
     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλου-
τίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγ-
χρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνερ-
γασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστο-
ρικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ανα-
φορές 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 αποστελλό-
μενη 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 χρό-
νια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύ-
ξηση 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 ανά-
λογο 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 Αλεξανδρούπο-
λης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιο-
δικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Η χρονική περίοδος που διανύουμε συμπίπτει με μεγάλα γεγονότα
που σημάδεψαν ανεξίτηλα το Έθνος μας. Από τη μια γιορτάζουμε με
αισθήματα χαράς και αγαλλιάσεως την 100ή επέτειο της ενσωμάτωσης
της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον Εθνικό κορμό και από την άλλη θυ-
μόμαστε επετείους με δυσάρεστα συναισθήματα όπως τον Απρίλιο
του 1204, οπότε είχαμε την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης
από τους Φράγκους, τον Μάιο του 1453 με τη δεύτερη άλωσή της
από τους Τούρκους και τον Απρίλιο του 1941 με την κατάκτηση της
χώρας μας από τα γερμανικά στρατεύματα.

Δυστυχώς, την ίδια περίπου χρονική περίοδο της φετινής χρονιάς
ενέσκηψε η μάστιγα του κορωνοϊού covid 19, που έπληξε όλες τις
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, και θρηνήσαμε
πολλά θύματα παγκοσμίως και προκλήθηκε ένα τσουνάμι δυσμενών
επιπτώσεων σε καίριους τομείς της οικονομίας μας και ιδίως στον
τουρισμό.

Για τον Σύλλογό μας και ιδιαίτερα την αγαπημένη μας πόλη, η
πανδημία του κορωνοϊού είχε ως συνέπεια να ματαιωθούν ή, στην
καλύτερη περίπτωση, να αναβληθούν επ’ αόριστον οι πανηγυρικές
εκδηλώσεις για την 100ή επέτειο της απελευθέρωσης της Θράκης.

Όπως ήταν φυσικό δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις των
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ” ούτε στην Αλεξανδρούπολη ούτε στην Αθήνα. Για
τον ίδιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κάθε Απρίλιο
Ετήσια Γενική μας Συνέλευση, με θέματα απολογισμού και έγκριση
προϋπολογισμού και δράσης του Συλλόγου. Επίσης δεν έγιναν οι
δύο εκδρομές που συνήθως πραγματοποιούμε το πρώτο εξάμηνο
κάθε χρονιάς.

Τέλος, με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ομαλή λειτουργία
των τραπεζών βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να μην μπορούμε να
εκπληρώσουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις (εξόφληση του τυ-
πογραφείου, πληρωμή των κοινοχρήστων του γραφείου μας κλ.π.).
Προ της καταστάσεως αυτής το Δ.Σ., σε έκτακτη συνεδρίασή του,
αποφάσισε ομόφωνα και απευθυνθήκαμε τηλεφωνικά σε πολλά μέλη
και φίλους μας και ζητήσαμε την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου
Η ανταπόκριση ήταν άμεση και συγκινητική. Όπως θα διαβάσετε
στις στήλες «προσφορών για κοινωνικούς λόγους» και «δωρεών και
χορηγιών» πολλά μέλη και φίλοι μας στήριξαν τις προσπάθειές μας
και συνέδραμαν οικονομικά στον Σύλλογο. Θες το “ρωμαίικο φιλότιμο”,
θες η “θρακιώτικη αρχοντιά”, θες το “Αλεξανδρουπολίτικο κιμπαρλίκι”
ή και όλα αυτά μαζί βοηθούν ώστε κυρίως οι οικονομικές επιβαρύνσεις
των αναγνωστών να γίνονται απλές και καθόλου υποχρεωτικές.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη,
που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες όλων. Επιπλέον η ύλη αγγίζει
την επικαιρότητα, καθώς περικλείει ιστορική αναδρομή παλαιών και
αρχαίων επιδημιών σε συσχετισμό με τη σημερινή πανδημία. Επίσης
τονίζεται η σημασία του εορτασμού της ημέρας της γυναίκας.

Με χαρά σας πληροφορούμε ότι η εκδιδόμενη στην Αλεξανδρούπο -
λη ημερήσια εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ” στις 29 Απριλίου τ.ε.
συμπλήρωσε 75 χρόνια ζωής και μιας πολύ επιτυχημένης πορείας. Σε
όλα τα μέλη της οικογένειας Κονδύλη εύχομαι ολόψυχα υγεία,
δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν τον αγώνα τον καλό επ’ ωφελεία
της Θράκης, του Έβρου και της αγαπημένης μας πατρίδας.

Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς: 
Καλό Καλοκαίρι! Χαρούμενες Διακοπές! και έχοντας κατά νου και

εφαρμόζοντας τις οδηγίες των ειδικών, αντιμετωπίζουμε το παρόν
και το μέλλον με αισιοδοξία.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ἀ πὸ τὴν Ἔφεσο τὸ 55 μ.Χ. ἔγραψε στοὺς Κορινθίους
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἀναγνώ-

σματος ποὺ μόλις ἀκούσαμε. «Ἕνας Θεὸς σταυρωμένος,
γιὰ τοὺς Ἰουδαίους εἶναι σκάνδαλο καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες
εἶναι ἀνοησία… ὅμως ἐμεῖς καυχώμαστε γιὰ τὸν Ἰησοῦ
Χριστὸ καὶ ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν τὸν βλέπουμε σταυ-
ρωμένο».

Εἶχε δίκιο ὁ Παῦλος· στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ στὴν Ἀθήνα
σπάραξε ἡ καρδιὰ τῆς οἰκουμένης, ἐπειδὴ σ’αὐτὲς τὶς δύο
πόλεις διαπιστώθηκε ἡ βαθύτερη ξενιτειὰ τοῦ ἀνθρώπου
στὸν κόσμο. Ὁ Ἰουδαῖος αἰχμάλωτος στὴ Βαβυλώνα «ἐμνή-
σθη καὶ ἔκλαυσε τὴν Σιών» καὶ ὁ Ἀθηναῖος αἰχμάλωτος
στὴ Σικελία ἀπάγγειλε Εὐριπίδη. Ἔτσι καὶ οἱ δύο, καλ-
λιέργησαν τὴν κοινὴ ὑπαρξιακὴ ἀγωνία ποὺ ἦταν, ἡ λύ-
τρωση τῆς ἀνθρωπότητος.

Οἱ διάχυτες προφητείες στὸν Ἰσραὴλ, προσπαθοῦσαν
νὰ ἀφουγκραστοῦν τὸ Θεό∙ οἱ δύο κορυφώσεις τῆς ἑλλη-
νικῆς συνειδήσεως, προσπαθοῦσαν νὰ δοῦν τὸ Θεό: νὰ
λυτρώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἐγκόσμια μοίρα του ποὺ
χαροπάλευε ἀνάμεσα στὸν ἑβραϊκὸ Ἅδη καὶ στὴν ἑλληνικὴ
Ἀχερουσία.

Δὲν εἶναι μόνο ὅτι Τὸν χρειαζόνταν ὁ κόσμος. Εἶναι ὅτι
πλέον δὲν ἄντεχε ἄλλο νὰ ζήσει ὁ κόσμος! Ὅμως, κανείς∙
ἀπολύτως κανεὶς δὲν Τὸν περίμενε ἔτσι, Αὐτὸν ποὺ ἡ
Ἐκκλησία ὀνόμασε: «ἐσταυρωμένο μας ἔρωτα». 

Κανένας ἐπίσημος ἱστορικὸς δὲν κατέγραψε τὸ γεγονὸς
τοῦ Γολγοθᾶ. Μόνο κάποιοι ριψοκίνδυνοι. Ἀπὸ τοὺς μα-
θητές του ἕνας Τὸν πρόδωσε, ἄλλος Τὸν ἀρνήθηκε καὶ
ὅλοι Τὸν ἐγκατέλειψαν ἀπὸ φόβο. Ἐκεῖ, λοιπόν, στὸ Γολ-
γοθᾶ, γυμνός, εὐτελισμένος, μέσα σὲ ἀφόρητους πόνους
καὶ σὲ πλήρη μοναξιά, ὁ γιὸς τῆς Μαρίας ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ
τῆς Γαλιλαίας φώναξε· «Πατέρα μου, στὰ χέρια σου παρα-
δίνω τὸ πνεῦμα μου».

Ἡ φράση ἐκείνη ἔκρυβε κάτι ἐξόχως σημαντικότερο
ἀπὸ τὸ· «Πατέρα, πεθαίνω…», ἢ «…ξεψυχῶ».

Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε «ἐκ κατασκευῆς», ὡς προίκα, τὴ
δυνατότητα νὰ κινούμαστε σὲ δύο ἐπίπεδα. Ἡ δεδομένη
ὕπαρξή μας εἶναι τὸ ἕνα, τὸ φυσικὸ ἐπίπεδο. Ἡ ζητούμενη
ὕπαρξη εἶναι τὸ δεύτερο, τὸ πνευματικό. Ποτέ μας δὲν
νιώσαμε ἄνετα μέσα στὴ φύση, ποτέ μας δὲν ἐννοήσαμε
ὅτι εἴμαστε ἁπλῶς φυσικὰ ὄντα. Βρεθήκαμε φυσικὰ ὄντα
καὶ ἀγωνιστήκαμε νὰ γίνουμε πνευματικά. Ἐξ ἀρχῆς. Γι’

αὐτό, ὁ δικός μας Ὀρφέας κατέβηκε στὸν Ἅδη νὰ ἀναζη-
τήσει τὴ χαμένη ψυχή. Στὸν Ἅδη κατέβηκε καὶ ὁ Ὀδυσσέας
γιὰ νὰ πάρει ὁδηγίες ἀπὸ τὸν Σαμάνα Τειρεσία. Προκειμέ-
νου νὰ διαπλεύσει μὲ ἀσφάλεια τὸν τρομερὸ ὠκεανὸ τῆς
φυσικῆς ὑπάρξεως καὶ νὰ βάλει πόδι στὴν ἀντίπερα ὄχθη.

Ὅμως· αὐτὸ ποὺ ἀπέτυχε νὰ ἀνακαλύψει ὁ ἀρχαῖος κό-
σμος, μᾶς τὸ ἀποκάλυψε ὁ Ἰησοῦς, ὅταν εἶπε ὅτι εἶναι·
«…ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». Αὐτὸ πάει νὰ πεῖ ὅτι
ὁ βίος μας εἶναι ἕνας δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀλήθεια καὶ
ἡ ἀλήθεια αὐτή, εἶναι ἡ μόνη ζωή. Ἆραγε, τὸ πιστεύουμε
αὐτό;

Ξέρουμε ὅτι ὁ ἀνθρώπινος βίος εἶναι συνυφασμένος μὲ
πόνο καὶ στὸ τέλος καιροφυλακτεῖ ἕνας θάνατος. Αὐτὴ ἡ
σταύρωση καὶ ὁ θάνατος κάθε κοσμικῆς βεβαιότητος, εἶναι
τὸ δράμα τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως. Μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ
ταφὴ τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου. Τὸ χῶμα ἐπιστρέφει στὸ
χῶμα, ὡσὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτε καὶ ἡ φύση δείχνει παν-
τελῶς νὰ ἀδιαφορεῖ. Ὅμως, εἶναι ἔτσι; Ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὸ
Γολγοθᾶ μᾶς ἔδειξε κάτι διαφορετικό.

Παραδίνοντας τὸ πνεῦμα Του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, διά-
νοιξε τὸν ὀρίζοντα τῆς ψυχῆς στὸ ἄλλο ὑπαρξιακὸ ἐπίπεδο,
τὸ πέρα ἀπὸ τὸ φυσικό. Πῶς ξέρουμε ὅτι αὐτὸ ὑπάρχει;
Μά! ἂν δὲν ὑπῆρχε πνεῦμα, δὲν θὰ ὑπῆρχε οὔτε πόνος
οὔτε θάνατος. Αὐτά, δὲν εἶναι φυσικὲς καταστάσεις, εἶναι
πνευματικές. Ἡ φύση τὶς ὑφίσταται ἀλλὰ δὲν τὶς γνωρίζει.
Τὶς γνωρίζει ἡ ψυχή, ὅταν σταυρώνεται. Τὶς συνειδητοποιεῖ
ἀφοῦ πρῶτα κατεβεῖ στὸν Ἅδη, στὰ χθόνια βασίλεια τῆς
ὑπάρξεως. Γι’αὐτὸ ὁ Χριστὸς μετὰ τὸ «τετέλεσται» κατέ-
βηκε στὸν σκοτεινὸ Ἅδη, στὸν κόσμο τοῦ ἀσυνειδήτου,
ἀπὸ ὅπου ἀναδύονται τὰ τέρατα τοῦ κακοῦ (ὡσὰν ἐκεῖνα
τὰ τέρατα τοῦ ὠκεανοῦ ποὺ διέπλεε ὁ Ὀδυσσέας), ὅμως ὁ
Χριστὸς τὰ νίκησε! Ὁ Ἅδης «πῆρε αὐτὸ ποὺ ἔβλεπε (τὸ
νεκρὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ) καὶ τὴν ἔπαθε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δὲν
ἔβλεπε (τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ)».

Σὲ λίγες ὥρες, τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
θὰ διαλευκάνει τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξή μας, στὸ σύνολό
της. Καὶ θὰ διαπεραιώσει τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ πρὸς τὴν
ὄγδοη ἡμέρα τοῦ πνεύματος, ποὺ εἶναι ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀνα-
στάσεως. Μιὰ τέτοια ἡμέρα δὲν εἶναι καταχωρημένη στὰ
πρακτικὰ τῆς δημιουργίας, ποὺ ἔφτασε ὥς τὴν ἕβδομη
ἡμέρα.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα θὰ ἐνεργήσουμε μόνοι μας οἱ ἄνθρω-

Μ Η Ν Υ Μ Α  Μ Ε ΓΑ Λ Η Σ  Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ

Το άρθρο των «ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ» στο τεύχος αυτό έχει μια πρωτοτυπία. Απευθύνεται περισσότερο
στη βαθύτερη αγωνία της ύπαρξής μας και όχι στην περιέργεια ή και αγωνία να μάθουμε τον
πολιτισμό μας και να στηρίξουμε την ύπαρξή μας στην ομορφιά του, φυσική και πνευματική.

Μεταφέρουμε λοιπόν την ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως
κ. Άνθιμος, για να την απολαύσουν οι συμπολίτες που δεν διαμένουν πια στην πόλη μας αλλά και οι
διαμένοντες σ’ αυτήν, που δεν έτυχε όμως να την ακούσουν· βεβαίως και οι καλοί μας φίλοι.
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ποι μὲ προσωπική μας εὐθύνη, ὡς δημιουργοὶ τοῦ πνευ-
ματικοῦ μας κόσμου, οἱ ἴδιοι. Καὶ μάλιστα ὕστερα ἀπὸ
θεῖο παράδειγμα.

Ἔκτοτε, ὁ κόσμος εἴτε τὸ θέλει εἴτε ὄχι, παλεύει νὰ
ἀποδεχτεῖ ἤ νὰ ἀπορρίψει ὅσα συνέβησαν στὴν Ἱερουσα-
λήμ, «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», μιὰ Παρασκευὴ τοῦ μῆνα Νισάν,
τοῦ ρωμαϊκοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους 754 ἀπὸ κτίσεως κό-
σμου.

Ἔκτοτε κάθε διανόηση καὶ φιλοσοφία «στοιχηματίζει»
μὲ τὴν ἁπλοϊκότητα τοῦ κήρύγματος καὶ ξέρετε ποιὸ εἶναι
τὸ περίεργο; Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει
αὐτὸ τὸ ἐπικίνδυνο «στοίχημα».

Μόνο ἡ Ἐκκλησία Του, βεβαιωμένη γιὰ τὸ γεγονός, πι-
στωμένη μὲ τὸ θαῦμα, μᾶς προτείνει νὰ χαροῦμε τὸν Νυμ-
φίο μας, ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως Τὸν βλέπουμε.

Προσέξτε ὅμως! Ἡ Ἐκκλησία δὲν μᾶς ἐμφανίζει τὸ
πραγματικὸ πάθος, ὅπως τὸ γύρισε σὲ κινηματογραφικὴ
ταινία ὁ Mel Gibson, πολὺ κοντὰ στὴν πραγματικότητα.
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἐμφανίζει τὸν Ἰησοῦ ἔτσι, σὰν νὰ μὴν
πονάει, σὰν νὰ κοιμᾶται, καθαρό, χτενισμένο, μὲ τὰ χέρια
Του καρφωμένα στὸ σταυρό, σὰν νὰ μᾶς ἀγκαλιάζουν
ὅλους. Ἡ Ἐκκλησία, ἀκόμα καὶ τὴν περιπαιχτικὴ ἐπιγραφὴ
«Ἰησοῦς Ναζωραῖος βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» τὴν ἄλλαξε
καὶ τὴν ἔκαμε «ὁ Βασιλεὺς τῆς Δόξης».

Μά! ἔτσι εἶναι οἱ βασιλιάδες; Καὶ τὸ σταυρό Του, τὸ
ξύλο τῆς ντροπῆς καὶ τοῦ πόνου, ἡ Ἐκκλησία τὸν λέει
«θρόνο» καὶ τὸν κάνει φυλαχτὸ νὰ τὸ φορᾶμε. Τοὺς ἀφό-
ρητους πόνους Του, ἡ Ἐκκλησία τοὺς θεωρεῖ ἀπόδειξη τῆς
«κραταιᾶς σὰν τὸ θάνατο, ἀγάπης» Του. Τὸ κομματιασμένο
Σῶμα Του καὶ τὸ χυμένο στὴ γῆ Αἷμα Του, ἡ Ἐκκλησία τὸ
προσφέρει στὸν κόσμο, νὰ τὸ τρώει, νὰ τὸ πίνει ὁ κόσμος
γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος! Ἔτσι μᾶς λέει ἡ Ἐκκλησία! 

Ἄχ! αὐτὴ ἡ ἀνυπόφορη Ἐκκλησία, ποὺ δὲν λέει νὰ ἀφή-
σει τὸν κόσμο ἥσυχο νὰ ἀναπαυθεῖ πάνω στὰ λάθη του, ἄν
τὸ μπορεῖ, φυσικά, ὁ κόσμος.

Ὅμως, κάνει καὶ κάτι ἄλλο, πολὺ σκληρότερο ἡ Ἐκκλη-
σία. Ἔρχεται καὶ μᾶς ἐπιμένει: τὰ Χριστούγεννα: «Σήμερον
γεννᾶται ἐκ Παρθένου…», τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: «Σήμερον
σωτηρία τῷ κόσμῳ…» καὶ τώρα τὸ φρικτώτερο: «Σήμερον
κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…»! 

Κατανοοῦμε ἆραγε, πόσο σκληρὴ λέξη εἶναι αὐτὸ τό,
«Σήμερον»; Στὸ «σήμερον» ἔχουμε εὐθύνη ἐμεῖς!

Ἕνα παλιό, νέγρικο τραγούδι ρωτοῦσε: «ἐσεῖς εἴσαστε
ἐκεῖ, ὅταν σταύρωσαν τὸ Χριστό μου;»

Ἄ! δὲν τὴν ἀντέχω μιὰ τέτοια σκέψη, δὲν τολμῶ νὰ
προχωρήσω ἕνα παρόμοιο συλλογισμό! Γρήγορα ἀπαντῶ:
Σίγουρα, ἄν εἴμαστ’ ἐμεῖς ἐκεῖ τότε, δὲν θὰ ἐπιτρέπαμε
αὐτὸ τὸ ἔγκλημα, ἔτσι δὲν εἶναι; 

Ὅμως, ἔτσι ἀπάντησαν καὶ οἱ Φαρισαῖοι στὸ Χριστό: «ἄν
ζούσαμε ἐμεῖς στὴν ἐποχὴ τῶν προγόνων μας, δὲν θὰ συμμε-
τείχαμε στοὺς φόνους τῶν προφητῶν». Καὶ τότε ὁ Χριστὸς
τοὺς εἶπε: «παραδέχεστε, λοιπόν, ὅτι εἶστε ἀπόγονοι τῶν φο-

νιάδων ἐκείνων! ὁπότε, ὁλοκληρῶστε τώρα τὸ ἔργο τους»!
Καὶ ...τὸ ὁλοκλήρωσαν. Ἐμεῖς; μήπως κάνουμε τὸ ἴδιο;

Ἀγαπητοί μου, Πατέρες, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές μου,

Φέτος γιορτάζουμε τὴ Μεγ. Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα,
μὲ ἕνα ξεχωριστὸ τρόπο.

Ὁ κόσμος δίπλα μας καὶ μακριά μας, πονάει. Ἑκατομ-
μύρια συνανθρώπων μας ἀλγοῦν σωματικά, νοσηλεύονται
καὶ θεραπεύονται. Ὅμως, εἶναι κι ἄλλοι πολλοί, ποὺ πονοῦν
καὶ πεθαίνουν. Ὁ πλανήτης μας σταμάτησε τὸν ἀλαφια-
σμένο ρυθμό του καὶ ἀκούει τὴν ἀρρυθμία τῆς καρδιᾶς
του. 

Θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ ρωτήσει: «…καὶ ποῦ εἶναι ὁ
Χριστὸς νὰ βοηθήσει;» Ξέρετε, ποῦ εἶναι; σ’ ἕνα κρεββάτι
ἁπλοῦ Νοσοκομείου εἶναι, μὲ μάσκα ὀξυγόνου στὸ πρό-
σωπο. 

Ἐκεῖ εἶναι. Καὶ βλέπει γύρω του πρόσωπα καλυμμένα
μὲ μάσκες, φοβισμένα κι ἐκεῖνα, νὰ Τὸν φροντίζουν. Ἐκεῖ
ὁ Χριστὸς πεθαίνει γιὰ νὰ πάει ξανὰ στὸν Ἅδη νὰ ξεκου-
ράσει τοὺς νεκρούς, νὰ τοὺς χαμογελάσει, νὰ καθίσει μαζί
τους γιὰ λίγο καὶ ἔπειτα…ἔπειτα νὰ τοὺς πιάσει ἀπὸ τὸ
χέρι καὶ διανοίγοντας τὴν προοπτικὴ τῆς Βασιλείας Του,
νὰ τοὺς τραβήξει ἀπὸ ἐκεῖ καὶ νὰ τοὺς ἐκσφενδονίσει στὸν
Παράδεισο. 

Ἐκεῖ ποὺ «δὲν ὑπάρχει πόνος, δὲν ὑπάρχει λύπη, δὲν
ὑπάρχει στεναγμός», ἐκεῖ «ποὺ τὰ δάκρυα δὲν θὰ αὐλακώ-
νουν τὸ πρόσωπο» καὶ «ὁ θάνατος δὲν θὰ ὑπάρχει πιά».
Ἀλλὰ μόνο ζωή, ζωὴ ἀτελεύτητη καὶ «περισσὸν ζωῆς».
Ἐκεῖ θὰ μᾶς περνάει ἀπὸ ἔκπληξη σὲ ἔκπληξη καὶ ἀπὸ
χαρὰ σὲ χαρά. 

Ὅλα αὐτά, ξέρετε ποῦ ἄρχισαν! στὸ Γολγοθᾶ ἐπάνω
στὸ σταυρό, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐνάντια στὸ Θεὸ πῆρε τὸ
μέρος τοῦ ἀνθρώπου γιὰ πάντα. 

Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία, κι αὐτὸ τὸ ξέρετε, ποτὲ δὲν πενθεῖ,
δὲν λυπᾶται, δὲν κλαίει, οὔτε καὶ σήμερα. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ ὁ Χριστὸς πεθαίνει πάνω στὸ σταυρὸ καὶ κατεβαίνει
στὸν Ἅδη, ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀρχίζει ὁ θρίαμβος τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου ἐνάντια στὸ θάνατο! 

Ὁ ὑμνωδὸς τὸ διαλαλεῖ: «…ὁ θάνατός σου, Κύριε, εἶναι
ἡ ζωή μας». Κυττάξτε τὰ ἄμφιά μας, φορᾶμε ἤδη λευκά,
τὸ βράδυ χρυσά, στὴν Ἀνάσταση κόκκινα… τελείωσε ὁ
θρῆνος, τελειώνει τὸ πένθος. Πότε τελειώνει; Μά! σήμερα.
Γιὰ ὅσους πιστεύουμε στὴν Ἀνάσταση ὁ χρόνος μας δὲν
σταματάει σὲ καμμιὰ Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς ζωῆς μας.
Γιὰ μᾶς ὁ χρόνος δραστικὰ ἀλλάζει ποιότητα, γίνεται
αἰωνιότητα. Ζοῦμε ὄμορφα ἐδῶ στὴ γῆ, χαιρόμαστε,
πονᾶμε, ματώνουμε, γελᾶμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε,
μπολιασμένοι ὅμως, σὰν κλήματα στὸ ἀμπέλι τῆς ζωῆς.
Καὶ χωρὶς νὰ σπαράξει ἡ ὕπαρξή μας στὸν κόσμο, κλεί-
νουμε τὸ μάτι στὸ θάνατο τὸν ξεγελᾶμε καὶ διασώζουμε
τὴ ζωή μας περνώντας την σὲ μιὰ ἄλλη διάσταση, τὴν
ἐσχατολογική. Ἔτσι κάνουμε οἱ χριστιανοί!

Καλὴ Ἀνάσταση, ἀγαπητοί μου. Καλὴ Ἀνάσταση!
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Γ ια την απελευθέρωση των σκλάβων της Χίου, που
βρίσκονταν στην Αδριανούπολη, εκδήλωσε ενδιαφέρον

το 1829 ο Τσάρος της Ρωσίας και ο ναύαρχος Χέυδεν,
που  δέχθηκαν να πληρώσουν και λύτρα. Ζήτησαν μά-
λιστα τη βοήθεια του Ιωάννη Καποδίστρια, ζητώντας
να διαθέσει ελληνικά πλοία, για να παραληφθούν οι
αιχμάλωτοι από το λιμάνι της Αίνου  και να μεταφερθούν
σε ελληνικά παράλια.

Η σχετική αλληλογραφία δεν είναι γνωστή και περι-
λαμβάνεται στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας,
τα οποία φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Ας δούμε όμως τα γεγονότα από την αρχή:
Η ολοκληρωτική καταστροφή και η σφαγή του πλη-

θυσμού της Χίου από τον Οθωμανικό στρατό, υπήρξε
ένα από τα δραματικότερα γεγονότα της Επανάστασης
του 1821. Αυτό το ολοκαύτωμα συνέβη τον Απρίλιο
του 1822. Είχε προηγηθεί ο ξεσηκωμός του νησιού στις
11 Μαρτίου 1822, με την απόβαση εκστρατευτικού
σώματος Σαμιωτών. Οι Οθωμανοί της Χίου αλλά και
άλλοι που είχαν έλθει από τη Μικρά Ασία, κλείστηκαν
αρχικά στο κάστρο. Στις 30 Μαρτίου κατέφθασε ο
οθωμανικός στόλος με το ναύαρχο Καρά Αλή, που
έλυσε την πολιορκία και άρχισε την ανελέητη σφαγή
του πληθυσμού με τη συμμετοχή και άτακτων βασι-
βουζούκων, που κατέφθαναν από τις απέναντι ακτές
της με κάθε είδους πλεούμενο.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έγινε ποτέ γνω-
στός. Πληροφορίες αγγλικών πηγών αναφέρουν πριν
από τη σφαγή οι κάτοικοι της Χίου ήταν 110.000 εκ
των οποίων επιβίωσαν 20.000. Από τις 90.000 απώλειες
οι 45.000 πωλήθηκαν ως δούλοι. Οι υπόλοιποι 25.000
εξοντώθηκαν. Γαλλικές πηγές εκτιμούσαν ότι ο πληθυσμός
του νησιού ανέρχονταν σε 120.000 κατοίκους.

Ο αντίκτυπος για την είδηση της φοβερής σφαγής
της Χίου, ήταν συγκλονιστικός. Η ευρωπαϊκή κοινή
γνώμη, μεταστράφηκε υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης.
Το φιλελληνικό κίνημα ενδυναμώθηκε και μεγάλος
αριθμός Ευρωπαίων φιλελλήνων έσπευσαν στην επα-
ναστατημένη Ελλάδα για να ενισχύσουν τον αγώνα.

Από τη σφαγή της Χίου εμπνεύσθηκε ο Ευγένιος Ντε-
λακρουά, ο οποίος ζωγράφισε τον ομώνυμο πίνακα
που εκτέθηκε στο Παρίσι και έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην ευαισθητοποίηση της γαλλικής κοινής γνώμης
υπέρ των Ελλήνων.

Οι επαναστατημένοι Έλληνες σκέφθηκαν αμέσως να
εκδικηθούν την καταστροφή της Χίου με πυρπολικά. Ο
Κωνσταντίνος Κανάρης από τα Ψαρά και ο Ανδρέας Πι-
πίνος από την Ύδρα κατόρθωσαν με τα πυρπολικά
τους να μπουν μέσα στο λιμάνι της Χίου, τη νύχτα της
6ης Ιουνίου (1822), όταν οι Τούρκοι γιόρταζαν το Μπαϊ-
ράμι τους με ολονύχτιο γλέντι.

Πράγματι την καταστροφή της Χίου εκδικήθηκε ο
Κανάρης, που κατόρθωσε να προσδέσει το πυρπολικό
του στην τουρκική ναυαρχίδα και να του βάλει φωτιά.
Το πυρπολικό μετέδωσε τη φωτιά στη ναυαρχίδα και

Χίοι αιχμάλωτοι στην Αδριανούπολη το 1829
• Απελευθερώθηκαν μέσω της Αίνου • Αδημοσίευτα στοιχεία 

• Αλληλογραφία του Καποδίστρια
Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Θ Ρ Α Κ Η  Κ Α Ι  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Ο Υ  ’ 2 1

Στην Αδριανούπολη, είχαν πωληθεί ως σκλάβοι πολυάριθμοι Χιώτες και Χιώτισσες, μετά τη
δραματική καταστροφή του νησιού τους, το 1822, από τον Τούρκο ναύαρχο Καρά Αλή και τη
σφαγή πολλών χιλιάδων κατοίκων του. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ίδιος ναύαρχος είχε μακελέψει και
τη Σαμοθράκη, σφάζοντας 700 και πλέον κατοίκους της.

Ο διάσημος πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Ευγένιου
Ντελακρουά, για τη σφαγή της Χίου



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T74 7

γρήγορα άρχισε να καίεται η μπαρουταποθήκη της, τι-
νάζοντας τη ναυαρχίδα στον αέρα. Δύο χιλιάδες Τούρκοι
βρήκαν τον θάνατο μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο
αρχηγός του στόλου, ο Καρά Αλή, ο οποίος χτυπημένος
από ένα καμένο κομμάτι καταρτιού μπήκε σε μία βάρκα
και ξεψύχησε μόλις έφτασε στην ακτή.

Εν τω μεταξύ νικηφόρος για τη Ρωσία υπήρξε ο ρω-
σοτουρκικός πόλεμος του 1829. Οι Ρώσοι έφτασαν 68
χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη καταλαμ-
βάνοντας τη Σηλυβρία. Ο Σουλτάνος αναγκάσθηκε να
ζητήσει συμβιβασμό. Η σχετική συμφωνία  υπεγράφη
στην Αδριανούπολη στις 14 Σεπτεμβρίου 1829.

Η επιστολή του Β. Πάνιν
Η σημαντικότερη όμως συνέπεια αυτού του πολέμου,

που στη μνήμη των γερόντων της Θράκης έχει απομείνει
ως ανάμνηση της «πρώτης Ρωσίας» ήταν ο εξαναγκασμός
της Τουρκίας να δεχθεί την αναγνώριση της ελληνικής
εθνικής ανεξαρτησίας.

Οι Χιώτες που βρέθηκαν στην Αδριανούπολη είχαν
αγορασθεί ως σκλάβοι από τα διάφορα σκλαβοπάζαρα.
Την ύπαρξή τους πληροφορήθηκε ο ναύαρχος Χέυδεν,
ο οποίος ειδοποίησε τον αυτοκράτορα της Ρωσίας Νι-
κόλαο Α’. Ο Νικόλαος συμφώνησε να πληρωθούν
λύτρα για την απελευθέρωσή τους.

Έτσι ειδοποιήθηκε ο Ρώσος διπλωματικός εκπρόσωπος
στο Ναύπλιο Β. Πάνιν.

Αμέσως έστειλε στον Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Κα-

ποδίστρια επιστολή, που έχει διασωθεί ως σήμερα. Η
επιστολή αυτή εστάλη από το Ναύπλιο στις 2 Νοεμβρίου
1829 και είναι η ακόλουθη (σ.σ. τηρείται η σύνταξη και
ορθογραφία της):

«Κύριε Κόμη,
Ο αρχιστράτηγος του αυτοκρατορικού στρατού ευρών

εις Αδριανούπολιν μέγαν αριθμόν αιχμαλώτων Χίων,
επρόβαλε προς τον ημέτερον σεβαστόν Μονάρχην το
να ενεργήση την απελευθέρωσιν των δυστυχών αυτών
δια λύτρων συμφωνημένων μετά των εχόντων αυτούς
Μουσουλμάνων, και αμοιβαίαν ευχαρίστησιν. Το πρό-
βλημα τούτο επεδοκιμάσθη παρά του Αυτοκράτορος
επιτρέψαντος εις τον κόμητα Διέπιτζ να χορηγήση τα
αναγκαία χρήματα επ’ αυτή τη χρήσει.

Δια να γίνει πρόνοια συγχρόνως περί της κατόπιν
τύχης αυτών των ατόμων, των οποίων ενδέχεται να
μην ήναι ασφαλής η εις την πατρίδα των επάνοδος, η
Αυτού Μεγαλειότητα εστοχάσθη, ότι ο προσφορώτερος
τρόπος ήθελεν είναι το να τους στείλωσει δια την Αίνου
εις την Πελοπόννησον ή εις τα νήσους της Ελληνικής
Επικρατείας. Ο κόμης Εϋδήν (σ.σ. πρόκειται για τον
γνωστό μας Ρώσο ναύαρχο Χέυδεν, που πρωταγωνίστησε
στη ναυμαχία του Ναυαρίνου στις 20 Οκτωβρίου 1827,
με τους Δεριγνύ και Κόδριγκτον) μετά σπουδής θέλει
συντρέξει εις την εκτέλεσιν αυτού του μέτρου, αλλ’ η
σύμπραξις ελληνικών πλοίων ήθελεν είναι τόσον μάλλον
άφευκτος, όσον κατά το παρόν το πλείστον μέρος των
πλοίων του στόλου μας μέλλουσι να επισκευασθώσι
προ της επιστροφής των εις Ρωσσίαν, ή ευρίσκονται εις
υπηρεσίαν τινά εις μέρη απομακρυσμένα από την Αίνον
και τον Σαρωνικόν Κόλπον.

Επειδή δεν είναι αμφιβολία, ότι η Υμετέρα Εξοχότης
θέλει γενή ασμένως συγκοινωνός, εις την αποπεράτωσιν
της αγαθοεργίας ταύτης, επιθυμητόν ήθελεν είσθαι εις
εμέ το να δυνηθώ να ειδοποιήσω τον αρχιστράτηγον
του στρατεύματός μας περί των διαθέσεων, όσας
ηθέλατε στοχασθή παραδεκτώς περί αυτού του πράγ-
ματος»

Υπογραφή Κόμης Β. Πάνιν».

Ο αναφερόμενος στην επιστολή του Πάνιν κόμης
Διέπιτζ είναι ο Ρώσος στρατάρχης Diebitsch, ο οποίος

Απόσπασμα από τα «Απομνημονεύματα Πολιτικά» του Βαχίτ
Μπέη, τοποτηρητή της Χίου το 1822. Μεταφράσθηκαν στα

Ελληνικά και εκδόθηκαν το 1861 στην Ερμούπολη της Σύρου,
από το Τυπογραφείο του Γ.  Μελισταγούς Μακεδόνος.

Απόσπασμα της επιστολής του Β. Πάνιν προς 
τον Ιωάννη Καποδίστρια

Ο Πάνιν υπηρέτησε ως Ρώσος αντιπρέσβυς στην
Ελλάδα κατά τη διετία 1829-1831. Υπήρξε πολιτικός
και διπλωμάτης (γεννήθηκε το 1800 και πέθανε το
1874). Χρημάτισε επίσης πρεσβευτής στο Παρίσι,
Γραμματεύς της Επικρατείας και Υπουργός της Δι-
καιοσύνης στη Ρωσία.
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τις 7 Μαΐου 1829 με 60.000 στρατιώτες διέσχισε το
Δούναβη και πολιόρκησε τη Σηλυβρία και την κατέλαβε
στις 19 Ιουνίου.

Η άγνωστη απάντηση του Καποδίστρια
Άκρως ενδιαφέρουσα είναι και η αδημοσίευτη απαν-

τητική επιστολή του Καποδίστρια την επομένη προς
τον κόμη Πάνιν, από Ναύπλιο φυσικά με ημερομηνία 3
Νοεμβρίου 1829. Ο Καποδίστριας συμφώνησε να σταλούν
ελληνικά πλοία ώστε να μεταφερθούν στην ελεύθερη
Ελλάδα οι σκλαβωμένοι Χιώτες.

«Κύριε Κόμη!
Δεν έπεται ν’ αμφιβάλλετε περί του ότι θέλει σπεύσει

η Ελληνική Κυβέρνησις εις το να συντρέξη συμφώνως
μετά της Αυτού Εξοχότητος του κυρίου Αντιναυάρχου
κόμητος Εϋδήν εις την εκτέλεσιν των ευεργετικών προ-
θέσεων της Αυτού Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος, περί
των οποίων ευδοκείτε να μας ειδοποιήσητε δια του χθε-
σινού επαγγελματικού εγγράφου σας.

Η Κυβέρνησις θέλει εκδόσει επ’ αυτώ τούτω τας
αναγκαίας διαταγάς προς τον μοίραρχον Σαχίνην αρχηγόν
της εις το Αιγαίον Πέλαγος διωρισμένης ναυτικής μοί-
ρας.

Αλλ’ εάν, καθώς ηθελήσατε να μας αναγγείλετε, ο
αριθμός των απολυτρωμένων Χίων είναι πολλά μεγάλος,
δεν ήθελεν είναι δι’ όλου δυνατόν εις την Κυβέρνησιν το
να μεταχειρισθεί ποσότητα φορτηγών πλοίων ικανών
προς κατόρθωσιν της μετακομίσεως αυτών των Χίων
εις έν και μόνον ταξείδιον. Όθεν ήθελεν είναι αρμόδιον
το να εκλεχθή δια τον επιβιβασμόν των ένα μέρος πα-
ραθαλάσσιον, το οποίον να γειτνιάζη όσον το δυνατόν
εις τα παράλια της Ελλάδος.

Όπως και αν έχη το πράγμα, το προς την ημετέραν
γνώσιν αναγκαιότερον είναι η ακριβής εποχή, καθ’ ήν
θέλαμεν οφείλει να στείλωμεν ή εις Αίνον ή άλλοσε τα
περί ού ο λόγος εθνικά πλοία, και ποθεινήν τρέφομεν
ελπίδα, κύριε Κόμη, ότι εντός ολίγου θέλετε είσθαι εις

στάσιν του να χορηγήσητε θετικάς περί τούτου ειδοποι-
ήσεις.

Εκατοστύες δυστυχών κατευθύνουσι διαπύρους ευχάς
προς τον Κύριον υπέρ εκείνου, όστις δια του κραταιού
βραχίονός του και δια την γενναιοψυχίαν τους τους
απεκατάστησε ελευθέρους. Επανελθόντες εις την πατρίδα
των θέλουν ενώσει τας ευχάς και τας ευλογίας των
ομού με εκείνας των συμπατριωτών των.

Δεχθήτε, Κύριε Κόμη, τας πιστώσεις της υπερεξαιρέτου
υπολήψεώς μου

Ο Κυβερνήτης
Ι.Α. Καποδίστριας

Ο επί των Εξωτερικών και του
Εμπορ. Ναυτικού Γραμματεύς

Ι. Ρίζος»

Κατεσπάραξε τας καρδίας ημών...
Δεν γνωρίζουμε άλλες πληροφορίες για την υπόθεση

αυτή. Όμως η φράση του Καποδίστρια «το να μεταχει-
ρισθεί ποσότητα φορτηγών πλοίων ικανών προς κα-
τόρθωσιν της μετακομίσεως αυτών των Χίων εις έν και
μόνον ταξείδιον» σημαίνει ότι στην Αδριανούπολη υπήρ-
χαν πάρα πολλοί αιχμάλωτοι Χιώτες. Ο αναφερόμενος
στην επιστολή Καποδίστρια Σαχίνης, είναι ο Γεώργιος
Κιοσσές- Σαχίνης γεννημένος στην Ύδρα το 1789, πέθανε
το 1864. Ήταν καραβοκύρης και αγωνιστής της Επα-
νάστασης του 1821.

Πάντως, όταν το 1829 αναγγέλθηκε η πλήρης ανε-
ξαρτησία και απελευθέρωση της Ελλάδας, οι Χιώτες με
327 υπογραφές, έστειλαν από την Ερμούπολη της
Σύρου στις 10 Ιουλίου 1829 τα παράπονά τους στον
Καποδίστρια, γιατί αυτοί παρά τις θυσίες τους έμειναν
εκτός του Ελληνικού κορμού.

«Τοιούτον και τοσούτον φρικτόν μήνυμα κατεπίκρανε
μεν τους Έλληνας άπαντας, εξαιρέτως δε ημών, των
αφοριζομένων εκ της Ελλάδος, κατεσπάραξε τας καρδίας»
έγραφαν μεταξύ άλλων οι δυστυχείς Χιώτες.

Σε εκείνη την εκστρατεία του Τσάρου Νικολάου Α’
ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1828-29
πήραν μέρος και δύο Γάλλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι
είχαν ενταχθεί στον ρωσικό στρατό. Έφτασαν στα
ανατολικά Βαλκάνια και ασχολήθηκαν με την ιστορία
και την καταγραφή εικόνων και μνημείων. Ήταν ο C.
Sayger, βιβλιοθηκάριος του Τσάρου και ο ζωγράφος
Auguste Joseph Desarnod.

Ο Sayger κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, επι-
δόθηκε σε αρχαιολογικές και τοπογραφικές έρευνες.
Ο Desarnod ασχολήθηκε με την απεικόνιση μνημείων,
πόλεων και περιοχών εικαστικού ενδιαφέροντος.

Βλέπετε σχετικά και στο:
https://sitalkisking.blogspot.com/2019/11/1822. html

Η απάντηση του Καποδίστρια στον Πάνιν
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Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Χ Θ Ε Σ

...και εγένετο η Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Π οια γενέθλια θα πρωτογιορτάσουμε εφέτος; Τα
εκατόν πενήντα χρόνια από τη γέννησή της, ή

τα εκατόχρονα από την ένωση με τη μητέρα Ελλά-
δα;.

Ναι, για την Αλεξανδρούπολη μιλώ, την πόλη μας,
τη γενέτειρά μας, την όμορφη νύφη του Θρακικού
πελάγους, όπως την αποκαλούν, που λούζεται και
καθρεφτίζεται στη γαλανάδα του και κρυφοκαμα-
ρώνεται.

Και όταν μιλάμε για γενέθλια, ο νους μας ανατρέχει
στους γονείς. Στη μητέρα ήδη αναφερθήκαμε. Δεν
είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς και τον πατέρα.
Ο πατέρας και ιδρυτής της πόλης μας είναι «ο Σιδη-
ρόδρομος». Όχι η θάλασσα. Η θάλασσα ήταν από
πάντοτε εκεί και άλλοτε έλουζε απαλά και άλλοτε
έδερνε αφρισμένη την έρημη ακτή.

Τα πράγματα άλλαξαν όταν έφερε την περπατησιά
του στην περιοχή ο σιδηρόδρομος. Ξεκίνησε η κατα-
σκευή του και, όταν η σιδηροδρομική γραμμή από τη
Θεσσαλονίκη έφτασε στην περιοχή μας, στον Πόταμο,
με μια καμπύλη κατευθυνόταν αριστερά προς τις
Φέρες, για να συνδεθεί με το άλλο σκέλος της γραμμής
προς Κωνσταντινούπολη.

Ήδη είχε γίνει η υποδομή και η επιχωματωμένη
καμπύλη της διαδρομής υπάρχει μέχρι σήμερα.

Οι άνθρωποι, που σχεδίασαν το έργο, σκέφθηκαν
η σύνδεση των δύο σιδηροδρομικών γραμμών να γίνει
λίγο πιο κάτω, στην ακτή. Έτσι θα εξυπηρετείτο και

η ευρύτερη ενδοχώρα της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης, όπου οι σιτοβολώνες της ηπείρου.

Η μέχρι τότε συγκοινωνιακή σύνδεση μέσω της
Αίνου και του ποταμού Έβρου, εδώ και καιρό, πα-
ρουσίαζε προβλήματα.

Ο Έβρος, μέχρι το ύψος της Αδριανούπολης, ήταν
πλωτός. Όμως με τη διαπλάτυνση της κοίτης του
και την εναπόθεση σε αυτήν φερτών υλικών, η στάθμη
του νερού έπεσε και η πλοϊμότητά του έγινε δύσκολη.
Το ίδιο πρόβλημα δημιουργήθηκε και με το λιμάνι της
Αίνου, μοναδικό επίνειο της ενδοχώρας.

Ως λύση στο πρόβλημα ήρθε ο σιδηρόδρομος και
ως αποτέλεσμα ...εγένετο η Αλεξανδρούπολη.

Κρίνεται απαραίτητο και γίνεται το μικρό λιμανάκι,
για να ελλιμενίζονται κυρίως οι φορτηγίδες. Η Αίνος,
ως επίνειο της ενδοχώρας, εγκαταλείπεται. Τη θέση
της παίρνει με ένα δυναμικό παρόν η Αλεξανδρούπολη,
συνδυάζοντας ακτοπλοϊκή και σιδηροδρομική συγ-
κοινωνία.

Με τις δύο σιδηροδρομικές συνδέσεις η Αλεξαν-
δρούπολη αποκτά συγκοινωνιακό πλεονέκτημα τόσο
με τη γραμμή προς τη Θεσσαλονίκη και περισσότερο
με τη διχαλωτή γραμμή προς την Κωνσταντινούπολη
με το ένα σκέλος της και προς το Κάραγατς - Αδρια-
νούπολη - Ανατολική Ευρώπη με το άλλο.

Η σπουδαιότητα των δύο σιδηροδρομικών συνδέ-
σεων με την Αλεξανδρούπολη και σε συνδυασμό
βέβαια και με τη θάλασσα, δεν ήταν τόσο για την

επιβατική μετακίνηση, όσο για τις
εμπορικές μεταφορές.

Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσα-
λονίκης - Αλεξανδρούπολης περνού-
σε από απομονωμένες περιοχές της
ενδοχώρας, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα,
Ξάνθη, Κομοτηνή, και δημιουργούσε
ένα επιβατικό ενδιαφέρον. Η πα-
ραγωγική όμως δυνατότητα των
περιοχών αυτών εκτονωνόταν από
τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της
Καβάλας και του Πόρτο Λάγο και
δε δημιουργούσε εμπορικό ενδιαφέ-
ρον για την Αλεξανδρούπολη και το
λιμάνι της.
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Αντίθετα η γραμμή προς την Ανατολική Θράκη και
ιδιαίτερα προς την ανατολική Ευρώπη δημιουργούσε
τεράστιο μεταφορικό εμπορικό ενδιαφέρον.

Έτσι η Αλεξανδρούπολη γίνεται επίνειο των πε-
ριοχών αυτών και πέρα από το μικρό λιμανάκι των
φορτηγίδων δημιουργούνται πολλαπλές σιδηροδρο-
μικές εγκαταστάσεις. Χτίζονται εννιά εμπορικές απο-
θήκες και, για να καλυφθεί η έλλειψη σοβαρών λιμε-
νικών εγκαταστάσεων, κατασκευάζονται σιδηροδρο-
μικές προβλήτες. Τα μεγάλα εμπορικά πλοία αγκυ-
ροβολούν αρόδο έξω από το λιμανάκι και έτσι οι
φορτηγίδες, οι μαούνες με το τριγωνικό πανί τους,
το λατίνι, πηγαινοέρχονται και ξεφορτώνουν τα πλοία
μεταφέροντας τα εμπορεύματα στο λιμανάκι και
από εκεί στις λιμενικές αποθήκες.

Άλλα εμπορεύματα μεταφέρονται στις μεταλλικές
προβλήτες και από εκεί φορτώνονται στα τρένα για
την ευρύτερη ενδοχώρα και αντίθετα.

Πέρα από τις σημαντικές σιδηροδρομικές εγκατα-
στάσεις και τις όποιες λιμενικές, η έως πριν έρημη
περιοχή αποκτά και σοβαρό βιομηχανικό προφίλ με

την κατασκευή του μύλου του
Πρωτόπαπα. Ήταν μια μεγάλη
βιομηχανική μονάδα που εντυπω-
σίαζε ακόμα και με την επιμελημέ-
νη, κτηριακή της παρουσία αλλά
κυρίως με τη βιομηχανική της πα-
ραγωγή και γίνεται ο προμηθευτής
της ευρύτερης ενδοχώρας, όχι μόνο
σε άλευρα αλλά και σε ποικίλα μα-
καρονοειδή προϊόντα.

Τα τρένα έμπαιναν στον χώρο
των εγκαταστάσεων του μύλου
μεταφέροντας την πρώτη ύλη σε
σιτηρά και έφευγαν έμφορτα με
τα παραγόμενα προϊόντα, ενώ
ένα μέρος τους έφευγε με τις

φορτηγίδες προς τα πλοία.
Με όλα αυτά η Αλεξανδρούπολη γίνεται σημαντι-

κότατο διακομιστικό εμπορικό κέντρο με υψηλό κερ-
δοφόρο ενδιαφέρον και προσελκύει τράπεζες, ναυ-
τιλιακές εταιρείες, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες,
ναυτιλιακά πρακτορεία, ακόμα και προξενεία των
σημαντικών κρατών της εποχής εκείνης.

Η νεαρή πόλη, με το λιμάνι και τον σιδηρόδρομο,
ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τον άλλο εμπορικό
δρόμο, μέσω του Δούναβη, της Μαύρης Θάλασσας
και των στενών των Δαρδανελλίων.

Χτίζεται ο Φάρος, που γίνεται το σήμα κατατεθέν
της ακμάζουσας πόλης στον εμπορικό, στον οικονομικό
και στον πολιτιστικό τομέα.

Οι υπάλληλοι, Έλληνες και ξένοι, των υπηρεσιών
που δημιουργήθηκαν, εγκαταστάθηκαν στην πόλη,
έφεραν μαζί τους την οικογένειά τους και μαζί την
κουλτούρα, τον πολιτισμό και το πιάνο τους.

Έτσι στην καρδιά της Θράκης ιδρύεται μια πόλη
με ευρωπαϊκό προφίλ, που διαφέρει από τις άλλες
θρακικές πόλεις.
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Αργότερα, στις δύο πρώτες δεκαετίες του εικοστού
αιώνα, φτάνουν και οι πρόσφυγες από τις διάφορες
αλησμόνητες πατρίδες και συνταιριάζουν την κουλ-
τούρα και τη γλώσσα τους με αυτήν που βρίσκουν
στον τόπο της εγκατάστασής τους.

Στην Αλεξανδρούπολη ακούς να ομιλείται η γαλλική,
η γερμανική, η ιταλική γλώσσα και βεβαίως η ελληνική.
Οι νεοφερμένοι ξεχνούν την όποια τοπολαλιά τους
και προσπαθούν και χρησιμοποιούν τη νεοελληνική
γλώσσα.

Στον Άγιο Νικόλαο οι ακολουθίες ψάλλονται σε
ήχο του Σακελλαρίδη. Τα απογεύματα από τις γρίλιες
των παραθύρων ξεχύνονται στον δρόμο οι νότες
από τα πιάνα και οι μελωδίες από τα γραμμόφωνα.

Ναι, η Αλεξανδρούπολη που, από το 1920, με την
ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα φέρει πια και το νέο
της όνομα, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, είναι μια ελληνική
πόλη, πολυπολιτισμική και ευρωπαϊκή.

Οι εργάτες που δούλεψαν στη δημιουργία των
σιδηροδρομικών και των λιμενικών εγκαταστάσεων,
Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι, Βούλγαροι, γίνονται με
τις οικογένειές τους κάτοικοι της πόλης. Κοντά σε
αυτούς, με τον ερχομό των προσφύγων της αν-
ταλλαγής, η πόλη απλώνεται σε νεόκτιστες γειτονιές
του «εποικισμού» με τις ομοιόμορφες κατοικίες και
απλώνεται και πέρα από τον αιρετικό λοξό δρόμο,
την παλιά περπατησιά του τρένου που διασχίζει
ανορθόδοξα την πόλη και σπάζει την ομοιομορφία
του τετραγωνισμένου ρυμοτομικού της σχεδίου.
Μέχρι τότε, ο λοξός δρόμος ήταν νότια της πόλης.

Παράλληλα με τους Έλληνες που χτίζουν τον

Άγιο Νικόλαο, η κάθε
πληθυσμιακή μειονότη-
τα χτίζει τον δικό της
ναό. Οι Φράγκοι χτί-
ζουν τον Άγιο Ιωσήφ,
οι Αρμένιοι τον Άγιο Κα-
ραμπέτ, οι Εβραίοι τη
Συναγωγή τους και οι
Βούλγαροι χτίζουν πρό-
χειρα την ξύλινη εκκλη-
σία, τον Άγιο Ελευθέ-
ριο.

Συγχρόνως μεταφέ-
ρεται και η επισκοπική
έδρα της Αίνου στην
Αλεξανδρούπολη και ο
επίσκοπος προσφωνεί-
ται πλέον ως ο Σεβα-

σμιώτατος Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και
Σαμοθράκης.

Δύο πόλεις αδελφές δεξιά και αριστερά των εκβολών
του Έβρου. Η μία η Αίνος, το Γαλαξίδι του Θρακικού
πελάγους με τους ονομαστούς καραβοκύρηδες και
ανάμεσά τους τον καλύτερο, τον καπετάν Κυρ-
Αντώνη Βισβίζη και τη θρυλική κυρακαπετάνισσα, τη
Δόμνα Βισβίζη, εκεί στα ανατολικά του Έβρου να ζει
το αργό ηλιοβασίλεμά της. Απέναντί της, στα δυτικά,
η αδελφή της η Αλεξανδρούπολη να ακμάζει και να
μεσουρανεί.

Τελευταίο δώρο της Αίνου ο θαλασσινός Άγιος Εύ-
πλους, χτισμένος δίπλα στον λιμανοβραχίονα του
νέου λιμανιού. Μακρινό ευχαριστώ της Αλεξανδρού-
πολης στην αλησμόνητη αδελφή Αίνο, το νυχτερινό
χάδι της, σταλμένο με την αναλαμπή του Φάρου.

Ο Ελ. Βενιζέλος ταξιδεύοντας με τρένο για την Αλεξανδρούπολη
Αρχείο Υβόννης Τερζούδη
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Την παραμονή, 13 Μαΐου 1920, οι Αρχηγοί κάλεσαν
αυτή την ομάδα των προσκόπων και ζήτησαν απ’
αυτούς την επόμενη ημέρα, 14 Μαΐου 1920, να βρί-
σκονται στις 6.00 το πρωί κάτω στο λιμάνι· να είναι
μάλιστα εφοδιασμένοι με ξηρά τροφή μιας ημέρας
και με αρκετό νερό στα σακίδιά τους. Ένας από αυ-
τούς τους προσκόπους που κατέβηκαν στο λιμάνι
εκείνο το πρωί ήταν ο δωδεκάχρονος Στράτος Πα-
πουτσάκης, γέννημα και θρέμμα της Αλεξανδρούπο-
λης. 

Ο Στράτος Παπουτσάκης, όταν αυτός ήταν 5 χρο-
νών είχαν καταφύγει με τα τέσσερα καράβια τους,
τον Οκτώβριο του 1913, με τον πατέρα του Χαρά-
λαμπο, τη μητέρα του Ανθίππη Βανού και τα τρία
του αδέρφια (Αντώνιο, Χαρίκλεια και Ευάγγελο) στη
Λήμνο. Αυτό έγινε, διότι στο τότε Dede Agac και σε
όλη τη Δυτική Θράκη είχαν εισβάλει οι Βούλγαροι,

Εκείνη την ημέρα, στις 5 π.μ. ήρθε ο Στόλος, μπρο-
στά στο λιμάνι του Dede Agac. Ο Αρχηγός των

Προσκόπων του Dede Agac (μετέπειτα Αλεξανδρού-
πολης), ήταν ο Γεώργιος Φίτσιος, έφεδρος υπολοχα-
γός του ελληνικού στρατού, κρυπτόμενος με την ιδιό-
τητα του δασκάλου, που δίδασκε στα σχολεία της
περιοχής και συγχρόνως οργάνωσε τις ομάδες των
ελληνόπουλων προσκόπων. Υπαρχηγοί δε ήταν ο Γ.
Κολοζώφ και Νικ. Πρωτόπαππας, κάτοικοι της πε-
ριοχής.

Οι Αρχηγοί τους λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες
είχαν εκπαιδεύσει μια ομάδα νεαρών προσκόπων,
τουλάχιστον 30, στους οποίους είχαν υποδείξει διά-
φορες διαδρομές στην επαρχία (βιλαέτι) της περιοχής
και τους είχαν μάθει τον τρόπο, από τα μονοπάτια,
να πάνε στα γύρω χωριά, βόρεια και ανατολικά, μέχρι
έξω από τα Λουτρά. 

Εκείνη την ημέρα... 14 Μαΐου 1920
Γράφει o Χάρης Παπουτσάκης, δικηγόρος

Ε Κ Α Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α Π Ρ Ι Ν
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στρατός και κομιτατζήδες και ήταν αδύνατη η επι-
βίωσή τους εκεί. Στη Λήμνο διέμειναν επί διετία. Ο
Χαράλαμπος, το 1915, συνεργάστηκε με τα αγγλο-
γαλλικά στρατεύματα που έκαναν την απόβαση στην
Καλλίπολη και μετά τον θάνατό του (προσβλήθηκε
από τον βάκιλο του άνθρακα) στο Μούδρο , η μητέρα
τους πήρε τα παιδιά της και πήγαν με τα καράβια
τους και τα πληρώματα στον Πειραιά και εγκατα-
στάθηκαν στην περιοχή της Καστέλας, όπου και δια-
βίωσαν μέχρι το 1919.

Με τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Νοέμ-
βριο του 1918, και την ανάληψη της Διοίκησης της
Θράκης από τους Γάλλους, οι Θρακιώτες αναθάρρη-
σαν και άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν στους τό-
πους τους. Έτσι έκανε και η Ανθίππη Παπουτσάκη.
Πήρε τα παιδιά της και με τα καράβια τους επέστρε-
ψαν την άνοιξη του 1919 στο Dede Agac - Αλεξαν-
δρούπολη. Συγχρόνως φεύγοντας από τον Πειραιά
με τα 4 καράβια τους πήραν μαζί τους πάνω από
200 Αλεξανδρουπολίτες. Αργότερα τα έστειλαν στη
Λήμνο, Λέσβο και Σαμοθράκη και μετέφεραν πάλι
Αλεξανδρουπολίτες και άλλους πρόσφυγες από την
γύρω περιοχή για να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο·
είχε γίνει άτυπο δημοψήφισμα για να διαπιστωθεί
ποια εθνότητα υπερτερούσε στους πληθυσμούς.

Στην Αλεξανδρούπολη συνέχισαν ο Στράτος και
τα αδέρφια του το σχολείο τους, ενώ ο Στράτος εν-
τάχθηκε και στην ομάδα προσκόπων της πόλης.

Εκείνο το πρωινό της 14 Μαΐου 1920 ο Στράτος
και τα άλλα προσκοπάκια βρίσκονταν μπροστά στο
λιμάνι και είδαν με έκπληξή τους τα καράβια του ελ-
ληνικού στόλου που άρχισαν να αποβιβάζουν με τις
βάρκες τους οπλισμένους στρατιώτες, οι οποίοι μόλις
πατούσαν το έδαφος παραλαμβάνονταν από τους
προσκόπους που με σχεδιαγράμματα και υποδείξεις
τις οποίες είχαν δώσει οι Αρχηγοί τους, καθοδηγούσαν
ομάδες λόχων ή διλοχίες στα περιφερειακά χωριά και
κωμοπόλεις της περιοχής. 

Ο Στράτος, μόλις έφτασε στο λιμάνι και με υπο-
δείξεις του Αρχηγού του, ίππευσε με έναν Υπολοχαγό
και οδήγησαν μια διλοχία στη διαδρομή προς Άβαντα
Αμφιτρίτη - Δωρικό. Ο κύριος σκοπός ήταν να κατα-
λάβουν τη σιδηροδρομική γραμμή που κατέβαινε από
την Κίρκη - Ποταμό και έστριβε αριστερά προς Αμφι-
τρίτη έτσι, ώστε να εμποδίσουν τους κομιτατζήδες
να παρενοχλήσουν τη γραμμή. 

Η διαδρομή που έκαναν ήταν πάνω από 15 χιλιό-
μετρα και πορεύτηκαν πολλές ώρες, διότι ουσιαστικά

δεν υπήρχαν δρόμοι, μόνο μονοπάτια και χωματό-
δρομοι. Το ίδιο έκαναν και άλλες μικρές ομάδες προ-
σκόπων· άλλες προς την περιοχή Ποταμού - Κίρκης
και άλλες προς τα Λουτρά.

Η διασπορά αυτών των ελληνικών στρατευμάτων
έγινε για φύλαξη των ελληνικών κοινοτήτων, διότι
στην περιοχή δρούσαν άτακτα σώματα Βουλγάρων
ανταρτών, οι οποίοι τη διεκδικούσαν και δεν είχαν
αναγνωρίσει ακόμα την απόφαση των Συμμάχων να
αποδοθεί η Δυτική Θράκη στην Ελλάδα. 

Αυτή είναι η ιστορία της  δεύτερης και τελικής απε-
λευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης, καθόσον, ως γνω-
στόν, είχε προηγηθεί η σύντομη απελευθέρωση τον
Ιούλιο - Αύγουστο του 1913.

Την ιστορία αυτή διηγήθηκε αρκετές φορές ο Στρά-
τος Παπουτσάκης στον γράφοντα γιο του.

Η συμβολή των Προσκόπων της Αλεξανδρούπολης
στην απελευθέρωση της πόλης και της περιοχής μαζί
με την ανάρτηση της Ελληνικής σημαίας αποτελούν,
κατά τη γνώμη του, τις πιο ηρωικές πράξεις.
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Ρήγας ο Βελεστινλής
Επανάσταση και διαφωτισμός στα Βαλκάνια

Γράφει η Δρ Μαρία Γκούτη

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δέσμια των συμ-
φωνιών της με τη Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές

χώρες άφηνε να εξελίσσεται σε σημαντικά αστικά
κέντρα των Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Κων-
σταντινούπολη, Χίος, Κυδωνίες κ.ά.) μια πρωτοφανής
κινητικότητα σε επίπεδο υλικών και πνευματικών
συναλλαγών: έμποροι, δάσκαλοι, εκδότες ταυτίζουν
τους στόχους τους διαμορφώνοντας το αντιφατικό
μοντέλο του λογίου-εμπόρου, αυτού που, αφού με
τη δράση του επιτηδεύματος μεταβάλλει τους υλικούς
όρους της καθημερινότητάς του, ενδιαφέρεται άμεσα,
έμμεσα και πολλαπλά για την ενίσχυση της ελληνικής
παιδείας. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία έζησε και
έδρασε ο Ρήγας. Κύριος φορέας του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού και επαναστάτης ο ίδιος, αποτέλεσε
μοναδικό φαινόμενο που
συνδύασε τη συγγραφική
και την επαναστατική δρά-
ση. 

Ξεκίνησε τη ζωή του στο
Βελεστίνο της Θεσσαλίας
το 1757, με το σύνηθες βα-
πτιστικό όνομα Ρήγας και
το επίθετο Κυρίτσης. Για
νεανικά χρόνια είναι δύσκο-
λο να ανιχνευθούν τα πραγ-
ματικά γεγονότα, όπως και
ένα μεγάλο μέρος από τις
δραστηριότητές του αργό-
τερα. Αυτό οφείλεται κυ-
ρίως στο γεγονός ότι τα
άτομα με τα οποία συνερ-
γαζόταν συνελήφθησαν και
εκτελέστηκαν, αλλά και οι
περισσότερες από τις προ-
κηρύξεις του καταστράφη-

καν. Αργότερα η ανάγκη δημιουργίας εθνικών ηρώων
του υπόδουλου έθνους, σε συνδυασμό με την έλλειψη
σχετικής ιστοριογραφίας ανήγαγε πολλούς θρύλους
περί του προσώπου του. Τις βασικότερες πληρο-
φορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του παρέχει ο
Χριστόφορος Περραιβός που υπήρξε συνεργάτης
του και συναγωνιστής. Σύμφωνα με αυτόν, ο Ρήγας
διδάχθηκε τα πρώτα του γράμματα από ιερέα του
Βελεστίνου και κατόπιν στη Ζαγορά. Καθώς διψούσε
για μάθηση, ο πατέρας του τον έστειλε στα Αμπε-
λάκια για περαιτέρω μόρφωση. Όταν επέστρεψε,
έγινε δάσκαλος στην κοινότητα Κισσού Πηλίου. Στην
ηλικία των είκοσι ετών σκότωσε στο Βελεστίνο έναν
Τούρκο πρόκριτο, επειδή του είχε συμπεριφερθεί
δεσποτικά, και κατέφυγε στο Λιτόχωρο του Ολύμπου,

όπου κατατάχθηκε στο
σώμα των αρματολών του
θείου του Σπύρου Ζήρα.
Αργότερα βρίσκεται στο
Άγιο Όρος, φιλοξενούμενος
του ηγουμένου της μονής
Βατοπεδίου Κοσμά, με τον
οποίο και ανέπτυξε στενή
φιλία. Στην ίδια μονή συν-
δέθηκε φιλικά με τον συμ-
πατριώτη του τον μοναχό
Νικόδημο (Άγιο Νικόδημο
τον Αγιορείτη), ο οποίος
του είχε παραχωρήσει τα
κλειδιά της βιβλιοθήκης της
φημισμένης Αθωνιάδας Σχο-
λής, για να εμπλουτίσει τις
γνώσεις του. 

Σε ηλικία περίπου είκοσι
ετών πήγε στην Κωνσταν-
τινούπολη, όπου έμαθε ξέ-

Η  Ε Θ Ν Ι Κ Η  Π Α Λ Ι Γ Γ Ε Ν Ε Σ Ι Α  Ε Τ Ο Ι Μ Α Ζ Ε Τ Α Ι

O χώρος της άνω βαλκανικής χερσονήσου αποτέλεσε ευνοϊκό πεδίο δράσης και διάδοσης των επα-
ναστατικών ιδεών κατά τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο χώρος γειτνίαζε προς
ανατολάς με τη Ρωσία και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες της και προς δυσμάς με τη Βιέννη και την
Τεργέστη, μέρη της Αυστροουγγρικής τότε Αυτοκρατορίας, όπου οι ελληνικές παροικίες σημείωναν
προόδους σε όλα τα επίπεδα.
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νες γλώσσες και αύξησε τις γνώσεις του κοντά στους
Φαναριώτες. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Βλαχία
ως γραμματέας σε ηγεμόνες ελληνικής καταγωγής,
θέση σημαντική που του παρείχε πρόσβαση σε βι-
βλιοθήκες, εκδόσεις και ιδεολογίες.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της επανα-
στατικής σκέψης του Ρήγα, διαδραμάτησαν ση-
μαντικά γεγονότα της εποχής, όπως τα Ορλωφικά
και κυρίως η Γαλλική Επανάσταση.

Στόχος του τελικός ήταν «να αναλάβη το πεπτωκός
Ελληνικόν γένος, να φθάσει στην πρότερή του θέση,
στην παιδεία και στη μόρφωση».

Η εκδοτική του δραστηριότητα ξεκίνησε στη
Βιέννη το 1790, κορυφώθηκε το 1797 και περιλαμ-
βάνει μεταφράσεις γαλλικών κυρίως έργων (Σχολείον
των ντελικάτων εραστών, Φυσικής
Απάνθισμα) και πρωτότυπα έργα (Ηθι-
κός Τρίπους, Νέος Ανάχαρσης, Χάρτα,
Επαναστατική Προκήρυξη, Τα Δίκαια
του Ανθρώπου κ.ά.).

Σημαντικότατο έργο του Ρήγα ήταν
το λεγόμενο Σύνταγμα του Ρήγα ή
όπως ο ίδιος το ονόμασε: η «Νέα Πο-
λιτική Διοίκησις των Κατοίκων της Ρού-
μελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσο-
γείων Νήσων και της Βλαχομπογδα-
νίας», όπου αναπτύσσεται η ιδέα μιας
βαλκανικής ομοσπονδίας με επικρατούσα την ελ-
ληνική γλώσσα και πολίτευμα την κοινοβουλευτική
δημοκρατία. Η έκδοση περιλαμβάνει και τον περίφημο
«Θούριο».

Οι ελληνικές εκδόσεις και τα κείμενα του Ρήγα
βρήκαν συνδρομητές στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας. Σημειώνουμε εν-
δεικτικά περιοχές της γεωγραφίας των συνδρομητών
στην ευρύτερη Θράκη, εκτός από τα μεγάλα αστικά
κέντρα που προαναφέραμε: Αδριανούπολη, Ηρά-
κλεια, Χώρα Γάνου, Αίνος, Σηλυβρία, Φιλιππούπολη,
Σαράντα Εκκλησιές, Βάρνα, Σωζόπολη, Μεσημβρία,
Αγχίαλος. Οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι των Ελ-
λήνων, εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βρί-
σκονταν τότε στη Βιέννη, στη Βενετία και στην Τερ-
γέστη.

Στην Τεργέστη θα γίνει η σύλληψη του Ρήγα και
των συντρόφων του από την αυστριακή αστυνομία.
Ο Ρήγας οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία
ότι είχε καταστρώσει επαναστατικό σχέδιο για
την κατάλυση της οθωμανικής τυραννίας και την

απελευθέρωση της Ελλάδος και των άλλων Βαλ-
κανικών λαών. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να στοιχει-
οθετηθεί κατηγορία εναντίον του, εφ’ όσον οι ενέργειές
του δεν εστρέφοντο εναντίον της νομιμότητος του
κράτους της Αυστρίας, καταβλήθηκε προσπάθεια
από τον υπουργό της Αστυνομίας να μην δικασθεί
από τα ποινικά δικαστήρια, γιατί ο Ρήγας και οι
σύντροφοί του θα απαλλάσσονταν από τους δικα-
στές. Με σίδερα στα πόδια και στα χέρια, όπως
γράφουν τα σχετικά έγγραφα, και μαρτύρια έξι
μηνών, παραδόθηκε από τους Αυστριακούς στον
τούρκο καϊμακάμη του Βελιγραδίου. Στραγγαλί-
σθηκε τον Ιούνιο του 1798 στον πύργο Νεμπόιζα
του Βελιγραδίου, που βρίσκεται δίπλα στον Δού-
ναβη, μαζί με άλλους επτά συντρόφους του. 

Η απήχηση του έργου του και του ηρωικού τέλους
του Ρήγα αποτυπώθηκε σε εικαστικά έργα της
εποχής αλλά και στην επόμενη γενιά, αυτή που
υλοποίησε το όραμά του για επανάσταση. Γύρω
στα 1814, ένας δάσκαλος της Ελληνικής Εμπορικής
Σχολής της Οδησσού, ο Γεώργιος Λασσάνης μιλάει
για την απήχηση αυτή στα στέκια των νεαρών εμ-
ποροϋπαλλήλων: «...χύνονταν κάμποσα απροσποίητα
δάκρυα για τη δυστυχία της Ελλάδος μέσα στα
γεμάτα κρασί ποτήρια της παρέας και στον βροντερό
αντίλαλο των ενθουσιωδών τραγουδιών του αθάνατου
Ρήγα. Το όνομα Ρήγας μόνο του είχε μια μαγική
δύναμη να ανάβη στους Έλληνας τον πόθο για την
ελευθερία.».

ΠΗΓΕΣ
1. Βακαλόπουλος Κ.Α., Τρία Ανέκδοτα Ιστορικά Δοκίμια του Φιλικού
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2. Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής8, Αθήνα
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3. Ηλιού Φ., «Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Η νεωτερική πρόκληση»,
στο συλλογικό: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, επιμέλεια:
Β. Παναγιωτόπουλος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003, τ.2ος .
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Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Χ Θ Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε ΡΑ

Αναζητείται η ένατη (9η) Μούσα!
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Ο λοι οι παλιοί Αλεξανδρουπολίτες θα θυμούνται
ότι την πρόσοψη και συγκεκριμένα τα ακροκέραμα

των τριών πρώτων σχολικών κτηρίων που υπήρχαν
στον αυλόγυρο της Μητροπόλεως της πόλης (Λεοντα-
ρίδειος Σχολή Αρρένων, Παράρτημα Γυμνασίου και 3ο
Δημοτικό Σχολείο) κοσμούσαν αγάλματα των Μουσών.
Και όλοι μας θυμόμασταν ότι υπήρχαν αγάλματα  μόνο
από τις  οκτώ (8) Μούσες, και πολλοί από εμάς αναρω-
τιόμασταν (και εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε) τι
απέγινε η ενάτη Μούσα και ποια απ’ όλες τελικά  απου-
σίαζε.

Πλατεία Ομονοίας τη δεκαετία του 1930 με τις οκτώ  
κολώνες που στη βάση κάθε μιας υπάρχουν αγάλματα 

από τις  τις 8 Μούσες.

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο μετ’ επιμονής, μήπως και
ανακαλύψω την «απολεσθείσα» (!) μούσα, από ζήλια
που κάποιοι άλλοι ανακάλυψαν χαμένους τάφους και
θησαυρούς, διαπίστωσα ότι και σε άλλο μέρος της
χώρας μας, και συγκεκριμένα σε έργο διαμόρφωσης
της πλατείας Ομονοίας στην Αθήνα, είχε απολεστεί
επίσης μία από τις εννέα Μούσες. Συγκεκριμένα: Τον
Ιούνιο του 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαινίασε τον
σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου στην πλατεία Ομο-
νοίας  των Αθηνών. Όπως ήταν φυσικό, το έργο έφερε
αλλαγές και στην πλατεία, η οποία μέχρι τότε ήταν γε-
μάτη λουλούδια, φοίνικες και ξύλινα παγκάκια: Έγινε
κυκλική, πλησίαζε στα ευρωπαϊκά πρότυπα και είχε
μαρμάρινα κιγκλιδώματα στις εισόδους προς τον υπόγειο
σιδηρόδρομο. Όταν όμως ολοκληρώθηκε και το έργο
εξαερισμού του σταθμού, οι τρύπες των αεραγωγών
που βρίσκονταν επάνω στην πλατεία έδειχναν ακαλαί-
σθητες. Για να διορθώσει την ασχήμια της κατασκευής,
ο τότε δήμαρχος της πόλης Σπύρος Μερκούρης τοπο-
θέτησε περιμετρικά της πλατείας οκτώ κατασκευές,
που ονομάστηκαν «Οι μούσες της Ομονοίας». Κι αυτό,

γιατί στη βάση κάθε κατασκευής υπήρχε ένα άγαλμα
σε καθιστή στάση, που απεικόνιζε μία από τις εννέα
μούσες της αρχαιότητας. Πάνω από τα αγάλματα υψώ-
νονταν ψηλοί τσιμεντένιοι κίονες, στην κορυφή των
οποίων υπήρχαν καπνοδόχοι. Οι αεραγωγοί όμως ήταν
οκτώ (8) και οι μούσες εννιά (9), άρα περίσσευε μία.
Πού θα την έβαζαν; Τελικά, αυτή που περίσσεψε ήταν
η Καλλιόπη – η μούσα της επικής ποίησης και της ρητο-
ρικής, που σύμφωνα με τον Ησίοδο, ήταν η ευγενέστερη
και η μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες μούσες.

Η Λεονταρίδειος Σχολή Αρένων (σημερινό Εκκλησιαστικό
Μουσείο της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως), όταν

πρωτολειτούργησε, λίγο πριν από το 1910, με τις δύο Μούσες
στο μέσον της κορυφής της.

Όμως ο αρχιτέκτονας του έργου δε σεβάστηκε κα-
θόλου τη φήμη της και όχι μόνο δεν έβαλε το άγαλμά
της στην πλατεία μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά το απο-
θήκευσε στα υπόγεια του ηλεκτρικού, δίπλα στα δημόσια
ουρητήρια! Με την πράξη του αυτή ταύτισε το όνομα
της ευγενικής μούσας με την τουαλέτα. Γι’ αυτό αργότερα
οι φαντάροι, όταν είχαν αγγαρεία στις τουαλέτες, έλεγαν
ότι είχαν ραντεβού με την «Καλλιόπη». 

Το παράρτημα του Γυμνασίου, στον αυλόγυρο της
Μητροπόλεως, με τις τρεις Μούσες στην πρόσοψη 

της στέγης του.
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Η αφορμή για την απομάκρυνση των αγαλμάτων
αυτών δόθηκε τελικά τον Αύγουστο του 1936, όταν
κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στη δικτατορία
του Μεταξά μια μούσα έπεσε τραυματίζοντας περα-
στικούς, ίσως διαμαρτυρόμενη και αυτή για την επιβολή
της δικτατορίας. Λίγο αργότερα οι κατασκευές απομα-
κρύνθηκαν και η παρέα των μουσών της Ομόνοιας δια-
λύθηκε. Οι Μούσες αυτές τελικά απομακρύνθηκαν τον
Αύγουστο του 1936 από τον τότε Δήμαρχο Αθηνών Κ.
Κοτζιά. Σήμερα, τέσσερις από αυτές βρίσκονται στην
Καρδίτσα, δύο στις Καρυές Λακωνίας και άλλες δύο
στην Αμοργό. Η τύχη της Καλλιόπης (πάλι) αγνοείται,
αλλά όσοι πάνε φαντάροι είναι βέβαιο πως θα τη συ-
ναντήσουν σε κάποιο  στρατόπεδο…

Τώρα και στις δικές μας Μούσες. Από τις οκτώ (8)
συνολικά Μούσες που οι παλιοί θυμούνται να μας χα-
μογελούν και να μας χαιρετούν οι τρεις πάνω από το
3ο Δημοτικό Σχολείο, τρεις πάνω από το παράρτημα
του Γυμνασίου και δύο πάνω και στο κέντρο της Λεον-
ταριδείου Σχολής Αρρένων, λένε (!) ότι σώζονται μόνο
οι επτά (7). Και από αυτές οι τρείς σε μια σκοτεινή
αποθήκη (!).

Οι τρεις αφαιρέθηκαν από τη θέση τους όταν  κατε-

δαφίστηκε το Παράρτημα και αργότερα σε ένα σεισμό
έπεσαν στο έδαφος και οι δύο από τις τρεις Μούσες
του 3ου Δημοτικού Σχολείου, χωρίς ευτυχώς να τραυ-
ματίσουν κάποιον πολίτη ή μαθητή (τι σύμπτωση με
τις μούσες της Ομόνοιας που έπεσαν και αυτές και
τραυμάτισαν πολίτη). Δυστυχώς όμως «τραυματίσθηκαν»
οι ίδιες πολύ σοβαρά. 

Με την αναπαλαίωση της Λεονταριδείου και τη με-
τατροπή της σε Εκκλησιαστικό Μουσείο, επανατοπο-
θετήθηκαν οι δύο Μούσες που υπήρχαν στην οροφή
αυτού του κτηρίου και άλλες δύο (ποιες απ’ όλες;) το-
ποθετήθηκαν μπροστά από την είσοδό του. Έτσι λοιπόν
διαπιστώνουμε ότι απουσιάζουν τελικά όχι μία αλλά
δύο από τις εννιά Μούσες. Ποιες; Άγνωσται αι βουλαί
των αρχαίων θεών ποιες από τις εννιά διάλεξαν να πά-
ρουν κοντά τους να τις απαλλάξουν από την παρουσία

μας κα τον «βανδαλισμό» τους, αλλά και να μας στερήσουν
την ομορφιά τους και τη σοφία τους. Βλέπετε η περί-
πτωση της Καλλιόπης της Ομόνοιας τους έκανε καχύ-
ποπτους απέναντί μας….

Δεν ξέρω  ποια από όλες τις Μούσες λοιπόν έλειπε
αρχικά και εξακολουθεί να …απουσιάζει σήμερα, όπως
προαναφέραμε, λέγεται όμως ότι σώζονται οι επτά και
αγνοείται ακόμη μία επί πλέον. Αλλά και αν τελικά
κάποιος μας πει  ότι έλειπε απ’ αρχής το άγαλμα της
Καλλιόπης, τότε η σύμπτωση με την περίπτωση της

Ομόνοιας είναι διαβολική; Πιθανόν… Όσο και αν έψαξα
δεν μπόρεσα να βρω άκρη… Και κανείς από τους
παλιούς δεν μπόρεσε ποτέ να με διαφωτίσει… Όλοι
θυμούνται τις οκτώ και εξακολουθούν να ψάχνουν την
ένατη. 

Τι λοιπόν μπορεί να έχει συμβεί; Ή η Καλλιόπη, ως
Μούσα της επικής ποίησης και της Ρητορικής, δηλαδή
Μούσα της πρωτοκαθεδρίας των επιστημών και των
τεχνών, ήταν πολύ συνεσταλμένη και ντράπηκε να
εκτεθεί δημόσια στους μαθητές της πόλης μας και της
έκαναν το χατίρι οι αρμόδιοι να μην την εκθέσουν  σε
κοινή θέα (όπως και στην πλατεία της Ομόνοιας στην
Αθήνα), ή ήταν πολύ ακατάδεκτη και δεν ήθελε να
εκθέσει την …αρχοντιά της και την κορμοστασιά της
σε «δημόσια θέα». Μου είπαν και τρίτη εκδοχή αλλά δεν
την πολυπιστεύω. Ότι δηλαδή έπασχε από υψοφοβία

Aριστερά: Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, στον αυλόγυρο της Μητρόπολης, με τις τρεις Μούσες στην πρόσοψη 
της σκεπής του.  Δεξιά: Το 3ο Δημοτικό Σχολείο σήμερα.

Άποψη της Λεονταριδείου και του Παραρτήματος, πριν
κατεδαφιστεί. Διακρίνονται οι πέντε από τις 8 Μούσες  που

υπήρχαν στα τρία σχολικά κτήρια.
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και δεν μπορούσε να σταθεί εκεί ψηλά στις οροφές των
σχολείων. Και μη μου ισχυριστεί κάποιος ή κάποια ότι
δεν χωρούσε, όπως στην Ομόνοια,  γιατί οι φωτογραφίες
είναι αδιάψευστος μάρτυρας της άπλας που υπήρχε ...
τότε πάνω στα τρία κτήρια. Πάντως, προς τιμήν των
αρμοδίων συμπολιτών μου, δεν ακούσθηκε καθόλου η
άποψη ότι δήθεν τοποθετήθηκε και αυτή δίπλα στις
τουαλέτες των σχολείων...

Και επειδή το όλο θέμα θέλει πολύ ψάξιμο.  συνεχίζω
την έρευνα μέχρι τελικής  ανακάλυψης  της Κυρίας Καλ-

λιόπης ή όποιας άλλης τυχόν συναδέλφου της απου-
σιάζει, εκτός βέβαια από αυτήν που συχνάζει σε στρα-
τιωτικές τουαλέτες όπου την «περιποιούνται» οι φαν-
τάροι. Πιθανόν κρυμμένη σε κάποιο μουσείο μασκαρεμένη
ή σκοτεινό υπόγειο μουχλιασμένη. Και μια και γιορτάζουμε
τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της πόλης μας
στον Εθνικό Κορμό θα ήταν μεγάλο δώρο σ’ αυτήν να
της ενσωματώσουμε  και τις μούσες που απουσιάζουν
από τις οροφές των κτηρίων απ’ όπου ξεκίνησαν την
παρουσία τους στη πόλη.

Οι δύο εναπομείνασες Μούσες στην είσοδο του
Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρουπόλεως

Το κτήριο της Λεονταριδείου Σχολής (ήδη Εκκλησιαστικό
Μουσείο της Μητροπόλεως) σήμερα

Η Αλεξανδρουπολίτισσα Ρένα Μπίζιου εκλέγεται μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών

Επιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε, στις 20/2/2020, την Αλε-
ξανδρουπολίτισσα Ρένα Μπίζιου αντεπιστέλλον

μέλος της, στον κλάδο της «Βιοϊατρικής Μηχανικής»,
μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού.

H Ρ. Μπίζιου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξαν-
δρούπολη. Ο πατέρας της είχε το ομώνυμο εστιατόριο
στην πλατεία Κύπρου.

Είναι καθηγήτρια στο τμήμα Βιοϊατρικής Μηχανικής
του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο και
είναι αναγνωρισμένη και καταξιωμένη παγκοσμίως στον
χώρο της.

Σπούδασε Χημική Μηχανική
στο Πανεπιστήμιο της Μασαχου-
σέτης και στο Ινστιτούτο Τεχνο-
λογίας στην Πασαντίνα της Καλι-
φόρνιας. Έλαβε το πτυχίο της
στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από
το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της
Μασαχουσέτης.

Η Ρ. Μπίζιου είναι μία από τις
πιο σημαντικούς και πρωτοπό-

ρους επιστήμονες στον τομέα των Βιοϋλικών και της
Εμβιομηχανικής.

Παράλληλα σημαντική είναι η προσφορά της στην
εκπαίδευση και στην καθοδήγηση της νέας γενιάς. Η
επίδρασή της σε ιατρικά και εκπαιδευτικά θέματα εκτεί-
νεται πολύ πέρα από τα αμερικανικά πανεπιστήμια,
όπου ήταν καθηγήτρια. Πράγματι έχει προσφέρει εκ-
παιδευτικά στην Ευρώπη, στην Κίνα και φυσικά στην
Ελλάδα.

Σήμερα διανύει την 38η χρονιά ως Καθηγήτρια Πα-
νεπιστημίου.

Tο βιβλίο της «Εισαγωγή στις αλ-
ληλεπιδράσεις Ιστού-Βιολογικών Υλι-
κών» έχει γίνει πρότυπο εγχειρίδιο
στον τομέα βιοϊατρικών υλικών και
«υιοθετήθηκε» ως βασικό εγχειρίδιο
από πολλά Τμήματα Βιοϊατρικής
Μηχανικής στην Αμερική και στην
Ευρώπη.
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη»
22/2/20

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



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T74 19

Π
ιστοί στο ετήσιο ραντεβού μας για την κοπή της
πίτας του Συλλόγου μας, μαζευτήκαμε και φέτος,

Αλεξανδρουπολίτες και φίλοι, στη γνωστή πλέον, παν -
έμορφη αίθουσα «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» της Λέσχης Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) το απόγευμα της Τετάρτης,
29 Ιανουαρίου, του (δίσεκτου) νέου έτους 2020.

Ο καιρός καλός (αν και η γούνα φοριέται πάντα),
βοήθησε στην ευκολότερη προσέλευση των μελών μας.
Ο αριθμός τους ικανοποιητικός θα έλεγα, αν και ο
μέσος όρος ηλικίας ανέβηκε αρκετά. Συμπέρασμα: οι
Θρακιώτες έχουμε καλό DNA!

Bρεθήκαμε λοιπόν φίλοι παλιοί κι αγαπημένοι αλλά
και μερικοί νεότεροι (κρυφή ελπίδα ημών των παλαι-
ότερων να συνεχίσουν τη ζωή και τη δράση του αγα-
πημένου μας συλλόγου).

Άλλωστε, για διευκόλυνση των μελών μας προγραμ-
ματίσαμε, ταυτόχρονα με την πίτα και τον χορό μας,
μία έκτακτη καταστατική Συνέλευση με δύο θέματα
πρακτικού περιεχομένου, ήτοι τη μεταφορά της έδρας
του Συλλόγου από Αθήνα σε Ν. Σμύρνη και την επιμή-
κυνση της θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου
από δύο σε τρία έτη.

Αν και η διαδικασία έγινε όχι με τις καταλληλότερες
συνθήκες, τα θέματα υπερψηφίστηκαν, με ελάχιστες
περιπτώσεις δυσπιστούντων, εν μέσω λογιδρίων, απο-
νομής επαίνων, κληρώσεως λαχείων και αρκετής βα-
βούρας γενικώς.

Αλλά τελικά η πρόθεση μετράει και αυτή ήταν, σας
βεβαιώνω, αγαθή.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν φέτος: ο Δήμαρχος Αλε-
ξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης (χαρά μας να βλέ-
πουμε νέους ανθρώπους σε τέτοιες θέσεις), ο βουλευτής
Έβρου της Ν.Δ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο βουλευτής
Ν.Δ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, νεοεκλεγείς, γιος του
γνωστού μας πρώην υφυπουργού Παιδείας Αλέξανδρου
Δερμεντζόγλου και ο Σταύρος Κελέτσης, επίσης βου-
λευτής της Ν.Δ. Παρούσα επίσης η πρόεδρος της
ΠΑΟΝΕ Χριστίνα Αθανασιάδου, καθώς και ο Νικόλαος
Βαφειάδης, γενικός γραμματέας του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Προς μεγάλη μας χαρά και η αειθαλής ιδρύτρια του
Συλλόγου μας Πέπη Πινάτση-Αννίνου με τις κόρες της.

Από την Αλεξανδρούπολη η εκπρόσωπος του Ιστο-
ρικού Μουσείου Τζούλια Φανφάνη-Μαλακόζη, που μας

Ο Σύλλογός μας κόβει τη βασιλόπιτα του 2020
Γράφει η Υβόννη Δαΐδου

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Ζαμπούκης περιστοιχισμένος από το Δ.Σ., μέλη του Συλλογου και φίλους 
από την Αλεξανδουπολη. Όρθιοι εξ αριστερών: Παναγιώτης Τσιακίρης, Αντώνιος Γεωργιάδης, Θεόδωρος Ορδουμποζάνης,

Γρηγόριος Γεωργίου, Γεωργία Μίχου-Καραμανίδου, Απόστολος Κοντογιώργης, Γεώργιος Δελαπόρτας, Ιωάννης Ακριβός.
Καθήμενοι εξ αριστερών: Υβόννη Δαΐδου, Τζούλια Φανφάνη-Μαλακόζη, ο Δήμαρχος Ιωάννης Ζαμπούκης, Παναγιώτης

Παρασκευόπουλος, Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη, Θεόδωρος Γιασεμάκης.



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T7420

τιμά πάντα, καθώς επίσης και ο αγαπητός μας Θεόδωρος
Ορδουμποζάνης, με το καινούργιο βιβλίο του «Η Αλε-
ξανδρούπολη των εικαστικών».

Παρόντες επίσης οι αγαπημένοι παλιοί καθηγητές
μας: ο αυστηρός Γ. Ρόζης, η γλυκύτατη και πάντα κα-
λοδιάθετη αλλά και κομψότατη Μαρία Λουκάτου, η
Ρούλα Δαουλτζή με την παρέα της -καθηγήτριες επί-
σης- και φυσικά η ψυχή του Συλλόγου μας Αλεξάνδρα
Μποτονάκη, στην “πέννα’’ όπως πάντα να χαιρετά και
να τη χαιρετούν οι πάντες με αγάπη και σεβασμό.

Και βέβαια «πίτα» χωρίς αποκλειστικό μας φωτο-
γράφο, τον αγαπητότατο Τόλη Σιάτρα, δε γίνεται! Και
οι φετινές αναμνήσεις μας θα έχουν τη φωτογραφική
σφραγίδα του. Φυσικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ
για τον κόπο και τα έξοδα που κάνει για να βρεθεί μαζί
μας κάθε χρόνο ανελλιπώς.

Εφέτος είχαμε μόνο ένα παιδί προς βράβευση, τον
εγγονό της Χρύσας Φανφάνη και Ιωάννη Στούρα, που
εισήλθε 3ος (!) στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Επίσης συμ-
μετείχε στην ελληνική ομάδα που έλαβε μέρος στην
παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας που διεξήχθη στη

Βουδαπέστη και κατέκτησε την 3η θέση λαμβάνοντας
το χάλκινο μετάλλιο.

Τη γιορτή μας εφέτος ευλόγησε ο πατήρ Γαβριήλ
που ιερουργεί στο παρακείμενο του Σαρόγλειου Μεγάρου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
εκφωνεί την ομιλία του, παρουσία των μελών του Δ.Σ.

Απόστολου Κοντογιώργη, Ευστρατίας Κουκουρίκου-Ραχούλη,
Γρηγόρη Γεωργίου και Γεωργίας Μίχου-Καραμανίδου.

Ο πατήρ Γαβριήλ ευλογεί τη βασιλόπιτα, παρουσία των μελών
του Δ.Σ. Υβόννης Δαΐδου, Γεωργίας Μίχου-Καραμανίδου,

Παναγιώτη Παρασκευόπουλου και Ευστρατίας 
Κουκουρίκου-Ραχούλη

Ο βουλευτής Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης
περιβαλλόμενος από τον Ιωάννη Ακριβό, το ζεύγος Παναγιώτη

και Αλεξάνδρας Παρασκευοπούλου και τον Κωνσταντίνο
Μπομποτά.

Στιγμιότυπο από την κοπή της Βασιλόπιτας. Διακρίνονται η
Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη, το ζεύγος Παναγιώτη και

Αλεξάνδρας Παρασκευοπούλου, η Υβόννη Δαΐδου, η Γεωργία
Μίχου-Καραμανίδου και ο Γρηγόρης Γεωργίου.

Η καθηγήτρια Μαρία Λουκάτου ενώ παραλαμβάνει το
κομμάτι της βασιλόπιτας που αντιστοιχεί στους φίλους της
Αλεξανδρούπολης. Όρθιες η καθηγήτρια Ρούλα Δαουλτζή-
Μανή και το μέλος του Δ.Σ. Γεωργία Μίχου-Καραμανίδου.
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εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου.
Η τυχερή της χρονιάς που κέρδισε το φλουρί, δηλαδή

μία ωραιότατη ασημένια κορνίζα, ήταν η κόρη της
Πέπης Πινάτση-Αννίνου Άρτεμις Αννίνου.

Τυχεροί επίσης και οι ακόλουθοι Αλεξανδρουπολίτες

που κέρδισαν από μία 3ήμερη παραμονή σε δίκλινο δω-
μάτιο, που ευγενικά μας πρόσφεραν και εφέτος τα
εξής ξενοδοχεία της πόλης μας:

Ξενοδοχείο ΩΚΕΑΝΙΣ, κέρδισε η Αγγελική Μανιά.
Ξενοδοχείο RAMADA, πρώην ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΑΣ, κέρδισε

η Άννα Αλιτζάκη, φίλη της Αγγελικής Μανιά, οπότε θα
κάνουν διακοπές παρέα.

Ξενοδοχείο ALEXANDER BEACH, κέρδισε ο Ελευθέριος
Λεβεντέρης, για δεύτερη χρονιά τυχερός (πέρυσι φιλο-
ξενήθηκε στο ΩΚΕΑΝΙΣ).

Ο Χαράλαμπος Μισαρίδης κέρδισε τη μονοήμερη εκ-
δρομή, που ευγενικά μας πρόσφερε το πρακτορείο τα-
ξιδίων ΤΣΟΚΑΣ, με το οποίο συνεργαζόμαστε για τις
εκδρομές του Συλλόγου.

Μετά τις βραβεύσεις, τα λαχεία και το εξαιρετικό φα-
γητό ακολούθησε... τι άλλο; χορός. Ή τουλάχιστον από-
πειρες χορού! Η πίστα τιμήθηκε μεν από ολίγους δε!

Παιδιά, αγύμναστους μας βλέπω. Καλές οι συναντή-
σεις, καλές οι αναμνήσεις αλλά να κουνηθούμε και λίγο!
Σύνθημά μας λοιπόν για την καινούργια χρονιά το «ΔΕΝ
ΤΟ ΒΑΖΩ ΚΑΤΩ!» και ευχή μας ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΙ
ΠΑΛΙ ΕΔΩ!

Η Χρύσα Φανφάφη-Στούρα και ο Ιωάννης Στούρας
παραλαμβάνουν το βραβείο του εγγονού τους από τον

Δήμαρχο Ιωάννη Ζαμπούκη παρουσία και της Τζούλιας
Φανφάνη-Μαλακόζη.

τους ήχους Θρακιώτικης μουσικής. 
Μια ξεχωριστή εκδήλωση που έφερε κοντά παλιούς

και νέους φίλους της Θράκης μας.
Χρόνια Πολλά με μια καλή και ευλογημένη και-

νούργια χρονιά … και του χρόνου Θρακιώτες μας!

Tην Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 το απόγευμα,
στο μεζεδοπωλείο Παπαγάλος στην Καλλιθέα, η

Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας έκοψε την
καθιερωμένη πίτα της νέας χρονιάς 2020.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πο-
λιτείας, του Δήμου Καλλιθέας και όλων των Θρακικών
Συλλόγων Αττικής.

Το φλουρί έπεσε στον Πρόεδρο του Συλλόγου Τρι-
γώνου Ν. Έβρου Αθήνας Χρήστο Δεληδήμου που του
δόθηκε αναμνηστική κούπα για τα 100 χρόνια από
την απελευθέρωση της Θράκης.

Μετά το σύντομο χαιρετισμό και απολογισμό από
την Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χριστίνα Αθανασιάδου
ακολούθησε χορός και κέφι μέχρι αργά το βράδυ με

2020 ευχές με την κοπή της «πίτας»
από την Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.)

Γράφει o Πασχάλης Σταυρίδης
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Τη 14η Μαΐου 2020 η Αλεξαν-
δρούπολη εόρτασε σύμφωνα με

τα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του Κορονοϊού, την 100η
επέτειο από την απελευθέρωσή της
από τον ελληνικό στρατό μας και
την ενσωμάτωσή της στον εθνικό
κορμό της Πατρίδας μας.

Το απόγευμα της Τετάρτης
13/5/2020 στις 18:30, τελέστηκε κε-
κλεισμένων των θυρών, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νι-
κολάου, ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπε-
ρινός χοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξαν-
δρουπόλεως κ. Ανθίμου.

Το πρωί της 14ης Μαΐου, ημέρα
της Απελευθέρωσης της πόλεώς μας,
τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νι-
κολάου Αλεξανδρουπόλεως ο Όρ-
θρος και η Θεία Λειτουργία, χορο-
στατούντος του Μητροπολίτου μας. 

Μετά το τέλος της Θείας Λει-
τουργίας, στον εξωτερικό χώρο του
Μητροπολιτικού Ναού και παρουσία
των Αρχών του τόπου και του Υφυ-
πουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Θε-
οδώρου Καράογλου τελέστηκε η επί-

σημη Δοξολογία των Ελευθερίων με
την ανάγνωση του Πρακτικού της
απελευθερώσεως της πόλεως που
υπεγράφη προ 100 ετών μέσα στο
κέντρο του Μητροπολιτικού Ναού. 

Κατά τη διάρκεια της Δοξολογίας
ο Μητροπολίτης μας, αφού καλω-
σόρισε τους παρευρισκομένους και
ιδιαίτερα τον Υφυπουργό κ. Καρά-
ογλου, ως εκπρόσωπο της Κυβερ-
νήσεως, τόνισε πως 100 χρόνια
πριν σε αυτό το σημείο ο κόσμος
υποδέχτηκε τον στρατό και τον
στρατηγό Κ. Μαζαράκη, πανηγυ-
ρίζοντας για την απελευθέρωση
της πόλης. Σήμερα, όμως, ο τρόπος
που γιορτάζουμε τη μέρα είναι δια-
φορετικός, μα ταυτόχρονα και ένας
τρόπος που μας τιμά ως Έλληνες. 

Ακολούθως στην Πλατεία του
Φάρου πραγματοποιήθηκε η κατά-
θεση στεφάνων στο μνημείο της
Δόμνας Βισβίζη, παρουσία του
Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώ-
τη Θεοδωρικάκου.

1920-2020: 100 χρόνια Ελεύθερη Αλεξανδρούπολη
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  1 4 η ς  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 2 0
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Σ Α Τ Ι Ρ Α  Κ Α Ι  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

Υπό την απειλή και τον φόβο του κορονοϊού...
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Σ τη gallery genesis, Χάρητος 35 Κολωνάκι, στήθηκε
η δεύτερη έκθεση ζωγραφικής του συμπολίτη

μας και γνωστού «τοις πάσι» Γιάννη Ξανθούλη.
Τα εγκαίνια έγιναν την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου με

διάρκεια της έκθεσης έως τις 22 Φεβρουαρίου 2020.
Καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια από τον

Γιώργο Τζάνερη. Στα εγκαίνια παρέστησαν σημαντικά
ονόματα των γραμμά-
των και των τεχνών και
απλοί λάτρεις του συγ-
γραφέα και ιδιότυπου
ζωγράφου.

Ο τίτλος της έκθεσης
«Tο δις εξαμαρτείν
ουκ…» δόθηκε από τον
ίδιο τον καλλιτέχνη, ο
οποίος σημειώνει τα πα-
ρακάτω:

…Στη Λεωφόρο της
Δύσεως εκτός από την
επική σκιά της Γκλόρια
Σβάνσον κυκλοφορούν
και κάποιες εμμονές. Με-
ρικές από αυτές είναι
σκέτη καταστροφή ενώ
άλλες, πέρα από τη δεδομένη κα-
ταστροφική τους έπαρση, έχουν
και θεραπευτικό χαρακτήρα. 

Με τις τελευταίες σαν ακλόνητο
άλλοθι μπήκα στο λούκι της ζω-
γραφικής, ζωγραφικής με τον
δικό μου τρόπο και σε συγκεκρι-
μένα μεγέθη έργων για να χωρούν
και να βολεύονται στο χώρο του
γραφείου μου. Έτσι περιτριγυρι-
σμένος από μολύβια, στυλό και
χρώματα άλλοτε γράφω κι άλλοτε
ζωγραφίζω.

Οι ιδέες έρχονται από μικρο-
πράγματα συνήθως, που σιγά
σιγά παίρνουν διαστάσεις παρα-
μυθιού και μιας αμφιθυμίας, που
τη χαρακτηρίζω σαν ύποπτη ενη-
λικίωση ενός αενάως ανήλικου.
Καταθέτω λοιπόν παρορμητικά
τις γραμμές, τα σχέδια, τις μπογιές

κι όλα τα σχετικά σαν μέρος μιας αυτοσχέδιας κούρας,
που, αν μη τι άλλο, στο τέλος μου αφήνει την ικανο-
ποίηση μιας πολύ προσωπικής μοναχικής τελετής
χωρίς άλλους καλεσμένους. Κι όμως, μέσα σε τρία
χρόνια από την προηγούμενη «ανεπανόρθωτη» έκθεση
των ζωγραφιών μου, μαζεύτηκε αρκετό τελετουργικό
υλικό. 

Ζωγραφικές λοιπόν των
τριών τελευταίων χρόνων
στον ίδιο χώρο με τη θά-
λασσα των γραπτών μου
και τις ίδιες μυρωδιές καφέ
και αποστασίας από την
πραγματικότητα έρχονται
τώρα να εκτεθούν στη
«Genesis». Σκεφτόμουν να
την ονομάσω «Τραβάτε με
κι ας κλαίω» αλλά μου φά-
νηκε υπερβολικά ναρκισ-
σευόμενος τίτλος κι έτσι κα-
τέληξα στο «ουκ». Το «ουκ»
είναι μεν κλασσικά υπονο-
μευτικό αλλά ποτέ δεν πλά-
σαρα τον εαυτόν μου ιδιαί-
τερα αμπαλαρισμένο με τη

σοφία και τα εκλεκτά παράγωγά
της. Μπορεί να είναι θέμα μιας
ελλειμματικής ιδέας που έχω για
το άτομό μου αλλά και μιας χαράς
για αληθινή επικοινωνία στους
άχαρους καιρούς να βρίσκομαι
στον τόπο που ο φίλος μου Γιώρ-
γος Τζάνερης φιλοξενεί τόσους
και τόσους σημαντικούς καλλιτέ-
χνες. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή
να γιορτάζω μαζί του τα δέκα
χρόνια της φιλόξενης γκαλερί Ge -
nesis οπότε προσθέτω εδώ και
τις ευχές μου για μακροημέρευση
και επιτυχία.

… Όσο για το «δις», άσχετα με
το μαθηματικό του πρόσημο, μου
αρέσει ηχητικά, γιατί χαϊδεύει ένα
σωρό κομψές καταστάσεις, όπως
δυσανεξία, δυσπεψία, δυσεύρετος,
δισεκατομμύριο, δύσμοιρος και

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Ε Λ Ω Ν  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ

Έκθεση ζωγραφικής Γιάννη Ξανθούλη
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Η δεσποινίς Νοέμβριος

Ευτυχισμένη πόλη με πουλιά και άνθη που θυμίζουν κορεάτικη
εμαγιέ σουπιέρα
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φυσικά δίσεκτο, που συμβαίνει να είναι το τρέχον
έτος και πάει λέγοντας. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες
που δεν μας πτοούν. Ας είμαστε καλά…

Λίγα λόγια για το έργο του:
Ο Γιάννης Ξανθούλης γεννήθηκε το 1947 στην Αλε-

ξανδρούπολη από γονείς πρόσφυγες της Αν. Θράκης.
Εκτός από μυθιστορήματα έγραψε βιβλία και θεα-
τριακά έργα για παιδιά καθώς και θέατρο. Εργάστηκε
ως δημοσιογράφος (είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ) σε εφη-
μερίδες και το ραδιόφωνο. Οι πωλήσεις των έργων
του υπερβαίνουν το 1,5 εκατομ. αντίτυπα. Βιβλία
του έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη
και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Η συγγραφέας Μαρία Κοτοπούλη δημοσίευσε κρι-
τική για την παραπάνω έκθεση και μεταφέρουμε κά-
ποιο απόσπασμα:

Εκτός από το ταλέντο του, το «ουράνιο χάρισμα»
που έλεγε ο Άντον Τσέχοφ, έχει και άλλα
προτερήματα ο Γιάννης Ξανθούλης, που
προκαλούν σεβασμό και εκτίμηση. Έχει τόλ-
μη. Χρειάζεται τόλμη, για να εκθέσει κανείς
τα όνειρά του. Άλλωστε, «Η επιτυχία είναι
τέκνο της τόλμης», έλεγε ο Ντισραέλι. Έχει
φαντασία. Εξαιρετική φαντασία, που καλ-
πάζει και, αναζητώντας το νήμα του κόσμου,
δημιουργεί συνθέσεις απίστευτης ομορφιάς.
Έχει επιβολή. Επιβάλλεται με την ειλικρίνεια,
την ευγένεια και το αστείρευτο χιούμορ
του. Οι χορδές που κρούει αγγίζουν την
καρδιά μας. Πόσες ώρες, άραγε, θυσιάζει
από τη ζωή του ζωγραφίζοντας ή γρά-
φοντας;

Από την παρουσίαση της έκθεσης «Tο
δις εξαμαρτείν ουκ…» στην εφημερίδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, από τον Νίκο Βατόπουλο,
ξεχωρίζουμε τα παρακάτω:

...Με τίτλο «Το δις εξαμαρτείν ουκ...», ο
Γιάννης Ξανθούλης –με το γνωστό αυτοσαρ-
καστικό ύφος του– μας ξεναγεί σε έναν κήπο
αισθήσεων. Η ζωγραφική του είναι ναΐφ, πε-
ρισσότερο όμως υπακούει σε ένα προσωπικό
ιδίωμα, που ορίζεται από μορφές και τοπία,
σε μια συνύπαρξη ή αντίστιξη όχι πάντα αυ-
τονόητη...

...Αισθάνεται κανείς την τεράστια απόλαυση
που ο ίδιος αντλεί από τη ζωγραφική του και
όσο γνωρίζει κανείς τα κείμενά του και τα βι-
βλία του, νιώθει πως η εικαστική πλευρά
είναι απλώς η άλλη πλευρά της συγγραφι-
κής...

«Καταθέτω λοιπόν παρορμητικά τις γραμμές, τα
σχέδια, τις μπογιές κι όλα τα σχετικά σαν μέρος μιας
αυτοσχέδιας κούρας, που, αν μη τι άλλο, στο τέλος
μου αφήνει την ικανοποίηση μιας πολύ προσωπικής
μοναχικής τελετής χωρίς άλλους καλεσμένους. Κι
όμως, μέσα σε τρία χρόνια από την προηγούμενη
“ανεπανόρθωτη” έκθεση των ζωγραφιών μου, μα-
ζεύτηκε αρκετό τελετουργικό υλικό. Ζωγραφικές
λοιπόν των τριών τελευταίων χρόνων στον ίδιο χώρο
με τη θάλασσα των γραπτών μου και τις ίδιες μυρωδιές
καφέ και αποστασίας από την πραγματικότητα έρ-
χονται τώρα να εκτεθούν στην Genesis. Σκεφτόμουν
να την ονομάσω “Τραβάτε με κι ας κλαίω” αλλά μου
φάνηκε υπερβολικά ναρκισσευόμενος τίτλος κι έτσι
κατέληξα στο “ουκ”. Το “ουκ” είναι μεν κλασικά υπο-
νομευτικό, αλλά ποτέ δεν πλάσαρα τον εαυτόν μου
ιδιαίτερα αμπαλαρισμένο με τη σοφία και τα εκλεκτά
παράγωγά της».

Η πολιορκία της δαντέλας και της φράουλας στη γειτονιά 
των άκεφων ανθρώπων

Ευτυχισμένη πόλη με καπέλα και φρούτα
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Ο άνδρας και η γυναίκα είναι «ομότιμοι»
Γρηγόριος Ναζιανζηνός, (4ος αι. μ.Χ.)

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

8  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ -  H Μ Ε Ρ Α  Τ Η Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ

Ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρού-
πολης, κάθε χρόνο στις 8 του Μάρτη οργανώνει

μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ημέρα της γυναίκας.
Είναι μια ευκαιρία για απόδοση ελάχιστου φόρου τι-
μής στον διαρκή αγώνα που έδωσε και δίνει η σύγ-
χρονη γυναίκα, επιβραβεύοντας αξιόλογες γυναίκες
συμπολίτισσές μας, και όχι μόνο, που ξεχώρισαν σε
διάφορους τομείς δημιουργώντας φωτεινό παρά-
δειγμα και έμπνευση για την επερχόμενη γενιά. 

Στη φετινή μας εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό
Θέατρο της πόλης μας, το Σάββατο 7/3/2020, στις
19.30, σε συνεργασία με το ΩΔΕΙΟ ΦΑΕΘΩΝ, τιμή-

Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός (Λόγος ΛΖ’, 6-7) κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτημα για την αντιμετώπιση
σοβαρού “αμαρτήματος” από τη νομοθεσία και την κοινωνία. Στην απάντησή του εξαίρει τη συζυγική
πίστη, αλλά δείχνει φιλανθρωπία για κάθε άνθρωπο που σφάλλει. Θεωρεί άδικο τον νόμο που απαλλάσσει
τον άνδρα και καταδικάζει τη γυναίκα και αντιτίθεται έντονα προς τη μεροληψία της κοινωνίας υπέρ του
άνδρα στο θέμα αυτό. Με ακλόνητα θεολογικά επιχειρήματα εξισώνει τα δύο φύλα τόσο ως προς τις
υποχρεώσεις όσο και ως προς τα δικαιώματα, 16 αιώνες πριν από την εποχή μας.

Οὐ δέχομαι ταύτην τήν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ
τήν συνήθειαν. Ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διά
τοῦτο κατά γυναικῶν ἡ νομοθεσία...
...Ὁρᾶτε τό ἴσον τῆς νομοθεσίας. Εἷς ποιητής ἀνδρός
καί γυναικός, εἷς χοῦς ἀμφότεροι, εἰκών μία, νόμος
εἷς, θάνατος εἷς, ἀνἀστασις μία. Ὁμοίως ἐξ ἀνδρός
καί γυναικός γεγόναμεν· ἕν χρέος παρά τῶν τέκνων
τοῖς γονεῦσι ὀφείλεται. Πῶς οὖν σωφροσύνην μέν
ἀπαιτεῖς οὐκ ἀντισφέρεις δέ; πῶς, ὅ μή δίδως,
αἰτεῖς; πῶς ὁμότιμον σῶμα ὤν, ἀνίσως νομοθετεῖς;
Εἰ δέ τά χείρω σκοπεῖς· ἥμαρτεν ἡ γυνή, τοῦτο καί
ὁ Ἀδάμ· ἀμφοτέρους ὁ ὄφις ἠπάτησεν. Οὐ τό μέν
ἀσθενέστερον εὑρέθη, τό δέ ἰσχυρότερον. Ἀλλά τά
βελτίω λογίζῃ; ἀμφοτέρους σῴζει Χριστός τοῖς πά-
θεσιν. Ὑπέρ ἀνδρός σάρξ ἐγένετο; τοῦτο καί ὑπέρ
γυναικός. Ὑπέρ ἀνδρός ἀπέθανε; καί ἡ γυνή τῷ θα-
νάτῳ σῴζεται...

Δε δέχομαι αυτήν τη νομοθεσία, ούτε επαινώ τη συνήθεια. Αυτοί
που συνέταξαν τους νόμους ήταν άνδρες, γι’ αυτό και η νομοθεσία
είναι εναντίον των γυναικών...
Προσέξτε την ισότητα της νομοθεσίας. Ένας είναι ο δημιουργός του
άνδρα και της γυναίκας. Και οι δύο είναι από το ίδιο χώμα, η ίδια
εικόνα του ανθρώπου, ένας νόμος (ισχύει), ο ίδιος θάνατος, η ίδια
ανάσταση. Από άνδρα και γυναίκα έχουμε γεννηθεί. Το ίδιο χρέος
από τα παιδιά οφείλεται στους γονείς. Πώς λοιπόν εσύ απαιτείς σω-
φροσύνη από τη μια μεριά αλλά δεν την ανταποδίδεις από την άλλη;
Πώς, αυτό που δε δίνεις, το ζητάς; Πώς, αν και έχεις σώμα ίσης
αξίας, νομοθετείς άνισα; Εάν σκέπτεσαι τα χειρότερα, η γυναίκα
αμάρτησε αλλά το ίδιο έκανε και ο Αδάμ. Ο όφις εξαπάτησε και
τους δύο. Δε διακρίθηκε ότι το ένα πιο αδύνατο και το άλλο πιο
δυνατό. Σκέπτεσαι το πιο καλό; Ο Χριστός και τους δύο λυτρώνει
από τα πάθη τους. Χάριν του άνδρα πήρε ανθρώπινη μορφή; Το
ίδιο έκανε και χάριν της γυναίκας. Απέθανε χάριν του άνδρα; Αλλά
και η γυναίκα λυτρώνεται από τον θάνατο του Χριστού.

O Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων
Αλεξανδρούπολης τιμά τη σύγχρονη γυναίκα

Η Ιωάννα Φιλιππίδου

Πηγή: ΕΙΡ. ΖΑΜΑΡΟΥ, ΓΕΡ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, ΝΑΠ. ΜΗΤΣΗΣ, ΝΕΣΤ. ΜΠΟΥΡΑΣ, ΙΦΙΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΑΝΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΓΕΡ. ΧΡΥΣΑΦΗΣ, η ελληνική γλώσσα ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γράφει η Σκάβδη-Σταθάτου Φωτεινή
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σαμε την αείμνηστη Ιωάννα Φιλιππίδου (εικαστικό
και Λογοτέχνη) και βραβεύσαμε την Αναστασία Σπυ-
ρίδου Πρόεδρο του συλλόγου ΣΥΝΕΧΙ...ΖΩ (Σύλλογος
Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Έβρου).

Η ξεχωριστή και συγκινητική μας βραδιά έκλεισε
με ένα υπέροχο ρεσιτάλ κλασσικής μουσικής από
τους διακεκριμένους παγκοσμίως μουσικούς: Κορμ-
πέτη Ιωάννη στο βιολί και Νικόλαο Κυριόσογλου
στο Πιάνο.

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης η EUROMED+CA.
Χορηγοί επικοινωνίας η ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση & STATUS
RADIO.

Η γράφουσα παρουσίασε στο κοινό τη ζωή και το
έργο της τιμώμενης Ιωάννας Φιλιππίδου ως εξής:

Η Ιωάννα Φιλιππίδου γεννήθηκε στην Αλεξανδρού-
πολη στις 8 Νοεμβρίου 1953. Τρίτη κόρη της Ελένης
και του Γεωργίου Φιλιππίδη. Η Ιωάννα μεγάλωσε σε
ένα περιβάλλον φωτισμένων ανθρώπων με πνευμα-
τικότητα, κοσμοπολιτισμό και καλλιέργεια, περιτρι-
γυρισμένη από βιβλία, εικόνες πλούσιας λαϊκής πα-
ράδοσης και τέχνης, που μοιραία την καθόρισε ως

προσωπικότητα και προδιέγραψε τη μετέπειτα καλ-
λιτεχνική πορεία της.

Μετά από έναν εξαιρετικό και πλήρη κύκλο σπου-
δών, διακρίνεται στα επόμενα χρόνια μεταξύ των συ-
ναδέλφων της. Με δάσκαλο τον Γιάννη Παππά, μα-
θαίνει τη γυψοτεχνία και χαλκοχυτική, καθώς και
την τέχνη του βιβλίου. Η αρχαία Ελληνική τέχνη και
η λαϊκή παράδοση καθορίζουν το έργο της Ιωάννας
Φιλιππίδου χωρίς να μένει όμως αδιάφορη και στις
προκλήσεις του αφηρημένου και της σύγχρονης τέ-
χνης. Ευαίσθητη και πολύπλευρη δημιουργός, με σπά-
νιο ταλέντο, συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις και εικα-
στικά συμπόσια στην Αθήνα, στην Ιταλία, στη
Γερμανία, στη Γαλλία, στο Τορόντο, στη Βουλγαρία,
στη Νορβηγία και αποσπά βραβεία και διακρίσεις,
ενώ αφήνει σπουδαία έργα να κοσμούν μεγάλες και
μικρές ευρωπαϊκές πόλεις.

Στο σύνολο των έργων της, εκτός από τη Γλυ-
πτική, συνυπάρχουν η Χαρακτική, η Φωτογραφική

σύνθεση και η Ποίηση. Επιστρέφει στην Αλεξαν-
δρούπολη το 1992. Συνεχίζει να δουλεύει με τους ίδι-
ους ρυθμούς, να συμμετέχει και να βραβεύεται σε
διεθνείς εκθέσεις

Βραχεία αλλά απαστράπτουσα η οδός που πο-
ρεύτηκε, διήρκεσε μόνο 46 χρόνια, από το 1953 μέχρι
το 1999. Κι αυτή η βραχεία οδός απέδωσε ένα τερά-
στιο έργο, σπαρμένο στις πολλαπλές πόλεις-τόπους
που περιηγήθηκε, εντός και εκτός συνόρων, σε δημό-
σιους χώρους, σε ανοιχτή θέα, σε μυστικές κρύπτες,
στα προσωπικά της ημερολόγια. Γλυπτά, χαρακτικά,
φωτογραφικές συνθέσεις, γραφές… Άφησε αποτύ-
πωμα, παρακαταθήκη, άφησε το «είδωλό» της, δω-
ρεά σε όσους μένουν πίσω. Άφησε το έργο και μαζί
το ιδεολόγημά της

Η Ιωάννα και το έργο της δε συνιστούν απλά μια
«εκδήλωση», στο πλαίσιο των «πολιτιστικών δρά-

Φωτογραφική σύνθεση

Γλυπτό

Χαρακτικό
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σεων» του δήμου, ή των φορέων… αλλά μια συνολική
εικαστική παρέμβαση στην πόλη που τη γέννησε.

Έτσι πρέπει να βρεθεί χώρος αντίστοιχος, να το-
ποθετηθούν τα αριστουργήματά της, όπου η καλ-
λιτέχνης ωσεί παρούσα θα αναδημιουργεί το περι-
βάλλον μέσα από τη σχέση χώρου, χρόνου,
χαράσσοντας διαδρομές με τις «στιγμές» που σκια-
γραφεί, …μνήμη και ήχους.

Πηγές:
Ε. Σκάβδη, «ΣΕ ΜΑΚΡΑ ΟΔΟ ΑΠΑΝΔΟΧΕΥΤΟ»

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών &
Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης Λένα Σαμαρά, πα-
ρουσίασε την Αναστασία Σπυρίδου, Πρόεδρο του
Συλλόγου συνεχί-ΖΩ, τονίζοντας την προσφορά και
αφοσίωσή της στον σκοπό του Συλλόγου που είναι:
Η ψυχολογική υποστήριξη - στήριξη ασθενών με
καρκίνο και των φροντιστών τους σε όλα τα στάδια
από τη διάγνωση έως και μετά την αντιμετώπιση.

Η Αναστασία Σπυρίδου-Τσακιρούδη, μια φωτι-
σμένη γυναίκα, ΕΒΡΙΤΙΣΣΑ στην καταγωγή (που δο-
κιμάσθηκε και η ίδια από την ασθένεια), πτυχιούχος
μαία, σύζυγος, μητέρα, γιαγιά, καταφέρνει θαυμάσια
να ανταποκριθεί στα αυξημένα καθήκοντα του ρόλου
της Προέδρου ενός Συλλόγου, με προφίλ και ρόλο
πρωταρχικά Ανθρωπιστικό, με μεγάλη κοινωνική προ-
σφορά, που απαιτεί ουσιαστική καθημερινή παρου-
σία δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όλη η πορεία
της κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Σύλλογο
μόνο θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει μέσα από τη
συναίσθηση και την αλληλεγγύη που διαθέτει σε υπερ-
θετικό βαθμό. Νοιάζεται για τον δοκιμαζόμενο συ-
νάνθρωπο, στέκεται δίπλα του με Αγάπη, αφουγκρά-
ζεται τον πόνο και τις ανάγκες του, ψάχνει και βρίσκει
λύσεις και πάντα προσπαθεί για το καλύτερο. Με
οδηγό την πείρα και τις γνώσεις, που απέκτησε κατά
την υπηρεσία της στο Δ. Νοσοκομείο με την ειδικό-
τητα της μαίας, και με άξιους συνοδοιπόρους όλο το
Δ.Σ. και τα μέλη του δημιουργικού αυτού Συλλόγου
που επιτελεί ύψιστο ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ, προχωρεί πάντα
αναζητώντας τρόπους και ευκαιρίες για λύσεις στα
προβλήματα των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας.

Η άκρως συγκινητική βραδιά έκλεισε με ένα εξαι-
ρετικό ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με βιολί και πιάνο,
που κατάφερε να συναρπάσει το κοινό. 

Στο βιολί ο διακεκριμένος μουσικός Ιωάννης Κορμ-
πέτης (γιος του συμπατριώτη μας Τάσου Κορμπέτη
και της Μαρίας Αντωνίου, με ανώτατες σπουδές στο
εξωτερικό, πολυβραβευμένος με εξαιρετικές διακρί-
σεις), μαζί με τον εξ ίσου υπέροχο μουσικό Ν. Κυριό-
σογλου στο πιάνο, μας κράτησαν συντροφιά με γλυ-
κιές μελωδίες που επισφράγισαν ποιοτικά την
υπέροχη αυτή εκδήλωση. Την εκδήλωσή μας τίμησαν
όπως πάντα όλα τα μέλη του Δ.Σ., οι αρχές του τό-
που και πλήθος κόσμου.

Σύσσωμο το Δ.Σ. με τους πρωταγωνιστές της βραδιάς: 
την αδελφή της τιμώμενης Ιωάννας Άννα Φιλιππίδου, την Αν.
Σπυράκη και τους υπέροχους μουσικούς μας Ι. Κορμπέτη και
Ν. Κυριόσογλου που έκλεισαν την εξαιρετική μας εκδήλωση.

Η κ. Σπυρίδου στο βήμα Οι μουσικοί «επί το έργον»Η κ. Σαμαρά στο βήμα
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Είναι γνωστό ότι βασικός  σκοπός του Συλλόγου μας είναι

η Φιλανθρωπία και η Αλληλεγγύη. Η ιστορία έχει απο-

δείξει ότι η κάθε εποχή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις όχι πάν-

τοτε ευχάριστες, δημιουργώντας ανάγκες στην κοινωνία μας.

Εμείς υπηρετώντας τον σκοπό μας  προσπαθούμε να στα-

θούμε στο ύψος των εκάστοτε περιστάσεων με αγάπη και

όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Το τελευταίο  πλήγμα  του Covid

19 που απειλεί την παγκόσμια ισορροπία της ανθρωπότητας,

μαζί με την ιστορία της απειλής των συνόρων μας στον Έβρο

από την κρίση του μεταναστευτικού, φέρνει ένα πρωτόγνωρο

κύμα ανασφάλειας. Ακόμη μια φορά κραυγαλέα η ανάγκη

της παρουσίας και της συνεισφοράς μας στην πληττόμενη

O Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης προσφέρει
υγειονομικό υλικό εν μέσω της Πανδημίας του «Covid 19»

Γράφει η Σκάβδη-Σταθάτου Φωτεινή

Η Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σαμαρά παραδίδει μάσκες στον
πρόεδρο της Π.Υ.

Έτοιμες οι μάσκες μας!... (όπως το ’40 πλέκαμε τη φανέλα 
του Στρατιώτη.)

Πλισσάρισμα-σίδερο: προετοιμασία πριν το γάζωμα

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ  
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κοινωνία μας. Προσπαθούμε να σταθούμε στο ύψος των πε-

ριστάσεων συσστρατεύοντας για άλλη μια φορά τις δυνάμεις

μας.

Η Πρόεδρός μας Λένα Σαμαρά-Μαυραγάνη, σε συνέν-

τευξή της στην ΕΤ1 αναφερόμενη στη συγκεκριμένη δράση

του Συλλόγου είπε τα εξής:

«O Covid 19 εισέβαλε στη ζωή μας σαν μία λαίλαπα, που

πραγματικά μας ισοπέδωσε, δημιουργώντας νέα δεδομένα

στην καθημερινότητά μας. Εγκλεισμός, απομόνωση, μέτρα

ατομικής προστασίας και διαπίστωση αδυναμίας προμήθειας

ειδών απαραίτητων για την απαιτούμενη προστασία των πο-

λιτών. Όλο αυτό το διάστημα του εγκλεισμού εμείς δεν μεί-

ναμε άπραγες! Από την αρχή του προβλήματος, καταφέραμε

να στηρίξουμε τις δομές του κράτους. Αρχικά  με  αγορά και

διάθεση υγειονομικού υλικού στους φύλακες όλης της συν -

οριακής γραμμής στον Έβρο (12.500 γάντια και 102 λίτρα

αντισηπτικά), την περίοδο τής μεγάλης έλλειψής τους!

Στη συνέχεια διαπιστώνοντας την τραγική έλλειψη μα-

σκών, το Δ.Σ. με την αμέριστη συμμετοχή των μελών μας ξε-

κινήσαμε την κατασκευή υφασμάτινων μασκών πολλαπλών

χρήσεων, οι οποίες  πλένονται και σιδερώνονται! Οι μάσκες

αυτές κόπηκαν, πλισσαρίστηκαν, ράφτηκαν, και αποστειρώ-

θηκαν από μέλη του Συλλόγου μας, με υφάσματα, λάστιχα,

κλωστές από δωρεά συμπολιτών μας και δική μας οικονομική

συνεισφορά. Προσφέραμε πάνω από 3000 μάσκες πολλα-

πλών χρήσεων στην Ελληνική Αστυνομία όλου του Νομού,

στο Πυροσβεστικό Σώμα, στον Κρατικό Αερολιμένα Αλε-

ξανδρούπολης, σε Συνοριοφύλακες, στους καλυβιέρηδες

στο Αινήσιο Δέλτα, στο Τελωνείο, στο Νοσοκομείο, σε Τρά-

πεζες, σε Μουσουλμάνους συμπατριώτες μας, στην Εκκλη-

σία, στις Φυλακές, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στα μέλη

μας, και όπου αλλού χρειάστηκε.

Ο Σύλλογός μας, στην εκατοντάχρονη πορεία του, απέδειξε

ότι λειτουργεί πάντα προς όφελος του συνανθρώπου και

του κοινωνικού συνόλου. Η βοήθεια και η στήριξη από τα

μέλη του, και όχι μόνο, είναι η δύναμή του και η αναγνώριση

του έργου μας! Ευχαριστήριες επιστολές συνεχίζουν να έρ-

χονται στον Σύλλογο και είναι μαζί με τα χαμόγελα ανακού-

φισης από τους παραλήπτες των μασκών, η ηθική μας αντα-

μοιβή για όλη την προσπάθεια που κάναμε και κάνουμε.

Εμείς λέμε ένα μεγάλο  Ευχαριστώ σε όλα τα μέλη και φίλες

του Συλλόγου που είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή σε

όλο αυτό. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!».

Παράδοση μασκών από την κ. Σαμαρά στον Πρόεδρο
Καλλυβιωτών Αινήσιου Δέλτα

Παράδοση μασκών στον δάσκαλο κ. Νταγλή Γιασάρ, 
Πρόεδρο Ελλήνων πολιτών Μουσουλμάνων

Πάντα κοντά στην Εκκλησία
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B Y Z Α Ν Τ Ι Ν Η   Θ Ρ Α Κ Η

Τὸ Διδυμότειχο στὸ Βυζαντινό του Μουσεῖο
Γράφει η Λίλα Β. Σαμπανοπούλου

ΜΕΡΟΣ B’
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καταλήφθηκαν μετά από πείσμονες μάχες στις 11
Οκτωβρίου 1912, ενώ ο τουρκικός στρατός υποχωρούσε
προς τη Βιζύη. Κατά την φυγή των Τούρκων ο Μεχμέτ
Μουχτάρ Πασάς δεν πρόλαβε να πάρει ούτε τις ατομικές
αποσκευές του! Οι Βούλγαροι όμως κυρίευσαν επτά
πυροβολαρχίες ταχυβόλων πυροβόλων, μεγάλη ποσό-
τητα φυσιγγίων, 18 τηλεβόλα και 12 τοπομαχικά, καθώς
και μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών και άλλων εφοδίων.
Μαζί με αυτά πήραν και… δύο αεροπλάνα που δεν
μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι!

Στις 16 Οκτωβρίου οι Βούλγαροι, κατευθυνόμενοι
νότια, πίεσαν τους Τούρκους, που υποχώρησαν στο
μέτωπο της γραμμής Διδυμοτείχου- Λουλέ Μπουργκάς.
Η μάχη υπήρξε αιματηρότατη. Ο τουρκικός στρατός
υπό τη διοίκηση του Ναζήμ πασά αναγκάσθηκε να
τραπεί σε άτακτη φυγή προς την Τυρολόη εγκαταλεί-
ποντας μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών.

Ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος με αντιπάλους πλέον τους
πρώην συμμάχους Έλληνες και Βουλγάρους άρχισε το
καλοκαίρι του 1913 και ήταν σύντομος, αλλά άκρως νι-
κηφόρος για την Ελλάδα. Τότε φαίνεται ότι μολύνθηκαν
τα ελληνικά στρατεύματα, από την επαφή τους με τα
αντίστοιχα βουλγαρικά. Στο διάστημα μεταξύ των δύο
πολέμων αρχικά σημειώθηκαν μερικά κρούσματα χολέρας
σε κατοίκους των περιοχών Ξάνθης, Δοϊράνης και Κα-
βάλας, οι οποίες βρίσκονταν πλέον υπό βουλγαρικό
έλεγχο.

Όταν μαθεύτηκαν τα πρώτα κρούσματα 
χολέρας

Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων οι Νεότουρκοι,
επιστράτευσαν και ορισμένες ηλικίες Χριστιανών από
τις αλύτρωτες περιοχές.

Τότε παρουσιάστηκε το φαινόμενο των σχεδόν μαζι-
κών λιποταξιών από τις γραμμές των Τούρκων, των
Χριστιανών στρατιωτών, όταν μαθεύτηκαν τα κρούσματα
της χολέρας.

Ζωντανή περιγραφή αυτού του φαινομένου υπάρχει
στο μυθιστόρημα του Μιχάλη Μπουναρτζίδη «Προσευχή
για τις καινούργιες πατρίδες», όπου όμως ο συγγραφέας

Α γνωστα παράπλευρα πλήγματα, κατά τη διάρκεια
του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, δέχτηκε η Θράκη, όταν

από τα Τουρκικά στρατιωτικά τμήματα ξέσπασε μια
φοβερή επιδημία χολέρας, η οποία μοιραία μεταδόθηκε
στα αντιμαχόμενα Βουλγαρικά στρατεύματα, τα οποία
στη συνέχεια τη μετέδωσαν στα ελληνικά στρατεύματα,
κατά το Β’ Βαλκανικό Πόλεμο.

Τα πρώτα κρούσματα άρχισαν να αναφαίνονται από
τα μέσα του Οκτωβρίου 1912. Εδώ αξίζει να θυμίσουμε
ότι στις αρχές του Οκτωβρίου 1912, οι συμμαχικές
χώρες Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο κή-
ρυξαν τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Εξαιτίας της γεωγραφίας της Βαλκανικής Χερσονήσου,
οι ‘Ελληνες άρχισαν να προελαύνουν από τα σύνορα
της Μελούνας προς Βορράν, με στόχο τη Μακεδονία
και την  Ήπειρο. Οι Βούλγαροι προέλασαν προς Νότο
διέβησαν τη Ροδόπη και κατέλαβαν Γκιουμουλτζίνα (Κο-
μοτηνή) και Δεδέαγατς, ενώ άλλες φάλαγγές τους ει-
σήλθαν στην Ανατολική Θράκη κατευθυνόμενες προς
το κέντρο και περικυκλώνοντας την Αδριανούπολη,
όπου πολιόρκησαν ασφυκτικά τους Τούρκους.

Πολύνεκρες μάχες έγιναν και στην περιοχή των Σα-
ράντα Εκκλησιών. Επικεφαλής των Βουλγαρικών δυνά-
μεων ο στρατηγός Δημήτριεφ. Οι Σαράντα Εκκλησίες

Χολέρα στη Θράκη κατά τους Βαλκανικούς πολέμους
Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Β Ι Ο Ι   Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο Ι

Tο περιοδικό μας, διά γραφίδος Παντελή Αθανασιάδη και Αλεξάνδρας Μποτονάκη, προσεγγίζει την
απρόσμενη παγκόσμια επιδημία του κορονοϊού ή επί το επιστημονικότερο covid-19 με τη βοήθεια της
ιστορίας. Στην αναφορά του Π.Α. αγανακτισμένοι, πιθανόν να εκφραστείτε με τη φράση «πάλι με τους
γείτονες»! Στην αναφορά της γράφουσας στον λοιμό του 5ου αι. π.Χ που έπληξε ελληνικές πόλεις και
νησιά, κυρίως όμως την Αττική, θα μας βοηθήσει ο μέγας ιστορικός Θουκυδίδης (460-395 π.Χ.), ο
οποίος γράφει τις ιστορίες του, αφού έχει προσβληθεί ο ίδιος από την αρρώστια

Με βοϊδάμαξες μετέφεραν τους χολεριώντες Τούρκους
στρατιώτες σε νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης.



βασισμένος στις αφηγήσεις του παππού
του, ο οποίος έζησε την κατάσταση
εκείνη και δραπέτευσε υπό μυθιστορη-
ματικές συνθήκες, περιγράφει την ατμό-
σφαιρα, τότε που ξέσπασε η επιδημία
της φονικής χολέρας στη Θράκη, μέσα
στις γραμμές των τουρκικών στρατευ-
μάτων.

Μια πρώτη είδηση που ανιχνεύει κα-
νείς, αναφέρει ότι τρία κρούσματα χο-
λέρας σημειώθηκαν μεταξύ προσφύγων
που προέρχονταν από το Σουφλί. Τη
δημοσίευσε στις 28 Οκτωβρίου 1912 η
εφημερίδα «Καιροί» των Αθηνών.

Ακολούθησαν τηλεγραφήματα , από την Κωνσταντι-
νούπολη προς τη Ρώμη, που δημοσιεύθηκαν και στην
Αθήνα, την 1η Νοεμβρίου 1912. Ανέφεραν ότι και μέσα
στην Οθωμανική πρωτεύουσα, σημειώθηκαν 18 κρού-
σματα χολέρας, τρία από τα οποία ήταν θανατηφόρα.
Τρείς μέρες αργότερα νέες πληροφορίες από την Κων-
σταντινούπολη ανέφεραν ότι «η χολέρα ενέσκηψεν εκεί
μεθ’ ορμής και λαμβάνει τροπήν επιδημίας. Ο τουρκικός
στρατός της Τσατάλτζας, λέγεται ότι μαστίζεται υπό
της νόσου ταύτης». Πολλοί άμαχοι λόγω των φονικών
συγκρούσεων έφευγαν προς την Κωνσταντινούπολη.
Πρόσφυγες με βοϊδάμαξες προσπαθούσαν να σωθούν
από τον πόλεμο και μετέφεραν παντού το θανατηφόρο
δονάκιο της χολέρας.

Δέκα μέρες αργότερα τα κρούσματα μέσα στην Κων-
σταντινούπολη είχαν φτάσει τα 28 και από αυτά τα 12
ήταν θανατηφόρα!

Στην Τσατάλτζα συνεχίζονταν οι πολυήμερες άγριες
μάχες μεταξύ Τούρκων και Βουλγά-
ρων. Όπως έγραψε όμως η εφημε-
ρίδα «Τάιμς» του Λονδίνου, στις αρχές
Νοεμβρίου 1912, εκείνο που κατα-
στρέφει τους Τούρκους είναι η χολέ-
ρα. Και η καταστροφή που επιφέρει
στους Τούρκους, είναι «δυσπερίγρα-
πτη». Και πρόσθετε:

«Το φρικωδέστερον δε είναι ότι
τα πτώματα των εκ του λοιμού νε-
κρών στιβάζονται εις σωρούς άταφα
και εις τα προχώματα της οχυρω-
ματικής γραμμής της Τσατάλτζας και
εις τους δρόμους».

Ο ανταποκριτής της  εφημερίδας
«Νέος Ελεύθερος Τύπος» της Βιέννης
τηλεγραφούσε, ότι ο ίδιος παρέστη
αυτόπτης μάρτυρας του φοβερού
αυτού ολέθρου, περιέγραφε την κα-
ταστροφή ως «σκηνές της κόλασης»
και βεβαίωνε ότι μεταξύ των θυμά-

των, υπάρχουν πασάδες και άλλοι
ανώτεροι αξιωματικοί.

Στην Κωνσταντινούπολη, το υγει-
ονομικό συμβούλιο αποφάσισε να δια-
θέσει 10.000 τουρκικές λίρες για την
καταπολέμηση της χολέρας.

Μια περιγραφή, που μυρίζει
θάνατο…

Λίγο πριν από τα μέσα Νοεμβρίου
1912 η βουλγαρική εφημερίδα «Τριμ-
πούνα» δημοσίευσε μια φρικιαστική
περιγραφή του ανταποκριτή της στο

βουλγαρικό στρατό για την κατάσταση περί το χωριό
Χαδέμκιοϊ. Συγκεκριμένα έγραψε:

«Δεν τολμώ να καθορίσω αριθμόν των χολεροβλήτων.
Επί εκτάσεως είκοσιν όλων χιλιομέτρων έβλεπα παντού
πτώματα εγκαταλελειμμένα, αναδίδοντα φρικώδεις ανα-
θυμιάσεις. Είδα αγωνιώντας εν μέσω στρατού, όστις
αδιαφορών ητοιμάζετο δια την μάχην. Αλλά δεν είχα
ιδή τίποτε ακόμη. Η τρομερά εικών με ανέμενεν εις το
Χαδέμκιοϊ, όπου εισήλθα διασπάσας την υγειονομικήν
ζώνην. Η φαντασία δεν δύναται να συλλάβη το φρικώδες
θέαμα, το οποίον θα μείνη εις την μνήμην μου αιώνιος
εφιάλτης. Οι πάσχοντες εστάλησαν εις το χωρίον τούτο
τόσον πολυπληθείς, ώστε δεν κατέστη δυνατόν να πε-
ρισυλλεχθώσιν. Εις όλα τα μέρη, οικίας, σταύλους, μάν-
δρας, οι ασθενείς ήσαν ερριμένοι κυριολεκτικώς εις σω-
ρούς. Μεταξύ αυτών υπήρχεν εκατοντάς πτωμάτων.

Απαισία δυσωδία ανεδίδετο. Οι χολερικοί οίτινες είχαν
στηρίξει τα νώτα εις τους τοίχους και απέθανον εκεί
εφαίνοντο αναπαυμένοι. Άλλοι είχαν πέσει  με το πρό-

σωπον  επί του χώματος. Πτώματα
ήσαν πεταγμένα εδώ και εκεί, εις τους
δρόμους. Και διαρκώς νέοι ήρχοντο.
Μία αμαξοστοιχία με μυρίας δυσχερείας
κατώρθωσε να φορτώση μερικούς δια
την Κωνσταντινούπολιν. Καθ’ οδόν όμως
απέθανον οι περισσότεροι.

Εις τους δρόμους της Σταμπούλ και
του Πέραν βλέπει κανείς ομίλους 20-40
στρατιωτών χολεριώντων, οίτινες με-
ταβαίνουν πεζοί, μόλις συρόμενοι  εις
τα νοσοκομεία. Πολλοί πίπτουν καθ’
όδόν».

Στην Κωνσταντινούπολη επικρατού-
σε μεγάλη ανησυχία. Τα ξένα κράτη,
έφεραν αγήματα δικά τους και φρου-
ρούσαν τις πρεσβείες τους, ενώ υπήρξαν
και περιπτώσεις, που οι Βούλγαροι ανέ-
στειλαν κινήσεις προέλασης, για να
αποφύγουν επαφή με Τούρκους της
Τσατάλτζας, που τη μάστιζε η χολέρα.

Τρόμος από την εξάπλωση 
της χολέρας

Ο Χάρος βγήκε παγανιά... Διεθνώς γνωστό
γίνεται το θέμα.
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Η κατάσταση στα μέσα Νοεμβρίου
1912 είχε γίνει εφιαλτική. Οι «Τάιμς» του
Λονδίνου έγραφαν ότι είχε καταπέσει
το ηθικό του τουρκικού στρατού και ότι
παρ’ όλες τις προσπάθειες των ουλε-
μάδων να τονώσουν το ηθικό των στρα-
τιωτών, δεν αναθερμάνθηκε η εμπιστο-
σύνη τους. Οι περισσότεροι απροκάλυ-
πτα έλεγαν ότι δεν υπάρχει πλέον ελπίδα
αντίστασης, ότι κουράστηκαν να πολε-
μούν και θέλουν να επιστρέψουν στα
σπίτια τους.

Σε πρώτη φάση το πρόβλημα της
επιδημίας έλυσε η ανακωχή που υπέ-
γραψαν οι Τούρκοι και έτσι μπόρεσαν
να αντιμετωπίσουν τον εφιάλτη της χο-
λέρας. Οι συνολικές απώλειες του Τουρ-
κικού στρατού υπολογίσθηκαν σε περί-
που 100-120.000 άτομα, από τις οποίες
οι 75.000 οφείλονταν σε μεταδοτικά νο-
σήματα και μόνο οι 50.000 οφείλονταν
στις μάχες!

Το γεγονός αυτό, δηλαδή της επιδημίας χολέρας και
της έλλειψης αποτελεσματικών μέτρων υγιεινής, θεω-
ρήθηκε μια από τις αποτυχίες του στρατηγού Φον
Ντερ Γκόλτς πασά, που τον είχαν καλέσει από τη Γερ-
μανία να αναδιοργανώσει τον Τουρκικό στρατό. 

Τα πρώτα κρούσματα χολέρας κατά τους Βαλκανικούς
Πολέμους ανησύχησαν τους Βουλγάρους. Ο βασιλιάς
Φερδινάνδος της Βουλγαρίας κάλεσε από τη Βιέννη τον
καθηγητή Rudolf Krauss ο οποίος με ομάδα γιατρών,
πήρε μέτρα για να αντιμετωπίσει την επιδημία στο
βουλγαρικό στρατό.

Ο Β'  Βαλκανικός Πόλεμος
Οι πληροφορίες για κρούσματα χολέρας στη Θράκη

από την αρχή του πολέμου, κινητοποίησαν αμέσως τις
ελληνικές στρατιωτικές υγειονομικές αρχές.

Από το χειμώνα του 1912-1913 άρχισαν να λαμβά-
νονται τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής
της φονικής επιδημίας. Επικεφαλής της υπηρεσίας του
αντιχολερικού αγώνα, τοποθετήθηκαν  ο Γενικός Αρχία-
τρος Παναγιώτης Μανούσος και ο επίτιμος Αρχίατρος
Κωνσταντίνος Σάββας, καθηγητής Μικροβιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών με προσωπική διαταγή του
πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου.

Η επιδημία της χολέρας στην ελληνική πλευρά εμ-
φανίστηκε στις 14 Μαΐου 1913 αρχικά σε ένα στρατιώτη
του 5ου Συντάγματος Πεζικού, που στρατοπέδευε στην
περιοχή του Παγγαίου. Η φοβερή  νόσος είχε μεταφερθεί
από πρόσφυγες των γύρω περιοχών και επεκτάθηκε
στις γειτονικές μονάδες εκστρατείας.

Σύντομα, τα κρούσματα έφτασαν τα τριάντα και οι

θάνατοι τους επτά στις αρχές Ιουνίου
1913. Η έξαρση της χολέρας μεγάλωνε
όσο εντείνονταν η προέλαση του ελληνική
στρατού σε χολερόπληκτες περιοχές, που
κατείχαν οι υποχωρούντες Βούλγαροι.

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση
της χολέρας αποδείχθηκε υποδειγματικός.
Αμέσως καθορίσθηκαν υγειονομικές ζώνες,
με επιβολή καραντίνας και επιβολή μαζι-
κού εμβολιασμού τόσο των στρατιωτών
όσο και του πληθυσμού των περιοχών
που είχαν πληγεί. Επίσης δημιουργήθηκαν
σε πολλές περιοχές λοιμοκαθαρτήρια και
υγειονομικοί σταθμοί.

Στα μέσα Ιουνίου αποφασίστηκε η
παραγωγή εμβολίου στα εργαστήρια του
Πανεπιστημίου Αθηνών και εξασφαλί-
σθηκε επάρκεια. Τότε εμβολιάστηκαν πε-
ρίπου 500.000 άτομα δηλαδή 150.000
στρατιώτες και 350.000 πολίτες. Αυτή η
μαζικότητα των εμβολιασμών τότε, απο-

τέλεσε παγκόσμιο φαινόμενο.

Αφηγούνται οι στρατιώτες…
Έχουν διασωθεί προσωπικές επιστολές, ημερολόγια,

αλλά και στρατιωτικά έγγραφα, που αναφέρονται στο
πρόβλημα της χολέρας.

Ένας στρατιωτικός, ο Κωνσταντίνος Βάσσος, στις
22 Ιουνίου 1913, έγραφε στο ημερολόγιό που κρατούσε,
ότι ο ελληνικός στρατός προελαύνει γεμάτος μίσος για
τους Βούλγαρους λόγω και των ωμοτήτων που διέπραξαν
και αυτό τον κάνει να ξεχνά ακόμα και την αδιαθεσία
και τον πυρετό του και επιμένει να συνεχίζει την προ-
έλαση. Στις αρχές Ιουλίου έγραφε ότι κατά τη διάρκεια

Καθηγητής Κωνσταντίνος Σάββας. 
Ο ένας από τους δύο στυλοβάτες
του συστήματος προστασίας των

ενόπλων δυνάμεων από την
επιδημία της χολέρας του 1912-13.

Αριστερά ο Κυριάκος Βενιζέλος, που κατατάχτηκε σε μονάδα
του Παγγαίου. Δεξιά ο εύελπις Σοφοκλής Βενιζέλος.

Αμφότεροι επιστρατευμένοι το 1912-13.



της προέλασης των ελληνικών στρατευμάτων συναντούν
άταφα πτώματα Βουλγάρων, κάτι που υποψιάζεται
ότι γίνεται σκόπιμα, ώστε να μεταδοθεί η χολέρα και
στον ελληνικό στρατό.

Ένας άλλος ο Δημήτριος Καμπάνης, είχε γράψει: «Ο
φόβος που προκαλεί η ιδέα της χολέρας είναι πολύ με-
γαλύτερος από εκείνον που εμπνέουν τα πολεμικά
όπλα. Γιατί από τις σφαίρες και τις οβίδες μπορεί να
προφυλαχθεί κανείς, αλλά από τη χολέρα…».

Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος σε μια σύγ-
κρουση που είχε στη Βουλή, έκανε γνωστό, ότι ο γιος
του ο Κυριάκος αν και δεν είχε υποχρέωση στράτευσης,
έσπευσε να καταταγεί ως εθελοντής στους Βαλκανικούς
Πολέμους. Είχε κάποιο πρόβλημα στο πόδι και τελικά
αν και είχε ανάγκη εγχείρησης, ανέβαλε την επέμβαση
και έσπευσε στο Παγγαίο, όπου είχαν αρχίσει οι ελλη-
νοβουλγαρικές εχθροπραξίες του δευτέρου Βαλκανικού
Πολέμου. Εκεί, το σύνταγμα στο οποίο υπηρετούσε,
είχε προσβληθεί από χολέρα! Ο Βενιζέλος, δε ζήτησε
τη μετάθεση του γιου του Κυριάκου, ο οποίος έμεινε
εκεί με κίνδυνο να προσβληθεί από το δονάκιο της χο-
λέρας και ακολούθησε την πρωταγωνιστική πολεμική
πορεία της μονάδας του, έως τη Τζουμαγιά (Λεπτομέρειες

βλέπε στο https://sitalkisking.blogspot.com/2009/10/blog-
post.html).

Η επιδημία της χολέρας κατά τη διάρκεια των Βαλ-
κανικών Πολέμων, ειδικά στη Θράκη ήταν μια από τις
άγραφες και μη αναμενόμενες ταλαιπωρίες του Θρακικού
Ελληνισμού, ο οποίος υπέστη τότε και φοβερές σφαγές
και ανομολόγητους διωγμούς, τόσο από τους Τούρκους
όσο και από τους Βουλγάρους, όσο διαρκούσαν οι Βαλ-
κανικοί Πόλεμοι.
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...ταῦτα δηλώσω αὐτός τε νοσήσας καί αὐτός ἰδών
ἄλλους πάσχοντας... (B, 48, 54) [1]

...αυτά θα γράψω και επειδή νόσησα και εγώ και
επειδή είδα ο ίδιος άλλους να πάσχουν... [4]

...ἤρξατο δέ τό μέν πρῶτον, ὡς λέγεται, ἐξ Αἰθιοπίας
τῆς ὑπέρ Αἰγύπτου, ἔπειτα δέ καί ἐς Αἴγυπτον καί Λιβύην
κατέβη καί ἐς τήν βασιλέως γῆν τήν πολλήν. ἐς δέ τήν
Ἀθηναίων πόλιν ἐξαπιναίως ἐνέπεσε, καί τό πρῶτον ἐν
τῷ Πειραιεῖ ἤψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καί ἐλέχθη ὑπ᾽
αὐτῶν ὡς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς
τά φρέατα... [1]

...η νόσος άρχισε αρχικά, όπως λέγεται, από την Αι-
θιοπία που βρίσκεται νότια της Αιγύπτου, απ’ όπου κα-
τέβηκε έπειτα και στην Αίγυπτο και επεκτάθηκε στο με-
γαλύτερο μέρος της περσικής αυτοκρατορίας. Στην πόλη
των Αθηνών ενέσκηψε ξαφνικά και αρχικά προσέβαλε
τους κατοίκους του Πειραιά και γι’ αυτόν τον λόγο κυ-
κλοφόρησε η φήμη ότι οι Πελλοποννήσιοι είχαν ρίξει δη-
λητήριο στις δεξαμενές (γιατί κρήνες δεν υπήρχαν ακόμη
εκεί.) Στη συνέχεια έφθασε και στην άνω πόλη και τότε
αυξήθηκε πολύ η θνησιμότητα. Καθένας, είτε γιατρός,
είτε τυχαίος πολίτης, ανάλογα της ατομικής του κρίσης,
μπορούσε να μιλήσει για την πιθανή προέλευση και για
τα αίτια, τα οποία νόμιζε ικανά να φέρουν τέτοια διατά-
ραξη των υγειονομικών συνθηκών. [4]

...ἡ νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις,
λεγόμενον μέν καί πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι
καί περί Λῆμνον καί ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι τοσοῦτός
γε λοιμός οὐδέ φθορά οὕτως ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνη-
μονεύετο γενέσθαι. οὔτε γάρ ἰατροί ἤρκουν τό πρῶτον
θεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, ἀλλ᾽ αὐτοί μάλιστα ἔθνησκον ὅσῳ
καί μάλιστα προσῄεσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη
οὐδεμία... [1]

...και πριν περάσουν πολλές ημέρες από την εισβολή
των Σπαρτιατών, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην
Αθήνα ο λοιμός, ο οποίος λεγόταν ότι είχε ενσκήψει προ-
ηγουμένως και αλλού και στη Λήμνο και σε άλλες περιο-
χές, αλλά πουθενά δε γινόταν μνεία λοιμώδους νόσου
τέτοιας έκτασης, ούτε φθορά ανθρώπων τόσο μεγάλη,
διότι ούτε γιατροί, οι οποίοι αγνοούσαν την φύση της
ασθένειας, επιχειρούσαν για πρώτη φορά να τη θερα-
πεύσουν, αλλά απέθνησκαν οι ίδιοι μάλλον επειδή πε-
ρισσότερο ερχόταν σε επαφή με την αρρώστια, ούτε
άλλη ανθρώπινη τέχνη μπορούσε να βοηθήσει... [4]

...ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. ἔθνησκον δέ οἱ μέν ἀμελείᾳ, οἱ δέ
καί πάνυ θεραπευόμενοι... 

...άλλοι πέθαιναν επειδή δεν τους φρόντιζε κανείς
αλλά και αυτοί που τους φρόντιζαν οι δικοί τους... [4]

Ο ιστορικός - βιογράφος της μετακλασικής εποχής
Πλούταρχος (46 μ.Χ.-125 μ.Χ.) στους «Παράλληλους Βί-
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Ο λοιμός στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου (431-429 π.Χ.)
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
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ους» και συγκεκριμένα στη βιογραφία του μεγάλου ηγέτη
της Αθήνας Περικλή, θα μας βοηθήσει να προσθέσουμε
και άλλες λεπτομέρειες, στις οποίες ο αναγνώστης θα
ανακαλύψει και άλλες αναφορές επί των γεγονότων
από άλλη οπτική που εκφράζει τις κοινωνικές αντιλή-
ψεις των Ελληνιστών κατά τον 1ον αι. μ.Χ.

Θα μας βοηθήσουν και επισημάνσεις σύγχρονων ει-
δικών ιστορικών ώστε να βγάλουμε τα συμπεράσματά
μας και να επιβεβαιώσουμε το του Ευριπίδου: «ὄλβιος
ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν» (απόσπ. 92)· όλβιος
δηλαδή ευτυχής...

Πολλά σημεία από τα αποσπάσματα που διαλέξαμε,
μας θυμίζουν ανάλογες καταστάσεις που βιώσαμε σή-
μερα και μας ταλαιπώρησαν, από τη σύγχρονη πανδη-
μία, τηρουμένων των αναλογιών.

Επομένως, πανδημία ήταν και ο λοιμός που ξέσπασε
κατά το δεύτερο έτος του μεγάλου εμφυλίου πολέμου
μεταξύ των δύο αντιπάλων Ελληνικών δυνάμεων της
εποχής, του Πελοποννησιακού πολέμου (431-404 π.Χ.).

Ο λοιμός φαίνεται ότι εξαπλώθηκε σε όλον τον γνω-
στό κόσμο, εμείς όμως δεν έχομε γραπτές μαρτυρίες,
εκτός από τη λεπτομερή περιγραφή του Θουκυδίδη και
του Πλούταρχου.

...Απέθανε δε ο Ξάνθιππος από τη λοιμική νόσο.
Έχασε τότε ο Περικλής και την αδελφή του και πάρα
πολλούς από τους συγγενείς και φίλους του... έως ότου
έχασε και τον τελευταίο από τους γνησίους γιούς του,
τον Πάραλο... έχυσε άφθονα δάκρυα, ενώ ουδέποτε σε
όλη του τη ζωή είχε κάμει κάτι παρόμοιο. [2]

...Τα οικογενειακά του όμως ατυχήματα ήταν πολύ
θλιβερά· πέθαναν από τη λοιμική νόσο όχι λίγοι από
τους οικείους του και από καιρό την οικογένειά του την
ετάραζε διχόνοια. [2]

Η δύναμη εκείνη που προκαλούσε το φθόνο και
λεγόταν τότε μοναρχία και τυραννία αποδείχθηκε
έπειτα ότι ήταν σωτήριο στήριγμα της πολιτείας.
Τόση διαφθορά και τόση κακία υπήρχε στην πολι-
τική κατάσταση, τις οποίες ο Περικλής, με τον
τρόπο που κυβερνούσε, εξασθένιζε και περιόριζε,
ώστε να μην μπορούν να εμφανίζονται και να γί-
νονται ολέθριες. [2]

...Η αρρώστια μεταδόθηκε αστραπιαία λόγω της συγ-
κέντρωσης των κατοίκων της υπαίθρου της Αττικής στον
περιορισμένο χώρο ανάμεσα στα μακρά τείχη και της
σχετικής έλλειψης καθαριότητας. Η επιδημία εξόντωσε
το 1/3 περίπου του πληθυσμού της Αττικής. [5]

...Η συνέχιση του πολέμου μεταξύ των δύο οδηγούσε
τους Έλληνες σε κατάπτωση ηθική και ασυνήθεις γι’ αυ-
τούς εκδηλώσεις βίας. Το 427 π.Χ. Θηβαίοι και Σπαρ-
τιάτες κατέλαβαν τις Πλαταιές, σκότωσαν τους τελευ-
ταίους ηρωικούς υπερασπιστές των Περσικών πολέμων
και εξανδραπόδισαν τα γυναικόπαιδα. [5]

...Οι Αθηναίοι δεν υστέρησαν σε σκληρότητα. Τον ίδιο
χρόνο επαναστάτησε η σύμμαχός τους Λέσβος. Μετά
την κατάπνιξη της εξέγερσης από τον αθηναϊκό στόλο
ο Κλέων πρότεινε στην Εκκλησία και ο Δήμος ψήφισε να
θανατωθούν όλοι οι ενήλικοι Μυτιληναίοι. Έγκαιρα όμως
μεταμελήθηκαν οι Αθηναίοι και έστειλαν πλοίο με διπλό
πλήρωμα για να προλάβει τη διαταγή. Και ναι μεν σώ-
θηκε ο πληθυσμός του νησιού αλλά εκτελέστηκαν όλοι
οι αριστοκρατικοί. [5]

Μελετώντας τα αποσπάσματα επισημαίνουμε τα
κοινά της πανδημίας του 5ου αι. π.Χ. με την πανδημία
τη σημερινή, γιατί όχι και την επιδημία του 1912-13.

1) Την προέλευση
2) Τον συγχρωτισμό και την καθαριότητα ως αίτιο
3) Τη ραγδαία εξάπλωση
4) Άγνωστη νόσος, άγνοια ίασης
5) Οι νοσηλεύοντες αρρώσταιναν αμέσως
6) Συνωμοσιολογία (οι εχθροί μόλυναν το νερό ή...)
7) Αθρόοι θάνατοι, άταφοι, τραγικές εικόνες

Υπάρχει και κάτι που απευχόμαστε: η αρρώστια γύ-
ρισε στην Αθήνα ένα χρόνο περίπου μετά, οπότε πέθανε
και ο Περικλής.

Ο Θεός να μας βοηθήσει, ώστε ο μέλλων σχολιαστής
και ιστορικός της εποχής μας να μη ανακαλύψει «βίους
παράλληλους» της εποχής μας με την εποχή του Περι-
κλή και άλλες πανδημίες.

Μέσα σε 30 χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου
ακολούθησε η ηθική κατάπτωση στην Αθήνα, επικρά-
τησαν οι “σοφιστές” και στην πολιτική οι “δημαγωγοί”
όπως ο Κλέων και στη συνέχεια ο “νάρκισσος” και υπέρ-
μετρα “φιλόδοξος” Αλκιβιάδης. Η Αθηναϊκή δημοκρατία
νόσησε και διαλύθηκε η Αθηναϊκή ηγεμονία.

Κατά το τέλος του μεγάλου εμφυλίου πολέμου με-
ταξύ των δύο κυρίαρχων δυνάμεων της αρχαιότητας,
Αθηναίων και Σπαρτιατών, παρ’ όλο που νίκησαν οι
Αθηναίοι στη ναυμαχία των Αργινουσών, η εκκλησία του
Δήμου (εκτός από τον Σωκράτη) αποφάσισε την κατα-
δίκη των 6 νικητών στρατηγών, επειδή... δεν περισυνέ-
λεξαν τις σορούς των πνιγμένων στρατιωτών... για να
ταφούν.

Παράνοια!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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γ.  Ο καρδερίνος
Από μια ντουφεκιά ενός κυνηγού του «γλυκού νερού»

εναντίον εν΄πος «απειλητικού» κοπαδιού... καρδερίνων
(!) που κάθισε στα ξερά αγκάθια για να ξαποστάσει,
επέζησε μία ή ακριβέστερα ένας καρδερίνος με σπα-
σμένο φτερό που, όπως περιγράφεται στη συνέχεια,
επηρέασε τη γνώμη που είχα για τα ζώα και την αντι-
μετώπισή τους. Αφού περιποιήθηκα το τραύμα του,
ακινητοποίησα το φτερό του με νάρθηκα ένα κομμάτι
...σελοτέιπ και την έβαλα σ’ ένα κλουβί που είχαμε
επάνω στον φωριαμό των ηλεκτρικών λυχνιών.

To μισοπεθαμένο πουλί συνήλθε γρήγορα από το
τραύμα του και την τρομάρα του με την ασφάλεια
που άρχισε να νιώθει και το κούσιτο και νερό που δεν
του έλειπαν. Μετά δυο-τρεις εβδομάδες του έβγαλα
και το σελοτέιπ-νάρθηκα ενώ την παλιά ελεύθερη
ομαδική ζωή του αντικατέστησαν η μοναξιά, η φυλακή,
η αγκύλωση του φτερού του (ακατάλληλου πια για
πτήση), η έτοιμη τροφή και ένας αξερίζωτος φόβος
για τον άνθρωπο που τον έστελνε στο βάθος του
κλουβιού όταν πλησιάζαμε· έστω κι αν με τον καιρό
άρχισε να κελαηδέι μελωδικά προσποιούμενος τον ευ-
τυχισμένο. Με ατελή ερασιτεχνική πληροφόρηση προ-
χωρήσαμε και σ’ ένα «συνοικέσιο» με μια κανάρα, με
απώτερο σκοπό «καλλικέλαδους» μιγάδες απογόνους,
που δεν τελεσφόρησε και κατέληξε πάλι ο δύστυχος
στη μοναξιά.

Ένα πρωί, όμως, μόλις μπήκα στο γραφείο, αντί να
κελαηδήσει, ως συνήθως, άρχισε να βγάζει τσιριχτές
κραυγές. Δεν έδωσα σημασία και σε λίγο γαντζώθηκε
στα προς το μέρος μου κάγκελα της φυλακής του ενώ
φτερούγιζε για να προκαλέσει την προσοχή μου. Ανέ-
βηκασ’ ένα κάθισμα και πλησίασα το πρόσωπό μου
στο κλουβί ενώ αυτός αντί να φύγει, ως συνήθως στο
βάθος, άρχισε να ξύνει το ράμφος του στα σύρματα.
Εξακολουθούσα να μένω ανυποψίαστος και αυτός
άρχισε να... δαγκώνει τα σύρματα στην τέταρτης βαθ-
μίδας προσπάθεια επικοινωνίας μαζί μου. Εγώ εξακο-
λουθούσα να μην αντιλαμβάνομαι τίποτα. Τότε έγινε
το απίστευτο θαύμα που ανέτρεψε τη γνώμη μου για
τα ζώα. (Ελπίζω και του αναγνώστη αυτής της, χωρίς
καμμία υπερβολή, πέρα για πέρα αληθινής περιγραφής).
Ο καρδερίνος, απελπισμένος από την αδυναμία επι-
κοινωνίας με τον άνθρωπο, έκανε την απίστευτης

πέμπτης βαθμίδας προσπάθεια υπέρβασης ευφυΐας
καλλίτερα ενός μικρού πλάσματος, ενός απελπισμένου
μικρού άγριου και ανεκπαίδευτου πουλιού. Κατέβηκε
λοιπόν στο πάτωμα του κλουβιού, πήρε με το ράμφος
του ένα άδειο φλούδι κανναβουριού, ξαναβέβηκε στα
σύρματα και... άρχισε να το κουνά επιδεικτικά δεξιά-
αριστερά μπροστά στα μάτια του! Τότε ξύπνησε η
μέχρις εκείνη τη στιγμή αδρανούσα αντίληψή μου
και... «άκουσα» τον καρδερίνο να μου φωνάζει δυνατά:
«άνθρωπε κουτέ είμαι νηστικός, δεν έχω τροφή μέρες
και πεινώ»!

Καμμιά προσπάθεια λεξιπλοκής και λογοσυνθέσεως
δεν είναι δυνατόν να περιγράψει τον πραγματικό
στροβιλισμό πληθώρας αισθημάτων και συναισθημάτων
που ακινητοποίησαν τη σκέψη μου. Μετά απ’ αυτό
το πρώτο ισχυρό θαυμαστικό σοκ, έστρεψα το βλέμμα
μου προς το τροφοδοχείο του κλουβιού, που ήταν εν-
τελώς άδειο. Αμέσως άρχισα  σπασμωδικά να μαζεύω
τους σκόρπιους σπόρους γύρω από το κλουβί και

I Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ  Τ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ...
«ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ» ΑΜΑΡΤΗΜΑ

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
ΜΕΡΟΣ Β’
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παραμύθια. Πλησίασα το παράθυρο προσεκτικά και
επιχείρησα ν’ ανοίξω το τζάμι μήπως έμπαινε μόλις
έφευγα. Δεν πρόλαβα όμως να το μισανοίξω και ο
σπίνος πολύ θαρρετά χώθηκε μέσα αδιαφορώντας
για την παρουσία μου και το άμεσο ξανακλείσιμο του
παραθύρου. Από εκείνη τη στιγμή, όπου πήγαινα και
όπου βρισκόμουν, στο γραφείο, στην αίθουσα πομπών,
στο εργαστήριο και όπου αλλού, ο σπίνος με μικρές
πτήσεις ήταν πάντα κοντά μου σε μικρότερη του
μέτρου απόσταση. Αυτή η συμπεριφορά με συγκίνησε
και επιδεικτικά έβαλα στο κλουβί λίγο από το καννα-
βούρι που έμεινε μετά τον θάνανο του καρδερίνου.
Χωρίς καμμιά αναστολή ορμά ο σπίνος και μπάινει
στο κλουβί όπου άρχισε να τρώει και μετά να πίνει
από το νερό που του έβαλα.

Από εκεί και πέρα, χωρίς περιγραφικές λεπτομέρειες,
γίναμε φίλοι και ο σπίνος μέχρι το καλοκαίρι γύριζε
ελεύθερος μέσα στο κτήριο, έβγαινε έξω στην ύπαιθρο
όλη την ημέρα και το απόγευμα γύριζε και... κοιμόταν
μέσα στο κλουβί όπου έβρισκε και νερό. Ένα απόγευμα
όμως του Ιουλίου και ενώ οι αλωνιστικές μπατόζες
του γειτονικού Απαλού ήταν σε πλήρη λειτουργία
ανάμεσα στις δημοσιές, ξέσπασε ένα ξαφνικό δυνατό
καλοκαιριάτικο μπουρίνι που με αστραπόβροντα,
εκτός από το άχυρο που γέμισε τις εγκαταστάσεις
του α/δ, έρριξε και πολύ νερό. Όταν πέρασε η καται-
γίδα και ηρέμησαν τα πράγματα πάλι, μάταια περι-
μέναμε εκείνο το απόγευμα, όπως και τα επόμενα,
τον αγαπημένο μας σπίνο. Χάθηκε φαίνεται μέσα
στην αντάρα. Ποτέ δε μάθαμε τι απέγινε. Μία κακο-
καιρία χειμωνιάτικη μας τον έφερε και μία καλοκαρινή
μας τον πήρε.

πίσω από τον φωριαμό, και μετά από λίχνισμα ξεδιά-
λεξα μερικούς για να κατασιγάσω λίγο την πολυήμερη
πείνα του. Στη συνέχεια, κυριευμένος από έκπληξη
και ανείπωτο θαυμασμό προς το νοήμον πλάσμα, άρ-
χισα να τηλεφωνώ αναζητώντας τον αντικαταστάτη
μου συνάδελφο Γιώργο Κοντιζά, ώστε ερχόμενος το
μεσημέρι να φέρει ανυπερθέτως κούσιτο. H εξασφάλιση
της διατροφής του ήταν υποχρέωσή μας, αφού τον
τραυματίσαμε και του στερήσαμε την ελευθερία. Υπήρ-
ξαμε όμως και αμελείς και τον ταλαιπωρήσαμε άδικα
ενώ συνειδητοποιώντας ότι έχω μπροστά μου, όχι
ένα ασήμαντο τσινοπούλι αλλά μια ξεχωριστή ευφυΐα,
αυθόρμητα ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη.
Ανεζήτησα τρόπο επικοινωίας για να την εκφράσω
αλλά παρά τις προσπέθειές μου δεν τα κατάφερα,
ενώ αυτό που ονομάζουμε «ζώο» είχε επιτύχει την
απίστευτη επικοινωνία.

Μετά απ’ αυτό το γεγονός σκέφθηκα να τον ελευ-
θερώσω αλλά δεν το έκανα γιατί μη μπορώντας να
πετάξει δε θα επιβίωνε και έτσι έγκλειστος έζησε
μερικά χρόνια ακόμη κελαηδώντας χωρίς στερήσεις.

δ.  Ο σπίνος
Μετά τον θάνατο του καρδερίνου, η σκανδαλώδης

τύχη (μήπως δεν πρόκειται για σκανδαλώδη τύχη
αλλά για κανόνα που δεν τον αντιλαμβανόμαστε;)
μου επεφύλαξε άλλη μία επαφή με άλλο ένα πουλί
σπάνιας εξυπνάδας και συμπεριφοράς.

Ένα πρωινό λοιπόν του Φεβρουαρίου του 1965 με
πολλή παγωνιά και τον χιονιά να λυσσομανά, ένας
σπίνος κτυπούσε με το ράμφος το τζάμι του γραφείου
τού Κέντρου εκπομπής του α/δ, όπως ακριβώς στα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ
• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν

να δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) με σχετικό ιστο-
ρικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φωτογραφίες,
να αποστείλουν τα κείμενά τους οπωσδήποτε μέχρι
τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και να υπογράφουν την ερ-
γασία τους. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει περιορισμός
χρόνου από το Ταχυδρομείο. Οι φωτογραφίες να συ-
νοδεύονται πάντα από σαφείς λεζάντες με αρχείο
προέλευσης και δεν επιστρέφονται.

• Εφόσον ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και ενυπόγραφα,
θα προσπαθούμε να παρουσιάζουμε στο περιοδικό
μας τις ξεχωριστές επιδόσεις νέων της ιδιαίτερης πα-
τρίδας μας, τις τυχόν μεγάλες διακρίσεις στο καλλιτε-
χνικό ή επιστημονικό πεδίο και να καμαρώνουμε για
τα παιδιά μας.

Σ.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ο Ανέστης Νικολαΐδης γεννήθηκε το 1926 στο Πέπλο

του Έβρου από γονείς πρόσφυγες. Ήταν ένα από τα 6
παιδιά της οικογένειας, που πήγαινε με τα πόδια στις
Φέρες για να παρακολουθεί τα μαθήματα στο Γυμνάσιο.
Τελείωσε τη σχολή Τ.Τ.Ε. και δούλευε, μέχρι που συντα-
ξιοδοτήθηκε, στα ΕΛΤΑ.

Αγαπούσε το διάβασμα
και τα ταξίδια. Δημοσιογρα-
φούσε σε περιοδικά και εφη-
μερίδες. Υπήρξε συνεργάτης
του περιοδικού «Ο Φάρος
της Αλεξανδρούπολης». 

Βραβεύθηκε πολλές φο-
ρές για το συγγραφικό έργο
του. Προέτρεπε τους πάν-
τες, κυρίως τους νέους, να
διαβάζουν και να κυνηγούν με πείσμα τα όνειρά τους.

Πέθανε στο σπίτι του με την οικογένειά του, με πολλή
φροντίδα και αγάπη, πλήρης ημερών, 94 χρόνων, στις
18 Απριλίου 2020.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.
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1.  Αγγελίδης Δημήτριος € 50.00
Εις μνήμην Γεωργίου Γεωργαντά

2.  Αλεπάκος  Γεώργιος € 50.00
Εις μνήμην Σταύρου Ζαφειρόπουλου

3.  Αλεπάκος  Γεώργιος € 50.00
Εις μνήμην Νικολάου Κυριακίδη

4.  Αλεπάκος  Γεώργιος € 50.00
Εις μνήμην Ελευθερίου Καραδιαμαντή

5.  Βελισσαροπούλου-Σχιζονίκα  Φωτεινή € 150.00
Εις μνήμην Ευαγγέλου & Ελένης Βελισσαροπούλου

6.  Γεωργοπούλου-Σπανού  Σοφία € 100.00
Εις μνήμην Πασχάλη Αθαν. Χριστοδούλου

7.  Γεωργοπούλου-Σπανού  Σοφία € 100.00
Εις μνήμην γονέων της Αδαμαντίου και Aλεξάνδρας

8.  Ζαφειράτου  Βούλα € 50.00
Εις μνήμην των γονέων της Αχιλλέα & Δροσούλας Βογατσά

9.  Ιωσηφέλλης Ιωάννης  Μαρίνα και Δημήτρης € 50.00
Στη μνήμη του πατέρα και παππού τους Μήτσου Γιουβανάκη

10.  Κουκουρίκου-Ραχούλη  Ευστρατία € 50.00
Εις μνήμην του αγαπητού της φίλου Στέλιου Βαγεννά

11.  Μάλαμας Φοίβος και Ελένη € 100.00
Εις μνήμην Πασχάλη Αθαν. Χριστοδούλου

12.  Μανιά  Αγγελική € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Ντίνου Μανιά

13  Ματζώρου-Νικοδήμου  Ρούλα € 50.00
Εις μνήμην των γονέων της  

14.  Μποτονάκη  Αλεξάνδρα € 50.00
Εις μνήμην Πασχάλη Αθαν. Χριστοδούλου

15.  Μποτονάκη  Αλεξάνδρα € 50.00
Εις μνήμην του εξαδέλφου της Γιάννη Μιχαηλίδη

16.  Μπουμπόπουλος  Γεώργιος € 100.00
Εις μνήμην των γονέων του Βασιλείου και Σμαραγδής 

17.  Οι συμμαθητές του στην Αθήνα: Αλεξάνδρα - Γιώτα -
Γιώργος - Μίμης - Μπάμπης - Παναγιώτης - Τώνης € 70.00
Στη μνήμη του Κώστα Κουραντζή

18.  Ρόζης  Γεώργιος € 25.00
Εις μνήμην των φίλων του Βασίλη, Μίμη και Σταμάτη

19.  Τζιμίντιμπη  Ζωή € 30.00
Εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου Τζιμίντιμπη

20.  Τσιακίρης  Παναγιώτης € 20.00
Εις μνήμην Στέλιου Βαγεννά

21.  Τσιακίρης  Παναγιώτης & Ειρήνη € 20.00
Εις μνήμην Ελένης Ηλιοπούλου

23.  Τσιακίρης Απόστολος & Σοφία Ηλιοπούλου-Τσιακίρη € 50.00
Εις μήμην της αφελφής τους Ελένης Αντ. Ηλιοπούλου

23.  Τσινταράκης  Ελευθέριος € 50.00
Εις μνήμην Σταύρου Ζαφειρόπουλου

24.  Φανφάνη-Στούρα Χρύσα, 
Φανφάνη-Μαλακόζη Τζούλια € 200.00
Εις μνήμην των γονέων τους Κώστα & Μαρίας Φανφάνη

25.  Χατζάρας  Νικόλαος € 50.00
Εις μνήμην Ελένης Ηλιοπούλου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1 Hakim -Reytan Vicky € 100.00
2 Αλεξιάδης Ζαφείρης € 100.00
3 Αλεξιάδης Τρύφων € 50.00
4 Αννίνου Αρτεμις € 125.00
5 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΘΗΝΑ € 30.00
6 Αποστολίδου Ελένη - Θεσ/νίκη € 30.00
7 Αποστολίδου Ιωάννα - Ν Σμύρνη € 50.00
8 Βαρβάτος Κώστας € 20.00
9 Βογατσάς Ευάγγελος € 100.00

10 Βογιατζή Αντωνία € 50.00
11 Γιασεμάκης Θεόδωρος € 130.00
12 Γιώτα - Παπαδοπούλου Νίτσα € 25.00
13 Γκαρδιακού Αναστασία € 50.00
14 Γωργιάδης Τώνης € 20.00
15 Δαΐδου Υβόννη € 50.00
16 Δαουλτζή Ρούλα € 50.00
17 Δημοσχάκης Αναστάσιος € 20.00
18 Δίδη Μαρία € 50.00
19 Ελευθεριάδου Αλέκα € 30.00
20 Ιωαννίδης Απόστολος € 50.00
21 Καραγιαννίδου-Παπαϊωάννου  Ευανθία € 50.00
22 Καραγκούνης Σταύρος € 30.00
23 Καρανικολαΐδης Νικόλαος € 50.00
24 Κάρτσωνα-Γαβριηλίδου Μαίρη € 100.00
25 Κεβρεκίδου Δέσποινα € 50.00
26 Κοντογιώργης Απόστολος € 50.00
27 Κρεωνά-Καμπανέλλου Ιωάννα € 50.00
28 Λάγια Ελπίδα € 50.00
29 Λιβιεράτος Σπύρος & Χρυσάνθη € 30.00

30 Μαγιάφα Ειρήνη € 50.00
31 Μανιά Ευαγγελία € 30.00
32 Μανιά Αγγελική € 30.00
33 Μαυρίδης Δημήτριος € 40.00
34 Μαυρίδης Ανέστης € 50.00
35 Μιίχου-Καραμανίδου Γεωργία € 50.00
36 Μισαρίδης Χαράλαμπος € 120.00
37 Μποτσιβάλη Μαρίτσα € 50.00
38 Ναούμ Ζωή € 50.00
39 Νικολάου Γεωργία € 100.00
40 Ορδουμποζάνη Φαίδρα € 50.00
41 Ορφανίδου Άννυ € 20.00
42 Παπαχρήστου Γεώργιος € 30.00
43 Παραβίας Κώστας € 50.00
44 Παρασκευόπουλος Παναγιώτης € 50.00
45 Πιρπιρής Χρήστος € 300.00
46 Πρωτονοτάριου Έρση € 30.00
47 Ρεϊτάν Αλβέρτος € 50.00
48 Στρατιώτου - Ευστρατιάδης Ευστράτιος € 100.00
49 Τσελιγκόπουλος Σωτήριος € 50.00
50 Τσιφουτίδης Ευστράτιος και Ελπίδα € 50.00
51 Φαράτση-Λεοντή Σοφία € 50.00
52 Χαμπούρη-Τσιουμπλέκου Ουρανία € 150.00
53 Χαριτούδης Σταύρος € 100.00
54 Χατζηιωακείμ Ελένη  € 50.00
55 Χατζηπαππά-Ελαφρού Κική € 60.00

Για τυχόν λάθος ή παράλειψη παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 
με τον Ταμία του Συλλόγου Παν. Τσιακίρη.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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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 «Εορταστικές

εκδηλώσεις»

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Ελεύθερο θέμα

Παρέλαση της 8ης τάξης Γυμνασίου, την 25η

Μαρτίου 1956. Διακρίνονται οι μαθητές Αλέκος

Παναγόπουλος, Γιώργος Φουτσιτζίδης, Γιώργος

Νίνος, Νίκος Φαρδής, Αντώνης Σκεύας.

(Αρχείο Αντώνη Σκεύα)

Oι συμμαθητές Αντώνιος Σκεύας και Νικήτας

Παλαιός, την 25η Μαρτίου 1956, μεταφέρουν το

στεφάνι στο μνημείο το άγνωστου στρατιώτη, για

να γίνει η κατάθεση από τον Γυμνασιάρχη

Αδαμάντιο Ταμβακίδη. Στo βάθος δεξιά διακρίνεται

ο καθηγητής Γυμναστικής Αλιφέρης.

(Αρχείο Αντώνη Σκεύα)

25η Μαρτίου 1951, παρέλαση της 7ης τάξης Γυμνασίου. Τα ωραία διώροφα σπίτια

ανήκουν στις οικογένειες Σταματοπούλου και Μιχαήλογλου.

(Αρχείο οικ. Μποτονάκη)
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Aπό παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 1954.

(Αρχείο Αλεξάνδρας Μποτονάκη)

Σε δεξίωση μετά τις γυμναστικές επιδείξεις του Γυμνασίου.

Διακρίνονται ο καθηγητής Τέκος με τη σύζυγό του Λίτσα

Ραπτοπούλου, οι καθηγήτριες Φωφώ Ξυπολίτου και Ρούλα

Δαουλτζή.

(Αρχείο Ρούλας Δαουλτζή-Μανή)

Aποχαιρετώντας την καθηγήτρια Φωφώ Φουρτούνα, 

το 1956, στον σταθμό του τρένου.

(Αρχείο Πίτσας Δεληγιαννίδου)

Το κοινό παρακολουθεί την παρέλαση 

της 25ης Μαρτίου 1955.

(Αρχείο Άγγελου Αγγελίδη)

Aπό παρέλαση της 25ης Μαρτίου 1955

(Αρχείο Αλεξάνδρας Μποτονάκη)

1948. Παρέλαση παιδικού σταθμού, με τις στολές τους.

Τα κοριτσάκια σε τάξη, τα αγοράκια ...χωρίς τάξη!

(Αρχείο Νίνας Παπαγιαννοπούλου)



ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης

07.02.2020 Όχι «κωλοτούμπες»
για την οδό Κύπρου. Σε δημόσια
διαβούλευση μπαίνει η αναστροφή
φοράς της οδού Καραϊσκάκη προς την
παραλιακή οδό. Μήπως για να διατη-
ρηθεί η πεζοδρόμηση της οδού Κύ-
πρου; Οι δημότες όμως ψήφισαν τον
Γιάννη Ζαμπούκη για να ανατρέψει
τις αυθαιρεσίες του Ε. Λαμπάκη.

07.02.2020 Μέσω Θράκης σχέδιο
για... ισλαμοποίηση. Επιστράτευση
από την Άγκυρα μουσουλμανικής ορ-
γάνωσης φοιτητών στη Θράκη. Τι ει-
πώθηκε στις μυστικές συναντήσεις
που έγιναν στην Κομοτηνή.

11.02.2020 Ταχυφορτιστές της 
TESLA και στην Αλεξανδρούπολη,
στην Ελληνική «ηλεκτρική λεωφόρο»,
που σκέφτεται να δημιουργήσει η
γνωστή κορυφαία βιομηχανία ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων, στο πλαίσο υλο-
ποίησης φιλόδοξου ευρωπαϊκού 
project.

15.02.2020 Toποθετήθηκαν οι γέ-
φυρες στις πλωτές εξέδρες του
λιμανιού. Η νέα διοίκηση του Οργα-
νισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, κα-
θώς φαίνεται, έχει αποφασίσει να αλ-
λάξει την όψη αλλά και τη λειτουργία

του μικρού λιμανιού της Αλεξανδρού-
πολης. Μετά την τοποθέτηση των
πλωτών εξεδρών, ήδη έχουν μπει και
οι γέφυρες οι οποίες συνδέουν τις
εξέδρες με το χερσαίο τμήμα του λι-
μανιού.

20.02.2020 Προς υλοποίηση η πα-
ραλιακή σύνδεση Ροδόπης και
Έβρου. Ένα όραμα πολλών δεκαετιών,
μπαίνει στον δρόμο της υλοποίησης.
Δημοπρατείται ο δρόμος από Μαρώνεια
μέχρι σύνορα Νομού Έβρου. Στα 12,5
εκατομ. ευρώ το κόστος του έργου.

22.02.2020 Στο ψηλότερο βάθρο
της Ευρώπης η αθλήτρια του ΑΟΓ
Αλεξανδρούπολης Μαρία Μιχαηλίδη.,
η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στο 5ο WT Presidents Cup - European
Edition (ΤΑΕKWONDO), που διεξήχθη
στην πόλη Helsingborg της Σουηδίας.

22.02.2020 H Aλεξανδρουπολίτισσα
Ρένα Μπίζιου εξελέγη αντεπιστέλ-
λον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Η κ. Ρένα Μπίζιου είναι καθηγήτρια

στο Τμήμα Βιοϊατρικής Μηχανικής του
Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αν-
τόνιο, πρωτοπόρος στο τομέα των
Βιοϊατρικών Επιστημών. Η τιμή αντα-
νακλά στην πόλη μας.

26.02.2020 Η Βουλή να τιμήσει την
απελευθέρωση της Θράκης. Ο Βου-
λευτής Έβρου κ. Α. Δημοσχάκης ζήτησε
να γίνει συζήτηση προ ημερησίας δια-
τάξεως για τα 100 χρόνια Ελεύθερης
Θράκης.

γεγονός που

14.02.2020 Παίρνει μορφή η ανά-
πλαση κάτω από τον Φάρο. Οι πα-
ρεμβάσεις που θα περιλαμβάνει το
έργο θα είναι από τους ναυτοπροσκό-
πους ως τον Άγιο Εύπλου. Στόχος
είναι η περιοχή να αποτελέσει σημείο
συνάντησης με πράσινο, περιπατητικές
διαδρομές, αθλητικές δραστηριότητες
και υπαίθριες εκδηλώσεις.

17.02.2020 Καταργούνται οι φορείς
διαχείρισης προστατευόμενων πε-
ριοχών. Θα υποκατασταθούν από το-
πικά τμήματα και επιτροπές οι αρμο-
διότητές τους σε Αποκεντρωμένες Δι-
οικήσεις και Περιφέρειες. Τι ανακοίνωσε
το αρμόδιο υπουργείο.

17.02.2020  «Θα αναγκαστούμε να
πάρουμε τα σκάφη μας και να φύ-
γουμε λόγω LNG». Aγωνιούν οι αλιείς

ΓΝΩΜΗ

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ

Παίρνει μορφή η ανάπλαση κάτω από τον Φάρο   «ΓΝΩΜΗ»  14.02.2020
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της Αλεξανδρούπολης ότι θα διατα-
ραχθεί άμεσα ο μεγαλύτερος φυσικός
ιχρυογεννητικός σταθμός που τροφο-
δοτεί με ψάρια όλη την Ελλάδα.

03.03.2020 Πρόγραμμα Υιοθεσίας
Σχολικών Μονάδων στα Δίκαια
Έβρου. Η Α. Ισμαήλος Α.Ε., εξουσιο-
δοτημένος διανομέας και επισκευαστής
της Mercedes Benz Hellas, συνεχίζει
να βρίσκεται δίπλα στο βορειότερο
σχολείο της Ελλάδας, προσφέροντας
απλόχερα και διακριτικά τη βοήθειά
της στο εκπαιδευτικό έργο.

03.03.2020 Το 1ο Πειραματικό Δη-
μοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
συνεχίζει την κινηματογραφική του
πορεία. Στο πλαίσιο του προγράμματος
Erasmus C.I.A.K., στις αρχές Φεβρουα-
ρίου τέσσερις δάσκαλοι πραγματοποί-
ησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιτα-
λία και συγκεκριμένα στην πόλη Chieti
και αποκόμισαν εξαιρετικές εμπειρίες
από τις δραστηριότητες του προγράμ-
ματος.

05.03.2020 Στο Πέταλο και στις
Καστανιές βρέθηκε ο Αρχιεπίσκο-
πος Ιερώνυμος μαζί με τον διοικητή
της ΧΙΙ μεραρχίας πεζικού Άγγελο Χου-
δελούδη. «Αισθάνομαι συγκίνηση και
υπερηφάνεια», είπε και πρόσθεσε: «Η
Ευρώπη δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια
μπροστά σε τέτοια φαινόμενα».

05.03.2020 Σχέδιο δημιουργίας Με-
σογειακού Κήπου στην Αλεξανδρού-
πολη, με απόφαση του Δήμου στο
Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη, στα πρότυπα
του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος.

06.03.2020 Βραβείο «Κοινωνικού
Αντικτύπου» για τη μαθητική ει-
κονική επιχείρηση του ΓΕΛ Σου-
φλίου. Το αλέκιαστο μεταξωτό τρα-
πεζομάντηλο που δημιούργησαν έκλε-
ψε τις εντυπώσεις. Πολύ θετικά σχόλια
και για τη συμμετοχή του 4ου ΓΕΛ
Αλεξανδρούπολης.

13.03.2020 Στην Αλεξανδρούπολη
οι πρώτοι 10 κάδοι ανακύκλωσης
ρούχων και παπουτσιών. Θα ακολου-
θήσει η τοποθέτηση ακόμη 10 κάδων
στην πόλη και σε οικισμούς.

20.03.2020 Απόφαση της Υπουργού
Πολιτισμού για τα μεταλλεία της
Κίρκης. Δεν χαρακτηρίζονται ούτε ως
νεότερο μνημείο ούτε ως ιστορικός
τόπος, όπως διεκδικούσε ο Δήμος Αλε-
ξανδρούπολης. Σε εξέλιξη οι διεργασίες
για την εκπόνηση μελετών για την
αποκατάσταση της περιοχής.

08.04.2020 Δωρεάν σπόροι από
τους Σπορίτες Έβρου. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα-
χυδρομικά σπόρους παραδοσιακών
καλλιεργειών. Μια σημαντική κίνηση
αλληλεγγύης στη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε.

09.04.2020 Η Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας συνεχάρη όλες τις γυναί-
κες του Έβρου, που στέκονται στην
πρώτη γραμμή των κρίσεων, στο πρό-
σωπο της προέδρου του Συλλόγου
Γυναικών Νέας Βύσσας.

13.04.2020 Ξεκινά η «κατασκευή
Σταθμού και δικτύων Τηλεθέρ-
μανσης θερμοκηπίων και κτη-
ρίων». Υπεγράφη η σύμβαση του
πολυαναμενόμενου έργου στο Δημαρ-
χείο Αλεξανδρούπολης. Προβλέπεται
και η παροχή θέρμανσης σε δημοτικά
κτήρια και το χωριό SOS.

22.04.2020 Bγήκε ανάδοχος για το
έργο της αναβάθμισης του πάρκου
Προσκόπων. Το έργο περιλαμβάνει
νέες περιπατητικές διαδρομές, και-
νούργια παιδική χαρά και πολλές φυ-
τεύσεις. Η προθεσμία εκτέλεσης του
έργου είναι δώδεκα μήνες.

07.05.2020 Αφαίρεση 4 ημιυπόγει-
ων κάδων. Πρόκειται για δύο κάδους

μπροστά από το πάρκο Ακαδημίας και
για άλλους δύο μπροστά από το Νο-
μαρχείο, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι
στα παρτέρια και λόγω των βροχο-
πτώσεων είχαν παρουσιάσει καθίζηση.
Το «πείραμα» με τους ημιυπόγειους
κάδους, ως φαίνεται, δεν πέτυχε ενώ
πολλά ήταν τα παράπονα για τη μυ-
ρωδιά και τη χρονοβόρα διαδικασία
αδειάσματός τους.

08.05.2020 Διαμαρτυρία υπό βροχή
για την εστίαση στον Έβρο. Πλα-
τείες σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Δι-
δυμότειχο και Ορεστιάδα γέμισαν με
άδειες καρέκλες. Μηνύματα αγωνίας
των επαγγελματιών για την επόμενη
μέρα.

13.05.2020 Το Πρόγραμμα Εορτα-
σμούς της 14ης Μαΐου στον Έβρο,
παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών.
Με ειδικές συνθήκες φέτος τα 100

χρόνια για την
επέτειο απελευ-
θέρωσης της
Θράκης. Φέτος
θα πραγματοποι-
ηθούν χωρίς την
πρόσκληση και
την παρουσία
κοινού, σεβόμε-
νοι τις αποφάσεις
για την προστα-
σία της δημόσιας
υγείας.

18.05.2020 Πέντε εκατομ. ευρώ
στους Δήμους της ΑΜΘ για τα
«σπασμένα» του κορωνοϊού. Ανακοι-
νώσεις από την Αλεξανδρούπολη για
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και
για την εστίαση έκανε ο Υπουργός
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

19.05.2020 Στον οδικό τουρισμό
ποντάρουν οι ξενοδόχοι της Θρά-
κης. Αποφασισμένοι να κάνουν τις
διακοπές τους στην περιοχή μας οι
Βαλκάνιοι τουρίστες.

19.05.2020 Το αγαπημένο «Γκα-
τζολάκι» του Έβρου επιμένει δημι-
ουργικά! Συνεχίζει και φέτος το 21ο
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου Ν. Ορεστιάδας.
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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

MARIA  GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

11, LEMBESSI STR, 117 42 ATHENS
ΤEL. (+30) 210 9231 346
Fax: (+30) 210 9231 392

Mob.: 6944 247 744
E-mail: mgias@tee.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Δρ. Ζαφειράτου Αικατερίνη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Dott. University of Bologna

Α. ΚΑΛΒΟΥ 3, Ν. ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 142 31
ΤΗΛ. 210 2794570 - 6944 147035

FAX: 210 2794570
e-mail: zafiratou@gmail.com

ANΔPIANA  XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY

APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

ΛOYKA MΠEΛΛOY 13 AΘHNA 115 24
210 6927 058     6973 224 639

E-mail: nchatzian@tee.gr

ΝΙΚΟΛΕΤΑ  ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 13  ΑΘΗΝΑ 115 24
ΤΗΛ. 210 6916789  κιν. 6936 928534

Ε-mail: nicolhat@hotmail.com

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ  ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΛΕΜΠΕΣΗ 11 AΘHNA 117 42
ΤΗΛ. 210 9231 363  κιν. 6944 346 348

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA  ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY
ΠAIΔIATPOΣ

ΘHΣEΩΣ 25 MAPOYΣI 151 24
ΤΗΛ. 210 6129 044  κιν. 6974 003 216

ANAΣTAΣIA  KYPIAKIΔOY του IΩANNH
KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΤΗΛ. 2310 869588

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 &ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 23

ΤΗΛ. 2310 272477  FAX: 2310 273663
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

ΑΓΑΘΗ  ΣΠ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15  ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100

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

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
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ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ  225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 221972

e-mail: haritoudis@gmail.com
google+οφθαλμολογικό ιατρείο στην ερμού

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

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

MAYPOKOPΔATOY 9 AΘHNA 106 78
ΤΗΛ. 210 3813 997, 3813 977

Fax: 210 2813 897

ΕΙΡΗΝΗ  Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 270  (3ος όροφος)
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. 25510 25239  κιν. 6943 165 675
e-mail: skavdis@yahoo.gr

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ  ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΚΑΤΗΣ 14  ΚΥΨΕΛΗ  113 64
ΤΗΛ. 210 6142790 - 210 6140618

FAX: 210 8055638
e-mail: holojun1@otenet.gr

ΠOΛYZΩHΣ  MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ

ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΓOYNAPH 176 ANΩ ΓΛYΦAΔA 166 74
ΤΗΛ. 210 9646 995  κιν. 6944 549 654

E-mail: makras@internet.gr



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

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

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8 - Ν. ΧΗΛΗ
(προς καφέ Ορίζοντας)

Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 25510 39863 κιν. 6944546838

http://mouseio-evrou.site.gr

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

50 Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T74

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι, στις 11 Φεβρουαρίου 2020, απεβίωσε το μέλος μας Νικήτας Παλαιός. Στον

γυιό του Σταύρο, στην αδελφή του Ευαγγελία, στον αδελφό του Ανδρέα και στα ανήψια του Ελευθερία και Λυδία
εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

• Αρχές Μαρτίου 2020 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Μπουρίκας, καθηγητής, σύζυγος της συμπολίτισσάς μας
Σμαρούλας Νάκη-Μπουρίκα. Ο εκλιπών ήταν αγαπητός σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και συμπαραστάτης σε
όλες τις εκδηλώσεις που έκανε η Σμαρούλα. Στην ίδια και στα παιδιά τους το Δ.Σ. στέλνει τα ειλικρινή του συλλυ-
πητήρια.

• Στις 29 Απριλίου έφυγε από τη ζωή στην Αλεξανδρούπολη ο Στέλιος Βαγενάς. Ο Στέλιος, με το υπέροχο φύλλο
κρούστας, τη μοναδική βανίλια και τις καταπληκτικές καριόκες. Στη σύζυγό του Βούλα και στις δύο κόρες το Δ.Σ.
στέλνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.

• Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι στις 6/5/20 απεβίωσε το μέλος του Συλλόγου μας Αριάδνη Κυριακίδου-Κασόλα.
Στον σύζυγό της Δημήτρη και στις κόρες της Αγγελική και Μαρία εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

• Στις 4 Ιουνίου 2020 απεβίωσε ο μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού μας Δρ Πασχάλης Αθαν. Χριστοδούλου. Ο
εκλιπών διετέλεσε επικεφαλής όλων των εργοστασίων ζάχαρης της Ελλάδας και κατατάσσεται διεθνώς στους
σημαντικότερους τεχνοκράτες της ειδικότητάς του. Υπήρξε ξεχωριστός διανοητής και πολυγραφότατος. Στη
σύζυγό του Ρέα, στα παιδιά του Έφη και Παναγιώτη, Χάρις και Νικόλαο, στην αδελφή του Σμαρώ Χριστοδούλου-
Βερβερίδου και σε όλους τους συγγενείς και φίλους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή τους και να είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

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



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Γαρίδες με κριθαράκι
Υλικά
1 Κg γαρίδες Νο 1 ή 2
1 κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
λάδι για το τηγάνι και την κατσαρόλα
1 κόκκινη πιπεριά
2 τζίντζερ τριμμένο (στο ψιλό του τρίφτη)
300 gr κριθαράκι χονδρό
1 ποτηράκι ούζο
βασιλικό ψιλοκομμένο - αλάτι - πιπέρι

Εκτέλεση
Αφαιρούμε από τις γαρίδες το κέλυφος και το εντεράκι,
τις αφήνουμε να στραγγίσουν. Ετοιμάζουμε ένα τηγάνι
με λάδι και ρίχνουμε κομμένα τα σκόρδα. Τα σοτάρουμε
ώσπου να ροδίσουν και τα βγάζουμε από το τηγάνι,
Βάζουμε τις γαρίδες να ροδίσουν και από τις δύο μεριές
και σβήνουμε με το ούζο. Σε μία κατσαρόλα τσιγαρί-
ζουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε την πιπεριά, το τζίν-
τζερ και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το
κριθαράκι λίγο-λίγο και ανακατεύουμε συνέχεια. Συμ-
πληρώνουμε με ζωμό λαχανικών ή νερό χλιαρό. Πριν
ακόμη πιει το νερό ή τον ζωμό προσθέτουμε τις γαρίδες
και τον βασιλικό. Παίρνουν βράση για 3’ και αποσύρουμε
την κατσαρόλα από τη φωτιά πάντα σκεπασμένη.

Σαλάτα θαλασσινών με κουσκούσι 
Υλικά
1 φλιτζάνι γαρίδες καθαρισμένες και βρασμένες
1 φλιτζάνι μύδια
1 φλιτζάνι αρακά
2 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
άνηθο - αλάτι - πιπέρι
1 φλιτζάνι κουσκούσι
λάδι και χυμό λεμονιού, όσο θέλουμε

Εκτέλεση
Βράζουμε το κουσκούσι με νερό και το ζουμί από τις
γαρίδες τόσο όσο να μαλακώσει. Το σουρώνουμε, το
αδειάζουμε σε σαλατιέρα και προσθέτουμε όλα τα
υλικά. Ανακατεύουμε, ρίχνουμε λάδι, λεμόνι, αλάτι, πι-
πέρι και από πάνω στολίζουμε με 2-3 γαρίδες.

Γλυκό τριαντάφυλλο
Υλικά
15 τριαντάφυλλα, εκατόφυλλα (χρώματος ροζ)
3/4 Κg ζάχαρη
1/2 κουταλάκι του γλυκού λεμόντοζου (ξινό)
1 ποτηράκι του κρασιού νερό

Εκτέλεση
Μαδάμε τα τριαντάφυλλα, τα πλένουμε καλά και τα
σφήνουμε να στραγγίσουν. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε
τα φύλλα, τη ζάχαρη και τα ανακατεύουμε. Προσθέ-
τουμε το νερό και ανάβουμε το μάτι αρχικά σε χαμηλή
θερμοκρασία και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.
Δυναμώνουμε το μάτι και, όταν τα τριαντάφυλλα αρ-
χίσουν να βγάζουν χρώμα, τα βγάζουμε από την κα-
τσαρόλα με μία τρυπητή κουτάλα. Συνεχίζουμε να βρά-
ζουμε το σιρόπι και μόλις δέσει προσθέτουμε το
λεμόντοζου. Παίρνει μια-δυο βράσεις και αποσύρουμε
από το μάτι. Αδειάζουμε τα τριαντάφυλλα μέσα στην
κατσαρόλα και αφήνουμε να κρυώσουν.



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

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             




