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 στον 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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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Πότε ήταν που πραγματοποιήσαμε
την όμορφη διήμερη εκδρομή μας, τον Οκτώβριο του 2012 στο
Ναύπλιο, πότε γιορτάσαμε τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές
του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια),
πότε πραγματοποιήσαμε την κοπή της βασιλόπιτάς μας με τη
βράβευση των παιδιών μας που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
αλλά και με τη βράβευση της κ. Αλεξάνδρας Μποτονάκη και
του κ. Κράτη Ποιμενίδη για την πολυετή προσφορά τους στην
έκδοση του περιοδικού μας, πότε πραγματοποιήσαμε τη συνεστίασή μας για τις Απόκριες! Μπήκαμε ήδη στη Σαρακοστή με
τους κατανυκτικούς χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή.
Τώρα προσμένουμε με αδημονία να πραγματοποιήσουμε την
τριήμερη εκδρομή μας στις Σέρρες, οχυρά Ρούπελ, λίμνη
Κερκίνη και Σπήλαιο της Αλιστράτης. Ακολούθως, μετά μία
εβδομάδα, θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της
ΠΑ.Ο.Ν.Ε. η Γενική μας Συνέλευση με απολογισμό, έγκριση
προϋπολογισμού και δράσης και τις καθιερωμένες ανά διετία
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη: ιστορικά
θέματα που έχουν σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα μας, ιστορικά
γεγονότα και πρόσωπα που αναφέρονται στην Εθνική Παλιγγενεσία της 25ης Μαρτίου, ρεπορτάζ από την κοπή της βασιλόπιτας
και της αποκριάτικης συνεστίασης, με πλούσιο φωτογραφικό
υλικό, αρχαιολογικά θέματα της περιοχής και φυσικά τις διάφορες
μόνιμες συνεργασίες, αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες
που αγαπάτε ιδιαίτερα.
Σε αυτό το σημείο βρίσκουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε
τους αγαπητούς εκδότες των δύο μεγάλων ημερήσιων εφημερίδων της πόλης μας “Ελεύθερη Θράκη’’ και “Γνώμη’’ Στ.
Κονδύλη και Ιω. Λασκαράκη αντίστοιχα για δύο λόγους: Επί
πολλά έτη προβάλλουν τον Σύλλογό μας και δημοσιεύουν
δωρεάν τις εκδηλώσεις μας αλλά επί πλέον συνεχίζουν να αποστέλλουν στον Σύλλογό μας δωρεάν και καθημερινά την εφημερίδα τους. Από την πλούσια ενημερωτική ύλη η κ. Υβόννη
Δαΐδου επιλέγει τις ειδήσεις που ενδιαφέρουν όλους μας και
βγαίνει η μεγάλης αποδοχής σχετική σελίδα μας.
Η Πανθρακική Ομοσπονδία προετοιμάζεται για να γιορτάσουμε
και φέτος όλοι μαζί οι Θρακιώτες την 93η επέτειο των “Ελευθερίων’’. Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως για τις ακριβείς
ημερομηνίες και το σχετικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
Επειδή, όπως γνωρίζετε, από τον Αύγουστο του 2011 έχουν
τριπλασιασθεί τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή του περιοδικού, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε και πάλι να μας
ενισχύσετε ο καθένας με 15 ευρώ τουλάχιστον ετησίως, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η αποστολή του περιοδικού.
Διευκρινίζουμε ότι η εν λόγω καταβολή χρημάτων αφορά σε
εκείνους οι οποίοι δεν ενισχύουν οικονομικά καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τον Σύλλογο και όχι αυτούς που καταβάλλουν κανονικά
τις ετήσιες συνδρομές τους, προσφέρουν χρήματα για κοινωνικούς
λόγους ή προβαίνουν σε δωρεές και χορηγίες.
Κλείνοντας, σας ευχόμαστε από βάθους καρδίας ένα Χαρούμενο
Πάσχα και να απολαύσετε με υγεία και χαρά την Ανάσταση.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Βαλκανικοί πόλεμοι

100 χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων
Σεπτέμβριος 1912 - Ιούλιος 1913
ΜΕΡΟΣ Γ’

Γράφει η Aλεξάνδρα Μποτονάκη

Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη του Α’ Βαλκανικού πολέμου,πολύ περισσότερα όμως από
τότε που άρχισε να διαφαίνεται στον πολιτικό ορίζοντα ότι επίκειται πολεμική σύρραξη στα Βαλκάνια.
Το Πανελλήνιο γιορτάζει την επέτειο με ενημέρωση πλούσια και ενδιαφέρουσα, επιστημονικά εμπεριστατωμένη, με ωραία λευκώματα, με ανάλογες εκδηλώσεις και εθνική υπερηφάνεια. Και δικαιολογημένα: Με το
τέλος του σύντομου Β’΄Βαλκανικού πολέμου (Ιούνιος, Ιούλιος 1913) και τη συνθήκη του Βουκουρεστίου η
Ελλάδα διπλασιάζεται σε εδαφική έκταση αλλά και σε πληθυσμό περίπου, οπότε και δικαίως σήμερα οι
πανέλληνες πανηγυρίζουν· η περιοχή όμως της Θράκης βρέθηκε και πάλι εκτός του ονείρου...

Νοέμβριος 1912 - Ιούνιος 1913. Ανεπίσημη Βουλγαρική
κυριαρχία του Δεδέαγατς-Αλεξανδρούπολης

Σ

την ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τυχόν καταγεγραμμένα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περιοχή μας,κατά τη χρονική περίοδο
που ξεκινά από την εγκατάσταση του τακτικού βουλγαρικού
στρατού, ως συμμαχικού,στην πόλη μας μέχρι την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, με την οποία «έκλεισε»
ο Α’ Βαλκανικός πόλεμος και η οποία συνέβαλε με την
ασάφειά της στην επίσημη έκρηξη του δεύτερου. Η
περίοδος αυτή μετριέται σε μερικούς μήνες, δηλαδή από
τον Νοέμβριο του 1912 έως τον Μάιο του 1913.
Τα γεγονότα που σημάδευσαν τους μήνες αυτούς και
αφορούν σε όλον τον ελληνισμό είναι συνταρακτικά.Με
τις νίκες του ελληνικού στρατού στην Ήπειρο και τη Μακεδονία αφ’ ενός και του στόλου στο Αιγαίο αφ` ετέρου, η
έκταση της Ελλάδας προετοιμάζεται να διπλασιασθεί όχι
μόνον στη φαντασία του λαού της αλλά και στην πραγματικότητα. Παράλληλα ο «δαφνοστεφανωμένος» νικητής
βασιλιάς της Γεώργιος Α` δολοφονείται (5 Μαρτίου 1913),
ενώ ενσπείρεται μάταιη ελπίδα στις ψυχές των Βορειοηπειρωτών για εκπλήρωση του εθνικού τους ονείρου.

Στο μεταξύ, στις 13 Μαρτίου, η Αδριανούπολη κυριεύεται από τους Βουλγάρους, ύστερα από πεντάμηνη πολιορκία, με τη συνδρομή ισχυρής δύναμης
σερβικού πυροβολικού. [5, τ.2ο]
Οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Οθωμανών και Βαλκάνιων συμμάχων, και στην ξηρά και στη θάλασσα, ουσιαστικά είχαν τελειώσει από τον Απρίλιο του 1913.
Στο διπλωματικό πεδίο όμως η περίφημη διάσκεψη
στο Λονδίνο δεν προχωρούσε. Ξεκίνησε ως «πρεσβευτική
συνδιάσκεψη», δηλαδή διάσκεψη των πρεσβευτών των

άμεσα ενδιαφερομένων χωρών στις 3 Δεκεμβρίου 1912,
δύο μήνες μετά την έναρξη του Α` Βαλκανικού, όταν η ζυγαριά έκλινε καθαρά υπέρ των βαλκάνιων συμμάχων,
αλλά σε 20 ημέρες διακόπηκε. Επαναλήφθηκε, ξαναδιακόπηκε και επαναλήφθηκε υπό την πίεση των Μ. Δυνάμεων
και την υποχώρηση τελικώς των Τούρκων. Ας μη ξεχνάμε
ότι οι Μεγάλοι είχαν προγραμματίσει να αποδυναμωθεί η
Οθωμανική αυτοκρατορία χάνοντας τα ευρωπαϊκά της
εδάφη, με το αζημίωτο φυσικά.
Πρωταγωνιστές σε όλη αυτή τη διπλωματική περιπέτεια
για τα Ελληνικά συμφέροντα διετέλεσαν δυναμικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι συνεργάτες του.
Κατά τους μήνες αυτούς συγκεχυμένες υπήρξαν και οι
«συμμαχίες» μεταξύ των «συμμάχων» [6]. Οι Βούλγαροι
μάλιστα έχοντες την υπεροχή στον στρατό ξηράς συνεχώς
παραβίαζαν θέσεις και προετοιμάζονταν μάλιστα για την
κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Κατ` αυτούς, είχαν ήδη εξασφαλίσει την κυριαρχία της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης· επειδή όμως στο διπλωματικό πεδίο και οι άλλοι
σύμμαχοι διεκδικούσαν, οι Βούλγαροι είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται και σε επίπεδο πολεμικών συγκρούσεων. Η
περιοχή μας αυτούς τους μήνες βρίσκεται υπό Βουλγαρική
«κατοχή» και περιμένει.
Η βιβλιογραφία περιορισμένη γύρω από αυτήν την
πρώτη de facto κατοχή των Βουλγάρων. Πιθανόν ένας
από τους λόγους της περιορισμένης πληροφόρησης να
είναι το γεγονός ότι η δημοσιογραφική περιέργεια των
ξένων μέσων δεν έφτανε εύκολα στον Έβρο(εκτός βέβαια
από τη συμπεριφορά των Βουλγάρων προς τους μουσουλμάνους,θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος) και η γεωπολιτική
σημασία του μικρού Δεδέαγατς μόλις είχε αρχίσει να
ξεμυτίζει [14].
Στον υπόλοιπο Ελληνικό γεωγραφικό χώρο συνέβαιναν
συνταρακτικά γεγονότα και οι Έλληνες δημοσιογράφοι περιέγραφαν κυρίως αυτά τα γεγονότα.

5

Τας ωμότητας διαπίστωσε και προσωπική επί
τόπου άμεσος έρευνα των αξιωματικών του καταπλεύσαντος γαλλικού πολεμικού “Julien de la
Graviere’’, οι οποίοι έλαβον φωτογραφίας θυμάτων
και ερειπίων.
Μετά τινας ημέρας ήλθον ανταποκριταί ευρωπαϊκών εφημερίδων, εν οις ο Μαγκρίνι του “Εσπερινού Ταχυδρόμου’’ και άλλοι Γάλλοι, οι οποίοι
κατήγγειλον τας θηριωδίας εις τον πολιτισμένον
κόσμον. Ο Μαγκρίνι υπελόγισεν εις 500 τους κρεουργηθέντας Τούρκους. [2]
Οι πληροφορίες για τις δοκιμασίες που δέχθηκαν πρώτα
οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της περιοχής του Έβρου και
στη συνέχεια και οι Έλληνες προέρχονται κυρίως από τις
εκθέσεις ιεραρχών [14], στις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα
οι προσπάθειες των Βουλγάρων να επιτύχουν τα εξής:
Να εκβουλγαρίσουν τους ομόθρησκους Έλληνες με τη
δύναμη της δικής τους «σχισματικής» εκκλησίας. Να επιβάλουν τη δική τους γλώσσα και στην εκκλησιαστική ζωή
και στην καθημερινή συνάφεια. Τέλος, να συνθλίψουν την
οικονομική δύναμη των Ελλήνων κατοίκων ώστε να τους
αναγκάσουν να φύγουν «οικειοθελώς», πολιτική που είχαν
ασκήσει το 1885 στην Ανατολική Ρωμυλία και άσκησαν
στη συνέχεια το 1913, κατά την επίσημη κατοχή της περιοχής μας μετά το τέλος του Β` Βαλκανικού πολέμου.
Στις δύο προηγούμενες ενότητες (τ. 43ο και 44ο) αναφερθήκαμε στα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν
χώρα στην πόλη μας, το τότε Δεδέαγατς και νυν Αλεξανδρούπολη, κατά τους πρώτους μήνες του Α` Βαλκανικού
πολέμου μέχρι και τον Ιανουάριο του 1912, όταν κατέφθασε
ο βασιλιάς Φερδινάνδος μαζί με τον διάδοχο Βόρη και ανα-
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ζητούσε χώρο για να οικοδομήσει τη θερινή του κατοικία.
Για τους υπόλοιπους 4 μήνες δεν εχουμε καθαρές πληροφορίες κάτω από ποιο πολιτικό και διοικητικό καθεστώς
διαβιούσαν οι παππούδες μας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
που διαθέτουμε και από τα παρακάτω στοιχεία συμπεραίνουμε ότι όσο περνούσαν οι μήνες ο βουλγαρικός
στρατός επέβαλλε σκληρότερο τρόπο διακυβέρνησης.
Σημαντικότερες είναι οι πληροφορίες που δίνονται στο
πολύ χρήσιμο πόνημα του Γ. Παναγιώτου [2] από τις Αναμνήσεις του Κ. Γεραγά και που τις επισημάναμε συνοπτικά
στο 43ο τεύχος μας.
Ο αείμνηστος Αθανάσιος Κριτού [4] στην σελ. 128, όταν
κάνει αναφορά στην μεγάλη προσφυγιά των κατοίκων
της πόλης μας, μετά την επώδυνη για τη Θράκη συνθήκη
του Βουκουρεστίου (μετά τον Σεπτέμβριο του 1913), μας
δίνει έμμεση πληροφορία, μέσα από σύγκριση.

... οι Έλληνες κάτοικοι του Δεδέαγατς, που είχαν
γευθεί προηγουμένως τη βουλγαρική διοίκηση και
τον βάρβαρο ζυγό τους, εγκατέλειψαν τα πάντα,
κινητή και ακίνητη περιουσία...
... Οι περισσότερες οικογένειες εγκαταστάθηκαν
στη Θεσ/νίκη, άλλες στη γειτονική Λήμνο, άλλες
στην Καβάλα και ελάχιστες ξαναγύρισαν στα σπίτια
τους πιστεύοντας ότι οι Βούλγαροι, ύστερα από
την ήττα τους, θα ήσαν διαφορετικοί. Δυστυχώς
τους βρήκαν χειρότερους από πριν και προ παντός
περισσότερο φανατισμένους και εκδικητικούς και
ύστερα από 3-4 μήνες τους έδιωξαν κακείν κακώς
για να σφετεριστούν τις περιουσίες τους... [4]
Από την εργασία του δημοσιογράφου Παντελή Αθανασιάδη για τα γραμματόσημα που χρησιμοποιήθηκαν κατά

Συνθήκη του Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913). Ανάκτορο Αγίου Ιακώβου. Από ελληνικής πλευράς η συνθήκη υπογράφηκε
από τους Ιωάννη Γεννάδιο και Στέφανο Σκουλούδη. Φωτ. [5, τ.2ο]
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O Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ιβάν Γκέσωφ
αντικαταστάθηκε από τον φιλοπόλεμο Στογιάν Ντάνεφ
(Δάνεφ). Φωτο [5, τ.2ο]
τη σύντομη Α’ απελευθέρωση του Δεδέαγατς1 παίρνουμε
την πληροφορία ότι επάνω σε Βουλγαρικά γραμματόσημα,
που προφανώς ήταν σε χρήση κατά την περίοδο που εξετάζουμε,΄οι Έλληνες έβαλαν τη σφραγίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ»
Στην ειδική μελέτη του ιστορικού Σαράντου Καργάκου
[11], του οποίου οι πηγές για τη συγκεκριμένη περίοδο
είναι ενδιαφέρουσες, επισημαίνεται ο βίαιος εκχριστιανισμός
των μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής μας από τους
Βουλγάρους αλλά η αναφορά περιέχεται στο γενικό κεφάλαιο «Οι Βούλγαροι στο Δεδέαγατς» Προφανώς ο έγκριτος
μελετητής θα υπονοεί ότι συνέβαιναν αυτά και κατά την
περίοδο της ανεπίσημης κατοχής της περιοχής μας, κατά
τον Α` βαλκανικό πόλεμο.
Στο γενικότερο πόνημα του Απόστολου Ευθυμιάδη [15]
ξεχωρίζουμε σχετική πληροφορία με την προηγούμενη,
δηλαδή ότι οι Βούλγαροι, κρατώντας τα προσχήματα ως
σύμμαχοι της Ελλάδας «περιορίσθηκαν σε αρπαγές αρχαιολογικών κειμηλίων και άλλων έργων τέχνης από τις ελληνικές πόλεις και τα ελληνικά χωριά της Θράκης ...» ενώ
«...λεηλάτησαν και κατέστρεψαν εκ θεμελίων πολλά τουρκικά
χωριά της καταληφθείσης απ` αυτούς Θράκης, πολλούς
μουσουλμάνους κατοίκους των οποίων έσφαξαν ή συνέλαβαν και έστειλαν ως ομήρους στην ενδοχώρα της Βουλγαρίας.»
Ο Νικ. Σοϊλεντάκης [16], μελετώντας την ιστορία της
Ανατολικής Ρωμυλίας και την τύχη των εκεί Ελλήνων, σημειώνει, σχετικά με τον Α` Βαλκανικό πόλεμο που ενδιαφέρει
και εμάς, ότι ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ιβάν Γκέσωβ
(1849-1924) που είχε ελληνίδα μητέρα και είχε φοιτήσει
στη Μεγάλη του γένους Σχολή, έκανε κάποιες παραχωρήσεις
στους Έλληνες, δηλαδή επέτρεψε την εκλογή εφορίας στα
ελληνικά σχολεία, τα οποία οι Έλληνες περίμεναν να ανοίξουν. Από την άλλη μεριά όμως ο Ξάνθης Άνθιμος έγραφε
προς το Πατριαρχείο: «οι Βούλγαροι φέρονται προς ημάς
όχι ως προς συμμάχους, αλλά ως προς εχθρούς... σκοπός
αυτών είναι ο εκβουλγαρισμός των καταληφθέντων εδαφών». Έμμεσα λοιπόν συμμπεραίνουμε ότι μάλλον το δεύτερο θα συνέβαινε και στο γειτονικό προς την Ξάνθη Δε-

δέαγατς (Αλεξανδρούπολη). Εξ άλλου ο βασιλιάς Φερδινάνδος
που κατεχόταν από άκρατο σωβινισμό, υποδαυλιζόμενος
από την Αυστριακή διπλωματία έπαυσε τον Γκέσωφ και
τον αντικατέστησε με τον φιλοπόλεμο Ντάνεφ, την κατάλληλη στιγμή.
Ενδιαφέρουσα και συγκεκριμένη είναι η πληροφόρηση
που μας δίνει ο μελετητής Πέτρος Α. Γεωργαντζής [14],
ειδικά για την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα για το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) ότι έντονη ήταν η καταπίεση
των επαγγελματιών και η επίταξη όλων των εμπορευμάτων
τους με την πρόφαση ότι ήταν χρήσιμα για τη διατροφή
του στρατού. «...Σε άλλους δεν έδιναν ούτε καν απόδειξη,
ενώ σε άλλους έδιναν ψευτοαποδείξεις, τις λεγόμενες «ράσπικα». Σε πολλές απ’ αυτές τις «ράσπικα» αντί να αναγράφεται το είδος που παραλήφθηκε, έγραφαν «πληρωτέα
στον άλλο κόσμο» ή «ο φέρων το παρόν είναι ύποπτος και
συλλάβετέ τον» ή τον έβριζαν.

Αυτή η καταπίεση επιτάθηκε όταν οι Βούλγαροι
πληροφορήθηκαν για τη νίκη στη ναυμαχία της
Λήμνου (5-1-1913) και την κατάληψη των Ιωαννίνων (21-2-1913) και γενικά μετά τις αλλεπάλληλες
επιτυχίες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Από τότε οι απειλές κατά παντός ελληνικού γίνονται δημόσια: Έτσι ο αρχιτελώνης του Δεδέαγατς
έλεγε και διακήρυσσε: “Οι Βούλγαροι έπρεπε πριν
ή καθαρίσουν τη χώρα από τους Τούρκους να καθαρίσουν αυτήν από τους Έλληνας’’. Άλλος δε τελώνης ακούσθηκε να λέγει ότι θεωρεί τον εαυτό
του πολύ δυστυχή, επειδή άκουε να ομιλήται στο
Δεδέαγατς η “ρυπαρά γλώσσα των Ελλήνων’’. [14]
Την ίδια πληροφορία μας παρέχει και ο συμπολίτης Γ.
Παναγιώτου [2], προερχόμενη από την ίδια πηγή.
Από την γενική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε και
που ασχολείται με τη συνολική εικόνα της περιόδου αυτής
και αφορά σε όλο τον Ελληνισμό, δεν εξαγάγαμε σημαντική
πληροφόρηση για την πόλη μας.
Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή θα καταγράψουμε
την εικόνα που παρουσιάζουν οι γενικότερες σχέσεις των
Βαλκάνιων συμμάχων μεταξύ τους κατά τους μήνες αυτούς
και πριν ξεσπάσει ο Β` Βαλκανικός πόλεμος [17]. Ενώ συνεχίζονταν οι διπλωματικές διεργασίες στο Λονδίνο, η ελληνική και η σερβική κυβέρνηση πρότειναν στον προαναφερόμενο βούλγαρο πρωθυπουργό Ντάνεφ «να φθάσουν
σε συμφωνία για την οριστική διανομή των εδαφών, που
είχαν καταληφθεί από τους στρατούς των συμμάχων»
[17], από τον οποίον έπαιρναν παραπλανητικές απαντήσεις,
ενώ συγχρόνως γίνονταν μικροπροσβολές ελληνικών τμημάτων στη Μακεδονία όλο τον Απρίλιο και τον Μάιο.
Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου (17/30
Μαΐου 1913) αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις των Βουλγάρων,
τα μικροεπεισόδια πολλαπλασιάσθηκαν (δήθεν από κατώτερους αξιωματικούς) και τη νύχτα της 16/29 προς

1. Δες «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», σελ. 232.
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Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΣΚΡΙΠΤ (10 Μαΐου 1913
Φωτο [5, τ.2ο]
17/30 Ιουνίου 1913 οι Βουλγαρικές δυνάμεις εξαπέλυσαν
συντονισμένη επίθεση και κατά των Ελλήνων στη Νιγρίτα
και Παγγαίο και κατά των Σέρβων στον παραπόταμο του
Αξιού Μπελγκανίτσα και στη Γευγελή. Ξεκινά νέος πόλεμος,
σκληρότερος από τον Α`, παρ’ όλο που κράτησε πολύ
λίγο: ο Β` Βαλκανικός πόλεμος!
Αρχίζει νέα σελίδα για την περιοχή μας!
Σ.Σ.Ε. Δεν ανατρέξαμε στις ειδικές εκδόσεις των γειτονικών πόλεων
που περίπου είχαν την ίδια τύχη. Αναζητήσαμε όμως τη βοήθεια
των Γενικών αρχείων του Κράτους του τμήματος της Αλεξανδρούπολης. Η απάντηση ήταν απογοητευτική: Όλο το αρχείο της
πόλης μας κάηκε κατά το τέλος του Β` Παγκοσμίου πολέμου.
Η απάντηση από τη διεύθυνση ιστορίας Στρατού στην οποία καταφύγαμε ήταν επίσης αρνητική.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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25 Μαρτίου 1946
Το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως μετά την Κατοχή, στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου που
βρισκόταν τότε μέσα στον
Δημοτικό Κήπο, με τη σειρά:
Δήμαρχος Κωνσταντίνος
Αλτιναλμάζης και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ιωάννης Κετσετζής,
Ιωάννης Ρομαντζάς,
Στέφανος Νικολαΐδης,
Ιωάννης Καβαρατζής,
Δημήτριος Σταϊκίδης,
Ζαφειρόπουλος, Γεώργιος
Χαμπούρης, Κυριάκος
Γεροντόπουλος, Μιχαήλ
Κόπανος με την κόρη του
Τιτίκα και στο τέλος οι δύο
φωτογράφοι Σωτηριάδης
και Κουτσουμπίδης.

(Αρχείο Χρήστου Γεροντόπουλου)
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ

Η Αλεξανδρούπολη και η θάλασσα

Γράφει ο Γεώργιος Ι. Μηνόπουλος, ομ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ο

ποταμός Εβρος, ο μεγαλύτερος της βαλκανικής,
είναι τροφοδότης και ζωογόνος της περιοχής σε
αγαθά, ιστορία, πολιτισμό. Στις εκβολές του, στο μεγάλο
Δέλτα του ποταμού,από τους αρχαίους χρόνους μέχρι
σήμερα υπήρχε πάντα ένας οικιστικός σχηματισμός, μια
πόλη που εξυπηρετούσε όλες αυτές τις λειτουργίες και
ανάγκες. Αίνος, Τραϊανούπολη, Φέρες, Δεδέαγατς-Αλεξανδρούπολη εύκολα νοούνται ως πόλεις-πολίσματα του
ενιαίου οικιστικού χώρου στις εκβολές του ποταμού.
Είναι διάχυτη η πεποίθηση ότι η Αλεξανδρούπολη,
ως πόλη παραθαλάσσια, αποτελεί τη συνέχεια της Αίνου.Οι γλυπτές μορφές του Αντώνη και της Δόμνας
Βισβίζη οι οποίες παριστάνονται στο ηρώον της πόλεως
και ο ναϊσκος του Αγίου
Εύπλου στο λιμάνι της πόλης δημιουργούν αυτόματα συνειρμικές εντυπώσεις με την πόλη της
Αίνου. Εξ άλλου η ξυλόγλυπτη εικόνα της Παναγίας της τριφώτισσας,
της εποχής των Παλαιολόγων (13ος αι.), έργο
εξαιρετικής ομορφιάς, η
Λεπτομέρεια από την εικόνα οποία διασώθηκε από ευτης Παναγίας της τριφώτισ- σεβείς Αινίτες και είναι
σας. Μια από τις πιο γλυκές σήμερα τοποθετημένη σε
προσφυγοπούλες Παναγίες. δρύινο εικονοστάσι στον
Μητροπολιτικό ναό του
Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη, όχι μόνο μαρτυρά την ιστορική συνέχεια των δύο Μητροπόλεων αλλά
μεταφέρει και την ευλογία της από την παλαιά πόλη στη
νέα της διάδοχο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αλεξανδρούπολη
λογίζεται και αποκαλείται συχνά «κόρη της Αίνου».
Στα εκατό πρώτα χρόνια της δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους(1821-1920) η περιοχή αυτή απελευθερώθηκε από τον ξενικό ζυγό (τουρκικό-βουλγαρικό) πολλές
φορές. Ολες οι ενέργειες, όλοι οι αγώνες, έγιναν πάντα
από την πλευρά της θάλασσας.
Η πρώτη αυτή προσπάθεια έγινε από τον φιλικό Αινίτη
καπετάνιο Αντώνη Βιζβίζη. Στις αρχές Μαϊου του 1821,
αυτός επέστρεψε στην Αίνο από τη Χαλκιδική όπου είχε
διεκπεραιώσει τον Εμμανουήλ Παππά με τους πολεμιστές
του και, αφού πρώτα επιβίβασε στο πλοίο του «Καλομοίρα» τη γυναίκα του Δόμνα και τα τέσσερα παιδιά
τους, ενώθηκε με τα καράβια των ψαριανών καπετάνιων

Γιαννίτση και Σκανδάλη. Ενεργώντας όλοι μαζί, από τη
θάλασσα, επιτέθηκαν στο φρούριο Γατελούζι της Αίνου,
το κατέλαβαν, εξόντωσαν την τουρκική φρουρά και απέσπασαν 24 κανόνια. Στη συνέχεια, με επιδρομές στα παράλια του κόλπου του Ξηρού, αύξησαν τον αριθμό των
κανονιών σε 70 και, μαζί με άφθονα πυρομαχικά, εξόπλισαν
τη νήσο των Ψαρών.
Ήταν η πρώτη φορά που έδαφος της περιοχής μας
αλλά και της σύνολης Θράκης ανέπνευσε, έστω και
για λίγες μόνο μέρες, τον αέρα της ελευθερίας.
Για δεύτερη φορά ο ελληνικός στόλος «ορμίσθηκε»
στα νερά της Αλεξανδρούπολης (τότε Δεδέαγατς) στους
βαλκανικούς πολέμους. Κατά τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο, το 1912, οι Βούλγαροι, αδιαφορώντας προσωρινά
για την περιοχή της Δυτικής Θράκης, κατευθύνθηκαν
προς τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να την καταλάβουν
πριν από όλους τους τότε συμμάχους. Είναι γνωστή η
τύχη τους αφού η πόλη περιήλθε οριστικά στην ελληνική
επικράτεια. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό, αν και όχι αποδεκτό, από τους Βουλγάρους και πρίν επιχειρήσουν τη
δεύτερή τους προσπάθεια για την κατάληψη της πόλης
με το δεύτερο βαλκανικό πόλεμο, θέλησαν να εξασφαλίσουν τα νώτα τους μεταφέροντας ολόκληρη Μεραρχία
από τη Θεσσαλονίκη στο τότε Δεδέαγατς. Ο ευκολότερος
τρόπος, όχι όμως και ο ασφαλέστερος, ήταν διά θαλάσσης. Ζήτησαν τότε τη συνδρομή του ελληνικού στόλου.
Πράγματι, η Μεραρχία επιβιβάστηκε σε 17 μεταγωγικά
πλοία και με συνοδεία του ευδρόμου «Μυκάλη», διεκπεραιώθηκε στον όρμο του Δεδέαγας με ασφάλεια (15
Νοεμβρίου 1912). Είχε προηγηθεί αναγνώριση του όρμου
από το αντιτορπιλικό «Βέλος» ενώ η αποβίβαση εξασφαλίσθηκε από το θωρηκτό «Αβέρωφ» και τμήμα του
ελληνικού στόλου.
Εκείνο το πρωινό της 15ης Νοεμβρίου οι Aλεξανδρουπολίτες είδαν το όραμα της ελευθερίας να τους
πλησιάζει· δεν τους άγγιξε όμως...
Πραγματική απελευθέρωση της περιοχής, από τη
βουλγαρική πλέον κατοχή, έγινε κατά το Β’ Βαλκανικό
πόλεμο. Το θωρηκτό «Αβέρωφ», στις 11 Ιουλίου του
1913, εισήλθε στον όρμο του Δεδέαγατς και «έλαβε κατοχήν της πόλεως». Ο ναύαρχος Κουντουριώτης διόρισε
στρατιωτικό διοικητή τον υποπλοίαρχό του Στυλιανό
Μαυρομιχάλη. Υστερα από λίγες ημέρες το «ειδικό
ναυτικό σύνταγμα» συγκεντρώθηκε στο Δεδέαγατς και
προήλασε μέχρι το Σουφλί (Διοικητής του τρίτου λόχου
ήταν ο πλωτάρχης Αλ. Χατζηκυριάκος, μετέπειτα ναύαρ-
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χος, πατέρας του ζωγράφου με
τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη τους με
διεθνή αναγνώριση Χατζηκυριάτην οργάνωση των Ελευθερίων Εορκου-Γκίκα). Ο ελληνικός στόλος
τών. Οι μεγάλες αυτές γιορτές με
παρέμεινε στον όρμο του Δεδέααθρόα συμμετοχή των δημοτών και
γατς για ένα μήνα. Η περιοχή
πληθώρα εκδηλώσεων αγνοούσαν
όμως περιήλθε στη βουλγαρική
τη συμβολή της θάλασσας στους
κατοχή μετά από τη συνθήκη του
απελευθερωτικούς αγώνες. Κατά
Βουκουρεστίου. Αυτή η προσωπερίεργο τρόπο η πατρίδα Αλεξανρινή δίμηνη απελευθέρωση της
δρούπολη έδειχνε να αγνοεί και τη
πόλεως πέρασε στη συνείδηση
γεωγραφία της και τη θαλασσινή
των αλεξανδρουπολιτών ως «ο
ιστορία της.
αρραβώνας της πόλεως με τη
Ο σημερινός Δήμαρχος Αλεξανμητέρα πατρίδα».
δρούπολης συμμερίσθηκε τις απόΗ οριστική απελευθέρωση της
ψεις μας, υιοθέτησε την πρόταση
Δυτικής Θράκης και η ένταξή της
και την περασμένη χρονιά οργανώστον κορμό της Ελλάδας συντεθηκαν εορτές και στο λιμάνι της
λέσθηκε πλέον κατά την τρίτη
πόλης. Η επιλογή αυτή έτυχε ευμεφορά. Ο Ελληνικός στόλος μετανούς υποδοχής και ανταπόκρισης
φέρει από τη Θεσσαλονίκη τη Μεαπό τις αρχές και τους δημότες και
Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης,
ραρχία Ξάνθης η οποία, με επικεέτσι
οι εκδηλώσεις στο λιμάνι της
μεγάλος συντελεστής και στην
φαλής τον Κωνσταντίνο Μαζαράπόλης πρόκειται να συνεχισθούν με
απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης.
κη, αποβιβάζεται στην Αλεξαντη συνεργασία Φορέων και Πολιτιδρούπολη την 14η Μαϊου του 1920. (Σήμερον τελούμεν
στικών Συλλόγων, για να τιμώνται πρόγονοι και προγονικές
τους γάμους μετά της μητρός Ελλάδος, τηλεγραφεί η
πατρίδες που είναι πολλές: η Θράκη ολόκληρη, η Μικρά
Μαρία Φιμερέλη στον πλοίαρχο Κ. Μελά.) Παλλαϊκή
Ασία, ο Εύξεινος Πόντος, τα νησιά του Αιγαίου, η Κύπρος.
υποδοχή των ελευθερωτών, χαρά και συγκίνηση των
Πρόκειται για μια άλλη πρόταση και μια άλλη προκατοίκων, δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου
σέγγιση. Με αυτές τις ενέργειες προσεγγίζουμε επί
Νικολάου. Η πόλη του Δεδέαγατς, περιοχή ελληνική και
τέλους τη θάλασσα και δίνουμε ταυτότητα στις εκδηπάλι, πήρε το ελληνικό της όνομα. Η Αλεξανδρούπολη
λώσεις των Ελευθερίων της πόλης μας. Η Αλεξανπλέον χαρτογραφήθηκε οριστικά στους παγκόσμιους
δρούπολη συναντά το Θρακικό Πέλαγος,ανοίγεται στην
χάρτες και την ιστορία ως ελληνική.
Ανατολική Μεσόγειο και στον κόσμο ολόκληρο, σηματοΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης, συναισθανόμενος το
δοτείται ο ρόλος της ως πύλης εισόδου και εξόδου αγαχρέος και την ευθύνη απέναντι στους προγόνους μας
θών, υλικών και πνευματικών και επισημαίνεται ο από
που μεγαλούργησαν και μας χάρισαν ελεύθερη πατρίδα,
θαλάσσης κυρίαρχος ρόλος της στην περιοχή.

Το Στρατηγείο της Μεραρχίας στην Αλεξανδρούπολη.
Αναγνωρίζεται το κτήριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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την Οθωμανική Περίοδο, σελ. 221-238. Κομοτηνή,
1994.
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3. Καργάκος Σαράντος. Αλεξανδρούπολη, σελ.5160, 203-323. Αθήνα, 2000.
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7. Μποτονάκη Αλεξάνδρα, Η εξέγερση της Αίνου το
1821 και η συμμετοχή των αινιτών στον αγώνα του
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2010.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

H Αλεξανδρούπολη της μεταπολεμικής γενιάς
Από τη λήξη του πολέμου στο γύψο της εφτάχρονης δικτατορίας
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Μ

ε τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ξαναγυρίζουν στην πόλη όσοι από τους κατοίκους της
έφυγαν πρόσφυγες για να αποφύγουν τη δεύτερη
Βουλγαρική κατοχή. Η παλιά εμπειρία από την πρώτη
Βουλγαρική κατοχή ανάγκασε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πόλης να καταφύγει στην προσφυγιά.
Η πόλη αρχίζει τη μεγάλη προσπάθεια της ανασυγκρότησής της. Η αγορά και κυρίως η οδός Εμπορίου
γίνεται και πάλι τόπος συνάντησης και λειτουργούν οι
Δημόσιες υπηρεσίες. Ξαναζωντανεύουν οι γειτονιές
και οι συνοικισμοί της πόλης και δημιουργούνται νέοι.
Το χαμόγελο και η αισιοδοξία ξαναεπιστρέφουν στους
κατοίκους! Παιδικές φωνές γεμίζουν και πάλι τις σχολικές αυλές και τις αλάνες! Ο Προσκοπισμός, μπροστάρης, αναδιοργανώνεται και συγκεντρώνει στις τάξεις του μεγάλο αριθμό από παιδιά της πόλης και των
οικισμών της.
Από τα πρώτα έργα που εκτελούνται είναι η επέκταση του λιμανιού, που έχει ενταχθεί στο σχέδιο
Μάρσαλ και η κατασκευή του παραλιακού τείχους.
Αρχίζει να λειτουργεί το αεροδρόμιο ανατολικά της
πόλης και η Αλεξανδρούπολη συνδέεται αεροπορικά
σε καθημερινή βάση με την Αθήνα με την ΤΑΕ στην
αρχή και την Ολυμπιακή αργότερα. Δύο πλοία εβδομαδιαίως (το "Ιόνιο" και το "Γεώργιος Φ"), δύο φορές
την εβδομάδα, συνδέουν την πόλη με τον Πειραιά

Καλοκαίρι 1949 με την μητέρα μου και τα δύο από τα
πέντε αδέρφια μου Λευθέρη και Φαίδρα στον "Φλοίσβο".

και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ξαναλειτουργούν τα παραλιακά κέντρα και ταβερνάκια (Φλοίσβος, Ντελής, Φάληρο, Μπάτης, Γοργόνα, Καλαμάκι, Ντεμίρ Αλή κ.λπ.) και το καλοκαίρι η πόλη
ξαναγίνεται παραθεριστικό κέντρο της Θράκης. Ο Δήμος ανεγείρει στην παραλία το Δημοτικό Κέντρο
Αστέρια, που αργότερα μετονομάστηκε σε Αργώ
και που αποτελεί σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας
κυρίως των νέων Αλεξανδρουπολιτών.
Οι αυλές των σπιτιών, μονοκατοικίες στην πλειοψηφία τους, ξανάρχιζαν να γεμίζουν από λουλούδια
και η ατμόσφαιρα πλημμυρίζει από τα αρώματα των
λουλουδιών και των δένδρων που με περισσή φροντίδα επιμελούνται οι διάδοχοι του Αλτιναλμάζη Δήμαρχοι Μενέλαος Μαστράφης, Ιωάννης Μπέτσος
και Θωμάς Μιχαήλογλου.
Στις 15 Μαρτίου 1948, σύσσωμος ο λαός της πόλης
κηδεύει τον πρώτο και μοναδικό από την απελευθέρωσή της αιρετό Δήμαρχο, τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Αλτιναλμάζη. Στον επικήδειο λόγο του, ο
μετέπειτα Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Βουλευτής των Φιλελευθέρων Γρηγόρης Χρυσοστόμου θα
πει μεταξύ των άλλων: «Ο Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης δεν ανήκε στο κόμμα, αλλά στην πόλη του, στην
Αλεξανδρούπολη και στο λαό της και αυτό πρέπει να
κάνουν οι διάδοχοί του στο δημαρχιακό αξίωμα»1.

Από τη κηδεία του Δημάρχου Κωνσταντίνου Αλτιναλμάζη.
Στον αυλόγυρο της Μητρόπολης, μαζί με όλο τον κόσμο
της πόλης, οι ερυθροσταυρίτισσες και οι Πρόσκοποι και
επικεφαλής αυτών ο δημοτικός υπάλληλος - παιδονόμος
Θοδωρίκος με την επίσημη στολή του, τραγιάσκα, μπότες,
ημίπαλτο, γκέτες και το καμτσίκι στο χέρι.

1. Δες «Πρόσωπα και μορφές της Αλεξανδρούπολης», σελ. 59, έκδοση του Συλλόγου μας 2008, σελ. 59.
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Η ταβέρνα "Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ" στην οδό Αθανασίου
Διάκου, λίγο πριν από τη συμβολή της στην οδό Κύπρου.
Εκεί σύχναζαν κυρίως οι άνθρωποι της αγοράς.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 κτίζεται το πρώτο
σύγχρονο ξενοδοχείο, το Μotel Astir, που αποτελεί
κόσμημα και καμάρι της περιοχής! Λίγο αργότερα ανεγείρεται από τον Δήμο στη θέση των παλιών σφαγείων
και το ξενοδοχείο Eγνατία που αναλαμβάνουν να το
λειτουργήσουν οι επιχειρηματίες Σωσίδης και Σαράντης. Την ίδια εποχή πραγματοποιείται η διάνοιξη της
παραλιακής και της κεντρικής λεωφόρου. Το ποδήλατο, λόγω και της θαυμάσιας ρυμοτομίας, κυριαρχεί
ως μέσο κυκλοφορίας στην πόλη, ενώ οι κινηματογράφοι αυξάνονται καθημερινά και οι θεατρικοί θίασοι
αρχίζουν να επισκέπτονται τακτικά την πόλη.
Άλλωστε η καθημερινή βόλτα στην κεντρική λεωφόρο τον χειμώνα και στην παραλιακή το καλοκαίρι
μαζί με τον κινηματογράφο ήταν οι κύριες μορφές
ψυχαγωγίας των κατοίκων της πόλης και κυρίως των
νέων, από την απελευθέρωση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ήδη έχουν ανακαινιστεί οι παλαιοί
και έχουν ανεγερθεί νέοι κινηματογράφοι από τους
οποίους ξεχωρίζει ο Έβρος στην παραλία, που ανεγέρθηκε από τον επιχειρηματία Παναγιώτη Παπαδόπουλο και αποτελούσε κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής
για την εποχή του. Την ψυχαγωγία αυτή ερχόταν να
συμπληρώσουν τα κεντρικά καφενεία (Κέντρο, Εθνικόν, Μαρόπουλος κ.λπ.) και τα ονομαστά ζαχαροπλαστεία της πόλης (Ελβετικό, Διεθνές κ.α.) και τα
παραλιακά ταβερνάκια με τους θαυμάσιους θαλασσινούς μεζέδες.
Ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα είναι
η αλματώδης αύξηση του κλασικού αθλητισμού. Ο
Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ γίνεται πανελλήνια γνωστός στον
κλασικό στίβο με τις επιδόσεις των αθλητών του. Κυριότερος εκφραστής της ο Μεσογειονίκης του 1951
Φώτιος Κοσμάς. Στο 1953 πραγματοποιούνται στην
πόλη οι Πανελλήνιοι αγώνες στίβου και ο ΕΘΝΙΚΟΣ
καταλαμβάνει την 3η θέση μέσα στην πρώτη εξάδα.
Στο ποδόσφαιρο η αντιπαλότητα (ποδοσφαιρική και
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ιδεολογική) μεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ και της ΔΟΞΑΣ
δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που συμμετέχουν και βάζουν στο περιθώριο
την ιστορική ομάδα του ΕΡΜΗ.
Οι ανάγκες όμως της πόλης είναι πολλές και επιτακτικές και τα πενιχρά έσοδα του Δήμου δεν επαρκούν
για να συντηρήσουν όσα από τα ιστορικά κτήρια της
πόλης έχουν διασωθεί. Και αυτά είναι πολλά. Πασαλίκι,
Καθολική Σχολή θηλέων, Διδασκαλείο, Λεονταρίδειος,
Γ΄ Δημοτικό, Παράρτημα Γυμνασίου, κτήρια που στέγασαν τα πολλά προξενεία του Δεδέαγατς, σπίτια
προυχόντων της πόλης. Παρ΄ όλα αυτά κανένα από
τα ιστορικά αυτά κτήρια της πόλης δεν χάθηκε από
την απελευθέρωση της Γερμανοβουλγαρικής κατοχής
και μέχρι την επιβολή της δικτατορίας, επί εποχής της
οποίας και άρχισε η καταστροφή τους, με πρώτο απ΄
όλα το ξύλινο Πασαλίκι, τη θερινή κατοικία του Πασά
της πόλης, που μαζί με τον Φάρο, το λιμανάκι με τις
αποθήκες του, τον Άι Νικόλα με τα τριγύρω σχολικά
κτήρια καθώς και την Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία
αποτελούσαν τα σύμβολα της πόλης.
Παρά τα μεγάλα εθνικά προβλήματα (διαφορές με
τις γειτονικές χώρες που μετατρέπουν για τους υπόλοιπους Έλληνες την περιοχή ως τόπο εξορίας) και

Το ανακαινισμένο τότε ζαχαροπλαστείο "ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ"
στην πλατεία Κύπρου.

Απρίλιος 1954. Η άνοιξη έχει προβάλει και
ο κυρ-Αντώνης, ο κηπουρός του Δήμου, τρέχει να
προλάβει να φροντίσει όλα τα δέντρα της πόλης.
Ο Δήμαρχος Ιωάννης Μπέτσος ήθελε τη πόλη πράσινη
και καθαρή σαν τη θάλασσα.
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Από την κηδεία του γνωστού συμπολίτη μας
επιχειρηματία Κωνσταντίνου Μαλαματίνα, καθώς
η σορός περνά μπροστά από το "μαγαζί" του στην
οδό Εμπορίου, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή.

Το πλοίο "Μανωλίκας", που συνέδεε εμπορικά
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια
των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

τις οικονομικές αδυναμίες του Δήμου, αυξάνεται το
εμπόριο με την ενδοχώρα και τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, διανοίγονται δρόμοι, δημιουργούνται πάρκα,
κτίζονται σχολεία και άλλα δημόσια κτήρια. Η πόλη
διατηρείται πεντακάθαρη, πνιγμένη μέσα στο πράσινο
και μεταξύ των κατοίκων, που έχουν ήδη υποδεχθεί
πολλούς πρόσφυγες από την ενδοχώρα του νομού
και τα γύρω χωριά που έχουν εγκαταλειφθεί (Πόταμος, Ιάννα, κ.λ.π.), επικρατεί μεγάλη αλληλεγγύη και
αγάπη. Πραγματοποιείται μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια να μεγαλώσουν την πόλη τους και να της
ξαναδώσουν την αίγλη των πρώτων χρόνων της δημιουργίας της· κυρίως να τη μετατρέψουν σε μια ενδιαφέρουσα τουριστική πόλη που θα προσελκύει το
θέρος πολλούς παραθεριστές και τον χειμώνα θιασιώτες του κυνηγιού στους πλούσιους κυνηγότοπους που
την περιέβαλλαν.
Μέχρι που ήρθε εκείνος ο Απρίλης του 1967! Λίγο
πριν από τις εκλογές και ενώ ετοιμαζόμασταν για να
γιορτάσουμε το Πάσχα, ήρθαν οι "σωτήρες"! Να σώσουν τη χώρα από τον εκ βορρά κίνδυνο και την

«φαυλότητα» των πολιτικών, μας είχαν πει. Και η
χώρα μπήκε στο γύψο για να ….γιατρευθεί! Και μαζί
και οι άνθρωποί της. Και οι πόλεις! Όλοι και όλα στο
γύψο! Όλοι και όλα με πατερίτσες! Και η «ίαση» που
εξαγγέλθηκε τα είχε όλα αλλάξει! Και τη νοοτροπία
μας. Και τη συμπεριφορά μας. Και μαζί και την πόλη
μας! Και αρχίζει μια νέα εποχή για την πόλη. Αυτή,
της μεταπολίτευσης, που γκρέμισε ό,τι παλιό, για να
χτίσει τα νέα «μεγαθήρια», που τώρα καταρρέουν
και αυτά μαζί και η πόλη και η εποχή τους!
Ήταν ένα ταξίδι μνήμης στο παρελθόν, στα παιδικά
και νεανικά μας χρόνια. Σαν ένα όνειρο που διαρκεί
κάποια δευτερόλεπτα, αλλά έχουμε την ψευδαίσθηση
ότι διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Και είναι επόμενο αυτό
το ταξίδι να περιέρχει κάποιες, απειροελάχιστες εικόνες
από τη ζωή αυτής της πόλης, της εποχής εκείνης.
Αλλά μόνο αν ενώσουμε όλοι μαζί τα όνειρά μας και
προσπαθήσουμε να τα κάνουμε πράξη, ίσως μπορέσουμε κάποτε να ξαναδούμε κάποιες από εκείνες τις
εικόνες. Οι εποχές είναι δύσκολες, όπως και τότε!
Επομένως;

Το ξενοδοχείο "ΜOTEL ASTIR" το οποίο από τα μέσα
της δεκαετίας του 1950 αποτελούσε το τουριστικό
στολίδι της πόλης.

H παραλιακή λεωφόρος λίγο μετά τη διάνοιξή της.

13

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Γλώσσα των αρχαίων Θρακών
ΜΕΡΟΣ A’

Γράφει η Aλεξάνδρα Μποτονάκη

Αφορμή για τη σύνθεση αυτής της εκλαϊκευμένης εργασίας, που ο τίτλος της ίσως τρομάξει τους αναγνώστες μας, ήταν η δημοσίευση σε έγκριτη εφημερίδα της πόλης μας πληροφορίας ότι η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα διαθέσει 20.000.000 € για αποκατάσταση αρχαιολογικών
χώρων. Φαίνεται ότι μέσα στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση, ώστε να αποκωδικοποιηθούν οι 300 εγχάρακτες κεραμικές επιγραφές με ελληνικούς χαρακτήρες αλλά με κείμενο σε
κάποια διάλεκτο θρακικής γλώσσας. Όπως πληροφορηθήκαμε από έγκυρη επιστημονική πηγή, οι
επιγραφές αυτές έχουν ανακαλυφθεί στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσημβρίας-Ζώνης και
συγκεκριμένα στον ναό του Απόλλωνα, 20 χρόνια περίπου πριν. Eιδικοί επιστήμονες γλωσσολόγοι,
διεθνούς κύρους, εργάζονται για την αποκρυπτογράφηση της άγνωστης γλώσσας, πιθανόν κάποιας
διαλέκτου της Θρακικής γλώσσας και την ανάγνωση του περιεχομένου των επιγραφών.

Η

Θρακική γλώσσα ή οι τυχόν διάλεκτοι Θρακικής γλώσζέτας» δηλαδή το κείμενο μιας τρίγλωσσης επιγραφής,
σας είναι ακόμη άγνωστες στους σημερινούς μελετητές.
χαραγμένο (το ίδιο κείμενο) σε ιερογλυφικά της αρχαίας
Είναι σίγουρο ότι μιλήθηκε, αλλά δεν πρόλαβε να εξελιχθεί
Αιγύπτου, σε απλοποιημένα ιερογλυφικά της ελληνιστικής
και να αποδώσει γραπτά κείμενα, αφού, όπως επισημάναμε
περιόδου αλλά και σε ελληνικά στοιχεία και έτσι ξετύλιξε
σε προηγούμενες εργασίες μας, ο εξελληνισμός των Θρακών
το κουβάρι.
άρχισε πολύ ενωρίς.
Κάτι ανάλογο έχει συμβεί και με την ανάγνωση της
Όπως θα διαβάσετε παρακάτω, το πιο γνωστό ολο«γραμμικής γραφής Β’» του μυκηναϊκού πολιτισμού από
κληρωμένο κείμενο, έστω και σύντομο,σε εγχάρακτη επιεπιγραφές που βρέθηκαν στην Πύλο, στην Κνωσό, στις
γραφή, άγνωστης (Θρακικής;) γλώσσας αλλά σε ελληνικό
Μυκήνες και στη Θήβα[2], χαραγμένες κι αυτές σε πήλινες
αλφάβητο, είναι το περίφημο «χρυσό δακτυλίδι του Εζέπινακίδες,που αποκρυπτογραφήθηκαν από τους M. Ventris
ροβο», που βρέθηκε σε χωριό του άνω Έβρου, το Εζέροβο
και J. Chadwick. Στην περίτωση αυτή όμως η γραφή είναι
της σημερινής Βουλγαρίας, το 1912.
συλλαβική με φθόγγους που αποδεικνύουν την απόλυτη
Οπωσδήποτε πρέπει να αναφέρουμε και την επιτύμβια
σχέση με τους φθόγγους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
επιγραφή που βρέθηκε, το 1956, σε ένα άλλο χωριό της
και των διαλέκτων της), οπότε οι «άγνωστες» λέξεις καταΒΑ Βουλγαρίας, το Kijolmen, ως επίσης και
νοήθηκαν και διαβάσθηκαν. Η ανάγνωσή τους μάμερικά επιγραφικά θραύσματα της Σαλιστα επικύρωσε και την ελληνικότητα του
μοθράκης, σύμφωνα με τη νεότερη
μυκηναϊκού πολιτισμού.
βιβλιογραφία που χρησιμοποιΔεν είχε την ίδια τύχη η «γραμμική
ήσαμε.
γραφή Α`», ένα είδος ιερογλυφικής
Τα τελευταία λοιπόν χρόνια
γραφής, αποτυπωμένης στον πασίοι επιστήμονες κατέχουν πεγνωστο δίσκο της Φαιστού. Οι ειδιρισσότερο γραπτό υλικό αλλά
κοί επιστήμονες δεν κατάφεραν να
όχι αρκετό και αναζητούν
την αποκρυπτογραφήσουν ακόνα βρουν την αρχή του «νήμη.
ματος» για να «ξετυλίξουν
Στην περίπτωση όμως τη Θρατο κουβάρι». Χρησιμοποιήσαμε
κικής γλώσσας τα πράγματα είναι
αυτή τη μεταφορά, για να καδιαφορετικά και φαίνεται πολύπλοκα!
τανοήσουμε ότι τα γραπτά κείΑν ανατρέξουμε στους αρχαίους
μενα ή οι γραπτές λέξεις (γλώσσες)
Έλληνες ποιητές και συγγραφείς και τα
σε άγνωστη γλώσσα αλλά με ελληνισχόλιά τους θα καταλήξουμε σε μερικά
κούς χαρακτήρες θα διαβασθούν μόνο
συμπεράσματα γύρω από τη γλώσσα που χρηαν καταφέρουν οι ειδικοι΄να
σιμοποιούσαν οι Θράκες και τη δυαποκρυπτογραφήσουν το νόη- Πήλινος δίσκος από τη Φαιστό. Στις δύο όψεις νατότητα επικοινωνίας με τους «πομα της κάθε λέξης. Αλλά πώς; του φέρει αποτυπωμένα με σφραγίδα σύμβολα λιτισμένους» συγγενείς τους.
μιας ιερογλυφικής γραφής. Πρόκειται για το
Εκτός αν έχουν την τύχη του
Ο Όμηρος βάζει να συνεννοούνται
παλαιότερο μινωικό κείμενο που μας είναι
Γάλλου αιγυπτιολόγου J. Chamοι Αχαιοί με τους αντιπάλους τους
γνωστό (1800 π.Χ.). Η γραφή δεν έχει
pollion που το 1822 διάβασε
(Τρώες, Δαρδάνιοι, Πελασγοί Θράκες)
αποκρυπτογραφηθεί. [10]
το κείμενο της «στήλης της Ροχωρίς διερμηνέα. Μόνο διαλεκτική
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διαφορά υπαινίσσεται.
Στο Β 804 η Ίρις, η αγγελιοφόρος των Τρώων, ανακοινώνει στον Πρίαμο το
πλήθος των «επίκουρων» δηλαδή των συμμάχων τους ως εξής:
«Πολλοί γάρ κατά ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίκουροι
Ἄλλοι δ’ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων.»
(Διότι πολλοί σύμμαχοι έχουν κατακλύσει την μεγάλη πόλη του Πριάμου
Καθένας από τους διεσπαρμένους μακριά μιλά άλλη γλώσσα.)
Το ομηρικό επίθετο «πολυσπερείς» δηλαδή «σκορπισμένοι σε πολλά μέρη» δε
σημαίνει και διαφορά γλώσσας αλλά απλώς διαλεκτική διαφορά.
Στο Δ’ της Ιλιάδας όμως (στ. 446-448) περιγράφει ως εξής την εικόνα της
σύγκρουσης μεταξύ των αντιπάλων:
«Ὡς Τρώων ἀλαλητός ἀνά στρατόν εὐρύν ὀρώρει·
οὐ γάρ πάντων ἦεν ὁμός θρόος οὔδ’ ἴα γῆρυς
ἀλλά γλῶσσ’ ἐμέμικτο, πολύκλητοι δ’ ἔσαν ἄνδρες.
(Έτσι σηκώθηκε συγκεχυμένος αλαλαγμός σε όλο τον στρατό των Τρώων·
δεν ήταν δηλαδή όμοια η ομιλία όλων, ούτε ίδια η γλώσσα, αλλά οι γλώσσες
είχαν ανακατευθεί, γιατί οι άνδρες είχαν κληθεί από πολλές χώρες.)
Οι όροι Θράκη, Θράκες αναφέρονται συχνά στην Ιλιάδα από τον ΄Όμηρο
(Β 844, Λ 222, Ψ 230, Ν 13, 533, 577, Κ 434, Ξ 808, 228 κ.ά.) ως σύμμαχοι των
Τρώων (στους οποίους προσέφεραν ακριβά δώρα) είτε ως σπουδαίοι πολεμιστές είτε προσδιορίζοντας ο ποιητής την καταγωγή ενός ηγέτου.
...αὐτάρ Θρήικας ἦγ’ Ἀκάμας και Πείροος ἥρως,
ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάῤῤοος ἐντός ἐέργει.
Εὔφημος δ’ ἀρχός Κικόνων ἦν αἰχμητάων... (Β 844-845)
Πήλινη πινακίδα με κείμενο της γραμμι(...και τους Θράκες ηγείτο ο Ακάμας και ο ήρωας Πείροος,
κής Β’ γραφής. Προέρχεται από το ανάόσους (Θράκες) περικλείει ο ορμητικός Ελλήσποντος.
κτορο της Πύλου. Η γραφή έχει αποΟ Εύφημος, αρχηγός ήταν των μαχητών Κικόνων...)
κρυπτογραφηθεί. [10]
Η διαφορά λοιπόν και η αδυναμία συνεννόησης προέκυψε κατόπιν, όταν,
η μεν θρακική παρέμεινε πρωτόγονη, η δε ελληνική διαπλάσθηκε όσο καμία
άλλη γλώσσα.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν άγνοια γύρω από γλωσσολογικά και εθνολογικά
θέματα. Οι συγγραφείς της κλασσικής εποχής είχαν τη γνώμη ότι οι Θράκες
μιλούσαν «βάρβαρη γλώσσα», που σημαίνει ότι η γλώσσα των Θρακών υπηρετών και μισθοφόρων που τυχόν κυκλοφορούσαν ανάμεσά τους δεν ήταν
κατανοητή. Π.χ. ο κωμικός ποιητής Αριστοφάνης στους «Όρνιθες» παρουσιάζει
επί σκηνής τον Θράκα Τριβαλλό, αντί του απλού «ναι» να απαντά με το ακαταλαβίστικο «να Βαϊσατρεύ»1 και αντί του «κρούω την βακτηρίαν απαλά» να
χρησιμοποιεί την έκφραση «Σαννάκα βακταρικρούσα». Πιθανόν ο Αριστοφάνης
ήθελε να παρωδήσει Θρακικές λέξεις ή να τροποποιήσει ελληνικές λέξεις
κατά την υποτιθέμενη θρακική. Ο Αλεξανδρινός γραμματικός Ησύχιος2 παρατηρεί ότι το «σαννά» σημαίνει «απαλά» στην πανάρχαια δωρική διάλεκτο
και το «βακταρικρούσα» το κατασκευάζει ο Αριστοφάνης από το «βακτηρίαν
κρούω». Στο τέλος της κωμωδίας ο Θραξ Τριβαλλός λέει «Καλάνα κόραυνα
και μεγάλα βασιλιναύ όρνιτο» αντί του «καλήν κόρην μεγάλου βασιλέως
όρνισι» δηλαδή «την ωραία κόρη του μεγάλου βασιλιά στα πουλιά».
Το δαχτυλίδι του Εζέροβο με εγχάρακτη
Ο Αθηναίος ιστορικός Ξενοφών (427-371 π.Χ.) στο γνωστό σε όλους μας
επιγραφή σε διάλεκτο θρακικής γλώσσας
έργο «Κύρου Ανάβασις», στο 7ο και τελευταίο βιβλίο, όταν είχε πια οδηγήσει
και ελληνικούς χαρακτήρες. Η γραφή δεν
τους Έλληνες μισθοφόρους μέσα από τα Καρδούχια όρη στη θάλασσα και
έχει αποκρυπτογραφηθεί, παρ’ όλες τις
τους είχε περάσει απέναντι στη Θρακική γη, στο Βυζάντιο, μας πληροφορεί,
προσπάθειες. [7]
ανάμεσα στις πολλές άλλες πληροφορίες που δίνει για τη ζωή και τα έθιμα
των Θρακών, και τα εξής: Κατά τη διένεξη, μεταξύ των μισθοφόρων Λακεδαιμονίων και Αρκάδων και Ξενοφώντος για τη
μισθοδοσία τους, παρευρισκόταν ο βασιλιάς των Θρακών Οδρυσσών Σεύθης Β` (γύρω στο 400 π.Χ.) «...καί εὐθύς ἀνίσταταί
τις τῶν Ἀρκάδων τοῦ Ξενοφῶντος κατηγορήσων, παρῆν δέ καί Σεύθης βουλόμενος εἰδέναι τί πραχθήσεται, καί ἐν ἐπηκόῳ
εἱστήκει ἔχων ἑρμηνέα· συνίει δέ καί αὐτός ἑλληνιστί τά πλείστα...» (Ζ,6,8). (...και σηκώθηκε κάποιος από τους Αρκάδες για
1. Υπάρχει και πιθανή ερμηνεία να είναι η «βαρβαρική» απόδοση του ονόματος του ήρωα της κωμωδίας Πεισέταιρου[
2. Ο Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς(5ος αι. μ.Χ.) υπήρξε συγγραφεύς λεξικού, χρήσιμου για τη σπουδή των ελληνικών διαλέκτων από τους νεότερους.
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να κατηγορήσει τον Ξενοφώντα. Παρευρισκόταν δε και ο
Σεύθης θέλοντας να μάθει τι πρόκειται να γίνει· και στεκόταν, για να ακούσει με πολλή προσοχή, έχοντας διερμηνέα.
Και ο ίδιος γνώριζε ελληνικά, τα περισσότερα...) Αλλά και
για τον ηνίοχο του Σεύθη ο Ξενοφών παρατηρεί ότι «ἠπίστατο ἑλληνίζειν», δηλαδή γνώριζε ελληνικά.
Ο Σεύθης λοιπόν, τέλος του 5ου και αρχές 4ου αι.
γνώριζε αρκετά καλά ελληνικά, αφού είχε αρχίσει ο εξελληνισμός των Θρακών πολύ ενωρίτερα (τ.40, 41, 42),
αλλά συγχρόνως επειδή κάποια θρακική διάλεκτος ήταν η
μητρική του, είχε ανάγκη και κάποιου διερμηνέα για ...σιγουριά.
Κλείνοντας την πρώτη ενότητα πστεύουμε ότι δώσαμε
μια πρώτη εικόνα του προβλήματος που απασχολεί τους
ειδικούς σχετικά με τη θρακική γλώσσα, ένα θέμα που ενδιαφέρει βέβαια όλους τους Έλληνες, αλλά περισσότερο
τους Θράκες.
Στόχος μας να συνειδητοποιήσουμε την ταυτότητά μας
και να διεκδικήσουμε,ώστε να αναπτυχθεί η επιστήμη που
είναι σχεδόν ανύπαρκτη στη μεταπολεμική Ελλάδα, η Θρακολογία.
Και για ένα άλλο λόγο: Να απαντήσουμε στον άλλο μεγάλο Ίωνα ιστορικό, τον Ηρόδοτο, ο οποίος μαζί με τους
άλλους χαρακτηρισμούς που αποδίδει στους «απολίτιστους»
αρχαίους Θράκες, καθόλου κολακευτικούς (Βιβλ. Δ`, κεφ.95),
χαρακτηρίζει τους Θράκες «υπαφρονεστέρους», δηλαδή
κουτούτσικους, λίγο ανόητους.
«...Ἅτε κακοβίων τε ἐόντων τῶν Θρηίκων και ὑπαφρονεστέρων τόν Ζάλμαξιν τοῦτον ἐπιστάμενον δίαιτάν τε ἰάδα
καί ἤθεα βαθύτερα ἤ κατά Θρήικας...» (...Και επειδή, κατά
τη γνώμη μου, οι Θράκες ζουν με στερήσεις και είναι λίγο
ανόητοι, αυτόν τον Ζάλμαξη που γνώριζε και τον Ιωνικό
τρόπο ζωής και συνήθειες που έχουν περισσότερο βάθος

απ’ αυτές των Θρακών...) παρατηρεί ο Ηρόδοτος στην
προσπάθειά του να γεφυρώσει την πολιτιστική διαφορά
μεταξύ Ιώνων και Θρακών, μέσω ενός μυθικού ήρωα, του
Ζάμαλξη, και χαρακτηρίζει τους αρχαιότατους ημών προγόνους «υπαφρονεστέρους», δηλαδή λίγο ανόητους, κουτούτσικους!
Μας αρέσει;
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Βιβλιογραφία:
1) Θράκη. Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2000.
2) Αχιλλεύς Θ. Σαμοθράκης, Λεξικόν Γεωγραφικόν και Ιστορικόν
της Θράκης. Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1963
3) Παγκόσμια Ιστορία, τομ. Α`, λήμμα «Θράκη». Εκδοτική Αθηνών.
4) Μυρτίλος Αποστολίδης, Περί της γλώσσης των Θρακών. Θρακικά, τομ. 3ος, 1932.
5) Κ. Γ. Κουρτίδης, Ιστορία της Θράκης. Από των αρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι του 46 μ.Χ. Ανατύπωση εκδ. ΔΙΟΝ.
6) Κ. Γ. Κουρτίδης, Η επιγραφή του χρυσού δακτυλίου του χωρίου
Εζέροβο. Θρακικά, τόμος 3ος, 1932
7) Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, δ.φ. Παν. Κολωνίας. Παρατηρήσεις
στην επιγραφή του Εζέροβο.
8) Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Η γλώσσα των Αρχαίων Θρακών.
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ.
9) Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Η γλώσσα των αρχαίων Θρακών και
η σχέση της προς την Ελληνική. Εργασία στο μάθημα της Γλωσσολογίας (Μετεκπαίδευση Μ.Ε., καθ. κ. Σακελλαράκης).
10) Αντώνης Μαστραπάς, Ιστορία του αρχαίου κόσμου, ΟΕΔΒ,
Αθήνα, 2001.
11) Ι. Κατσής, Δραματική ποίηση, Αριστοφάνη «Όρνιθες», μετ.
Θρασ. Σταύρου ΟΑΕΔ, Αθήνα 2000.
12) α) Homeri opera, Odyssea, εκδ. Οξφόρδης β) Xenophontis
exreditio Cyri (Anabasis) εκδ. Λειψίας γ) Herodoti Historiarum
vol.1 εκδ. Λειψίας.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1. Αδαμοπούλου-Σταυρακούδη Αλίκη €
50,00 €
2. Αλεξιάδης Τρύφων €
30,00 €
3. Ανδρεάδης Ανδρέας €
50,00 €
4. ΑΝΩΝΥΜΗ
50,00 €
5. ΑΝΩΝΥΜΗ (Αθήνα) €
20,00 €
6. Αρβανιτίδου Βούλα €
25,00 €
7. Βασιλειάδου Ζωή €
20,00 €
8. Βογιατζή Αντωνία €
30,00 €
9. Γαλάνης Αθανάσιος €
25,00 €
10. Γαρταγάνης Μάριος €
20,00 €
11. Γεωργιάδης Αντώνιος €
50,00 €
12. Γιασεμάκη Χαρά & Μαρία €
50,00 €
13. Ιωαννίδης Απόστολος €
30,00 €
14. Καλαμογιώργου Νίκη €
30,00 €
15. Καραμανή Μαρία €
60,00 €
16. Καραπιπέρη Μαίρη €
40,00 €
17. Κάρτσωνα Μαίρη €
100,00 €
18. Λιβιεράτος Σπύρος €
100,00 €
19. Λυραντζοπούλου-Σιούντα Αναστασία € 100,00 €

20. Μαγιάφα Ειρήνη €
21. Μανίκα Δήμητρα & Φανή €
22. Μαυριώτης Αυγερινός €
23. Παϊδούσης Αντώνιος €
24. Παμπορίδης Δημήτριος €
25. Παπαδοπούλου-Ζωΐου Ιώ €
26. Παραβίας Κων/νος €
27. Παταπάτης Κων/νος €
28. Σιδεράκης Ιωάννης €
29. Σιριτζίδου-Δημητριάδου Λαμπρινή
30. Σκεύας Αντώνιος €
31. Σπυρούδης Θεόδωρος €
32. Τοπαλίδου Νικολέττα €
33. Τρικούπη Άννα €
34. Τσεσμελής Δημήτριος €
35. Τσιάπης Χρήστος €
36. Τσινταράκης Ελευθέριος
37. Τσιφουτίδης Ευστράτιος €

100,00 €
40,00 €
50,00 €
70,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
50,00 €
30,00 €
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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι πνευματικοί άνδρες της αρχαίας Θράκης
Γράφει ο Γρηγόρης Γεωργίου
Ποιοι ήταν αυτοί οι θαυμαστοί άνθρωποι, που διατύπωσαν όλα εκείνα τα οποία αποτελούν την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά μας; Τι ήταν αλήθεια οι έλληνες σοφοί;
«Οι πραγματικοί ήρωες στην αρχαία Ελλάδα ήταν οι σοφοί της», γράφει ο Γουίλ Ντυράν στο εξαιρετικά
γλαφυρό του έργο “Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού’’. Oύτε βασιλείς, ούτε πολιτικοί, ούτε στρατηγοί,
ούτε αθλητές εγνώρισαν τις τιμές, την γενική αναγνώριση και το κύρος των σοφών στην ίδια έκταση
και διάρκεια. Και η Θράκη, μοναδικός τόπος συνάντησης πολυποίκιλων φυλετικών και πολιτισμικών
ρευμάτων, υπήρξε γενέτειρα πολλών από τους επιφανείς άνδρες του πνεύματος και της τέχνης.
ΜΕΡΟΣ Γ’

Με το όνομα Δημήτριος ο Βυζάντιος συναντάμε δύο

πνευματικούς ανθρώπους της Θράκης. Ο πρώτος έζησε
περί το 50 π.Χ. και ήταν περιπατητικός φιλόσοφος, φίλος
του Κάτωνος του Νεωτέρου, τον οποίον μάλιστα λέγεται,
ότι απέτρεψε από την αυτοκτονία. Έργο του φέρεται ότι
είναι το «Περί ποιημάτων» ή «Περί ποιητών». Σ’ αυτόν
επίσης αποδίδεται και το έργο «Δημητρίου προς τας Πολυαίνου απορίας».

O

δεύτερος Δημήτριος, επίσης από το Βυζάντιο, έζησε
περί το 280 π.Χ. και ήταν ιστοριογράφος. Κατά τον Διογένη
τον Λαέρτιο έγραψε δύο έργα, το μεν ένα σε 13 βιβλία με
τίτλο «Γαλατών διάβασις εξ Ευρώπης εις Ασίαν», το δε
άλλο σε 8 βιβλία, με τίτλο «Περί Αντίοχον και Πτολεμαίον
και την της Λιβύης υπ αυτών διοίκησιν».

A

πό το Βυζάντιο καταγόταν φυσικά και ο Διονύσιος ο
Βυζάντιος. Έζησε πιθανώς περί τα τέλη του 2ου μ.Χ.
αιώνα, πριν από την καταστροφή του Βυζαντίου από τον
Σεπτίμιο Σεβήρο (196 μ.Χ.). Ασχολήθηκε με τα γεωγραφικά
και έγραψε το έργο «Ανάπλους Βοσπόρου», στο οποίο παΝόμισμα του αρχαίου Βυζαντίου.
Προσέξτε τα σύμβολα.
Κατά την παράδοση, όταν ο
βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β’ κατακτούσε τη Θράκη, ανταγωνιζόμενος
την Αθήνα,
έφθασε και
στην πόλη του
Βυζαντίου και
την πολιόρκησε
(341 π.Χ.).
Λέγεται λοιπόν ότι
ξαφνικά βγήκε το φεγγάρι το
βράδυ της επίθεσης και αποκάλυψε το σχέδιο του Φιλίππου.
Τα σκυλιά άρχισαν να γαυγίζουν

ασταμάτητα, ώστε ξύπνησαν οι
κάτοικοι και κατόρθωσαν να
αποκρούσουν τον Φίλιππο.
Από ευγνωμοσύνη προς τη σελήνη (Εκάτη) οι Βυζάντιοι
έστησαν άγαλμα της
Εκάτης και έναμαν το "μισοφέγγαρο" σύμβολο της θρακικής πόλης, το
Βυζάντιο.
Μετά την άλωση
της Κωνσταντινούπολης οι Οθωμανοί έκαμαν σύμβολα της αυτοκρατορίας τους
την παράσταση που βλέπετε
στο αρχαίο νόμισμα. [3,4]

ρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την παραλία του Βοσπόρου.
Κατά μία εκδοχή είναι ο ίδιος με τον Διονύσιο τον Περιηγητή,
που έγραψε σε ωραίους εξάμετρους στίχους την «Οικουμένης
περιήγησιν».

E

νας άλλος Διονύσιος έμεινε γνωστός ως Διονύσιος ο
Θραξ. Έζησε περί τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα. Ονομαζόταν
και Διονύσιος ο Ρόδιος, διότι έζησε κάποιο χρονικό διάστημα
στη Ρόδο παραδίδοντας μαθήματα. Υπήρξεν ο διασημότερος
μαθητής του Αριστάρχου του Σαμόθρακος και εδίδαξε τα
γράμματα με πολύ ζήλο. Ήταν επίσης ζωγράφος και χαράκτης. Με το όνομά του σώζεται μικρό πόνημα «Τέχνη
γραμματική» το οποίο επί πολλούς αιώνες χρησίμευε ως
βάση για την οργάνωση της γλώσσας σχετικά με την
γραμματική και το συντακτικό. Ο Διονύσιος ο Θραξ έδωσε
ισχυρή ώθηση στις γραμματικές σπουδές και συνέβαλε
στην κατανόηση των ομηρικών έργων.

O

Ηρόδικος ο Σηλυμβριανός ήταν σοφιστής από την
Σηλυμβρία της Ανατολικής Θράκης, σύγχρονος του Ιπποκράτους ( 5ος π.Χ. Αιών), του οποίου ήταν κατ άλλους μαθητής και κατ άλλους διδάσκαλος. Θεωρούσε ως αρχή, ότι
έπρεπε να υπάρχει συστηματική σχέση μεταξύ της
εργασίας που επιτελεί το σώμα και της τροφής, που
εισάγεται σε αυτό. Τις διάφορες ασθένειες απέδιδε
στην καλή ή κακή δίαιτα των ανθρώπων.
Πίστευε ότι μεταξύ της γυμναστικής και της θεραπευτικής
υπάρχει στενή σχέση, κατέληξε δε στο συμπέρασμα αυτό
κατόπιν δικής του ασθένειας. Έτσι, επενόησε σύστημα, το
οποίο ανέπτυξε σε βιβλίο, συνιστώντας περιπάτους, αγώνες,
θερμά λουτρά και εντριβές. Τη μέθοδό του εφάρμοσε σε
πολλά νοσήματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ήταν τόσο
υπερβολικός, ώστε ο Ιπποκράτης τον κατέκρινε λέγοντας:
« Ἡρόδικος τούς πυρεταίνοντας ἔκτεινε δρόμοισι, πάλησι
πολλῆσι, πυρίησι» (Ιπποκρ. Επιδημιών βιβλ. ΙV, σελ. 302).
(Ο Ηρόδικος, αυτούς που είχαν πυρετό, τους σκότωνε με
τα πολλά τρεχάματα, με τους πολλούς αγώνες πάλης και
με ατμόλουτρα).
Εθεράπευε τον ύδρωπα (υδρωπυκία) με καθαρτικά και
εμετικά, τα οποία παρείχε μετά τα γεύματα, γενόμενος
έτσι εισηγητής της διαιτητικής.
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Θα κλείσουμε την παρούσα ενότητα με τον Αρίσταρχο

τον Σαμόθρακα. Γεννήθηκε στη Σαμοθράκη το 216 π.Χ
και πέθανε στην Κύπρο το 144 π.Χ.
Οι πληροφορίες για τη ζωή του οφείλονται στο λεξικό
του Σουΐδα. Ο Σουΐδας τον τοποθετεί κοντά στον βασιλιά
της Αιγύπτου Πτολεμαίο τον Φιλομήτορα, στην Αλεξάνδρεια,
όπου διετέλεσε διδάσκαλος του υιού του Πτολεμαίου του
Ευπάτορα και γενικός βιβλιοθηκάριος της περίφημης Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας.

Ὁ Ἀρίσταρχος ἀδιαφοροῦσε τελείως διά τήν ἐν
γένει ἐμφάνισή του, ντυνόταν ακαλαίσθητα καί κυκλοφοροῦσε ἀτημέλητος, γεγονός τό ὁποῖο προκαλοῦσε
τήν εἰρωνεία καί τά σκώμματα τοῦ συμμαθητοῦ του
Καλλικράτους τῆς Ἀριστοφανικῆς Σχολῆς. [1]
Το 145 π.Χ. επεκράτησε στην Αίγυπτο ο Πτολεμαίος ο
Φύσκων και μετά τη δολοφονία του Πτολεμαίου του Ευπάτορα διατάχθηκε η εκτέλεση όλων των φίλων του.
Έτσι, ο Αρίσταρχος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αλεξάνδρεια και να καταφύγει στην Κύπρο, όπου σε λίγο πάσχοντας από ανίατη ασθένεια απέθανε, καταδικάζοντας
τον εαυτό του σε θάνατο από ασιτία. Άφησε δύο γιους,
τον Αρίσταρχο και τον Αρισταγόρα («ἅμφω δέ ἐγένοντο
εὐήθεις = και οι δύο ήσαν αφελείς, χαζοί). Ο μεγαλύτερος
συνελήφθη από δουλεμπόρους και πουλήθηκε ως δούλος
στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι, εκτιμώντας και σεβόμενοι τη
μνήμη του πατέρα του, του εχάρισαν την ελευθερία.
Ο Αρίσταρχος υπήρξε αυθεντία ως γραμματικός και
σχολιαστής και το όνομά του έγινε ταυτόσημο με τη γραμματική, την κριτική και την ερμηνεία των αρχαίων συγγραφέων. Στην Αλεξάνδρεια ίδρυσε την περίφημη Αριστάρχειο
Σχολή, η οποία διατηρήθηκε μέχρι την κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους. Μεταξύ των 40 περίπου
μαθητών του συγκαταλέγονται σπουδαίες προσωπικότητες
των γραμμάτων, όπως ο Αμμώνιος, ο Απολλόδωρος, ο
Διονύσιος ο Θραξ, ο Πτολεμαίος ο εξ Ασκαλώνος και ο
Πτολεμαίος ο Πινδαρίων.
Ο Παναίτιος ο Ρόδιος χαρακτήριζε τον μεγάλο αυτόν φιλόλογο της αρχαιότητας ως «μάντιν… διά τό ῥαδίως καταμαντεύεσθαι τῆς τῶν ποιημάτων διανοίας» (με την ερμηνευτική του διαίσθηση εμάντευε τη “διάνοια’’, το νόημα
των ποιημάτων).
Το κυριώτερο έργο του Αρίσταρχου θεωρείται η ερμηνεία
και τα σχόλιά του στα ομηρικά έπη. Είναι εκείνος ο οποίος
ξεκαθάρισε τα ομηρικά έπη από τα νόθα στοιχεία και υπεστήριξε, ότι ένας ποιητής, ο Όμηρος, συνέθεσε και
τα δύο έπη.
Λέγεται επίσης ότι είναι ο πρώτος, ο οποίος καθώρισε
τους τόνους και τα πνεύματα στον γραπτό λόγο
στην ελληνική γλώσσα, επειδή μέχρι την εποχή του
τα κείμενα ήταν γραμμένα χωρίς τόνους και πνεύματα
(άτονος και απνευμάτιστος γραφή).
Η φιλολογική και συγγραφική δραστηριότητα του Αριστάρχου είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του
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Εἶχε ακουστά ἤ εἶχε διαβάσει ὁ Φαρδύς πώς κάποιος
ἀρχαῖος Ἀρίσταρχος, ἤτανε Σαμοθρακίτης καί πώς
αὐτός πρῶτος, καθώς λέει ὁ κόσμος, σκέφτηκε καί
στόλισε μέ τόνους καί μέ πνεύματα τίς συλλαβές τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐνῶ πρωτίτερα οἱ Ἕλληνες
ἔγραφαν δίχως αὐτά. Ὁ Φαρδύς ἦταν λογικός ἄνθρωπος καί εἶπε μέσα του· – Ὁ Ἀρίσταρχος ἤτανε Σαμοθρακίτης καί σημείωσε τούς τόνους καί τά πνεύματα
στήν ἑλληνική γλῶσσα. Καί ἐγώ εἶμαι Σαμοθρακίτης,
ἄς τούς βγάλω ἐγώ τούς τόνους καί τά πνεύματα
ἀπό τήν ἑλληνική γλῶσσα. Ἐκεῖνος ἦταν Ἀρίσταρχος
ὁ Γραμματικός καί γώ εἶμαι Φαρδύς ὁ Γραμματισμένος.
Τί χρειάζονται οἱ τόνοι καί τά πνεύματα, ἀφοῦ πρίν
ἀπό τόν Ἀρίσταρχο δέν τά ἐσημείωναν οἱ Ἕλληνες
καί οἱ Ἕλληνες ἐκείνου τοῦ καιροῦ εἶναι αὐτοί, πού
τούς θαυμάζει ἡ Εὐρώπη καί ὁ κόσμος ὅλος. Ἐμεῖς
δέ θέλομε τάχα νά μοιάσωμε τούς Ἕλληνες ἐκείνους;
Ὕστερα ἀπό μένα ἄς γράφουν πάλε οἱ Ἕλληνες
δίχως τόνους καί πνεύματα· ἔτσι θά γίνωμε καί
ἄξιοι τῶν προγόνων μας. Καί οἱ ἀπόγονοι θά λέν
πώς Σαμοθρακίτης πρῶτος ἔβαλε τούς τόνους καί
Σαμοθρακίτης πρῶτος τούς κατάργησε.
Απόσπασμα από το βιβλίο του Ίωνα Δραγούμη «Σαμοθράκη» σε ανατύπωση των εκδόσεων Νέα Θέσις, Αθήνα 1991, σελ. 88. Ο Ίων
Δραγούμης αφιερώνει ολόκληρο κεφάλαιο στον Σαμόθρακα Ιατροφιλόσοφο με τίτλο «Φαρδύς ο Σαμόθραξ» [5].
Σουϊδα, συνέγραψε περί τα 800 βιβλία. Ίσως να μη
πρόκειται για βιβλία, αλλά για σχόλια σε βιβλία και μελέτες
αρχαίων συγγραφέων. Αλλά και για σχόλια αν πρόκειται,
και πάλι ο όγκος της εργασίας είναι τεράστιος.
Ποια βαρύτητα είχε και κατά τους μεταγενέστερους
ακόμα χρόνους η γνώμη του Αριστάρχου για τα γραμματικά
φαινόμενα φαίνεται από την χαρακτηριστική φράση: «Πτερύγος παροξυτόνως, καί ὁ μέν κανών θέλει προπαροξυτόνως,
ὡς δοίδυκος (δοίδυξ=γουδί). Ἀλλ’ ἐπειδή οὕτως δοκεῖ
τονίζων τῷ Ἀριστάρχῳ, πειθόμεθα αὐτῷ, ὡς πάνυ ἀρίστῳ
γραμματικῷ». [Η "γενική" πτερύγος τονίζεται στην παραλήγουσα, ενώ ο κανόνας θέλει να τονίζεται στην προπαραλήγουσα, όπως δοίδυξ-κος (γουδί). Αλλά, επειδή ο Αρίσταρχος θεωρεί ότι έτσι τονίζεται, υπακούουμε σε αυτόν
διότι είναι ο κατ’ εξοχήν άριστος γραμματικός.]
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Βιβλιογραφία

1. Σαμοθράκη, Αναστ. Βογιατζή. Έκδ. Πανσαμοθρακικής Εστίας
Αθηνών.
2. Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου.
3. Εγκυκλοπαίδια Νέα Δομή, 1996.
4. Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης, Αχιλλ. Σαμοθράκη.
5. Πρόσωπα και μορφές της Αλεξανδρούπολης, Ευαγγελία Σεραφείμ-Ρηγοπούλου, «Νικόλαος Β. Φαρδύς», έκδοση του Συλλόγου, 2008.
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στήλη βιβλίων
Γιάννης Ξανθούλης

Ο γιος του δάσκαλου
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ 2012
Εξώφυλλο :Ελένη Κυριακίδου
(από φωτογραφία του ηθοποιού Χορστ Μπούχολτς)
Σελίδες 310
Το τελευταίο,εξ ίσου συναρπαστικό,μυθιστόρημα του συμπολίτη
και φίλου μας Γιάννη Ξανθούλη. Ανιγματικός ο τίτλος του μυθιστορήματος. Οκεντρικός ήρωας είναι ο γιος του δάσκαλου. Αλλά ποιος
γιος; Ο μικρός ή ο μεγάλος; Με ποιόν θα ταυτισθεί ο αναγνώστης
και με τη διαδρομή ή το τέλος τίνος από τους δύο θα επέλθει η
απαραίτητη κάθαρση;
" Ο Νικόδημος είναι ο μικρός γιος, αλλά κυρίαρχος της οικογενειακής μυθολογίας είναι ο Άλλος. Ο μεγάλος απών. Ο αυτόχειρας αδερφός και «γιος του δάσκαλου», που συνέχισε να υπάρχει εντατικά και
στις δεκαετίες που ακολούθησαν το χαμό του.
Μια ξαφνική καλοκαιρινή βροχή θα θέσει συνειδησιακά διλήμματα στον
μεσήλικα πλέον μικρότερο
αδερφό, που ως τότε ήταν
μόνο παρατηρητής."· διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο.
Εξαιρετικό εύρημα του
συγγραφέα να κινείται σε
δύο μύθους ή καλύτερα σε
δύο μυθιστορήματα παράλληλα. Οι δύο αδελφοί
που μεγάλωσαν στην ίδια
ελληνική οικογένεια, σε
μια μικρή επαρχιακή κοινωνία, πρωταγωνιστούν,
ο ένας ως παρατηρητής, ο άλλος ως τραγικός ήρωας.
" Ή κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλους, έως ότου και οι ίδιοι οι
«παρατηρητές αποκτήσουν το δικό τους δραματικό περίγραμμα; Τότε,
κάποιος άλλος «παρατηρητής» θα αντιληφθεί –και πιθανόν θα συμμεριστεί σε βαθμό βιώματος– το δράμα του προηγούμενου παρατηρητή. Μια μελαγχολική, αδιάκοπη τελετουργία." (σελ. 143).
Ο πατέρας πατριάρχης εμφανίζεται ως κυρίαρχος του παιχνιδιού
στα πρώτα χρόνια της ζωής των δύο παιδιών του. Και το παιχνίδι
ποιο ήταν; Πόσο καταλυτικό ήταν για την ανδροποίησή τους και
πόσο συνέβαλε στην εξέλιξη των πραγμάτων; Ποιος ο ρόλος δύο
άλλων νέων που συμμετείχαν στο «παιχνίδι» του δάσκαλου κατά
την εξέλιξη του μύθου και των δύο αφηγήσεων. Οι άλλοι δύο νέοι
ακολουθούν απρόσμενη διαδρομή στο μεγάλο σταθμό της ανδροποίησης ενός νέου, το στρατό. Ο Γ.Ξ. συγκλονίζει με την περιγραφή
της διαφοροποίησης και προοιωνίζει την τραγική σύγκρουση.
Τα δύο αδέλφια, ο άλλος ή ο μεγάλος απών από τη μια μεριά
και ο «παρατηρητής», ο μικρός αδελφός, από την άλλη συναντιούνται
στον κεντρικό μύθο, όταν ο δεύτερος θα διαβάσει ένα «μυθιστόρημα»

Επιμέλεια:

Μαριάννα Αλεξίδου
Γιώργος Μηνόπουλος

με ήρωες που ταυτίζονται με τους δικούς του ήρωες.
Ποιος έχει γράψει αυτό το μυθιστόρημα;
Το «εύρημα» του συγγραφέα προκαλεί και εξάπτει το ενδιαφέρον
του αναγνώστη για τη σχέση των δύο μύθων. Μαέστρος σε τέτοιου
είδους προκλήσεις, χωρίς να πέφτει στην απλοϊκότητα του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο συγγραφέας μας οδηγεί, μέσα από μεταφυσικές ή υπαρξιακές αναζητήσεις, προσωπικές ή καθολικές, σε
ακαθόριστα μονοπάτια της ψυχής μας.
Κατά την άποψή μας, ο Γ.Ξ. έχει την ικανότητα να μεταφέρει σε
λέξεις και εικόνες τα πιο ακραία συναισθήματα ή πάθη, που ταλανίζουν την ανθρώπινη ψυχή και το σώμα με τριπλή ματιά: Συγχρόνως
τα εμφανίζει τρυφερά που γλυκαίνουν την ψυχή, αλλά και θανατερά
που τρομάζουν τον αναγνώστη. Κάπου, εκεί στη γωνία περιμένει
και ο σαρκασμός ή η απλή ειρωνεία και όλα αυτά τα συνταρακτικά
των ηρώων του αλλά και τα ανάλογα δικά μας κατεβαίνουν από το
βάθρο τους.
Όσοι γνωρίζουν τον συγγραφέα είτε από τα βιβλία του είτε από
προσωπική συνάφεια θα χαρούν και σ’ αυτό το μυθιστόρημα λιγότερο τον σκληρό σαρκασμό του και περισσόερο τη βαθειά τραγικότητα, που ενυπάρχει στην αφοπλιστική ειρωνεία του.
Κάπου εκεί συναντάμε τον λυρικό Γ.Ξ.
"Δεν υπήρχε τρόπος να ξεφύγει κανείς από τις συμπτώσεις. Μια
ξαφνική καλοκαιρινή βροχή και... η ζωή του αλλάζει. Το τυχαίο γίνεται
κάτι παραπάνω, σε βαθμό που να ξεκλειδώνει ένα προ σαράντα ετών
μυστήριο."
Η «βροχή», λέξη - κλειδί, θα λέγαμε στην ποίηση, πρωταγωνιστεί
ως σύμβολο και εργαλείο που με αυτό οδηγείται ο «δικός του»
ήρωας, όταν από παρατηρητής έγινε Ήρωας.
" Πότε τα είχε ακούσει αυτά; Πριν ή μετά τη βροχή; Αλλά η βροχή
δεν είχε πριν και μετά. Μέσα στην υγρή νύχτα ήταν μια ακόμα ψυχή
που αγρυπνούσε χωρίς να το αισθάνεται. Ήταν όρθιος, με τα μάτια
ορθάνοιχτα, αδιάφορος για το σκοτάδι που τον κύκλωνε από παντού.
Του φάνηκε πως, μέσα από το πηχτό μαύρο, ένα μεγάλο λευκό τελάρο,
σαν οθόνη, ορθωνόταν παράταιρα. Η προσοχή του δεν είχε πια σπουδαίες πιθανότητες να προσηλωθεί σε ο,τιδήποτε." (σελ. 156).
Στο μυθιστόρημα «ο γιος του δάσκαλου» κινούνται και άλλα
πρόσωπα,τα οποία μέσα από την κινηματογραφική - θεατρική πένα
του συγγραφέα πρωταγωνιστούν περισσότερο ή λιγότερο σε κάποια
σκηνή και συμβάλλουν στην εξέλιξη του μύθου.
Παράλληλα κινούνται αισθητά ή ανεπαίσθητα κινηματογραφικά
έργα ή κινηματογραφικοί ήρωες που φαίνεται να συγκλόνισαν τον
ίδιο τον συγραφέα.
Και η κάθαρση έρχεται με απόχρωση Ευριπίδειας αρχαίας τραγωδίας. Το «κακό» αυτοτιμωρείται και η λύση της φυγής, κυριολεκτικά και μεταφορικά, του «μικρού» ήρωα αποπνέει μια αύρα αισιοδοξίας και ανακούφισης στην ψυχή μας.
" Όσο κι αν πονάει η αλήθεια και τα αντιφατικά γεγονότα που παρεμβαίνουν στην αναζήτησή του, εκείνος θα ακολουθήσει τα ίχνη
που πιστεύει πως καθορίζουν το αίσθημα του δικαίου. Για να δικαιώσει
την ηθική του πένθους που τον πονά. Αμυνόμενος στο βαρύ κλίμα
μιας μίζερης Αθήνας, θα παραμείνει αμετακίνητος στις εμμονές του.
Τώρα, όμως, πρέπει να σταθεί απέναντί τους. Μόνος. Όπως πάντα..."
Μαριάννα Αλεξίδου
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Σωτηρία Μαραγκοζάκη

λιασμό. Άλλο το ύφος και ο λόγος των δημοσιογράφων, άλλο του ιερωμένου, του συνεργάτη του Καραθοδωρή, του απλού μέλους του παΟ ΥΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ράνομου κομμουνιστικού κόμματος, της απλοϊκής Αννέζας ή της
Εκδόσεις Κέδρος 2012
σμυρνιάς φίλης της Κατίνας.
Σελίδες 423
Λιτή, λακωνική και ολοκληρωμένη η αναφορά στο βασιλιά Αλέξανδρο
–αυτού που το όνομά του δόθηκε στην πόλη μας– μέσα σε μία μόνο
Είναι φειδωλές οι αναφορές στο πρόσωπο και το έργο του Αριστείδη
παράγραφο. Έντονα δραματική στο κεφάλαιο «σιρόπι από ...αίμα» (η
Στεργιάδη, του Ύπατου Αρμοστή στη Σμύρνη, διορισμένου τόσο από
πιο δραματική ανάρτηση ελληνικής σημαίας σε ιστό) και τραγική και
την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου όσο και του Δημητρίου
κορυφαία στο τελευταίο κεφάλαιο, στην αγόρευση, απολογία –παραΓούναρη. Η όποια μνεία στο όνομά του γίνεται στα πλαίσια αναφοράς
λήρημα– του Στεργιάδη. Η μόνη φορά που ομιλεί σε πρώτο πρόσωπο ο
στα δραματικά γεγονότα της Σμύρνης. Από τους πολλούς χαρακτηρίζεται
ίδιος ο ήρωας. Αυτοπαρουσιάζεται η αμφιλεγόμενη προσωπικότητά
ως ανθέλληνας και από τους λιγότερους τουλάχιστον ως αμφιλεγόμενη
του, η έντονη αίσθηση του καθήκοντος, οι χωρίς κατανόηση και ανταπροσωπικότητα.
πόκριση εθνικές προσπάθειες σε ένα χώρο που ποτέ δεν αναγνωρίσθηκε
Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω αιφνιδιάστηκα, όταν έμαθα ότι η
επίσημα ως ελλαδικός ούτε και από την ίδια την Ελλάδα και η τραγική
Σωτηρία Μαραγκοζάκη ασχολήθηκε με τον Αριστείδη Στεργιάδη, τον
κατάληξη του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Αναρωτιέται ο ίδιος «...μήπως
Ύπατο Αρμοστή της Σμύρνης. Πώς τόλμησε και ανέσυρε ένα τέτοιο
σκοπίμως με διετήρησαν εις την θέσιν μου ο βασιλεύς και οι επιτελείς
θέμα «από την άκρα του τάφου σιωπή -πλην του ανεψιού» όπως η ίδια
του, μήπως με χρησιμοποίησαν, το ίδιο άλλωστε δεν έκανε και ο Βενιζέλος
αναφέρει! Ο αιφνιδιασμός μου έγινε περιέργεια και ενζητώντας μου να παραμείνω, μήπως κατά βάθος και οι
διαφέρον και διάβασα το βιβλίο πολύ γρήγορα. Τόλμησε
μεν και οι δε υποπτεύοντο την κατάληξιν, οπότε θα ήτο
και πέτυχε και μάλιστα πολύ καλά.
χρήσιμον να υπάρχει ο καταλλήλως προετοιμασθείς που
Μόνη μου επιφύλαξη, ο χαρακτηρισμός του έργου
θα σήκωνε το βάρος της καταισχύνης και της λαϊκής
ως μυθιστορήματος. Κατά την άποψή μου, αναφερόμενος
οργής; ...». Αναρωτιέμαι και εγώ και, νομίζω, κάθε καστη δομή του βιβλίου, πρόκειται για σειρά επιφυλλίδων
λόπιστος κριτής.
ή καλύτερα για ευρείες περιλήψεις διδακτορικών διαΟ Μητροπολίτης Χρυσόστομος, θρησκευτικός ηγέτης
τριβών. Κατ΄ αρχήν βρίσκω τη σύλληψη και τη δομή
των ορθοδόξων και εθνικός των Ελλήνων –πρόεδρος
του έργου πολύ επιτυχημένη. Κάθε κεφάλαιο αυτόνομο,
της Μικρασιατικής Άμυνας–, με την εκούσια παραμονή
αυτοδύναμο, αυτοτελές, τεκμηριωμένο, ενδιαφέρον, εύτου στη Σμύρνη και τον τραγικό θάνατό του που είχε
ληπτο και όλα μαζί στην ίδια χρονική και ιστορική συπροΐδει, είναι καταξιωμένος μάρτυρας στη συνείδηση
νέχεια.
του Έθνους. Ο Ύπατος Αρμοστής όμως που, παρά τις
Τόπος η Σμύρνη, με αναφορές και περιγραφές όχι
απελπισμένες εκκλήσεις του «αποστείλατε πλοία, απομόνο στην κοσμοπολίτικη παραλία, τον παράλληλο δρόμο
στείλατε πλοία, αναποφάσιστοι, μοιραίοι, δειλοί, μικρόνοες,
και το αριστοκρατικό Κορδελιό αλλά και στα ενδότερα
ανίκανοι άνθρωποι, αποστείλατε πλοία αμέσως, τώρα,
O Ύπατος αρμοστής
της πόλης, τις πολυεθνικές γειτονιές και φτωχογειτονιές.
χθες, προχθές αντί να συμβουλεύετε εις τον ύπατον
της Σμύρνης Αριστείδης
Ο χρόνος συγκεκριμένος (1919-1922) και συμπυκνωμένος
Στεργιάδης σε σκίτσο
αποφύγατε δημιουργίαν προσφυγικού ζητήματος» όταν
από ιστορικά δραματικά γεγονότα στη Σμύρνη, τη Μ.
της εποχής
δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει καμμιά πλέον
(από το ΒΗΜΑ 17/2/2013)
Ασία, τον ελλαδικό και τον διεθνή χώρο.
βοήθεια, έφυγε! Έφυγε ή εγκατέλειψε τη θέση του;
Πρόσωπα εθνικής σημασίας (Μητροπολίτης
Ήταν ο μόνος;
Χρυσόστομος, Ύπατος Αρμοστής Αριστείδης
Δύσκολη η δίκαιη απάντηση. Απλά εγώ
Στεργιάδης, αρχηγοί του εκστρατευτικού Σώαναλογίζομαι και τους αρκετούς άλλους ηγέτες
ματος, Καθηγητής Καραθοδωρής και φυσικά
οι οποίοι, σε ανάλογες περιπτώσεις, κατέφυγαν
από τον ελλαδικό χώρο, πολιτικοί και μέλη της
στο εξωτερικό (Χαρίλαος Τρικούπης, Ελευθέριος
βασιλικής οικογένειας) με αμφίσημους ρόλους
Βενιζέλος, Νικόλαος Πλαστήρας, Κωνσταντίνος
και διάφορη τοποθέτηση και καταξίωση στην
Καραμανλής, αρκετοί άλλοι και φυσικά ...
εθνική συνείδηση.
βασιλείς και πρίγκηπές μας!) Mε τη Μικρασιατική
Ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη περιγραφή
Καταστροφή «δι’ ελέου και φόβου» ...δεν επήλθε
και παρουσίαση των πρωταγωνιστών από τρίτα
... «η των τοιούτων παθημάτων κάθαρσις».
πρόσωπα, κοντινά στους ήρωες, ως συνεργάτες
Απλά δημιουργήθηκαν και τα βαλκανικά εθνικά
(ιερωμένος, γραμματέας, συνεργάτης του ΚαΚράτη, με πρώτο το Ελληνικό και τελευταίο το
θηγητή Καραθοδωρή, δημοσιογράφοι), ή από
Τουρκικό.
απλούς ανθρώπους, άμεσους αποδέκτες των
Το βιβλίο με προβλημάτισε και γι’ αυτό το
συνεπειών των αποφάσεων και των ενεργειών
απήλαυσα. Ύστερα από τόσα χρόνια όμως ανατους.
ρωτιέμαι αν πρέπει να μας απασχολεί κυρίως
Κάθε αναφορά σε ξεχωριστό κεφάλαιο, με
το ποιός έκανε τί, ή το τί λάθος έγινε τότε, ώστε
διάφορα εξωτερικά χαρακτηριστικά –τύπος
να μην ξαναγίνει. Ασφαλώς η Ιστορία κρίνει,
γραμμάτων– κυρίως όμως με διάφορο λογοαλλά τα λάθη πρέπει να μας διδάσκουν, για να
τεχνικό ύφος ανάλογα με το πρόσωπο αναφοράς
μη ξαναγίνουν.
Γιώργος Μηνόπουλος
και το πρόσωπο το οποίο προβαίνει στο σχο-
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σαμοθράκη: Βυζαντινά Μνημεία
Γράφει o Παπαθανασίου Ευάγγελος*
Η ιστορία των μεσαιωνικών χρόνων (4ος-15ος αι.) για το νησί της Σαμοθράκης εμφανίζει πολλά
και μεγάλα κενά λόγω της σπανιότητος των αναφορών στην ιστοριογραφία της εποχής, που μας
αναγκάζουν να αρκούμαστε σε φευγαλέες ματιές, ή να πιθανολογούμε με βάση την γενικότερη κατάσταση στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου σε μία συγκεκριμένη περίοδο. Ευτυχώς η αρχαιολογική
έρευνα έρχεται να διαφωτίσει και μέλλει περαιτέρω να αποσαφηνίσει την εικόνα της κοινωνίας
στο νησί (καθημερινή ζωή, οργάνωση του βίου, οικιστική ανάπτυξη) σε συγκεκριμένες εποχές.
Η Σαμοθράκη υπήρξε το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφος
που επισκέφθηκε κατά τις περιοδείες του ο Απόστολος
Παύλος, στα 49 μ.Χ., κατά τη Δεύτερη Αποστολική του
Περιοδεία, με τη συνοδεία του Σίλα: «Ἀναχθέντες οὖν
ἀπὸ τῆς Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθράκην, τῇ δὲ
ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν, / ἐκεῖθεν τε εἰς Φιλίππους,...»
(Πράξ. 16:11-12). Δεν γνωρίζουμε πότε άρχισε η
διάδοση του Χριστιανισμού στο νησί, ενώ είναι βέβαιο
πώς η λειτουργία του Ιερού των Μεγάλων Θεών
συνεχίστηκε αδιάπτωτη καθ’ όλη τη διάρκεια της
ρωμαϊκής εποχής, έως, τουλάχιστον, το τελευταίο
τέταρτο του 4ου αι. μ.Χ., παρ’ όλο που τόσο το Ιερό όσο
και το νησί εν γένει είχαν εισέλθει σε φάση παρακμής
ήδη από τον 3ο μ.Χ. αι. Από το 381 μ.Χ., και εξής, με
τα αλλεπάλληλα διατάγματα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου
Α΄ εναντίον της αρχαίας θρησκείας, πιθανολογούμε
πώς και το Ιερό των Μεγάλων Θεών σφραγίζεται και
ερημώνεται, αν δεν καταστρέφεται μάλιστα, μετά το
384, όπως συνέβη και με το αντίστοιχο Ιερό των
Καβείρων της Ίμβρου. Απ’ όλα τα θρακικά νησιά η
Ίμβρος προσηλυτίστηκε τελευταία στον Χριστιανισμό,
κατά πάσα πιθανότητα τον 5ο μ.Χ. αι., από τον Κόνωνα.

Εικ. 1. Σαμοθράκη. Πρινιάς. Παναγία
(Φωτ.: Ε. Παπαθανασίου, 2000)

Ακόμη και η ἀλίμενος Σαμοθράκη –«importuosissima
omnium» την αποκαλεί ο Πλίνιος– φαίνεται ότι θα
διέθετε, κατά την εποχή αυτή, 4-5 σκάλες ή μικρά
λιμάνια για μικρά πλοία (Άγκιστρος, Λιμνίδι, Καμαριώτισσα, Δημήτριον), σε παράλιες περιοχές όπου τη
φυσική διαμόρφωση θα υποβοηθούσαν τεχνητές αποχωματώσεις και εκβραχισμοί.
Η συνήθης για την παλαιοχριστιανική εποχή έντονη
οικοδομική δραστηριότητα παρατηρείται και στη Σαμοθράκη: η έρευνά μας εντόπισε, πλήν των δύο, γνωστών ήδη, παλαιοχριστιανικών βασιλικών, στην Παληάπολη και την Καμαριώτισσα, και νέα παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση «Άγγιστρος», ενώ πιθανολογείται η ύπαρξη παλαιοχριστιανικών βασιλικών και
στα Θέρμα, στον Άγιο Ανδρέα (Ακρωτήρι), και στο
Λάκκωμα. Ωστόσο, δεν έχουν αναγνωριστεί, έως τώρα,
στο νησί, παλαιοχριστιανικές οχυρώσεις. Είναι βέβαιο
πως τα ισχυρά αρχαία τείχη της Παληάπολης θα ήσαν
ακόμη, εν πολλοίς, λειτουργικά και χρήσιμα.
Το νησί συχνά επλήττετο από δυνατούς σεισμούς,
όντας στις παρυφές της απόληξης του περίφημου ρήγματος του σεισμικού Τόξου της Ανατολίας. Ένας τέτοιος
μεγάλος σεισμός φαίνεται πως έπληξε το νησί στα 543
μ.Χ., ο οποίος μεταξύ των άλλων κατέστρεψε και
δημόσιο λουτρό, το οποίο ανακαινίζεται βάσει επιγραφής
δύο χρόνια μετά την «θεομηνίαν». Η επιγραφή, που
αναφέρεται στην «ἀνανέωση» του «λοετροῦ» βρέθηκε
κοντά στον οικισμό Αλώνια, ενδέχεται, ωστόσο, να
προέρχεται από οποιαδήποτε παλαιοχριστιανική θέση
πάνω στο νησί, με τις περισσότερες πιθανότητες να
προέρχεται είτε από την Παλαιάπολη (το πιθανότερο),
είτε από τα Θέρμα.
Στα μεσοβυζαντινά χρόνια το κέντρο του νησιού
είναι ακόμη στην Παλαιάπολη, όπου και ο κύριος οικισμός της νήσου την περίοδο αυτή. Λείψανα μικρού
τετραγώνου οχυρού με γωνιακούς πύργους, πιθανή

* O Παπαθανασίου Ευάγγελος είναι αρχαιολόγος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
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έδρα του τοπικού διοικητού, σώζονται εντός του Ιερού
των Μεγάλων Θεών. Ο κυκλικός πύργος στο Κάστρο
της Χώρας Σαμοθράκης, η τοιχοδομία του οποίου
θυμίζει εκείνην του βορειοδυτικού γωνιαίου
πύργου του μεσοβυζαντινού κάστρου της Μαρώνειας, ενδέχεται να συνιστά και αυτός κατάλοιπο
μιάς προγενεστέρας μεσοβυζαντινής οικοδομικής
φάσεως του γαττιλουζιακού Κάστρου της Χώρας.
Πέραν τούτων κάποιοι εκ των πολυαρίθμων μεσαιωνικών ναών του νησιού, σωζομένων σχεδόν εδαφιαίων, διαφόρων τύπων (βασιλικών, μονόχωρων και
ένας πιθανότατα σταυροειδής εγγεγραμμένος) ανάγονται
στη μεσοβυζαντινή εποχή και χρησίμευαν ως καθολικά
μικρών αγροτικών μονυδρίων, ίσως μετοχίων μητρικών,
εκτός νήσου, μονών.
Από τα μέσα του 14ου αι. και εξής σημειώνεται στη
Σαμοθράκη μία πληθυσμιακή και οικοδομική έκρηξη,
που δεν μαρτυρείται στις ιστορικές πηγές, αλλά τεκμαίρεται αρχαιολογικώς. Είναι φυσιολογικό, μέρος
του κύματος των προσφύγων από την χειμαζόμενη
από τους τουρκομάνους Θράκη, μετά την διαπεραίωσή
τους σε αυτήν, στα 1354, να βρίσκει καταφύγιο στην
ήρεμη ακόμη Σαμοθράκη. Η γη οργανώνεται σε νέες
βάσεις ή συστηματοποιούνται παλαιότερες μέθοδοι
κατανομής και παραγωγής, το κεφαλομάνδρι συνιστά τη
βασική μονάδα παραγωγής, στη βάση του γένους, οργάνωση που επιβίωσε έως σχεδόν τις ημέρες μας.
Διακρίνονται τρείς κύριες παραγωγικές ζώνες: η αρόσιμη γή, η γη των περιβολίων και η γη των κτηνοτρόφων. Πολλά μικρά μοναστηριακά καθιδρύματα εμφανίζονται, αγροτικού χαρακτήρα, κυρίως στην πρώτη
ζώνη, με εξαρτήσεις τόσο εντός όσο και εκτός της
νήσου, πιθανότατα εκ των μονών της πρωτευούσης.
Στη ζώνη αυτή, την τρόπον τινά μοναστηριακή, συναντούμε τρίκλιτους ή τριμερείς ναούς - καθολικά. Στη
δεύτερη, μεσαία ζώνη των κηποπεριβολίων συναντούμε
ιδιωτικούς μονόχωρους ναούς, χωρίς νάρθηκα. Στην
τρίτη ζώνη, των κτηνοτροφικών οικισμών, στα αντερείσματα του κεντρικού ορεινού όγκου, συναντούμε
μονόχωρους ναούς με νάρθηκα και περιβάλλον κοιμητήριο. Οι ναοί είναι συνήθως ασβεστόκτιστοι και
εκαλύπτοντο οι περισσότεροι από ημικύλινδρο, κτισμένο
από πλακαρούς λίθους (Εικ. 1,
2). Εκατοντάδες παρόμοιοι ναοί
έχουν κτιστεί στο διάστημα δύο
ίσως γενεών, στο β΄ μισό του
14ου αι. Ξεχωρίζει, ως καλύτερα
Εικ. 2. Σαμοθράκη. Κάτω
Καριώτες. Ερείπια Αγίου
Ιωάννη στα Νημόρια
(Φωτ.: Ε. Παπαθανασίου, 2002)

Εικ. 3. Σαμοθράκη. Χριστός κοντά στά Θέρμα
(Φωτ.: Ε. Παπαθανασίου, 2004)

διατηρημένο, το καθολικό της μονής του Χριστού,
ανατολικώς του οικισμού των Θέρμων, μονόχωρος,
καμαροσκεπής ναός με νάρθηκα, που ανηγέρθη τμηματικά: ο κυρίως ναός κατά το γ΄ τέταρτο του 14ου αι,
ενώ ο νάρθηκάς του προς τα τέλη του ίδιου αιώνα
(Εικ. 3). Χαρακτηριστική είναι η συσσώρευση εντός
των ερειπίων των ναϋδρίων αυτών πλήθους μαρμαρίνων
σπολίων, είτε από τα ειδωλολατρικά κτήρια του Ιερού
των Μεγάλων Θεών είτε από παλαιότερους ναούς (συνήθως παλαιοχριστιανικούς). Το γεγονός αυτό εξηγείται
εάν θεωρηθεί η επίπονη συνήθως μεταφορά του βαρέος
αρχιτεκτονικού μέλους επί πολλά χιλιόμετρα, ως πραγματοποίηση ενός τάματος προς τον άγιό του. Υφίσταντο
τρία καστέλλια, αγροτικού χαρακτήρα στο νησί, και
ένα από αυτά είναι το Καστέλλι της Απάνω Μεριάς,
επί περίοπτου λόφου, στο κέντρο της περιοχής αυτής,
στο ανατολικό τμήμα της νήσου. Ο πύργος του Φονιά,
στις εκβολές του ομώνυμου ρέματος, επί της βορειανατολικής παραλίας της νήσου, θα πρέπει να ανεγείρεται περί το 1400 μ.Χ. (Εικ. 4). Στο α΄ τέταρτο του
15ου αι. ίσως ανεγείρεται στα βόρεια της θέσεως του
Ιερού των Μεγάλων Θεών, ένα μικρό παλάτσο, τουλά-

Εικ. 4. Σαμοθράκη. Πύργος Φονιά
(Φωτ.: Ε. Παπαθανασίου, 2007)
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Εικ. 5. Σαμοθράκη. Παληάπολη. Παναγία Βιρκιανή
(Φωτ.: Ε. Παπαθανασίου, 1997)

χιστον διώροφο, με παρεκκλήσι, λουτρό και μεγάλη
κεντρική αίθουσα στο ισόγειο, συγκρότημα σήμερα
γνωστό ως «Παναγία Βιρκιανή», δηλαδή η Παναγία
του Βούργου (Εικ. 5). Το νησί παραχωρείται στην οικογένεια των γενοβέζων Gattilusi στα 1431 και αυτοί
το κρατούν έως το 1456, πριν πέσει στα χέρια των
Οθωμανών οριστικά από το 1459 και εξής. Οι Γαττι-

Εικ. 6. Σαμοθράκη. Πύργοι Γαττιλούζων στην
Παληάπολη (Φωτ.: Ε. Παπαθανασίου, 2006)

λούζοι επενδύουν στο νησί: ανεγείρουν το επιβλητικό
συγκρότημα των Πύργων στην Παληάπολη, στα χρόνια
1435-1440, που αποτελείται από δύο ανισομεγέθεις
ανεξάρτητους πύργους, στη ΝΑ πλευρά μικρού περιβόλου, με τάφρο στη νότια και σε τμήμα της ανατολικής
πλευράς (Εικ. 6). Πρωτύτερα, μέσα στη δεκαετία του
1430, ανήγειραν το Κάστρο στη θέση, που αργότερα
ονομάστηκε «Χώρα» (Εικ. 7). Δύο ιδρυτικές επιγραφές
σε μαρμάρινες πλάκες,
εντοιχισμένες επί των τειχών του Κάστρου στη
Εικ. 7. Σαμοθράκη.
Κάστρον Χώρας
(Άποψη από τα δυτικά)
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Χώρα, εκθειάζουν τον Παλαμήδη Γαττιλούζο και διασώζουν το όνομα του λιθοξόου που τις εσκάλισε, του
Κωνσταντίνου Μάστορη, που δούλεψε και στην απέναντι
Αίνο. Την ίδια περίοδο, τέλη 14ου αι.-α΄ μισό 15ου
αι., που αρχίζει να μετακινείται ο πληθυσμός της
Μαρώνειας από την παραλιακή Παληόχωρα στη
μεσόγειο θέση της σημερινής Μαρώνειας, μετακινείται
και ο πληθυσμός από την Παληάπολη της Σαμοθράκης στη Χώρα. Με την εφαρμογή των φιλόδοξων
οικιστικών συλλήψεων του Παλαμήδη Γαττιλούζου για
το νησί, εισάγεται αναπάντεχα ένα πρωτόγνωρο πολεοδομικό μοντέλο, απότοκο του σχολαστικού ορθολογισμού της Πρώιμης Αναγέννησης, προσαρμοσμένου
στο σαμοθρακίτικο περιβάλλον. Εδώ το «άστυ» ανπτύσσεται αμφιθεατρικά και εξορθολογισμένα, κάτω
από τη βαρειά πάντοτε σκιά του λαμπρού φρουρίου ακροπόλεως του «φιλοπόλιδος» αυθέντου. Στην πλαγιά,
στα αριστερά κι απέναντι του φρουρίου της Παληάπολης,
ανιχνεύεται οικισμός, αποτελούμενος από 60 περίπου
ασβεστόκτιστες οικίες, σχεδόν ομοιότυπες, παρατεταγμένες
εν σειρά και διευθετημένες σε αλλεπάλληλα τεχνητά
επίπεδα, αμφιθεατρικώς. Υδραγωγείο, που άρχισε να
κατασκευάζεται στη δεκαετία του 1450, για τις ανάγκες
του οικισμού αυτού, πιθανόν λόγω της τουρκικής κατακτήσεως να μην ολοκληρώθηκε ποτέ, όπως δείχνει η
κατασκευή μεγάλης υδατογέφυρας σε λόγγο, στα βόρεια
του οικισμού, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Παρόμοιος
μικρότερος οικισμός διαπιστώνεται και στην βορειοδυτική
πλαγιά του λόφου Τουρλί, του επιβλητικότερου και
πλέον περίοπτου στη δυτική πλευρά του νησιού. Πιθανόν
να εσχεδιάζετο εδώ η κατασκευή και τρίτου φρουρίου.
Φαίνεται πως κατά την πρώτη περίοδο της Χώρας, στον
15ο αι., και έως και τα 1535 περίπου, οι οικίες καταλαμβάνουν μόνον την πλαγιά του Άη-Γιώργη, στα αριστερά του κάστρου, και όχι και την απέναντι πλαγιά του
Βρυχού, όπου θα επεκτάθηκε ο οικισμός μετά τα μέσα
του 16ου αι. Παρατηρώντας κανείς την εικόνα της
πλευράς αυτής του οικισμού, συμπεραίνει πώς η μεταβυζαντινή πραγματικότητα αντανακλά την αρχική πολεοδόμηση του 15ου αι. Μόνον, που στην περίπτωση της
Παλιάπολης, με τα 5 μόνον επίπεδα και τις 60 περίπου
οικίες, μένει κανείς με την εντύπωση πως κάτι έμεινε
στη μέση και διεκόπη. Ο οικισμός της Παλιάπολης και
ο άλλος στο Τούρλι πρέπει να αδειάζουν κατά το σουργκούνι (sürgün) του 1459, που διέταξε ο Μωάμεθ ο
Πορθητής, χάριν επανεποικισμού της Κωνσταντινουπόλεως και να εγκαταλείπονται. Στα 1519 πλέον, βάσει
αρχειακών πηγών, και στον Piri Reis (1520-21) αναφέρεται ως ο μοναδικός κύριος οικισμός στο νησί η
Χώρα. Κατά τον Χαλασμό της νήσου στην Επανάσταση
(1 Σεπτ.-9 Οκτ. 1821), τα εκατοντάδες ναΰδρια της
νήσου κατεστράφησαν συστηματικά.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

«Σύγχρονες μεταναστευτικές βιογραφίες. Τρόποι ζωής
και εργασίας Ελληνίδων και Ελλήνων καλλιτεχνών»
Γράφει η Περσεφόνη Μύρτσου
ΜΕΡΟΣ B’

Το κείμενο που παρατίθεται για το περιοδικό «Φάρος της Αλεξανδρούπολης» αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής μου εργασίας με τίτλο «Σύγχρονες μεταναστευτικές βιογραφίες. Τρόποι ζωής και εργασίας Ελληνίδων και Ελλήνων καλλιτεχνών». Η εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος
Art in Context του Πανεπιστημίου Τεχνών του Βερολίνου (Institut für Kunst im Kontext - Universitüt der
Künste Berlin). Επόπτης καθηγητής ήταν ο Βόλφγκανγκ Κναπ.
Το κείμενο έχει μεταφραστεί από τα γερμανικά στα ελληνικά από εμένα την ίδια. Περιδιαβαίνοντάς το,
ένιωσα την ανάγκη να κάνω κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις, λαμβάνοτας υπ’ όψιν μου το αναγνωστικό κοινό του «Φάρου της Αλεξανδρούπολης» με το οποίο θέλω να μοιραστώ κάποιες επιπλέον προσωπικές μου σκέψεις, οι οποίες δεν χωρούσαν στο πλαίσιο μιας πανεπιστημιακής εργασίας.

Η

Αίνος βρίσκεται ακριβώς επάνω στο σύνορο μεταξύ
της Τουρκίας με την Ελλάδα, τις οποίες χωρίζει ο
ποταμός Έβρος (στα τουρκικά Meri΄). Η Αίνος αποτελεί
ένα από τα σημεία εισόδου πολλών παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα και συγχρόνως στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Προσφάτως ταξίδεψα στην Αλεξανδρούπολη
με μια αντιπροσωπεία Γερμανών ως μεταφράστρια και
είχα την ευκαιρία να μιλήσω με συνοριοφύλακες, οι
οποίοι περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες
τις προσπάθειες των μεταναστών να διασχίσουν το ποτάμι. Κατά την προσπάθεια εισόδου τους πολλοί πνίγονται, καθώς οι τρόποι μεταφοράς τους είναι άκρως
επικίνδυνοι. Κάποιες φορές γίνονται αντιληπτοί από
θερμικές κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελληνική
πλευρά και στέλνονται πίσω. Άπαξ και περάσουν τα
μισά του ποταμού και καταφέρουν να βγούνε ζωντανοί,
βρίσκονται πλέον σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Εκ των υστέρων ταυτοποιούνται από την FRONTEX, την ευρωπαϊκή
συνοριακή αστυνομία –αυτή η ταυτοποίση είναι σχετική
καθώς οι περισσότεροι έρχονται χωρίς κανένα επίσημο
έγγραφο– και κρατούνται για κάποιο διάστημα στα διαβόητα κέντρα "φιλοξενίας" μεταναστών. Αφού τελειώσει
η χρονοβόρα διαδικασία ταυτοποίησης, αφήνονται ελεύθεροι με την προϋπόθεση να γυρίσουν μέσα σε διάστημα
ενός μήνα στη χώρα προέλευσής τους. Κανείς όμως δεν
γυρίζει. Οι περισσότεροι ταξιδεύουν στην Αθήνα με
σκοπό να βρουν έναν τρόπο να περάσουν σε κάποια
άλλη ευρωπαϊκή χώρα και συνήθως χάνονται τα ίχνη
τους. Έτσι αυτός ο χώρος, που τόσο νοσταλγούσαν οι
παππούδες μου, γίνεται σήμερα τάφος πολλών ανθρώπων με κατά βάση την ίδια ιστορία με τους παππούδες
μου: ανθρώπων που υποχρεώθηκαν να αφήσουν την
πατρίδα τους ή εκδιώχθηκαν από αυτήν. Οι σύγχρονες
αυτές μεταναστευτικές ιστορίες αποδόμησαν μέσα μου
την ιστορία των παππούδων μου. Στη βάση αυτής μου
της αίσθησης και αποφασισμένη ότι είμαι απλά και μόνο

Πανόραμα Αίνου (φωτογραφία: Περσεφόνη Μύρτσου)

μια προσωρινή επισκέπτρια αποφάσισα να δράσω καλλιτεχνικά.
Στο ψηλότερο σημείο της Αίνου δεσπόζει ένα ερειπωμένο βυζαντινό κάστρο. Από το κάστρο έχει κανείς
την πανοραμική θέα του φυσικού συνόρου του ποταμού
Έβρου. Δίπλα στο ερειπωμένο κάστρο έστησα μια σκηνή
κάμπινγκ και τράβηξα μια αναλογική ασπρόμαυρη φωτογραφία. Επέλεξα το κάστρο για αυτήν την καλλιτεχνική πράξη. Μέσω της αισθητικής του βυζαντινού ερεί-

Θέα της σημερινής Αίνου από το κάστρο
(φωτογραφία: Περσεφόνη Μύρτσου)
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Θέα της σημερινής Αίνου από το κάστρο
(φωτογραφία: Περσεφόνη Μύρτσου)

πιου θέλησα να τοποθετήσω τη φωτογραφία γεωγραφικά και χρονικά.
Η πράξη να στήσω μια σκηνή στην Αίνο υπαινίσσεται
έναν φαινομενολογικό και ταυτόχρονα αφελή, σύγχρονο
επαναπατρισμό. Σκόπιμα επιλέχθηκε η ασπρόμαυρη
αναλογική φωτογραφία, καθώς η αισθητική αυτή παραπέμπει στη μία και μοναδική φωτογραφία της Αίνου
που βρήκα στο οικογενειακό αρχείο –την ίδια φωτογραφία βρήκα στο Internet αργότερα. Πιθανώς η φωτογραφία να μοιράστηκε σε πολλούς Αινίτες πριν ή μετά την
ανταλλαγή. Στη δική μου φωτογραφία το στοιχείο που
καταστρέφει τη ρομαντική αισθητική του παλιού είναι
η μοντέρνα σκηνή κάμπινγκ. Η σκηνή είναι ό,τι απλότερο
και φθηνότερο μπορεί να βρει κανείς στην κατηγορία
της στην αγορά. Επιπλέον είναι σκηνή ενός ατόμου. Με
την επιλογή αυτής της συγκεκριμένης σκηνής θέλησα
να δώσω μια προσωπική και μια συλλογική ερμηνεία
της δουλειάς. Σε ένα προσωπικό επίπεδο η σκηνή αποτελεί ένα προσωρινό κατάλυμα: σαν αρχαιολόγος που
προσπαθεί να μην αφήσει κανένα σημάδι της παρουσίας
του στον χώρο που μελετάει, προπαθώ να ανακαλύψω
σημάδια του οικογενειακού παρελθόντος στον γεωγραφικό πλέον χώρο της σημερινής Αίνου, χωρίς να σκοπεύω να μείνω εκεί. Η επιλογή της φτηνής σκηνής ως
ένα από τα κεντρικά αντικείμενα που συνθέτουν τη φωτογραφία είχε ως σκοπό τον αυτοσαρκασμό σε σχέση
με την προσωπική μου ανάγκη επαναπατρισμού και
εύρεσης ανύπαρκτων πλέον ριζών.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία που τράβηξα στο κάστρο
(φωτογραφία: Περσεφόνη Μύρτσου)
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Σε ένα συλλογικό επιίπεδο μέσω της σκηνής, εγκατεστημένης στον συγκεκριμένο συνοριακό αυτό χώρο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γίνεται αυτόματα μια αναφορά στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και
στην αναγκαστική προσωρινότητα του τρόπου ζωής.
Τέλος, πριν κάποιους μήνες, μια δημοσιογράφος στο Βερολίνο μου είπε ότι αυτή η δράση την παραπέμπει στην
παγκόσμια κίνηση “Occupy” (στην Ελλάδα νομίζω είναι
το Κίνημα των Αγανακτισμένων). Πώς θα ήταν άραγε
τέτοιες δράσεις να γίνονταν σε μέρη σαν την Αίνο, ακριβώς στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, αντί για την Wall
Street στην Νέα Υόρκη, το γερμανικό κοινοβούλιο στο
Βερολίνο ή το Σύνταγμα στην Αθήνα;
Εν κατακλείδι, ο βασικότερος στόχος αυτού του έργου
ήταν η δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ των ιστοριών
δύο προσφυγικών φαινομένων που έλαβαν χώρα σε
αυτόν τον τόπο: μία η ιστορία του 1923 και μία του σήμερα. Έτσι στο δεξιό μέρος της φωτογραφίας διακρίνει
κανείς τον Έβρο. Πέρα από το ποτάμι διακρίνεται η Ελλάδα. Η χώρα που ήταν ξενιτιά και έγινε σπίτι για τους
παππούδες μου και άλλους τόσους πρόσφυγες το ’23,
μετατράπηκε σήμερα σε έναν σταθμό μετεπιβίβασης
σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα και συγχρόνως στον
πρώτο σταθμό της ελπίδας για καλύτερη ζωή.
Θεωρώ ότι αυτή μου η καλλιτεχνική δουλειά δεν έχει
αποπερατωθεί. Ένα βασικό στοιχείο που ξεκαθαρίστηκε
μέσα μου είναι το γεγονός ότι τίποτα προσωπικό δεν
με συνέδεε με αυτόν τον ξένο πια τόπο. Η Αίνος, η Eνέζ
στα τουρκικά σήμερα, δεν υπάρχει πια. Αυτό το κυριολεκτικό ταξίδι στη σημερινή Ενέζ ήταν για μένα ένα
ταξίδι απομυθοποίησης και εξομάλυνσης της προσωπικής μου κατάστασης ζωής ως μετανάστης και ως
καλλιτέχνης-μετανάστης.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Ένα μοντέλο ζωής
Για την αποπεράτωση της παρούσας μεταπτυχιακής
εργασίας ταξίδεψα πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη, μίλησα με τους εκεί Έλληνες μετανάστες-καλλιτέχνες. Πήγα στην Αθήνα, όπου συνάντησα τον καλλιτέχνη
Γιάννη Ψυχοπαίδη, ο οποίος έζησε τη δεκαετία του ’70
στο Βερολίνο, επισκέφτηκα βιβλιοθήκες και αρχεία, όπου
συνέλεξα πολύτιμο υλικό. Μίλησα μέσω Skype με την
καλλιτέχνη Σοφία Μπέμπεζα, με την οποία δεν βρεθήκαμε στο ίδιο σημείο της γης, και επικοινωνήσαμε με
αυτόν τον εναλλάκτικό τρόπο. Στη Θεσσαλονίκη συνάντησα συγγενείς, τους οποίους είχα χρόνια να δω.
Τους ρώτησα για τους παππούδες μου, για την ανταλλαγή. Στο Βερολίνο συνάντησα τους Έλληνες καλλιτέχνες
στα σπίτια τους στο Κρόιτσμπεργκ, στο Μίτε, στο Μοαμπίτ. Μίλησε ώρες μαζί τους για τη ζωή και το έργο
τους εκτός της χώρας καταγωγής τους. Έκανα το ταξίδι
στην Αίνο, ένα ταξίδι, το οποίο κανένας από την οικογένειά μου μέχρι σήμερα δεν είχε (ξανά)κάνει.
Η έρευνά μου για αυτήν την εργασία ήταν μια πολύ
ιδιαίτερη περιπλάνηση. Για πρώτη φορά στη ζωή μου

25

κατάφερα να ασχοληθώ με θέματα, που αφορούν την
ελληνική και την μεταναστευτική προσωπική μου κουλτούρα, από τα οποία κρατούσα μια περίεργη απόσταση
για αρκετά χρόνια. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να αυτοχαρακτηριστώ ως ένα προϊόν μετανάστευσης, προσωπικά και καλλιτεχνικά. Προσωπικά,
γιατί προέρχομαι από οικογένεια προσφυγική και εγώ
η ίδια επέλεξα να ζήσω μακριά από τη χώρα μου, από
τα 18 μου χρόνια. Καλλιτεχνικά, γιατί έχω σπουδάσει
και δουλέψει ως επαγγελματίας καλλιτέχνης μόνο εκτός
Ελλάδας. Αυτή η συνειδητοποίηση με οδήγησε σε μια
ενοχλητική βεβαιότητα: έχω συνηθίσει να είμαι και να
ζω ως ξένη παντού.
Πολλοί καλλιτέχνες-μετανάστες που ζουν στις μητροπόλεις του κόσμου άθελά τους, αλλά και εσκεμμένα
πολλές φορές, απλά και μόνο με την παρουσία τους
αποτελούν τους δημιουργούς (Schäpfer) και παράλληλα
τα θύματα (Opfer) του φαινομένου που χαρακτηρίστηκε
ως ΄μετα-αποικιοκρατική μόδα. Είναι δημιουργοί διότι
με την παρουσία τους ως Άλλοι και μέσω της πολιτισμικής τους διαφορετικότητας σε μια ξένη χώρα, έλκουν
την προσοχή και τη λαχτάρα της επικρατέστερης κουλτούρας για παρατήρηση και αισθητικοποίηση αυτής
ακριβώς της εξωτικής διαφορετικότητάς τους. Είναι παράλληλα και θύματα, διότι προσδιορίζονται προσωπικά
αλλά και καλλιτεχνικά/επαγγελματικά μέσα από αυτή
την πολιτισμική διαφορετικότητα, η οποία καταλήγει
εκμεταλλεύσιμη σε διαφορετικά θετικά (π.χ. η εμπορευματοποίηση της Αραβικής Άνοιξης 2010-2011) ή αρνητικά (ο διασυρμός της Ελλάδας και των Ελλήνων παγκοσμίως λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης) επίπεδα.
Έτσι αποδεικνύεται ότι αυτή η λαχτάρα για διαφορετικότητα λειτουργεί αποτελεσματικά ως λιπαντικό της
καλλιτεχνικής αγοράς, με την προϋπόθεση να μην τίθενται υπό αμφισβήτηση οι άνισοι όροι της εισόδου
στην αγορά και μαζί οι με αυτούς τους όρους συνδεόμενοι έλεγχοι αυτών. Όταν κάτι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, απλά μεταγράφεται έτσι όπως γίνεται αντιληπτό, χωρίς να περνάει μέσα από μια δύσκολη αλλά
άκρως απαραίτητη διαδικασία μετάφρασης.
Γλωσσολογικά η μετάφραση (bersetzung) είναι μία
διαδικασία κατά την οποία γίνεται μια προσπάθεια να
μεταφερθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα το νόημα μιας
γλώσσας Α σε μιά άλλη γλώσσα Β, ψάχνοντας τις σωστότερες αναλογίες στα πλαίσια της κουλτούρας της
νέας γλώσσας Β. Η μεταγραφή (Transliteration) είναι η
γραφική μεταφορά της γλώσσας Α στη γλώσσα Β έτσι
ακριβώς όπως ακούγεται όταν η γλώσσα Α μιλιέται. Τα
τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί στα ελληνικά, κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα επονομαζόμενα greeklish. Τα greeklish είναι απλά η μεταγραφή
των ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες. Τα greeklish
μπορούν να διαβαστούν από όλους όσους έχουν την
δυνατότητα να διαβάσουν λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό
δε σημαίνει ότι γίνονται κατανοητά από κάποιον που
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δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Αυτό το γλωσσολογικό φαινόμενο των ελληνικών θέλω να εφαρμόσω μεταφορικά
στο θέμα της δουλειάς και της ζωής των καλλιτεχνώνμεταναστών.
Κατά τη δική μου άποψη είναι σκοπιμότερο να μιλάει
και να γράφει κανείς μια ξένη γλώσσα λανθασμένα, αλλά
να περνάει από την επεξεργαστική διαδικασία της μετάφρασης, παρά να μεταγράφει τη μητρική του
γλώσσα, δηλαδή να μεταγράφει την αυθεντική ελληνική
γλώσσα σε μια μειωμένη έκδοση, η οποία είναι μεν αναγνώσιμη αλλά όχι κατανοητή. Όσον αφορά την τέχνη
καλλιτεχνών που θεωρούνται ξένοι, που δεν προέρχοναται από τον τόπο στον οποίο ζουν, είναι σκόπιμο ο
κάθε ένας προσωπικά να δημιουργεί μια νέα, αυτή καθαυτή αυθεντική καλλιτεχνική γλώσσα, μέσω της οποίας
να βρίσκει την καλλιτεχνική του έκφραση σε ένα περιβάλλον όπου καλώς ή κακώς γίνεται αντιληπτός ως ξένος. Το μοιραίο λάθος όλων των ανθρώπων που αποζητούν μια κοινότητα στην οποία να μπορούν να
ανήκουν είναι ότι εκφυλίζουν την προσωπική τους κουλτούρα για να μπορέσουν να ανήκουν, π.χ. είναι δύσκολο
τώρα για έναν Τυνίσιο καλλιτέχνη να ασχοληθεί στην
καλλιτεχνική του δουλειά με ένα θέμα πέρα απο την
«Αραβική Άνοιξη», καθώς το πιο πιθανό είναι να μην
υπάρχει κοινό για αυτόν. Έτσι αναγκάζονται, ασυναίσθητα πολλές φορές, να «μιλούν» μια γλώσσα η οποία
βασίζεται σε θετικά ή αρνητικά στερεότυπα της δικής
του κουλτούρας, έτσι όπως η καινούργια κοινότητα θέλει και μπορεί να τα αντιληφθεί.
Για έναν καλλιτέχνη-μετανάστη έχει περισσότερο
νόημα να δομήσει τη ζωή του μέσα στη μετανάστευση
επάνω σε μια συνεχή διαδικασία μετάφρασης και εύρεσης κωδίκων και μοντέλων ζωής, στα οποία η ζωή και
το έργο του δεν εξιδανικεύονται ούτε αισθητικοποιούνται, αλλά αποτελούν μια φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση. Αυτή η ανθρώπινη κατάσταση, του να ζει κανείς ως ξένος, δεν είναι ούτε κάτι ιδιαίτερο, ούτε κάτι
μεμπτό: έτσι όπως εξελίσσεται ο κόσμος, στα πλαίσια
μιας συνεχούς κινητικότητας, δεν είναι τόσο ξένο να
είναι κανείς ξένος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Bourriaud, Nicolas, The Radicant, Lukas and Sternberg,
New York 2010 (πρώτη δημοσίευση 2009 στα γαλλικά),
σ. 52.
2. Rodrigez, Encarnacion Gutuerrez, “Repr΄äsentation,
Subaltä΄rnität und postkoloniale Kritik”, in Steyel, Hito,
Rodrigez, Encarnacion Gutuerrez (εκ.), Spricht die
Subalterne deutsch? Migration und postkoloniale Kritik,
Münster 2003, σ. 28.
3. Terkessidis, Mark, ΄Globale Kultur in Deutschland- oder:
Wie unterdr΄ckte Frauen und Kriminelle die Hybridit΄t
retten”, έτσι όπως παρατίθεται από τους Eickelpasch,
Rolf, Rademacher, Claudia, Identität, Transcript Verlag,
Bielefeld 2010 (πρώτη έκδοση 2004), σ. 113.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η κοπή της βασιλόπιτας
Γράφει ο Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος

Σ

την επιθυμία μας να επικοινωνήσουμε με φίλους
συμπολίτες και να νιώσουμε τη ζεστή παρουσία
τους, πραγματοποιήσαμε στις 16 Ιανουαρίου 2013 στην
αίθουσα KG BALLROOM του Ξενοδοχείου KING GEORGE
PALACE την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας.
Συγκεντρωθήκαμε περίπου 150 άτομα συμπολίτες,
φίλοι και προσκεκλημένοι. Η ατμόσφαιρα ήταν όμορφη,
φιλική, ζωντανή. Παραβρέθηκαν οι βουλευτές του Νομού μας κ.κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γεώργιος Ντόλιος, Μαρίνος Ουζουνίδης, ο Δήμαρχος
Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης και ο Πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. κ. Μάριος Γαρταγάνης. Τους ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους.
Ο «τυχερός» της βραδιάς ήταν ο πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου μας κ. Κωνσταντίνος Μπομποτάς που
έλαχε ένα μπωλ από ασήμι και πορσελάνη.
Ο Σύλλογός μας, αφού τίμησε με ιδιαίτερο κομμάτι
πίτας τους καλεσμένους μας και εκπροσώπους σωματείων του Έβρου, βρήκε την ευκαιρία να επαινέσει δύο

Στιγμιότυπο από την προσφώνηση του Προέδρου
Παν. Παρασκευόπουλου, παρουσία των μελών
του Δ.Σ. Θεόδωρου Γιασεμάκη, Ευστρατίας
Κουκουρίκου-Ραχούλη, Γρηγόρη Γεωργίου
και Γεωργίας Καραμανίδου-Μίχου.

Η κλασική φωτογραφία της «πίτας» μας με τους επίσημους προσκεκλημένους και το Δ.Σ. Καθήμενοι η Ελισάβετ
Δερμεντζοπούλου, ο βουλευτής Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης,
ο βουλευτής Γεώργιος Ντόλιος, ο Πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Μάριος Γαρταγάνης, οι βουλευτές Μαρ. Ουζουνίδης
και Κυριάκος Γεροντόπουλος, η επίτιμη Πρόεδρος του Συλλόγου μας Πέπη Αννίνου-Πινάτζη.
Όρθιοι ο Παν. Τσιακίρης, ο Γρηγόρης Γεωργίου, η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου, ο Θεόδωρος Γιασεμάκης, η
Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη, ο Παν. Παρασκευόπουλος, η Αλεξάνδρα Μποτονάκη, η εκπρόσωπος του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης Τζένη Φανφάνη-Μαλακόζη, ο Απόστολος Κοντογιώργης και ο Κράτης Ποιμενίδης
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Ο τυχερός της βραδιάς Κων/νος Μπομποτάς, πρώην
πρόεδρος του Συλλόγου μας, με τη γραμματέα
Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη.

νέους που εισήχθησαν σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2012, προσφέροντάς τους τιμητικό
δίπλωμα και ένα συλλεκτικό δώρο από τη Συλλογή της FERRARI.
Συγκεκριμένα τιμήθηκαν οι εξής:
1. Ορφέας Γεωργίου
του Γεωργίου, γιος του
μέλους Γεωργίου Γεωργίου. Επέτυχε και εισήχθη
στη Νομική Σχολή του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
2. Άγγελος Λάζαρης
του Κωνσταντίνου, εγγονός του μέλους μας Ζήνας

Ο βουλευτής Κυριάκος Γεροντόπουλος επιδίδει
τον έπαινο και το αναμνηστικό δώρο στον Γρηγόρη
Γεωργίου, θείο του Ορφέα Γ. Γεωργίου.

Ο βουλευτής Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος επιδίδει τον έπαινο και το αναμνηστικό
δώρο στην Ζήνα Αζουρίδου-Καλαμποκίδου και στον Άγγελο Λάζαρη,
γιαγιά και παπού αντίστοιχα του Άγγελου Λάζαρη.

Οι βουλευτές Γεώργιος Ντόλιος και Μαρίνος Ουζουνίδης επιδίδουν έπαινο και τιμητική πλακέτα στον
Κράτη Ποιμενίδη. Ο Πρόεδρος καμαρώνει!

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης
επιδίδει στην Αλεξάνδρα Μποτονάκη τιμητική πλακέτα
και έπαινο. Ο Πρόεδρος καμαρώνει ομοίως!
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Ο Πρόεδρος Παν. Παρασκευόπουλος και η εκπρόσωπος
του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης Τζένη Φανφάνη-Μαλακόζη, χαμογελαστοί.

O Γιώργος Αστρίδης και η Αλεξάνδρα Μποτονάκη με
τα ανήψια της Μαριάννα και Γιάννη Μποτονάκη.

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος με τις αδελφές
Χρύσα και Τζένη Φανφάνη
και το ζεύγος Χάρη Μασούρα
ποζάρουν ευχαριστημένοι.

Καλαμποκίδου-Αζουρίδου. Επέτυχε
και εισήχθη στη Μαθηματική Σχολή
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στη συνέχεια ο Σύλλογός μας,
ύστερα από ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ., βράβευσε με τιμητική
πλακέτα και έπαινο την κ. Αλεξάνδρα Μποτονάκη και τον κ. Κράτη
Ποιμενίδη για την πολυετή προσφορά τους στην έκδοση του περιοδικού μας «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης». Οι δύο τιμηθέντες
ευχαρίστησαν το Δ.Σ. και όλα τα
μέλη του Συλλόγου για την ευγενική
αναγνώριση των προσπαθειών
τους.
Τέλος, θα ήταν παράλειψή μας
να μην αναφέρουμε ότι και φέτος
την όλη εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά ο αγαπητός σε όλους μας
κ. Τόλης Σιάτρας, ο οποίος ταξίδεψε ειδικά για τον σκοπό αυτό
από την Αλεξανδρούπολη.

Άλλη μια χαρούμενη παρέα στην εκδήλωσή μας.
Ξεχωρίζει η Ρούλα Δαουλτζή-Μανή!

Του ανταποκριτού μας ... από το μέτωπο της κρίσης Γρηγόρη Γεωργίου
(με όπλο το χαμόγελο)
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η συνεστίαση του Συλλόγου μας
Kαλή Σαρακοστή με το Σύλλογο Αλεξανδρουπολιτών...
Γράφει ο Aπόστολος Κοντογιώργης

Ι

διαίτερη επιτυχία σημείωσε η αποκριάτικη εκδήλωση
του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 στο κέντρο "Μπάρμπα - Λάζαρος"
στην Αμφιθέα.
Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών
είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στιγμές ξενοιασιάς, να χορέψουν και να απολαύσουν κλασικά, αλλά και gourmet
πιάτα.
Ευχάριστη έκπληξη ήταν η είσοδος Λυκείου της Θεσσαλονίκης, που με το κέφι και τα νιάτα τους αναμείχθηκαν
στη χορευτική συντροφιά μας, ενώ η ορχήστρα έπαιξε και
τα σχετικά τραγούδια, που υμνούν τη συμπρωτεύουσα. Ενδιάμεσα έγινε η καθιερωμένη κλήρωση με όμορφα δώρα.
Oι εφετινοί τυχεροί ήταν οι:
1. Βαγγέλης Βογατσάς, που κέρδισε ένα αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - Αθήνα, προσφορά της
Aegean Airlines.
2. Παραβίας Κωνσταντίνος, που κέρδισε ένα αεροπορικό
εισιτήριο Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - Αθήνα, προσφορά
της Aegean Airlines.
3. Τσέκερης Γεώργιος, που κέρδισε διήμερη διαμονή
σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο THRAKI PALACE στην
Αλεξανδρούπολη.
4. Mαυρίδης Δημ., που κέρδισε διήμερη διαμονή σε
δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο ALEXANDER BEACH
στην Αλεξανδρούπολη.
5. Παραβία Καλλιόπη, που κέρδισε τριήμερο ταξίδι
στην Κωνσταντινούπολη με το γραφείο ταξιδίων ΛΕΩΝ
TOURS της Αλεξανδρούπολης.
6. Πανά Ντόρα, που κέρδισε μονοήμερη εκδρομή με το
Π/Κ ΤΣΟΚΑΣ της Αθήνας.
7. Κυριακόπουλος Κώστας, που κέρδισε μονοήμερη εκδρομή με το Π/Κ ΤΣΟΚΑΣ της Αθήνας.
Όλοι χωρούσαν στο φιλόξενο περιβάλλον του κέντρου.
Αισθανθήκαμε ζωντανοί και χαρούμενοι έστω για λίγο,
ξεφεύγοντας από το βαρύ κλίμα των ημερών. Το συμπέρασμά
μας: να μην εγκαταλείψουμε την ελπίδα και τα όνειρά μας.
Βαδίζοντας ήδη στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή σε
όλους.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την επιλογή του
χώρου και την επιτυχία της εκδήλωσης.
Και του χρόνου σας περιμένουμε όλους!
Με υγεία, ηρεμία και χαρά!

O Κ. Παραβίας, ένας από τους τυχερούς, παραλαμβάνει το δώρο του. Ο ταμίας και ο Πρόεδρος ποζάρουν
ευχαριστημένοι για το... έργο τους.

Mια σοβαρή παρέα (αργότερα άλλαξε ύφος).

Δύο σοβαρές... κυρίες της προηγούμενης παρέας
με αποκριάτικη εμφάνιση, εκ του προχείρου.
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Kομψές κυρίες απολαμβάνουν τη συνεστίαση.

Άλλη μια παρέα ποζάρει ευχαριστημένη.

Στιγμές από το χορευτικό
μέρος της συνεστίασης.
Ο στρατηγός, για μια
ακόμη φορά, έδωσε
ρεσιτάλ, όπως και
η κ. Προέδρου.
Υβόννη και Πέπη,
μη παρεξηγηθείτε!

Αντιπροσωπευτική ελληνική ατμόσφαιρα!
Οι δύο γελούν... οι άλλοι δύο συζητούν σοβαρά...
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103 ΧΡΟΝΙΑ

1909-2012

MIKTO ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Kείμενα - Σκέψεις - Φωτογραφίες
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

ΚΑΘΗΓΗΤΟΛΟΓΙΟΝ
Της πρώτης μεταπολεμικής - ταραγμένης
γυμνασιακής εξαετίας (1945-1951)
Είναι ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για το ζεύγος Μπάστα. Πιστεύουμε ότι κανείς φίλος αναγνώστης δεν
θα έχει διαφορετική γνώμη, εφ’ όσον έτυχε να τους
έχει καθηγητές.
Σ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΑΣΤΑ

Ο

πατέρας μας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1895.
Σπούδαζε ακόμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όταν
επιστρατεύθηκε και έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Υπηρέτησε επί επτά χρόνια. Όταν αποστρατεύθηκε πήρε το δίπλωμά του και διορίστηκε μαθηματικός
στο Γυμνάσιο στην Αμαλιάδα. Εκεί είχε διοριστεί φιλόλογος
και η μητέρα μας Διονυσία Παπαθεοδωροπούλου που
γεννήθηκε στη Ζάκυνθο κι αυτή το 1901.
Μετά το γάμο τους το 1929, πήραν μετάθεση για την
Αλεξανδρούπολη. Ο πατέρας μας είχε μαζί του τον παππού μας Διονύσιο, την αδελφή του Ντίνα και την αδελφή
του παππού μας Νικολέτα. Έτσι όταν γεννηθήκαμε κι
εμείς, τα τρία παιδιά, η οικογένεια μεγάλωσε. Μέναμε με
ενοίκιο στο τέρμα της οδού Πατρ. Γρηγορίου, στα Τσιμεντένια.
Το 1940-41 και την κατοχή πήγαμε πρόσφυγες στη
Σαμοθράκη. Όταν ήρθαν οι Βούλγαροι, φύγαμε όπως
και πολλοί άλλοι καθηγητές, αφού στη Θράκη
δεν θα λειτουργούσαν Ελληνικά σχολεία. Πήγαμε
με καΐκι πρώτα στη Χαλκίδα και μετά στη Ζάκυνθο.
Μετά τη λήξη του πολέμου γυρίσαμε στην Αλεξανδρούπολη που θεωρούσαμε πια πατρίδα
μας. Ο πατέρας μας αγαπούσε πολύ το ψάρεμα.
Είχε αγοράσει μάλιστα
και βαρκούλα προπολε-

μικά, η οποία χάθηκε βέβαια και, όταν γυρίσαμε μετά την
κατοχή και πριν ακόμα βρει σπίτι που θα μέναμε, παράγγειλε καινούρια που την ονόμασε «Νιόβη», το όνομα της
κόρης του.
Στα χρόνια του εμφυλίου τον κατηγόρησαν για αριστερό
και τον απέλυσαν από την υπηρεσία. Μια μέρα μάλιστα
πήγαν εκεί που άραζε η βαρκούλα του (κάτω από τον
Κήπο, κοντά στην Απολλωνιάδα) και τον συνέλαβαν. Τον
οδήγησαν με τα ρούχα του ψαρέματος στο κρατητήριο.
Ευτυχώς με τη μεσολάβηση της κ. Νικολαΐδου, που ο
άντρας της ήταν Νομάρχης και ο γιος της μαθητής στο
γυμνάσιο, τον άφησαν ελεύθερο την άλλη μέρα, αλλά παρέμεινε εκτός υπηρεσίας. Αργότερα άραζε τη βαρκούλα
του στο παραθαλάσσιο κτήμα του Ντελή, που ήταν
φίλος του.
Τον επανέφεραν μετά από λίγα χρόνια στην υπηρεσία,
αλλά εκείνος υπέβαλε την παραίτησή του πιστεύοντας
ότι θα αναγνωριστούν και τα χρόνια του εκτός υπηρεσίας.
Αρρώστησε και πέθανε το 1955 στην Αλεξανδρούπολη,
όπου υπάρχει ο τάφος του.
Η μητέρα μας εργάστηκε 36 χρόνια, τα περισσότερα
στο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Πήρε σύνταξη το 1963
και ακολούθησε εμάς στην Αθήνα, όπου ζούσαν και οι
αδελφές της. Αρρώστησε και πέθανε το 1986.
Νιόβη N. Μπάστα

ΜΠΑΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μαθηματικός
Eπτανήσιος μαθηματικός, σύζυγος της φιλολόγου και
πατέρας του συμμαθητή μας Λέοντα και των δύο αδελφών
του, Eλένης και Nιόβης. Δηλαδή, μία θαυμάσια και σπάνια οικογένεια «Παιδείας». Γονείς καθηγηταί, παιδιά μαθηταί, που
και οι πέντε μαζί έφευγαν το πρωί για το Γυμνάσιο και
γύριζαν πάλι το μεσημέρι στο σπίτι τους. O άριστος μαθηματικός, που επίσης ζηλεύαμε, γιατί δε δίδαξε ποτέ στην τάξη
μας. Πέρα από την αγαπημένη του οικογένεια είχε και μία
«εξωσυζυγική σχέση», που όσοι είχαμε την ίδια ερωμένη διαβάζαμε στα μάτια του πράγματα που οι άσχετοι ούτε να φανταστούν δεν μπορούσαν. Aυτή ήταν η ανυπέρβλητης γοητείας
«θάλασσα» όπως κι αν ήταν, γαλήνια, θυμωμένη, αφρισμένη,
επικίνδυνη. Στα καλά της, πρόσφερε στον λάτρη της καθηγητή
και το ψάρεμα, που και σ’ αυτό ήταν δάσκαλος.

ΜΠΑΣΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, Φιλόλογος
Λαμπερή εγγραφή στο «καθηγητολόγιο», ζωντανη παρουσία
στο σχολείο μας, που δεν είχαμε την τύχη να την έχουμε κα-
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θηγήτριά μας, όπως άλλοι,
που τους ζηλεύαμε από τα
ακούσματα της γνώμης
τους γι’ αυτήν. Eίχα όμως
την τύχη να μου ανοίξει
την πόρτα του Γυμνασίου,
όταν, χωρίς να έρθει η σειρά μου στις εισαγωγικές
εξετάσεις, απάντησα σε
μερικές ερωτήσεις και με
έκανε να ανησυχήσω και
να τα χάσω όταν την άκουσα να μου λέει: «Eσύ παιδί
μου, φύγε, δεν είσαι για
εδώ». Γύρισα και την κοίταξα αμήχανα με απορία.
Kατάλαβε και επανέλαβε:
«Eίπα φύγε, πέρασες» και εγώ υπάκουσα πετώντας από τη
χαρά μου. Πέρασε επάξια βέβαια και ο στη συνέχεια συμμαθητής και φίλος μου Λέων, που όταν ήθελε να τον καλέσει
ανάμεσα από τα άλλα παιδιά τον φώναζε «Mπάστα» και όχι
Λέοντα, όπως περιμέναμε όλοι από τη μητέρα του. Όσες
φορές βρέθηκε συμπτωματικά στην τάξη μας, ήταν χαμογελαστή αλλά σοβαρή και απέπνεε ευγένεια.
Γεώργιος Χατζηανδρέου

Mπροστά στο Γυμνάσιο, με την ΚΥΡΙΑ του Γυμνασίου
Διονυσία Μπάστα.
(Αρχείο Άγγελου Αγγελίδη)

Mε το Pin Up Girl στο πανί (το ζωγράφιζαν οι Αμερικανοί
πιλότοι στα βομβαρδιστικά τους), το θρυλικό βαρκάκι
του αξέχαστου Μπάστα, η «Νιόβη», και με πλήρωμα τον
Πάρι Τερζούδη και Βασίλη Σαραφιανό, πλέει στα νερά
του Ντελή, στα μέσα του ’50.
(Αρχείο Βασίλη Σαραφιανού)

Στη Στρατιωτική Λέσχη διασκεδάζουν οι: Nότης Παναγιώτου, Νικόλαος Μπάστας, Άσπα Μπουντέρα-Μπερτσιμά,
Νιόβη Μπάστα, Κούλα Σπυριδωνίδου, Ηλέκτρα Λούρη,
Πόπη Μιαούλη.
(Αρχείο Νιόβης Μπάστα)

1940 - 1950

E’ Τάξη. Περίπατος στη Μάκρη 14/3/1946
(Αρχείο Σεμίραμης Καραπαντζοπούλου-Ρηγοπούλου)

E’ Τάξη. Εκδρομή στο Κρυονέρι 1/5/1946. Σοφία Κλήμη,
Σοφία Αινίτου, Πελαγία Σχίζογλου, Σεμίραμις
Καραπαντζοπούλου, Αλεξάνδρα Σχίζογλου.
(Αρχείο Σεμίραμης Καραπαντζοπούλου-Ρηγοπούλου)
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Ευχαριστίες...
στους χορηγούς μας
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα ξενοδοχεία που, στο λαχνό του χορού μας, προσέφεραν ευγενικά δωρεάν διαμονή στους τυχερούς. Επίσης ευχαριστούμε την Aegean Airlines και τα γραφεία
ΛΕΩΝ TOURS της Αλεξανδρούπολης και
ΤΣΟΚΑΣ της Αθήνας για την προσφορά τους.
Δημοσιεύουμε σύντομη διαφήμιση αυτών και
προτείνουμε στους αναγνώστες μας να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.

4ο χλμ. Εθν. Οδού Αλεξ/πολης - Θεσ/νίκης
Τ.Θ. 19 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. +3025510 89100 - Fax: +3025510 89119
www.thraki@thrakipaklace.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. Γκενόπουλος Δημήτριος & Μάρθα
Εις μνήμην Χρήστου Γκενόπουλου

40,00 €

2. Δίδη Μαρία €
Εις μνήμην Μαρίνας Καλογήρου

50,00 €

3. Ιωαννίδης Ιωάννης €
Εις μνήμην Αποστόλου Καρακτάνη

100,00 €

4. Μαγιάφας Βασίλειος & Στέλιος
Εις μνήμην του αδελφού και θείου
Δημήτρη Μαγιάφα

100,00 €

5. Τολούδη Στέλλα
Εις μνήμην συζύγου της Ευστρατίου
Τολούδη

50,00 €

6. Τρεβεδίου Αναστασία
Εις μνήμην του συζύγου και
του υιού της

150,00 €

7. Δέποινα Κόντη-Κουκοράβα
Εις μνήμην του συζύγου της
Θεμιστοκλή Κόντη

200 €
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ
Επιμέλεια: Aθανάσιος Δ. Σπανός

Ύστερα από την ευμενή αποδοχή που είχε η δημοσίευση του Πρόχειρου Σημειωματάριου στα τεύχη
42, 43, θεωρήσαμε σκόπιμο να επαναλάβουμε το εγχείρημα. Οι απόγονοι του αείμνηστου δάσκαλου
και σοφού της πόλης μας Αθανασίου Σπανού ανακάλυψαν στο αρχείο της οικογένειας μια συνοπτική
αυτοβιογραφία του γιου του Ιωάννου που γεννήθηκε και ανδρώθηκε κατά την ανεξερεύνητη ακόμη
περίοδο ζωής της περιοχής μας, δηλαδή από τις αρχές του 1900 κ.ε.
Μέσα από τις προσωπικές αναφορές και λεπτομέρειες του γράφοντος ανακαλύπτουμε σημαντικές
πληροφορίες, γενικού ιστορικού ενδιαφέροντος, για την Τουρκοκρατούμενη ή Βουλγαροκρατούμενη
τότε περιοχή μας, αλλά και για τον αγώνα ενός νέου, προερχόμενου από αυτές τις περιοχές, να
ανελιχθεί κοινωνικά και επαγγελματικά. Το κείμενο ήταν γραμμένο στη γραφομηχανή στο πολυτονικό
από τον ίδιο και δημοσιεύεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή στο μονοτονικό.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ο

Ιωάννης Σπανός γεννήθηκε την 19.01.1902
στην Αλεξανδρούπολη, Δεδέαγατς τότε και πέθανε 96
ετών την 08.05.1998 στην
Αθήνα. Ήταν τριτότοκος
υιός του Αθανάσιου Σπανού 1.
Οι πληροφορίες που
ακολουθούν ας θεωρηθούν
συμπλήρωμα της βιογραφίας του Αθανάσιου Σπανού.
Ο συγγραφέας αποκαλεί το βιογραφικό του «Βίος &
Σταδιοδρομία του Ιωάννου Σπανού» και περιγράφει
στην αρχή τις περιπλανήσεις της οικογένειας Σπανού:
Δεδέαγατς (1902-1904), Μακρά Γέφυρα (1904-1906),
Κεσάνη (1906), Αίνος (1906-1908), Σουφλί 1908, Δεδέαγατς (1909-1913), Σαμοθράκη (1913-1920), Αλεξανδρούπολη 1920-1930, όπου ο Αθανάσιος Σπανός μετεκινείτο
με την πολυμελή οικογένειά του εργαζόμενος ως διδάσκαλος των μαθητών των ελληνικών κοινοτήτων στην
σκλαβωμένη τότε μέχρι το 1920 Θράκη.
Χαρακτηρίζει τον πατέρα του Αθανάσιο «θαυμαστό»
για τις συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με
εγκαρτέρηση «μαζί με την νέα (σε ηλικία) μητέρα και
την αρχόντισσα γιαγιά». Επίσης αναφέρει ότι ήταν «αυστηρός και υπεύθυνος δια την διαγωγήν των μαθητών
μηδέ των παιδιών του εξαιρουμένων» και «...oι απόφοιτοι της Σχολής (όπου εδίδασκε) υπερηφανεύοντο
ότι ήσαν μαθηταί του Κυρίου Σπανού».
Όπως θα διαπιστώσετε όταν διαβάσετε ένα μικρό
μέρος από το πρωτότυπο που ακολουθεί, ο συντάκτης
δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη ζωή ενός
Έλληνα δασκάλου και της οικογένειάς του σε περιοχή
υπό Οθωμανική κυριαρχία ακόμη.

Μαθαίνουμε για τη λειτουργία Ελληνικών σχολείων,
τον ρόλο της Δημογεροντίας, τις μετακινήσεις των δασκάλων, τους μισθούς των δασκάλων, τον διαφορετικό
μισθό από πόλη σε πόλη, την κοινωνική κατάσταση της
οικογένειας.
Διαπιστώνουμε επίσης την πλευσιμότητα του ποταμού Έβρου και το μέγεθος "πλούτο" της πόλης του Σουφλίου (20 δάσκαλοι και 600 μαθητές) σε σύγκριση με
την Αίνο.

Tα αδελφια Γιάννης και Φρόσω Σπανού και ο θείος
τους Θεόδωρος, εξάδελφος της μητέρας Ραλλούς.
(Αλεξανδρούπολη 4/5/1926)

1. Βιογραφικό του Αθανάσιου Σπανού δημοσιεύθηκε στο βιβλίο ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (19ος -20ος
αι.), έκδοση του Συλλόγου μας, Αθήνα 2008 (σελ. 41-50).
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1988
Σε μία γωνία του διαμερίσματός μου τακτοποίησα ένα γραφείον με μία αναπαυτική πολυθρόνα, είναι το ατομικό μου
δωμάτιο που αποσύρομαι εκεί και ηρεμώ. Έχω και ένα ντιβάνι που το έχω για κρεβάτι και την ημέρα γίνεται καναπές.
Όλα αυτά τα φροντίζει με επιμέλεια η ευγενική και αγαπημένη γυναίκα μου Σμαρώ και εγώ της το ανταποδίδω για αυτήν
την προσπάθειά της με τον δικόν μου Σπανούδικο τρόπο.
Κάθομαι λοιπόν στον ήρεμον αυτόν χώρον και αναπολώ τα παλιά χρόνια της πολυτάραχης ζωής του βίου μου, πόλεμοι,
απώλεια της οικογενειακής περιουσίας μας, ξεσπίτωμα, στερήσεις κ.τ.λ.
Ήδη συμπλήρωσα τα 86 χρόνια μου και βαδίζω προς τα 87, αισθάνομαι αρκετά καλά από υγεία, είμαι συνταξιούχος και
η επαγγελματική διευθυντική ιδιότης μου αδρανεί, φροντίζω όμως να απασχολούμαι εν μέρει με ενδιαφέροντα όπως η διαχείρησις της πολυκατοικίας και διατηρώ τας σχέσεις μου με τους προηγουμένους συνεργάτες μου, βοηθών αυτούς εν τω
μέτρω του δυνατού και ούτω αισθάνομαι ότι δεν είμαι άχρηστος εντελώς.
Εις αυτήν την κατάστασιν ευρισκόμενος, απεφάσισα να περιγράψω όσα στη μνήμη μου έρχονται ζωντανά ακόμη τα περασμένα προς ιδικήν μου και μόνον διάθεσιν ξεσκονίζοντας την μνήμην μου (ΒRUSH MY MEMORY).
Σε μια παγερή βραδιά του Γενάρη 1902 γεννήθηκα στο DEDEAYATS της σκλαβωμένης τότε από τους Τούρκους Θράκης.
Αργότερα το 1919 όταν απελευθερώθη υπό του Ελληνικού Στρατού ονομάσθη Αλεξανδρούπολις προς τιμήν της επισκέψεως
του νεαρού βασιλέως Αλεξάνδρου, υιού του εκπτώτου Κωνσταντίνου. Ο πατέρας μου κατήγετο εξ Αδριανουπόλεως και ήτο
διευθυντής της Αστικής Σχολής· αμείβετο από την Δημογεροντία της πόλεως. Η μητέρα μου ήτο από την γειτονική πόλιν
Αίνον από ευκατάστατην οικογένεια. Ήμην ο τρίτος υιός των· ο πρώτος απέθανεν ολίγον μετά την γέννησίν του και πήρα
εγώ το όνομα Ιωάννης, του παππού μου από τον πατέρα. Το επάγγελμα του πατέρα ως εκπαιδευτικού ήτο τοιούτον ώστε
ηναγκάζετο να μετατίθεται εις διαφόρους πόλεις της Θράκης.
Οπότε ο πατέρας τον Αύγουστον του 1904 πήρε όλην την οικογένειά του, αποτελούμενη εκ 6 μελών και μετέβημεν εις
Μακράν Γέφυραν (Ουζούν Κιοπρού)· ήμουν 2,5 ετών. Η Δημογεροντία της πόλεως, μας παρεχώρησε ως κατοικίαν τον 3ον
όροφον του νεοκτήτου τότε μεγαλοπρεπούς σχολικού κτηρίου, δωρεά του εξ Αιγύπτου ομογενούς Λαμπαδαρίου, εξαδέλφου
του παππού μου εκ μητρός Δημητρίου, ο οποίος και αυτός ήτο ομογενής της Αιγύπτου. Με διετή παραμονήν, τον Αύγουστο
του 1906, μετέβημεν εις Κεσάνη, μεταφέροντες όλας τας αποσκευάς μας με αμάξας· ήμουν 4,5 ετών. Με παραμονήν μας 1
έτους μεταφέρθημεν εις Αίνον όπου ήτο η πατρίς της μητρός μου και η περιουσία της, η οποία αποτελείτο από 2 δυόροφες
μεγαλοπρεπείς κατοικίας και πέριξ αυτών κήπους με οπωροφόρα δένδρα, δια τας οποίας υπερηφανεύετο η γιαγιά μας Ευφροσύνη.
Εγκαταστάθημεν εις την επί της πλατείας που ήσαν και τα έπιπλά μας μονίμως εκεί και ευχαριστημένοι πλέον θα
ζούσαμε ήσυχοι αποφεύγοντες την Τσιγγάνικην περιπλάνησίν μας.
Η οικογένειά μας αποτελείτο από τον πατέρα Αθανάσιον, την μητέρα Ραλλού, την γιαγιά Ευφροσύνη, τον αδελφό μου
Μιμήκο, εμού του ιδίου και την αδελφή μου Φρόσω. Με την εγκατάστασιν στην Αίνο εγεννήθη ο αδελφός μου Αδαμάντιος,
Σεπτέμβριος 1907 και το 1908 η αδελφή μου Όλγα. Ήδη η οικογένειά μας ηυξήθη εις αριθμόν οκτώ, είχαμε μία υπηρέτρια,
πήραμε και άλλη για τις πιο βαρειές δουλειές, τα έξοδα αυξήθηκαν. Ημείς βεβαίως αγνοούσαμε την κατάστασιν, ο πατέρας
όπως θυμούμαι ελάμβανε αμοιβή 100 λίρες, ποσό αρκετά καλό για την εποχή και έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα. Φαίνεται
η Δημογεροντία της Αίνου δεν ηδύνατο να πληρώση αυτό το ποσό και ηνάγκασε τον πατέρα να προτιμήση την θέσιν του
Δ/τού των σχολών του Σουφλίου που ηδύναντο να πληρώσουν το ποσόν αυτό, διότι ήτο μεγαλύτερο εις πληθυσμόν και αι
συνθήκαι καλύτεραι.
Με παραμονήν εις Αίνον 1 έτους, μετετέθη στο Σουφλί τον Σεπτέμβριον 1908, πήρε δε μαζύ του μόνον τον Μιμήκον·
τότε εγώ ήμην εις την πρώτην τάξιν. Το καλοκαίρι 1909 ο πατέρας επέστρεψε εις Αίνον και τέλος Αυγούστου μας μετέφερε
με ειδικό ναυλωθέν ιστιοφόρον, αναπλεύσαν τον ποταμόν Έβρον με όλα τα έπιπλά μας φθάσαντες στο Σουφλί. Αι μετακινήσεις αυτές ήσαν πολυδάπανες και η γιαγιά μας πάντοτε ενίσχυε τον πατέρα εις λίρες που είχεν απόθεμα εκ του ανδρός
της και δίδουσα πάντοτε στον πατέρα, που δεν επαρκούσε ο μισθός του, εξαντλήθησαν αργότερα.
Σκέπτομαι σήμερον και έρχεται στη μνήμη μου η εποχή εκείνη και τας συνθήκας των δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο
θαυμαστός πατέρας μαζύ με την νέα μητέρα και την αρχόντισσα γιαγιά μας με εγκαρτέρηση. Εγώ ενεγράφην εις την
δευτέραν τάξιν. Τα σχολεία ήσαν μεγάλα καινουργή κτήρια με 12 διδασκάλους των αρρένων και 8 διδασκάλισσας των
θηλέων. Ο πατέρας ως Διευθυντής ήτο αυστηρός προς τους μαθητάς, που υπερέβαινον τους 600, και εις την αυλήν του σχολείου μετά την λήξιν των μαθημάτων παρετάσσοντο εις ομάδας κατά συνοικίαν και συντεταγμένοι εβάδιζον με πειθαρχίαν
διαλυόμενοι ησύχως με την άφιξιν στον προρισμό τους.
Ο πατέρας ήτο αυστηρός και υπεύθυνος δια την διαγωγήν των μαθητών, μηδέ ημών των ιδίων εξαιρουμένων.
Ο πατέρας ως διεθυντής των σχολών ήτο εξουσιοδοτημένος από την Δημογεροντίαν ομού με την εκπαίδευσιν να επιβάλλη και την τάξιν ώστε τόσον οι γονείς, όσον και οι απόφοιτοι της Σχολής υπερηφανεύοντο ότι ήσαν μαθηταί του Κυρίου
Σπανού.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Ο Ζαφείρης Αλεξιάδης έγραψε “από βάθους μνήμης και καρδιάς’’ μια σειρά από μικρές ενότητες
για την παλιά Αλεξανδρούπολη της δεκαετίας 1945-1955. Οι ενότητες αυτές έχουν τους εξής τίτλους:
α. Απολλωνιάδα - Γυμναστήριο - β. Η περιοχή του αγροκήπιου της Ακαδημίας - γ. Το πρώτο Δημοτικό
Σχολείο - δ. Η Καλλιθέα - ε. Η περιοχή του σταθμού - στ. Το Αλή-μπεη - ζ. Το Kαλμιλετέρ.
Θα δημοσιευθούν ανά μία στα επόμενα τεύχη του περιοδικού μας. Θα παρακαλούσαμε τους φίλους
αναγνώστες που έζησαν λίγο-πολύ αυτή τη δεκαετία, ας τολμήσουν να καταγράψουν μικρά σημειώματα
ή μεγαλύτερες περιγραφές, που θα δημοσιεύονται παράλληλα με τον κεντρικό κορμό του Ζαφείρη.
Ετοιμάζουμε υλικό για τον μέλλοντα ιστορικό!

Οι παρυφές της πόλης

Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

β. Η περιοχή του αγροκήπιου
της Ακαδημίας
Mπροστά από το Γυμναστήριο, απλωνόταν σε μεγάλη έκταση το αγροκήπιο της Ακαδημίας. Εκεί οι σπουδαστές, οι αυριανοί παιδαγωγοί, καλλιεργούσαμε κουκιά,
πράσα και λάχανα.
Παλαιότερα, στο χώρο αυτό, βρισκόταν ο σιδηροδρομικός σταθμός της γραμμής Θεσσαλονίκης - Ντεντέ
Αγάτς. Τότε η πόλη δεν είχε το σημερινό της άπλωμα
και η σιδηροδρομική γραμμή, περνώντας από τις παρυφές της πόλης, κατέληγε στο σταθμό.
Αργότερα, επειδή το μέρος δε βόλευε, ο επιβατικός
σταθμός μεταφέρθηκε στην 14ης Μαΐου, στη θέση όπου
είναι σήμερα το ΚΑΠΗ. Έμεινε μόνο ο λοξός δρόμος που
διασχίζει την πόλη, για να θυμίζει την παλιά περπατησιά
του τρένου.
Εκεί λειτουργούσε και το πρώτο αεροδρόμιο της Αλε-

ξανδρούπολης, ένα μικρό αεροδρόμιο. Όταν όμως τα
τότε αεροπλανάκια, μονοπλάνα ή διπλάνα, με μία ή με
δύο σειρές φτερών, έγιναν αεροπλάνα, το αεροδρόμιο
μεταφέρθηκε στον Απαλό, όπου είναι και σήμερα.
Τη θέση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και του
αεροδρομίου, που μετακόμισαν, κατέλαβε το αγροκήπιο
της Ακαδημίας.
Τότε, αυτοί που φρόντιζαν για τον καταρτισμό των
νέων δασκάλων, έκριναν απαραίτητο οι νέοι παιδαγωγοί
να γνωρίζουν απαραιτήτως την καλλιέργεια λαχανικών.
Παίρναμε τις τσάπες και σκάβαμε και μαζί με το
χώμα βρίσκαμε και πετροκάρβουνο από τον παλιό
σταθμό και γεμίζαμε τον τόπο με λάχανα, κουκιά και
πράσα. Μάθαμε να κλαδεύουμε τις ντοματιές, μάθαμε
να μπολιάζουμε τα δέντρα, μάθαμε να προετοιμάζουμε
την κοπριά πριν τη ρίξουμε στα φυτά. Mη θεωρηθεί ότι
με το πρόγραμμα αυτό δε βγήκαμε καλοί δάσκαλοι. Η
φιλοτιμία μας από τη μια και η διεργατική αθώα παιδική

Η Βασιλέως Γεωργίου το 1951. Μεταμεσημβρινή ώρα. Η κίνηση λίγη. Η πόλη Ησυχάζει. Ο τροχονόμος άφησε τη
βαρέλα του και έπιασε τη σκιά. Στη σιδερένια αψίδα οι δύο σημαίες και από κάτω ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ.
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Στο Αγροκήπιο, 1956. Ο προφανής στόχος εφικτός.
Μια σκάλα αρκεί. Ο παιδαγωγικός στόχος, κι αυτός
θα πραγματοποιηθεί. Το επιβεβαιώνει το χαμόγελο
και η αισιοδοξία των σπουδαστριών.

ματιά από την άλλη, μας συνέφεραν και μας έφεραν
στα ίσα μας και τελικά γίναμε καλοί δάσκαλοι.
Πιο εκεί από το αγροκήπιο ήταν τα πευκάκια, πολύτιμο πράσινο για την πόλη, που το είχε τόσο λίγο. Ήταν
μια εκτεταμένη πευκόφυτη έκταση που γινόταν συχνά
ο προορισμός των αισθηματικών περιπάτων των νέων
της πόλης. Η βόλτα στη Βασιλέως Γεωργίου ήταν η
αρχή των τρυφερών σχέσεων και στα πευκάκια ήταν ο
χώρος της εδραίωσής των.
Η πόλη ήταν τότε μικρή και όλοι οι κάτοικοί της ήσαν
γνωστοί μεταξύ τους. Πού να πας για ένα άγγιγμα χε-

Καρτ-ποστάλ δεκαετίας ’30. Το αεροδρόμιο μικρό δίπλα
στο γυμναστήριο. Τα αεροπλάνα μικρά, η αγάπη όμως
για την πατρίδα μεγάλη. Στη βάση του φάρου διαβάζουμε: Αγοράστε λαχεία του στόλου.
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ριού ή για κάτι περισσότερο· για ένα φιλί ας πούμε;
Tα πευκάκια εξυπηρετούσαν και έναν άλλον πρακτικότερο σκοπό. Καθώς οι οικογένειες που είχαν τρεχούμενο νερό μέσα στο σπίτι ήταν λίγες, οι πιο πολλές
υδρεύονταν από βρύσες κοινόχρηστες, που ήταν διάσπαρτες στις γωνίες των δρόμων και από όπου οι οικογένειες υδρεύονταν με στάμνες. Κάθε στάμνα όμως χρειαζόταν το πώμα της. Τον ρόλο αυτόν τόν έπαιζαν τα
κουκουνάρια από τα πεύκα.
Δίπλα από το αγροκήπιο της Ακαδημίας και από τα
πευκάκια περνούσε ο δημόσιος δρόμος της Μάκρης.
Έτσι λέγαμε τότε τον Δημόσιο δρόμο που οδηγούσε έξω
από την πόλη.
Ήταν ο σπουδαιότερος δρόμος της Αλεξανδρούπολης. Ήταν η συγκοινωνιακή ραχοκοκαλιά της πόλης και
τη διέσχιζε, από το ένα μέχρι το άλλο άκρο της, σχηματίζοντας τον μεγάλο κεντρικό δρόμο, την οδό Βασιλέως
Γεωργίου. Με το δυτικό σκέλος του ο δρόμος οδηγούσε
στη Νέα Χηλή, στη Μάκρη και μετά τις δυσπροσπέλαστες στροφές του Καρανίκ ντερέ, περνούσε από το
Σαψί και κατέληγε στην Κομοτηνή. Το ανατολικό σκέλος
οδηγούσε στην ενδοχώρα του Έβρου.
Τον κύριο συγκοινωνιακό φόρτο, τότε, τον είχαν οι
σιδηρόδρομοι προς τη Θεσσαλονίκη ή προς τον Έβρο.
Ένα μικρό, αλλά σημαντικό μερίδιο είχε και το λιμάνι. Ο
ρόλος που έπαιζε ο δρόμος προς την Κομοτηνή ή προς
τον Έβρο ήταν ασήμαντος.
Τα αυτοκίνητα που εξυπηρετούσαν την πόλη ήταν
ελάχιστα. Υπήρχε ένα αγοραίο, ένα «φορντ» νομίζω, μόνιμα παρκαρισμένο και αζήτητο μπροστά στο υφασματοπωλείο του Σπαθόπουλου. Δίπλα από το απέναντι
πεζοδρόμιο ήταν σταθμευμένα τα δύο-τρία παϊτόνια
της πόλης. Δουλειά και γι’ αυτά λίγη. Στέκονταν εκεί
ακίνητα με τα άλογα να προσπαθούν να διώξουν με
την ουρά τους τις αλογόμυγες και τους παϊτοντζήδες
να μαζεύουν κάθε τόσο με ένα φτυαράκι από την
άσφαλτο τις «συνέπειες» από την πολύωρη στάθμευση.
Το βραδάκι, με τον ερχομό του τρένου, τα παϊτόνια
συγκεντώνονταν στον σταθμό της 14ης Μαΐου, με την
ελπίδα να πάρουν για αγώγι κάποιον που είχε βαριά
βαλίτσα.

Περίπατος στο δρόμο της Μάκρης, 1955. Κυριακή απόγευμα. Αριστερά ο Βασίλης, δεξιά ο Ζαφείρης. Στη μέση
η Ζωή.
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Άλλες ευκαιρίες για αγώγι ήταν κάποια ψυχοσάββατα, με προορισμό τα νεκροταφεία, ή σε κάποιες περιπτώσεις με τάματα για την Αγία Μαρίνα της Μαΐστρου.
Αυτοκίνητα φορτηγά λίγα, να μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ήταν μεγάλα συμμαχικά στρατιωτικά καμιόνια με κομμένη μπροστά τη μούρη τους.
Ήταν αυτοκίνητα φτιαγμένα για την έρημο και είχαν
μεγάλες ρόδες, γι’ αυτό στην Αλεξανδρούπολη τα έλεγαν
καμήλες. Σε μερικά από αυτά πρόσθεσαν ένα αυτοσχέδιο αμάξωμα ελληνικών προδιαγραφών και τα μετέτρεψαν σε λεωφορεία.
Η μεταφορά φορτίων μέσα στην πόλη γινόταν με
κάτι γερά και μεγάλα κάρα ιππήλατα, χωρίς πλαϊνά.
Νταλίκες τα έλεγαν.
Τα μόνα τροχοφόρα που κινούνταν σε αφθονία, σε
όλους τους δρόμους της πόλης, ήταν τα ποδήλατα.
Όπως την κίνηση των κοσμημάτων την είχαν οι Αρμένιοι ωρολογάδες· έτσι οι Καραμαλήδες ήταν οι απο-

κλειστικοί ποδηλατάδες. Πρώτοι και καλύτεροι από αυτούς οι αδελφοί Αρετσανόπουλοι, ο Ανδρέας Παχουμιάδης, οι αδελφοί Κομήτη, οι αδελφοί Αλεξόπουλοι.
Ο δημόσιος δρόμος προς τη Χηλή ήταν ένας θαυμάσιος
δρόμος για περίπατο με ποδήλατο. Ήσυχος, χωρίς
κίνηση αυτοκινήτων, πρόσφερε καταπληκτικές ευκαιρίες
για τέτοιους περιπάτους.
Νοικιάζαμε ένα ποδήλατο, βάζαμε στα ρεβέρ του
παντελονιού τη σχετική μασιά, για να μη μπλέξουν και
να μη λερωθούν από τη λαδωμένη αλυσίδα, και οι
δρόμοι ήταν δικοί μας.
Όλη η πόλη στη διάθεση των ποδηλατιστών. Μόνο
το βραδάκι, με το ηλιοβασίλεμα, ερχόταν ο τροχονόμος
και έβαζε το «στοπ» στο μέσο της Βασιλέως Γεωργίου,
εκεί στο ύψος του Παιδικού Σταθμού, γιατί ο δρόμος
από εκείνη τη στιγμή ήταν για τη βραδινή βόλτα.
Όμορφες, ειδυλλιακές στιγμές ηρεμίας, που χαρακτήριζαν την πόλη μας, τότε που ήμασταν ακόμα εκεί
και τις ζούσαμε και τις απολαμβάναμε...

O Απόστολος Ιωαννίδης συμπληρώνει...

Ο

φίλος και συμμαθητής Ζαφείρης, που τόσα μας
θύμισε για την Απολλωνιάδα και το Γυμναστήριο
της εποχής εκείνης, που με τον Γ.Σ. Εθνικό και τους Κοσμά - Μπαρμπαγιάννη δόξασε την πόλη μας σε όλη την
Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Τουρκία και τους Ολυμπιακούς
του 1952, αφύπνησε και πολλές από τις δικές μου μνήμες. Ήθελα λοιπόν να προσθέσω ότι ο μεγάλος αθλητής
μας με τον μεγάλο προπονητή του παρέσυραν στον
στίβο του Γ.Σ. Εθνικού πολλούς νέους της εποχής που
με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους σε πρωταθλήματα, διασυλλογικούς και διεθνείς αγώνες, ανδρών
και εφήβων, έκαναν τον Γ.Σ. Εθνικό μία από τις πρώτες
ομάδες στην Ελλάδα.
Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και σε
όλους αυτούς, που με την προσφρορά τους και τη συμβολή τους μας έκαναν όλους υπερήφανους για τον Γ.Σ.
Εθνικό και είναι οι:
Αφοί Κεχαγιόγλου
1.500μ., 5.000μ., 10.000μ.
Λυμπόπουλος Τασ.
110μ. εμπ.
Πρίμπος
Δίσκο
Γαβριηλίδης Θ.
Ακόντιο
Κοτζαμπάσης
400-800μ.
Αυτοσμίδης Γ.
100-200μ.
Τζανής Σπ.
400μ. εμπ.
Βρεχόπουλος Αργ.
400μ. εμπ.
Μαγιάφας Δημ.
Ρίψεις
Κεραδενίδης Παν.
400-800μ.
Χαψιάδης Χρ.
400-800μ.
Δαΐδης Γ.
100-200μ.
Δαβρίδης
200-400μ.
Φουτζιτζίδης Γ.
Μήκος
Ευχαριστώ και συγγνώμη, Ζαφείρη, αλλά δεν έπρεπε
να σου ξεφύγουν τουλάχιστον οι συμμαθητές μας.
Α.Ι.

H ομάδα της ΔΟΞΑΣ στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο
Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής, την εποχή που πρωταγωνιστούσε μαζί με τον ΕΘΝΙΚΟ, στο Θρακιώτικο ποδόσφαιρο.

H ομάδα Στίβου του Μ.Σ.Γ. Συλλόγου ΕΘΝΙΚΟΣ που συμμετείχε στους Πανελλήνιους αγώνες στίβου του 1953, και
κατετάγη μέσα στους 6 πρώτους Συλλόγους της χώρας.
Στο κέντρο διακρίνεται ο Μεσογειονίκης Φώτης Κοσμάς
και εκατέρωθεν όλα τα μεγάλα αστέρια στίβου της πόλης
μας (Μπoυλμπουτζής, Φουντουκίδης, Αυτοσμίδης, αδελφοί Κεχαγιόγλου, Τζανής, Γαβριηλίδης, Σουσουρίδης,
Μπρίμπος κ.ά.).
(φωτο: Θεόδωρος Ορδουμποζάνης)
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

Ψυχαγωγία
Ο

ΜΕΡΟΣ Α’

Σαίξπηρ με το έργο του έφθασε στην πόλη μας, το
τελευταίο ή προτελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο, με φορέα κλιμάκιο του Βασιλικού Θεάτρου σε πολιτιστική αποστολή στην επαρχία. «Ο Έμπορος της Βενετίας» με την πραμάτεια του εγκαταστάθηκε στην αλάνα
της οδού Αίνου, μπροστά στο καπνομάγαζο, με τη Βενετία-Σκηνή στην ανατολική πλευρά και την κερκιδοειδή
παγκοσκαλωσιά στημένη στον υπόλοιπο χώρο για τους
θεατές.
Ανάμεσα στο διψασμένο για θέατρο φιλοθεάμον κοινό
και οι γονείς μου με τον κανακάρη τους. Η παράσταση
σε πλήρη εξέλιξη, μέσα στα εντυπωσιακά σκηνικά και
κουστούμια εποχής και τους φιλότιμους ηθοποιούς να
διαλέγονται φωναχτά για ν’ ακούγονται από τους θεατές
που δεν έβγαζαν «κιχ». Όταν ο διάλογος της συμφωνίας
έφθασε στη ρήτρα της «λίβρας σάρκας» ξεπήδησε η
πρώτη αυθόρμητα φωναχτή απορία προς τον πατέρα:
«τι είναι λίβρα»; Ενώ οι γύρω θεατές γύριζαν και αγριοκοίταζαν για την ασέβεια προς τη στιγμή, πήρα την σχεδόν οργισμένη απάντηση: «ένα κομμάτι κρέας σαν τάληρο και μην ξαναφωνάξεις».
Το έργο συνεχίστηκε ομαλά μέχρι τη στιγμή που ένας
εκ των πρωταγωνιστών φωνάζοντας εναγωνίως άρχισε
να τρέχει από το ένα άκρο της σκηνής στο άλλο κρατώντας με τα χέρια του την πτυχωτή φουφούλα της στολής του, ενώ το φτερό του καπέλου του και η βελούδινη
μπέρτα του ανέμιζαν. Ξεχάστηκα πάλι και μου ξέφυγε η
δεύτερη και τελευταία φωναχτή απορία: «γιατί τρέχει
μαμά και δεν πάει στο αναγκαίο»; (έτσι λέγαμε τότε το
W.C.). H μάνα μου κατάλαβε την παρεξήγηση και «πάψε
επί τέλους, φωνάζει μια κοπέλα που τη λένε Γκέτσικα».
Έπαψα, αλλά με το μούδιασμα που μου προκάλεσαν οι
παρατηρήσεις τους έπαψε και η καταγραφή στη μνήμη
του υπόλοιπου έργου. Έτσι έληξε άδοξα ο εκπολιτισμός.
Ακολούθησαν πόλεμος, επιστράτευση, προσφυγιά,
κατοχή, καταχνιά και, όταν ανέτειλε πάλι η λευτεριά φώτισε μια πατρίδα ρημαγμένη και το πολιτιστικό θέαμα
στο περιθώριο των άμεσων φροντίδων.
Τα παιδιά όμως από τη φύση τους έχουν άμυνες και
έτσι θυμήθηκαν τον παμπόνηρο ανατολίτη φίλο τους,
τον Καραγκιόζη. Λίγες προσωπικές αναμνήσεις, περισσότερες πληροφορίες από μεγαλύτερους και το ξαναζωντάνεμά του έγινε. Για τις ανάγκες των ανήλικων πελατών του ο Αθανασόπουλος ξέθαψε από τα κάτω ράφια
του βιβλιοπωλείου του τα στραπατσαρισμένα προπολεμικά φυλλαδιάκια με τους σπινθηροβόλους διαλόγους
και τις μαύρες φιγούρες των ηρώων του Θεάτρου Σκιών.
Άρχισαν οι αναζητήσεις των υλικών και εργαλείων (χαρτόνια, ξύλα, πρόκες, κοπίδια κ.λπ.) για να κατασκευα-

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

σθούν οι φιγούρες και τα σκηνικά, η Παράγκα του Καραγκιόζη και το πολυτελές Σαράι του Πολυχρονεμένου.
Βασικό εργαλείο για το σκάλισμα-κέντημα των χαρτονιών, ώστε να αναδειχθούν μάτια, αφτιά, τσέπες, μπαλώματα, πτυχές κ.λ. λεπτομέρειες στις μορφές των Καραγκιόζη, Χατζαειβάτη και των άλλων της παρέας τους,
ήταν τα κοπίδια που τα αποκτούσαμε πολύ εύκολα με
τη βοήθεια των ...ΣΕΚ (ΟΣΕ). Βάζαμε πρόκες με τη μύτη
τους στις ράγες του Σιδ. Σταθμού και όταν περνούσε το
τρένο, τις πατούσε και είχαμε άφθονα κοπίδια. Μετά
από μερικές πρόβες για τις δυο-τρεις φωνές που έκανε
ο καθένας μας, ανάλογα με τον ήρωα που έπαιζε, και
αποστήθιση των διαλόγων, με πολλούς αυτοσχεδιασμούς βέβαια, δίναμε μόλις νύχτωνε παραστάσεις, εκ
περιτροπής, στις αυλές των σπιτιών μας επιστρατεύοντας από τις μάνες μας ένα τραπέζι, ένα άσπρο πανί, πινέζες και δύο σπαρματσέτα. Οι φιγούρες, παρ’ όλον που
σε καλλιτεχνική εμφάνιση, με το μεράκι που τις φτιάχναμε, έφταναν πολύ ψηλά, είχαν μόνο μια κατεύθυνση.
Έτσι, όταν χρειαζόταν αντίθετη κίνηση έκαναν ...όπισθεν.

O πρωταγωνιστής του γνήσιου Θεάτρου Σκιών
και όχι των εγχρώμων φιγουρών
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Ψιλά γράμματα. Στα μάτια μας ήταν υπερθέαμα που μας
ψυχαγωγούσε αφάνταστα. Οι επαγγελματίες Καραγκιοζοπαίκτες, άριστοι καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας
άφθονα μέσα και υλικά συνέβαλαν στην εξελιξη και παρουσίαση με ωραίες έγχρωμες διαφανείς φιγούρες, χειριστήρια που επέτρεπαν σωστή αντίθετη κίνηση και
φρόντισαν για σωστότερους φωτισμούς. Οι φωνές, οι
διάλογοι και ο τρόπος έκφρασης, παρότι εκσυγχρονισμένος, ήταν στο παλιό πνεύμα, ώστε να φαίνεται η συνέχεια του είδους του θεάματος. Προσέφεραν πολλά
στην πολιτιστική παράδοση και η Πολιτεία πολύ σωστά
τους τίμησε.
Αλλά δεν κρατιέμαι, δεν μπορώ να μη κάνω την ...ένστασή μου! Αυτό που παίζουν σε αίθουσες και μερικά
τηλεοπτικά κανάλια είναι πάρα πολύ καλό θέατρο Καραγκιόζη, ΟΧΙ όμως Θέατρο Σκιών. Σε καμιά περίπτωση!
Από δημιουργίας του κόσμου το φως που πέφτει σε ζωντανά, φυτά και στερεά, έρριχνε, ρίχνει και θα ρίχνει εσαεί
μαύρη σκιά, ΚΑΤΑΜΑΥΡΗ, πίσσα. Ποτέ έγχρωμη. Έλεος
πια, ας σταματήσει η κακοποίηση (από φορείς πολιτισμού μάλιστα) της ανυπέρβλητης Γλώσσας μας. Ας σταματήσουν να το λένε Θέατρο Σκιών γιατί δεν είναι, ή αν
θέλουν να το λένε έτσι, που είναι και σκοπιμότερο, ας
καταργήσουν τις έγχρωμες διαφανείς φιγούρες και ας
επαναφέρουν τις ΣΚΙΕΡΕΣ που έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και τεχνολογία κατασκευής. Να αναδειχθεί και η γνήσια Καραγκιοζοπαιχτική τέχνη. Το παιχνίδισμα της σκιάς με τις φωτισμένες περίτεχνες σχισμές
στις «δαντελένιες» γνήσιες φιγούρες διεγείρει διαφορετικά τη φαντασία και προκαλεί την ψυχική τέρψη
του ιδιαίτερου αυτού θεάματος.
Όταν φθάνεις στις γυμνασιακής εποχής αναμνήσεις,
σημαντικές και ασήμαντες, αρχίζουν να διαγκωνίζονται
και η μία να φέρνει την άλλη μπροστά. Ποια να παραλείψεις και ποια όχι. Δεν είναι δυνατόν να παραλειφθούν οι
μουσικές εκδηλώσεις που γίνονταν στις διάφορες Τάξεις
από περιοδεύοντες μουσικούς που έρχονταν στην πόλη
μας και μας έφερναν πολιτισμό με το... «Στου Μανώλα
την ταβέρνα έπεσε μια πιστολιά και τρυπήσαν τα βαρέλια
και χυθήκαν τα κρασιά», ενώ προσπαθούσε ο καημένος
κύριος Γάσπαρης να τους συνοδεύσει με το σχολικό αρμόνιο, που τον μελωδικό του ήχο υπερκάλυπτε το
«γκράγκα-γκρούγκα» των πεταλιών του.
Πώς να παραλειφθεί και το ενημερωτικό-πολιτιστικό
...«Πανόραμα» (στερεοσκόπιο, σαν παλιά φωτογραφική
μηχανή με τρίποδο). Στημένο έξω από το παράρτημα του
Γυμνασίου, κάτω στον δρόμο, αντί μιας προκαταβαλλόμενης δραχμής κολλούσες τα μάτια σου στις διόπτρες
του, ενώ συνόδευε τη στερεοσκοπική εικόνα η φωνή του
ιδιοκτήτη-παρουσιαστή του: «Εδώ βλέπετε τις πυραμίδες
της Αιγύπτου». Στη συνέχεια, γυρίζοντας τον μοχλό αλλαγής εικόνας: «Εδώ βλέπετε τα αραπάκια να κολυμπούν
στην έρημο»· η αντίδραση του θεατή άμεση: «Δεν βλέπω
τίποτα μπάρμπα». Εξίσου άμεσο το σχόλιο του παρουσιαστή: «Μαύρη είναι η νύχτα, μαύρα και τ’ αραπάκια και
δεν φαίνονται». Στη συνέχεια: «Εδώ βλέπετε τον καρχαρία
που έφαγε το παιδί στο Κερατσίνι». «Πάλι δεν βλέπω τί-
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ποτα μπάρμπα». Η δεύτερη αντίδραση καθόλου ευγενική
και πολιτιστική: «Σκάσε μπ... μη ρουφάς τη μύξα σου, μην
ξύνεσαι, μην κουνιέσαι και θα μου ρίξεις το κατάστημα».
Σοκ και απομάκρυνση. Αυτός συνέχιζε: «Άλλος για το
θαυμαστό Πανόραμα του κόσμου με μια δραχμή».
Άλλο περαστικό θέαμα ήταν «ο Γύρος του Θανάτου»
με μοτοσυκλέτα στο βαρέλι και διάφορα αξιοθαύμαστα
μαγικά κατορθώματα. Χώρος εγκατάστασης του βαρελιού και των σκηνών με τα μυστήρια, ένα οικόπεδο στη
γωνία Δικαστηρίων και Διάκου, εκεί που αργότερα έγινε
η Δημοτική Ψαραγορά. Ο επικίνδυνος γύρος μέσα στο
βαρέλι συγκινούσε και συγκέντρωνε τον θαυμασμό των
πιτσιρίκων, αλλά πιο φανταχτερά και εντυπωσιακά ήταν
τα νούμερα με τον Μάγο. Στο πρώτο ήταν στερεωμένες
σε βάση τρεις μεγάλες σπάθες όρθιες. Εκεί επάνω στις
μύτες τους ο ...Μάγος, με την κατάλληλη για την περίσταση στολή με μπέρτα, ξάπλωνε μια καλλίγραμμη κοπέλα με μαγιώ, περιέργως κλειστό μέχρι το σαγόνι της.
Όταν την ξάπλωνε ακουγόταν ένα κλικ στη σπάθα που
στήριζε το λαιμό. Αμέσως μετά στο μισοσκόταδο της
σκηνής η υποβλητική φωνή του Μάγου με μεγαλοπρεπείς κινήσεις υπνωτισμού κυριαρχούσε στον χώρο:
«Ζαΐρα, κόρη της μαύρης μαγείας σε διατάσσω να μείνεις
ακίνητη». Με αργές κινήσεις έβγαζε προσεκτικά τη
σπάθα των ποδιών και μετά τη μεσαία. Η κοπέλα έμενε
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μετέωρη στηριγμένη στη σπάθα του λαιμού και για επαλήθευση περνούσε ένα στεφάνι από τα πόδια μέχρι το
κεφάλι. Θαυμασμός μεγάλος για το υπερφυσικό θέαμα,
αλλά μεγαλύτερη η περιέργεια για το κλικ που ακουγόταν. Με αντίστροφη διαδικασία ξυπνούσε και κατέβαζε
τη χαμογελαστή και πρόσχαρη κοπέλα συνοδεία χειροκροτημάτων. Ενώ ο Μάγος ετοίμαζε το δεύτερο νούμερο, μια γρήγορη έρευνα απεκάλυπτε ένα ισχυρό άγκιστρο στη μύτη της μεγάλης και παχύτερης σπάθας
που κρατούσε οριζόντια την ...κρυμμένη στην πλάτη του
μαγιώ λάμα που έφθανε μέχρι τη μέση της και ήταν αρκετή να κρατά ξαπλωμένη επάνω της την κοπέλα.
Η απογοήτευση μεγάλη που φούντωνε την περιέργεια
για το επόμενο νούμερο - μαγικό κόλπο. Πάλι στο ημίφως
της σκηνής ένα ρηχό φέρετρο στο οποίο ξάπλωνε, με
κανονικό μαγιώ τώρα, η παρτενέρ του Μάγου που την
σκέπαζε με ένα μαύρο πέπλο. Ακολουθούσε πάλι ο υπνωτισμός και η υποβλητική εντολή: «Ζαΐρα, κόρη της μαύρης
μαγείας σε διατάσσω ν’ ανεβείς ξαπλωμένη πάνω από το
φέρετρο». Αμέσως έπεφταν οι στροφές της μηχανής που
ηλεκτροδοτούσε τη σκηνή, ενώ χαμήλωναν τα φώτα.
Γκρ-γκρ αγκομαχούσε το μηχανάκι, ενώ άρχιζε να υψώνεται ανατριχιαστικά από το φέρετρο ξαπλωτή η Ζαΐρα.

ΘΡΑΚΙΚΗ

Το μεγαλοπρεπούς διαδικασίας πέρασμα του στεφανιού
μπρος-πίσω επιβεβαίωνε την αιώρηση και στη συνέχεια
με νέα χειροκροτήματα θαυμασμού ξανάπεφτε μέσα στο
φέρετρο. Η ηλεκτρογεννήτρια βούου πήρε ανάσα με
ελεύθερες πια στροφές.
Καταπιαστήκαμε να ερμηνεύσουμε το τρυκ και καταλήξαμε στη βάσιμη υποψία ότι το θαυμαστό κόλπο γινόταν με ηλεκτρομαγνήτες.
Τέλος κάποιο καλοκαίρι ήρθε το τσίρκο Μedrano που
συνέπεσε με την τεράστια θαλάσσια χελώνα που εξώκειλε μπροστά στα παλιά παραθαλάσσια ψαράδικα. Την
εγκλώβισαν σε έναν μικρό χώρο, που περιέκλειαν μερικά
άτακτα ριγμένα στην περιοχή μικρά κτιστά μπλόκια, με
την πρόθεση να κάνουν ενυδρείο και να την πάρουν μαζί
τους στο τσίρκο. Ήταν τυχερό όμως το θαυμάσιο αυτό
αμφίβιο ζώο, γιατί δεν τα κατάφεραν να κάνουν ενυδρείο
που να το αντέχει. Έχω δει αρκετές θαλάσσιες χελώνες
(και καβούκια), αλλά τόσο μεγάλη δεν έχω ξαναδεί. Ήταν
σε μήκος πάνω από ένα μέτρο και η σκούρα καστανή
γυαλιστερή ράχη της είχε τρεις διαμήκεις εξοχές σαν
καρίνες. Τελικά τη ρυμούλκησαν στα ανοιχτά και την
ελευθέρωσαν.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΜΟΣΧΟΣ

Κείμενα: Άγγελος Ποιμενίδης - Σύγχρονη επεξεργασία: Κράτης Ποιμενίδης
Δημοσιεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του αείμνηστου Άγγελου Ποιμενίδη, γνωστού προοδευτικού συγγραφέα και “δασκάλου’’, αλλά και φανατικού κυνηγού, σε διασκευή του γιου του
Κράτη Ποιμενίδη. Το κείμενο, που είναι γραμμένο κατά τη δεκαετία του 1960, εκτός του ότι μας
δίνει με αντικειμενικότητα μια αληθινή ιστορία, περνά πολλά μηνύματα και στους νεότερους, χρήσιμα για σύγχρονα ερωτήματα (παράδοση, κοινωνικές αλλαγές, περιβάλλον, ανθρώπινες σχέσεις).
ΜΕΡΟΣ Α’
Όταν πηγαίναμε για παγάνες σε πολυήμερες εξορμήσεις, διεισδύαμε πολλά χιλιόμετρα μέσα στα βουνά
της Ροδόπης. Στα παλιά χρόνια τα βουνά αυτά ήταν
πιο ήρεμα. Υπήρχαν σε κοντινές αποστάσεις χωριά με
λίγα σπίτια και ο τόπος φαινόταν ηρεμότερος από όσο
παρουσιάζεται στα τωρινά χρόνια, με αποτέλεσμα να
έχει απλωθεί άσχημη αγριάδα σε όλη την περιοχή.
Έτσι σήμερα τα χωριουδάκια εκείνα με την αξιόλογη
κτηνοτροφία, γεωργία και βιοτεχνία εξαφανίστηκαν και
τα χωράφια τους έγιναν βοσκότοποι για τα πρόβατα
των σαρακατσαναίων. Στις απέραντες αυτές περιοχές
έχουν εγκατασταθεί τα σαρακατσάνικα τσελιγγάτα που
διατηρούνταν όλο το διάστημα του καλοκαιριού, ενώ
τον χειμώνα ερήμωναν, καθ’ όσον οι βοσκοί τα εγκατέλειπαν και μετακινούνταν νοτιότερα. Τώρα όμως και
αυτοί έπαυσαν να πηγαινοέρχονται και σχεδόν μόνιμα
διαμένουν στα αρχικά μέρη σε τσελιγγάτα με δέκα έως
είκοσι καλύβια, έχοντας αρχηγό τον αρχιτσέλιγγα που
ασκούσε κάθε είδους εξουσία επάνω στους υποτακτι-

κούς του σαρακατσαναίους. Εκεί γύρω στα τσελιγγάτα,
που τα κυκλώνουν απέραντα δάση τα οποία αντιπαθούν οι σαρακατσαναίοι γιατί δεν δίνουν βοσκή στα
πρόβατά τους, δέναμε παγάνες για τα αγριογούρουνα
και τους λύκους.
Αυτοί (οι νομάδες) λοιπόν είχαν κάθε λόγο να μας εχθρεύονται και να τους ενοχλεί η παρουσία μας, διότι
αναπόφευκτα τους λιγοστεύαμε τα θηράματα που θα
χτυπούσαν οι ίδιοι. Απέφευγαν να μας πλησιάζουν και
δεν μας έδιναν τις πληροφορίες που ζητούσαμε. Ο αρχιτσέλιγγας μάλιστα ούτε καν ήθελε να μας ακούσει.
Καλύτερα να μας έβλεπε περασμένους στη σούβλα,
όπως έβλεπε τα αρνιά το Πάσχα έξω από τα καλύβια
τους, παρά να μιλάει μαζί μας. Είχε τον λόγο του ο άνθρωπος και μάλιστα όχι μόνο έναν. Ιστορίες ολόκληρες
που επικεντρώνονταν κυρίως στο ότι στις παγάνες μας
συνόδευαν, ή ήταν μέλη της παρέας μας κρατικοί υπάλληλοι και δη δασικοί. Αυτούς ο αρχιτσέλιγγας τους σιχαινόταν περισσότερο από τον διάβολο και τον χάρο.
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Κάθε χρόνο του υπέβαλαν πάνω από εξήντα μηνύσεις
για παράνομη βοσκή και υλοτομία, εμπρησμούς δασών
και χίλιες άλλες δύο ζημιές και παραβάσεις.
Στα βασίλειά του ο Κύκλωπας αυτός δεν ήθελε κανέναν να πατά το πόδι του. Μόνο αν χτυπιόταν κανένας
λύκος και του στέλναμε το τομάρι του, έδινε κανένα σακάτικο αρνί με την ευχή του. Αλλά δεν ήταν μόνο ο λύκος
που ενοχλούσε την επικράτειά του και εμείς που δίναμε
με τη θορυβώδη παρουσία μας την ευκαιρία στα κρατικά
όργανα να συντάσσουν αλλεπάλληλες καταγγελίες εναντίον του· σοβαρότερη και σημαντικότερη αιτία ήταν
άλλη.
Ο τρίτος γιος του τσέλιγγα, ο ΜΟΣΧΟΣ, δεν ξέρω
για ποιον λόγο, δεν ακολούθησε την πολιτική του πατέρα του με τη δεσποτική νοοτροπία και κόλλησε αδιάσπαστα και άρρηκτα στην ωραία κυνηγετική μας παρέα.
Όσο ο πόλος και η παρουσία του πατέρα του μας απωθούσε, τόσο του Μόσχου μας τραβούσε και μας προσείλκυε. Μας περίμενε μέρες ώσπου να φανούμε σε
εκείνα τα μέρη. Τότε παρατούσε καλύβια, μάντρες, τυροκομεία, πρόβατα και μας ακολουθούσε σέρνοντας
μαζί του όλα τα σκυλιά του τσελιγγάτου για να μας
βοηθήσουν στις παγάνες στις οποίες από την αρχή έμπαινε μέσα και συμμετείχε στο κυνήγι των αγριόχοιρων.
Διέθετε θαυμάσια και βροντώδη φωνή για να αγριεύει
τα αγριμικά. Έπειτα βρήκε έναν γκρα και άρχισε να πιάνει θέση στα περάσματα των αγριογούρουνων. Αργότερα ξεκίνησε να κυνηγά μόνος του· χτύπησε και δύο
αγριόχοιρους. Καθόταν στα γεύματά μας και μας έκανε
συντροφιά όλη την ημέρα. Άκουγε προσηλωμένος τις
κυνηγετικές μας κουβέντες και μυήθηκε σύντομα στη
θρησκεία μας μεταβαλλόμενος σε “θεράποντα της Αρτέμιδος’’. Η αρρώστια βρήκε παρθένο τον οργανισμό
του και τον προσέβαλε καίρια και ανίατα. Πώς να μην
αγανακτεί ο τσέλιγγας και να μην μας κεραυνοβολεί με
“πυρακτωμένους μύδρους’’;
To “δυσάρεστο“ μαθεύτηκε γρήγορα σε όλη την κοινωνία του χωριού. Ανασηκώθηκαν από το “κακό τους’’
οι βαριές φουστανέλλες των σαρακατσαναίων, ορθώθηκαν οι τρίχες κάτω από τους φλωράτους αναδέσμους
της κεφαλής των σαρακανισσών. Σκάνδαλο τρανό, μεγάλο κοινωνικό παραστράτημα στην ιδιόρρυθμη “πολιτεία’’ του τσελιγγάτου. Διότι πρέπι να ληφθεί υπ’ όψη
ότι οι άνθρωποι αυτοί που ζουν μέσα στα βουνά και
κοντά στα αγρίμια, δεν επιδίδονται καθόλου στην κυνηγεσία και η αιτία υπάρχει στο γεγονός ότι βρίσκονται
σε διαρκή απασχόληση με τις κτηνοτροφικές τους δουλειές που δεν τους αφήνουν πολύ χρόνο για τέτοια χασομέρια, όπως θεωρούν το κυνήγι. Τη χρήση των όπλων
τη γνωρίζουν καλά, αλλά τα όπλα τους χρησιμοποιούνται μόνο για την ασφάλειά τους. Με αυτά χτυπούν κανένα λύκο ή γουρούνι στο καρτέρι. Λαγούς, πέρδικες
και τα άλλα λιανά θηράματα ούτε τα προσέχουν, ούτε
χάνουν χρόνο για να τα κυνηγήσουν.
Με την καινοτομία του λοιπόν αυτή ο Μόσχος
έσπασε τον πάγο και έγινε η αιτία να ξεσηκωθεί όλος ο
καταυλισμός. Διαθέτοντας και μερικά χρήματα αγόρασε
ένα καινούργιο και καλής μάρκας δίκανο. Μεγάλη επα-
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νάσταση και ασυνήθιστος νεωτερισμός. Βροντερό ράπισμα ενάντια στον αυταρχικό αρχιποιμένα και ηχηρή
προσβολή στις πατροπαράδοτες παραδόσεις του κόσμου των σαρακατσαναίων που είναι σκληρά δεμένοι
με αυτές.
«Θεός να φυλάει από τους παλαβούς», έλεγαν οι πιο
μετριοπαθείς, ενώ οι αυστηρότεροι ζητούσαν να απολογηθεί ο αποστάτης στο συμβούλιο των τσέλιγγων και
να του επιβληθούν κυρώσεις και ποινές μέχρι αποβολής
του αιρετικού έξω από το σκληρό και άκαμπτο σώμα
των σαρακατσάνηδων.
Από την άλλη πλευρά όμως και ο Μόσχος δεν χωράτευε και δεν έκανε πίσω. Ήταν ορμητικός, αποφασιστικός και δε δεχόταν να επεμβαίνουν άλλοι στο μεράκι
του. Επί πλέον έτρεφε μέσα του και κάποια δόση ανυποταξίας και προοδευτικότητος. Είχε πετάξει τις βαρειές και λιγδωμένες φουστανέλλες και φορούσε στρατιωτικές εφαρμοστές σκελέες, φτιαγμένες από το
χονδρό σαρακατσάνικο ύφασμα, τόν “αμπά’’. Κατέβαινε
με το άτι του πιο συχνά από τους άλλους σαρακατσα-

Η περιοχή ήταν από τους πλουσιότερους και
γνωστότερους κυνηγότοπους της χώρας και προσήλκυε
πολλούς επισκέπτες. Στη φωτογραφία, ομάδα του
γνωστού κυνηγού Γιάννη Ορδουμποζάνη σε αποστολή
κυνηγιού αγριογούρουνων.

ναίους (σμίχτες) στην πόλη. Δεν πήγαινε καθόλου στα
γραφεία των δικηγόρων του πατέρα του, αλλά σύχναζε
στα κέντρα των κυνηγών, όπου περιέγραφε τους καημούς και τα επιτεύγματά του. Αγόραζε μπαρούτια, καρτούσες, μηχανές και τα πήγαινε στα καλύβια για να τα
αναστατώσει και να ακούει τον “αναβαλλόμενο’’.
«Βρε, του διαβόλου γιος, ντιπ παλαβώθηκε, ντιπ δεν
απαγκάζ (καταλαβαίνει). Θα μας σκορπίσει τα καλύβια!», έλεγαν οι παρατσέλιγγες (δυο-τρεις όλοι κι όλοι).
Ίσως σωστά να σκέφτονταν οι άνθρωποι. Το τσελιγγάτο έχει δέκα έως τριάντα καλύβια που ανήκουν σε
ισάριθμες οικογένειες. Διατηρεί πέντε έως δέκα χιλιάδες
πρόβατα, που σχεδόν τα μισά είναι στην κατοχή του
τσέλιγγα, το άλλο τέταρτο στους παρατσέλιγγες και το
τελευταίο τέταρτο στους υπόλοιπους βοσκούς. Για τη
βοσκή, άρμεγμα κ.λπ. φροντίζουν όλοι εκτός από τον
τσέλιγγα. Αυτός, τον πιο πολύ καιρό τον καταναλίσκει
επάνω στο άλογό του και στις μετακινήσεις.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Oι Ύπατοι

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Χρειάστηκαν κάμποσες παρελάσεις για την 25η Μαρτίου στην πόλη μας, την Αλεξανδρούπολη, για να καταλάβω
πως δεν ήταν υποβάθμιση των σωματικών δεδομένων μου από τον Γυμναστή μας, που μ’ έβαζε μονίμως στην τελευταία τριάδα, αλλά μια θέση εξ ίσου τιμητική, υπεύθυνη, καταλυτική θα ισχυριζόμουν, για την ολοκλήρωση των
εντυπώσεων του πλήθους. Θέση, ισότιμη και εξίσου ηρωική με αυτήν του Τάκη Παρασκευόπουλου, που τον έβαζε
μπροστά-μπροστά ουλαμαγό, να κοιτάει τα ουράνια, όπως καμαρωτός παρήλαυνε, δείγμα τρανό και αναμφισβήτητο
της υπερήφανης γενιάς του μέλλοντος της πόλης.
Αργότερα κατάλαβα την ευθύνη της θέσης μου.
Η τελευταία τριάδα ήταν και το τελευταίο ξέσπασμα του κόσμου, μια κορύφωση εθνικής υπερηφάνειας, κάτι σαν
την είσοδο στην πόλη των Υπάτων της Ρώμης σε θρίαμβο, που πάντα, αν δεν το ξέρετε, έμπαιναν τελευταίοι.
Κοτζάμ Ύπατοι γιατί μπαίνανε τελευταίοι, δεν σας προβλημάτισε το θέμα; Μπουνταλάδες ήταν ή σερσέμηδες;
Κρατούσαν πάντα την τελευταία θέση της παρέλασης, για να ξεσηκώσουν τα πλήθη. Να τα μεθύσουν, να τα
αφιονίσουν, να τα κάνουν να κλαίνε από χαρά και υπερηφάνεια, γιατί… τι νομίζετε;… ο λαός πρέπει να κλαίει
μια-δυο φορές το χρόνο, να ξεδίνει, βρε αδελφέ, τη φτώχεια του. Αμάν πια! Εγώ θα σας τα λέω;
Άλλωστε, δεν ήταν καθόλου τυχαίο που γινότανε
σκοτωμός για την τελευταία τριάδα. Ο Μιχαηλίδης υποσχότανε μια γκαζόζα για τη θέση του αριστερού παραστάτη. ΄Κάντες δύο και την πήρες τη θέση, μεγάλε, τον
έλεγα. Και ο Άκης της Ρούσαινας, ένα δωρεάν βάψιμο
μαλλιών με οξυζενέ, προσφορά της αξέχαστης μάνας
του στην αξέχαστη δική μου, να γίνει ξανθιά η μανούλα
μου, καημό που το είχε όσο ζούσε.
Τι να κάνω, με λέτε;
Ήταν και θέμα γοήτρου της γειτονιάς μου, της οδού
Φαλήρου και περιχώρων.
Πενήντα γείτονες, γειτονοπούλες, γειτονάκια, ξαδελφάκια, όλοι οι μαντράχαλοι της οδού Φαλήρου, οι Σούτσοι,
τα Ψυλλάκια, η Χρυσουλάρα από παραδίπλα, η Μαίρη από απέναντι, η οικογένεια Λαλέτα, συγκεντρώνονταν μπροστά από τον παιδικό σταθμό …ακριβώς μπροστά… και ξεσπούσαν σε ιαχές μόλις έβλεπαν να παρελαύνει το Γυμνάσιο. Πάνω που περνούσε η τριάδα μου …η τελευταία καλέ κι εσείς… άρχιζε η παράκρουση. Οι όμορφες ήταν έτοιμες
να ορμήσουν, οι άσχημες προτιμούσαν την υστερία της εκστάσεως, κάτι σαν τους στροβιλιζόμενους Δερβίσηδες,
πανικός! Έκτακτα κοινωνικά φαινόμενα! Αντί να ευγνωμονούν τους Κλέφτες και τους Αρματολούς του ’21, δόξαζαν
τις μάνες μας, που έκαναν τέτοιους κούκλους, τρία ομορφόπαιδα, τρεις καρδιοκλέφτες των κοριτσιών, τους καλύτερους κλέφτες στα τσάγαλα της πόλης.
Κι έτρεχε ανάμεσά μας ο Χρηστάρας με την κάμερα στο μάτι και το φαρδύ χαμόγελο στο στόμα, να μας απαθανατίσει, να μας βλέπουν οι επιγενόμενοι, να καμαρώνουν.
Ναι! Εγώ ο άσημος! Με το φωτοστέφανο ενδόξου απογόνου των Κικόνων και του Αινεία, του patre latino, έπρεπε
να τιμήσω τον τίτλο μου και ιδού πώς:
Ακολουθούμενος από τους δέκα: Μαρασλή, Μιχαηλίδη, Κόπανο, Αναγνωστόπουλο, Ξενουδάκη, Γιαγουρτά, Κουκουράβα, Μαστράφη, Μεσιτίδη και Δούκα, αμέσως μετά τη λήξη της παρέλασης, βαδίζαμε εν πομπή στη θάλασσα
κάτω από τον Φλοίσβο και έναντι στοιχήματος μιας δραχμής από τον καθένα, κρύο-ξεκρύο, δεν πα να χιόνιζε, ξεβρακωνόμουνα και βουτούσα αδίστακτα στο νερό, χειροκροτούμενος από τους θαυμαστές μου.
Γυμνός εισέπραττα το δεκάδραχμο, ντυνόμουν, πήγαινα σπίτι κορδωμένος για την τόλμη μου και εισέπραττα ένα
μπερτάκι ξύλο απ’ την καλή μου μάνα και μια σειρά ενέσεις από τον γιατρό Μπαρμπόπουλο.
Αχ! ας μην πω κι άλλα, ζορλαντίζομαι…
Κάθε που είναι να γίνει μια παρέλαση, θολώνω, βουρκώνω, μ’ ανεβαίνει η πίεση στα ουράνια, άϊ στο καλό, τι τα
θέλω και τα θυμάμαι, γέρος άνθρωπος;
Καλό Πάσχα
Χαιρετώ σας
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
25.1.2013 Σε ρόλο Αγροτικής Τράπεζας η ZIRAAT-BANK στη Θράκη.
Οικονομική διείσδυση στον ελληνικό
χώρο. Η Άγκυρα σπεύδει να εκμεταλλευθεί το κενό που άφησε η ΑΤΕ, με
αιχμή του δόρατος την ZIRAAT BANK
και με κίνδυνο να περιέλθει ελληνική
καλλιεργήσιμη γη στην τουρκική τράπεζα
από υποθήκευση δανείων.
8.2.2013 Μονομερής καταγγελία
της συμφωνίας για τον Πετρελαιαγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, από τη
Βουλγαρική Κυβέρνηση. Άμεση αντίδραση της Μόσχας που χαρακτηρίζει
παράνομη την απόφαση.
16.2.2013 Προς εκμετάλλευση το
Γεωθερμικό Πεδίο της Τραϊανούπολης. Ο δήμος Αλεξανδρούπολης ξεκινά τις διαδικασίες των μελετών και
έργων μετά την υπογραφή της απόφασης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Στόχος
και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Προς το παρόν θα ωφεληθούν από
την ενέργεια του Πεδίου κάτοικοι, υπηρεσίες και παραγωγοί (οπωροκηπευτικών θερμοκηπίου) του Αρίστηνου.
19.2.2013 95% μείωση στην εισροή
παράνομων μεταναστών. Αναπτύσσεται στον Έβρο η επιχείρηση «Ασπίδα»
με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ενισχύθηκαν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με άνδρες και σύγχρονα τεχνικά μέσα.
23.2.2013 Νεώτερα για τη Ρωσική
Τράπεζα και το Προξενείο. Μέσα
στον Μάιο αναμένεται η έναρξη λειτουργίας τους. Νοικιάστηκε ήδη το οίκημα που θα στεγάσει την KEDR BANK,
στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.
26.2.2013 Ανακαινίσεις στα ιαματικά
λουτρά της Τραϊανούπολης. Η ποιότητα των ιαματικών νερών είναι άριστη,
σύμφωνα με τις αναλύσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θα ανακαινιστούν δύο πτέρυγες των
λουτρών με στόχο να γίνει η πιστοποίηση που απαιτείται για την προσέλκυση
ασφαλισμένων από άλλες χώρες.

27.2.2013 Η Βιομηχανία Κρέατος
«Θράκη» γίνεται... φωτοβολταϊκό
πάρκο! Πέφτουν οι υπογραφές για
την αγορά της «Θράκης Α.Ε.» από την
ΕΛΒΑΝ. Τις επόμενες μέρες υπογράφονται τα συμβόλαια μεταξύ της εταιρείας ΕΛΒΑΝ και της Εθνικής Κεφαλαίου
για την εξαγορά των εγκαταστάσεων
της πρώην Αλαντοβιομηχανίας «Θράκη
Α.Ε.» που βρίσκεται στις Φέρες. Η ΕΛΒΑΝ, της οικογένειας Φιλιππόπουλου,
έκλεισε 50 χρόνια παρουσίας στον
τομέα της ανακύκλωσης.
2.3.2013 Πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών
Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη,
με συμμετοχή 160 αντιπροσωπειών
από 28 χώρες της Ε.Ε., παρουσία του
Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας και του
Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη.
6.3.2013 Σημαντική διάκριση του
σταθμού της πόλης μας «ΘΡΑΚΗ
FM». Στα πρώτα ραδιοφωνικά βραβεία
που δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή «Πρωινό με
την Κατερίνα», με την Κατερίνα Στογίδου, βραβεύτηκε ως καλύτερη εκπομπή
στην ανάλογη κατηγορία.
8.3.2013 Έμπρακτη αλληλεγγύη
των Θρακιωτών στις “Παστίλιες
για τον πόνο του άλλου’’. «Η Θράκη
προσβλήθηκε από τον ιό της αλληλεγγύης» λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Ο
Νομός Έβρου ανάμεσα στις περιοχές
με τη μεγαλύτερη ανταπόκριση.
14.3.2013 Αυξημένο ενδιαφέρον
για το λιμάνι Αλεξανδρούπολης,
από Κινέζους και Ρώσους που θέλουν
να επενδύσουν στους σιδηρόδρομους.
Την ίδια στιγμή όμως Βρυξέλλες, Βερολίνο και Ουάσιγκτον αγωνίζονται να
αποτρέψουν αυτές τις επενδύσεις και
να τις αποκτήσουν χωρίς χρήμα - Παίζεται πλέον ένα χοντρό γεωστρατηγικό
παίγνιο για τη χώρα μας.

ΓΝΩΜΗ
31.12.2012 Μεγαλύτερος πληθυσμιακά νομός ο Έβρος και Δήμος

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
η Αλεξανδρούπολη στην ΑΜΘ, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού που
έγινε το 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ενδεικτικά:
Δήμος Αλεξ/πολης
72.959
»
Καβάλας
70.501
»
Κομοτηνής
66.919
»
Ξάνθης
65.133
»
Δράμας
58.944
»
Ορεστιάδας
37.695
»
Διδυμοτείχου
19.493
»
Σουφλίου
14.941
»
Φερών
5.457
»
Σαμοθράκης
2.859
3.1.2013 80%-100% η πληρότητα
στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης τις ημέρες των εορτών από
Τούρκους επισκέπτες. «Σε επίπεδο
εντυπώσεων τα πήγαμε πάρα πολύ
καλά, αλλά σε επίπεδο αριθμών έχουμε
πολλή δουλειά ακόμη», λένε οι ξενοδόχοι.
25.2.2013 Ήρθε το νέο περιπολικό
σκάφος στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Με μεγάλη καθυστέρηση
υλοποιήθηκε ένα βασικό αίτημα της
περιοχής. Τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις αυξημένες
ανάγκες της περιοχής.
27.2.2013 Έκπληκτο το ΓΕΩΤΕΕ με
τις εξελίξεις στο χρυσό του Περάματος. Στηλιτεύει τη «βιασύνη του
Πρωθυπουργού», ενώ ακόμη δεν έχει
ολοκληρωθεί η αδειοδότηση. Εμμένει
στην κάθετα αρνητική του θέση κατά
της επένδυσης. Διαβεβαιώσεις Αβραμόπουλου στην El Dorado Gold για
την ομαλή πορεία της επένδυσης.
28.2.2013 Διαπαραταξιακή ενότητα
κατά του χρυσού. Αποφασισμένο
το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ να
αντιδράσει στα σχέδια για το χρυσό
στο Πέραμα. Αποδοκιμάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά για άμεση αδειοδότηση
της επένδυσης εξόρυξης χρυσού στο
Πέραμα.
1.3.2013 Βιβλιοθήκη του μέλλοντος
η δημοτική βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης. Είναι πλέον μία από τις
112 βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο
Future Library 2013. Το Future Library,
είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός
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που δημιουργήθηκε στη Βέροια το
2011, όταν η Κεντρική Βιβλιοθήκη της
Βέροιας έγινε αποδέκτης του βραβείου
«Πρόσβαση στη μάθηση», από το ίδρυμα Bill & Melinda Gates για το 2010.
Το ίδρυμα Gates είναι ο αποκλειστικός
δωρητής του Future Library. Έτσι το
«Καπνομάγαζο» προχωρά στο να γίνει
μία σύγχρονη βιβλιοθήκη.
5.3.2013 Χιλιάδες πολιτών διαδήλωσαν στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης την αντίθεσή τους στο
έργο του χρυσού στο Πέραμα. Μαζικό συλλαλητήριο και πορεία - Δεκάδες
οι ανακοινώσεις και τα ψηφίσματα από
φορείς και συλλόγους.
6.3.2013 Το ανακαινισμένο Πνευματικό Κέντρο παραδόθηκε στους
Σαμοθρακίτες. Το όνειρο της Δήμητρας Κουφίδου από τη Σαμοθράκη
έγινε πραγματικότητα. Η μεγάλη γιορτή
της COSMOTE (αποκλειστικού χορηγού
του έργου) για το νησί του Έβρου
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου. Μικροί μεγάλοι συμμετείχαν σε
πολλές δραστηριότητες, αφού στο Κέντρο δημιουργήθηκε νέα βιβλιοθήκη,
πλήρως εξοπλισμένος χώρος γυμναστικής, χώρος δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά και εγκαταστάσεις
συστήματος βιντεοπροβολών και ηλεκτρονικών υπολογιστών με δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
7.3.2013 Ο Ο.Φ.Θ.Α. και η κολύμβηση της Αλεξανδρούπολης έλαμψαν... πανελλαδικά. Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Αργύρης Τυλιγαδάς
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών
-Γυναικών. Οι αθλητές του ομίλου συμμετείχαν σε 10 τελικούς. Πανελλήνιο
ρεκόρ Παίδων Β’ στα 100μ. ύπτιο Ανδρών από τον Νίκο Σοφιανίδη.
9.3.2013 Ανοίγουν δρόμοι για τουριστικό ρεύμα από τη Ρωσία. Στις
31 Μαΐου αρχίζει η εβδομαδιαία πτήση
της Aegean Airlines: «Αλεξανδρούπολη-Αγία Πετρούπολη». Στις 16 Ιουνίου η σύνδεση με Μόσχα. Στις 22
Ιουνίου η πρεμιέρα για πτήση από
και προς Ηράκλειο Κρήτης, ενώ η
αεροπορική εταιρεία ASTRA θα πετάει
τους δύο μήνες του καλοκαιριού από
και προς Παρίσι. Συντονισμός και συνεργασία φορέων για την επιτυχία των
εγχειρημάτων.
9.3.2013 Επαφές Κατάρ με Κοπελούζο για Αλεξανδρούπολη. Ο επι-

H πανέμορφη περιοχή του Περάματος
χειρηματικός όμιλος Κοπελούζου ήταν
ένας από αυτούς που συναντήθηκε με
αντιπροσωπεία των Αράβων. Συζητήθηκαν τα σχέδια του ομίλου για πλωτό
LNG τέρμιναλ στα ανοιχτά του λιμανιού
του Έβρου και για την ευρύτερη αναβάθμιση του λιμένα.
14.3.2013 Μια πανελλήνια πρωτιά
καταγράφεται στο Σουφλί και συγκεκριμένα στο Μουσείο Τέχνης του Μεταξιού της οικογένειας Τσιακίρη. Όπως
αναφέρει το dimosia.gr, πρόκειται για
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πηνελόπη» που με τη χρήση της τελευταίας
λέξης της τεχνολογίας μυεί τους μαθητές
δημοτικού και γυμνασίου στην Τέχνη
της Μεταξουργίας.
20.3.2013 «Σβήνει» το Βόσπορο η
Αλεξανδρούπολη. Η απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση με Βάρνα θα
λειτουργήσει ως εναλλακτικό πέρασμα
των προϊόντων από τον Βόσπορο μειώνοντας τις περίπου 2,5 ημέρες που
χρειάζεται σήμερα η μεταφορά σε περίπου 6 ώρες. Το έργο δημοπρατείται
άμεσα από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και προθεσμία
ολοκλήρωσης 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
20.3.2013 Πανάξιοι πρωταθλητές
Ελλάδας οι έφηβοι του Εθνικού
Αλεξανδρούπολης κατέκτησαν τον
τίτλο στην πόλη τους για τρίτη
συνεχή χρονιά. Η μεγάλη παράδοση
του Εβρίτικου βόλεϊ συνεχίζεται.
27.3.2013 Υπέρ της λειτουργίας των
μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής αποφάνθηκε το
Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ΣτΕ

απέρριψε αιτήσεις 8 συλλόγων της περιοχής κατά της λειτουργίας των μεταλλείων για τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες.
27.3.2013 Aπόφαση της Διεύθυνσης
Δασών Ν. Έβρου. Την μερική ανάκληση της άδειας που είχε παραχωρηθεί
στην εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης
ΑΕ» αποφάσισε η Διεύθυνση Δασών
Ν. Έβρου. Η άδεια αφορούσε σε χωματουργικές εργασίες - επεμβάσεις στον
λόφο του Περάματος προκειμένου να
γίνουν οι ερευνητικές γεωτεχνικές γεωτρήσεις.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Στο τεύχος 41 και σε σημείωση της
Σ.Ε. έγινε μια λανθασμένη προσθήκη
στο κείμενο του συνεργάτη μας κ. Γιώργου Χατζηανδρέου, από λανθασμένη
πληροφόρηση σχετικά με την ιδιοκτησία
του ιστορικού καραβιού «Παναγιά».
Στην καλοπροαίρετη προσπάθεια να
διορθωθεί στο επόμενο τεύχος, το αποτέλεσμα ήταν πάλι λανθασμένο. Το αληθές είναι ότι ο καΐκι «Παναγιά» ήταν
«συνιδιοκτησία» των Ανδρέα Χατζηανδρέου και Τάσου Αναστασιάδη.
Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους
ενδιαφερόμενους, όσον αφορά στη δική
μας ευθύνη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2013 έφυγε
από τη ζωή η Παναγιώτα Σαββίδου, μητέρα του μέλους του Συλλόγου μας
Χρύσας Σαββίδου. Το Δ.Σ. του Συλλόγου συλλυπείται την κόρη της Χρύσα
και την εγγονή της Στέλλα..

48

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Mνήμες

&

πρόσωπα

Πάρτι ... γενικώς
Οι σελίδες αυτές είναι μια
πρόσκληση-πρόκληση.
Στείλτε μας φωτογραφίες
από το οικογενειακό σας αρχείο,
σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,
εκδρομές, σημαντικά γεγονότα
της κοινωνικής και πνευματικής
ζωής της πόλης κ.ά.).
Οι φωτογραφίες γράφουν ιστορία.
Το θέμα της επόμενης θα είναι
“δοξολογίες και παρελάσεις’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης
Δεκαετία 1950. Πάρτι στο σπίτι. Διακρίνονται οι: Ρίτσα και
Μίκα Σταματοποπούλου, Μαντώ Αποστόλου, Τασούλα
Μποσταντζή, Νικούλα Φαρδύ και ... στο μέσο ο μοναδικός
άνδρας Χάρης Παπουτσάκης (ο μεγάλος).
(Aρχείο Αικατερίνης Ταμβακίδου)

Στη Δ’ Τάξη Γυμνασίου (1938) χορέψαμε σε σχολική εορτή ολλανδέζικο
χορό ντυμένες Ολλανδέζες. Διακρίνονται κάτω οι: Ραλλού Ζαρκάδη,
Χαρούλα Κανέτσου, Καίτη Δρακοπούλου, Τούλα Κόντου κ.ά.
(Διδασκαλία της γνωστής ζωγράφου Χαρίκλειας Χατζησάββα-Φωτίου)
(Αρχείο Ραλλούς Ζαρκάδη)
1955. Πάρτι χωρίς αγόρια. Ήταν απαγορευμένα.
Επάνω: Πέπη Μαντζορίνη, Τασούλα Τσίπου.
Κάτω: Κούλα Zαγοραίου, Φανή Μανίκα, Αντωνία Πετρίδου.
(Aρχείο Αντωνίας Πετρίδου-Μουφτόγλου)

Στη Β΄Γυμνασίου χορέψαμε (1936) σε σχολική εορτή ουγγαρέζικο χορό
ντυμένες Ουγγαρέζες.Διακρίνονται στην πρώτη σειρά κάτω: αριστερά η
Λιλή Κοΐδου, δεξιά η Τούλα Κόντου (κόρη του Γυμνασιάρχη μας Κων/νου
Κόντου)Στην πίσω σειρά διακρίνονται οι: Φ. Τσεσμελή, Π. Ιωαννίδου,
Ρ. Ζαρκάδη, Χρ. Πανταζίδου και Χρ. Βλάχου. (Αρχείο Ραλλούς Ζαρκάδη)
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Παρέα κοριτσιών και αγοριών στο σπίτι
του Λ. Θωμαΐδη. Όρθιοι από αριστερά:
Τ. Μπένος, Γ. Ορδουμποζάνης. Μ. Νικολαΐδου,
Κ. Κουρουτζίδου, Α. Ορδουμποζάνη, Λ. Μπένου, ;
Ε. Παπαδοπούλου, Α. Θωμαΐδου, Ε. Ορδουμποζάνη.
Καθήμενοι από αριστερά: Π. Ζάγγος, Ν.
Κουρουτζίδης, ; Χ. Καρυωτάκης, Π. Τσιακίρης,
Π. Γκατζελίδης, αγκαλιά με το ακορντεόν: Λ.
Θωμαΐδης, Ν. Μπουγιουκλίδη, και Ν. Σπυριδωνίδης.
(Αρχείο Γ. Κανακίδου-Ορδουμποζάνη)

Πάρτι στο σπίτι της αείμνηστης Ελένης Φιλιππίδη. Η Μαίρη
Υπερείδου χορεύει με τον Κώστα Στυλιανού Τερζή. Η κυρία στο
βάθος είναι η αδελφή της Φιλιππίδη ή του συζύγου της (1953;)
(Aρχείο Μαίρης Υπερείδου)

Δεκαετία 1950. Τα παιδιά της (οδού) Αίνου γιορτάζουν τα γενέθλια
της Νίκης Ψύλλα.
(Aρχείο Μαίρης Υπερείδου)

Πάρτι στην άσφαλτο, στη γέφυρα του Βανικιώτη (1952).
Χορεύουν ο Βασίλης Σαραφιανός με τη Μαριορή
Παρασκευοπούλου, ο Χάρης Παπουτσάκης (ο μεγάλος)
με τη Λίλα Σοφιανοπούλου και ο Θάνος Ρούμπος με τη
Ρίτα Ορφανίδου. Πίσω τους ο dj Μάκης Ορφανίδης
κουβαλά το stereo της εποχής.
Αξέχαστα χρόνια, περασμένα νιάτα.
(Aρχείο Βασίλη Α. Σαραφιανού)
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΩΡΛ - ΠΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Fellow της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Προσώπου

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 163Α (3ος όρ.) 115 26 ΑΘΗΝΑ
(πλησίον Μετρό Κατεχάκη)
e-mail: arismantzounis@gmail.com
ΤΗΛ. 210 6998223, 210 6997766
FAX: 210 6997765 κιν. 6948 275909

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 10 ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΤΗΛ. 210 7223200 FAX: 210 7223209
κιν. 6944 248247
e-mail: economoupetros@gmail.com

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

FACE CLINIC
www.economoupetros.com
www.faceclinic.gr I www.facialplasticsurgery.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 106 (2ος όρ.) ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΤΗΛ. / FAX: 25510 36856 κιν. 6945655110
e-mail: mpavlid@otenet.gr

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

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 163Α (3ος όρ.) 115 26 ΑΘΗΝΑ
(έναντι Μετρό Κατεχάκη)
ΤΗΛ. 210 6998220 FAX: 210 6997765
κιν. 6948 274048
e-mail: chspap@yahoo.gr

THEODOR GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

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

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY

ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

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

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

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΑΖΑΡΑΚΗ 24Α (1ος όρ.) 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. / FAX: 25510 84503 κιν. 6973386595

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

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Δίπλες

Σαλάτα με φρέσκα μανιτάρια και σπαράγγια

Υλικά
5 αβγά
1 κιλό περίπου αλεύρι
1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ
1 φλιτζανάκι του καφέ λάδι
1 κουταλιά της σούπας γάλα
1 πρέζα αλάτι
καρύδια
Για το σιρόπι
1 φλιτζάνι του τσαγιού μέλι
1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη
1 φλιτζάνι του τσαγιού νερό

Υλικά
250 γρ. φρέσκα μανιτάρια (της Αλεξαδρουπόλεως είναι
υπέροχα)
3 καρότα
1 μάτσο φρέσκα σπαράγγια
1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
μουστάρδα (προεραιτικά)
χυμός ενός λεμονιού
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση
Χτυπάμε τα αβγά στο μίξερ, ρίχνουμε το
κονιάκ, το γάλα, το αλάτι και ξαναχτυπάμε
όλα τα υλικά. Προσθέτουμε λίγο-λίγο το
αλεύρι και ζυμώνουμε τόσο που να γίνει
μια μαλακιά ζύμη. Την αφήνουμε να απολορώσει (απαλύνει) για μία ώρα και κάνουμε τη ζύμη μικρά μπαλάκια. Ανοίγουμε
το φύλλο λεπτό και το κόβουμε λωρίδες
με το πριονωτό ρολάκι. Πιάνουμε την άκρη
της λωρίδας, ακουμπάμε την άλλη άκρη
με το πιρούνι στο τηγάνι και γυρίζουμε τη
δίπλα μέχρι να τηγανιστεί όλη η λωρίδα.
Συνεχίζουμε έτσι με όλα τα μπαλάκια.
Βράζουμε το σιρόπι και βουτάμε μία-μία
τις δίπλες. Στη συνέχεια τις τυλίγουμε με
τριμμένο καρύδι, ομοιόμορφα κομμένο στο
μπλέντερ.

ΔΡΟΣΕΡΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
Σαλάτα με αγκινάρες
Υλικά
6 καρδιές αγκινάρας
1/2 σελινόριζα
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 φλιτζάνι μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι
1 φλιτζάνι βρασμένο ρύζι
3 κουταλιές ελαιόλαδο
1 κουταλάκι κάρι
χυμό από λεμόνι
πιπέρι κόκκινο γλυκό, αλάτι
Εκτέλεση
Βράζουμε ελαφρά τις αγκινάρες και τη σελινόριζα. Κόβουμε τις αγκινάρες στα τέσσερα και τη σελινόριζα σε
κύβους. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια Τα βάζουμε όλα
σε ένα μπωλ μαζί με τις ελιές και το ρύζι. Στο λάδι προσθέτουμε το κάρι, το χυμό λεμονιού, πιπέρι και αλάτι.
Τα χτυπάμε καλά και περιχύνουμε τη σαλάτα.

Εκτέλεση
Βράζουμε ελαφρώς τα σπαράγγια και τα ψιλοκόβουμε
καθώς και τα μανιτάρια. Κόβουμε τα καρότα σε μπατονέτες λεπτές. Περιχύνουμε με το λάδι και το χυμό λεμο-

νιού και ανακατεύουμε. Εάν θέλουμε μουστάρδα, χτυπάμε στο μπλέντερ ένα κουταλάκι μουστάρδα, λάδι,
χυμό λεμονιού και περιχύνουμε τη σαλάτα.

Σαλάτα με σπαράγγια και κοτόπουλο
Υλικά
1 στήθος κοτόπουλου βρασμένο
2 πατάτες βρασμένες
1 ματσάκι φρέσκα σπαράγγια βρασμένα
1/2 φλιτζανιού γιαούρτι με λίγο σαφράν (Κοζάνης)
1 κουταλάκι μουστάρδα
αλάτι - πιπέρι
Εκτέλεση
Ψιλοκόβουμε το κοτόπουλο, τις πατάτες και τα σπαράγγια (αφού τα έχουμε βράσει ξεχωριστά). Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το γιαούρτι χτυπημένο με
τη μουστάρδα και το σαφράν.
Διατηρείται στο ψυγείο.
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