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: Κράτης Ποιμενίδης, Κερκύρας 65 - Κυψέλη, Τ.Κ. 113 62 Αθήνα.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες του
περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους, παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση: Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154 51
Νέο Ψυχικό - Αθήνα, fax: 210 6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρόνια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους:
α) Ως δωρεά ή χορηγία
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανάλογο ποσόν στο λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς την
κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιοδικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Πριν ακόμη εκπνεύσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, οι ζέστες
έκαναν την εμφάνισή τους για τα καλά θέλοντας να μας υπενθυμίσουν ότι
είναι καιρός να προετοιμασθούμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές και τα
μπάνια μας στις όμορφες ακρογιαλιές της πατρίδας μας.
Ευχαριστούμε θερμά όσους παρέστησαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Ο αριθμός των παρευρεθέντων δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Ευχόμαστε την επόμενη χρονιά να είμαστε
περισσότεροι, διότι η καλόπιστη κριτική και η κατάθεση προτάσεων και
ιδεών θεωρούμε ότι βοηθούν στην επιτυχία του σκοπού του Συλλόγου. Σε
άλλη σελίδα θα ενημερωθείτε για τον ισολογισμό, απολογισμό και λοιπά
οικονομικά στοιχεία.
Με αισθήματα χαράς γιορτάσαμε και φέτος την 92η επέτειο απελευθέρωσης
της Θράκης και την ενσωμάτωση της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον Εθνικό
κορμό. Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Μαΐου έλαβαν χώρα διάφορες
εορταστικές εκδηλώσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε σε άλλη σελίδα του
περιοδικού μας.
Δυστυχώς αθετήσαμε εκ των πραγμάτων τη δέσμευσή μας να πραγματοποιήσουμε εκδρομή μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου καθόσον προκηρύχθηκαν επαναληπτικές εκλογές για τις 17 Ιουνίου. Συνεπώς η πραγματοποίηση
της εκδρομής μετατίθεται για το φθινόπωρο και ελπίζουμε να μην παρουσιασθούν άλλα εμπόδια για αναβολή.
Ο ίδιος αριβώς λόγος (οι επαναληπτικές εκλογές) έγινε αιτία να ματαιωθεί
και μια άλλη εκδήλωση που είχαμε προγραμματίσει για το βράδυ του Σαββάτου, 16 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, είχαμε σχεδιάσει από την άνοιξη να
έρθει στην Αθήνα η χορωδία των συμπατριωτών μας “Οι Τροβαδούροι του
Εθνικού’’ και να μας παρουσιάσουν στο Κινηματοθέατρο “Καλυψώ’’ του
Δήμου Καλλιθέας την “Ιστορία της καντάδας’’. Όπως ήταν φυσικό, η
εκδήλωση ματαιώθηκε για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και δεν κατέστη
δυνατή η πραγματοποίησή της σε άλλη ημερομηνία, δεδομένου ότι δεν
διετίθετο η αίθουσα για άλλο Σάββατο του Ιουνίου.
Aπό μέλη μας πληροφορηθήκαμε ότι η χορωδία του «Εθνικού» Αλεξανδρούπολης (περίπου 25 άτομα) ήλθε στην Αθήνα την επομένη Κυριακή
των επαναληπτικών εκλογών (24 Ιουνίου) και περπάτησαν στη διαδρομή
Μετρό της Ακρόπολης έως το Μοναστηράκι, τραγουδώντας, και απεκόμισαν
τα ευμενή σχόλια των παρευρεθέντων. Ευελπιστούμε στο προσεχές μέλλον
να μας δοθεί η ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη του Συλλόγου μας
ανάλογη παράσταση.
Έχουμε την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουμε ότι το τριήμερο 17, 18
και 19 Αυγούστου τ.έ. θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο των Φερών
το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο των Θρακών.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας ενημερώνουμε ότι το 1ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης τίμησε το Σύλλογό μας αλλά και τα δέκα χρόνια έκδοσης του
περιοδικού μας με “αδελφοποίηση’’ δύο περιοδικών, του δικού μας «Ο
Φάρος της Αλεξανδρούπολης» και του δικού τους «Η Φωνή του Πρώτου»,
σε συνάντηση συντακτικής ομάδας μαθητών, του διευθυντού και καθηγητών
του Σχολείου με εκπρόσωπο του Συλλόγου μας (17 Μαΐου 2012). Σε
σχετική σελίδα του τεύχους αυτού θα διαβάσετε ανάλογο ρεπορτάζ.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη: Εκτός από τα ανωτέρω
αναφερθέντα παρουσιάζει ιστορικά θέματα που έχουν σχέση με την
ιδιαίτερη πατρίδα μας και το μεγάλο ιστορικό γεγονός του Μαΐου του 1920.
Ιδιαίτερα, περιλαμβάνει συνένευτευξη του κ. Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάνος,
γιου του αντιστρατήγου _συμβόλου της ιστορικής αυτής ημέρας_ Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάνος, ως επίσης και ενδιαφέροντα πρωτοδημοσίευτα
ντοκουμέντα. Όπως πάντα περιέχει σελίδες σχετικές με την Αλεξανδρούπολη
του χθες αλλά και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του σήμερα που
ξεχώρισαν στη ζωή της πόλης μας και για τα οποία μας ενημέρωσαν οι
καλοί μας συνεργάτες· και φυσικά τις διάφορες μόνιμες συνεργασίες, άλλες
ενδιαφέρουσες σελίδες και πολλές... «ιστορικές» φωτογραφίες.
Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς:
Καλό Καλοκαίρι! Χαρούμενες Διακοπές!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α

Μάιος 1920
Mάιος 2012, 92 χρόνια μετά
Επιμέλεια: Κράτης Ποιμενίδης
Tην τελευταία δεκαετία γίνεται μεγάλη προσπάθεια, από Θράκες ή και όχι Θράκες, να γίνει γνωστή και να
αναλυθεί η μεγάλη στιγμή της νεότερης ιστορίας της Θράκης: η απελευθέρωσή της (ή η ενσωμάτωση στον Ελληνικό κορμό) ύστερα από αιώνων ξένης κυριαρχίας. Και ενώ η Θράκη έζησε πάνω από 6 αιώνες υπό οθωμανικό ζυγό, τελικά απελευθερώθηκε από βουλγαρική κυριαρχία και χωρίς μάχες.
To παιχνίδι παιζόταν στα παρασκήνια και σε διπλωματικό επίπεδο, με συνθήκες και διασυμμαχικές κυβερνήσεις επιτήρησης, αλλά και τον κίνδυνο να ελλοχεύει πάντα για κάτι πιο επικίνδυνο.
Έχουμε αναλύσει και τις 4 συνθήκες που ακολούθησαν τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο (βλέπε “Σελίδες από την
ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής’’, σελ. 241 (Συνθήκη του Νεϊγύ), σελ. 265 (Συνθήκη των
Σεβρών και η Θράκη), σελ 295 (Συνθήκη της Λωζάνης και η Θράκη) και “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης’’
τ. 34, Συνθήκη του Σαν Ρέμο) και που οδήγησαν τις νικήτριες Μεγάλες Δυνάμεις να ταπεινώσουν όχι μόνο τη
Γερμανία αλλά και τη σύμμαχό της Βουλγαρία: να της σβήσουν το όνειρο ώστε να αποκτήσει έξοδο στο Belomorie, όνειρο που πήρε σάρκα και οστά μόνο 6-7 χρόνια (από το 1913 με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου έως
το 1919).
Κατά τον περσινό εορτασμό των “Ελευθερίων’’ στις 14 Μαΐου, στην Αλεξανδρούπολη, τον πανηγυρικό της
ημέρας εξεφώνησε στην πανηγυρική δοξολογία, ο πρώτος απόγονος της σπουδαιότερης ίσως μορφής των γεγονότων εκείνων, του υποστράτηγου Κων/νου Μαζαράκη-Αινιάνος.
Ο Ιωάννης Κων/νου Μαζαράκης-Αινιάν, γιος του προαναφερόμενου υποστράτηγου, μεταξύ των άλλων επεσήμανε μερικά ίσως όχι τόσο γνωστά σημεία και ακούσθηκαν λεπτομέρειες που αξίζει να τις μεταφέρουμε.

Κύριε Μαζαράκη,
Κατά τον πανηγυρικό που εκφωνήσατε πέρυσι στη
δοξολογία της 14ης Μαΐου ακούσθηκαν μερικές λεπτομέρειες γύρω από το σημαντικό αυτό γεγονός.
Μπορείτε να μας τις επαναλάβετε;
Ύστερα από τη νίκη των Συμμάχων το 1918, ανοιγόταν ένας ευρύς ορίζοντας για την πραγματοποίηση
των πόθων της φυλής.
Τη συνθηκολόγηση της Βουλγαρίας (16/29 Σεπτ.)
ακολούθησε η ανακωχή του Μούδρου με την Τουρκία (17/30 Οκτ.). Η Ελλάδα είχε βρεθεί στο στρατόπεδο των νικητών. Ο πόλεμος είχε τελειώσει για τους
Συμμάχους όχι όμως και για την Ελλάδα. Ιδιαίτερα
για τη Θράκη, οι Βούλγαροι που την κατείχαν δυστροπούσαν και με διάφορα προσχήματα δεν ήταν
διατεθειμένοι να αποχωρήσουν.
Στη Σόφια αμέσως μετά τη συνθηκολόγηση είχε
εκγατασταθεί Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή υπό

τον Συν/χη Πυρ. Κων. Μαζαράκη-Αινιάνα με κύρια
αποστολή να εξουδετερώσει τις βουλγαρικές αντιδράσεις (που εν μέρει είχαν τη συμπάθεια και υποστήριξη των Συμμάχων) και να ενισχυθεί η
διπλωματική προσπάθεια του Βενιζέλου για την εκχώρηση της Θράκης στην Ελλάδα.
Ακόμα, η Ελληνική Στρατιωτική Αποστολή έπρεπε
να φροντίσει για τον εντοπισμό και επαναπατρισμό
των Ελλήνων της Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα των παιδιών που είχαν απαχθεί από
τους Βούλγαρους πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Ο πατέρας σας Κ.Μ.Α. έπαιξε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην θετική για την Ελλάδα εξέλιξη
των γεγονότων;
Για τη Θράκη όμως σημαντικό υπήρξε ένα υπόμνημα των Τούρκων βουλευτών στη Σοβράνιε (Βουλ-
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γαρική Βουλή) με το οποίο ζητούσαν να γίνει άμεση
κατάληψη της Δυτικής Θράκης από τον Συμμαχικό
στρατό, περιλαμβανομένου του Ελληνικού για να
απαλλαγούν από τα δεινά του βουλγαρικού ζυγού.
Το υπόμνημα αυτό είχε προκαλέσει ο Συν/χης Κ.
Μαζαράκης, εκμεταλλευόμενος παλαιά γνωριμία
του, από τον Μακεδονικό Αγώνα ακόμη, με τον τότε
βουλευτή Καβάλας Ισμαήλ Χακή (συγγενή του Κεβίδη της Αιγύπτου).
Το υπόμνημα έφθασε στα χέρια του Clemenceau
και του Βενιζέλου, στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης, και
έτσι η Δυτική Θράκη χωρίς άλλες αντιρρήσεις επιδικάστηκε στην Ελλάδα.
Σε αναγνώριση αυτής της υπηρεσίας ο Συν/χης Κ.
Μαζαράκης-Αινιάν προήχθη σε Υποστράτηγο κατ’
εκλογήν με τηλεγράφημα του Βενιζέλου και αποφασίστηκε να συμμετάσχει στην απελευθέρωση της Θράκης ως Διοικητής μιας νεοσύστατης Μεραρχίας που
συγκροτήθηκε γι’ αυτό το σκοπό στη Θεσσαλονίκη.
Αναφέρατε ότι σε δύο φάσεις έγινε η κατάληψη
της Θράκης από τον Ελληνικό στρατό, Δυτικής και
Ανατολικής;
Η κατάληψη της Θράκης έγινε σε δύο φάσεις: αρχικά της Δυτικής (Μάιος 1920) έως τον Έβρο και αργότερα (Ιούλιος 1920) της Ανατολικής έως τη γραμμή
που ορίστηκε από τη Συνθήκη των Σεβρών.
Ο Μάιος του 1920 ήταν ο σημαντικότερος μήνας
για την ολοκλήρωση της προέλασης του Ελληνικού
στρατού από ξηρά και θάλασσα της Δυτικής Θράκης.
Αξίζει να αναφέρουμε τις ένδοξες Μεραρχίες και
τους αρχηγούς τους ως και τις σημαντικότερες ημερομηνίες.
Τις επιχειρήσεις ανέλαβε το Σώμα Στρατού Εθνικής Άμυνας (Υποστ/γος Εμμ. Ζυμβρακάκης) και περιλάμβανε τη Μεραρχία Σερρών (Υποστ/γος Επαμ.
Ζυμβρακάκης), την ΙΧ Μεραρχία (Υποστ/γος Γ. Λεοναρδόπουλς) και τη νεοσύστατη Μεραρχία Ξάνθης
(Υποστ/γος Κων. Μαζαράκης-Αινιάν).
Η Μεραρχία Ξάνθης συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την απελευθέρωση της Θράκης. Τη
διοίκηση της Μεραρχίας ανέλαβε ο Υποστ/γος Κ.
Μαζαράκης από 11 Απριλίου 1920.
Από τις 23 Απριλίου το 14ο Σ.Π. προωθήθηκε στην
περιοχή Ξάνθης και στις 14 Μαΐου θα πορευθεί και
θα εισέλθει στη Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή), ενώ το
13ο Σ.Π. θα τηρηθεί ως Εφεδρεία στην περιοχή Νέστου Οξιλάρ (Τοξότες) κατά μήκος των συνορων.
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Από τις 12 Μαΐου 1920 άρχισε στη Θεσσαλονίκη
η επιβίβαση των τμημάτων της Μεραρχίας Ξάνθης,
που προοριζόταν για το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη), το 15ο Σ.Π. και το Επιτελείο της Μεραρχίας.
Η απελευθέρωση του Δεδέαγατς έγινε χωρίς επεισόδια και τμήματα της Μεραρχίας προωθήθηκαν
αμέσως προς ανατολάς, κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής έως τον Έβρο.
Μόλις άρχισε η αποβίβαση των πρώτων τμημάτων
της Μεραρχίας, άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα οι
καμπάνες του Αγίου Νικολάου και πλήθος κόσμου
συγκεντρώθηκε στο σημείο της απόβασης.
Ο Μέραρχος μετέβη στο κτήριο του Ταχυδρομείου, όπου ήταν η έδρα της Γαλλικής Διοίκησης, για
τη ρύθμιση λεπτομερειών της καταλήψεως. Ακολούθησε η υποστολή της Γαλλικής σημαίας και ανύψωση
της Ελληνικής.
Η δοξολογία επί τη απελευθερώσει εψάλη την
επομένη, εν μέσω βαθύτατης συγκινήσεως. Λόγο
απηύθυνε από τον εξώστη της Μητροπόλεως ο Επίσκοπος Αργυρούπολης Γερμανός, αντιπρόσωπος του
Μητροπολίτου Ιωακείμ που απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη ως Συνοδικός.
«Ένωσις της Φυλής συνετελέστη τελεσιδίκω αποφάσει Ευρωπαϊκού Αρείου Πάγου, επισήμως αναγνωρίσαντος δίκαιον εθνικής υποθέσεως», όπως
αναγράφεται και στο σχετικό πρωτόκολλο που συντάχθηκε και υπογράφηκε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Η ΙΧ Μεραρχία από την περιοχή Δράμας - Ξάνθης προωθήθηκε προς τις γέφυρες του Έβρου (Ουζούν Κιουπρού - Κουλελί Μπουργκάζ - περιοχή
Κάραγατς) με προκάλυψη προς τη Βουλγαρία.
Πότε και πού μετωνομάσθηκε το Σώμα Στρατού
Εθνικής Άμυνας σε Στρατιά Θράκης;
Στις 22 Μαΐου έφθασε και εγκαταστάθηκε στο Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) το Σώμα Στρατού Εθνικής Άμυνας το οποίο τότε μετονομάστηκε Στρατιά
Θράκης.
Κύριε Μαζαράκη,
Ευχαριστούμε για τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες
από τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας που χαρίσατε στους αναγνώστες του περιοδικού μας.
Μεγάλη μας τιμή να συζητούμε με τον πρώτο απόγονο του συμβόλου μιας σπουδαίας στιγμής της ιστορίας μας.
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Θράκη - Θράκες - Εξελληνισμός των Θρακών
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
(Θράκες) «οὐδενί ἄν ἄπιστήσειεν Ἀθηναίων· καί γάρ ὅτι συγγενεῖς
εἶεν εἰδέναι καί φίλους εὔνους»
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, βιβλ’7,2,31.(4ος αι. π.Χ.)

(Θράκη) «Αὕτη δέ ὕφ’ Ἑλλήνων οἰκεῖται»
(1ος αι. π.Χ.) Στράβων Γεωγραφικά απόσπασμα 30 [6]

«Οἱ περί τήν Θράκην [...] οἰκοῦντες Ἑλλάδος ἐσμέν ἔκγονοι»
Ιουλιανός αυτοκράτωρ Λόγος Γ’, παρ.12,17 [6] (4ος αι. μ.Χ.)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Για να ξαναθυμηθούμε το γενικότερο θέμα
μας και να παρακολουθήσουμε τη συλλογιστική
μας, στο 38ο τεύχος επεξεργαστήκαμε την ανά
τους αιώνες εδαφική έκταση της Θράκης, στο
40ό τη σχέση των αρχαίων Θρακών και των Ελληνικών φύλων που αποίκισαν στα Θρακικά
παράλια και τον, κατά τους ιστορικούς χρόνους,
πρώτο καταγραφόμενο εμβολιασμό ή εξελληνισμό
τους, ενώ στο 41ο προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τη βαθύτερη σχέση μεταξύ ελληνικών
και θρακικών φύλων, που προϋπήρχε κατά
τους προϊστορικούς χρόνους, όχι μόνο όσο
αφορά στην καταγωγή αλλά κυρίως όσον αφορά
στη θρησκεία και παράδοση.

Στην ενότητα αυτή θα παρακολουθήσουμε
συνοπτικά πώς εξελίχθηκε ο εξελληνισμός των
Θρακών και πώς ολοκληρώθηκε στους Μακεδονικούς, Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους.
Μετά τον 2ο αι. μ.Χ. οι Θράκες είχαν εξελληνισθεί
πλήρως [2] εκτός μικρών εξαιρέσεων και για το
λόγο αυτό ξεχωρίζει η συνοπτική μαρτυρία του
αυτοκράτορα Ιουλιανού «Οι περί την Θράκην
και Ιωνίαν κατοικούντες Ελλάδος εσμέν έκγονοι»
Επανερχόμενοι, λοιπόν, κατά την έρευνά μας,
στον 5ο αι.,όταν είχε πλέον ολοκληρωθεί ο πρώτος εμβολιασμός των Θρακών και με την εμφάνιση
στην Ευρώπη της μεγάλης Ασιατικής δύναμης,των
Περσών οι «Θρακικές», πλέον, πόλεις των πα-

Οι Ελληνικές αποικίες και τα σημαντικότερα Θρακικά φύλα κάτω από τον Αίμο [1]
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Αξίζει να σταματήσουμε στο κράτος των
Οδρυσών, που μάλλον ιδρύθηκε γύρω στο 459
π.Χ. ή το 441 π.Χ. (5), από τον Τήρη Α` μετά
τους Περσικούς πολέμους και κατά τη διάρκεια
της μεγάλης ακμής των Αθηνών. Γι’ αυτό και οι
Αθηναίοι ιστορικοί ασχολούνται με αυτούς και
με ευμένεια αναφέρονται στον Τήρη Α` (480444 π.Χ. «Πρώτος Οδρύσσαις την μεγάλην βασιλείαν επί πλέον της άλλης Θράκης εποίησεν»
(Θουκ. ΙΙ, §29), ως επίσης και στον διάδοχό του
Σιτάλκη Α`. Αναφέρονται στις ιδιαίτερες αρετές
του τελευταίου, ως ηγέτου αλλά και στην έκταση
Εισφορές συμμάχων της Αθήνας προς τη Δηλιακή
Συμμαχία (5ος αι. π.Χ.)

ραλίων υπετάγησαν στους Πέρσες, εφ’ όσον οι
πόλεις αυτές βρίσκονταν στο δρόμο των Περσών
προς τη μεγάλη αντίπαλο, την Αθήνα.
Η παρουσία των Περσών στη Θράκη, όπως
δείχνουν ορισμένα ιρανικά ονόματα και μερικές,
ελάχιστες, επιδράσεις στην τέχνη, φαίνεται
ότι επηρέασε μόνο κάποιες θρακικές αριστοκρατικές οικογένειες των διαφόρων νότιων
φύλων. [5]
Ειναι γνωστό ότι μετά την αποτυχία των Περσών να «βάλουν πόδι» στην Ευρωπαϊκή ήπειρο
και την άδοξη επιστροφή στην πατρίδα τους (ο
Αθηναίος στρατηγός Κίμων, γιος της Θράσσας
Ηγησιπύλης και ο στρατηγός Παυσανίας απελευθέρωσαν την περιοχή) οι Ελληνικές πόλεις
της Θράκης απετέλεσαν τον « Θρακικόν φόρον»
της γνωστής ηγεμονίας των Αθηνών (478 π. Χ.).
Οι Αθηναίοι φρόντισαν την περίοδο αυτή της
μεγάλης ακμής (μέσα του 5ου π.Χ. Αι.) να δημιουργήσουν νέες αποικίες στη Θράκη και να συσφίγξουν τις σχέσεις τους με το κυρίαχο τότε
Θρακικό φύλο-κράτος, τους Οδρύσες.
Από τα Θρακικά φύλα που είχαν ήδη εμβολιασθεί από τον Ελληνικό πολιτισμό αναφέρεται
από τον Ηρόδοτο ότι μόνον οι Οδρύσες της
Θρακικής ενδοχώρας δεν υπετάγησαν στους
Πέρσες. Μάλιστα, οι Οδρύσες υπέταξαν σχεδόν
ολόκληρη τη Θράκη, μέχρι το 341 π΄Χ. που καταλύθηκε το κράτος των Οδρυσών από τον Φίλιππο και τη νέα Ελληνική δύναμη, τη Μακεδονική.[2]. Πρωτεύουσες του κράτους των Οδρυσών, κατά εποχές, διετέλεσαν η Ουσκουδάμα
(Αδριανούπολη)τα Κύψαλα ή Κυψέλη (Ύψαλα)
και η Βιζύη.

Στην εποχή του Σιτάλκη ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική τέχνη, όπως δείχνουν τα
ευρήματα των τάφων, άσκησαν ισχυρές επιδράσεις στην οδρυσική αριστοκρατία και τους
διάφορους «παραδυνάστες», που εξουσίαζαν
τα υποτελή στο βασιλιά θρακικά φύλα, ενώ
συγχρόνως θρακικά θέματα και μύθοι εμφανίζονται πολυάριθμα στις εικαστικές τέχνες και
στο θέατρο της Αθήνας. Την ίδια εποχή, εισάγονται και θρακικές λατρείες στην Ελλάδα,
όπως της Βενδίδας στην Αθήνα και της Κοτυττώς στην Κόρινθο.
του κράτους του, την ανάπτυξη του εμπορίου,
τον προδευτικό του νου. Σταματούμε στην παρατήρηση των σύγχρονων μελετητών: «ο Σιτάλκης ευνόησε την εγκατάσταση Ελλήνων στη
χώρα των Οδρυσών και τον εξελληνισμό των
υπηκόων του». Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σιτάλκης διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τις Ελληνικές αποικίες των Θρακικών παραλίων,ο ίδιος
μάλιστα είχε νυμφευθεί την αδελφή του Αβδηρίτη
Νυμφοδώρου [5]. Κατά τον ανταγωνισμό που
άρχισε μεταξύ των Αθηναίων και των Μακεδόνων
ο Σιτάλκης τάχθηκε με το μέρος των Αθηναίων
[5]. Και ο Ξενοφώντας αναφέρεται στην προ-

“ΚΟΤΥΟΣ ΕΓΒΕΟΥ” [4] Θαυμάσιο έργο ελληνικού εργαστηρίου από αρχαιοθρακικό τάφο στη βορειοδυτική
Βουλγαρία (Βρατσά). Η ελληνική επιγραφή αναφέρεται
στον Θράκα βασιλιά Κότυ τον Α’ (384-389 π.Χ).

8

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

H ίδρυση αστικών κέντρων, με
ελληνικό ή εξελληνισμένο πληθυσμό στο εσωτερικό της Θράκης, κατά την ελληνιστική και
κυρίως τη ρωμαϊκή περίοδο,
υπήρξε ίσως ο σημαντικότερος
παράγοντας για τον βαθμιαίο
εξελληνισμό ολόκληρης της Θράκης. Στο χάρτη σημειώνονται οι
αρχαίες ελληνικές αποικίες στις
ακτές της Θράκης, οι κυριότερες
πόλεις, που ιδρύθηκαν κατά τους
ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς και οι θρακικές κώμες που εντάχθηκαν στο σύστημα των ελληνικών ή εξελληνισμένων πόλεων κατά τους ρωμαϊκούς επίσης χρόνους. [5]

ναμική της. Οι δυναστικές έριδες των Θρακών «παραδυναστών» γινόταν αντικείμενο
εκμετάλλευσης και από τους
μεν και από τους δε.
Οι Αθηναίοι παρείχαν βοήθεια με διάφορες τακτικές
(επιγαμίες, δολοφονίες, παρεχόμενες τιμές σε υποτιθέμενους τυραννοκτόνους κ.ά.)1
σπάθεια των διαδόχων του να εξελληνίσουν
τους υπηκόους τους. Εξ άλλου οι Αθηναίοι είχαν
προχωρήσει σε συμμαχίες και επιγαμίες με τους
Οδρύσες, αυτοί που, μέχρι πρίν λίγα χρόνια, ειρωνεύονταν και λοιδωρούσαν τους Θράκες.
Αυτή τη χρονική περίοδο έχει εμφανίσθεί μια
νέα και σφριγηλή Ελληνική δύναμη, οι Μακεδόνες
και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δυο Μεγάλων
Ελληνικών Δυνάμεων της εποχής σε σχέση μάλιστα με το πέρασμα προς την Ασία, δηλαδή τη
Θράκη, ήταν μεγάλος.
Το αποτέλεσμα όμως ως προς τον πλήρη
εξελληνισμό τών Θρακών ήταν το ίδιο. Ο 4ος
π.Χ. αι. χαρακτηρίζεται από συνεχείς πολεμικές
συγκρούσεις και προσπάθειες να κυριαρχήσουν
στην περιοχή οι δύο μεγάλες δυνάμεις της
εποχής: από τη μια πλευρά η παρακμάζουσα
Β’ Αθηναϊκή ηγεμονία (371 π.Χ.) έχοντας όμως
ως πλεονέκτημα τις Ελληνικές αποικίες στα παράλια της Θράκης και τον προσφερόμενο πολιτισμό τους και από την άλλη πλευρά η γειτονική
νέα και ρωμαλέα Μακεδονική δύναμη με τη δυ-

Μετά τους Πέρσες οι Αθηναίοι προσπάθησαν
να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη μεταλλοφόρο
περιοχή του Παγγαίου και, παρά τις δεινές ήττες
τους στον Δραβήσκο και τον Δάτο, κατόρθωσαν
τελικά το 437 να ιδρύσουν υπό τον στρατηγό
Άγνωνα την Αμφίπολη, κοντά σε μια αρχική τους
εγκατάσταση, τις Εννέα Οδούς. Από την άλλη
μεριά οι Μακεδόνες προωθήθηκαν επί Αλεξάνδρου
Α’ πέρα από τον Αξιό και μέχρι το Στρυμόνα και
υπέταξαν τα φύλα των Μυγδόνων, των Κρηστώνων και των Βησαλτών. [5]

Οι Μακεδόνες, από την άλλη πλευρά, χωρίς
να παραβλέπουν την μέθοδο των επιγαμιών,
κυριαρχούν με τη στρατιωτική δύναμή τους
στην περιοχή και επί πλέον αλλάζουν την παλαιά
κοινωνική δομή των αρχαίων Θρακών. Ιδρύουν
πόλεις στο εσωτερικό της χώρας και όχι αποικίες
στα παράλια, όπως έκαναν οι Αθηναίοι. Ιδιαίτερα
ο Φίλιππος (356-336 π.Χ.) προχώρησε στον
εποικισμό της ενδοχώρας, χώρα κατοικημένη
αρχικά «κατά κώμας», για να ελέγξει την πεδιάδα

1. Λεπτομερείς αναφορές έχουμε δημοσιεύσει κατά καιρούς στο περιοδικό μας. Δες σελ. 44.
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της Θράκης μεταξύ του Αίμου και της Ροδόπης
και ιδρύει την Φιλιππούπολη (341 π.Χ.), κτίζει
πολλά φρούρια στις εισόδους των ορεινών περασμάτων, θεμελιώνει μικρές αγροτικές κωμοπόλεις και εγκαθιστά Μακεδόνες ακτήμονες.
Έτσι δημιούργησε «εστίες οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης που προώθησαν τη διαδικασία του εξελληνισμού των Θρακικών πληθυσμών» [4]. Η Φιλιππούπολη, η «λαμπροτάτη
των Θρακών μητρόπολις» έγινε πρωτεύουσα
της επαρχίας Θράκης και εφάρμοσε, στη διοίκηση, τους Ελληνικούς πολιτικούς θεσμούς, με
βουλή, δήμο και άρχοντες, θεσμοί που επικρατούσαν προφανώς και στις ελληνικές αποικίες
των παραλίων.
Από την εποχή του ελληνικού εποικισμού της
ενδοχώρας, δηλαδή από 341 έως 340 π.Χ. και
πέρα, ο ελληνικός πολιτισμός δεν ήταν πια αποκλειστικό προνόμιο της ολιγάριθμης θρακικής
ηγετικής τάξης που κρατούσε τον πλούτο της
χώρας στα χέρια της και ήξερε να μιλά ελληνικά
ή ίσως και να γράφει...
Οι έποικοι έφεραν μαζί τους τον δικό τους,
εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ο νέος τρόπος
ζωής που μεταφυτεύθηκε σε περιοχές μακριά
από τη θάλασσα, οι βασικές αρχές του άστεως,
της διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης, ο
γραπτός νόμος και οι έννοιες του αστικού δικαίου,
οι κανόνες της αγοράς, η διάδοση του νομίσματος
και της γλώσσας, η καθημερινή επαφή των Θρακών της υπαίθρου με τις κωμοπόλεις και τα ελληνικά φρούρια και η αναγκαστική ανάμειξη των
εποίκων με τους γηγενείς ήταν η αρχή του ουσιαστικού εξελληνισμού των πεδινών και ημιορεινών πληθυσμών.
Στη διάρκεια λοιπόν της ελληνιστικής εποχής
δημιουργήθηκε το απαραίτητο θεσμικό και πολιτιστικό υπόβαθρο για τη μελλοντική οργάνωση
και την αστικοποίηση της Θράκης, που πραγματοποιήθηκε τον καιρό των αυτοκρατόρων
Τραϊανού και Αδριανού, τον 2ο μ.Χ. αιώνα.

Με την ίδρυση μάλιστα των Φιλίππων2, στο
Θασιακό πόλισμα Κρηνίδες, ο Φίλιππος στερέωσε
και την οικονομική παρουσία των Μακεδόνων
στη μεταλλοφόρο περιοχή του Παγγαίου [5]. Ο
Διόδωρος ο Σικελιώτης παρατηρεί: Ο Φίλιππος
«εν τοις επικαίροις τόποις κτίσας αξιολόγους
πόλεις έπαυε του θράσους τους Θράκας». Η
ίδρυση της Καβύλης ή μάλλον η μετατροπή του
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«ευτελούς θρακικού χωρίου», κάπου στις υπώρειες του Αίμου, σε σημαντική πόλη,εξυπηρέτησε
αρχικά και άλλες κοινωνικές ανάγκες του Φιλίππου. Μαζί με άλλους Μακεδόνες εποίκους εγκατέστησε περίπου 2.000 «κακίστους και αναγωτάτους ...συκοφάντας, ψευδομάρτυρας και
τους συνηγόρους και τους άλλους πονηρούς».
Η δημιουργία λοιπόν μεγάλων αστικών κέντρων
οδήγησε στον εξελληνισμό των Θρακών, όχι
μόνο στα θρακικά παράλια αλλά και στο βάθος
της χώρας.
Πάντως η ύπαρξη της πόλης-κράτους και
των θεσμών που συνεπάγεται υποχρεωτικά,
μαρτυρείται από τις επιγραφές σ’ ολόκληρη τη
θρακική ενδοχώρα και όχι μόνο στις παλιές ελληνικές αποικίες της παραθαλάσσιας ζώνης.
Παντού λειτουργούν οι θεσμοί της ελληνικής
πόλης (Εκκλησία του Δήμου, Βουλή, άρχοντες).
Οι σχέσεις των πόλεων της Θράκης και της κεντρικής εξουσίας (θρακικής, μακεδονικής ή ρωμαϊκής) προσδιορίζονται ακριβώς όπως οι σχέσεις
των πόλεων μέσα στα πλαίσια των ελληνιστικών
βασιλείων και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο θησαυρός του Ρογκόζεν (σημερινή βορειοδυτική
Βουλγαρία), 165 αργυρά σκεύη, πολλά από αυτά με
επίχρυση διακόσμηση, χρονολογούνται στην προελληνιστική εποχή. Τα θέματα είναι εμπνευσμένα
από τη Θρακική και Ελληνική μυθολογία και φέρουν
ελληνικές επιγραφές. [4]

2. Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία δίνεται το όνομα ενός θνητού σε μία πόλη, συνήθεια που επεκράτησε στην
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων. [1]
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Oι Θράκες, όπως φαίνεται από τις επιγραφές
κυρίως, χρησιμοποιούν ελληνικά ονόματα για
τα παιδιά τους, αλλάζουν τα ονόματα των πόλεων και χωριών με ελληνικά ονόματα, μιμούνται
τη ζωή των Ελλήνων και χρησιμοποιούν σε όλες
τις εκφάνσεις της ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής
την Ελληνική γλώσσα. [1]
Μέχρι τον Αίμο ο εξελληνισμός ήταν
σίγουρος. Ο Αλέξανδρος το 335, αμέσως μετά τον μοιραίο θάνατο του
πατέρα του, πριν ξεκινήσει την πραγματοποίηση του μεγαλεπίβουλου σχεδίου του να κατακτήσει τον Ανατολικό
κόσμο και να τον ενώσει σε ένα ενιαίο σύνολο με τον ελληνικό, έφθασε νικητής μέχρι τον
Ίστρο (Δούναβη), όπως περιγράφει ο Αρριανός.
Ήθελε να καλύψει τα νώτα του από τους εναπομείναντες άτακτους Θράκες, τους “αυτόνομους Θράκες’’ Τριβαλλούς (μεταξύ Αίμου και
Ίστρου) και τους Δάκες, βόρεια του Ίστρου.
Δε θα ασχοληθούμε με τις αναρίθμητες πολεμικές συγκρούσεις που διαδραματίσθηκαν στον
Ελληνικό και Μακεδονικό χώρο και κατ’ επέκταση
στον Θρακικό, το φυσικό «πέρασμα» προς την
Ανατολή, μεταξύ των δύο μεγάλων θρακικών
κρατών, των Οδρυσών και των Σαπ(π)αίων,
που αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο. Αυτές
τις διανέξεις εκμεταλλεύονταν αναλόγως όλοι
οι ενδιαφερόμενοι, μεγάλοι της εποχής. Αρχικά
οι Αθηναίοι, στη συνέχεια οι Μακεδόνες και
κατά το τέλος της Ελληνιστικής εποχής η νέα
μεγάλη δύναμη της Δύσης, οι Ρωμαίοι. Η Θράκη
το 46 μ.Χ. έγινε Ρωμαϊκή επαρχία.
Ο εξελληνισμός της Θράκης είναι φανερός,
ιδιαίτερα στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όχι μόνο στην πολιτική οργάνωση αλλά και
στη θρησκεία και λατρεία. Και στον τομέα αυτό
βλέπουμε τους ίδιους θεούς και τις ίδιες λατρείες,
παράλληλα με τις τοπικές ιδιαιτερότηες που
παρατηρούνται άλλωστε σε όλες τις χώρες του
ελληνιστικού κόσμου και, αργότερα, της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.

Μας ενδιαφέρει όμως το γεγονός ότι και σ’ αυτή
την περίοδο η Ελληνική γλώσσα κυριαρχούσε στη
δημόσια ζωή. Οι επιγραφές που βρέθηκαν μέχρι
και τα νότια του Ίστρου (Δούναβη) είναι γραμμένες
στην Ελληνική γλώσσα. Μόνον οι Δάκες (ή Γέτες),
Θρακικό φύλο που απετέλεσε τον πυρήνα του
νέου Ρουμανικού κράτους, εκρωμαΐσθηκαν πλήρως
και διατήρησαν τη Λατινική γλώσσα.
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Η περίοδος της Ρωμαιοκρατίας ήταν καθοριστική για τη διάδοση της Ελληνικής παιδείας και
του Ελληνικού πολιτισμού στη Θράκη, μέσα στο
γενικότερο πλαίσιο της πνευματικής κατάκτησης
των Ρωμαίων από τους Έλληνες.
Οι Έλληνες και οι εξελληνισμένοι Θράκες
θα αποτελέσουν τους εκφραστές των πολιτικών και διοικητικών θεσμών. Π.χ. η
βουλή και ο δήμος των Φιλιππουπολιτών είχε προσωποποιηθεί και απεικονίζεται σε νόμισμα! [1]
Ανακεφαλαιώνοντας υπενθυμίζουμε
ότι, όταν μιλούμε για “αρχαίους Θράκες’’
και τον πολιτισμό τους, θα πρέπει να έχουμε
ως βασικό άξονα τα εξής: Ο πολιτισμός των
Θρακών, έστω κι αν δεν ήταν Ελληνικό φύλο,
αλλά στενά συγγενικό προς τα Ελληνικά (Ίωνες,
Αχαιοί, Αιολείς, Δωριείς) και ο πολιτισμός των
τελευταίων βρισκόταν σε συνεχή αλληλεπίδραση,
από τους προϊστορικούς χρόνους, μέχρι και την
επικράτηση του Χριστιανισμού.
Χρειάστηκαν 8-9 αιώνες να επέλθει αυτή η
“ενοποίηση’’· έγινε όμως τόσο βαθειά και αυτός
είναι ο λόγος, κατά την ταπεινή μας άποψη,
που εμείς οι νεότεροι Θράκες μπερδευόμαστε
αν ο Δημόκριτος είναι σκέτος Έλληνας ή Θραξ
Έλληνας! Μήπως λοιπόν οι σύγχρονοι Θράκες,
έστω κι αν ακολούθησαν πολλών αιώνων άλλες
πολιτιστικές διεργασίες επάνω τους είναι περισσότερο Έλληνες, αλλά δε γνωρίζουν να καυχώνται!
Ας μην ξεχνούμε ότι η Κωνσταντινούπολη, η
πρωτεύουσα της μεγάλης δύναμης που ξεπήδησε
στις παρυφές Ανατολής και Δύσης, βρίσκεται
στη Θράκη. Πλεονέκτημα ή μειονέκτημα;
Βιβλιογραφία:
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Πρόχειρον Σημειωματάριον
Θεσσαλονίκη, 1η Μαΐου 1920
(υπογραφή καλλιτεχνική αλλά δυσανάγνωστη)

Eπιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Το χειρόγραφο σημειωματάριο που παρουσιάζουμε στο περιοδικό
μας εστάλη από τον συμπατριώτη μας οφθαλμίατρο κ. Ανδρέα Καφετζή.Ο φίλος αναγνώστης απέκτησε το πολύτιμο αυτό ντοκουμέντο από
μία δημοπρασία της ALPHA STAMPS Θεσσαλονίκης και, όπως παρατηρεί και ο ίδιος, αυτός που έγραψε το σημειωματάριο ήταν γραμματεύς στρατοδικείου και κατά συνέπεια νομικός, όπως φαίνεται και από
την τέλεια γνώση της Ελληνικής γλώσσας (καθαρεύουσας, επίσημης
γλώσσας της εποχής, που χρησιμοποιούσαν όμως οι μορφωμένοι Έλληνες και κατά τον προσωπικό γραπτό λόγο). Ο συντάκτης του «σημειωματαρίου» ξεκινά τις πρόχειρες σημειώσεις του από τις 22
Απριλίου 1920, όταν επιβιβάσθηκε από τα Χανιά στο ατμόπλοιο της
γραμμής «Ζάκυνθος» με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου θα
συναντούσε τη Μεραρχία του. Οι σημειώσεις του φθάνουν μέχρι και
τις 20 Οκτωβρίου 1920· μάλιστα η περιγραφή των τελευταίων ημερών
είναι πολύ σύντομη, σχεδόν επιγραμματική.

Κ

ατά την καταγραφή των βιωμάτων του, στις πρώτες ημέρες της περιπέτειάς του και ιδιαίτερα κατά την περιγραφή
της «πρώτης»γνωριμίας με τις πόλεις της περιοχής μας (Ξάνθη, Δεδέαγατς, Φέρετζικ, Σουφλί, Διδυμότειχο) είναι
ιδιαίτερα ακριβής, ευθύβολος και ειλικρινής, υλικό, κατά τη γνώμη μας, πολύ χρήσιμο στους νέους ιστορικούς. Η ιστορία
της περιοχής μας ακόμη γράφεται...
Α’ MEΡΟΣ

«Ἀνεχώρησα ἐκ Χανίων τήν 22 Ἀπριλίου 1920 περί
ὥραν 12-20’, ἐπιβάς τοῦ ἀτμοπλοίου Ζάκυνθος, τῆς
ἑταιρείας Γιαννουλάτου. Κατόπιν 18 ½ ὡρῶν ταξειδίου,
καθόλα εὐχαρίστου, ἀπεβιβάσθην εἰς Πειραιᾶ τήν 6½
π.μ. τῆς 23 ἰδίου μηνός (ἡμέρας Πέμπτης) ἀνελθών
ἐκεῖθεν εἰς Ἀθήνας μεθ᾽ ἡμίσειαν ὥραν...» και συνεχίζει
ο συντάκτης με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, χρήσιμες
για τον ειδικό ιστορικό επιστήμονα (ημερομηνίες, ώρα,
πόλεις, ονόματα ξενοδοχείων) κ.ά. Εμείς θα μεταφέρουμε ό,τι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
27-29 Απριλίου 1920 «...Μολονότι ὀλίγας ἡμέρας
παρέμεινα εἰς Ξάνθην ἐν τούτοις οὐδέν τό εὐχάριστον
παρετήρησα. Τό πλεῖστον μέρος τῆς πόλεως ἔχει καῆ.
Οἱ κάτοικοι μᾶλλον (λέξη σβησμένη από τον ίδιο)
ἐργατικοί εἶναι, οὐδέν τό ἀριστοκρατικόν καί γενικῶς
τι τό ἄξιον ἰδιαιτέρας μνείας παρετήρησα. Ἡ ρυμοτομία
κακή. Οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων κατοίκων φεσοφοροῦν. Αἱ γυναῖκες, αἱ περισσότεραι, ἰδίως τῶν κατωτέρων τάξεων, ἐργάζονται περισσότερον τῶν ἀνδρῶν.
Νόμισμα κυκλοφοροῦν εἶναι τό Βουλγαρικόν λέβιον.
Ἡ πόλις διατέμνεται ὑπό χειμάρρου... (κενό)...»
Συνεχίζει με λεπτομέρειες. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη όπου εκεί φαίνεται ότι ...καλοπερνά:
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29 Απριλίου-12 Μαΐου 1920 «...Ἡ Θεσσαλονίκη
ἀπό πάσης ἀπόψεως εἶναι καλή. Ἀλλά ἐλευθερία στά
ἤθη οὐ μικρά. Κάθε ἀπόγευμα τακτικός περίπατος εἰς
τήν πρό τοῦ Λευκοῦ Πύργου παραλίαν. Τά κορίτσια
εὐπροσδέκτως δέχονται τά πειράγματα καί ἀνταποδίδουν πλείονα. Περνῶ ἔξοχα ἐνταῦθα ὑπό πᾶσαν ἐποψιν, θά μοῦ εἶναι δέ ἰδιαιτέρως εὐχάριστον ἐάν
παραμείνω πάντοτε ἐδῶ πέρα. Συγκοινωνία τῆς πόλεως σχεδόν καλή.
Δύο τροχιοδρομικαί γραμμαί συνδέουν τήν πόλιν.
Γενικαί ἐντυπώσεις ἄρισται.»
Στη συνέχεια ο συντάκτης, γραμματέας του Στρατοδικείου Μεραρχίας Ξάνθης,με όλη τη Μεραρχία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με το ατμόπλοιο «Μυκάλη»
μαζί με άλλα τέσσερα ατμόπλοια στις 9 π.μ. στις 13
Μαΐου 1920 και, αφού περιγράφει εντυπωσιασμένος
τον πλου παρά το Άγιο Όρος, έφθασε στο Δεδέαγατς.
«...Τήν πρωΐαν (ὥραν 7ην π.μ.) τῆς 14 Μαΐου ἠγκυροβολήσαμεν εἰς τόν προλιμένα τοῦ Δεδέαγατς. Ἀπεβιβάσθη τό στρατηγεῖο τῆς Μεραρχίας τήν 11ην π.μ.
ὥραν περίπου τῆς αὐτῆς ἡμέρας.
Μικρά ἤ σχεδόν ψυχρά ὑποδοχή ἐκ μέρους τῶν
κατοίκων. Αὐτοί ἀποδίδουν τό τοιοῦτον εἰς τό ἀπρόοπτον τῆς ἀφίξεως τοῦ στρατοῦ. Τό βέβαιον ὅμως εἶναι
ὅτι οὗτοι ἔχουσι συνηθίσει εἰς τό νά βλέπουν καί
ἐπομένως ἔχουν χορτάσει τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Ἀμέσως ὅμως ἤρχισαν νά προετοιμάζουν τήν πρός τήν
Μητρόπολιν ἄγουσαν ὁδόν, ὅπως τήν ἑπομένην δεχθοῦν ἐπισήμως τόν στρατόν. Οὕτως τήν ἑπομένην ὥραν
10 π.μ. ἐγένετο δοξολογία εἰς τήν Μητρόπολιν Αἴνου
Δεδέαγατς καί κατόπιν δεξίωσις εἰς τό Μητροπολιτικόν
μέγαρον. Προσφωνήσεις διάφοροι τῶν ἀρχῶν καί δύο
μικρῶν μαθητριῶν προσφερουσῶν ἀνθοδέσμην τῷ Διοικητῇ τῆς Μεραρχίας, αἱ ὁποῖαι τόσον βαθειά συνεκίνησαν διά τῶν προσφωνήσεών των τούς παρισταμένους, ὥστε δάκρυα παρουσιάσθησαν εἰς τούς
ὁφθαλμούς ὅλων. Ἀκολούθως ὁ Μέραρχος κ. Μαζαράκης ὑποστράτηγος ἀπό τοῦ ἐξώστου προσεφώνησεν
τά κάτωθι πλήθη, ἀλαλάζοντα καί ζητωκραυγάζοντα.
Εἶναι δυνατόν νά θεωρηθῇ ὡς ἀρκετή ὑποδοχή
αὐτή καί νά λησμονηθῇ ἡ χθεσινή ψυχρότης κάπως.
Ἡ ρυμοτομία τῆς πόλεως ὑπεράνω φαντασίας. Οἱ κάτοικοι ὅλοι Ἕλληνες. Αἱ γυναῖκες ἀρκετά μορφωμέναι
πλήν ἔλλειψις αἰσθητά καλλονῶν.»
Ο συντάκτης ...απογοητευμένος από την... ομορφιά
των γιαγιάδων μας αφηγείται την αναχώρηση του προσωπικού του Στρατοδικείου σιδηροδρομικώς (Κεφαλά,
Μαλαμίτση και του φωτογράφου της Μεραρχίας Μηνοπούλου), ενώ οι λοιποί αξιωματικοί έφυγαν έφιπποι
για τις Φέρες. Συγκλονιστική η δωρική περιγραφή της
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ερήμωσης και της καταστροφής της μικρής πόλης.
«...Μετά μίαν ὥραν ἤτοι τήν 10 καί 15 ἀκριβῶς π.μ. ἐσταμάτησεν ὁ σιδηροδρ. συρμός εἰς τό χωρίον Φεράς (Τουρκιστί Φερετζίκ). Ὅλον τό χωριό εἶναι σχεδόν ἔρημο, τῶν ἐν
αὐτῷ διαμενόντων μή ὑπερβαινόντων τούς 50. Ὅλα τά σπίτια ἔχουν ἐγκαταλειφθῆ, τά πλεῖστα δέ ἐξ αὐτῶν ἔχουσι καταστραφῆ ὑπό τῶν πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἀναχωρησάντων
Βουλγάρων. Εἶναι καταφανής ἡ ζημία τήν ὁποίαν ἐπροξένησαν οὗτοι εἰς τούς Ἕλληνας κατοίκους. Καί φεύγοντες
ἀκόμη ἐπῆραν τά πρόβατά των. Οἱ σήμερον κατοικοῦντες
ἐκεῖ Ἕλληνες σχεδόν λιμώττουν. Παντοῦ μοναξιά. Ἐδῶ τό
ὡρολόγιον ἔχει προχωρήσει κατά μίαν ὥραν τοῦ ἐν Παλαιᾷ
Ἑλλάδι...»
Ο ανώνυμος συνεχίζει την αφήγησή του εκφράζοντας τον
βαθύτατο πόνο του, χωρίς στολίδια, και την στενοχώρια του
γι’ αυτά που έζησε, ευτυχώς μόνο έξι ημέρες αλλιώς, εάν
έμενε περισσότερο «...ἀσφαλῶς θά ἠσθένουν...» σημειώνει και στις 22 Μαΐου ανεχώρησαν σιδηροδρομικώς προς το
Διδυμότειχο. Κάνει μια σύντομη περιγραφή για το χωρίον Σουφλί στο οποίο έμειναν μόνο ένα τέταρτο: «τό μέρος τοῦτο
εἶναι ἔξοχον, ὡραῖες ρομάντσες ἔχει καί μεγάλο...» και εκτείνεται στην περιγραφή του Διδυμοτείχου και της υποδοχής
που τους επεφύλαξαν οι κάτοικοι: « Ἔξωθι ὁλίγον τῆς πόλεως ὅλοι οἱ κάτοικοι περιέμεναν. Μᾶς ὑποδέχθησαν καί
ἀκολούθως διευθύνθημεν εἰς τήν ἐκκλησίαν, ὅπου ἐψάλη δοξολογία. Εἶναι ἡ πρώτη ὑποδοχή ἥτις μᾶς γίνεται, διό
καί μᾶς ἀφῆκεν ἐντυπώσεις...» Συνεχίζει με λεπτομέρειες γύρω από τη διαμονή του και τις αλλαγές από οικογένεια σε
άλλη οικογένεια με κατανόηση λόγω των συνθηκών, εκτός από «...εἰς ἄλλην οἰκογένειαν, ὅπου καί μετέβην, ἀλλά δυστυχῶς ὅλην τήν νύχτα παρέμεινα ἄγρυπνος ἔνεκα τῶν ἀναριθμήτων κορέων, οἵτινές μοι ἐπετέθησαν...»
Ο ταλαίπωρος... κορεόπληκτος απευθύνθηκε στον δήμαρχο, ο οποίος τον έστειλε στην οικογένεια του παντοπώλου Ιωάννου Αθ. Κοπαρανίδου, όπου βέβαια πέρασε καλά,
αφού προηγουμένως τιμωρήθηκε για την ανυπακοή του...
Και συνεχίζει...
«...Τό ἀπόγευμα τῆς 9ης Ἰουνίου 1920 εἰς τό ἐξοχικόν
μέρος τοῦ Διδυμοτείχου καί παρά τό καφφενεῖον Παράδεισος ἐγένετο ἡ παράδοσις τῆς σημαίας ὑπό τοῦ Μεράρχου εἰς
τό 15ο Σύνταγμα, τό ὁποῖον μέχρι τοῦδε ἐστερεῖτο. Ὅλοι οἱ
κάτοικοι παρά τήν καυστικότητα τοῦ ἡλίου ἔφθασαν εἰς τό
μέρος ἐκεῖνο ἵνα ἴδωσιν τήν τελετήν. Μετά τό πέρας τῆς παραδόσεως, ἕκαστος ἀξιωματικός παρελάμβανε μέρος τῶν πολιτῶν καί τούς ὡδήγει εἰς τά διάφορα τραπέζια ἐκεῖ, ἐπάνω
εἰς ἕκαστον τῶν ὁποίων εἶχον παρατεθῆ ἀνά εἷς ὀβελλίας
καί κανάτα μαύρου κρασιοῦ. Μεθ᾽ὅ ἐπηκολούθησε τρικούβερτο γλέντι. Χοροί Εὐρωπαϊκοί διεδέχθησαν τά ἀνωτέρω
Τό βάλς ἐχορεύθη μέ ξεχωριστήν χάριν. Ὁ ἕνας ἔπεφτε
στήν ἀγκαλιά τοῦ ἄλλου ἀλληλοσφιγκότανε καί ἔτσι ἐν τῇ
μέθῃ των ἐνόμισαν ὅτι χορεύουν! Ὁποία πλάκα. Ἀργά τήν
νύκτα διελύθησαν ὑπό τάς ἀρίστας ...τῶν ἐντυπώσεων.
Τήν 10ην Μαΐου (προφανώς κάνει λάθος και εννοεί Ιουνίου), εἰς τό αὐτό μέρος ἐγένετο διάλεξις ὑπό ἑνός Ἀμερικανοῦ
ταγματάρχου. Τήν αὐτήν ἡμέραν –περί τό ἑσπέρας– εἰδοποιήθημεν ὅτι θά ἀναχωρήσωμεν τήν 7 π.μ. τῆς ἑπομένης...»
Στις 11 Ιουνίου 1920 επέστρεψαν σιδηροδρομικώς πάλι
στο Δεδέαγατς.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Βυζαντινές ξεριζωμένες αρχόντισσες - κυράδες
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα
ΜΕΡΟΣ Β’

Τ

Αυτά είπε η γιαγιά Χρυσή για την Αϊσέ, την κατσιο παραμυθένιο μου ταξείδι διέκοπταν συχνά
βέλα, με το δικό της τρόπο, η οποία συνεχίζοντας
φίλες απ’ όλη την επικράτεια του Βυζαντίου με
είπε τα εξής:
παράξενες λαλιές, οι οποίες γέμιζαν το χειμωνιάτικο
– Αχ! Να με γλιέπατε, πώς με θωρούσε πάν’ απ’
καμαράκι με τις “ενακαιρίσιες’’ στόφες, ασπροκέντια,
την έδρα αυτός, ο απέναντι ο γαμπρός του κυρμυρωδιές από ζουμπούλια της αυλής τους, κλαδιά
Γιώργη, ο δικαστής, λοξά-λοξά και αρτσωμένα με τα
τρελής αμυγδαλιάς και προπάντων μυρωδιές του
καφέ, της κανέλας, ανακατεμένες με ανατολίτικη ανκατεβασμένα γυαλιά. Τρόμαξα πολύ σας λέω, τρόμαξα.
θρώπινη παρουσία. Βάζοντας το μπρίκι στα κάρβουνα
Και εγώ αργά αργά το βράδ’ πήγα για τα δέοντα ένα
της μασίνας, άρχιζαν οι γνωστοί κοινωνικοί ψίθυροι.
βάζο κυδώνι πελτέ γλυκό του κουταλιού. Με είπε ότι
Πάνω στο στρογγυλό τραπέζι φάνταζαν ο δαντετον αρέσει πολύ με τον γκαϊβέ!
λένιος δίσκος με κομμάτια αφράτου κέικ “εν-ντέ– Κατσό δεν έχεις, όλο λοϊρνάς κι όλα τα τελειών’ς
τρουά”, με μπόλικα αυγά που έφερνε συνήθως η
Χρυσή! της είπε η δασκάλα.
Φλώρα η γαλατού μας από το Αλήμπεη, και τα προΑλλά η γιαγιά Χρυσή από την Ανδριανού, πολλά
πολεμικά πολύχρωμα κουπάκια του Ρεϊτάν, γεμάτα
πράγματα εύκολα δεν τα φτουρούσε.Όλα τα κοσκίνιζε
με χοσάφ. Αυτό το γευστικό dessert ήταν γνωστό
αυστηρά και την αδικία δεν τη συγχωρούσε.
– Άστα, άστα ο κυρ-Γιώργης με την Ελένη, την Καϊστις Φραγκολεβαντίνες καλόγριες, της αξέχαστης
κλού, χάθηκαν από το μεϊντάν, χάσαν την λαλιά
πατρίδας της Ανδριανούς, το οποίο αποτελείτο από
φρούτα καλοκαιρινά της αυλής, σύκα, καΐσια, απίδια,
τους· σώγαμπρο τον έχουν μέχρι να γένει ο γάμος!
κυδώνια, δαμάσκηνα περασμένα σε κλωστές και αποΑμάν, αμάν, αμάν! Πούλησαν και το μαγαζί στην
ξηραμένα στο βάθος του μαγειριού. Οι χυμοί των
αγορά και ο γαμπρός με τις παράδες στο χέρ’,
φρούτων αυτών, με λίγη ζάχαρη και κομμάτια κανέλας,
μοναχός, αγόρασε διαμέρισμα στην Αθήνα που περνάει
λέγαν ότι έκαναν καλό στο στοκαι το τραμ...
μάχι, στη βαρυχειμωνιά.
– Σιγά.. Από πού ήρθε, από
Η καμπάνα του εσπερινού τις
το Παρίσ’; Ακούς εκεί να μην αρέέβρισκε όλες μαζί εκεί μαζεμένες,
ζεται με το τουρσουλούκ’... Σκόρνα συζητούν με ένα φλυτζάνι του
δα στο χωριό του, πάνω στον
καφέ στο χέρι, όλα τα γεγονότα
Παρνασσό, δεν τρών’... Όλα του
της μικροαστικής κοινωνίας τους.
μυρίζουν και όλα του ξινίζουν.
– Χρυσή, τι έγινε προχθέ στο
Προχτέ την είπα την κυρά ΕλέΔικαστήριο με την Αϊσέ; ρωτάει η
νη «γρήγορα-γρήγορα στεφάν’,
δασκάλα...
το μαξιλάρ’ τα στρών’΄ όλα. Αρ– Τι να γέν’! Να, πήγα να τη
τσωμένος ξ’αρτσωμένος κάθε
βράδυ ένα κουπάκι ρυζόγαλο με
σταθώ! Αυτός ο τοπάλ-σαξάν, ο
μπόλικη κανέλα στρών’ το στοΑλής, της μαύρισε το μάτ’...
μάχι και το μυαλό.»
– Τι τον κρατάς, και άλλα παιδιά
– Αμάν πια, πόσες παράδες
θα αραδιάσεις; Καπλαντίσατε τον
κάν’ το χαμόγελο; Τζάμπα είναι.
ντουνιά! Φτάνει πια! Ντιπ για
Τι ανθρώπ’ κι αυτοί; Oύτε το ευντιπ αβανάκου! Κρίμας είναι...
χαριστώ νοούν. Τζάναμ, εξυπνάσάπισαν τα χεράκια σου στα σταχτόνερα.Ένα κουτούκ’ από τον
δες δεν χωρούν στους άνδρες·
Η Σοφία Βασιλείου-Ψαροπούλου από το
ας φωτίσει ο θεός τα κορίτσια
μπαλτά που έκοβε τα ξύλα τού
Κάστρο της Αδριανούπολης ήταν γιαγιά
στη σωφροσύνη και προπάντων
έσπασε το πόδι... Σαν την κουτσή
της Σοφίας Ιωσήφ Φαράτση-Λεοντή
στη σιωπή, silence.
την κάργα μοιάζει...
(Φωτο του 1965)
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η συμπεθερίτσα με μια φωνή σαν να την παραχώσ’
Συνεχίζοντας αράδιασε ένα-ένα τα πεπραγμένα
σε πηγάδι, μας καρτέρεψαν και μας φίλεψαν τον
της οικογενείας του γαμπρού
εμ... μεγάλο πετεινό της αυλής τους, με γιουφκάδες
– Του Χριστού, πήγαν όλοι μαζί στην πατρίδα του
μέσ’ τη νοστιμιά. Είπαμε, τζάναμ, ο έρωτας πατρίδα
γαμπρού, στον Παρνασσό. Ο Γιώργης, φιλάσθενος
δεν έχει
άνθρωπος, άρρωστος γύρισε, δεν άντεξε τόσες μέρες
Αλλά με αυτόν τον άλλο, τον συμπέθερο τον Αμεστους δρόμους μέσ’ τα χιόνια. ’Εχασε τα ραχάτια τ’.
ρικάνο με το χρυσό το δόντι, τα χοντρά μουστάκια
Το καλοκαίρι ήρθε όλο το σόι εδώ! Καλοί ανθρώπ’.
και το κομπολόι στο χέρι δεν τα
Αρέστηκαν κάτω στον Φλοίσβο,
πήγα καθόλου, μα καθόλου καλά.
στις Χαβάγιες του Γιαννίκου. Μα
Τι να σας πω και τι να σας ομολοπιο πολύ από το τρένο θαύμασαν
γήσω! Κάθε τόσο λαχταρούσαμε
τον κάμπο της Κομοτηνής. Νε
με την αγριοφωνάρα του.
μπαΐρ... νε τσαΐρ... όλα ίσωμα.
«Ωρέ νυφόπουλο, εσείς γαρΑυτά ακούγοντας η Αναστασία
δούμπες δεν τρώτε;»
απήντησε συλλογισμένη:
«Ωρέ, νυφόπουλο, Τούρκοι εί– Εμ, περνιέται η ζωή με τσετίν’
σαστε ή Βούλγαροι;»
και αρτσωμένο άνθρωπο ολημερίς;
– Αμάν, αμάν, αμάν. Αυτός ο
Αμάν πια! Δεν είδιες, Χρυσή, την
τύχη της Ευδοξίας, της πασά-νταπεχλιβάν’ς συμπέθερος στο στοουλτσού· στο νησί της Μπουμμάχι με κάθησε. Στην αρχή εγώ,
όλο ευγένειες και όλη την Φραγκοπουλίνας έφτασε η χάρη της. Τι
λεβαντίνικη παιδεία μου.
μουχαμπέτια. Αρχόντισσα η συμ«Άιντε, μην κλαις μπρε! Κάνε
πεθέρα, έδωσε όλα τα ασπροκένπως τρως, silence», έλεγα στην
τια της απ’ τα μπαούλα ρεγγάλο
κλαμένη την Βιολέτα.
στην νύφη. Τυχερή η σερσέμω,
Δεν άντεξα, δεν άντεξα· στη
γιαλπάκ’ς ο γαμπρός.
βδομάδα ζήτησα τα δίκια μου.
Τη θαλπωρή της ζεστασιάς από
«Άκου να διείς συμπέθερε! Εμείς
την ξυλόσομπα και τα τραταρίΓαμήλια φωτογραφία της Σοφίας
σματα της γιαγιάς Χρυσής απο- Ρεβυθέλη με τον Γεώργιο Ζαχαρίου, το ούτε Τούρκοι είμαστε, ούτε Βούλλάμβαναν η Αρσινόη, η Ανδρονίκη, 1912. Η Σοφία Ρεβυθέλη από την Αίνο γαροι. Από ποια Αλεξάνδρεια καλέ,
μη χειρότερα, από την Αφρική ήρη Σοφία, η Άννα από τα Γανόχωήταν γιαγιά της Μερσίνης Αγγελίδουρα,τη Σμύρνη, τα Μυριόφυτα, την Πολίτη και της Σοφίας Μπόγλου-Πολίτη. θαμε! Μπα και επειδή ήσουν σαλπιγκτής στο χαμό της Σμύρνης,
Tρίγγλια, την Προύσσα και την
θα σε δώσω έναν ντουρβά λίρες
Κεσσάνη, ακούγοντας τα πικροτου ορφανού κοριτσιού να προιαστεία βιώματα της ξεριζωμένης
κίσεις τρεις θυγατέρες στο Αμέρικα,
γενιάς τους, γελώντας και κλαίαπό το πρώτο σου στεφάνι; Και
γοντας. Ήταν πιο ελαφριά τα βάεμείς πικρά πλερώσαμε τη Σμύρνη,
σανα, γιατί τα μοιράζονταν.
συμπέθερε... Κοτζαμάν άντρας,
– Εμένα να γλιέπατε, εμένα να
πήγες ήρτες στην Αμερική, μόνον
γλιέπατε, στο τρένο με την ανήψ’
θυγατέρες αράδειαζες; Άιντε ολημου τη Βιολέτα, όταν παέναμε στο
μερίς με μια σούβλα αγκαλιά. Φάε
χωριό του αρραβωνιάρη πάνω
και κανένα λαχανόρυζο, μπας και
στον Ταΰγετο, προπολεμικά. Τέτοιο
στρώσ’ το μυαλό σου.
πανηύρ’ δεν ξεχνιέται. Άστα, πώς
– Το στομάχ’ παραθύρ’ δεν έχει.
τον γλίτωσα τον νταμπλά, ένας
Την ημέρα που του μαγέρεψα ορΘεός το ξεύρει.
νίθι στιφάδο με μπόλικα μπαχαΜέρες στο τρένο!
ρικά, φώναζε: «Ωρέ συμπεθερίτσα,
– Σε ποιά τζεντέμια πήενα, το
καλά τα κρεμμύδια σου αλλά και
κορίτσι μας;
κανένα κοψίδι θα ήταν ακόμα καΧριστέ μ’, πάνω στο γιοφύρ’
Παύλος Ρεβυθέλης με την ανηψιά του λύτερα.»
της Κορίνθου, φώναζα: «Θυγατέρα,
– Αχ, τι ήταν και αυτό, μ’ αυτόν
θυγατέρα, δω ήρταμε να σκυλο- Σοφία (κόρη του αδελφού του, Πέτρου
Ρεβυθέλη) προ του 1900.
τον καλπαζάν’ τον συμπέθερο
πνιγούμε». Ευτυχώς ο γαμπρός και
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– Θαρρώ το 1900 γέμισε η
σβησμάρα με ήρτε...
Ανδριανού από ορφανά που
Αλλά της τα ’ψαλα και της Βιοφέραν με το τρένο από χαμό
λέτας.
Χριστιανών στην Ρωμυλία. Η
«Μην κλαις και εσύ μπρε! Εμείς
εκκλησία τα μοίρασε σε τσορμθα φορτωθούμε όλα τα βουνά
πατζήδες και ισνάφια, μην τουρμε τα τσαρούχια και τα κουδούκέψουν. Πολλά φράγκεψαν κιόνια; Τζάναμ, χάθ’καν τα δικά μας
λας! Η Κατίνγκω σπίτι μας μετα παλληκάρια, τσορμπατζήδες
γάλωσε.
και κεμπάρηδες;»
– Ναι, θυμάμαι που ο πατέ– Που λέτε μεσ’ τη χαμνοσύν’
ρας σου μας πήγε με άμαξα, με
έβαλα το καπέλο μου και δρόμο.
πολλά άλογα, στην Πόλη, να
Νωρίς, νωρίς στο τρένο μην φύγει.
διούμε τον Γιώργη, τον αρραΠα, πα, πα, έχασα τα ραχάτια
βωνιάρη της Κατίνγκως .
μ’. Αμ’ δε! Ήρτε ξωπίσω ο γαμ– Νομίζω, ζωγράφιζε αγγεπρός και το κατόπ’ η βασανισμένη
λούδια στις άμαξες και στα σεσυμπεθερίτσα. Ήβραν ευκαιρία·
ράγια, λέει η Αναστασία.
του τά ‘χαν μαζεμένα αυτουνού
– Εμ, ...με μπογιές χορταίνει,
του νταή του συμπέθερου.
ο άνθρωπος; Αν ήταν χρεία,
Βαρύ τους ήρτε, όλα τα προικιά
Ραλλού Σπανού, από την Αίνο, σύζυγος
έκανε
και τον τουλουμπατζή
και οι λίρες να κουβαληθούν στην
του διδασκάλου Αθανασίου Σπανού
Αμερική. Τόσα χρόνια στην Τουρστις
φωτιές.
Δεν άντεξε αργό(οικογ. αρχείο Σμαρώς
κιά τέτοιον γκαμσής δεν ξανάδαν
τερα το αντρόγυνο την προΧριστοδούλου-Βερβερίδου)
σφυγιά. Χάθηκαν από αρρώτα ματάκια μου.
στεια. Μ’ άφηκαν τη Βιολέτα μ’ ένα τουρβαδάκι λίρες
Εμ... τι παντρειές κι αυτές Χρυσή;
για τα προικιά της.
– Άσε..., την έρμη συμπεθερίτσα, μικρό κορίτσι,
– Πα, πα, πα, πώς να τ’ αφήσω να χαθεί!
νύχτα την παντρέψαν τα αδέλφια, χωρίς να διεί
Αυτά έλεγε η γιαγιά η Χρυσή χρόνια για χρόνια
προτύτερα αυτόν τον ντεμέκ καλπαζάν’ Αμερικάνο
στα μουχαμπιέτια τους σκουπίζοντας τα δάκρυα
γαμπρό, με τρεις θυγατέρες από το πρώτο στεφάνι.
από τα μάτια της.
Χιτς... Κανέναν δεν νοούσε, μαντά πατλάνταν’ς.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Μόνον φτερνιζόταν και χασμουριόταν. Πώς τον ξεγλίτωσε τον τεκμέ, ο Θεός ξέρει...
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Ντεμέκ, η συμπεθερίτσα και ο γαμπρός αγαπούσαν
στέκομαι σε κάποιον = συμπαραστέκομαι
πολύ την Βιολέτα. Αυτό το κορίτσι είχε αυτό, το άλμτοπάλ-σαξάν = κουτσή κάργα
καπλαντίζω = καλύπτω
πενιμ, το κάτι άλλο.
καπλαντίσατε τον ντουνιά = γεμίσατε τον κόσμο
– Μπάριμ πιάσαν τόπο τα προικιά της; ρώτησαν
αβανάκου = χαζή, κουτούκ’ = χοντρό κομμάτι ξύλου
οι άλλες εν χορώ.
αρτσωμένος = άγριος, κατσό = καθισιό
– Δόξα τω Θεώ... πώς...πώς. Μεταπολεμικά τις
λοϊρνώ = τριγυρίζω, μεϊντάν = πιάτσα
ήβρα σ’ ωραίο σπίτι στο Φάληρο. Πες με, καλά δεν
τουρσουλούκ’ = χοιρινό με λάχανο τουρσί
τζάναμ’ = Θεέ μου, Χριστέ μου
έπραξα Αναστασία μου; Θυγατέρα μου το έκανα το
μπαΐρ - τσαΐρ = χέρσος τόπος σε ανώμαλο έδαφος
ορφανό. Εμ...τι θα πω στη μάνα της στον άλλο κότσετίν = κακός άνθρωπος
σμο;
πασά-νταουλτσού = γυναίκα που γυρίζει στους δρόμους
– Άτζεμπα μας γλιέπει η Κατίγκω από ’κει πάνω;
μουχαμπέτι = φιλική παρέα
γιαλπάκ’ς = καλός, ήρεμος, ευγενικός
΄Όσο για τον συμπέθερο, τον λυπήθηκε η ψυχή
νταμπλάς = σοκ, ημιπληγία
μου. Γιόξαμ μετάνιωσε και ήθελε να γυρίσει πίσω.
πεχλιβάν’ς = παλαιστής
Σχώριο όμως δεν έλαβε... Κρίμα, κρίμα, το σέρτικο
σβησμάρα = σβήσιμο, τσορμπατζής = πλούσιος
ξύδι τρώει το αγγειό του. Εμ... τέχνη δεν είναι να
γκαμσής = αναίσθητος, δεν παίρνει από λόγια
αγαπιέσαι από τα παιδιά σου και να σχωρνάς τα
χιτς = καθόλου, μαντά πατλάνταν’ς = βουβάλι
τεκμές = κλοτσιά χωρισμού
τζαχιλίκια τους;
ντεμέκ = δήθεν, μπάριμ = άραγε
Η Αναστασία θέλοντας να μάθει μερικά ιστορικά
άλμπενιμ = το κάτι άλλο, το ξεχωριστό
γεγονότα, είπε της γιαγιάς:
άτζεμπα = άραγε, γιόξαμ = τάχα
– Βρε Χρυσή! Πώς βρέθηκε η Κατίγκω, η μάνα της
τζαχιλίκια = νεανικές τρέλες
τουλουμπατζής = πυροσβέστης (περιστασιακός)
Βιολέτας στην Ανδριανού, στο σπίτι σας;
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ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Το μεγάλο μπαούλο
Η

Γράφει η Καβειρώ

πάνω από την πλατιά παραλία του Δεδέαγατς. Χωμαδεύτερη προσφυγιά για τους γονείς και η πρώτη
τόδρομοι, δε λέμε, αλλά γύριζες σπίτι χωρίς δυσκολία.
για τα παιδιά τελείωσε. Προσφυγιές στην ίδια την
Στην Καβάλα γύριζες σπίτι με ένα λουρί κομμένο στο
πατρίδα, στα δικά τους χώματα, λίγα χιλιόμετρα μακριά
πέδιλο ή καμμιά φορά χωρίς τακούνι, σκαρφαλώνοντας
στην πρώτη, λίγα περισσότερα στη δεύτερη.
στα κατσάβραχα. Τα τρία παιδιά πήγαιναν δεν πήγαιΗ Ελλάδα μια μεγάλωνε, μια μίκραινε στα πρώτα χρόναν στο σχολείο.
νια της ζωής του ζευγαριού, κατά τη βούληση των μεΈζησαν εκεί μέχρι το 1919. Η μάνα κλείστηκε στο
γάλων.
σπίτι και δεν έβγαινε έξω. Η κόρη της η Άννα διηγόταν
Ήλθαν από τη γειτονική Αίνο, νέοι και οι δύο, ο ένας
αργότερα πολύ λίγα, γύρω από αυτή την περίοδο της
νεαρός καπετάνιος, γιος καραβοκύρη από την Κωνπροσφυγιάς. Πώς τα έβγαζε πέρα ο Αινίτης καπετάνιος
σταντινούπολη, που δεν είχε πια δουλειά. Το λιμάνι της
με τα Γαλλικά του, το κουστούμι και τη γραβάτα και την
πανάρχαιας πόλης με τις 60 εκκλησιές σιγά-σιγά
περηφάνεια του κοσμογυρισμένου καραβοκύρη;
έκλεισε. Όχι, δεν ξενιτεύθηκε στην Αμερική· προτίμησε
Ο γιος δεν έδινε σημεία ζωής. Ζούσε, πέθανε; Το
να βρει την τύχη του στο γειτονικό Δεδέαγατς και άνοιξε
πουγγί άδειαζε από τα γρόσια. Το 1919 τα πράγματα
τα φτερά του, γαλάζιος νεοσσός στα «απροσπέλαστα
πήγαιναν να αλλάξουν. Ο Ελληνικός στρατός κινείται
νερά» του Θρακικού πελάγους.
προς την πατρίδα. Σιγά-σιγά οι πρόσφυγες γυρίζουν
Εκεί γνώρισε την αρχοντοπούλα Ρωξάνη, κι αυτή ξεστο Δεδέαγατς.
ριζωμένη από την Αίνο. Τρεις αδελφές ήταν. Η ΠουλχεΟ μεγάλος γιος, ο Γιάννης, επιστρέφει με τα πόδια
ρία, με το Νίτικο όνομα Μπουχουρούδα και η μικρή
στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Τους συνάντησε στην
Μυρσίνη-Ρωξάνη.
Καβάλα. Πόσες μέρες περπατούσε, 30, 40, 100; Η νιότη
Με το πουγγί που έφεραν αγόρασαν ένα αμπέλι,
του τον έσωσε. Η μάνα του συνήλθε και βγήκε από το
κάπου εκεί στον σημερινό Άγιο Βασίλειο, έκτισαν και ένα
σπίτι. Μάζεψε την οικογένειά της, φόρτωσαν το βιος
διώροφο από κιρπίτσι, άνοιξε και ένα μαγαζάκι με ζατους στο μπαούλο και γύρισαν στο σπίτι τους.
χαρωτά και παντρεύτηκε ο Αινίτης καπετάνιος την υπεΤο βρήκαν επιταγμένο από Έλληνα αξιωματικό ή η
ρήφανη Ρωξάνη.
επίταξη έγινε μετά την απελευθέρωση του ’20;
Έκαναν τέσσερα παιδιά, τον Γιάννη, τη Θεοφανή, την
Το δίπατο κιρπιτσένιο σπίτι είχε στον επάνω όροφο
Άννα και τον μικρό Κώστα, στα πρώτα 10 χρόνια του
δύο δωμάτια και ένα σαλόνι και άλλα δύο με κουζίνα στο
20ού αιώνα. Και το 1914 ήλθε το κακό.
ισόγειο. Ο Έλληνας αξιωματικός έμενε στο ένα επάνω
Οι μεγάλοι άλλα όρισαν. Έπρεπε η οικογένεια να
δωμάτιο. Το υπόλοιπο σπίτι ήταν σε χρήση από την οισωθεί με άλλη προσφυγιά. Τα κορίτσια, άριστες μαθήκογένεια. Η κουζίνα κοινόχρηστη. Έξω στο σαλόνι, στη
τριες, διέκοψαν το σχολείο. Ο Γιάννης, ένα ντερέκι μέχρι
μια πλευρά του, αναπαυόταν το μπαούλο που μετέεπάνω, έμοιαζε για δεκαοχτάρης. Οι νέοι κατακτητές,
γείτονες κι αυτοί, τον έστειλαν, μαζί με άλλα παλληκάρια, στη Βουλγαρία, στα
τάγματα εργασίας, κάτι παρόμοιο με τα τούρκικα Αμελέ
Ταμπουρού
Η υπόλοιπη οικογένεια ξενιτεύθηκε στη διπλανή Καβάλα, σε ελληνικό πια
έδαφος. Πόσα χρόνια έμειναν
εκεί ... 3-4-5; Πώς να συνηθίσει κανείς τις ανηφοριές και
κατηφοριές της Καβάλας;
Πού είναι η απλωσιά του Δεδέαγατς, οι φαρδιοί δρόμοι, η
εύκολη πρόσβαση στη θάAναγκαστική επιστράτευση των Ελλήνων της Θράκης σε τάγματα εργασίας
λασσα; Το κιρπιτσένιο σπίτι (τα διαβόητα Αμελέ Ταμπουρού). Κατασκευή δρόμου στην περιφέρεια των Μαλγάρων.
κτισμένο λίγα τετράγωνα
(Δημήτρη Α. Μαυρίδη, “Από την ιστορία της Θράκης,1875-1925’’, Ξάνθη 2006)
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Η χαρούμενη Θεοφανή ξανάκανε το θαύμα της.
Νέα επίταξη του επάνω δωματίου έγινε το 1923 για να
στεγασθούν οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη.
Ο νεαρός, που εγκαταστάθηκε μαζί με τη μητέρα του,
έκλεψε όχι κοσμήματα από το μεγάλο μπαούλο
αλλά την καρδιά της Θεοφανής.
Στη φωτο (1925) ντυμένη καρναβάλι με ανδρικά
ρούχα στην πόρτα του σπιτιού τους, προσπαθεί
να κρύψει ένα άλλο «μπαουλάκι», κάτω από
το φαρδύ παντελόνι, το γιο της.

φερε το πολύτιμο βιος της οικογένειας. Μεγάλο, με μεταλλικά ελάσματα και μπρούτζινα καρφιά, προστάτεψε
τα υπάρχοντά τους στις δύσκολες μετακινήσεις της
εποχής. Το περιεχόμενο ασφαλιζόταν και με μια κλειδωνιά.
Η ελπίδα γεννήθηκε στην οικογένεια, τον πρώτο
καιρό. Οι γυναίκες γελούσαν, που γύρισαν στο σπίτι
τους. Η μάνα συνήλθε, αφού ο πρωτότοκος ήταν κοντά
της, για λίγο, έστω. Η Θεοφανή, ζωηρή και
ανέμελη διασκέδαζε. Έπιασε φιλία με την
αξιωματικίνα ενοικιάστρια. Η παράδοση
της οικογένειας, η παλιά ευμάρεια, η αρχοντική καταγωγή της Ρωξάνης από την
πάλαι ποτέ πλούσια Αίνο είχε περάσει
βαθιά στην ψυχοσύνθεση των δύο κοριτσιών και έσπρωξε τους χαρακτήρες τους
σε διαφορετικό πλάσιμο. Η Άννα έγινε σοβαρή και υπερήφανη. Η Θεοφανή χαριτωμένη, φλύαρη, παινεσιάρα. «Εμείς έχομε
κοσμήματα, βραχιόλια και διαμάντια. Τα
έφερε η μητέρα από την Αίνο».
- Και πού βρίσκονται τώρα; Δεν τα δώσατε για να
ζήσετε, στην Καβάλα, πρόσφυγες, ρώτησε η αξιωματικίνα.
- Όχι. Τα έχει η μητέρα μέσα σε μια κρήνα, στο μπαούλο.
Κάποια μέρα, το μπαούλο ξεχάστηκε ξεκλείδωτο.
Μπορεί να έμεινε πολλές μέρες, ίσως και μήνες ξεκλεί-
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δωτο. Η Ρωξάνη δεν είχε όρεξη να φορέσει κοσμήματα.
Δεν τα είχε αναζητήσει για πολύ καιρό.
Ξαφνικά ο αξιωματικός του Ελληνικού στρατού πήρε
μετάθεση για την πατρίδα του, κάπου στη Θεσσαλία.
Μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε.
- Γιατί τόσο ξαφνικά φεύγετε; ρώτησε η Ρωξάνη.
- Μας μετέθεσαν, δεν ξέρομε ακόμη πού, και πρέπει
να φύγουμε αμέσως.
Ύστερα από μέρες η Ρωξάνη αναζήτησε το μαργαριταρένιο της κολιέ. «14 σειρές» από μικρά μαργαριτάρια στόλιζαν τον ψηλό λαιμό της, στα καλά τα χρόνια.
Πού της ήρθε ξαφνικά να στολιστεί; Άνοιξε το μπαούλο.
Ήταν ξεκλείδωτο. Στον πάτο του μπαούλου σκόρπια
κείτονταν μερικές μόνο σειρές από το κολιέ. Η κρήνα
έλειπε. Έψαξε, έψαξε, έψαξε παντού. Η καρδιά της χοροπηδούσε στο αστόλιστο στήθος της, τα χέρια της
έτρεμαν, τα ωραία μάτια της σκοτείνιασαν πάλι... Έτσι,
όπως στην προσφυγιά στην Καβάλα.
Φώναξε τη μεγάλη της κόρη. Εκείνη ομολόγησε ότι
είχε παινευθεί στην αξιωματικίνα ενοικιάστρια.
Ο παλιός Αινίτης, που από καπετάνιος είχε γίνει μικροέμπορος, έτρεξε στη Μεραρχία.
- Το και το, κύριε Μέραρχε!
Αυτή τα πήρε· η γυναίκα του... Πού τον μεταθέσατε;
Σας παρακαλώ· ήταν οικογενειακά κειμήλια. Η γυναίκα
μου αρρώστησε και πάλι.
Ο Μέραρχος απήντησε:
- Λυπάμαι κύριε, αλλά δεν είναι εύκολο να βρούμε σε
ποια Μονάδα μετατέθηκε ο ενοικιαστής σας. Θα ψάξουμε και θα σας πούμε.
Ούτε η Μονάδα βρέθηκε, ούτε ο αξιωματικός. Τα
μαργαριτάρια, ο διαμαντένιος σταυρός, η διαμαντένια
καρφίτσα, οι σαΐτες, οι ροζέτες στόλισαν άραγε χαρούμενα στήθη και ευτυχισμένα χέρια;
Το μεγάλο μπαούλο δεν ξανακλειδώθηκε. Έμεινε στην
ίδια θέση, μέχρι το κιρπιτσένιο σπίτι να γκρεμισθεί και
να κτισθεί το καινούργιο με τον πέτρινο
τοίχο και τα μπαλκονάκια, για την καινούργια γενιά της οικογένειας.
Στην τρίτη προσφυγιά του ’40, έπαιξε
τον απλό, προηγούμενο ρόλο του: να μεταφέρει το βιος της νέας οικογένειας,
χωρίς τα διαμαντένια δαχτυλίδια, αλλά
όχι χωρίς την αρχοντιά της παλιάς Αινίτικης οικογένειας.
Ο διαμαντένιος σταυρός, η καρφίτσα,
το μαργαριταρένιο κολιέ, οι σαΐτες και ροζέτες που πέταξαν άδικα από το ξεκλείδωτο μπαούλο έμειναν χωρίς φωνή και στολίζουν χωρίς
ψυχή ξένους λαιμούς και χέρια. Έτσι πιστεύω... Η αρχοντιά και το θρακιώτικο κιμπαριλίκι δεν κλέβονται...
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
κρήνα = η αρχαία πυξίδα, κοσμηματοθήκη σε μορφή τσάντας
ντερέκι = κάθετο δοκάρι, μτφ. πανύψηλος
σαΐτα = είδος διαμαντένιου δαχτυλιδιού (μακρόστενος ρόμβος)
ροζέτα = είδος διαμαντένιου δαχτυλιδιού (στρογγυλό)
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ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ...

“Ελευθέρια 2012’’ στην Αθήνα

Γράφει η Σταυρούλα Αρβανιτίδου

Η 14η Μαΐου 1920 αποτελεί για μας ένα πολυσήμαντο ορόσημο της νεότερης ιστορίας μας. Οι απόδημοι Θρακιώτες της Αττικής γης τίμησαν κι εφέτος την Επέτειο Απελευθέρωσης της μαρτυρικής
μας Θράκης με διήμερες εκδηλώσεις για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Ελλάδας.
Στις 26 Μαΐου, απόγευμα
Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε
το πρώτο μέρος των εκδηλώσεών μας στο κατάμεστο από συμπα τριώ τες κι νη μα το θέ α τρο
“Καλυψώ” του Δήμου Καλλιθέας. Ο χώρος αυτός προσφέρθηκε δωρεάν από το Δημοτικό
Συμβούλιο προς την Πανθρακική Ομοσπονδία για την εκδήλωσή μας.
Μας τίμησαν κι εφέτος με
την παρουσία τους ο Δήμαρχος
Καλλιθέας κ. Κώστας Ασκούνης και ο συμπατριώτης μας Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Πολυχρονίδης, οι οποίοι χαιρέτισαν
την εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν και αρκετοί επίσημοι προσκεκλημένοι.
Ομιλητής της βραδιάς ήταν
ο Δρ Σύγχρονης Ιστορίας κ. ΒλάσηςΑγτζίδης, με θέμα: «Η Γενοκτονία στην ανατολή – ένας
αιώνας από την απαρχή των
Βαλκανικών Πολέμων».
Ο κ. Αγτζίδης μας συνεπήρε
στην κυριολεξία με τον λόγο
του, κρατώντας προσηλωμένους
όλους μας, καθώς μιλούσε επί
μία ώρα περίπου, και μάλιστα
από στήθους. Μας ταξίδεψε στα
γνωστά κι άγνωστα μονοπάτια
της ιστορίας μας και στα δραματικά γεγονότα του τόπου μας,
συνεπαίρνοντας κυριολεκτικά το
πλήθος, καθώς το ενδιαφέρον
του κοινού παρέμεινε αμείωτο
μέχρι το τέλος. Ο λόγος του ομιλητή αποκάλυπτε σημαντικές
ιστορικές αλήθειες, τραγικές για

O ομιλητής του Σαββάτου κ. Βλάσης Αγτζίδης
με τον κ. Γιώργο Παντζιαρίδη, χοροδιδάσκαλο
της ΠΑΟΝΕ

Η παιδική χορευτική ομάδα από τον Διόνυσο
Αττικής

To χορευτικό συγκρότημα της ΠΑΟΝΕ

Από τη δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου
Γεωργίου Καρύκη

* Η Σταυρούλα Αρβανιτίδου είναι δημοσιογράφος, υπεύθυνη των εκδόσεων “Πάραλος’’.

τη Θράκη, που δεινοπάθησε με
πολλές άδικες αφορμές και λάθος ε κτι μή σεις. Γεννήθηκε
μάλιστα ένα ερωτηματικό στους
ακροατές: Γιατί «κρύβεται» η
ιστορία της Θράκης με τις ιδιαιτερότητές της από την εκάστοτε
πολιτεία; Κλείνοντας την ομιλία
του ο κ. Αγτζίδης καταχειροκροτήθηκε ζωηρά απ’ όλους μας, κάτι που αντιστοιχούσε σε θερμές
ευχαριστίες για τα ενδιαφέροντα
και άγνωστα στοιχεία που αποκομίσαμε.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι
αγαπημένοι μας παραδοσιακοί
θρακιώτικοι χοροί και τραγούδια, με πρώτο το συγκρότημα
της Πανθρακικής Ομοσπονδίας
Νότιας Ελλάδας, με τον χοροδιδάσκαλό της κ. Γιώργο Παντζιαρίδη, και ντυμένοι όλοι με τις
πανέμορφες παραδοσιακές θρακιώτικες στολές τους.
Επίσης, στην εκδήλωση συμμετείχε και το Ποντιακό χορευτικό συγκρότημα «Σέρρα», που
χόρεψε τους παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς.
Το ξεχωριστό που εντυπωσίασε στις φετινές εκδηλώσεις ήταν η παρουσία και συμμετοχή
της xορευτικής oμάδας των μικρών παιδιών από τον Διόνυσο
Αττικής, που χόρεψαν άψογα
τους παραδοσιακούς μας χορούς,
παρουσιάζοντας μια θαυμάσια εκτέλεση.
Όλοι αξίζουν τα θερμά μας
συγχαρητήρια!
Το πρωί της Κυριακής 27
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Μαΐου πραγματοποιήθηκε η καθιεκήςκαιεσωτερικήςπολιτικής.Αυτόαρωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό
ποδεικνύεταιαπότηνπροπαγανδιστιτου Αγίου Γεωργίου Καρύκη, στην
κή εκστρατεία η οποία καλλιεργείται
πλατεία Καρύτση.
εντέχνωςμέσαστουςκόλπουςτηςμουΤον Πανηγυρικό της Ημέρας εκσουλμανικής μειονότητας και προωφώνησε ο συμπατριώτης μας από
θείταιμεκάθεευκαιρίασεδιπλωματιτην Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελος
κόεπίπεδο.ΠαράτιςσκόπιμεςκαιαΓαλετζάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πά- O ομιλητής της Κυριακής κ. Ευάγγελος καταπόνητες προσπάθειες της Άγκυγω. Η ομιλία του, διαρθρωμένη χροραςνακαθοδηγεί,ανάλογαμετιςπεΓαλετζάς με τον Γ.Γ. της ΠΑΟΝΕ
νικά, μας ταξίδεψε με συγκινητικό
ριστάσεις,τημουσουλμανικήμειονότητα
κ. Μάριο Γαρταγάνη
τρόπο, βήμα προς βήμα, στο «ιστοτης Δυτικής Θράκης με όργανο έναν
ρικό της Ημέρας», διατρέχοντας όολιγάριθμοπυρήναφανατικώνΤούρλες τις πτυχώσεις που συγκροτούν
κων εθ νικισ τών, η συν τριπ τικ ή
την επώδυνη πορεία της Θράκης μας
πλειοψηφία των μουσουλμάνων διακαι τους αγώνες για την απελευθέβιώνεισήμεραελεύθερακαιακώλυτα
ρωσή της (αρχής γενομένης από το
στοΕλληνικόΚράτοςκαιαπολαμβά1360)...
νειπλήρηισονομίακαιισοπολιτεία.
Ο κ. Γαλετζάς αναφέρει στο τέΗ κρισιμότητα των καιρών καλεί
Ο Πρόδρος του Συλλόγου
λος της ομιλίας του:
ό
λ
ους
μας σε πανεθνικό συναγερμό
Aλεξανδρουπολιτών Αττικής στο
«Ζοφεροίείναιοικαιροίμας.Ανικαιπνευ
ματικήανύψωση.»
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
στόρητοι,προκλητικοί,κουρσάροιτης
Στη συνέχεια έγινε πορεία με σηιστορίας,μέσαστηφιλήδονηχαύνωσήτουςερεθίζουν
μαίες, λάβαρα και πανό, προς το Σύνταγμα. ΑκοτηνιστορικήφιλοπατρίατωνΕλλήνων.
λούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του ΆΗαυτονόμησητηςΔυτικήςΘράκης,ακόμηκαισήγνωστου Στρατιώτη από επισήμους και εκπροσώμερααποτελείκυρίαρχοστόχοτηςτουρκικήςεξωτεριπους των Θρακικών Σωματείων.
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ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ...

“Ελευθέρια 2012’’ στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει η Αμαλία Καραϊσκάκη-Δούκα
Eκδηλώσεις πολιτισμού, βασισμένες στην
παράδοση, στο θέατρο,
στη μουσική, στις εκθέσεις, στις βιβλιοπαρουσιάσεις, στον αθλητισμό,
με διοργανωτές συλλόγους, φορείς, αλλά κυρίως τα σχολεία μας της
Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, κάλυψαν περίπου ένα γεμάτο 20ήμερο για τον εορτασμό των
“Ελευθερίων’’ της πόλης μας. Πάντα πίστευα ότι η περιοχή μας διαθέτει καλλιτέχνες με ταλέντο και μεράκι.
Φέτος αξιοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
από την Πολιτιστική Επιχείρηση του Δήμου μας.
«Τώρα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη να εμπιστευτούμε τη δυναμική μας, να ακουμπήσουμε στις
δυνατότητες που προσφέρει γεωγραφικά ο τόπος μας,
να στρέψουμε το βλέμμα στην ιστορία του, να ατενίσουμε με κουράγιο και φρέσκια ψυχή τη θάλασσα μπροστά μας». Είναι φράσεις από το εισαγωγικό σημείωμα
του σχετικού εντύπου του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελου Λαμπάκη.
Κορυφαίο γεγονός του εορτασμού αποτέλεσε η
αφιξη της Φλόγας των
Ολυμπιακών Αγώνων,
που συνέπεσε ανήμερα της 14ης Μαΐου
και αμέσως μετά την
παρέλαση. Επίσης
το ίδο βράδυ, η κεντρική εκδήλωση με
παρ αδο σιακού ς
χορούς και αναβίωση εθίμων,
έγινε για πρώτη
φορά στο χώρο
του λιμανιού,
εξαιρετική
ιδέα, μια και
«το λιμάνι της

πόλης μας είναι τόσο για μας, όσο και για την ευρύτερη
περιοχή του ημισφαιρίου όπου ανήκουμε, σημείο πολύτιμο και κομβικό», σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο.

Δρώμενο με είσοδο πλοιαρίων στο λιμάνι της πόλης.
Αναπαριστά την παράδοση της εικόνας “Παναγία
η Τριφώτισσα’’ από την Αίνο στην Αλεξανδρούπολη.

Φέτος λοιπόν τα παιδιά, με τους δασκάλους και
τους καθηγητές τους, μας εξέπληξαν ευχάριστα, γιατί
ξεδίπλωσαν ταλέντο και φαντασία σε πλήθος εκδηλώσεων, όπως:
1. Εθελοντισμός: Οι μαθητές δημιουργούν
2. Έκθεση βιβλίου και ζωγραφικής και Δημιουργικό
Εργαστήρι για παιδιά.
3. Αφήγηση παραμυθιών και αναβίωση παιχνιδιών.
4. Μουσικοαστική παρέμβαση από την ARSIS (οργάνωση υποστήριξης νέων).
5. Τέχνη στο δρόμο, ζωγραφική, κολάζ, μουσική και
παντομίμα.
6. Κατασκευές και ζωγραφική στο χώρο του
Φάρου για τον εορτασμό
της Παγκόσμιας ημέρας
της Μητέρας.
7. Έκθεση ζωγραφικής «Η
Μητέρα» με ξενάγηση
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
8. Διαγωνισμός βιβλίου και παραμυθιού με βράβευση
μαθητών και έκθεση ζωγραφικής.
9. «Ελλάδα, 100 χρόνια μουσική». Μουσικοχορευτική
παράσταση.
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γικό Μουσείο Θράκης διεξήγαγε ημερίδα με θέμα:
«Μουσεία και Κοινωνία - Η μνήμη του πλεξιγκλάς»,
στο χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
Επίσης, το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
οργάνωσε ομιλία του μεγάλου σύγχρονου ποιητή
Τίτου Πατρίκιου με θέμα: «Άραγε χρησιμεύει σε κάτι
η ποίηση;». Παρών και “συζητητής’’ με τον ποιητή ο
φιλόλογος καθηγητής μας κ. Δ. Παπαράλλης, που
«αγκαλιάστηκε» από πολλούς μαθητές που παραβρέθηκαν. Εύστοχη και λυρική στον πρόλογό της η
Ο δημοσιογράφος Σταύρος Αποστολίδης, η Αγγλίδα
κ. Σωτηρία Μαραγκοζάκη που διάβασε και ποισυγγραφέας Victoria Hislop, γνωστή από το βιβλίο της “Το
Νησί’’, και η σχολική σύμβουλος Α’θμιας εκπαίδευσης Ευαγγελία ήματα του ιδίου. Ο Τίτος Πατρίκιος «χάρισε» στο
Σεραφείμ παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της V. Hislop, “Το Νήμα’’. ενθουσιώδες κοινό της πόλης ένα ανέκδοτο ποίημά
του, το οποίο διάβασε ο ίδιος.
Στον ίδιο χώρο παρουσίασε το καινούργιο της
10. «ΕΙΡΗΝΗ» του Αριστοφάνη. Θεατρική παράβιβλίο
«Το Νήμα» η κ. Victoria Hislop, που την καλωσταση.
σόρισε ο Δήμαρχος κ. Λαμπάκης.
11. «Πράσινες μέρες». Άνοιξη στο Δέλτα του Έβρου.
• Δυναμική παρουσία στον φετεινό εορτασμό ήταν
12. «Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι». Μουσική παράσταση.
και η ΕΠΟΦΕ, με τρεις διαφορετικές εκδηλώσεις.
Αναφέρθηκαν επιγραμματικά, λόγω «χώρου», οι
Στην πρώτη έγινε η βράβευση Εβριτών, που συνεισέκαταπληκτικά διοργανωμένες μορφές πολιτισμού, που
φεραν στις πολιτιστικές δράσεις του τόπου. Βραβεύπραγματικά μας γέμισαν ελπίδα για το «αύριο».
τηκαν οι: Γιώργος Σικλαφίδης, ιδρυτής της
• Οι επισκέψεις, οι ημερίδες και οι βιβλιοπαρουσιάΚαππαδοκικής Εστίας, Βασίλης Μιχαηλίδης, ερευνησεις που διοργανώθηκαν από τα Μουσεία της πόλης
τής και Βάιος Χαροκοπίδης, οργανοπαίχτης.
μας για τη ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ θεΗ δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο
ωρήθηκαν απολύτως επιτυχείς, μια και το κοινό που
του
ναού του Αγίου Ιωσήφ, την Καθολική Εκκλησία,
συμμετείχε ήταν πάντα πολυάριθμο.
με τίτλο «Ήχοι αιώνων», με εκλεγμένα αποσπάσματα
Στο Λαογραφικό Μουσείο, με τη συλλογή του πααπό γνωστά έργα αρχαίας λυρικής ποίησης και Ομητρός Γεωργίου Κομήδη ξεναγήθηκαν και ενημερώθηρικών Ύμνων.
καν για το πώς παράγεται το μέλι, μαθητές Δημοτικού.
Στην τρίτη παρουσιάστηκε το «Ανθολόγιο Εβριτών
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο διοργάνωσε εκπαιδευποιητών» με απαγγελία ποιημάτων τους, καθώς πλαιτική δράση με θέμα «Ψηφιδωτό Μνήμης». Το ψηφισιώθηκε μουσικά με μελοποιημένη ποίηση Ρίτσου, Σεδωτό ως τρόπος έκφρασης».
φέρη, Ελύτη, Βάρναλη, Σκαρίμπα κ.λπ. Στο πιάνο ο
Με συντονιστή και επιμέλεια δική του, το ΕθνολοΔημήτρης Κανίδης, καθηγητής μουσικής του
Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης και στο
τραγούδι η υπογράφουσα.
• Η παράδοση «πανταχού παρούσα».
Με τη χορωδία «Φωνές της Θράκης», τη διάλεξη «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ποντιακού
Ελληνισμού» και στη συνέχεια τη λαμπαδηδρομία, με τερματισμό στο ομώνυμο μνημείο, γιορτάστηκε η ημέρα της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Στη μνήμη τους τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση
και κατάθεση στεφάνων. Διοργανωτής ο πολύ
δραστήριος σύλλογος «Αλέξιος Κομνηνός».
• Τη μουσική εκπροσώπησαν η Χορωδία του
Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, συζητά με τη δημοσιογράφο Σωτηρία Φιλεκπαιδευτικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης
Μαραγκοζάκη και τον φιλόλογο-ποιητή Δημήτρη Παπαράλλη:
και του Καλλιτεχνικού Ομίλου (με την παιδική
«Άραγε χρησιμεύει σε κάτι η ποίηση;»
χορωδία της να κλέβει τις εντυπώσεις), καθώς
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και το αφιέρωμα στην Ελληνική Ρετρό από την Ορχήστρα Φίλων Ελαφράς Μουσικής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε ένα νοσταλγικό ταξίδι με αξέχαστες
μελωδίες του Σουγιούλ, Γιαννίδη, Αττίκ κ.λπ.
Διαφορετικού ύφους το συγκρότημα SPASENIE με
ακούσματα ΡΟΚ. Το PLAY BACK όμως και η απουσία ζωντανής μουσικής «ενόχλησε» το φιλόμουσο
κοινό.
• Εκθέσεις με πολλά θέματα παρουσιάστηκαν στο
ίδιο 20ήμερο. «Έκθεση κούκλας απ’ όλο τον κόσμο»,
Έκθεση φωτογραφίας XII Μεραρχίας Ιστορικού και
αρχειακού υλικού, Έκθεση για την «Καππαδοκία του
Χθες και του Σήμερα», καθώς και «Σαρακατσαναίοι,
οι
Σταυραετοί
των
Αγράφων και η πορεία τους στον Ελλαδικό χώρο».
Ξεχωριστή η έκθεση
αγγειοπλαστικής και
ζωγραφικής από τους
μαθητές του Ε.Ε.Ε.Κ.
και της Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Τα πουλιά στο Δέλτα του
Έβρου».
• Με παράλληλες εκδηλώσεις και ο Αθλητισμός
συμμετείχε δυναμικά. Οργανώθηκαν προκριματικοί
αγώνες ενόργανης γυμναστικής, ποδηλατικοί γύροι,
εκδήλωση του “Ευ αγωνίζεσθαι’’ (για κοινωνική ευαισθησία στην εθελοντική αιμοδοσία), αγώνας MOTO
CROSS Β. Ελλάδος, “Δρόμος Υγείας’’ στον γύρο της

Μία ομάδα ARSIS σε δρώμενα στο δρόμο

πόλης, αλλά και σκυταλοδρομία “ΤΡΙΑΘΛΟΝ’’ για
άτομα ΑΜΕΑ, καθώς και Τουρνουά αγάπης και προσφοράς βετεράνων Πιγκ-Πογκ του “ΕΘΝΙΚΟΥ’’.
• Το Θέατρο “εκπροσωπήθηκε’’ από τη μοναδική
θεατρική παράσταση της Ομάδας Ερασιτεχνών Ελλήνων πολιτών της Κωνσταντινούπολης με τίτλο
«Θεατρική Απόπειρα».
Σεβόμενη τον περιορισμένο «χώρο» του περιοδικού προσπάθησα, όσο
είναι δυνατόν, να σας μεταφέρω εικόνες, ακούσματα και συναισθήματα
από το πραγματικά και ουσιαστικά πλούσιο φετεινό
πρόγραμμα των «Ελευθερίων 2012» που “αγκαλιάστηκε’’ από το κοινό της περιοχής, αν και ο καιρός
ήταν αρκετά ασταθής. Πολλές εκδηλώσεις μάλιστα
ματαιώθηκαν.
Και του χρόνου!

Aπό την εκδήλωση του συλλόγου Ποντίων “Αλέξιος Κομνηνός’’
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Τέσσερα σκίτσα του Γρηγόρη Γεωργίου
Tέσσερις μικρές ιστορίες

1

Διεθνής διαγωνισμός γελοιογραφίας στο Udine της
Ιταλίας με θέμα
“Spirito di vino”. Το
σκίτσο επελέγη ως
ένα από τα 20 καλύτερα σκίτσα του διαγωνισμού, εκτέθηκε
στην έκθεση του φεστιβάλ και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της έκθεσης.
Πρόσκληση και φιλοξενία τη βραδιά των
εγκαινίων (Σεπτέμβριος 2011)

2

Εγκαίνια του Μουσείου
Γελοιογραφίας
στην
Σμύρνη (Izmir Joy and Cartoon Museum), με θέμα της
έκθεσης των εγκαινίων
“Mediterranean joy”. To σκίτσο περιλαμβάνεται στο βιβλίο της έκθεσης και στις γελοιογραφίες του μουσείου. Ο
σκιτσογράφος τιμητικά θεωρείται το υπ’ αριθ. 21 μέλος
του Μουσείου.
Πρόσκληση και τριήμερη φιλοξενία μαζί με γελοιογράφους από όλο τον κόσμο (Ιανουάριος 2012)
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3

Διεθνής διαγωνισμός και
φεστιβάλ γελοιογραφίας
στην Άγκυρα από το Ίδρυμα
Γελοιογραφίας (Karikatur
Vakfi), αφιερωμένο στα παιδιά.
Το σκίτσο με τίτλο “Όλοι
έχουν δικαίωμα στο όνειρο”
εκτέθηκε στην έκθεση του
φεστιβάλ και συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο της έκθεσης.
Πρόσκληση, βράβευση και
πενθήμερη φιλοξενία μαζί
με γελοιογράφους από όλο
τον κόσμο (Απρίλιος 2012)

4

Διεθνής διαγωνισμός γελοιογραφίας στο Βερολίνο με
θέμα “Beware! Food!” (Προσοχή!
Φαγητό!).
Το σκίτσο -χωρίς λόγια- εκτίθεται
στην έκθεση του φεστιβάλ, που
συνεχίζεται ακόμα.
Έγγραφο από τη διεύθυνση του
διαγωνισμού (Ιούνιος 2012) ανακοινώνει την επιθυμία επισκέπτριας της έκθεσης να αγοράσει το
έργο και ζητά προς τούτο την έγκριση του γελοιογράφου.
Παρατήρηση 1: Μήπως λόγω του
θέματος πρόκειται για έκφραση
ενοχικών γερμανικών συναισθημάτων συμπαράστασης προς τους ταλαιπωρημένους Έλληνες;
Παρατήρηση 2: Η φιλότεχνος (φιλέσπλαχνος;) επισκέπτρια της έκθεσης του Βερολίνου αποκλείεται
να ονομάζεται Angela.
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AΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΤΟΥ ΙΘ΄ ΑΙΩΝΑ
Άγνωστες θεατρικές παραστάσεις σε Βάρνα και Αδριανούπολη
Εντόπιοι ηθοποιοί, κυρίως νέα παιδιά
Ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο
Οραματισμοί για δημοτικά θέατρα, από το 1874
Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Η άνθηση του θεάτρου στη Θράκη, κατά τη διάρκεια του ΙΘ΄ αιώνα, είναι μια από τις άγνωστες
εποποιίες του πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής, που την εποχή εκείνη, υπό ενιαία μορφή,
τελούσε υπό τον ζυγό των Οθωμανών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα στοιχεία που υπάρχουν
για το Θέατρο στη Θράκη αφορούν κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ σπανίζουν τα
στοιχεία για τα χρόνια του ΙΘ΄ αιώνα, που προηγήθηκαν. Αυτήν ακριβώς την εποχή επιχειρούμε
να διερευνήσουμε και να φωτίσουμε στην εργασία μας. Οι Θράκες των μεγάλων αστικών κέντρων χρησιμοποίησαν την τέχνη του Θεάτρου, για να διδάξουν στις νεώτερες γενιές την
ιστορία του Ελληνισμού, ανεβάζοντας ανάλογα έργα, αλλά και για να διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες των συμπατριωτών τους.
ΜΕΡΟΣ Α’

Α

πό τα στοιχεία που υπάρχουν κυρίως στον Τύπο
της εποχής εκείνης, προκύπτει ότι στη Θράκη,
το θέατρο είχε σημαντική θέση στην πολιτιστική αντίληψη των Ελλήνων και, σε πολλές περιπτώσεις, αυτό
το είδος της ψυχαγωγίας επηρέαζε και τους Οθωμανούς.
Η Βάρνα δείχνει και από άλλα στοιχεία πως είχε
κάνει προόδους στον τομέα του θεάτρου, αφού ανέβαζε
έργα του ευρωπαϊκού αλλά και του νεοελληνικού ρεπερτορίου της εποχής.
Στο «Νεολόγο» της Κωνσταντινούπολης δημοσιεύθηκε (4/3/1871, αρ. φύλλου 746) μια ανταπόκριση
από την οποία προκύπτει ότι η Βάρνα, το σημαντικό
αυτό λιμάνι του Ευξείνου Πόντου, πρέπει να είχε αποκτήσει θέατρο, από το 1860 τουλάχιστον. Οι νέοι της
πόλης συμμετείχαν εθελοντικά στο ανέβασμα των έργων και είχαν όλη την άλλη φροντίδα για τη λειτουργία
του. Τα έσοδα από τις παραστάσεις διέθεταν για να
ενισχυθούν τα σχολεία.
Είναι εκπληκτικός ο μεγάλος αριθμός των σημαντικών μάλιστα έργων που ανέβαζαν. Γράφει στην αξιοσημείωτη ανταπόκριση ο «Νεολόγος» ότι κατά την περίοδο εκείνη, είχαν διδαχθεί από σκηνής οι τραγωδίες
«Ο οδοιπόρος» του Π. Σούτσου, «Ο Όμασις ή Ιωσήφ
εν Αιγύπτω» του Λορμιάν και ο «Σαούλ» του Αλφιέρι
καθώς και οι κωμωδίες «Γάμος άνευ νύμφης» του
Αλεξ. Ρίζου Ραγκαβή, «Ο ακούσιος ιατρός» του Μολιέρου, «Δικηγορικά γελοία», «Κομψευόμενος υπηρέ* Ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης είναι δημοσιογράφος στη Βουλή

της», «Ο θηριώδης» και η κωμικοτραγωδία «Ο Μανιώδης».
Ως αίθουσα παραστάσεων, χρησιμοποιούσαν την αίθουσα τελετών του Παρθεναγωγείου, που φωτίζονταν
από πολυελαίους και λυχνίες. Στους τοίχους, ήταν
αναρτημένες εικόνες διάσημων Αρχαίων Ελλήνων.
Η ορχήστρα, που ήταν χωρισμένη από το κοινό με
ένα κιγκλίδωμα, έπαιζε στα διαλείμματα ευρωπαϊκή
μουσική.
Στην αίθουσα αυτή που είχε κιονοστοιχίες, εκτός
από τα υποχρεωτικά εμβλήματα του Σουλτάνου υπήρχαν και ανάγλυφες παραστάσεις του Αγίου Όρους, των
ανακτόρων των Φαραώ και του βιβλικού στρατοπέδου
του Ισραήλ.
Οι φιλοπρόοδοι κάτοικοι της Βάρνας, θέλησαν να
μεταδώσουν τη θεατρική παιδεία και στους Οθωμανούς,
αρχίζοντας από τα σχολεία, αλλά συνάντησαν πεισματική άρνηση.
Γράφει συγκεκριμένα ο άγνωστος ανταποκριτής:
«Τελευταίαν δεν δύναμαι να παρέλθω εν σιγή και πρότασιν τινά της εφορίας των ημετέρων σχολείων προς τους
εν τέλει της διοικήσεως όπως ευμενώς αποδεχθώσι ούτοι
παράστασιν τινά προς όφελος των Οθωμανικών σχολείων
του δήμου. Αλλ’ η ευγενής εκείνη προσφορά, εν πνεύματι
συμπατριωτισμού και αδελφότητος προταθείσα, εντελώς
απερρίφθη».
Η Βάρνα αποδείχθηκε πρωτοπόρα και ριζοσπαστική.
Στη Βάρνα κατά τις αρχές Φεβρουαρίου 1874, όπως
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Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ότι όσοι στα χρόνια
εκείνα ασχολήθηκαν με το Θέατρο στη Θράκη, είχαν
συναίσθηση της πολλαπλής ψυχαγωγικής και επιμορφωτικής χρησιμότητας αυτής της μορφής της Τέχνης. Συναίσθηση, που μας οδηγεί ευθέως σε πρακτικές και αντιλήψεις της εποχής μας, με τα ποικίλα
Δημοτικά περιφερειακά θέατρα, γνωστά με την συντομογραφία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ!
Για την μεγάλη άνθηση του θεάτρου στη Θράκη
του ΙΘ΄ αιώνα και την αντίληψη για την ωφελιμότητά
του, αντί άλλου σχολίου, θα παραθέσω από τον «Νεολόγο» της Κωνσταντινούπολης της 11 Μαΐου 1874,
την ακόλουθη παράγραφο, ανταπόκρισης από τη
Βάρνα.
«Εάν αι των κεντρικωτέρων πόλεων αι δημαρχίαι
αφήνοντο ελεύθεραι να κτίσωσιν εν εκάστη εξ αυτών
ανά έν θεατρίδιον, ο λαός εντός ολιγίστων ετών θα
εμορφούτο εις ήθη και φρονήματα κοινωνικότατα, ών
ατυχώς στερείται εν πολλοίς ήδη. Παρετηρήθη ότι βαθείαν προξενώσιν αίσθησιν τα έμπρακτα ταύτα διδάγματα εις τους συνοίκους ημών Οθωμανούς.»
Δηλαδή, όσα σήμερα ονομάζονται Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και χρησιμοποιούνται για την
άσκηση πολιτιστικής πολιτικής και για την παροχή
ψυχαγωγίας στο λαό, υπάρχουν ως σύλληψη και
όραμα στις λίγες λέξεις της ανταπόκρισης αυτής, από
την πατρίδα του Κώστα Βάρναλη και μάλιστα από
το 1874, πριν καν γεννηθεί ο μεγάλος ποιητής μας.

γράφει ο «Νεολόγος» (11/2 1874), στη μεγάλη αίθουσα του Παρθεναγωγείου δόθηκε παράσταση, στην
οποία επαναλήφθηκε η τριλογία του Ι.Μ. Ραπτάρχη
«Άγγελος Τύραννος» και η μονόπρακτη κωμωδία «Η
Κόρη του Παντοπώλου» του Α. Σ. Βλάχου. Οι εισπράξεις διατέθηκαν, όπως συνέβαινε πάντα, υπέρ των εκπαιδευτηρίων της πόλης. Στην ίδια πόλη, λίγες μέρες
αργότερα, διδάχθηκαν από σκηνής μέσα σε ένα επταήμερο, το δράμα «Η κόρη του Ραβίνου» και η κωμωδία
«Φιάκας». Τις παρακολούθησαν περίπου 300 άτομα.
Στην παράσταση μετείχαν οι Ασπρώτης Γεώργιος, Βάλσαμος Νικόλαος, Σεπρικός Λεονάρδος, Τουρλόπουλος
Περικλής, Προδρόμου Αλέξανδρος, Γουναρόπουλος
Ν., Ποιμενίδης Α., Ξάνθης Δ., Κωνσταντινίδης Γ. Κ.
Αϊβάζογλους Π.Θ.
Το Μάιο της ίδιας χρονιάς και επί δύο εβδομάδες
δίνονταν στη Βάρνα οθωμανικές δραματικές παραστάσεις με ηθοποιούς Αρμένιους, Αρμένισσες και μερικούς
Τούρκους. Μεταξύ άλλων έπαιζαν και την εξάπρακτη
τουρκική τραγωδία «Λεϊλά και Μετζνούν».
Στη Βάρνα, επίσης, τέλη Ιανουαρίου του 1875, παίχθηκαν τα προαναφερθέντα έργα «Βελισάριος» και «Η
Κόρη του Παντοπώλου» από νέους της πόλης.
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Οι νέοι της Βάρνας όμως, που μετείχαν στον τοπικό
θίασο βρήκαν το μπελά τους, όταν η εφημερίδα
«Θράκη» της Κωνσταντινούπολης (αριθ. φύλλου 399),
τους κατηγόρησε, ότι σφετερίσθηκαν χρήματα των παραστάσεων, που προορίζονταν για την ενίσχυση των
σχολείων. Οι θιγόμενοι αντέδρασαν με επιστολή τους,
που δημοσιεύεται στο «Νεολόγο» στις 11 Μαρτίου
1875, τονίζοντας: «Το τοιούτον ουδέν άλλον ή αποκύημα
αριδήλου εθελοκακίας και διαβολής, διαψεύδοντες άρδην,
αποκαλούμεν τον τοιαύτα γράφοντα διαστροφέα της αλήθειας».
Την επιστολή υπέγραφαν οι Σεπρικός Λεονάρδος,
Τουρλόπουλος Περικλής, Βάλσαμος Ν., Κράχτογλους
Κ., Τσελεμπάκης Ε.Δ., Τουρλόπουλος Ζαφ., Αϊβάζογλους Δ. Ιατρός, Γουναρόπουλος Ρ.Ν.
Παραστάσεις στην Αδριανούπολη
Το Δεκέμβριο του 1872 ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος της Αδριανούπολης, οργάνωσε θεατρική παράσταση με το γνωστό θίασο του Ι. Βασιλειάδη και στην
πρώτη παράσταση που δόθηκε, προσκλήθηκε ο γενικός
διοικητής της πόλης Μουχλίς Πασάς και ο πρόξενος
της Αυστροουγγαρίας Κομερλόχερ. Στην παράσταση
«επαιάνιζεν θίασος γερμανίδων μουσικών».
Την ίδια χρονιά, είχε συσταθεί στην Αδριανούπολη
η Φιλόμουσος Αδελφότης «Αγάπη» για την ενίσχυση
των σχολείων. Τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς
σχημάτισε, όπως πρόβλεπε και το καταστατικό της, θεατρική ομάδα, με σκοπό να ενισχύει και το ταμείο της,

Tο κτήριο του δραστήριου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
Αδριανούπολης με νεοκλασσική αρχιτεκτονική διακόσμηση.
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δουλος Διαμαντίδης, Κωστάκης Βασιλείου.
Στα μέσα του Φεβρουαρίου 1875 οι νέοι της
Αδριανούπολης ανέβασαν στην αίθουσα της Φιλομούσου Αδελφότητας θεατρική παράσταση με
το έργο «Ο Μανιώδης» που την παρακολούθησε
πολύς κόσμος. Αυτή η συρροή κόσμου έκανε
τους παράγοντες της πόλης να αρχίσουν να σκέπτονται να χτίσουν αίθουσα θεάτρου.
Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς οι νέοι της
πόλης που είχαν ασχοληθεί με το θέατρο, δοκίμασαν μια απογοήτευση. Είχε σημειωθεί ένα σημαντικό έλλειμμα στο ταμείο των σχολείων της
Αδριανούπολης και όταν προσφέρθηκαν να δώσουν χρηματική ενίσχυση 60 λιρών από θεατριΠαράσταση αρχαίου δράματος από μαθητές του Γυμνασίου Αδριανού- κές παραστάσεις στην Φιλεκπαιδευτική Αδελπολης πριν το 1917. Τους γυναικείους ρόλους υποδύονταν μαθητές
φότητα της Αδριανούπολης ο μητροπολίτης δε
(Αρχείο Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπολιτών Θεσ/νίκης)
δέχτηκε την προσφορά, γιατί όπως έλεγε κατά
τον «Νεολόγο» δεν αναγνώριζε συλλόγους,
από τις παραστάσεις. Στις 13 Ιανουαρίου 1873 μάλιστα,
αδελφότητες
κλπ.
έπαιξαν και το δράμα «Βελισάριος» του Δ. Μισιτζή σε
Στις 4 Φεβρουαρίου 1876 δημοσιεύεται στο «Νεοπέντε πράξεις και την μονόπρακτη κωμωδία «Ο Τζαρλόγο»
η είδηση, ότι «εν Αδριανουπόλει το ελληνικό
λατάνος». «Η πρόθυμος συρροή των πατριωτών ημών εξ
θέατρον
δίδει ελληνικάς παραστάσεις εις άς προς τοις
αμφοτέρων των φύλων υπήρξε λίαν μεγάλη και τολμώ
λοιποίς
παρευρίσκονται
οι πρόξενοι των δυνάμεων
ειπείν πρωτοφανής» έγραψε ο χρονογράφος της επομετά των κυριών αυτών και των εκεί παροίκων Ευχής.
ρωπαίων».
Στην Αδριανούπολη, το Δεκέμβριο του 1873, το ΔιΤο ειδησάριο αυτό, δεν διασώζει ούτε τα έργα που
οικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας «Πρόοδος» προπαίχθηκαν
ούτε τα ονόματα των ηθοποιών. Διασώζει
χώρησε στη δημιουργία θεατρικής ομάδας με νέους
όμως το θεατρόφιλο πνεύμα αυτής της πόλης, που πατης πόλης. «Απήρτισε κατ’ αυτάς εκ νέων ευφυών και
ρουσίαζε γενικότερα μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη.
ικανών θίασον, παρασκευάσαν συγχρόνως και σκηνήν
Οι Θρακιώτες γενικά γλεντούσαν. Η νέα μορφή
αρκούντως ωραίαν, εν τη ευρυχώρω αιθούση της αλόμως
της διασκέδασης, η ευρωπαϊκή είχε αρχίσει να
ληλοδιδακτικής σχολής. Αι παραστάσεις ήρξαντο από
κάνει την εμφάνισή της και στη Θράκη ιδίως στα μετης γνωστής κωμωδίας «Βαβυλωνία».
γάλα αστικά κέντρα. Ο σιδηρόδρομος εκτός από την
Ευτυχώς στο «Νεολόγο» της Κωνσταντινούπολης
ανάπτυξη έφερνε και νέες συνήθειες.
έχουν διασωθεί τα ονόματα των πρώτων εκείνων νεαΤο Φεβρουάριο του 1875, προφανώς λόγω της Απορών ηθοποιών. Ήταν οι Στέφανος Π. Τζιριτίδης και ο
κριάς, οι υπάλληλοι των σιδηροδρόμων έδωσαν μεαδελφός του Αθανάσιος, Ιάκωβος Δ. Βασίδης, Χ. Ανγάλο χορό μεταμφιεσμένων στην Αδριανούπολη. Ο
τώνιος Κωνσταντίνου, Αβράμιος Δημητρίου, Γεώργιος
Τύπος της εποχής επισημαίνει ότι πήραν μέρος σχετικά
Ζελίδης, Ιωάννης Γεωργιάδης, Σταύρος Ιωάννου, Γρηλίγοι Αδριανουπολίτες.
γόριος Θεοδωρίδης, Αθανάσιος Αγγελίδης, ΧριστόΛίγες μέρες μετά οι υπόλοιποι παρεπιδημούντες Ευρωπαίοι έδωσαν και αυτοί το δικό τους χορό.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Δημ. Μανάκα «Ιστορία της Παιδείας του Διδυμοτείχου
και περιχώρων (1778-1953) Έκδοση Θρακικού Κέντρου
1959.
2. Μιχ. Πατέλη «Σουφλίου Εγκώμιον» Έκδοση
ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ. Ξάνθη Απρίλιος 2000
3 «Παλιγγενεσία» Αθηνών 25 Ιουλίου 1866
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ «Επτά Ημέρες» 7 Σεπτεμβρίου 2003.
5. «Νέα Εφημερίδα» 9-3-1889.
6. «Παλιγγενεσία» Αθηνών, 25 Ιανουαρίου 1873

Σχολική θεατρική παράσταση της τραγωδίας «Ηλέκτρα», 20.5.1908
(Αρχείο Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπολιτών Θεσ/νίκης)

Οι φωτογραφίες του κειμένο προέρχονται από το βιβλίο
του Χρήστου Ζαφείρη «Μνήμης οδοιπορία - Ανατολική
Θράκη», εκδόσεις “επικεντρο’’.

29

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Αττίκ και η Αλεξανδρούπολη
Eπιμέλεια: Πασχάλης Χριστοδούλου
«Έκλαψα για να γράψω, έγραψα για να τραγουδήσω, και τραγούδησα για να ζήσω»,
έλεγε ο Αττίκ. Και ένα μέρος από τη ζωή του, που σ’ αυτή τη φράση αποδεικνύεται περίτρανα,
είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν
και πολλές άλλες παραστάσεις στην επαρχία και, μεταξύ αυτών, μία στην Αλεξανδρούπολη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα την παράσταση
έχουν παρακολουθήσει πάνω από 60.000 θεατές.

Ο

Tο καλοκαίρι του 1940, όταν ο γράφων ήταν 5 με 6

ετών, ήλθε ο Αττίκ με τους συνεργάτες του της «Μάντρας»
στην Αλεξανδρούπολη και έπαιξαν στο μικρό θεατράκι
του Δημοτικού Κήπου. Οι γονείς μου με πήραν μαζί τους
και έτσι για πρώτη φορά είχα την ευτυχία να τον δω και
να τον ακούσω από κοντά σε ζωντανή παράσταση.
Θυμάμαι ότι η μητέρα μου αγαπούσε τα τραγούδια του
Αττίκ και μας τα τραγουδούσε σαν νανούρισμα για να
μας αποκοιμίσει όταν ήμασταν μικρότερα η αδελφή μου
κι εγώ. Τώρα, 70 χρόνια και... μετά, έρχεται στην
Αλεξανδρούπολη το συγκρότημα που έπαιξε στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία την παράσταση
«Αναζητώντας τον Αττίκ», στα πλαίσια περιοδείας του
καλοκαιριού 2012.

συμπατριώτης μας Γιάννης Ξανθούλης έγραψε τον
ύμνο της «Μάντρας» πάνω σε σκοπό από το «Φαληράκι»
του Αττίκ και συνέθεσε τα στιχουργικά ιντερμέδια.
Οι δηλώσεις του Λάμπρου Λιάβα, ο οποίος έκανε τη
μουσική έρευνα και έγραψε τα κείμενα, ήταν μια πρόγευση
για το τι θα ακολουθούσε. Ο μουσικολόγος έκανε
πραγματικά μια αξιόλογη δουλειά, εργάστηκε σε βάθος
και κατάφερε να μας μεταφέρει την εποχή στην οποία
έζησε ο Αττίκ, εστιάζοντας περισσότερο στη «Μάντρα»,
το χώρο που έφτιαξε και στον οποίο ανέβαζε τις
πρωτοποριακές παραστάσεις του. Οι πρώτες ύλες ήταν
καλές. Το «ζύμωμα» ήρθε με τους ηθοποιούς, αλλά και
τους χορευτές που κατάφεραν να δέσουν την παράσταση
και να κάνουν μικρούς και μεγάλους να τραγουδούν
κομμάτια όπως το «Μαραμένα τα γιούλια» (1935) και το
«Παπαρούνα» (1936).
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ανέλαβε να μας εισαγάγει στα χρόνια της νεότητας του Αττίκ, στην ανεμελιά της
ζωής στην Αθήνα, στα χρόνια των σπουδών, στα πρώτα
σκιρτήματα του έρωτα... Και ο Άκης Σακελλαρίου πήρε
τη σκυτάλη για τα επόμενα χρόνια, την εποχή της
«Μάντρας», της ωρίμανσης και των τελευταίων βημάτων
του δημιουργού. Η Ευαγγελία Μουμούρη έδειξε για ακόμη
μια φορά πόσο καλή ηθοποιός είναι. Η Θεσσαλονικά Σία
Κοσκινά και η εκ Πάτρας ορμώμενη Νίνα Λοτσάρη
μάγεψαν το κοινό με τη φωνή τους, αλλά αυτή που
έκλεψε κυριολεκτικά τις εντυπώσεις ήταν η επίσης
Θεσσαλονικιά Ζωζώ Σαπουντζάκη. Άκρως επικοινωνιακή,
με μπρίο και νάζι, κατέβηκε διαδρόμους χαιρέτισε τον
κόσμο, κάθισε δίπλα του. Η σκηνή καταργήθηκε, όπως
πρόσταζε και η «Μάντρα» του Αττίκ, οι αποστάσεις
εκμηδενίστηκαν και το κέφι, η νοσταλγία, αλλά και η
συγκίνηση έφτασαν στο ζενίθ!

Ο Κλέων Τριανταφύλλου ως καλλιτέχνης υπήρξε μια
ξεχωριστή φυσιογνωμία. Ίσως δε διεκδίκησε ποτέ το
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Oι «χθεσινοί» ερμηνευτές...

βαρύγδουπο τίτλο του «μουσουργού», υπήρξε όμως
χωρίς αμφιβολία ένας εξαίρετος τροβαδούρος, ένας
γνήσιος «τραγουδοποιός». Τα τραγούδια του είναι
ανθρώπινες καθημερινές ιστορίες με αρχή, μέση, τέλος,
τα περισσότερα εμπνευσμένα από προσωπικές του
εμπειρίες.
Τα τραγούδια του Αττίκ, άμεσα και βιωματικά,
αποπνέοντας λεπτό ρομαντισμό κι ευγενική μελαγχολία,
εισήγαγαν ένα καινούργιο ύφος και ήθος στο ρεπερτόριο
της εποχής εγκαινιάζοντας έναν πρωτόφαντο τρόπο
καλλιτεχνικής έκφρασης και επικοινωνίας για την ελληνική
πραγματικότητα. Σε μια μουσική ζωή όπου κυριαρχούσαν
από το ένα μέρος οι καντάδες, τα επιθεωρησιακά ταγκό
και οι οπερέτες κι από το άλλο τα τραγούδια των

προσφύγων και τα ρεμπέτικα της πειραιώτικης
σχολής, ο Αττίκ έφερε έναν νέο «αέρα στα
μουσικά πράγματα» ελκύοντας κοινό από όλα
τα κοινωνικά στρώματα.
***
Πολλές φορές διερωτώμαι γιατί η αστική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, κατά τα χρόνια του
μεσοπολέμου αλλά και τα πρώτα χρόνια μετά τον
πόλεμο είχε μια ξεχωριστή αγάπη για τον Αττίκ
και αυτό το είδος της μουσικής.
Απόδειξη το «Αφιέρωμα στην Ελληνική Ρετρό
Μουσική με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής
Δήμου Αλεξανδρούπολης (Αττίκ, Σουγιούλ, Γιαννίδης, Σακελάριος)», που παρουσιάστηκε την
Κυριακή 20 Μαΐου 2012, στο κατάμεστο Δημοτικό
Θέατρο της πόλης, στα πλαίσια των Ελευθερίων.
Μία δεκαμελής ορχήστρα (πιάνο, ντέφι, μπάσο,
ακορντεόν, μπουζούκι, σαξόφωνο, κλαρινέτο,

Ορχήστρα Φίλων Ελαφράς Μουσικής Δήμου
Αλεξανδρούπολης. Τραγουδούν οι Καίτη Μακρή,
Γιώργος Τουφεξής και Ανδριάνα Γκουργκούνη.

κιθάρα και άλλα), τρεις τραγουδιστές (η Καίτη Μακρή,
υπάλληλος του Δήμου Αλεξ/πολης, ο Γιώργος Τουφεξής,
οφθαλμίατρος, η Αντριάννα Γκουργκούνη τραγουδίστρια)
μας ξενάγησαν σε ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι με
αξέχαστες μελωδίες που γράφτηκαν πριν πολλές δεκαετίες
και μας ταξίδεψαν σε μια τελείως άλλη εποχή, “λες και
ήταν χθες”. Το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε ήταν η πασίγνωστη “παπαρούνα” του Αττίκ.
Ένα ζευγάρι χορευτών, ζευγάρι και στη ζωή, χόρεψαν
δύο υπέροχα tango με καταπληκτικό μπρίο. Το ένα tango
ήταν το τραγούδι του Αττίκ “Μαραμένα τα γιούλια κι οι
βιόλες”.
***

Oι σημερινοί ερμηνευτές...

Πηγές:
1. Προσωπικές αναμνήσεις.
2. «Αναζητώντας τον Αττίκ», κείμενο και φωτογραφίες από το
επεξηγηματικό της παράστασης.
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σ τ ή λ η β ιβ λ ίω ν
Μ. ΗΑΚAN GURUNEY

Φωτογραφίες της Τενέδου
(BOZCADA FOTOGRAFLARI)
Εξαιρετική τουρκική έκδοση 2009 του Κέντρου Ερευνών της
ιστορίας της Τενέδου. Περιλαμβάνει θαυμάσιες φωτογραφίες και
περιγραφές των σημαντικότερων σημείων της Τενέδου με ιστορική
και αρχαιολογική αξία, όπως το κάστρο, ο λιμενοβραχίονας, το κτήριο του μουσείου, οι ανεμόμυλοι, ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Τουρκικό νεκροταφείο, τα σκάφη και το τζαμί.
Ο εμπνευστής και
συγχρόνως ο συντελεστής της έκδοσης
του βιβλίου ΑΡΑ
ΓΚΙΟΥΛΕΡ ΜΠΕΓΙΟΓΛΟΥ γράφει για την
Τένεδο και το έργο
του: «Πάνε πολλά
χρόνια από τότε που
ένα καραβάκι μας παρέλαβε από την αποβάρθρα Οντουλούκ και μας μετέφερε στην Τένεδο. Ήμασταν τρεις δημοσιογράφοι. Ο Φικρέτ ΑΝΤΙΛ, ο
Χιουσαμεντίν ΜΠΟΖΟΚ και εγώ. Και οι τρεις μας πηγαίναμε για
πρώτη φορά στην Τένεδο. Δε θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, αλλά
θα ήταν γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Μια μέρα με πλησίασε
κάποιος, που ακόμα και τώρα αγνοώ πώς με βρήκε. Τον έλεγαν
Χακάν ΓΚΙΟΥΡΟΥΝΕΪ. “Ζω στην Τένεδο και θέλω να φτιάξω εκεί ένα
μουσείο”, μου είπε και μου ζήτησε τις φωτογραφίες που είχα βγάλει.
Όχι μόνο του τις έδωσα, αλλά του διηγήθηκα και ό,τι ήξερα σχετικά
με το νησί. “Είναι όμορφο και χρήσιμο αυτό που κάνεις, συνέχισέ
το”, του είπα.
«...Τώρα βλέπω πως συνέχισε ακούραστος, νικώντας όλες τις
δυσκολίες και τελικά δικαιώθηκε. Μου ζήτησε να γράψω δυο λόγια
για τον κατάλογο των φωτογραφιών της Τενέδου και ιδού, αυτό
κάνω τώρα. Ποιος ξέρει τι να έβλεπα άραγε αν ήμουν τώρα εκεί.
Σίγουρα θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Θυμάμαι τα κρασιά
“Τάκης”. Εκείνα τα πελώρια βαρέλια τους. Θυμάμαι ακόμα το πόσο
κρύωνα τα ξημερώματα στο υγρό δωμάτιο που έμενα, θυμάμαι τα
πλακόστρωτα σοκάκια, τις Ρωμιές γιαγιάδες που έπλεκαν στα κατώφλια των σπιτιών τους.
Είμαι σίγουρος πως αν πάω κάποια στιγμή στην Τένεδο και περπατήσω στα δρομάκια της ή στρίψω σε κανένα στενό της, θα πεταχτεί
μπροστά μου ο Τάκης. Ίσως με πάει στην αποθήκη με τα πελώρια
βαρέλια όπου φύλαγε τα κρασιά του. Μπορεί ακόμα και να με κεράσει ένα ποτηράκι από το “Οίνος Τενέδου Τάκης”. Πιστέψτε με, πως
θα μυρίσω, όπως ακριβώς θα έκανε και ο Τάκης, το κρασί εκείνο
και θα το πιω με όλη μου την ψυχή...», γράφει ο Αρά Γκιουλέρ στον
πρόλογο της έκδοσης.
Τα κείμενα του λευκώματος και οι λεζάντες των φωτογραφιών

Επιμέλεια: Κράτης Ποιμενίδης

είναι σε τρεις γλώσσες: Τουρκικά, Αγγλικά και Ελληνικά. Δεν γίνεται
καμιά αναφορά στην Ελληνική ιστορία του νησιού, εκτός βέβαια από
τις λεζάντες που αναγκαστικά αναφέρονται σε Ελληνικά μνημεία,
εκκλησίες, δρόμους, γειτονιές, οικογένειες κ.ά.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα η σχέση Τενέδου και Α’ Παγκοσμίου πολέμου.
Με χορηγία του Bores συνεστήθη η εταιρεία Αιολικής Ενέργειας
που έχει ιδρύσει το πρώτο αιολικό πάρκο της Τουρκίας. Το λεύκωμα
χωρίζεται σε επί μέρους ενότητες με γενικούς τίτλους τις εξής χρονολογίες: 1900, 1909, 1915, 1955.

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΟΥΔΗ

Αγγίγματα (Feelings)
Eκδόσεις Kriton Buba
Το ότι είναι δυνατόν ένα συγγραφικό εγχείρημα, αποτελούμενο
από δεκατέσσερα μεστά χρονογραφήματα, δεκατέσσερις ιστορίες
να συνθέσει ένα πολύτιμο και ευκολοδιάβαστο βιβλίο, καταφαίνεται
περίτρανα στο έργο της εξ Έβρου συγγραφέως Μαρίας Τουλούδη
με τον τίτλο “ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ’’. Το διάβασμα αυτών των διηγημάτων καθηλώνει από την πρώτη στιγμή τον αναγνώστη γιατί παρουσιάζει
μια σύνθεση υψηλής ποιότητας λογοτεχνίας, ανάμικτη με κοινωνικά
και φιλοσοφικά ψήγματα.
Όλο το σκεπτικό και το κίνητρο της συγγραφέως για τη δημιουργία του βιβλίο εκτίθεται στον λυρικό πρόλογό της.
«Είναι στιγμές που έρχεται το
άγγιγμα μιας λέξης και φέρνει
εκείνη την αναστάτωση που σου
επιτρέπει να υφάνεις κλωστές,
κουρέλια, νήματα, μετάξια και
μπαμπάκια, κομμάτια και εικόνες,
σκέψεις που κουβαλάς καθώς
πορεύεσαι στο χρόνο. Νομίζεις ότι
τα αφήνεις ή τα προσπερνάς. Νομίζεις ότι υπάκουσαν τη λογική
και εξαφανίστηκαν. Νομίζεις ότι
ξεχάστηκαν στο γύρισμα του χρόνου. Νομίζεις ότι είσαι ολοκαίνουργιος, ανέγγιχτος και αχάρακτος. Νομίζεις. Το πρώτο θρόισμα της
λέξης, σαν τον αέρα που σηκώνει τα κιτρινισμένα φύλλα, ανασύρει
τις ψευδαισθήσεις, θυμίζει την ομορφιά, ελευθερώνει τις επιθυμίες,
φέρνει αγανάκτηση, κουβαλάει ενοχές, βιώνει πόνο, εν τέλει φτιάχνει μικρές ιστορίες, στέλνει σε άλλους αγγίγματα».
Το παρόν είναι το πρώτο βιβλίο της Μαρίας Τολούδη στη μητρική
της γλώσσα, τα Ελληνικά. Στην παρούσα έκδοση υπάρχει η μετάφραση των κειμένων στην Αγγλική γλώσσα με την επίβλεψη και
συνεπικουρία της συγγραφέως.
Τα 14 αφηγήματα συνδέονται με 14 καλλιτεχνικές φωτογραφίες,
φύλλα με δροσοσταλίδες.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ

Η Φωνή του Πρώτου

EΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Επιμέλεια: Γρηγόρης Γεωργίου

Δ

ώδεκα σελίδες με δραστηριότητες, πολιτιστικές και αθλητικές, δώδεκα σελίδες με συνεντεύξεις και δώδεκα σελίδες με περιεχόμενο την εικόνα του “εκδότη’’ συναποτελούν
την ύλη ενός περιοδικού.
Όχι, δεν είναι περιοδικό life style, ούτε σοβαρότερο αθηναϊκό περιοδικό ποικίλης ύλης. Είναι το ετήσιο περιοδικό
“Η Φωνή του Πρώτου’’, έκδοση
ενός Γυμνασίου της Περιφέρειας, του 1ου Γυμνασίου της
ιδιαίτερης πατρίδας μας, της
Αλεξανδρούπολης.
Εντυπωσιακό σε εμφάνιση, με έγχρωμες σελίδες,
καλή αισθητική εικόνα και
“προκλητικό’’ περιεχόμενο.
Πρώτη σκέψη του αναγνώστη: τι μπορεί να επιτύχουν φωτισμένοι και
εργατικοί δάσκαλοι, οδηγώντας σωστά και με
μέθοδο τους μαθητές
τους!
Δεύτερη σκέψη: τι
μπορούν να επιτύχουν οι μαθητές,
έξω από τις συνήθεις μαθητικές τους υποχρεώσεις,
αξιοποιώντας ποικίλες άλλες δεξιότητες και τον εκτός μαθημάτων χρόνο τους, εμπνεόμενοι από το πάθος των δασκάλων
τους.
Το αποτέλεσμα καταγράφεται στο περιοδικό αυτό.
Ο Διευθυντής του σχολείου Ιωάνης Χατζησταυρακίδης, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στο εισαγωγικό σημείωμα: «Γιατί ένα
σχολικό περιοδικό; Είναι χρήσιμη αυτή η ενασχόληση για τους
μαθητές; Νομίζουμε, ως εκπαιδευτική κοινότητα, πως ναι. Το

διαπιστώσαμε βλέποντας τα παιδιά να
συνδιαλέγονται, να μοιράζονται τις ιδέες
τους, να συναποφασίζουν, να επιχειρηματολογούν, να αναπτύσσουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες μέσα από
εκδηλώσεις αγάπης, συνέργεια και θαυμαστή ικανότητα επικοινωνίας».
Γιορτές με ιδιαίτερο χρώμα, διαλέξεις
από διακεκριμένους ειδικούς ομιλητές,
ιστορικούς, αρχαιολόγους, φυσικούς,
επισκέψεις στα μουσεία της πόλης, θεατρική παιδεία, διαγωνισμοί ζωγραφικής,
παιδαγωγικές εκδρομές και πολλές
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται συνοπτικά με ανάλογο φωτογραφικό υλικό. Και επιπλέον, 91
αριστούχους έχει να παρουσιάσει το σχολείο!
Ξεχωρίσαμε μερικές συνεντεύξεις: από τον Δήμαρχο της
Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκη, εκτενέστατη και με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο, από τη διάσημη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, από τον αρχαιολόγο Τριαντάφυλλο Διαμαντή, από την
ιστορικό και συγγραφέα Μαριάννα Κορομηλά, από τον Ηλία
Φωτιάδη, την οποία και αναδημοσιεύουμε και φυσικά, για να
παινέψουμε το σπίτι μας, από την επιμελήτρια του περιοδικού
μας Αλεξάνδρα Μποτονάκη.
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες Φωτεινή Τοζακίδου και Ολυμπία
Πατρονοπούλου, ως και οι μαθητές του Β4, Τζιμοτούδη Ελένη,
Μαρτίνης Μιχάλης, Τσαπάνης Χρήστος, Τσομπανούδη Αποστολία, Σιταρίδης Γιώργος, Χατζημιχαηλίδης Αθανάσιος, Στογιαννίδου Δήμητρα τίμησαν τα 10 χρόνια έκδοσης του περιοδικού
μας με τη συνέντευξη αυτή. Τους ευχαριστούμε πολύ.
Συγχαρητήρια θερμά στους εμπνευσμένους καθηγητές του
σχολείου και σε όλους τους μαθητές.
O Δήμαρχος της πόλης Δ. Λαμπάκης, οι υπεύθυνες καθηγήτριες
Τοζακίδου Φ. και Πατρονοπούλου Ο. ανάμεσα σε μαθητές από την
συντακτική και συγγραφική ομάδα, την οποία αποτελούν οι:
Γ1: Αραμπατζή Π., Βουκουρεσλή Μ., Γεωργίου Δ., Γκαλδανίδης Ε.,
Ελμαΐδης Ε., Γκοτζαμάνη Δ., Δερμεντζής Π., Καραγιάννης Χ. και Κεραμάρη Δ.
Γ2: Καραϊσκάκη Α., Μακρή Α., Μαροπούλου Χ., Μητσόπουλος Ιω.,
Μιρτσιάν Λ., Μοναστηριώτου-Διαμαντίδου Α., Κεπεσίδου Μ., Λαζίδου Α., Λεμονίδης Ι., Καλύμνιος Α. και Θεοδωρίδης Θ.
Β4: Τσιμοτούδη Ε., Μαρτίνης Μ., Τσαπάνης Χ., Τσομπανούδη Α., Σιταρίδης Γ., Χατζημιχαηλίδης Α., Στογιανίδου Δ. και Στογιαννάρη Ιω.
Γ3: Παπαποστόλου Ι., Πετκίδης Α., Ποτουρίδης Κ., Σταυράκη Δ.,
Ρασήμ Μπουσέ, Τερσένωφ Γ. και Τσιμοτούδης Δ.
Γ4: Τσακαλίδου Ε., Τσιτσώνας Ν., Χαριτίδης Β., Χαριτούδη Χ., Χατζηπαύλου Ε., Χρυσοβέργη Ε., Χατζηαγγελίδου Α-Χ. και Δεληγεωργάκη Μ.
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Kουβεντιάζουμε με τον κ. Ηλία Φωτιάδη,
ιδιοκτήτη του τελευταίου κινηματογράφου
της πόλης μας “ΗΛΥΣΙΑ’’
Πόσα χρόνια λειτουργεί αυτός ο κινηματογράφος;
Ο κινηματογράφος “Ηλύσια’’ λειτουργεί 54 χρόνια, δηλαδή από
το 1954 και έχει γίνει ανακαίνιση το 1967.
Τι σημαίνει για σας αυτός ο χώρος;
Είναι για μένα όλη μου η ζωή, η αγάπη μου. Το σινεμά για μένα
είναι μαγεία.
Ποια ταινία έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια;
Η πρώτη ήταν ο «Τιτανικός» το 1998 με 11.003 εισιτήρια, η δεύτερη ήταν η «Πολίτικη Κουζίνα» το 2003 με 7.000 εισιτήρια.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας (Internet, CD, DVD) μειώθηκε η
προσέλευση του κοινού;
Φυσικά και μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Παλιότερα ο αριθμός των
ανθρώπων που ερχόντουσαν στο σινεμά ήταν περισσότερος.
Με ποιους τρόπους προσπαθείτε να προσελκύσετε το κοινό;
Με διάφορους τρόπους, όπως: καλές ταινίες αλλά κυρίως καλές
τιμές.

Ποια η αγαπημένη σας ταινία και
ποιος ο αγαπημένος σας ηθοποιός;
Το «πράσινο μήλο» και η «Πολίτικη κουζίνα», αγαπημένος ηθοποιός ο Κωσταντάρας.
Πιστεύετε πως θα μπορούσε η τοπική κοινωνία αλλά και οι εκλεγμένοι άρχοντες να προβούν σε ενέργειες που θα βοηθούσαν στη
συντήρηση του τελευταίου κινηματογράφου της πόλης μας;
Πιστεύω πως όλοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

Από τους μαθητές: Χατζημιχαηλίδης Θανάσης, Τσαπάνης Χρήστος, Σιταρίδης Γιώργος.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΘΕΣ

Εμπειρίες και αναμνήσεις
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
Από τα κλισέ των εικόνων της Αλεξανδρούπολης που έχω στη μνήμη μου, μου έλειπε ένα.
Η έλλειψη αναπληρώθηκε με μια βόλτα με το αυτοκίνητο της εξαδέλφης μου στην Ιάνα,
το παλιό Γενίκιοϊ, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες Καππαδόκες,
μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1924.

Σ

ήμερα το χωριό είναι εγκαταλειμμένο. Υπάρχει μόνο
η παλιά εκκλησία του Αγίου Δημητρίου με το χαρακτηριστικό της καμπαναριό, και αυτήν ανεβήκαμε να
επισκεφθούμε.
Καθώς κατεβαίναμε, σταματήσαμε σε ένα πλάτωμα
του δρόμου. Μπροστά μας, πέρα από τις ομαλές καμπύλες των παρακείμενων υψωμάτων, απλωνόταν, στην
απέραντη ισιάδα της η Αλεξανδρούπολη, σε ένα εκτεταμένο πανόραμα, που έπιανε από τον Απαλό και
έφτανε μέχρι τη Μάκρη.
Ηλιοβασίλεμα. Η ατμόσφαιρα αχνή, που δεν έκρυβε
την πόλη, αλλά της έδινε χρώματα και αποχρώσεις, σα
να ήταν από πινέλο έμπειρου ζωγράφου. Μόλις που ξεχώριζαν ο Φάρος, το λιμάνι και ο Άγιος Νικόλαος.
Αριστερά λαμπύριζαν οι μεταλλικές σκεπές από τις
εγκαταστάσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων, και
δεξιά η εικόνα έκλεινε με ένα εκτεταμένο βεραμάν από
τον ελαιώνα της Μάκρης.
Στο φόντο η θάλασσα, αστραφτερή ανάμεσα στο
απαλό γαλανό και το ασημί, χρώματα της επιλογής του
απογευματινού ζωγράφου, τοποθετημένα έτσι, για να

τονιστεί ο σκούρος όγκος της Σαμοθράκης, που ορθωνόταν μεσοπέλαγα.
Δίπλα της έγερνε με το βασίλεμά του ο ήλιος, για να
μην είναι μόνη της η νύχτα, που ήδη τα πρώτα πέπλα
της άγγιζαν αργά στον ορίζοντα.
Εκστασιασμένοι σχεδόν συνεχίσαμε προς το χωριό.
Το μισοσκόταδο και η ησυχία μέσα στο χώρο της εκκλησίας επέτειναν την έκσταση που μας είχε κυριέψει.

Ο Άγιος Δημήτριος της Ιάνας

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Βρήκαμε τα σπίρτα και ανάψαμε το κεράκι μας μπροστα στην εικόνα του Αγίου. Άναψα και ένα δεύτερο για
τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. Μου είναι γνώριμος
από καταγωγή. Με τον Άγιο, ύστερα από μια ευεργεσία
του, έχω προσωπική σχέση.
Η φλόγα του κεριού ανάμεσά μας φώτιζε τα πρόσωπά μας. Κοιταζόμασταν σαν παλιοί γνώριμοι.
Εγώ ψιθύρισα αυτά που είχα να του πω κι εκείνος
μου φάνηκε σαν να μου έγνεψε καλόκαρδα.
Συνεπαρμένοι κατηφορίσαμε για την πόλη. Κάπου
σταματήσαμε για μια τελευταία ματιά. Ήδη άρχισαν να
ανάβουν τα φώτα. Μια τέτοια εμπειρία θα έπρεπε να
συνεχιστεί με κάτι, εξίσου εντυπωσιακό.
– Πάμε κάπου, πρότεινα, που να έχει μύδια!
Κατεβήκαμε στην παραλία, εκεί στην αρχή της Απολλωνιάδας. Ένα σωρό μαγαζιά στη σειρά είχαν ανάψει
τα φώτα τους, είχαν απλώσει τα τραπεζάκια τους,
είχαν αραδιάσει τις καρέκλες τους και περίμεναν τους
πελάτες τους. Θαρρείς περίμεναν εμάς...

Καθίσαμε σε ένα από αυτά, που είχε απλωμένα τραπεζάκια και πέρα από το δρόμο, επάνω σχεδόν από τα
βότσαλα, όπου ερχόταν και τα χάιδευε το κύμα, και
έφτανε ίσαμε εμάς ο αναστεναγμός του φλοίσβου του.
Ήρθε το γκαρσόνι και προτού να με ρωτήσει.
– Μύδια, του λέω, τηγανιτά. Και από τα άλλα, συμπλήρωσε ό,τι νομίζεις εσύ.
– Πώς τα θέλετε τα μύδια; Σαχανάκι, τηγανιτά με
κουρκούτι;
– Τηγανιτά με αλεύρι. Σκέτα.
Με κοίταξε με νόημα.
– Ξέρετε από μύδια, μου κάνει.
– Ξέρω, και τα έχω στερηθεί εδώ και πολύ καιρό.
Οι ακτές της Αλεξανδρούπολης, από τα βράχια
μπροστά από τον Κήπο και ως πέρα στη Μάκρη, ήταν
κατάσπαρτες με μύδια. Όλος ο βυθός ήταν ντυμένος με
αποικίες μυδιών. Κάθε φορά που κολυμπούσαμε, μαζεύαμε και ένα σωρό μύδια. Και άλλα από αυτά έφταναν στο σπίτι για να γίνουν αχνιστά, τηγανιτά ή
λαχταριστό πιλάφι. Άλλα πάλι τα ανοίγαμε επί τόπου,
στίβαμε δυο-τρεις σταγόνες λεμονιού και τα ρουφούσαμε μέσα από το όστρακό τους. Ανάμεσα στα πράγματά μας είχαμε πάντοτε και ένα πενηνταράκι ούζο.
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Άλλοτε πάλι βρίσκαμε έναν παλιό γκαζοτενεκέ, τον
ισιώναμε με τα πόδια μας, τον βάζαμε επάνω σε δύο
πέτρες και από κάτω ανάβαμε φωτιά. Επάνω στον ζεσταμένο τενεκέ απλώναμε τα μύδια που μόλις είχαμε
βγάλει. Σε λίγο τα μύδια άνοιγαν αχνιστά μέσα στο λίγο
θαλασσινό νερό που συγκρατούσαν, και με το ούζο γίνονταν μια θαλασσινή λιχουδιά.
Τα θυμόμουν τώρα και τρέχανε τα σάλια μου.
Όλος ο βυθός τότε στις ακτές της Αλεξανδρούπολης
ήταν στρωμένος με μύδια. Αρκούσε να γυρίσεις τα ρεβέρ
του παντελονιού σου ίσαμε το γόνατο, να μπεις στη θάλασσα και να μαζέψεις μύδια, όσα ήθελες.
Τότε ήταν που τα μύδια έγιναν ο εκλεκτός μεζές στις
ταβέρνες και στα κουτούκια, στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Και καθημερινά, σακιά ολόκληρα γεμάτα μύδια
έφευγαν για τη Θεσσαλονίκη.
Σιγά-σιγά για να βρεις μύδια δεν αρκούσε να γυρίσεις
τα ρεβέρ. Έπρεπε να βγάλεις το παντελόνι και αργότερα έπρεπε να βουτήξεις στα βαθιά.
Τα μύδια λιγόστευαν και η ζήτησή τους μεγάλωνε.
Τότε δημιουργήθηκαν τα μυδοτροφεία στον κόλπο της
Κεραμωτής, στο Θερμαϊκό, στις ακτές της Κατερίνης και
αλλού.
Το γκαρσόν έφερε την παραγγελία μας. Τα μύδια από
αναμνήσεις έγιναν πραγματικότητα και ήταν μπροστά
μου όμορφα γαρνιρισμένα με όλα τα κόλπα του μαγαζάτορα που, όπως φάνηκε, ήξερε τη δουλειά του.
Ευχαριστημένος από το καταπληκτικό αποτέλεσμα
και με τη συνδρομή του παγωμένου εβρίτικου ούζου,
ζούσα την περίπτωση.
Με διέκοψε ο ήχος του κινητού. Εγώ ήμουν τόσο
φτιαγμένος, που δεν θα χάλαγε την ευχαρίστησή μου
κανένα κινητό. Ήταν η γυναίκα μου. Χωρίς να χάσω
στιγμή, άρχισα να της περιγράφω τις νοστιμιές που είχα
μπροστά μου επάνω στο τραπέζι. Και, όταν τελείωσα
με τις γευστικές περιγραφές, πέρασα στην περιγραφή
του ντεκόρ.
– Μπροστά μου απλώνεται η θάλασσα, ήρεμη, γαλήνια, με το κυματάκι να βρέχει, λίγο πιο εκεί από εμένα,
τα βότσαλα. Στο πλάι μου ο Φάρος, σαν τον μονόφθαλμο Πολύφημο, που εγκατέλειψε τη σπηλιά του στη
Μάκρη και ήρθε εδώ και με το καινούργιο γυάλινο μάτι
του κατοπτεύει το πέλαγος, ίσαμε την Ίμβρο και την Τένεδο, και τις ακτές της Τροίας. Ψάχνει μήπως και φανεί
με το καράβι εκείνος ο πολυμήχανος Οδυσσέας, με τον
οποίο έχει από τα παλιά ανοιχτούς λογαριασμούς.
Όλη η παραλία αστράφτει από τα κέντρα, τα ουζερί
και τις καφετέριες. Στο μόλο είναι αραγμένα τα πάσης
φύσεως πλεούμενα με αναμμένες τις γιρλάντες τους.
– Να αυτή τη στιγμή βγαίνει από το λιμάνι το φέριμποτ για τη Σαμοθράκη. Και στο βάθος τα γρι-γρι σημειώνουν με τις λάμπες τους τη γραμμή του ορίζοντα.
– Αχ τυχερέ, πόσο θα ήθελα να ήμουν κι εγώ εκεί!
– Σε παρακαλώ, να φέρω το μαγνητόφωνο, να τα ξαναπείς; Τέτοια περιγραφή του μαγαζιού μου δεν την
άκουσα ποτέ, συμπλήρωσε ο μαγαζάτορας.
– Του χρόνου, του λέω. Να είμαστε γεροί και θα ξανάρθω. Του χρόνου...
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Έκθεση φωτογραφίας και ιστορικών ντοκουμέντων ΧΙΙ Μεραρχίας Πεζικού
Η ΧΙΙ Μ.Π. διοργάνωσε έκθεση ιστορικού και αρχειακού υλικού, αναφερόμενου στην πρώτη απελευθέρωση της πόλης, στις 12 Ιουλίου 1913, καθώς και
στην απελευθέρωση της 14ης Μαΐου 1920. Το υλικό προέρχεται από το Πολεμικό Μουσείο, από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, από την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, από το προσωπικό αρχείο του κ.
Ιωάννη Μαζαράκη. Ένα μεγάλο μέρος του υλικού εκτίθεται για πρώτη φορά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό
Μουσείο της πόλης. Ο υπεύθυνος κ. Χαράλαμπος Λαλούσης ευγενικά μας παραχώρησε πίνακα δεκαοχτώ πολύ σημαντικών εγγράφων, τηλεγραφημάτων,
χειρόγραφα σημειώματα του Ελευθέριου Βενιζέλου και των πρωταγωνιστών της περιόδου μεταξύ 23ης Μαρτίου 1920 έως 26 Μαΐου 1920.
Στο περιοδικό μας μεταφέρουμε σαρωμένο αντίγραφο μιας πολύ σημαντικής προκήρυξης του ύπατου αρμοστή της Ελλάδας στη Θράκη, Αντώνιου Σακτούρη,
στα Ελληνικά, Γαλλικά και Αραβικά, που απευθυνόταν σε όλους τους κατοίκους της Θράκης, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Συνιστά ειρηνική συνύπαρξη
για την περίοδο της Ελληνικής Διοίκησης όλης της παράλιας Θράκης (Δυτικής και Ανατολικής) που, φευ, κράτησε μόνο δύο χρόνια.
23 Μαρτίου 1920. Το Τμήμα Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών διαβιβάζει στην Πρεσβεία Λονδίνου 13 δηλώσεις (σε αντίγραφα) Μουχτάρηδων από χωριά της Θράκης, στις οποίες εκφράζονται
ευχαριστίες προς τον Ελληνικό Στρατό.
12/25 Μαΐου 1920. Ο Αντιστράτηγος Ε. Ζυμβρακάκης αποστέλλει
εξαιρετικά επείγον τηλεγράφημα στον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά με την αποχώρηση του Γαλλικού Στρατού και την
προέλαση του Ελληνικού Στρατού στη Θράκη.
4 Μαΐου 1920. Ο Συνταγματάρχης Κατεχάκης από την Κωνσταντινούπολη αναφέρει σε εξαιρετικά επείγον άκρως απόρρητο τηλεγράφημά του προς το Υπουργείο Στρατιωτικών και τον Πρωθυπουργό
Ελευθέριο Βενιζέλο ότι η γαλλική κυβέρνηση έδωσε εντολή για την
αποχώρηση του Γαλλικού Στρατού από τη Δυτική Θράκη και την παράδοσή της στον Ελληνικό Στρατό.
3/16 Μαΐου 1920. Ο Αρχιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος
από τη Σμύρνη δίνει οδηγίες για τη μετάβαση της Μεραρχίας Ξάνθης
στην Αλεξανδρούπολη (Δεδεαγάτς).
21 Μαΐου/3 Ιουνίου 1920. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης
στη Θράκη Χαρίσιος Βαμβακάς από την Αλεξανδρούπολη (Δεδεαγάτς) ενημερώνει την ελληνική κυβέρνηση για την οριστική αποχώρηση του επικεφαλής του Γαλλικού Στρατού Στρατηγού Σαρπύ από
την πόλη.
Δύο χειρόγραφα σημειώματα του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης στη Θράκη
Χαρίσιο Βαμβακά:
α) 10/23 Μαΐου 1920, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να γίνει η
προέλαση του Ελληνικού Στρατού.
β) 13/26 Μαΐου 1920, με οδηγίες σχετικά με τη διοίκηση της περιοχής
μετά την προέλαση του Ελληνικού Στρατού και τη μεταχείριση του
εκεί μουσουλμανικού πληθυσμού.
Έξι τηλεγραφήματα του εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης στη
Θράκη Χαρίσιου Βαμβακά:
α) 14 Μαΐου 1920, προς τον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη
με το οποίο αναγγέλλει την είσοδο του Ελληνικού Στρατού στην Αλεξανδρούπολη.
β) 14 Μαΐου 1920, προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την
πρόοδο της προέλασης του Ελληνικού Στρατού στη Θράκη.
γ) 2 Μαρτίου 1920, (έγγραφο) προς τον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη, στο οποίο περιγράφεται η κατάσταση των παλιννοστούν-

των στη Θράκη Ελλήνων και ζητείται η οικονομική τους ενίσχυση.
δ) 28 Απριλίου 1920, (εγκύκλιος) σχετικά με την ανάγκη συμμετοχής
του ελληνικού πληθυσμού της Θράκης σε γεωργική έκθεση που οργανώνουν οι Γαλλικές Αρχές κατοχής στην Κομοτηνή και στο Κάραγατς.
ε) 2/19 Απριλίου 1920, προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με
την πρόοδο των συνεννοήσεων με τις Γαλλικές Αρχές για την αποχώρησή τους από τη Δυτική Θράκη και την προέλαση του Ελληνικού
Στρατού.
στ) 22 Απριλίου 1920, προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο οποίο περιγράφεται η θετική αντίδραση του μουσουλμανικού πληθυσμού της
περιοχής στην απόφαση της Συνδιάσκεψης Ειρήνης για κατοχύρωση
της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα .
ζ) 25 Απριλίου 1920, (έγγραφο) προς τον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Πολίτη στο οποίο περιγράφεται η θετική αντίδραση του μουσουλμανικού πληθυσμού της περιοχής στην απόφαση της
Συνδιάσκεψης Ειρήνης για κατοχύρωση της Δυτικής Θράκης στην
Ελλάδα, καθώς και οι αντιδράσεις των Νεοτούρκων, των Βουλγάρων και των Γαλλικών Αρχών κατοχής.
η) 17 Απριλίου 1920, προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο οποίο περιγράφεται η θετική αντίδραση του μουσουλμανικού πληθυσμού της
περιοχής στην απόφαση της Συνδιάσκεψης Ειρήνης για κατοχύρωση
της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα, καθώς και οι αντιδράσεις Βουλγάρων που ευρίσκοντο στην περιοχή.
16 Μαΐου 1920. Ο Αντιστράτηγος Ε. Ζυμβρακάκης ενημερώνει το
Υπουργείο Εξωτερικών για την κατάληψη του Κάραγατς από τον Ελληνικό Στρατό.
13 Μαΐου 1920. Ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Ε. Ρέπουλης ενημερώνει τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο σχετικά
με οδηγίες που έδωσε στον Ελληνικό Στρατό ενόψει της κατάληψης
της Θράκης.
13/26 Ιουλίου 1920. Προκήρυξη του Ύπατου Αρμοστή της Ελλάδας
στη Θράκη Αντώνιου Σακτούρη στα ελληνικά, τα γαλλικά και τα τουρκικά με την οποία υπόσχεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό της περιοχής «ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκεύματος» μεταξύ άλλων
«Προστασίαν ζωής, τιμής και περιουσίας, Ισοπολιτεία και Δικαιοσύνη,
Συμμετοχή πάντων εις τη διοίκησιν της χώρας», ενώ διαβεβαιώνει
ότι «τα ήθη και τα έθιμα των Μουσουλμάνων έσονται σεβαστά, η δε
θρησκευτική και εκπαιδευτική αυτών ελευθερία πλήρης».
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

Nάρκες και θύματα

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

H νάρκη που δημοσιοποιήθηκε στις 17-3-09 ότι βρέθηκε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
κατά τις εργασίες εκβάθυνσής του, ξενάρκωσε μνήμες για τα σατανικά και ύπουλα ενθύμια
που μας άφησαν οι φίλοι μας, όταν προ μερικών 10ετιών ήταν θανάσιμοι εχθροί και κατακτηταί μας. Αν και βρέθηκε στη θάλασσα, αφού ήταν διαμέτρου 50 εκατοστών, θα ήταν αντιαρματική (ξηράς), απ’ αυτές που τις λέγαμε «τελερμάιν» και έμοιαζαν με καπακωτά ταψιά.
ΜΕΡΟΣ Β’

Με τις στεριανές νάρκες τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Για πολύ καιρό κάθε τόσο ακούγονταν εκρήξεις από τη δυτική μεριά της πόλης. Το ναρκοθετημένο
πευκοδάσος στην περιοχή του Γυμναστηρίου (ανάμεσα στο σημερινό ξενοδοχείο “Εγνατία” και το δρόμο
της Μάκρης) είχε θύματα «ραντεβουδάκια» που κατέφευγαν απερίσκεπτα εκεί, οδηγούμενα από τα βέλη
του μικρού φτερωτού θεού και έπεφταν στις παγίδες
του υποχθόνιου Πλούτωνα.
Πέρα από τα στρατιωτικά ναρκοσυλλεκτικά συνεργεία και διάφοροι συμπολίτες μας έβγαζαν νάρκες και
κάλυπταν τη ζήτηση σε άκαπνο μπαρούτι, τη βαμβακοπυρίτιδα. Έφθαναν μέχρι και στα χέρια μας σαν μεγάλου σχήματος τετράγωνες χυλοπίτες, για τις
πασχαλιάτικες καραμπίνες και βαρελότα, και από μεγάλες οβίδες σε σχήμα χοντρού τρύπιου μακαρονιού,
για έρπουσες σαΐτες, των οποίων το ένα άκρο ανάβαμε και το πατούσαμε για την εκτόξευση.
Ένα τέτοιο παλικάρι (αν θυμάμαι καλά λεγόταν
Φούσκας) έχασε άδικα τη ζωή του μέσα στο πολυβολείο της γέφυρας του Βανικιώτη, ενώ προσπαθούσε
να ανοίξει μία νάρκη. Δύο σπίτια πιο πάνω από το
δικό μας έμενε ο πιο έμπειρος πολίτης ναρκοσυλλέκτης, ο Φώτης. Ήταν γιος του κυνηγού και αμπελουργού Κανταράκη που, λιγομίλητος όπως ήταν, είχε
διαρκώς στο στόμα του μια πίπα και γι’ αυτό του είχαν
κολλήσει το παρατσούκλι «Πίπας».
Ο Φώτης λοιπόν είχε κάνει μία συμφωνία με τη μη-

ΝΑΡΚΗ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΗ

τέρα του κυρα-Αθηνά, που υπέφερε με τις δραστηριότητές του, να κάνει υπομονή ένα τέταρτο μετά από
κάθε έκρηξη που ακουγόταν, ώστε να προλάβει να
έλθει και να παρουσιασθεί, απ’ όπου κι αν βρισκόταν.
Η εφαρμογή της συμφωνίας λειτούργησε άψογα πολύ
καιρό. Κάποτε όμως ο Φώτης φάνηκε, στην παρέα
του, νευρικός και εξωτερίκευσε την ανησυχία του για
κάποιες αντιαρματικές έξω από τη δυτική περίφραξη
του Γυμναστηρίου. Μετά την τρομερή έκρηξη τριών
παγιδευμένων «τελερμάιν» πέρασε το τέταρτο και,
αντί να φανεί ο Φώτης, φάνηκε στην πόρτα του σπιτιού τους η κυρα-Αθηνά ολοφυρόμενη, σαν ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας, πεπεισμένη για τον χαμό του γιού
της. Όλη η πόλη, και ιδιαίτερα η γειτονιά μας, θρήνησε
τον λεβέντη που έχασε.
Ξεπερνώντας την προσωπική παιδική απερίσκεπτη
απόπειρα ναρκοσυλλογής για ...πατίνι, χωρίς οδυνηρή
κατάληξη ευτυχώς, τελειώνω με την κορυφαία αλτρουΐστική, ηρωική αυτοθυσία του Ιμβριακής καταγωγής συμπατριώτη μας Τάκη (Δημήτρη) Αθανασίου.
Μετά από μακρόχρονη στρατιωτική θητεία σε ναρκοσυλλεκτική μονάδα, γύριζε στη γυναίκα του, στον
αβάπτιστο γιο του και στην υπόλοιπη οικογένεια με το
απολυτήριο στην τσέπη. Όμως μοίρα κακή· κατά την
επιστροφή στο σπίτι του, επιβιβάστηκε στο τρένο
που μετέφερε φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη στις πατρίδες τους στη Θράκη για τις διακοπές του Πάσχα.
Ένα αδελφοκτόνο, εμφυλιοπολεμικό σαμποτάζ ακινητοποίησε τον συρμό σε μια γέφυρα στην περιοχή της
Δράμας. Με άγνοια του κινδύνου τα ασυγκράτητα παιδιά κατέβηκαν και παρά τις φωνές του Τάκη μπήκαν,
ευτυχώς λίγα, στο ναρκοπέδιο που έζωνε τη γέφυρα.
Όταν συνειδητοποίησαν τι έκαναν, πάγωσαν όλοι,
μέσα και έξω από το θανατοχώραφο. Η σκέψη του
γιου του, που σε λίγες ώρες θα κρατούσε στην αγκαλιά
του ο πολίτης πια ναρκοσυλλέκτης, δεν στάθηκε ικανή
να αποτρέψει την αυτοθυσιαστική επιτυχή επέμβασή
του για τη σωτήρια απομάκρυνση των ανίδεων φοιτη-
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τών από την αγκαλιά του χάρου.
Στη θέση των άπειρων νέων προσέφερε σαν αντάλλαγμα τη δική του ζωή. Στερνοπαίδι της απαρηγόρητης κυρα-Στυλιανής και αδελφός τού πολύ γνωστού
στη μεγαλογειτονιά Θεόδωρου Αθανασίου, που είχε
παντοπωλείο στο σταυροδρόμι Αίνου και Τσιμισκή, συνοδεύτηκε από πλήθος κόσμου στην τελευταία του
διαδρομή. Μέσα στη συνοδευτική πένθιμη πομπή κι
εγώ με τους γονείς μου και μ’ έναν κόμπο στο λαιμό να
αναπολώ τις ευτυχισμένες στιγμές, πριν ενάμισι χρόνο,
όταν καθισμένος δίπλα στον αμαξά του λαντώ που
τον μετέφερε γαμπρό στην εκκλησία, καμάρωνα κρατώντας τον δίσκο με τις μπομπονιέρες. Τώρα, πήγαινε
να συναντήσει έναν άλλο ήρωα άλλου πολέμου΄ τον μεγαλύτερο αδελφό του Σαράντο που στη μάχη του
Εσκί-Σεχίρ της Μ. Ασίας έμεινε εκεί, ξεψυχώντας στα
χέρια του συμπατριώτη και συμπολεμιστή του Νίκου
Χριστοδουλίδη, πατέρα της συζύγου μου και για πολλά
χρόνια, μέχρι το 1953, προϊσταμένου της Τελωνοφυλακής της πόλης μας. Την ιστορία αυτή μας θυμίζει ένα

ΝΑΡΚΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

οικογενειακό κειμήλιο. Η πολυκαιρισμένη γαλανόλευκη
κορδέλα με το σταυρό του «Αργυρού Αριστείου Ανδρείας» διαλαλεί ότι αυτά τα παλικάρια πολέμησαν για
μια Μεγάλη Ελλάδα και στο τέλος έχασαν τη μικρή γλυκιά πατρίδα τους, την Ίμβρο. Ο Τάκης, εκτός της μνήμης μας, συνέχισε να ζει μέσω του γιου του που πήρε
το όνομά του.
Τη θλιβερή αυτή αναδρομή τη χρωστούσαμε στη
μνήμη της άδικης θυσίας των θυμάτων των ναρκών.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Γκιρτζής Παναγιώτης
100,00 €
Εις μνήμην γονέων του Ελευθερίου και Αποστολιάς,
αδελφών Γεωργίου, Αλεξάνδρου, Αθανασίας, Ζωής,
Ορέστη, Νικολάου, Αφροδίτης και Αλεξάνδρου
Δικηγορικό γραφείο Γεωργίου και Πέτρου Αλεπάκου 50,00 €
Εις μνήμην Κυριακής Ορδουμποζάνη,
συζύγου Θεοδώρου
Λουκιδέλη Πόπη
50,00 €
Εις μνήμην του συζύγου της Ευαγγέλου,
μαθηματικού
Λυραντζοπούλου Αναστασία
100,00 €
Εις μνήμην του συζύγου της Κρίτωνος
Μαντζιορίνη-Δελίδου Λίνα
50,00 €
Εις μνήμην του συζύγου της
Αθανασίου Δελίδη
Πανταζίδου-Οικονόμου Αγγελική
50,00 €
Εις μνήμην του συζύγου της Σωκράτη Οικονόμου
Τζεμίντιμπη Ζωή
70,00 €
Εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου
Τσιτάκη-Αγγελή Χάιδω
100,00 €
Εις μνήμην Βησσαρίωνος Ράπτη
Τσομπανίδου-Ατσάλου Στέλλα
50,00 €
Εις μνήμην Χρυσής & Γεωργίου Γιαννούτσου
Φανφάνη-Μαλακόζη Τζούλια
200,00 €
Εις μνήμην των γονέων της Κων/νου &
Μαρίας Φανφάνη
Χαψιάδου Ζήνα
50,00 €
Εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου
ΣΥΝΟΛΟ
870,00 €

ΑΝΩΝΥΜΟΣ Αλεξ/πολη
Αρίκας
Γκιούρδα
Δαμιανίδης
Καραϊσκάκη-Παλασίδη
Καραμανή
Καραμπουναριώτου-Σουγλή
Καραπαντζοπούλου-Ρηγοπούλου
Καρυωτάκης
Κοτσώνη
Λυμπόπουλος
Λυμπόπουλος
Μάλαμας
Μιχαηλίδου-Σχίζογλου
Μούτλια-Καρυπίδη
Μπάμπουρα
Μπάτσα
Ξανθάκης
Παμπορίδης
Παπαθανάσης
Παχυγιαννάκης
Ρορώτου
Σγουρίδου
Σταθάτος
Σταυρακούδης
Τοπαλίδου-Τοπάλη
Τσακίρης
Τσινταράκης
Χριστοδουλάκη
ΣΥΝΟΛΟ

Κυριάκος
Βασιλική
Σταύρος
Μαρία
Μαρία
Γεωργία
Σεμίραμις
Χάρης
Θεοδώρα
Θέμης
Τάσος
Φοίβος
Δέσποινα
Μαρία
Νίτσα
Φωτεινή
Ρένος
Στέφανος
Αθανάσιος €
Γεώργιος
Κασσάνδρα €
Αικατερίνη €
Ιωάννης €
Νικόλαος €
Δήμητρα €
Κυριάκος €
Ελευθέριος €
Γαλήνη

50,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
30,00 €
60,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
1670,00 €
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MNHMEΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Τo τηλεγράφημα που χάθηκε
«Ας μην αφήσουμε ποτέ να σβηστούν από τη μνήμη
εξαιρετικές στιγμές της ζωής μας»
Β.Ουγκώ
Γράφει ο Ανέστης Νικολαΐδης
Μετά την αποχώρηση των Βουλγάρων, από την πόλη μας, καλοκαίρι 1944, καθημαγμένη η χώρα
μας από την τετράχρονη τριπλή κατοχή, τα δίκτυα Συγκοινωνίας, οδικό και σιδηροδρομικό, ήταν σε
άθλια κατάσταση. Σε χειρότερη το Τηλεπικοινωνιακό. Μετρημένα τα τηλέφωνα της αστικής τηλεφωνίας στην πόλη μας. Σε πρωτόγονη κατάσταση η υπεραστική ενσύρματη Τηλεφωνία-Τηλεγραφία,
με τηλεγραφόξυλα, χειροκίνητα τηλέφωνα, τις “γαργάρες’’. Μέσα από εκείνη την ταραγμένη περίοδο
της εμφύλιας σύγκρουσης, περνάει και το «περιστατικό», που σας αφηγούμαι.

...Την επόμενη το πρωί, με το που μπήκα στο Ταχυδρομείο, βρήκα αλαφιασμένο όλο το προσωπικό,
στην αίθουσα συναλλαγής, σε κατάσταση συναγερμού και ρωτάω έντρομος, σαν να πήρε φωτιά το κατάστημα. Στο παρελθόν είχε συμβεί δυο φορές, από
την καπνοδόχο...
– Μακάρι να έπαιρνε φωτιά το σαράβαλο, μου
απαντούν, γιατί φωτιά πήραν τα «μπατζάκια» μας.
«Χάθηκε το τηλεγράφημα του Στρατηγού Γυαλίστρα».*
Ο Στρατηγός, έπρεπε να παραβρεθεί στην κηδεία
προσφιλούς προσώπου και η απουσία του δημιούργησε ποικίλα σχόλια στον κύκλο του. Το περιστατικό
συνέβη την άνοιξη του 1948, τότε που ο εμφύλιος
βρισκόταν στη βράση και τα μέσα επικοινωνίας ήταν

Η φωτογραφία του 1923 δείχνει το τηλεφωνικό κέντρο
(τηλεφωνικός μεταλλάκτης) που συνέδεε τους συνδρομητές
της πόλης με τα υπεραστικά τηλέφωνα. Εικονίζονται ο
χειριστής Κλέαρχος Μαργαρίτης και ο αδελφός του Παναγιώτης, τηλεγραφητής. Η τηλεφωνήτρια και γνώστης
της Γαλλικής Αριστέα Κοκκίνη (Ρουμπή) συνέδεε τους
συνδρομητές της Ευρώπης με της Αδριανούπολης και της
Κωνστανινούπολης. Πάντοτε παρίστατο χωροφύλακας για
λόγους ασφαλείας.
(Αρχείο Αγγελικής Ρουμπή-Νικολαΐδου)

σε άθλια κατάσταση, αφού καθημερινά γινόταν σαμποτάζ, στο ήδη διαλυμένο από την κατοχή τηλεφωνικό-τηλεγραφικό δίκτυο.
Σε μένα έλαχε ο κλήρος να βγάλω τα κάστανα από
τη φωτιά. Νέος τότε, στην αρχή της καριέρας μου,
έμπαινα από τότε στα δύσκολα. Μου ανέθεσε λοιπόν
ο Διευθυντής να ξεδιαλύνω την υπόθεση. Στην πραγματικότητα, ήθελε να δει τις ανακριτικές μου ικανότητες. Αμέσως επί το έργον.
– Φέρτε μου το «Local», φύλλο εισερχομένων τηλεγραφημάτων, που φαίνεται η περιέλευση του τηλεγραφήματος και η χρέωσή του στον αντίστοιχο διανομέα, ο οποίος εκείνη τη μέρα είχε βραδινή βάρδια.
Τον έφεραν άρον-άρον, αγουροξυπνημένο με τα μάτια
κόκκινα, στο Γραφείο, γιατί ο Π.Ν, ο διανομέας, που
ήταν στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, όταν ήταν βραδινός, τα «κοπανούσε» για καλά στην ταβέρνα του
Συναχείρη και την επόμενη ξυπνούσε αργά.
– Τι το έκανες το τηλεγράφημα του Γυαλίστρα;
– To παρέδωσα, μου λέει και μου δείχνει το βιβλίο
παράδοσης.
– ΄Ελα μαζί μου, του λέω και καθώς δρασκέλιζα
γρήγορα, όταν πέρασα τη λεωφόρο απέναντι ακριβώς
από τον Παιδικό Σταθμό, γυρίζω πίσω και του κάνω
νεύμα να με ακολουθήσει, για να πάμε στο κτήριο
που στεγάζονταν το Διοικητήριο, στο παλιό κλασσικό
Γαλλικό Σχολείο καλογραιών, γωνία Μοσχονησίων
και Ελ. Βενιζέλου.
– Πού θα μου πας, μου λέει, αποδώ είναι ο Γυαλίστρας και μου δείχνει το Στιλβωτήριο του Γυαλίστρα,
που ήταν παρά δίπλα από το Κεντρικό καφενείο του
Κολοζώφ.
– Άθλιε, του λέω, έδωσες το τηλεγράφημα του
Στρατηγού στον μπογιατζή παπουτσιών;
– Μα ένας είναι, μου λέει, στην πόλη μας Γυαλίστρας, ο Ευάγγελος, με το Στιλβωτήριο.
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Τον πιάνω από το χέρι και με το που μπαίνουμε
στο μαγαζί ο Ευάγγελος πέταξε τις βούρτσες από τα
χέρια και με ύφος αγανάκτησης, λέει:
– Πάλι λεφτά μου ζητάει.
– Όχι, κυρ-Ευάγγελε, αυτήν τη φορά δεν φέρνω
τηλεγράφημα, αλλά να μου δείξεις αυτό που σου
έφερα χτες.
– Άνοιξε το συρτάρι, είναι εκεί όπως το έβαλες,
ούτε που το άνοιξα.
Ο δόλιος, είχε γιο στην Ιταλία που σπούδαζε τον
ασπούδαχτο, έμπλεξε με «τσιτσολίνα» και τον μαδούσε κανονικά. Στερεότυπα τα τηλεγραφήματα έρχονταν κάθε βδομάδα «Αποστείλετε χρήματα,
ανάγκη απόλυτος», ώσπου βαριέστησε ο άνθρωπος
και δεν άνοιγε τα τηλεγραφήματα. Σημειώνω ότι τότε
ήταν το μοναδικό Στιλβωτήριο, στον Κεντρικό δρόμο,
με φιγουράτη επιγραφή «Ο ΓΥΑΛΙΣΡΑΣ» και έκανε
χρυσή δουλειά, γιατί δεν υπήρχαν ασφαλτοστρωμένοι
δρόμοι. Βέβαια το τηλεγράφημα απευθυνόταν στον
Στρατηγό Γυαλίστρα και ήταν πένθιμο. «...θανούσα
χθες κηδεύουμε αύριο ώρα 5.μ.μ.».
Κλείνοντας το περιστατικό, θέλω να επισημάνω
τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπιζε η χώρα και
ιδιαίτερα η ακριτική περιοχή μας, στον Τομέα των
επικοινωνιών, σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Η
Αστική Τηλεφωνία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Μετρημένα ήταν τα τηλέφωνα στην πόλη. Η Υπεραστική
λειτουργούσε με το παρωχημένο ενσύρματο σύστημα,
τα τηλεγραφόξυλα. Η τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι
τις Φέρες ή την Κομοτηνή, ήταν ζήτημα τύχης.
Το βάρος σήκωνε ο Τηλέγραφος· με τις όποιες δυσκολίες περνούσαν μέσα από τα «κομποδεμένα» σύρματα, λόγω των σαμποτάζ, τα σήματα του Μορς.
Προέκυψε και η ανάγκη δημιουργίας του ΟΤΕ,
οπότε έγιναν και οι μεγάλες τομές στον Τομέα των
Τηλεπικοινωνιών, με τις ραγδαίες εξελίξεις, για να
φτάσουμε στην Κινητή Τηλεφωνία.
***
Ο Στρατηγός, γνώριζε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η χώρα και ιδιαίτερα η ακριτική περιοχή
μας. Παρακάλεσε να μη τιμωρηθεί ο υπάλληλος.
Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και η δική μου εισήγηση. Άλλωστε, δεν ήθελα να συνδέσω την καριέρα
μου «με όποια ποινή», για έναν υπάλληλο, ο οποίος
επί σαράντα χρόνια όργωσε τους λασπόδρομους
της πόλης, κομίζοντας μηνύματα, ευχάριστα-δυσάρεστα, αφού σε λίγους μήνες συνταξιοδοτήθηκε.
*Γυαλίστρας Σέργιος: Στρατιωτικός, Διοικητής των
ΜΑΥδων (Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου), στην επίμαχο περίοδο. Το 1952 πολιτεύτηκε και εξελέγη βουλευτής με τον Ελλ. Συναγερμό του Αλ. Παπάγου.
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Το 1938 ο τότε ΟΤΕ (ΤΤΤ) τύπωσε και εξέδωσε
τηλεφωνικό κατάλογο της πόλης μας. Οι συνδέσεις, καταχωρημένες κατά γράμματα, δεν υπερβαίνουν τις 210 μαζί με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
Ο κατάλογος περιέχει και διαφημίσεις.
(Αρχείο Θ. Κυρκούδη)
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Το μπακάλικο του Γιώργου Αγγελίδη

Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

Ήρθε από την Αίνο. Από νωρίς μπήκε στη βιοπάλη και
πέρασε σαν “τσιράκι” σε φούρνο, το ίδιο από κουρείο και
μεγαλώνοντας σύχναζε σε παζάρια να αγοράσει αυγά, βούτυρο και άλλα και να τα πουλήσει στην πόλη. Ώσπου αποφάσιε να ανοίξει ένα μπακάλικο, ένα “παντοπωλείο”.
Δίπλα στο σπίτι του, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου, υπήρχε ένα στενόμακρο οίκημα, που το εξωτερικό
του ήταν από σανίδια, δηλαδή μια παράγκα. Φτιαγμένο
σιγά-σιγά, με την υπομονή που τον διέκρινε και με αγάπη
γι’ αυτό που ήθελε να κάνει.
Υπήρχαν τότε και άλλα μπακάλικα, μα η γειτονιά άρχισε
να έρχεται σ’ αυτόν, αργότερα μάλιστα και από άλλες περιοχές. Κάθε μέρα έβαζε και κάτι άλλο. Είχε σαν αρχή
“πρώτα να μην αφήνεις τον πελάτη να φύγει λέγοντας «δεν
έχω» και να προσπαθείς να φαίνεται γεμάτο το μαγαζί,
ώστε να κάνεις εντύπωση’’.
Ήταν δύσκολα, αλλά με την υπομονή του γιόμισε το μαγαζί με περισσότερα προϊόντα, τα έβαλε σε σειρά και σε
ισομεγέθη σακιά, όπως ζάχαρη, ρύζι, αλεύρι, αλλά και φασόλια, καλαμπόκι, “γιαρμά” για τα ζώα. Τότε τα προϊόντα
ήταν χύμα, ακόμη και τα μακαρόνια.
Έφερνε ό,τι του ζητούσαν· είχε από λάδι, ζάχαρη, μέχρι
καλτσάκια, κορδέλες, ταντέλες, “ζικ ζακ” και άλλα. Και όταν
έμπαινε η κυρά Μαρία και του έλεγε πως θέλει άσπρο “ζικ
ζακ”, της απαντούσε ότι έιχε κόκκινο, κίτρινο, μπλε, αλλά
να κάνει λίγη υπομονή και θα της φέρει.
Άρπαζε το ποδήλατο και τροχάδην για την αγορά. Γυρνούσε στον Μετσοβίτη, στον Τατεοσιάν τον Αρμένο, στον
Μουτίδη, εύρισκε αυτό που ήθελε και επιστροφή στο μαγαζί. Έτσι η κυρά Μαρία, όταν μια φίλη τής έλεγε πως δεν
βρίσκει το τάδε, της απαντούσε «πάνε στον Αγγελίδη και
θα το βρεις». Και σιγά-σιγά έγινε σλόγκαν της εποχής «ό,τι
ζητάς στον Τζαπόνη θα το βρεις».
Μεγάλωνε η δουλειά, μεγάλωσε και το μαγαζί. Έφυγε η
παλιά ζυγαριά με τα δράμια, έφυγε ο “πάγκος” και το παγοψυγείο και ήρθε το ηλεκτρικό ψυγείο, η αυτόματη ζυγαριά, η βιτρίνα. Τα προϊόντα άρχισαν να γίνονται
συκευασμένα, αλλά εκείνος δεν ξέφυγε από τις αρχές του.
Έγινε αγαπητός στους εμπόρους που ψώνιζε πάντα “τοις
μετρητοίς” και με το ποδήλατό του -με το οποίο έμαθαν
την τέχνη όλα τα παιδιά της γειτονιάς- έβαζε τις νταμιτζά-

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

νες και τις γιόμιζε με ούζο, κονιάκ, ξύδι από τα ονόματα
των εμπόρων ποτών Τριανταφύλλου, Μποτονάκη, Αλτιναλμάζη.
Έπαιρνε τα καλύτερα προϊόντα, ρύζι, φασόλια, λάδι, σαπούνια από τους χονδρέμπορους Παπουτσάκη, Στοϊκίδη,
Κουρμπέτη, Φίλιο και άλλους και με τα μεταφορικά καρότσια του Μπάρμπα Νικόλα, Γρηγοριάδη και τον Γιάννη
«Τορπίλα» γιόμιζε το μαγαζί του και μεγάλωσε την πελατεία
του. Είχε πελάτες και από την περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, τα καραμανλίδικα και από άλλες περιοχές. Αλλά δεν
ξέφευγε από την αρχή: «να τα έχεις όλα και να μη λες στον
πελάτη ποτέ “δεν έχω”, γιατί θα τον χάσεις».
Έτσι μπήκαν στο μαγαζί μπογιές για το άσπρισμα, μπογιές ανιλίνης για τα ρούχα, καρφοβελόνες, γυαλικά για γάμους και γιορτές και αλουμινένιες κατσαρόλες, γουδιά,
σίδερα και άλλα.
Η μία πλευρά του μαγαζιού είχε όλα τα παστά ψαρικά,
τις ελιές, το λάδι. Τι μυρωδιά αλήθεια εκείνη της ρέγγας που
πουλούσε σε ποσότητα γιατί κάθε μέρα υπήρχαν σπίτια
που μύριζε η φασολάδα και τα λαδερά πράσα.
Ήταν δύσκολη όμως η δουλειά του μπακάλη. Ώσπου να
γίνουν οι συσκευασίες, όλα ήταν χύμα. Από τα όσπρια μέχρι
το λάδι και από το βούτυρο και τη σάλτσα μέχρι την αμμωνία. Ξυνό, σπυρί πιπέρι, μαστίχα. Και άντε να σιάξεις το
μαγαζί, να ξεπαγώσεις, τον χειμώνα, το λάδι που ήταν σε
βαρέλια, να βγάλεις τη γλυκόζη με την κουτάλα, να πουλήσεις το ρετσέλι, κυδωνόπαστο, ταχίνι και πετιμέζι.
Το βράδυ που έκλεινε το μαγαζί έφερνε, στις αρχές που
υπήρχαν πολλές δεκάρες και κέρματα, στο σπίτι και τα κάναμε “φυσέκια” και τις τρύπιες δεκάρες τις περνούσαμε σε
κλωστή, ενώ εκείνος έκλεινε για λίγο τα μάτια του, μα το
μυαλό του δούλευε για την άλλη μέρα.
Αυτό ήταν το μπακάλικο, το “παντοπωλείο” του πατέρα
μου επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου, πάνω από τα
πευκάκια, ένα Σούπερ Μάρκετ της εποχής με τα τεφτεράκια των φτωχών αλλά καλών ανθρώπων, που όταν ξοφλούσαν το λογαριασμό του μηνός ή και με το έναντι, ο
κυρ-Γιώργης έδινε μια σοκολάτα ή καραμέλες για τα παιδιά.
Πιστεύω, πολλοί αναγνώστες του περιοδικού μας να πέρασαν από το “στέκι” μπακάλικο του κυρ-Γιώργη του “Τζαπόνη”. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, ο Αγγελίδης Γιώργος.
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ΘΕΜΗΣ Α. ΛΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
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e-mail: lymbop@hol.gr
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Ο κύριος Νομάρχης μας

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Στο τρένο για την πόλη Άλφα, ο κύριος Νομάρχης μας,
Νομάρχης του νομού Έψιλον βούλιαζε ικανοποιημένος στο
βελούδινο κάθισμα της πρώτης θέσης, μια χαζεύοντας τα
τοπία της βόρειας Ελλάδας, που πρώτη φορά έβλεπε στη
ζωή του και μια τις εφημερίδες του, πολύ… μα πάρα πολύ
ευχαριστημένος, κατευχαριστημένος καλύτερα, στα σαράντα δύο χρόνια του, πώς να μην είναι, με ένα τέτοιο
αξίωμα;
Δεν πήγαν άδικα οι κόποι του, να ξημεροβραδιάζεται
στο καφενείο του Ζαχαράτου, στην Αθήνα, για δυο ολόκληρα χρόνια, πότε επί τέλους, θα ευδοκιμήσουν οι τόσες
γονυκλισίες και άλλοι τόσοι τεμενάδες στο Βουλευτή της
δικής του πατρίδας, ν’ ανέβη το Κόμμα τους στην εξουσία,
να πάρει κι αυτός μια τόση δα θεσούλα και όπου να ’ναι η
θεσούλα αυτή, βρε αδελφέ. Στην Άλφα τον στέλνουνε; Ας
είναι και στην Άλφα, που μακριά του πέφτει, πολύ μακριά,
24 ώρες με το τρένο και βάλε, μα δόξα τω Θεώ, τα κατάφερε! Έσπευσε να δημοσιεύσει ο ίδιος τον διορισμό του στις
εφημερίδες ως Νομάρχης στην πόλη Άλφα και τώρα μέσα στο τρένο «είμαι ο νέος Νομάρχης του νομού Έψιλον, μεταβαίνω δι’ ανάληψιν καθηκόντων», έλεγε, όπου μπορούσε, και δεχότανε τα θερμά συγχαρητήρια των συνεπιβατών
του.
Μα τι λέτε, τώρα;
Ένιωθε, σαν ιεραπόστολος εκπολιτισμού των Σκυθών!
Δημιουργία και πρόοδος! Βέβαια! Νέα εποχή για το νομό Έψιλον, νέες ιδέες, όλα απ’ την αρχή. Γιατί τον επέλεξαν,
άλλωστε; Η ήπια δικηγορία του, με μικρο-υποθέσεις απαλλαγής τρωκτικών του δημοσίου και ανόσιων συμβιβασμών,
του επέτρεψε στην παρελθούσα δεκαετία να τηρεί ακμαίες τις δυνάμεις του, χρησιμότατο πλεονέκτημα για τη επερχόμενη σκληρή δουλειά του Νομάρχου.
Τεντώθηκε.
Ρώτησε τι ώρα φτάνει το τρένο στην πόλη Άλφα κι έγειρε για έναν υπνάκο, αγκαλιά με τις φιλοδοξίες του. Οκτώ
και έξι λεπτά ακριβώς, το τρένο τσούλαγε νωχελικά στο σταθμό της πόλης. Δεν έπρεπε να βιαστεί να κατέβει.
Έπρεπε να βγει με το ανάλογο ύφος, σαν ο νέος αφέντης του νομού και να τον προϋπαντήσουν κατά πως πρέπει.
Η επισημότητα της αφίξεως έχει βαθύ ένα νόημα ανά τους αιώνας.
«Καλώς ήλθατε κύριε Νομάρχα», του είπε ένας ντόπιος λεβένταρος, με πρόσωπο ηλιοκαμένο και μάτια αστραφτερά και του πρότεινε ένα χέρι γεμάτο ρόζους, «είμαι ο ΧΨ, διευθυντής της Νομαρχίας επί είκοσι συναπτά έτη»,
είπε κι έσφιξε δυνατά το χέρι του, μάλλον πολύ δυνατά, έπρεπε με την πρώτη, να καταλάβει ο νεόφερτος, πως
πάνω από δέκα Νομάρχες θα πέρασαν από τα χέρια του, όλοι τους παλιολλαδίτες, όλοι τους κομιστές προόδου και
νέων ιδεών. Aπό ιδέες όντως, τα πήγαιναν καλά.
Άμεση ανάληψη καθηκόντων, άμεση ενημέρωση, ένα βουνό από εκκρεμότητες του προηγουμένου κυρίου Νομάρχου, έπνιγε κιόλας τον καινούριο, έσκασε πριν καθίσει καλά-καλά στην καρέκλα του και βγήκε στο μπαλκόνι του αρχοντικού, που δωρίστηκε στο κράτος για να στεγάζει τη Νομαρχία και πήρε να παρατηρεί το μισοτελειωμένο λιμάνι
της πόλης, τη θάλασσα μέχρις εκεί που έπιανε το μάτι και αναστέναξε. Πλήξη! Μια πλήξη θα ήταν η όλη του θητεία,
τριγυρισμένος από τους ίδιους και τους ίδιους γραβατωμένους υπαλλήλους, κεφαλόποδα κι αυτοί της κατακερματισμένης εν Ελλάδι, εξουσίας.
Υπόγραφε από την άλλη μέρα, με το φόβο μήπως και μπλοκαριστεί στις άγριες παγίδες της ισχύουσας πολυνομοθεσίας και τα μπουρδουκλώσει τα πράγματα. Καλά του τα ’λεγε ο διευθυντής του, ο κύριος ΧΨ, τι τις θέλει τις
πολλές νομικές ερμηνείες; Δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Μια υπογραφή χρειάζεται και έξω απ’ την πόρτα,
που λένε απανταχού. Ο κύριος διευθυντής της Νομαρχίας είχε μονίμως δίκαιο.
Όλα καλά, μα… τις νύχτες άκουγε μέσα του τους χτύπους διαμαρτυρίας της ανδρικής του υπόστασης. Τι να το
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κάνει το κορμάκι του, που δεν υπάκουε στη σκληρή πραγματικότητα της μοναξιάς, που συνοδεύει την εξουσία; Άρχισε να γυαλίζει το μάτι του. Ακόμη και τις σεμνότυφες κυρίες των συλλόγων, τις δεσποινίδες του Συλλόγου Κυριών
και Δεσποινίδων, υπαλλήλους και περαστικές άρχισε να γλυκοκοιτάζει, όλες του άρεσαν, όλες ομόρφαιναν ξαφνικά,
«καλέ σεις! σαν καλούτσκους δεν σας φαίνεται ο Νομάρχης μας», λέγανε οι τολμηρές, κουνώντας ό,τι καλύτερο είχανε
να κουνήσουν, μα τόσο μόνο. Πού να ξεσπάσει, κοτζάμ άντρας; Πού;
Απρόβλεπτο ένα ποτάμι ο ποταμός Έψιλον.
Εκεί που κυλάει ήσυχα, πάνω που είναι να μπει ο Μάρτης, φουσκώνει κι αγριεύει, χρόνια τώρα κανείς δεν κατάφερε
να τον δαμάσει, πνίγει ζώα και χωράφια κι άμα το παρακάνει, μπαίνει και στα σπίτια, χαλάει τα νοικοκυριά, λασπουριά και πείνα. Προβλήματα!
Με το άλογο, περιόδευε από κάτω μέχρις επάνω το νομό του ο κύριος Νομάρχης. Περνούσε ευχάριστα ανάμεσα
στους άδολους χωριάτες. Και τι χαρά για τον κύριο Βήτα, έναν αγρότη-κομματάρχη του Αγροτικού Κόμματος στο
χωριό Τάδε, τι τιμή να φιλοξενεί τον κύριο Νομάρχη σπίτι του, σαν πέρναγε απ’ το χωριό τους πότε με το άλογο και
πότε με το τρένο, μεγάλο το λούσο για τον ίδιο και το σπίτι του, γόητρο για το χωριό! Και η κυρία του! Κι αυτή!
Γλυκιά και λίαν περιποιητική. Τα καλύτερα για τον κύριο Νομάρχη. Και τα βράδια που συχνότατα προτιμούσε να
κοιμηθεί στο σπίτι της, κάτασπρα σεντόνια και μαξιλαροθήκες κεντητές και μια έγνοια για τον μουσαφίρη της! Αμάν,
μια έγνοια! Πάνω που ο άντρας της βυθιζότανε ξερός στον ύπνο, πήγαινε να δει αν ο κύριος Νομάρχης ήθελε τίποτε.
Ε, πώς! Έτσι να τον αφήσει; Κι αν τον τρώγανε τα κουνούπια; Κι ο πόντικας, ροκανίζοντας τσούκου-τσούκου τα
πατώματα, αν δεν τον άφηνε να κοιμηθεί; Όχι! Ρεζιλίκια πράματα! Έπρεπε η φιλοξενία να είναι πλήρης.
Τι απαλά τα χεράκια του κυρίου Νομάρχη; Αθηναίος! Ομορφάντρας! Μορφωμένος άνθρωπος! Ήξερε, καλέ κι
εσείς, να αναγνωρίζει τους κόπους μιας γυναίκας και να τους ανταμείβει.
Σιγά-σιγά, λίγο ή πολύ, η έδρα της Νομαρχίας μεταφέρθηκε στο χωριό Τάδε, πολύ δεν ήθελε το πράγμα.
«Συκοφαντίες της επαρχίας, κύριε Βουλευτά, τι τα θέλετε;», υπερασπίστηκε τον κύριο Νομάρχη ο κύριος Εισαγγελέας, όταν τα νέα, σε απόχρωση του ροζ, μπήκανε στο γραφείο του, κακίες του κόσμου, να λέμε καλύτερα, συκοφαντίες, «η επαρχία το μόνο που ξέρει πολύ καλά να κάνει, είναι να κουτσομπολεύει κύριε Βουλευτά. Αμάν πια!»
Έπεσαν στην πληροφόρηση οι υπάλληλοι των τρένων για τα πήγαιν’ έλα του κυρίου Νομάρχου στο χωριό Τάδε,
οι ταχυδρομικοί διανομείς του ίδιου χωριού, μπακάληδες και μανάβηδες της περιοχής, θα έφτασε κι ο κόμπος της
΄“φιλοξενίας’’ στο λαιμό του Κοινοτάρχη-Κομματάρχη του κυρίου Βήτα, με ορατά πλέον τα κέρατα στην κεφαλή του
και μια των ημερών, ένα πρωινό δηλαδή, τα τριακόσια φύλλα της τοπικής εφημερίδας της πόλης Άλφα, δεν φτάσανε
για να αναγγείλουν την έκτακτη παραίτηση του κυρίου Νομάρχου μας, ποια παραίτηση, δηλαδή; Νύχτα έφυγε ο άνθρωπος. Πρώτη θέση στο τρένο του μεσονυχτίου για την Αθήνα.
Καθαρή αχαριστία!
Τόσες ιδέες που κουβάλησε μαζί του για τάξη και προκοπή, ανανέωση και ανατροπή του κατεστημένου, τι διάολο;
δεν τις θέλανε οι ντόπιοι;
Μα… πόσο πίσω είναι αυτοί οι άνθρωποι, στο νομό Έψιλον;
Καλό καλοκαίρι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Στις 30 Ιανουαρίου 2012 απεβίωσε ο Μιχαήλ Γκούτης, πατέρας της νεαρής φιλολόγου καθηγήτριας Μαρίας Γκούτη, ενεργού μέλους του Συλλόγου μας και συνεργάτιδας του περιοδικού
μας. Συλλυπούμεθα ειλικρινά την αγαπημένη μας Μαρία για τη
σκληρή απώλεια του πατέρα της.
• Στις 26 Μαΐου 2012 έφυγε από τη ζωή ο Κρίτων Λυραντζόπουλος, συνταξιούχος διευθυντής Γεωργικού Συνεταιρισμού
Αλεξανδρούπολης, σύζυγος της γνωστής φιλολόγου καθηγήτριας και ενεργού μέλους του Συλλόγου μας, Αναστασίας Σιούντα. Συλλυπούμεθα την αγαπημένη μας Τασία, τα παιδιά του
Θεοδώρα και Γιώργο και τα εγγόνια του. Ευχόμαστε να είναι
ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
• Tην 1η Ιουνίου έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, η συμπατριώτισσα και πρεσβυτέρα Αγγελική Τακτικού. Τις κόρες της
Μαρία και Φιλίτσα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συλλυπείται
θερμά.

Για πρόσωπα και πράγματα που αναφέρονται στην εργασία
μας “Θράκη - Θράκες - Εξελληνισμός των Θρακών’’, σελ 510, μπορείτε να ανατρέξετε σε παλαιότερα τεύχη μας.
1) Τ.22, σελ. 36-37 «Αρχαία Θρακικά Έθνη - Το κράτος των
Οδρυσών» και Τ.23 σελ. 12-13 «Αρχαία Θρακικά Έθνη Ηγεμόνες των Οδρυσών», Άγγελου Ποιμενίδη σε διασκευή
Κράτη Ποιμενίδη.
2) Τ.7 σελ. 5 «Ο Κότυς Α’, βασιλιάς των Οδρυσών, οι
Αθηναίοι και τα αδέλφια από την Αίνο», Αλεξ. Μποτονάκη.
3) Τ.10 σελ. 32-33 «Ο βασιλιάς των Θρακών Σεύθης Β’ παραθέτει συμπόσιο στον Ξενοφώντα των “Μυρίων’’ (400
π.Χ)», Κράτη Ποιμενίδη.
4) Τ.25 σελ. 5-7 «Έχει και η Θράκη τη δική της ιστορία»,
Άγγελου Ποιμενίδη σε διασκευή Κράτη Ποιμενίδη.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Στο τεύχος 41 του περιοδικού μας, στο κείμενο της κ. Βασιλικής
Γκιούρδα “Το μπακάλικο της Κορίνας’’, σελ. 41, αντί του ρήματος «μεγαλουργήσει» γράφτηκε «μεγαλώσει». Ζητούμε συγγνώμη για το λάθος μας.
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MIKTO ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Kείμενα - Σκέψεις - Φωτογραφίες
Eπιμέλεια: Aλεξάνδρα Μποτονάκη

Τρεις φίλοι
Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης
Τρία παιδιά στα πρώτα τους νεανικά χρόνια. Τρεις φίλοι
που μπήκαν μαζί στο γυμνάσιο. Τρεις φίλοι (ήταν μόδα της
εποχής, όπως τρίο κιθάρα, τρεις σωματοφύλακες, Τρίο Σούτζες). Γνώρισαν σαν δασκάλους τους Γιαννακούρο, Σκορδίλη, Αλιφέρη, Πλαγιαννάκο. Αλλά και εκείνοι γνώρισαν
...αυτούς!
Τρεις φίλοι με διαφορετικά «χούγια» και συναισθήματα.
Ο ένας, ο Ζαφείρης, φιλοσοφούσε και είχε ένα ωραίο, μαζί
και καυστικό χιούμορ. Ο άλλος, ο Δημήτρης (Τάκης), είχε
για χόμπι του τις ταινίες του κινηματογράφου. Μάζευε αφίσες
(θυμήθηκα τον κύριο Κουρουτζίδη με τα αριστουργήματα
που έφτιαχνε), «καρέ» και προγράμματα προβολών.
Ο τρίτος, δηλαδή εγώ, ο Άγγελος, μάζευα, όπως και
πολλά παιδιά της εποχής, γραμματόσημα (σήμερα μαζεύω
άδειες τηλεκάρτες· κάθε προσφορά δεκτή).
Στις εξετάσεις μαζευόμαστε στου Δημήτρη (Τάκη) το σπίτι
και γινόταν του Κουτρούλη ο γάμος. Αντί για τον Θουκυδίδη
και τα Μαθηματικά, είχαμε πόλεμο με μαξιλάρια, μετά ερχόταν η συζήτηση για τον κινηματογράφο. Και ο Ζαφείρης
έπαιζε πού και πού φυσαρμόνικα.
Στο μπόι ήταν και οι δύο ψηλοί και εγώ πιο κοντός. Ίσως
γι’ αυτή την υπεροχή τους, μου είπαν μια μέρα να τους κάνω
καφέ. Έψαξα και δε βρήκα. Βρήκα όμως μία καφέ σκόνη.
Ήταν μπογιά. Καταλαβαίνετε το τι έγινε. Ακόμα και τώρα μου
το «χτυπούν».
Τις Κυριακές, αφού βάζαμε τα «τσαπράζια» μας, σφεντόνες
και πετρούλες, ψάχναμε στα αμπέλια το θήραμα. Εγώ, όπως
σας είπα, ο κοντύτερος έψαχνα μέσα στις βατσινιές, ενώ οι
άλλοι, λόγω ύψους, σκόπευαν στα δένδρα. Αλλά το μοναδικό αποτέλεσμα ήταν μερικά βελανίδια που έπεφταν αντί
για το «θήραμα» και βατόμουρα για το δρόμο της επιστροφής.
Έτσι περνούσαν τα χρόνια με τον Ζαφείρη να βοηθά τον
μανάβη θείο του και τον πατέρα του, με τον Δημήτρη να
κόβει εισιτήρια στα «Τιτάνια» (που με το μέσον αυτό μπαίναμε καμιά φορά τζάμπα) και με μένα να βοηθώ που και που
τον πατέρα μου σε μερικές εξωτερικές δουλειές (εφορίες
κ.λπ.).
Έτσι φτάσαμε να ντυθούμε στο χακί. Τώρα ήμασταν σε
διαφορετικά στρατόπεδα.
Μετά ο Ζαφείρης έγινε δάσκαλος και, αφού γύρισε διάφορα σχολεία, κατέληξε στην Αθήνα. Ο Δημήτρης έφυγε
στην Ελβετία και μένει ακόμη εκεί. Εγώ έγινα μπακάλης και
παρέμεινα στην Αλεξανδρούπολη.

Οι τρεις φίλοι πήραν από έναν δρόμο για «σόλο καριέρα».
Σήμερα, συνταξιούχοι, ο Ζαφείρης γράφει βιβλία, πολύ καλά
μάλιστα, ο Τάκης, ακόμα στην Ελβετία, κάνει κριτική σε όλα,
λόγω Ευρωπαϊκής κουλτούρας και εγώ τα πρωινά μετρώ παγκάκια που τοποθέτησαν οι Δήμαρχοι. Το απόγευμα λίγη τηλεόραση (ντοκιμαντέρ), διάβασμα, λίγο γράψιμο και «νάνι».
Οι τρεις φίλοι δεν αποτελούν πλέον «τρίο»· άλλωστε
έφυγε αυτή η μόδα. Ο καθένας στον πάγκο του. Η φιλία
όμως δεν χάθηκε, όπως χάθηκαν τα τόσα χρόνια. Ο Ζαφείρης ρωτά για τον Τάκη, ο Τάκης για μένα κι εγώ γι’ αυτούς.
Στη σφενδόνα έλιωσαν τα λάστιχα που έστελναν τις πετρούλες μακριά. Οι πετρούλες δεν βαραίνουν τις τσέπες.
Τώρα κάθε τσέπη έχει από ένα χάπι της χοληστερίνης, για
το ζάκχαρο, για τα μάτια, για τα πόδια... όλα πονούν.
Γειά σου Αθήνα, γειά σου Ζαφείρη.
Hallo Basel, Hallo Δημήτρη. Εγώ είμαι καλά.
Σας χαιρετώ φίλοι μου.
i i i

Kαι πάλι τα ΤΙΤΑΝΙΑ...

Γράφει ο Bασίλειος Α. Σαραφιανός

Για τα σινεμά της Αλεξανδρούπολης, τα μεταπολεμικά
χρόνια, έχουν γραφτεί πολλά και ωραία από τους Γιώργο
Χατζηανδρέου και Θόδωρο Ορδουμποζάνη. Προσθέτω κι
εγώ ένα γεγονός πέρα για πέρα αληθινό από εκείνα τα χρόνια.
Ενώ για τους μαθητές του Γυμνασίου το σινεμά ήταν αυστηρά απαγορευμένο και ήταν γνωστά τα κόλπα για να αποφεύγουμε την τριήμερη αποβολή, από την άλλη πλευρά, μία
με δύο φορές το χρόνο μας πήγαιναν σε μαθητική προβολή
σε ταινίες κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου.
Έτσι, λίγες μέρες πριν από κάποιο Πάσχα, μας πήγαν στα
“Τιτάνια’’ για να δούμε την ταινία «Τα πάθη του Χριστού».
Έσβησαν τα φώτα, αντί όμως να αρχίσει η κανονική ταινία,
άρχισαν να προβάλλονται σκηνές από την προσεχή ταινία
που ήταν -τι ειρωνεία!- «Πόθοι κάτω από τους βάλτους»
(Πικρό ρύζι), από τον ιταλικό νεορεαλιστικό κινηματογράφο.
Έδειχνε λοιπόν τη σεξοβόμβα της εποχής, Σιλβάνα Μάγκανο, φορώντας ένα μαύρο κολλητό σορτ να χορεύει λικνιζόμενη μάμπο μέσα στον πλημμυρισμένο ορυζώνα. Μέσα
στην αμηχανία που επικράτησε προς στιγμή, ακούστηκε μέσα
στο σκοτάδι μια βροντερή φωνή «Νάτη, νάτη η Μαγδαληνή!». Καταλαβαίνεται τι έγινε! Επαναλαμβάνω, ήμουν
παρών και το γεγονός έγινε όπως το περιγράφω. Άλλες εποχές, άλλο χιούμορ...
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Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Kέικ με σοκολάτα
Υλικά
2 αυγά
150 γρ. σπορέλαιο
450 γρ. ζάχαρη
330 γρ. αλεύρι
2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ
2 κουταλιές σόδα
1 κουταλάκι κοφτό αλάτι
2 βανίλιες
500 γρ. καυτό νερό

Για την επικάλυψη:
250 γρ. μαργαρίνη, 160
γρ. ζάχαρη άχνη, 100
γρ. κακάο, 2 κουταλάκια ουίσκι
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε
το
φούρνο στους 180°. Σε
ένα μπωλ ανακατεύουμε το αλεύρι με
το κακάο, το μπέικιν,
τη βανίλια, το αλάτι και
τη σόδα. Σε ένα άλλο,
μεγαλύτερο, ανακατεύουμε τα αυγά με το σπορέλαιο
και τη ζάχαρη. Στη συνέχεια προσθέτουμε κουταλιάκουταλιά το μείγμα με το αλεύρι εναλλάξ με κουταλιές
νερό. Αδειάζουμε το μείγμα στο μεγάλο μπωλ και ανακατεύουμε καλά.
Αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο και πασπαλισμένο με αλέυρι ταψί. Ψήνουμε το κέικ για 50 λεπτά
στους 180°. Το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και το ξεφορμάρουμε.
Για την επικάλυψη:
Χτυπάμε τη μαργαρίνη μέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουμε την άχνη, το κακάο και το ουίσκι και χτυπάμε
μέχρι να γίνει ομοιογενές. Αλείφουμε το κέικ με το γλάσο
και το αφήνουμε μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Πατάτες ω γκρατέν
Υλικά
1 κιλό πατάτες
300 γρ. παρμεζάνα
300 γρ. ζαμπόν

1/2 πακέτο φρυγανιά τριμμένη
3-5 αυγά βραστά σφιχτά
3-4 κουταλιές σούπας φρέσκο βούτυρο
κρέμα μπεσαμέλ, όση θέλουμε
Εκτέλεση
Πλένουμε τις πατάτες και τις βράζουμε σε αλατισμένο
νερό. Τις κόβουμε και τις τοποθετούμε σε βουτυρωμένο
πυρέξ. Πασπαλίζουμε με φρυγανιά και άφθονη τριμμένη παρμεζάνα και
στρώσεις με ζαμπόν.
Συνεχίζουμε με πατάτες, ξανά παρμεζάνα
και από πάνω αυγά
κομμένα σε ροδέλες.
Τρίτη στρώση πατάτες
και παρμεζάνα και τελειώνουμε σκεπάζοντας με μπεσαμέλ.
Ρίχνουμε την υπόλοιπη
παρμεζάνα και το βούτυρο κομματάκια. Ψήνουμε στους 180° για
45 λεπτά.

Παγωτό με ξινόγαλο
Υλικά
170 γρ. ζάχαρη
600 γρ. ξινόγαλο
200 γρ. νερό
Εκτέλεση
Ρίχνουμε τη ζάχαρη στο νερό και το βράζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει.
Προσθέτουμε το ξινόγαλο και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε ένα μέρος από το μείγμα σε μεταλλικό δοχείο και
το καταψύχουμε για μία ώρα.
Αναμειγνύουμε τους κρυστάλλους που σχηματίστηκαν
στα τοιχώματα του δοχείου με το υπόλοιπο υγρό μείγμα
χτυπώντας με το σύρμα ή το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα. Το βάζουμε στην κατάψυξη.
Επαναλαμβάνουμε την ανάδευση τρεις φορές ανά 40
λεπτά. Σερβίρουμε σκέτο αλλά και με διάφορα ψιλοκομμένα φρούτα εποχής ή με καβουρδισμένα αμύγδαλα
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
29.3.2012 To λάδι Σαμοθράκης
πηγαίνει σε Ρωσία και Αραβικά
Εμιράτα. Μετά το διπλό χρυσό
βραβείο για το αγουρέλαιο της Astraea και τις μαύρες μαριναρισμένες
ελιές στον παγκόσμιο διαγωνισμό
«Great Taste Awards 2011» η παραδοσιακή επιχείρηση των αδελφών
Σταυριανάκη, με βάση το νησί της
Σαμοθράκης, ετοιμάζεται να αρχίσει
εξαγωγές σε Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Φινλανδία κ.λπ. Προϊόντα της εταιρίας πωλούνται σε
delicatessen στη Σαμοθράκη, Θεσσαλονίκη, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία
και Μονακό.
12.4.2012 «Ασπίδα προστασίας»
για κακοποιημένες γυναίκες και στην
Αλεξανδρούπολη. Με την υπογραφή
από τη γενική γραμματέα ισότητας
των φύλων Μ. Στρατηγάκη και 25
δημάρχων της χώρας, δημιουργούνται ισάριθμοι ξενώνες στους δήμους
για τις κακοποιημένες γυναίκες, ολοκληρώνοντας έτσι το δίκτυο των
60 συμβουλευτικών κέντρων στην
Ελλάδα, με στόχο την καταπολέμηση
όλων των μορφών βίας κατά των
γυναικών.
12.4.2012 ΙΛΜΕΝΙΤΗΣ (τιτάνιο):
το σπάνιο μέταλλο στον Ν. Έβρου.
Απέραντο ορυκτό κρύβει στα σπλάχνα του ο ακριτικός νομός μας.
Έχουμε «προίκα αφάγωτη». Γιατί
όμως κάποιοι κύκλοι κάνουν ό,τι
μπορούν για να μην τον εκμεταλλευτούμε;
18.4.2012 Αίτημα παραχώρησης
του Αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης θα υποβάλει ο δήμος
στην ΥΠΑ μετά την απόφαση της
κυβέρνησης για παραχώρηση των
αεροδρομίων της χώρας σε ιδιώτες.
Ο Αερολιμένας «Δημόκριτος» μπορεί
να αναπτυχθεί πολύ.
18.4.2012 Περισσότερες επιχει-

ρήσεις “φεύγουν’’ στη Βουλγαρία. Οι Βορειοελλαδίτες ζητούν διέξοδο στην χαμηλή φορολογία και
τα φθηνά εργατικά χέρια. Γραφεία
υποστήριξης δημιουργούνται στις
Σέρρες και στο Blagoevgrad.
21.4.2012 Γιορτή παραδοσιακών
σπόρων στην Ορεστιάδα ετοιμάζεται για τις 13 Μαΐου 2012 με
σύνθημα: «Όχι στις πατέντες για
τη βιομηχανία σπόρων. Ελεύθεροι
σπόροι για όλους».
27.4.2012 Εγκαίνια μονάδας
«ΟΚΑΝΑ» στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθούν στις 27
Απριλίου 2012, στο χώρο των τακτικών ιατρείων του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.
3.5.2012 Η «Κιβωτός της Δόμνας
Βισβίζη». Με την στήριξη Χαράς
Νικοπούλου, Νίκου Λυγερού, Σαράντου Καργάκου κ.ά. ιδρύεται στην
Κομοτηνή η «Κιβωτός της Δόμνας
Βισβίζη». Με πρωτοβουλία ανθρώπων του πνεύματος και επιστημόνων οι οποίοι αφουγκράστηκαν την
ανάγκη για την κάλυψη του κενού
που έχει δημιουργήσει η κρίση ηθών
και αξιών, καθώς και οικονομική,
συστήνεται ένα πνευματικό σχολείο
για άτομα από «5 έως 105 ετών».
Τα τηλέφωνα της Κιβωτού είναι:
6936868684 και 6948781892.
4.5.2012 Το Διεθνές Ράλι Αντίκας
«ΜΑΡΙΤΣΑ 2012» Από 4 έως 6
Μαΐου οι δήμοι Αλεξανδρούπολης,
Φιλιππούπολης και Αδριανούπολης,
σε συνεργασία με τη Λέσχη Αυτοκινήτων «Αντίκα« της Φιλιππούπολης,
διοργανώνουν το Ράλι «ΜΑΡΙΤΣΑ
2012». Τα 30 ρετρό οχήματα που
θα λάβουν μέρος, θα διανύσουν τη
διαδρομή Φιλιππούπολη - Αλεξανδρούπολη - Αδριανούπολη, πραγματοποιώντας επιδείξεις για το κοινό
σε κάθε στάση τους.
5.5.2012 Η Μακεδονία, το πιο
ακριβό οικόπεδο της πατρίδας
μας! Βάσει υπολογισμών εμπεριέχονται 48 εκ. τόνοι ουρανίου, συ-

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
νολικής αξίας 960 τετράκις εκατομμυρίων δολαρίων. Που σημαίνει σε
κάθε Έλληνα αντιστοιχούν 96 δισεκατομμύρια δολάρια. Τελικά είμαστε
πολύ πλούσιοι.

ΓΝΩΜΗ
18.4.2012 Γεμάτοι μετάλλια επέστρεψαν από τα «Νιόβεια» οι
αθλητές του ΟΦΘΑ. Οι κολυμβητές της Αλεξανδρούπολης εντυπωσίασαν στη διεθνή κολυμβητική
συνάντηση της Θεσσαλονίκης. 12
χρυσά - 8 ασημένια - 5 χάλκινα
στις κατηγορίες όλων των ηλικιών
και στην Όπεν κατηγορία, ο απολογισμός.
19.4.2012 Νέες διακρίσεις για
το ελαιόλαδο του «Κύκλωπα»
Απέσπασε πλατινένιο και χρυσό βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
παρθένου ελαιόλαδου που έγινε
στην Αθήνα, ανάμεσα σε 100 πανελλαδικά δείγματα. Το λάδι «Κύκλωπας» της τοπικής ποικιλίας Μαρώνειας κυκλοφορεί συσκευασμένο
και μπορούν οι καταναλωτές να το
βρουν σε όλη τη Θράκη, όπως μας
πληροφορεί η ιδιοκτήτρια κ. Νίκη
Κελίδου.
19.4.2012 Ο Δημ. Αναστασιάδης
στο Ινστιστούτο Δημοκρατίας
«Κ. Καραμανλής» Ο επί 22 χρόνια
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Έβρου θα είναι ο νέος πρόεδρος
του Τομέα Υγείας του Ιδρύματος.
19.4.2012 Αναβαθμισμένη η εμπορική έκθεση Αλεξανδρούπολης Με διεθνή χαρακτήρα και νέα
ονομασία «ALEXPO» θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 16 Ιουλίου. Θα
συμμετέχουν επιμελητήρια και επιχειρήσεις από Ρωσία, Τουρκία, Βουλγαρία.
8.5.2012 Στη 13η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης κατηγορίας
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Ανδρών ο Δημοσθένης! Ο 14χρονος κολυμβητής του Ο.Φ.Θ.Α. (και
του Ηρόδικου για τα ΑμεΑ) Δ. Μιχαλεντζάκης έκλεψε για άλλη μια
φορά τις εντυπώσεις παίρνοντας 5
χρυσά μετάλλια και 1 ασημένιο, ενώ
πραγματοποίησε και 2 νέα Πανελλήνια ρεκόρ.
24.5.2012 Δύο οι «Γαλάζιες σημαίες» στην Αλεξανδρούπολη
(Δημοτική πλαζ και Κυανή Ακτή),
επτά στη Θράκη Από τη Διεθνή
Επιτροπή βραβεύθηκαν φέτος συνολικά 394 ελληνικές ακτές, δίνοντας
έτσι στην Ελλάδα τη δεύτερη θέση.
1.6.2012 Στον δήμο Αλεξανδρούπολης και επίσημα οι αποθήκες του ΟΣΕ Παρουσία του
προέδρου της ΓΑΙΑΟΣΕ ανακοινώθηκε η παραχώρησή τους στο δήμο.
Όταν βρεθεί χρηματοδότηση και
ανακαινισθούν, θα μετατραπούν σε
χώρους πολιτισμού και αναψυχής.
9.6.2012 Πολιτιστικό γεγονός
για τη Θράκη το 25ο Συνέδριο
της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας Σημαντικές προσωπικότητες του Ελληνικού
σινεμά βρέθηκαν για ένα τριήμερο
στην Αλεξανδρούπολη. Υπογραμμίσθηκε η σημασία του κινηματογράφου στη ζωή μας και τιμήθηκαν
σημαντικοί άνθρωποι.
12.6.2012 2η Γιορτή του μικρού
ποδοσφαιριστή στον Έβρο Διεξήχθη με επιτυχία και με τη συμμετοχή 300 και πλέον μικρών ποδοσφαιριστών, 8 ακαδημιών του Νομού, η γιορτή με την επωνυμία «ΕΥ
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» στο αθλητικό κέντρο
Απαλού Αλεξανδρούπολης.
12.6.2012 Έλαμψε ο «Φάρος
του βόλεϊ» Γέμισε φιλέδες και
παιδιά η παραλιακή οδός της Αλεξανδρούπολης το απόγευμα του
Σαββάτου, 9/6/12, σε τουρνουά βόλεϊ που διεξήχθη υπό το φως του
Φάρου. Συμμετείχαν πάνω από 150
αγόρια και κορίτσια Δημοτικών Σχολείων, συνθέτοντας 50 ομάδες. Διοργανώτρια η Λέσχη Πετοσφαίρισης
Αλεξανδρούπολης.
15.6.2012

Στις 23 Ιουνίου το

Βόλεϊ στην παραλιακή

ραντεβού με το 3ο Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης «Οικονομική κρίση και ριζοσπαστικές
φωνές» το θέμα του συνεδρίου.
Αναμένονται σημαντικοί ομιλητές
από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
16.6.2012 Συνεργασία του ΔΠΘ
με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
της Αγίας Πετρούπολης Ανοίγονται νέοι δίαυλοι συνεργασίας
στους τομείς της παιδείας και του
πολιτισμού των δύο περιοχών. Η
συνεργασία των δύο πανεπιστημίων
προβλέπει την ανταλλαγή Ρώσων
και Ελλήνων καθηγητών και φοιτητών με στόχο την υλοποίηση κοινών
εκπαιδευτικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

ΘΡΑΚΗ-PRESS
18.5.2012 Στη Σαμοθράκη το
Χρυσό Βραβείο ακτών Την προηγούμενη χρονιά ο Δήμος Σαμοθράκης πήρε το χάλκινο βραβείο
βασικής ποιότητας ακτών 20112012 από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών
(EUCC) και επιλέχθηκε στους 50
καλύτερους προορισμούς της Ευρώπης. Για την περίοδο 2012-2013
σας ενημερώνουμε ότι έχει κερδίσει
το Χρυσό Βραβείο, το οποίο θα παραλάβει ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
κ.Γ. Χανός, στην τελετή απονομής

των βραβείων που θα γίνει στο Torres Vedras της Πορτογαλίας.
18.5.2012 Στο ΕΣΠΑ η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου
Νέστου Πρόκειται για την πρώτη
σε ολόκληρη τη χώρα πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου,
εξέλιξη που ανοίγει νέους δρόμους
στην αγροτική παραγωγή και στην
προσπάθεια των επιλογών θερμοκηπιακών καλλιεργειών με σοβαρές
εξαγωγικές δυνατότητες.
18.5.2012 Διέσχισε τη Θράκη η
Ολυμπιακή Φλόγα Η αθλήτρια
Νάνσυ Ευστρατιάδου ήταν αυτή
που άναψε την Ολυμπιακή Φλόγα
στην πλατεία του Φάρου της Αλεξανδρούπολης το μεσημέρι της 14ης
Μαΐου, σε μια λιτή τελετή. Η Φλόγα
που ξεκίνησε το ταξίδι της στη Βόρεια Ελλάδα από την Καβάλα, Κομοτηνή, Φέρες, Κήπους, καταλήγοντας στην Αλεξανδρούπολη συνέχισε προς Ξάνθη και Δράμα.

Η Ολυμπιακή Φλόγα
στους Κήπους
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Ευτυχισμένα μωρά λίγο πριν και αρκετά μετά την κατοχή
Η 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 θέμα της επόμενης θα είναι
“Οικογενειακές φωτογραφίες’’.

Ο Λευτεράκης, o μετέπειτα
«απατεώνας», μας κοιτάζει
με πονηρό βλέμμα...
Oι συμμαθητές του
γνωρίζουν ποιος είναι.
(1937)

Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

Η Στρατούλα
Κουκουρίκου
φοράει τουαλέτα
ασορτί με τα σκαλιά
του φωτογραφείου
Α. Παναγιώτου.
Η πάνα είναι
κεντημένη στο χέρι
από τη μητέρα της.
(1947)

Η Μπέμπα έκπληκτη, δε φαίνεται και τόσο... ευτυχισμένη
με το φιόγκο στα μαλλιά και το σέξι φόρεμα...
Όσοι γνωρίζουν τη “λουσού’’ Αλεξάνδρα, καταλαβαίνουν
ποιο είναι το μωρό. (1938)

Ο Χρίστος (Μποτονάκης) απολαμβάνει την ξάπλα στο
μαξιλάρι. (1952)

Tζούλια Φανφάνη-Μαλακόζη. Χωρίς σχόλιο...
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Ευτυχισμένα μωρά μετά την κατοχή

Ο Γρηγόρης Γεωργίου χαρούμενος, παρέα
με τον ελέφαντά του (1945)
Σοφία Φαράτση, Νανά Αγγελίδου,
φίλες για πάντα, στα σκαλιά του
Φλοίσβου και καρναβαλάκια.

Δύο χρόνια αργότερα
ο Γ.Γ. εποχούμενος
σε μηχανή μεγάλου
κυβισμού της εποχής
(1947)

Η Δώρα Κοτσώνη
ευτυχισμένη, ανάμεσα σε
φυσικά λουλούδια (1956)

Η Δώρα Κοτσώνη σοβαρή, ανάμεσα
σε τεχνητά λουλούδια (1957)

Η Άσπα Βασίλη Σαραφιανού ενδιαφέρεται για
τα ατομικά εργοστάσια (1966)
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