του
Πατσούκα, τον πύργο των παιδικών παραμυθιών
μου.
Τα βασιλόπουλα, οι πριγκιποπούλες, ο Ναστραντίν
Χότζας, το Αλήμπεη η γειτονιά μου, ο Κώστας, το
παραμυθόσπιτο στα μισά του δρόμου της Χηλής,
έγιναν ο περίγυρός μου.
Συνεπαρμένος έφυγα από το σήμερα και πανευτυχής αφέθηκα στις μνήμες των παιδικών μου χρόνων.

Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Τ Ο Υ Σ Η Μ Ε ΡΑ

Λογοτεχνική εκδήλωση στο Σπίτι της Αντουανέττας
Γράφει η Φανή Παπαδοπούλου
το «Σπίτι της Αντουανέττας» οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν
πάντα ένα ιδιαίτερο ύφος, καθώς ο χώρος υποδέχεται φιλόξενα
το κοινό, με σκοπό τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, την
ουσιαστική ψυχαγωγία και ασφαλώς την ανάδειξη λογοτεχνικών
έργων, μουσικών κομματιών, θεατρικών δρώμενων και κάθε μορφής
τέχνης.
Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, στην έδρα του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας Αλεξανδρούπολης, παρουσιάστηκε το λογοτεχνικό
έργο του François Kabasele, διδάκτορα Θεολογίας και θρησκειολογίας
της Σορβόννης και συγγραφέα. Η βραδιά, πιο συγκεκριμένα, ήταν
αφιερωμένη στην παρουσίαση του μυθιστορήματός του, "Le fou et
la sorcière", «Ο τρελός και η μάγισσα».
Ο κ. Καμπασελέ υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας Αλεξανδρούπολης και παραμένει ένας ουσιαστικός φίλος του Σπιτιού της Αντουανέττας. Αναφορικά με το βιογραφικό του,ο Φραγκίσκος-Λουμπάλα Καμπασελέ είναι Θεολόγος
και Θρησκειολόγος, που γεννήθηκε στο Κογκό το 1947. Είναι
Διδάκτωρ Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου της
Σορβόννης, Paris IV (1983). Το 1994, απέκτησε το ανώτατο διδα-

Σ
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Κυρίες με άπταιστα Γαλλικά

κτορικό δίπλωμα της Γαλλίας “Habilitation à diriger
les recherches” από το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Στρασβούργου. Έχει διδάξει στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Κινσάσα (1984-1997), για
μερικά χρόνια στο “Institut Lumen-Vitae”, Ινστιτούτο
συμβεβλημένο με το Πανεπιστήμιο του Louvain, καθώς
και στον Τομέα Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα.
Από το 1999 ως και το 2001 υπήρξε ο κεντρικός
ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα «Το θρησκευτικό
φαινόμενο και η σύγχρονη κοινωνία με έμφαση στην
περιοχή της Θράκης» της ΓΓΕΤ, που πραγματοποιήθηκε
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Δ.Π.Θ. Τα
τελευταία χρόνια (2011-2015), δίδαξε στο Καθολικό
Ινστιτούτο της Μεσογείου, στο Τμήμα Θεολογίας των
Θρησκειών, στη Μασσαλία. Έχει συγγράψει μεγάλο
αριθμό άρθρων και βιβλίων στα γαλλικά και σε αφρικανικές γλώσσες, με θέμα τις σχέσεις ανάμεσα στους
πολιτισμούς, τις κοινωνίες και τις θρησκείες, μελέτες
που δημοσιεύθηκαν στη Γαλλία, στην Αφρική, στην
Ελλάδα, και στην Ιταλία.
Με την ευκαιρία της όμορφης αυτής λογοτεχνικής
βραδιάς, ο χώρος του Συλλόγου γέμισε κόσμο. Μέλη
και φίλοι ήρθαν να τιμήσουν τον συγγραφέα!
Το συντονισμό της παρουσίασης είχε η πρόεδρος
του Συλλόγου Τσαταλμπασίδου Μαρίνα,εκπαιδευτικός
γαλλικής, η οποία καλωσόρισε τον συγγραφέα, τον
ευχαρίστησε θερμά για την πολύπλευρη και πολύχρονη
προσφορά του στον Σύλλογο, αλλά και για την ευρύτερη συμβολή του στην προώθηση της γαλλικής
γλώσσας. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Μαρίνα Μυλωνά, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας που παρουσίασε
το βιβλίο και ανάγνωσε αποσπάσματα του κειμένου
σε μετάφραση. Ακολούθως, χαρακτηριστικά αποσπάσματα του βιβλίου στα γαλλικά διάβασαν ο Δαμιανός Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του τμήματος Θεατρικών σπουδών του Α.Π.Θ. και η Παπαδοπούλου
Φανή, καθηγήτρια γαλλικών και αντιπρόεδρος του
Συλλόγου, ενώ η Κεφαλά Αθηνά, φιλόλογος, απήγγειλε
σε μετάφραση τα αφρικάνικα τραγούδια που διανθίζουν το κείμενο. Ανάλυση του έργου έγινε τόσο από
τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και από την Κοντογιάννη
Βασιλική, καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του
Δ.Π.Θ., σύζυγο του συγγραφέα.
Ακολούθησε μπουφές και κρασί με ανταλλαγή απόψεων, διάχυτη ικανοποίηση και πολλά χαμόγελα! Το
κρασί ήταν προσφορά του οινοποιείου Χατζησάββα.
Τέλος, να αναφερθεί ότι ο Φρανσουά Καμπασελέ
είναι πλέον συνταξιούχος και μένει στην Αλεξανδρούπολη.
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I Σ ΤΟ Ρ Ι Ε Σ ΤΟΥ Α Ε Ρ ΟΔ Ρ Ο Μ Ι ΟΥ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ...
«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ» ΑΜΑΡΤΗΜΑ
Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
ΜΕΡΟΣ A’

τον περαστικό αεροπορικό ή στον σιδηροδρομικό
και οδικό ταξιδιώτη, προς και από το εσωτερικό
του Νομού μας, ο χώρος του αεροδρομίου (α/δ), χέρσος
ή καλλιεργημένος, φαινόταν σαν κάτι το εντελώς συνηθισμένο, χωρίς καμμιά φανταχτερή ιδιαιτερότητα, και
δε γεννούσε καμμιά υποψία για την πλούσια, ίσως και
σπάνια, χλωρίδα και πανίδα που έκρυβε. Όταν όμως
περνάς πάρα πολλές ώρες στο περιβάλλον αυτό και
γίνεσαι ένα μ’ αυτό, κάποια στιγμή αρχίζεις και το ψάχνεις, όπως κάνεις με τον εαυτό σου. Παρατηρώντας
απλώς και καμμιά φορά ψάχνοντας, με μεγάλη δόση
εύνοιας της τύχης, βρίσκεις διαδοχικά ενδιαφέροντα
πράγματα τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό βασίλειο,
χωρίς υπερβολή μέχρι τις παρυφές του σπάνιου ακόμη
και του απίστευτου.
Όταν αναπολώ σχετικά περιστατικά και ευρήματα,
σκέφτομαι ότι «δεν είναι δυνατόν να με προτίμησε τόσο
σκανδαλωδώς η τύχη» ή «είμαστε τόσο τυφλοί και δε
βλέπουμε τίποτα πέρα από τα συνηθισμένα» που, όταν
τα αντιληφθούμε, μας κάνουν να αναθεωρούμε τον
απαξιωτικό χαρακτηρισμό «ζώον», υπονοώντας «βλακεία»
και «ηλιθιότητα». Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ζωοφιλία
και επαφή με λίγα μόνο ζώα, μάζεψα καταπληκτικές
εμπειρίες ευφυΐας, νοημοσύνης, αρετών και αισθημάτων
απ’ αυτά και ομορφιάς ή ωφελιμότητας από φυτά.
Αυτές εκθέτω παρακάτω αποδίδοντας κατά το δυνατόν
την πραγματικότητα χωρίς υπερβολές.

Σ

Ι. ΦΥΤΑ
Το έδαφος του α/δ είναι αμμουδερό και σε πολύ
μικρό βάθος βρίσκεται νερό γλυφό· πράγμα που πέρα
από τη μεγάλης ποικιλίας αυτοφυή βλάστηση (μεταξύ
τους αγριόχορτα, ραδίκια πολλών ειδών και βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο) ευνόησε υψηλή απόδοση, όσες
φορές καλλιεργήθηκε με σιτηρά, κρεμμύδια και βαμβάκι.
Για τα ποτίσματα του βαμβακιού ο ενοικιαστής-καλλιεργητής του α/δ έσκαψε ένα βαθύ χαντάκι, μήκους
περίπου 50 μέτρων και πλάτους 4-5, κοντά στο VOR.
Γρήγορα γέμισε νερό και σε δύο χρόνια γύρω-γύρω καλαμιές και μέσα ...κεφαλόπουλα! Ένας μικροβάλτος
στα ΝΔ του α/δ προς τις σιδηροδρομικές γραμμές ήταν
γεμάτος καλαμο-ψαθόχορτα, που ανάμεσά τους ζούσαν
νερόκοτες (φαλαρίδες), ενώ παραδίπλα εκτός από

αγριόχορτα είχε διάσπαρτα αγριοσέλινα με
άφθαστο άρωμα. Φύτρωναν επίσης πολλών
ειδών μανιτάρια· μεταξύ τους τα βρώσιμα
βολιτάρια Agaricus και Porte-bello, που
προτιμούσαν την περιοχή κάτω από
τις κεραίες των ασυρμάτων. Από τα
δηλητηριώδη αφθονούσαν τα πορτοκαλόχρωμα που το «επιστημονικό»
τους όνομα είναι... «σκυλοκατουρίτες»! Τέλος πέρα από τα γνωστά
άφθονα και ποικίλα αγριολούλουδα, στην περιοχή του Μετεωρολογικού Κλωβού* φύτρωναν... άγριες γλαδιόλες σπανιότατες, σε αποχρώσεις του
μοβ με λεπτό άρωμα· αυτές
που το εγκυκλοπαιδικό τους
όνομα είναι: «γλαδίολος ο
αρουραίος».
ΙΙ. ΖΩΑ
Και τώρα εμπειρίες με τα πλάσματα που λέμε «ζώα»·
ήμερα και άγρια. Αυτά που υποτιμούμε όταν, για να κακοχαρακτηρίσουμε κάποιον, τον αποκαλούμε «ζώον»
ενώ έτσι τον φιλοφρονούμε μάλλον στην πραγματικότητα.
α. Ερπετά
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας σαύρας, που
λυπούμαι για την εξαφάνισή της· και ίσως αμφισβητηθεί
το μέγεθός της από την περαιτέρω περιγραφή μου.
Μια μέρα λοιπόν, περιεργαζόμουν το μεγάλο φρεάτιο
της μούφας, όπου είχε γίνει η πρόσφατη σύνδεση του
α/δ με τη ΔΕΗ, όταν πίσω μου άκουσα έναν βαρύ βηματισμό ζώου στα ξερόχορτα. Γύρισα και αντί για σκύλο,
όπως φαντάστηκα, είδα μια πελώρια σαύρα 70 περίπου
εκατοστών, σαν μικρό κροκόδειλο να έρχεται προς το
μέρος μου. Αμέσως την κυνήγησα με όποιες πέτρες
έβρισκα μπροστά μου και αυτή, για να προστατευθεί,
έτρεξε και έπεσε μέσα στο φρεάτιο όπου και παγιδεύτηκε.
Το έκλεισα με το σκέπασμά του και πήγα να βρω τα
σχετικά για την αιχμαλωσία της.
Ξαναγύρισα στο φρεάτιο έχοντας χονδρό καννάβινο
σπάγγο, ένα ξύλο που κατέληγε σε διχάλα και το φτυάρι

* Μικρός χώρος με γριλωτά τοιχώματα (κλωβός) περιέχων λειτουργούντα καταγραφικά όργανα θερμοκρασίας, υγρασίας και βαρομετρικής
πίεσης.
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από την «πυροσβεστική φωλεά». Την ακινητοποίησα
δύσκολα και πέρασα στον λαιμό της τη θηλιά του σπάγγου. Ενώ ο βρόχος έσφιγγε, την έσυρα σιγά-σιγά πλήρως
υποταγμένη για να τη δέσω σ’ ένα επίτονο του ιστού.
Στα λίγα μέτρα που διατρέξαμε πρόλαβα να κάνω
σχέδια για την ταρίχευσή της από τον γείτονά μου
κυνηγό και ασύγκριτο καλλιτέχνη ταριχευτή Έντυ Γκούτνερ. Την ώρα που την έδενα ήλθε ο αντικαταστάτης
μου συνάδελφος Χρ. Σφυρής με δύο άλλους συναδέλφους
που δεν περιορίστηκαν στον εξ αποστάσεως θαυμασμό
του εξαιρετικού ερπετού αλλά, παρά την αντίδρασή
μου, άρχισαν να την προκαλούν με ένα ξύλο χονδρό
σαν δάκτυλο. Η σαύρα αντί να υποχωρήσει φοβισμένη,
ορμά, δαγκώνει το ξύλο και το συντρίβει με τα σαγόνια
της, που ήταν σαν ατσάλινος καρυοθραύστης. Αυτό
ήταν· το μικρό θηρίο αγρίεψε και άρχισε τις βίαιες εκτινάξεις και δαγκώματα του δεσίματός του. Απομακρύνθηκα και, ώσπου να γυρίσω με ένα χαρτοκιβώτιο για τη
μεταφορά του, μου έδειξαν την κατεύθυνση που διέφυγε
κόβοντας τον χονδρό σπάγγο. Έτρεξα σε αναζήτησή
της χωρίς αποτέλεσμα. Όπως ήταν επόμενο ακολούθησε
μεγάλος διαπληκτισμός, που δεν έφερε βεβαίως πίσω
το αγρίμι. Δεν μπορούσα να παραδεχτώ ότι χάθηκε
οριστικά αυτή η σπάνια σαύρα που, για να βρεθεί στην
περιοχή, πρέπει να υπήρχαν και άλλες τέτοιες που δεν
είχαν γίνει αντιληπτές. Δεν μπορεί να προέκυψε από
το πουθενά μία και μοναδική.
β. Τα αποδημητικά πουλιά και το αμάρτημα
Ο χώρος του α/δ όλες τις εποχές φιλοξενούσε διάφορα
πουλιά όπως όλες οι γύρω εξοχές, αλλά τον χειμώνα
ήταν πέρασμα και στάση αποδημητικών. Έτσι, εκτός
από τα κοτσύφια με το χιόνι και τους ερωδιούς που κατέβαιναν στον μικροβάλτο με τις νερόκοτες, κοντά στο
γεφυράκι με το σύνορο του Απαλού, οι μπεκάτσες και
τα μπεκατσίνια επέλεγαν, με τις παγωνιές, ένα μέρος
που κρατούσε νερά και είχε χόρτα για τη βοσκή τους.
Τα κοπάδια των ορτυκιών, που περνούσαν πάνω
από την πόλη μας, «προσγειώνονταν στο α/δ για... ανεφοδιασμό και ανασύνταξη», ενώ δύο συμπολίτες μας
γιατροί μανιώδεις κυνηγοί ήταν τακτικοί επισκέπτες.
Τα μπαλετο-σύννεφα των χιλιάδων χορευτο-ψαρονιών
(μαυρόπουλων) ήταν και αυτά επισκέπτες.
Το εντυπωσιακότερο όμως όλων ήταν ότι ο κύριος
όγκος των άγριων υδροβιο-αποδημητικών πουλιών,
όπως κύκνοι, χήνες, μπόζες, όλων των ειδών πάπιες,
που μαζί με τις σπανιότατες αγριογαλοπούλες και
πολλά άλλα είδη αποτελούσαν τον φτερωτό ζωντανό
πλούτο του Δέλτα του Έβρου (γνωστού ως «Γκιαούρ
αντά», δηλαδή «νησί των απίστων»), περνούσε πάνω
από το α/δ με κατεύθυνση προς ΒΔ μέσα από μια φανταστική εναέρια πύλη πλάτους 150-200 μέτρων μεταξύ
του κεντρικού κτηρίου και των κεραιών. [Λέτε να καθοδηγούνταν από τον σταθερής λειτουργίας ...Ραδιοφάρο;
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Δεν είναι και πολύ απίθανο, αν αληθεύει ότι χαράσσουν
και κρατούν τη μεταναστευτική τους ρότα με τις μαγνητικές γραμμές της γης. Εξ άλλου τα σμήνη των περιστεριών της γειτονικής μας Ν. Χηλής όταν, κατά τις θεαματικές πτήσεις τους, περνούσαν μέσα από τη στενή
δέσμη των πυκνών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (beam),
που συνέδεαν τους σταθμούς υψησύχνων ΟΤΕ των
Κόκκινων βράχων και της Θάσου, έχαναν την ομαλή
πορεία τους και «κουτρουβαλιάζονταν» μέχρι να ξαναβγούν και συνεχίσουν πάλι αδιατάρακτα].
Τα αλλεπάλληλα λοιπόν σμήνη τους, σε σχηματισμούς
κεφαλαίου Λάμδα, με σμηνάρχους στην κορυφή τους
...αεροναυτίλους τους που τους ακολουθούσαν τυφλά
συντεταγμένα στα δύο σκέλη (του Λ), περνούσαν σε
αδιατάρακτες πολύ χαμηλές πτήσεις, κυριολεκτικά
πάνω από τα κεφάλια μας και εμείς απολαμβάναμε
την ομορφιά τους και την εμπιστοσύνη που μας έδειχναν. Αυτό όμως προσείλκυσε το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας, που ήταν λάτρεις της «οκνηροθήρας»,
και άφηναν τα αυτοκίνητά τους κάπου κοντά και πυροβολούσαν τα πουλιά, ηρωικά κρυμμένοι στα χαντάκια
του δρόμου έξω από το α/δ. Εν πάση περιπτώσει τα
αγριοπούλια, ενστικτωδώς ή από εμπειρίες άλλων
χρόνων, απέφευγαν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ΟΧΙ
όμως και τα κινούμενα, προς τα οποία έδειχναν εμπιστοσύνη παραβλέποντάς τα.
Από εδώ και πέρα αρχίζει το... «κυνηγετικό αμάρτημα»
στον αφανή μικρό παράδεισό μας ή ακριβέστερα το
σύγχρονο προμελετημένο «έγκλημα» εναντίον των αθώων
πουλιών. Ο... «κυνηγός» στη θέση του συνοδηγού, τού
εν κινήσει αυτοκινήτου, από το κατεβασμένο τζάμι της
πόρτας του κρατούσε έξω το όπλο και από πλεονεκτική
θέση πυροβολούσε τα ανυποψίαστα αγριοπούλια, που
περνούσαν από επάνω του, ερχόμενα από το το α/δ σε
μικρό ύψος. Τα χτυπημένα πουλιά, θύματα των εποχούμενων θηρευτών, έπεφταν στα διπλανά χωράφια
όπου, οι ίδιοι ή συνεργάτες τους, τα έπιαναν και τα
αποτέλειωναν βάρβαρα. Όσα δεν είχαν χτυπηθεί σε
καίρια μέλη τους ή είχαν ελαφρά τραύματα προσπαθούσαν να ανασυνταχθούν και συνεχίσουν κατατρομαγμένα. Μερικά τραυματισμένα, που αρχικά προσπαθούσαν να ακολουθήσουν, έπεφταν αργότερα εξαντλημένα.
Οι άνανδρες «κυνηγετικές» κούρσες πάνω-κάτω, μήκους ενός χιλιομέτρου, ήταν πολλές και διαδοχικές όσο
κρατούσε το πέρασμα των θηραμάτων.
Το «κυνήγι» αυτό δεν είχε τα χαρακτηριστικά που οι
εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά περιγράφουν σαν «καταδίωξη και θανάτωση άγριων ζώων και πουλιών, συνήθως
με τη βοήθεια σκύλων». Απορώ πώς οι αρμόδιες Αρχές
ανέχονταν αυτή τη μορφή κυνηγίου, ιδιαιτέρως οι κυνηγετικοί Σύλλογοι, που αγωνίζονται να πείσουν τον
κόσμο ότι το κυνήγι είναι «άθλημα».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Μνήμες από τη δεκαετία του ’40
Οι σελίδες αυτές είναι μια
πρόσκληση-πρόκληση.
Στείλτε μας φωτογραφίες
από το οικογενειακό σας αρχείο,
σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,
εκδρομές, σημαντικά γεγονότα
της κοινωνικής και πνευματικής
ζωής της πόλης κ.ά.).
Οι φωτογραφίες γράφουν
ιστορία.
Το επόμενο θέμα, ελεύθερο.

Αριστερά ο Γεώργιος Καλέσης το 1944, ως
Ανθυπολοχαγός του Ελληνικού Στρατού.
Κάτω, με την Αλκμήνη της ζωης του,
στα 60 χρόνια γάμου.
(Αρχείο Oικογ. Καλέση)

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Ο Τηλέμαχος Παράσχος, τσιράκι στο μηχανουργείο
Τσιακίρη και με το παρατσούκλι εφευρέτης, λόγω της
εφευρετικότητάς του, φωτογραφίζεται ως στρατιώτης
με όλη την οικογένεια Τσιακίρη και χαρίζει τη φωτογραφία
στις 6/3/49.
(Αρχείο Παν. Τσιακίρη)

Τέσσερα ξαδερφάκια «Μποτονακάκια»,
το καλοκαίρι του 1940.
(Αρχείο οικογ. Μποτονάκη)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
01.10.2019 Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης,
μετά από πρόσκληση του Δημάρχου
Τρικκαίων, συμμετείχε στο «1ο Plug
& Play Συνέδριο» για τη δημιουργία
μιας βιώσιμης πόλης που πραγματοποιείται στα Τρίκαλα, παρουσία περισσοτέρων από πεντακοσίων (500)
συνέδρων, δημάρχων και εκπροσώπων
από 500 δήμους.
02.10.2019 Φροντίδα για το Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη. Εμφανή τα σημάδια παρακμής και εγκατάλειψης.
Έλλειψη καθαριότητας, καταστροφή
της χλωρίδας, φθορά των εγκαταστάσεων, έλλειψη περίφραξης και φύλαξης. Ας δημιουργήσουμε έναν «Μεσογειακό κήπο».
04.10.2019 Ο Εβρίτης Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος,
υπεύθυνος της Θεολογικής Σχολής
Βοστώνης, με καταγωγή από το Θούριο Ορεστιάδας, μεγάλωσε και σπούδασε στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Απέκτησε εξαιρετική θεολογική, και
όχι μόνο, παιδεία και διαγράφει μια
σπουδαία ποιμαντική και κοινωνική
πορεία από την Ευρώπη μέχρι την
Αμερική. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο
έργο του.
04.10.2019 Προσφορά ζωής του
Ομίλου Κοπελούζου για νεφροπαθείς. «Κόσμημα» έγινε η Νεφρολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μετά την ανακαίνισή της, που
διευκολύνει τόσο τους ασθενείς όσο
και τους συνοδούς τους.
09.10.2019 Έλληνες καπετάνιοι
από τη... Βουλγαρία. Οι Έλληνες
έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου αλλά τα Ελληνόπουλα
πηγαίνουν στη Ναυτική Ακαδημία της
Βάρνας για να γίνουν αξιωματικοί του
Εμπορικού Ναυτικού. Σχολή πανεπι-

στημιακού επιπέδου δεν έχουμε στην
Ελλάδα.
12.10.2019 Έπεσαν υπογραφές στη
Σόφια για τον Διασυνδετικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου Ελλάδος - Βουλγαρίας
(IGB) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και
τη Βουλγάρα ομόλογό του.
17.10.2019 Οι μουσικοί Σταυροφόροι της Αλεξανδρούπολης στην
Πόλη. Οι Χορωδοί του Καλλιτεχνικού
Ομίλου Αλεξανδρούπολης ζέσταναν
τις καρδιές και τις ψυχές των
ομογενών μας στο «Ζωγράφειο
Λύκειο» της Κωνσταντινούπολης.
08.11.2019 Ο Διοικητής των
Αμερικανικών Δυνάμεων
στην Ευρώπη επισκέφθηκε
το πολεμικό πλοίο ανεφοδιασμού «Carson City», που
έχει ήδη αράξει ανοιχτά της
Αλεξανδρούπολης. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο εσωτερικό του πλοίου σε εκπροσώπους ΜΜΕ. Ο Αμερικανός
Διοικητής υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του λιμανιού
μας.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
20.11.2019 Ολοκληρώθηκε η δωρεά 83 οχημάτων από τον ΤΑΡ
(Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου).
Παραδόθηκαν τα τελευταία 10 οχήματα
κοινής ωφελείας στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
26.11.2019 Όχι στον λαθρεποικισμό της Πατρίδας φώναζαν οι συγκεντρωμένοι πολίτες, που σχημάτισαν
ανθρώπινη αλυσίδα στο Τελωνείο Κήπων. Τα λεγόμενα «δικαιώματα» των
εισερχομένων καταργούν την εθνική
μας κυριαρχία.

09.11.2019 Εικαστική παρέμβαση
σε κτήριο της παλιάς ιχθυαγοράς
Αλεξανδρούπολης. Ολοκληρώθηκε
το νέο έργο τέχνης των αδελφών Μητρουλάκη, οι οποίοι κλήθηκαν να ομορφύνουν όχι κάποιο σχολείο αλλά ένα
κτήριο στην περιοχή της παλιάς ιχθυαγοράς της Αλεξανδρούπολης. Το έργο
φιλοτεχνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Το νερό στην πόλη», που
χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα της
Coca-Cola.

29.11.2019 Στα πορτοκαλί “ντύθηκαν” ο Φάρος και το Δημαρχείο.
Οι υπεύθυνοι του δήμου Αλεξανδρούπολης προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση το βράδυ της Τετάρτης και όχι
τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, μέρα που
έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, εξαιτίας του βροχερού καιρού
που επικρατούσε τη Δευτέρα. Οι εντυπώσεις των πολιτών από το πορτοκαλί χρώμα, με το οποίο φωταγωγήθηκαν Φάρος και Δημαρχείο, ήταν ιδιαίτερα θετικές.

13.11.2019 Έκαναν την εισβολή
του «Αττίλα»... σήριαλ! Προπαγάνδα χωρίς τέλος από την τουρκική τηλεόραση. Παραχάραξη της ιστορίας
από το σήριαλ «Savasci» (Μαχητής).
Στην ίδια σειρά έβαλαν και τον Αχμέτ
Σαδίκ και τη μουσουλμανική μειονότητα
της Θράκης.

04.12.2019 Γιατί παραμένει στην
Κομοτηνή η χρυσή προτομή; Όταν
βρέθηκε στις ανασκαφές η χρυσή προτομή του Σεπτίμιου Σεβήρου, ούτε το
Διδυμότειχο ούτε η Αλεξανδρούπολη
είχαν αρχαιολογικά μουσεία. Τώρα
όμως αυτό το μοναδικό εύρημα πρέπει
να γυρίσει στον Έβρο.
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13.12.2019 Κάτι πολύ σπουδαίο
γίνεται στην Ξάνθη. Διεθνής απήχηση για το τεχνολογικό επίτευγμα
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το λογισμικό είναι ταχύτερο
από κάθε άλλο στον κόσμο. Άμεσο
ενδιαφέρον των Αμερικανών για το
brainchip «ακίδα».
14.12.2019 Ο πρέσβης της Ιαπωνίας επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη. Εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον ιαπωνικών εταιρειών για
επενδύσεις στο λιμάνι. Είχε συνάντηση
με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης
Γιάννη Ζαμπούκη.
20.12.2019 Απλώνεται στην Κίνα
το Πανεπιστήμιο Θράκης. Το Δ.Π.Θ.
επισκέφθηκε στις 13/12/2019 πενταμελής αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο της Guangzhou της Κίνας, με
επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος. Οι προσκεκλημένοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσω
αμοιβαίων παρουσιάσεων, τοποθετήσεων και συζητήσεων λεπτομέρειες
για τις εξαιρετικές δυνατότητες συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και
των συναφών τμημάτων και εργαστηρίων τους.
28.12.2019 To 3D Projection Mapping κέρδισε τις εντυπώσεις των
πολιτών τα Χριστούγεννα. Τα βράδια
της Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής (27, 28, 29 Δεκεμβρίου) ο ειδικός τρισδιάστατος προτζέκτορας πρόβαλε στους τοίχους του Δημαρχείου
φαντασμαγορικές εικόνες με γεωμετρικά σχήματα και εορταστικές παραστάσεις που εντυπωσίασαν τον κόσμο.
Το γεγονός καταγράφηκε σε πάμπολλα
video στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

γεγονός που

ΓΝΩΜΗ

08.10.2019 Πολύχρωμες ομπρέλες
στολίζουν πλέον τμήμα της οδού
Εμπορίου στην Αλεξανδρούπολη. Μια
παρέμβαση, κόντρα στο γκρίζο, από
επαγγελματίες της περιοχής. Ωστόσο
παραμένει ο προβληματισμός για τα
δεκάδες κλειστά μαγαζιά του άλλοτε
ένδοξου εμπορικού κέντρου.

11.10.2019 Μεγάλη εκστρατεία της
Ένωσης «Μαζί για το παιδί». Η
Ένωση προσπαθεί να δημιουργήσει
ίσες ευκαιρίες σε υγεία και εκπαίδευση
για τα παιδιά των ακριτικών περιοχών,
με ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον
Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώνεται
τον Οκτώβριο του 2019. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει δωρεάν εξοπλισμό σε
32 εκπαιδευτικές μονάδες του Έβρου,
δωρεάν εξοπλισμό για νεογνά στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου, ανάπλαση του ιστορικού
Καραθεοδώρειου Δημοτικού Σχολείου
στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας κ.ά.
18.10.2019 Ο δήμος Σαμοθράκης
και η νεανική του χορωδία στη
Ρώμη. Η επίσκεψη της Χορωδίας στη
Ρώμη έγινε στο πλαίσιο Συμφώνου
φιλίας μεταξύ των δύο δήμων Ρώμης
- Σαμοθράκης το 2016. Η Χορωδία
συμμετείχε στο
1ο Festival Dei
Cori και παρουσίασε ένα πρόγραμμα 23 χορωδιακών κομματιών προερχόμενων από
την τοπική παράδοση και το
διεθνές μουσικό ρεπερτόριο.

25.10.2019 Έτοιμος για εκτόξευση
ο δορυφόρος που θα φτάσει πιο
κοντά στον ήλιο, με Εβρίτες στην κατασκευή. Η «Πρίσμα Ηλεκτρονικά»
είναι μία εκ των κατασκευαστών του,
φτιάχνοντας τις ιδιαίτερα πολύπλοκες
καλωδιώσεις και τον εξοπλισμό για τον
έλεγχο των συστημάτων του δορυφόρου με προδιαγραφές Διαστήματος.
05.11.2019 Ο Εβρίτης δημιουργός
Κώστας Γκουρλουμένος μοιράστηκε το 2ο βραβείο
στον διαγωνισμό Skypixel
Short Film Contest 2019 με
το μικρού μήκους φιλμ
“Αλεξανδρούπολη”. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
καλλιτεχνική επιτυχία, για
δεύτερη συνεχή χρονιά, δεδομένου ότι στον διαγωνισμό στέλνονται δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές από κάθε
γωνιά του πλανήτη.
25.11.2019 Εγκαινιάσθηκε το γραφείο του Ρωσικού Προξενείου στην
Αλεξανδρούπολη (οδός Ψαρών 13),
παρουσία του Ρώσου Πρέσβη στην
Ελλάδα. Επίτιμος Πρόξενος ορίστηκε
ο Κων/νος Παλακίδης. Το γραφείο
αυτό δε θα εκδίδει διαβατήρια και
βίζες καθώς γι’ αυτούς τους σκοπούς
παραμένει ως υπεύθυνο το Προξενείο
της Θεσσαλονίκης. Στόχος του Επίτιμου
Προξενείου είναι η ενίσχυση των δεσμών της Ρωσίας με την ΑΜΘ σε τουρισμό, πολιτισμό, εμπόριο, αγροτικό
τομέα.
19.12.2019 Την Αλεξανδρούπολη
και την παραλιακή του μέλλοντος
σχεδιάζουν ΟΛΑ και Δήμος για τις
επόμενες δεκαετίες. Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ολοκληρωτική ανάπλαση της δυτικής χερσαίας
ζώνης του λιμανιού με τεχνογνωσία
από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα προβλέπονται parking, χρήσεις υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ναυταθλητισμός, μαρίναι ιδιωτικών σκαφών κ.λπ., με πρόβλεψη για ομαλή κατάβαση από την
πλατεία του Φάρου προς τη θάλασσα.
24.12.2019 Έπεσαν οι υπογραφές
για την αξιοποίηση των αποθηκών του
ΟΣΕ στο λιμάνι. Η έναρξη των εργασιών
προβλέπεται για τον Φεβρουάριο 2020
και θα διαρκέσουν 36 μήνες.
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κιν. 6944 582 382 www.deniseEleftheriou.gr

ΜΑΡΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ./FAX: 2310 412413 κιν. 6973 486888

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 6 (2ος όροφος)
Τ.Κ. 54640 ΦΑΛΗΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 869588

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μετεκπαιδευθείς στα ενδοστοματικά εμφυτεύματα
στο DGI του Λονδίνου και στην Yποστηρικτική Αγωγή
του στόματος στον ογκολογικό Ασθενή

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 309 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172 36
ΤΗΛ. 210 9754299 FAX: 210 9765433
κιν. 6944 341321 e-mail: gkardiak@otenet.gr

ΘΕΜΗΣ Α. ΛΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - D.E.A PARIS II

TΣΙΜΙΣΚΗ 33 (8ος όρ.) 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 282142 κιν. 6944391166
e-mail: lymbop@hol.gr
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2 (γωνία) 3ος όροφος
115 26 ΑΘΗΝΑ (πλησίον Μετρό Κατεχάκη)
e-mail: arismantzounis@gmail.com
ΤΗΛ. 210 6998223, 210 6997766
FAX: 210 6997765 κιν. 6948 275909

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (4ος όρ.) 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3831737 - 210 3803803
FAX: 210 3301910 κιν. 6977349339
e-mail: galetzas.e@dsa.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
MD, Mc ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Επιμελητής Ορθοπεδικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε
Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης Ενηλίκων & Παίδων
Μετεκπαιδευθείς:
- Queen’s Medical Centre, Nottingham, UK
- Royal Hospital for Sick Children & Royal Infirmary,
Edinburg, UK
- Frenchay & Southmead Hospitals, Bristol, UK
• Aρθροσκοπική Χειρουργική • Αθλητικές κακώσεις
• Τραυματολογία • Επεμβάσεις Αρθροπλαστικής
• Ιατρείο Οστεοπόρωσης
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 43 (πρώην Ανθέων)
2ος όροφος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 228928 κιν. 6974018900
e-mail: cvkortho@gmail.com

ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Ειδικευθείς στην Εμβρυομητρική Ιατρική
στο Kings College Hospital Λονδίνου
Πιστοποιημένος από το Fetal Medicine Foundation
• AYXENIKH ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ • Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
• ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τσιμισκή - Φαλήρου 16 1ος όροφος Αλεξανδρούπολη
ΤΗΛ. 25510 88047 FAX: 25510 88657
κιν. 6955 69 79 77

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

THEODOR GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

11, LEMBESSI STR, 117 42 ATHENS
ΤEL. (+30) 210 9231 346
Fax: (+30) 210 9231 392
Mob.: 6944 189 360 E-mail: mgias@tee.gr

MAYPOKOPΔATOY 9 AΘHNA 106 78
ΤΗΛ. 210 3813 997, 3813 977
Fax: 210 2813 897

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΜΑΡΑΣΛΗ 21 ΑΘΗΝΑ 106 76
ΤΗΛ. 210 7215 546 FAX: 210 7215 622
κιν. 6932 243 736
e-mail: igrammatopoulou@gvm-law.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΓOYNAPH 176 ANΩ ΓΛYΦAΔA 166 74
ΤΗΛ. 210 9646 995 κιν. 6944 549 654
E-mail: makras@internet.gr

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 270 (3ος όροφος)
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 25510 25239 κιν. 6943 165 675
e-mail: skavdis@yahoo.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΑΤΗΣ 14 ΚΥΨΕΛΗ 113 64
ΤΗΛ. 210 6142790 - 210 6140618
FAX: 210 8055638
e-mail: holojun1@otenet.gr

ΤΗΛ. 2310 221972

e-mail: haritoudis@gmail.com
google+οφθαλμολογικό ιατρείο στην ερμού
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ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ
Καθηγήτρια Μουσικής (Σοπράνο)
Καθηγήτρια Εικαστικών (Ζωγράφος)
Συντηρήτρια Έργων Τέχνης Αρχαιοτήτων

ΜΑΚΡΗ ΤΗΛ. 25510 71124
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 25510 26247
κιν. 6937191145

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2 (γωνία) 3ος όροφος
115 26 ΑΘΗΝΑ (έναντι Μετρό Κατεχάκη)
ΤΗΛ. 210 6998220 FAX: 210 6997765
κιν. 6948 274048
e-mail: chspap@yahoo.gr

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών
Μετεκπαιδευθείς στο Παν/κό Νοσοκομείο
San Raffaele - Μιλάνο, Ιταλία
• Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού • Ενδοσκοπική
Υπερηχοτομογραφία

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
Κεντρική Πλατεία Γέρακα
ΤΗΛ./FAX: 210 6616019 κιν. 697 22 79 468

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
ΤΗΛ. +30 25510 22706 κιν. +30 6973384974

e-mail: k_papado@tee.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΙΔΗΣ
ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4, Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 27754 e-mail: info@leontours.gr www.leontours.gr

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8 - Ν. ΧΗΛΗ
(προς καφέ Ορίζοντας)
Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 25510 39863 κιν. 6944546838

http://mouseio-evrou.site.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν
να δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) με σχετικό ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φωτογραφίες,
να αποστείλουν τα κείμενά τους οπωσδήποτε μέχρι
τις 15 Μαρτίου 2020 και να υπογράφουν την εργασία
τους. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου
από το Ταχυδρομείο. Οι φωτογραφίες να συνοδεύονται
πάντα από σαφείς λεζάντες με αρχείο προέλευσης
και δεν επιστρέφονται.

Στις 3 Οκτωβρίου 2019 έφυγε από τη ζωή η συμπατριώτισσά μας, μέλος του Συλλόγου και φίλη Μαίρη Μανασή-Βερλή.
Στην κόρη της Ιωάννα και στους αδελφούς της Βασίλη
και Λεωνίδα εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Ευχόμαστε ο θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να
είναι ελαφρό το χώμα που τη σκεπάζει.

• Εφόσον ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και ενυπόγραφα,
θα προσπαθούμε να παρουσιάζουμε στο περιοδικό
μας τις ξεχωριστές επιδόσεις νέων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, τις τυχόν μεγάλες διακρίσεις στο καλλιτεχνικό ή επιστημονικό πεδίο και να καμαρώνουμε για
τα παιδιά μας.
Σ.Ε.

Δ.Σ.

Παροράματα
Στο προηγούμενο 71ο τεύχος και στο ρεπορτάζ
της Δώρας Κοτσώνη «Νύχτες καλοκαιριού...» σελ. 27,
2η στήλη, στίχος 21, εκ παραδρομής παραλείφθησαν
οι λέξεις "και Χρήστου Αλεξανδρή". Το ορθόν είναι
«...και το σχήμα “ΑΠΛΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ” της Ιωάννας
Αλεξανδρή και Χρήστου Αλεξανδρή...»
Σ. Ε.

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Bασιλόπιτα
Υλικά
1 κιλό αλεύρι σκληρό
150 γρ. βούτυρο
300 γρ. ζάχαρη
100 γρ. μαγιά νωπή
1 φλιτζάνι τσαγιού γάλα χλιαρό
1 φλιτζάνι τσαγιού χυμό
πορτοκάλι και ξύσμα
3 βανίλιες
3 κουταλάκια γλυκού μαχλέπι
3 κουταλάκια γλυκού κακουλέ
αμύγδαλα ασπρισμένα για στόλισμα
Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε τον πάτο μιας μικρής κατσαρόλας. Ρίχνουμε
χλιαρό νερό, λιγη ζάχαρη, τη μαγιά, ανακατεύουμε για
να λιώσει, προσθέτουμε αλεύρι τόσο που να γίνει χυλός.

Σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε
να φουσκώσει.
Σε μια λεκάνη βάζουμε το αλεύρι κοσκινισμένο, τη ζάχαρη, τα αρωματικά
και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Κάνουμε
μια λακουβίτσα και ρίχνουμε τη μαγιά,
το γάλα, τον χυμό και τα αβγά χτυπημένα με λίγη ζάχαρη.
Τα ζυμώνουμε όλα μαζί ρίχνοντας
γύρω-γύρω το λιωμένο βούτυρο και
ζυμώνουμε έως ότου γίνει μια απαλή ζύμη. Σκεπάζουμε
με πετσέτα και το βάζουμε στο φούρνο, στους 60°, να
φουσκώσει.
Σε λίγη ώρα έχει διπλασιαθεί σε όγκο και βάζουμε τη
ζύμη σε δύο ταψάκια. Τα αφήνουμε πάλι να φουσκώσουν,
αλείφουμε με αβγό, στολίζουμε με αμύγδαλα και ψήνουμε
στους 170° για 35-40 λεπτά.

Το έθιμο της Αγίας Βαρβάρας
Ο Διόσκουρος, πατέρας της Αγ. Βαρβάρας, συνέλαβε
στο σατανικό του μυαλό έναν τρόπο εξόντωσης των
χριστιανών. Έδωσε εντολή στους
φούρνους και στα παντοπωλεία
να βάλουν μέσα στα προϊόντα δηλητήριο, ούτως ώστε όποιος έτρωγε να πεθαίνει.
Η Αγ. Βαρβάρα, που το έμαθε,
ειδοποίησε τον κόσμο να μην αγοράσει τίποτα και να ετοιμάσουν
φαγητό με ό,τι υπήρχε στο σπίτι.
Πράγματι, οι άνθρωποι μαγείρεψαν
ένα φαγητό, γλυκό, με στάρι, ζάχαρη, αλεύρι, ξηρούς καρπούς και
φρούτα. Σε ανάμνηση αυτού του
θαύματος, στις 4/12 κάθε έτους,
ανήμερα στη γιορτή της Αγ. Βαρβάρας, καθιερώθηκε να γιορτάζεται
ως έθιμο, κάνοντας αυτό το έδεσμα
που έγινε γνωστό ως «βαρβάρα».
Οι πρόγονοί μας έφεραν το έθιμο
από τη Μ. Ασία, το οποίο εμείς
συνεχίζουμε μέχρι σήμερα.
Έτσι, στις 4/12/2019 βρέθηκα καλεσμένη στο σπίτι της συμμαθήτριάς μου Αθηνάς Αγγελίδου-Γιαννιώτου, στον Διόνυσο, όπου κάθε
χρόνο τιμά το έθιμο και την Αγ.
Βαρβάρα. Βρεθήκαμε μια μεγάλη
παρέα από Αλεξανδρουπολίτισσες
και η μεγάλη έκπληξη ήταν η Δανάη

Μιχαήλογλου που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και η Μίνα
Πολίτου από την Αλεξανδρούπολη. Ήταν μια υπέροχη
μεσημεριανή συγκέντρωση, με αναδρομή στα σχολικά χρόνια, στην
Αλεξανδρούπολη.
Η «βαρβάρα» της Νανάς εκπληκτική, τόσο που δεν έμεινε σταράκι
στη σουπιέρα.
Σας παραθέτω τη συνταγή μαζί
με τη φωτογραφία.
Βαρβάρα
Υλικά
500 γρ. σιτάρι
200 γρ. καρύδια χοντροκομμένα
10 ξερά σύκα
1 φλ. τσαγιού σταφίδες ξανθές
1 φλ. τσαγιού ζάχαρη
2 κουτ. σούπας αλεύρι
καβουρδισμένο
2 κουτ. σούπας σουσάμι
καβουρδισμένο
1 φλ. τσαγιού αμύγδαλα
Εκτέλεση
Βράζουμε πολύ καλά το σιτάρι,
ρίχνουμε μέσα όλα τα υπόλοιπα
υλικά εκτός από το αλεύρι, το
οποίο προσθέτουμε πάνω από
κάθε μπωλ με κανέλα και
ελάχιστους ξηρούς καρπούς.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 137 (5ος όροφος) - Τ.Κ. 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 3215354

