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 και ηλεκτρονικά στο
e-mail :pan.tsiakiris@gmail.com
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 στους παρακάτω λογαριασμούς:
• ΤΡΑΠΕΖΑ ERG EUROBANK - ERGASIAS
0026-0251-56-0100338892
IBAN: GR5702602510000560100338892
προς ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Τράπεζα ALPHABANK (στο όνομα του Ταμία
Παναγιώτη Τσιακίρη)
226-002101-077000
IBAN: GR61 0140 2260 2260 0210 1077 000
Να ενημερώνετε 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.
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Oι χαρμόσυνοι ύμνοι των Χριστουγέννων, της αγάπης για τους συνανθρώπους μας και του αλτρουϊσμού άρχισαν να εξασθενούν με το
πέρασμα των ημερών.
Ο καινούργιος χρόνος μπήκε φουριόζος και ευχόμαστε όλοι να αποτοτελέσει την αρχή του τέλους της πανδημίας covid-19, που μας ταλαιπώρησε και μας ταλανίζει και σήμερα. Οι απώλειες αγαπημένων
προσώπων, η νοσηλεία φίλων μας στα νοσοκομεία, ο εγκλεισμός
όλων μας στα σπίτια, η αναστάτωση της καθημερινής μας ζωής έχει
δημιουργήσει δυσάρεστα συναισθήματα και έχουμε πλημμυρίσει από
απαισιόδοξες σκέψεις.
Από την άλλη μεριά δεν κρύβουμε την ικανοποίηση ότι το περιοδικό
μας “Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”, με το εβδομηκοστό έκτο
τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, συμπλήρωσε αισίως 19 χρόνια
ζωής και μια γόνιμη και παραγωγική δραστηριότητα. Πρέπει να είμαστε
όλοι υπερήφανοι γι’ αυτό: Το Δ.Σ., οι συγγραφείς των κειμένων, οι
υπεύθυνοι για τη σύνταξη και τις διορθώσεις και φυσικά όλοι όσοι
βοηθούν οικονομικά την έκδοσή του. Και θα επαναλάβω για πολλοστή
φορά: Συνεχίζουμε με την ίδια πίστη, θεωρώντας ότι το περιοδικό μας
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των Αλεξανδρουπολιτών που
κατοικούν στην αγαπημένη μας πόλη και αυτών που διαμένουν στο
Λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς επίσης και σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Δε σας κρύβω ότι το παρόν τεύχος εκδόθηκε με μεγάλες τεχνικές
δυσκολίες διότι, λόγω του κορωνοϊού, δεν είχαμε τη δυνατότητα να
συγκεντρωθούμε στο Γραφείο μας για την επιλογή της ύλης και όλα
έγιναν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αλλεπάλληλων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
Το παρόν τεύχος καλύπτει το τρίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μήνες με πολλούς εθνικούς και θρησκευτικούς εορτασμούς
και αφετηρία για αναφορές και ευχές, κυρίως για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940 και τις γιορτές του Δωδεκαημέρου.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη, με στόχο πάντα την
προβολή του χθες και του σήμερα της ιδιαίτερης πατρίδας μας και της
περιοχής μας καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά τις
μόνιμες συνεργασίες.
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, πρέπει
στις αρχές Απριλίου να πραγματοποιήσουμε την ετήσια Γενική μας Συνέλευση με θέματα απολογισμό για το χρονικό διάστημα 1/3/2020
έως 28/2/2021 και αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι τότε η κατάσταση με την
πανδημία και θα ενημερωθείτε εγκαίρως για το εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω σε εκείνα τα μέλη μας ή
φίλους του Συλλόγου που είναι αποδέκτες του περιοδικού και λησμονούν
την αποστολή της συνδρομής τους των 20 ευρώ ετησίως, να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα αποθεματικά του
ταμείου μας έχουν μειωθεί σε τέτοιον βαθμό που κινδυνεύει η συνέχιση
της έκδοσης του περιοδικού μας. Ομολογουμένως θα είναι κρίμα, μετά
από μια επιτυχημένη πορεία σχεδόν μιας εικοσαετίας, να σταματήσει η
έκδοση του «Φάρου της Αλεξανδρούπολης» ελλείψει χρημάτων.
Κλείνοντας εύχομαι ολόψυχα η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη για
την πατρίδα μας και ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών να απαλλαγούμε από τη μάστιγα του κορωνοϊού.
Επίσης εύχομαι ο νέος χρόνος να χαρίζει σε σας και στις οικογένειές
σας υγεία, χαρά, αγάπη, δύναμη, αισιοδοξία, χαμόγελα και όσο γίνεται
λιγότερα προβλήματα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Iστορική αναδρομή της πορείας της ειδικής εκπαίδευσης
στην Ελλάδα
Γράφει η Δρ ΠΤΔΕ-EKΠA Μαρία Γκούτη
ι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας
υγείας εγκλώβισαν την εκπαιδευτική διαδικασία
σε ένα τεχνολογικό πλαίσιο, το οποίο αποστερεί τον
παιδαγωγικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Παράλληλα,
εγείρονται προβληματισμοί και ανησυχίες για τις δυνατότητες εφαρμογής του τηλεμαθήματος στην ειδική
αγωγή, όπου οι συνθήκες είναι πιο απαιτητικές και καταδεικνύεται ολοφάνερα το αναντικατάστατον της φυσικής παρουσίας του εκπαιδευτικού. Οι πρωτόγνωρες
αυτές συνθήκες έδωσαν αφορμή για να προβούμε σε
μια αναδρομή στην ιστορία της ειδικής εκπαίδευσης και
της εκπαίδευσης των ΑμεΑ στην Ελλάδα προκειμένου
να θυμηθούμε ότι η ίση πρόσβαση στο φυσικό δικαίωμα
της εκπαίδευσης προέκυψε μετά από πολύ χρόνο και
κόπο και δεν πρέπει να φαλκιδεύεται. Ας δούμε το
θέμα ευρύτερα, για να κατανοήσουμε σαφέστερα.
Η Αναπηρία ήταν πάντα παρούσα στις κοινωνίες.
Oι τρόποι, με τους οποίους κάθε εποχή και περιοχή
αντιλαμβάνονταν την έννοια της αναπηρίας και αντιμετώπιζε τα άτομα, αναδεικνύουν τις νοοτροπίες, τα
στερεότυπα και τις επικρατούσες απόψεις. Οι δυτικές
κοινωνίες λειτούργησαν με στερεότυπα και προκαταλήψεις. Είτε ενοχοποιούσαν, είτε απομόνωναν, είτε
χλεύαζαν, είτε οίκτιραν, είτε εξόντωναν άτομα που
διαφοροποιούνταν από την «κανονικότητα» του συνόλου.
Αυθαίρετες απόψεις και συναισθήματα που προέκυπταν
από υπεραπλουστεύσεις, γενικεύσεις και μεροληπτική
προδιάθεση οδηγούσαν στη διάκριση των πολιτών, των
«δούλων του Θεού», των υπηκόων του βασιλιά σε ανώτερους και κατώτερους, σε ικανότερους και λιγότερο
ικανούς για τον πόλεμο, σε αμαρτωλούς και ενάρετους.
Τα Άτομα με Αναπηρία, όπως και άλλες ομάδες μειονοτήτων, ενέπιπταν στις μη ευνοημένες κοινωνικά ομάδες.
Ο 20ός αιώνας μετέβαλλε σταδιακά αλλά ουσιαστικά
αυτήν την κατάσταση, τουλάχιστον σε επίπεδο δράσης,
πρακτικών, νομοθεσίας και ενίοτε νοοτροπίας.
Το πρώτο μισό του 20ού αιώνα η Ελλάδα αντιμετωπίζει
διαρκείς προκλήσεις και συλλογικούς στόχους, ταυτόχρονα με γενικές μεταβολές, ανατροπές και μεταρρυθμίσεις. Ενώ, η διεθνής επιστημονική κοινότητα διατυπώνει
θεωρίες μάθησης και δείχνει να αντιλαμβάνεται τις παιδαγωγικές αξίες και την ανάγκη για καθολική ισχύ τους,
το ελληνικό κράτος δεν έχει δεξιωθεί ακόμη πλήρως την
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ιδέα της θεραπευτικής αγωγής και της εκπαίδευσης
των ΑμεΑ, παρά τις δύο εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
που πραγματοποιούνται σε αυτό το διάστημα (1913,
1929). Ο πνευματικός κόσμος, όμως, έχει ευαισθητοποιηθεί. Με πρωτοβουλία του Δ. Βικέλα και του Γ.
Δροσίνη και υπό τη διεύθυνση της Ειρήνης Λασκαρίδου,
ιδρύεται το 1905, στην Αθήνα, το σωματείο «Οίκος Τυφλών» και αργότερα η «Σχολή Τυφλών», όπου εφαρμόζονται το σύστημα Μπράιγ και η φροβελιανή μέθοδος.
Την ίδια εποχή ιδρύεται και ο «Οίκος Κωφαλάλων Χαραλάμπους και Ελένης Σπηλιοπούλου». Με την καθιέρωση
της εξάχρονης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1913)
εγείρεται ο προβληματισμός για τους «βραδύτερον αναπτυσσομένους μαθητάς». Οι συνεχείς πόλεμοι, η προσφυγιά και η κοινωνική κινητικότητα με τη συνεπαγόμενη
ένδεια, εντείνουν τις παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων. Από το 1917, σημειώνεται έξαρση της δημιουργίας
ιδρυμάτων προστασίας και εκπαίδευσης ανηλίκων με
τέτοιες συμπεριφορές, πάντα με πρωτοβουλία ιδιωτών
(Στασινός, 2001). Το «Ειδικόν Δημοτικόν Σχολείον» και
το σχολείο του «Εθνικού Οίκου Τυφλών» θα λειτουργήσουν
με μέριμνα εκκλησιαστικών ομίλων και ξένων φιλανθρωπικών οργανώσεων, όπως και η «Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων» αργότερα.
Η μεταρρύθμιση του 1929, προτίθετο να καταρτίσει
ειδικές τάξεις για τα «πνευματικώς ανώμαλα» παιδιά,
αλλά η υλοποίηση του έργου προσέκρουσε στην πολιτική
αστάθεια της αβασίλευτης δημοκρατίας και στην ανατροπή της (1935). Μη κρατικοί θεσμοί έχουν την πρωτοκαθεδρία τη δεκαετία του 1930: «Κέντρον Μαθητικής
Αντιλήψεως Αθηνών», «Ίδρυμα Σπηλιοπούλου», «Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων
Παίδων». Το 1937 αποτελεί σταθμό στην υλοποίηση
έργων. Η ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. λειτουργεί το «Ειδικόν Σχολείον
Αναπήρων Παίδων», συγκροτούνται ο «Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Τυφλών» και ο «Σύλλογος Φίλων Τυφλών»
και στο Ασκληπιείον Βούλας ιδρύεται «Δημοτικόν Σχολείον». Σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς αλλά και
της περιόδου είναι η ίδρυση του «Πρότυπου Ειδικού
Σχολείου Αθηνών» στην Καισαριανή από την Ρόζα Ιμβριώτη. Η πρωτοπόρος παιδαγωγός προβάλλει την εκπαίδευση ως δικαίωμα όλων. Εφαρμόζει Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία, προτείνει μετεκπαίδευση των δα-
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σκάλων στην Ειδική Αγωγή και τη λογοθεραπεία, εξειδίκευση των γυμναστών στη θεραπευτική γυμναστική,
τονίζει την ανάγκη για ίδρυση ειδικών σχολείων και
υποδεικνύει την ένταξη της θεραπευτικής αγωγής στις
παιδαγωγικές σπουδές. Τα πολιτικά γεγονότα δεν ευνόησαν το έργο της Ιμβριώτη, ενώ μετά τον πόλεμο
(1946) ιδιώτες, και πάλι, ίδρυσαν τον «Φάρο Τυφλών»,
την «Αγροτική και Τεχνική Σχολή Τυφλών» και τη Σχολή
Τυφλών «Ήλιος» στη Θεσσαλονίκη.
Β’ Φάση : 1950-1974: Από την ασταθή δημοκρατία
στη Μεταπολίτευση: Επιστημονική Πλαισιοποίηση
της Ειδικής Αγωγής και συνύπαρξη Ιδιωτικής και Δημόσιας Πρωτοβουλίας.
Μετά την εμπειρία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η
ελληνική κοινωνία έχει μεταβληθεί σημαντικά. Εκκινεί
μία περίοδος ανάπτυξης των ανθρωπιστικών επιστημών,
τα ζητήματα της ψυχικής υγείας τίθενται σε ένα επιστημονικότερο πλαίσιο και οι ελληνικές κυβερνήσεις αρχίζουν να εμπλέκονται σε πολιτικές πρακτικές υπέρ
της θεραπευτικής αγωγής και να επιβλέπουν την ιδιωτική
πρωτοβουλία μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας
(Μπουσδούνης). Τη δεκαετία του 1950, ιδρύεται νηπιαγωγείο από την ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π.. Στην περιοχή της πρωτεύουσας, λειτουργούν η «Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής
Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού», το «Εθνικό
Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων» και το «Πρότυπον
Ειδικόν Εκπαιδευτήριον Κωφών και Βαρηκόων Παίδων
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως» (Ζαγκότας, 2010). Στην
Πάτρα, λειτουργούν δύο ειδικά σχολεία κωφαλάλων
για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Το «Βασιλικόν
Εθνικόν Ίδρυμα» στεγάζει το «Ιατροπαιδαγωγικόν Κέντρον
Αθηνών» και τον «Τομέα Ψυχικής Υγιεινής» ο οποίος θα
δημιουργήσει «Τμήμα Θεραπευτικής Παιδαγωγικής»,
όπου δίνεται έμφαση στα προβλήματα λόγου και ομιλίας
και νοητικής υστέρησης. Στη φάση αυτή εργάζεται και
αναδεικνύεται ο πρωτεργάτης της Ειδικής Αγωγής, Κώστας Καλαντζής. Τη δεκαετία του 1960 θα εργαστεί σε
ιδρύματα («Στουπάθειον Κέντρον Θεραπευτικής Παιδαγωγικής», «Θεοτόκος - ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών»), όπου θα εκπονήσει και θα εφαρμόσει προγράμματα διαταραχών του λόγου.
Σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Ειδικής Αγωγής
είναι η ίδρυση του «Γραφείου Ειδικής Εκπαιδεύσεως»
από το Υπουργείο Παιδείας το 1969. Τότε, θα λειτουργήσει στο Μαράσλειο Διδασκαλείο το πρώτο μονοετές
τμήμα Ειδικής Αγωγής που θα γίνει διετούς φοιτήσεως
το 1975 (Παντελιάδου, 2000). Γενικά, σε αυτή τη
δεκαετία, η πρωτοβουλία γονέων και ιδιωτών αποδίδει
30 περίπου ιδρύματα ή σχολεία (Μπουσδούνης).
Η δεκαετία του 1970 είναι μεταβατική για την Ελλάδα,
αλλά και για την Ειδική Αγωγή που ορίζεται από τον
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Καλαντζή ως «κύκλος ειδικών μεθόδων, ειδικών μορφών
εργασίας και ειδικών διδακτικών προσεγγίσεων» (Μπουσδούνης). Μέχρι τη μεταπολίτευση, είναι σημαντική η
δράση του «Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσαρμόστων
Παίδων» που κατευθύνεται στην εκπαίδευση παιδιών
με νοητική υστέρηση (Ζαγκότας, 2010). Ως το καλοκαίρι
του 1973 ιδρύονται 38 δημόσια σχολεία για ΑμεΑ·
ωστόσο η εκπαίδευση των δασκάλων είναι ακόμη σε
πρώιμο στάδιο (Στασινός, 2001).
Η σπάνια, για τα ως τότε ελληνικά δεδομένα, μακρόχρονη ειρήνη έδωσε τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να αναπτύξει σταδιακά νέες αξίες και να αποδέχεται τα ΑμεΑ ως ισότιμους πολίτες, ενώ και το κράτος
επιδεικνύει μια αργή αλλά σταθερή πορεία προς τη συστηματοποίηση της Ειδικής Αγωγής.
Γ’ Φάση: Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ειδική
Αγωγή: 1974 - Σήμερα, η Πρωτοβουλία στο Κράτος.
Η Ελληνική Δημοκρατία με το δεδομένο της πολιτικής
ομαλότητας προσπαθεί να κερδίσει τον χαμένο χρόνο
στην Ειδική Αγωγή και να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Η Αναθεωρητική Βουλή του 1975 κατοχυρώνει
το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εκπαίδευση (Μπουσδούνης).
Σε ένα ενθαρρυντικό, τηρουμένων των αναλογιών, κλίμα
η ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. δημιουργεί Ειδικό Δημοτικό Σχολείο υπό
την καθοδήγηση του Καλαντζή (Ζαγκότας, 2010). Το
«Γραφείον Ειδικής Εκπαιδεύσεως» του Υπουργείου Παιδείας γίνεται Γραφείο Ειδικής Αγωγής και το 1976 ο Καλαντζής ορίζει την Ειδική Αγωγή ως επιστημονικό κλάδο.
Κατά τη δεκαετία της «αλλαγής» γίνονται σημαντικά
βήματα κυρίως σε επίπεδο νομοθεσίας, καθώς ψηφίζεται
για πρώτη φορά νόμος απερίφραστα διατυπωμένος
«περί ειδικής αγωγής» (Ν.1143/1981), συγκροτείται το
Συντονιστικό και Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής
και ορίζεται ο τρόπος επιλογής προσωπικού και τα
σχολεία φοίτησης (Ζαγκότας, 2010). Ωστόσο, ο νόμος
κατέστη στόχος κριτικής, καθώς δεν προωθούσε την
ένταξη και διαχώριζε τους μαθητές σε «φυσιολογικούς»
και «αποκλίνοντες» (Ζαγκότας, 2010 και Μπουσδούνης).
Από το 1982 δημιουργούνται 25 ειδικές τάξεις στα
γενικά σχολεία για μαθητές μερικής φοίτησης. Το 1985
προωθείται νομικά η πιο προοδευτική ως τότε διατύπωση
για την ένταξη (Ν.1566/85, άρθρο 32): «ολόπλευρη και
αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων τους [...]
και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία». Η εκπαίδευση
των ΑμεΑ πλέον προσδιορίζεται και διασφαλίζεται νομικά.
Η δεκαετία του 1990 επιδεικνύει σημαντικές δράσεις
στην Ειδική Αγωγή με τη συστηματική μέριμνα του κράτους. Οι δράσεις αφορούν όλους τους τομείς και τους
φορείς που συνδέονται με την Ειδική Αγωγή: κατάρτιση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ίδρυση εξειδικευ-
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μένων πανεπιστημιακών τμημάτων και συστηματοποιημένη διεύρυνση των έργων για την Ειδική Αγωγή εκτός
της Αττικής, ίδρυση του Πανελλήνιου Επιστημονικού
Συλλόγου Ειδικής Αγωγής το 1999, αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου
(Ζαγκότας, 2010).
Στον 21ο αιώνα σημειώνεται εντυπωσιακή αύξηση
της κρατικής μέριμνας για την Ειδική Αγωγή στα θεμέλια
που έθεσαν οι τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ο
νόμος 2817 του 2000 προβλέπει την ένταξη των μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της τυπικής
τάξης. Ιδρύονται τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης
και Υποστήριξης. Ορίζεται η εκπαίδευση στο σπίτι και
ο τρόπος παροχής της και γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης του Τομέα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. Σε αυτό το κλίμα τα Τμήματα Ένταξης και
Παράλληλης Στήριξης αυξάνονται με αποτέλεσμα το
2003 να λειτουργούν 1192 μονάδες Ειδικής Αγωγής (Ζαγκότας, 2010). Το 2008 ψηφίζεται ο νόμος 3699 που μετονομάζει τα Κ.Δ.Α.Υ. σε «Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης
και Υποστήριξης» (Κε.Δδ.Υ.). Η μετονομασία αυτή εισάγει
την έννοια της διαφορικής διάγνωσης (Μπουσδούνης).
Οι ανάπηροι εκπροσωπούνται πλέον στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και καλλιεργούνται οι προϋποθέσεις
για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, δηλαδή την από
κοινού εκπαίδευση όλων των μαθητών. Το όραμα του
«Σχολείου για όλους» και της συνεκπαίδευσης μοιάζουν
υλοποιήσιμα. Ο νόμος του 2008 ισχύει μέχρι σήμερα με
τροποποιήσεις, αλλά έχει δεχθεί κριτική στο σύνολό
του (Λαμπροπούλου-Παντελιάδου).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πριν τον 20ο αιώνα, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα
και η θρησκοληψία κυριαρχούσαν και έθεταν τα κριτήρια
της αντιμετώπισης των ΑμεΑ στον ελληνικό χώρο. Από
τον 20ο αιώνα διαπιστώνεται ότι οι εξελίξεις στην Ειδική
Αγωγή επηρεάζονται άμεσα, έμμεσα και πολλαπλά από
την ιστορική συγκυρία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει
τον πρώτο λόγο, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ιδρυμάτων και σχολείων, κυρίως όμως στην
Αθήνα και ελάχιστα στην υπόλοιπη Ελλάδα, κάτι που
εξηγείται από τις μεταβολές που σημειώθηκαν στον
εθνικό χάρτη μετά το 1913. Με τη διεύρυνση της επικράτειας παρατηρείται σταδιακή επέκταση των χώρων
εκπαίδευσης των ΑμεΑ. Αξίζει να σημειωθεί η δράση
της Ιμβριώτη και της ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π.. Μέτά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο τα δεδομένα αρχίζουν να αλλάζουν,
καθώς εκκινεί για την Ελλάδα μια μακρά περίοδος χωρίς
πολεμικά γεγονότα, τουλάχιστον στο εσωτερικό. Στη
δράση της ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. προστίθεται αυτή του Βασιλικού
Εθνικού Ιδρύματος, αλλά και πάλι πρωτοστατεί η
ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ασταθής δημοκρατία και η
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ανατροπή της δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για σημαντικά βήματα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Βέβαια,
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ίδρυση του Γραφείου
Ειδικής Εκπαιδεύσεως και την ένταξη της Ειδικής Αγωγής
στο πρόγραμμα του Μαράσλειου Διδασκαλείου. Η Ειδική
Αγωγή αρχίζει να γίνεται αντιληπτή ως επιστημονικός
κλάδος. Ωστόσο, οι πολιτικοί περιορισμοί αποκλείουν
προοδευτικά άτομα, όπως ο Κ. Καλαντζής, με αποτέλεσμα πολλές προσπάθειες να μην ολοκληρώνονται. Η
Ειδική Αγωγή μέχρι τότε εναπόκειται ουσιαστικά στη
συγκυρία της «χαρισματικής προσωπικότητας» (Ιμβριώτη,
Καλαντζής) και στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η Μεταπολίτευση θα δώσει δυνατότητες σταδιακής
αλλαγής και το κράτος θα αναλάβει πλέον τον κύριο
ρόλο στην Ειδική Αγωγή. Από το 1975 ως σήμερα, η
Ειδική Αγωγή αναγνωρίζεται επιστημονικά, διασφαλίζεται
συνταγματικά, προωθείται νομικά. Στην πράξη οι δομές
συστηματοποιούνται και επεκτείνονται, όπως και η εκπαίδευση των δασκάλων και διαμορφώνεται το πλαίσιο
στήριξης και ένταξης.
Διαπιστώνεται ότι ο χώρος και οι ιστορικές συγκυρίες
καθόρισαν σημαντικά την αντίληψη και τη δράση σχετικά
με την εκπαίδευση των ΑμεΑ. Σε ένα χώρο με βαρύ πολιτικό και κοινωνικό φορτίο, διαμορφώθηκε ένα κράτος
- προτεκτοράτο για τον πρώτο σχεδόν αιώνα του βίου
του. Οι τάσεις του νεότευκτου κράτους για αυτάρκεια
προσέκρουαν σχεδόν πάντα στη διεθνή συγκυρία (οικονομικές κρίσεις, πόλεμοι) αλλά και στις νοοτροπίες
ενοχής και απαξίωσης του διαφορετικού. Για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο αντίληψης πρωτίστως και έπειτα
δράσης υπέρ των ΑμεΑ η ειρήνη και η πολιτική ομαλότητα
αποτέλεσαν προϋποθέσεις. Από το 1990 ως το 2008
εξελίχθηκε σε σημαντικό βαθμό το όραμα της Ειδικής
Αγωγής στην Ελλάδα. Χρειάστηκε, βέβαια, ένας αιώνας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Η "Μάννα του Στρατιώτη"
Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
Η οικογένεια των Μελάδων με τις βαθειές Ηπειρωτικές ρίζες, είχε την τιμή και την ευτυχία
να δώσει στο Έθνος ήρωες, ευεργέτες, λόγιους, πολιτικούς και άλλους χρήσιμους και επωφελείς
πολίτες. Το δέντρο αυτής της οικογένειας το πότισε το αίμα αλλά και η αγάπη. Στο εθνικό θησαυροφυλάκιο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια είναι η οικογένεια Μελά με τους απογόνους και τα παρακλάδια της.
νόματα μεγάλα, στο άκουσμα των οποίων αναπολούμε σελίδες δόξας και μεγαλείου. Παύλος Μελάς ο Μακεδονομάχος, Παύλος Λ. Μελάς πολεμιστής
στην Έξοδο του Μεσολογγίου (1826), Γεώργιος Μελάς
Φιλικός στην Κωνσταντινούπολη το 1821, Λέων Μελάς
πληρεξούσιος Εθνικών Συνελεύσεων (1843 και 1862)
λόγιος, Μιχαήλ Γ. Μελάς δήμαρχος Αθηναίων (1894),
αλλά και η σημαντική Άννα Μελά-Παπαδοπούλου, που
έμεινε στην ιστορία με την ονομασία "Μάννα του Στρατιώτη" και δεν έλειψε από τους πολέμους της εποχής
της, προσφέροντας κάθε είδους ανθρωπιστικές υπηρεσίες
στους στρατευμένους. Η Άννα Μελά γεννήθηκε στη
Μασσαλία στις 3 Σεπτεμβρίου 1871.
Η δράση της είναι μεγάλη, γιατί η Άννα με την παρουσία σε όλες τις μεγάλες και δύσκολες στιγμές του
Έθνους, ήταν παρούσα και παρείχε τη βοήθειά της στα
μαχόμενα παιδιά της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό έμεινε
γνωστή με το προσωνύμιο η “Μάνα του Στρατιώτη”.

Ο

Ήρθε και στη Θράκη
Η Άννα Μελά- Παπαδοπούλου στο τέλος του 1922
και στις αρχές του 1923, βρέθηκε στη Θράκη προσπαθώντας να βοηθήσει τους στρατιώτες που μετείχαν
στη μεγάλη εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης του
στρατεύματος στον Έβρο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά και να απαλύνει τον πόνο χιλιάδων προσφύγων, που υποχρεώθηκαν να εκκενώσουν την Ανα-

Η "Μάννα του Στρατιώτη" Άννα Μελά-Παπαδοπούλου
στον σιδηροδρομικό σταθμό Διδυμοτείχου το 1923
(Συλλογή Μιχάλη Πατέλη)

τολική Θράκη, για να την καταλάβουν οι Τούρκοι, που
δεν έριξαν ούτε μια σφαίρα για να την κατακτήσουν
εθνικά καθαρμένη από τους αυτόχθονες Έλληνες κατοίκους της.
Στη Θράκη, ο κόσμος αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα με τα μεγάλα κύματα προσφύγων που είχαν
καταφτάσει, ξερριζωμένοι, χωρίς μοίρα στον ήλιο. Ήταν
πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, βίαια εκτοπισμένοι
δυτικά του Έβρου, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής και πρόσφυγες
Πόντιοι του Καυκάσου, που φρόντισε να έρθουν στην
Ελλάδα, το 1920, ο γνωστός μας Νίκος Καζαντζάκης…
Φτώχεια παντού, πείνα και εξαθλίωση.
Η Στρατιά του Έβρου άρχισε να σχηματίζεται το
χειμώνα του 1922 με βάση τα υπολείμματα του στρατού,
που πολέμησε και ηττήθηκε στη Μικρά Ασία και όσες
δυνάμεις είχαν βρεθεί στη Θράκη τότε. Στις 5 Δεκεμβρίου
1922 δημοσιεύθηκε η είδηση ότι η αρχηγία της Στρατιάς
Θράκης ανατέθηκε στον στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο.
Τελικά τον Απρίλιο του 1923 η Ελλάδα ήταν σε θέση να
παρατάξει στον Έβρο εννέα Μεραρχίες, με δύναμη έως
100.000 ανδρών.
Παρούσα η “Μάννα του Στρατιώτη”
στον πόνο των ανθρώπων
Από την προσπάθεια ανακούφισης αυτών των ανθρώπων, αλλά και των στρατιωτών, δεν μπορούσε να
λείψει η Άννα Μελά-Παπαδοπούλου, “Η Μάννα του
Στρατιώτη” ειδικά μάλιστα μετά την επαναφορά της
στην ενεργό υπηρεσία από την Επανάσταση των Γονατά- Πλαστήρα, ήταν παρούσα όπου υπήρχε ανάγκη.
Έτσι τον Δεκέμβριο του 1922 και τον Ιανουάριο του
1923 βρέθηκε στη Θράκη επικεφαλής ομάδας εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να στηρίξει
κυρίως τους φαντάρους και να τους μοιράσει δώρα.
Ήδη από την 1η Δεκεμβρίου ο αρχηγός της Επανάστασης Νικόλαος Πλαστήρας, γνωρίζοντας το τεράστιο
πρόβλημα της Θράκης έκανε έκκληση προς την κοινωνία
να δείξει ενδιαφέρον υπέρ του στρατού αποστέλλοντας
μάλλινα είδη.
Όταν βρέθηκε στην Ξάνθη η Άννα, την περίμενε μια
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φάνεια αλλά μέσα του ζητεί το ενδιαφέρον. Περιφρονεί
το “χαρά, γλέντι, αδιαφορία” των Αθηνών”.
Μετά την Ξάνθη, ακολουθεί η Κομοτηνή. Πάντα με
την ίδια ενεργητικότητα, την ίδια κινητικότητα, την ίδια
αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Η "Μάννα" στις Καστανιές. Η φωτογραφία στην
οπισθογράφησή της αναφέρει "Τσιρέκιοϊ ", όπως ήταν
η ονομασία του χωριού επί Τουρκοκρατίας.
(Συλλογή Μιχάλη Πατέλη)

έκπληξη. Ανάμεσα σ’ αυτούς που την υποδέχτηκαν
ήταν και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της Εθνικής
Τράπεζας (δεν γνωρίζουμε το όνομά του) που τον είχε
νοσηλεύσει 10 χρόνια νωρίτερα στην Καστοριά! Ο ίδιος
την προσφώνησε κατά την υποδοχή τονίζοντας:
“Την εγνώρισα στην Καστοριά, Γενάρη του 1913.
Ήμουνα φαντάρος και από πολύ κοντά παρακολούθησα
το υψηλής αποστολής φιλανθρωπικό έργο της. Ημέρα
και νύχτα σαν καλός άγγελος που είναι, εγύριζε στα νοσοκομεία της Καστοριάς, νοσηλεύουσα, παραμυθούσα,
γλυκαίνουσα τους πόνους των άρρωστων παιδιών της.
Ήταν φοβερά καταβεβλημένη και οι σύντροφοι γιατροί
της συνιστούσαν ησυχίαν και ανάπαυσιν δια να μπορέση
να αναλάβη δυνάμεις, αλλά του κάκου. Η Μάννα αψηφούσε τους σοβαρούς κινδύνους που απειλούσαν την
ίδια της τη ζωή. Εννοούσε με κάθε τρόπον να συνεχίση
το έργον της μέσα στο νοσοκομεία, δίπλα στα παιδιά
της, που τόσο πολύ αγαπούσε και πονούσε”.
Από την Ξάνθη η Άννα αλληλογραφεί με τον εκδότη
του “Ελεύθερου Βήματος” Δημήτριο Λαμπράκη. Του
επισημαίνει ότι στη Θράκη υπάρχει στρατός εμψυχωμένος που ανυπομονεί να περάσει τον Έβρο. Θεωρεί
“δυναμωτικές ενέσεις” την παρουσία των ποιητών Ματσούκα και Γεννάδη, που ενθαρρύνουν τα στρατευμένα
νιάτα και καταλήγοντας γράφει στον Λαμπράκη:
“Παρακαλώ το “Ελεύθερον Βήμα” να μην παραλείψη
την παράκλησίν μου. Θυμηθείτε τον Στρατό”.
Στην Ξάνθη κινητοποιεί τους πάντες και πείθει διάφορες αξιόλογες κυρίες να δημιουργήσουν σωματείο,
που να επιβλέπει και να βοηθάει στην καθαριότητα
των νοσοκομείων και να στέλνει δέματα και γράμματα
στους φαντάρους.
Αργότερα στην Αθήνα η Άννα Μελά- Παπαδοπούλου
δήλωνε:
“Με τι χαρά έβλεπα τις συντρόφισσές μου εκεί πάνω
στα χιόνια της Θράκης να γελούν και να διασκεδάζουν,
έστω και εφήμερα τη μονότονη ζωή του πολεμιστού. Ο
πολεμιστής δεν είναι απαιτητικός. Τον διακρίνει υπερη-

Με τον Πάγκαλο στην πρωτοχρονιάτικη
δοξολογία στην Αλεξανδρούπολη
Η Πρωτοχρονιά του 1923 βρίσκει τη “Μάννα του
Στρατιώτη” με τις άλλες κυρίες του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού στην Αλεξανδρούπολη, με σκοπό να διανείμουν
στον στρατό διάφορα δώρα. Ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη κατά τον ανταποκριτή του “Φωτός” της
Θεσσαλονίκης, που υπέγραφε με τα αρχικά Κλ. Βρ.,
ήταν αδιάκοπα βροχερός και στους δρόμους επικρατούσε
πολλή λάσπη. “Μερικοί πλανόδιοι μικροπωληταί, καστανάδες, κουλουρτζήδες, καπνοπώλαι αποτελούν την
όλην κίνησιν της Πρωτοχρονιάς χωρίς μεγάλα κέρδη,
διότι ο κόσμος φεύγων την αγριότητα του καιρού κρύπτεται εις τα καφενεία, τα λουκουματζίδικα, τα ξενοδοχεία, τα ουζοπωλεία” έγραφε.
Η δοξολογία της Πρωτοχρονιάς πάντως έγινε κανονικά
και με κάθε επισημότητα στην Αλεξανδρούπολη. Πλήθος
επισήμων παρέστη, αλλά την παράσταση έκλεψε ο αρχιστράτηγος της Στρατιάς του Έβρου Θεόδωρος Πάγκαλος με το επιτελείο του, ο νομάρχης Μακρόπουλος
με τους υπαλλήλους της νομαρχίας και άλλοι επίσημοι.
Φαίνεται, πως στη δοξολογία της Αλεξανδρούπολης
υπήρξε κάποια επαφή και συνομιλία της Άννας ΜελάΠαπαδοπούλου με τον Θεόδωρο Πάγκαλο.
Στις αρχές Φεβρουαρίου του έστειλε από την Αθήνα
πλέον επιστολή και τον ευχαρίστησε για την περιποίηση
που είχε στη Θράκη. Η επιστολή είναι άκρως πολιτική
και φυσικά φιλοβενιζελική, με επιθετικούς χαρακτηρισμούς για τους Κωνσταντινικούς. Σ΄αυτήν, του εκφράζει
την επιθυμία να κάνει στην Αθήνα, στην αίθουσα του
“Παρνασσού” μια διάλεξη με τον ποιητή Γεννάδη, με
στόχο να στραφεί “το ενδιαφέρον των εδώ κομψοαθηναίων προς το Μέτωπον”! Του έγραφε επίσης ότι ο Αντώνης Μπενάκης παρήγγειλε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου φανέλες και κάλτσες αξίας 100.000 δραχμών
για τον στρατό…

Η Άννα Μελά-Παπαδοπούλου στο Σουφλί το 1923
(Συλλογή Μιχάλη Πατέλη)
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της προφυλακής συναντήθηκε με τον λοχαγό Χρ. Μοσχοβίτη. Ο Ματσούκας μοίρασε σε κάθε στρατιώτη
από ένα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες και ένα πακέτο τσιγάρα Αρδίτη Ξάνθης. Τους απάγγειλε ποιήματά του και
τους ενθουσίασε. Τότε ο Ματσούκας είχε μοιράσει στα
φυλάκια του Άρδα συνολικά 500 ζευγάρια μάλλινες
κάλτσες και ισάριθμα πακέτα τσιγάρων.
(Για τον Ματσούκα βλέπετε στη θέση
https://sitalkisking.blogspot.com/2017/08/1922.html)
Η “Μάννα” συνεχίζει την περιοδεία της
στον Έβρο
Ας επανέλθουμε όμως στην Άννα Μελά-Παπαδοπούλου, η οποία συνέχισε την περιοδεία της στη Θράκη,
Η αδελφή του Παύλου Μελά στο Σουφλί το 1923
μέσα στο καταχείμωνο. Η Θράκη ήταν σκεπασμένη με
(Συλλογή Μιχάλη Πατέλη)
χιόνι, αλλά η “Μάννα του Στρατιώτη” δεν το έβαλε
Πάντως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πρόλαβε
κάτω.
να πεταχτεί και ως τις Φέρες, τότε ακόμα λέγονταν
Επόμενος σταθμός το Σουφλί, όπου στρατωνίζονταν
Φέρετζικ, για να μοιράσει δώρα στους στρατιώτες.
σημαντικές μονάδες. Και εδώ έδειξε τα φιλάνθρωπα αισθήματά της μοιράζοντας δώρα στους στρατιώτες.
Στο Καραγάτς απαγγέλλει ο Ματσούκας
Συνεχίζοντας την περιοδεία της η Άννα Μελά- ΠαΣτο ανατολικότερο άκρο της Θράκης στο Καραγάτς,
παδοπούλου έφτασε στο Διδυμότειχο, όπου υπήρχαν
που ήταν ακόμα ελληνικό, η Πρωτοχρονιά γιορτάστηκε
τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων της Στρατιάς του
στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων, χοροστατούντος
Έβρου. Το Διδυμότειχο ήταν και αυτό πλημμυρισμένο
του Μητροπολίτη Ορεστιάδος Πολύκαρπου.
από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης. Ο ανταποκριτής
Στην αλησμόνητη εκείνη δοξολογία παρέστησαν διάτου “Φωτός” Θεσσαλονίκης Γ. Αποστολίδης τηλεγραφoροι τοπικοί επίσημοι και οι στρατιωτικοί
φούσε ότι παρά τα υπάρχοντα προβλήμε τις επίσημες στολές και τα παράσημά
ματα γιόρτασαν την ονομαστική εορτή του
τους και ο ποιητής Σπύρος Ματσούκας,
Ελευθέριου Βενιζέλου. Τα καταστήματα
ο οποίος απήγγειλε τα –πατριωτικά ποιπου ήταν κλειστά την ώρα της δοξολογίας
ήματά του. Ο κόσμος τον δέχθηκε με αιείχαν σημαιοστολισθεί. Η δοξολογία εψάλη
σθήματα πατριωτισμού και ενθουσιώδη
στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόχειροκροτήματα. Μετά τη δοξολογία ακο- Μερικοί στίχοι του Ματσούκα κου. Χοροστάτησε ο μητροπολίτης Διδυστο "Φως" της Θεσσαλονίκης
λούθησε η δεξίωση του αντιπροσώπου της
μοτείχου Φιλάρετος. Παρέστησαν ο βου(6/12/1922)
Γενικής Διοίκησης Θράκης Λαμπριανίδη.
λευτής Βασίλειος Χατζηλίας, ο πολιτικός
Προς τα τέλη του 1922 πραγματοποίησε δίμηνη πεδιοικητής Νεοκλής Χαστόγλου, ο δήμαρχος Δημήτριος
ριοδεία στο μέτωπο της Θράκης ο ποιητής Σπύρος
Ζαπάρτας κ.ά. καθώς και αντιπροσωπείες της Αρμενικής
Ματσούκας, ο οποίος από το 1912 επιδίδονταν σε
και Ισραηλιτικής κοινότητας, ο επιθεωρητής των σχολείων
πράξεις αναστήλωσης του ηθικού των στρατευμένων
Ρέλλιας, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες “και πολύ πλήθος
παιδιών, αλλά και σε παροχή κάθε είδους βοήθειας. Ο
εκ του ωραίου και του ασχήμου φύλου, προ πάντων εκ
Ματσούκας είχε περιοδεύσει έως και τα ακρότατα φυτου πρώτου διεκρίνοντο πολλαί καλλοναί εγχώριαι και
λάκια και μοίρασε στους στρατιώτες κάλτσες, τσιγάρα,
ξέναι…” κατά τον Αποστολίδη. Έστειλαν μάλιστα και
καπνό και άλλα χρήσιμα είδη. Από την περιοδεία αυτή
ευχετήριο τηλεγράφημα στον Βενιζέλο στη Λωζάνη,
είχε εμπνευσθεί και είχε εκδώσει τόμο ποιημάτων, που
που το υπέγραφε η σχετική επιτροπή, την οποία αποτα μοίραζε στις στρατιωτικές μονάδες. Καρπός της πετελούσαν οι Χατζηλίας, Παπαγιαννόπουλος, Γιαγτζής,
ριοδείας του στη Θράκη ήταν ο τόμος «Τα τραγούδια
Ασημακόπουλος, Ελιέζερ Τζίβρε, Δισλιάν, Χατζηπεντίδης,
του Έβρου: Χαρισμένα στο στρατό της πατρίδας». ΤυΠαναγιώτου.
πώθηκε στο τυπογραφείο Κ. Καμινάρη & Π. Κυριακού,
Οι Διδυμοτειχίτες έστειλαν τηλεγράφημα και προς
το 1923.
τον πρόεδρο της Διάσκεψης της Λωζάνης λόρδο Κώρζον
Ειδικότερα, στην περιοχή αυτή της Θράκης στις
για τα γενέθλιά του!
αρχές του Ιανουαρίου 1923 είχε καταφτάσει ο ποιητής
Εκείνες τις μέρες είχαν ξεκινήσει στο Διδυμότειχο οι
Σπύρος Ματσούκας. Άρχισε από τα φυλάκια του Άρδα,
ενέργειες για τη δημιουργία συλλόγου προσφύγων από
όπου έφτασε ιππεύοντας σε άσπρο άλογο! Στις γραμμές
την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία. Η πρώτη κα-
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επιστρέφοντας στην Αθήνα. Σχεδίαζε μάταστατική συνέλευση για το διορισμό
λιστα μόλις αναρρώσει να φύγει για την
οκταμελούς επιτροπής σύνταξης του καΚρήτη, να επισκεφθεί τους εκεί στρατώταστατικού είχε γίνει στα γραφεία του
νες.
συλλόγου “Αναγέννησις” (“Μακεδονία 18
Η “Μάννα” όμως έκανε και δεύτερο
Δεκεμβρίου 1922).
σύντομο πέρασμα από το Καραγάτς. Αυτό
Η Άννα Μελά-Παπαδοπούλου και οι
συνέβη στα μέσα Μαΐου 1923. Τη φιλοξέεθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυνησε το Προεδρείο του Συλλόγου Κυριών
ρού, που τη συνόδευαν, έκαναν το καθήκαι Δεσποινίδων, στο σπίτι της αντιπροκον τους και στο Διδυμότειχο και αναχώέδρου Χρυσούλας Τσονίδου. Της προσφέρρησαν για Καστανιές και Καραγάτς, όπου
θηκε τέιον στο οποίο παρακάθησαν τα
είχαν φτάσει στις 6 Ιανουαρίου 1922.
μέλη του ΔΣ Αρ. Παπαδοπούλου, ΧατζοΣτόχος της Άννας από την αρχή ήταν
πούλου, Αγγ. Ζαρδαλίδου, Αικ. Θαλασσινού,
να φτάσει έως το Καραγάτς, απώτατο
Κλ. Παρασχίδου, Α. Δερμεντζοπούλου, και
ανατολικό όριο του ελληνικού κράτους.
η κυρία Ιωαννίδου. Η “Μάννα του ΣτραΌπως είναι γνωστό με την επονείδιστη
τιώτη” συνέστησε στο σύλλογο να αναλάβει
συνθήκη των Μουδανιών είχε διαταχθεί
τη διανομή στα στρατιωτικά φυλάκια βιη εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από
βλίων και εφημερίδων για να διαβάζουν οι
τον ελληνικό στρατό και τον ελληνικό
στρατιώτες. Πράγμα που αποδέχθηκε ομόπληθυσμό μέσα σε 15 μέρες, τον Οκτώβριο
θυμα ο σύλλογος. Η ίδια ευχαρίστησε τις
του 1922. Το Καραγάτς ευρισκόμενο δυκυρίες και δεσποινίδες, που την προέπεμτικά του ποταμού Έβρου παρέμεινε αρψαν έως το σιδηροδρομικό σταθμό και τις
χικά στην Ελλάδα. Τότε πολλοί Αδριαμοίρασε διάφορες φωτογραφίες της Μινουπολίτες ελπίζοντας σε ειρήνευση πίκρασιατικής τραγωδίας, ημερολόγια και
στευαν ότι θα μπορέσουν να επανέλθουν
άλλα μικροδώρα. Κανένας δεν μπορούσε
στην Αδριανούπολη. Γι’ αυτό δεν έφυγαν
μακριά και κατέφυγαν στο προάστιο Κα- Εφημερίδα "Πατρίς" (7/2/1923) να φανταστεί τότε ότι σύντομα θα χανόταν
για την Ελλάδα και το Καραγάτς...
ραγάτς.
Λίγες μέρες νωρίτερα περιοδεία στη Θράκη έκανε
Ο υπερπληθυσμός, οι αντικρουόμενες πληροφορίες
και η ηγεσία της Επανάστασης, Πλαστήρας, Πάγκαλος,
των εφημερίδων για τις διαπραγματεύσεις στη Λωζάνη,
Χατζηκυριάκος οι οποίοι στάθμευαν σε πόλεις της
η φτώχεια δημιούργησαν κλίμα κατάθλιψης, αν και
Θράκης και επιθεωρούσαν το στράτευμα ενώ ενημεπολλοί προσπαθούσαν να ενθαρρύνουν τον πληθυσμό.
ρώνονταν από τους Μεράρχους.
Ακόμα και το ψωμί ήταν λιγοστό και κακής ποιότητας.
Η Ελλάδα, μετά το 1922 προσπαθούσε να κάνει το
Τα δώρα της “Μάννας” σε απόρους και στρατιώτες
άλμα, από την καταστροφή στην ανάπτυξη και την
απάλυναν τις δυσκολίες του κόσμου. Όταν έφτασε
πρόοδο. Ηττημένη στη Μικρά Ασία. Με εκατοντάδες
εκεί η Άννα Μελά- Παπαδοπούλου τα πάντα ήταν σκεχιλιάδες ανέστιους πρόσφυγες. Ανάμεσα στα ερείπια
πασμένα με χιόνι, όπως φαίνεται από τις διασωθείσες
ξεχώριζαν μορφές όπως της Άννας Μελά- Παπαδοφωτογραφίες. Η διανομή όμως των δώρων έγινε.
πούλου, αφιερωμένες στην απάλυνση του πόνου των
Οι ταλαιπωρίες της περιοδείας στο μέτωπο και στο
συνανθρώπων, κάνοντας ορατή την αλληλεγγύη στους
χιόνι επηρέασαν την υγεία της Άννας, η οποία ασθένησε
πάσχοντες και ενδυναμώνοντας τα στρατευμένα παιδιά
του λαού, που στήριζαν την άμυνα της πατρίδας.
Υστερόγραφο
Ευχαριστώ θερμά τον φίλο συλλέκτη Μιχάλη Πατέλη,
για την παραχώρηση των φωτογραφιών της περιοδείας
της “Μάννας του Στρατιώτη” στον Έβρο.

Χατζηκυριάκος, Πάγκαλος και Πλαστήρας, έφιπποι
επιθεωρούν τα στρατεύματα της Θράκης.

ΠΗΓΕΣ
1. Αρχείο εφημερίδων “Φως”, “Μακεδονία” Θεσσαλονίκης,
“Πατρίς” Αθηνών, ετών 1922-1923
2. Αντώνης Θ. Σταυρίδης “Άννα Μελά-Παπαδοπούλου Εκεί που δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι”, εκδόσεις Μίλητος.

11

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T76

Ε Π Ι Κ Α Ι ΡΑ

Οι άσπρες και πράσινες μπλούζες
Του Άγγελου Αγγελίδη (✝)

Ο

κύριος Γρηγόρης, που δούλευε σε ένα κατάστημα
που έκλεισε λόγω της νόσου που έστελνε κάθε
μέρα χιλιάδες ανθρώπων, σε όλο τον κόσμο, στον
θάνατο, ρώτησε τον μικρό του γιο, μόλις δέκα χρονών,
που από τη μέρα που έκλεισε το σχολείο κάθεται στη
μια γωνιά του παραθύρου βλέποντας έξω: «Εσύ, που
όλη τη μέρα κοιτάζεις τον δρόμο, τι είναι αυτό το
άγαλμα στη μέση του μικρού πάρκου;»
Και ο μπόμπιρας, με το ύφος που του έδινε η περιέργεια, είπε πως ήρθαν μερικοί άνθρωποι και με κόπο
έστησαν το άγαλμα αυτό και δεν πήγε κοντά στον
πατέρα του, γιατί, όπως έκαναν στην τηλεόραση, έλεγαν

Γιώργο, τη Λένα και τον Σήφη να παίξουμε και ύστερα
να σταθούμε γύρω από το άγαλμα και να χειροκροτούμε, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι που
βλέπουν αυτούς που τρέχουν μέσα στα νοσοκομεία
με τις άσπρες και πράσινες φόρμες, ούτε τον παππού
και τη γιαγιά δεν βλέπω να έχω. Τον παππού να μιλά
για ένα μεγάλο πάλεμα και να τελειώνει «αυτός, αγόρι
μου, είναι ο πιο ύπουλος από όλους, γιατί ο εχθρός είναι αόρατος».
«Αγόρι μου», είπε ο κύριος Γρηγόρης, «κάνε υπομονή
και σε λίγο καιρό θα βγεις να συναντήσεις τους φίλους
σου και τότε η χαρά θα είναι διπλή, όσο για τον παππού

το «μένετε στο σπίτι» όμως μακριά ο ένας από τον
άλλον. Μάλιστα έπαιζε και μόνος του με το τρενάκι
του, το δώρο της μαμάς από τον προηγούμενο χρόνο.
Άρχισε μάλιστα να περιγράφει και την όψη του αγάλματος.
«Μπαμπά», είπε, «φορά μια σουρωμένη μάσκα
όπως οι γιατροί στα νοσοκομεία, που γυρίζουν από
κρεβάτι σε κρεβάτι, φορούν επίσης και κάτι παράξενα
γυαλιά, όπως και το άγαλμα και προσέχουν τους άρρωστους, το βλέπω στην τηλεόραση, που όλοι λένε
«μείνετε στο σπίτι», όμως μπαμπά βαρέθηκα να είμαι
όλη την ημέρα εδώ στο παράθυρο και να βλέπω μόνον
έξω· θέλω να βρώ τους φίλους μου, τον Αντώνη, τον

και τη γιαγιά είναι γέροι άνθρωποι και χρειάζονται λίγη
ξεκούραση, Για το λόγο αυτό κάνε υπομονή γιατί θάρθει
η μέρα που κι εγώ θα πάω στη δουλειά κι εσύ στο σχολείο και θα κάνεις βόλτα με τη μαμά.»
«Μπαμπά», είπε ο μικρός πηδώντας από θέμα σε
θέμα, «θέλω κι εγώ, σαν μεγαλώσω, να γίνω γιατρός,
όπως ο θείος Σωτήρης και να κάνω καλά όλους τους
ανθρώπους, να φορέσω την άσπρη φόρμα με τη μάσκα
και τα μεγάλα γυαλιά και οι άνθρωποι που θα συναντώ
να με χαιρετούν με ένα χαμόγελο».
«Λίγη υπομονή αγόρι μου», είπε ο μπαμπάς και ένα
“σκουπιδάκι” έκανε να δακρύσουν τα μάτια του.
«Κάνε υπομονή και όλα θα ’ρθουν με τη σειρά τους».
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Στη δεκαετία του ’40
Γράφει ο Zαφείρης Αλεξιάδης
κείνη η δεκαετία του Σαράντα ήταν η πιο παράξενη
περίοδος για την Αλεξανδρούπολη. Ήταν ένα μικρό
σχετικά χρονικό διάστημα, όπου στριμώχνονταν συνταρακτικά γεγονότα, που άλλαζαν και μεταμόρφωναν
την όψη της πόλης.
Όλα αυτά ιδωμένα με τη ματιά του παιδιού, πού μόλις είχε γραφτεί στην πρώτη του Δημοτικού, έπαιρναν
φανταστικές διαστάσεις και άγγιζαν τα όρια του παραμυθιού.
Εκεί λοιπόν που απολάμβανα τις σχολικές μου επιτυχίες, με τα κουλουράκια και τα μπαστουνάκια, γραμμένα στην πλάκα μου με το κοντύλι και τα έσβηνα με το
δεμένο σ’ αυτήν σφουγγαράκι και ένα φτου, και θαύμαζα το όμορφό μου αλφαβητάρι, νάσου το πέλμα που
έκλεισε το σχολείο μας.
Άδειασε η γειτονιά από τους μπαμπάδες μας. Στην
πόλη κυκλοφορούσαν μόνο ηλικιωμένοι. Όλοι οι άντρες
στο μέτωπο. όπως έλεγαν τον πόλεμο.
Μετά ήρθαν οι Βούλγαροι. Η πόλη είχε τώρα άλλη
όψη. Κατοχή την είπαν, που ήρθε και έφερε μαζί της
ένα σωρό δεινά.
Στη στιγμή όλα άλλαξαν. ‘Άλλη στολή οι στρατιώτες,
άλλη γλώσσα. Ακόμα και στην εκκλησία έλεγαν αλλιώς
τα τροπάρια, ακαταλαβίστικα.
Μαζί με τους Βούλγαρους στρατιώτες ήρθαν και
Βούλγαροι έποικοι από τη Στάρα Ζαγόρα με τις οικογένειες και τα παιδιά τους.
Μπροστά στο Λιμεναρχείο, εκεί που κυμάτιζε η δική
μας σημαία την κατέβασαν και κρέμασαν τη δική στους,
μια σημαία με παρδαλά χρώματα.
Και μαζί με τους Βούλγαρους και Γερμανοί στρατιώτες στα τρένα, στο λιμάνι και σε άλλα πόστα της πόλης.

Σε τρία χρόνια άλλαξε πάλι η πόλη. Έφυγαν οι Βούλγαροι και ήρθαν από τον Έβρο οι αντάρτες που στόλισαν την πόλη με τις δικές τους κόκκινες σημαίες με το
σφυρί και το δρεπάνι. Για τα ζήτω που φωνάζαμε πρίν,
τώρα για τα ίδια πράματα φωνάζαμε «κάτω»! Κάτω οι
τέτοιοι, τρέχε γύρευε ποιοί, κάτω οι αλλιώτικοι, Κάτω ο
Γλίξμπουργκ. Αυτό μας άρεσε, αλλά κάτω και ο Βασιλιάς!
Ο Βασιλιάς!
Στο καφενείο του Μαρκάκη έκαναν τα γραφεία του
Κ.Κ.Ε. όπου κυμάτιζε τεράστια η κόκκινη παντιέρα. Στο
απέναντι κτήριο κυμάτιζε άλλη όπου ήταν τα γραφεία
της ΕΠΟΝ. Στο κτήριο της Δημαρχίας είχε την έδρα του
το 81ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Και τραγούδια παντού πρωτάκουστα και χαρές και πανηγύρια για τον ερχομό της
πολυπόθητης Λευτεριάς.
Οι Βούλγαροι έποικοι ξεκουμπίστηκαν. Ο στρατός
τους όμως έδειχνε απροθυμία να φύγει. Άλλαξαν το καθεστώς τους, άλλαξαν και τη σημαία τους και έγιναν το
ίδιο με τους αντάρτες. Βούλγαροι στρατιώτες και αντάρτες αλληλοχαιρετιόνταν, υψώνοντας σε γροθιά το
αριστερό χέρι.
Παράξενα πράγματα. Ευτυχώς κάποτε οι Βουλγάροι
ξεκουμπίστηκαν. Στη θέση τους ήρθαν αποικιακά συμμαχικά στρατεύματα.
Η Αλεξανδρούπολη γέμισε με σαρικοφόρους Ινδούς
στρατιώτες Σίχ με τα τάνκς τους και με Γκούρκας στρατιώτες από το Νεπάλ με τις τεράστιες χασαποχαντζάρες τους,
Άλλη όψη τώρα η πόλη. Εν τω μεταξύ Εγγλέζικά πολεμικά πλοία άραζαν συχνά ανοιχτά έξω από το λιμάνι.
Με τις βενζινακάτους έβγαζαν στην πόλη τα πληρώματα, Σκωτσέζους με τις καρό φούστες τους, εικόνες
πρωτοφανέρωτες στην πόλη μας. Μια Κυριακή ο Κον-

Οι ξένοι επιτελείς συνεργάζονται με το Νομάρχη και
φωτογραφίζονται μαζί του. (Νομίζω λεγόταν Δεσποτόπουλος;)

Ξένοι επιτελείς μπροστά στο Δημαρχείο

Ε
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τέλος, ο άνθρωπος πολυεργαλείο, με την αντλία καταβρεχτήρα του Δήμου, κατάβρεξε την πλατεία μπροστά
στη Νομαρχία, να κατακαθίσει το χώμα. Με το ηλιοβασίλεμα βγήκαν τα πληρώματα με τη μονάδα επιδείξεως
και με τη μπάντα τους, με πίπιζες και τύμπανα, με τις
Σκωτσέζικες στολές και με τα σύμβολά τους και η παραλία της Αλεξανδρούπολης, μπροστά από τη Νομαρχία, εκείνη την Κυριακή, έγινε Εδιμβούργο.
Κόσμος πολύς. Παρατάχθηκαν τα δύο τμήματα και
άρχισε η μπάντα να γεμίζει τον χώρο με τις μελωδίες
από τις πίπιζες, σε ρυθμό αργού εμβατήριου τελετουργικά και επάνω στον ρυθμό, μπάντα και άγημα να βηματίζουν σε σχηματισμούς που συμπλέκονταν και αραίωναν, που άλλαζαν κατεύθυνση και μετά επανέρχονταν.
Οι ξένοι στη Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου.
Το δε άγημα να κάνει ασκήσεις ακριβείας με τα όπλα,
Ο κόσμος τους κοιτά περίεργα.
σε ένα συγχρονισμένο σύνολο, άριστα εκτελεσμένες. Και
(Οι φωτό είναι του Ανδρέα Δαϊδη)
όλα αυτά με τον ιδιόρρυθμο ήχο της πίπιζας , συνδυαλίτες χωρίστηκαν σε Κουκουέδες και σε Μπουραντάδες
σμένο με τον ήχο των τυμπάνων, σε μεγαλοπρεπή αργό
και έξω στην ύπαιθρο άρχιζε ο εμφύλιος.
ρυθμό.
Ο παγκόσμιος πόλεμος τελείωσε, αλλά η χώρα ταΤην άλλη Κυριακή σειρά είχαν οι «αμίκοι» του Νεπάλ,
λανίζονταν από τον αδελφοκτόνο εμφύλιο. Και οι από
και αυτοί με την μπάντα τους με τα χάλκινα, με τη διδώ έριχναν το φταίξιμο στους από κει.
μοιρία επιδείξεως και με αυτόν πού είχε το μεγάλο τύμΣτο κτήριο του Αλβανόπουλου, στο ψηλότερο κτήριο
πανο, ντυμένο με δέρμα λεοπαρδάλεως. Σκούφους με
της
πόλης, κοντά στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό,
το ίδιο δέρμα είχαν και οι άλλοι της μπάντας, με μια
ήρθε
και εγκαταστάθηκε ένα κλιμάκιο του ΟΗΕ για να
ουρά να κρέμεται στο πίσω μέρος.
ψάξει και να βρεί ποιος ενδεχομένως είχε δίκαιο και
Και νταμ και ντουμ, επάνω κάτω και ο χώρος μπροποιος άδικο.
στά στη Νομαρχία, μεταμορφώνονταν σε χώρο από ινΚρέμασαν και αυτοί μια τεράστια λευκή σημαία με
δικό παραμύθι.
την εικόνα της υδρογείου και άραξαν μπροστά στο πεΆλλες πάλι Κυριακές γέμιζε το Γυμναστήριο με κόσμο,
ζοδρόμιο τα τζιπ τους. Ένα σωρό τζιπ.
για να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ των ΕγγλέζιΚαθημερινά τα τζιπ αυτά ξεκινούσαν σε φάλαγγα
κων πληρωμάτων και του Εθνικού της πόλης μας. Σκέτο
φορτωμένα
με κόσμο, άνδρες γυναίκες παιδιά, αγόρια
Γουέμπλεϊ η Αλεξανδρούπολη.
και
κορίτσια,
άλλα με σορτς και άλλα με το μαγιό τους,
Όταν απέπλεαν τα εγγλέζικα πλοία, κατέπλεαν τα
και κατηφόριζαν για τον Φλοίσβο.
αμερικάνικα πολεμικά πλοία. Με τις βενζινακάτους πέρα
Ήταν μια καθημερινή εντυπωσιακή παρέλαση, που
δώθε, η πόλη γέμιζε με μεθυσμένα Αμερικανάκια, που
την απολάμβαναν οι Αλεξανδρουπολίτες. Ιδιαίτερα θαύκυκλοφορούσαν στην πόλη παραπατώντας και με ένα
μαζαν τις καλλίγραμμες κοπέλες, που πρόβαλλαν τα
μπουκάλι μπύρας στο χέρι. Με τους Αμερικάνους ο
ΕΘΝΙΚΟΣ έμενε άπραγος. Αυτοί δεν σκάμπαζαν από ποδόσφαιρο. Μαζεύονταν όμως
τις Κυριακές στο Γυμναστήριο και με ένα
ρόπαλο χτυπούσαν ένα τόπι και μετά έτρεχαν από δώ και από εκεί. Ένα παιχνίδι που
δεν το ξέραμε και το παρακολουθούσαμε
αδιάφορα έτσι από περιέργεια.
Άλλη όψη η πόλη με τους Αμερικανούς.
Η Αλεξανδρούπολη πήρε την κανονική της
όψη όταν ήρθε ο Ελληνικός Στρατός, τον
Μάρτιο του 1945, αφού ξεκαθάρισαν με τα
Δεκεμβριανά στην Αθήνα.
Στην υποδοχή τους έγιναν κάποια επεισόδια, ρίχτηκαν μερικές ριπές, οι Ινδοί κανονιοβόλησαν με τα τανκς το κτήριο όπου
ήταν τα γραφεία της ΕΠΟΝ από όπου ρίχτηκαν οι ριπές. ‘Όταν όλα ξεκαθάρισαν, η
Το κτήριο του ΠΙΚΠΑ όπου θα στεγαστεί το Mουσείο ΑΧΕΠΑ.
πόλη πήρε την κανονική της μορφή. Οι πο-
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κάλλη τους απλωμένες ακόμα και επάνω στα καπό των
μεγάλων τζιπ.
Τότε ήταν που διάφορες Οργανώσεις της Αμερικής
και του Καναδά, η UNRRA, το σχέδιο Μάρσαλ, η ΑΧΕΠΑ,
Η Αμερικανική Βοήθεια και πολλές άλλες, προσπάθησαν
να βοηθήσουν τη χώρα μας, να ξεπεράσει το χάλι της.
Έστελναν τρόφιμα, ρουχισμό, αλλά και φάρμακα, θερμόμετρα, μηχανήματα, τρακτέρ, μουλάρια, ατμομηχανές, βαγόνια και πλήθος άλλα.
Μέσα σε υφασμάτινα σακιά ερχόταν άσπρο αλεύρι
και ζάχαρη. Αυτά είχαν στη μια πλευρά τον Αμερικανικό
θυρεό και δυο χέρια σε χειραψία και από την άλλη τη
φράση «Βοήθεια του Αμερικανικού λαού». Τα υφασμάτινα αυτά σακιά φάνηκαν πολύ χρήσιμα. Ράφτηκαν
εσώρουχα και ιδιαίτερα ανδρικά σώβρακα. Έτσι, μερικά
από αυτά, τύχαινε να έχουν στο εμπρός μέρος , με το
ανεξίτηλο μελάνι τους, τον αμερικάνικο θυρεό ή τα δυο
χέρια σε χειραψία και από πίσω τη φράση: «Αμερικανική
βοήθεια».
Θα ήταν το 1949, ίσως το 1950 όταν έφεραν και ξεφόρτωσαν εκεί στη διασταύρωση της Ιωακείμ Καβύρη
με την Πατριάρχου Φωτίου, ένα τεράστιο κιβώτιο. Κόσμος πολύς ερχόταν , έβλεπε, περιεργαζόταν και αναρωτιόταν τι ήταν αυτό το μεγάλο δώρο από την Αμερική
όπως οι Τρώες που αναρωτιόντουσαν μπροστά στον
Δούρειο Ίππο.
Σε λίγες ημέρες στο παρακείμενο γωνιακό οικόπεδο ανυψώθηκε μια βάση οικοδομής. Ανοίχτηκε το μυστηριώδες κιβώτιο και
περιείχε ένα προκατασκευασμένο
κτίσμα με τους εξωτερικούς τοίχους από αλουμίνιο, σε απομίμηση
σανίδων. Η μόνωση στους τοίχους
ήταν από υαλοβάμβακα, ένα
άγνωστο για μάς τότε υλικό. Όλο
περιέργεια πιάναμε τότε το άγνωστο υλικό και το τρίβαμε ανάμεσα
στα δάχτυλά μας, νομίζοντάς το
για βαμβάκι. Σε λίγο τα χέρια μας
και όποιο άλλο μέρος του σώματός μας αγγίζαμε φαγούριζε ανυπόφορα, ερεθισμένο από τις γυάλινες μικροΐνες.
Τελικά το κτήριο τοποθετήθηκε
στη βάση του και έγινε ένα παιδικό
ιατρείο. ΠΙΚΠΑ το ονόμασαν.
Διάβασα στον «Φάρο», στην
άκρως ενδιαφέρουσα στήλη της
Υβόννης Δαΐδου, που ασχολείται
με τα άρθρα των Αλεξανδρουπολίτικων εφημερίδων, ότι το παλιό
κτήριο του ΠΙΚΠΑ πρόκειται να γίνει μουσείο της ΑΧΕΠΑ, οργάνωσης
που βοήθησε και εξακολουθεί να
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βοηθά τη χώρα. Καλορίζικο· ήταν μια σωστή απόφαση.
Καθώς τελείωνα το κείμενο για τη «Δεκαετία» έπεσαν
στα χέρια μου κάτι φωτογραφίες του Ανδρέα Δαΐδη,
τραβηγμένες λίγο αργότερα, τον Μάρτιο του 1953. Δεν
έχουν να κάνουν με στρατό, σε γιορτές και παρελάσεις,
για τη λήξη του πολέμου. Είναι ανώτεροι αξιωματικοί
των ξένων επιτελείων, σε νέες δραστηριότητες.
‘Εχει ιδρυθεί το ΝΑΤΟ και το Σιδηρούν Παραπέτασμα.
Έχει αρχίσει ο Ψυχρός Πόλεμος, Οι πρώην σύμμαχοι είναι ήδη εχθροί.
Συνέβη και το ακόλουθο κατά τη δεκαετία του ’40. Η
πριγκίπισσα Φρειδερίκη επισκέπτεται τον Παιδικό
Σταθμό της πόλης μας. Τυχερό το 1947 για τον Διάδοχο.
Την πρώτη Απρίλιου πεθαίνει ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Β’
και η Φρειδερίκη γίνεται Βασίλισσα.
Αυτό κι αν ήταν απίστευτο πρωταπριλιάτικο. Και
ενώ η νέα Βασίλισσα περιφέρεται στους χώρους των
ανακτόρων τραγουδώντας τον «Ύμνο της χαράς» από
την ενάτη του Μπετόβεν, εμείς στην Αλεξανδρούπολη
πλαντάζαμε στο κλάμα ακούγοντας για μέρες από το
ραδιόφωνο της ΕΙΡ τα ορατόρια του Μπαχ, του Χέντελ,
του Μπετόβεν και τα πένθιμα εμβατήρια του κλασικού
ρεπερτορίου.
Στη φωτογραφία οι Αλεξανδρουπολίτες θα γνωρίσουν γνωστούς τους ανθρώπους. Η δυσδιάκριτη υπογραφή με κόκκινο μελάνι είναι του Αλ. Παναγιώτου.

Η Φρειδερίκη, λίγο πριν γίνει Βασίλισσα.
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ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ

Ο ιδιοφυής πολιτικός πίσω από την ενσωμάτωση της Θράκης
Γράφει ο Πέτρος Αλεπάκος, ιστορικός - ερευνητής

Δ

ύο προσωπικότητες έπαιξαν το σημαντικότερο
κάς εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ Φερόλο στην ενσωμάτωση της Θράκης στη μητέρα
βρουαρίου 1913 - Ιούνιου 1914 ο Βενιζέλος εκτιΕλλάδα, το 1920. Εκτός προφανώς από τον Ελευθέμώντας τα προσόντα του, του ανέθεσε διπλωματικές
ριο Βενιζέλο που ήταν ο ένας, σίγουρα ο άλλος ήταν
αποστολές σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Λονδίνο, Παο Χαρίσιος Βαμβακάς, γόνος πλούσιας και αρχοντιρίσι, Πετρούπολη κ.λπ.) για τη διεκδίκηση των εθνικής οικογένειας, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1872.
κών δίκαιων, γεγονός που προκάλεσε την οργή των
Πήγε σχολείο στην πατρίδα του και σπούδασε νομικά
Νεότουρκων, οι οποίοι τον καταδίκασαν το 1914 ερήστο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στη συνέχεια στην
μην σε θάνατο. Τα έτη 1914 και 1915 διετέλεσε νομιΕλβετία, όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ του δικαίου
κός σύμβουλος του νεοιδρυθέντος Συνδέσμου Βιομηκαι των πολιτικών επιστημών. Στην Ελβετία ήταν
χάνων Μακεδονίας. Ήταν επίσης, τα έτη 1912-1919,
ένας από τα ιδρυτικά στελέχη του
εκδότης και διευθυντής της γαλλόφωπρώτου Ελληνικού Φοιτητικού Συλνης εφημερίδας Tribune της Θεσσαλόγου «Μινέρβα». Έζησε μερικά χρόλονίκης, με την οποία διαφώτιζε κυνια στην Κωνσταντινούπολη, όπου
ρίως τους ξένους για τα ελληνικά
εργάστηκε ως δικηγόρος. Υπήρξε
πράγματα.
στενός συνεργάτης του Πατριάρχη
Στις εκλογές της 31ης Μαΐου/13ης
Ιουνίου 1915 ο Βαμβακάς κατέβηκε
Ιωακείµ Γ΄. Εξελέγη βουλευτής Σερυποψήφιος στην Κοζάνη με το κόμμα
βίων και Κοζάνης στο Οθωμανικό
Κοινοβούλιο (Δεκ.1909 - Αυγ.1912). Ο Χ. Βαμβακάς, Βουλευτής Σερβίων και των Φιλελευθέρων, που, αν και νίκησε
Σε αυτό υπήρξε ο «ιθύνων νούς» της Κοζάνης στο Οθωμανικό Κοινοβούλιο στις εκλογές, δεν κατόρθωσε να εκλέ(Δεκ. 1909 - Αύγ. 1912)
ξει βουλευτή στην Κοζάνη. Ακολούομάδας των Ελλήνων βουλευτών.
Βικιπαίδεια
θως ορίστηκε από τον Βενιζέλο, μέλος
Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στις διατης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Διαπραγματεύσεις
πραγματεύσεις για τη σύμπραξη των Ελλήνων βουΕιρήνης, στο Παρίσι (18 Οκτ. 1918 - Σεπτ. 1919).
λευτών με τους ορθόδοξους Άραβες και τους εκπροΣτις 29 Σεπτεμβρίου του 1919 ο Βαμβακάς τοποσώπους των υπολοίπων Βαλκανικών Εθνοτήτων και
θετήθηκε από τον Βενιζέλο ως άριστος γνώστης της
ιδίως στην προσέγγιση Ελλήνων και Βουλγάρων.
τουρκικής και γαλλικής γλώσσας και άνθρωπος με
Μαζί με Έλληνες βουλευτές εξέδωσε την «Πολιτική
ευαισθησίες απέναντι στα μειονοτικά ζητήματα αντιΕπιθεώρηση», που μετονομάστηκε «Ισοπολιτεία» από
πρόσωπος της Ελληνικής
τον Σεπτέμβριο του 1911,
Κυβέρνησης στη Διασυμμαεπιχειρηματολογώντας θαρχική Στρατιωτική Διοίκηση
ραλέα για τα δικαιώματα
Δυτικής Θράκης, που είχε
της ελληνικής μειονότητας
Διοικητή το Γάλλο στρατηγό
και την προστασία του ΠαCharpy.
τριαρχείου. Ήταν επίσης ο
Ο ίδιος εξομολογείτο για
κυριότερος συνεργάτης, αρτην ανάληψη της θέσης αυθρογράφος και διευθυντής
τής: «Από της στιγμής που μοι
της γαλλόφωνης εφημερίανεκοινώθη το τηλεγράφημα
δας «Βήμα των Εθνικοτήτου κ. Βενιζέλου…μια κεντων» (Tribune des Natioτρική ιδέα εστροβίλιζεν εις
nalité).
τον νουν μου: πώς το συντοΜετά την απελευθέρωση
Ο Χαρίσιος Βαμβακάς με τον στρατηγό Charpy
μώτερον θα επιτευχθή η απότης Μακεδονίας, ο Βαμβαστην Αλεξανδρούπολη (20-5-1920)
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δοσις της Θράκης εις την Ελλάδα και προς τούτο, πώς
αυτονομίαν και Γαλλικήν Προστασίαν… Διά ενταύθα
θα είναι δυνατό ν’αποφευχθώσι λάθη, τα οποία και εις
Κεντρικού Γραφείου Πληροφοριών, οίτινος προσεταιτην διοίκησιν και ιδία εις την πολιτικήν καταστρέφουν
ρίσθην όλους τους μυστικούς πράκτορας και την φιλίαν
και τας πατριωτικοτέρας διαθέσεις και αντιλήψεις. Δεν
του διευθύνοντος αυτό Capitain Pommier, επέτυχα δυείχον κανένα σύμβουλον μήτε οδηγίας τής Κυβερνήσεως
σφημισθώσι παρά Γαλλικών Στρατηγείων, οι πρωτοπερί του έργου το όποιον με ανέμενεν. Ουδόλως απίστατούντες εις πολιτικήν Γαλλικής Προστασίας, Τούρθανον, η διπλή αύτη έλλειψις να υπήρξεν ωφέλιμος δι’
κοι αυτονομισταί και χαρακτηρισθώσι απατεώνες και
εμέ και δια τήν Θράκην».
εργαζόμενοι κρυφά, άλλοι μεν με τους Άγγλους, άλλοι
Με την ιδιότητά του αυτή ο Βαμβακάς συγκένδε με τους Νεότουρκους και την οθωμανικήν κυβέρνητρωσε τεκμήρια, τουρκικής αποκλειστικά προελεύσιν… Η Δυτική Θράκη ήρχισε ήδη να λαμβάνη τον ελσεως, που αποδείκνυαν την υπεροχή των Ελλήνων
ληνικόν χαρακτήρα της, ουχί απλώς διά της εγκαταστη Θράκη, επί αιώνες. Το υλικό αυτό απεστάλη στον
στάσεως των παλινοστούντων, ων ουδείς παραμένει
Βενιζέλο, προκειμένου να πείσει τους Συμμάχους για
άνευ στέγης, αλλά και διά της ευμενίας των Γάλλων»
την ελληνικότητα της περιοχής. Την ίδια περίοδο ο
Επίσης, ο Βαμβακάς φρόντισε να εγκαταστήσει
Βαμβακάς παρέσυρε υπέρ της Ελλάδος τη
στις παλαιές ή σε νέες εστίες τους παλιγαλλική συμμαχική στρατιωτική διοίκηση,
νοστούντες Έλληνες που είχαν εκδιωχθεί
την οποία απέτρεψε από το να δελεαστεί
κατά χιλιάδες από τους Βουλγάρους, μετά
από τις προτάσεις Τούρκων και Βουλγάτο 1913. Ανέδειξε το ελληνικό στοιχείο,
ρων ιθυνόντων, που επεδίωκαν τη δημισε ρόλο ηγετικό, όπως φάνηκε περίτρανα
ουργία αυτόνομου Θρακικού κράτους υπό
με την εκλογή Έλληνα Προέδρου, του
Γαλλική Εντολή και Προστασία. Από την
Εμμ. Δουλά, στο Ανώτατο Συμβούλιο των
Κομοτηνή (Γκιουμουλτζίνα τότε) όπου
Αντιπροσώπων, που απαρτιζόταν από 5
έδρευε, τηλεγραφούσε προς τον Βενιζέλο
Έλληνες, 5 Μουσουλμάνους, 2 Βουλγάή ελάμβανε απ’ αυτόν τηλεγραφικώς, οδηρους, 1 Εβραίο, 1 Αρμένιο και 1 Λεβανγίες. Χαρακτηριστικό των δυσκολιών που
τίνο και το οποίο εισηγούνταν τα κυβεραντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή η
νητικά μέτρα. Έτσι αναγνωριζόταν η
ακόλουθη έκθεση που έστειλε στον Βενιυπεροχή του ελληνικού στοιχείου και επιζέλο στις 10.1.1920: «Από πρώτης ώρας Eφημ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7-11-1926 πλέον ότι οι εθνότητες οι οποίες ζούσαν
αφίξεώς μου εσκέφθην, ότι μόνη οδός φθάσω εις επιστη Δυτική Θράκη επιθυμούσαν την ενσωμάτωση
τυχίαν σκοπού ημών ήτο αποκτήσω εμπιστοσύνην κ.
της περιοχής τους στην Ελλάδα.
D’ Esperey (σ.σ. Ανώτατος Στρατιωτικός Διοικητής
Ο Βαμβακάς κατόρθωσε να γίνει το δεξί χέρι των
Γαλλικών Δυνάμεων Ανατολής), κ. Charpy (σ.σ. ΣτραΓάλλων στη Θράκη αλλά και να κερδίσει τους μουτιωτικός Διοικητής Συμμαχικών Δυνάμεων Δυτικής
σουλμάνους, τους οποίους εντυπωσίασε όχι μόνο για
Θράκης) και ανωτέρων Γάλλων αξιωματικών. Πλησίον
την τουρκομάθειά του αλλά ακόμα και για τη γνώση
κ. Charpy, Γάλλος συνταγματάρχης Allié, σκανδαλωτου Κορανίου και του Ισλαμικού Νόμου. Προσέλαβε
δώς εναντίον μας. Επέτυχα απομάκρυνσίν του και του
έμπιστα πρόσωπα, τα οποία γνώριζε από την Κωνβοηθού του, ανθέλληνος επίσης. Διάδοχός των, αντισταντινούπολη και προπαγάνδιζαν υπέρ των ελληνισυνταγματάρχης Doré πρόσκειται τελείως ημίν και με
κών συμφερόντων. Σημαντική επίσης, υπήρξε η επιρβοηθεί ολοψύχως. Σχέσεις μου μετά πάντων (άλλων)
ροή του Βαμβακά και στους προκρίτους των
Γάλλων αξιωματικών βαίνουσι άριστα. Αποκτήσας εμμουσουλμανικών χωριών, που επισκεπτόταν συχνά.
πιστοσύνην των, ευρίσκω μεγάλην ευκολίαν όπως γίΜεσολάβησε επιτυχώς στις γαλλικές αρχές για ζητήνομαι απαιτητικότερος. Αξιώ λύσιν διαφόρων ζητημάματα των μουσουλμάνων γεγονός που είχε ως αποτέτων συμφώνως συμφέροντα ημών. Ευρίσκω προθυμίαν
λεσμα τη συμπάθεια των μουσουλμάνων έναντί του.
εις εκτέλεσιν σχετικών αποφάσεων. Βεβαίως συνήντησα
Δίπλα στους Γάλλους αξιωματικούς κατόρθωσε να
προσκόμματα, ιδία καθ’ όν χρόνον Τούρκοι, επιμόνως,
διοριστούν διερμηνείς της απολύτου εμπιστοσύνης
δι’ υπομνημάτων των εγαργάλιζον κ. Charpy και αξιωτου που του μετέφεραν απαραίτητες πληροφορίες.
ματικούς του με ιδέαν Γαλλικού Προτεκτοράτου εφ’
Κατόρθωσε επίσης, τον διορισμό Ελλήνων διοικητών
όλης Θράκης. Δυσκολίαι επηύξησαν όταν οι Βούλγαροι
σε Ξάνθη, Δεδέαγατς και Διδυμότειχο και Ελλήνων
ήλθον εις επικουρίαν των Τούρκων, επιζητούντες επίσης
υποδιοικητών σε Κομοτηνή, Σουφλί και Κάραγατς.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι διορίστηκε στην Κομοτηνή
Τούρκος διοικητής ο οποίος τύγχανε της δικής του
εμπιστοσύνης.
Οι Θράκες αγάπησαν τον Βαμβακά και εργάστηκαν στο πλευρό του για την απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Από τους συνεργάτες του αναφέρονται ενδεικτικά ο Δήμαρχος Εμμ. Αλτιναλμάζης,
ο γιατρός και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου των
Αντιπροσώπων Αλέξ. Παπαθανάσης, ο Ανθυπολοχαγός Νικ. Κοΐδης, οι εκπαιδευτικοί Αθ. Σπανός και
Κων. Αντωνιάδης.
Την Αλεξανδρούπολη(ακόμα Δεδεαγατς) αποκαλούσε γλυκύφλοισβον. Μετά την κατάληψη της Δυτικής Θράκης από τον Ελληνικό στρατό και κατά
την αποχώρηση του Σαρπύ από την Κομοτηνή, τον

Ο Χαρίσιος Βαμβακάς με τον αιχμάλωτο Τούρκο
Τζαφέρ Ταγιάρ Πασά

συνόδεψε στο τραίνο μέχρι την Αλεξανδρούπολη,
όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ της 245-1920. Ήδη από τις 21 Μαΐου 1920 είχε οριστεί Γενικός Διοικητής της Δυτικής Θράκης.
Οι κινήσεις του Βαμβακά τώρα είχαν σκοπό να
προλειάνουν το έδαφος, μέσω επαφών με το μουσουλμανικό στοιχείο της Αδριανούπολης, ώστε η ελληνική προέλαση να καθίστατο αναίμακτη. Υπό τον
Βαμβακά η Γενική Διοίκηση Δυτικής Θράκης μεταξύ άλλων:
• Φρόντισε για τον εποικισμό οικογενειών Καυκασίων μεταξύ άλλων στην περιφέρεια Σουφλίου, την
ανοικοδόμηση της Μάκρης, της Μαρωνείας και του
Κιρκά.
• Μετεκάλεσε εκ Κρήτης Μουσουλμάνες δασκάλες
για να διδάξουν την ελληνική σε Μουσουλμανικά νηπιαγωγεία αλλά και Μουσουλμάνους δασκάλους.
• Φρόντισε για την αποκατάσταση της Ελληνικής
εκπαίδευσης, επιδιορθώνοντας και επιπλώνοντας τα
μισοκατεστραμμένα σχολεία. Τον Σεπτέμβριο του
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1920 φοιτούσαν 12.000 μαθητές και μαθήτριες.
• Φρόντισε για την περίθαλψη των εγκατασταθέντων προσφύγων, χορηγώντας τρίμηνη εως πεντάμηνη
τροφοδοσία, που επεκτάθηκε και στους ομογενείς που
είχαν παραμείνει στη Δυτική Θράκη, αλλά και σε
απόρους Μουσουλμάνους, Αρμενίους, Ισραηλίτες,
Λεβαντίνους και Βουλγάρους.
• Έδωσε επιδόματα στους μικροεπαγγελματίες και
μικρεμπόρους ως ενίσχυση αλλά και στους καπνεργάτες της Ξανθης.
• Χορήγησε μέσα καλλιέργειας στους γεωργικούς
πληθυσμούς, στους οποίους προμήθευσε βενζινάροτρα
και αλωνιστικές μηχανές.
• Ίδρυσε ορφανοτροφεία στην Ξάνθη και Κομοτηνή.
• Στην Αλεξανδρούπολη ίδρυσε Νηπιοτροφείο,
όπου διατρέφονταν 40 νήπια.
• Ίδρυσε Νοσοκομείο στην Κομοτηνή και ιατρεία
στις Υποδιοικήσεις, όπου η περίθαλψη και τα φάρμακα παρέχονταν δωρεάν. Προσελήφθησαν και 14
ιατροί για να παρέχουν στην ύπαιθρο δωρεάν ιατρικές
υπηρεσίες σε όσους δεν μπορούσαν να μεταβούν στα
ιατρεία.
• Πέτυχε να ιδρυθούν Υποκαταστήματα Εθνικής
Τράπεζας στην Ξανθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη
και Σουφλί.
• Φρόντισε για την οργάνωση τηλεγραφικής και
ταχυδρομικής υπηρεσίας.
• Επισκεύασε δημόσια κτίρια και άρχισε τις εργασίες για την εκβάθυνση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης.
• Φρόντισε για τη διάδοση του Προσκοπισμού στη
Θράκη ώστε ως τον Σεπτέμβριο του 1920 ιδρύθηκαν
17 προσκοπικές ομάδες με 700 προσκόπους.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1920 ορίστηκε Διοικητής Ανατολικής Μακεδονίας, θέση στην οποία παρέμεινε
μέχρι και την 26 Νοεμβρίου 1920
Μετά την εκλογική αποτυχία του Βενιζέλου, στις
εκλογές της 1/14 Νοεμβρίου 1920, ο Βαμβακάς αποσύρθηκε από τα κοινά μέχρι το 1929. Ασχολήθηκε με
το εμπόριο δημιουργώντας τη «Βιομηχανία Τροχοφόρων Χαρίσιου Ηλ. Βαμβακά», ήταν μέτοχος της
Ανωνύμου Εταιρείας Υφασμάτων «Υφανέτ» και νομικός σύμβουλος της βελγικής εμπορικής εταιρείας
πετρελαίων SOCOMBEL. Ήταν επίσης μέλος του Γενικού Διοικητικού Συμβουλίου της Γεωργικής Τραπέζης Μακεδονίας (1924- 1930), της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας Θεσσαλονίκης (1927), επίτιμο
μέλος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης και του
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Γυμναστικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος».
Ο Βαμβακάς ύστερα από την επάνοδο του Βενιζέλου στην Πρωθυπουργία μετά τις εκλογές της 19ης
Αυγούστου 1928, επανήλθε στην πολιτική. Εξελέγη
γερουσιαστής στις 21 Απριλίου 1929 και διετέλεσε
αντιπρόεδρος της Γερουσίας. Τον Μάιο του 1930 ο
Βενιζέλος ως πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον
Χ. Μοργκεντάου ως Πρόεδρο της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων έκαναν περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα και επισκέφθηκαν την πόλη μας. Τον
υποδέχτηκαν, όπως διαβάζουμε σε δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής, εκτός από τον Δήμαρχο Κ. Αλτιναλμάζη και ο Βαμβακάς ως Γερουσιαστής.
Ο Βαμβακάς παραιτήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου
1930 για να βάλει υποψηφιότητα ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης με το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Στις 23
Δεκεμβρίου 1930 εκλέχθηκε με συντριπτική πλει-

Ο Χ. Βαμβακάς ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
(Από Λεύκωμα ΣΒΒΕ 1915-2015)

οψηφία δήμαρχος Θεσσαλονίκης, υποστηριζόμενος
από το κόμμα των Φιλελευθέρων. Σε αυτές τις εκλογές
για πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες που βάση διατάγματος απέκτησαν το δικαίωμα του «εκλέγειν». Διετέλεσε δήμαρχος της πόλης από το 1931 μέχρι τον
Ιούλιο του 1933. Μάλιστα αναφερόταν ως Δήμαρχος
Θεσσαλονικέων (έτσι εμφανίζεται στο επιστολόχαρτο
και την κάρτα του Βαμβακά).
Τον Οκτ.1931 στο πλαίσιο της έναρξης των Β΄ Βαλκανικών Αγώνων Στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο της
Αθήνας έδωσε το παρόν και ο Τούρκος πρωθυπουργός
Ισμέτ Ινονού, που είδε τους αγώνες από κοντά και ειδικά τις προσπάθειες των Τούρκων αθλητών. Στη δεξίωση που παρέθεσε ο Βενιζέλος στον Ινονού στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» παραβρέθηκε ο
Βαμβακάς τον οποίον συνέστησε ιδιαιτέρως στον Ινονού ο Βενιζέλος.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5-10-1931)
Ως Δήμαρχος, ο Βαμβακάς, φρόντισε για την οδο-

ποιία, την ύδρευση, διοργάνωσε συσσίτια προς ανακούφιση των πληγέντων από την οικονομική κρίση
που ενέσκηψε στην Ελλάδα μετά το Κραχ της Γουόλ
Στριτ, μερίμνησε για τη δημοτική ιατρική περίθαλψη
και τον εξωραϊσμό της πόλης. Σύναψε δάνειο 200.000
λιρών για την αποπληρωμή χρεών, κατασκευή έργων
οδοποιίας και υγιεινής και για να αντιμετωπιστεί το
μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας.
Με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Παναγή Τσαλδάρη, τον Μάρτιο του 1933, η Ελλάδα
μπήκε σε μια ακόμα περίοδο ακραίας πόλωσης και
φανατισμού. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Βαμβακάς
την 1 Ιουλίου 1933 επαύθη, αφού προηγήθηκε διαχειριστικός έλεγχος και του επιβλήθηκε ποινή αργίας
από τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, Φίλιππο Δραγούμη. Απολύθηκε οριστικά με διάταγμα στις 7
Οκτωβρίου 1933 έπειτα από κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες οι οποίες οδήγησαν αυτόν και τρεις
συμβούλους του σε δίκη στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Ο Βαμβακάς είχε παντρευτεί την κόρη του δικηγόρου Τσάκου, με την οποία όμως διαζεύχθηκε. Μαζί
απέκτησαν πέντε παιδιά: την Ευφημία, σύζυγο του
γιατρού Αλέκου Παπαθανάση, τη Νίνα, την Καίτη
ή Κατίνα, σύζυγο Γιώργου Βοσνιάκου και τους Πέτρο και Ηλία. Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη στις 31
Αυγούστου 1952. Το αρχείο του διαφύλαξε η κόρη
του, Ευφημία Α. Παπαθανάση και στη συνέχεια η
εγγονή του Καλλιόπη Παπαθανάση, σύζυγος του
καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., Ν.
Μουσιοπούλου, η οποία το 1975 σε μια προσπάθεια
αξιοποίησης του αρχείου εξέδωσε μία αντιπροσωπευτική επιλογή εγγράφων της περιόδου 1919-1920.
Η Ελλάδα αναγνωρίζοντας την εξαίρετη δράση του,
τον ετίμησε με ανώτατα Ελληνικά παράσημα ενώ του
απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Παναγίου Τάφου.
Όμως ενώ η Θεσσαλονίκη, η Ξάνθη και η Κομοτηνή
έχουν τιμήσει αυτόν τον μεγάλο Έλληνα δίνοντας το
όνομά του σε μια οδό αντίστοιχα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, δυστυχώς, δεν έχει τιμήσει τον Χαρίσιο
Βαμβακά όπως του αρμόζει.
ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης. Από το αρχείο του
Χαρίσιου Βαμβακά. Επιμέλεια Καλλιόπης Παπαθανάση-Μουσιοπούλου. Αθήναι, 1975
2. Χαρίσιου Βαμβακά - Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
3. ΣΒΒΕ 1915-2015 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ
4. Φωτοαρχείο Γεωργίου Αλεπάκου - Βικιπαίδεια

19

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T76

Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ Α Π Ο Δ Η Μ Ω Ν

Εμείς δεσποινίς...
Γράφει η Μαίρη Υπερείδου-Χατζή
αββατόβραδο χειμωνιάτικο ήταν. Ψιλοχιόνιζε
απαλά, χωρίς αέρα, χωρίς δυνατό κρύο. Πλησιάζανε Χριστούγεννα… Μπρος στο αναμμένο τζάκι
κουβεντιάζαμε με τη φίλη μου. Λέγαμε για τα δώρα
που ετοιμάζαμε. Τι αγόρασε, τι αγόρασα και όλες τις
μικρές λεπτομέρειες που απασχολούνε τις σκέψεις
μας πάντα, σε ώρες γιορταστικής προετοιμασίας.
Πίναμε τσάι του βουνού. Κρητικό. Με μέλι το γλυκαίναμε, μέλι ελληνικό, γιατί ξέρω πως αγαπά ολόψυχα
ό,τι είναι ελληνικό. Τις ελιές Καλαμών, σουβλάκι, σπανακόπιτα, βανίλια του κουταλιού, και πολλά άλλα,
ακόμα και τη βασιλόπιτα. Αυτή όμως τη φτιάνει
μόνη της κάθε Πρωτοχρονιά, μου είχε αναφέρει κάποτε.
– Βάζεις μέσα και δολάριο; την είχα πειράξει.
– Όχι, βάζω δραχμή. Τη συνταγή και τη δραχμή
μού τις έδωσε μια Ελληνίδα, είπε, χωρίς μια παραπέρα
εξήγηση.
– Φιλενάδες είμαστε με τη Μέρεντιθ. Έναν ανθόκηπο
από ευγενικά αισθήματα έχει για καρδιά. Καλομίλητη
είναι όπως όλες οι δασκάλες, γιατί δασκάλα είναι κι
εκείνη. Νηπιαγωγός. Θυμάμαι τη γνώρισα στο κομμωτήριο που πήγαινα. Δίπλα δίπλα είχαμε καθίσει.
«Ελληνίδα είσαστε, σίγουρα, είπε κερνώντας με μ’
ένα πρόσχαρο γλυκό χαμόγελο. Το κατάλαβα από
την καρφίτσα του Παρθενώνα που έχετε στολισμένη
στο πέτο σας.» Έτσι γνωριστήκαμε. Αιτία ήταν η
ασημένια καρφίτσα του Παρθενώνα! Έτσι άρχισε η
φιλία μας που τη διατηρούμε άσβηστη για πολλά
πολλά χρόνια.
– Ποιο είναι εκείνο, Μέρεντιθ, το Χριστουγεννιάτικο
δώρο, το καλύτερο που σου χαρίσανε και δεν το ξέχασες ποτέ ως τώρα; ρώτησα αναπάντεχα, μόνο
και μόνο, ν’ αλλάξω θέμα στην κουβέντα.
Γνωρίζω πως διηγείται όμορφα. Έχει ένα δικό της
τρόπο και σου κρατά την προσοχή αμείωτη. Κάτι θα
μου ιστορούσε να περάσει η ώρα ώσπου να ’ρθει ο
γιος της που του είχε δώσει το αυτοκίνητό της.
– Είναι το δώρο που το έχω ακόμα. Το κράτησα φυλαγμένο να μου θυμίζει τον δωρητή, “το” Στράτος.
Έστρεψε το βλέμμα στο τζάκι και αφαιρέθηκε κοιτάζοντας τις χρυσόφλογες που χόρευαν πανηγυρίζοντας στη φωτιά. Κατάλαβα. Έψαχνε νοερά, τα
φύλλα της ανάμνησης στο βιβλίο των περασμένων.

Σ

Η σιωπή της δε με παραξένεψε, όσο η απάντησή
της. Σε μια σελίδα που δεν ήξερα θα σταμάτησε. Γύρεψε τα μάτια μου, χαμογέλασε κι άρχισε να ιστορεί
τη συνέχεια στην απάντησή της.
– “Το” Στράτος, ήταν μαθητής μου, Μαριάνθη.
Ήταν ένα Ελληνόπουλο όπως θα κατάλαβες. Οι
γονείς του, νεομετανάστες, είχαν έρθει από κάποιο
νησί του Αιγαίου. Μείνανε στο χωριό μου, στο δικό
μας νησί, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο εργοστάσιο κονσερβοποιίας ψαριών και εκεί δούλευε ο πατέρας
του. Όταν πρωτόρθε στην τάξη μου δε γνώριζε Αγγλικά. Δίδασκα τότε στο Σχολείο του χωριού. Στύλωνε
τα μαύρα ματάκια του πάνω μου προσπαθώντας να
μαντέψει τι έλεγα. Αλλά, τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα.
Γρήγορα, όχι μόνο μιλούσε καλά την καινούρια γλώσσα
μα, έγινε και ο αρχηγός των παιχνιδιών στα συνομήλικά
του. Θυμάμαι, πλησιάζανε τα Χριστούγεννα όπως
και τώρα. Το χωριό μας ήταν πικραμένο. Ένα πέπλο
δυστυχίας σαν σύννεφο το πλάκωνε. Το εργοστάσιο
είχε κλείσει από το καλοκαίρι. Το νέο είχε πέσει σαν
βόμβα και χάλασε όχι τα κτήρια αλλά τις καρδιές. Σ’
εκείνο δούλευαν, σχεδόν, όλοι οι συγχωριανοί μου.
Όταν έκλεισε, χάθηκε η σιγουριά του μεροκάματου.
Μπήκε η ανέχεια στα σπίτια. Μπήκε η φτώχια ίδια
με αφεντικίνα και διαφέντευε τα βήματα της ζωής
μας.
Μια βδομάδα πριν έρθουν τα Χριστούγεννα πληροφορήσαμε τα παιδιά να μη φέρουνε δώρα για
τους δασκάλους αλλά ούτε για την ανταλλαγή μεταξύ
τους. Αλλά, στην αίθουσα του φαγητού, θα υπήρχε
τραπέζι στρωμένο για όλους σας. Η συνήθεια ήταν
να φέρνουν όλα από ένα. Οι δάσκαλοι κι οι δασκάλες
τ’ αριθμούσαμε. Στον κάθε μαθητή δίναμε έναν άλλον
αριθμό. Την τελευταία μέρα από τις διακοπές, στο
τέλος της γιορτής μέσα στην τάξη, παίρνανε το δώρο
που είχε τον αριθμό που τους είχαμε δώσει. Έτσι μάθαιναν να χαρίζουν. Μάθαιναν και να δέχονται το
λίγο ή το πολύ με την ίδια ευγένεια. Τα πακετάκια
ήταν αληθινά έργα τέχνης, στολισμένα με φιόγκους,
με χρυσούς σπάγκους και πολύχρωμες κορδέλες.
Μέσα είχανε τ’ αγορασμένα δώρα. Ήτανε όλα φροντισμένα. Ήταν δείγματα αγάπης. Ήταν, συγχρόνως,
μαθήματα ανθρωπιάς. Από εκείνα που διδάσκουμε
χωρίς να φαίνονται… Σαν άκουσαν την απόφασή
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μας, τα μεγάλα, αντέδρασαν με λόγια παραπονεμένα.
Τα μικρά, στη δική μου τάξη, με τη σιωπή της λύπης.
Μονάχα το Στράτος με ρώτησε αν έλεγα για τα
δώρα του “Άι Βασίλη”». Απάντησα όχι. Δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε. Και άρχισε το στόλισμα. Κρεμάστηκαν, στις τάξεις, γιρλάντες πράσινες στα πορτοπαράθυρα, λαμπάκια πολύχρωμα και αγγελάκια.
Στήθηκαν τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα, αλλά από
κάτω, ούτε ένα δωράκι δεν υπήρχε κοντά στη χάρτινη
Γέννηση για μας. Οι γιορτές όμως γίνανε. Το περιστέρι
της αγάπης φτερούγισε σε κάθε τάξη. Τα Χριστούγεννα, αγαπητή μου φιλενάδα, μια χαρά γαληνεύει
την ψυχή και η αντανάκλασή της φαίνεται στο πρόσωπο. Δεν κρύβεται. Δεν μπορείς να την κλείσεις
στο τσουβάλι, ούτε σε μαλαματένιο σεντούκι. Είναι
δώρο της θεϊκής γιορτής. Χάρισμα της χριστιανικής
μας πίστης.
Και ήρθε η ποθητή μέρα που την περιμένανε όλα,
μα πιο πολύ τα δικά μου μικρούλια. Τρύπωσε η χαρά
στις ψυχούλες τους, λάμψανε τα προσωπάκια τους
γαληνεμένα. Η μιζέρια της φτώχιας αποξεχάστηκε.
Πέταξε, χάθηκε από τις σκέψεις τους. Παίζανε θεατράκια, απαγγείλανε ποιήματα, ψάλλανε ύμνους.
Εμείς, συμφωνημένα, στο τέλος, είπαμε τα ίδια λόγια:
«Το δώρο που παίρνετε φέτος είναι για όλα σας το
ίδιο. Είναι η αγάπη από τη Θεία Γέννηση του Χριστού.
Φυλάξτε την στην καρδιά σας. Και μην ξεχνάτε, τα
Χριστούγεννα γεννιέται η αγάπη μέσα στη μεγάλη
φάτνη της ελπίδας…»
Φύγανε όλα χαρούμενα αλλά με τα χέρια άδεια.
Μονάχα τα δικά μας μάτια ήτανε θολωμένα, μα προσπαθούσαμε να μη στάξει δάκρυ πριν μείνουν άδειες
οι τάξεις …Και το σχολείο έκλεισε. Αρχίσανε οι
διακοπές. Κι έφτασε η Πρωτοχρονιά.
Φύσαγε δυνατός αγέρας εκείνη τη μέρα. Έκανε
τρομερό κρύο. Οι δρόμοι ήτανε άδειοι από κόσμο.
Κανένας δεν το αποφάσιζε να βγει από το σπίτι του.
Στο παγωμένο χιόνι, στρωμένο παντού, ήτανε βέβαιο
το γλίστρημα. Κόντευε μεσημέρι όταν άκουσα χτυπήματα στην εξώπορτα, σαν κάποιος τη βρόνταγε
με το χέρι δυνατά. Παραξενεύτηκα. Γιατί δε χτυπάει
το κουδούνι; μου πέρασε η σκέψη.
Άνοιξα. Ήταν ο μαθητής μου. Το Ελληνόπουλο. Το
Στράτος! Μερικά σπίτια παρακάτω ήταν το δικό
του. Ο καημενούλης, δεν έφτανε το κουδούνι. Τα
βροντήματα που άκουγα ήταν οι κλοτσιές του!
Φόραγε πράσινο χειροποίητο πλεχτό σκούφο, που
έφτανε μέχρι τα φρύδια. Είχε τα χέρια βαλμένα στις
στέπες, στο κοντογούνι. Τον κάλεσα να μπει μέσα.
Με κοίταξε. Δεν έκανε βήμα. Κατέβασε το κεφάλι και
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έστεκε ασάλευτος, αμίλητος, τρέμοντας από το κρύο.
Ανησύχησα. Σίγουρα για κάτι είχε έρθει. Τον στείλανε
οι γονείς του; Τι έπαθε και βγήκε με τέτοια παγωνιά;
Τι; σκεφτόμουν.
– Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, Στράτος, του
ευχήθηκα. Έλα μέσα να κλείσω την πόρτα γιατί
κρυώνω. Υπάκουσε. Μπήκε μα δεν προχώρησε. Στάθηκε πίσω από την κλειστή πόρτα, ίδιο με κέρινο
αγαλματάκι Μουσείου. Μίλησα πρώτη, να του δώσω
θάρρος. -Λοιπόν; Ήρθες να μου πεις τις ευχές σου ή
για κάτι άλλο; Σε ακούω. Σήκωσε το κεφάλι ψηλά να
με δει.
– Εμάς, δεσποινίς, στην Ελλάδα μου, τα δώρα δεν
τα φέρνει τα Χριστούγεννα ο Σάντα Κλάους. Τα φέρνει
την Πρωτοχρονιά ο δικός μας Σάντα Κλάους. «Άγιο
Βασίλη» τον λέμε. Έχει τα ίδια ρούχα με τον Σάντα
Κλάους. Κόκκινα. Έτσι είναι χοντρός κι εκείνος. Έρχεται
από την «Καισαρεία». Ναι, το λέει και το τραγούδι
μας, δεσποινίς.
Έβγαλε τα χέρια από τις τσέπες. Έφερε το ένα
στο στόμα. Το χουχούλισε να ζεσταθεί. Το άλλο το
’χε κλειστό.
– Ποιο τραγούδι, Στράτος; Εσύ το ξέρεις; Είχα καταλάβει, όμως, πως εννοούσε τα κάλαντα. Υπέθεσα,
δε θα γνώριζε τη λέξη.
– Ναι, απάντησε και κατέβασε τα μάτια ντροπαλά.
Το τραγούδησα χθες, έξω από την πόρτα μας. Έτσι
λέμε τα «Κάλαντα», στην Ελλάδα μου, δεσποινίς. Έξω
από την πόρτα. Να σας τα πω; Να βγω έξω; Σωστά
είχα υποθέσει. Τη λέξη «Κάλαντα» δεν τη γνώριζε.
Την είπε ελληνικά.
– Όχι, μη βγεις έξω. Μείνε εδώ, να σ’ ακούσω πιο
καλά.
Άρχισε να τραγουδά κουνώντας το χέρι σαν να διηύθυνε μια αόρατη χορωδία. Η καρδιά μου και το
σπίτι γιόμισαν με τη γλύκα της φωνούλας του.
– Το ακούσατε και εσείς δεσποινίς, είπε σαν τέλειωσε. Από την Καισαρεία έρχεται ο δικός μας Σάντα
Κλάους. Φτάνει αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς
με το σκοτάδι. Τότε τρυπώνει στα σπίτια μέσα από
τις καμινάδες. Έτσι φέρνει και αφήνει τα δώρα! Κούνησα το κεφάλι, καταφατικά, χαμογελώντας. Φυσικά
τίποτα δεν είχα κατάλάβει. «Χτες το βράδυ έφτασε
και στο δικό μας. Εγώ δεν τον είδα, ούτε τον άκουσα.
Κοιμήθηκα. Του χρόνου που θα είμαι πιο μεγάλος θα
τον περιμένω. Είναι βιαστικός κάθε φορά, είπε η
μαμά μου, γιατί ο κόσμος έχει πολλά πολλά παιδάκια
και πρέπει να τα επισκεφτεί όλα. Ξέρετε τι έφερε σ’
εμένα;
– Όχι, Πού θέλεις να το ξέρω, είπα και ο νους μου
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πήγε στον άνεργο πατέρα του.
– Ένα κέικ! Είναι στρογγυλό, ίδιο σαν αυτό που
φτιάνει η μαμά μου. Εκείνη, όμως, στο κέικ βάζει
σταφίδες και καρύδια. Αυτό, όμως, δεν είχε μέσα τίποτα. Η μαμά και ο μπαμπάς μου δώσανε και πολλά
φιλάκια. Τους τα έδωσε εκείνος και είπε να μην ξεχάσουν να μου τα δώσουν…Έφτιαξε όμως και «Βασιλόπιτα» για εκείνον. Έβαλε μέσα και μια δραχμή.
Όταν την έκοψε ο μπαμπάς έπεσε στο δικό μου κομμάτι. Το πρωί σήμερα το έφαγα αλλά ήταν μικρό.
Μικρή ήταν η «Βασιλόπιτα» σαν ένα πιάτο ήταν. Δεν
έφτασε το αλεύρι και δεν πήγε στον κύριο Δήμαρχο
που έδινε αλεύρι, ζάχαρη και γαλοπούλες στον κόσμο.
Εμείς φάγαμε λαχανοντολμάδες κι όχι γαλοπούλα
σήμερα, δεσποινίς, γιατί είπε ο μπαμπάς: «Ο Έλληνας
είναι υπερήφανος. Δεν έγινε ποτέ ζητιάνος κι ούτε
ποτέ θα γίνει! Ζητά μονάχα αυτό που γνωρίζει ότι
του ανήκει!» Αλλά, κι εμείς οι Έλληνες δίνουμε δώρα
χωρίς να είμαιστε ο Άι Βασίλης! «Ο κάθε Έλληνας
είναι κι ένας Άι Βασίλης γιατί οι Έλληνες δώσαμε
πολλά δώρα στον κόσμο», είπε ο μπαμπάς μου, μα
δεν τα ξέρω να σας τα πω. Είπε: «Όταν ο κόσμος
δεν είχε “φως” εμείς οι Έλληνες τους δώσαμε και το
φως!» Καταλάβατε; Τον ηλεκτρισμό!
Όχι δε γέλασα, αγαπητή μου. Κατάλαβα πως
ήθελε να πει «τα φώτα τού πολιτισμού», όταν ο τότε
κόσμος κοιμότανε κάτω από τα δέντρα και οι αρχαίοι
σας πρόγονοι χτίζανε με μαθηματική ακρίβεια τον
Παρθενώνα. Δεν μπορούσα να εξηγήσω στον τοσοδούλη Έλληνα για Δημοκρατία, Φιλοσοφία, Αστρονομία,
Ιατρική, Ποίηση, Θέατρο και… και τόσα άλλα που
δωρίσατε στην ανθρωπότητα.
Είχαν κοκκινίσει τα μαγουλάκια του. Σπίθιζαν τα
μάτια του. Μιλούσε ασταμάτητα, χαρούμενα, λόγια
γεμάτα παιδική αθωότητα. Μου εξήγησε τι είναι η
βασιλόπιτα και για τη δραχμή που εσείς κρύβετε
μέσα στο ζυμάρι. Εκείνη τη στιγμή με πληροφορούσε.
Με δίδασκε. Τον καμάρωνα. Έμοιαζε σαν αγγελάκι
που ξέφυγε από τον Παράδεισο κι ήρθε να μου
μιλήσει για έναν άγιο, που δεν τον είχα ακούσει. Και
χωρίς να το περιμένω, μπροστοπάτησε. Ήρθε κοντά
μου κι άπλωσε το κλειστό του χέρι. Νόμισα ότι με
αποχαιρετούσε, πως η επίσκεψη και «η διδασκαλία»
τελειώσανε. Άπλωσα κι εγώ το δικό μου. Και εκεί,
εκεί, στο αντάμωμα άνοιξε το δικό του, ίδιο με μαγικό
τριαντάφυλλο και κύλησε στη χούφτα μου ένα μικρό,
ένα θαλασσινό μικρό κοχύλι. Ένα πολύχρωμο κοχυλάκι!
– Ήταν το δώρο του, το κοχυλάκι! Ήταν το δώρο
του, το κοχυλάκι!, επανέλαβε, υψώνοντας τη φωνή

της θαρρείς και τα λόγια ήταν πουλιά που τα έκρυβε
στο στήθος και τ’ άφηνε εκείνη τη στιγμή να πετάξουν
λεύτερα. Και ανοίγοντας το χέρι το κοίταξε σαν να
περίμενε να ξανακυλήσει το «δώρο», το πολύχρωμο
κοχυλάκι, στη χούφτα της. Ακόμα το έχω. Απορώ
πώς ποτέ δεν το πρόσεξες, Μαριάνθη. Το ξεσκονίζω,
το φιλώ μα πάντα το αφήνω στο ίδιο μέρος. Πάνω
στο περβάζι από το τζάκι το έχω και κάτω ακριβώς
από τον Παρθενώνα που μου κέντησες… Αυτό είναι
για μένα ένα θυμητάρι παιδικής αγνότητας, ένα
κομμάτι πατριωτισμού, μια μεγαλόπρεπη χειρονομία
από μια πιθαμίτσα άνθρωπο, συνέχισε. Μου το
χάρισε, μια Πρωτοχρονιά, που την έκανε αξέχαστη,
“το” Στράτος. “Το” Στράτος, ο Έλληνας. Ο θεματοφύλακας των παραδόσεων της γενέτειράς του. Ο μικρός Έλληνας που ζούσε μακριά απ’ την πατρίδα
του. «Το πήρε από ένα ακρογιάλι δικό μας», έμαθα
αργότερα από τη μητέρα του. «Το κρατούσε στο
χεράκι όταν φεύγαμε από την Ελλάδα…» Δεν το αγόρασε το δώρο μου. Ήταν κάτι δικό του. Κάτι που το
αγαπούσε μα, το χάριζε. Δεν το ’χε τυλιγμένο σε
φανταχτερό χαρτί με χρυσό σπάγκο. Χωρίς φιόγκο
ήταν, χωρίς καρτούλα. Μου τ’ άφησε στη χούφτα
τυλιγμένο στη ζέστα της παιδικής του παλάμης…
«Αυτό το κοχυλάκι, αγαπητή μου Μαριάνθη», είπε
και με κοίταξε κατάματα, «ήτανε το πιο ωραίο και το
καλύτερο Χριστουγεννιάτικο δώρο που μου χάρισαν
ως τώρα στη ζωή μου. Το πήρα Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τα δικά σας έθιμα.»
Ξεμάκρυνε το κοίταγμά της από πάνω μου. Έπιασε
το φλιτζάνι του τσαγιού. Το κούνησε και το’σειρε
μπρος-πίσω μερικές φορές μέσα στο πιατάκι. Ήπιε
μια γουλιά και βάλθηκε να παρατηρεί τις παιχνιδιάρες
φλόγες στο τζάκι. Στο πρόσωπό της πλανιόταν
εκείνο το πρόσχαρο γλυκό χαμόγελο που το γνωρίζω.
Κατάλαβα πως ήταν συγκινημένη και τίποτε άλλο
δεν είχε να προσθέσει. Και όμως είχε!
– Τραγούδησέ μου τα «Κάλαντα. “Το” Άι Βασίλης»,
είπε συλλαβίζοντας τις τέσσερις λέξεις ελληνικά. Δεν
της χάλασα το χατίρι. Σηκώθηκα τραγουδώντας:
Άγιος Βασίλης έρχεται
από την Καισαρεία.
Βαστά εικόνα και χαρτί
χαρτί και καλαμάρι…
Τελειώνοντας, γονάτισα μπροστά στο τζάκι. Αμήχανα άρχισα να σκαλίζω τα κούτσουρα.
– Τώρα είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο. Διδάσκει,
φιλοσοφία! Ναι, «το Στράτος»! Ο γιος της μάνας,
που μου έδωσε τη συνταγή της βασιλόπιτας και τη
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δραχμή. Ο γιος τής υπερήφανης Ελληνίδας που δεν
πήγε κάποτε «στον κύριο Δήμαρχο να πάρει αλεύρι,
ζάχαρη και γαλοπούλα», γιατί είπε ο μπαμπάς: «Ο
Έλληνας είναι υπερήφανος. Δεν έγινε ποτέ ζητιάνος
κι ούτε ποτέ θα γίνει! Ζητά μονάχα αυτό που γνωρίζει
ότι του ανή-κει!» Θα πάρω και κάρτα του αυτές τις
μέρες, αγαπητή μου Μαριάνθη, όπως κάθε χρόνο, μ’
έναν χαμογελαστό Άι Βασίλη. Τον ζωγραφίζει μόνος
του. Έναν Άι Βασίλη Έλληνα, από “το” Καισαρεία
γιατί «Ο κάθε Έλληνας είναι κι ένας Άι Βασίλης»,
όπως μου είπε εκείνη την Πρωτοχρονιά», την άκουσα
να λέει με κάποιο τρεμούλιασμα συγκίνησης στη
φωνή. Ένιωσα έναν κόμπο στο λαιμό κι ένα πετάρισμα
στο στήθος. Βουβάθηκα. Μου φάνηκε πως δε μιλούσε
σ’ εμένα, παρά στον εαυτό της, ότι μονολόγησε αγνοώντας με, λες πως ήμουν κι εγώ μια φλόγα που είχε
σβήσει ανάμεσα στα κούτσουρα της φωτιάς.
Όχι, η Μέρεντιθ που της έμαθε ένα ξενιτεμένο Ελληνόπουλο να αγαπάει τη χώρα του Παρθενώνα,
δεν έψαχνε νοερά τα φύλλα της ανάμνησης στο
βιβλίο των περασμένων. Εκείνη τη στιγμή συμπλήρωνε
το τέλος μιας αξέχαστης ανάμνησης. Ένα τέλος, ή
μάλλον η αρχή στολισμένη με το θαυμασμό της για
ένα πια ανθισμένο κλαδάκι από το δέντρο της γενέτειράς του… Δε γύρισα να τη δω. Σκάλιζα συνέχεια
τα κούτσουρα. Δεν ήθελα να δει στα θολωμένα μου
μάτια την υπερηφάνεια για τη δική μας Ελληνική Διασπορά.
Τότε ακούστηκε το κουδούνι της εξώπορτας.
– Θα είναι ο γιος σου, που ήρθε να σε πάρει, είπα
κομπιασμένα σαν να είχα ξυπνήσει απότομα, γιατί
μου κόψανε ένα όμορφο όνειρο.
– Σίγουρα, μα πριν του ανοίξεις πες μου γρήγορα
τι είναι “καλαμάρι;” Δεν το ρώτησα ποτέ για να το
μάθω. Μήπως είναι “το καλαμάρι” που τηγανίζω;
Φέρνει και καλαμάρι για δώρο ο Άι Βασίλης;
Η συγκίνηση και το γέλιο σμίξανε, αδερφώθηκαν
και μου κόψανε τη μιλιά! Κούνησα, μόνο, το κεφάλι
αρνητικά. Άλλη φορά θα της το εξηγούσα. Σηκώθηκα
πνιγμένη στο γέλιο και γελώντας περπάτησα γρήγορα
προς την πόρτα…
Είχαν πια περάσει τέσσερις μέρες μετά από εκείνο
το Σαββατόβραδο όταν ήρθε, πρωί πρωί, η Μέρεντιθ.
«Μόλις πέρασε ο ταχυδρόμος, κι ήρθα αμέσως.
Κοίτα!», είπε και μου ’δωσε μια κάρτα ζωγραφισμένη
μ’ έναν Άι Βασίλη που ανέβαινε σε μια καπνοδόχο.
«Είναι από “το” Στράτος. Διάβασε σε παρακαλώ και
να μου εξηγήσεις τι λένε, στο πίσω μέρος, τα τυπωμένα
ελληνικά γράμματα. Είναι ένα ποίημα, μου εξηγεί στη
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μέσα μεριά, που το έγραψε μια Ελληνίδα. Το αντέγραψα
από ένα ψυγείο κολλημένο σε πολύ φιλικό μου σπίτι.
Ο άνδρας είναι Έλληνας, η γυναίκα του Αμερικάνα.
Βοηθώ το γιο τους στα Ελληνικά».
Είμαι κλωνάρι
Είμαι κλωνάρι της ελιάς
Ελλάδα της δικιάς σου
παιδάκι της Διασποράς
ο ήχος της λαλιάς σου.
Έχω κληρονομιάς ευχή
όπου κι αν ευωδιάζω
τη ρίζα μου να μην ξεχνώ.
Πάντα να σε δοξάζω.
Είμαι κλωνάρι της ελιάς
Ελλάδα της δικιάς σου.
Ξέρω να γράφω «Σ’ αγαπώ»
πάνω στα μάρμαρά σου.
Σαν τέλειωσα δεν της το ξανάδωσα. Το κράταγα
σφιχτά, γερά. Δεν της μίλησα. Ούτε την κοίταξα.
Την είχα ξεχάσει ολότελα. Είχα ξεχάσει κι εγώ ποια
ήμουν. Εγώ που είχα γράψει το ποίημα. Ένιωθα σαν
ένα άγαλμα, μέσα στο Μουσείο του Λούβρου, που δε
τ’ αφήνανε να γυρίσει στην πάτρια γη για να της πει:
«Κι από μακριά, “πάντα” να σε δοξάζω…» Ή μήπως
ήμουν μια από τις Καρυάτιδες, τις κλεμμένες κόρες
μας και στημένες σε Βρετανικό Μουσείο, που ο πόνος
τής ξενιτιάς της δε φαίνεται στο πρόσωπο, γιατί δεν
το φαντάστηκε να το σκαλίσει ο σμιλευτής της…
Έμεινε το βλέμμα μου παγωμένο, στεριωμένο πάνω
στα τυπωμένα γράμματα. Ακίνητο είχε κολλήσει και
νοερά χάιδευε τις λέξεις. Μόνο το χέρι έτρεμε στο
κράτημα της κάρτας, σάμπως και κράταγε ένα
ελληνικό κοχυλάκι από κάποια ελληνική ακρογιαλιά.
Το διάβασα βουβά, ξανά και ξανά, από την αρχή,
με το νου, με την καρδιά, με τις ρυτίδες μου. Και ξαφνικά τα λόγια επαναστάτησαν, γλίστρησαν από τα
χείλη. Λευτερωθήκανε οι λέξεις, πετάξανε, κι άρχισα
να το απαγγέλλω δυνατόφωνα νομίζοντας πως μαζί
μου απαγγέλλανε κι όλοι οι απανταχού ξενιτεμένοι
συμπατριώτες μου. Είχα γίνει, εκείνη τη στιγμή κι
εγώ, μια φωνή δική τους που έκανε την απαγγελία,
που οι λέξεις βγαίνανε από το δικό μου στόμα. Έγινα
“το” Στράτος, που δε γνώρισα ποτέ, γιατί κι εκείνος
ζει ακόμη μέσα στην απλόχωρη αγκαλιά τής Ελληνικής
Διασποράς…
Γιατί; Γιατί είμαι κι εγώ, τώρα, ένα ξεραμένο φύλλο
από το δικό της δέντρο, από το δέντρο της ελιάς, μια
Ελληνίδα, κάπου στη Βόρεια Αμερική…
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ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

"...Και ο κορονοϊός καλά κρατεί..."
του Γρηγόρη Γεωργίου
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Το ΠΟΠ λάδι της Μάκρης, ο κατηφές και η μνήμη
Το τέλος μιας πραγματείας και μιας ιστορίας
Γράφει η Μαρία Α. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός
Γράφοντας άρθρα εδώ και 5 χρόνια για τον ελαιώνα της Μάκρης, την ελιά και το λάδι, συνειδητοποιώ ξαφνικά ότι συγχρόνως έχω παρακολουθήσει μέρος της Οδύσσειας για την αναγνώριση του λαδιού της Μάκρης ως ΠΟΠ. Συμβαίνει να έχω Μακρινή καταγωγή από τη μητέρα
μου και ένα δικό μου κομάτι γης με ελιές. Ο πατέρας μου (Καρπενησιώτης/Λαμιώτης) και ένας
κατ’ εξοχήν άνθρωπος του γραφείου (Νομαρχία Εβρου) αγάπησε τα ελαιόδενδρα. Αγόρασε
συνεχόμενη δασική έκταση στο κτήμα μας, την εκχέρσωσε (πουρνάρια και βάτα), φύτεψε μικρές ελιές και μπόλιασε τις άγριες. Τον θυμάμαι να παρακολουθεί τα φελίζια σαν μωρά, να
φέρνει βαρέλια νερό με βοϊδάμαξο για πότισμα και αργότερα να ανοίγει πηγάδια. Δεν υπήρχαν
τότε οι σημερινές γεωτρήσεις. Ίσως να είναι και η δική μου αγάπη που με κάνει να γράφω για
τις ελιές. Όπως λένε, ο καθένας με τα όπλα του, με την «πένα» του ή ...τον υπολογιστή του.
έτος τον Αύγουστο 2020, το λάδι της Μάκρης
απέκτησε επίσημη Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης (ΠΟΠ), κατοχυρωμένη στην Ευρωπαική
Κοινότητα (Κανον.1151/2012), καταγραμμένη στην επίσημη εφημερίδα της (2020/1174, L 259/5 10.8.2020), και
έχει καταχωρηθεί στον επίσημο κατάλογο της Κοινότητας
με τα ΠΟΠ προϊόντα, ορατό σε όλο τον κόσμο. Εκεί
βλέπει κανείς 20 Ελληνικά ΠΟΠ λάδια (της Μάκρης
20ό, ως πιο πρόσφατο), 30 Ισπανικά και 40 Ιταλικά.
Η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Protected
Designation of Origin, PDO) αποδίδεται σύμφωνα με
τον Κοινοτικό Κανονισμό σε προιόντα, τα οποία έχουν
πολύ ισχυρούς δεσμούς με συγκεκριμένη περιοχή, στην
οποία παράγονται, και η επεξεργασία τους γίνεται
μέσα στην περιοχή αυτή. Για το λάδι, αυτό σημαίνει ότι
παράγεται στην περιοχή και η ποικιλία της ελιάς είναι
αυτής της περιοχής και μόνον,ενώ επιπλέον είναι «Εξαιρετικό Παρθένο». Τα προϊόντα αυτά, όταν δηλώνονται
ως ΠΟΠ, είναι υποχρεωτικό να έχουν στη συσκευασία
τους το επίσημο σήμα της κοινότητας, το οποίο ισχύει
για όλα τα σχετικά προϊόντα, καθώς και ένα ιδιαίτερο
σήμα που εχει κατατεθεί στην Κοινότητα για το συγκεκριμένο προιόν.
Η ονομασία των ΠΟΠ προϊόντων προστατεύεται
από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ
διώκεται η οποιαδήποτε ανάμειξη με παρόμοια προιόντα
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άλλων περιοχών. Σημειώνεται ότι είναι εφικτή εργαστηριακά η ταυτοποίηση της γεωγραφικής καταγωγής
προιόντων.
Η διαδικασία της έγκρισης για ΠΟΠ κράτησε πάνω
από 8 χρόνια γιατί έπρεπε πρώτα να αναγνωριστεί η
ποικιλία της ελιάς ως δένδρου και να μπει στον εθνικό
κατάλογο ποικιλιών, ως Ελιά Μάκρης, δεδομένου ότι
μέχρι τότε αναφερόταν λανθασμένα, ακόμα και από
Μακρινούς, σαν ελιά Μαρώνειας. Το λάδι της Μαρώνειας
ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ως ΠΟΠ.
Την επίπονη διαδικασία της αναγνώρισης ξεκίνησε ο
Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Μάκρης με τον πρόεδρό
του Δημοσθένη Χατζηνικολάου, ο οποίος μετά την αναγνώριση αναφέρθηκε πολλές φορές δημόσια στην ιστορία
αυτή. Τις διαδικασίες ανέλαβε, λόγω αρμοδιότητας, η
Διεύθυνση Γεωργίας της Περιφέρειας, ενώ τα λάδια,
στα οποία έγιναν όλες οι επίσημες εξετάσεις, ήταν
λάδια των παραγωγών του Συνεταιρισμού, προερχόμενα
από το συνεταιριστικό, σύγχρονο ελαιοτριβείο του.
Εκτός από το ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού, το
οποίο κυκλοφορεί και λάδι με το όνομά του, υπάρχουν
και δύο ιδιωτικά, σύγχρονα ελαιοτριβεία. Το ένα είναι ο
γνωστός Κύκλωπας (πριν τη Μάκρη), ο ιδιοκτήτης του
οποίου παράγει και δικό του λάδι, το οποίο συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς έχει πάρει πολλά διεθνή χρυσά
και αργυρά βραβεία. Το άλλο είναι ο Αλέξανδρος στα
Δίκελλα, το λάδι μάλιστα του οποίου φέτος (2020) πήρε
χρυσό βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό της Νέας Υόρκης.
Υπάρχει όμως ακόμα και ένα νέο μικρό υπερσύγχρονο
ελαιοτριβείο (διφασικό) με το όνομα konos, το οποίο
κατεργάζεται (με ψυχρή έκθλιψη στους 23 βαθμούς)
μόνο τις ελιές από το δικό του κτήμα, με επίσης βραβευμένο λάδι.
Άλλα επώνυμα ή βραβευμένα λάδια είναι τα «Κτήματα
Βασιλείου», το Καλυψώ και το Serion (Σέρρειον πιθανό
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αρχαίο όνομα της Mάκρης (ακρωτήριο), αναφερόμενο
ανάμεσα στα πολίσματα της Περαίας Σαμοθράκης για
τους επισκέπτες των Καβειρίων Μυστηρίων).
Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε λάδι μπορεί
κανείς να βρει «γκουγκλάροντας» απλά το όνομα ή γενικότερα «λάδι Μάκρης».
Κλείνοντας αυτή την περιήγηση αισθάνομαι την ανάγκη, για λόγους αντικειμενικότητας, να πω ότι και το μη
επώνυμο λάδι της Μάκρης έχει τα ίδια ακριβώς ποιοτικά
χαρακτηριστικά, γιατί σχεδόν όλοι οι παραγωγοί παράγουν το λάδι τους στα παραπάνω ελαιοτριβεία από τις
ίδιες ελιές, με μεγάλη φροντίδα και μεράκι. Η ονομασία
ΠΟΠ έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εξαγωγές. Ένα λάδι
ΠΟΠ γίνεται αυτόματα ένα ιδιαίτερο προϊόν στο πλαίσιο
του διεθνούς εμπορικού ανταγωνισμού, με όνομα μοναδικό και αναγνωρισμένη/προστατευόμενη ταυτότητα.
Οπως λέει και ο Σαίξπηρ: “Τι είναι μέσα σε ένα
όνομα; Εκείνο που ονομάζουμε ρόδο, όποιο άλλο
όνομα και αν είχε, θα μύριζε με την ίδια γλύκα“.
Ο ελαιώνας της Μακρης έχει διακόσιες χιλιάδες
δέντρα, με πολλά αιωνόβια, πραγματικά αξιοθαύμαστα
μνημεία της φύσης που ακόμα καρπίζουν, δίνοντας το
ίδιο λάδι όπως και τα νέα. Ξεκινώντας από τους λόφους
κατεβαίνει στη θάλασσα, σαν ασημένια θάλασσα ο
ίδιος, με τα φύλλα του πιο πολλά από την άμμο.
«Η γαρ παράλιος πάσα σκέπεται φύλλοις ελαιώνων
υπέρ ψάμμον», γράφει για τη Μεσόγειο ο αυτοκράτορας
Θεόδωρος Δούκας Β’ Λάσκαρης (13ος αιώνας).

Οι έλεγχοι του ελαιολάδου και οι ενδείξεις
συσκευασίας
Το λάδι ανήκει στα πιο ελεγχόμενα τρόφιμα διεθνώς
και ελέγχεται με επίσημες μεθόδους. Τέτοιες μεθόδους
εκτός από την Ευρωπαική Κοινότητα εκδίδουν ο Οργα-

νισμός Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (188 χώρες)
καθώς και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (όλες οι
ελαιοπαραγωγικές χώρες).Το ΔΣΕ (COI) είναι διεθνής
οργανισμός που ρυθμίζει τα πάντα για το ελαιόλαδο,
από τις ποιότητες μέχρι τις τιμές εμπορίου, και έχει
έδρα τη Μαδρίτη. Η Ελλαδα ανήκει στα ιδρυτικά μέλη
του ΔΣΕ από το 1959. Με άλλα λόγια, για το ελαιόλαδο
υπάρχει ένας παγκόσμιος συντονισμός του ελέγχου.
Ετσι, όλα τα φυσικά, χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ελέγχονται με μία μεγάλη σειρά εξειδικευμένων
εξετάσεων σε σχέση με την ποιότητα ή νοθεία και περιγράφονται στον βασικό Κανονισμό 2568/91(με τις μέχρι
σήμερα τροποποιήσεις του).
Όσον αφορά στη συσκευασία, ανάμεσα σε άλλα
που ορίζονται με λεπτομέρειες, επιτρέπεται να αναγάφονται επιπλέον:
- η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ», μόνο για ελαιόλαδα που
παράγονται σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 27°C,
- οι ενδείξεις των χαρακτηριστικών που αναφέρονται
στη γεύση ή στην οσμή, μόνον αν οι έλεγχοι έγιναν με
την επίσημη μέθοδο, -η ένδειξη της οξύτητας (για το
εξαιρετικό παρθένο μέχρι 0,8% (γνωστό ως 8 γραμμές),
μόνον αν συνοδεύεται και από άλλα χαρακτηριστικά,
τον δείκτη υπεροξειδίων, την περιεκτικότητα σε κηρούς
και τον δείκτη απορρόφησης του υπεριώδους φωτός,
- η ένδειξη της περιόδου συγκομιδής μόνον εφόσον το
100% του περιεχομένου προέρχεται από την εν λόγω
συγκομιδή,
- η ένδειξη ελάχιστης διατηρησιμότητας (αυτή υποχρεωτικά), που σε καμμία περίπτωση δεν μπορει να
υπερβαίνει τους 18 μήνες από την παραγωγή του.
Επιπλέον, από το 2000 εχει αναπτυχθεί πολύ η
έρευνα για την ταυτοποίηση των ποικιλιών της ελιάς με
μοριακές μεθόδους (SSRs/DNA ), οι οποίες χρησιμοποι-

Aριστερά, το παλιό ελαιοτριβείο Μάκρης (Αποστόλου), μέχρι το 1965.
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ούνται και για την ταυτοποίηση του λαδιού όταν δηλώνεται τοπική προέλευση, όπως συμβαίνει με τα λάδια
ΠΟΠ. Τα στοιχεία του DNA, που ελέγχονται με τις μεθόδους αυτές, αποτελούν ένα είδος δακτυλικού αποτυπώματος της ποικιλίας και μπορούν να αναλυθούν
ακόμα και με ελάχιστες ποσότητες ελαιόλαδου. Ετσι
μπορεί να ελεγχθεί η ενδεχόμενη αντικατάσταση ή ανάμειξη ΠΟΠ ελαιολάδου με ελαιόλαδο άλλης περιοχής.

Η γευσιγνωσία
Με επιστημονικό τρόπο μετριέται ακόμη και η γεύση
του ελαιολάδου, με μέθοδο γευσιγνωσίας που περιγράφεται από τη νομοθεσία (αρχικός Κανονισμός 2568/91).
Αναφέρομαι παρακάτω σε αυτήν, γιατί συνηθίζουμε να
τη θεωρούμε πολύ υποκειμενική.
Η γευσιγνωσία γίνεται από εκπαιδευμένους γευσιγνώστες που συνεργάζονται σε ομάδες (πάνελς) των
8-12 ατόμων. Κάθε χώρα έχει τους επίσημους διαπιστευμένους γευσιγνώστες, που γνωστοποιούνται στην
Κοινότητα και στο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Όλες
οι ομάδες εκπαιδεύονται έτσι ώστε να δίνουν τα ίδια
αποτελέσματα. Πρόσφατα (14-18 Δεκ. 2020) έγινε στο
ΔΣΕ, στη Μαδρίτη, εκπαίδευση των νέων επισήμων
ομάδων γευσιγνωστών, ώστε να διασφαλίζεται (στατιστικά αποδεκτή) η ομοιογένεια των ελέγχων.
Σημειώνω ότι υπάρχει επίσημο εργαστήριο γευσιγνωσίας που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, στην Αθήνα (τηλ.
2103893343, mail chemlab@efpolis.gr). Απαιτείται απλά
η αποστολή ένός δείγματος 700 ml και παράβολο 52 Ε.

Τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου περιγράφονται
επίσημα με πολλές λεπτές και ιδιαίτερες διαβαθμίσεις,
όπως το φρουτώδες (χαρακτηρίζεται άγουρο ή ώριμο),
το πικρό (γεύση από πράσινες ελιές ή εκείνες που το
χρώμα τους αρχίζει να σκουραίνει), το πικάντικο (κιναισθητική αίσθηση καψίματος κυρίως από ακόμα πράσινες
ελιές, αισθητή στη στοματική κοιλότητα αλλά ιδίως
στον λαιμό). Σημειωτέον ότι η πικρή γεύση του λαδιού
συνδέεται με τη γνωστή για την υγεία ελευρωπαΐνη και
το πικάντικο με την αντιφλεγμονώδη ελαιοκανθάλη.
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Να πούμε ότι η ανάπτυξη αυτών των οσμών /γεύσεων
οφείλεται σε εγγενείς μηχανισμούς προστασίας του
καρπού ενάντια σε έντομα/ζώα, με παραγωγή απωθητικών (πικρών ή άλλων) ουσιών που παράγονται από
λιπαρά οξέα ή αμινοξέα, με ενζυματικές δράσεις (κύρια
τη δράση της λιποξυγενάσης), όπως αλδεϋδες, αλκοόλες
και εστέρες.Το σπάσιμο της ελιάς στο ελαιοτριβείο ο
καρπός το βιώνει σαν επίθεση και αμύνεται δημιουργώντας επιπλέον προστατευτικές ουσίες.
Στη νομοθεσία περιγράφονται όμως πολύ αναλυτικά
και τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά αναφέρω
τα ατροχάδο (βρώμικη κάλτσα), μούργα, μουχλιασμένο
/νοτισμένο, κρασώδες/ξυδάτο, μεταλλικό, ταγγό, άχυρο/
ξύλο (από ελιές αφυδατωμένες), χονδροειδές (παλιά
λάδια), χωματίλα, σπάρτο (σάκκοι σπάρτου), σκουλήκι,
αγγούρι (όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστό σε
λευκοσιδηρά δοχεία/τενεκέδες), υγρό ξύλο(όταν οι ελιές
έχουν υποστεί ένα είδος παγετού).
Για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τα αρνητικά
χαρακτηριστικά (ελαττώματα) πρέπει να είναι (κατά
μέσο όρο) μηδέν, ενώ τα φρουτώδη (κατά μέσο όρο)
θετικά (με κλίμακα 10).
Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτών των χαρακτηριστικών,
στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος HORIZON
2020 υπήρξε ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα (OLEUM,
2016-2020), με ένα από τους στόχους την αναζήτηση
αναλυτικών μεθόδων για υποβοήθηση της γευσιγνωσίας
σαν δακτυλικό αποτύπωμα. Μεταξύ πολλών άλλων
μια πολύ πρόσφατη μέθοδος (Ιουλ. 2020) διερευνά το
δακτυλικό αποτύπωμα των πτητικών συστατικών με
αέρια (φλας) χρωματογραφία (ηλεκτρονική μύτη), και
μπορεί να υποστηρίξει τα πάνελς των γευσιγνωστών.
Το λάδι της Μάκρης (επίσημη εξέταση) έχει ελάττωμα
μηδέν και είναι έντονα φρουτώδες (φρουτώδες εννοείται
το άρωμα του καρπού της ελιάς, του φύλλου, του
μήλου κ.λπ.).
Ενα ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό του είναι ότι «μυρίζει κατηφέ και χαμόμηλο» (όπως αναφέρει η επίσημη
γευσιγνωστική του εξέταση, απαραίτητη για τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ). Αυτό δεν έχει καμμία σχέση με τα λουλούδια του ελαιώνα αλλά είναι εγγενές χαρακτηριστικό
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του λαδιού που δημιουργείται για την προστασία από
τους εχθρούς. Ενδιαφέρον είναι το ότι ο κατηφές (Tagetes
erecta) συχνά φυτεύεται ανάμεσα σε λαχανικά σαν προστατευτικό για έντομα και νηματοειδή.
Σε μια διαφορετική γευσιγνωστική διαδικασία που
οργάνωσε τον Ιούλιο 2018 το περιοδικό Γαστρονόμος,
το λάδι της Μάκρης βρέθηκε να ταιριαζει με το ψητό
ψάρι (όχι τόσο με το ψητό κρέας), με τις βραστές
πατάτες, με το ψωμί, με το γιαούρτι/τζατζίκι και τη
σαλάτα μαρούλι. Ως «φαν» του Μακρινού λαδιού συμφωνώ με όλα, προσθέτοντας τη μελιτζανοσαλάτα, τις
απλές βρασμένες (αλεξανδρουπολίτικες) γαρίδες με λίγο
λάδι/λεμόνι καθώς και τη σαλάτα λάχανο που χρησιμοποιούσαμε τον Νοέμβριο για να δοκιμάσουμε το φρέσκο
λάδι. Προσθέτω εδώ και την πρώτη-πρώτη δοκιμή με
το βούτηγμα του δάχτυλου στον ανοιγμένο τενεκέ!

Η αίσθηση της Γεύσης και της Όσφρησης
Η γευσιγνωσία στηρίζεται στη γεύση και την όσφρηση,
αρχέγονες αισθήσεις συνδεδεμένες με την επιβίωση. Η
γεύση είναι αλληλένδετη με την όσφρηση τόσο πολύπλοκα
και μοναδικά, που είναι σα να ζει ο καθενας μας στον
δικό του κοσμο. Η όσφρηση μειώνεται με την ηλικία περισσότερο στους άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι και πιο
σωστές στην αναγνώριση οσμών. Οι μηχανισμοί τους
γίνονται σταδιακά κατανοητοί χάρις στην πρόοδο της
μοριακής βιολογίας και της γενετικής. Τελευταία έχει
αναγνωριστεί η ενασχόληση με την αναγνώριση
οσμών/γεύσεων σαν βοηθητική άσκηση μνήμης, όπως
τα σταυρόλεξα ή τα σουντόκου!
Παρενθετικά αναφέρω τη σύνδεση της covid-19 με
ανοσμία, ως πρώτο σύμπτωμα πριν όλα τα άλλα, στο
25% των περιπτώσεων.
Η γλώσσα μας (μέχρι τον λαιμό) έχει 4.600 γευστικούς
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κάλυκες (ανωμαλίες γλώσσας) και επάνω τους 3-10 χιλιάδες νευρικούς, γευστικούς υποδοχεις που ανιχνεύουν
τις βασικές γεύσεις με όλες τις διαβαθμίσεις τους. Στη
μύτη υπάρχουν οσφρητικοί υποδοχείς (συνδεόμενοι με
τους γευστικούς) στις απολήξεις νευρικών ινών που
επικοινωνούν απευθείας με τον εγκέφαλο. Υπάρχουν
400 τύποι τέτοιων υποδοχέων, που ο καθένας μπορεί
να ξεχωρίσει 2500 οσμές, ανανεωνόμενοι σχεδόν κάθε
μήνα. Τα σήματα από τους υποδοχείς αυτούς διαβιβάζονται κατευθείαν στο λιμβικό σύστημα του εγκεφάλου
(παλιό μέρος εγκεφάλου), φθάνοντας στα αμύγδαλα
(συναισθηματικά ίχνη) και στον ιππόκαμπο (μνημονικά
ίχνη). Εκεί αποθηκεύονται ως αναμνήσεις μαζί με εκείνες
από τις οποίες προήλθαν. Έτσι εξηγείται και η ακούσια
ανάδυση πολύ παλιών ξεχασμένων αναμνήσεων που
τις ανακαλεί μια πρόσφατη γεύση/μυρωδιά. Είναι πολύ
γνωστή η σχετική αναφορά στη λογοτεχνία, όταν ο
Μαρσέλ Προυστ ένα πρωινό (1913), τρώγοντας ένα
μπισκότο/αμυγδαλωτό (μαντλέν) βιώνει την ανάδυση
παιδικών ξεχασμένων αναμνήσεων και ξεκινά αμέσως
το γράψιμο της «Αναζήτησης του Χαμένου Χρόνου»
ώσπου να φθάσει στον «Ξανακερδισμένο Χρόνο», χρόνο
χαμένο και κερδισμένο.
Με τη μνήμη, ανάμεσα σε πολυάριθμες θετικές συνεισφορές για την υγεία, συνδέεται το ελαιόλαδο και ως
τρόφιμο (καθώς και με προστασία για Parkinson
/Alzheimer). Όσον αφορά τον κορωνοϊό, δεν υπάρχουν
στοχευμένες μελέτες για το λάδι, ενώ ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας συνιστά τώρα την απλή υγιεινή διατροφή με τους γνωστούς κανόνες, οι οποίοι παραπέμπουν βασικά στη Μεσογειακή Διατροφή, όπου ένα
βασικό συστατικό είναι το ελαιόλαδο, όπως προφανώς
και το ΠΟΠ ελαιόλαδο Μάκρης.
Tηλ.: 6973028498, email: mbotsi2@gmail.com
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μνήμη και Χώρος στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Δημήτρης Μερκούρης
ΜΕΡΟΣ A’

Συλλογική μνήμη και ταυτότητα

Στα τέλη του 19ου αιώνα η έννοια της μνήμης
ξεπερνά τα όρια του φιλοσοφικού στοχασμού και
γίνεται αντικείμενο μελέτης νεότερων επιστημών,
προερχόμενων από τη φιλοσοφία, όπως η ψυχολογία,
η ιστορία και η κοινωνιολογία. Στη μεταστροφή αυτή
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν τα έργα του
κοινωνιολόγου Maurice Halbwachs «Τα κοινωνικά
πλαίσια της μνήμης στον μεσοπόλεμο» (1925) και η
«Συλλογική μνήμη» (1950), όπου για πρώτη φορά
τίθεται το ζήτημα του κοινωνικού επανακαθορισμού
της ατομικής και συλλογικής μνήμης (Μαντόγλου,
2005: 21). Σύμφωνα με τον Halbwachs (όπ. αναφ.
στο Μαντόγλου, 2005: 41), η μνήμη διακρίνεται σε
ατομική και συλλογική ή κοινωνική. Η πρώτη
αναφέρεται στη μνήμη μιας ομάδας ατόμων που

αναλύουν τη μεταξύ τους σχέση, αλλά και τη σχέση
μνήμης και ιστορίας (Λιάκος, 2015). Η μνήμη ως
έννοια συναντά μια άλλη έννοια, την έννοια
σταυροδρόμι. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι μια ξεκάθαρη
διάκριση μεταξύ της ατομικής και της συλλογικής
μνήμης είναι λεπτή υπόθεση. Κατά τον Namer (όπ.
αναφ. στο Μαντόγλου, 2010: 45) «Μερικές φορές η
ατομική μνήμη ενεργοποιεί τη συλλογική για να θυμηθεί·
άλλες φορές η ομάδα θυμάται με τη διαμεσολάβηση
της ατομικής». Ωστόσο, χωρίς να αναφερθούν οι
λεπτομέρειες, θα επισημανθούν τα δύο βασικά
χαρακτηριστικά που βοηθούν στην κατανόηση της
ατομικής και συλλογικής μνήμης και τη μεταξύ τους
σχέση. Για να γίνει κάποιος μέλος μιας κοινωνικής
ομάδας, οφείλει να οικειοποιηθεί και να ενσωματώσει
τις κοινές παραδόσεις και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που μοιράζεται μια ομάδα.
Να μοιραστεί δηλαδή τη συλλογική
μνήμη της κοινωνικής ομάδας, που
είναι κατασκευασμένη ή ανακατασκευασμένη και κοινωνικά ριζωμένη
Η Νέα Πόλη του Δεδέ Αγάτς στα 1878
(Καραδήμου, Γερολύμου 1997α:172)

έζησαν πράγματα από κοινού –ένα κοινό παρελθόν,
τα οποία τους καθορίζουν (π.χ. σχολική τάξη, οικογένεια
κ.λπ.). Η δεύτερη αφορά μεγάλες ομάδες, όπως έθνη,
κοινότητες και ευρύτερες περιοχές.
Από τη δεκαετία του 1980 και μετά εκφράζονται
στον σύγχρονο θεωρητικό ακαδημαϊκό προβληματισμό
τα παιχνίδια της μνήμης και της λήθης. Υπάρχει
σημαντική βιβλιογραφική παραγωγή για τις μνημονικές
σπουδές με διεπιστημονική προσέγγιση. Γίνεται λόγος
για την ατομική μνήμη, συλλογική μνήμη, δημόσια
μνήμη, κυρίαρχη μνήμη, αντιμνήμη, συντεχνιακή
μνήμη, διαιρεμένη μνήμη, διεθνική μνήμη, επινοημένη
μνήμη, κ.ά., ενώ έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες που

στις ανάγκες και τους σκοπούς της.
Ταυτόχρονα η συλλογική /κοινωνική
μνήμη είναι μία αναπαράσταση του
παρελθόντος που καθρεπτίζει την
ταυτότητα του υποκειμένου, ενώ το ιδεολογικό/ αξιακό
και κανονιστικό πλαίσιο προδιαγράφει τις επιθυμητές
επιλογές των αναμνήσεων. Επομένως τα άτομα, οι
ομάδες, οι κοινωνίες, τα έθνη επιλέγουν να θυμούνται
και αποφασίζουν να λησμονούν.1
Τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα
δημιουργούνται στην ευρωπαϊκή ήπειρο τα εθνικά
κράτη. Στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή του μετασχηματισμού
των επιμέρους εθνοτήτων σε έθνος-κράτος, το οποίο
προσπαθεί να δημιουργήσει συλλογική ταυτότητα,
προβάλλονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
(Βερέμης, 1997). Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η
γλώσσα, οι κοινοί μύθοι, οι ιστορικές μνήμες, η κοινή

1. Παράδειγμα συλλογικής λήθης και στη συνέχεια έκρηξης μνήμης συναντάμε πριν και μετά τη δεκαετία του 1980
(Βόγλη, 2008: 61-80). Τα δραματικά γεγονότα της δεκαετίας του 1940 η διχασμένη μνήμη (Μπούσχοτεν 2003) γίνεται
αφηγήσιμη μετά την πολιτική αλλαγή και την ανάληψη της εξουσίας από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
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καταγωγή, η κοινή κουλτούρα και γενικότερα η κοινή
πεποίθηση των υποκειμένων για πολιτισμική συνέχεια.

Νεοελληνική Εθνική ταυτότητα

Απαραίτητο στοιχείο της ύπαρξης του νέου
ελληνικού έθνους-κράτους ήταν ο προσδιορισμός της
εθνικής ταυτότητας, η οποία άρχισε να δομείται από
τα προεπαναστατικά χρόνια μέσω της αναζήτησης
και της κατάδειξης της ιστορικής ιδιαιτερότητας και
μοναδικότητας του ελληνικού έθνους (Ροτζώκος,
2002: 217). Οι ιδεολογικές επινοήσεις και οι επεξεργασίες τους, δηλαδή η συστηματική καλλιέργεια από
την πλευρά τους της συνείδησης της ιστορικότητας
του ελληνισμού, θα εμπνεύσουν λίγο αργότερα και
την Ελληνική Επανάσταση, προβάλλοντας και
νομιμοποιώντας το αίτημα της ελληνικής εθνικής
ανεξαρτησίας (Δημαράς, 1989: 1-22). Μέσα σ’ αυτά
τα πολιτικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα οι
κατακτημένοι από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Ρωμιοί ξεσηκώθηκαν το 1821 ενάντια στην οθωμανική
διοίκηση και διεκδίκησαν την πολιτική τους
αυθυπαρξία, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Έλληνες,
δηλαδή, ως απευθείας απόγονοι και αποκλειστικοί
κληρονόμοι ενός μακρινού και ένδοξου πολιτισμού,
με τον οποίο, όπως υποστήριζαν, τους ένωνε η κοινή
γλώσσα και κοινή καταγωγή (Καγιαλής, 2000: 101120). Αυτή η απευθείας ιστορική συνέχεια όμως, που
αποκαταστάθηκε με την αρχαιότητα στον χώρο των
εμπνευστών και φορέων της εθνικής συνείδησης,
άφηνε απ’ έξω έναν μεγάλο ιστορικό ενδιάμεσο, την
περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η
οποία είχε ξεχωριστή ιδεολογική κοσμοαντίληψη και
στους κύκλους των Ευρωπαίων θεωρούνταν περίοδος
αποκρουστική και σκοταδιστική.2 Οι ιδεολογικές
επινοήσεις όμως, είναι φαινόμενα ιστορικοκοινωνικά
και πλάθονται και αναπλάθονται σε συνάρτηση με
τις ανάγκες και τα αιτήματα. Πρέπει να σημειωθεί
ότι το γεγονός της επίτευξης του στόχου που είχε
θέσει η Επανάσταση του ’21, δηλαδή της κατάκτησης
της πολιτικής και γεωγραφικής αυτονομίας, δε σήμαινε
ότι το νέο αυτό κρατικό μόρφωμα είχε φθάσει στην
εθνική του ολοκλήρωση. Έπρεπε αυτό το νέο κράτος
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να ενδυναμώσει τους συμβολικούς δεσμούς μεταξύ
των μελών του και να καλλιεργήσει στη συνείδησή
τους «εθνικό σώμα». Αυτό απαιτούσε σαφή
προσδιορισμό του «ποιοί είμαστε» και του «προς τα
πού πορευόμαστε». Ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα μέλη
της κοινωνίας είχαν διαφορετικές εμπειρίες και
πολιτισμικές καταβολές.3 Ο προσδιορισμός αυτός
δομήθηκε με όρους πολιτισμικούς, υπό την έννοια
ότι ο ελληνισμός κατορθώνει και επιβιώνει ιστορικά,
άρα και διαχρονικά, ενιαίος και μοναδικός, διότι
παρουσιάζει ιστορικά μεγάλες αφομοιωτικές
δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό η ιστοριογραφία
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενσωματώσει και τα
χρόνια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με
πρωτεργάτες τον Ζαμπέλιο, Παπαρρηγόπουλο και
Λάμπρου, οι οποίοι έως τις μέρες μας καθόρισαν το
τρίσημο σχήμα της νεοελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας (Ροτζώκος, 2002: 226-240). Ταυτόχρονα το
κράτος συμπεριλαμβανομένης και της εκκλησίας,
μέσω των μηχανισμών του επέβαλε, χωρίς τη χρήση
βίας, την ιδεολογική αφομοίωση και ομογενοποίηση.
Έτσι, στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια του
19ου έως και τα τέλη του 20ου αιώνα δεν υπάρχει
άλλη μορφή μνήμης πλην της εθνικής, η οποία
δομήθηκε στο πλαίσιο των επινοημένων παραδόσεων
(Σκοπετέα, 2002: 275), με στόχο την ενίσχυση της
εθνικής ταυτότητας μέσα από την εκπαίδευση, τις
δημόσιες πράξεις, δημόσιες τελετές, μνημεία, επίσημους
λόγους, σχολικά βιβλία, μουσεία, εγκυκλίους κ.ά.
Η έως τώρα συζήτηση μπορεί να δώσει περαιτέρω
απαντήσεις προσεγγίζοντας την πόλη της Αλεξανδρούπολης και την επίδραση του χώρου στη θέσμιση,
λειτουργία ή αμφισβήτηση της δημόσιας μνήμης.

Το Δεδέαγατς4 ή Αλεξανδρούπολη μέσα στον
χρόνο

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης ως πεδίο διερεύνησης δεν είναι τυχαία. Είναι η νεότερη πόλη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία, αν και έχει
χάσει τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας της, που
ήταν ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο και
ταυτόχρονα την ποιότητα της πνευματικής της ζωής,

2. Η συνείδηση του κενού γίνεται αισθητή είκοσι χρόνια μετά τη συγκρότηση του νέου κράτους, όταν ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος αναφέρει: «δυνάμεθα να ελπίσωμεν ότι θέλουσί πότε συναρμολογηθή αι διασπαρμέναι και διερρηγμέναι σελίδες της
πατρώας βίβλου, προς επισκευήν ολομελείας και ενότητος». (Ζαμπέλιος, 1852: 16).
3. Αρβανίτες, Καππαδόκες, Πόντιοι, Σαρακατσάνοι, Σλάβοι, κ.ά.
4. Σύμφωνα με τον Μαρουκιάν Χαμπαρτζούμ-Χάμπο (Προφορική μαρτυρία. Αλεξανδρούπολη 12/6/2020). Δεδέ στα
τουρκικά σημαίνει παππούς και Άτς σημαίνει δέντρο. Από τις αφηγήσεις που είχε από παιδί η πόλη πήρε το όνομά της
από έναν παππού ο οποίος ήταν εγκατεστημένος κάτω από το σημερινό Νομαρχείο. Ο παππούς αυτός είχε κατασκευάσει
μια καλύβα κάτω από μια βελανιδιά για να δίνει καφέδες και μικρογεύματα για αυτούς που πήγαιναν από την Κωνσταντινούπολη προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, αλλά και για τους λιμενεργάτες. Όταν συναντιόνταν τα καραβάνια και
τους έπιανε η νύχτα, ρωτούσε ο ένας τον άλλον που θα ξαποστάσουν το βράδυ και αυτοί έλεγαν στου παππού το δέντρο.
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με τα κτήριά της, τον σιδηροδρομικό σταθμό, τις
αποθήκες, το τελωνείο και οικήματα για την
εγκατάσταση των υπαλλήλων της διοίκησης και της
εταιρείας, των εργατών του σιδηροδρόμου και του
λιμανιού. Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του λιμανιού,
όπου κατ’ ανάγκη συνέρρεε το εξαγωγικό εμπόριο
της Θράκης, η Αίνος άρχισε να νεκρώνεται και οι
Έλληνες έμποροι που ήταν εγκατεστημένοι εκεί,
μετοίκησαν ομαδικά στο νέο κέντρο. Ήδη από τα
τέλη του 1873 Έλληνες κάτοικοι της περιοχής
απευθύνονται στο ελληνικό προξενείο της Αδριανούπολης ζητώντας την ίδρυση προξενικού
πρακτορείου. Το 1875 ο Karl Brown
περιγράφει τον τόπο ως «ένα είδος
φυσικού λιμανιού, όπου υπάρχει, μέσα
σε μια ολότελα έρημη περιοχή, ένας
σιδηροδρομικός σταθμός. Γύρω από
το σταθμό αρχίζουν να υψώνονται σε
σχήμα φούντας, σπίτια, αποθήκες
εμπορευμάτων, καλύβες για τους λιμενεργάτες και τους σιδηροδρομικούς»
(Καραδήμου-Γερόλυμπου, 1997a: 172).
Η δυναμική της πόλης την εμφανίζει
το 1883 να υποκαθιστά το Διδυμότειχο
ως έδρα του σαντζακίου και το 1894
έχει ήδη 1.500 σπίτια. Σχολεία, εκκλησίες, προξενεία, διοικητικά κτήρια
και νέο σχέδιο πόλης εμφανίζονται
επίσης ως το 1900 και μαρτυρούν την
οικονομική ευμάρεια της νέας πόλης
Έλληνες, Αρμένιοι και Εβραίοι, τη δεκαετία του ’50, σε θεατρική παράσταση,
και τα εκσυγχρονιστικά χαρακτηριστιμαθητικό πάρτι, παρέλαση και κατασκευή βαλβίδας στίβου στην αυλή
κά της οθωμανικής πολιτικής.5 Δημιτου Αγ. Νικολάου
(Αρχείο Μαρουκιάν Χαμπαρτζούμ-Χάμπου)
ουργείται μια πόλη πολυεθνική με
Αίνο. Η μελέτη των τοπικών συνθηκών οδήγησε την
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Ορθόδοξοι, Καθολικοί,
εταιρεία στην αλλαγή των αρχικών σχεδίων, όταν
Λεβαντίνοι, Αρμένιοι, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι
διαπιστώθηκε ότι συνεχείς προσχώσεις από τον Έβρο
σχηματίζουν ένα αρμονικό δομημένο μωσαϊκό, το
ποταμό διόγκωναν υπέρμετρα τη δαπάνη των λιμενικών
οποίο διακόπηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου
έργων. Η Εταιρεία ζήτησε και έλαβε τη συγκατάθεση
το 1913, την άφιξη των Βουλγάρων και τον
της οθωμανικής κυβέρνησης για την ίδρυση του
εκπατρισμό του ντόπιου πληθυσμού (Ποιμενίδης
λιμανιού στη δεξιά όχθη του Έβρου, στην περιοχή
2002: 13). Από το 1915 έως το 1918 το Δεδέαγατς
Δεδέαγατς, που υπήρχε μια μικρή εγκατάσταση
βρίσκεται υπό διασυμμαχική διοίκηση και αρχίζει η
ψαράδων. Με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου και
παλιννόστηση η οποία δε σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία,
του πρώτου μικρού λιμανιού, που χρονολογούνται
αφού πολλοί κάτοικοι δεν επέστρεψαν (Κριτού,
από το 1872, άρχισε να δημιουργείται η πρώτη πόλη
1995: 69∙ Ποιμενίδης, 2002: 13).
παραμένει μια νέα πολυπολιτισμική πόλη (Ποιμενίδης,
2002: 14).
Η δημιουργία της νέας πόλης του Δεδέαγατς (από
το 1920 ονομάστηκε Αλεξανδρούπολη) οφείλεται
στον οθωμανικό εκσυγχρονισμό και στις ρυθμίσεις
που επιβάλλονται κατά τη συνεργασία με τα ξένα
κεφάλαια. Η αυστριακή εταιρία του βαρόνου Hirsch
που έλαβε το 1869 από την οθωμανική κυβέρνηση το
προνόμιο της κατασκευής και της εκμετάλλευσης της
«Ενωτικής» σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης - Θεσσαλονίκης, ανέλαβε συγχρόνως την
υποχρέωση να κατασκευάσει εμπορικό λιμάνι στην

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Έτσι, η περιοχή σιγά σιγά έγινε γνωστή ως Δεδέ Αγάτς. Βέβαια έχει επικρατήσει η άποψη ότι ήταν το δέντρο ενός
ερημίτη καλόγερου αλλά, αν ήταν ερημίτης, θα ήταν απίθανο να είχε εγκατασταθεί σε εμπορικό σταθμό και λιμενική εγκατάσταση. Επομένως η άποψη αυτή του ερημίτη καλόγερου γίνεται περισσότερο ανεκτή στο πλαίσιο του διαθρησκειακού
αλληλοσεβασμού. Είναι προτιμότερο δηλαδή, στη μνήμη των πολιτών το όνομα της πόλης να είναι από έναν θρησκευόμενο
και ας είναι αλλόθρησκος παρά από έναν γέρο Οθωμανό καφετζή.
5. Σύμφωνα με τον Σκαρπέτη (1926), όταν κατέλαβαν οι Ρώσοι το Δεδέαγατς –στον πόλεμο του 1877-1878– σε
συνεργασία με τους Έλληνες και την αυστριακή εταιρεία σχεδίασαν νέο πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης. Ασαφής
πληροφορία η οποία εντάσσεται στον αποτροπιασμό του θρησκευτικού άλλου παρά στην πραγματικότητα. (Εικ. 1)
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ

Περί ανεγέρσεως ενός Ηρώου στη πόλη
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

«Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ δεν έχυναν το αίμα,
οι καπετάνιοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα»
Γ. Στρατήγης
ε προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο «Η Αλεξανδρούπολη (μη) ευγνωμονούσα τους άγνωστους
πεσόντας», γινόταν αναφορά στην έλλειψη ενός
«Ηρώου», όπου η πόλη θα τιμά τους συμπατριώτες
μας πεσόντες υπέρ της Πατρίδας και της Ελευθερίας
της χώρας μας. Μάλιστα σημείωνα ότι το παλιό
«Ηρώον» της πόλης με την ένδειξη «Η Αλεξανδρούπολη ευγνωμονούσα τους πεσόντας» που υπήρχε
προπολεμικά στον παραλιακό κήπο και μετά το 1948
στο σημερινό Πάρκο Προσκόπων, (τότε πάρκο
Ηρώων) κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του
εξήντα «εξορίστηκε» από την πόλη στον οικισμό της
Νέας Χηλής, όπου οι κάτοικοί του το σεβάστηκαν και
το έστησαν στο πίσω μέρος του παλαιού Ιερού Ναού
του Αγίου Γεωργίου και το έκαναν δικό τους Ηρώον.
Με την ευκαιρία λοιπόν των 100 χρόνων από την
ενσωμάτωση της πόλης στον Εθνικό κορμό και 150
χρόνων από την ίδρυσή της, αισθάνομαι την υποχρέ-

Σ

O Ταξίαρχος Ιωάννης Ζήσης

ωση να υπενθυμίσω και πάλι στους νεότερους κατοίκους αυτής της πόλης (άρχοντες και αρχόμενους)
ότι αυτή η πόλη εκτός από την πλούσια ιστορία και
πολλούς Ήρωες, πού αγωνίσθηκαν και κάποιοι θυσίασαν και τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε σήμερα την όμορφη πόλη και ότι δικαιούνται να έχουν
και οι αγνοημένοι αυτοί ήρωές μας μια γωνιά μέσα
στην πόλη με την ένδειξη «Η Αλεξανδρούπολη ευγνωμονούσα τους πεσόντας» και όπου, όσοι τους
θυμούνται, να μπορούν να τους αφήνουν λίγα λουλούδια σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης.
Τηρουμένων των αναλογιών, το κείμενο αυτό έφερε
στο μυαλό μου το συμβάν με τον Ματρόζο και τον
Κανάρη, όπως το περιγράφει στο ποίημά του ο Γ.
Στρατήγης, από το οποίο ξεχωρίζει ο συγκλονιστικός
στίχος: «Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχυναν το αίμα,
οι καπετάνιοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμμα».
Θα αρχίσω την όποια καταγραφή μπόρεσα να
κάνω με τον Ταξίαρχο Ιωάννη Ζήση, τον οποίο η
Πολιτεία τίμησε δίνοντας το όνομά του σε ένα κεντρικό στρατόπεδο της πόλης. Ήταν ο Διοικητής της
ταξιαρχίας της πόλης, που αμέσως μετά την κατάρρευση του οχυρού Νυμφαίου, φρόντισε να απομακρύνει πριν από την είσοδο των Γερμανών στην πόλη,
τον Απρίλιο του 1941, όλες τις τοπικές αρχές με καράβι προς την Ελεύθερη πατρίδα και στη συνέχεια
οδήγησε το Σύνταγμά του συντεταγμένο σιδηροδρομικώς μέσω Πυθίου στην Τουρκία, για να το σώσει,
όπου και αυτοκτόνησε για να μη ατιμάσει τον όρκο
του, όταν οι Τούρκοι επιχείρησαν να τον αφοπλίσουν.
Λέγεται μάλιστα ότι πριν από την αυτοχειρία είχε
πει: “Θεωρώ εαυτόν μου εγκληματία να παραδώσω
τρεις χιλιάδες επίλεκτους άνδρες εις τον προαιώνιον
εχθρόν μου”. Η πολιτεία έδωσε το όνομά του σε κεντρικό στρατόπεδο της πόλης.
Να θυμίσω τον Ανθυπολοχαγό ΠΖ Θεόδωρο Κανδηλάπτη, γιο του Πόντιου λόγιου Δασκάλου Γεωργίου
Κανδηλάπτη, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στον Ελληνοιταλικό πόλεμο και τον οποίο η Πολιτεία τίμησε με
το να μετονομάσει το 1977 το στρατόπεδο «Παπα-

32

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T76

O Ανθυπολοχαγός
Π/Ζ Θεόδωρος
Κανδηλάπτης,
που σκοτώθηκε
στον
Ελληνοϊταλικό
Πόλεμο.

κυριαζή» σε στρατόπεδο «Ανθυπολοχαγού ΠΖ Θεοδώρου Κανδηλάπτη», το δε 1945 απένειμε στην οικογένειά του και συγκεκριμένα στον πατέρα του, το
Χρυσό Αριστείο Ανδρείας. Ιστορική έμεινε η επιστολή
του που έστειλε λίγο πριν σκοτωθεί στη μητέρα του:
«Μην κλάψετε αν κατά τύχη χαθώ. Ανήκω κατά τα
τρία τέταρτα εις την Πατρίδα μου και κατά το υπόλοιπον εις την σεβαστή μου οικογένειαν. Αντιμετωπίζομεν τους αναιδείς επιδρομείς με θάρρος και αποφασιστικότητα".
Τον Ανθυπολοχαγό Γεώργιο Πατσούκα, που σκοτώθηκε στον εμφύλιο και τον οποίο η πολιτεία τίμησε
με την ονομασία στρατοπέδου στην πόλη με το όνομά
του.
Τον Ταγματάρχη Π/Ζ Γεώργιο Σταθάτο, που τιμήθηκε από την πολιτεία με το διασυμμαχικό μετάλλιο
Νίκη, τον Πολεμικό Σταυρό Γ Τάξης και το μετάλλιο
αξίας Δ Τάξης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της κατοχής
ηγήθηκε εθνικής αντιστασιακής οργάνωσης στον Ν.
Έβρου και τελικά φονεύθηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο στην περιοχή Κυπρίνου Έβρου.

Το ύψωμα 731 όπου σκοτώθηκε ο Ανθυπολοχαγός
Θεόδωρος Κανδηλάπτης.

1945, από την τελετή απονομής στην οικογένεια του
Θεόδωρου Κανδηλάπτη του Χρυσού Αριστείου Ανδρείας

O Ταγματάρχης Π/Ζ Γεώργιος Σταθάτος που σκοτώθηκε
στον εμφύλιο πόλεμο.
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Η προτομή του Γεωργίου Σταθάτου στην Ορεστιάδα

Τον Ταγματάρχη Νικόλαο Ψιλογιάννη που σκοτώθηκε στον εμφύλιο και πλειάδα άλλων αγωνιστών
που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
Το 1995, ως Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Έβρου, στην προσπάθειά μας να καταγράψουμε την
75χρονη προσκοπική ιστορία της πόλης και να τιμήσουμε τους επιζώντες προπολεμικούς Προσκόπους,
με τη βοήθεια των αείμνηστων Θανάση Αποστολίδη
και Μιχάλη Μαρτίνη, καταγράψαμε, και όσους Προσκόπους πέθαναν υπέρ πατρίδας. Μετά από μεγάλη
και επισταμένη έρευνα διαπιστώσαμε ότι από τους
προπολεμικούς Προσκόπους της πόλης μας, πέραν
των Θεοδώρου Κανδηλάπτη και Γεωργίου Πατσούκα που υπήρξαν Πρόσκοποι, παρόντες στους
αγώνες της πατρίδας ήταν και οι θυσιασθέντες συμπολίτες μας:
Ο Δρακόπουλος Ιωάννης, ο οποίος εκτελέστηκε
από τους Ιταλούς. Ο Βεκίδης Απόστολος, που εκτελέσθηκε από τους Ιταλούς. Οι Βαλσαμίδης Ελευθέριος και Μουγγρίδης Γεώργιος που εκτελέσθηκαν
από τους Βουλγάρους. Ο Αρχοντής Χαράλαμπος,
που χάθηκε στην κατοχή και λέγεται ότι εκτελέσθηκε
από τους Βουλγάρους. Ο Καθηγητής Σωματικής Αγωγής Κωνσταντίνος Μαμέλης, Τοπικός Έφορος Προσκόπων της πόλης και αδελφός του επιθεωρητή εκπαίδευσης Γεωργίου Μαμέλη, που εκτελέσθηκε από
τους Γερμανούς. Ο Κωνσταντίνος Μάγκος που σκοτώθηκε στα Δεκεμβριανά και οι Στρατιώτες Ηλίας
Παπαδόπουλος και Δημήτριος Βαλάσης που σκοτώθηκαν στον εμφύλιο.
Ενδεικτικά αναφέρονται μόνο πολύ λίγα ονόματα
από την πλειάδα ηρώων της πόλης, που παραμένουν
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άγνωστοι στους περισσότερους από εμάς τους νεώτερους.
Αλλά είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να γνωρίσω εν
ζωή και κάποιους πραγματικούς ήρωες, άσημους
στον πολύ κόσμο, γιατί οι ήρωες πάντα είναι πολύ
σεμνοί και δεν διαλαλούν αυτό που έπραξαν ως καθήκον.
Θυμάμαι τον γείτονά μου υπερήλικα Μιλτιάδη Αγαπητό, παρασημοφορημένο με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας κατά τη Μικρασιατική καταστροφή (Η ιστορία
του ΓΕΣ αναφέρει ότι τραυματισμένος όντας από
σφαίρα στον αγκώνα, μετέφερε τον τραυματισμένο
βαριά Διοικητή του σε μεγάλη απόσταση για να τον
σώσει από τις ορδές του Ατατούρκ) και για τον οποίο
μεσολάβησε ο ίδιος ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Καραμανλής κατά την εδώ επίσκεψή
του, όταν τον γνώρισε, να λάβει μια μικρή σύνταξη
ως τραυματίας πολέμου. Θυμάμαι έναν άλλο γείτονά
μου τον ψαρά, τον κυρ-Στέλιο Αθανασίου, ο οποίος
στην κατοχή με τη βάρκα του μετέφερε οπλισμό από
το πέλαγος στους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης
καθώς και Άγγλους και Έλληνες Αξιωματικούς συνδέσμους και ο οποίος κινδύνεψε πάρα πολλές φορές
τη ζωή του με το να πέσει στα χέρια των Γερμανών.
Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλους πάρα πολλούς, που έχω γνωρίσει, αλλά περιορίζομαι ενδεικτικά
μόνο σε αυτούς τους δύο.
Άραγε όλους αυτούς που ανέφερα ενδεικτικά (γιατί
είναι δεκάδες όλοι αυτοί που θυσίασαν τη ζωή τους ή
αγωνίστηκαν για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα ελεύθεροι το καφεδάκι μας), πώς μπορούμε να τους τιμήσουμε; Δεν αξίζουν ένα κομμάτι μάρμαρο σε κάποιο
κεντρικό σημείο της πόλης που να αναγράφει επάνω
«Η Αλεξανδρούπολη υποκλίνεται στη μνήμη τους»;
Αλλά και πριν από την απελευθέρωση της Θράκης
είχαμε πολλά θύματα και στον Θρακικό αγώνα, ιδίως
την περίοδο 1900-1912. Γνωστός είναι μόνο ο Μακεδονικός αγώνας. Αλλά και εδώ ση Θράκη υπήρχε παράλληλος αγώνας, που τον θάψανε οι ιστορικοί.
Σήμερα στην πόλη μας μνημείο για τους Ρώσους
νεκρούς έχουμε. Μνημείο για τον αφανισμό της Εβραϊκής κοινότητας έχουμε. Μνημείο για τους Βιζβίζηδες,
εξ Αίνου, έχουμε. Μνημείο για τους νεκρούς (συμμάχους) της μάχης της Καλλίπολης έχουμε. Μνημείο για
τους Ποντίους έχουμε.
Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε και ένα μικρό και
ταπεινό μνημείο για τους δικούς μας, τους συμπολίτες
μας, που έπεσαν αγωνιζόμενοι για την ελευθερία της
πατρίδας μας;...
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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 B’

ΝΗΣΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Σύμβασης ΔΘ 1982
«νησί είναι φυσικά σχηματισμένη περιοχή ξηράς που
περιβρέχεται από νερό και βρίσκεται πάνω από την
επιφάνεια του νερού κατά τη μεγίστη πλύμη». Η
Σύμβαση εξαιρεί από την έννοια του νησιού οποιουσδήποτε σχηματισμούς, έστω φυσικούς, που υπερκαλύπτονται από το χειμερινό κύμα. Εξαιρεί επίσης τις τεχνητές νησίδες, αφού αυτές δεν αποτελούνται από φυσικούς σχηματισμούς. Κατά το Διεθνές Δίκαιο, τα νησιά
διέπονται από το ίδιο με την ηπειρωτική περιοχή ενός
κράτους καθεστώς. Εχουν αιγιαλίτιδα ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Ο υπερκείμενος της ξηράς και της αιγιαλίτιδας
ζώνης χώρος αποτελεί εναέριο χώρο του κράτους στο
οποίο ανήκει το νησί. Επίσης, το νησί μπορεί να έχει
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Η μόνη εξαίρεση που
εισάγεται με τη Σύμβαση ΔΘ 1982 αφορά τους Βράχους
(Rocks) που, καίτοι έχουν τα χαρακτηριστικά του νησιού,
στερούνται οικονομικής ζωής ή που δεν μπορούν να
διατηρήσουν μόνιμο πληθυσμό. Σε αυτούς τους βράχους
η Σύμβαση ΔΘ 1982 αναγνωρίζει μόνο δικαιώματα υφαλοκρηπίδας.
Σε ό,τι αφορά τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η
Τουρκία είναι η μόνη χώρα που επικαλείται και απαιτεί
την αποστρατικοποίησή τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Αν. Αιγαίου διέπεται από διεθνείς
συνθήκες. Ειδικότερα: Το καθεστώς των νήσων Λήμνου
και Σαμοθράκης διέπεται από τη Σύμβαση της Λωζάννης
για τα Στενά του 1923, η οποία αντικαταστάθηκε με τη
Σύμβαση του Μοντρέ του 1936. Το καθεστώς των
νήσων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας διέπεται
από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923. Το

καθεστώς των Δωδεκανήσων διέπεται από τη Συνθήκη
Ειρήνης των Παρισίων του 1947.
Οι τούρκοι επίσημοι, ενώ δέχονταν ρητά ότι η αποστρατικοποίηση καταργήθηκε, τόσο για τις τουρκικές
όσο και για τις ελληνικές περιοχές, τις τελευταίες
δεκαετίες προβάλλουν μια επιχειρηματολογία που αποσκοπεί ή α) στο να αναβιώσει προγενέστερες της Συνθήκης της Λωζάννης καταργημένες ρυθμίσεις ή β) στο
να βρει τρόπους διαχωρισμού των αποστρατικοποιήσεων
(κατάργησης εκείνης που αφορούσε την Τουρκία και
διατήρησης εκείνης που αφορούσε την Ελλάδα). Αυτές
οι θέσεις είναι νομικά και πολιτικά τελείως αβάσιμες.
Να σημειωθεί ότι το καθεστώς της αποστρατικοποίησης,
δηλαδή η υποχρέωση ενός κράτους να μη διατηρεί ένοπλες δυνάμεις σε ορισμένο τμήμα ή σε ολόκληρο το
έδαφός του, καθορίζεται με συνθήκη. Αποστρατικοποίηση
κατά παραπομπή ή σιωπηρή ή από τα συμφραζόμενα
των κειμένων πρέπει να αποκλείεται, αφού συνεπάγεται
ουσιώδη περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας.
Η αποστρατικοποίηση στις σημερινές διεθνείς σχέσεις
αποτελεί σπανιότατο φαινόμενο.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Η κυριαρχία της Ελλάδας στον αέρα ασκείται εντός
10 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της (με βάση το Διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 1931, σε συνδυασμό με
τους νόμους 5017/1931, 230/1936 και 1815/1988). Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, επέλεξε να ασκεί κυριαρχία
στον αέρα μέχρι το όριο των 10 ναυτικών μιλίων των
χωρικών της υδάτων που όρισε το 1931, σε ό,τι αφορά
τα ζητήματα αεροπορίας και αστυνομεύσεως αυτής,
ενώ στη θάλασσα επέλεξε να ασκεί κυριαρχία μέχρι τα
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6 ναυτικά μίλια (Ν. 230/1936 και ΝΔ 187/1973).
Η Τουρκία παραβιάζει συνεχώς τον ελληνικό εθνικό
εναέριο χώρο με στρατιωτικά αεροσκάφη, συχνότατα
οπλισμένα, τα οποία πραγματοποιούν και πτήσεις σε
χαμηλό ύψος ακόμα και άνωθεν κατοικημένων νησιών.
Η συμπεριφορά αυτή, πέραν της κατάφωρης παραβίασης της ελληνικής κυριαρχίας και του ενδεχομένου
πρόκλησης θερμού επεισοδίου, δημιουργεί κινδύνους
και για την πολιτική αεροπορία. Ο ισχυρισμός της Τουρκίας περί αντιθέσεως του εύρους του ελληνικού εθνικού
εναέριου χώρου προς το Διεθνές Δίκαιο είναι αβάσιμος
για τους εξής λόγους: α) Δεδομένου ότι ο «δικαιούμενος
το μείζον, δικαιούται και το έλασσον», η άσκηση κυριαρχίας στον εναέριο χώρο μέχρι τα 10 ναυτικά μίλια
είναι απολύτως νόμιμη, αφού δεν υπερβαίνει τα 12
ναυτικά μίλια που ορίζει το Δίκαιο της Θάλασσας ως
ανώτατο όριο του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης και
του εθνικού εναέριου χώρου. β) Η Ελλάδα έχει γνωστοποιήσει στη CINA (Commission Internationale de la Navigation Aérienne) χάρτες του εναέριου χώρου της, του
καθορισμού αεροδιαδρόμων, καθώς και των σημείων
transit στα βόρεια και ανατολικά σύνορά της, οι οποίοι
αποτυπώνουν το εξωτερικό όριο του ελληνικού εναέριου
χώρου στα 10 ναυτικά μίλια. γ) Η Τουρκία από το 1931
και για πολλές δεκαετίες αποδεχόταν το εύρος των 10
ναυτικών μιλίων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου
χωρίς καμία διαμαρτυρία ή αμφισβήτηση, γεγονός που
θεμελιώνει κατά το Διεθνές Δίκαιο σιωπηρή αποδοχή.
Το σχετικό προεδρικό διάταγμα εφαρμόστηκε από το
1931 ομοιόμορφα, χωρίς οποιαδήποτε διαμαρτυρία για
τη νομική του βάση.
Σύμφωνα με τους κανόνες του ICAO και τη διεθνή
πρακτική, η Ελλάδα απαιτεί, για λόγους ασφάλειας των
πολιτικών πτήσεων, όλα τα αεροσκάφη, πολιτικά και
στρατιωτικά, να υποβάλουν σχέδια πτήσεως πριν από
την είσοδό τους στο FIR Αθηνών. Τον Αύγουστο του
1974 η Τουρκία αυθαίρετα εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ 714 (ειδοποίηση προς αεροναυτιλλομένους) με την οποία προσπαθούσε να επεκτείνει τον χώρο της δικαιοδοσίας της
μέχρι το μέσο του Αιγαίου εντός του FIR Αθηνών. Η
Ελλάδα τότε κήρυξε το Αιγαίο επικίνδυνη περιοχή (NOTAM 1157). Ο ICAO απηύθυνε έκκληση και στις δύο
πλευρές χωρίς επιτυχία. Το 1980 η Αγκυρα, και πάλι
μονομερώς, ανακάλεσε τη ΝΟΤΑΜ 714 όταν διαπίστωσε
ότι το μέτρο έβλαπτε τα συμφέροντά της και ιδίως τον
τουρισμό της. Ωστόσο έκτοτε, με το επιχείρημα ότι η
Σύμβαση του Σικάγου δεν αφορά τα κρατικά αεροσκάφη,
σταθερά αρνείται να υποβάλλει σχέδια πτήσεων για
τις εισόδους των στρατιωτικών αεροσκαφών της εντός
του FIR Αθηνών, διαπράττοντας έτσι πολυάριθμες παραβάσεις των κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και δημι-
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ουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια της πολιτικής
αεροπορίας. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αναγκάζεται
να προβαίνει σε διαδικασίες αναγνώρισης των αγνώστων
στις αρμόδιες αρχές εναέριας κυκλοφορίας ιχνών αεροσκαφών, που έχουν εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να
έχουν υποβάλει σχέδιο πτήσεως, καθώς και σε αναχαιτίσεις, όταν αυτά παραβιάζουν τον εθνικό μας εναέριο
χώρο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
Στην ανοικτή θάλασσα το δικαίωμα της ναυσιπλοΐας
συνδυάζεται προς τον κανόνα ότι κανένα κράτος δεν
μπορεί να εγείρει δικαίωμα κυριαρχίας στην περιοχή
αυτή. Στη δε αιγιαλίτιδα ζώνη, το αξίωμα της κυριαρχίας
του παράκτιου κράτους πρέπει να συμβιβάζεται με τις
ανάγκες της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Αυτός ο συμβιβασμός
εκφράζεται με το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως
των ξένων πλοίων μέσα από την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η
διέλευση πραγματοποιείται κατά τρεις τρόπους: ένα
πλοίο α) έρχεται από την ανοικτή θάλασσα και περνά
από την αιγιαλίτιδα ζώνη για να επανεξέλθει στην
ανοικτή θάλασσα συνεχίζοντας την πορεία του, β)
έρχεται από την ανοικτή θάλασσα και περνά από την
αιγιαλίτιδα ζώνη για να εισέλθει σε έναν από τους
λιμένες του παράκτιου κράτους ή και γ) αναχωρεί από
έναν λιμένα αυτού του κράτους για να περάσει μέσα
από την αιγιαλίτιδα ζώνη και να συνεχίσει τον πλου
στην ανοικτή θάλασσα. Στην πορεία αυτή πραγματοποιείται η αβλαβής διέλευση του πλοίου. Αποτελεί
κανόνα του εθιμικού δικαίου (άρθρο 14 παρ. 6 Συμβάσεως
1958 και 20 Συμβάσεως ΔΘ 1982) ότι τα ξένα υποβρύχια
και άλλα βαθυσκάφη για την αβλαβή διέλευση οφείλουν
να πλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας και να φέρουν
τη σημαία τους κατά τρόπο εμφανή. Αν το ξένο πολεμικό,
επιφανείας ή υποβρύχιο, παραβιάζει τους κανόνες της
αβλαβούς διέλευσης, μπορεί να κληθεί από τις Αρχές
του παράκτιου κράτους να βγει αμέσως από την αιγιαλίτιδα ζώνη με όλες τις ενδεχόμενες συνέπειες από την
άποψη της διεθνούς ευθύνης του κράτους της σημαίας.
ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ
Η συνορεύουσα ζώνη αποτελεί μέρος της ανοικτής
θάλασσας. Αλλωστε, η διατύπωση του κειμένου της
Σύμβασης ΔΘ 1982 (άρθρο 33) «σε μία ζώνη συνεχόμενη
προς την αιγιαλίτιδα ζώνη» αφήνει να φανεί ότι πρόκειται
για ζώνη της ανοικτής θάλασσας. Η ζώνη έπεται αμέσως
της αιγιαλίτιδας ζώνης και χαρακτηρίζει μια ενδιάμεση
κατάσταση μεταξύ των τελείως διαφοροποιημένων καθεστώτων αιγιαλίτιδας ζώνης και ανοικτής θάλασσας.
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Στη συνορεύουσα ζώνη το παράκτιο κράτος μπορεί να
ασκήσει ορισμένες συγκεκριμένες αρμοδιότητες, που
αναφέρονται σε τομείς ρητά θεσπισμένους από τα κείμενα. Το άρθρο 24 της Συμβάσεως της Γενεύης του
1985 για την αιγιαλίτιδα και τη συνορεύουσα ζώνη,
όπως και το άρθρο 33 της Συμβάσεως ΔΘ 1982 αναφέρουν ότι το παράκτιο κράτος μπορεί να ασκήσει έλεγχο
για την πρόληψη και την καταστολή παραβάσεων της
τελωνειακής, φορολογικής, μεταναστευτικής, υγειονομικής
νομοθεσίας του που έλαβαν χώρα ή επρόκειτο να
λάβουν χώρα στο έδαφός του ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη
του.

περίπτωση ένοπλης σύρραξης. Δεν πρέπει να συγχέεται
με το δικαίωμα ελέγχου της σημαίας, που είναι η
επίσκεψη επί του ύποπτου πλοίου για τον έλεγχο των
ναυτιλιακών εγγράφων. Το εμπόλεμο κράτος δικαιούται
να ελέγχει στην ανοικτή θάλασσα τα πλοία εκείνα τα
οποία δημιουργούν υποψίες ότι μετέχουν στον πολεμικό
ανεφοδιασμό του αντιπάλου και διενεργούν λαθρεμπόριο
πολέμου. Αλλά χρειάζεται προηγουμένως να υπάρχει
αναγγελία της ένοπλης σύρραξης προς τους τρίτους
(εμπόλεμη κατάσταση), οπότε οι τρίτοι ενεργούν αναλαμβάνοντας τους ανάλογους κινδύνους. Δικαίωμα νηοψίας σε καιρό ειρήνης δεν υπάρχει.

Πλάτος της συνορεύουσας ζώνης
Η συνορεύουσα ζώνη δεν μπορεί να υπερβεί τα 24
ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως της αιγιαλίτιδας
ζώνης. Αυτό σημαίνει πως αν ένα κράτος έχει αιγιαλίτιδα
ζώνη 12 μιλίων δικαιούται να έχει και συνορεύουσα
ζώνη 12 μιλίων. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με το καθεστώς της συνορεύουσας ζώνης αν το παράκτιο
κράτος υιοθετήσει τον θεσμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Φαίνεται ότι μερικές φορές ενδείκνυται, ως τα 24 ναυτικά μίλια, να επικαλύπτονται οι
δύο θεσμοί επειδή η ΑΟΖ δεν αναφέρεται σε τομείς που
περιέχονται στον θεσμό της συνορεύουσας ζώνης.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Ενα σημαντικό θέμα που έχει ανακύψει το τελευταίο
διάστημα είναι η έρευνα και διάσωση στην ανοικτή
θάλασσα και η διεθνής μετανάστευση. Αποτελεί κοινό
τόπο ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μεταναστεύουν κάθε χρόνο από τις φτωχές χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής με προορισμό
τη Δύση. Πολλοί από αυτούς δεν είναι μόνο απλοί
παράνομοι μετανάστες, αλλά θύματα ανθρώπινης εκμετάλλευσης, human trafficking, μιας μορφής σύγχρονης
δουλείας. Οι περισσότεροι από αυτούς που επιλέγουν
να μεταναστεύσουν διά θαλάσσης, το πράττουν με
βάρκες, πλοιάρια κ.λπ., τα οποία είναι ιδιαίτερα επισφαλή και πολλές φορές εκατοντάδες από αυτούς
πνίγονται. Το νομικό καθεστώς έρευνας και διάσωσης
ρυθμίζεται από το άρθρο 98 της Συμβάσεως 1982,
καθώς και από δύο Συμβάσεις του ΙΜΟ, της SOLAS
και της Search and Resque Convention (1979). Αυτές
προβλέπουν υποχρεώσεις τόσο για τα κράτη της σημαίας όσο και για τα παράκτια κράτη. Τα μεν πρώτα
οφείλουν να εντάξουν στην εσωτερική τους νομοθεσία
την υποχρέωση των κυβερνητών πλοίων που φέρουν
τη σημαία τους να παράσχουν αρωγή σε άτομα που
κινδυνεύουν στη θάλασσα. Για τα δεύτερα υφίσταται
η υποχρέωση να έχουν ενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα κέντρα «έρευνας και διάσωσης» και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι δύο Συμβάσεις ΙΜΟ προβλέπουν
υποχρέωση των παράκτιων κρατών να εξασφαλίζουν
όσο το δυνατόν ταχύτερα έναν ασφαλή χώρο για τα
άτομα που διασώζονται. Ωστόσο, τα παραπάνω κείμενα παραμένουν σιωπηρά σχετικά με το αν το παράκτιο κράτος υποχρεούται επιπλέον να τους μεταφέρει σε κάθε περίπτωση στο έδαφός του. Η έλλειψη
αυτής της υποχρέωσης έχει οδηγήσει πολλά κράτη
στη Μεσόγειο να απεκδύονται τις σχετικές ευθύνες
τους, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μένουν
αβοήθητοι.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ανοικτή είναι η θάλασσα που βρίσκεται πέρα από
την αιγιαλίτιδα ζώνη. Τα τελευταία χρόνια η ανοικτή
θάλασσα υφίσταται αλλεπάλληλους περιορισμούς, τόσο
ως προς την έκτασή της όσο και ως προς το περιεχόμενο
της αρχής της παραδοσιακής ελευθερίας των θαλασσών.
Με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η ανοικτή θάλασσα
περιλαμβάνει μόνο τα ύδατα που υπέρκεινται του
βυθού. Αφενός η δημιουργία του καθεστώτος της υφαλοκρηπίδας και αφετέρου η δημιουργία της νέας Περιοχής
του Διεθνούς Βυθού πέρα από την υφαλοκρηπίδα αφαιρούν, πλην εξαιρέσεων, από τις ρυθμίσεις περί της
ανοικτής θάλασσας δικαιοδοσίες που εκτείνονται στον
πυθμένα της. Τα πολεμικά πλοία είναι αναρμόδια να
πραγματοποιούν οποιαδήποτε επέμβαση ή να παρακωλύουν τη ναυσιπλοΐα των ξένων εμπορικών πλοίων
στην ανοικτή θάλασσα σε καιρό ειρήνης. Είναι εξάλλου
προφανές ότι ένα πολεμικό πλοίο δεν μπορεί να παρακωλύει τη ναυσιπλοΐα άλλου πολεμικού πλοίου υπό
ξένη σημαία, γιατί αυτό όχι μόνο αποτελεί παραβίαση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους της σημαίας,
αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε ένοπλη σύρραξη.
ΝΗΟΨΙΑ
Η νηοψία είναι η πράξη που νομιμοποιείται μόνο σε
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Η Λάσπη
αθώς έβλεπε, στην οθόνη της τηλεόρασής της, το
τεράστιο ζώο να κυλιέται στη λάσπη, ένιωσε ακόμη
μία φορά την απέχθεια για την συγκεκριμένη υγρή
μάζα. Τα χρόνια κύλησαν, τουλάχιστον 60, όμως στη
θέα της βίωνε την απειλή της.
Μίκραινε και αισθανόταν ανήμπορη μπροστά στη
ματαίωση που σηματοδοτούσε. Ο σχολιαστής διευκρίνισε
ότι το λασπόλουτρο είναι ευεργετικό για το ζώο, το
προστατεύει. Όπως κάποια λασπόλουτρα κάποτε,
είχε ακούσει, θεράπευαν ανθρώπους. Άνδρες, γυναίκες
βουτηγμένοι στη λάσπη απολάμβαναν την επαφή μαζί
της, παιχνίδιζαν όπως στο νερό και ευελπιστούσαν,
όπως διέκρινε στα μάτια τους, τα μόνα ακάλυπτα από
τη λάσπη, την ίαση του παθημένου σώματός τους.
Η δική της λάσπη, μόνο το σπίτι της έσωσε. Καμία
ίαση ψυχικού τραύματος δεν επέφερε. Παρέμεινε για
χρόνια το αντιπαθητικό υλικό. Δεν έπλασε ούτε κουλουράκια με αυτήν, ούτε έχτισε καμαρούλες.
Το μόνο που ήξερε ήταν ότι κάθε Κυριακή του χειμώνα
κατέβαιναν από το σπίτι μέχρι τον Άγιο Ελευθέριο φορώντας τα παλιά παπούτσια και έχοντας στο χέρι τα
καλά για να τα βάλουν λίγο πριν τον πρόναο, πριν εισέλθουν εντός του ναού για λειτουργία ή κοινωνία. Μια
διαδικασία υπό τα κοροϊδευτικά βλέμματα των άλλων
παιδιών και κυρίως των εξαδέλφων που έμεναν παραπλεύρως του ναού.
Δεν μπορεί βεβαίως να ξεχάσει το ταξίδι στην Ορεστιάδα με το μεγάλο φορτηγό του θείου, που κατέληξε
εις όλεθρον, όταν παρά τις οδηγίες να παραμείνουν
εντός του οχήματος, οι δύο ξαδέλφες κατέβηκαν από
το φορτηγό, προκειμένου, όπως νόμιζαν, να διασκεδάσουν και το πόδι της με το χειροποίητο καφέ παπούτσι,
το πρώτο μη δετό, βυθίστηκε στη λάσπη μαζί με το
πόδι ως το γόνατο και γρήγορα, ζηλεύοντας θαρρείς,ακολούθησε το άλλο.
Το καφέ, μη δετό παπούτσι ποτέ δεν ευρέθη. Ίσως
το έφερνε αργότερα κάποιος πρίγκιπας, αλλά και αυτός
είχε χαθεί στη λάσπη των καιρών.
Τραγικότερη θύμηση περί λάσπης η παραμονή των
Χριστουγέννων των επτά χρόνων της. Μόλις την προηγούμενη χρονιά είχε ανακαλύψει τη γοητεία του ασημόχαρτου των σιγαρέτων, όταν το λαμπερό χαρτί
γινόταν το μαγικό ραβδάκι και μεταμόρφωνε καρύδια,
αμύγδαλα και κουτάκια στα χέρια της νηπιαγωγού της.
Ένα χρόνο μάζευε τα χαρτάκια και τύλιγε καρύδια,
αμύγδαλα, έφτιαχνε γιρλάντες. Τα μανταρίνια θα τα
άφηνε στο τέλος. Ένας ασημί θησαυρός κρυβόταν κάτω
από το κρεβάτι της. Με τα μικρά της χεράκια τύλιγε,
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πίεζε, έφτιαχνε μεταμορφώσεις. Ζωντάνευε τα ασημόχαρτα απ’ όλους, χώρια τα θελήματα που πρόθυμα
εκτελούσε για να αποσπάσει από θείους, φίλους, συγγενείς και πελάτες του φούρνου της γιαγιάς τα περιζήτητα χαρτάκια.
Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και ήδη είχε λάβει υπόσχεση δένδρου από τον καραμανλή θείο. Αυτός κάθε
μέρα ήταν στους δρόμους, ένα κλαδί θα της έφερνε. Τις
υποσχέσεις του τις κρατούσε και έφερε κλαδί αγρίου
κέδρου. Όσο το ύψος της. Το είχε βάλει μέσα σε έναν
τενεκέ από λάδια φορτηγού, το στερέωσε με χώμα και
το τοποθέτησαν στο μικρό καμαράκι κουζίνα, σαλόνι,
δίπλα στη σόμπα στριμωγμένο και αυτό, όπως και όλοι
τους.
Μέρες το στόλιζε με τα έργα της. Έφτιαξε και χρυσά
μανταρίνια, κάλυψε με μία άσπρη πλεκτή φανέλα το
κουτί, έφτιαξε κεριά, τεμαχίζοντας τα της Ανάστασης
και το καμάρωνε. Άφησε, επίσης, ένα πάνινο πακέτο
δικής της κατασκευής, κάτι σαν τυλιγμένο μωρό, με
ασημί φωτοστέφανο στο πάνω μέρος, υπονοώντας το
Θείο Βρέφος σε μια αυτοσχέδια φάτνη. Η χαρά της
ήταν τόση, που έχανε τα λόγια της. Τρέχοντας γύριζε
από το σχολείο, να προσθέσει κάτι, να αλλάξει θέση,
να μαστορέψει..
Τα φώτα θα τα άναβε ο μπαμπάς την παραμονή για
να υποδεχτούν τον Χριστό και ίσως κάτι άφηναν κάτω
από το δέντρο και οι άλλοι. Ακόμη και ο Απόστολος ο
αδελφός της, αν και αρκούδιζε, δεν το πλησίαζε. Ίσως
το φοβόταν, ίσως το θαύμαζε.
Αυτή το θαύμαζε. Έσκυβε και σηκωνόταν, οι μακριές
κοτσίδες πήγαιναν κι ερχόταν. Ως και τις κορδέλες της
θυσίασε για την ομορφιά του δέντρου της, δεξιά και
αριστερά δύο φιόγκοι άσπροι καμάρωναν. Καμάρωνε
και αυτή. Ήθελε όλοι να το δουν. Τους καλούσε όλους
και οι υποσχέσεις έλεγαν «θα έρθουμε ανήμερα».
Αυτό το ανήμερα αργούσε, αλλά πλησίαζε μέχρι που
ήρθε η παραμονή. Μια βροχή ημερών είχε κάνει την
αυλή βάλτο και τους δρόμους να μοιάζουν με οργωμένο
χωράφι.
Παρ’ όλα αυτά, επανέλαβε τη γνωστή ρουτίνα λίγο
πριν νυχτώσει πήγε να φωνάξει τον πατέρα από το
καφενείο. Τον περίμενε από το μεσημέρι. Τα κάλαντα
τα είχε τραγουδήσει, η αγορά κόντευε να κλείσει, όταν
γύρισαν σπίτι με τον Απόστολο,τον μικρό αδελφό, στο
καροτσάκι, αφού είχαν εξαντλήσει το «κάντε μια βόλτα
και έρχομαι», αλλά δεν ήρθε, τα παράθυρα στη γειτονιά
άρχισαν να φωτίζουν.
Κάθε λίγο πήγαινε στην πόρτα να δει μήπως και έρ-
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χεται. Η εντολή ήταν ρητή· αυτός θα άναβε τα κεριά.
Μέσα στο σκοτάδι, στη βροχή προσπαθούσε να
αναγνωρίσει τη φιγούρα του. Μια βουτούσε το βλέμμα
στο σκοτάδι, μια το έστρεφε στο δέντρο. Ο αδελφός
της είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ, βυζαίνοντας το δάχτυλο. Η μάνα της πήγαινε και ερχόταν στην κατσαρόλα
και μουρμούριζε ή έτσι της φαινόταν. Εκείνη έλεγε ότι
έψελνε. Αυτή για μουρμούρα της έμοιαζε και έτσι παρέμεινε. Όταν άρχισε να κουράζεται έμενε περισσότερη
ώρα στον καναπέ και λιγότερη στο παράθυρο μέχρι
που τα μάτια της βάραιναν.
Πριν την προσταγή «ώρα για ύπνο» πήρε τη μεγάλη
απόφαση. Το δέντρο, που με τόσο κόπο και υπομονή
έφτιαξε, θα το φώτιζε με ή χωρίς αυτόν.
Βουτάει τα σπίρτα δίπλα από την γκαζιέρα και επωφελούμενη την απουσία της μάνας της, στο άλλο δωμάτιο, υποτίθεται την κρεβατοκάμαρα, αρχίζει να ανάβει
τα κεριά.
Πρώτο κερί, δεύτερο, το τρίτο και μια λάμψη, ως
θαύμα, τύλιξε το δέντρο που άρχισε να καίγεται και να

τσιτσιρίζει καθώς είχε καταξεραθεί τόσες μέρες δίπλα
στη σόμπα. Μαζί με αυτό άρχισε να τσιρίζει και αυτή.
Ορμάει μέσα η μάνα της, βουτάει το δέντρο ουρλιάζοντάς
της και ξεσπώντας πάνω της το παράπονο, την κούραση
και την αναμονή του ασώτου, ανοίγει με το άλλο χέρι
την πόρτα και παρ’ το έργο τέχνης ξαπλωμένο μέσα
στις λάσπες κάτω από τη βροχή με τις φλόγες να υποχωρούν. Με δάκρυα στα μάτια, δάκρυα βουβά, το
κοίταζε και το θρηνούσε μισοκαμμένο, λερωμένο, θλιβερό.
Κάπου-κάπου ένα ασημένιο καρύδι της έστελνε μικρό
λαμπύρισμα, σαν φιλί μες τη νύχτα μη και σταματήσουν
τα δάκρυα που έπεφταν βροχή. Αδυνατούσε. Έργο δύσκολο για καρύδια ακόμη κι αν έχουν ασημόχαρτο.
Λάσπη.
Η λάσπη το έπνιξε και την ομορφιά του κατάστρεψε,
αλλά το σπίτι το έσωσε.
Εκείνη έμεινε στην πόρτα φοβισμένη, παγιδευμένη
στη φωνή της μάνας της, κοιτώντας το λασπωμένο
δέντρο, ακυρωμένο, όπως και οι προσδοκίες της.
Της έφταιγαν οι λάσπες.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. Βερβερίδου-Εκμεκτσή Σοφία και Κων/νος Εκμεκτσής
Εις μνήμην Νικολάου Βερβερίδη
2. Αγγελίδης Δημήτριος
Εις μνήμην συναδέλφων του Πασχάλη Γλύστρα και
Νίνας Παπαγιαννοπούλου

€ 100
€ 50

€ 100

3. Αυγητίδου Μαρία
Εις μνήμην του συζύγου της Κώστα Αυγητίδη

9. Μαντζιορίνη-Βασιλειάδου Δέσποινα
Εις μνήμην του συζύγου της Μιλτιάδη

€ 50

10. Οικογένεια Αποστόλου Τσιακίρη
Εις μνήμην Ελένης Ηλιοπούλου

€ 50

11. Παναγιωτίδου Αλεξάνδρα
Εις μνήμην της φίλης και συναδέλφου
Νίνας Παπαγιαννοπούλου

€ 50

4. Γλυκή-Ορφανού Κωνσταντίνα
Εις μνήμην Κατίνας Γλυκή και Ραλλούς Ζαρκάδη

€ 50

12. Παπαδήμος Απόστολος
Εις μνήμην Αποστόλου Φουρνατζοπουλου

€ 100

5. Λιβιεράτος Σπύρος
Εις μνήμην του φίλου του Χρήστου Γεροντόπουλου

€ 50

€ 100

6. Λιβιεράτος Σπύρος
Εις μνήμην του φίλου του Απόστολου Φουρνατζόπουλου

€ 50

13. Ψύλλας Κωνσταντίνος
Εις μνήμην της από 10ετίας θανούσης
συζύγου του Φανής

7. Λιβιεράτος Σπύρος
Εις μνήμην του φίλου του Γεωργίου Παπαγεωργίου

€ 50

8 Μανιά Αγγελική
Εις μνήμην του συζύγου της Ντίνου Μανιά

€ 60

14. Η σύζυγος, τα τέκνα και ο εγγονός
του Άγγελου Αγγελίδη
Εις μνήμην Άγγελου Αγγελίδη

€ 150

15. Ζαφείρης Αλεξιάδης, Ειρήνη Γιαννικάκη,
Ρούλα Δαουλτζή και Απόστολος Ιωαννίδης
Εις μνήμην του συμμαθητού τους Άγγελου Αγγελίδη

€ 100

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αρίκας
Βαϊράμης
Καραμανίδης
Καραπιπέρη
Κουφός
Μανδάνη

Κυριάκος
Κωνσταντίνος
Ηλίας
Μαίρη
Παναγιώτης
Ματούλα

€ 100
€ 30
€ 50
€ 30
€ 50
€ 50

7. Μπιλιμπίνης
8. Παϊδούσης
9. Πουλιάδου
10. Στρατιώτου-Ευστρατιάδης
11. Τασσιοπούλου
12. Χατζηχρήστου

Μιχαήλ
Αντώνιος
Ασπα
Στράτος
Στέλλα
Αθανάσιος

€ 30
€ 50
€ 100
€ 100
€ 100
€ 50
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Έφυγαν από κοντά μας
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Γιώργος Φουτζιτζίδης
Αθλητής - Δάσκαλος - Χορευτής - Φίλος
Μία σημαντική
αθλητική προσωπικότητα της Αλεξανδρούπολης έφυγε
από τη ζωή στις 24
Ιουλίου 2020 σε ηλικία 82 χρονών. Πρόκειται για τον Γιώργο
Φουτζιτζίδη, τον μεγάλο αθλητή, τον
σπουδαίο δάσκαλο,
τον λεβέντη χορευτή, τον αγαπημένο φίλο αθλητών και
μαθητών, το καμάρι της πόλης.
Ο Γιώργος Φουτζιτζίδης υπήρξε ένα μεγάλο ταλέντο
του Αθλητισμού. Υπήρξε Πρωταθλητής Ελλάδος με μεγάλες επιδόσεις στο στίβο και με εξαιρετική πορεία στο
Βόλεϊ. Ήταν ένας θρύλος για το βόλεϊ της Αλεξανδρούπολης. Ήταν “Πολυπρωταθλητής” και είχε ανεπανάληπτη
προσφορά στο άθλημα της πετοσφαίρισης, (βόλεϊ) στα
πρώτα δύσκολα χρόνια του ανοιχτού γηπέδου στην
πόλη μας και ως προπονητής την εποχή που ο Εθνικός
μας πρωταγωνιστούσε στην Ελλάδα και συμμετείχε με
αξιώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Γιώργος Φουτζιτζίδης, υπήρξε ο χορευτής των ελληνικών ταινιών της εποχής του Χρυσού Κινηματογράφου.
Ήταν το καμάρι της πόλης, ο αγαπημένος φίλος των
νέων, των μαθητών και των αθλητών του.
Ο μεγάλος αθλητής, ο δάσκαλος, ο χορευτής του
Ζορμπά, ο φίλος Γιώργος Φουτζιτζίδης δεν είναι πια
μαζί μας. Η πόλη του τον αποχαιρέτισε στο τελευταίο
του ταξίδι το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 στις 5.30 το απόγευμα από τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου
Αλεξανδρούπολης.
Γυμναστής στο επάγγελμα, ήταν από τους πρωτεργάτες
του βόλεϊ στην Αλεξανδρούπολη, ως αθλητής στα πρώτα
δύσκολα χρόνια του ανοιχτού γηπέδου και ως προπονητής
στη συνέχεια, την εποχή που ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης
πρωταγωνιστούσε στην Ελλάδα και συμμετείχε με αξιώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν ο άνθρωπος
που συνέδεσε το όνομά του με την πρώτη συμμετοχή
της ομάδας βόλεϊ του Εθνικού Αλεξανδρούπολης σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, το 1981 όπου ο Εθνικός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και ακολούθως στην πρώτη
έξοδο στην Ευρώπη στα παιχνίδια με την Εσπίνιο της

Πορτογαλίας. Ως προπονητής δε του Εθνικού ανέδειξε
σπουδαίους αθλητές, που στελέχωσαν για πολλά χρόνια
τις εθνικές μας ομάδες.
Νωρίτερα ωστόσο είχε αποτελέσει έναν πολυαθλητή,
που είχε επιτυχίες και στον στίβο, στον χορό, στο βόλει
αλλά και στο μπάσκετ. Μάλιστα, ως αθλητής καλαθοσφαίρισης είχε πάρει μεταγραφή και στον ΠΑΟΚ.

To αθλητικό δελτίο αθλητού της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ)
που υπέγραψε το 1957 στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

Ήταν αυτό που λέμε “πολυαθλητής”, αφού ασχολήθηκε
και με τον στίβο όπου οι επιδόσεις του, όπως θυμούνται
οι φίλοι και γνωστοί του, ήταν εντυπωσιακές για εκείνη
την εποχή: Πέτυχε 23.1 στα 200 μέτρα το 1958, 7,02
μέτρα το 1958 στο άλμα εις μήκος, 14,30 μ. στο τριπλούν
το 1956 και 3.21.0 στη σκυταλοδρομία 4x100 με τον
Εθνικό της πόλης μας μαζί με τους συναθλητές του Αργύρη Βρεχόπουλο, Τζανή και Φώτη Κοσμά.
Όταν ο αείμνηστος σπούδαζε γυμναστής στην Αθήνα,
πήρε μέρος ως χορευτής σε πολλές ελληνικές ταινίες
της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου.
Μια από αυτές ήταν και η περίφημη “Τζένη-Τζένη” με
πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Μπάρκουλη και την Τζένη
Καρέζη,
Η ανακοίνωση του Εθνικού Αλεξανδρούπολης
Στο πένθος βυθίστηκε από την απώλεια του Γιώργου
Φουτσιτζίδη ο αθλητισμός της Αλεξανδρούπολης και
ιδίως η οικογένεια του Εθνικού, από την οποία έγινε μάλιστα γνωστή η θλιβερή είδηση. Για τη μεγάλη του προ-

40

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T76

Ο Γιώργος Φουτζιτζίδης ως μαθητής είχε ενταχθεί στην
Προσκοπική κίνηση της πόλης, στην οποία συμμετείχε μέχρι
την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο. Στη φωτό σε βραδινή
εκδήλωση - άσκηση με την 3η Ομάδα Προσκόπων της
Aλεξανδρούπολης το 1954 (3ος όρθιος από δεξιά).

σφορά στο βόλεϊ και τον αθλητισμό γενικότερα, ο Εθνικός
Αλεξανδρούπολης του οποίου υπήρξε από τις μεγαλύτερες μορφές, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:
«Μεγάλη η θλίψη στην οικογένεια του Εθνικού για την
απώλεια του Φουτσιτζίδη Γεωργίου, ενός από τους πρωτεργάτες του volley στην Αλεξανδρούπολη.
Έχει καταγραφεί στην ιστορία του Συλλόγου μας, ως
ένας από τους ανθρώπους, που είχε μεγάλη συμμετοχή
στην ανάπτυξη και εδραίωση του τμήματος του VOLLEY
του ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
Ευχόμαστε Καλόν Παράδεισο».
Ο Γιώργος Φουτζιτζίδης απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών
έχοντας αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στον αθλητισμό της πρωτεύουσας του Έβρου, της οποίας ήταν
από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες.

Βαγγέλης Φουντουκίδης
Εμβληματική μορφή του αθλητισμού της πόλης
Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του αθλητισμού
της Αλεξανδρούπολης, ο Βαγγέλης Φουντουκίδης, δεν
είναι πλέον ανάμεσά μας. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι
τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 σε ηλικία 90 ετών.
Η Κηδεία του πραγματοποιήθηκε απόγευμα της Τρίτης
6 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου
Ο Βαγγέλης Φουντουκίδης γεννήθηκε το 1930 στην
Αλεξανδρούπολη και διακρίθηκε στον στίβο, ως αθλητής
του ΕΘΝΙΚΟΥ, ως προπονητής στίβου, ως μέλος του
Δ.Σ. του «Αθλητικού Ομίλου Αλεξανδρουπόλεως» και
ως διεθνής Κριτής Στίβου. Οι επιτυχίες του στο αγώνισμα
του άλματος σε μήκος. ήταν σημαντικές.
Επί σειρά ετών ήταν πρώτος νικητής στους αγώνες
που ελάμβανε μέρος, τόσο σε εθνικό επίπεδο (Πανθρακικοί,
Παμβορειοελλαδικοί και Πανελλήνιοι) όσο και σε διεθνές
(Διασυλλογικοί με ομάδες από την
Τουρκία - Κωνσταντινούπολη, ως
μέλος των εθνικών ομάδων στους
Βαλκανικούς κ.λπ.). Υπήρξε μέλος
της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Στίβου Ανδρών και μέλος της Ελληνικής
Εθνικής Ομάδας Στίβου Ενόπλων
Δυνάμεων.
Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού
Θράκης, και συμμετείχε ως Κριτής
των αγώνων στίβου στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 στην
Αθήνα.
Το 2017 βραβεύθηκε από τη διοίκηση του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εκδήλωσης για

τον εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου για τη μεγάλη του συνεισφορά στον αθλητισμό
της πόλης.
Υπήρξε θρύλος του κλασικού αθλητισμού τη δεκαετία
του 1950, δόξασε την πρωτεύουσα του Έβρου και τον
σύλλογό του, τον Μ.Γ.Σ. Εθνικό ο οποίος τον βράβευσε
το 2017, στα πλαίσια του εορτασμού των 90 χρόνων
από την ίδρυσή του. Μέχρι τα τελευταία του χρόνια
αγωνιζόταν από διάφορες θέσεις για την πρόοδο του
κλασικού αθλητισμού στην πόλη μας.
Το κύριο αγώνισμά του ήταν το άλμα εις μήκος, στο
οποίο κατέκτησε Πανελλήνιες νίκες αλλά συμμετείχε
και στα αγωνίσματα του δρόμου των 100 μ. και του άλματος εις ύψος, με εξαιρετικές επιδόσεις την εποχή της
δεκαετίας του 1950, όταν ο ΕΘΝΙΚΟΣ μεσουρανούσε
στον στίβο με τους μεγάλους αθλητές του, όπως ο Φώτιος Κοσμάς, ο
Δημήτρης Μπουλμπουτζής, ο Νίκος
Αυτοσμίδης, οι αδελφοί Χρήστος
και Φώτης Κεχαγιόγλου και πολλούς
άλλους.
Υπήρξε συναθλητής του άλλου
μεγάλου αθλητού της πόλης, του
Φώτη Κοσμά και ήταν αυτός που
πρότεινε και αγωνίστηκε να πάρει
το όνομά του το Δημοτικό Στάδιο
της Αλεξανδρούπολης για να τιμηθεί ο σπουδαίος αυτός συναθλητής
του ως Μεσογειονίκης και Ολυμπιονίκης. Μάλιστα κατά την τελετή
μετονομασίας του σταδίου σε «Φώτιος Κοσμάς», που πραγματοποι-
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Με τον
Ολυμπιονίκη Εμίλ
Ζάτοπεκ (1η φωτο),
τον συμπολίτη μας
Φώτιο Κοσμά
(2η φωτο) και με
Κορεάτη συναθλητή
του το 1955 στους
αθλητικούς αγώνες
του ΝΑΤΟ
(3η φωτο)

ήθηκε το 1998, ήταν εκείνος που εκφώνησε τον σχετικό λόγο.
Μια άγνωστη πτυχή του Βαγγέλη Φουντιουκίδη είναι και η
ενασχόλησή του με τον Προσκοπισμό. Μετά την κατοχή και
την ενεργοποίηση της Προσκοπικής κίνησης εντάχθηκε σ’
αυτήν και έφτασε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 να είναι
Αρχηγός της 3ης Ομάδας Προσκόπων της πόλης, με πλούσια
δραστηριότητα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, θέλοντας να τιμήσει τη
μνήμη του μεγάλου αυτού αθλητή, πρότεινε στο ΣΕΓΑΣ την
τέλεση ετήσιων αγώνων στίβου, στη μνήμη του κορυφαίου
αθλητή της Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Φουντουκίδη.

3.8.1952, στη Σπηλιά του
Κύκλωπα με τον πρόσκοπό
του Νίκο Ορδουμποζάνη,
από κατασκήνωση της 3ης
Ομάδας Προσκόπων
Αλεξανδρούπολης.
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Χρήστος Γεροντόπουλος
Από τους παλιούς κατοίκους της Αλεξανδρούπολης
Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, σε
ηλικία 94 χρόνων, ένας δικός μας άνθρωπος
και από τους παλιούς Αλεξανδρουπολίτες,
που άφησε ανεξίτηλο το πέρασμά του.
Ο Χρήστος Γεροντόπουλος, ήταν πατέρας του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών,
ευρωβουλευτή και βουλευτή Έβρου Άκη
Γεροντόπουλου.
Ο Χρήστος Γεροντόπουλος πέθανε στην
Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2020 και κηδεύτηκε στην Αλεξανδρούπολη σε στενό οικογενειακό κύκλο,
λόγω Covid, στις 4 Δεκεμβρίου από τον Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Νικολάου.
Ήταν από τους παλαιότερους Αλεξανδρουπολίτες, με
έντονη παρουσία στην κοινωνική και αθλητική ζωή της
πόλης. Από τους γνωστότερους Απολλωνιαδίτες (η οικογένειά του ήρθε από την Απολλωνιάδα της Μικράς
Ασίας), διετέλεσε Διευθυντής του υπουργείου Εμπορίου.
Ήταν από τους πρωτεργάτες του μεταπολεμικού προσκοπικού κινήματος της Αλεξανδρούπολης. Διετέλεσε
Τοπικός Έφορος Αλεξανδρούπολης και Περιφερειακός

Έφορος Προσκόπων Έβρου ενώ συνετέλεσε και στην ανέγερση του κτιρίου του
Νεωσοίκου των Ναυτοπροσκόπων που βρίσκεται στην παραλία της πόλης καθώς και
του Προσκοπικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως
στη Μάκρη.
Το 1967 τιμήθηκε από το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων με το μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων και με την ανώτατη διάκριση του Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα για την πολύχρονη προσφορά του.
Επίσης διετέλεσε διοικητικό στέλεχος του σωματείου
“Ερμής” Αλεξανδρούπολης, αλλά και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) Θράκης της οποίας διετέλεσε και Πρόεδρος.
Ευτύχησε να δει τον γιο του Άκη (Κυριάκο) να γίνεται
ο νεαρότερος ευρωβουλευτής, στη συνέχεια για πολλά
χρόνια βουλευτής Έβρου και υφυπουργός Εξωτερικών,
ενώ από αυτόν απέκτησε έναν εγγονό, τον Χρήστο, που
φέρει το όνομά του και από την κόρη του Ιωάννα μια εγγονή, την Κατερίνα.

27.06.1965. Ναυτική Εβδομάδα Πόλο

23.01.1966
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Στέλιος Βαγενάς
Ο θεμελιωτής του Ναυταθλητισμού στην πόλη
Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε στην Αλεξανδρούπολη στις 28 Απριλίου 2020 ο
Στέλιος Βαγενάς, από τους ιδρυτές
του Ναυταθλητισμού στην Αλεξανδρούπολη.
Η εξόδιος ακολουθία τελεσθηκε την
Τετάρτη 29/4/2020 στις 10.30 στον Ιερό
Ναό του Αγίου Ελευθερίου.
Ο εκλιπών υπήρξε για πολλά χρόνια
εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο των θαλασσίων
αθλημάτων στην αρχή ως βαθμοφόρος των Ναυτοπροσκόπων και αργότερα του Ναυταθλητισμού της πόλης
μας. Το 1964 μαζί με άλλους συμπολίτες μας ίδρυσε
τον Ναυταθλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης και για
πολλά χρόνια τον υπηρέτησε ως μέλος της Διοίκησης
στην αρχή και ως Πρόεδρος στη συνέχεια για πάνω από
10 χρόνια. Συνετέλεσε στη διάδοση και ανάπτυξη της
ιστιοπλοΐας, της κολύμβησης και της υδατοσφαίρισης
στην πόλη μας, καθώς και στην ανέγερση των εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Α. στο λιμάνι της πόλεώς μας αλλά
και αργότερα στην κατασκευή του πρώτου ανοιχτού
στην αρχή και κλειστού στη συνέχεια κολυμβητηρίου
25 μ. Το 1993 αποχώρησε από τον Ν.Ο.Α. και δημιούργησε
τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης (Ο.Φ.Θ.Α.),
που αρχικά είχε ως αντικείμενο μόνο την ιστιοπλοΐα. Το
2004 συμφώνησε και δημιουργήθηκε και κολυμβητικό
τμήμα στον Ο.Φ.Θ.Α. όπου μάλιστα μετακόμισαν και αρκετά μέλη που μέχρι τότε ανήκαν στον Ν.Ο.Α.
Διετέλεσε για πολλά χρόνια εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Τον
αποκαλούσαν «πατριάρχη» στα αθλήματα του υγρού
στίβου στην Αλεξανδρούπολη, όπου διέθετε και ένα παραδοσιακό παλιό και ξακουστό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής επί της Οδού Εμπορίου.
Παθιασμένος με τη θάλασσα αφιέρωσε όλη του τη

31.3.1971. Από τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων
του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρουπόλεως (Ν.Ο.Α.)
στο λιμάνι της πόλης από τον τότε Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού
Κ. Ασλανίδη. Δίπλα στον Γεν. Γραμματέα διακρίνεται ο Στέλιος
Βαγενάς, Πρόεδρος τότε του Ν.Ο.Α.

ζωή στην ανάπτυξη της ιστιοπλοΐας
στην πόλη μας αρχικά με τις λέμβους
των Ναυτοπροσκόπων, στη συνέχεια
με το ιδιόκτητο ιστιοπλοϊκό σκάφος
του (τύπου Λατίνι), γνωστού στην πόλη
με το όνομα «Ναυτάκι» και μετά στον
Ν.Ο.Α. στην αρχή με σκάφη τύπου FIN
και στη συνέχεια και με άλλους τύπους
σκαφών. Ευτύχισε δε να δει πολλούς
μαθητές του ιστιοπλόους μέλη των εθνικών ιστιοπλοϊκών
ομάδων. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προώθηση
της κολύμβησης αλλά και της υδατοσφαίρισης.
Αμέσως μετά την αναγγελία του θανάτου του τα Ναυταθλητικά Σωματεία της πόλης μας εξέδωσαν τις παρακάτω ανακοινώσεις:
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης
(Ν.Ο.Α.)
«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε σήμερα τον θάνατο
του Στέλιου Βαγενά, ιδρυτικού μέλους του Ναυταθλητικού
Ομίλου Αλεξανδρούπολης, που το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του ομίλου μας.
Η ενεργή του παρουσία στον χώρο του ναυταθλητισμού όλα αυτά τα χρόνια, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ίδια την ιστορία της πόλης μας.
Καλό ταξίδι Στέλιο»
Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Α»
Ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης
«Η οικογένεια του Ο.Φ.Θ.Α. αποχαιρετά τον ιδρυτή
του συλλόγου, τον άνθρωπο που οραματίστηκε το 1993
το Ιστιοπλοϊκό τμήμα και το 2004 τη δημιουργία του
κολυμβητικού τμήματός μας.
Καλό Παράδεισο Στέλιο.
Καλό ταξίδι Πρόεδρε...»
O Μουσικογυμναστικός
Σύλλογος ΕΘΝΙΚΟΣ
«Αντίο Στέλιο!
Ο Στέλιος Βαγενάς ένας από τους σημαντικότερους
παράγοντες στον Ναυταθλητικό όμιλο μας άφησε. Επί
πολλά χρόνια πρόεδρος στον ΝΟΑ συνέβαλε στην ανάδειξη πολλών αθλητών στον χώρο του ναυταθλητισμού
και συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη θεμελίωση του
πρώτου κολυμβητηρίου στην Αλεξανδρούπολη.
Ήταν από τους κύριους ιδρυτές του ΟΦΘΑ δίνοντας
μεγάλες επιτυχίες στην πόλη μας στο χώρο της κολύμβησης και της ιστιοπλοΐας.
Ένα μεγάλο αντίο στον μεγάλο του χώρου, τον Στέλιο
μας!
Ο Πρόεδρος του ΜΓΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΕΣΙΝΕΖΗΣ»
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28.10.1950. Ο Στέλιος Βαγενάς (2ος από δεξιά) σε
αναμνηστική φωτογραφία με τον φίλο του Στράτο Σγουρέτη
και δύο στρατιώτες, λίγο πριν από την παρέλαση,
πίσω από την Ακαδημία.

16.7.1971. Από τη τελετή λήξης των Πανελληνίων Ιστιοπλοϊκών
αγώνων τύπου FIN στην πόλη μας. Ο Στέλιος Βαγενάς στο
κέντρο, Πρόεδρος τότε του Ν.Ο.Α., με τους παράγοντες της
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους συντελεστές
των αγώνων, σε αναμνηστική φωτογραφία στον εξώστη
του Ν.Ο.Α.

Άγγελος Αγγελίδης
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
Η τζαμαρία στο βιβλιοπωλείο του Αθανασόπουλου,
εκεί στην οδό Κύπρου, ήταν ξύλινη διάτρητη από τις πινέζες, που συγκρατούσαν τα έντυπα που κυκλοφορούσαν.
Ανάμεσά τους και το νεανικό περιοδικό «ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ».
Κάθε εβδομάδα, μία πινέζα επάνω και μία κάτω, το
συγκρατούσε στην τζαμαρία και το διαφήμιζε.
Τα παιδικά μάτια ρουφούσαν την πρώτη σελίδα, με τα
ηρωικά κατορθώματα του Ελληνόπουλου, του κεντρικού
ήρωα του εικονογραφημένου περιοδικού.
Κανείς μας δεν είχε τότε το μικροποσό και τη δυνατότητα να μπούμε μέσα και να το αγοράσουμε.
Δειλά και προσεχτικά, βγάζαμε την κάτω πινέζα και
διαβάζαμε και τις μέσα σελίδες, όσες προφταίναμε από
αυτές, γιατί ερχόταν ο βιβλιοπώλης και κάρφωνε την πινέζα στη θέση της.
Ένας όμως είχε την αγοραστική δυνατότητα που δεν
είχαμε οι άλλοι. Ήταν ο Άγγελος Αγγελίδης. Ο πατέρας
του είχε παντοπωλείο στη γειτονιά μας και το χαρτζιλίκι
του Άγγελου ήταν διαφορετικό από το δικό μας.
Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο διαβάζαμε το περιοδικό, γνωρίζαμε τα κατορθώματα του “Μικρού Ήρωα”
και τα συζητούσαμε. Ο Άγγελος πιο ενημερωμένος από
εμάς.
Για να καλυφθεί η δική μας άγνοια, μας έδινε τα
τεύχη, τα διαβάζαμε κι εμείς και μετά του τα επιστρέφαμε.
Αυτό έγινε κανόνας. Κάθε τόσο πηγαίναμε και του ζητούσαμε το προηγούμενο τεύχος και εκείνος, πάντα
πρόθυμα, μας το έδινε.
Τα τεύχη του ήταν πολύτιμα για τον Άγγελο γιατί τα
συγκέντρωνε στη συλλογή του. Επιπλέον, οι αναγνώστες
του περιοδικού αλληλογραφούσαν μεταξύ τους με ψευδώνυμο, μέσω της τελευταίας σελίδας του.

Αργότερα ο Άγγελος μας έδινε και άλλα περιοδικά,
τον «Ταρζάν» ,τον «Γκαούρ» και μετά και τα πιο προχωρημένα, τη «Μάσκα», ακόμα και λογοτεχνικά βιβλία.
Τη στείρα εκείνη εποχή σε έντυπα, ο Άγγελος ήταν
για εμάς η δανειστική βιβλιοθήκη.
Με τον «ΦΑΡΟ» εξακολουθούσε να μας ενημερώνει
με τα γλαφυρά και ενδιαφέροντα κείμενά του, για το νεανικό ξεκίνημά μας στην Αλεξανδρούπολη.
Ο Άγγελος, δεν είναι πια κοντά μας!
Δε θυμάμαι με πιο ψευδώνυμο αλληλογραφούσε στο
Ελληνόπουλο.
Δε θα ξεχάσω όμως ποτέ το όνομα του αλησμόνητου
φίλου, του γαλαντόμου και μεγαλόκαρδου, του Άγγελου
Αγγελίδη, που μοιραζόταν μαζί μας, το κάτι παραπάνω
που είχε τότε αυτός και δεν το είχαμε εμείς.

Τρεις μαθητές (ο Άγγελος, ο Δημήτρης, ο Πάνος)
με φόντο την Αγία Μαρίνα. Φωτογραφία του 1950,
από το αρχείο του Ζαφείρη Αλεξιάδη.
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Φωτογραφίες στο χιόνι
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
O Γρηγόρης Γεωργίου στα
Πευκάκια, γύρω στα
1947-48. Παιχνίδια στο
χιόνι με τους γονείς του.
Αρχείο Γρηγόρη Γεωργίου

Παναγιώτης και Ειρήνη Τσιακίρη, Αλεξανδρούπολη
χειμώνας 1968, οδός Αδριανουπόλεως.
Αρχείο Παναγιώτη Τσιακίρη

1969. Χιονισμένος κήπος σπιτιού στη Βασιλέως Γεωργίου.
Πίσω φαίνεται η Ακαδημία.
Aρχείο Μαρίτσας Μποτσιβάλη
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
03.11.2020 Γιγαντιαία άσκηση «Defender ’21». Από το λιμάνι Αλεξανδρούπολης θα διακινηθούν 37.000
στρατιώτες και 20.000 άρματα μάχης
από 18 κράτη. Μέσω του Έβρου θα
προχωρήσουν σε Βουλγαρία - Ρουμανία.
03.11.2020 Παράταση στην αστική
δημοτική συγκοινωνία της Αλεξανδρούπολης για τρία ακόμα χρόνια.
Ημετακίνηση για τους δημότες τον
πρώτο χρόνο θα είναι δωρεάν.
05.11.2020 Να μην κλείσει η Τράπεζα Πειραιώς στα Δίκαια Έβρου.
Επιστολή του Δημάρχου Ορεστιάδος
Βασίλη Μαυρίδη προς την αρμόδια
του δικτύου Β. Ελλάδος της Τραπέζης:
«Ανακαλέστε την απόφασή σας».
12.11.2020 Ζητείται ελπίς για τον
Τύπο της Περιφέρειας. Τα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εκδοτικές επιχειρήσεις οδηγούν στο
κλείσιμο πολλών Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων εφημερίδων της επαρχίας.
25.11.2020 Πάρτε πίσω αμέσως

το πρόστιμο της ντροπής. Επιβλήθηκε στον Πρόεδρο του Αγροτικού
Συλλόγου Τριγώνου πρόστιμο 3.000
ευρώ για συμμετοχή σε συμβολική κινητοποίηση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο υποκαταστήματος της Τραπέζης
Πειραιώς.
26.11.2020 Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης: Με κρεμασμένα παπούτσια στον εξωτερικό τοίχο του Δημαρχείου, το Συμβουλευτικό Κέντρο
Υποστήριξης για την εξάλειψη βίας
κατά των γυναικών, εξέφρασε τη συμπαράστασή του. Η κίνηση υποστηρίζεται από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης.
01.12.2020 Ερώτηση για ίδρυση
εδρών «Θρακολογίας» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης κατέθεσε
ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης»
Κυριάκος Βελόπουλος.
03.12.2020 Στρατιωτικές αποθήκες
στον Έβρο στο έλεος των λαθρομεταναστών. Οι παράνομοι μετανάστες
παραβιάζουν και σπάνε τις πόρτες κατασκευών στην περιοχή Σουφλίου. Οι
Αστυνομικές Δυνάμεις δεν επαρκούν
για να καλύψουν όλο τον ορεινό όγκο
της περιοχής. Πότε θα ολοκληρωθούν

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
τα έργα του «φράχτη» στην παρέβρια
περιοχή; Πότε θα σφραγιστούν τα
σύνορα;
09.12.2020 Το μεγάλο «στοίχημα»
της σιδηροδρομικής γραμμής Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης. Το έργο είναι
ενταγμένο με 3,3 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα του ΟΣΕ. Η γραμμή γίνεται
βιώσιμη με μόλις το 2% της σημερινής
κίνησης. Μεγάλο το ενδιαφέρον εφοπλιστών από Μαύρη Θάλασσα.
29.12.2020 Τα άγρια άλογα στο
«Δέλτα» του Έβρου θέλουν προστασία. Τα πανέμορφα άλογα στη
συγκεκριμένη περιοχή μπορούν να γίνουν πόλος έλξης των τουριστών.
Ολοκληρωμένη πρόταση καταθέτει ο
Πρόεδρος του Αγρογικού Συλλόγου
Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής.
24.12.2020 Ευκαιρία ανάπτυξης
για την Αλεξανδρούπολη η δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στις
σχολές Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Θράκης. Θα αποδώσει, με τα δίδακτρα, μεγάλα οφέλη
στο «Δημοκρίτειο» αλλά και γενικά
στην τοπική οικονομία.
31.12.2020 Τριάντα χρόνια ΘΡΑΚΗ
ΝΕΤ. Το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι
της Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχει σήμερα γενέθλια.

ΓΝΩΜΗ
26.10.2020 Η πρώτη πεζοπορική
εκδρομή του «Δρομέα Θράκης»
στην Αισύμη ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία που έκλεψε την καρδιά των μικρών αλλά και των μεγάλων φίλων
του Συλλόγου. Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την ορεινή βόλτα τους στη
φύση, είχαν γνωρίμία με άλογα, είδαν
και έμαθαν για τις ανεμογεννήτριες.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ 29.12.2020

26.10.2020 Ελληνική ζάχαρη, τέλος: «Οργή, θλίψη και ανατριχίλα».
Ξεγραμμένη η τευτλοκαλλιέργεια και
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η παραγωγή ζάχαρης, λέει ο Πρόεδρος
των τευτλοκαλλιεργητών Έβρου κ.
Προϊκάκης.
27.10.2020 Έβρος: Διακινούσαν
μετανάστες με στόλο 232 Ι.Χ. Στη
θέα των αστυνομικών οι διακινητές οδηγοί των οχημάτων ανέπτυσσαν
ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς προκαλώντας τροχαία ατυχήματα και φθορές σε σταθμούς διοδίων.
29.10.2020 Εργασίες απομάκρυνσης αμιάντου από εγκαταλειμμένο
σπίτι στην Αλεξανδρούπολη. Το κτίσμα
βρίσκεται στη συμβολή των οδών
14ης Μαΐου και Περικλέους. Η αποξήλωση του επικίνδυνου υλικού θα γίνει
σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία για την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων.
30.10.2020 Κοινότητα Αλεξανδρούπολης: Πρόγραμμα «Υιοθέτησε τη γειτονιά σου». Κάθε κάτοικος, σύλλογος, ομάδα, μπορεί να
«υιοθετήσει» έναν δρόμο, ένα δένδρο,
ένα πάρκο, μια πλατεία, μια στάση.
Στόχος η ευαισθητοποίηση και κυρίως
η συμμετοχή.
11.11.2020 Εγνατία Οδός: Σε λειτουργία τα πλευρικά διόδια της
Μέστης. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν τα διόδια στο Αρδάνιο, με τα
συνεργεία να δουλεύουν ακόμη και
Κυριακές.

17.11.2020 «Όχι» στα λουκέτα
της Τράπεζας Πειραιώς σε Δίκαια
και Ξυλαγανή. Παρέμβαση από το
παράρτημα Θράκης του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Προτείνεται
η ένταξη του κόστους λειτουργίας
των εν λόγω καταστημάτων στο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
20.11.2020 Βραβείο σε Εβρίτη φωτογράφο. Στον Κώστα Ορδουμποζάνη
απονεμήθηκε το δεύτερο βραβείο σε
διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας. Ο
Εβρίτης φωτογράφος διακρίθηκε στην
κατηγορία Pre Wedding Couple Together Category στον παγκόσμιο διαγωνισμό WPE.
30.11.2020 To χωριό ανατέλλει
στην COVID εποχή. Η ιδέα της μετακόμισης στο χωριό μπορεί να αποκτήσει δυναμική εν μέσω πανδημίας.
Η ήσυχη, απλή και ευχάριστη ζωή
στις μικρές κοινότητες των χωριών
μπαίνει στο μικροσκόπιο των κατοίκων
των πόλεων.

τερτίπια πιστεύουν ότι μπορούν να
ποδηγετήσουν το αρραγές, πάνδημο
μέτωπο κατά της εξόρυξης του χρυσού,
σχολιάζει η ανωτέρω βουλευτής.
07.12.2020 15 επιστήμονες από
το ΔΠΘ στο top 2% της λίστας
των κορυφαίων επισημόνων του
κόσμου, με βάση τα στοιχεία έρευνας
και με σειρά αξιλόγησής τους στην
παγκόσμια λίστα.
15.12.2020 Ένα click away από
την πλήρη απόγνωση ο εμπορικός
κόσμος. Με ψήφισμά της, η Ομοσπονδία Εμπορία και Επιχειρηματικότητας
Θράκης, ζητά από την Κυβέρνηση τη
διαγραφή των χρεών των επιχειρήσεων.
21.12.2020 Προσωρινοί ανάδοχοι
για το φυσικό αέριο στην Αλεκανδρούπολη. Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ
και AVAX προκρίνονται για την κατασκευή των δικτύων στην περιοχή μας.
Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν
τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

04.12.2020 Συνεχίζεται η εκφόρτωση σωλήνων του διασυνδετήριου
αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος Βουλγαρίας IGB στην προβλήτα Νο8
του νέου εμπορικού λιμένα από το
Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Λιμένος
Αλεξανδρούπολης.

23.12.2020 Χάνεται η ευκαιρία για
αποκατάσταση των μεταλλείων
Κίρκης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης
απέρριψε τη χρηματοδότηση των 5
εκ. ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί
για το μεγάλο αυτό έργο την άνοιξη
του 2019.

04.12.2020 Για νομοθετική ρύθμιση που ξυπνά τον εφιάλτη κάνει
λόγο η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ
Ν. Γκαρά. Χρησιμοποιώντας νομικά

24.12.2020 Έγκριση χρηματοδότησης για την ανακαίνιση της Παναγίας
Κοσμοσώτειρας ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε τηλεδιάσκεψη με τον Βουλευτή Έβρου
Αναστάσιο Δημοσχάκη.
25.12.2020 Συνέχιση του «Fishing
For Litter» στην Αλεξανδρούπολη
και το 2021. Στη συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του προγράμματος
«Ψαρεύοντας απορίμματα», το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και η περιβαλλοντική οργάνωση ISEA ανακοινώνουν τη συνέχιστη
του ανωτέρω προγράμματος για το
έτος 2021.

ΓΝΩΜΗ 26.10.2020

25.12.2020 Από τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς
έγινε η πρόταση, η Νίκη της Σαμοθράκης να γίνει το λογότυπο της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το σώμα αποφάσισε
να προηγηθεί διαβούλευση με κατάθεση ιδεών από όλους.
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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
Αγίας Σοφίας 48 - 6ος όροφος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 228928 κιν. 6974018900
e-mail: cvkortho@gmail.com

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

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

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

THEODOR GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

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

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

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΤΗΛ. 2310 221972

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

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

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

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

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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

e-mail: k_papado@tee.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΙΔΗΣ
ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

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

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

http://mouseio-evrou.site.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ
• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν
να δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) με σχετικό
ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φωτογραφίες, να αποστείλουν τα κείμενά τους οπωσδήποτε μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021 και να υπογράφουν την εργασία τους. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει
περιορισμός χρόνου από το Ταχυδρομείο. Οι φωτογραφίες να συνοδεύονται πάντα από σαφείς λεζάντες
με αρχείο προέλευσης και δεν επιστρέφονται.
• 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.

Ο χιονισμένος κήπος του σπιτιού
της Μαρίτσας Μποτσιβάλη, το 1969

Αρχείο Μαρίτσας Μποτσιβάλη

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Kανελόνια με σπανάκι
Υλικά
1 κιλό σπανάκι
1 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα - 2 κρεμμύδια ξερά
1 ματσάκι άνηθο - 1 ματσάκι μυρόνια - 2 πράσα
200 γρ. φέτα - πιπέρι - ελάχιστο αλάτι
150 γρ. κεφαλογραβιέρα
1 κουτί γάλα εβαπορέ (γεύσεις σπιτικές)
1 κουτί κανελόνια
Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε το σπανάκι (όπως στη σπανακόπιτα)
Ψιλοκόβουμε τα δύο κρεμμύδια, το ματσάκι με τα
φρέσκα και τα σωτάρουμε. Ρίχνουμε τα πράσα, επίσης ψιλοκομμένα, και τα υπόλοιπα μυρωδικά. Τέλος
προσθέτουμε το ζεματισμένο σπανάκι και, αφού σωταριστούν και κρυώσουν, συμπληρώνουμε με τη φέτα
και την κεφαλογραβιέρα.
Γεμίζουμε τα κανελόνια και τα τοποθετούμε σε πυρέξ,
το οποίο έχουμε βουτυρώσει ή λαδώσει. Περιχύνουμε
με το γάλα, σκεπάζουμε το πυρέξ με αλουμινόχαρτο
και ψήνουμε στους 180° για 45 λεπτά.

Χοιρινό με κυδώνια και δαμάσκηνα

Πλένουμε και σκουπίζουμε τα κυδώνια. Τα κόβουμε
στα 4 ή 6 ανάλογα με το μέγεθός τους και τα προσθέτουμε στο κρέας μαζί με τα δαμάσκηνα. Βράζουν
όλα μαζί για 15-20 λεπτά και το φαγητό είναι έτοιμο.

Σοκολατάκια με καρύδια
Υλικά
500 γρ. καρύδια
1/2 κουτί κακάο
1 κουβερτούρα 65% κακάο
1 ποτήρι κρασιού κονιάκ
1/2 ποτήρι κρασιού νερό
1/2 πακέτο βούτυρο
2-3 κουταλιές άχνη ζάχαρη
Τρούφα για το τύλιγμα
Εκτέλεση
Λιώνουμε το βούτυρο με την κουβερτούρα, ρίχνουμε
το κονιάκ, το νερό, την άχνη και το κακάο. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν τα υλικά και προσθέτουμε τα καρύδια χοντροκομμένα. Αφήνουμε το μίγμα
να κρυώσει, πλάθουμε τα σοκολατάκια στρογγυλά
και τα τυλίγουμε στην τρούφα.

Υλικά
1 1/2 κιλό χοιρινό σπάλα
2 κρεμμύδια - αλάτι - πιπέρι
1 1/2 φλιτζάνι λάδι
1/2 φλιτζάνι λευκό κρασί
5 κυδώνια
1 κουτί δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι
Εκτέλεση
Κόβουμε το κρέας σε μικρά κομματάκια και το τσιγαρίζουμε. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα με
το χέρι (όχι στο μπλέντερ ή στον τρίφτη, γιατί χάνουν
όλη την υγρασία τους). Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι
και σβήνουμε με το λευκό κρασί. Συμπληρώνουμε με
ζεστό νερό και αφήνουμε να βράσει 40 λεπτά στη
χύτρα ή 1 1/2 ώρα σε απλή κατσαρόλα.

Καλή Χρονιά με γιορτινά γλυκίσματα σε φωτογραφία! Δοκιμάστε όμως και τις συνταγές μας.
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