ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνεργασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστορικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναφορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλόμενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρόνια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανάλογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ERG
EUROBANK - ERGASIAS ή 226-002101-077000
στην Τράπεζα ALPHABANK (στο όνομα του Ταμία Παναγιώτη Τσιακίρη), αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς την κατάθεση στο τηλέφωνο 210 6004855, κιν. 6938231083
ή να στείλετε ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία
Παναγιώτη Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία
Παρασκευή Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού.
Η αναγραφή ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη,
διότι το περιοδικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Πολιτιστικός και Ψυχαγωγικός
Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής.
Συγγρού 137 & Αιγαίου Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη
5ος όροφος, Τηλ. 210 3215354
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Παν. Παρασκευόπουλος Πρόεδρος
Ομηρίδου 82-84
185 37 Πειραιάς
Τηλ. 210 4181762
Υπεύθυνος κατά νόμον:
Παν. Παρασκευόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου
Επιμέλεια ύλης:
Παναγιώτης Τσιακίρης

Τηλ. 210 600 48 55, κιν. 6938231083
Το κύριο άρθρο και όσα κείμενα είναι
ανυπόγραφα απηχούν τις απόψεις της Σ.Ε.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις
του συγγραφέα.
Τιμή τεύχους 0,01 €
Κωδικός 6427
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
STILVOPRESS
Β. Μπουζάλας - Κ. Ζουγανέλης Ο.Ε.
Τηλ.: 210 9734630 Fax: 210 5781638
e-mail: omilosalphaomega@gmail.com

Tη Συντακτική Επιτροπή αποτελούν
το Δ.Σ. του Συλλόγου:
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, Γεωργίου Γρηγόρης,
Κοντογιώργης Απόστολος, Κουκουρίκου-Ραχούλη
Στρατούλα, Τσιακίρης Παναγιώτης,
Καραμανίδου-Μίχου Γεωργία, Μιχαηλίδου Σουλτάνα,
Γεωργιάδης Αντώνης, Δαΐδου Υβόννη.
Διορθώσεις: Ελευθερία Δαουλτζή-Μανή

Εξώφυλλο: Δύο γενιές της οικογένειας Κελλίδη
ατενίζουν την αιωνιότητα πάνω σε μια ελιά
δυόμισι χιλιετιών.
Οπισθόφυλλο: Αντιπροσωπευτικό προϊόν
της περιοχής μας (φωτο. Βασιλικής Δήμητσα)
Καλλιτεχνική Σύνθεση: Απόστολος Μπουζάλας
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές έκαναν ήδη την
εμφάνισή τους οι πρώτες ψύχρες κατά τις πρωινές και βραδινές
ώρες, για να μας θυμίσουν ότι οι σχετικά ξένοιαστες ημέρες του
καλοκαιριού πέρασαν γρήγορα. Αν και το φετεινό καλοκαίρι δεν
έμοιαζε με τα προηγούμενα, διότι η μάστιγα του κορωνοϊού covid19 δημιούργησε πολλά προβλήματα στον απρόσκοπτο προγραμματισμό των καλοκαιρινών μας διακοπών.
Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να μη μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την καθιερωμένη καλοκαιρινή μας
επίσκεψη στην αγαπημένη μας πόλη και να αναβληθούν οι συναντήσεις των συμμαθητών όπως και η καθιερωθείσα την τελευταία
τριετία συνάντηση διαφόρων τάξεων που αποφοίτησαν τη δεκαετία
του 1960. Έτσι, μας έλειψαν τα μπάνια στις ωραίες παραλίες μας,
οι θαλασσομεζέδες, οι αγκαλιές και τα φιλιά με τους συμμαθητές
και τους γνωστούς, οι βόλτες στην παραλιακή λεωφόρο κ.λπ.
Ας είμαστε καλά, του χρόνου να έχει τιθασευθεί ο ιός και να βρεθούμε πάλι στην αγαπημένη μας Αλεξανδρούπολη, να απολαύσουμε
όλα αυτά που στερηθήκαμε φέτος.
Σας γνωστοποιούμε ότι η αγαπητή σε όλους μας κ. Αλεξάνδρα
Μποτονάκη, η οποία επί μία σχεδόν εικοσαετία είχε αναλάβει την
επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού μας “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης˝ και έγραφε σε κάθε τεύχος ποικίλα άρθρα ιστορικού,
και όχι μόνο, περιεχομένου, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους
και παύει τη συνεργασία της με το περιοδικό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τη μεταπείσουμε στην απόφασή της αυτή και έτσι το
μόνο που μας απομένει είναι να την ευχαριστήσουμε θερμά για τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες της. Ευνόητο είναι ότι αποσύρθηκε από
τα καθήκοντά της ως προς το περιοδικό όχι όμως από τον Σύλλογο,
στον οποίο παραμένει μέλος και θα βοηθά το Δ.Σ. στις ποικίλες
δραστηριότητές του. Τα καθήκοντά της όσον αφορά την επιμέλεια
της ύλης ανέλαβε ο Ταμίας του Συλλόγου μας κ. Παναγιώτης Τσιακίρης, στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Με θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι πρόσφατα “έφυγε˝ ο συμπολίτης
μας Απόστολος Φουρνατζόπουλος, στον οποίο οφείλεται εν πολλοίς
η έκδοση του περιοδικού μας. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ο
εκλιπών χρηματοδότησε εξ ιδίων τα πρώτα τέσσερα τεύχη το 2002
και έθεσε τα θεμέλια για να συνεχισθεί μέχρι σήμερα και με
επιτυχία η έκδοσή του.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη, με στόχο πάντα
την προβολή του χθες και του σήμερα της περιοχής μας, ως και
άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά συνεργασίες από συμπατριώτες που διαμένουν στην Αττική, στην Αλεξανδρούπολη και αλλού.
Αναφορικά με τα οικονομικά του Συλλόγου μας θα ήθελα να σας
ενημερώσω ότι έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση, με αποτέλεσμα
να διακυβεύεται η συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να παρακαλέσω για πολλοστή φορά
για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής των 20 ευρώ. Οι τρόποι
αποστολής χρημάτων αναφέρονται στην απέναντι σελίδα
Κλείνοντας σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την αγάπη και τη
στήριξή σας και σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς καλό το
υπόλοιπο φθινόπωρο και καλό χειμώνα, έχοντας πάντα κατά νου
και εφαρμόζοντας τις οδηγίες των ειδικών.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΘΡΑΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΡΑΚΗ
Πολιτισμός και Παιδεία στη Θράκη
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ Θ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ – Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΤΟ 7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΡΑΚΩΝ
Διδυμότειχο 9-11 Ιουνίου 2006
Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί σύνεδροι
Το ρίγος που μας διαπερνά, ακόμα και σήμερα κάθε
φορά που αναλογιζόμαστε την τραγωδία του Ελληνισμού,
το ξερίζωμά του από τις πατρογονικές του εστίες, φανερώνει ότι η λήθη δεν κατόρθωσε να εκμηδενίσει τους
μηχανισμούς της μνήμης
Πώς να ξεχάσουμε μαθήματα πληρωμένα με τόσο
αίμα, τόσα δάκρυα, τόσα πένθη! Η ιστορική πείρα αγοράζεται με βαριές θυσίες και είναι κτήμα του λαού.
Η Μικρασιατική τραγωδία αποτελεί το πιο θλιβερό
ορόσημο στη διαδρομή της Ελληνικής ιστορίας και το
πιο ισχυρό πλήγμα εναντίον της εθνικής μας υπόστασης
και της εξάπλωσης του Ελληνισμού, πλήγμα που συνέτριψε τις Ελληνικές εστίες στον απέραντο χώρο που
προσδιορίζεται από την Κριμαία στο βορρά έως την
Αλεξανδρέττα στο νότο και από τη Σμύρνη έως το
βάθος προς την έρημο της Άγκυρας.
Ο Ελληνισμός καθώς και ο Θρακικός Ελληνισμός δεν
είναι ένας ιστορικός όρος με μικρή ή μεγάλη επίδραση
στα γεγονότα που πλάθουν κατά ένα τρόπο τα καθημερινά βιώματα, είναι περισσότερο μια τοποθέτηση,
μια αφετηρία, ένα ιδανικό και συνάμα μια προτύπωση
ιδανικού που μας καλεί με πάθος, εκείνο το παμπάλαιο
πάθος του ελληνισμού που άλλοτε μας σώζει, άλλοτε
μας ρίχνει κατάχαμα και άλλοτε μας δίνει φτερά. Είμαστε,
είτε το θέλουμε είτε όχι, μια ολόκληρη περιπέτεια, μια
ολόκληρη ιστορία, συχνά η ιστορία του κόσμου, που
παίρνει το πρόσωπό μας και πορεύεται ανάμεσα στις
συμπληγάδες των ιστορικών περιστατικών.
Και η μαρτυρία της δικής μας ιστορίας μας λέει ότι η
ουσία του Ελληνικού πολιτισμού υπήρξε προ πάντων
παιδευτική. Η παιδεία, ο πολιτιστικός δυναμισμός και η
οικουμενικότητα που έχει από τη φύση της η Ελληνική
γλώσσα και ο χαρακτήρας του Έλληνα εξασφάλισαν
την ανάπτυξη και την καθιέρωση του πολιτισμού του.
Η παιδεία στη Θράκη κατά τους πρώτους αιώνες
της Τουρκοκρατίας είναι πανομοιότυπη με αυτήν της
υπολοίπου Ελλάδος. Χαρακτηρίζεται από την ανυπαρξία
της εκπαίδευσης, την έλλειψη σχολείων, και οι εκπαι-

δευτικές ανάγκες καλύπτονται από δασκάλους ημιμαθείς
και από ιερείς που δίδασκαν κρυφά στο νάρθηκα και
στα κελιά ( κρυφό σχολειό) και στα μοναστήρια. Η
πνευματική ανέλιξη στη Θράκη όπως και το σύνολο
του Ελληνισμού οφείλει πολλά στο Θρακιώτη Πατριάρχη
Ιερεμία Β! τον Τρανό από την Αγχίαλο, που το 1593
φρόντισε για την ίδρυση Ελληνικών σχολείων με την
αποκλειστική ευθύνη των κατά τόπους μητροπολιτών
σ’ ολόκληρο τον υπόδουλο Ελληνικό χώρο. Η Μεγάλη
του Γένους Σχολή παραμένει ο ζωοδότης πνευματικός
φάρος και είναι το στήριγμα της πανελλαδικής εκπαίδευσης. Για τους πρώτους αιώνες της δουλείας τα στοιχεία που υπάρχουν για την κατάσταση της παιδείας
στη Θράκη, αριθμός σχολείων, μαθητών και διδασκόντων
προέρχονται από έμμεσες πηγές λόγω της καταστροφής
τους από τους Βουλγάρους στην περίοδο 1860-1861.αλλά
και από τους Τούρκους για να μην διευκολύνονται στην
αναζήτηση στοιχείων οι ερευνητές χριστιανοί της εποχής
εκείνης. Με την πάροδο του χρόνου οι σχολικές κοινότητες
διευρύνονται και ανθούν και ειδικότερα μετά τον Κριμαϊκό
πόλεμο 1853-1856 και κυρίως έπειτα από την Κρητική
εξέγερση 1866-1869 δημιουργούνται σχολεία και σύλλογοι
σε όλες τις γωνιές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
όπου διαβιεί Ελληνικό στοιχείο Μεγάλα ονόματα διδάσκουν σε διάφορα σχολεία που λειτουργούν στη Θράκη.
Στην Ανατολική Θράκη, η Αδριανούπολη, οι Σαράντα
Εκκλησίες, η Μάδυτος η Ραιδεστός και άλλες πόλεις παραμένουν κέντρα της εκπαιδευτικής κίνησης, ενώ στη
Βόρεια Θράκη η Φιλιππούπολη, η Στενήμαχος, ο Πύργος,
η Βάρνα, η Αγχίαλος, η Μεσημβρία.
Με την εμφάνιση του Πανσλαβισμού, την ίδρυση της
Εξαρχίας το 1870, τόσο στη Μακεδονία όσο και στη
Θράκη και επειδή ο κίνδυνος που διέτρεχαν από τη
Βουλγαρική προπαγάνδα ήταν πολύ μεγάλος, η αναδιοργάνωση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής υπήρξε
θεαματική και στήριξε την ανάπτυξη της παιδείας με
την οποία και αντιπαρατάχθηκε επιτυχώς στον κίνδυνο
αυτό έχοντας συμπαραστάτη τον «Ελληνικό φιλολογικό
σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως» τον «Θρακικό Σύλλογο»,
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την εκπαιδευτική και φιλανθρωπική Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως «Αγαπάτε Αλλήλους» και τον περιώνυμο «σύλλογο προς διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων»
που λειτουργούσε στην Αθήνα και την «επιτροπή προς
ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας» Οι
σύλλογοι αυτοί συνέβαλαν υλικά και ηθικά στην αναγεννητική αυτή προσπάθεια του υπόδουλου ελληνισμού
με την ίδρυση σχολείων, την έκδοση διδακτικών βιβλίων
και εγχειριδίων, τη χορήγηση υποτροφιών, την κατάρτιση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τον διορισμό διδακτικού προσωπικού.
Ένας λαός που δεν έχει αποκοπεί από τις ρίζες του
μπορεί να επιβιώνει και δίχως πολιτικά σύνορα. Αυτό
το πέτυχαν οι Έλληνες που ζούσαν στην τουρκοκρατούμενη Θράκη στα τέλη του 19ου και στις αρχές του
20ου αιώνα, σαρκώνοντας δυναμικά μια αδιάκοπη υπόμνηση για τα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Σχολεία, βιβλία, εκδόσεις και βιβλιοθήκες, Φιλολογικοί
σύλλογοι, θεατρικές λέσχες, συλλογές αρχαιοτήτων, πινακοθήκες, ωδεία, τυπογραφεία και εφημερίδες καταμαρτυρούν την πρόοδο στην παιδεία και την πνευματική
ανάπτυξη των Θρακών. Ο υπόδουλος Ελληνισμός της
Θράκης διαθέτει λαμπρά εκπαιδευτήρια συγκριτικά με
την ελεύθερη Ελλάδα.
Μερικοί αριθμοί θα μας δώσουν την πραγματική εικόνα.
Το 1876 σε ολόκληρη την Οθωμανική αυτοκρατορία,
λειτουργούσαν 423 τουρκικά δημοτικά σχολεία και ημιγυμνάσια με 19.330 μαθητές. Την ίδια εποχή ΜΟΝΟΝ
στην περιφέρεια της Ανατολικής Θράκης, ο ελληνικός
μαθητόκοσμος, αγόρια και κορίτσια, έφτανε τις 25.623,
ενώ τα σχολεία σε Ανατολική και Βόρεια Θράκη ήταν
307 σχολεία πρώτης βαθμίδας και 43 δεύτερης βαθμίδας,
σύνολο 350 σχολεία. Το 1883 στην Αδριανούπολη λειτουργούσαν 15 ελληνικά σχολεία με 2.300 μαθητές και
μαθήτριες ενώ σε όλα τα χωριά της περιοχής είχαν δημιουργηθεί νηπιαγωγεία και δημοτικά με τη φροντίδα
του «Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως». Στα 1900 το σαντζάκι της Αδριανούπολης
συντηρούσε 178 σχολεία με 263 δασκάλους και καθηγητές
με 7823 μαθητές και 4.817 μαθήτριες.
Το 1885-1886 κτίστηκε και το Ζάππειο παρθεναγωγείο,
το οποίο διέθετε και τμήματα παιδαγωγικών σπουδών.
Από το Ζάππειο της Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης καθώς και από το Αρχιγένειο Παρθεναγωγείο,
που ίδρυσαν ο Σαράντης και η Ελένη Αρχιγένη στους
Επιβάτες της Θρακικής Προποντίδας το 1857 αποφοίτησαν εκατοντάδες δυναμικές και καλομορφωμένες δασκάλες που ανέλαβαν όλα τα δημοτικά, γυμνάσια και
παρθεναγωγεία στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
Το 1900 στην περιφέρεια των Σαράντα Εκκλησιών
υπήρχαν 100 σχολεία με 156 διδάσκοντες και 4504 μαθητές και 2.735 μαθήτριες. Στην περιοχή της Ραιδεστού

Το γυμνάσιο της Αδριανούπολης

λειτουργούσαν 91 σχολεία και άλλα 97 στην περιοχή
της Καλλιπόλεως, ενώ στην Κωνσταντινούπολη, η
Μεγάλη του Γένους Σχολή, η Θεολογική σχολή της
Χάλκης, το Ζωγράφειο Γυμνάσιο, το Ζάππειο Παρθεναγωγείο, το Εθνικό Ιωακείμιο Παρθεναγωγείο του Φαναρίου, το κεντρικό παρθεναγωγείο του Πέραν , το 1909
ιδρύεται η « Πατριαρχική σχολή Γλωσσών και εμπορίου»
και μετατρέπεται το ιδιωτικό Ελληνογγαλικό λύκειο του
Χατζηχρήστου σε «Εθνικό Ελληνογαλλικό Λύκειο» στα
1911 με σκοπό τον περιορισμό της φοίτησης των Ελληνοπαίδων σε ξένα σχολεία.
Στη Φιλιππούπολη λειτουργούν την περίοδο 18821883 Γυμνάσιο, Ελληνικό σχολείο, δημοτικά σχολεία 4,
παρθεναγωγείο 1 και 2 νηπιαγωγεία με σύνολο μαθητών
941.
Στη Στενήμαχο την ίδια περίοδο Ελληνικό σχολείο,
δημοτικά 2, γραμματοδιδασκαλείο 1, παρθεναγωγείο 1,
νηπιαγωγεία 3, με σύνολο μαθητών 947.

Απολυτήριο Ζαππείου Παρθεναγωγείου 1919

6

Στη Νομαρχία του Πύργου (Πύργος - Αγχίαλος - Μεσημβρία - Σωζόπολις και στην ευρύτερη περιοχή τους)
φοιτούν 6.278 μαθητές.
Από στοιχεία προκύπτει ότι μόνον στη Νομαρχία
Φιλιππουπόλεως και Πύργου λειτουργούσαν 60 εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων βαθμίδων με 10.551.- μαθητές.
Από τα γνωστά σε όλους μας Ζαρίφεια Διδασκαλεία,
αρρένων και θηλέων, στη Φιλιππούπολη καθώς και
από τη Μαράσλειο Σχολή Φιλιππούπολης αποφοιτούν
δάσκαλοι και δασκάλες που στη συνέχεια προσφέρουν
έργο ανυπολογίστου αξίας αφού η μόρφωση που απέκτησαν είναι άκρως ικανοποιητική.
Τα σχολεία στη Θράκη παρέχουν πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε:
- Το κοινό σχολείο ή γραμματοδιδασκαλείο που υπήρχε
σε κάθε χωριό της Ανατολικής Θράκης, όπου ο ιερέας
δίδασκε τα πρώτα γράμματα(ανάγνωση – γραφή- θρησκευτικά και τις 4 πράξεις αριθμητικής)
- Το αλληλοδιδακτικό σχολείο που εισάγεται μετά,
στην περίοδο 1830 -1840 όπου ο αλληλοδιδάκτης
διδάσκει ανάγνωση και γραφή με τη βοήθεια των πρωτοσχόλων μαθητών του. (Ανάγνωση από το αλφαβητάριο, γεωγραφία, αρχές γραμματικής και χρηστοήθεια.)
- Η Δημοτική ή αστική σχολή που εισάγεται στην
Ανατολική Θράκη μετά το 1870 με διδασκάλους που
είναι απόφοιτοι των διδασκαλείων. (Υπήρχε ποικιλία
μαθημάτων.)
- Το νηπιαγωγείο που εισάγεται μετά το 1868 όπου
πηγαίνουν παιδάκια ηλικίας 3 έως 7 ετών διδασκόμενα
από απόφοιτους παρθεναγωγείου.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε:
- Το κατώτερο Ελληνικό σχολείο ή σχολαρχείο όπου
η φοίτηση διαρκεί 2-3 έτη και αρχίζει η διδασκαλία αρχαίου πεζογράφου ή ποιητή και η διδασκαλία γίνεται
από απόφοιτο του γυμνασίου. (Διδάσκονται ο Ιωάννης
Χρυσόστομος, ο Λουκιανός, ο Ξενοφών, ο Πλούταρχος,
ο Λυσίας, γραμματική, συντακτικό, ιερά ιστορία, Ελληνική
και ρωμαϊκή ιστορία, αριθμητική, γεωμετρία, και γαλλικά.)
- Το ανώτερο Ελληνικό σχολείο ή προγυμνάσιο αποτελείτο από 4-5 τάξεις και 5-6 διδασκάλους και εφήρμοζε
το πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων της Ελλάδας.
- Το γυμνάσιο που ακολουθούσε το διάταγμα της
31.12.1836 « περί του κανονισμού των ελληνικών
σχολείων και γυμνασίων» Το μοναδικό που λειτουργούσε
στην Ανατολική Θράκη ήταν το γυμνάσιο της Αδριανούπολης. Και τέλος
- Υπήρχε το διδασκαλείο που λειτουργούσε στα Ζαρίφεια Εκπαιδευτήρια Αδριανουπόλεως ενώ στο Ζάππειο
Παρθεναγωγείο Αδριανουπόλεως λειτουργούσε και δι-
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δασκαλείο θηλέων.
Γενικά τα σχολεία της Θράκης μετά το 1850 είχαν
διπλό τον εκπαιδευτικό τους στόχο. Πρώτον τον εθνικό
φρονηματισμό απέναντι στον παντουρκισμό και πανσλαυβισμό και δεύτερον τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση
σύμφωνα με τις αρχές της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, αποτρέποντας έτσι τον προσηλυτισμό των
ελληνοπαίδων από τον καθολικισμό.
Στην ανάπτυξη της παιδείας, της αγαθοεργίας και
του πολιτισμού είναι απόλυτα εξακριβωμένο, ότι η παρουσία των συλλόγων και των συντεχνιών έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο χρονικό διάστημα 1870 – 1885 διαδραματίζοντας έτσι ένα σημαντικό ρόλο στην Εθνική
μας ζωή.
Στη Θράκη η εμφάνιση και λειτουργία των συντεχνιών
δημιούργησαν πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα
και επειδή διέθεταν έσοδα ενίσχυαν οικονομικά τα
σχολεία και την εκκλησία. Η οργάνωσή τους και ο
τρόπος λειτουργίας τους είναι αντίγραφο, θα μπορούσε
να ισχυριστεί κάποιος, του τρόπου λειτουργίας του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.
Την περίοδο 1878-1885 στο νομό Αδριανουπόλεως
και στο σαντζάκι Μετρών λειτουργούσαν 27 σύλλογοι
με μοναδικό σκοπό την ενίσχυση της παιδείας, τη συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, τη συλλογή αρχαιοτήτων,
τη διατήρηση ηθών και εθίμων. Από τους συλλόγους
αυτούς ξεχώρισε και διακρίθηκε ιδιαίτερα « ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως» που ιδρύθηκε το
1872. Συντηρούσε σχολεία, ορφανοτροφεία και πραγματοποιούσε πάρα πολλές αγαθοεργίες.
Στη Βόρεια Θράκη και ιδιαίτερα στη Φιλιππούπολη
υπήρχαν σύλλογοι με αξιόλογη δράση και πορεία, όπως
«Τα Καλά Έργα» 1866/1867, ο «Σύλλογος των Φιλομουσών» 1869-1874, η «Αδελφότης των Φίλων του Λαού»
1876, η « Γενική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης» η « Αδελφότης Κυριών η Ευρυδίκη» το 1875.
Όλοι οι πολιτιστικοί αυτοί σύλλογοι, 123 τον αριθμό,
χωρίς να υπολογίζονται οι συντεχνίες, φρόντιζαν για
την ενίσχυση του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος
των Ελλήνων, για την ενίσχυση των σχολείων και τη
συμπαράσταση των αναξιοπαθούντων ομογενών και
Ελλήνων υπηκόων. Πραγματοποιούσαν διαλέξεις, οργάνωναν και παρουσίαζαν θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές, μουσικές βραδιές, συναυλίες, συσσίτια και φιλανθρωπικούς εράνους.
Πολλές από τις μεγάλες πόλεις της Θράκης, όπως η
Μάδυτος, η Ραιδεστός, οι Σαράντα Εκκλησιές, η Στενήμαχος, η Αδριανούπολη ήταν εστίες που φώλιαζε η
μουσική δραστηριότητα της ψυχής του Θρακικού Ελληνισμού.
Το θέατρο στη Θράκη ερασιτεχνικά ήταν πόρος ζωής
των σχολείων. Γι’ αυτό οι ορχήστρες και οι θεατρικές
παραστάσεις οργανώνονταν από συλλόγους που πρό-
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σφεραν υπηρεσίες εθνικές.
Στην Αδριανούπολη κυκλοφορεί η εφημερίδα «Ο
Έβρος» στη Φιλιππούπολη οι εφημερίδες «Η Φιλιππούπολη» και «Ειδήσεις του Αίμου» στη Βάρνα οι εφημερίδες «Ο Εύξεινος» και η « Οδησσός» και το μηνιαίο
φιλολογικό περιοδικό «Η Πανδαισία» που εκδίδονται
προ του 1906. Στην Κωνσταντινούπολη εκδίδονται 13
εφημερίδες με κυκλοφορία 17-18.000 φύλλα, σύμφωνα
με αξιόπιστες μαρτυρίες.
Από τα ανωτέρω στοιχεία διαπιστώνουμε ότι στη
Θράκη, ουδέποτε παραμελήθηκε η καλλιέργεια των
γραμμάτων και η διάσωση της Εθνικής παρακαταθήκης.

ίδια βήματα του ζωναράδικου, και οι χορδές από τη
λύρα του Ορφέα μεθάνε τις καρδιές μας, αφού και
σήμερα ακόμη στο άκουσμα της λύρας ή της γκάιντας
τσουγκρίζουμε το κεραστικό ποτήρι. Η ιστορία δεν θα
μας τους αποκαλύψει καλύτερα. Και αυτοί δεν χρειάζεται
να μας δείξουν ταυτότητα για να τους αναγνωρίσουμε,
γιατί τους γνωρίζουμε αφού κυκλοφορούν ανάμεσά
μας όπως οι: Ορφέας, Μουσαίος, Πρωταγόρας, Δημόκριτος, Αίσωπος. Επίσης οι: Γεώργιος Ζαρίφης, Γρηγόριος
Μαρασλής, Σαράντης Αρχιγένης, Γεώργιος Βιζυηνός,
Κώστας Βάρναλης, Πολύδωρας Παπαχριστοδούλου,
Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος
ο Στ’, Άγιος Νεκτάριος. Και τόσοι άλλοι.
Διαπιστώνεται λοιπόν ότι στη Θράκη ουδέποτε παραμελήθηκε η καλλιέργεια των γραμμάτων και η διάσωση
της εθνικής παρακαταθήκης Η Ελληνική παιδεία όπως
διαπιστώνουμε από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν
ήταν το κύριο μέλημα των Ελλήνων της Θράκης.
Η άνθηση αυτή των γραμμάτων και της παιδείας
είχαν εντυπωσιακό αντίκτυπο και στην ανάπτυξη της
οικονομίας.
Αγαπητοί σύνεδροι, δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα γεγονότα όταν όλοι μας γνωρίζουμε ότι:
Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑ ΖΩΗ.

Με την πληθώρα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
την άρτια λειτουργία τους, με το πλήθος των δασκάλων
και τη φιλομάθεια των Θρακών, η Θράκη έχει να παρουσιάσει ένα πλήθος προσωπικοτήτων σε όλους τους
τομείς, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Ονόματα
και Φυσιογνωμίες που κυκλοφορούν στη μνήμη μας
μαζί με θεωρίες, νόμους, απόψεις, θέσεις που έχουν
διαμορφώσει το σήμερα, ιστορικά, θρησκευτικά, τεχνολογικά, επιστημονικά και πολιτικά. Τα ονόματά τους
προκαλούν δέος και αναρωτιέσαι αν είναι αλήθεια όλα
όσα άφησαν πίσω τους. Οι άνθρωποι αυτοί, γίγαντες
του πνεύματος, ζουν και σήμερα ακόμα ανάμέσα μας
και θα ζουν γύρω μας όσα χρόνια κι αν περάσουν. Είναι
πρόσωπα, που συναντάμε κάθε μέρα κάτω από τον
ίδιο ήλιο. Αιώνες τώρα συζητάμε μαζί τους. Είναι σαν
να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε. Χορεύουμε στα

Και θέτουμε ευθέως το ερώτημα τόσο στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου όσο και στους κ.κ. συνέδρους.
- Είναι ρατσισμός το να γνωρίζεις την ιστορία σου;
- Είναι ρατσισμός να αγωνίζεσαι για τα δίκαια και
την ακεραιότητα της πατρίδας σου;
- Είναι εθνικισμός να απαιτείς από την πολιτεία να
συμπεριλάβει περισσότερες σελίδες στα διδακτικά βιβλία
για τη Θράκη και τον Θρακικό Ελληνισμό;
- Είναι Εθνικισμός να απαιτείς στο ψήφισμα του συνεδρίου να συμπεριληφθεί η 6 Απριλίου ως ημερομηνία
μνήμης για τη γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού;
Εάν κύριοι της οργανωτικής επιτροπής δεν μπορείτε
να μας δώσετε την απάντηση, σας δηλώνουμε απερίφραστα με τη συμπαράσταση των μελών της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, της
Π.Ο.Σ.Α.Ρ. Της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. ΚΑΙ Της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. και των
κ.κ. συνέδρων ότι:
Ρατσισμός ή εθνικισμός θα είναι εάν δεν αποτολμηθεί
μέσα από αυτό το συνέδριο οι Θρακιώτες να αποκτήσουν
τη δική τους ημερομηνία μνήμης για τη γενοκτονία τους
και όχι μόνον.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
ΠΗΓΕΣ
1) Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού «ΘΡΑΚΗ», Κων/νου
Βακαλόπουλου
2) Σημειώσεις καθηγητού φιλολογίας Γεώργιου Δεληγεώργη
3) «Περί την Θράκην» του Αθανασίου Κ. Καραθανάση
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Γερβάσιος Σαρασίτης
Ο πρώτος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
τις σημαντικότερες προσωπικότητες της πόλης
μας στην εκατονταετή ιστορία της, από την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό κορμό το 1920 μέχρι σήμερα,
συγκαταλέγεται και ο πρώτος Μητροπολίτης της ιδρυθείσης το 1922 αυτοτελούς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Γερβάσιος (κατά κόσμον Γεώργιος) Σαρασίτης, για τον οποίο πολύ λίγα είναι γνωστά στους κατοίκους της πόλης μας. Και με την ευκαιρία του εορτασμού της συμπλήρωσης εκατό ετών από την ενσωμάτωση της πόλης στον Εθνικό κορμό θα επιχειρήσουμε
μια σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο αυτού του
Μητροπολίτη.

Σ

Το Ιστορικό της ίδρυσης της Μητροπόλεως
Αλεξανδρουπόλεως

επαρχίας Αίνου και μετά κατάλληλον των ομόρων
επαρχιών Μαρωνείας και Ξάνθης διαρρύθμισιν αποτελέση νέαν Μητρόπολιν υπό το όνομα Μητρόπολις
Αλεξανδρουπόλεως, κατέχουσα θέσιν εν τη Β’ στήλη
του Συνταγματίου ευθύς προ της Μητροπόλεως Φιλαδελφείας».
Την ίδια ημέρα με την ανακήρυξη της νέας μητρόπολης, η Πατριαρχική Σύνοδος εξέλεξε ως πρώτο Μητροπολίτη της νέας Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως
τον Γερβάσιο (κατά κόσμον Γεώργιο) Σαρασίτη, μέχρι
τότε Μητροπολίτη Άγκυρας.

Η ζωή του πριν την άφιξή του στην Αλεξανδρούπολη

Λίγα λόγια για τη ζωή του, πριν την άφιξή του στην
Παρόλο που οι κάτοικοι του Δεδέαγατς επανειλημμένα
Αλεξανδρούπολη.
ζητούσαν τη μεταφορά της έδρας της Μητρόπολης
Γεννήθηκε στην Αργυρούπολη του Πόντου την 1η
από την Αίνο στην περιοχή τους, η Οθωμανική διοίκηση
Ιανουαρίου του 1867 και υπήρξε ο τελευταίος γόνος
αποτελούσε τροχοπέδη με την
της μεγάλης και σημαντικής οιάρνησή της. Με συνοδική όμως
κογένειας του Πόντου των Σααπόφαση επί Πατριαρχίας του
ρασιδαίων. Μετά την ολοκλήΟικουμενικού Πατριάρχη Μελερωση των σπουδών του στο
τίου Μεταξάκη, μετά τη συνθήκη
Φροντιστήριο Τραπεζούντας το
των Μουδανίων και την απώλεια
1886, εισήχθη με υποτροφία στη
της Ανατολικής Θράκης, το ΔεΘεολογική Σχολή της Χάλκης,
δέαγατς, με τη νέα του ονομασία
όπου έλαβε ανωτέρα μόρφωση,
πλέον ως Αλεξανδρούπολη, γίαντάξια του ονόματος που έφενεται, στις 17 Νοεμβρίου 1922,
ρε. Στη συνέχεια διετέλεσε διέδρα αυτοτελούς μητρόπολης
ευθυντής στο Φροντιστήριο της
με την αιτιολογία: «… το εν τη
Αργυρούπολης, στην Αμισό,
Δυτική Θράκη τμήμα της επαρυπήρξε βοηθός του Επισκόπου
χίας Αίνου λόγω των πολιτικών
Καισαρείας και δίδαξε εκεί ως
συνθηκών, υφ’ ας τούτο νυν
Σχολάρχης.
διατελεί εν σχέσει προς το εν
Το 1901 ευρισκόμενος στην
τη Ανατολική Θράκη τμήμα της
Αμισό (Σαμψούντα) συνελήφθη
αυτής επαρχίας, το διατελούν
από τους Τούρκους, με την καυπό άλλας πολιτικάς συνθήκας
τηγορία ότι προπαγάνδιζε υπέρ
και λόγω της συγκεντρώσεως
της Ελλάδας αλλά σύντομα όμως,
και εγκαταστάσεως εκεί χιλιάμε την παρέμβαση ενός προκρίδων ομογενών προσφύγων, έχει
του της Αμισού αφέθηκε ελεύανάγκην αμέσου και συνεχούς
θερος.
ποιμαντορικής προνοίας και
Τον Ιουλίο του ιδίου έτους
επιβλέψεως, ενέκρινεν όπως
εξελέγη Επίσκοπος Ναζιανζού
αποσπώμενον εκ του εν τη Ανακαι τον Νοέμβριο του 1902 ΜηΟ Μητροπολίτης Γερβάσιος, σε φωτογραφία
με
χειρόγραφη
αφιέρωσή
του
στις
26.12.1925
τολική Θράκη τμήματος της
τροπολίτης στη νεοσυσταθείσα
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τότε Μητρόπολη Ροδοπόλεως, όπου άσκησε τα καθήκοντά του κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες
λόγω του προβλήματος των Εξαρχιών που είχε δημιουργήσει αναστάτωση στις περιοχές του Πόντου. Στη
Μητρόπολη Ροδοπόλεως μερίμνησε ιδιαίτερα για τα
σχολεία και τη μόρφωση των παιδιών και των νέων και
εισήγαγε το θεσμό των επιθεωρητών στα σχολεία, ενώ
εγκαινίασε και αρκετούς ναούς.
Μετά τέσσερα χρόνια κλήθηκε να υπηρετήσει στη
Μητρόπολη Κορυτσάς, η οποία χήρευε λόγω της δολοφονίας του μητροπολίτη της Φωτίου Καλπίδη, όπου
όμως είχε να αντιμετωπίσει τον άγριο πόλεμο Ρουμάνων
και Βουλγάρων εναντίον του. Έτσι το Πατριαρχείο τον
μετέθεσε στην Άγκυρα, όπου οι Τούρκοι τον κατηγόρησαν ότι προπαγανδίζει υπέρ της Ελλάδας και τον κατεδίωκαν. Η ζωή του διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο και για
τον λόγο αυτό για ένα διάστημα απομακρύνθηκε από
τη Μητρόπολη Αγκύρας και υπηρέτησε ως συνοδικός
στο Πατριαρχείο.

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως
Στην περίοδο αυτή, περί τα τέλη του 1922, επιλέγεται
να αναλάβει να οργανώσει τη νεοσύστατη τότε Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως κάτω από πολύ δύσκολες
συνθήκες· διότι είχε να αντιμετωπίσει από τη μία το
πρόβλημα των χιλιάδων κατοίκων, που κατά τη διάρκεια
της Βουλγαρικής κατοχής είχαν εγκαταλείψει την πόλη
και τώρα, μετά την απελευθέρωση, επέστρεφαν και
προσπαθούσαν να στήσουν εκ νέου το σπιτικό τους
και από την άλλη την άφιξη χιλιάδων προσφύγων από
την Ανατολική Θράκη αλλά και τη Μικρά Ασία και τον
Πόντο, που κατέκλυζαν την πόλη.
Πέρα από τα ποιμαντικά του καθήκοντα και το προσφυγικό πρόβλημα που είχε ως μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ελληνικής
Ορθοδόξου Κοινότητος Δεδέαγατς, που ψηφίστηκε από
τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων στις 8 Ιουλίου
1912 επί μητροπολίτη Αίνου Ιωακείμ, έπρεπε να οργανώσει τις Δημογεροντίες και να συμμετέχει στις Εφορίες
των Σχολών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτόν τον
κανονισμό η κοινότητα διοικείτο από τα Σωματεία της
Αντιπροσωπείας της Δημογεροντίας, της Εφορίας των
Σχολών, της Επιτροπής του Νεκροταφείου και της Επιτροπής του Ελέους και διαιρείτο σε τρεις περιφέρειες ή
τμήματα, στην περιφέρεια Μητροπόλεως, Φάρου και
Διοικητηρίου. Αρχηγός της κοινότητας ήταν ο εκάστοτε
Mμητροπολίτης που αποτελούσε και τον ανώτερο
Επόπτη της κοινότητας και αυτοδικαίως Πρόεδρο των
Σωματείων της.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Γερβάσιος την
ημέρα των Χριστουγέννων του 1922, αφού εκκλησιάσθηκε
στον Πατριαρχικό Ναό, αποχαιρέτησε τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Μελέτιο και στις 28 Δεκεμβρίου 1922 ανα-

χώρησε ατμοπλοικώς για την Αλεξανδρούπολη, συνοδευόμενος από υπάλληλο της Αγγλικής Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως και τον απεσταλμένο του Πατριαρχείου
Χρυσόστομο, για προστασία και ασφάλεια. Στη νέα
του μητρόπολη έτυχε μεγάλης υποδοχής από το ποίμνιό
του και έσπευσε να ενημερώσει το Πατριαρχείο για την
άφιξή του.

Το έργο του
Η Αλεξανδρούπολη, με την άφιξη του μητροπολίτη
Γερβασίου στα τέλη του 1922, βρήκε στο πρόσωπό
του έναν εμψυχωτή, παρήγορο, δραστήριο και εύσπλαχνο
ποιμενάρχη, που είχε ως βασικό του σκοπό το μεγάλο
πατρικό του ενδιαφέρον, την ευεργεσία και την εθνικοχριστιανική διαπαιδαγώγηση του ποιμνίου του. Πιστός
στις αρχές και τις οικογενειακές του παραδόσεις, δεν
περιορίστηκε στα καθαρά εκκλησιαστικά του καθήκοντα,
αλλά επέκτεινε την ευεργετική του δράση σε πολλούς
τομείς της τοπικής κοινότητας. Η προσπάθεια να ανακουφίσει το ταλαιπωρημένο ποίμνιό του αναγνωρίστηκε
από προσωπικότητες και άρθρα εφημερίδων της εποχής,
όπως η εφημερίδα «Δυτική Θράκη» που υπό τον τίτλο
Γερβάσιος Σαρασίτης αναφέρει ότι ο πρώην νομάρχης
Έβρου Καλογερόπουλος, τον χαρακτήριζε ως «τέλειον
τύπον και υπογραμμόν αληθούς Χριστιανού, αγνόν
Έλληνα πατριώτην, δραστήριον, ενεργητικώτατον και
πρόθυμον εκ των πρώτων εις πάσαν εθνικοχριστιανικήν
υπόθεσιν, αθόρυβον και άνευ επιδείξεων, τέλειον άνθρωπον».

O Μητροπολίτης Γερβάσιος με την αρχιερατική του περιβολή
στον αυλόγυρο του Ναού.
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Και σε άλλο σημείο διαβάζομε: «…Απήλαυσε της γενικής εκτιμήσεως και περιβάλλετο υπό της αγάπης
και σεβασμού του ποιμνίου αυτού ως ανήρ αυστηρών
ηθικών αρχών, καλοκάγαθος και ευσπλαχνικός, τύπος
και υπογραμμός καλού πρωθιεράρχου. Οργών προς
παν αγαθόν, πρωτοστατών εις όλα τα έργα ευποιΐας
συνεπλήρωνεν εξ ιδίων τα ελλείποντα. Αποβλέψας
από της αφίξεώς του εις την θρησκευτικήν διαπαιδαγώγησιν του ποιμνίου του ωμίλει συνεχώς προς το ευλαβώς ακροώμενον αυτού εκκλησίασμα και ο λόγος
αυτού ήτο πλήρης βαθειών εννοιών, ο βίος αυτού ήτο
μεστός θρησκευτικής, κοινωνικής και εθνικής δράσεως
εις την τουρκοκρατούμενην πατρίδα του, καίτοι πράος
και ήρεμος από χαρακτήρος δεν εδίστασεν όπως προτάξη θερραλέα τα στήθη υπέρ του διακινδυνεύσαντος
ποιμνίου του κατά το κίνημα του Κεμάλ, έτοιμος όπως
περιβληθή τον του μαρτυρίου στέφανον. Η ιστορία
του κατά την δεκατετραετίαν, καθ’ ην παρέμεινεν ενταύθα, είναι αυτή αύτη η ιστορία της φιλανθρωπικής
κινήσεως της πολεώς μας, ην διηύθυνε παραινών,
νουθετών ενθαρρύνων και ζωντανεύων το υπέρ των
δυστυχούντων ενδιαφέρον, οσάκις είχε να προσφέρη
εξ ιδίων, μηδέποτε προφθάσας να αποκτήση περιουσίαν».
Επίσης, ως γνήσιος πόντιος ιεράρχης, μη λησμονώντας
την ποντιακή του καταγωγή, επιδίδετο σε μια σειρά
από ενέργειες που αφορούσαν τη διάσωση του ποντιακού Ελληνισμού. Γράφοντας στον Θεοφύλακτο Θ.
στις 29 Μαρτίου και στις 23 Απριλίου 1927 σχετικά με
το έργο Λαογραφίας του Πόντου(απευθυνόμενος στην
προσπάθεια ίδρυσης του Αρχείου Πόντου), αναφέρει
πως κάθε πατριώτης όφειλε να υποστηρίξει το έργο
αυτό και παρόλο που ο ίδιος ήταν φτωχός, σκεφτόταν
να διαθέσει ό,τι κονδύλιο θα λάμβανε από την αποζημίωση της πατρικής του περιουσίας στην Αργυρούπολη,
την οποία εκτιμούσε περίπου στις 140 Τουρκικές χρυσές
λίρες. Καταλήγει, λέγοντας «Ημείς απεθάνομεν δια τον

31.1.1925. Από την υποδοχή του εξόριστου Οικουμενικού
Πατριάρχου Κωνσταντίνου του ΣΤ’ στον σιδηροδρομικό
σταθμό της πόλης, όπου τον υποδέχονται ο Δήμαρχος
Κ. Αλτιναλμάζης και λοιποί επίσημοι.

αεί Πόντον, δεν οφείλομεν όμως να συγχωρήσωμεν
τον θάνατον δια τους αοιδίμους Πατέρας, οίτινες όντως
εθυσίασαν και πλούτη και ιδεολογίαν υπέρ της Πανελληνίου Ζωής, Δόξης και Ελευθερίας...».
Πληροφορηθείς τον Γενάρη του 1925 την απέλαση
του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντίνου ΣΤ’, και με
αφορμή της διέλευσης της αμαξοστοιχίας που θα μετέφερε τον Οικουμενικό Πατριάρχη από την Αλεξανδρούπολη ανέλαβε να διοργανώσει μεγαλειώδη τελετή υποδοχής και να τον φιλοξενήσει κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αλεξανδρούπολη. Και ως προεδρεύων
της Εφοροδημογεροντίας, πήρε μια σειρά από αποφάσεις
στη γενική συνέλευση σχετικές με την υποδοχή και φιλοξενία του Πατριάρχη στη μητρόπολη. Ανέλαβε την
προϋπάντηση του Πατριάρχη στον Ανατολικό Σταθμό
μαζί με τη Δημογεροντία, τον Δήμαρχο Κ. Αλτιναλμάζη,
εκπροσώπους όλων των Θρησκειών και δογμάτων, μαζί
με όλα τα Σωματεία και τις Οργανώσεις της πόλης με
τα λάβαρά τους. Στην πλατεία της μητροπόλεως, τον
υποδέχτηκαν οι Διευθυντές των σχολείων, γυμνασίου,
διδασκαλείου και δημοτικού και ο μητροπολιτικός ναός
είχε φωταγωγηθεί και ηχούσαν οι καμπάνες από τις
12μ.μ. Οι κληρικοί, ενδεδυμένοι, βρισκόντουσαν στον
νάρθηκα του ναού κρατώντας την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Προσκάλεσε και παρευρέθησαν στην υποδοχή
οι μητροπολίτες Ξάνθης Πολύκαρπος και Σερρών Κωνσταντίνος καθώς και ο Γενικός Διοικητής Θράκης και
δημοσιογράφοι από τη Θεσσαλονίκη.
Ως Μητροπολίτης υποστήριξε τα φιλανθρωπικά,
μορφωτικά και αθλητικά σωματεία της πόλης και υπήρξε
σε πολλά από αυτά πρόεδρος ή επίτιμος πρόεδρος. Ως
μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως διετέλεσε μέλος της
Δ.Ι.Σ. της Ελλαδικής Εκκλησίας κατά τα έτη 1929-1930.

Επιστολές και δημοσιεύσεις του Γερβάσιου
Σαρασίτη
Ο Γερβάσιος είχε λάβει ανώτερη θεολογική μόρφωση
και η διατριβή του, ως απόφοιτος της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης είχε τίτλο «Ότι γνήσιαι αι ποιμαντικαί
επιστολαί του Αποστόλου Παύλου», ενώ κατά τα έτη
της ποιμαντορίας του στις μητροπόλεις Ροδοπόλεως,
Αγκύρας και Αλεξανδρουπόλεως άφησε παρακαταθήκη
πολλές μελέτες του. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται «Σκέψεις περί της αγαμίας του Κλήρου
εν τη Ορθοδόξω Ανατολική Εκκλησία» το 1915, «Επαρχία
Ροδοπόλεως» στον τόμο 6 του Αρχείου Πόντου το
1935 και το έργο του «Αντιχιλιαστικά» το 1931. Δημοσίευσε πολλά άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά της
εποχής του, όπως «Παράφρασις ερμηνευτική υπό το
πνεύμα της ορθοδόξου πίστεως και συμφώνως ταίς
Αγίαις Γραφαίς» στο ημερολόγιο «Αυγή του Πόντου»
το 1905, «Βιογραφικόν σημείωμα περί του Αποστόλου
Παύλου», στο ημερολόγιο «Ηχώ του Πόντου» το 1901,
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κρίσεις περί «Δικανικής αγωγής της κοινωνίας», στην
εφημερίδα «Μακεδονία» το 1925, «Ας συντονίσωμεν
όλοι τας εθνικάς προσπαθείας» εφημερίδα «Πατρίς»
το 1930. Ως μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως υπέβαλε
το 1929 «Υπόμνημα προς την Μεγάλην Σύνοδον της
Ιεραρχίας της Ελλάδος περί των απασχολητέων την
Εκκλησίαν κυριωτέρων ζητημάτων». Συγχρόνως τον
απασχόλησαν και γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα
όπως η παγκόσμια ειρήνη, καθώς και το γλωσσικό ζήτημα, καθότι υπήρξε υπέρμαχος της καθαρεύουσας
και αντίθετος στη χρήση της δημοτικής γλώσσας.
Το έργο του Γερβάσιου δεν περιορίστηκε στο συγγραφικό. Εξειδίκευσε το εκκλησιαστικό ζήτημα με το
εμπεριστατωμένο υπόμνημα που φέρει ημερομηνία 3
Νοεμβρίου 1929 προς τη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Ελλάδος. Στο υπόμνημα επισημαίνονται ως κύρια ζητήματα
μεταξύ των άλλων και τα εξής:
Περί του θεσμού Ιεροκηρύκων, περί ενοποιήσεως
και αναβαθμίσεως των Ιερατικών Σχολών, περί ιδρύσεως
εκκλησιαστικής μουσικής σχολής, περί Εκκλησιαστικής
Εποπτείας, στην αρμοδιότητα της οποίας εκτός των
άλλων θα πρέπει να εμπίπτουν η επίβλεψη των ιερών
αμφίων, των σκευών και των λοιπών αντικειμένων της
Θείας Λατρείας και εικόνων, καθώς και οι σχέσεις
μεταξύ των πρεσβυτέρων προς αποφυγή συγκρούσεων,
περί της χρήσης και έκδοσης των εκκλησιαστικών
βιβλίων, μουσικών και αναγνωστικών, περί διαρρύθμισης
και απλοποίησης του μοναχικού συστήματος, περί του
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας, περί της παγκόσμιας ειρήνης και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούσαν την εποχή εκείνη την Εκκλησία.
Μέσω της εφημερίδας «Ελεύθερο Βήμα» και με άρθρο
του που φέρει ημερομηνία 27 Απριλίου 1920, δε διστάζει
να πάρει θέση σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολούσε την εποχή του, το γλωσσικό, καθ’ όσον
υπήρξε υπέρμαχος της καθαρεύουσας. Επίσης αναγνωρίζει ότι το οικονομικό ζήτημα της χώρας υπήρξε
ανέκαθεν μεγάλο και ακανθώδες και παρ’ όλο ότι κατεβλήθη προσπάθεια από πολλούς για την επίλυσή του,
όντας όμως φτωχοί προς τις αναγκαίες μεθόδους και
επιλύσεις, δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί. Χαρακτηρίζει
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πατριώτη, του οποίου η γνώμη
είχε κύρος και αυθεντία και θα έπρεπε να του εμπιστευτούν την επίλυση του οικονομικού ζητήματος. Δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου σχολιάζει και λέει, «Ο τοσούτον αγαπήσας και αγαπών την Ελληνικήν Πατρίδα Κυβερνήτης,
δεν θα καθυστερήση βεβαίως και εκ την οφειλομένην
αγάπην της Εκκλησίας».

Ο θάνατός του
Στις 31 Μαΐου 1934 και ώρα 5:30 π.μ. ο μητροπολίτης
Γερβάσιος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών. Σύμφωνα με

6.1.1933. Στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, κατά την
επιστροφή από τον Αγιασμό των Υδάτων με τιμητικό
άγημα Προσκόπων.

την επιστολή του τοποτηρητή της μητρόπολης πατέρα
Ιωάννη Χαλκίδη προς την Ι.Σ., κανείς δεν βρισκόταν την
ώρα εκείνη κοντά του και η αιτία του θανάτου ήταν
συγκοπή. Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου
η πόλη πήρε πένθιμη μορφή, καταστήματα και σχολεία
έμειναν κλειστά, ενώ οι σημαίες έπνεαν μεσίστιες. Οι
καμπάνες ηχούσαν πένθιμα και ο λαός κατευθύνονταν
στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου να ασπαστεί τη
δεξιά του αγαπημένου ποιμενάρχη.
Το σκήνωμα του αοίδιμου ποιμενάρχη τέθηκε προς
προσκύνηση από τις 8:00 π.μ. της 31ης Μαΐου έως και
τις 10:00 π.μ. της επόμενης ημέρας, οπότε και πραγματοποιήθηκε η εκφορά του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραμονής του νεκρού στον ιερό ναό, καθ’ υπόδειξη
του τοποτηρητή της μητρόπολης, οι ιερείς της επαρχίας
έψαλλαν δεήσεις για την ανάπαυση της ψυχής του.
Οι προσκεκλημένοι μητροπολίτες Μαρωνείας, Ξάνθης
και Δράμας κατέφθασαν στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα της 31ης Μαΐου και κατευθύνθηκαν στον μητροπολιτικό ναό προς τέλεση τρισάγιου για τον εκλιπόντα
ιεράρχη.
Αφού τακτοποιήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες,
ο Γερβάσιος κηδεύτηκε την 1η Ιουνίου, με όλες τις
τιμές που άρμοζαν στη θέση που κατείχε, αλλά και με
εκδηλώσεις στοργής από το ποίμνιο.
Στην εξόδιο ακολουθία, παραβρέθηκαν εκτός από
τους προσκεκλημένους μητροπολίτες, και όλους τους
εφημέριους της περιοχής, όλες οι πολιτικές, στρατιωτικές,
ναυτικές και δικαστικές αρχές της πόλης, οι διπλωματικοί
αντιπρόσωποι των ξένων κρατών, οι θρησκευτικοί αρχηγοί άλλων δογμάτων, τα προεδρεία των μειονοτικών
κοινοτήτων, τα διοικητικά συμβούλια των φιλανθρωπικών
και άλλων Σωματείων και οργανώσεων, καθώς και σύσσωμοι οι κάτοικοι της πόλης και των περιχώρων με τις
γυναίκες και τα παιδιά τους, οι οποίοι συνόδευσαν τον
μητροπολίτη στην τελευταία του κατοικία. Μαθητές
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και μαθήτριες των σχολών της πόλης παρατάχθηκαν
στο προαύλιο του ναού του Αγίου Νικολάου. Η εκδήλωση
αγάπης ήταν τόση, ώστε να κατακλειστεί από τον λαό
ο ναός, ο περίβολός του, καθώς και οι γύρω δρόμοι.
Κατατέθηκαν πάνω 50 στεφάνια εκ μέρους αρχών,
σωματείων και ιδιωτών, ενώ διμοιρία του στρατού απέδωσε τιμές ανάλογες με στρατηγού εν ενεργεία.
Οι επικήδειοι εκφωνήθηκαν από τον μητροπολίτη
Ξάνθης και τον δήμαρχο Αλεξανδρουπόλεως.
Ο μητροπολίτης Ξάνθης Πολύκαρπος, πόντιος και
αυτός στην καταγωγή, συνδεόταν στενά με τον Γερβάσιο,
ήταν φίλοι και συμμαθητές στη Θεολογική Σχολή της
Χάλκης και συνεργάτες και συναγωνιστές σε κάθε χριστιανικό και πατριωτικό έργο που αφορούσε την υπόδουλη Ελλάδα. Στον επικήδειο αναφέρθηκε στον βίο
του αοίδιμου ποιμενάρχη αλλά και στη δράση του, θρησκευτική, κοινωνική και εθνική, αποκαλώντας τον
φωτεινό αστέρα της ελληνικής εκκλησίας.
Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης εξήρε το
έργο του Γερβασίου στο επίπεδο της φιλανθρωπίας,
της παιδείας, των εθνικών αγώνων και τον χαρακτήρισε
εκπρόσωπο της ανθρώπινης αρετής και θείας καλοσύνης. Ακολούθως, μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία και
τους επικήδειους λόγους, πραγματοποιήθηκε η εκφορά
του νεκρού, συνοδεία μουσικής του δήμου, 20 ιερέων, 3
μητροπολιτών και όλων των επισήμων.
Ο Γερβάσιος τάφηκε την 1η Ιουνίου και ώρα 5:00
μ.μ. στον περίβολο του παλιού ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου κατά παραχώρηση των αρχών, εκπληρώνοντας
έτσι την επιθυμία του αείμνηστου ιεράρχη, αλλά και
των συγγενών του.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος πληροφορηθείς
τον θάνατό του εξέφρασε τη λύπη του και δήλωσε:
«Ο αοίδιμος, τύπος και υπογραμμός γενόμενος των
πιστών εν ευσεβεία, χρηστότητι και φιλογενεία, εν
αφοσιώσει δε και ζηλωτώς επί μακρά έτη διακονήσας
τη Αγία Εκκλησία και τοις συμφέρουσιν Αυτής, κα-

Η προτομή του Μητροπολίτη Γερβασίου στην αυλή
της Μητροπόλεως, επί της οδού Μαζαράκη.

ταλείπει μνήμην αγαθήν και αγήρω. Ο Κύριος κατατάξαι την ψυχήν αυτού εν σκηναίς δικαίων».
Δεκαέξι έτη μετά τον θάνατο του Γερβασίου, στις 4
Ιουνίου 1950, και μετά το μνημόσυνό του, έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του και η τοποθέτησή τους σε
λάρνακα εντός μαρμάρινου τάφου, στον αυλόγυρο του
ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου, για την κατασκευή της
οποίας συνεισέφεραν Αλεξανδρουπολίτες αλλά και ο
Δήμος Αλεξανδρουπόλεως.

Πέθανε πολύ φτωχός
Δεν κατέλειπε περιουσία, αφού ο ίδιος φρόντιζε να
καλύψει κάθε ανάγκη που προέκυπτε στην επαρχία
του εξ ιδίων. Εισέπραττε μεγάλη ευχαρίστηση κάθε
φορά που προσέφερε σε έργα φιλανθρωπίας, ήταν εγκρατής και λιτός. Συντηρούσε με ίδια χρήματα υπότροφους σε εκπαιδευτήρια και γινόταν αρωγός σε ανθρωπιστικά και κοινωφελή έργα. Έλεγε πως το χρήμα είχε
προορισμό τη θεραπεία των κοινωνικών αναγκών γι’
αυτό και το διέθετε σε αγαθοεργίες. Έφυγε φτωχός
από τον κόσμο αυτό, όπως φτωχός ήρθε από την πατρίδα του τον Πόντο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανιδιοτέλειας του
μητροπολίτη Γερβάσιου αποτελεί η μη εύρεση χρημάτων,
από τον τοποτηρητή της μητρόπολης Ιωάννη Χαλκίδη,
για την τέλεση της κηδείας του. Ο τελευταίος χρειάστηκε
να προβεί σε δανεισμό από την ενοριακή επιτροπή
του Αγίου Νικολάου, αφού τα μόνα χρήματα που βρέθηκαν κοντά στο μητροπολίτη, ήταν 600 δραχμές, ενώ
η κηδεία του κόστισε 7.820 δραχμές. Για την εξόφληση
του δανείου, ζήτησε από την Ι.Σ. να του αποσταλεί ο
μισθός του Γερβασίου του μηνός Μαΐου που δεν είχε
εισπραχτεί από τον αποδημήσαντα Μητροπολίτη.
Ο Γερβάσιος τιμήθηκε με το Τουρκικό Μετζητιέ τρίτης
τάξεως. Τιμής ένεκεν, και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης,
τοποθετήθηκε η προτομή του, όπως και όλων των διατελεσάντων αρχιερέων της μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, παραπλεύρως της μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως.
Τον αποβιώσαντα Μητροπολίτη Γερβάσιο αντικατέστησε ο μέχρι τότε Μητροπολίτης Σουφλίου Ιωακείμ
Καβύρης, ο οποίος στις 5 Ιουνίου 1934 εξελέγη Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως.
Πηγές:
1. «Γερβάσιος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης (1922-1934)», Διπλωματική εργασία Δήμητρας Ιακειμίδη (Θεσσαλονίκη 2019)
2. «Ο Αη-Λευτέρης της Αλεξανδρούπολης - Από το ξύλο στην
πέτρα», Θανάσης Αποστολίδης (Κομοτηνή 1996).
3. «Προκτήτωρ Πόλις», Θεόδωρος Ορδουμποζάνης (Αλεξανδρούπολη 2006)
4. «Μητροπολίτες Αίνου - Τραϊανουπόλεως - Αλεξανδρουπόλεως»
- https://ordoumpozanis-teo.blogspot.com (27.10.1913)
5. «Ο πρώτος Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Γερβάσιος Σαρασίτης», Ουρανία Πανταζή (Alexandroupoli Online - 26.1.2019)
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Το γλωσσάρι της ελληνοτουρκικής κρίσης
Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επιμέλεια: Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Επειδή καθημερινά με την Ελληνοτουρκική κρίση ακούμε συνεχώς έννοιες και ορισμούς (υφαλοκρηπίδα,
αιγιαλίτιδα ζώνη, Α.Ο.Ζ. κ.λπ.) και αναρωτιόμαστε τι είναι αυτά, σας στέλνω τους βασικούς όρους
και τις έννοιες που κυριαρχούν στις σχέσεις με τη γείτονα και στην οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με απλά λόγια μέσα από το εξαιρετικό επιστημονικό
βιβλίο του Εμμανουήλ Ρούκουνα και από επίσημες θεσμικές πηγές όπως είναι η ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και το κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης Δικαίου της Θάλασσας του
1982. Η αναφορά γίνεται σε απλή γλώσσα και νομίζω θα είναι κατανοητά σε όσους από εσάς θα
θελήσετε να ενημερωθείτε, και μεταξύ μας, να το παίζετε διαβασμένοι όταν ανοίγετε τέτοιες
συζητήσεις με τις παρέες σας.

Κρουστάλλη Δήμητρα

ΜΕΡΟΣ Α’

α τελευταία 46 χρόνια στον δημόσιο λόγο για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και την οριοθέτηση των
θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο κυριαρχούν ορισμένες βασικές έννοιες γύρω από
τις οποίες πολύ συχνά δημιουργούνται συγχύσεις.
Τις τελευταίες εβδομάδες κεντρικό θέμα της ειδησειογραφίας είναι οι συνεχείς τουρκικές προκλήσεις και η
ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο που έχει λάβει τη μορφή της εξόδου και της
αντιπαράταξης των στόλων των δύο χωρών στη θαλάσσια περιοχή των απώτερων ορίων της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ που αντιστοιχεί στην πλήρη
επήρεια του νησιωτικού συμπλέγματος Καστελλορίζου,
και συγκεκριμένα της νήσου Στρογγύλης.
Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο απασχολεί
όλη τη διεθνή κοινότητα: την ΕΕ, και ιδίως τη Γαλλία και
τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία. Στοιχειώδης προϋπόθεση για την κατανόηση της κατάστασης και τη διαμόρφωση υπεύθυνης θέσης από τους πολίτες είναι η
γνώση για το περιεχόμενο των βασικών όρων και
εννοιών. Το γλωσσάρι που ακολουθεί αντλεί από δύο
έγκυρες πηγές, μια επιστημονική και μια θεσμική.
Η επιστημονική πηγή είναι το βιβλίο «Δημόσιο Διεθνές
Δίκαιο» (Νομική Βιβλιοθήκη, 3η έκδοση, 2019) του πρύτανη
των ελλήνων διεθνολόγων Εμμανουήλ Ρούκουνα, ομότιμου
καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλους της Ακαδημίας και διατελέσαντος ad hoc δικαστή στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης. Η θεσμική πηγή είναι οι θέσεις
που είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του
υπουργείου Εξωτερικών αλλά και το κείμενο της Διεθνούς
Σύμβασης Δικαίου της Θάλασσας του 1982, που τέθηκε
σε ισχύ το 1994 και απηχεί εθιμικό διεθνές δίκαιο. Ενεργός
πολίτης πιστεύουμε ότι είναι ο ενημερωμένος πολίτης
και ελπίζουμε ότι συμβάλλουμε σε αυτό.

Τ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Το κράτος είναι ο πρωτογενής θεσμός του διεθνούς
δικαίου. Το κυρίαρχο κράτος δεν υπάγεται σε κανέναν
άλλο φορέα εκτός από τον εαυτό του και έχει την
«αρμοδιότητα της αρμοδιότητας». Σήμερα είναι γενικά
αποδεκτό ότι το κράτος είναι κυρίαρχο επειδή υπάγεται στο διεθνές δίκαιο. Αυτό του εξασφαλίζει
εδαφική ακεραιότητα, ισότητα, τήρηση των συμφωνημένων, μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις
και δυνατότητα μεταβολής των διαδικασιών και των
ουσιαστικών κανόνων που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις.
Στην εποχή μας ο θεσμός της κρατικής κυριαρχίας
υφίσταται δεινή, αλλά και κάποτε ευπρόσδεκτη, δοκιμασία. Η κάμψη της κυριαρχίας των κρατών οφείλεται
στην ανάγκη εξασφάλισης πιο αποτελεσματικής διεθνούς
συνεργασίας οπότε τα κράτη παραχωρούν οικειοθελώς
συνταγματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα σε όργανα
διεθνών οργανισμών, όπως συμβαίνει με τη συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο όρος κυριαρχικά δικαιώματα έχει επικρατήσει
επειδή ανταποκρίνεται αφενός στα συγκεκριμένα δικαιώματα που έχει το παράκτιο κράτος έξω από το
έδαφός του και αφετέρου στα όρια που το Διεθνές
Δίκαιο αναγνωρίζει ως αντίβαρο στην επεκτατική τάση
της κρατικής κυριαρχίας. «Κυριαρχικά δικαιώματα», σε
αντιδιαστολή προς την πλήρη κυριαρχία, με την έννοια
ότι αυτά τα δικαιώματα είναι λειτουργικά, αναγνωρίζονται για συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή την έρευνα και
την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της υφαλοκρηπίδας ή για τις δραστηριότητες του παράκτιου κράτους
στην Α.Ο.Ζ.
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ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
Η κυριαρχία του παράκτιου κράτους επεκτείνεται
πέραν του χερσαίου εδάφους και των εσωτερικών του
υδάτων (λιμνών, ποταμών) σε μια παρακείμενη ζώνη,
την αιγιαλίτιδα ζώνη, στον υπερκείμενο της ζώνης
αυτής εναέριο χώρο καθώς και στο έδαφος και στο
υπέδαφος του βυθού. Περιορίζεται ωστόσο από το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης. Το άρθρο 3 της Συμβάσεως Δικαίου της Θάλασσας 1982 ορίζει: «Κάθε
κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το πλάτος της
αιγιαλίτιδας ζώνης του μέχρι σημείου που δεν υπερβαίνει
12 ναυτικά μίλια, τα οποία μετριούνται από γραμμές
βάσεως καθορισμένες σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση». Ετσι, τα κράτη μπορούν να καθορίζουν το
πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης σε 3, 6, 9, 11, 12 μίλια
αλλά δεν μπορούν να υπερβούν τα 12 μίλια. Το πλάτος
0 έως 12 μίλια έχει κατοχυρωθεί εθιμικώς. Σήμερα, η
συντριπτική πλειονότητα των κρατών έχει αιγιαλίτιδα
ζώνη 12 ναυτικά μίλια. Η Ελλάδα όμως σύμφωνα με
τον νόμο 230/1936 έχει αιγιαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων. Εκταση 6 ναυτικών μιλίων έχουν και η Τουρκία
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο μέχρι τον κόλπο της Αττάλειας (στη Μαύρη Θάλασσα έχει 12 ναυτικά μίλια),
το Ισραήλ και η Μάλτα. Τα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου έχουν 12 ναυτικά μίλια, με εξαίρεση τον Λίβανο
που δεν έχει διευκρινίσει το πλάτος της αιγιαλίτιδας
ζώνης του. Τα κράτη εκείνα που, όπως η Ελλάδα,
έχουν αιγιαλίτιδα ζώνη μικρότερη των 12 ναυτικών
μιλίων δικαιούνται, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο να
την επεκτείνουν στο ανώτατο όριο, στα 12 ναυτικά
μίλια. Η Τουρκία αμφισβητεί το νόμιμο και κυριαρχικό
δικαίωμα της Ελλάδας, με απειλή πολέμου (casus belli),
να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της στο Αιγαίο μέχρι
τα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το Δίκαιο της
Θάλασσας.
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
Κατά τη διατύπωση του άρθρου 76 της Συμβάσεως
ΔΘ 1982, η οποία διαφέρει από τον προγενέστερο
ορισμό του 1958, η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου
κράτους περιλαμβάνει τους θαλάσσιους βυθούς και το
υπέδαφός τους πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη σε όλη
την έκταση της φυσικής προεκτάσεως του χερσαίου
εδάφους αυτού του κράτους, ως την εξωτερική απόκλιση
του υφαλοπλαισίου ή σε έκταση 200 ναυτικά μίλια
από τις γραμμές βάσεως από τις οποίες μετριέται το
πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης, στην περίπτωση που
το υφαλοπλαίσιο δεν φθάνει ως την απόσταση αυτή
των 200 ναυτικών μιλίων. Αλλά αν το υφαλοπλαίσιο
επεκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις
γραμμές βάσεως, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας
θα καθορίζεται είτε μέχρι τα 350 ναυτικά μίλια είτε
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στα 100 ναυτικά μίλια πέραν της ισοβαθούς των 2.500
μέτρων. Προκειμένου να υπάρχει συντονισμός στη χάραξη των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας, η
Σύμβαση θεσπίζει μια Επιτροπή για τα όρια της υφαλοκρηπίδας (Commission on the Limits of the Continental
Shelf), η οποία έχει αρμοδιότητα να εξετάζει κάθε
αίτηση που θα υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε
κράτος που διεκδικεί υφαλοκρηπίδα πέραν των 200
ναυτικών μιλίων. Τα όρια της υφαλοκρηπίδας, τα οποία
καθιερώνονται από το παράκτιο κράτος με βάση τις
εισηγήσεις της Επιτροπής, είναι οριστικά και δεσμευτικά.
Οι σχετικοί χάρτες και πληροφορίες κατατίθενται στο
DOALOS (Διεύθυνση Θαλασσών των Ηνωμένων Εθνών).
Η Τρίτη Συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας
εισήγαγε στη Σύμβαση ΔΘ 1982 ένα πολύπλοκο σύστημα
καθορισμού των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας,
που δεν ανταποκρίνεται σε γεωλογικά ή άλλα επιστημονικά δεδομένα αλλά εκφράζει πολιτικούς συμβιβασμούς, οι οποίοι αποβλέπουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της υφαλοκρηπίδας των κρατών που
έχουν ευεργετηθεί από τη φύση. Αυτό για να επιτευχθεί
συμβιβαστική λύση σε άλλους τομείς του Δικαίου της
Θάλασσας. Υιοθετήθηκαν λοιπόν δύο νέα κριτήρια, ένα
της απόστασης (και όχι πια του βάθους) των 200
μιλίων και ένα γεωλογικό που παραμερίζει το κριτήριο
της εκμετάλλευσης. Δηλαδή, σύμφωνα με τη Σύμβαση
όλα τα παράκτια κράτη, ανεξάρτητα από το πλάτος
της υφαλοκρηπίδας τους με τη γεωλογική έννοια, έχουν
υφαλοκρηπίδα που εκτείνεται σε απόσταση τουλάχιστον
200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως από
όπου μετριέται η αιγιαλίτιδα ζώνη. Σε αυτή την περίπτωση, ο βυθός ταυτίζεται με τον βυθό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.
Η φύση του δικαιώματος υφαλοκρηπίδας
Η δικαιολογητική βάση της νομικής φύσης των δικαιωμάτων του παράκτιου κράτους βρίσκεται στην
απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης της
20ής Φεβρουαρίου 1969 περί της υφαλοκρηπίδας της
Βόρειας Θάλασσας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι «τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους που αφορούν στη
ζώνη της υφαλοκρηπίδας (ζώνη που αποτελεί φυσική
προέκταση του εδάφους του παράκτιου κράτους κάτω
από τη θάλασσα) υπάρχουν ipso facto (αυτομάτως)
και ab initio (εξ υπαρχής), με βάση την αρχή της κυριαρχίας του κράτους σε αυτό το τμήμα του βυθού και
με επέκταση της κυριαρχίας αυτής υπό τη μορφή της
άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων για την εξερεύνηση
του βυθού της θάλασσας και την εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων. Πρόκειται για συμφυές (inherent) δικαίωμα. Δεν είναι καθόλου αναγκαίο για την άσκηση
αυτού του δικαιώματος να εφαρμόζεται κάποια ειδική
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διαδικασία ή να πραγματοποιούνται ειδικές δικαιοπραξίες. Η ύπαρξη αυτού του δικαιώματος μπορεί να πιστοποιηθεί, όπως συμβαίνει σε πολλά κράτη, αλλά δεν
προϋποθέτει οποιαδήποτε συστατική πράξη. Επιπλέον,
το δικαίωμα αυτό δεν εξαρτάται από την αποτελεσματική άσκησή του. Είναι αποκλειστικό (exclusive), με την
έννοια ότι εάν ένα παράκτιο κράτος επιλέγει να μην
εξερευνήσει ή να μην εκμεταλλευθεί τις ζώνες της υφαλοκρηπίδας που του ανήκουν, αυτό αφορά μόνο το
κράτος εκείνο και κανείς δεν μπορεί να προβαίνει στις
ενέργειες αυτές χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του.
Η ένταση Ελλάδας – Τουρκίας σχετικά με την υφαλοκρηπίδα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1973, όταν η
τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίων χορήγησε άδειες
για διεξαγωγή ερευνών επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας
δυτικά των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
Εκτοτε οι επανειλημμένες τουρκικές απόπειρες παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί
της υφαλοκρηπίδας της έχουν αποτελέσει σοβαρότατο
σημείο τριβής στις διμερείς σχέσεις, φέρνοντας τις δύο
χώρες ακόμα και στο χείλος ένοπλης σύγκρουσης (1974,
1976, 1987). Το 1976 η Ελλάδα έφερε το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και παράλληλα προσέφυγε μονομερώς
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία δεν την
ακολούθησε, επικαλούμενη τη μη αναγνώριση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου από αυτήν. Το Δικαστήριο
δεν υπεισήλθε στην ουσία του ζητήματος για τυπικούς
λόγους, λόγω έλλειψης αρμοδιότητας. Οι δύο χώρες
άρχισαν διαπραγματεύσεις για το θέμα της υφαλοκρηπίδας τον Νοέμβριο του 1976, συνυπογράφοντας το
γνωστό ως Πρακτικό της Βέρνης, το οποίο έθετε το
πλαίσιο του διαλόγου. Ο διάλογος όμως τερματίστηκε
άπρακτος το 1981, οπότε εξέπνευσε και το Πρακτικό
της Βέρνης. Τον Μάρτιο του 2002, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ελληνοτουρκικής προσέγγισης που εγκαινιάστηκε το 1999, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια
διαδικασία εμπιστευτικών Διερευνητικών Επαφών, οι
οποίες διεκόπησαν το 2016 με ευθύνη της Τουρκίας.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΑΟΖ)
Η ΑΟΖ εκτείνεται στον θαλάσσιο χώρο που φθάνει
ως 200 ναυτικά μίλια από την ακτή. Αν λάβουμε υπόψη
ότι το μέγιστο πλάτος της αιγιαλίτιδας ζώνης κατά τη
Σύμβαση ΔΘ 1982 είναι 12 ναυτικά μίλια, τότε η
καθαυτό ΑΟΖ είναι 188 ναυτικά μίλια. Γιατί όμως 12
ναυτικά μίλια; Η απάντηση βρίσκεται κυρίως σε πρακτικές εκτιμήσεις: περίπου το 99% της παγκόσμιας
αλιείας πραγματοποιείται σε περιοχή έως 200 ναυτικά
μίλια από τις ακτές. Οι συγγραφείς ερίζουν για τη
νομική φύση της ΑΟΖ, επειδή τα σχετικά κείμενα δεν
είναι σαφή. Φυσικά η ΑΟΖ βρίσκεται έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη. Είναι όμως ανοικτή θάλασσα ή μήπως
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αποτελεί μια τρίτη, εντελώς νέα, θαλάσσια ζώνη που
παρεμβάλλεται ανάμεσα στην αιγιαλίτιδα και την
ανοικτή θάλασσα; Αλλά τότε πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι στην ΑΟΖ τα τρίτα κράτη έχουν τα δικαιώματα
ναυσιπλοΐας, υπερπτήσεως και τοποθέτησης υποβρύχιων καλωδίων και γενικά τα άλλα δικαιώματα που
τους αναγνωρίζονται από το Διεθνές Δίκαιο στην
ανοικτή θάλασσα; Τίθεται επίσης το ερώτημα μήπως
αν αναγνωρίσουμε ότι η ΑΟΖ δεν είναι μέρος της
ανοικτής θάλασσας συντελούμε στην καταστροφή του
καθεστώτος της ανοικτής θάλασσας και στην έξαρση
των ιδιαιτεροτήτων των κυριαρχικών δικαιωμάτων των
παράκτιων κρατών. Η πρόχειρη πραγματιστική απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα είναι πως η ΑΟΖ περιλαμβάνει ένα πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
του παράκτιου και άλλων κρατών που καθορίζονται
με γνώμονα την αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων
αλιείας και προστασίας του εναλίου πλούτου υπέρ
του παράκτιου κράτους, αλλά συγχρόνως πρέπει να
υπάρξει εξισορρόπηση με τα συμφέροντα των διαφόρων
μερών της διεθνούς κοινότητας στην ανοικτή θάλασσα.
Δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην ΑΟΖ
Το παράκτιο κράτος αποκτά ΑΟΖ μόνο αν την
κηρύξει τυπικά και ανακοινώσει στον θεματοφύλακα
της Συμβάσεως 1982 (τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών) την ενέργειά του αυτή. Αντίθετα προς
την υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ δεν αποκτάται ipso iure
(αυτοδικαίως). Στην ΑΟΖ το παράκτιο κράτος έχει δύο
κατηγορίες δικαιωμάτων: 1. Του αναγνωρίζονται κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή λειτουργικά δικαιώματα
της ίδιας ποιοτικής αξίας με εκείνα που έχει και ασκεί
στην υφαλοκρηπίδα, για την έρευνα, την εκμετάλλευση
και τη διατήρηση των φυσικών πόρων της θαλάσσιας
αυτής περιοχής. Τα δικαιώματα αυτά που «αναδύονται»
από την υφαλοκρηπίδα ενοποιούν το καθεστώς του
εδάφους και του υπεδάφους του βυθού με το καθεστώς
των υπερκείμενων υδάτων σε πλάτος 188 ναυτικών
μιλίων πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη, εφόσον αυτή
εξαντλεί το μήκος των 12 ναυτικών μιλίων. Τα δικαιώματα
επεκτείνονται επίσης σε άλλης φύσεως εκμετάλλευση
της ΑΟΖ για οικονομικούς σκοπούς, όπως την παραγωγή
ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους.
Σε ολόκληρο αυτό το κύκλωμα των δραστηριοτήτων
το παράκτιο κράτος έχει «κυριαρχικά δικαιώματα». 2.
Στο παράκτιο κράτος αναγνωρίζεται επίσης δικαιοδοσία
για την τοποθέτηση και χρησιμοποίηση τεχνητών
νησιών και εγκαταστάσεων, για τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση.
Το βασικό χαρακτηριστικό της διαφοράς ανάμεσα
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στα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία στην
ΑΟΖ είναι ότι η Σύμβαση αφήνει πολύ μικρό περιθώριο
για τα τρίτα κράτη να αλιεύουν ή να προβαίνουν στην
εκμετάλλευση της ζώνης αυτής χωρίς τη ρητή συναίνεση
του παράκτιου κράτους. Επιπλέον, οι δικαιοδοσίες του
κράτους αυτού στον τομέα της καταστολής της ρύπανσης καθίστανται ολοένα πιο εκτεταμένες. Με την
κήρυξη ΑΟΖ το παράκτιο κράτος αποκτά στο έδαφος
του βυθού της θάλασσας περισσότερα δικαιώματα
έρευνας και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων από
όσα αναγνώριζε η Σύμβαση του 1958 περί της υφαλοκρηπίδας. Γι’ αυτό άλλωστε γίνεται τώρα λόγος για
υφαλοπλαίσιο (δηλαδή βυθός ως 200 ναυτικά μίλια από
τις ακτές και επέκεινα, σε περίπτωση που υπάρχει
ηπειρωτικό ανύψωμα ως το τέλος του εν λόγω ανυψώματος). Το «επέκεινα» αφορά κυρίως ωκεάνιες θάλασσες
και όχι θάλασσες όπως η Μεσόγειος. Η ΑΟΖ παρασύρει
στο καθεστώς της όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς
που βρίσκονται στο σύνολο του χώρου που καταλαμβάνει
(όλη η θάλασσα από την επιφάνεια ως και τον βυθό).
Αν όμως ένα παράκτιο κράτος, όπως μέχρι πρότινος η
Ελλάδα που ανακηρύσσει τώρα στις περιοχές που οριοθετήθηκαν με την Αίγυπτο και την Ιταλία, δεν έχει
κηρύξει ΑΟΖ, τότε εξακολουθεί να έχει ipso iure (αυτοδικαίως) κυριαρχικά δικαιώματα στο έδαφος και στο
υπέδαφος της υφαλοκρηπίδας και μόνο.
NAVTEX
Το NAVTEX είναι μια διεθνής προσφερόμενη υπηρεσία
που σκοπό έχει τη διασπορά, στα πλοία εν πλω, ναυτιλιακών, μετεωρολογικών και κατεπειγούσης φύσεως
πληροφοριών που αφορούν τις παράκτιες θαλάσσιες
περιοχές. Οι πληροφορίες λαμβάνονται αυτόματα και
εκτυπώνονται απευθείας με τηλετυπικό τρόπο. Το
NAVTEX αναπτύχθηκε για να παρέχει έναν χαμηλού
κόστους, απλό και αυτοματοποιημένο τρόπο λήψης
αυτών των πληροφοριών σε πλοία στη θάλασσα εντός
περίπου 370 χιλιομέτρων (200 ναυτικά μίλια) από την
ακτή. Η ίδρυση του NAVTEX έχει συμφωνηθεί, από
κοινού, από τους διεθνείς οργανισμούς ΙΗΟ (Διεθνής
Υδρογραφικός Οργανισμός) και ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός) και αποτελεί ένα μέρος του Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS), το οποίο αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο του ΙΜΟ. Η υπηρεσία
NAVTEX της Ελλάδας ανήκει στην περιοχή της Μεσογείου
NAVAREA III, συντονιστής της οποίας είναι η ισπανική
Υδρογραφική Υπηρεσία.
ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ
Την καινοφανή θεωρία περί «γκρίζων ζωνών» ανέπτυξαν τούρκοι αξιωματούχοι από τα μέσα της δεκαε-
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τίας του ’90. Η θεωρία αυτή «επανερμηνείας» των διεθνών Συνθηκών συνίσταται στην αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μία σειρά νήσων, νησίδων και
βραχονησίδων στο Αιγαίο. Ειδικότερα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η ελληνική κυριαρχία υφίσταται μόνο σε
εκείνα τα νησιά του Αιγαίου τα οποία αναφέρονται
ονομαστικά στα κείμενα των Συνθηκών με τις οποίες
αυτά τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα.
Το διεθνές νομικό πλαίσιο ωστόσο με το οποίο ρυθμίστηκαν τα θέματα κυριαρχίας στην περιοχή μετά
τους Παγκοσμίους Πολέμους (Συνθήκες Λωζάννης 1923
και Παρισίων 1947) είναι απολύτως σαφές και αδιαμφισβήτητο.
Το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923
προβλέπει την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της
Ανατολικής Μεσογείου, εκτός της Ιμβρου, της Τενέδου
και των Λαγουσών νήσων (Μαυρυών), συγκεκριμένα
στα νησιά Λήμνου, Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου
και Ικαρίας. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της ίδιας Συνθήκης,
η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου για τα νησιά Αστυπάλαια, Ρόδο,
Χάλκη, Κάρπαθο, Κάσο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο,
Πάτμο, Λειψούς, Σύμη, Κω και των εξαρτώμενων από
αυτά νησίδων, ως το Καστελλόριζο. Με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων (10.12.1947) η Ιταλία εκχώρησε
στην Ελλάδα τα παραπάνω νησιά. Επιπλέον, σύμφωνα
με το άρθρο 16 της Συνθήκης της Λωζάννης: «Η Τουρκία
δηλοί ότι παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος
πάσης φύσεως επί των εδαφών ή εν σχέσει προς τα
εδάφη άτινα κείνται πέραν των προβλεπομένων υπό
της παρούσης Συνθήκης ορίων, ως και επί των νήσων,
εκτός εκείνων ων η κυριαρχία έχει αναγνωρισθή αυτή
διά της παρούσης Συνθήκης, της τύχης των εδαφών
και των νήσων τούτων κανονισθείσης ή κανονισθησομένης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Αι διατάξεις του
παρόντος άρθρου δεν θίγουσι τας συνομολογηθείσας ή
συνομολογηθησομένας ιδιαιτέρας συμφωνίας μεταξύ
της Τουρκίας και των ομόρων χωρών λόγω της γειτνιάσεως αυτών».
Βάσει αυτών των νομικών τίτλων, η Ελλάδα ασκεί
νομίμως, αδιαλείπτως, εμπράκτως και με ειρηνικό
τρόπο την κυριαρχία της επί όλων των νήσων, νησίδων
και βραχονησίδων που περιλαμβάνονται στο έδαφός
της χωρίς να έχει υπάρξει καμία αμφισβήτηση από
άλλο κράτος, πλην των αβάσιμων όψιμων αμφισβητήσεων της Τουρκίας. Οι συμφωνίες οριοθετήσεως είναι
απολύτως ισχυρές και δεσμεύουν την Τουρκία, ενώ για
τις περιοχές ως προς τις οποίες δεν υπάρχει συμφωνία
για το θαλάσσιο σύνορο εφαρμόζεται η αρχή της ίσης
απόστασης/μέσης γραμμής βάσει του εθιμικού δικαίου
που ισχύει έναντι όλων.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Βερβερίδου-ΕκμετζήΣοφία,Μόσχος,
Αθανάσιος&Χαράλαμπος
ΕιςμνήμηνΝικολάουΒερβερίδη
ΒερβερίδουΣμαρώ(οικογένεια)
ΕιςμνήμηναδελφούκαιθείουΠασχάληΧριστοδούλου

ΜιχαηλίδουΔέσποινα
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΙωάννηΜιχαηλίδη

€ 50.00

€ 100.00

ΜπάτσαΦωτεινή
ΕιςμνήμηντηςαδελφήςτηςΜαρίκαςΜπάτσα

€ 50.00

€ 50.00
€ 150.00

ΜπιλιμπίνηΕλένη
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΞάνθιππου

€ 50.00

ΓεωργιλάΕιρήνη
ΕιςμνήμηντηςθείαςτηςΒενετίαςΜαδεμπτζόγλου

€ 100.00

ΜποτονάκηΑλεξάνδρα
ΕιςμνήμηντουφίλουΝικολάουΒερβερίδη

€ 50.00

Γεωργοπούλου-ΣπανούΣοφία
ΕιςμνήμηνΝικολάουΒερβερίδη

ΟικογένειαΑποστόλουΤσιακίρη
ΕιςμνήμηνΑποστόλουΦουρνατζόπουλου

€ 50.00

ΟικογένειαΝικολάουΒερβερίδη
Ειςμνήμηντουαγαπημένουσυζύγουκαιπατέρα
ΝικολάουΒερβερίδη

€ 50.00

ΖαφειροπούλουΔώρακαιΤέκνα
€ 100.00
ΕιςμνήμηνσυζύγουκαιπατέραΣταύρουΖαφειρόπουλου
ΙωννίδηςΘωμάς
Ειςμνήμηνγονέων

€ 50.00

ΚαράμπαληςΒασίλειοςκαιΔέσποινα
ΕιςμνήμηνγονέωνΧρήστου&ΜυρσίνηςΚαράμπαλη
&ΚριτήκαιΜυρσίνηςΚριτού

€ 70.00

ΚαρδαμήλαςΆγγελος
ΕιςμνήμηνγονέωνΜανώλη&Βαρβάραςκαιαδελφού
Αντώνη

€ 50.00

ΚατσίκηΦούλη
ΕιςμνήμηνΝικολάουΒερβερίδη

€ 50.00

Σαραφιανού-ΑνδρεάδουΆννα
ΕιςμνήμηντουπατέρατηςΒασίληΣαραφιανού

€ 50.00

ΚατσίκηΦούλη
ΕιςμνήμηνΘανάσηΚορδόκα

€ 50.00

Σαραφιανού-ΓεροντοπούλουΆσπα
ΕιςμνήμηντουπατέρατηςΒασίληΣαραφιανού

€ 59.00

ΛυμποπούλουΕυθυμία
€ 100.00
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΑνασταστίουΛυμπόπουλου

ΠολυχρονίδηςΔημήτριος,ΕλένηκαιΕυγενία
€ 100.00
ΕιςμνήμηντωνγονέωντουςΕυσταθίου&Αικατερίνης
καιτουαδελφούΘεοφάνη
Ρηγοπούλου-ΚαραπαντζοπούλουΣεμίραμις
€ 25.00
ΕιςμνήμηντουαδελφούτηςΚωνσταντίνουΚαραπαντζόπουλου

ΤερζούδηςΑγγελος
ΕιςμνήμηντουφίλουΝικολάουΒερβερίδη

€ 100.00

ΜάκραΛίτσα
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΆγγελου

€ 50.00

ΤοζακίδουΦωτεινή
ΕιςμνήμηνΔημητρίουΡίζου

€ 50.00

ΜασκαλέρηΔανάη
ΕιςμνήμηντουφίλουΝικολάουΒερβερίδη

€ 50.00

ΧριστοδούλουΠασχάλης
EιςμνήμηντηςσυζύγουτουΜαρίας

€ 50.00

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Έφυγε από τη ζωή, στις 10 Οκτωβρίου, ύστερα από σκληρό αγώνα με την επάρατο νόσο,
ο Απόστολος Φουρνατζόπουλος, Πλοίαρχος
του Ε.Ν. και επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας.
Στον εκλιπόντα οφείλουμε την έκδοση του
περιοδικού μας, αφού αυτός υποστήριξε οικονομικά την έκδοση των πρώτων τεσσάρων
τευχών.
Είθε ο Θεός να δώσει την εξ ύψους παρηγορία στην σύζυγό του Σοφία, στα παιδιά του
Ευδοκία και Σταμάτη καθώς και στα εγγόνια
του.
Ευχόμαστε να είναι ελαφρό το χώμα της Αττικής γης που τον σκεπάζει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί φίλοι συνδρομητές, επειδή στο αντίγραφο του λογ/σμού μας
από την Τράπεζα, δεν φαίνεται πάντα η αιτιολογία ή και το όνομα του
καταθέτη, σας παρακαλούμε θερμά να μας αναγγέλετε την κατάθεση
για να μην αναφέρουμε ΑΓΝΩΣΤΟΣ δίπλα στο ποσόν της δωρεάς σας.
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ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Αγγελίδης
Αγγελίδου
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αργυροπούλου-Ταμβακίδου
Ατσάλου-Τσομπανίδου
Βαφειάδου
Βογιατζή
Γιαννούτσος
ΓιαννούτσοςΙωάννηςκαι
Γκολφινοπούλου
Γλυκή
Δαμιανίδης
Διαμαντίδου
Δοξακοπούλου
Δοξακοπούλου-Ντούφα
Δρίζου
Ζωΐου-Παπαδοπούλου
Καβαρατζής
Καραδήμας
Καραλή
Καραμιχάλη-Αλεξιάδου
Καραμπερίδης
Καραμπουναργιώτου-Σουγλή
Κοσμίδου-Κωνσταντινίδου
Κοτσώνη
Κουτρούλα

Άγγελος
Μίνα
Αλεξ/πολη
Αθήνα
Άννα
Στέλλα
Ιωάννα
Αντωνία
Σωκράτης
Μαίρη
Αναστασία
Παρασκευή
Σταύρος
Αναστασία
Ρούλα
Σμαράγδα
Αγγελική
Ιώ
Παύλος
Μιχαήλ
Ευφροσύνη
Θωμαή
Στέργιος
Μαρία
Αναστασία
Δώρα
Ελένη

€ 50.00
€ 40.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 20.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 100.00
€ 30.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 30.00
€ 35.00

Κουτρούλας
Κωφού
Κριτού
Λιανίδης
Λουκματζής
Μανίκα-Πουλουκτσή
Μαρτίνης
Μεσιτίδης
Μηνοπούλου-Τσοτσορού
Μιχαήλ
Μουρούκη
Μουφτόγλου
Μπλέκος
Ντομπρούδης
Παπαδανιήλ
Παπαδόπουλος
Παχουμιάδου
Σάδου
Σκάβδης
Σκαρλακίδου
Σουλακάκης
Σωτηριάδης
Τσακίρη-Καραμιχάλη
Τσικούρα
Τσογκαράκη
Χιώτη

Βασίλειος
Αρχοντούλα
Γεωργία
Ιωάννης
Δημήτριος
Φανή
Γεώργιος
Γεώργιος
Σοφία
Δημήτριος
Κίτσα
Αντωνία
Σεραφείμ
Ευάγγελος
Ειρήνη
Κώστας
Λίτσα
Αναστασία
Γεώργιος
Φωτεινή
Αναστάσιος&Λίτσα
Ευστράτιος
Καίτη
Χρυσούλα
Χρυσούλα
Πολυνίκη

€ 35.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 70.00
€ 50.00
€ 30.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 30.00
€ 250.00
€ 50.00
€ 20.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 20.00

Χρήσιμες συμβουλές από τη Διαιτολόγο Ιατρό Δρ Έφη Αυτιά-Βαλιαντζά
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. Σταματήστε τη ζάχαρη τώρα. Βυθίζει το ανοσοποιητικό σε λήθαργο. Tο ίδιο βέβαια ισχύει και για τα αναψυκτικά αλλά και για τους χυμούς εμπορίου.
2. Ελαττώστε την ημερήσια κατανάλωση θερμίδων σημαντικά. Λιγότερο φαγητό, καλύτερη αντίδραση στη
νόσο.
3. Καταναλώστε δύο φρέσκα ΦΡΟΥΤΑ την ημέρα, άφθονες ωμές σαλάτες σε διάφορα χρώματα, λίγους ωμούς
ανάλατους ξηρούς καρπούς.
4. Σταματήστε για ένα διάστημα τα γαλακτοκομικά, κυρίως το γάλα και το γιαούρτι. Φαίνεται να προάγουν
τις φλεγμονές.
5. Μειώστε το κρέας και αυξήστε το ψάρι. Καταναλώστε
όσο το δυνατόν περισσότερο ωμές τροφές και καταργείστε εντελώς τις τηγανιτές.
6. Όσο και αν ο παππούς σας έλεγε το αντίθετο, το οινόπνευμα καταρρακώνει το ανοσοποιητικό. Μειώστε
το.
7. Αυξήστε το νερό έτσι που κανένας ιός να μη σας βρει
αφυδατωμένους. Κάνει διαφορά.

8. Χρησιμοποιήστε στη διατροφή σας μπαχαρικά όπως
κουρκουμά, τζίντζερ, κανέλα, πιπέρι, μπούκοβο. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό.
9. Μειώστε δραστικά τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες όπως είναι τα λευκά ζυμαρικά, ρύζι, ψωμί. Ναι
στα όσπρια.
10. Φτιάξτε το πρωί ένα κατσαρολάκι με αφέψημα
όπως φασκόμηλο, βαλσαμόχορτο, θυμάρι. Πάρτε το σε
ένα θερμός και καταναλώστε τουλάχιστον τρία ποτήρια
την ημέρα. Είναι αντιβακτηριδιακό, βλεννολυτικό, ανοσοενισχυτικό.
11. Συχνός ηλιασμός για ανάπτυξη της βιταμίνης D,
που είναι εξίσου σημαντική με τη βιταμίνη C για το ανοσοποιητικό σύστημα.
12. Περπάτημα, όχι σε πολυσύχναστα σημεία, άσκηση
κάθε είδους, κίνηση. Όχι καταπόνηση. Σε ένα καταπονημένο εξαντλημένο σώμα εισέρχεται και αναπτύσσεται
γρηγορότερα η όποια ασθένεια.
13. Φροντίδα της καλής διάθεσης και της χαράς. Διανοητική άσκηση. Αντίσταση στον πανικό και στον φόβο.
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Ένα αλησμόνητο ταξίδι με την οτομοτρίς
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
ταν στα χρόνια της νιότης μου. Είχα πάρει την
απογευματινή οτομοτρίς που εκτελούσε τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη-Δράμα. Οι επιβάτες ελάχιστοι.
Εγώ, ένας φαντάρος και μια κοπέλα συντοπίτισσά
μου, που πήγαινε στη Δράμα να επισκεφθεί τους δικούς της. Εμείς οι τρεις και ο μηχανοδηγός με τον
ελεγκτή. Πέντε άτομα όλοι και όλοι.
Μαζευτήκαμε οι επιβάτες στις κοντινές θέσεις.
Ήρθε ο ελεγκτής, έλεγξε τα εισιτήριά μας, τα τρύπησε
με το μηχανάκι του και κάθισε μαζί μας.
Η οτομοτρίς, με χαμηλή ταχύτητα, έμπαινε ήδη
στον σταθμό του Πόταμου. Ο σταθμός έρημος. Το
χωριό άδειο, ακατοίκητο από την εποχή του εμφύλιου.
Ο μηχανοδηγός έστειλε έναν χαιρετισμό με την
κόρνα της οτομοτρίς στον ανύπαρκτο σταθμάρχη.
Επαγγελματικό καθήκον προς τον σταθμό και στον
απόντα συνάδελφό του.
Την απουσία του σταθμάρχη την αναπλήρωναν,
λίγο έξω από τον Πόταμο, οι δύο πύργοι από το
κάστρο του Άβαντα. Γκρεμίδι και αυτό. Οι δύο πύργοι
όμως εκεί. Μου θύμισαν περασμένους χρόνους, με
τους Βυζαντινούς και με τον δικέφαλο αετό εκεί ψηλά
στις επάλξεις των δύο πύργων ακοίμητοι φρουροί,
που έλεγχαν μαζί με τους δύο στρατιωτικούς αγίους
το πέρασμα στο Δερβένι των Αγίων Θεοδώρων.
Πιο εκεί η οτομοτρίς έμπαινε ορμητικά στη γαλαρία.

H

Πόταμος. Τα τρένα δε σταματούν πια εδώ.

Ο μηχανοδηγός άργησε να ανάψει τα φώτα και εμείς
νομίζαμε ότι βουτούσαμε στα σκοτάδια του Άδη μαζί
με τον συντοπίτη μας τον Ορφέα, που κατέβαινε
εκεί να βρει την καλή του, την Ευρυδίκη και να τη
φέρει πίσω στον επάνω κόσμο.
Σύντομα βγαίναμε από τα σκοτάδια της γαλαρίας
στο φως στον επάνω κόσμο, όπως τότε ο Ορφέας
χωρίς την Ευρυδίκη.
Περνώντας από το ιερό προσκύνημα των Αγίων
Θεοδώρων ο οδηγός της οτομοτρίς έστειλε τον χαιρετισμό του με ένα παρατεταμένο κορνάρισμα και ο
ελεγκτής, που ήξερε, σταυροκοπήθηκε και εγώ και η
κοπέλα τον μιμηθήκαμε. Ο στρατιώτης, που πήγαινε
με άδεια στον τόπο του και δεν ήξερε, μας κοίταζε
περίεργα.
Πιο εκεί, οι εγκαταστάσεις από τα μεταλλεία Κιρκά,
με τον εναέριο σιδηρόδρομο. Μου ήρθε στον νου η
γυμνασιακή μας εκδρομή με τον Γεωργούση, που μας
εξηγούσε το πώς και το γιατί, για όλα.
Αυτός ο άνθρωπος δεν έχανε την ευκαιρία να
κάνει ενδιαφέρον μάθημα το κάθε τι και να το κάνει
κτήμα μας.
Πιο πέρα, στην ανηφόρα της Συκορράχης, μνήμες
από μια άλλη εκδρομή, που μας έπιασε ένα μπουρίνι
και μας έκανε μούσκεμα και ήταν ό,τι ευχάριστο μας
έτυχε σ’ εκείνη την εκδρομή.
Όταν είσαι νέος, τα μπουρίνια και οι όποιες περιπέτειες είναι ομορφιές της ζωής.
Σε λίγο τρέχαμε στον κάμπο της Ροδόπης. Από το παράθυρο βλέπαμε τη
μονοτονία του τοπίου. Τα σιτάρια ήταν
ήδη θερισμένα. Το όμορφο του ξανθού
της σιταροκαλαμιάς διέκοπταν εδώ κι
εκεί πράσινα τετράγωνα φυτεμένα με
καλαμποκιές και ηλιοτρόπια, που γύρισαν τον ανθό τους και μας κοίταζαν
πρόσχαρα.
Στον σταθμό της Κομοτηνής σταματήσαμε χωρίς να αποβιβαστεί ή να
επιβιβαστεί κανείς. Η οτομοτρίς ξεκίνησε με μας τους τρεις και τα πρόσωπα
πάλι στο τζάμι.
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Φωτο του 1937, στους Αγίου Θεοδώρους.
Μετά το προσκύνημα μια αναμνηστική φωτογραφία,
περιμένοντας το τρένο.

- Καλωσορίσατε στη μοναξιά μας.
Φώναξε τη γυναίκα του να κατεβεί. Εκείνη
ήρθε και άπλωσε μια υφαντή κουβέρτα κάτω
από τη μεγάλη καρυδιά, στο πλάι του σταθμού,
όπου και καθίσαμε. Μετά ξαναμπήκε και
έφερε ένα σταμνί με νερό. Μαζί έφερε ένα
καρπούζι, τυρί, ελιές, δυο ντομάτες και ένα
καραφάκι ούζο.
Ο σταθμάρχης γέμισε τα ποτηράκια μας.
- Στην υγειά μας, είπε.
- Καλωσορίσατε, πρόσθεσε η γυναίκα του.
Τσουγκρίσαμε τα ποτηράκια μας και γευτήκαμε τα κεράσματά τους. Ο σταθμάρχης
πήρε να κόψει το καρπούζι.
Επάνω στη σκεπή του σταθμού, δίπλα
στην καμινάδα, μια φωλιά πελαργών. Οι γονείς
κάτω στον κάμπο μεριμνούσαν για το καθημερινό
της οικογένειας. Τα δύο πελαργάκια στη φωλιά δοκίμαζαν τις φτερούγες τους και ετοιμάζονταν για το
φθινοπωρινό τους ταξίδι.
Από πάνω μας, μέσα από το φύλλωμα της καρυδιάς,
μια μαμά δεκαοχτούρα μεριμνούσε, λες, για τη μαθηματική κατάρτιση των νεοσσών της με ένα συνεχές
«δεκαοχώ - δεκαοχτώ».
Από τη διπλανή ακακία ο ρέμπελος κούκος την κορόιδευε με τα «κούκου, κούκου» του αποστασιοποιημένος ο ίδιος από τις έγνοιες ανατροφής των παιδιών.
Ο φαντάρος και η κοπέλα απομακρύνθηκαν και
βάδιζαν κατά μήκος της γραμμής. Με το κεφάλι σκυφτό, κάτι δικό τους κουβέντιαζαν.
Εκείνος άρχισε να βαδίζει επάνω στη ράγα. Τον μι-

Ο φαντάρος επιτέλους κατόρθωσε να πιάσει κουβέντα με την κοπέλα. Κάτι της έλεγε κι εκείνη χαμογελούσε.
Εγώ έπιασα κουβέντα με τον ελεγκτή. Ήθελα να
του δείξω ότι κάτι ήξερα από τρένα, καθώς ο πατέρας
μου κάποτε δούλευε στη Γαλλο-Ελληνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων.
Κάποτε, εκεί στη μέση του πουθενά, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης, η οτομοτρίς σταμάτησε. Έσκυψα
στο παράθυρο και διάβασα το όνομα του σταθμού:
ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ.
Ο οδηγός πέρασε την οτομοτρίς στην παράπλευρη
γραμμή, έσβησε τη μηχανή και κατέβηκε. Ο ελεγκτής,
πριν κατεβεί και εκείνος, μας εξήγησε ότι εκεί στον
Πολύσιτο θα γινόταν η διασταύρωση της ταχείας
αμαξοστοιχίας Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης, που μόλις είχε φύγει από
τον σταθμό των Σερρών.
- Σε πόση ώρα θα γίνει; τον ρώτησα.
- Να μη θέλει μια ώρα; μου απάντησε.
Έτσι τον ακολουθήσαμε και εμείς.
Ο σταθμός ήταν στον κάμπο, μακριά
από το χωριό. Στο ισόγειο του ξεμοναχιασμένου κτηρίου ήταν οι υπηρεσίες του σταθμού και στον όροφο η
κατοικία του σταθμάρχη, που καλωσόρισε εγκάρδια τον μηχανοδηγό και
τον ελεγκτή. Του ήταν γνώριμοι. Άπλωσε το χέρι του και σε μένα:
Τοξότες. Το τέλος ή η αρχή της θαυμάσιας διαδρομής.
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μήθηκε και η κοπέλα στη διπλανή. Προς στιγμήν
πήγε να χάσει την ισορροπία της. Ο φαντάρος τής
άπλωσε το χέρι. Έτσι, πιασμένοι χέρι-χέρι, βάδιζαν
σταθερά πια, συζητούσαν και απομακρύνονταν.
- Ξεκινούν το ταξίδι τους, είπε γελαστά ο σταθμάρχης και κοίταξε τη γυναίκα του που χαμήλωσε
τα μάτια.
Πάνω στην ώρα φάνηκε από το βάθος της γραμμής
η αμαξοστοιχία της Θεσσαλονίκης. Πέρασε από
εμπρός μας με την υπεροψία της ταχείας αμαξοστοιχίας τραντάζοντας τον τόπο και χωρίς να κόψει
ταχύτητα.
Με ένα παρατεταμένο σφύριγμα χαιρέτησε τον
σταθμάρχη που είχε σηκωθεί από την παρέα μας και
με το πράσινο σινιάλο του έδειχνε ότι η γραμμή ήταν
ελεύθερη, δική της.
Χαιρετήσαμε και εμείς το φιλόξενο ζευγάρι και
ανεβήκαμε στην οτομοτρίς. Ο οδηγός έβαλε μπρος.

Νέστος. Η ομορφιά του τοπίου έκανε ακόμα και το πολυβόλο,
στολίδι του.
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Ο φαντάρος με την κοπέλα κάθισαν πιο εκεί, δίπλαδίπλα στην ίδια θέση.
Ξεκινήσαμε και με τη σκέψη μας πίσω στο φιλόξενο
Πολύσιτο, γρήγορα φτάσαμε στην Ξάνθη.
Θα μπορούσα να κατεβώ εκεί και να πάρω το λεωφορείο για την Καβάλα, που ήταν ο προορισμός
μου. Ήθελα όμως να διασχίσω και να απολαύσω για
άλλη μια φορά την ομορφιά από τα Τέμπη του Νέστου.
Η οτομοτρίς άφηνε ήδη τους Τοξότες και έμπαινε
στην κοιλάδα του Νέστου. Κατακαλόκαιρο και το
ποτάμι στις ομορφιές του. Τα θεόρατα πλατάνια, οι
αγριόλευκες, οι ιτιές, οι θάμνοι, οι κισσοί και όλη η
άλλη βλάστηση στόλιζαν καταπράσινα τις δύο απόκρημνες όχθες του ποταμού, που κυλούσε ήρεμα
στη φιδωτή κοίτη και δρόσιζε την πλούσια βλάστηση.
Με άπειρα ζικ-ζακ, με περίτεχνους μαιάνδρους,
μια δεξιά μια αριστερά, παρέκαμπτε τις μικρές αμμουδερές συγκεντρώσεις ή τους γυαλιστερούς καλολουσμένους βράχους και άλλοτε πλησίαζε τη μεριά
μας κοντράροντας τη ροή του με την περπατησιά
της οτομοτρίς και άλλοτε απομακρυνόταν ξαφνικά
στην απέναντι όχθη.
Και η οτομοτρίς, ανθρώπινο κατασκεύασμα δίπλα
στο δημιούργημα της φύσης, λες και της ήρθε η
διάθεση για παιχνίδια, έκανε τα δικά της και ακροπατούσε στο χείλος του γκρεμού δίπλα στον ποταμό
ή έπαιζε μαζί του κρυφτό μπαινοβγαίνοντας στις
πάμπολλες γαλαρίες.
Πλήθος νεροπούλια και ερωδιοί και αλκυόνες πετούσαν ανάμεσα στην πλούσια βλάστηση, ενοχλημένα
από την παρουσία μας.
Καλοκαίρι, όμως ένα αχνό σύννεφο συνταξίδευε
μαζί μας και απολάμβανε και αυτό την ομορφιά του
τοπίου. Μερικές αραιές ψιχάλες του, φωτισμένες
από τις απογευματινές ακτίνες του ήλιου, χρύσωσαν
την ατμόσφαιρα και διαμαντοστόλισαν τις φυλλωσιές
στην ακροποταμιά.
Εκστασιασμένος σχεδόν, όρθιος μπροστά στο παράθυρο, απολάμβανα το εξαίσιο θέαμα.
Στο διπλανό παράθυρο απολάμβανε το θέαμα και
ο φαντάρος με την κοπέλα δίπλα του, έχοντας περασμένο το χέρι του στον ώμο της.
Οι φωτογραφίες (εκτός της αναμνηστικής) είναι από το άλμπουμ
«ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ» του Συλλόγου των Φίλων του
Σιδηροδρόμου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ
Γράφει o Γρηγόρης Γεωργίου
α λοιπόν που φθάσαμε να οργανώνουμε και “τιμητική” έκθεση για τον κορονοϊό! Για να ξορκίσουμε
το κακό; Για να δείξουμε, πως δεν τον φοβόμαστε; Για
να τον καλοπιάσουμε; Για να τον ξεγελάσουμε;
Όπως και νάχει, σ’ αυτόν είναι στραμμένη η προσοχή
όλων μας, παράλληλα με τη δυσθυμία που προκαλεί
και η οικονομική κρίση.
Ένας γελοιογράφος, εκτός από τη μάσκα του, το αντισηπτικό του και την κοινωνική απόσταση, που πρέπει
να κρατά από γνωστούς και αγνώστους, έχει ένα ακόμη
εφόδιο σ’ αυτόν τον αγώνα: Το πενάκι του, μοναδικό
όπλο, που βοηθά στη διαχείριση του φόβου, φέρνει χαμόγελο και μηνύματα αισιοδοξίας. Και με αυτό το όπλο
δίνει το δικό του παρόν σ’ αυτή τη μάχη.

Ν

Κι αυτό φάνηκε όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας. Όλες οι διεθνείς διοργανώσεις διαγωνισμών και
εκθέσεων γελοιογραφίας σαν συνεννοημένες και συντονισμένες άλλαξαν τα θέματά τους και κάλεσαν τους γελοιογράφους όλου του κόσμου να εκφράσουν με τα
σκίτσα τους την κοινωνική τους ευαισθησία, τον προβληματισμό τους, αλλά και το χιούμορ τους επάνω σ’
αυτόν τον εφιάλτη που τρομοκρατεί την ανθρωπότητα.
Αυτές τις γελοιογραφίες, που έγιναν μέσα στους μήνες
της καραντίνας και που οι πιο πολλές έχουν ήδη
ταξιδέψει σε έκθέσεις σε άλλα μέρη του κόσμου με θέμα
τον κορονοϊό, πολύ ήθελα να τις μοιρασθώ με τους
φίλους μου...
Και να που η επιθυμία μου αυτή πραγματοποιήθηκε,
χάρη στη φιλική προτροπή του Προέδρου του Ιστορικού
Μουσείου της Αλεξανδρούπολης κ. Νίκου Πινάτζη και

23

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T75

στην ευγενική απόφαση του νέου Δ.Σ. να φιλοξενηθούν αυτά τα έργα με θέμα τον κορονοϊό
στους χώρους του Μουσείου, εν μέση πανδημία,
στα πλαίσια μιας ατομικής έκθεσης γελοιογραφίας.
Η έκθεση διήρκεσε έναν μήνα, από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, και τα μηνύματα των φίλων που την επισκέφθηκαν ήταν
πολύ κολακευτικά.
Προσωπικά θεωρώ πολύ μεγάλη την τιμή της
διοργάνωσης αυτής της έκθεσης και ευχαριστώ
πολύ όλους, συντελεστές και επισκέπτες, ευχόμενος ολόψυχα στο μέλλον το Ιστορικό μας Μουσείο να φιλοξενεί εκθέσεις με πιο ευχάριστα θέματα και με καλλίτερες συνθήκες.
* Και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη: Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης ένα από τα έργα βραβεύθηκε
σε διεθνή διαγωνισμό του Δήμου Κυρήνειας στην
Κύπρο.

Από την επίσκεψη φίλων στην έκθεση
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 1920-2020
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤON ΣΥΝΑΝΘΡΩΠO

Γράφει η Φωτεινή Σκάβδη-Σταθάτου

τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου μας. Η σημαντική
αυτή επέτειος, που συμπίπτει με το Γενέσιον της Θεοτόκου, γιορτάστηκε με αρτοκλασία στον Άγιο Νικόλαο,
Μητροπολιτικό ναό της πόλης μας
Με το τέλος της θείας Λειτουργία, ο Ιερέας, κηρύσσοντας τον πανηγυρικό της γενέθλιας ημέρας της Θεοτόκου, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον ιστορικό Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων, τονίζοντας την επί 100
χρόνια συνεχή και διακριτική κοινωνική προσφορά αλλά
και την έντονη και ποιοτική συμβολή του στον πολιτιστικό τομέα της πόλης μας.
Στη συνέχεια, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας,
συγκεντρώθηκαν σε γνωστό καφέ της παραλίας, τηρουμένων βεβαίως όλων των προβλεπόμενων μέτρων
που έχει επιβάλει στη ζωή μας ο νέος μας δυνάστης, ο
COVID 19 ). Έτσι παρέες από όμορφες και κομψές κυ-

Σ

H τελετή της αρτοκλασίας στον Άγιο Νικόλαο

Εικόνα από την τελετή της αρτοκλασίας με όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας που μας επιβάλλει
η σημερινή κατάσταση (covid-19).

ρίες και αρκετούς κυρίους, χωρισμένες σε εξάδες ανά
τραπεζάκι, κάτω από τη σκιά του Φάρου, τίμησαν τη
σημαντική αυτή επέτειο σε μια όμορφη φιλική ατμόσφαιρα και απόλαυσαν τον καφέ, τα ροφήματα και τα
εδέσματα που προσφέρθηκαν από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Παρακάτω παραθέτουμε σημείωμα της Προέδρου
του Συλλόγου κ. Λένας Σαμαρά-Μαυραγάνη με περιεκτική αναφορά της στην ιστορία της εκατοντάχρονης
πορείας του Συλλόγου μας:
«Η επέτειος των 100 χρόνων του Συλλόγου μας, είναι
μια ευκαιρία για ένα συνοπτικό αλλά και πλούσιο απολογισμό στον οποίο κατά καιρούς συνέβαλαν όλα τα
Διοικητικά Συμβούλια, με τις εξαιρετικά φωτισμένες
Προέδρους που άφησαν το αποτύπωμά τους σαν παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς, αλληλεγγύης και
αφοσίωσης στις ανάγκες των συνανθρώπων μας.
Ο Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης, που είναι ο παλαιότερος Σύλλογος της Θράκης,
ιδρύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1920, χάρη στην πρωτοβουλία ορισμένων δραστήριων και αξιόλογων κυριών
της τότε κοινωνίας και την ηθική στήριξη του Εθνικού
Συμβουλίου Ελληνίδων. Βασικός σκοπός, η ανακούφιση
του ταλαιπωρημένου από τα δεινά του πολέμου πληθυσμού.
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Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του ο Σύλλογος συμπαραστάθηκε στον αγώνα του κράτους
και της Εκκλησίας, προσφέροντας υπηρεσίες αντίστοιχες πάντα με τις μεγάλες ανάγκες που δημιούργησε η Μικρασιατική καταστροφή. Ίδρυσε
συσσίτια, φρόντισε για την ένδυση, τη στέγαση,
και την ιατρική περίθαλψη προσφύγων, απόρων
πολιτών και τραυματιών πολέμου.
Αργότερα, όταν πια η ζωή πήρε τους κανονικούς της ρυθμούς, έστρεψε το βλέμμα και σε άλλες
ανάγκες, όπως η αποκατάσταση και επαγγελματικός προσανατολισμός νέων κοριτσιών.
Ίδρυσε το 1923 τη Στέγη του Εργαζομένου Κοριτσιού σε ιδιόκτητο κτήριο, στην οδό 14ης Μαΐου
(σημερινό Εντευκτήριο του Συλλόγου), όπου διδάΣτιγμιότυπο από το μυστήριο της αρτοκλασίας ... οι μάσκες και
σκονταν κοπτική - ραπτική - κέντημα, υφαντική
οι αποστάσεις, δηλώνουν το κλίμα της εποχής.
και ταπητουργική τέχνη σε νέα κορίτσια της περιοχής, κυρίως προσφυγοπούλες.
Υπό την καθοδήγηση εξαιρετικών εκπαιδευτών δημιΠήρε υπό την προστασία του τους αποφυλακιζόμεουργούνται από μαθήτριες της σχολής υπέροχοι χειρονους για αρκετά χρόνια μέχρι τη δεκαετία του 30, ενποίητοι τάπητες, με θρακιώτικα παραδοσιακά σχέδια,
τάσσοντάς τους σε συσσίτιο, ώσπου να βρουν εργασία
οι οποίοι εκτίθενται επανειλημμένως σε εκθέσεις του
και στέγη.
ΕΟΜΕΧ, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ακόμη και στο εξωτεΤο 1940 με την κήρυξη του πολέμου όλα νεκρώνονται.
ρικό εισπράττοντας άριστες κριτικές. Από τις πωλήσεις
Το 1948, σε μια περίοδο κατά την οποία βιώνει όλη η
των ταπήτων και την εκμίσθωση της σχολής από την
Ελλάδα τα πιο δύσκολα χρόνια του εμφυλίου πολέμου,
Εργατική Εστία αργότερα, δυναμώνει το ταμείο του Συλη δράση του Συλλόγου είναι πλέον Κοινωνική και Εθνική
λόγου και ως εκ τούτου και η δυνατότητα επέκτασης
σε στενή συνεργασία πάντα με την Εκκλησία, τις τοπικές
του φιλανθρωπικού έργου του. Σήμερα το κτήριο της
αρχές και την ενίσχυση από το Υπουργείο Κοινωνικής
ιστορικής, πρώην Ταπητουργικής Σχολής, στεγάζει γνωΠρονοίας. Τα μέλη του συλλόγου συμπορεύονται και
στό Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο και συνεχίζει να αποσυνεργάζονται με τις αδελφές Νοσοκόμες του Ελληνικού
τελεί ένα βασικό έσοδό μας.
Ερυθρού Σταυρού για το κοινό καλό.
Εκτός από τις καθιερωμένες ενισχύσεις αδύναμων οιΣύντομα ο Σύλλογος μέσα από δράσεις, δωρεές, συνκογενειών
και έκτακτων μεμονωμένων περιπτώσεων,
δρομές των μελών και άλλες πρωτοβουλίες κατορθώνει
να αποκτήσει δικούς του πόρους. Έτσι η δραστηριότητά του εντείνεται ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά
την οικονομική ενίσχυση και προς πολύτεκνες οικογένειες γέροντες ασθενείς κ.λπ.
Το 1963-1970 λειτουργεί την Ταπητουργική
Σχολή σε ιδιόκτητο κτήριο στην περιοχή της Καλλιθέας. Είναι μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδος
του Συλλόγου, με αντίστοιχη προσφορά στον κοινωνικό ιστό της πόλης, κατά την οποία δίνει την
ευκαιρία σε νέες του Νομού μας, με δωρεάν φιλοξενία στο οικοτροφείο της σχολής, να μάθουν την
τέχνη της Ταπητουργικής, να έχουν έσοδα σύμφωνα με την απόδοσή τους και συγχρόνως να
αποκτήσουν και βασική μόρφωση, με μαθήματα
μέσης εκπαίδευσης, ξένη γλώσσα, μουσική, κ.ά.
(από καθηγήτριες μέλη του Συλλόγου μας, οι
οποίες προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες
Το Δ.Σ. στο παραλιακό καφέ
τους.).
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Ομάδα μελών μας κατά την ώρα της ευχάριστης συνάθροισης
στην παραλία μας.

δίδεται βαρύτητα στην υποβοήθηση νέων ατόμων που
θέλουν να σπουδάσουν και αδυνατούν για οικονομικούς
λόγους (έξοδα φροντιστηρίων ,υποτροφίες ενοίκια φοιτητών κ.λπ.). Ενισχύονται πολύτεκνες οικογένειες ,καλύπτονται έξοδα γάμου και βαπτίσεων για οικονομικά
αδύναμα ζευγάρια, γίνονται παραπομπές ασθενών παιδιών ή απόρων ενηλίκων σε ιατρικά κέντρα, και συμπαράσταση ηθική και οικονομική σε πολλά έκτακτα περιστατικά ( ατυχήματα , αναπηρίες, ασθένειες κ.λπ).
Με την ανασύνταξη του Συλλόγου μετά την αναγκαστική κάμψη την περίοδο της Δικτατορίας ο Σύλλογος
διευρύνει τους καταστατικούς του στόχους δίνοντας
έμφαση και στον πολιτιστικό τομέα εξ ίσου με τον φιλανθρωπικό. Διευρύνεται σιγά σιγά και το πολιτιστικό
πρόγραμμα του Συλλόγου με σειρά ενημερωτικών διαλέξεων με θέματα που άπτονται της Ελληνικής γλώσσας,
επιστημών, παράδοσης, μουσικών εκδηλώσεων, Εκθέσεων ζωγραφικής και άλλων καλών τεχνών. Καθιερώνονται εκδηλώσεις σε επίπεδο εορτασμού επετείων παγκόσμιων ημερών (μητέρας, γυναίκας, βίας κατά των
γυναικών κ.λπ.). Τιμώνται και βραβεύονται προσωπικότητες που διακρίθηκαν σε διάφορους τομείς, για την
προσφορά τους στον πολιτισμό, στις τέχνες, στις επιστήμες, στη φιλανθρωπία κ.λπ.
Με τα χρόνια το φιλανθρωπικό έργο προσαρμόζεται
στα νέα δεδομένα. Η Οικονομική κρίση και μνημόνια
πλήττουν ανεπανόρθωτα όλο τον ιστό της χώρας και
δημιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες. Ανεργία, διαζύγια,
ενδοοικογενειακή βία, παιδιά σε μονογονεϊκες οικογέ-

νειες, μεταναστευτικό κύμα, ασυνόδευτα νήπια και
πολλά άλλα προβλήματα ζητούν λύσεις. Ο σύλλογος
με όλες του τις δυνάμεις συνεχίζει να αντιμετωπίζει
όλα αυτά, πάντα με πνεύμα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς να παρεκκλίνει στιγμή
από τον σκοπό του.
Δίνει το παρόν ενισχύοντας οικονομικά πολίτες,
θύματα φυσικών φαινομένων σε όλη την επικράτεια.
Ενισχύει οικονομικά, με σεβαστό ποσόν, το Γηροκομείο
Μπαλουκλή, στο οποίο φιλοξενούνται 200 γέροντες.
Συνεισφέρει στη διατήρηση της Ελληνικότητας των
κατοίκων της Ίμβρου, με επίσκεψη και οικονομική ενίσχυση, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ελληνικού σχολείου που ξεκινά τη λειτουργία του (2018).
Σε όλες αυτές τις δράσεις προχωρά παίρνοντας
δύναμη από μέλη, απλούς πολίτες, φίλους του Συλλόγου μας αλλά και την οικονομική στήριξη των επιχειρηματιών της πόλης, οι οποίοι μας ενισχύουν με
αξιόλογα ποσά.
Το τελευταίο πλήγμα του COVID 19 φέρνει ήδη νέο
κύμα φτώχιας και ανασφάλειας, με έκδηλη την αδυναμία των κρατικών δομών παγκοσμίως. Προσπαθούμε
να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων συστρατεύοντας για άλλη μια φορά τις δυνάμεις μας. Μέχρι στιγμής,
από τις αρχές του προβλήματος, καταφέραμε να στηρίξουμε τις δομές του κράτους αλλά και τους απλούς
πολίτες με αγορά και διάθεση υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά, γάντια και μάσκες πολλαπλών χρήσεων).
Όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες τόσο δυναμώνουν η
αγωνία και οι προσπάθειές μας, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον σκοπό μας. Παραμένουμε όρθιοι
για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην εκπλήρωση
του στόχου μας που είναι η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ.
Τελειώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ, με αίσθημα
μεγάλου σεβασμού και ευγνωμοσύνης, σε αυτές τις προικισμένες γυναίκες που ίδρυσαν, συντήρησαν και δυνάμωσαν τον Σύλλογο. Εμπνευσμένες θηλυκές υπάρξεις,
προικισμένες με μητρικά - προστατευτικά ένστικτα,
πνευματικές ανησυχίες, διορατικότητα, με οράματα για
καλύτερο μέλλον και αγωνιστικότητα δημιούργησαν,
έναν αιώνα πριν, αυτό το Άγιο Γυναικείο Σωματείο, που
επί 100 χρόνια παραμένει στον στίβο της συνεχούς αφοσίωσης και προσφοράς στον Κοινωνικό και Πολιτιστικό
τομέα της κοινωνίας μας, διδάσκοντας ήθος και πνευματική καλλιέργεια, χαράζοντας και για τις επόμενες
γενεές δρόμο, γεμάτο από το φως της Αγάπης, της Αλληλεγγύης και της Φιλανθρωπίας. Κλείνοντας τα 100
χρόνια ΖΩΗΣ του Συλλόγου μας, ας ευχηθούμε να
ακολουθήσουν άλλα τόσα γεμάτα από ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ
και ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ προς τον ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ».
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΟΠΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ ΠΟΠ

Γράφει η Νίκη Κελίδη

Το Ελαιόλαδο Μάκρης εξάγεται με αποκλειστικά μηχανικές μεθόδους από καρπούς της γηγενούς
ποικιλίας «Ελιά Μάκρης» του είδους Olea Europea, η οποία καλλιεργείται στην οριοθετημένη ζώνη
Αλεξανδρούπολης από τα δυτικά όρια της Χιλής, Μάκρης, Δικέλλων, Μεσημβρίας, Πλάκας…
Έτσι αρχίζει ο φάκελος με τις προδιαγραφές που κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στην Ευρωπαϊκή
επιτροπή για την αναγνώριση ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
και από τον κ. Πασχάλη Παπαδάκη,
συνταξιούχο γεωπόνο, πρώην επικεφαλή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.
Χρειάστηκαν η διαδικασία κατάρτισης του σχετικού φακέλου στην ΕΕ και
εντατικές προσπάθειες τριών και
πλέον ετών καθώς και η συνδρομή της
Περιφέρειας, του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Μάκρης, καθώς
και ιδιωτών της περιοχής, για να ευοδωθεί η προσπάθεια.
Δηλαδή, ο φορέας της ΕΕ έκρινε μετά
από 3 χρόνια δοκιμών και αποδείξεων
ότι το ελαιόλαδο Μάκρης είναι ένα προϊόν τόσο μοναδικό και ξεχωριστό, που
μπορεί και πρέπει να προστατευθεί και
να ενταχθεί μέσα στα μόλις 20 ΠΟΠ
ελαιόλαδα της Ελλάδας και το μοναδικό ΠΟΠ προϊόν της Θράκης.
Η οικογενειακή επιχείρηση ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΡΓΥΡΗ ΚΕΛΙΔΗ
Α.Ε., μια καθετοποιημένη επιχείρηση με
καλλιέργεια 12.000 ελαιόδενδρων, ελαιοποίηση στο ιδιόκτητο ελαιοτριβείο και
τυποποίηση στο ιδιόκτητο τυποποιητήριο, παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Μάκρης εδώ και 38 χρόνια.
Αναγνωρίζοντας από την αρχή τη
μοναδικότητα αυτού του προϊόντος δηλώνει συμμετοχή στον πρώτο Ελληνικό
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Διαγωνισμό Ελαιολάδου το 2008 και κατακτά με διαφορά την ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΑ διάκριση.
Από εκείνη τη χρονιά ξεκινά έναν πρωταθλητισμό
ποιότητας δηλώνοντας συμμετοχή στους μεγαλύτερους παγκόσμιους διαγωνισμούς συλλέγοντας πάντα
διακρίσεις.
Αυτή τη στιγμή ο ΧΡΥΣΟΣ πλέον ΚΥΚΛΩΠΑΣ μετρά πάνω από 130 παγκόσμιες διακρίσεις και
σκληρή δουλειά, εξάγει το 60% των ποσοτήτων του
σε 24 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Όταν η ποικιλία Μάκρης δεν υπήρχε σε κανέναν
επίσημο κατάλογο, η οικογενειακή επιχείρηση της
Μάκρης χρησιμοποιούσε με πείσμα το όνομα Μάκρη
ως ποικιλία, με αποτέλεσμα να φιγουράρει και να γίνεται αποδεκτό σε Παγκόσμιους διαγωνισμούς, όπως
της Νew York, Ovibeja στην Πορτογαλία, Μario Solinas
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στην Ισπανία, Olivinus στην Αργεντινή ,ARMONIA
στην Ιταλία, TERRA OLIVO στο Ισραήλ, AVPA στη Γαλλία OLIVE JAPAN&JOOP στην Ιαπωνία, KOTINOS &
ATHENA στην Ελλάδα και πάρα πολλούς ακόμη καθώς
και διεθνείς καταλόγους όπως FLOS OLEI, GRAET
TASTE, DER FAINSCHMESKER κ.λπ.
Ο δρόμος δεν είναι εύκολος· τώρα είναι πιο δύσκολος και έχει επιπλέον απαιτήσεις από τους παραγωγούς της Μάκρης. Απέκτησαν ένα παράσημο που
πρέπει να το καρφιτσώσουν με τον τρόπο που πρέπει στο προϊόν τους.
Δεν αρκεί να κάνουν αυτά που ξέρουν, πρέπει να
διαβάσουν τις αυστηρότατες προδιαγραφές που έθεσαν οι υπεύθυνοι και να τις τηρήσουν κατά γράμμα.
Το ελαιοτριβείο ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ως
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ και ως ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ σύμφωνα με
τις προδιαγραφές από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
της AGROCERT μέσω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Επίσης θα κυκλοφορήσει επίσημα τον
Νοέμβριο του 2020 την πρώτη επίσημη
πιστοποιημένη συσκευασία AGES Elaiolado Makris PDO.
Το ελαιόλαδο της Μάκρης ξεκίνησε
στις 10 Αυγούστου 2020 το ταξίδι του
πλέον με ένα επιπλέον εφόδιο στις αποσκευές του και το πόσο μακριά θα ταξιδέψει είναι πλέον στα χέρια των ίδιων
των ελαιοπαραγωγών της περιοχής.
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Α Π Ο Τ Η Ν Ι Σ ΤΟ Ρ Ι Α Τ Η Σ Π ΟΛ Η Σ

Η βελανιδιά και η πόλη
Γράφει o Γιώτης Ιωαννίδης
Η ιερή δρυς
Η βελανιδιά είναι ένα δένδρο ιερό. Σε διαφορετικές
θρησκείες και πολιτισμούς, σε πολλές χώρες και εποχές, το δένδρο αυτό συμβολίζει τη δύναμη, τη θεϊκή
βούληση, την ιερή απόκριση στις ικεσίες των ανθρώπων.
Το δένδρο του Δία, η ιερή δρυς στο μαντείο της Δωδώνης, με το θρόισμα των φύλλων της, μετέφερε τα
θεϊκά μηνύματα στους προσερχόμενους πιστούς. Λειτουργοί της πίστης και μάγοι, στην προχριστιανική
Ευρώπη, οι Δρυίδες, κάτω από τη σκέπη της τελούσαν
τις τελετές τους και έφτιαχναν τα βοτάνια τους.
Βελανιδιές είχαν συνήθως τα ξωκλήσια του Άι
Γιώργη στα υψώματα, σημεία όπου εν πολλοίς προϋπήρξαν ιερά του Θράκα Ιππέα, στη νότια Βαλκανική.
Σ’ ένα τέτοιο ξωκλήσι στον Δορίσκο, το πατρικό
χωριό, κάθε άνοιξη από μικρός αντίκρυζα στο πανηγύρι της άνοιξης, τις γύρω βελανιδιές γεμάτες με κρεμασμένα κουρελάκια στα κλαδιά τους. Παρακλήσεις
είναι, από κοπελιές και πονεμένους, μου απαντούσαν
στις απορίες μου οι γιαγιάδες.
Αναθήματα κάθε είδους σ’ αυτά τα δένδρα, αποτελούσαν τις προσευχές και τις ευχαριστίες που έφερναν
οι προσκυνητές. Όπως οι ικεσίες, γραμμένες σε μεταλλικά φύλλα στους αρχαίους βωμούς αλλά και μάτια, αυτιά, ανθρώπινα μέλη, όμοια μ’ αυτά που πλαισιώνουν εικόνες Αγίων σε κάθε ναό, ειδικά στις

Βελανιδιές στις παρυφές της πόλης

Ο δημοτικός κήπος προπολεμικά

θαυματουργές τους εικόνες.
Ο ανθρώπινος πόνος, η προσευχή, η ελπίδα, όμοια
διατρέχει τις ψυχές των ανθρώπων ανά τους αιώνες,
διαπερνά και μεταπλάθεται σε διάδοχες θρησκείες,
παίρνει οικείες μορφές για να δεχθεί τα αιτήματα των
πασχόντων και των οικείων τους.
Αισθήματα πανανθρώπινα, ανάγκες διαπολιτισμικές. Η βελανιδιά δέχεται σε μία διαχρονία, ακόμη και
στο ίδιο το δένδρο, το άγγιγμα της ανάγκης και της
ελπίδας, τόσο της χριστιανής γυναίκας όσο και της
μουσουλμάνας μάνας.
Σουφικά κονάκια στα Βαλκάνια, ήπιες εκφάνσεις
της ισλαμικής θρησκείας, έχουν βελανιδιές στις αυλές
τους γεμάτες με αποθέσεις αιτημάτων μνημόνευσης και παρακλήσεις στα κλαδιά τους.
Από το κέντρο του Βελιγραδίου και τη Ρούσα στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο στον Έβρο,
έως τη Μαρία μάμα δίπλα στην
Έφεσσο, συναντά κανείς σ’
αυτά τα κρεμασμένα χαρτάκια,
κλωστές και κορδέλες, το κοινό
νήμα που ενώνει το πνεύμα της
ανάγκης των ανθρώπων.
Από την Αρχαία Ελλάδα του
δωδεκάθεου, στο χριστιανικό
Βυζάντιο και τον ισλαμικό κόσμο, μέχρι τις μέρες μας, η αγέρωχη δρυς, η γηραιά, αιωνόβια
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βελανιδιά, δέχεται ανά τους αιώνες τα πρόσφορα ποικίλων εθνών και θρησκειών.
Το αρχικό όνομα της πόλης
Η Αλεξανδρούπολη, στα τέλη του 19ου αιώνα που
δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, υπήρξε μια πολυεθνοτική πόλη. Σιδηρόδρομος και λιμάνι αποτέλεσαν τη γενεσιουργό της αιτία, ενώ το αρχικό της όνομα για μισό περίπου αιώνα
έως το 1920, ήταν Δεδέ Αγάτς.
Είτε ως Ντεντέ Αγάτς, το «Δένδρο του Ντεντέ», ιερομόναχου που πιθανολογείται ότι είχε την κατοικία
του δίπλα σε βελανιδιά, κοντά στο φάρο της παραλίας,
είτε ως «Δάσος της δρυός» κατά μία άλλη εκδοχή για
την ονομασία της, το γεγονός είναι ότι η πόλη κτίσθηκε
και επεκτάθηκε σε μια παράλια έκταση ενός δάσους
από βελανιδιές, που εξακολουθεί να υφίσταται έως
σήμερα στα υψώματα και κυρίως στα στρατόπεδα
που περιβάλλουν την πόλη.
Η μόνη εναπομείνασα στον ιστό της πόλης υπεραιωνόβια βελανιδιά υπάρχει ακόμη στο πάρκο της παραλίας. Φωτογραφίες της επί ένα και πλέον αιώνα,
αποτυπώνουν τη δική της ανάπτυξη, σύμφυτη με τις
αλλαγές στο πρόσωπο της πόλης, που γύρω της σαν
αργό καρουσέλ εκείνη περιστρέφεται και συνεχώς μεταμορφώνεται.
Η αχλή όμως του χρόνου περιβάλλει τις ικασίες ή

Από τη δημιουργία του γλυπτού

τις λίγες μαρτυρίες και μνήμες για τη βελανιδιά και τον
τάφο του Ντεντέ, που υπήρξε κάποτε στην παραλία.
Παρόμοια ξεφτίδια του χρόνου, μεταφέρουν ψιθύρους
για κρεμασμένα πανάκια στα κλαδιά εκείνης της ιερής
βελανιδιάς, που ακόμη και μετά τον θάνατο του ιερομόναχου δερβίση, εξακολουθούσαν για χρόνια να αναρτώνται από πιστούς.
Με το πέρασμα των χρόνων δεν έσβηνε μόνο η ανάμνηση του ιστορικού γεγονότος που έδωσε κατά μία
εκτίμηση το όνομα της πόλης. Χανόταν σιγά-σιγά και
το δάσος από βελανιδιές, η αιτία της δεύτερης πιθανής
εκδοχής για την ονοματοδοσία της. Η μεγένθυση της
αρχικής οθωμανικής πόλης του Δεδέ Αγάτς, μετέτρεπε
βαθμιαία το αραιό δάσος, στον αστικό ιστό της ελληνικής πλέον Αλεξανδρούπολης, όπως μετονομάστηκε
η πόλη με την προσάρτηση της στο ελληνικό κράτος
μετά το 1920.
Στο παλίμψηστο όμως της πόλης, δεν ξεθώριασαν
μόνο τα ίχνη των δένδρων. Και οι μνήμες έσβηναν με
την πάροδο των χρόνων, είτε φυσιολογικά, είτε ακολουθώντας τα νέα πολιτικά και συλλογικά προτάγματα.
Η σύγχρονη πόλη
Η πόλη τις τελευταίες δεκαετίες πολλαπλασίασε
τον πληθυσμό της. Οι νέοι κάτοικοί της δεν είχαν τις
μνήμες και τα βιώματα αυτών που την πρωτοδημιούργησαν. Το Δεδέ Αγάτς ή Δεδεαγάτσιον όπως αναφερόταν στους παλιούς χάρτες, στα χείλη πλέον των
ανθρώπων, περισσότερο με σκωπτική διάθεση προφέρονταν, παρά με τον προσήκοντα σεβασμό στο παρελθόν.
Η χώρα αγωνιούσε να αντικαταστήσει κάθε τοπωνύμιο, ονόματα ανθρώπων, λέξεις της καθομιλουμένης,
που είχαν ρίζα ή αναφορά στο πρότερο παρελθόν, με
αυτά της νέας ελληνικής πραγματικότητας.
Επάλληλα κύματα προσφύγων, μεταναστών, διορισμένων υπαλλήλων, πρώην χωρικών, από κάθε γωνιά του Έβρου, της χώρας αλλά και της ευρύτερης
περιοχής, μπόλιασαν με τη δική τους ικμάδα και μετέφεραν τις δικές τους προγονικές αναφορές, όπως και
τις μνήμες για τους δικούς τους τόπους.
Αντίστροφα πολλοί Αλεξανδρουπολίτες βρέθηκαν
στην Αθήνα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ή του κόσμου.
Γι’ αυτούς και ειδικά τους παλαιότερους, η δική τους
γενέθλια πόλη, μπορεί να έχει περισσότερη συναισθηματική εγγύτητα με το Δεδέ Αγάτς ή την Αλεξανδρούπολη του παρελθόντος, από αυτήν του ενεστώτα χρόνου.
Η πόλη που εξελίχθηκε μέσα στον εικοστό αιώνα,
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ενσωμάτωσε διαφορετικές συλλογικότητες, πλήθος
προσωπικών ιστοριών, με ένα βασικό όμως στόχο να
οικοδομήσει το δύσκολο παρόν κοιτάζοντας προς το
μέλλον.
Σε πρώτο χρόνο δεν υπήρχε η πολυτέλεια της αναδίφησης σε προηγούμενες πλευρές της ύπαρξής της.
Κάποτε όμως έρχεται η ικανή απόσταση του χρόνου
που καθιστά αναγκαία την αναφορά στο παρελθόν.
Και τότε το προσεγγίζεις με την απαραίτητη προσήλωση και αντικειμενικότητα.
Η Αλεξανδρούπολη ήδη έχει διανύσει μία ολόκληρη
πορεία εστίασης στο παρελθόν της, συγκέντρωσης
συλλογών και δημιουργίας σημαντικών μουσείων με
διαφορετικές θεματικές, αναδεικνύοντας ευρύτερα
πλευρές της ιστορίας και του πολιτισμού της.
Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ι. Μητρόπολης, το Εθνογραφικό
Μουσείο Θράκης, όπως και άλλα, συνθέτουν την ιστορική ταυτότητα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, αφηγούνται την ιδιοπροσωπία της, όπως και των
κοινωνικών ομάδων που τη δημιούργησαν.
Μνημεία, ηρώα και προτομές προσωπικοτήτων,
επίσης στήθηκαν σε σημεία της πόλης, αποτίοντας
φόρο τιμής σε γεγονότα και πρωταγωνιστές του παρελθόντος.
Άλλες πλευρές όμως της ύπαρξής της παρέμειναν
στην αφάνεια. Όπως το γεγονός της σύνδεσης του
πρώτου της ονόματος με το δένδρο της βελανιδιάς
και παράλληλα την ανάπτυξή της σε ένα τόπο όπου
το δένδρο αυτό τον χαρακτήριζε.
Ίσως μια τέτοια παρότρυνση γι’ αυτή την πλευρά
του παρελθόντος, ώθησε κι εμένα όταν κλήθηκα από
τη Δημοτική Αρχή το 2009, να προτείνω ένα στοιχείο
αναφοράς ή γλυπτό, στη διαμόρφωση του κυκλικού
κόμβου στο παλιό νοσοκομείο. Σκέψεις και προτάσεις
που αποτελούσαν στοιχεία προηγούμενων μελετών
για τις πλατείες Ελευθερίας και του Φάρου, συζητήθηκαν στην καλλιτεχνική επιτροπή του Δήμου, τελικά
όμως ομόφωνα επικράτησε μία πρόταση για γλυπτό
που να αφορά τη Βελανιδιά.
Το μνημείο για τη βελανιδιά
Η πόλη λοιπόν που αναπτύχθηκε εκτοπίζοντας με
την πάροδο των χρόνων, το βελανιδόδασος από το
παράλιο μέτωπο του Θρακικού πελάγους, ήρθε η ώρα
να τιμήσει αυτή την απώλεια, θυμίζοντας στους νέους
ενοίκους του χώρου, την οφειλή τους στο πολύτιμο
και ιερό αυτό δένδρο. Δεν είναι άλλωστε μόνο οι άνθρωποι άξιοι μνείας. Μέρος είμαστε ενός περιβάλλοντος και οικοσυστήματος, με άλλους εξ ίσου σημαντι-

Το γλυπτό στην αρχική του μορφή

κούς συντελεστές. Έμβια όντα και οι δρύες, με τη δική
τους ύπαρξη και ιστορία, που δυστυχώς εκφεύγει από
τη δική μας ανθρωποκεντρική αντίληψη, η δική τους
συνεισφορά και αξία, αυτή που απολάμβαναν όμως
κάποτε.
Από το συγκεκριμένο σημείο εξάλλου που στήθηκε
η μεταλλική βελανιδιά, αρχίζουν τα υψίπεδα όπου
ακόμη και σήμερα βρίσκονται συστάδες με δρυς, ενώ
αρκετές από αυτές έχουν ηλικία μεγαλύτερη και από
την ίδια την πόλη. Είναι το όριο της ύπαρξης του εκτοπισμένου δάσους, ο κρίκος με την ίδια την πόλη.
Οι κάτοικοί της βέβαια, στη μεγάλη πλειοψηφία
τους, αγνοούν τις πτυχές αυτής της ιστορίας. Είναι
πολύτιμο όμως να τη γνωρίσουν και αυτή την υπόμνηση ή το χρέος, προσπαθεί να επιτελέσει και το
μνημείο αυτό.
Η μελέτη του έγινε ώστε μια σχετικά αφαιρετική
μορφή του δένδρου της βελανιδιάς, να αποτυπώνει
τα βασικά του μορφολογικά χαρακτηριστικά, στο μέγεθος ενός φυσικού δένδρου. Επιλέχθηκε η κατασκευή
του να γίνει από μεταλλικά φύλλα ικανού πάχους, τα
οποία με φυσική οξείδωση θα του προσδώσουν με το
χρόνο το βαθύ καφέ χρώμα που αποκτούν ανάλογα
γλυπτά, και προσιδιάζει με τη γήρανση ενός ζωντανού
οργανισμού και τα χρώματά του.
Η θεμελίωση και η στατική του επάρκεια και αντοχή
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χησε για καιρό στην αρένα των social media.
Σε μία δύο επώνυμες συνεντεύξεις με ανυπόστατες
κατηγορίες και έωλα επιχειρήματα, όπως και σε άλλες
καλοπροαίρετες, προσπάθησα και έδωσα απαντήσεις·
δεν ξέρω όμως αν εισακούστηκα.
Αισθάνθηκα το ίδιο άσχημα εκείνη την περίοδο,
όπως όταν ξεσηκώθηκε θύελλα για δύο ώρες, από καταγγελία στο δημοτικό συμβούλιο, ότι από το σκάμμα
για το συντριβάνι στην πλατεία, έγειρε ο Φάρος!
Βρισκόμουν τότε για επίβλεψη του έργου εκείνου,
που είχαμε μελετήσει, στην παραλία. Δημοτικοί άρχοντες, δημοσιογράφοι και ανησυχούντες πολίτες, πείστηκαν επί τόπου, με στοιχεία και προγενέστερες φωτογραφίες, ότι ο φάρος πάντοτε έγερνε, διότι εξ αρχής
είχε σχεδιαστεί με κλίση για αντιστάθμιση στους ισχυρούς νότιους ανέμους της περιοχής. Παρά ταύτα, η φήμη
αυτή σαν fake news, επανέρχεται στο διαδίκτυο με τη συνήθη λαθρόβια ισχύ της.
Δυστυχώς και το γλυπτό
της βελανιδιάς αντιμετώπισε
την απόρριψη που συνήθως
εκφράζεται στη χώρα μας, για
ο,τιδήποτε καινοφανές. Ειπώθηκε ότι ίσως ήταν καλύτερο
να φυτευτεί μία φυσική βελανιδιά.
Πέρα από τεχνικούς λόγους
για τα υπάρχοντα δίκτυα,
γιατί ένα φυσικό δένδρο, ανάμεσα στα υπόλοιπα παρακείμενα, θα έκανε την αναγκαία
Η μεταλλική βελανιδιά στον κυκλικό κόμβο
υπόμνηση και προβληματισμό
που διεγείρει ένα γλυπτό. Εντέλει ίσως η υποκίνηση
Δυστυχώς τόσο το ενεπίγραφο ποίημα, όσο και το
μιας αντιμαχίας επιτελεί τον επιδιωκόμενο σκοπό, της
ίδιο το γλυπτό, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο
αφύπνισης του ενδιαφέροντος, ακόμη και με απόλυτα
στόχαστρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης μεταξύ
αντικρουόμενες απόψεις.
των δημοτικών αρχόντων.
Τα μεταλλικά φύλλα της βελανιδιάς παρόλα αυτά,
Εκπρόσωποι της οικείας δημοτικής ενότητας, του
πήραν με το χρόνο την πατίνα της σκουριάς που τους
δημοτικού συμβουλίου, αλλά και ο νεοεκλεγής δήμαράρμοζε, γερνώντας κι αυτό το “δένδρο” με των καιρών
χος, καταφέρθηκαν με σφοδρότητα για τα έργα της
τα ίχνη επάνω του.
προηγούμενης αρχής, οπότε και το συγκεκριμένο γλυΌπως τα φυσικά ξαδέλφια του, έτσι και το ομοίωμά
πτό προσέφερε εύκολο στόχο για λαϊκίστικες κορώνες,
τους, αλλά και η πόλη, οι άνθρωποί της, καθώς μπαίψεύδη για το κόστος του, απειλές και προτάσεις για
νουν στην πορεία του χρόνου επιτελούν το ρόλο τους.
την κατεδάφισή του.
Κάποια αφήνουν το στίγμα τους, τα περισσότερα
Εύκολο το ανάθεμα στη χώρα μας, ειδικά όταν συόμως χάνονται.
νοδεύεται από την άγνοια.
Ας αφήσουμε και τη μεταλλική βελανιδιά στη δική
Στους κατήγορους που χρήστηκαν οι ίδιοι δικαστές,
της μοίρα.
ποιά υπεράσπιση εξάλλου θα μπορούσε να ακουστεί;
Αξίζει να δοκιμαστεί κι αυτή από τον χρόνο.
Η κρίση τους απόλυτη και προκατειλημμένη, κυριάρμελετήθηκαν σε συνάρτηση και με τα υποκείμενα δίκτυα και την αναγκαία ασφάλεια, από όλες τις πλευρές.
Ένα ποίημα του ποιητή Τίτου Πατρίκιου επιλέχθηκε
και ο ίδιος προσφέρθηκε να το συντμήσει για την περίσταση, για να στηθεί ως επιγραφή κοντά στο γλυπτό. Το παραθέτω εδώ:
Σαν έπεσε η βελανιδιά
άλλοι κόψανε ένα κλαδί, το μπήξανε στο χώμα
καλώντας για προσκύνημα στο ίδιο δέντρο,
άλλοι θρηνούσαν σ’ ελεγεία
το χαμένο δάσος, τη χαμένη τους ζωή,
..............................................................
άλλοι, μαζί κι εγώ, υποστήριζαν πως όσο υπάρχουν
γη και σπόροι υπάρχει δυνατότητα βαλανιδιάς.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Εργαστήρι φωτογραφίας
Γράφει o Νάσος Ναλμπάντης, Υπεύθυνος Eργαστηρίου Φωτογραφίας
ε συνεργασία με τον φωτογράφο Νάσο Ναλμπάντη διοργανώθηκε για 3η χρονιά το εργαστήρι
φωτογραφίας για ενήλικες και εφήβους με τίτλο:
“Φωτογραφίας Παίδευση”.
Το εργαστήρι απευθυνόταν σε ενήλικες και εφήβους. Τα μαθήματα γίνονταν κάθε Δευτέρα, στον
χώρο του Μουσείου και λειτούργησαν τμήμα προχωρημένων και τμήμα αρχαρίων, τις ώρες 18:0020:00 και 20:00 - 22:00.
Σε αυτό το καλλιτεχνικό εργαστήρι, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να μάθουν τα βασικά μέρη μιας
φωτογραφικής μηχανής καθώς και το χειρισμό της,
τεχνικές φωτογράφισης, είδη φακών και βασικές αρχές ψηφιακής επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες πήραν
μέρος σε φωτογραφίσεις και εξέθεσαν τις φωτογραφίες τους.
Τα μαθήματα είχαν ως στόχο τη σωστή χρήση της
φωτογραφικής μηχανής, την κατανόηση της σύνθεσης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απαραίτητες
για καλλιτεχνικές λήψεις φωτογραφιών μέσα από ένα
ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον.
Το εργαστήρι φωτογραφίας διοργάνωσε τρεις εκθέσεις για να παρουσιάσει τα έργα των μαθητών.

Σ

Πρώτη έκθεση
Οι μαθητές του εργαστηρίου φωτογραφίας “Φωτογραφίας Παίδευση”, στον 1ο κύκλο μαθημάτων,
διδάχτηκαν: την αρχή της φωτογραφίας, την κάμερα
ομπσκιούρα, την ιστορία της φωτογραφίας, τις βασικές αρχές, τα βασικά μέρη και τη λειτουργία μίας
slr αλλά και μίας mirroless φωτογραφικής μηχανής,
την οπτική αντίληψη και τα κύρια στοιχεία μιας επιτυχημένης και ενδιαφέρουσας φωτογραφίας, την επιλογή και την επεξεργασία.
Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Νάσος Ναλμπάντης
ανέφερε πως: «Όσοι το παρακολούθησαν, ξεκίνησαν
το ταξίδι στον άπειρο κόσμο της εικόνας με ένα ολοκληρωμένο βήμα: Σωστό καδράρισμα, σωστή έκθεση
και εστίαση, λιτή επεξεργασία και τέλος το τύπωμα
και η έκθεση...».
Δεύτερη έκθεση: “Τα Πρώτα ΚΛΙΚ”
Οι συμμετέχοντες στον 2ο κύκλο μαθημάτων φέτος διδάχτηκαν τις βασικέςκαι ουσιαστικές αρχές της
σύνθεσης και της οπτικής αντίληψης. Δόθηκε έμφαση
στη λειτουργία μιας φωτογραφικής μηχανής dslr αλλά
και μίας mirroless φωτογραφικής μηχανής. Παρου-
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σιάστηκαν και διερευνήθηκαν τα βασικά στοιχεία μιας
ενδιαφέρουσας φωτογραφίας. Στο τελος η κύρια ενασχόληση αφορούσε τις τεχνικές παραμέτρους της
επεξεργασίας μιας φωτογραφίας με τη χρήση του
λογισμικού Photoshop.
Η έκθεση λειτούργησε από τις 28 Ιουλίου έως τις 8
Αυγούστου στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.
Τρίτη έκθεση
Περιελάμβανε έκθεση φωτογραφίας των συμμετεχόντων του Εργαστηρίου, στον προαύλιο χώρο του

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T75

Εθνολογικού Μουσείου Θράκης.
Λειτούργησε από τις 31/7 έως τις 2/8 και τις ώρες
20:30 - 22:30.
Συμμετείχαν:
Ελένη Γιαννούδη
Μαρία Γκίνη
Γεωργία Γκιοκτσέ
Βασιλική Δήμητσα
Κυριακή Δήμητσα
Ιορδάνης Καραφυλλίδης

Εβίτα Κυριακίδου
Δήμος Μπαλτατζής
Νάσος Ναλμπάντης
Θάνος Ντόλιος
Δημήτρης Χασάπης
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ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ

Η κατάρα της πολύνεκρης ευλογιάς στο κατεχόμενο Διδυμότειχο
Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
Η πανδημία του κορονοϊού, που πλήττει βάναυσα όλες τις χώρες, μας κάνει να θυμηθούμε όλες τις πανδημίες από τους πανάρχαιους χρόνους, που έστειλαν στον θάνατο χιλιάδες συνανθρώπους μας. Μνήμες δραματικές...
Σήμερα θα θυμηθούμε μια επιδημία ευλογιάς στα χρόνια της Κατοχής στο Διδυμότειχο, που άφησε πίσω της 282 νεκρούς.
ναζιστική κατοχή υπήρξε αποτρόπαιη για την
Ελλάδα γενικά και ειδικά για κάθε πόλη της και
χωριό. Είναι γνωστό ότι συνέβησαν «ολοκαυτώματα»
σε πολλές πόλεις και χωριά, εξαιτίας της βαρβαρότητας
των κατακτητών, από την οποία έχασαν τη ζωή τους
πολλοί άνθρωποι, ακόμα και αθώοι και μικρά παιδιά.
Κοντά όμως σε όλα αυτά υπήρξαν και παράλληλες
απώλειες από ποικίλες άλλες αιτίες. Μια τέτοια παράλληλη απώλεια, με πολλούς νεκρούς, στοίχειωσε το
1943 το Διδυμότειχο. Ήταν η φοβερή θανατηφόρα
επιδημία ευλογιάς, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, τα χρόνια εκείνα.
Μέσα από τις προσπάθειες καταπολέμησης αυτής
της τρομερής ασθένειας, αναδείχθηκε η προσωπικότητα,
αποφασιστικότητα, η αφοσίωση στο καθήκον και ο
σεβασμός στον όρκο του Ιπποκράτη, ενός νέου τότε
γιατρού, του Βασίλειου Δημ. Χατζηπουλίδη.
Γεννήθηκε στο Διδυμότειχο το 1912 και σπούδασε
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1938. Στρατεύθηκε και εισήχθη στη Σχολή
Εφέδρων Αξιωματικών, όπου λόγω της ιατρικής του
ιδιότητας, ειδικεύθηκε στον χημικό πόλεμο. Ο πόλεμος
του 1940 τον βρίσκει στην Αλεξανδρούπολη και εν συνεχεία στο μέτωπο κοντά στον Γενικό Αρχίατρο Αργυ-

Η

ρόπουλο. Μπήκε με τα νικηφόρα ελληνικά στρατεύματα
στην Κορυτσά και τοποθετήθηκε σε ένα πρόχειρο νοσοκομείο που στήθηκε σε μια βίλα για τους τραυματίες.
Μετά την κατάρρευση του μετώπου φτάνει στην
Αθήνα και παρουσιάζεται στο Γ’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Διάφοροι οικογενειακοί λόγοι, μεταξύ των οποίων
και ο αδόκητος θάνατος της 16χρονης αδελφής του,
τον αναγκάζουν το 1941 να φύγει για την πατρίδα
του το Διδυμότειχο.
Εκεί ήδη είχε εγκατασταθεί ο νέος νομάρχης Ιωάννης
Φραγκούλης. Οι νομοί της Ξάνθης και της Ροδόπης και
η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, είχαν παραχωρηθεί
από τους Γερμανούς στους Βουλγάρους, ενώ ο υπόλοιπος νομός Έβρου παρέμεινε υπό Γερμανική κατοχή,
με ελληνικές διοικητικές αρχές. Για το λόγο αυτό, έδρα
της νομαρχίας Έβρου, είχε ορισθεί το Διδυμότειχο.
Ο Φραγκούλης (που το 1942 δολοφονήθηκε από
τον ΕΛΑΣ) έκανε γενικό προσκλητήριο σε όσους επιστήμονες μπορούν να τον βοηθήσουν για να στηριχθεί
ο νομός στις δύσκολες εκείνες συγκυρίες.
Πρώτα ήταν η επιδημία της λοιμώδους
μηνιγγίτιδας

Στο κέντρο ο γιατρός Βασίλειος Χατζηπουλίδης.
Αριστερά στη φωτογραφία η μετέπειτα σύζυγός του Μαρίκα,
το γένος Γρηγορίου.

Ο Βασίλειος Χατζηπουλίδης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, παρουσιάσθηκε στον Φραγκούλη, ο οποίος τον
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δέχθηκε και άρχισε να του αναθέτει υγειονομικές αποστολές, κυρίως στα γύρω χωριά. Ο νεαρός γιατρός
επισκέπτονταν ασθενείς και τους θεράπευε. Επειδή
δεν υπήρχαν συγκοινωνίες και αυτοκίνητα, χρησιμοποιούσε το άλογο της οικογένειάς του.
Μεγάλη δοκιμασία ήταν η επιδημία λοιμώδους επιδημικής μηνιγγίτιδας τον χειμώνα του 1941 στο χωριό
Καρωτή, περίπου 8 χιλιόμετρα από το Διδυμότειχο,
όπου σημειώθηκαν 45-50 κρούσματα με αρκετούς θανάτους. Ο Χατζηπουλίδης πήγαινε έφιππος σχεδόν
κάθε μέρα παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιδημίας
και κάνοντας οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις με αντιμηνιγγιτικό ορό, γιατί δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα τα
αντιβιοτικά και στα φαρμακεία δεν εύρισκες ούτε σουλφαμίδες! Η επιδημία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς… Ο
Χατζηπουλίδης απέκτησε αυτοπεποίθηση και εμπειρία.
Ο ίδιος, για την περίπτωση αυτή, για να δώσει το μέγεθος του κινδύνου, υπενθύμιζε ότι ο Γάλλος γιατρός
και συγγραφέας Colloet, είχε περιγράψει παρόμοια
επιδημία κάποτε στο Παρίσι, που τη χαρακτήριζε μεγάλη, γιατί είχε περίπου 300 κρούσματα. Αν συγκρίνουμε –έλεγε– την αναλογία του πληθυσμού της γαλλικής
πρωτεύουσας με τους 1200-1500 κατοίκους της Καρωτής με τα 45-50 κρούσματα, καταλαβαίνουμε πόσο
επικίνδυνη και πόσο πραγματικά μεγάλη ήταν η επιδημία, στο χωριό αυτό.
Ο θάνατος που λεγόταν «ευλογία»!
Η δραστηριότητα του γιατρού Χατζηπουλίδη ήταν
συνεχής και ασταμάτητη. Η έλλειψη φαρμάκων, οι
πρωτόγονες υγειονομικές δομές, η κατοχή, δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα.
Ξαφνικά τον Ιούλιο του 1943 ξέσπασε μεγάλη επιδημία ευλογιάς. Η μόλυνση στο Διδυμότειχο ήρθε από
λαθρέμπορους ψαράδες, που είχαν πάρε- δώσε με
την Τουρκία. Τα κρούσματα στην Τουρκία ήταν πολλά.
Η γερμανική πρεσβεία ειδοποίησε τις στρατιωτικές
αρχές στην Ελλάδα ότι υπάρχουν 840 κρούσματα στην
Ανατολική Θράκη, ακόμα και μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αδριανούπολη.
Βλέποντας την ευλογιά να θεριεύει, οι Γερμανοί διέταξαν να φτάσει στο Διδυμότειχο, ο ειδικός επιδημιολόγος υφηγητής του Πανεπιστημίου της Λειψίας ταγματάρχης δρ. Σμιτ. Ο Χατζηπουλίδης ως νομίατρος
Έβρου βρέθηκε στην ανάγκη να πάρει σκληρά αλλά
αναγκαία μέτρα περιστολής της νόσου, προκαλώντας
ακόμα και αντιπάθειες μεταξύ των συμπολιτών του.

Οι σκηνές με τους μολυσμένους από ευλογιά

του Διδυμοτείχου) και η απαγόρευση της κυκλοφορίας
τους μέσα στην πόλη.
• Να μπούνε σε καραντίνα τα μέλη της οικογένειας
των μολυνθέντων, σε ειδικό κτίριο, όπου θα είχαν συσσίτιο.
• Οι ασθενήσαντες απομονώθηκαν και συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες σκηνές στην περιοχή της Ζωαγοράς.
• Με τη συμπαράσταση και του δρ. Σμιτ, που φοβόταν την εξάπλωση της νόσου και στα γερμανικά
στρατεύματα, δημιουργήθηκε ένα νοσοκομείο γι’ αυτούς
τους δυστυχείς στο μειονοτικό σχολείο, στη γωνία των
οδών Ρήγα Φεραίου και Βασιλέως Γεωργίου, το κτήριο
του οποίου επιτάχθηκε για τον σκοπό αυτό. Ήταν
κτήριο σχετικά απομονωμένο, γιατί είχε ευρύ περίγυρο
και υψηλή μάνδρα, που παρείχε ασφάλεια για τυχόν
αποδράσεις.
Απέναντι από το μειονοτικό σχολείο υπήρχε μουσουλμανικό νεκροταφείο. Στις παρυφές του οι Γερμανοί
είχαν σκάψει λάκκους γεμάτους με σβησμένη ασβέστη,
όπως άκουγα εγώ τους παλαιοτέρους να αφηγούνται
και εκεί μέσα έριχναν τους νεκρούς για λόγους απολύμανσης. Η απόλυτη φρίκη…
Επειδή υπήρξαν κάποια κρούσματα και στην Ορεστιάδα, επιτάχθηκε το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου,
και απομονώθηκαν οι μολυνθέντες, γιατί η μεταδοτι-

Τα πρώτα μέτρα που πάρθηκαν ήταν:
• Να αποκλεισθεί με αγκαθωτό συρματόπλεγμα η
γειτονιά των αθίγγανων (κατσίβελοι στην ντοπιολαλιά

Το μειονοτικό σχολείο Διδυμοτείχου, που έγινε νοσοκομείο
ευλογιώντων, σε φωτογραφία εποχής.
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Οι σκηνές της σωτηρίας...

κότητα της ευλογιάς ήταν τρομερή και έπρεπε πάση
θυσία να αναχαιτισθεί.
Επιπλέον, ο κατεχόμενος νομός Έβρου κηρύχθηκε
σε διεθνή απομόνωση και διαιρέθηκε στα δύο. Η διαχωριστική γραμμή τοποθετήθηκε μεταξύ Σουφλίου και
του χωριού Μάνδρα, σε μια τοποθεσία γνωστή με την
ονομασία Κιόϊ Ντερέ. Εκεί υπήρχε αυστηρός υγειονομικός
έλεγχος για τα προστατευθεί το νότιο κομμάτι του νομού. Ουσιαστικά είχε στηθεί ένα λοιμοκαθαρτήριο και
τοποθέτησαν σκοπούς σε όλη τη διαχωριστική γραμμή
ώστε να μη μπορεί να περάσει κανένας. Έτσι όποιος
ήθελε να περάσει στο νότιο τμήμα ή να μετακινηθεί
για την άλλη Ελλάδα, έπρεπε υποχρεωτικά να παραμείνει στο Λοιμοκαθαρτήριο για 15 μέρες, για έλεγχο.
Πράγματι δεν εξαπλώθηκε η νόσος. Μόνο ένα περιστατικό ευλογιάς σημειώθηκε στο χωριό Τυχερό, μεταξύ
Σουφλίου και Φερών.
Εμβόλια και στους αντάρτες στο βουνό!
Παράλληλα με τα μέτρα μέσα στην πόλη, άρχισε ο
γενικός εμβολιασμός του πληθυσμού με κατάλληλα εμβόλια, δηλαδή ο γνωστός σε όλους μας δαμαλισμός.
Για την επιτυχία του δαμαλισμού, ζητήθηκε από τον
Χατζηπουλίδη από τη Διεύθυνση Υγιεινής Βορείου Ελλάδος και στάλθηκαν στο Διδυμότειχο τέσσερις γιατροί.
Βοήθεια στους εμβολιασμούς παρείχαν και άλλοι γιατροί

του Διδυμοτείχου, όπως οι Μενέλαος Μαργαριτίδης,
Δημ. Τασμαλής, Παπαπαναγιώτου, Ιωάννης Πουλιάδης
και Π. Κουρτούνας.
Ο Χατζηπουλίδης, ανησυχώντας πραγματικά, δεν
παρέλειψε να αφαιρεί δόσεις εμβολίων και να τις
στέλνει κρυφά και με κίνδυνο της ζωής του στους αντάρτες, της Εθνικής Αντίστασης, που βρίσκονταν στα
γύρω βουνά. Κρούσμα ευλογιάς μεταξύ των ανταρτών,
δεν αναφέρθηκε. Βλέποντας ότι τα μέτρα εφαρμόζονταν
και άρχισαν να αποδίδουν, και αντιμετωπίζοντας την
κατακραυγή των συμπολιτών του για την αυστηρότητα
των μέτρων, υπέβαλε δύο φορές παραίτηση από τη
θέση του νομίατρου. Το υπουργείο Υγείας δεν την
έκανε αποδεκτή και του ζήτησε να παραμείνει στη
θέση του.
Ο αγώνας κατά της επιδημίας της ευλογιάς κράτησε
σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή έως τις αρχές του καλοκαιριού
του 1944. Σ’ αυτόν τον εφιαλτικό χρόνο σημειώθηκαν
στο Διδυμότειχο 1.250 φανερά κρούσματα, γιατί υπήρχαν και κρούσματα που δεν δηλώθηκαν, για να μην
μπουν οι μολυνθέντες σε καραντίνα, καθώς και 282
θάνατοι!
Είναι και αυτή μια άγνωστη εποποιία, που καταγράφηκε στην πόλη του Διδυμοτείχου στα μαύρα
χρόνια της Κατοχής.
Ένας άλλος που έζησε στο Διδυμότειχο τα χρόνια
της Κατοχής ο αείμνηστος Αλεξανδρουπολίτης δημοσιογράφος Στρατής Τσιρταβής, στις αναμνήσεις του
για την επιδημία ευλογιάς, είχε γράψει: «Μαυροφόρεσαν
οικογένειες, ταλαιπώρησε κόσμο και κοσμάκη, χτύπησαν
πίσω οι σοδειές και το εμπόριο και, όταν πια πείστηκαν
οι Αρχές και ιδίως οι Γερμανοί ότι η επιδημία κάλμαρε
και ότι πέρασε ο κίνδυνος, τότε μόνο άρχισαν σταδιακά
να χαλαρώνουν τα μέτρα και η ζωή να παίρνει τον κανονικό της ρυθμό. Έναν ρυθμό που προετοίμαζε τον
κόσμο για τη λευτεριά και την ειρήνη».
Και πράγματι η λευτεριά δεν άργησε να έρθει. Το
Διδυμότειχο απελευθερώθηκε στις 29 Αυγούστου 1944…
Και από την ευλογιά και από τον ναζισμό.
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Το λι μ α ν ά κ ι
λοι μας έχουμε δει εκείνη τη θαυμάσια φωτογραφία
με το μικρό λιμανάκι της Αλεξανδρούπολης, με τα
ιστιοφόρα να συνωστίζονται μέσα σε αυτό με αναπεπταμένα τα πανιά
Το παράξενο του φαινομένου με τα ανοιχτά πανιά
μέσα στο λιμανάκι μάς το εξήγησε ο Γιώργος Παναγιώτου,
σε μία διάλεξη που έκανε εδώ στην Αθήνα, για εμάς.
Ο λόγος ήταν για να στεγνώσουν τα πανιά μετά από
βροχή, γιατί καθώς ήταν από βαμβάκι κινδύνευαν να
μουχλιάσουν και να σαπίσουν. Ένας τρόπος προφύλαξής
τους ήταν το έγκαιρο στέγνωμά τους. Ένας άλλος ήταν
το πέρασμά τους με λάδια και ρητίνες. Με τον ίδιο
τρόπο γινόταν και η αδιαβροχοποίηση των μουσαμάδων.
Τότε, με βαλβακερά νήματα κατασκευάζονταν και
τα δίχτυα. Έτσι έβλεπες, καθημερινά, τους παράκτιους
ψαράδες και τους γαριδάδες, κάτω από τον Φάρο, να
έχουν τις βάρκες τους μισοτραβηγμένες στην ακτή και
να μπαλώνουν τα δίχτυα τους με εκεινη την παράξενη
σαΐτα και με τη συνδρομή του μεγάλου δακτύλου του
ξυπόλητου ποδιού τους, που βοηθούσε στο να είναι το
δίχτυ τεντωμένο. Μετά τα στέγνωναν απλωμένα σε
σειρές επάνω στα κουπιά, τα μπηγμένα μέσα στην
άμμο..
Συχνά το μερεμέτισμα στα δίχτυα το έκαναν οι γυναίκες τους, εκεί δίπλα στις βάρκες, μαμουκωμένες με
τις μαντήλες τους, κάτω από τον ήλιο και με ένα μακρυμάνικο πουκάμισο μέχρι κάτω στους καρπούς, να
τις προφυλάξει τα χέρια. Αυτές σταυροπόδι στο μερεμέτισμα και ο άνδρας τους, γυρτός στο πλευρό, να
κλέβει λίγον ύπνο, ύστερα από το νυχτερινό μεροκάματο
στη θάλασσα.
Το μικρό λιμανάκι της Αλεξανδρούπολης, με τα μικρά
ή μεγάλα ξύλινα πλεούμενα, εκεί μπροστά στα βαγόνια
του τρένου και τις αποθήκες του Τελωνείου, ήταν μιά
ξεχωριστή πινελιά στην όμορφή μας πόλη.

O

Τα πλοία αρόδο περιμένουν τις μαούνες (φωτ. Γ.Α. Παναγιώτου)

Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Ένα λιμανάκι μιά σταλιά ποτέ δεν πόδισε, ποτέ δεν
έδεσε σε αυτό βαπόρι. Στην εποχή των δικών μου παιδικών χρόνων μπαινόβγαιναν σ’ αυτό μόνον τα ξύλινα
πλεούμενα, βάρκες, καΐκια, γκαζολίνες, μοτόρια. Ένα
βαπόρι δε θα μπορούσε να μπει, να μανουβράρει και
να δέσει μέσα στη μικρή λεκάνη του.
Οι γκαζολίνες έβγαιναν καμαρωτές και ευκίνητες
από τη στενή μπασιά του λιμανιού πετώντας από τις
τζιμινιέρες, σαν ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια, τα δαχτυλιδια τους.
Τα μικρότερα πλεούμενα, συναγωνίζονταν τα μεγαλύτερά τους ντιζελοκίνητα με τη χάρη που τους έδινε
το ολάνοιχτο λατίνι τους, λευκό κοντράρισμα στο γαλανό
της θάλασσας, ιδιαίτερα τα απογεύματα, όταν έφευγαν
κοπαδιαστά τα γαριδάδικα για τις εκβολές του Έβρου.
Όταν έφτασε ο σιδηρόδρομος στη θάλασσα, δημιουργήθηκε η ανάγκη της συνεργασίας του με τις θαλασσινές συγκοινωνίες, για τις απαιτήσεις του εμπορίου.
Τα καράβια όμως θέλουν λιμάνι και λιμάνι δεν υπήρχε
στην περιοχή που κατ’ ευφημισμόν ονομαζόταν όρμος
του Δεδέαγατς. Ο υπάρχων μικρός κόρφος για τις ψαρόβαρκες δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί λιμάνι και τα
καράβια είχαν απαιτήσεις σημαντικών λιμενικών εγκαταστάσεων.
Τις απαιτήσεις στη στεριά, τις κάλυψε, κατά μεγάλο
μέρος, ο σιδηρόδρομος. Στη θάλασσα όμως;
Παράλληλα με τη δυσκολία της κατασκευής των λιμενικών, υπήρχε και η αντίδραση της Οθωμανικής Κυβέρνησης. Με την πίεση των κατασκευαστών του σιδηροδρόμου, Γάλλων και Αυστριακών, η αντίδραση των
Οθωμανών κάμπτεται. Ως προς τη δυσκολία της κατασκευής κανονικού λιμανιού βρίσκεται η λύση να κατασκευαστούν σιδερένιες εξέδρες που ξεκινούσαν από
την ακτή και προχωρούσαν σε ικανό βάθος και μήκος
μέσα στη θάλασσα, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση
σε αυτές των φορτηγίδων. Έτσι κατασκευάζονται έξι
εξέδρες και μάλιστα με σιδηροδρομικές σιδηροτροχιές.
Τώρα τα εμπορικά πλοία αράζουν αρόδο, ανοιχτά από
την ακτή και ξεφορτώνονται ή φορτώνονται με τις μαούνες (φορτηγίδες) και από εκεί στα τρένα ή στις
λιμενικές αποθήκες. Αλλά οι μαούνες ήταν εκτεθειμένες
στους ισχυρούς νοτιάδες που κατά καιρούς δέρνουν
τις ακτές, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες και
έπρεπε να βρεθεί τρόπος να προφυλαχτούν. Για αυτό
και κατασκευάστηκε το μικρό λιμανάκι, που ήταν το
καταφύγιό τους. Την ίδια εποχή κατασκευάστηκε και ο
Φάρος.
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Το κρηπίδωμα του μικρού λιμανιού μπροστά στις
αποθήκες, χρησίμευε στην φορτοεκφόρτωση των φορτηγίδων, από και προς τις αποθήκες και τα βαγόνια
του σιδηρόδρομου. Ο υπόλοιπος χώρος της λεκάνης
του ήταν για το κούρνιασμα των φορτηγίδων, όταν η
θάλασσα αγρίευε.
Οι παλιές φωτογραφίες του μικρού λιμανιού με το
δάσος των καταρτιών των φορτηγίδων ή τα αναπεπταμένα πανιά τους, είναι από αυτές τις περιπτώσεις.
Η μετακίνηση των φορτηγίδων προς τα καράβια γινόταν με μεγάλα κουπιά, ή με ένα μεγάλο τριγωνικό
πανί, ένα λατίνι, αρκετό για να καλυφθεί η απόσταση
μέχρι τα πλοία. Για μεγάλα ταξίδια στην ανοιχτή
θάλασσα, το λατίνι δεν επαρκούσε και γι’ αυτό τα
ιστιοφόρα είχαν άλλη διάταξη ιστίων.
Με την ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία των όποιων λιμενικών στον
όρμο του Δεδέαγατς, έδεναν τρία και τέσσερα εμπορικά
πλοία τη φορά και οι φορτηγίδες πήγαιναν κι έρχονταν
και φόρτωναν ή ξεφόρτωναν εμπορεύματα, από και
προς την ενδοχώρα. Η κίνηση στο λιμάνι ήταν πρωτόγνωρη για την πόλη, που άκμαζε και άλλαζε όψη, με
ταχύτατους ρυθμούς.
Η εξυπηρετούμενη τοπική ή ευρύτερη ενδοχώρα,
ήταν περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της
Αυστροουγγαρίας. Καθώς οι σχέσεις των δύο αυτοκρατοριών ήταν φιλικές, η εμπορική κίνηση των αγαθών
ήταν απρόσκοπτη.
Με τους πολέμους ,στις αρχές του εικοστού αιώνα,
οι δύο αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και δημιουργήθηκαν
πλήθος από μικρά εθνικά κράτη με άπειρες μειονότητες
μέσα σε αυτά. Με τον εθνικισμό στο αποκορύφωμά
του, οι σχέσεις μεταξύ των κρατών, στις περισσότερες
περιπτώσεις, ήταν εχθρικές και το καθένα πίστευε ότι,
περιοχές που εντάχθηκαν σε άλλο κράτος, ήταν δικές
του και ο αλυτρωτισμός έγινε κυρίαρχη ιδέα, στο καθένα
από αυτά.
Με τη νέα κατάσταση στην Ευρώπη και ιδιαίτερα
στη Βαλκανική, η ανάπτυξη του Δεδέαγατς σταματά.
Αγγλικά και Γαλλικά πολεμικά πλοία έρχονταν ανοιχτά
της πόλης, και από εκεί, που κάποτε αγκυροβολούσαν
τα εμπορικά, κανονιοβολούσαν όλη την παράλια ζώνη
της πόλης και κατέστρεφαν τις σιδηροδρομικές και λιμενικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των άλλων και τον μύλο
του Πρωτόπαπα.
Το γεγονός του κανονιοβολισμού της πόλης δείχνει
και μιά άλλη πραγματικότητα. Ήταν τόσο σημαντική η
ανάπτυξή της μικρής πολίχνης και ο ρόλος της για την
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ώστε να θεωρηθεί
από τα επιτελεία των Συμμάχων στρατηγικός στόχος
και να βομβαρδιστεί.
Με τα πράγματα να έχουν πλέον έτσι, όλο το προηγούμενο ξεκίνημα της πόλης θεωρείται οριστικά πα-
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Μετά από βροχή
Τα πανιά αναπεπταμένα για στέγνωμα (φωτ. Γ.Α. Παναγιώτου)

ρελθόν, Ο σιδηρόδρομος, που έφτανε μέχρι τις μεγάλες
πρωτεύουσες της Ευρώπης, τώρα φτάνει μέχρι τη Νέα
Ορεστιάδα.
Οι Ανατολικοί Σιδηρόδρομοι και το Οριάν Εξπρές,
που ενέπνευσε τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο,
και ήταν όνειρο ζωής των τότε μεγιστάνων τώρα είναι
ο προαστιακός... του ‘Εβρου.
Τα πλοία έπαψαν να προσορμίζονται αρόδο, μπροστά
στην πόλη και μόνον λίγα καΐκια αγκυροβολούν στο λιμανάκι, άδειο πια από τις φορτηγίδες. Το δάσος των
καταρτιών τους χάθηκε. Με τα λίγα μικρά πλεούμενα,
δεμένα στις δέστρες τους, το μικρό λιμανάκι έχασε τον
εμπορικό του ρόλο και έγινε αντικείμενο ειδυλλιακών
φωτογραφήσεων.

Σύγχρονη ειδυλλιακή φωτογραφία (φωτ. Βασιλική Δήμητσα)
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ΑΝΑ
Ο ΜΦ Α
Ν ΡΗΟΣΣ Ε Ι Σ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
Ρώτησα τον Χαρδαλιά “Πού να κάνω Πασχαλιά”
και μου λέει: “Μείνε σπίτι γιατί έξω έχει γρίπη”.
Αυτός είναι ο ακατάβλητος ”Έλληνας”· με τραγούδι
(όχι ειρωνικό) αντιμετωπίζει ψυχολογικά τον κυριολεκτικά ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ πόλεμο με έναν θανατηφόρο,
διεισδυτικό παντού και ακατανίκητο ΕΧΘΡΟ, που
είναι ΑΟΡΑΤΟΣ και η απροετοίμαστη για κάτι τέτοιο
ανθρωπότητα δεν έχει τα κατάλληλα, για την περίπτωσή του, αμυντικά κυρίως όπλα.
Οι επιστημονικά πλήρεις και χρονικά εκτεταμένες
καθημερινές, πανεπιστημιακής μορφής διδασκαλίες
περί κορωνοϊού, όταν ολοκληρώνονται, δεν αφήνουν
στον μέσο τηλεθεατή παρά ελάχιστες καταληπτές
και συχνά μπερδεμένες ή αλληλοκαταργούμενες πληροφορίες.
Αυτές τις πληροφορίες - γνώσεις πρακτικοποιούν
οι πολιτοπροστατευτικές απαγορεύσεις, επιβολές
και συστάσεις στις οποίες ο Έλληνας δεν θα πειθαρχούσε αν δεν αντιλαμβανόταν εγκαίρως τον κίνδυνο.
αποδεχόμενος ακόμη, όχι χωρίς στενοχώρια
βέβαια, και την αντικατάσταση της “χειραψίας” με την “αγκωναψία” που αναπόφευκτα παραπέμπει στην όμοια
παιδική μας χειρονομία που συνοδευόταν από το αρνητικό επιφώνημα “πριτς”.
Γιά την απάλυνση της στεναχώριας αυτής, αρκετοί πειστικώτατοι
κατά τα άλλα καθοδηγητές, από
τηλεοράσεως, του ορθού τρόπου
τοποθέτησης της μάσκας στο πρόσωπο (ίσως για να φανεί και μεταδοθεί
στους τηλεθεατές το γέλιο τους που ενδέχεται να προκληθεί) συνηθίζουν να φορούν το πιό μοντέρνο περιδέραιο της εποχής:
”υποσιάγωνη μάσκα κολιέ”.
Έτσι, η μεγαλύτερη υπαιθροτελούμενη εορτή της
Χριστιανοσύνης, μας βρήκε υποχρεωτικά σπιτογατομεταλλαγμένους με περιορισμένα εθιμικά εφόδια
και δυνατότητες.

Επειδή όμως “ουδέν κακόν αμιγές καλού” το προαλτσχαϊμερικό νοερό “χούφταλο- Parcours” 1 της πολυθρόνας, στη διάρκεια της καραντίνας, κατάφερε
να υπερπηδηθούν τα εξέχοντα ή χαίνοντα χρονοπροκαλούμενα σχετικά εμπόδια ώστε τελικά να ξεπαγώσουν οι επί 75 χρόνια κατεψυγμένες αναμνήσεις
του πρώτου ελεύθερου μετακατοχικού Πάσχα με
(ελλιπούς γνώσης και εμπειρίας) εφηβικά πυροτεχνουργικά κατασκευάσματα για ελεύθερο “εκρηκτικό”
επιτέλους εορτασμό.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων και όσο νομίζω
ότι έχω ακόμη τα συγκαλά μου και μπορώ να συμμορφώνομαι στη συνειδησιακή μου φωνή, που με
παροτρύνει να περιγράψω τις σχετικές εφηβικές μου
αναμνήσεις και να εναποθέσω στο (εξαιρετικά φιλόξενο, απεριόριστης ανοχής και άφθαρτης μνήμης)
χαρτί, επιχειρώ να το κάνω μη έχοντας βέβαια
ενδείξεις ότι η μνήμη μου άρχισε να συνεργάζεται με
τη φαντασία μου για μυθοπλασιακές παραγωγές.
Γιά τον εορτασμό λοιπόν με ενθουσιαστικές
εκδηλώσεις της Ανάστασης του Κυρίου,
στην αγαπημένη μας πατρίδα Αλεξανδρούπολη, τότε ήταν σπάνια και απλησίαστα τα φαντασμαγορικά βεγγαλικά πυροτεχνήματα.
Γι’ αυτό η νεολαία στράφηκε
προς τα κροτώδη φθηνότερα βιομηχανικά προϊόντα και μετά στα
παραπλήσια ιδιοκατασκευάσματα.
Τα πρώτα τα βρίσκαμε, δύσκολα
είναι η αλήθεια, στα παντοπωλεία
της ευρύτερης γειτονιάς μας [όπως
του Πόντιου (Πανίδη Χαρ.). του Καμπάνταη, το “Μπακαλάκι” (Αγγελίδη) του
Γιάννη Αχουριώτη (συγγραφέα με το ψευδώνυμο
“Ακαλημέριστος”), του κυρ - Θόδωρου Αθανασίου
(από την Ίμβρο) και άλλα] που αφού πέρασαν την
κατοχική περίοδό τους καταχωνιασμένα σε απίθανους
κρυψώνες, άρχισαν να βγαίνουν δειλά-δειλά στην
πιάτσα.
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Τέτοια ήταν: α) Οι κροτίδες ή στρακαστρούκες
(χάρτινα κόκκινα μικρά μπογαλάκια με εκρηκτικό περιεχόμενο.). β) Τα μαύρα μεταλλικά (λαμαρινένια)
στενόμακρα πιστολάκια με τις καψούλες τους σε
χάρτινες ταινίες (“καψουλοπίστολα”) που τοποθετούνταν σε ειδική θέση όπου τις έσκαζε πέφτοντας
ο εξωτερικός επικρουστήρας (κοκοράκι) γ) Τα “ταποπίστολα” επίσης μαύρα μεταλλικά ( πιό πιστολόμορφα) που στη μπούκα της κάννης τους σφηνώναμε
τις εκρηκτικής γόμωσης “τάπες” με το χάρτινο σημείο
κρούσης προς τα μέσα, απέναντι στον εσωτερικό
επικρουστήρα του “όπλου”.
Αυτά όμως κάλυπταν ένα μικρό μέρος της ζήτησης
και τις μεγαλύτερες ανάγκες μας τις καλύπταμε με
αυτοσχέδια οπλοκατασκευάσματα και διάφορα κροτοπαραγωγικά πυροτεχνουργήματα, ανάλογα με τα
διαθέσιμά μας εκρηκτικά υλικά.
Τέτοια υλικά ήταν το μπαρούτι (μαύρο ή άκαπνο),
οι καύτρες των κεφαλιών των σπίρτων και βοηθητικά
το βραδύκαυστο φυτίλι (θρυαλλίδα).
Μαύρο μπαρούτι εξοικονομούσαν όσα παιδιά είχαν
κυνηγό πατέρα ή άλλον συγγενή· τα άλλα παιδιά
μόνον αν έπεφτε στα χέρια μας καμμιά άσκαστη
“χαρτούσα” 2. Τα δημοφιλέστερα, αλλά ακριβώτερα,
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ήταν τα άκαπνα μπαρούτια και κυρίως τα εύχρηστα
“τετραγωνάκια” (ανοιχτόχρωμα καφέ, που έμοιαζαν
με μεγάλες χυλοπίτες) ενώ τα άλλα (σαν μακαρόνια
Νο 2 του παστίτσιου και πιο σκουρόχρωμα ) ήταν
πιο σκληρά και δύσχρηστα.
Προμηθευτές μας ήταν οι “χειρουργοί” οβίδων κανονιών, όλμων και αντιαρματικών καθώς και ναρκών
που παρά την εμπειρία, προσοχή και δεξιοτεχνία
τους, είχαν θύματα.
Παράλληλα με τις γομώσεις που έφταναν στα
χέρια μας, μπήκαν στα σπίτια μας και οι κάλυκες
των οβίδων σαν μπρούτζινα ανθοδοχεία που, σιγά
σιγά εκτός από τη στιλπνότητα, απέκτησαν σφυρήλατες καλλιτεχνικές διακοσμήσεις και τορευτά 3 ανάγλυφα άνθη και φύλλα, ενώ τα χείλη τους από ίσια
έγιναν κυματιστά προς τα έξω.
Παραπλήσιες “χειρουργικές” επεμβάσεις κάναμε
κι εμείς όταν βρίσκαμε κανένα άσκαστο φυσίγγιο μυδραλιοβόλου ή άλλου πολεμικού όπλου. Γιά να πάρουμε
την, έστω και λίγη, εκρηκτική γόμωση έπρεπε να
αφαιρέσουμε τη βολίδα του, που για τη χαλάρωσή
της διακινδυνεύαμε με αυτοσχεδιασμούς, χωρίς πείρα
και κατάλληλα εργαλεία. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα
σχετικό ατύχημα ενώ, αρκετές από τις μυτερές
βολίδες που βγάζαμε, κατέληγαν σε οστρακοσυλλεκτικά εργαλεία, όπως οι σωληνόβεργες και κάποια
καμάκια.
Εδώ δεν παραλείπω να αναφέρω ότι, οι δυσκολίες
προμήθειας εκρηκτικών υλών. μας οδηγούσαν ασυναίσθητα σε “τσιφούτικες” γομώσεις. που είχαν πιθανώς το ευεργετικό αποτέλεσμα αποφυγής ατυχημάτων από ισχυρότερες εκρήξεις.
Το πιό αθώο και ευπρόσιτο όμως εκρηκτικό υλικό
έκανε τις μανάδες μας να αναρωτιούνται κάθε τόσο:

42

“γιατί αδειάζουν τόσο γρήγορα τα σπιρτόκουτα”;
Τα πράγματα δυσκόλευαν για μας περισσότερο όταν
φτάναμε στη φάση των οπλοκατασκευών, που δημοφιλέστερες ήταν οι παρακάτω:
α) Τα “κλειδιά” που τους βάζαμε γιά εκρηκτική γόμωση τα ξύσματα των κεφαλιών των σπίρτων και
γιά επικρουστήρες σιδερένιες πρόκες που έπρεπε
να χωρούν ελεύθερα στα ....σωληνωτά σώματά τους.
Αυτά πήγαιναν ζευγάρια: “κλειδί + καρφί” με δεμένα
τα κεφάλια τους στα άκρα ενός κομματιού σπάγκου.
Παρ’ όλον ότι αυτά ήταν τα πιό αθώα και προσιτά
πράγματα, έφερναν πάλι τις μανάδες μας σε ακόμη δυσκολώτερη
θέση, γιατί δεν αναρωτιούνταν
τώρα μόνο “που πήγαν τα κλειδιά:” που έλειπαν από τις ντουλάπες: ”αλλά αναγκάζονταν να
ψάχνουν να τα βρούν, χωρίς
αποτέλεσμα βέβαια, μέχρι που
έμαθαν το “μυστικό” μας. Η λειτουργία του “οπλοσυστήματος”
αυτού ήταν απλή. Έβαζες μέσα
στο σωληνάκι του κλειδιού τις
καύτρες από 2-3 σπίρτα και μετά
τη μύτη της πρόκας. Μετά από
μια αιώρηση (για απόκτηση φόρας) των κρεμασμένων
από τον σπάγκο “κλειδι+καρφί” ακολουθούσε βίαιο
χτύπημα του ζευγαριού στον τοίχο ή στο δάπεδο, με
το κεφάλι της πρόκας προς αυτά, ώστε η πρόκα να
λειτουργήσει σαν επικρουστήρας.
β) Τα “βαρελότα”, που με λωρίδες χαρτιού τυλίγαμε
τριγωνικά μια μικρή ποσότητα μπαρουτιού, στο
οποίο φροντίζαμε να καταλήγει το ένα άκρο του
βραδύκαυστου φυτιλιού. Το άλλο άκρο έμενε ελεύθερο
για “πυροδότηση” και το μήκος του φυτιλιού ήταν
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ανάλογο με τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης της
έκρηξης. Το τριγωνικό κατασκεύασμα, μεγέθους 8-10
εκατοστών, το περισφίγγαμε περιτυλίγοντάς το με
σπάγκο και σύρμα, ώστε να παρουσιάζει μεγαλύτερη
αντίσταση στην έκρηξη και επομένως μεγαλύτερο
κρότο.
Κάποιος επεχείρησε να αυξήσει την εκρηκτική δύναμη του βαρελότου με επίστρωμα από ...τσιμέντο.
Ευτυχώς έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι έτσι μετατρέπονταν από πυροτέχνημα σε μια επικίνδυνη...χειροβομβίδα και φυσικά εγκαταλείφθηκε η ιδέα. Εγκαίρως
επίσης εγκαταλείφθηκε από τους
περισσότερους και το επικινδυνότατο βαρελότο με κομμάτι
από νεροσωλήνα παρ’ όλον ότι
δημιουργούσε ισχυρότατη έκρηξη.
γ) Τέλος, το πιο προηγμένο
και δυσκολώτερο οπλοκατασκεύασμά μας ήταν η εμπροσθογεμής “καραμπίνα” ή ακριβέστερα “πιστολοκαραμπίνα”.
Αυτό ήταν ένα κομμάτι σανιδιού
που, με κατάλληλη επεξεργασία,
έπαιρνε το σχήμα πιστολιού και
στη θέση της κάννης σκάβαμε ένα αυλάκι όπου στερεώναμε με σύρμα μια αυτοσχέδια “κάννη”, δηλαδή
έναν άδειο μπρούτζινο κάλυκα φυσιγγίου πολεμικού
όπλου. Κοντά στο πίσω μέρος του κάλυκα, ανοίγαμε
μια μικρή τρύπα για να περνά προς το εσωτερικό
του η “θρυαλλίδα” (μια στενή λωρίδα τετράγωνου
άκαπνου μπαρουτιού) γιά την πυροδότηση της εκρηκτικής γόμωσης που βάζαμε, δηλαδή της μικρής ποσότητας μπαρουτιού και που ταπώναμε (την κάννη),
με κομμάτια πανιού και χαρτιού, με πίεση. Κατά την
τοποθέτηση της «κάννης» προσέχαμε να μην είναι
ελεύθερο έξω από το αυλάκι το πίσω μέρος του κάλυκα, με το σκασμένο ή άσκαστο καψύλλιο, γιατί μια
φορά αντί να εκτονωθεί προς τα εμπρός ή έκρηξη,
εκτίναξε σαν βλήμα το καψύλλιο προς τα πίσω. Ευτυχώς χωρίς δυσάρεστα επακόλουθα.
Το “πυροτεχνουργείο” της γειτονιάς μας ήταν
κινητό από τα σκαλοπάτια της εισόδου του σπιτιού
του ενός παιδιού την άλλη μέρα πήγαινε στα σκαλοπάτια του σπιτιού του άλλου, πάντα στην αγαπημένη
μας οδό Θερμοπυλών από το Α’ Δημοτικό Σχολείο
ως τα “Πευκάκια” (Πλατεία Βενιζέλου). Η επιφάνεια
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του δρόμου αυτού ήταν η πιό παλαμοχαϊδεμένη από
τα πολύωρα παιχνίδια μας με πήλινες χρωματιστές
μπίλιες, κουρσούμια 4 και καρύδια τον πρώτο καιρό,
αργότερα δε, με γκαζές 5, πολύχρωμα γυαλιστερά
καλλενάκια - τζιτζιλιά και σβούρες.
Γιά να μη τρομάζουμε και ανησυχούμε τους γονείς
μας και τους γείτονες, τις δοκιμές των πυροτεχνουργημάτων μας τις κάναμε στα “Πευκάκια”.
Εκεί συναντούσαμε και τα παιδιά της πέρα από
την πλατεία γειτονιάς, τόσο γιά να παίξουμε μαζί
όσο και να ανταγωνιστούμε στην εκτόξευση των
“ασετυλινοπυραύλων” 6 από το κοινό “πεδίο βολής”
που είχαμε εκεί.
Αυτοί οι πύραυλοι ήταν άδεια μικρά κυλινδρικά
κονσερβοκούτια από διάφορα κρεατικά και τα πολτώδη, απροσδιόριστης σύνθεσης και γεύσης, “αιματηρά
λουκάνικα” της βοήθειας της UNRRA.
Σε μια τέτοια εκτόξευση έγινε και ένα ατύχημα
στον φίλο μας Άκη (Τσ…), όταν, μετά την πυροδότησή
του, έσκυψε πάνω από τον κονσερβοεκτοξευτήρα
να δει την αιτία της (στιγμιαίας) καθυστέρησης εκτίναξης και δυστυχώς συνέπεσε εκείνη ακριβώς τη
στιγμή να εκτιναχθεί και να τον τραυματίσει στη
ράχη της μύτης κοντά στα μάτια, αφήνοντάς του
“ισόβιο ενθύμιο”
Είναι ολοφάνερο από όλες τις προαναφερθείσες
νεανικές αναμνήσεις ότι, ο κατά τον Ηράκλειτο “πάντων πατήρ” άφησε τραυματικά κατάλοιπα στις ψυχές
των παιδιών της γενιάς μας που είχαν την ατυχία να
τον γνωρίσουν από πολύ κοντά και να ωριμάσουν
πριν την ώρα τους.
Το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδος μας βρήκε πανέτοιμους και με αρκετά και ποικίλα εφόδια για τους
προσδοκώμενος ασυγκράτητους πανηγυρισμούς μας,
της ελεύθερης πια “Ανάστασης”.
Ο προαύλιος χώρος του Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου
ήταν γεμάτος κόσμο και εμείς με τους γονείς μας
τυχαία διεσπαρμένοι. Είχαμε φροντίσει όμως, ώστε
αυτοί που θα είχαν επικίνδυνα πυροτεχνήματα, όπως
τα βαρελότα, να τα πυροδοτήσουν, μόλις άρχιζε η
Αναστάσιμη υμνωδία, σε χώρο χωρίς κόσμο. Τέτοιος
χώρος ήταν ο πίσω από την εκκλησία προς το μέρος
της Ι. Μητροπόλεως.
Το τι επακολούθησε το “Χριστός Ανέστη” αφήνεται
στις πιό έντονες σχετικές αναμνήσεις του καθενός.
Δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν στο χαρτί οι εορταστικές κροτο-εκδηλώσεις που έγιναν.

Ακόμη και τα άψυχα εκρηκτικά λες και έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό συμμετέχοντας στον υπερπανηγυρισμό της Ανάστασης, αντί σε θανατηφόρες
ενέργειες γιά τις οποίες είχαν κατασκευαστεί.
Σε τέτοια ατμόσφαιρα δεν έλειπαν και διάφορες
σχετικές σκανδαλιές που κάναμε. Μια αξιοσημείωτη
τέτοια ήταν η εκτόξευση ...ερπουσών φλεγόμενων
ρουκετών με ζίγκ ζάγκ διαδρομές αρκετών μέτρων
ανάμεσα στα πόδια των πιστών που κατατρόμαζαν
και παραπατούσαν. Αυτές γίνονταν με τα άκαπνα
μπαρουτομακαρόνια που όταν πυροδοτούσες το ένα
άκρο του και το πατούσες αμέσως στο έδαφος, τότε
εκτοξεύονταν προς την κατεύθυνση του άλλου άκρου
με διαδρομή απρόβλεπτα εναλλασσόμενη δεξιά - αριστερά.
Συμμετέχοντας και απολαμβάνοντας συγχρόνως
αυτές τις χαρούμενες εκδηλώσεις, αναπόφευκτα η
σκέψη σου πηγαίνει στις γεμάτες όλεθρο, οδύνη,
θλίψη και συμφορά, συνιστώσες του πολέμου που
πέρασε, που κι αυτή τη φορά όχι μόνο δεν κατάφεραν
να λυγίσουν τον Έλληνα αλλά τον χαλύβδωσαν περισσότερο. Η Ιστορία τον έχει διδάξει ότι η “Ζωή“
του είναι ψηφιδογραφημένη με μωσαϊκό συμβολικών
χρωμάτων, όχι μόνον άσπρων και μαύρων αλλά και
όλων των άλλων χρωμάτων της ίριδος.
Αυτό, η γήινη φύση, του το υπενθυμίζει συνεχώς
με το εικαστικοφανές ουράνιο τόξο που στεφανώνει
συμβολικά το τέλος του βροχοξεσπάσματος της καταιγίδας, στέλνοντας έτσι στις ψυχές των πιστών
της θρησκείας του “Αγαπάτε αλλήλους” το μήνυμα:
“ΠΑΝΤΑ ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ”.
ΓΛΩΣΣΑΡΙ(ΟΝ)
1. Parcours (Παρκούρ): Νεανικό αγώνισμα με ταχεία κίνηση
και άκρως επικίνδυνες ακροβατικές υπερπηδήσεις χασμάτων και εξεχόντων εμποδίων της προκαθορισμένης
διαδρομής.
2. Χαρτούσα: Χάρτινο φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου.
3. Τορευτά: Περίτεχνα σκαλιστά επί μετάλλου ή ξύλου.
4. Κουρσούμια: Μεταλλικά σφαιρίδια, συνήθως βλήματα
από νάρκες και κυνηγετικά φυσίγγια.
5. Γκαζές: Θαμπές γυάλινες μπίλιες από (παλαιού τύπου)
μπουκάλια γκαζόζας.
6. Ασετυλινοπύραυλοι: Κονσερβοκούτια εκτοξευόμενα με
πυροδότηση αερίου ασετυλίνης, που παράγεται με τρίμματα ανθρακασβεστίου σε νερό.
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Η πόλις μου κι εγώ
εν έκανα αρχαιολογικές ανασκαφές για να βρω θησαυρούς και στοιχεία για την πόλη μου. Έσκαψα,
μερικές φορές, μόνον και μόνο για να φυτέψω κανένα
δένδρο ή λουλούδι, για να γίνει η αυλή μου ωραία. Δεν
άνοιξα εγκυκλοπαίδειες, δε διάβασα ειδικούς σε μικρές ή
μεγάλες βιβλιοθήκες, για να βρω βασιλιάδες, άρχοντες
και άλλους σπουδαίους που έγραψαν για την πόλη αυτή
που ζω μέχρι σήμερα. Αλλά και να διάβαζα, ίσως να εύρισκα τα ίδια στοιχεία από τους διάφορους. Έτσι προτίμησα να μάθω την πόλη μου όπως νόμιζα εγώ.
Από τότε που γεννήθηκα, μεγάλωσα και έφτασα εδώ,
έχω την ίδια αγάπη για ό,τι γνώρισα από αυτήν.
Ήθελα να βλέπω τους ήσυχους ανθρώπους να μου
λένε καλημέρα στο διάβα μου και να τους δίνω το δικό
μου χαμόγελο, όσο μπορούσα. Ήθελα να ζήσω μαζί
τους, καθώς περπατούσα να ακούσω τον πόνο τους, να
δεχτώ τη χαρά τους. Να βρίσκω χνάρια τους, που
άφησαν πάνω στους χωματένιους δρόμους, που τώρα
έγιναν άσφαλτος. Να πάρω το κομμάτι της πίτας, “σπανακόπιτας”, που μοσχοβολούσε από τα χέρια της κυρίας
Ευδοκίας. Ήθελα να νιώσω τη μυρουδιά του γιασεμιού,
του βασιλικού και την ομορφιά του άσπρου τριαντάφυλλου
που με δισταγμό το έδωσα σ’ εκείνην με τα βαθυστόχαστα
μάτια, που θα το έβαζε ανάμεσα σε δύο φύλλα ενός
βιβλίου για να με θυμάται!

Δ

(φωτ. Βασιλική Δήμητσα)

Κάθε μέρα έψαχνα για κάτι καινούργιο, για κάτι που
δεν το είχα δει. Πώς να μην περάσω απο το στενό της
Αρμένισσας! Πώς να μην καθίσω στη μεγάλη πέτρα της
γωνίας, για να πάρω μια ανάσα.Και πώς να μην πάω
εκεί στις γραμμές του τρένου, που περνούσε δίπλα από
τους λαχανόκηπους και να σταματήσω μπροστά στο
χαμηλά σπιτάκια, που ένα αδιέξοδο με έκανε να γυρίσω
πίσω. Εκείνη η περιοχή είχε αρκετά αδιέξοδα που πολεμούσαν τα θηρία των πολυκατοικιών. Κουρασμένος στε-

Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

κόμουν κάτω από τον ίσκιο ενός δένδρου που μου προσέφερε πολλές φορές και τον καρπό του.
Πώς να μην περνούσα από την παραλία με τον ΦΑΡΟ,
που καθόμουν δίπλα του για να δω μήπως είχα ψηλώσει.
Πώς να μην τρέξω να βοηθήσω το παιδάκι, που και
αυτό, θέλοντας να δει τον ΦΑΡΟ, είχε πεσει και από το
γόνατό του έτρεχε λίγο αίμα.
Ήταν τόσο ωραία η παραλία που δεν μπορούσα να
φύγω και να μη δω για λίγο τη Νομαρχία, το Ταχυδρομείο.
Μόνον εκεί, στη σιδερένια πόρτα του Δικαστηρίου όταν
έφθανα, άνοιγα το βήμα μου· δεν ξέρω το γιατί. Κάποτε
ένας φίλος μου μου είπε: “Είναι πολυ ωραία η Αλεξανδρούπολη. Σε λίγα χρόνια θα μιλούν πολλοί γι’ αυτήν».
Γύρισα και του είπα: «Τι να τον κάνω τον κόσμο, βρε
Γρηγόρη, αν δεν βρίσκεται κανένας να σου πει καλημέρα;
Άσε με, φίλε, να την αγαπάω όπως ξέρω εγώ.»
Βάδισα στον κυκλικό δρόμο της Απολλωνιάδας. Στον
δρόμο μου, εκεί που ήταν τα πεύκα, υπήρχαν στη σειρά
παγκάκια. Πήγα και κάθισα σε ένα με την πλάτη γυρισμένη
στον δρόμο. Μικρά άσπρα κυματάκια έσπρωχναν το
ένα το άλλο. Όλα χόρευαν με το αεράκι που φυσούσε.
Σαν να πήρε το μάτι μου μια λουρίδα που σχημάτιζε
γραμμή.
Κάποτε, σε ένα πολεμικό έργο, είδα μια τέτοια γραμμή
να σχηματίζεται απο μια τορπίλη. Σήκωσα το βλέμμα
μου και είδα απέναντι το νησί. Το Φεγγάρι φαινόταν
τόσο καθαρά που νόμισα σε μια στιγμή ότι θα μπορούσα
να το πιάσω. Ένα συννεφάκι πήγε και κάθισε στην
κορφή. Δεν ήταν σύννεφο, ήταν χιόνι. «Καλοκαίρι και
χιόνι», ειπα. Κάποιος πέρασε και φώναξε: «Τι κάνετε
εκεί;» «Βλέπω», ήταν η απάντησή μου. «Βλέπω πως όλα
εδώ είναι τόσο όμορφα!» Σουρούπωνε. Η εικόνα της
πόλης δεν άλλαξε· ήταν ίδια, όπως τότε που μεγάλωνα
σιγά σιγά και κάθε μέρα την αγαπούσα και πιο πολύ.
Η σκέψη με τράβηξε κάπου προς Θρησκεία - Παιδεία
- Πολιτισμός. Είχα σχηματίσει ένα αυλόγυρο. Ο αυλόγυρος
του Γυμνασίου, έτσι τον έλεγα, τις καθημερινές πάντοτε
γεμάτος με τους μαθητές να τρέχουν και να στριμώχνονται,
σαν να τους έσπρωχνε ένα μεγάλο κύμα. Χαρούμενες
φωνές, γέλια και πύρινες ματιές και από τα δύο μέρη.
Σωστός πόλεμος· και το πρωινό κάποιας γιορτής ερχόταν
η σοβαρότητα για να δώσει έναν άλλον τόνο, ο οποιος
έπαιρνε μια άλλη μορφή από έναν γάμο. Και ενώ ο γαμπρός, λίγο σκεπτικός, κατέβαινε τα σκαλοπάτια, η νύφη
άφηνε έναν αναστεναγμό μπαίνοντας στην κούρσα: «Επιτέλους», έλεγε χαμογελώντας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ· η πόλη με τα περισσότερα γράμματα και τις περισσότερες ομορφιές ήταν εκεί έτοιμη να
αγαπηθεί, όπως την αγάπησα εγώ.
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Ελεύθερο θέμα
Οι σελίδες αυτές είναι μια
πρόσκληση-πρόκληση.
Στείλτε μας φωτογραφίες
από το οικογενειακό σας αρχείο,
σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,
εκδρομές, σημαντικά γεγονότα
της κοινωνικής και πνευματικής
ζωής της πόλης κ.ά.).
Οι φωτογραφίες γράφουν
ιστορία.
Το επόμενο θέμα, ελεύθερο.
Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Ιούνιος 1939 - Τελειόφοιτοι Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Από αριστερά προς τα δεξιά: Πρώτη σειρά από
κάτω: Αγγέλα Ανδρέου (2η), Δαΐδου (3η), Λίτσα Γκατζελίδου,μετέπειτα σύζυγος Φιμερέλη (4η), Σοφία
Αλτιναλμάζη, κόρη του δημάρχου (6η).
Δεύτερη σειρά: Χαρίκλεια Χατζησάββα-Φωτίου, εκπαιδευτικός, καλλιτέχνης, θα βρείτε τη βιογραφία της
στη Βικιπαίδεια (2η), δίπλα της, με το γκρι κουστούμι,
καθηγητής Καραβέλλης-Θεολόγος (3ος), στο κέντρο
με το σκούρο κουστούμι Ταμπακίδης, γυμνασιάρχης
(4ος), Νίκος Μπάστας, μαθηματικός (5ος), Αλιφέρης,
γυμναστής (6ος).

1939 - tableou vivant τελειοφοίτων Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης - Εορτή
στον κινηματογράφο Ηλύσια. Θεά Αθηνά η Πόπη Παπαθανάση. Αριστερή
σειρά από μπροστά, Μαίρη Σκαρλάτου (2η), Ελενίτσα ΜαδεμτζόγλουΓεωργιλά (4η). Δεξιά σειρά από μπροστά Άννα Δρακοπούλου (1η).

Τρίτη σειρά: Χρυσούλα Νικολάου, μετέπειτα οδοντίατρος (1η), Νίνα Χριστουηλία (4η), Βάσω Χόπτηρη
(5η), τελευταίος δεξιά Κυριάκος Μακρίδης.
Τέταρτη σειρά: Πόπη Παπαθανάση(1η), Άννα Δρακοπούλου (2η), Λέλα Νικολαΐδου (4η), Χρυσούλα Ναλπάντη (5η), Θανάσης Βαφείδης από τη Σαμοθράκη
(8ος), Ανδρέας Διαμαντίδης (9ος).
Πέμπτη σειρά: Ελενίτσα Μαδεμτζόγλου, μετέπειτα
Γεωργιλά (1η), Ωραιόπουλος (2ος), Αβραάμ Χάτεμ
(5ος), Ηρακλής Δανιηλίδης (6ος), Τσιρταβής (7ος),
Θανάσης Τζιμάρης, με τα γυαλιά, μετέπειτα δικηγόρος
(8ος), Θανάσης Αποστολίδης, τρίτος από το τέλος,
Αρτίν Ντισλιάν προτελευταίος, Κλής στο τέλος δεξιά.
Έκτη σειρά επάνω: Οδυσσέας Ποζιώτης, γιος του Νομάρχη (9ος), Αλέκος Συμεωνίδης (10ος), στο τέλος
δεξιά Πρωτοσυγγέλου (11ος).
(Οι φωτο από το αρχείο της Eιρήνης Γεωργιλά)

1935 - Εορτή 25ης Μαρτίου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Στο κέντρο ο Γυμνασιάρχης Κόντος, με τη σύζυγό του
αριστερά, την κόρη τους στη μέση και μπροστά ο γιός τους ντυμένος τσολιάς. Δεξιά, προτελευταίος τσολιάς Αβραάμ
Χάτεμ, στο τέλος δεξιά Ελενίτσα Μαδεμτζόγλου-Γεωργιλά. Επάνω σειρά πρώτη αριστερά Θάλεια Δημητριάδου.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
23.07.2020 To αμερικανικό φορτηγό μεταγωγικό πλοίο Endourance, μήκους 264 μ., βρίσκεται από
τις 21 Ιουλίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μεταφέρει στρατιωτικά
ελικόπτερα, 3.000 πεζοναύτες, οχήματα
και στρατιωτικό υλικό για τη μεγάλη
νατοϊκή άσκηση “Αtlantic Resolve
2020», η οποία θα διεξαχθεί στη Ρουμανία. Το υλικό αυτό θα μεταφερθεί
για πρώτη φορά σιδηροδρομικώς μέσω
Βουλγαρίας. Την επιχείρηση θα παρακολουθήσουν ο Υπουργός Εθνικής
Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος και ο
Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

27.08.2020 Πηγαίνει πολύ καλά η
συγκομιδή του ηλίανθου στον
Έβρο. Ικανοποίηση των καλλιεργητών
σε Σουφλί, Τυχερό και Ορεστιάδα για
τις φετινές στρεμματικές αποδόσεις.
08.09.2020 Το φυσικό αέριο έρχεται
στις πόλεις της Θράκης. Το εξήγγειλε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος
Μέτιος. Σε πρώτη φάση αέριο για Κομητηνή - Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη
- Δράμα. Ακολουθεί Καβάλα και Ορεστιάδα. Δημιουργούνται 700 θέσεις
εργασίας.
10.09.2020 Ιδού η ελληνικότητα
της Μικράς Ασίας. Εντυπωσιακή πήλινη μάσκα του θεού Διόνυσου, που
χρονολογείται στο 400 π.Χ., αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την αρχαιοελληνική παρουσία στη Μ. Ασία. Το
εύρημα ήρθε στο φως στο αρχαίο

28.07.2020 Δύο παραστάσεις θα
δοθούν στο αρχαίο θέατρο Μαρώνειας, σε συνεργασία με την Εθνική
Λυρική Σκηνή και τον Δήμο Μαρώνειας
- Σαπών. Στις 5 Αυγούστου η φαντασμαγορική οπερέτα «Χαλιμά» και στις
6 Αυγούστου η οπερέτα «Θέλω να
δω τον Πάπα», αμφότερες του Θεόφραστου Σακελλαρίδη.
27.08.2020 Στην τελική ευθεία για
πώληση της «Μαλαματίνας». Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αγοραστών
της παλαιάς οινοποιΐας που ξεκίνησε
από την Αλεξανδρούπολη.
Δασκύλιο, περί τα
30 χλμ. από τις
ακτές της Προποντίδας, μια πόλη ακατοίκητη σήμερα, με ιστορία
όμως χιλιετιών.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ 23.07.2020

11.09.2020 Λογισμικό
του
ΔΠΘ αγόρασε η
ΝΑΣΑ. Το ευφές
λογισμικό του Πανεπιστημίου Θρά-

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
κης έγινε «τσιπάκι» και χρησιμοποιείται
ήδη στις διαστημικές πτήσεις.
17.09.2020 Κάθε βράδυ και μια...
πυρκαγιά! Ο Έβρος βρίσκεται στο
στόχαστρο ξενοκίνητων εμπρηστών.
Η χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή της
Νίψας εκδηλώθηκε κοντά σε περάσματα λαθρομεταναστών. Έντεκα φωτιές σε διάστημα δέκα ημερών.
18.09.2020 Το «χρυσό» μυστικό
του Καστελλόριζου. Η Μεγίστη και
δύο άλλα νησιά του συμπλέγματος
του Καστελλόριζου κρύβουν τεράστιες
ποσότητες παγωμένου φυσικού αερίου
(υδρίτες), που μπορούν να καλύψουν
τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρης
της Ευρώπης για τουλάχιστον 100
χρόνια!
22.09.2020 Στις 14 Σεπτεμβρίου,
ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου
Σταυρού, έγιναν στην Ιερά Μονή
Αγίας Σκέπης - Αγίας Παρασκευής Νέας
Βύσσας τα εγκαίνια του τεράστιου
φωτεινού σταυρού (ύψους 3μ. και
πλάτους 2μ.), που κοσμεί το μοναστήρι. Στηριζόμενος σε μεταλλική υψηλή βάση είναι ορατός στην Αδριανούπολη και στις γύρω τουρκικές περιοχές.
Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν και το ζήτημα
παίρνει διαστάσεις, καθώς η Άγκυρα
θα εκφράσει την αντίδρασή της μέσω
διπλωματικών διαύλων.
23.09.2020 Ηχητικά υπερόπλα στήνονται στα σύνορα του Έβρου
από την Ελληνική Αστυνομία για την
αντιμετώπιση των μεταναστευτικών
ροών που μεθοδεύει η Τουρκία. Προκαλούν πανικό, οδυνηρό πόνο και
αποπροσανατολισμό.
24.09.2020 Οι απόστρατοι αξιωματικοί υπέρ του κτηνοτρόφου.
Με ανακοίνωσή τους στηλιτεύουν την
καταδίκη του 32χρονου από τις Φέρες,
που προσπάθησε να απωθήσει λαθρομετανάστες στο Δέλτα του Έβρου.
Μήπως έχει... ποινικοποιηθεί η υπεράσπιση της πατρίδος μας; Τιμωρία
αντί ευγνωμοσύνης προς τους ακρίτες
του Έβρου;
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γεγονός που

ΓΝΩΜΗ

02.07.2020 Ο βουλευτής της Ν.Δ.
Στέλιος Κυμπουρόπουλος πρότεινε
για το «Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη»
τις γυναίκες της N. Βύσσας για την
πρωτοβουλία τους «Μάσκες από τα
προικιά των γιαγιάδων στον Έβρο».
Οι γυναίκες της Ν. Βύσσας έραψαν ή
βοήθησαν να ραφτούν και να μοιραστούν 11.000 χειροποίητες μάσκες
πολλαπλών χρήσεων.
14.07.2020 Τροπολογία του ΥΠΟΙΚ
παραχωρεί εκτάσεις του ΟΣΕ στον
ΟΛΑ ως το 2063. Ανοίγει ο δρόμος
για τον διαγωνισμό πώλησης του 67%
των μετοχών του λιμένα.

εταιρεία που αναλαμβάνει τη σύνδεση
του παραλιακού μετώπου Έβρου - Ροδόπης.
20.08.2020 Κερδίζει το «στοίχημα»
του τουρισμού η Σαμοθράκη. Μαζί
με τη Λήμνο δίνουν «ανάσα» στη Βόρεια Ελλάδα, που κατά τα άλλα πλήττεται βαθύτατα από τις επιπτώσεις
της πανδημίας. Παρά τις δυσοίωνες
προβλέψεις, Λήμνος και Σαμοθράκη
«γέμισαν» από τουρίστες.
21.08.2020 Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του λιμένα. Σε χέρια ιδιώτη και τα λιμάνια
Καμαριώτισσας, Θερμών, Μάκρης, πιθανότατα ακόμη και υπηρεσίες με κοινωνικό χαρακτήρα. Η πώληση των λιμανιών είναι άκρως επικίνδυνη για

09.09.2020 Με σύμφωνη γνώμη
του καλλιτέχνη Κωστή Γεωργίου
αλλάζει θέση το γλυπτό του
«Anatasis Delta». Η υπερσυγκέντρωση ποδηλάτων, skateboards και
τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία του
Φάρου είναι οι λόγοι για τη μεταφορά
του.
16.09.2020 Πρεμιέρα σήμερα στις
εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22
Σεπτεμβρίου 2020). Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τον ΔΡΟΜΕΑ ΘΡΑΚΗΣ και την ομάδα «Πεζοπόροι Αλεξανδρούπολης» διοργανώνουν σήμερα 16/9 την πρώτη περιπατητική διαδρομή μέσα στον ιστό της
πόλης.

27.07.2020 Μαχητική απάντηση
στην παρουσία ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην πλατεία του Φάρου «ενάντια
στη μετατροπή του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε ορμητήριο πολέμου».
30.07.2020 «ANAMNESIS»... Διαδραστική παράσταση χορού, μουσικής
και λόγου στον αρχαιολογικό χώρο
της Ζώνης, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου
για την αυγουστιάτικη πανσέληνο. Η
διακεκριμένη διεθνώς ερμηνεύτρια,
σκηνοθέτιδα και χορογράφος Αποστολία Παπαδαμάκη δίνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Συμπράττουν ο Θρακιώτης ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου
και η τραγουδίστρια Μαρία Παπαγεωργίου.
18.08.2020 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προχωρά στην τοποθέτηση
15 χημικών τουαλετών, εκ των
οποίων οι 4 θα είναι για άτομα με
αναπηρία. Οι τουαλέτες τοποθετούνται
σε μη οργανωμένες παραλίες, σε χώρους εντός της πόλης όπως η λαϊκή
αγορά, το Δημοτικό πάρκινγκ και η
περιφερειακή οδός, όπου καθημερινά
κινούνται και αθλούνται πολλοί συμπολίτες μας.
19.08.2020 Ξεκινά η κατασκευή
του δρόμου Μεσημβρίας - Πετρωτών- Μαρώνειας. Αναδείχθηκε η

ΓΝΩΜΗ 18.09.2020

εθνικούς λόγους, αναφέρουν οι Χ.
Δούκας και Χ. Τρέλλης. Ακόμα να γίνει
το δημοτικό συμβούλιο που ζήτησε
το Εργατικό Κέντρο, με μοναδικό θέμα
την ευρεία ενημέρωση του ΟΛΑ για
τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού του
ΤΑΙΠΕΔ.

18.09.2020 Στο Θρακικό πέλαγος
το πρώτο θαλάσσιο αιολικό πάρκο.
Το πάρκο του Ομίλου Κοπελούζου θα
εγκατασταθεί στα ανοικτά του λιμένα
της Αλεξανδρούπολης. Η επένδυση
βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό αδειοδοτικής ωρίμανσης.

07.09.2020 Ομάδα του ΣΤΕΘ βραβεύεται σε διεθνή διαγωνισμό
της ESA. H συμμετοχή της ομάδας
του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης
Space-Kludgers στον διαγωνισμό
«Mission Space Lab 2019-2020» της
ESA (Eυρωπαϊκή Διαστημική Ένωση)
σε συνεργασία με το AstroPi διακρίθηκε.

24.09.2020 Συναυλία της Ορχήστρας Mίκης Θεοδωάκης» στην
Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή
25/9. Συμμετέχει ο Κώστας Μακεδόνας
και ο Δημήτρης Κανέλλος.

08.09.2020 Ξεκινάει η κατασκευή
του φράκτη στον Έβρο. Θα αποτελεί επέκταση κατά 27 χιλιόμετρα
του ήδη υπάρχοντος φράκτη 11 χιλιομέτρων στις Καστανιές Έβρου.

25.09.2020 Πεζόδρομος τέλος. Παραδόθηκε και πάλι στα οχήματα η
οδός Κύπρου.
29.09.2020 ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση 4
εβδομάδων του διαγωνισμού για
το λιμάνι Αλεξανδρούπολης. Για μεγάλο ενδιαφέρον υποψηφίων που αναγκάζει το ΤΑΙΠΕΔ να δώσει παράταση
κάνουν λόγο κάποια δημοσιεύματα.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
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

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

ΛOYKA MΠEΛΛOY 13 AΘHNA 115 24
210 6927 058 6973 224 639
E-mail: nchatzian@tee.gr
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

Δρ. Ζαφειράτου Αικατερίνη

ΛΕΜΠΕΣΗ 11 AΘHNA 117 42

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Dott. University of Bologna

ΤΗΛ. 210 9231 363 κιν. 6944 346 348

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY

Α. ΚΑΛΒΟΥ 3, Ν. ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 142 31
ΤΗΛ. 210 2794570 - 6944 147035
FAX: 210 2794570
e-mail: zafiratou@gmail.com

ΠAIΔIATPOΣ

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

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH
KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ 115 24
ΤΗΛ. 210 6916789 κιν. 6936 928534
Ε-mail: nicolhat@hotmail.com

ΑΓΑΘΗ ΣΠ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100

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

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

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

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

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

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

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

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

THEODOR GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

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

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

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

ΤΗΛ. 2310 221972

50

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T75

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

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΗΛ./FAX: 210 6616019 κιν. 697 22 79 468

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν
να δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος
(Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) με σχετικό
ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φωτογραφίες, να αποστείλουν τα κείμενά τους οπωσδήποτε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου από το Ταχυδρομείο. Οι φωτογραφίες να συνοδεύονται πάντα
από σαφείς λεζάντες και δεν επιστρέφονται.
Ευχαριστούμε.
• Εφόσον ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και ενυπόγραφα, θα προσπαθούμε να παρουσιάζουμε στο
περιοδικό μας τις ξεχωριστές επιδόσεις νέων της
ιδιαίτερης πατρίδας μας, τις τυχόν μεγάλες διακρίσεις στο καλλιτεχνικό ή επιστημονικό πεδίο και να
καμαρώνουμε για τα παιδιά μας.
Σ.Ε.

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

http://mouseio-evrou.site.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Την τελευταία περίοδο έφυγαν από τη ζωή:
Τα μέλη μας:
- Κώστας Τυμπανίδης, Γυναικολόγος
- Χρύσανθος Κεφαλίδης
- Απόστολος Φουρνατζόπουλος, Πλοίαρχος Ε.Ν.
Φίλοι και υποστηρικτές του περιοδικού μας:
- Νικόλαος Βερβερίδης, Ορθοπεδικός Ιατρός
- Βασίλειος Σαραφιανός, Ιατρός
- Νικόλαος Κυριακίδης, Οδοντίατρος
Αθλητές που τίμησαν την πόλη και τη χώρα μας:
- Ευάγγελος Φουντουκίδης
- Γεώργιος Φουτσιτζίδης
Συλλυπούμεθα τις οικογένειές τους και ευχόμαστε
ο Θεός να τους αναπαύσει.

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Σολομός με τυρί Φιλαδέλφεια

Κορμός με μπισκότα και αμύγδαλα

Υλικά
1 πακέτο σολομός (καπνιστός)
2 κουτιά τυρί Φιλαδέλφεια (με σκόρδο και αγγούρι)
Φύλλα μαρουλιού ή ρόκας
Φέτες λεμονιού – ψωμί του τοστ χωρίς κόρα

Υλικά
1 ½ πακέτο μπισκότα τετράγωνα
2 πακέτα βούτυρο φρέσκο ανάλατο
2 κουβερτούρες
4 κουταλιές της σούπας κακάο
2 φλιτζάνες ζάχαρη
2 φλιτζάνες αμύγδαλα ψημένα - χοντροκομμένα
2 κουταλιές της σούπας κονιάκ
3 αυγά
Λίγο γάλα για να ραντίσουμε τα μπισκότα
Εκτέλεση
Κτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη να αφρατέψει.
Ρίχνουμε τους κρόκους, το κονιάκ, το κακάο και τα
χτυπάμε όλα μαζί. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε
μπαιν μαρί και την αδειάζουμε στο μίγμα. Τέλος προσθέτουμε τα αυγά μαρέγκα, τα αμύγδαλα και τα μπισκότα – σπασμένα και ραντισμένα με γάλα. Ανακατεύουμε καλά και το βάζουμε στο ψυγείο για 23 ώρες
να σφίξει. Κατόπιν το αδειάζουμε σε μια λαδόκολλα
και του δίνουμε το σχήμα που θέλουμε. Όταν το κάνουμε ρολό, το τυλίγουμε με αμύγδαλά καβουρντισμένα και το βάζουμε στο ψυγείο.

Εκτέλεση
Βάζουμε τις φέτες ψωμιού στο πυρέξ, αλείφουμε με
το τυρί την επιφάνεια, προσθέτουμε τον σολομό και
από πάνω τα φύλλα μαρουλιού ή ρόκας.
Επαναλαμβάνουμε το ίδιο, δεύτερη φορά.
Στρώνουμε φέτες λεμονιού επάνω από τον σολομό,
καλύπτουμε με μεμβράνη το πυρέξ και το τοποθετούμε στο ψυγείο για 24 ώρες.

Σοκολατάκια με καρύδι
Υλικά
4 κουβερτούρες
1 κρέμα γάλακτος 200 γρ.
2 φλιτζανάκια του καφέ κονιάκ
200 γρ. καρύδια
Εκτέλεση
Λιώνουμε τις κουβερτούρες σε μπαιν μαρί, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το κονιάκ και ανακατεύουμε καλά. Το αφήνουμε να κρυώσει και ρίχνουμε
τα καρύδια χοντροκομμένα. Το βάζουμε στο ψυγείο
για 24 ώρες. Το πλάθουμε στρογγυλά και τα τυλίγουμε με ψιλοτριμμένο καρύδι ή τρούφα σοκολάτας.
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