ΤΡΙΜΗΝIAIΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2013
Τεύχος 46

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.
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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
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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 φίλοι και φίλες
XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Η χρονική περίοδος που διανύουμε συμπίπτει με μεγάλα
γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα το Έθνος μας. Από
τη μια γιορτάζουμε με αισθήματα χαράς και εθνικής αγαλλιάσεως την 93η επέτειο της ενσωμάτωσης της ιδιαίτερης
πατρίδας μας στον εθνικό κορμό και από την άλλη θυμόμαστε επετείους με δυσάρεστα συναισθήματα όπως τον
Απρίλιο του 1204, οπότε είχαμε την πρώτη άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους με επικεφαλής
τους Βενετούς, τον Μάιο του 1453 με την άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους και τον Απρίλιο
του 1941 με την κατάκτηση της χώρας μας από τα
Γερμανικά στρατεύματα.
Για όλα αυτά θα βρείτε ενδιαφέροντα αφιερώματα στις
σελίδες που ακολουθούν. Επίσης θα διαβάσετε για τις
γιορτές των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη,
ρεπορτάζ από την τριήμερη εκδρομή μας στις Σέρρες,
οχυρό Ρούπελ, λίμνη Κερκίνη, σπήλαιο Αλιστράτης με
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και φυσικά τις διάφορες
μόνιμες συνεργασίες, αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες
σελίδες που αγαπάτε ιδιαίτερα.
Στις 21 Απριλίου έλαβε χώρα η Τακτική Γενική μας Συνέλευση με απολογισμό, έγκριση προϋπολογισμού και
δράσης, καθώς και οι καθιερωμένες ανά διετία αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Δυστυχώς παρευρέθησαν
μόνο 65 άτομα, περίπου τα μισά από τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη μας.
Σε επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα
αφορώντα στη Γενική Συνέλευση, στο νέο Δ.Σ. καθώς και
στα πεπραγμένα του απελθόντος Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα 1/3/2012 έως 28/2/2013.
Επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι προγραμματίζουμε τριήμερη φθινοπωρινή εκδρομή στα Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο. Λεπτομέρειες
σε άλλη σελίδα του παρόντος τεύχους.
Δυστυχώς όμως είμαστε και στη δυσάρεστη θέση να
σας ανακοινώσουμε ότι άρχισε η προεργασία, προκειμένου
να διακοπεί η αποστολή του περιοδικού μας σε αποδέκτες
που δεν ενισχύουν οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον
Σύλλογο, έστω και με την καταβολή των 15 ευρώ ετησίως
για τα ταχυδρομικά έξοδα. Λυπούμεθα εξαιρετικά, αλλά
δεν γίνεται διαφορετικά διότι «δεῖ δή χρημάτων καί ἄνευ
τούτων οὐδέν ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων», έλεγε ο
ρήτορας Δημοσθένης και ισχύει και... σήμερα.
Κλείνοντας, σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς καλό
καλοκαίρι! Χαρούμενες διακοπές!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α
Άνοιξη και καλοκαίρι στη Θράκη
800 χρόνια μεγάλες επέτειοι

Ε

ίναι γνωστό ότι στην αρχαία Ελλάδα οι πολεμικές επιχειρήσεις άρχιζαν την άνοιξη του έτους και τελείωναν
το φθινόπωρο, για πρακτικούς λόγους (ευνοϊκές καιρικές
συνθήκες κ.ά).
Η περιοχή μας και γενικότερα η περιοχή της Θράκης
παρουσιάζεται στην ιστορία της να γίνεται χώρος που
διαδραματίζονται μεγάλα ιστορικά γεγονότα σε ανάλογη
περίοδο, κατά την περίοδο της άνοιξης και του θέρους δηλαδή. Πιθανόν, οι ίδιοι λόγοι να συνέβαλαν σε αυτήν την
εικόνα της ιστορίας της, πιθανόν και άλλοι που η γράφουσα
δεν τους γνωρίζει, γεγονός όμως είναι ότι κατά την περίοδο
που προαναφέραμε συνέβησαν σημαντικότατα γεγονότα
της νεότερης ιστορίας και έχουμε επομένως να γιορτάσουμε
σημαντικές επετείους ή να θυμηθούμε "αποφράδες ημέρες"
σ’ αυτό το τεύχος.
Θα αναφερθούμε διεξοδικότερα σε σχετικές σελίδες,
θα υπενθυμίσουμε μικρές μελέτες μας, που έχουμε ήδη
δημοσιεύσει σε παλαιότερα τεύχη ή στο βιβλίο μας και
τέλος θα επισημάνουμε τυχόν νέες διευκρινίσεις.
Α. Τον Απρίλιο του 1204 ξεκίνησε η αρχή του τέλους
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Ας μην ξεχνούμε ότι η
"Βασιλεύουσα", η "Νέα Ρώμη" ή η Πόλη του Κωνσταντίνου,
η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στην περιοχή μας, στη
Θράκη και ιδρύθηκε επάνω στο αρχαίο Βυζάντιο, που
αποτελεί το αδιαμφισβήτητο ανατολικό όριο της Θράκης,
ανά τους αιώνες.
Η πρώτη ιστορική άλωσή της έγινε από τους Δυτικούς
Σταυροφόρους τον Απρίλιο του 1204 (δες σελ. 20 αυτού
του τεύχους).

Γράφει η Aλεξάνδρα Μποτονάκη

900 χρόνια λοιπόν περίπου μετά τη μεταφορά της
πρωτεύουσας, από τη Ρώμη στην Ανατολή, από τον Μ.
Κωνσταντίνο, δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες κρατών
στον χώρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (όση είχε απομείνει): τα «λατινικά» κράτη και τα «Ελληνικά».
Στα «λατινικά» περιλαμβάνονται:
1. Η «Λατινική» αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως
(Θράκη, Β.Δ. παράλια της Μικρασιατικής παραλίας και
τα νησιά Χίος και Λέσβος)
2. Το δουκάτο της Αθήνας
3. Το πριγκιπάτο της Αχαΐας
Παράλληλα σχηματίστηκαν τα «Ελληνικά» με πρίγκιπες
Βυζαντινούς που κατέφυγαν σ’ αυτές τις περιοχές και οργάνωσαν ισχυρά κράτη:
α. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
β. Το δουκάτο της Ηπείρου
γ. Η αυτοκρατορία της Νικαίας. Από τη Νίκαια έγινε η
επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1261, ύστερα
από 57 χρόνια Φράγκικης κυραρχίας. Οι Βενετοί αποδείχθηκαν ανίκανοι να προστατέψουν τη μεγάλη κατάκτηση
των σταυροφόρων. Η δυναστεία των Παλαιολόγων, προερχόμενη από την τάξη των «δυνατών» επικράτησε στη
Νίκαια και στις 15 Αυγούστου 1261 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος
μπαίνει θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη και στέφεται ως αυτοκράτωρ των Ρωμαίων. Αναβιώνει η Βυζαντινή
αυτοκρατορία, σκιά του εαυτού της όμως και επιζεί 192
ακόμη χρόνια την υστεροβυζαντινή της περίοδο.

Β. Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους
Οθωμανούς Τούρκους
Τον Μάιο του 1453 «έπεσε» οριστικά
η Πόλη και στο εξής έγινε πρωτεύουσα
μιας άλλης αυτοκρατορίας με άλλο πολιτισμό και θρησκεία και άλλο προσανατολισμό, της αυτοκρατορίας των
Οθωμανών.
...Η άλλοτε μεγάλη αυτοκρατορία
είχε περιορισθεί, το 1450, λίγα χιλιόμετρα γύρω από την Κωνσταντινούπολη
και όλη η επικράτειά της μερικές θρακικές πόλεις. Η Πελοπόννησος και μερικά νησιά αποτελούσαν «άμεση κτήση». Ακόμη και ο Γαλατάς είχε παραχωρηθεί στους Γενουάτες...
...Ιανουάριος 1452. Ο Μωάμεθ κτίζει
φρούριο στην ευρωπαϊκή ακτή του
Βοσπόρου, το Ρούμελι Χισάρ. Ο Κωνσταντίνος τόλμησε και ρώτησε: Γιατί;
Tα λατινικά, τα ελληνικά κράτη μετά το 1204 και το κράτος των Σελτζούκων Τούρκων Ακούστε την απάντηση του Μωάμεθ,
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όπως την καταγράφει ο ιστορικός Αλώσεως, Δούκας:
« Ὁ νῦν ἠγεμών οὐκ ἔστι τῶν πρώην ὅμοιος. Ἅ οὐ

ἠδύναντο ἐκεῖνοι, οὗτος ἔχει τήν δύναμιν νά τά
ἐκτελέσει καί ὅσα ἐκεῖνοι οὐκ ἤθελον, οὔτε θέλει
καί βούλεται. Ὅστις τολμήσει νά ἔλθῃ ἀπό τοῦ νῦν
ἔνεκα τῆς ὑποθέσεως ταύτης, θέλει ἐκδαρεῖ ζωντανός»...
...Το Βυζάντιο έπεσε οριστικά, αλλά ο Ελληνισμός
δεν πέθανε. Αν η νεοελληνική ψυχή, ο νεοελληνικός
κόσμος δεν είχε σχηματισθεί ήδη, θα ήταν αδύνατον
να επιβιώσει κάτω από τη σκληρή τυραννία των
Τούρκων. Κατόρθωσε μάλιστα να περάσει αδιόρατα,
από τα δύσκολα χρόνια της δουλείας, στην πολιτική
Ο Αλέξανδρος Α’ αποβιβάζεται στο Δεδέαγατς - Νεάπολη,
χειραφέρηση. Η αρχαία κληρονομιά με τις βασικές
στις 15 Ιουλίου 1920, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο
αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ατομιΕμμανουήλ Αλτιναλμάζη.
κότητας, διοχετεύθηκαν κατά αξιοθαύμαστο τρόπο
στο βιβλίο «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης
και συντήρησαν το ανεξάρτητο πνεύμα του Νέου Ελληνικαι της γύρω περιοχής» σελ. 221-232.
σμού, κυρίως μέσα από την ποίηση...
Eπειδή όμως εφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από
το
εξαιρετικά σημαντικό αυτό γεγονός για την ιδιαίτερη
Γ. Τον Ιούνιο του 1913 ξεκίνησε και επίσημα ο Β’ Βαλπατρίδα
μας, θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στο επόμενο
κανικός πόλεμος. Αντίπαλοι οι πρώην σύμμαχοι του Α’
τεύχος.
Βαλκανικού πολέμου. Ο πόλεμος αυτός αναστάτωσε την
περιοχή μας.
Δ. Η μεγάλη επέτειος για την οποία πανηγυρίζουμε
Χωρίς επίσημη κήρυξη του πολέμου "τα Βουλγαρικά
κάθε χρόνο με τα «Ελευθέρια», είναι η οριστική απελευθέστρατεύματα προσβάλλουν τις ελληνικές και τις σερβικές
ρωση και η ενσωμάτωση της περιοχής μας στον Ελληνικό
προφυλακές" στις 16 Ιουνίου 1913.
κορμό, στις 14-15 Μαΐου 1920. (Δες περιοδικό μας και
Αξίζει να σημειωθεί ότι, δύο ημέρες πριν ανταποκριτές
«Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της
μεγάλων ευρωπαϊκών εφημερίδων καταγγέλλουν τις βουλγύρω περιοχής» σελ. 241-264, 273-278. Για τον φετινό
γαρικές βιαιότητες εις βάρος του Τουρκικού αλλά και του
εορτασμό θα διαβάσετε στις σελ. 30-31 αυτού του τεύΕλληνικού πληθυσμού, που βρισκόταν ήδη υπό την ανεπίχους.
σημη «κυριαρχία» του Βουλγαρικού στρατού, όπως π.χ. η
δική μας πόλη.
E. Η τέταρτη επέτειος είναι η αρχή της προέλασης του
Στις 17 Ιουνίου ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος συγκαλεί
Ελληνικού στρατού, επίσης το καλοκαίρι του 1920 μέχρι
υπουργικό συμβούλιο που αποφασίζει τη «διενέργεια
και τη Μήδεια, έξω από την Κωνσταντινούπολη, με επικεγενικής αντεπίθεσης» εναντίον των Βουλγάρων, ξεκινά
φαλής τον νεαρό βασιλιά Αλέξανδρο Α’ (δες «Πρόσωπα
επαφές με τις πρεσβείες των Μ. Δυνάμεων και ο βασιλιάς
και μορφές της Αλεξανδρούπολης» σελ. 118).
Κωνσταντίνος αναχωρεί για Θεσσαλονίκη. Ο Ελληικός
Στ. Ξεχωριστή επέτειος, που δεν μπορεί να καθορισθεί
στρατός μέχρι την 1η Ιουλίου είχε καταλάβει σημαντικά
απολύτως
με συγκεκριμένη ημερομηνία, είναι η μετονομασία
σημεία από τη Γευγελή μέχρι τη Δράμα - Δοξάτο.
της νέας πόλης, της Νεάπολης, της πόλης με το, μέχρι το
1920, τουρκικό όνομα Δεδέαγατς, σε Αλεξανδρούπολη,
προς τιμήν του νεαρού βασιλιά Αλέξανδρου, που πέρασε
από την πόλη μας, όπως προαναφέραμε (δες «Πρόσωπα
και μορφές της Αλεξανδρούπολης» σελ. 120).

Ηεφημερίδα ΣΚΡΙΠ (16 Ιουνίου 1913) αναγγέλλει
την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων
Ο Ιούνιος για τους κατοίκους των περιοχών, όπως της
ιδιαίτερης πατρίδας μας, ήταν γεμάτος αγωνία και ελπίδα.
Η συμπεριφορά των Βουλγάρων εξακολουθεί να είναι η
ίδια, όπως την καταγράψαμε στο προηγούμενο τεύχος,
σύμφωνα με εκκλησιαστικές εκθέσεις και αναφορές.
Στις 12 Ιουλίου 1913 έγινε η πρώτη απελευθέρωση της
πόλης μας. Έχουμε αναφερθεί στο τεύχος 45 και φυσικά

Ζ. Στις 8 Απριλίου 1941 ξεκίνησε η μοιραία για την περιοχή μας Γερμανο-Βουλγαρική κατοχή, η οποία έγινε μόνο
Βουλγαρική για την πόλη μας, κατά τον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο (δες σελ. 6-7 αυτού του τεύχος και «Σελίδες από
την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής»
σελ. 305-334).
Όλα αυτά τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα, που σημειώνονται για την περιοχή μας, συνέβησαν άνοιξη και καλοκαίρι των αντίστοιχων ετών.
Tην φετινή άνοιξη λοιπόν γιορτάζουμε πανηγυρικές
στιγμές και θυμόμαστε εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα,
για μια ακόμη φορά.
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Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α
Απρίλιος 1941. Οι Γερμανοί εισβάλλουν στην πόλη μας.
Γράφει ο Δημήτρης Τσεσμελής
Στο περιοδικό μας δημοσιεύουμε πληροφορίες, σχετικά με την πρόσφατη ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας
μας, που δεν προέρχονται από επίσημη βιβλιογραφία. Συμπολίτες μας που, είτε έζησαν τα γεγονότα είτε τα
καταγράφουν στηριζόμενοι σε προφορικές περιγραφές, συντάσσουν τα σχετικά κείμενα και μας τα αποστέλλουν, με δική τους ευθύνη. Εμείς τα δημοσιεύουμε, έστω και αν είναι διαφορετικές περιγραφές του ίδιου
γεγονότος. Ο μέλλων ιστορικός θα τα ελέγξει και θα τα κρίνει.
Ο φίλος συμπολίτης Δημήτρης Τσεσμελής συμπληρώνει ή “διορθώνει’’ κατά τη δική του “γνώση’’ των
ίδιων γεγονότων (τα έζησε ο ίδιος), στα οποία αναφέρθηκε στο τεύχος 44 ο συμπολίτης Θόδωρος Ορδουμποζάνης, σελ. 7. Αξίζει να τα συγκρίνετε, αφού λάβετε υπόψη και άλλα παρόμοια κείμενα που κατά καιρούς
δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό μας και βεβαίως στο βιβλίο μας, σελ. 310-316
Όσα κείμενα στηρίζονται σε βιβλιογραφία, μπορείτε να καταφύγετε σ’ αυτή. Όσα όμως είναι προσωπικές
μνήμες, η Σ.Ε. δεν έχει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που μεταφέρονται.

Δ

ιαβάζω όσα γράφονται για την ιστορία της Αλεξανδρούπολης. Τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα δεν είμαι σε
θέση να τα κρίνω.
Έζησα στην Αλεξανδρούπολη, όπου γεννήθηκα, από το
1932 μέχρι το 1946. Στο παραπάνω διάστημα έγιναν πολλά
γεγονότα. Ο Ελληνοϊταλικός και Ελληνογερμανικός πόλεμος,
Βουλγαρική κατοχή 1941-1944, η απελευθέρωση και στη συνέχεια ο εμφύλιος σπαραγμός.
Στην αποθήκη της μνήμης μου είναι ανεξίτηλα γραμμένα
τα πάντα όπως τα έζησα. Ανά πάσα στιγμή βάζω το στικάκι
στο κεφάλι μου και όλα βγαίνουν μπροστά μου φως φανάρι,
ώστε να μπορώ να κρίνω ό,τι διαβάζω για αυτή την ιστορική
περίοδο.
Έβαλα λοιπόν το στικάκι της μνήμης μου και ακούστε τι
μου είπε: Με την έναρξη του πολέμου το 1940, το Ελληνικό
κράτος, φοβούμενο Γερμανική εισβολή από τη Β. Ελλάδα,
έστειλε το «Έσπερος» να περιμένει στην Αλεξανδρούπολη με
σκοπό, σε περίπτωση εισβολής από Βορρά, να πάρει τις Αρχές. Φυσικά οι κάτοικοι της πόλης δεν είχαν τέτοιο δικαίωμα
επιβίβασης στο πλοίο διαφυγής και ουδεμία ενέργεια έγινε
για την πλειοψηφία των φτωχών κατοίκων της πόλης. Το
πλοίο «Έσπερος» το είχε επιτάξει το Πολεμικό Ναυτικό. Είχε
μικτό πλήρωμα Ελλήνων ναυτικών και ναυτών πυροβολητών
του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλοίο είχαν εγκαταστήσει δύο
αντιαεροπορικά πυροβόλα στην πλώρη και στην πρύμνη του.
Ξημερώματα Κυριακής 6 Απριλίου 1941. Αποβραδίς
είχαμε κοιμηθεί περήφανοι για τις νίκες του στρατού μας
στο Αλβανικό μέτωπο. Οι γονείς μου, που είχαν ζήσει την
προηγούμενη πολεμική περίοδο των Βαλκανικών πολέμων,
ήταν ανήσυχοι για νέα εισβολή των Βουλγάρων.
Κυριακή πρωί οι σειρήνες μάς ξύπνησαν. Ο καιρός ανοιξιάτικος με τον ουρανό καταγάλανο. Θυμάμαι τον καθαρό
ουρανό γιατί σε κάθε συναγερμό βλέπαμε με τρόμο μήπως
έρχονται εχθρικά αεροπλάνα. Εμείς δεν είχαμε καταφύγιο, γι’
αυτό τρέξαμε στην αυλή του Μπάτσα, όπου είχαν σκάψει
το δικό τους.
Χωμένοι στη γη και τρομοκρατημένοι περιμέναμε να
μάθουμε γιατί έγινε συναγερμός. Περιμέναμε να λήξει για να
μάθουμε τα νέα. Οι ώρες περνούσαν. Μια περίεργη ανησυχία
επικρατούσε στην πόλη. Σιγά σιγά βγαίναμε από τα καταφύγια.
Ξαφνικά ακούστηκε βόμβος αεροπλάνου από τη μεριά της

θάλασσας. Με τρόμο είδαμε ένα γερμανικό αεροπλάνο να έρχεται προς το λιμάνι.
Στον καθαρό ουρανό φάνηκαν οι εκρήξεις των αντιαεροπορικών βλημάτων από τα πυροβόλα του «Έσπερος» και
του λόφου της Μαΐστρου και αμέσως μετά ο θόρυβος των
πυροβόλων.
Καθώς το αεροπλάνο ήταν ψηλά, τα βλήματα έσκαζαν
χαμηλότερα. Το αεροπλάνο ήταν αναγνωριστικό. Έκανε μερικούς ελιγμούς και τράπησε σε φυγή προς τη Μάκρη και
δεν επανήλθε.
Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Έτρεχαν πανικόβλητοι,
σαν να τους κυνηγούσαν. Ακούστηκε: Έφυγαν όλοι. Μας
άφησαν ολομόναχους. Δεν υπάρχει καμία Αρχή. Έφυγαν όλοι
με το «Έσπερος».
Τρέξαμε στην παραλία. Το «Έσπερος» το είδαμε να ταξιδεύει
προς τη Σαμοθράκη. Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού
σκέπαζε το πλοίο. Είπαν πως έπιασε φωτιά. Μετά μάθαμε
πως ο μαύρος καπνός ήταν προπέτασμα για να μην το
βλέπουν τα αεροπλάνα.
Στο λιμάνι δεν υπήρχε κανένα πλεούμενο. Είχαν φύγει
όλα. Η προκυμαία ήταν γεμάτη μπαγάζια. Όσοι έφυγαν με
καΐκια δεν ήταν δυνατόν να πάρουν τα μπαγάζια τους.
Όλα τα Δημόσια κτήρια, Στρατού, Αστυνομίας και λοιπών
Αρχών ήταν ορθάνοιχτα. Στο λιμάνι η θάλασσα γέμισε όπλα
που τα πέταξαν οι στρατιώτες και οι αποθήκες του Στρατού
με ορθάνοιχτες τις πόρτες τους.
Αυτό το θέαμα ήταν η αρχή του πολέμου. Λήξη συναγερμού
δεν ακούστηκε. Γιατί άραγε; Τα ραδιόφωνα στα καφενεία
του κέντρου έλεγαν τα νέα της επίθεσης των Γερμανών. Η
καμπάνα του Αγίου Νικολάου κτυπούσε πένθιμα και στη
θέση της γαλανόλευκης σημαίας κυμάτιζε η λευκή.
Όλα αυτά έγιναν μέχρι το μεσημέρι. Αρκετοί προσπαθούσαν
να φύγουν. Όμως προς τα πού και με τι μέσον; Στο μεταξύ
άρχισε το πλιάτσικο. Τώρα η αναρχία ήταν η εξουσία. Εμείς,
μια μεγάλη οικογένεια, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ο πατέρας
μας έλεγε: Εγώ δεν φεύγω δίχως το μαγαζί μου (ήταν
κουρέας). Η μητέρα μας έλεγε: Εσείς φύγετε, εγώ θα μείνω
να περιμένω τον Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ο μεγάλος μας
αδελφός που υπηρετούσε στον στρατό, κάπου στη Σταυρούπολη. Έτσι μείναμε στην έρημη πόλη με την πίκρα της
εγκατάλειψης περιμένοντας την εξέλιξη των γεγονότων.
Την Κυριακή το βράδυ ακούγαμε τις βροντές των κανονιών
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μακριά προς την Κομοτηνή. Από εκεί μπήκαν οι Γερμανοί στο
Ελληνικό έδαφος της Θράκης. Τα γερμανικά στρατεύματα
μπήκαν στην Αλεξανδρούπολη την Τρίτη 8 Απριλίου τη
νύχτα, όταν ο ουρανός έκλαιγε ρίχνοντας τα δάκρυά του
βροχή όλη τη νύχτα.
Την Τετάρτη 9 Απριλίου τα παιδιά ψάχναμε να δούμε
τους Γερμανούς. Είχαν στρατοπεδεύσει στην Ακαδημία και σ’
όλα τα παράθυρα είχαν κρεμάσει τα ρούχα τους για να στεγνώσουν. Στο Γυμναστήριο ο στρατός είχε μαζέψει όλα τα
ζώα που είχαν επιτάξει. Τα ζώα πεινούσαν και διψούσαν.
Κάποιοι άνοιξαν τις πόρτες και ξεχύθηκαν έξω να φάνε και
φυσικά χάθηκαν μέσα στον όχλο.
Έτσι έγιναν όλα.
Στις 21 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί παραχώρησαν τη
διοίκηση της Θράκης στους Βουλγάρους, εκτός από τη ζώνη

του Έβρου από τον Απαλό μέχρι τα Δίκαια και όχι από τις
Φέρες μέχρι το Διδυμότειχο, όπως λανθασμένα ααναφέρεται!
Μετά την απελευθέρωση έγινε η Λαϊκή Αυτοδιοίκηση.
Να μου επιτρέψετε να κάνω δύο διορθώσεις σε πληροφορίες
που ακούσθηκαν ή δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό:
1. Στο 44ο τεύχος ο Θόδωρος Ορδουμποζάνης λανθασμένα
πληροφορεί την ιδιότητα του Χαρίλαου Βολονάση. Ο Χαρίλαος
Βολονάσης δεν ήταν δάσκαλος· ήταν σχεδόν ανεπάγγελτος
και στη Λαϊκή Αυτοδιοίκηση έγινε πρόεδρος του Λαϊκού Δικαστηρίου διότι ήταν πανέξυπνος.
2. Στην παρουσίαση του βιβλίου για την ιστορία της
πόλης μας δείξατε ένα βίντεο σχετικό και ένας πατριώτης
ακούσθηκε να λέει πως η Αλεξανδρούπολη βομβαρδίστηκε!
Δεν αντέδρασα, διότι θεώρησα την περίπτωση ασήμαντη.

Μοναχικό μνημόσυνο

Γράφει ο Δημήτρης Παπαράλλης

Ο Δημήτρης Παπαράλλης, ο γνωστός συμπολίτης, φιλόλογος και ποιητής, έστειλε στο περιοδικό μας ένα
ανέκδοτο πεζό κείμενο, το οποίο δημοσιεύουμε αντί άλλης αναφοράς στο φετινό Πάσχα, την ανοιξιάτικη
γιορτή του μαρτυρίου και της Ανάστασης.
Πρωινό Κυριακής. Η λειτουργία στην εκκλησία του χωριού
μου, την «Κοίμηση της Θεοτόκου», ανέβαινε αργά προς την
κορύφωση του δράματος, κι εγώ, όπως τις περισσότερες
φορές, βρισκόμουν μακριά, στην τύρβη των ανθρώπων, σε
σκέψεις και εικόνες άσχετες, αμέτοχος και μόνος. Σε λίγο
θα τελείωνε, κι η μέρα θα ξαναγύριζε στα ίδια και τα ίδια.
Στα δεξιά της Ωραίας Πύλης, κάτω απ’ την εικόνα του
Χριστού, εκεί στο σκαλοπάτι που ανεβαίνεις για να προσκυνήσεις, ένα μικρό πιάτο κόλλυβα απιθωμένο, λιτό, φτωχικό,
και το κερί να καίει σιωπηλό. Μπροστά σου, σε μισό μέτρο,
ένας άνδρας με ώμους κυρτούς, σκυμμένο κεφάλι, είχε στυλωμένη τη ματιά του πάνω στο πιάτο, σαν να ’θελε να το
τρυπήσει, να το διαπεράσει, να σπάσει το μάρμαρο, να βυθιστεί στη γη. Ανεπαίσθητες συσπάσεις των ώμων του, τρέμουλο στο λαρύγγι, που και που κινήσεις των χεριών προς
το πρόσωπό του, μάλλον δήλωναν υπόκωφο βαρύ, βαθύ
κλάμα. Κανένας κοντά του, μόνος αυτός σε μιαν απόλυτη
ταύτιση προς όποιον απευθυνόταν την ώρα αυτή η σιωπηλή
νεκρώσιμη τελετουργία. Και είχε μια τέτοια θλίψη, τέτοια
θλίψη...

«Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς
αἰωνίου ἐν τῇ σῇ κοινωνίᾳ κεκοιμημένης δούλης Ἐλπίδος,
καί συγχώρησον αὐτῇ πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καί
ἀκούσιον».
Είπα να κάνω ένα βήμα προς το μέρος του, να πλησιάσω,
να σταθώ δίπλα του, να του ψιθυρίσω: Είμαι εγώ κοντά σου,
άγνωστος μπορεί, όμως γνωστός της πίκρας και της ερημιάς
σου. Ξέρω από μοναξιά. Τη σπούδασα καλά· σε νύχτες χειμωνιάτικης βροχής, να με τρυπάει στο πρόσωπο, να ποτίζει
τα ρούχα μου· σε ξημερώματα αγρύπνιας και συλλογής,
χωρίς ένα άλλο σώμα πλάι μου, χωρίς άλλους ήχους· σε
δρόμους εφηβικούς, να μετρώ τις πέτρες του πλακόστρωτου, να μην ακούω βήματα συντροφικά, ώρες πολλές,

ώσπου έπεφτε το βράδυ· την ένιωσα σε γράμματα αναπάντητα, σε φωτογραφίες που τις κοιτάζω, τις ξανακοιτάζω,
γιατί είναι πια φευγάτα μακριά τα αγαπημένα πρόσωπα που
εικονίζουν, μ’ εκείνη τη φυγή που κόβει κάθε ελπίδα επιστροφής.

«Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἀγαθός τῆς δούλης σου καί ὅσα
ἐν βίῳ ἥμαρτε συγχώρησον».
Είπα να κάνω ένα βήμα... Ο πόνος δεν αντέχεται. Έτσι
μου ’μαθαν στο σχολειό, έτσι δίδαξα όταν αξιώθηκα να πατήσω στην έδρα. Δεν είναι πράγμα εύκολο η πίκρα αυτής
της ώρας που καίει βουβά, και μια ψυχή, όσο κι αν έχει
ασκηθεί, όσο κι αν τη θαυμάζω γιατί μεστώνει, γιγαντώνεται
με τίμημα βαρύ, δεν παύει να είναι μια ψυχή. Έχω την πρόθεση να μοιραστώ μαζί σου αυτήν την περιπέτεια, ίσως και
έτσι η λύπη λιγοστέψει.
«Κύριε, ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τῆς κεκοιμημένης δούλης
σου ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως...».
Είπα να πάω... μα δεν πήγα. Ποιος ήμουν εγώ ο βέβηλος
για να ταράξω τη βαθιά σιωπή του, να μπω απρόσκλητος
στις αναμνήσεις και στη ζωή του;
Μονάχα αναρωτήθηκα: Μάνα, αδελφή ή γυναίκα του η
Ελπίδα; κι αφέθηκα πάλι να... ταξιδεύω μακριά, στην τύρβη
των ανθρώπων, σε σκέψεις και εικόνες άσχετες, αμέτοχος
και μόνος.
«Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε
αδελφή ἡμῶν».
Η λειτουργία τελείωσε. Ο άνδρας πήρε τα κόλλυβα κι
έφυγε. Δε μοίρασε σε κανένα· ούτε και κανείς πήγε να πάρει
για συχώριο. Τα φύλαξε, ίσως για τα πετεινά του ουρανού,
τους μοναδικούς, πιστεύω, συντρόφους της ψυχής της κεκοιμημένης Ελπίδας.
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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

γ. Το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο
Δεξιά του δρόμου απλωνόταν χέρσα η μεγάλη έκταση
που περικλείεται από την οδό 28ης Οκτωβρίου, το ρέμα
της Καλλιθέας, ακάλυπτο τότε, και τον δρόμο της Μάκρης. Μοναδικό κτίσμα σε όλον αυτόν τον χώρο το
Πρώτο Δημοτικό Σχολείο.
Ήταν και είναι ένα όμορφο κτήριο με νεοκλασικές
απαιτήσεις, χωρίς ωστόσο να είναι φορτωμένο με εξεζητημένα αρχιτεκτονικά στολίδια. Όμορφο διώροφο,
με άνετες αίθουσες και ευρύχωρους διαδρόμους.
Μετά τα κτηριακά κοσμήματα της πόλης στα εκπαιδευτικά πράγματα, μετά τη Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία και μετά τη
Λεονταρίδειο Σχολή
Αρρένων, το Πρώτο
Δημοτικό Σχολείο

κατέχει μία εξέχουσα θέση.
Από την 28ης Οκτωβρίου, τον δρόμο που περνούσε
από μπροστά του, το χώριζε ένα καλαίσθητο περιτοίχισμα. Πίσω του όλη η μεγάλη έκταση που αναφέραμε
θα μπορούσε να θεωρηθεί αυλή του, η οποία, ανάλογα
με την εποχή, στολιζόταν άλλοτε με χαμομήλια, άλλοτε
με παπαρούνες και άλλοτε με μολόχες και γαϊδουράγκαθα, που με τα εντυπωσιακά τους αγκιναρολούλουδα
μάζευαν τις ζήνες, τους χρυσοκάνθαρους και τρέχαμε
παιδιά εμείς σαν αρχαίοι Αιγύπτιοι και τους μαζεύαμε
για να τους δέσουμε με μια κλωστή και να γίνουν το
εποχιακό παιχνίδι μας.
Μέσα σε αυτόν τον καταπληκτικό ανθώνα με τα
αγριολούλουδα φάνταζε όμορφα στητό και καμαρωτό
το Πρώτο Δημοτικό Σχολείο, με τα μεγάλα παράθυρά
του και που τούτη τη στιγμή μου φέρνει στο νου το
παιδικό τραγούδι:

Το Α’ Δημοτικό Σχολείο. Εντυπωσιακό καμαρωτό και όμορφο όπως ήταν πάντοτε.
Στη λεπτομέρεια το αέτωμα, το τριγωνικό επιστέγασμα στον εξώστη του ορόφου της πίσω πλευράς.
Εντυπωσιακό και ωραίο.
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Μες στην πρασινάδα, μες στην
ομορφιά
το καλό σχολείο μας μοιάζει ζωγραφιά.
Διάπλατα στον ήλιο παραθύρια
να,
σαν κοιτάς, το μάτι φτάνει ως τα
βουνά...
Ως τα βουνά και όχι μόνο· ίσαμε
τη Σαμοθράκη.
Όταν ήταν τα δύσκολα χρόνια
του εμφυλίου, η περιοχή άλλαξε
όψη. Ένα πλήθος ξεριζωμένοι άνθρωποι άφησαν τα χωριά τους,
το βιος τους, το σπιτικό τους,
φόρτωσαν ό,τι μπορούσε να φορτωθεί σε ένα βοδόκαρο και ροβόAπό την ανέγερση κατοικιών στη βόρεια πλευρά της πόλης, τα λεγόμενα
λησαν πρόσφυγες για την Αλεξαν«τσιμεντένια», αφού για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο
δρούπολη.
για την ανέγερση κατοικιών. Β’ μισό δεκ. ’20.
Τριάντα, τριανταπέντε χρόνια
(Θ. Ορδουμποζάνη “Προκτήτωρ Πόλις’’)
πριν οι ίδιοι άνθρωποι, με τον ίδιο
τρόπο, με ένα βοδόκαρο, με τον
θηκε, κτίστηκε η εκκλησία της Αγίας Κυριακής και από
τρόμο στη ματιά και την ψυχή στο στόμα άφησαν τον
το όνομά της λέγεται έτσι όλη η συνοικία που οικοδομήτόπο τους στην αντίπερα όχθη του Έβρου, πέρασαν
θηκε εκεί.
απ’ τις ρηχάδες του ποταμού και ήρθαν στην από εδώ
μεριά του.
***
Σαν να ήταν πατριαρχική σύνοδος. Εδώ που τα λέμε
Διαχρονικά βασανισμένοι άνθρωποι. Ήρθαν και έστηδεν είναι και μικρό πράγμα να βρεθούν τρεις πατριάρχες
σαν τη ζωή τους στην Αλεξανδρούπολη, στην απλάδα
στην ίδια γειτονιά. Τρία ονόματα μεγάλων πατριαρχών,
του χώρου, πίσω από το Πρώτο Σχολείο. Με ό,τι υλικό
τρεις δρόμοι με πατριαρχικό όνομα. Η οδός Πατριάρχου
βρήκαν, με σάζια, με καλάμια, με κερπίτσια (λασπότουΦωτίου, η οδός Πατριάρχου Γρηγορίου και η οδός Παβλα) προσπάθησαν να προφυλαχτούν από τα αφιλότριάρχου Κυρίλλου. Και οι τρεις είναι προσφυγικοί δρόξενα ξεσπάσματα του καιρού. Η ασχήμια και η δυστυχία
μοι, στα Μνηματάκια ή αν θέλετε στα Τσιμεντένια της
απλωμένη σε όλο το χώρο. Και ανάμεσα στις καλύβες
Αλεξανδρούπολης. Είναι η μεγάλη προσφυγική γειτονιά
και τα παραπήγματα που έστησε η δυστυχία του καπου πιάνει από την Ιωακείμ Καβύρη μέχρι την 28ης
θενός, φάνταζαν με περισσή ασχήμια δύο τεράστια λαμαρινένια τολ, που έστησε γι’
αυτούς το κράτος. Τι να πεις
όμως! Σε εκείνους τους δύσκολους καιρούς, τόσα μόνο μπορούσε κι εκείνο να κάνει.
Τέλος, όταν το κακό πέρασε
και γύρισαν οι «εμφυλιόπληκτοι»
(δεν θέλω να χρησιμοποιήσω
εκείνες τις δύσκολες λέξεις, που
χρησιμοποιούσαμε τότε γι’ αυτούς) στα σπίτια τους, τότε το
κράτος έκτισε εκεί μία συστάδα
από όμορφες εργατικές πολυκατοικίες, σαν να ήθελε να μας
πει: «Όταν μπορώ κάνω και
ομορφότερα κτίσματα από λα- H προσφυγιά του εμφυλίου διάσπαρτη σε όλη την πόλη. Στη φωτογραφία μερικά
πρόχειρα κτίσματα, στα ριζά του Μύλου του Πρωτόπαπα, φιλοξένησαν
μαρινένια τολ».
προσφυγικές οικογένειες.
Αργότερα ο χώρος ρυμοτομή-
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λυπολιτισμικό χωνευτήρι. Με την ιδιότητά της αυτή
πήρε όλο το προσφυγικό υλικό που της έφεραν και
έκανε ένα κράμα από το οποίο δημιουργήθηκε ο θαυμάσιος τύπος του Αλεξανδρουπολίτη.
Στα Μνηματάκια, ή στα Τσιμεντένια αν θέλετε, ήρθαν
άνθρωποι από περιοχές με ζωηρό ή με εκρηκτικό ταμπεραμέντο και όσο να ταιριάξουν τα χνώτα του ενός
με τα χνώτα του διπλανού του –έπαιξε το ρόλο της και
η στενωσιά–, οι καυγάδες και οι ακραίες φραστικές αντεγκλήσεις ήταν συχνές. Μια ματιά, μια κουβέντα, ένα
υπονοούμενο ήταν αρκετό να ανάψουν τα αίματα και
να ακουστούν τα ανομολόγητα.
Μετά τα ξεφωνητά τους, οι ίδιες οι γειτόνισσες που
πριν από λίγο είχαν μαλλιοτραβηχτεί, τώρα κάθονταν
στο ίδιο σκαλί για να απολαύσουν το τούρκικο τραγούδι
που μετέδιδε το ραδιόφωνο τής απέναντι, από τον ραδιοφωνικό "σταθμό της
Κομοτηνής" ή να φτιαχτούν, φιλιωμένες
πια, με τη φωνή της Μαριάννας Χατζοπούλου που τραγουδούσε το «κάνε κότσο
τα μαλλιά σου, να φανεί η αρχοντιά σου».
Νέος τότε κι εγώ πίστευα ότι η αρχοντιά είναι μια ιδιότητα που εύκολα
αποκτιέται. Εκτός από τη Χατζοπούλου
είχα και τη μητέρα μου που, στην άρνησή
μου να λουστώ μέσα σε μία σκάφη, μου
έλεγε ότι «η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά».
Με τα τέτοια, με τα αλλιώτικα η ζωή
στα Μνηματάκια είχε μια φυσιολογική
ροή που έγινε καθημερινότητα, ώσπου
Oι λεγόμενες εργατικές κατοικίες. Ορισμένες δόθηκαν στους δικαιούχους ήρθε και τάραξε τα νερά ένα ασήμαντο
κατά τα άλλα γεγονός.
για οικόπεδα που δέσμευσε το Δημόσιο. Όμορφες εξωτερικά,
Έφεραν και ακούμπησαν, εν έτει 1946στενόχωρες στο εσωτερικό τους.
47, εκεί στη συμβολή των οδών Πατριάρχου Φωτίου και Ιωακείμ Καβύρη ένα μεγάλο κιβώτιο
δεν μαρτυρεί το ίδιο πράγμα; η προσφυγιά δεν ήταν το
ίσαμε ένα σημερινό μεγάλο κοντέινερ. Είναι δώρο, είπαν,
αποτέλεσμα του ίδιου πολέμου;
από τον Καναδά. Η περιέργεια των γύρω κατοίκων στο
H άλλη ονομασία Τσιμεντένια προέκυψε από το υλικό
αποκορύφωμά της. Τι δώρο ήταν αυτό που ήθελε ένα
που χρησιμοποιήθηκε στην ανέγερση των προσφυγικών
τόσο μεγάλο κουτί για να χωρέσει; Ήρθαν ειδικοί, άνοικατοικιών, γιατί πολλές από αυτές χτίστηκαν με τσιξαν κάτι χαρτιά, έχτισαν κάτι θεμέλια και επί τέλους
μεντόλιθους. Ανάδοχος ανέγερσής τους ήταν ο «Εποικιάνοιξαν το κουτί. Και σιγά-σιγά μετέφεραν το περιεχόσμός», μία υπηρεσία που ανέλαβε το τιτάνιο έργο της
μενό του και το τοποθέτησαν επάνω στα θεμέλια και
στέγασης των προσφύγων.
στο τέλος προέκυψε ένα αλουμινιένιο σπίτι.
Οι κατοικίες που χτίστηκαν είχαν μία ομοιομορφία η
Εκεί στεγάστηκε μια υπηρεσία για τα παιδιά.
κάθε μία με τη διπλανή της, αλλά διέφεραν από γειτονιά
Π.Ι.Κ.Π.Α. την είπαν. Κάποιος εξήγησε τί εσήμαιναν τα
σε γειτονιά. Όλες όμως είχαν το κοινό γνώρισμα της
αρχικά Π.Ι.Κ.Π.Α.: Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόστενωσιάς και οι άνθρωποι στριμώχτηκαν μέσα σ’ αυτές
νοίας και Αντιλήψεως. Το εξήγησε, αλλά ο κόσμος δεν
σαν σαρδέλες σε κονσερβοκούτι.
κατάλαβε ούτε την εξήγηση.
Η προέλευση των προσφύγων ήταν από όλες τις χαΩραία η γειτονιά μου στα Μνηματάκια. Πιο εκεί ήταν
μένες πατρίδες των Ελλήνων και ο καθένας έφερε μαζί
το ρέμα της Καλλιθέας. Ο ενδιάμεσος χώρος, χέρσα
του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του
αλάνα. Μοναδικό στολίδι το κομψό εκκλησάκι των Αγίων
τόπου του.
Αναργύρων.
Η Αλεξανδρούπολη από πάντοτέ της ήταν ένα ποΟκτωβρίου, εκεί στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο.
Η διπλή ονομασία της γειτονιάς προέκυψε από τα
νεκροταφεία που υπήρχαν εκεί, ελληνικά, μουσουλμανικά, εβραϊκά και δεν ξέρω τί άλλο, που καταργήθηκαν
και μεταφέρθηκαν στη σημερινή θέση των νεκροταφείων. Και στη θέση τους χτίστηκε ο προσφυγικός συνοικισμός Μνηματάκια.
Και σήμερα ακόμα, όταν ο εκσκαφέας ανοίγει τα θεμέλια για να στηθεί στη θέση του παλιού προσφυγικού
σπιτιού η σύγχρονη πολυκατοικία, ανακαλύπτονται
οστά και τάφοι.
Το μόνο νεκροταφείο που παρέμεινε στην περιοχή
είναι το βρετανικό στρατιωτικό νεκροταφείο, για να
μαρτυρεί το κακό που κάνει στους ανθρώπους ο πόλεμος. Αλλά και ο παρακείμενος προσφυγικός οικισμός
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O Απόστολος Ιωαννίδης συμπληρώνει...

ε αφορμή τη δεύτερη ενότητα του φίλου Ζαφείρη «Οι Παρυφές της πόλης» και των αναφερομένων στη σελίδα 38 του
45ου τεύχους “Πιο εκεί από το αγρόκτημα ήταν τα πευκάκια ... για ένα φιλί, ας πούμε» θα ήθελα να συμπληρώσω και
να θυμηθούμε για τα πευκάκια και τα εξής:
α. Η περιοχή τους, πίσω από το γήπεδο (πρώην Motel Egnatia) ήταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ναρκοθετημένη και αρκετά ατυχήματα συνέβησαν σε τολμηρούς, αδιάφορους και κυνηγούς.
β. Μετά την απομάκρυνση των ναρκών (1950), ο χώρος τους από το γήπεδο μέχρι το ρέμα του Βατικιώτη αποτελούσε τον
ιδανικότερο χώρο για ολοήμερα σκασιαρχεία αρρένων κυρίως μαθητών του Γυμνασίου.
γ. Θα θυμίσω στους αποφοίτους του 1954, όταν στις αρχές του Μάη επιστρέψαμε στο Γυμνάσιο μετά τις διακοπές του Πάσχα, εδόθη στους άρρενες η εντολή να κουρευθούμε όλοι «εν χρω» για την παρέλαση της 14ης Μαΐου. Το κούρεμα ήταν
της μόδας μαζί με το πηλίκιο, το κατηχητικό, την ποδιά και τη φουφούλα. Δεκαοχτάρηδες και βάλε οι περισσότεροι, πώς
θα τελειώναμε το Γυμνάσιο και θα πετούσαμε το πηλίκιο, κουρεμένοι;
Χωρίς τη χωριστρούλα μας;
Η Η’ Αρρένων έκανε τότε την επανάστασή της. Την επομένη, αντί του
Γυμνασίου, πήγαμε όλοι, μα όλοι, στα πευκάκια. Ο απουσιολόγος της
τάξης πήρε απουσίες εκεί! Δεν έλειπε κανένας...!
Για δύο ημέρες τα πευκάκια ήταν το σχολείο μας. Άλλοι καλαμπούριζαν,
άλλοι τραγουδούσαν αγναντεύοντας τη θάλασσα και τη Σαμοθράκη, οι
αθλητές πήγαιναν για προπόνηση στο γήπεδο και οι αδύνατοι έκαναν
φροντιστήριο Άλγεβρα με τον Χαψιάδη, Γεωμετρία με τον Παπαδήμο και
Φυσική με τον γράφοντα.
Στη φωτογραφία τρεις απόφοιτοι του 1954 στα πευκάκια με τα πηλίκια
πεταμένα και καλοχτενισμένες τις κεφαλές τους. Ανεπανάληπτε και αείμνηστε Γυμνασιάρχα μου, πώς ήταν δυνατόν να μας ξαποστείλεις «εν
χρω» κουρεμένους!...
Η επανάσταση πέτυχε γιατί το μεσημέρι της δεύτερης ημέρας κατέφθασε στα πευκάκια, ποιος άλλος, «ο Ηλίας», ο γνωστός και αγαπητός σε όλους επιστάτης κ. Ηλίας με μήνυμα να επιστρέψουμε σχολείο και η Η’ δε θα κουρευθεί εν χρω,
αλλά θα κουρευθεί με ψαλίδι για την παρέλαση της 14ης Μαΐου.
Νίκη, θρίαμβος του ολικού σκασιαρχείου στα πευκάκια, αφού επιστρέψαμε, και πολλές τρίχες και οι χωριστρούλες παρέμειναν στην κεφαλή μας... Και τα πευκάκια; Τα πευκάκια τ’ αφήσαμε ήσυχα τις πρωινές ώρες ν’ ακούνε τη θάλασσα και τα
πουλιά, γιατί τις νυχτερινές ώρες η ζωή συνεχιζόταν στους ρυθμούς που περιγράφει ο Ζαφείρης και ίσως να συνεχίζεται.

Eις μνήμην του ξεχωριστού συμπολίτη μας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ

Mε μεγάλη μας θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση ότι την Τρίτη 28
Μαΐου 2013 “έφυγε’’ από κοντά μας
ο πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρουπόλεως Νίκος Κουκουράβας που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της πόλης
μας, μετά από ατύχημα που είχε μέσα
στο σπίτι του.
Ο εκλιπών είχε διατελέσει Δήμαρχος της ιδιαίτερης πατρίδας μας την
τετραετία 1991-1994 με ιδαίτερα σημαντικό έργο και προσφορά. Σε αναγνώριση αυτού του πολύπλευρου έργου και προσφοράς είχε τιμηθεί σε ειδική εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2011 με πρωτοβουλία του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρουπόλεως παρουσία των Αρχών
της πόλεως και του Νομού, καθώς και πλήθους κόσμου. (Σχετικό
ρεπορτάζ είχε δημοσιευθεί στο αρ. 41 τεύχος του περιοδικού
μας.)
Ο Νίκος Κουκουράβας είχε διατελέσει Διοικητής του Νοσοκομείου της πόλης μας αφήνοντας και εκεί έντονη τη “σφραγίδα’’
του έργου του. Εκεί όμως που κυριολεκτικά αναδείχθηκαν τα
πλούσια ηθικά και διοικητικά του προσόντα ήταν όταν ανέλαβε τα
καθήκοντα του Δημάρχου. Άνθρωπος καλλιεργημένος, εργασιομανής, αξιοπρεπής, διακριτικός με πλούσιο έργο σε πράξεις.

Ένας πραγματικός ευπατρίδης.
Δεν θα ξεχάσουν οι συμπολίτες του ότι τα πρωινά και, πριν
την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου,
έκανε μια βόλτα σε όλη την πόλη για να διαπιστώσει “ιδίοις όμμασι’’ ότι τα συνεργεία καθαρισμού είχαν επιτελέσει την αποστολή
τους.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη δίκαιη κρίση του, την αγάπη του
και κατανόηση προς τους συνανθρώπους του, την προσήλωσή
του στα εθνικά ιδεώδη, και τις αξίες του Ελληνικού και Χριστιανικού
πολιτισμού όπως διαμορφώθηκαν στι διάβα των αιώνων, αλλά κυρίως την αγάπη του για την Αλεξανδρούπολη που υπηρέτησε
κατά τον καλύτερο τρόπο. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να κερδίσει την εκτίμηση, αναγνώριση και σεβασμό των συμπολιτών του
αλλά των εργαζομένων στον Δήμο.
Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην
αγαπημένη του Ντίνα, σύντροφο της ζωής του και στα τέκνα του
και τους εύχεται καλό κουράγιο.
Σε σένα, αγαπητέ μας Νίκο, εκφράζουμε για άλλη μια φορά
τις θερμές μας ευχαριστίες για όσα προσέφερες στην αγαπημένη
μας πόλη και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Αλεξανδρουπολίτικης γης που σε σκεπάζει.
Καλό ταξίδι.
Για το Δ.Σ., o Πρόεδρος
Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
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OI ΝΕΟΙ ΜΑΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

Bασίλης Λογοθετίδης, ο υπερκινητικός δάσκαλος
Ένας ξεχωριστός Θρακιώτης

Η

εντυπωσιακή
Ελληνοαμερικανίδα Έβελιν, που μόλις ήρθε από τη Ν.
Υόρκη πίνει ουίσκι με
τον αστό Μανώλη, που
διχάζεται, γιατί, αν και
δυσπιστεί απέναντι
στα νέα ξενόφερτα
ήθη, έχει εντυπωσιαστεί από τη ξενόφερτη. Η Έβελιν κάνει πρόποση:
«– Cheerios!» Ο Έλληνας μπερδεμένος θέλει οπωσδήποτε να απαντήσει: «– Μανώλης!». Πρόκειται για χαρακτηριστική ατάκα από την ταινία και θεατρικό έργο
«Ένα βότσαλο στη λίμνη» του 1952. Ο αστός είναι ο
Βασίλης Λογοθετίδης, που συστήνεται πλέον στο κινηματογραφικό κοινό ως ο μέσος Έλληνας μιας εποχής
ραγδαίας και βίαιης αστικοποίησης.
Ο Βασίλης Λογοθετίδης, ήρθε νεαρός από την Κωνσταντινούπολη και αμέσως ξεχώρισε στη θεατρική ζωή
της Αθήνας.
Γεννήθηκε στο Μυριόφυτο της Ανατ. Θράκης το
1898, σε μια ταραγμένη εποχή λόγω του πρόσφατου
ελληνοτουρκικού πολέμου. Πολλές οικογένειες έφευγαν από την Ανατ. Θράκη αναζητώντας ασφαλέστερο

H εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων Μυριοφύτου μετά
την ανοικοδόμησή της (1913) από την Πατριαρχική Επιτροπή υπέρ των σεισμοπαθών. [6]

Γράφει η Maρία Γκούτη

περιβάλλον, είτε στην Ελλάδα, είτε στην ακμάζουσα
τότε Κωνσταντινούπολη με την πλούσια πνευματική και
καλλιτεχνική ζωή. Η οικογένεια Ταυλαρίδη –όπως ήταν
το αληθινό επώνυμο του ηθοποιού– προτίμησε τη δεύτερη επιλογή. Στην Πόλη ο νεαρός Βασίλης τέλειωσε
τις σπουδές του στο περίφημο ελληνικό εκπαιδευτήριο,
το Ζωγράφειο. Έμαθε άπταιστα γαλλικά και παρακολούθησε πλήθος παραστάσεων ελληνικών και ξένων
θιάσων. Το 1915 εμφανίστηκε σε μια ερασιτεχνική παράσταση. Ήταν μόλις 17 ετών, αλλά ξεχώρισε. Ήταν
20, όταν πήρε μια βαλίτσα και μια μεγάλη απόφαση: θα
αναζητούσε τη θεατρική του τύχη στην Αθήνα. Ήταν
τότε που η θιασάρχης Μαρίκα Κοτοπούλη διάλεγε νέους ηθοποιούς, όπως τον Αιμ. Βεάκη, την Κατ. Παξινού,
τον Δ. Ροντήρη.
Το Μυριόφυτο (από παραφθορά του αρχαίου Μύρτηνον - αποικίας των Ελλήνων, 7ο αι. π.Χ.) κτίσθηκε
στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Αναφέρεται η ύπαρξή του για πρώτη φορά το 1063 (καταστράφηκε
από τον μεγάλο σεισμό). Γνωστό για τα αμπέλια και
το κρασί του. [6]

Ο νεαρός Βασίλης με τη σπουδαία για την εποχή
μόρφωση βρίσκει αμέσως θεατρική στέγη στο θίασο
Κοτοπούλη. Δοκιμάζεται σε πολλούς και διαφορετικούς
ρόλους. Η Κοτοπούλη και ο Μήτσος Μυράτ, που έκανε
τότε τις διανομές, τον προτρέπουν σε κωμικούς ρόλους,
παρά την αρχική του διάθεση για τους δραματικούς. Η
Κοτοπούλη αποφαίνεται: «Βασίλη, είσαι κωμικός!». Η
έμπειρη θιασάρχης είχε διακρίνει σωστά. Από τις πρώτες του επιτυχίες ήταν το έργο «Δρ. Κνοκ» του Ζυλ Ρομαίν, μια σάτιρα για την ιατρική.
Τη δεκαετία του ’30 τα τεχνικά μέσα έχουν εξελιχθεί.
Ο Β.Λ. θα ερμηνεύσει τον πρώτο κινηματογραφικό του
ρόλο στην ταινία « Ο κακός δρόμος». Η ταινία γυρίστηκε
στην Κωνσταντινούπολη και τη σκηνοθέτησε ο Τούρκος
Εντομπρούλ Μουσκί. Ήταν ένα κοινωνικό δράμα, βασισμένο σε μια νουβέλα του Γρ. Ξενόπουλου και πρωταγωνιστούσαν η Κοτοπούλη και η Κυβέλη. Ως το 1946
ο Β.Λ. μένει σταθερός συνεργάτης της Κοτοπούλη.
Έκανε ένα μικρό διάλειμμα το 1945, όταν συνεργάστηκε με το θίασο του Κώστα και της Αλίκης Μουσούρη.
Το 1947 πραγματοποίησε το όνειρο για ένα δικό του
θίασο με την ηθοποιό και σύντροφό του Ίλια Λιβικού.
Ευτυχώς με την άνθηση του κινηματογράφου πολλά θεατρικά έργα διασκευάστηκαν και γυρίστηκαν σε φιλμ.
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Από το 1948 ως το 1958 ο Β.Λ. θα παίξει
σε πολλές ταινίες. Στις περισσότερες με
τη σύντροφό του. Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση έγινε στην ταινία «Οι Γερμανοί
ξανάρχονται» το 1948. Είναι η εποχή που
οι Έλληνες υποφέρουν από τις συνέπειες του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και
δεν έχουν ακόμα ξεχάσει την πείνα της
κατοχής. Στην ταινία ο πόλεμος έχει τελειώσει, αλλά όχι και ο εμφύλιος πόλεμος. Ο Β.Λ. βλέπει στον ύπνο του ότι οι
Γερμανοί ξανάρχονται και μαζί τους η
πείνα και ο θάνατος.
Θα ακολουθήσουν πολλές επιτυχημένες ταινίες. Οι Έλληνες σπεύδουν στον
κινηματογράφο να τον δουν. Εφημερίδες
και κριτικοί γράφουν για το μεγάλο κωμικό του ταλέντο. Σπουδαίοι συγγραφείς
και σκηνοθέτες, όπως ο Δ. Ψαθάς, ο Αλ. Σακελλάριος,
ο Γ. Τζαβέλας και άλλοι γράφουν τα σενάρια και σκηνοθετούν τα έργα στα οποία παίζει σε σινεμά και θέατρο.
1956. Ο Θοδ. Κρίτας, συνεργάτης του στο θίασο Κοτοπούλη και πλέον θεατρικός παραγωγός, πρότεινε μια
περιοδεία στις ΗΠΑ. Επιλέχθηκε το έργο του Δ. Ψαθά,
«Ένας βλάκας και μισός» και όλος ο θίασος θα ταξίδευε με το «Ολύμπια» κατόπιν χορηγίας της εταιρείας.
Ο Θοδ. Κρίτας, που είχε προηγηθεί και τους περίμενε
στη Ν. Υόρκη, σοκαρίστηκε, όταν είδε το Λογοθετίδη
με το χέρι στο γύψο. Ο ηθοποιός σε όλο το ταξίδι
έτρεχε και έπαιζε στο κατάστρωμα με αποτέλεσμα να
γλιστρήσει και να τραυματιστεί. Οι πόνοι δεν τον εμπόδισαν να δώσει τις παραστάσεις και να ολοκληρώσει
την πρώτη σειρά πετυχημένων περιοδειών που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια.
Το 1958 γυρίζει την τελευταία ταινία. «Ένας ήρως
με παντούφλες». Ενσαρκώνει τον ευπατρίδη συνταξιούχο στρατηγό των βαλκανικών πολέμων, που αντιστέκεται σε αυτούς που του ζητούν να πουλήσει το σπαθί
του και την αξιοπρέπειά του και τελικά συνειδητοποιεί
ότι είναι οι ίδιοι που λυμαίνονται τη σύγχρονη Ελλάδα.
Την ίδια χρονιά η υγεία του κλονίζεται. Μετά από νο-

[7]

σηλεία βγαίνει «με περιοριστικούς όρους» και ο δήμαρχος Αθηναίων φωταγωγεί την Αθήνα για να υποδεχτεί τον αγαπημένο της πρωταγωνιστή, τον τιμημένο
με το χρυσό σταυρό του Φοίνικα. Η θεατρική του επιτυχία «Ο Ηλίας του 16ου» επρόκειτο να γυριστεί με τον
ίδιο στον κύριο ρόλο. Λόγω της ασθένειας, τη θέση του
πήρε ο Κ. Χατζηχρήστος.
Ήταν 22/2/1960 όταν ο Β.Λ. έφυγε από τη ζωή. Όπως
οι περισσότεροι Κωνσταντινουπολίτες τότε, είχε μια
ιδιαίτερη κουλτούρα, συνδυασμένη με μόρφωση, κοσμοπολίτικο αέρα και ενδιαφέρον για τον κλάδο του
θεάτρου. Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του ελληνικού
κέντρου του διεθνούς ινστιτούτου θεάτρου. Ασχολήθηκε με τα προβλήματα του κλάδου και τα αιτήματα
των ηθοποιών. Φίλος του τότε πρωθυπουργού, Καραμανλή, τον επηρέασε ώστε να δημιουργηθεί ο θεσμός
των εργατικών εισιτηρίων και να μειωθεί ο φόρος
δημοσίων θεαμάτων.
Η θεατρική του πορεία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή
στο ευρύ κοινό σήμερα. Ωστόσο, ο κινηματογράφος
κατέγραψε το πέρασμά του και κατέστησε τις στιγμές
αιώνιες.
Πηγές:
1. Δ. Καλαντίδης, Ελληνική κινηματογραφική Βιβλιογραφία, 1923-2000, Αιγόκερως, Αθήνα, 2001.
2. Μ. Καραγάτσης, Κριτική θεάτρου, 1946-1960, Εστία.
3. Α. Μαλανδράκης, Το αλφαβητάρι του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, Bell - Αθήνα, χ.χ.
4. Μ. Μωραΐτης, Ο μέγιστος των κωμικών, Οδός Πανός,
Αθήνα, 2008.
5. Γ. Σολδάτος, Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου,
Αιγόκερως, Αθήνα, 2004.
6. N. Moυτσόπουλος, Κ. Βακαλόπουλος, Αρ. Κεσόπουλος, Αλησμόνητες πατρίδες της Θράκης.
7. To Bήμα, 90 χρόνια, τόμος Δ’.
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Γλώσσα των αρχαίων Θρακών
ΜΕΡΟΣ Β’

M

εταξύ του 1912 και του 1940 η έρευνα γύρω από
την επιγραφή του χρυσού δακτυλιδιού, που βρέθηκε
στο Εζέροβο, ήταν πολύ έντονη και πολλοί επιστήμονες
και λόγιοι, ολιγότερο ή περισσότερο ειδικοί γλωσσολόγοι1,
αλλά με πολύ πάθος, μελέτησαν και κατέληξαν σε κάποια
συμπεράσματα για τα οποία οι μεταπολεμικοί ερευνητές
τους κατηγορούν:
Όλοι τους προσπαθούσαν να διαβάσουν την επιγραφή
και να αποδείξουν συγχρόνως ότι οι Θράκες είναι συγγενείς
τους. Οι Ρουμάνοι, ότι κατάγοντα από τους Θράκες, οι
Βούλγαροι, ότι η γλώσσα των Θρακών συγγένευε με τη
σλαυική, άρα και με τη βουλγαρική και φυσικά οι Έλληνες,
ότι η γλώσσα των αρχαίων Θρακών είναι από την ίδια οικογένεια με την αρχαία ελληνική και τις διαλέκτους της.
Ακόμη και Λιθουανοί επιστήμονες αναζήτησαν συγγένεια
της Λιθουανικής γλώσσας με την αρχαία θρακική, μέσα
στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να αποδείξουν ότι οι
Λιθουανοί είναι Θράκες και αναγκάσθηκαν κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους να εγκατασταθούν στα παράλια της Βαλτικής.
Απλοποιώντας την καθαυτό γλωσσολογική παρατήρηση, όσο αφορά στη συγγένεια της γλώσσας ή διαλέκτων
που μιλούσαν οι αρχαίοι Θράκες με άλλες γλώσσες, οι
οποίοι,υπενθυμίζουμε, ήταν διεσπαρμένοι σε μεγάλη επιφάνεια2,επισημαίνουμε ότι όλοι οι ειδικοί επιστήμονες
γλωσσολόγοι κατατάσσουν τη γλώσσα αυτή ή τις τυχόν
διαλέκτους στη μεγάλη οικογένεια των Ινδοευρωπαϊκών
γλωσσών. Επειδή όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια χωρίζεται σε ομάδες, κατά το βαθμό της συγγένειάς τους,
προέκυψε το ερώτημα σε ποια ομάδα ανήκει η άγραφη
αυτή γλώσσα.
Η πρώτη μεγάλη και θεΠαραδείγματα κοινής
μελιακή
κατάταξη των Ινδοκαταγωγής λέξεων
ευρωπαϊκών γλωσσών στηΕλληνικά
μήτηρ
τρία
ρίζεται σε ένα γλωσσολογικό
Γερμανικά mutter
drei
φαινόμενο εξέλιξης κάποιων
Αγγλικά
mother
three
φθόγγων της μητέρας ΙνδοΛατινικά
mater
tria
ευρωπαϊκής π.χ. του αριθΓαλλικά
mère
trois
μού 100, «εκατό».
Ιταλικά
madre
trè
Τη μια ομάδα ονόμασαν
Ρουμανικά mama
trei
centum
(είναι η γραφή του
Σλαβικά
mati
tri
Σανσκριτικά mâtàr
trayas αριθμού 100 στη λατινική
γλώσσα). Στην ομάδα αυτή
ανήκουν η λατινική (απο την οποίαν προήλθαν οι λατινογενείς γλώσσες, δηλαδή η ιταλική, η ισπανική, η ρουμανική,
η γαλλική κ.ά.), η ελληνική, η κελτική (γερμανική), η χετιτική
και η τοχαρική. Την άλλη ομάδα την ονόμασαν satem (είναι
η γραφή του αριθμού 100 στην ιρανική γλώσσα) και σε αυτήν ανήκουν η ιρανική, η ινδική, η ιλλυρική, η αρμενική, η
φρυγική, η πρωτοσλαυική. Σε αυτή την πρώτη διάκριση
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παιζεται όχι μόνο γωσσολογικός αγώνας μεταξύ των επιστημόνων αλλά και εθνικός αγώνας. Σε ποια ομάδα ανήκει
η άγραφη γλώσσα των αρχαίων Θρακών, την οποία γενικώς την κατατάσσουν στην ινδοευρωπαϊκή (άγραφη κι
αυτή) γλώσσα;
Αν αποδειχθεί οτι η γλώσσα ανήκει στην centum ομάδα
αποδεικνύεται έμμεσα και η εθνολογική συγγένεια των
αρχαίων Θρακών με τους απογόνους των λαών που μιλούσαν στην αρχαιότητα τη γλώσσα της centum ομάδας!
Αν αποδειχθεί ότι η γλώσσα ανήκει στη satem ομάδα θα
πανηγυρίζουν άλλοι π.χ. οι Βούλγαροι ή οι Λιθουανοί...
Εκτός από τις επιγραφές που προαναφέραμε οι επιστήμονες έχουν και το εξής υλικό για τις μελέτες τους:
Μερικές (40)γλώσσες (διαλεκτικές λέξεις), κύρια ονόματα, δηλαδή γύρω στα 1500 ανθρωπωνύμια και τοπωνύμια [1] [9] και κάποιες λέξεις που επιζούν στις σημερινές
βαλκανικές γλώσσες [9]
Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, δηλαδή ιστορικοί, ποιητές κ.ά., διέσωσαν μερικές λέξεις, τις οποίες χαρακτηρίζουν θρακικές. Απ’ αυτές μεταφέρουμε ενδεικτικά μερικές:
ασά=ακρόφυλλο, πετρίνη, πετρώνιο. Κατά τον Μυρτίλο
Αποστολίδη είναι βοτάνι που σήμερα το ονομάζουν γλυκομάνα ή βηχάνι.
βόλινθος, ο= άγριο βόδι (Αριστοτέλης)
βρία, η =η πόλη. Είναι χωρίς αμφιβολία το β` συνθετικό
των τοπωνυμίων Μεσημβρία, Συλη(μ)βρία κ.ά.
βρύτος, ο, η βρύτον = είδος μπύρας από κριθάρι
ζαλμός, ο =δέρμα «τήν γάρ δοράν οἱ Θρᾶκες ζαλμόν καλοῦσιν» (Πορφύριος)
ζετραία = χύτρα «Ζετραίαν δέ τήν χύτραν οἱ Θρᾶκες καλοῦσιν»
σκάλμη, η = το ξίφος (παράβαλε και το ελληνικό «σκαλμός»
άγουρος, ο = «τούς ἐφήβους Ἀχαιοί κούρους καλοῦσι
Θρᾶκες δ’ ἀγούρους, ὡσαύτως καί Ἀττικοί» (Αλεξίωνος
γραμματικού και Κοραή «Πτωχοπροδρομικά» Α 11 2).
Πιθανόν εκ του άωρος (εκτός εποχής, ώρας ή εκ του
κούρος +α, στερ.)
Αξίζει επίσης να σημειώσουμε και μερικά β` συνθετικά που
επαναλαμβάνονται σε πολλά θρακικά ανθρωπωνύμια
και τοπωνύμια :
μαρ(ο)=χοντρός, μεγάλος. Καρτόμαρος, Καρσίμαρος
κένθος, κένθης: είναι το β` συνθετικό πολλων θρακικών
ανθρωπωνυμίων
παρα: είναι το β` συνθετικό περίπου 50 θρακικών τοπωνυμίων. Π.χ. η γνωστή σε όλους μας Μικρή ή Μεγάλη
Δοξιπάρα
ρησ(ο) = «ο βασιλιάς». Είναι το όνομα του Ομηρικού Θράκα
βασιλιά Ρήσου.
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Οι ειδικοί αποφαίνονται ότι και η ονομασία των ποταμών Στρυμόνα και Τόντζου είναι θρακικές, πιθανόν και η
άλλη ονομασία του Έβρου Μαρίτσα. [2]
Όπως αναπτύξαμε σε προηγούμενα τεύχη μας, ο εξελληνισμός των Θρακών ξεκίνησε πολύ ενωρίς, πριν η γλώσσα
τους γραφεί, τα ονόματα όμως πόλεων, ποταμών, χωρών
και προσώπων παρέμειναν στη θρακική γλώσσα, μερικά
μάλιστα και μέχρι σήμερα. Π.χ. Ουσκουδάμα (η μετέπειτα
Αδριανούπολη, από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό), ο
Έβρος [2, κατά τον Ησύχιον], ο Δορίσκος [2], οι δύο πόλεις
που αναφέραμε Μεσημβρία και Συλη(μ)βρία κ.ά.
Oι γλωσσολόγοι ακολούθησαν το δρόμο της Συγκριτικής
Γλωσσολογίας Στηρίχθηκαν δηλαδή στο λεξιλόγιο των
γνωστών ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και προσπάθησαν
φθογγικά σύνολα της επιγραφής να τα αναγάγουν σε
γνωστές ενδοευρωπαϊκές ρίζες. Ύστερα συνεκτιμώντας
και άλλα δεδομένα, κυρίως τα γνωστά από αλλού κύρια
θρακικά ονόματα και την τοπωνυμία της περιοχής,
έδωσαν ο καθένας τη δική του ερμηνεία.
Η πολυσυζητημένη επιγραφή, που κατά τους ειδικούς
αποτελεί μια νοηματική ενότητα, δηλαδή το δακτυλίδι του
Εζέροβο, έχει «υποστεί» δεκάδες αναγνώσεων. Εμείς, όπως
είναι ευνόητο, στην εκλαϊκευμένη εργασία μας θα αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο δύο απόπειρες ανάγνωσης
Το κείμενο της επιγραφής:
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ
ΕΡΕΝΕΑΤΙΛ
ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ
ΡΑΙΕΑΔΟΜ
ΕΑΝΤΙΛΕΙΥ
ΠΤΑΜΙΗΕ
ΡΑΙ
ΗΛΤΑ
Ο πρώτος που καταπιάστηκε με το πρόβλημα, ο Βούλγαρος γλωσσολόγος Detschew, έδωσε το εξής κείμενο:
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑΝ ΗΣΚΟΛ
ΡΑΖΕΑ ΔΟΜΕΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ ΜΙΗ ΕΡΑΖΗΛΤΑ και το διάβασε
ως εξής: Ο Ρολιστενέας (γιος) των Νερενέα, Τιλταίος, από
την περιοχή του ποταμού Οίσκου, κάτοικος της πόλεως
Τηλέγυπτα με κατασκεύασε για τον εαυτό του.
Ο Γάλλος αρχαιλόγος Seure συνθέτει διαφορετικό κείμενο: ΡΟΛΙΣ ΤΕΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑΝ, ΗΣΚΟ ΑΡΑΖΕΑ
ΔΟΜΕΑΝ, ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ ΜΙΗΕΡΑ ΖΗΛΤΑ και το διαβάζει ως
εξής: Ο Ρωλιζένης (γιος) του Νερένη, Τιλτηνός (από την
πόλη Τϊλτη), ο Οίσκων (ο γιος) του Αράζη, ο Δωμηνός (από
την πόλη Δώμη), η Τιλεζύπτα (η θυγατέρα) του Μιοιέρα
από τη Ζείλτη και προσθέτει τη δική του φράση «αφιέρωσαν στο Θεό το δαχτυλίδι».
Ο Έλληνας Μυρτίλος Αποστολίδης δίνει τη δική του ερμηνεία, δηλ. η επιγραφή είναι γραμμένη στην ελληνική
γλώσσα, όπως τη μιλούσαν παραφθαρμένη οι «βαρβαρόφωνοι» Θράκες με επίδραση της γλώσσας τους.
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣ ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙΛΤΕΑΝΗ ΣΚΩ ΑΡΑΖΕΑ
ΔΟΜΕΑΝ ΤΙΛΕΖΥΠΤΑ ΜΙ ΗΕΡΑ ΖΗΛΤΑ
Η «επιγραφή» που πιθανόν να περιέχει και άλλα μέρη
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του λόγου (ρήματα κ.ά.) που θα βοηθούσαν στην ανάγνωση είναι αυτή που επί έναν αιώνα προσπαθούν να
βρουν και να αποκρυπτογραφήσουν οι ειδικοί.
Είναι ευνόητο λοιπόν ότι, εφ’ όσον δεν βρέθηκε δίγλωση
επιγραφή ή άλλη «αρχή του μίτου», για να ξετυλίξει το
κουβάρι, οι γλωσσολόγοι επιστήμονες θα αγωνίζονται, με
τη βοήθεια και όλων των άλλων ευρημάτων,που σε συντομία προεσεγγίσαμε, να αποκαλύψουν τα μυστικά αυτής
της άγνωστης γλώσσας
Ο αείμνηστος Ν. Ανδριώτης, σοφός γλωσσολόγος και
καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έλεγε
ότι το υλικό από τη θρακική γλώσσα που διαθέτουμε
είναι τόσο ανεπαρκές, ώστε το μόνο που μας επιτρέπει
να γνωρίσουμε είναι ότι ανήκει αυτή στην ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. [8]
Ας ευχηθούμε, τα «τελευταία» αρχαιολογικά ευρήματα
στην αρχαία Μεσημβρία-Ζώνη, οι 30 εγχάρακτες επιγραφές, να βοηθήσουν τους έγκριτους επιστήμονες να αναγνώσουν την αρχαία θρακική γλώσσα, βοηθώντας την παραμελημένη για ανεξήγητους λόγους επιστήμη της
Θρακολογίας.
Σημ. 1 Ο Στίλπων Κυριακίδης, ο Μυρτίλος Αποστολίδης, ο Κωνσταντίνος Κουρτίδης, ο Χρήστος Τσούντας, ο Γεώργιος Μπακαλάκης, όλοι καταγόμενοι από ονομαστές πόλεις της Θράκης, μελέτησαν με μεγάλη επιστημοσύνη το θέμα. Ο προσανατολισμός
τους ήταν να αποδείξουν τη συγγένεια της θρακικής γλώσσας
με τις γλώσσες της κατηγορίας centum στις οποίες ανήκει η ελληνική, και ολιγότερο με τις satem, στις οποίες οι περισσότεροι
μεταπολεμικοί επιστήμονες την κατατάσσουν.
Σημ. 2 Δες τεύχη του περιοδικού μας 38, 39 και 40.
Σημ 3 Οι Βούλγαροι, Ταταρικής καταγωγής, εγκαταστάθηκαν
στην ενδοχώρα της Θράκης από τον Δούναβη έως την οροσειρά
του Αίμου τον 7ο αι. αλλά η γλώσσα τους είναι Σλαυική. Στη συνέχεια κατέλαβαν και την περιοχή της Θρακης μέχρι την οροσειρά
της Ροδόπης, εξ ου και τα πολλά αρχαιολογικά θρακικάευρήματα.
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.
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ΘΡΑΚΙΚΗ

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 B’
Ο τσέλιγγας πηγαίνει στην πόλη και βρίσκεται σε
συνεχή συνεννόηση με τους δικηγόρους. Παρίσταται
στα δικαστήρια ως εκπρόσωπος όλων των υποτακτικών του, υπογράφει συμβόλαια για ενοικιάσεις βοσκότοπων, διαπραγματεύεται την πώληση των αρνιών
του τσελιγγάτου με τους κρεοπώλες, πωλεί το γάλα
στα τυροκομεία και το μαλλί εκεί που νομίζει ότι είναι
συμφερότερο για την κοινότητα. Αγοράζει τις τροφές,
αλεύρι για τις οικογένειες και πίτουρα ή κριθάρι για
τα πρόβατα τον χειμώνα. Με μία λέξη αποτελεί τελικά
τον διαχειριστή, και μάλιστα ανεξέλεγκτο, όλου του
συγκροτήματος.
Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου αποδίδει λογαριασμό
στους σμίχτες (αρμόδιους των συνεταιρισμών), οι
οποίοι φούσκωναν, ξεφούσκωναν και στο τέλος κατάπιναν τη χυλόπιτα, με την ελπίδα την επόμενη χρονιά να πάει η παραγωγή καλύτερα και να ξεχρεωθούν.
Γι’ αυτόν τον λόγο, δηλαδή τη μεταστροφή του Μόσχου, ο τσέλιγγας και οι παρατσέλιγγες φοβούνταν
να μη σκορπίσει το τσελιγγάτο. Ο πρώτος προβληματιζόταν για το πώς θα μπορούσε να
βοσκήσει τόσα πρόβατα, οι δεύτεροι για
το πώς θα ρύθμιζαν τους λογαριασμούς, και μάλιστα τους μυστικούς, με τον τσέλιγγα. Αυτοί
όμως ήταν απλοί και κανονίζονταν τις περισσότερες
φορές εύκολα. Εκείνο που
υπολόγιζαν και έτρεμαν περισσότερο ο τσέλιγγας και οι
γύρω από αυτόν ήταν μη τυχόν η αποστασία του Μόσχου λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και επεκταθεί και
στους άλλους σαρακατσαναίους που θα σήκωναν κεφάλι και θα αντιδρούσαν για τις σκοτεινές δοσοληψίες
του τσέλιγγα. Το κακό ήταν εύκολο να γίνει, εάν ο καθένας έπαιρνε τα πρόβατά του και πήγαινε να εγκατασταθεί σαν χωριάτης σε άλλο χωριό. Εκεί θα ζούσε
χίλιες φορές καλύτερα, χωρίς τσέλιγγα και δικηγόρους.

Γι’ αυτόν τον λόγο τρελλαινόταν ο αρχηγός των σαρακατσαναίων και χαρακτήριζε παλαβό τον Μόσχο, τον
οποίον κακολογούσαν και οι παρατσέλιγγες. Τον αδικούσαν όμως όσο δε γίνεται, γιατί ο Μόσχος, αν και
πήρε τουφέκι και αγάπησε το κυνήγι, δεν παράτησε
τη δουλειά του στο τσελιγγάτο. Έκανε αγόγγυστα τις
δουλειές που χρειάζονταν. Και στα κοπάδια πήγαινε
και το άρμεγμα το δούλευε άψογα και όλες τις άλλες
ασχολίες τις εκτελούσε υποδειγματικά. Μετά ερχόταν
και η κυνηγετική νεκρή περίοδος κατά την οποία ο
Μόσχος δούλευε χωρίς να κυνηγά και η δουλειά που
πρόσφερε παραήταν επιμελημένη και ευσυνείδητη.
Εκτός από αυτά, ξεκαθάριζε τις περιοχές του τσελιγγάτου από τα αγριμικά.
Είχαν εξαφανισθεί
σχεδόν οι λύκοι, οι αλεπούδες και τα τσακάλια
σπάνιζαν. Τον βοηθούσαμε εξ
άλλου και εμείς που, προς χάριν
του, κάναμε τις παγάνες πιο συχνά
προς τα μέρη τους.
Όταν οι άνθρωποι τσακώνονται, κρύβουν
τις αλήθειες και παλεύουν τυφλά μετατοπίζοντας
τα ζητήματα σε πράγματα που στην ουσία τους δεν
αποτελούν το αντικείμενο των διαφωνιών τους, αλλά
κρύβουν τα βαθύτερα αίτια που δεν τολμούν να αποκαλύψουν και να τα λύσουν. Φοβούνται το φως περισσότερο από τα σκοτάδια. Ίσως λοιπόν γι’ αυτό και
ο Μόσχος κοντά μας έγινε τόσο καλός που κανένας
από το τσελιγγάτο δεν τον έμοιαζε. Γεμάτος καλοσύνη
φιλοξενούσε τους ανθρώπους που περνούσαν από
τα καλύβια, τους περιποιόταν, τους βοηθούσε αν χρειαζόταν κάτι και τους κατατόπιζε αν έχαναν τον δρόμο
τους, ενώ οι άλλοι των καταυλισμών, όταν φαινόταν
κάποιος και χυμούσαν οι μαντρόσκυλοί τους να τον
κατασπαράξουν, δεν μετακινούνταν από τη θέση τους.
Αν τους ρωτούσαν πού βρισκόταν κάποιος δρόμος και
πόση ώρα απέχει το τάδε μέρος, απαντούσαν ξερά
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και στερεότυπα «δεν ξέρω». Επίσης, κοντά μας ο Μόσχος έμαθε πολλά πράγματα, όχι μόνο για το κυνήγι,
αλλά και γενικά για τη ζωή. Η παρέα μας είχε γιατρούς,
γεωπόνους, κτηνιάτρους, δασκάλους και διάφορους
επαγγελματίες. Ο Μόσχος με τη συνάφεια αυτή δεν
ζημίωνε τον εαυτό του, ούτε την όλη σαρακατσάνικη
οργάνωση. Το τσελιγγάτο όμως πίστευε και είχε τη
γνώμη ότι πήγαινε να το διαλύσει με τη διαφορετική
του νοοτροπία, τις μοντερνίζουσες συνήθειές του και
τον αλλοιώτικο τρόπο ζωής.
Ο Μόσχος κυνηγούσε στην περιοχή των τσέλιγγων.
Ξεχώριζε από τους άλλους σαρακατσαναίους και γι’
αυτό δεν τον εχώνευαν οι παρατσέλιγγες, πρωτοστατούντος του πατρός του. Στην πόλη κατέβαινε αρκετά
συχνά, κυρίως για να αποφεύγει την αντιπάθεια των
γύρω του και αυτό έδωσε αφορμή να κηρυχθεί εναντίον του ένας ιδιόμορφος πόλεμος. Έλεγαν ότι ρεμπέλευε, ενώ ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με την
ασωτεία, ούτε με την κραιπάλη. Αντίθετα, όταν έμενε
στο τσελιγγάτο δούλευε ακατάπαυστα. Περιποιείτο
και δύο ορφανά ζαρκαδάκια τα οποία είχε πιάσει και
που, εάν έπεφταν στα χέρια των χωρικών, θα σφάζονταν ή θα πωλούνταν κρυφά. Ο Μόσχος όμως τα
περιέθαλπε και τα μεγάλωνε και γι’ αυτό δεν ήθελαν
να τον αποχωριστούν. Τα έβαλε και κουδουνάκια και
ακολουθούσαν τα πρόβατα σαν ήμερα ζώα. Αντίθετα
δεν μπορούσε να αποκτήσει ένα ή δύο σκυλιά μέσα σε
τόσα μαντρόσκυλα και άγριους σκύλους που θα τα
κακομεταχειρίζονταν και ίσως τα ξέσχιζαν.
Mε το πέρασμα του χρόνου οι σχέσεις με τον πατέρα του, αντί να καλυτερεύουν, χειροτέρευαν. Τότε
μεσολάβησαν οι παρατσέλιγγες και σοφίστηκαν δύο
λύσεις. Η μία ήταν να παντρέψουν τον Μόσχο με καμιά
τσελιγγοπούλα από άλλο τσελιγγάτο, σύμφωνα με τα
έθιμά τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Μόσχος θα συγκεντρωνόταν στο καλύβι του με την τσελιγγοπούλα
και θα αφοσιωνόταν στα πρόβατα που θα αποκτούσε
από την προίκα που θα έπαιρνε. Έτσι θα γιατρευόταν
το κακό και όλα θα κυλούσαν ομαλά. Η δεύτερη αφορούσε την εκδίωξή του από το χωριό, ή την αποκλήρωση. Μετά κάλεσαν τον Μόσχο και του ανακοίνωσαν
την απόφαση, δίνοντάς του τρία λεπτά για να διαλέξει.
Εκείνος έδωσε την απάντηση με τη σιωπή του. Σηκώθηκε απότομα και άφησε τους σοφούς του τσελιγγάτου άφωνους και προβληματισμένους.
Αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, ήρθε τρομερά αγανακτισμένος σε εμάς. Μας εξιστόρησε όλο του το δράμα
και ζήτησε τη γνώμη μας. Τα λεχθέντα τα θεωρήσαμε
σοβαρά και στείλαμε δύο ανθρώπους στο τσελιγγάτο
για να πετύχουν κάποιο συμβιβασμό. Η άλλη πλευρά
όμως ήταν ανένδοτη. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα
και οι απεσταλμένοι γύρισαν την άλλη μέρα άπρακτοι.
Τότε εμείς αναγκαστήκαμε να γίνουμε πιο πρακτικοί.
Σε ένα μεγαλοχώρι, κοντά στην πόλη μας, ξέραμε
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έναν συγκυνηγό νοικοκύρη, καλό και σχολαστικό άνθρωπο. Είχε αρκετά κτηματάκια και μια μοναχοκόρη,
την Άρτεμη, κοπέλα πρώτης τάξεως για τον Μόσχο
που δεν ήταν άγνωστος στον πατέρα της, αφού κυνηγούσε μαζί μας. Αναθέσαμε την αποστολή σ’ αυτόν
που πήγε και στην πρώτη συνάντηση και στο άψεσβήσε έγινε το συνοικέσιο. Σε λίγο καιρό έγινε ο γάμος
και στην τελετή έλαβαν μέρος όλοι οι κυνηγοί της περιοχής και με τα σκυλιά τους ακόμα. Μόνο από το
τσελιγγάτο δεν φάνηκε κανένας. Ο Μόσχος είχε αποκηρυχθεί και πίσω του τα «ανάθεμα» έπεφταν βροχή.
Αυτά δεν τον επηρέασαν καθόλου και η ζωή του κυλούσε υπέροχα, εντρυφώντας στη διπλή αγκαλιά των
δύο Αρτέμιδων και κοντά στον πεθερό του με τον
οποίο ταίριαζε θαυμάσια και τα έβρισκε σε όλα.
Μέσα σε ένα χρόνο έφερε στον κόσμο και ένα χαριτωμένο αγοράκι και στη βάπτιση κάλεσε τον τσέλιγγα
πατέρα του για να του δείξει πόσο τον σέβεται και να
γεφυρώσει το χάσμα που τους χώριζε. Αυτός στάθηκε
αλύγιστος και ανυποχώρητος. «Ούτε την ευχή μου,
ούτε την κατάρα μου». Και δεν πήγε στην τελετή και
δεν του έστειλε και κανένα δώρο. Αυτή η στάση και η
αποχή ίσως έφερε στον πατέρα του κάποια κακοδαιμονία, κάποια γρουσουζιά, γιατί από τότε που τον
άφησε ο Μόσχος οι δουλειές του πήραν τον κατήφορο.
Παρουσιάσθηκε άλλος τσέλιγγας, πιο προσηνής, πιο
ικανός, πιο καπάτσος, πιο ανοιχτομάτης και τράβηξε
κοντά του τους δυσαρεστημένους του σαρακατσαναίικου.
Μετά από αυτή την τροπή, ο πατέρας του Μόσχου
αναγκάστηκε να ενώσει το κοπάδι του με άλλο τσελιγγάτο σαν παρατσέλιγγας. Ο νέος αρχιτσέλιγγας,
πιο ειδήμων και έντιμος στους λογαριασμούς και στις
συναλλαγές, κυριάρχησε απόλυτα στην περιοχή και
οδήγησε τον πατέρα του Μόσχου στο τέλος να μεταβληθεί σε απλό σαρακατσάνο χάνοντας τον τίτλο και
τα πρόβατά του. Και παρ’ όλο το χάλι και την κατάντια του, για τον γιο του τον Μόσχο ούτε κουβέντα
ήθελε να ακούσει.
Το βουνό άλλους ημερώνει και άλλους εξαγριώνει.

O Άγγελος Αγγελίδης διευκρινίζει
Aπό το «Μία μικρή ιστορία για έναν μεγάλο ήρωα»,
τεύχος 44, έχω να σας πω ότι ο Γιάννης ήταν ο Ιωάννης
Αγγελίδης, αδελφός του πατέρα μου Γεωργίου Αγγελίδη.
Από διήγηση μάθαμε αυτό το γεγονός που συνέβη. Πουλούσε πράγματι εφημερίδες και εάν δεν κάνω λάθος είχε
το στέκι του κοντά στο παλιό φαρμακείο του Φαράτση.
Ακούγεται το όνομά του σε προσκλητήριο πεσόντων σε
επίσημα μνημόσυνα και «δίνει» ΠΑΡΩΝ.
Ήταν θείος μου.
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

Ψυχαγωγία
ΜΕΡΟΣ B’

A

υτά ήταν περαστικά από την πόλη μας θεάματα
όπως και μερικοί θίασοι που περνούσαν παίζοντας καμιά επιθεώρηση με τη διαχρονική χρυσή
συνταγή για αθυροστομίες και τολμηροαποκαλυπτικές (για την εποχή) εμφανίσεις της ωραίας του θιάσου. Τα μόνιμα θεάματα, οι κινηματογράφοι, που τους
λατρεύαμε, ήταν για τους μαθητές απαγορευμένοι
γενικώς και εξ αιτίας αυτού είχαμε πολλές ιστορίες
κρυφτούλι με τους καθηγητές να μας κυνηγούν και οι
μαθητές να διαφεύγουμε παντοιοτρόπως στην προσπάθειά μας να δούμε κανένα έργο. Τα κοντινά στο
Γυμνάσιο «Ηλύσια» τα αποφεύγαμε όσο μπορούσαμε,
γιατί η μικρή τους πλατεία κρυβόταν η μισή από τον
εξώστη που προτιμούσαμε, αν και ήταν μικρός και
επικίνδυνος για εγκλωβισμό γιατί είχε μόνο μία είσοδο-έξοδο και παράθυρα πολύ ψηλά από το έδαφος.
Πιο βολικά ήταν τα «Τιτάνια» στην κεντρική λεωφόρο,
με μεγάλη πλατεία και στο πίσω μέρος λίγο υπερυψωμένο (πολύ χαμηλό) εξώστη με δυο-τρεις σειρές
καθισμάτων που, πριν την έναρξη της προβολής, ήταν
άδεια και μόλις άρχιζε γέμιζε από μαθητές. Μόλις γινόταν διάλειμμα, ακουγόταν ένα «χραπ» και αυτομάτως άδειαζαν. Στην πρώτη σειρά, πίσω από το κόντρα-πλακέ στηθαίο, κρύβονταν οι της πρώτης σειράς,
που παρακολουθούσαν τις κινήσεις των καθηγητών
στην πλατεία από τις τρυπούλες που ήταν γεμάτο. Γινόταν σχετική ενημέρωση των κρυμμένων στα πιο
πίσω καθίσματα για προσαρμογή των κινήσεων διαφυγής, αν χρειαζόταν.
Κάπως έτσι αποκτούσαμε τα εμπειρικά πτυχία τής,
όχι πάντα, επιτυχημένης λαθροθέασης κινηματογράφου, αλλά, μια φορά, μαζί μ’ έναν άλλο της παρέας

H πρόσοψη του κινηματογράφου «Τιτάνια», πολυτελής...
όπως και το εσωτερικό!

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

αποφασίσαμε να κάνουμε ...μεταπτυχιακό! Το οργανώσαμε και εφαρμόσαμε με πολύ μεγάλη δόση απερισκεψίας. Το ευφυές σχέδιο προέβλεπε κουκούλωμα
με το παλτό και με μια βέργα μετατροπή του ενός
μανικιού σε κατευθυνόμενο τηλεσκόπιο. Ενώ κατά τη
διάρκεια του έργου το θεωρείο ήταν γεμάτο μαθητές
και στα διαλείμματα ως συνήθως άδειο, αυτή τη φορά
τα δύο φιλαράκια δεν κρύφτηκαν και προκλητικά απελάμβαναν το σχέδιό τους με τα μανικοσκόπια, σαν
κανόνια τανκς, να κατευθύνονται το ένα στον εισελθόντα στην πλατεία Σφυρόερα και το δεύτερο στον
αρχιδιώκτη λαθροθεατών μαθητών Γεωργούση, που
παρ’ όλα αυτά ήταν από τους πιο αγαπητούς καθηγητές.
Την άλλη μέρα στο σχολείο ο Γεωργούσης μας κάλεσε κοντά του και: «Βρε κουτά, τι κάνατε χθες στα
Τιτάνια; Δεν σκεφθήκατε ότι θα γνώριζα τα ...παλτά;
Τώρα τι να σας κάνω»; Στο τέλος τη γλιτώσαμε γιατί
μας απήλλαξε λόγω ...βλακείας.
Δεν μπορώ να παραλείψω και το εκτός προγράμματος θέαμα που προσέφεραν τα «Τιτάνια». Στο πολυτελούς κατασκευής ταβάνι από ... πισσόπανο ασβεστωμένο και στερεωμένο με πηχάκια, κάθε τόσο με
συνοδεία μικροθορύβου, έβλεπες τις προεξέχουσες
στο πισσόπανο πατημασιές των αρουραίων που πήγαιναν πέρα-δώθε παίζοντας. Μια φορά όμως το παιχνίδι αγρίεψε, όταν στην παρέα τους μπήκε μια γάτα
που βάλθηκε να τους κυνηγά. Ο θόρυβος μεγαλύτερος, τσιριχτές ποντικοφωνούλες και μεγαλύτερου διασκελισμού οι βαρύτερες πατημασιές της γάτας έσπαζαν και ξεκολλούσαν κομμάτια από την κρούστα του
ασβέστη που έπεφταν παιχνιδίζοντας από το φως του
κινηματογραφικού προβολέα. Δεν ήθελε πολύ· ένας
απερίσκεπτος βγάζει την κραυγή «φωτιά». Αυτό ήταν,
πανικός και τσαλαπατητό προς τις πόρτες. Ευτυχώς
άναψαν αμέσως τα φώτα και ο πανικός δεν πήρε διαστάσεις· αντίθετα καταλάγιασε με την αλήθεια που...
έλαμψε.
Μετατράπηκε σε θυμηδία και το ενδιαφέρον μετατοπίσθηκε από την οθόνη στο ταβάνι, όπου εξελισσόταν ένας αγώνας ζωής και θανάτου. Παρατηρώντας
τις μικρές και μεγάλες πατημασιές η φαντασία συμπλήρωνε δραματικά τα συμβαίνοντα.
Ωραίες αναμνήσεις από μια όχι και πολύ ωραία
εποχή, αλλά πριν το θέαμα σε αλλεπάλληλα συνεχώς
διογκούμενα κύματα εξελιχθεί στο σημερινό τσουνάμι
που δεν αφήνει τίποτε όρθιο στο πέρασμά του.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Έκθεση γελοιογραφίας στη ΣΥΡΙΑ με θέμα
“Θέλουμε να ζήσουμε... όχι άλλο αίμα’’
Γράφει ο Γρηγόρης Γεωργίου
Οι γελοιογράφοι της Συρίας έχουν μια αξιόλογη
παρουσία στα δρώμενα της παγκόσμιας γελοιογραφίας τα τελευταία χρόνια. Θα περίμενε κανείς
ότι μέσα στη δίνη του εμφύλιου πολέμου, που συνταράσσει τη χώρα τους, θα εξέφραζαν την αγωνία
τους με σιωπή. Αντί αυτού εξέπεμψαν το σπαρακτικό μήνυμά τους μέσα από μια πρόσκληση-πρόκληση διοργάνωσης ενός διαγωνισμού σκίτσου
μέσα απ το διαδίκτυο. Το θέμα συγκλονιστικά ευαίσθητο "Θέλουμε να ζήσουμε... Όχι άλλο αίμα". Η
βαθειά συγκίνηση δεν είναι τόσο για την απρόσμενη βράβευση, όσο για το ότι νιώθει κανείς τη
φωνή του να ενώνεται με τη δική τους φωνή απελπισίας...
Σημ.: Είναι μια από τις περιπτώσεις, που ο όρος
"γελοιογραφία" είναι πολύ φτωχός και άστοχος,
στο να δείξει πόσο σοβαρό μπορεί να είναι το μήνυμα ενός σκίτσου...
Σ.Ε.: Ο Γρηγόρης βραβεύθηκε για το εικονιζόμενο έργο του.

Έκθεση έργων ζωγραφικής του Νικολάου Φλετορίδη
και φωτογραφίας της Μαρίας Γιασεμάκη
Γράφει ο Γρηγόρης Γεωργίου
Στους χώρους υποδοχής του ξενοδοχείου Central στην Πλάκα, παρουσιάζεται μέχρι τις 25 Ιουλίου έκθεση εικαστικής δημιουργίας
δύο νέων αρχιτεκτόνων. Πρόκειται για έργα ζωγραφικής του Νικόλαου Φλετορίδη και φωτογραφίας της Μαρίας Γιασεμάκη.
Ο Νικόλαος Φλετορίδης είναι αρχιτέκτονας με σπουδές στο ΕΜΠ και μεταπτυχιακά στο Λονδίνο. Με τη ζωγραφική ασχολείται
τα τελευταία 20 χρόνια και έχει θητεύσει σε εργαστήρια ζωγραφικής και ελεύθερου σχεδίου.
Η Μαρία Γιασεμάκη έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και ασχολείται με τη φωτογραφία τα τελευταία 5 χρόνια, στη
διάρκεια των οποίων έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φωτογραφίας και έχει συμμετάσχει με επιτυχίες σε διαγωνισμούς.
Οι δύο καλλιτέχνες, που συνεργάζονται και στον επαγγελματικό τομέα, εντυπωσίασαν με τα έργα τους.
Στα εγκαίνια της έκθεσης, που έγιναν την Παρασκευή 24 Μαΐου παρευρέθη πλήθος κόσμου και μεταξύ αυτών όλα τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας .
Η Μαρία, που τα έργα της θαυμάσαμε όλοι, είναι κόρη του φίλου, συμμαθητή και μέλους του Δ.Σ. Θόδωρου Γιασεμάκη.

Έργα σε ακουαρέλα του Νίκου Φλετορίδη

Το κοινό θαυμάζει τις φωτογραφίες της Μαρίας Γιασεμάκη
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Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α
Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1204

Γράφει ο Κράτης Ποιμενίδης

Δύο αιώνες προετοίμασαν την πρώτη άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους, καθοριστική για το
μέλλον της. Στις 15 Δεκεμβρίου 1025 πέθανε ο Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος. Στις 23 Απριλίου 1204,
εξασθενημένη η αυτοκρατορία από τις διαμάχες πριγκίπων και διαδόχων πέφτει στα χέρια των Δυτικών
για 43 χρόνια, οπότε και διαμελίζεται. Η αρχή του τέλους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας έχει ξεκινήσει.
15 Δεκεμβρίου 1025 Ημέρα θανάτου του Βασιλείου Β’ Βουλγαροκτόνου, του για πολλούς μεγαλύτερου
αυτοκράτορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ημέρα
επώδυνης απαρχής της κατολίσθησης και της οδυνηρής
πορείας προς παρακμή του ένδοξου κράτους του Βυζαντίου.
Μία πλειάδα ανίκανων και ανεύθυνων αυτοκρατόρων
αποδυνάμωσαν τον στρατό, επιτρέποντας και εξωθώντας
τους νέους να καταφεύγουν στα μοναστήρια για να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία και εξασθένησαν τις άλλοτε πανίσχυρες και ακατάβλητες φρουρές των συνοριακών γραμμών.
Οι ανωτέρω τακτικές και οι ανίερες προδοσίες πριν
και κατά τη διάρκεια των μαχών (Ρωμανός Δ’ Διογένης)
έδωσαν το έναυσμα και τη δυνατότητα στους γειτονικούς
εχθρούς να εισχωρούν στο εσωτερικό και να κυριεύουν
εδάφη και πόλεις, με συνέπεια σταδιακά να μειώνεται η
έκταση της αυτοκρατορίας.
Συχνές δολοφονίες, αδικαιολόγητες τυφλώσεις και
βίαιες ανατροπές νόμιμων διαδόχων απομάκρυναν από

H άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, σε ψηφιδωτή παράσταση του δαπέδου της εκκλησίας του Αγίου
Ιωάννη του Ευαγγελιστή στη Ραβέννα. [8] [1]

την εξουσία πρόσωπα που μπορούσαν να διοικήσουν
συνετά, επιτυχημένα και να κρατήσουν τη Βυζαντινή επικράτεια σε μη πτωτικά επίπεδα προσφέροντάς της συγχρόνως την ευχέρεια να διατηρείται συνεχώς απρόσβλητη και παντοδύναμη.
Οι δωροδοκίες και η καταβολή στα αντίπαλα κράτη,
μετά από αποτυχημένες μάχες, μεγάλων ποσοτήτων χρυσού, επέφεραν τη δραματική μείωση των αποθεμάτων
σε πολύτιμα μέταλλα. Παράλληλα η πρόσληψη μισθοφόρων στρατιωτών από βάρβαρα έθνη δεν προσέδωσε
στα Βυζαντινά στρατεύματα την προηγούμενη ισχύ τους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο όλες αυτές οι δυσμενείς συγκυρίες κατέστησαν την αυτοκρατορία άκρως ευάλωτη
σε αυτούς που είχαν βάλει στόχο να κατακτήσουν την
Κωνσταντινούπολη και η τραγική κατάληξη δεν άργησε
να έρθει.
Το 1195 στον θρόνο του Βυζαντίου βρίσκεται ο αυτοκράτωρ Ισαάκιος Β’ Άγγελος. Αρχές Απριλίου ανατρέπεται, τυφλώνεται και μαζί με τον νεαρό γιο του Αλέξιο
ρίχνεται στη φυλακή από τον αδελφό του Αλέξιο που
στέφεται αυτοκράτωρ ως Αλέξιος Γ’. Αυτός αμέσως διαπιστώνει ότι οι πιο επικίνδυνοι και αδίστακτοι εχθροί του
κράτους είναι η Βενετία και ο Γερμανός αυτοκράτορας
Ερρίκος 6ος, ο οποίος είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του Φρειδερίκο Βαρβαρόσα και τη Γερμανική αυλή
τη φιλοδοξία και το όνειρο της ίδρυσης μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας.
Συγχρόνως οι Νορμανδοί ηγεμόνες της Σικελίας του
είχαν ριζώσει τη σκέψη και την έμμονη ιδέα να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη. Το 1197 ο Φρειδερίκος πέθανε, αλλά κληροδότησε και μεταλαμπάδευσε τις ιδέες
και τα σχέδιά του στον αδελφό του Φίλιππο της Σουηβίας που είχε νυμφευθεί την Ειρήνη, κόρη του ανατραπέντος αυτοκράτορος Ισαακίου Β’. Από τον πρώτο καιρό

1185-1204: Η Δυναστεία των Αγγέλων.
Αυτοκράτορες της δυναστείας αυτής είναι:
Ισαάκιος Β’ Άγγελος 1185-1195
Αλέξιος Γ’ Άγγελος 1195-1203
Αλέξιος Δ’ Άγγελος 1203-1204 (μαζί με τον πατέρα
του Ισαάκιο Β’) [7]
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ενδιαφέρθηκε για τις υποθέσεις του Βυζαντίου, ορμώμενος και από την κρυφή επιθυμία να επανορθώσει και
να εκδικηθεί για την αδικία που είχε γίνει στον πεθερό
του. Όμως οι δραστηριότητες και η ισχυροποίηση του
μεγάλου αντιπάλου του Όθωνος της Βρουνοβίκης τον
εμπόδισαν να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.
Τον Φεβρουάριο 1198 στέφθηκε πάπας ο Ιννοκέντιος
Β’, ο οποίος λίγες ημέρες μετά την εκλογή του βρήκε
την ευκαιρία να δώσει σάρκα και οστά σε έναν παλιό
του στόχο, δηλαδή να οργανώσει μία μεγάλη σταυροφορία, για να απελευθερώσει τους Αγίους Τόπους από
τους μουσουλμάνους. Υπήρχαν όμως πολλά εσωτερικά
προβλήματα στη χριστιανική Ευρώπη και η πραγματοποίηση του σκοπού καθυστερούσε, έως ότου το 1201
απεφασίσθη να συγκροτηθεί μία στρατιά με το όνομα Δ’
Σταυροφορία. Επικεφαλής ετέθησαν ο κόμης της Φλάνδρας Βαλδουΐνος, ο κόμης του Saint Pol Ερρίκος, ο κόμης της Καμπανίας Thiband και ο ιστορικός Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουΐνος. Με αυτούς ενώθηκε και ο
Μαρκήσιος Βονιφάτιος ο Μορφερατικός, ο οποίος αργότερα θα ορισθεί ως αρχηγός της εκστρατείας.
Από τις ναυτικές δυνάμεις της εποχής μόνο η Βενετία
ενδιαφέρθηκε να συμμετάσχει, με την οποία συμφώνησαν οι αρχηγοί της εκστρατείας να μεταφέρει 33.500
στρατιώτες με τον πλήρη οπλισμό τους και όλα τα άλογα,
αντί 85.000 αργυρών μάρκων, και του 1/2 των εδαφών
που θα κατακτούσαν οι στρατιώτες.
Οι πέντε επικεφαλής όμως δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν όλο το ποσόν των ναύλων και, για να μη ματαιωθεί η επιχείρηση, ο γέρος Δόγης της Βενετίας Ερρίκος
Δάνδολος, παλαιός πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, έθεσε την πρόταση να ανακαταλάβει ο στρατός,
για λογαριασμό των Βενετών, την πόλη της Δαλματίας
Ζάρα, η οποία είχε αποστατήσει και είχε προσχωρήσει
στο χριστιανικό Βασίλειο της Ουγγαρίας. Παρά την αντίθεση και τις αντιρρήσεις του πάπα Ιννοκέντιου, η Δ’
Σταυροφορία κατέλαβε τη Ζάρα τον Νοέμβριο του
1202 με αποτελεσματική έφοδο, οι διαφορές με τους
Bενετούς ρυθμίσθηκαν και όλα πλέον ήταν έτοιμα για
να ξεκινήσουν οι σιδηροί ιππότες για την Ιερουσαλήμ.
Ξαφνικά η απόφαση αυτή άλλαξε, όταν, με τη βοήθεια
του γαμπρού του Φιλίππου της Σουηβίας και μετά από
περιπέτειες διαφυγής, εμφανίσθηκε στο στρατόπεδο της
Ζάρας, στις 25 Απριλίου 1203, ο Αλέξιος Άγγελος (μετέπεια Αλέξιος Δ’), γιος του εκθρονισθέντος αυτοκράτορα Ισαακίου Β’. Κατόρθωσε να δραπετεύσει από τη
φυλακή και ήρθε στην Ευρώπη για να βρει βοήθεια
προς ανακατάληψη του θρόνου. Υποσχέθηκε στους
σταυροφόρους τεράστια χρηματικά ποσά, στρατιωτική
βοήθεια για τους Αγίους Τόπους και στον πάπα έδωσε
την ελπίδα ότι ερχόμενος στον θρόνο θα επανεξέταζε
την περίπτωση της ένωσης των Εκκλησιών. Οι προτάσεις του Αλεξίου θεωρήθηκαν άκρως δελεαστικές, τις
ενέκρινε ο πάπας και ο στόλος των Δυτικών, αφού κατευθύνθηκε στις 24 Μαΐου 1203 προς την Κωνσταντι-
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O όρκος της φεουδαρχικής υποτέλειας στον βασιλέα.
Μικρογραφία από γαλλικό χειρόγραφο του 14ου αι. [6]

[6]
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Ερρίκος Δάνδολο, δόγης της Βενετίας (1192-1205).
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 έστειλε για
την εκκλησία του Αγ. Μάρκου πλούσια λάφυρα -κίονες και άλλα
γλυπτά καθώς και πολύτιμες εικόνες- που μετάφερε από την
Κωνσταντινούπολη. [6]

νούπολη έφθασε στον Άγιο Στέφανο, στις 23 Ιουνίου
1203.
Μετά την άφιξη οι σταυροφόροι άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για την περίπτωση που θα ήταν απαραίτητη η πολιορκία της Βασιλεύουσας. Ο αυτοκράτωρ
Αλέξιος Γ’ που είχε ειδοποιηθεί για την άφιξη των σταυροφόρων δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για να αντιμετωπίσει την επίθεση. Ο Βυζαντινός στόλος διέθετε
μόνο λίγα απαρχαιωμένα σκάφη. Το στράτευμα δεν βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο καθόσον αποτελείτο στην πλειοψηφία από ξένους μισθοφόρους και ο λαός δεν υπο-

Τα χάλκινα άλογα, έργο του Λυσίππου, αφαιρέθηκαν από τον
Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης το 1204 και τοποθετήθηκαν μπροστά στον ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας.
Την τελευταία δεκαετία μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό του ναού,
για να προστατευθούν, και αντικαταστάθηκαν με αντίγραφα.
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δέχθηκε με θέρμη τον νεαρό Αλέξιο.
Τότε οι σταυροφόροι διεπίστωσαν ότι οι διαθέσεις
των Βυζαντινών δεν ήταν καθόλου φιλικές προς αυτούς
και τον Αλέξιο Δ’ και συνειδητοποίσαν ότι πλέον η επίθεση από ξηράς ήταν τελείως αναγκαία. Προηγουμένως,
για να αποφύγουν τις πολεμικές συγκρούσεις, προσπάθησαν να προκαλέσουν επανάσταση μέσα στην Κωνσταντινούπολη περιφέροντας τον Αλέξιο Δ’ επάνω σε
γαλέρα που έπλεε μπροστά από τα θαλάσσια τείχη, αλλά
αυτή η κίνηση απέτυχε. Υποχρεώθηκαν λοιπόν να αρχίσουν κανονικές εχθροπραξίες και στις 6 Ιουλίου 1203
κατέλαβαν με έφοδο τον πύργο του Γαλατά και έσπασαν
την αλυσίδα που έκλεινε την είσοδο του Κεράτιου κόλπου.
Στις 17 Ιουλίου οι δυνάμεις των Λατίνων εξαπέλυσαν
γενική επίθεση στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης από
ξηρά και θάλασσα, η οποία αποκρούσθηκε από τους Βαράγγους της αυτοκρατορικής φρουράς. Από την άλλη
πλευρά του κόλπου όμως, στην περιοχή του Πετρίου, οι
Βενετοί κατόρθωσαν να κυριεύσουν ένα τμήμα των τειχών με 25 πύργους και επιχείρησαν να προχωρήσουν
στο εσωτερικό της πόλης, αλλά αποχώρησαν, αφού δέχθηκαν την αποτελεσματική πίεση των Βυζαντινών δυνάμεων. Για να καλυφθούν κατά την οπισθοχώρησή τους,
έβαλαν φωτιά στα γειτονικά σπίτια, η οποία εξαπλώθηκε
από τους δυνατούς ανέμους, ενώ την ίδια νύχτα 17 προς
18 Ιουλίου ο Αλέξιος Γ’ έφυγε κρυφά από την Κωνσταντινούπολη παίρνοντας μαζί του μεγάλο μέρος από τους
βασιλικούς θησαυρούς και πέρασε στην ενδοχώρα της
Θράκης, προς την Αδριανούπολη.
Οι αξιωματούχοι της Κωνσταντινούπολης αποφυλάκισαν και ανεκήρυξαν αυτοκράτορα τον Ισαάκιο Β’ που
κατέλυσε στο ανάκτορο των Βλαχερνών, ο πόλεμος σταμάτησε και οι σταυροφόροι έμειναν στρατοπεδευμένοι
έξω από τα τείχη του Γαλατά. Ο Αλέξιος Δ’, αφού φυλάκισε τους συγγενείς του Αλεξίου Γ’, στέφθηκε συναυτοκράτωρ με τον Ισαάκιο Β’ την 1 Αυγούστου 1203. Λίγες
ημέρες μετά τη φυγή του Αλεξίου Γ’ απέδρασε από τη
φυλακή ο γαμπρός του Θεόδωρος Λάσκαρις, ο οποίος
προχώρησε προς τη Νίκαια όπου θα ανακηρυχθεί αυτοκράτωρ και θα ιδρύσει στη συνέχεια το Βυζαντινό
κράτος της Νίκαιας.
Τον Νοέμβριο του 1203 επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, μετά από την εκστρατεία του στη Θράκη, ο
Αλέξιος Δ’, ενώ εν τω μεταξύ είχε αποβιώσει ο Ισαάκιος
Β’. Αμέσως πιέστηκε φοβερά από τους σταυροφόρους
να καταβάλει και το υπόλοιπο ποσό από αυτό που τους
υποσχέθηκε όταν ζήτησε τη βοήθειά τους. Τα ταμεία
του κράτους όμως ήταν άδεια και παρακάλεσε τους Δυτικούς να περιμένουν έως τον Μάρτιο του 1204. Αλλά ο
λαός, ο οποίος ήταν δυσαρεστημένος από τη διοίκηση
των Αγγέλων, συγκεντρώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1204
στην Αγία Σοφία, καθαίρεσε τον Αλέξιο Δ’ και ανεκήρυξε
αυτοκράτορα έναν νεαρό, τον Νικόλαο Κανναβό, ο
οποίος δεν επιθυμούσε να αναλάβει την εξουσία.
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Δ’ Σταυροφορίας Βονιφάτιο Μομφερατικό και αναπόφευκτα η υπερήφανη Κωνσταντινούπολη από τα ανίκανα
χέρια των Βυζαντινών ηγετών έπεσε στις σιδηρές δαγκάνες των σκληρών σταυροφόρων και των ατσαλένιων
ιπποτών.
Mε την πρώτη πτώση του Βυζαντίου το 1204 κλείνει
και η κυρίως βυζαντινή περίοδος. Η αυτοκρατορία διαμελίζεται και στο χώρο της σχηματίζονται λατινικά και
ελληνικά κράτη. Ακολουθεί μια ρευστή περίοδος που
ονομάζεται Φραγκοκρατία. Τέλος, το 1261, η αυτοκρατορία της Νίκαιας, ένα από τα ελληνικά κράτη, ανακτά
την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινά η υστεροβυζαντινή περίοδος
[6]
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Τρομοκρατημένος ο Αλέξιος Δ’ απευθύνθηκε και πάλι
στους σταυροφόρους στους οποίους υποσχέθηκε να
παραδώσει το ανάκτορο των Βλαχερνών. Αλλά αυτή η
πράξη επέφερε και την πτώση του, όταν τη νύχτα 28/29
Ιανουαρίου ο συγγενής του Αλέξιος Μούρτζουφλος τον
συνέλαβε και τον εκτέλεσε, όπως και τον Νικόλαο Κανναβό και ανέβηκε στον θρόνο ως Αλέξιος Ε’.
Ο νέος αυτοκράτωρ αμέσως ανακοίνωσε την πρόθεσή
του να μη δεχθεί τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Αλέξιος Γ’ με τους σταυροφόρους. Αυτοί, βλέποντας ότι χάνουν το τεράστιο ποσό που τους είχε υποσχεθεί το
παλάτι, άρχισαν τις προετοιμασίες για την κατάληψη
της πόλης. Η πρώτη απόπειρα έγινε την αυγή της
9ης Απριλίου, η οποία απέτυχε και οι σταυροφόροι
υποχώρησαν με βαρειές απώλειες. Μετά όμως από
τρεις ημέρες, στις 12 Απριλίου, επιχείρησαν νέα
έφοδο, διπλασιάζοντας τον ζυγό των πλοίων τους
για να αυξήσουν και τον αριθμό των επιτιθεμένων.
Στην αρχή η εξέλιξη ήταν άσχημη για τους Δυτικούς.
Το μεσημέρι όμως σηκώθηκε αέρας που έσπρωξε
τον στόλο των Φράγκων κοντά στην ακτή και οι πιο
τολμηροί ιππότες ανέβηκαν στα τείχη κυριεύοντας
τα κυριότερα σημεία και ανάβοντας φωτιές σε πολλά
μέρη. Ο Αλέξιος Ε’ ο Μούρτζουφλος κατέφυγε με
τον πεθερό του στη Θράκη και ο στρατός ανακήρυξε
αυτοκράτορα τον άρχοντα Κωνσταντίνο Λάσκαρι,
ως Κωνσταντίνο ΙΑ’. Άρα ο τελευταίος αυτοκράτωρ
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν είναι ΙΑ’, όπως αναφέρουν πολλοί ιστορικοί, αλλά ΙΒ’. Ο Λάσκαρις δεν
είχε χρόνο να αναδιοργανώσει την άμυνα της Κωνσταντινούπολης και μαζί με την οικογένειά του επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο και μετέβησαν στην απέναντι ακτή του Βοσπόρου. Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο,
ότι δεν κυβέρνησε παρά λίγες ώρες, οι συγγραφείς
να μην τον περιέλαβαν στον κατάλογο των αυτοκρατόρων.
Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Σταυροφόρους
Το πρωί της 13ης Απριλίου ο υπόλοιπος στρατός, Μικρογραφία γαλλικού χειρογράφου του 15ου αι. (φωτογραφικό αρχείο
ο κλήρος και ο λαός παραδόθηκαν στον αρχηγό της «Εκδοτικής Αθηνών»). [1]
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Εκδρομή στις Σέρρες - Οχυρό Ρούπελ
Λίμνη Κερκίνη- Άνω Πορρόια - Σπήλαιο Αλιστράτης
12-14 Aπριλίου 2013
Γράφει ο Απόστολος Κοντογιώργης

Ο

Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών, στα πλαίσια του
ψυχαγωγικού προγράμματος, πραγματοποιεί
κατ’ έτος μία εκδρομή τριήμερη. Για το 2013 πρότεινε
ο υπογράφων μία εκδρομή που από χρόνια ήθελα
να κάνω, αλλά ατυχείς συγκυρίες δεν μου το είχαν
επιτρέψει.
Καθήκον κάθε Έλληνα είναι να προσκυνήσει τον
τόπο που γράφτηκαν οι πιο ηρωικές σελίδες του
έπους του 1940, το ΟΧΥΡΟ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ. Αλλά
και καθήκον κάθε Χριστιανού είναι να προσκυνήσει
το μοναδικό οικοδόμημα χωρίς μπετό και σίδηρο,
τον μεγαλοπρεπή ναό του Τιμίου Προδρόμου, στο
ομώνυμο Μοναστήρι, στο Ακριτοχώρι Σερρών.
Mε τη συναίνεση όλων των μελών του Δ.Σ., με
την εργασία όλων, έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Επιλέχθηκε το γραφείο με την καλύτερη
προσφορά, γιατί σκοπός μας ήταν να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος, αφού όλοι περνάμε δύσκολα
αυτή την εποχή.
Πραγματοποιήσαμε στις 12, 13 και 14 Απριλίου
την εκδρομή με σύμμαχο έναν φανταστικό καιρό
και με βάση την όμορφη πόλη των Σερρών, με τους

ευγενικούς και εξυπηρετικούς κατοίκους. Δύο διανυκτερεύσεις έγιναν στο ξενοδοχείο "Φίλιππος Ξενία".
Ήταν στο κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα σε
ποτάμι. Κοντά ήταν και εκκλησία και φθάνοντας το
απόγευμα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη Δ’
στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας. Ήμασταν ξεκούραστοι, γιατί ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί και ήμασταν όλοι στην ώρα μας και στη στάση του Πειραιά
και της Αθήνας.
Η πρώτη μας στάση για καφέ μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα νέα της οικογένειας, να
πούμε τις πολιτικές προβλέψεις, να βρίσουμε την
τρόικα, να αναθεματίσουμε το μνημόνιο και, αφού
εκτονωθήκαμε, είπαμε στο πούλμαν και αστεία και
ανέκδοτα για να περάσει η ώρα μας στη μεγάλη διαδρομή, που πέρασε ευχάριστα.
Η πρώτη στάση για φαγητό μεσημεριανό ήταν
στη Μεθώνη, ένα ήσυχο παραθαλάσσιο μέρος με
γραφικές ταβερνούλες. Φάγαμε όμορφα θαλασσινά
και πήραμε δυνάμεις για το υπόλοιπο ταξίδι. Όταν
πήγαμε να ξεκινήσουμε, μου ανέθεσε ο πρόεδρος
να μετρήσω αν είμαστε όλοι παρόντες και του λέω

Οι εκδρομείς ποζάρουν μπροστά στο μνημείο του οχυρού Ρούπελ (λείπουν και μερικοί άτακτοι...)
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«τώρα μου το λες, που έχω πιει ένα κιλό κρασί, θα
τους βγάλω διπλούς!».
Στο ξενοδοχείο, μας έκαναν μεγάλη υποδοχή.
Μας ανέβασαν τις βαλίτσες, μας κέρασαν αχνιστό
καφέ με γλυκίσματα και, επειδή μας είδαν και
κάποιας ηλικίας, μας έκαναν και δωρεάν τσεκ-απ.
Πράγματι στο ξενοδοχείο συμπτωματικά ελάμβανε
χώρα ένα Ιατρικό Συνέδριο και στο ισόγειο μας παΤο Οχυρό Ρούπελ που επισκεφθήκαμε και μέρος
του οποίου λειτουργεί σήμερα ως μουσείο είναι ένα
από τα 21 οχυρά της «γραμμής Μεταξά» και από τα
μεγαλύτερα.
Η «γραμμή Μεταξά» ξεκινά δυτικά από το όρος
Μπέλες και φθάνει ανατολικά μέχρι Β.Α. της Ξάνθης,
όπου και τα γνωστά σε εμάς Εχίνος και Νυμφαία.
Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και
πριν η χώρα μας εισέλθει στον πόλεμο αποφασίσθηκε
η οχύρωση της οριογραμμής Ρούπελ και αργότερα, για
το φόβο των Βορείων γειτόνων, προγραμματίσθηκε να
επεκταθεί σε όλα τα βόρεια σύνορα, το δε 1936 ξεκίνησαν οι εργασίες στην Κερκίνη. Πήρε το όνομα από
τον Ι. Μεταξά, πρωθυπουργό και υπουργό Εθνικής
Αμύνης το 1936, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες.
Για την κατασκευή, συμμετείχαν στην «επιτροπή
μελετών οχύρωσης» η διοίκηση Φρουρίου Θεσ/νίκης,
μονάδες μηχανικού, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο,
ιδιώτες τοπογράφοι, βιομηχανίες κ.ά.
Οι υπόγειες εγκαταστάσεις κάθε οχυρού περιελάμβαναν διοικητήριο, θαλάμους αξιωματικών, οπλιτών,
μαγειρείο, δεξαμενή νερού, χώρους υγιεινής, φαρμακείο,
χειρουργείο, εξαερισμό, λάμπες πετρελαίου, όπως μας
ενημέρωσε ο ξεναγός, επιστημονικά ενημερωμένος
στρατιώτης, Παναγιώτης Φιλανδρινός.
Εντυπωσιασμένοι από το υποβλητικό εσωτερικό του
οχυρού Ρούπελ και από την ποιότητα της κατασκευής,
αλλά και από τη φροντίδα και τον σεβασμό των αρμόδιων υπηρεσιών ως προς την αποκατάσταση και συντήρηση του οχυρού, ξαναθυμηθήκαμε την ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών του «Ρούπελ».
Το πρωί της 6ης Απριλίου 1941, ο Γερμανός πρέσβυς
στην Αθήνα επιδίδει στον τότε Έλληνα πρωθυπουργό
Κορυζή τελεσίγραφο με το οποίο απλώς αναγγέλλεται
η Γερμανική εισβολή, η οποία άρχισε στις 05.15 και
εστράφη πρωτίστως εναντίον του μεγαλύτερου και
ισχυρότερου Ρούπελ.
Αλλεπάλληλες επιθέσεις των Γερμανών, υποστηριζόμενων από ισχυρότατη αεροπορία, δεν είχαν κανένα
αποτέλεσμα. Τα οχυρά έμεναν απόρθητα. Όμως μετά
τετραήμερον υπεράνθρωπο αγώνα οι υπερασπιστές
τους αναγκάσθηκαν να συνθηκολογήσουν, αφού οι
Γερμανοί είχαν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη.
Η επίθεση των Γερμανών έγινε με 6.000 στρατιώτες,
200 αεροσκάφη και 200 κανόνια.
Οι απώλειες των αντιπάλων ήταν 14 Έλληνες νεκροί,
550 Γερμανοί νεκροί και χιλιάδες τραυματίες.

Αναπαράσταση του ιατρείου μέσα στο οχυρό

ρέλαβαν, την ώρα που παίρναμε τα κλειδιά των δωματίων μας, ευγενέστατες νοσηλεύτριες του Αττικού
Νοσοκομείου, του οποίου κλιμάκιο με υπερσύγχρονα
μηχανήματα σου έδινε σε λίγο χρονικό διάστημα
αποτελέσματα εξετάσεων μέσου όρου σακχάρου για
διάστημα δεκαπέντε ημερών. Στον υπογράφοντα ο
ιατρός είπε δίνοντας την απάντηση που έβγαινε
μετά τη λήψη αίματος «συγχαρητήρια, η γυναίκα
σας θα ζήσει 150 χρόνια» και μη αναλογιζόμενος
τις συνέπειες, αναφώνησα «Μεγάλε, με έκαψες!».
Το πρώτο βράδυ το πέρασα στον καναπέ της ρεσεψιόν. Ήμουν όμως χορτάτος γιατί ο μπουφές του
ξενοδοχείου, που μας προσφέρθηκε μέσα στη συνολική τιμή, κάλυπτε όλα τα γούστα και ο χώρος που
δόθηκε το δείπνο σε χόρταινε από θέα από μόνος
του, αφού ήταν στο ρουφ-γκάρντεν με τη φωτισμένη
πόλη στα πόδια μας. Αφού φάγαμε και συνομιλήσαμε
σε ένα ζεστό και αριστοκρατικό περιβάλλον, αποσυρθήκαμε για ξεκούραση. Τα δωμάτια πολύ ζεστά
και ευχάριστα μας πρόσφεραν όλες τις ανέσεις.

Ο νεαρός φιλόλογος και ξεναγός Παναγ. Φιλανδρινός
ανάμεσα στον πρόεδρο Π. Παρασκευόπουλο
και στη φιλόλογο Σμαρούλα Νάκη
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Κατά τον ξεναγό μας, η Ελληνική σημαία δεν υπεστάλη
και οι υπερασπιστές τιμητικά αφέθηκαν ελεύθεροι.
Στη φωτογραφία, οι Γερμανοί κατακτητές στέκονται
προσοχή μπροστά στους Έλληνες υπερασπιστές
του οχυρού.
Αιωνία η μνήμη τους.

Το πρωί η επίσκεψή μας στο ηρωικό Ρούπελ*
μας επιφύλασσε πολλά ρίχτερ εθνικής έξαρσης.
Μας ξενάγησε φαντάρος με πτυχίο Φιλολογίας
και η ξενάγησή του ήταν εμπεριστατωμένη. Ήταν
πολύ κατατοπιστικός και ευγενής. Ήταν ο σωστός
άνθρωπος στη σωστή θέση. Ήταν η θέρμη που
μιλούσε για τα γεγονότα, που τα είπε με το όνομά
τους, γιατί η Ιστορία δεν ξαναγράφεται. Τα στοιχεία
μπορείτε να τα διαβάσετε σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο· αυτά που νιώσαμε όμως δεν μπορούν να
περιγραφούν. Περπατήσαμε μία ώρα μέσα στις στοές.
Είδαμε πού κοιμούνταν αυτοί οι ήρωες, πού προσεύχονταν, πού περιθάλποντο οι τραυματίες, που
ήταν ελάχιστοι μπροστά στον αριθμό των τραυματιών
του εχθρού.
Τα οχυρωματικά έργα στο Ρούπελ ξεπέρασαν κατά
πολύ και αυτά της γραμμής Μαζινό. Ό,τι και να
γράψω γι’ αυτά που είδαμε και νιώσαμε στο προσκύνημά μας στο Ρούπελ είναι λίγα. Η εμπειρία μας
και τα συναισθήματά μας δε μεταφέρονται. Όσα και
να ακούσετε για το Έπος και για τους ήρωες του
Ρούπελ, δεν μπορούν να αναπληρώσουν αυτά που
θα ζήσετε σε ένα προσκύνημά σας εκεί. Άλλωστε δεν
είναι τυχαίος ο μεγάλος αριθμός επισκεψιμότητος
όλες τις περιόδους του χρόνου. Αυτή την υπερηφάνεια
που νιώσαμε ως απόγονοι αυτών των ηρώων, την
είχαμε ανάγκη αυτή την εποχή. Θα πρότεινα σε
όσους δεν μας ακολούθησαν να πραγματοποιήσουν
αυτό το προσκύνημα το συντομότερο.
Όταν επιστρέψαμε στο πούλμαν, έτοιμοι για πόλεμο, η σύζυγός μου βρήκε ότι δεν υπήρχε πιο κα* Ρούπελ (εκ του Βυζαντινού Ρουπέλιον = άργιλλος)

Από τα ντοκουμέντα που εκτίθενται στο μουσείο του οχυρού.

τάλληλη στιγμή για να αναγνώσει έναν λόγο της
ηρωικής δασκάλας των Πομακοχωρίων κ. Νικολοπούλου. Στο τέλος, ζητούσαν όλοι φωτοτυπία.
Το μεσημέρι σταματήσαμε να θαυμάσουμε τη
λίμνη Κερκίνη, που είναι ονομαστός υδροβιότοπος.
Δοκιμάσαμε και παγωτά με γάλα από βουβάλι, αγοράσαμε τοπικά προϊόντα, απολαύσαμε τη θέα από
ψηλά, από ένα ξύλινο παρατηρητήριο και μετά κατευθυνθήκαμε στο γνωστό γραφικό οικισμό Πορρόια,
που είναι από τα σημαντικότερα τουριστικά μέρη,
με έναν αξιόλογο Γυναικείο Συνεταιρισμό. Σε μια
ταβέρνα, μέσα σε ειδυλλιακό περιβάλλον και ξύλινη
διακόσμηση, πολλοί έφαγαν βουβαλίσιο κρέας (πού
τη βρήκαν την όρεξη μετά από τόσο πλούσιο πρωινό
μπουφέ;). Οι αθλητικοί τύποι του γκρουπ έκαναν
ιππασία σε παρακείμενο δάσος με ενοικιαζόμενα
άλογα. Μετά, με πολλή λαχτάρα κατευθυνθήκαμε
στο πολύ γνωστό Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου.
Τα εγκαίνια του μεγαλόπρεπου ναού έγιναν από τον
Οικουμενικό Πατριάρχη τον Οκτώβριο του 2012.
Έμειναν άφωνοι και αυτοί που δεν έχουν και πολλές
επαφές με την εκκλησία. Οι μοναχές πολύ πρόθυμες
και καλοσυνάτες μας ξενάγησαν και μας έλυσαν τις
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Tο σπήλαιο της Αλιστράτης Σερρών αποτελεί το σπουδαιότερο μνημείο της φύσης σε ολόκληρη την Ευρώπη
και βρίσκεται έξι χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της ομώνυμης κοινότητας, στη θέση “πετρωτό’’. Η ανακάλυψη του
σπηλαίου έγινε τυχαία το 1959, από κατοίκους της περιοχής ενώ άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 1998.
Το σπήλαιο Αλιστράτης καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον 25.000 τ.μ. και μήκος 3.000 μ. με ένα μοναδικό
πολύ πλούσιο οικοσύστημα εξαιρετικής σπανιότητας. Η
πανίδα που εγκλείεται μέσα σε ιζήματα μικρού και μεγάλου πάχους, που είναι διάσπαρτα σ’ όλη την επιφάνεια
του σπηλαίου, χρονολογείται περίπου από 3 εκατ. χρόνια
πριν...
Ο στολισμός του σπηλαίου από λιθωματικά συμπλέγματα ξεπερνά κάθε προσδοκία σε πλούτο και ομορφιά.
Ονειρικά στολισμένα με κατάλευκους σταλακτίτες σε
αντίθεση με εντυπωσιακούς κόκκινους, που το ύψος
τους σε ορισμένους θαλάμους φτάνει τα 18 μ. περίπου,
και αφθονία σε συμπλέγματα από λεπτούς εκκεντρίτες,
ενώ στις οροφές των στοών κρέμονται τεράστιοι και
μεγαλοπρεπείς σταλακτίτες μήκους 15 μ., αποτελεί ένα
θέαμα που... κόβει την ανάσα!
(Από το ενημερωτικό έντυπο)

απορίες για το πώς στηρίζεται ένας τόσο μεγάλος
θόλος χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί τα συνήθη
υλικά, αλλά μόνο τα υλικά που δίνει η φύση, όπως
πηλός, ξύλα, τούβλα. Με την χοράρχη κ. Σμαρούλα
Νάκη ψάλαμε το "τη Υπερμάχω..." και την "Ωραιότητα"
μέσα σε κλίμα μεγάλης ψυχικής ανάτασης. Μετά
μας προσφέρθηκε καφές και λουκούμι στο Αρχον-

Το Καθολικό της Μονής του Τιμίου Προδρόμου

Αντιπροσωπευτική εικόνα του σπηλαίου

ταρίκι με τη ζωγραφισμένη οροφή. Φύγαμε ήρεμοι
και ευλογημένοι και επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο
για να ετοιμαστούμε για τη βραδινή έξοδο.
Το βράδυ, αν και δεν είχαμε κλείσει κέντρο και
οι γλεντζέδες Σερραίοι τα είχαν γεμίσει όλα, με την
επιμονή του δικηγόρου της παρέας, τελικά μας διέθεσαν έναν άνετο χώρο και εικοσιπέντε άτομα ξεφαντώσαμε στο "Μεροβίγλι". Εκδρομή χωρίς χορό
δεν έχουμε κάνει και γι’ αυτό, αφού σύραμε και τα
Θρακιώτικά μας, πήγαμε για ύπνο, γιατί την επομένη
μας περίμενε μεγάλη διαδρομή.
Με ένα σφίξιμο στην καρδιά αφήσαμε το άνετο
και σύγχρονο ξενοδοχείο με τις πισίνες, τα γυμναστήρια, τις σάουνες, τα χαμάμ και τα μασάζ, χαιρετήσαμε τους φίλους και συμπατριώτες που ήρθαν
να μας συναντήσουν και ξεκινήσαμε για το τελευταίο
αξιοθέατο που είχαμε στο πρόγραμμα, το περίφημο
σπήλαιο Αλιστράτης, που άνοιξε τελευταία για το
κοινό και δεν το είχε κανένας μας επισκεφθεί. Μία
ώρα ξενάγηση μας εντυπωσίασε με τα σπάνια είδη
από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Το τι ακολούθησε
στην επιστροφή δεν μπορείτε να το φανταστείτε· τι
ρεσιτάλ κιθάρας, τι ρεσιτάλ φυσαρμόνικας, τι άριες...!
Μόνο που έχουμε μείνει στο «άστα τα μαλλάκια
σου ανακατεμένα...». Πολύ ρετρό, βρε παιδιά και
εμείς όλοι, απ’ ό,τι αποδείξαμε, είμαστε όλο ζωντάνια
και νεανικότητα, αφού είχαμε τέτοιες αντοχές σε
όλο το ταξίδι. Θα πρέπει την επόμενη φορά να εμπλουτίσουμε το ρεπερτόριο με σύγχρονα άσματα.
Εν κατακλείδι, όσοι δεν ήρθατε «χάσατε». Σας περιμένουμε να δώσετε όλοι το παρόν στην επόμενη εκδρομή που θα γίνει το φθινόπωρο.
Καλή αντάμωση!
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ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Συνοδεία φυσαρμόνικας

Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Σ

την τελευταία εκδρομή του Συλλόγου μας στις Σέρρες επισκεφθήκαμε το οχυρό Ρούπελ και γέμισε η
ψυχή μας από συγκίνηση και θαυμασμό για τους ηρωικούς υπερασπιστές του, όταν αυτό δέχθηκε την επίθεση
των Γερμανών, στις 6 Απριλίου του 1941.
Την ημέρα αυτή, παιδί τότε κι εγώ επτά χρονών, ανεβήκαμε με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς στη Δεξαμενή
στο Αλήμπεη, όχι όπως συνήθως για να παίξουμε.
Από νωρίς, από τα χαράματα σχεδόν, ανέβηκαν και
μερικοί μεγάλοι και άκουγαν σκεπτικοί τον ήχο από την
επίθεση των Γερμανών στο οχυρό Νυμφαία, μερικά χιλιόμετρα βόρεια της Κομοτηνής. Ο ήχος των κανονιών
έφτανε ίσα με μας υπόκωφος, σαν τον αχό μακρινής
βροντής.
Οι μεγάλοι άκουγαν σκεπτικοί και συζητούσαν χαμηλόφωνα μεταξύ τους. Αν και παιδιά, καταλάβαμε ότι
κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε. Πήγαμε και καθήσαμε
σιωπηλά δίπλα τους και ακούγαμε που συζητούσαν
πως, αν έπεφτε το οχυρό, ο ερχομός των Βουλγάρων
στην Αλεξανδρούπολη θα ήταν θέμα ωρών.
Το ίδιο συζητούσε ανήσυχη όλη η πόλη. Ήταν ζωηρές
ακόμα οι αναμνήσεις από τον προηγούμενο ερχομό των
Βουλγάρων. Γι’ αυτό όσοι μπορούσαν φόρτωναν τις οικογένειές τους στα καΐκια και έφευγαν για τη Σαμοθράκη
και τη Λήμνο.
Θεωρούσαν τα δύο νησιά τόπο ασφαλή, γιατί οι
Βούλγαροι μη διαθέτοντας ναυτικό, την προηγούμενη

φορά, δεν μπόρεσαν να φτάσουν ίσαμε εκεί.
Αυτή τη χρονιά του πολέμου, ο αδελφός της μητέρας
μου, ο Νίκος Καράκης, έτυχε να δουλεύει στο ποτοποιείο
του Γιάννη Μποτονάκη, πατέρα της δικής μας της Αλεξάνδρας. Δίπλα στο ποτοποιείο, εκεί στη Βασιλέως Γεωργίου, ήταν το μεγάλο κατάστημα γενικού εμπορίου
του Μετσοβίτη. Ο ιδιοκτήτης του, μπροστά στον κίνδυνο των Βουλγάρων, κλείδωσε το εμπορικό του, πήρε
την οικογένειά του και έφυγε.
Ο θείος μου, παλικάρι 19 χρονών τότε, πήδηξε τη
μάντρα που χώριζε τις αυλές των δύο μαγαζιών και
από την πίσω πόρτα μπήκε στο εμπορικό και πήρε ένα
σωρό παιδικά πράγματα. Πήρε τόπια, γιο-γιο, εκείνο
το καρούλι με το σχοινάκι, πήρε τικ-τακ, εκείνα τα μικρά
βατραχάκια με το μεταλλικό έλασμα από κάτω, που το
πατούσες και έκανε τικ-τακ. Πήρε χαλκομανίες και
πολλά άλλα παιδικά πράγματα, πήρε και μια φυσαρμόνικα, μια υπέροχη «Τάγκο» της «Χόνρερ».
Όλα τα άφησε στη διάθεσή μου να παίζω με την
αδελφή μου και με τους φίλους μου τα χρόνια της κατοχής. Οι Βούλγαροι είχαν κατεβεί ήδη στην Αλεξανδρούπολη. Μόνο τη φυσαρμόνικα κράτησε για τον
εαυτό του.
Οι Γερμανοί εν τω μεταξύ έβαλαν σε λειτουργία τα
μεταλλεία του Κιρκά και πήραν τον θείο μου μαζί με άλλους, με το "έτσι θέλω", να πάει να δουλεύει εκεί. Άρχισαν
μάλιστα να μαζεύουν εργάτες και να τους στέλνουν στη

Eαρινή συναυλία φυσαρμόνικας. Καθιστοί: Χρ. Χαψιάδης, Τώνης Γεωργιάδης, Ζαφ. Αλεξιάδης, Αγγ. Αγγελίδης,
Στ. Πολυμερούδης, (;), (;), Καβανόζης. Πίσω σειρά: Πολυχρονίδης, Κ. Πολίτης, Χατζής, Αντ. Σκεύας,
Κυρ. Χαραλαμπίδης. Ξαπλωτός ο Τόλης Ιωαννίδης. Διευθύνει ο Νίκος Μπαξεβάνογλου.
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Γερμανία. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούσαν
στην πόλη ανατριχιαστικές ιστορίες για
κάτι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο κίνδυνος να σταλεί και ο θείος μου στη Γερμανία ήταν υπαρκτός. Ο παππούς μου
που ήταν μουχτάρης1 στο χωριό του,
πέρα στην Καππαδοκία, ήξερε καλά τα
τάγματα εργασίας των Τούρκων. Όσοι
επιστρατεύονταν σε αυτά, δε γύριζαν
πίσω. Καταλάβαινε ότι κάτι ανάλογο θα
γινόταν και με τους εργάτες που στέλνονταν στη Γερμανία.
Το σκέφτηκε, το συζήτησε και με τον
γιο του τον Νίκο και ένα απόγευμα, λίγο
πριν το σούρουπο, έζεψε το γαϊδουρόκαρο που είχε, πήρε κι εμένα μαζί τους
για άλλοθι και κίνησαν δήθεν να πάνε να 1950. O Nίκος Καράκης με φίλους του. Από αριστερά ο Κώστας Κάλφας,
μαζέψουν ξύλα. Όταν φτάσαμε πέρα από
ο Σταύρος Καμπούρης, παππούς της Πηγής Δεβετζή η οποία
τα κεραμιδαριά, στο δρόμο προς τον
μας έφερε το Ολυμπιακό μετάλλιο, δίπλα του ο Ν. Καράκης,
Άβαντα, άρχιζε να σκοτεινιάζει. Με κάτι
ο Τάσος Γιορδαμλής και ο "Ασλανίδης".
συνθηματικά σκουξίματα κουκουβάγιας ο
παλεύουν για τη λευτεριά, Ελλάδα μας,
θείος μου ήρθε σε επαφή με τον άνθρωπο που ήξερε
να διώξουν τους φασίστες.
τα περάσματα. Αγκαλιάστηκε με τον πατέρα του, φίΉ το άλλο εκείνο με την αμερικάνικη μελωδία:
λησε εμένα και χάθηκε μέσα στο σκοτάδι που πύκνωνε.
Με τον παππού μου γυρίσαμε πίσω στο Αλήμπεη. Η
Γιούπι, για, για, γιούπι γιούπι για
δεν τον θέλουμε το βασιλιά
γιαγιά μου, βουρκωμένη, μας περίμενε στην πόρτα. Στα
χέρια της κρατούσε τη φυσαρμόνικα.
και όλα τα παρακάτω.
– Με είπε ο Νίκος να σε το δώκω.
Το ίδιο τραγούδι χρησιμοποιήθηκε στις θεατρικές επιΚαι μου την έδωσε. Παρ’ όλη την ένταση, μπορώ να
θεωρήσεις με άλλο στίχο:
πω ότι χάρηκα. Από την επομένη κιόλας άρχισα τα
Τα κορίτσια που είχαν Γερμανούς
φύσα-ρούφα. Συνέχεια, όλη μέρα. Μου άρεσε ο αρμονιτα κορίτσια που είχαν Ιταλούς
κός ήχος της.
τώρα έχουν Εγγλεζάκια
με κοντά παντελονάκια
Kάποτε είδα ότι δύο συνεχόμενες νότες ταίριαζαν με
κι από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς.
τη «Σαμιώτισσα με τις ελιές». Προσπάθησα να βρω και
Γιούπι για για, γιούπι γιούπι για,
την τρίτη συνεχόμενη νότα και τα κατάφερα. Σε λίγο
τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά
έπαιζα όλο το τραγούδι.
το ένα λέει γιες, γιες,
Η θεία μου η Ευθυμία, κοπέλα τότε, επειδή ο αδελφός
το άλλο λέει για, για
και το τρίτο γιάχα μπίμπι, γιαχαβά.
της ήταν ήδη στρατιώτης στην Αίγυπτο, της άρεσε και
τραγουδούσε το παρακάτω τραγουδάκι:
Και εγώ εκεί με τη φυσαρμόνικα τα μάθαινα και φύσαΘέλω να πάω στην αραπιά Από τα μάτια πιάνεται
ρούφα τα έπαιζα.
να πιάσω έν’ αραπάκι
στα χείλη κατεβαίνει
Με τον καιρό έμαθα και άλλα τραγούδια πολλά. Και
να κάθομαι να το ρωτώ
κι από τα χείλη στην καρδιά
προχθές επιστρέφοντας από την εκδρομή και κατηφοπώς πιάνεται η αγάπη.
ριζώνει και δε βγαίνει.
ρίζοντας για την Αθήνα, με γεμάτες τις μπαταρίες μου
από Μακεδονία, από ηρωισμούς, από πατρίδα, από
To άκουσα, βάλθηκα να το μάθω και σε λίγο καιρό το
τις ομορφιές της Κερκίνης, από το μεγαλείο της φύσης
έπαιζα στη φυσαρμόνικα. Μέρα με τη μέρα αποκτούσα
στο σπήλαιο της Αλιστράτης, φτιαγμένο σχεδόν με όλα
όλο και μεγαλύτερη ευχέρεια. Εκτός από τα όποια ελαυτά και από πλήθος άλλα και κουρνιασμένος στις άνεληνικά έπαιζα και βουλγάρικες «μπαϊντούσκες». Έπαιζα
τες θέσεις του πούλμαν, έβγαλα τη φυσαρμόνικα και
ακόμα και τη «Λιλί Μαρλέν», το γερμανικό τραγουδάκι
υπό τη διεύθυνση της εξαίρετης μουσικού, κυρίας Σμαπου έγινε τελικά μελωδία και καημός όλων των στραρούλας Νάκη και με τη συνοδεία της κιθάρας της και
τιωτών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
της «μικτής χορωδίας» του Συλλόγου, κατά τον χαραΠέρασαν τα χρόνια και ήρθε η απελευθέρωση. Οι
κτηρισμό του προέδρου μας, του κυρίου Παρασκευόαντάρτες που κατέβηκαν από τον Έβρο μου θύμισαν
πουλου, δείξαμε όλοι το μουσικό θρακικό DNA μας, που
τη «Σαμιώτισσα» που την τραγουδούσαν με δικό τους
μας συγγενεύει όλους με τον συμπατριώτη μας τον Ορστίχο:
φέα. Και έτσι φθάσαμε στην Αθήνα.
Επάνω στα ψηλά βουνά αντάρτες κι επονίτες
Ήταν τελικά, ως το τέλος της, μια καταπληκτική εκ1
πρόεδρος κοινότητας
δρομή. Όσοι δεν ήσαν μαζί μας, έχασαν!

30

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

93

ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ...

“Ελευθέρια 2013’’ στην Αλεξανδρούπολη
Ο

Δήμος
Αλεξανδρούπολης ετίμησε
την 93η επέτειο από την
οριστική απελευθέρωση
της πόλης με εκδηλώσεις “εμπνευσμένες με τη
σύγχρονη κουλτούρα’’, όπως σημειώνει στο εφετινό
πρόγραμμα των “Ελευθερίων’’ ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος
Λαμπάκης.
Οι εκδηλώσεις κάλυψαν όλο τον Μάιο.
Περιελάμβαναν παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές εκδηλώσεις μαθητών και ενηλίκων, θεατρικές παραστάσεις
μαθητών και θιάσων. συζητήσεις για επίκαιρα κοινωνικά
προβλήματα, αφιερώματα σε μορφές και ποιητές και
άλλα δρώμενα (χορός, σκάκι, μπάσκετ).
Στις 13 Μαΐου έγινε η καθιερωμένη περιφορά της εικόνας της Παναγίας της Ελευθερώτριας και Λιτανεία
πρωτοστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου και στις 14 Μαΐου, μετά
τη δοξολογία, η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων και
παρέλαση.
Από τις άλλες εκδηλώσεις ξεχωρίζουμε αυτές για τη
Γενοκτονία των Ποντίων και τον εορτασμό της Ημέρας
των Μουσείων (18 Μαΐου).
Και τα πέντε μεγάλα μουσεία μας
γιόρτασαν την ημέρα αυτή, το καθένα με διαφορετικό τρόπο:
Το Εθνολογικό γιόρτασε με επίδειξη διαδικασίας συντήρησης μιας
εικόνας από τη συντηρήτρια Έλενα
Δαγκαλίκα.
Το Μουσείο Σαρακατσάνικης Παράδοσης γιόρτασε με επίδειξη διαδικασίας παρασκευής σαρακατσάνικου τυριού.
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο γιόρτασε με "αναφορά στο θυμίαμα", στο
εργαστήριο παρασκευής θυμιάματος.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με
ενημερωτικές ομιλίες από τον Δρ.
Αθανάσιο Ε. Μόγια, λέκτορα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και τον Φαλέκα Ιωάννη, αντιδήμαρχο Ενέργειας
& Φυσικών Πόρων Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το Ιστορικό Μουσείο της πόλης
μας διοργάνωσε επίσης μια σειρά από
εκδηλώσεις.
H Διεθνής Ημέρα Μουσείων γιορτάστηκε εφέτος το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαϊου
με μια σειρά εκδηλώσεων για τα παιδιά και μια ομιλία για
τους γονείς. Η κ. Κατερίνα Σέρβη υλοποίησε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με τίτλο: "Από την Αλεξανδρούπολη στην Ακρόπολη της Αθήνας σε μισή μαγική ώρα" και ομιλία με τίτλο:
"Μια μέρα στο μουσείο με την οικογένειά μου". Επίσης το
Σάββατο 18 Μαΐου υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
από τις εθελόντριες- εμψυχώτριες Χαρούλα Κουγιτάκη
και Ιωάννα Κούκουνα με τίτλο: "Εμπρός βήμα ταχύ! Παιχνιδο-τσουβαλο-ιστορίες για την Ακρόπολη".
Ξεχωριστή εκδήλωση στα πλαίσια των “Ελευθερίων’’
αποτέλεσε η παράσταση από τη ζωή της μεγάλης στιχουργού και ποιήτριας Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου στο
Δημοτικό Θέατρο της πόλης στις 16 Μαΐου, με βασική
ερμηνεύτρια τη Νένα Μεντή και κείμενα - σκηνοθεσία του
Πέτρου Ζούλια.
Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου (Νένα
Μεντή), μονολογεί συνομιλώντας με τα επτά
πρόσωπα που έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στη
ζωή της και το έργο
της ως στιχουργού: τη
Μαρίκα Κοτοπούλη,
τον Γιώργο, τον άντρα
της, τη Μαίρη την
κόρη της, τον Τσιτσάνη, τον Χιώτη, τη
Ρέα την εγγονή της και
τη Μαριόγκα, τη μητέρα της.
Μέσα από την πολυτάραχη ζωή της Παπαγιαννοπούλου
ξεδιπλώνεται όλη η νεότερη ιστορία της Ελλάδας αλλά και
η σύγχρονη ιστορία του λαϊκού μας τραγουδιού. Η ιστορία
της Ευτυχίας συναντά την εθνική τραγωγία μιας χαμένης
πατρίδας, της Μικράς Ασίας, περνά από την εποχή των
μπουλουκιών και της Αθηναϊκής επιθεώρησης για να φτάσει
ως τα καταγώγια του ρεμπέτικου και την άνθιση
του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού.
Αξίζει να αναφέρουμε
και δύο άλλες εκδηλώσεις του Ιστο-
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ρικού Μουσείου, πολύ ενδιαφέρουσες για τα πολιτιστικά
της πόλης που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.
Τη Δευτέρα 13 Μαϊου ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος
Χατζόπουλος ανέπτυξε το ενδιαφέρον θέμα: "Η ανακωχή
των Μουδανιών και η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης".

Η φιλόλογος Μαρία Ρούσκα-Ντερλίκη παρουσιάζει το έργο
του μεγάλου ποιητή Κ. Καβάφη.

O πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου Νίκος Πινάτζης
παρουσιάζει τον ομιλητή Κωνσταντίνο Χατζόπουλο.

Στις 15 Μαΐου 2013, στις 8 μμ, στο Ιστορικό Μουσείο
Αλεξανδρούπολης διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα «Η
ζωή και το έργο του Κ. Καβάφη», από τη φιλόλογο καθηγήτρια κ. Ρούσκα-Ντερλίκη Μαρία.
Ως γνωστό, το 2013 έχει ανακηρυχθεί έτος Καβάφη
για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του και 80 χρόνια από
τον θάνατό του.
Η ομιλήτρια στο πρώτο μέρος της εργασίας της παρουσίασε τη ζωή του ποιητή και τον τρόπο γραφής του,

τους λόγους της πρωτοτυπίας του έργου του, τις σφοδρές αντιδράσεις που δέχθηκε αρχικά από το ποιητικό
κατεστημένο της εποχής του και τις κατηγορίες των ποιημάτων του.
Στο δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε στην ανάλυση και
απαγγελία των πιο γνωστών έργων του Κ. Καβάφη με
τη βοήθεια Power Point και μουσικής. Τόνισε ιδιαίτερα
την διαχρονικότητα του ποιητή και τον οικουμενικό χαρακτήρα που απέκτησε η ποίησή του, καθώς το έργο
του μεταφράσθηκε σε πάρα πολλές γλώσσες και είναι
πάντα επίκαιρο.
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος συμπολιτών
μας που εξέφρασαν στο τέλος ενθουσιώδη σχόλια για
τον τρόπο παρουσίασης του θέματος.

“Ελευθέρια 2013’’ στην Αθήνα
Γράφει η Bούλα Αρβανιτίδου

Η

14η Μαΐου 1920 αποτελεί για μας ένα πολυσήμαντο
ορόσημο της νεότερης ιστορίας μας. Οι απόδημοι
Θρακιώτες της Αττικής γης τίμησαν κι εφέτος την Επέτειο
Απελευθέρωσης της μαρτυρικής μας Θράκης με εκδηλώσεις τιμής για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της
Ελλάδας. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης είχε η ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΟΝΕ) με τους
Θρακιώτικους Συλλόγους που εδρεύουν στο Λεκανοπέδιο
Αττικής (Συγγρού 137, 5ος όροφος).
Έτσι την Κυριακή το πρωί, 19 Μαΐου 2013,
πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Καρύκη, στην πλατεία Καρύτση,
όπως γίνεται εδώ και χρόνια.
Η εκκλησία ήταν κατάμεστη από συμπατριώτες
μας που τίμησαν με τη συμμετοχή τους την ιερή
επέτειο, με σημαίες και λάβαρα, αλλά και θρακιώτικες ενδυμασίες.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο συμπατριώτης μας κ. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, αντιπτέραρχος ε.α., επίτιμος διοικητής Δ.Α.Υ. και
πρόεδρος Συλλόγου Ξυλαγανητών Ροδόπης, με
εξαιρετικό λόγο που προκαλούσε σε όλους εμάς
βαθειά συγκίνηση, αναφερόμενος στα δεινά που
υπέστη η Θράκη μας.

Στη συνέχεια, συνοδεία της μπάντας του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιήθηκε πορεία με σημαίες και λάβαρα
προς την Πλατεία Συντάγματος.
Εκεί ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ως έκφραση
τιμής εκ μέρους των Θρακικών Πολιτιστικών σωματείων.
Μετά τις ανωτέρω εκδηλώσεις τιμής, προσφέρθηκε
καφές εκ μέρους της Πανθρακικής Ομοσπονδίας ΠΑΟΝΕ
για όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις.
Χρόνια πολλά, και του χρόνου!

Aπό τη Δοξολογία για την επέτειο της 14ης Μαΐου 1920, στον ναό
του Αγίου Γεωργίου Καρύκη.
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΥΚΛΩΠΑΣ
Το ελαιόλαδο της Μάκρης, με την επωνυμία Κτήματα Κύκλωπας Α.Ε., βραβεύτηκε στον Πανελλήνιο
διαγωνισμό γεύσης και ποιότητας στα πλαίσια της “Ελαιοτεχνίας’’ 2013, Αθήνα και διακρίθηκε με το
«Χρυσό αριστείο» και μάλιστα στην ισχυρή ένταση. Η έκδήλωση έγινε την Κυριακή, 31 Μαρτίου
2013 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Παραβρέθηκαν, εκτός πολλών άλλων καλεσμένων, ο Πρόεδρος
και μέλη του Συλλόγου μας, ως εκπρόσωποι των Αλεξανδρουπολιτών Αττικής.
Η εταιρία Κύκλωπας ΑΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση
που ιδρύθηκε το 1982 από τον Αργύρη και την Νίκη Κελίδη.
Στη Μάκρη του Έβρου, μέσα σ’ έναν από τους γηραιότερους
ελαιώνες της Μεσογείου, δίπλα στη σπηλιά του Κύκλωπα του
Ομήρου (απ’ όπου πήρε και το όνομά του) λειτουργεί εδώ και
30 χρόνια το ελαιοτριβείο Κύκλωπας και παράγει ένα από τα
εκλεκτότερα ελαιόλαδα στον κόσμο.

Oι ιδιοκτήτες με μέλη του Συλλόγου μας κατά την εκδήλωση
Τα έξι πρώτα βραβεία μέσα σε τέσσερα χρόνια, το ένα απ’
αυτά παγκόσμιο, κάνουν τους ιδιοκτήτες και τους
ελαιοπαραγωγούς της περιοχής να χαμογελούν γεμάτοι περηφάνια και ικανοποίηση τονίζοντας ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο.
Η ιδιαίτερη ποικιλία που αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είναι κατάλληλη για ελαιοπαραγωγή αλλά και πολύ
γευστική ως βρώσιμη, ειδικά πατητή. Συλλέγεται πολύ νωρίς
σχεδόν άγουρη (λόγω του καιρού) και παράγει ελαιόλαδο,
κυρίως αγουρέλαιο, με εξαιρετική πυκνότητα, πρασινοκίτρινο
χρώμα και πολύ έντονη γεύση φρεσκοτσακισμένου πράσινου
καρπού. Θυμίζει περισσότερο χυμό φρούτου· γι’ αυτό και στη
συσκευασία του βραβευμένου ελαιόλαδου Κύκλωπας
αναγράφεται εδώ και χρόνια η φράση χυμός ελιάς!
Αυτήν τη διαφορετικότητα ξεχώρισαν και οι γευσιγνώστες
που το δοκίμασαν το 2008, στον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό
εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων στα πλαίσια του Φεστιβάλ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ελαιολάδου στο ΣΕΦ, όταν έλαβε για πρώτη φορά μέρος σε
διαγωνισμό και τιμήθηκε με το Πλατινένιο Βραβείο γεύσης και
ποιότητας προς μεγάλη έκπληξη όλης της υπόλοιπης
ελαιοπαραγωγικής Ελλάδας.
Το ίδιο συνέβη και το 2010, στον 2ο διαγωνισμό εξαιρετικά
παρθένων ελαιολάδων. Το ελαιόλαδο του Ελαιοτριβείου
Κύκλωπας κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο γεύσης και ποιότητας
αποδεικνύοντας ότι η πρωτιά δεν ήταν τυχαία. Το 2012 είναι η
χρονιά της επιχείρησης. Στον 3ο πανελλήνιο διαγωνισμό εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ελαιολάδου στο ΣΕΦ, το αγουρέλαιο ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΠΑΣ και το
ελαιόλαδο ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΥΚΛΩΠΑΣ κατακτά το Πλατινένιο
και Χρυσό Βραβείο αντίστοιχα και κατακτά για μια ακόμη χρονιά
την πρωτιά για την ποιότητα και τη γεύση του. Τον Απρίλιο του
2012 το ελαιοτριβείο Κύκλωπας λαμβάνει μέρος στον παγκόσμιο διαγωνισμό εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων που έγινε
στην Bejia της Πορτογαλίας, στα πλαίσια της διοργάνωσης
Ovibejia, και ανάμεσα σε περίπου 70 δείγματα από όλο τον
κόσμο βραβεύεται με το πρώτο Παγκόσμιο Χρυσό Βραβείο
γεύσης και ποιότητας, εντυπωσιάζοντας τους 24 γευσιγνώστες
που το δοκίμασαν.
Τέλος, το 2013 στα πλαίσια της έκθεσης ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ, το
λάδι ΚΥΚΛΩΠΑΣ απέσπασε και πάλι το χρυσό ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ στην
ισχυρή ένταση ως το καλύτερο ελαιόλαδο της Ελλάδας.
Στα κτήματα Κύκλωπας καλλιεργούνται περίπου 10.000
ελαιόδεντρα της τοπικής ποικιλίας συνεχίζοντας την παράδοση
μιας οικογένειας ντόπιων ελαιοπαραγωγών με τη βοήθεια όμως
και της τεχνολογίας.
Επιθυμία και επιδίωξη όχι μόνο της οικογένειας Κελίδη αλλά
και όλων των ελαιοπαραγωγών της Μάκρης είναι αυτή η ιδιαίτερη τοπική ποικιλία να αποκτήσει ταυτότητα μέσα από την
Π.Ο.Π. (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) και έχει ξεκινήσει μία ομαδική προσπάθεια για να το πετύχουν.
Η αγάπη, το μεράκι και η επιμονή και αυτών των ανθρώπων
έκαναν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να προσέξει ένα προϊόν, που
ήταν άγνωστο, το λάδι της Μάκρης, να το δοκιμάσει και να το
τιμήσει!

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΚΟΝΤΗΣ
Το Φεβρουάριο 2013 έφυγε από τη ζωή ο Θέμης Κόντης, σύζυγος του μέλους μας Δέσποινας Κουκοράβα.
Υπηρέτησε στη Νομαρχία Έβρου ως Προϊστάμενος του Νομαρχιακού Ταμείου και του Γραφείου Τύπου και Εθιμοτυπίας. Ήταν αυτός που συνέλαβε και προώθησε την ιδέα της δημιουργίας των Ανθεστηρίων. Δίδαξε στα Τ.Ε.Ι.
Πάτρας και στη συνέχεια διετέλεσε καθηγητής στα Τ.Ε.Ι. Πειραιά και Πρόεδρος του Ιδρύματος.
Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον σκεπάζει και την εξ ύψους παρηγορία στη συζυγό
του Δέσποινα, τις κόρες και τα εγγόνια του.
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στήλη β ιβλί ων
Λίτσα Παχουμιάδου-Πετρίδου

Μέσα από την καρδιά μου
Θρησκευτική ποίηση
Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο: Αγιογραφίες Ανδρέα Πετρίδη
Μια συλλογή 58 θρησκευτικών
ποιημάτων, σε ελεύθερο στίχο, μεταποιούν σε ποιητική προσευχή τη
θαυμαστή σχέση της Λ.ΠΠ. με το
θείο και τους υπηρέτες του.
Τα περισσότερα απευθύνονται
προς την Παναγία, μια συγκεκριμένη Παναγία με διακριτικό επίθετο, όπως την προσωποποίησε η
Ελληνική Χριστιανική ψυχή ανά
τους αιώνες.
Στην εξαιρετική, από αισθητικής
άποψης, έκδοση συμβάλλει ιδιαίτερα η παράλληλη, σε πολλά ποιήματα, μεταφορά αγιογραφίας του γιου της, Ανδρέα Πετρίδη
«Παπαρούνα»
Κατακόκκινη σαν αίμα.
Ντροπαλή και λεπτεπίλεπτη σαν τη Μιμόζα την αισχυντηλή
κοινώς «μη μου άπτου».
Με γονατισμένα τα μπουμπούκια ζητάς συγχώρηση που
γεννήθηκες αγριολούλουδο.
Ζητάς εξιλέωση, με καρπό μετάνοιας την αιδώ.
Αντέχοντας τους διωγμούς των αέρηδων, μάρτυς πλέον φοράς
το φωτοστέφανο...
Αγριολούλουδο..., έγινες βελούδινη παπαρούνα, σαν τον ληστή
που έγινε άγιος, μέσα από τη μετάνοια.
Η Λίτσα Παχουμιάδου-Πετρίδου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη,
είναι φιλόλογος, έχει υπηρετήσει σε διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια του
Νομού Έβρου, γράφει ποίηση και αγαπάει την παράδοση και τα
αντικείμενα της ελληνικής παράδοσης. Έχει λάβει μέρος με ποιήματά
της στο 1ο και 2ο Λογοτεχνικό Ανθολόγιο της Ε.Π.Ο.Φ.Ε. και στο
Λογοτεχνικό Ημερολόγιο της Ε.Π.Ο.Φ.Ε. Έχουν δημοσιευθεί επίσης
ποιήματά της και σε άλλα θρησκευτικά έντυπα.
A.M.

Αυγερινός Μαυριώτης

Όταν περνούν οι γερανοί
Ποιήματα - Εκδόσεις Λεξίτυπο
Στην 14η ποιητική συλλογή με τίτλο «ΤΟ ΒΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», ο
Εβρίτης φίλος λογοτέχνης, ποιητής, εκπαιδευτικός, πεζογράφος, λαογράφος, που τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών (1962) και δύο φορές
με το βραβείο και έπαινο του Μάρκου Αυγέρη (2003 και 2008), Αυγερινός
Μαυριώτης έχει στο Α’ μέρος είκοσι οκτώ ποιήματα ελεύθερης και στο
Β’ μέρος, με τον γενικό τίτλο «ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ», λιανοτράγουδα παραδοσιακής τεχνοτροπίας, σε δεκαέξι ενότητες.
«Να βάλεις μπλε πολύ στη ζωγραφιά» λέει στο ποίημα που έχει τον
τίτλο «Η ζωγραφιά» ο Αυγερινός Μαυριώτης και είναι αλήθεια. Ο ποιητής

Επιμέλεια:

Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Kώστας Χελμός, ποιητής

έχει βάλει πολύ μπλε στην ποίησή του που και αυτή απλώνεται σαν θάλασσα και ο ίδιος με βάρκα ένα του ποίημα ταξιδεύει στ’ ανοιχτά, παρέα
με τους γλάρους και το κύμα που σέρνεται στην άμμο. Ο ποιητής μας
άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της συλλογής του «Όταν περνούν οι γερανοί»
και πρέπει να ομολογήσω πως η φιλοξενία του ήταν αγλαόδωρη.
Λέγεται και σωστά λέγεται πως, αν ένα ποίημα από την αρχή δεν
σου λέει κάτι, μάλλον ποτέ δεν θα σου πει. Αν λοιπόν από την πρώτη
ανάγνωση επέρχεται κάποιος συγκλονισμός ποιητικής έντασης στον
αναγνώστη, τότε αυτομάτως μεγαλώνει και η επιθυμία για πληρέστερη
μάθηση. Διαβάζοντας τον Αυγερινό Μαυριώτη νιώθεις αυτόν τον συγκλονισμό και θέλεις όχι μόνο να φτάσεις στο τέλος αλλά και να ξαναδιαβάσεις τα ποιήματά του.
Ο Αυγερινός Μαυριώτης είναι πνεύμα με οξύ αισθητήριο και νηφάλια
σκέψη. Είναι ακόμα, ένα κεφάλαιο εντιμότητας κι ένα υπόδειγμα ήθους.
Η προσφορά του στα Ελληνικά γράμματα όχι μόνο πλούσια αλλά και
ποιοτική. Γνώρισμα κύριο του ποιητή που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι
η πίστη, η σεμνότητα, η εργατικότητα. Ζει έγκλειστος στη σιωπή ασκητεύοντας στη μοναξιά του, ωστόσο ασυμβίβαστος. Έμεινε και εξακολουθεί να μένει μακριά από φατρίες και κυκλώματα, από φιλίες και
συνεννοήσεις, αφοσιωμένος στα γραπτά του και μόνο.
Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνάει ο κόσμος, ο Αυγερινός Μαυριώτης χαράζει με τους δικούς του στίχους ένα δρόμο φιλίας, αδελφοσύνης και αγάπης. Δεν γράφει με στόμφο αλλά με αυτοσυγκράτηση, οι
δε στίχοι του φωτίζονται μ’ ένα εσωτερικό μήνυμα της ποιήσεώς του
που δεν είναι άλλο από την αγάπη και την αδελφοσύνη των ανθρώπων.
Σε όλη την ποίηση του Αυγερινού Μαυριώτη νιώθεις να αιωρείται μια
διακριτική θλίψη και, στο σημείο αυτό, διακρίνεις μια ψυχή που πυρπολείται από δοκιμασίες, αλλά και που αγωνίζεται να μη την καταβάλει
ο πόνος, ανοίγοντας διόδους προς το λυτρωτικό φως. Ο ποιητής δεν
επιζητεί μόνο τη συναδέλφωση των ανθρώπων αλλά επιζητεί να συναδελφωθεί και ο ίδιος μαζί τους.
Στην ποίηση του Αυγερινού Μαυριώτη κυριαρχεί η αγάπη στον συνάνθρωπο, ο έρωτας, το βουνό, η πατρίδα, το πατρικό σπίτι, ο φάρος, η
θάλασσα. Είναι γεμάτη με μνήμες και οράματα.
Νομίζω πως ήρθε η ώρα να
πάρουμε μια γεύση από τη δουλειά του ποιητή:
ΕΚΑΝΕΣ ΛΑΘΟΣ
Ήτανε λάθος που βγήκες στη
βροχή
Χωρίς ομπρέλα.
Μ’ όλο που πήρες τον καιρό απ’
το δελτίο
Έκανες του κεφαλιού σου.
Κι αλλού:
ΚΑΤΑΦΥΓΗ
Δεν ήθελα να σε τρομάξω,
Αλλά η νύχτα ήταν τόσο σκοτεινή!
Και το δικό σου παράθυρο
Ήταν το μόνο που φώτιζε.
Ο ποιητής με λίγα λόγια, απλά, καθημερινά μας λέει τόσα πολλά.
Απολαμβάνουμε την ωριμότητα του λόγου αλλά και τη γοητεία.
Η ποίηση του Μαυριώτη διακρίνεται για τη λεπτότητα και για τη
χάρη της. Όπως άλλωστε είναι και η ανθρώπινη παρουσία του.
K.X.
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EKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε., η
εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου μας. Συγκεντρωθήκαμε 65 μέλη από τα 115 ενήμερα και ύστερα από τις
νόμιμες διαδικασίες (εκλογή προεδρείου κ.λπ.), δόθηκε ο λόγος στα μέλη και ακολούθησε διάλογος αναφορικά με το κόστος του περιοδικού καθώς και τον αριθμό των αποστελλόμενων τευχών, ενώ ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Ο κ. Απόστολος Φουρνατζόπουλος κατέθεσε προς εξέταση και σύγκριση προσφορά εταιρείας, για έκδοση του περιοδικού για 1.000 τεύχη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής
και αντιπροσώπων στην ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Ενδιαμέσως, ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος παρουσίασε
τους τρεις νέους υποψηφίους και διάβασε τα πεπραγμένα του έτους Μάρτιος 2012 – Φεβρουάριος 2013, τα οποία αυτούσια δημοσιεύονται παρακάτω:
Κατ€αρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ
θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή Γενική Συνέλευση, κατά
την οποία θα έχουμε την ευχαρίστηση να προβούμε σε σύντομη ανασκόπηση του έργου μας και θα θέσουμε στην κρίση σας προς έγκριση
τον απολογισμό των πεπραγμένων κατά το χρονικό διάστημα από 1ης
Μαρτίου 2012 έως 28 Φεβρουαρίου 2013 καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό 2013-14 και το πρόγραμμα δράσης μας.
Κατά το χρονικό διάστημα 1/3/12 έως 28/2/13 ενεγράφησαν στο
Σύλλογό μας πέντε νέα μέλη, γεγονός που μας χαροποίησε. (διαβάζεται πίνακας των νέων μελών ο οποίος επισυνάπτεται).
Στις 10 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήσαμε την ετήσια χοροεσπερίδας μας στο Ξενοδοχείο KING GEORGE, υπό τους ήχους της ορχήστρας του Αγγέλου Καλαβρυτινού. Τα προσφερθέντα εδέσματα
υπήρξαν πολύ καλά.

H Εφορευτική Επιτροπή

Το διήμερο 26 και 27 Μαΐου 2012 οι Θρακιώτες της Αττικής τίμησαν με εκδηλώσεις μνήμης την 92η επέτειο της απελευθέρωσης της
Θράκης και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Το Διοικητικό
Συμβούλιο και πολλά μέλη μας παρακολουθήσαμε τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις στο κινηματοθέατρο «ΚΑΛΥΨΩ» του Δήμου Καλλιθέας,
τις απογευματινές ώρες της 26ης Μαΐου. Το πρωί της επομένης παρακολουθήσαμε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου Καρύκη και στη συνέχεια ο Σύλλογος κατέθεσε στέφανο στο Μνημείου
του Αγνώστου Στρατιώτου. Τον πανηγυρικό της ημέρας, μετά το
πέρας της δοξολογίας εκφώνησε ο συμπατριώτης και μέλος μας κ.
Ευάγγελος Γαλετζάς, δικηγόρος παρ’€Αρείω Πάγω.
Στις 17, 18 και 19 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκε στις Φέρες
του Έβρου το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών με θέμα : « Η Θράκη
στο παγκόσμιο στερέωμα». Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησαν τα μέλη
του Δ.Σ. κα Αλεξάνδρα Μποτονάκη και κ. Παναγιώτης Τσιακίρης.
Το διήμερο 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήσαμε εκδρομή στη Μονή Ελώνης, στο Λεωνίδιο, στην παραλία Άστρους, στο
Ναύπλιο και στην Επίδαυρο.
Τέλος στις 16 Ιανουαρίου 2013 έγινε η καθιερωμένη κοπή της
Βασιλόπιτας του Συλλόγου στο Ξενοδοχείο «KING GEORGE», όπου
βραβεύσαμε τα παιδιά των μελών μας που εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. κατά τις Πανελλαδικές εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου 2012.
Επί πλέον βραβεύσαμε την κα Αλεξάνδρα Μποτονάκη και τον κ. Κράτη
Ποιμενίδη για την πολυετή προσφορά τους στην έκδοση του περιοδικού μας « Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης».

Θεωρούμε ότι από όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας
ξεχωρίζει η έκδοση του περιοδικού μας «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», που αισίως έφθασε το 44ο τεύχος, κάνοντας μια επιτυχή διαδρομή ένδεκα χρόνων, γεγονός που μας γεμίζει με
υπερηφάνεια. Σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση με δωρεές και
χορηγίες πολλών συμπατριωτών μας – μελών και μη – για την επίτευξη των στόχων μας. Η ηθική συμπαράσταση, πλην της οικονομικής,
και η εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική σας, δίνουν κουράγιο και
δύναμη σε όλους εκείνους που μοχθούν συνεχώς για τη βελτίωση
του επιπέδου της εκδόσεως, να συνεχίσουν την ευγενική τους προσπάθεια.
Σημειώνουμε ότι, ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις της ΠΑΟΝΕ
και του Θρακικού Κέντρου, το Δ.Σ. και πολλά μέλη μας συμμετείχαμε
σε όλες τις εκδηλώσεις τους. Όλες οι δραστηριότητές μας δημοσιεύθηκαν στο Περιοδικό μας και κάποιες από αυτές στις καθημερινές
εφημερίδες που εκδίδονται στην Αλεξανδρούπολη.
Αναφορικά με τα οικονομικά του Συλλόγου μας θεωρώ ότι το Δ.Σ.
τα διαχειρίσθηκε ικανοποιητικά και μεταφέρει για την επόμενη χρονιά
το ποσό των € 9.748,94 Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συλλόγου μας κ.
Παναγιώτης Τσιακίρης θα προβεί σε αναλυτική ενημέρωση.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μας και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στους σκοπούς του
Σωματείου καθώς και στις προσδοκίες σας. Δράττομαι της ευκαιρίας
να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και τους φίλους μας,
για την αγάπη, το ενδιαφέρον και την οποιαδήποτε παρουσία τους.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες δράσης για την περίοδο 2013-14. Εκτός από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις , Κοπή Βασιλόπιτας, Χοροεσπερίδα, Εκδρομές και τη συνέχιση της έκδοσης του
περιοδικού μας, προτείνουμε και τα εξής: Διοργάνωση καλλιτεχνικής
ή πολιτιστικής εκδηλώσεως με πρόσκλησή μας και ομιλίες ή παρουσιάσεις συμπατριωτών μας. Επισημαίνω για πολλοστή φορά την
ανάγκη για επαφή και συσπείρωση των παιδιών μας και επίσκεψή τους
στην όμορφη πόλη μας. Έχουμε ανάγκη και τη δική σας συνδρομή για
την επίτευξη του στόχου αυτού, που τον θεωρούμε σημαντικό, για την
επιβίωση του Συλλόγου μας.
Ζητούμε την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως για την αποστολή
εκ μέρους του Συλλόγου ποσού ύψους € 500,00 (πεντακοσίων Ευρώ)
για την ενίσχυση συσσιτίων πασχόντων στην Αλεξ/πολη.
Πέραν από τα ανωτέρω, θεωρώ ότι ο καθένας από σας συλλαμβάνει ιδέες, στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου μας και θα ήθελε
να συμβάλει στην υλοποίησή τους. Παρακαλούμε λοιπόν να τις υποβάλει στο Δ.Σ. υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και τρόπους εφαρμογής
τους. Ζητούμε λοιπόν από την Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει
το νέο Δ.Σ. ώστε να υλοποιήσει αποφάσεις του για δραστηριότητες,
εφόσον βέβαια θα είναι αυτές μέσα στο πνεύμα του άρθρου 2 του
Καταστατικού μας και θα εκφράζουν στόχους ενός πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού Σωματείου.
Τελειώνοντας θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε
όλους εκείνους που μετέχουν στις εκδηλώσεις μας, μας ενισχύουν
ηθικά και οικονομικά και με διαφόρους τρόπους βοηθούν τις προσπάθειές μας.Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να συμπαραστέκονται και
στο νέο Δ.Σ. που θα αναδειχθεί από τις σημερινές αρχαιρεσίες.
Σας ευχαριστώ.
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ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ 21.04.2013 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΣΤΙΣ 26.4.2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,Υποναύαρχος Λ.Σ. έ.α.
Οδός Ομηρίδου 82-84, Τ.Κ. 185 37 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνο : 210-41 81 762
Α’΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΑΤΗΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ, Συνταξιούχος Ο.Α.
Οδός Κερκύρας αρ.65, Τ.Κ. 113 62 – ΚΥΨΕΛΗ
Τηλέφωνο : 210-88 12 072
B’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ, Συνταξιούχος Νομικός
Οδός Αγαμέμνονος 21, Τ.Κ. 184 52 – Νεάπολη Νίκαιας
Τηλέφωνο : 210-49 30 216 Κινητό : 6980 468 788
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΡΑΧΟΥΛΗ, Συνταξιούχος Δ.Υ.
Διογένους 16, Τ.Κ. 187 55 – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Τηλέφ. : 210-49 64 261 Κινητό : 6938 701 194
Τ Α Μ Ι Α Σ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ, Συνταξιούχος Τραπεζικός
Οδός Επτανήσου αρ. 7, Τ.Κ. 153 41 – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τηλέφ.: 210-600 48 55 - Fax : 210-600 48 55 Κιν.6938 231 083
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ-ΜΙΧΟΥ,
Οδός Καραϊσκάκη αρ. 8β, Τ.Κ. 155 62 – ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Τηλέφωνο : 210- 65 36 419 Κιν. 6973 393 513
ΜΕΛΗ:

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ, Φιλόλογος, Αναπλ. Ταμίας
Οδός Θεμιστοκλέους αρ. 33, Τ.Κ. 154 51 – ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλέφ. :210-67 23 649 Fax :210-6753 216 Κιν. 6972 326 715
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πολ. Μηχανικός
Οδός Επτανήσου αρ. 7, Τ.Κ. 163 41 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλέφ. : 210-99 56 411 Fax : 210-99 68 512 – Kινητό : 6977 253 260
3.. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΣΕΜΑΚΗΣ, Συνταξιούχος
Οδός Αιόλου 34-36, Τ.Κ. 175 61 – Π. Φάληρο
Τηλέφ. : 210 98 21 840 Κινητό : 6944 189 360
Αθήνα, 27 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΡΑΧΟΥΛΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΡΑΧΟΥΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΡΑΤΗΣ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
7. ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΓΙΑΣΕΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
10. ΓΑΛΕΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
11. ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
3. ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1 ΔΑΪΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ
Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΡΑΧΟΥΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
3 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
4 ΓΑΛΕΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Γιατί πάλι εγώ γιαγιά;
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα

Μ

Φλοίσβο, στα αμμόλουτρα, να κρατώ την ομπρέλλα;
έρες γιορτινές, καθισμένη στη γωνιά του τζακιού, παρακο– Γιατί, καλέ γιαγιά; Γιατί, καλέ γιαγιά; Γιατί, καλέ γιαγιά;
λουθούσα με μεγάλη στωικότητα τα πάνε-έλα της ζωντάνιας
– Γιατί, γιαγιά, βράδυ καλοκαιριού μια αγοροτσακαλοπαρέα
των εγγονών μου Όλγας, Χρύσας, Τζουλιέττας, οι οποίες, σηκώάδειασε τις καϊσιές της αυλής μας;
νοντας τα πέλματα, μάλωναν ποια είναι πιο μεγάλη, θαρρείς το
– Γιατί, καλέ γιαγιά, τα ίδια μειράκια με μια σφενδόνα προδικό τους βιολογικό ρολογάκι θα άλλαζε την τροχιά των διαττόντων
σπαθώντας να κατεβάσουν την πολύχρωμη μπάλα μου από τα κεαστέρων.
ραμίδια, σπάσαν τα τζάμια της γειτόνισσας, αφού ξέκαναν το πράΠιστά αντίγραφα της δύστροπης κυράς του Παραδείσου που
σινο ποδηλατάκι μου και τα κόκκινα καλοκαιρινά γυαλιά μου
καταταλαιπώρησε τον έρμο τον Αδάμ στη μοναξιά του με τη
σχίζοντας τις ζελατίνες;
γνωστή ηλικιακή "φαφουτίαση" φωνάζοντας έλεγαν:
– Γιατί δεν έπρεπε να μιλήσω, όταν είδα μέλος της ίδιας πα– Κου-κου-ρίκου, κουκουβά, καλέ γιαγιά, τίποτα δεν καταλαρέας να μαζεύει στην τρύπια σόλα του ό,τι τζιτζιλιά ξεμακρυνόταν
βαίνεις; Τα έκανες μούσκεμα με το κομπιούτερ, κλείδωσες και
στο χωματόδρομο την ώρα του παιχνιδιού;
το τηλέφωνο.
Δεν μίλησα και τις έφαγα...
Χριστέ και Κύριε, μια σταλιά παιδιά, χθες βγήκαν από το αβγό,
– Εμ, τι σόι δικαιοσύνη είναι αυτή... Η κοτσίδα έγινε άλλη τόση
πότε πρόλαβαν να μάθουν όλα αυτά που δεν μπορούμε εμείς;
από τον δάσκαλό μου στη φωτογράφηση της Ακαδημίας. Εγώ
Δίπλα μου καθόταν ο Γιαννάκος μας, ο μεγαλύτερος εγγονός
φταίω που έπεσε ο Δημαρέλλος στη λίμνη με τα ψαράκια; Αφού
της οικογένειας, καταπονεμένος, διότι μόλις είχε κλείσει τα δάείδα από πίσω το χέρι του Ορδουμποζάνη... δεν μίλησα αλλά τις
χτυλά του στην πόρτα, προσπαθώντας ήρεμα και ευγενικά να μου
έφαγα...
αποδείξει ότι αυτή η εφεύρεση του Γκράχαμ Μπελ, όχι μόνο κα– Ναι... σύμφωνα με τα λεγόμενά σου έπρεπε να προβλέψω
λύπτει την επικοινωνιακή ανάγκη του ανθρώπου, αλλά κάνει και
από πού θα έρθει το κακό ...η πετριά από το εννιάπετρο και η
άλλες εξυπηρετήσεις που δεν μπόρεσα και ούτε θέλησα να μάθω.
τσομάκα στο κεφάλι παίζοντας τσιλίκ-τσομάκ στη γειτονιά.
Σε αυτήν τη φανταστική, πολύβουη γιορταστική ατμόσφαιρα,
«Ναι ...μπρε, εμένα άκουε, θα γλιεπ’ς και δεν θα μιλάς, δεν
κρατώντας στο χέρι μου μια τόση δα ασπρόμαυρη φωτογραφία
θα γλωσσεύεσαι· εμένα διες, καλά να
των προσχολικών μου χρόνων και βλέπάθ’ς, χειμώνα καιρό δεν φοράν’ χρωποντας το πρησμένο απο ράμματα πηματιστά γυαλιά, άιντε τώρα λοΐρνα με τα
γούνι μου, ύστερα από κάρφωμα στο
τρύπια σαν την κιόρου, άιντε μην κάθεσαι
ποδόμακτρο της εισόδου του σπιτιού,
καταή σαν τη Θυμιώ. Τρανός μπελάς,
και το μαυρισμένο μάτι από το νικετράβα να παένουμε, να γιατρέψει το πολένιο ταμπλό της σόμπας, σκέφθηκα
δηλατάκι σου ο Γκαρμπής και από εκεί
με τζιοκόντιο χαμόγελο:
να ανάψουμε κανένα κερί στην εκκλησιά,
– Μεγάλο το όνομά σου Κύριε,
μπάριμ, μην μας λησμονήσ’ και ο Άγιος
έναν άντρα παντρεύεσαι και το σπίτι
Λευτέρης».
σου γεμίζει κόσμο, παιδιά, νύφες,
Αυτά λέγοντας η γιαγιά κανόνιζε τις
γαμπρούς και εγγόνια που είναι ίδια
εξόδους της με κοινωνικές υποχρεώκαι απαράλλαχτα κουμάσια, γονιδιακά,
σεις, διότι την τρόμαζε η περιθωριοποίμε σένα...
ηση, ενώ συγχρόνως, με τον τρόπο της,
Θυμήθηκα και τι δεν θυμήθηκα ξεμε εμπόλιαζε τη φιλοσοφία της αυτοσυνκλειδώνοντας αυτόν τον μυστήριο
τήρησης τονίζοντας ότι στον κόσμο αυτό
συλλέκτη των παιδικών μου χρόνων,
δίκιο δεν βρίσκεις με όλα τα πάθια του
περνώντας από μπρος μου εικόνες,
Χριστού.
τερτίπια, γινάτια, ενώ όρθωνα και εγώ
Σαν πολύ δύσκολη μου φαινόταν αυτή
το ανάστημά μου. Θυμήθηκα τα κλάη δικαιοσύνη σου, καλέ γιαγιά, κάθε
ματα καθώς έραβε το πηγούνι μου ο
φορά που μου έλεγες:
γιατρός, ο Σαμαράς, εξαντλώντας την
«Μη μπρε στεναχωρεύεσαι, σώνονται
υπομονή του, όταν κατάλαβα ότι σε
τα καΐσια· τα λαχτάρησαν, παιδιά είναι,
αυτό το μακρινό, κόκκινο κτήριο, στο
έχει ο θεός για όλους.
τέλος της άκτιστης περιοχής της
Μμμ... μμμ... σιγά, ο μπαμπάκας, μι14ης Μαΐου, δεν περνάει κανείς καλά,
κρός στην Ανδριανού, γκοτζαμάν ζαρδεκαθόλου μα καθόλου καλά, ούτε και
λιά με ρίζες κουβάλησε από τους μπαχη γιαγιά μου η Χρυσή φυσικά που
τσέδες των σινιόρων παπάδων».
έφαγε κάποτε τον ξεροψημένο παΣύμφωνα με την ανατολίτικη φιλοσοσχαλιάτικο τζιεροσαρμά.
φία της υπομονής και της οικονομίας
Θυμήθηκα τις διαμαρτυρίες μου
H Χρύσα, με το πρησμένο απο ράμματα πηγούνι της,
όλοι έπρεπε να είναι χορτάτοι και προγια μικροαγγαρείες.
ποζάρει ήσυχη μπρος στους γονείς της! (1947)
πάντων όλοι να ακολουθούν τον αυ– Γιατί, καλέ γιαγιά, εγώ στον
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στηρό δρόμο των άγραφων νόμων του πρέπει, διότι ο κάθε μιαλόγου άκουγα τη γιαγιά να λέει στον παϊτοντζή:
κρόκοσμος μιας γειτονιάς είναι κομμάτι του κοινωνικού γίγνε«Τζάναμ, μεγαλώνουν τα παιδιά με ξεραμένα γάλατα και κίτρινα
σθαι.
τυριά, άνοστα σαν χόρτο;»
Τα καλοκαίρια όμως από το σκιερό καταφύγιο της αυλής σκεΈλα ντε που μου άρεσαν όλα αυτά τα άγνωστα, τα καινούργια.
πτόμουν πώς θα αποδράσω από τη σιδερένια πόρτα.
Φυσικά ούτε το αφράτο γάλα από το γκιούμι της κυρά-Φλώρας
Γρίνιας και ευκαιρίας δοθείσης βρέθηκα στις παιδικές κατααπό το Αλή Μπέη με την τόση, να... τόση πέτσα, που δεν κατέβαινε
σκηνώσεις της Μάκρης, στη μεγάλη χαρά του μεταπολεμικού παιμε τίποτα και το κατσικίσιο τυρί του κυρ-Απόστολου, του τσέλιγκα,
δόκοσμου. Όταν, με ξύλινο φλάουτο, χαρούμενη προσπαθούσα
από την Αισύμη ήταν τα ίδια με αυτά που είχαν τη γεύση και τη
να αποδώσω τις ελλιπείς νότες του εθνικού μας ύμνου, μπρος
μυρωδιά των ράντζων της Σουζάνας της Αμερικάνας.
στο ασβεστωμένο κοντάρι της σημαίας, συγχρόνως σκεφτόμουν
Άλλοτε πάλι ξέφευγα από την καλοκαιρινή καθημερινότητα
με λαχτάρα πώς θα προλάβω με στρατιωτική πειθαρχία να γευτώ
της αυλής, όταν της γιαγιάς το πορτοφολάκι κουδούνιζε σύμφωνα
το πρωινό ρόφημα.
με το ιερό καθήκον του υιού πρός τη μητέρα!
Τι ευτυχία, από εκεί ψηλά στον λοφίσκο απολάμβανα τον ελαι«Άιντε να σε βάλει η μαμά την μπροστέλα με τα φρου-φρου
όκαμπο της Μάκρης με τη σπηλιά του Κύκλωπα, έχοντας στο
και τράβα να παένουμε για κανέναν τσισβέ, γιατί με έμειν’ προχτέ
χέρι κλωστή δεμένη τη χρυσοπράσινη ζήνα και πίνοντας μετά
η ουρά στο χέρι. Νάρτ’ και ο κυρ-Λάζαρος ο παπλωματάς να
βουλιμίας σκόνη γάλα με κακάο και τρώγοντας κίτρινο τυρί.
αφρατέψει τα γιουμίδια στους σελτέδες να γίνουν καμπάδικα».
Περνούσα ανέμελα απολαμβάνοντας την ελευθερία μου, χωρίς
Μες στη χαρά βρισκόμουν στην κάτω αγορά περνώντας απο
να ακούω το πρωινό ψαλτήρι της γιαγιάς.
το στενό με τα πολλά σιδεράδικα και χυτήρια του Φύλλα, βαριά
«Άιντε, την ράχ’ του Καραγκιόζ’ την είδιε’ς; Έτσι θα γένεις,
βιομηχανία της πόλης μας, έτσι μου έλεγε η γιαγιά. Φτάνοντας
αν δεν πίν’ς γάλα! Φρέσκα ψάρια δεν τρως, ρύζι
στην καρδιά της μυρωδιάς των μπαχαρικών, του καφέ,
με σωλήνες έφαγες στη Δωροθέα την
του βαρελίσιου ποτού και σε ολόκληρο κόσμο
Τσανακαλού, άιντε κατέβασε τώρα
απο σόμπες και σκάφες που κάλυπταν
το μουρουνόλαδο για να μάθεις!
τις οικογενειακές ανάγκες του δυΜμμ... μμμ... μην κλείν’ς τα
σβάσταχτου θρακιώτικου χειμώνα,
μάτια σου, τρώγε! Την
γέμιζαν οι τσέπες μου με χρωίδιε’ς στο σινεμά την Υβόν
ματιστά εμπιπλιά.
Σανσόν; Αβγά χτυπητά
Ύστερα από κάμποσο ποέτρωγε και έγινε
δαρόδρομο καταλήγαμε στα
αφράτη-αφράτη».
μαγαζιά της μυρωδιάς του
– Σιγά... ψευταρού,
χασέ και του μπασμά. Εκεί,
ρατσίστρια και σινεμασφηνωμένη για ευνοήτους λότζού γιαγιά. Γιατί, με όλα
γους στα γόνατά της, μύριζα
τα αβγά της αυλής και των
τον φρεσκοψημένο καφέ που
περιχώρων δεν έγινα αφράτη
έπινε στη δροσιά και άκουγα σε
σαν τη γνωστή ντίβα, παρά μόνο
πολύ φιλική συζήτηση, με μια λαλιά,
γυρίζοντας από το σχολείο με κοίτα καραμανλίδικα μιας μεγάλης οικονοταζες με ένα μάτι κάτω απο γυαλιά και
μικής δύναμης της πόλης μας, για βάσανα
μου έλεγες;
και μόνο βάσανα, για γιαγκίν-γιαγκίν,
«Πώς είσαι έτσι ξεμαλιασμένο μεγια φωτιές της Περγάμου, της ΚαππαMια εικόνα από τον πολιτισμό της Αδριανούπολης.
σημεριάτικα;»
δοκίας και της Καισάρειας.
Σοφία και Βασίλειος Ψαρόπουλος
– Σάμπως άφηνες κανέναν να εκΌταν με τα πολλά τελείωνε ο κύστον αρραβώνα τους, το 1900.
φραστεί ελεύθερα καλλιτεχνικά; Γιατί
κλος της επισκέψεως και της δικής μου
Αρχείο Σοφίας Φαράτση, εγγονής του ζεύγους.
δεν είχες σε υπόληψη αυτόν τον έρμο
υπομονής, εκεί σφηνωμένη με τη
Ανατολίτη, τον Καραγκιόζη;
γλώσσα κόκκινη από το κοκοράκι-γλειφιτζούρι, κέρασμα του καΕνώ κάτι παγωμένα κυριακάτικα μεσημέρια στα Ηλύσια πέρασε
ταστήματος, και κολλημένα μαλλιά από τη γνωστή καραμελωμένη
στο κύτταρό μου ο έρωτας της πανέμορφης Εσμεράλδας με αυτόν
ζάχαρη, το μαλλί της γριάς, άρχιζα το γνωστό τροπάρι της γκρίτον κακομούτσουνο Κουασιμόδο στην ιστορία της Παναγίας των
νιας:
Παρισίων.
– Πότε θα ’ρθει ο Άη Βασίλης από την Καισάρεια, γιαγιά;
«Ναι... μπρε, εγώ στην Ανδριανού, πριν τον σηκωμό, στην αί«Σιγά μπρε, τι θα ακούσουμε πάλι, μη χειρότερα μες στην
θουσα του Ρωσσολάτου είδια με τα μάτια μ’ τον Νέζερ στον "Αγακάψα... άιντε, ντίρι-ντίρι σαν τη γκαζολίνα του Μαστράφ’, για πουπητικό της Βοσκοπούλας" και τραγούδησα με τη Μαρίκα Κοτοθενά δεν είμαστε...»
πούλη το τραγούδι "Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα
Με τα πολλά ο κύκλος της τουριστικής εξόρμησης έφτασε
ψηφίζω, δεν δίνω στους άνδρες έναν παρά". Αμ δε, εμείς στην Ανοριστικά στο τέλος της, διότι από ό,τι θυμάμαι και η γιαγιά άρχισε
δριανού ήμασταν οι κ’αν και κ’αν. Όχι, που θα μας κάνει τον καμνα είναι αδύναμη και εγώ προτιμώντας τη βάπτιση της κούκλας
πόσο αυτός ο Αμερικάνος συμπέθερος που λόξυγκας να του
μου στη δροσιά της βρύσης, την κέρασα με τη σειρά μου στο
’ρθει στο στομάχι μ’ με έκατσε».
κουταλάκι το γλυκό του παραγκωνισμού.
Λίγο, τριήμερο το όνειρο! Στην παϊτονάδα του γυρισμού νοΔεν πέρασε καιρός, μες στο καλοκαίρι, ξυπνώντας ένα πρωί
σταλγούσα το βραδινό λάλημα του γκιώνη, τα τραγούδια απο τις
είδα μεγάλη γυναικεία κινητικότητα στην αυλή. Καναπελίκια, σελομαδάρχισσες, σπουδάστριες της Ακαδημίας, γύρω-γύρω στην
τέδες και ό,τι άλλο χειμωνιάτικο κυκλοφορούσε στο σπίτι στέγνωνε
πυρά και όλη αυτήν την τρυφερότερη σχολική παρένθεση της
στον ήλιο. Ο κυρ-Λάζαρος, μ’ ένα εργαλείο σαν τόξο, παιδευόταν
ζωής μου. Στον ήσυχο μακρύ δρόμο προς την πόλη, με τα γνωστά
κάτω στα πλακάκια της αυλής με τα γιουμίδια. Η Αϊσέ η κομψού,
ακούσματα του παϊτονιού, τα κουδουνάκια, τα χλιμιντρίσματα του
η βασίλισσα της μπουγάδας, πηγαινοερχόταν στο πλυσταριό. Στη

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

38

δροσιά της βρύσης με τις μέντες και τους δυόσμους καθόταν η
Ήξερε τι έλεγε η γιαγιά Χρυσή! Αμάν, αμάν, αμάν... Τρόμαζε
γιαγιά, βαριά για πολλά πράγματα, με έκδηλη γεροντική ανημποριά
με τα περίσσια έξοδα του γιόκα της και τους μεταπολεμικούς νεκαι ανησυχία, μουρμουρίζοντας, και αναποδογύριζε το μιντέρ στο
ωτερισμούς.
γωνιακό σουντίρ του καθιστικού.
Μανάδες, μανούλες, μητέρες!
Απόρησα πώς, με την παιδική μου περιέργεια, εγώ που αναΠαρόλα τα τερτίπια της, κάνοντας όλους άνω κάτω και βγαίκάλυπτα ό,τι δεν έβρισκαν οι άλλοι, ως και τα γατάκια της Πιτσινοντας πάλι λάδι, δεν τη γλίτωσε.Και όταν οι μουσαμάδες στρώλούς, εγώ η "ανακατοσούρου" που τα ξετρύπωνα να με κοιτούν
θηκαν κανονικά στη σάλα μας, συλλογισμένη μονολογούσε:
όλα μαζί, με μια κίνηση στα ξύλα του υπογείου, δε φαντάστηκα
«Τι να γέν’ γιόκα μ’, το μαξιλάρ’ πιο γλυκό!»
ότι το πρόσφορο μέρος κάτω από το μιντέρ του καθιστικού καναπέ
Το μεσημεράκι, όταν ο ήλιος έφτασε στο ταβάνι, η Αϊσέ έπρεπε
ήταν το ταμιευτήριο της γιαγιάς.
να μαζέψει σιγά-σιγά τα ανωκατλίκια και τα καλαμπαλίκια. Άδειασε
– Μην κάνετε έτσι, καλέ μητέρα, θα το βρείτε, όπως τις προη αυλή, ηρέμησε ο τόπος και άρχισαν οι ενστάσεις της μαμάς,
άλλες με τα ξεραμένα λουκούμια, ακούστηκε ήρεμη η φωνή της
αυτής της ήρεμης δύναμης του σπιτιού, λέγοντας:
μαμάς από τα βάθη του σπιτιού.
– Αμάν πια, τί κατάσταση είναι αυτή; Τί κουσούρι είναι αυτό;
Χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι κρατούσε συγχρόνως σόλο
Να μην κάνει τίποτα μόνη της αυτή η γυναίκα! Πού τις ξετρύπωσε
στη γυναικεία ορχήστρα με τις βαφτισιμιές. Αυτά ήθελε, για χρόνια
όλες αυτές τις βαφτισιμιές από την Ανδριανού; Χώρια που μας
έτσι ζούσαν, όλοι μαζί μοιράζονταν τα πάντα, δεν άντεχε τις μοτρέλανε με το μιντέρ-αλτή!»
ναξιές.
– Άστην να αισθάνεται ότι υπάρχει
«Μπρε Αντωνία, στα βαφτίσια σ’
και είναι χρήσιμη. Τι να κάνουμε, ξέστην Ανδριανού έκανε μια παγωνιά, αμά
χασε... ήταν η απάντηση του υιού.
τι παγωνιά! Τα παιδιά του μαχαλά, όλα
Δε θυμάμαι να ξαναπαρακολούθησα
μες στα σημάδια στο κεφάλι από τον
αυτήν τη θεατρική παράσταση της αυπετροπόλεμο, Τουρκάκια και Βουλγαλής. Όλον αυτόν τον κόσμο να χαίρεται
ράκια μόνιασαν και ήρταν με τα κζάκια
αυτά τα λίγα, τα οποία φυσικά διά μαστο σπίτ’ για τα μεταλλίκια, στο όνομα
γείας σάρωσε η μεταπολεμική μηχανή.
που πέταξε ο πατέρας, από τα παγωΟύτε ξαναεμφανίστηκε στην ίδια
μένα σοκάκια.»
αυλή ο κυρ-Θόδωρος ο Κενσαλής, ο
Η Αϊσέ αμίλητη υπάκουε υπομονεγιατρός της μακράς ασθένειας των
τικά στις γεροντικές ιδιοτροπίες της,
μπαϊνταντί, των κεραμοσκεπασμένων
διότι γνώριζε ότι τη συνέδεε συμπόνια
σπιτιών της όμορφης πατρίδας μας.
και αμέριστη φιλόδωρη αγάπη. Θυμάμαι,
Χαράματα, με το που εμφανίστηκε
πολλά Κυριακάτικα παγωμένα δειλινά,
ο τουρβάς του κυρ-Θόδωρου με τα ερχτυπώντας το τζάμι της ζεστής καμαγαλεία στην αυλή, βρέθηκα ανυποψίαρούλας της γιαγιάς ζητούσε αποκούμπι
στη με το πρωινό τρένο με τη γιαγιά
λέγοντας:
στην Κομοτηνή.
– Αμπέ, κόνα νινέ, αρ-αρ και τραΑπ’ ό,τι κατάλαβα δεν πρέπει να
βώντας το αφτί της δήλωνε την οικοείχε στεγνώσει το ταβάνι της μικρής
νομική απόγνωση.
βορεινής καμαρούλας, όταν γυρίσαμε
«Τι είναι μπρε Αϊσέ; Μην κλαις! Ποαργά βράδυ με το ίδιο τρένο.
νάει η καρδιά μ’, οχτώ παιδιά τι να πρω– Μπα, καλώς τους, είπε η μαμά
τοταΐσει ο Αλλάχ... Άιντε, ευτυχώς,
με το μωρό στην αγκαλιά! Γιατί, καλέ
Δεν είναι από τα βαφτίσια της Αντωνίας,
σας είπε ο Αλής το «αντιός» μπάριμ
μητέρα, δεν καθίσατε να πάρετε τον
αλλά από της Αθηνάς Ψαροπούλου-Φαράτση,
να μην τις τρως... Ετοίμασε το καζάν’
αέρα σας;
το 1915 στην Αδριανούπολη.
για αύριο και έλα να φτιάξουμε μικίκια
«Ναι... σιγά μπρε, μόνο καθαρός
να πας και στα παιδιά σ’...»
αγέρας με μάρανε, έχασα τα ραχάτια
Αρχείο Σοφίας Φαράτση
Με το πρόσωπο κολλημένο στο
μου, θυγατέρα, χαμνοσύνη με ήρτε...»
τζάμι προτιμούσα να μυρίζω τους λουκουμάδες από το μαγειριό,
Αυτά απήντησε, τρομερά ενοχλημένη από τα τεκταινόμενα η
παρά να βλέπω τον κατσουφιασμένο κήπο μας και να ακούω τις
γιαγιά.
κραυγές από τα κοπάδια πουλιών πάνω στον τρούλλο του Άη Νι– Τι να γίνει, καλή μου γιαγιάκα! Κάποτε πρέπει να νιώσουμε
κόλα. Πόσο βαρύς και ατελείωτος μου φαινόταν ο χειμώνας της
πότε περισσεύουμε και αθόρυβα να αποχωρούμε. Δεν είναι προπατρίδας μου!
δοσία, άγραφος νόμος είναι, τόπος στα νιάτα, έτσι το λένε τώρα.
Εν τω μεταξύ, το θεατρικό σκηνικό της αυλής συνεχιζόταν με
Με αυτά και άλλα διάφορα ανέμελα πέρασαν τα παιδικά μας
κουβέντες του αέρα διάφορα "πτερόεντα" μέχρι το μεσημέρι. Εγώ
χρόνια. Και όταν όλες αυτές οι εικόνες, τα γλυκά ακούσματα της
καθισμένη στο σκαλοπατάκι έκανα πως διάβαζα, περίλυπη διότι
κιθάρας στην αγκαλιά της οικογενείας μας σκεπάστηκαν με πέπλα
κατάλαβα ότι δεν υπήρχε φως για το πανηγυράκι του καπλαντίμύθου, τότε βιώσαμε την παγοκολόνα της σκληρής πραγματικόσματος με τις τούμπες, τα γέλια και τα κλάματα από καμιά τσιμπιά,
τητας της ζωής.
από αυτές τις μεγάλες βελόνες, πανηγυρίζοντας τα βράδια του
Εκεί να δεις, γιαγιάκα μου, συγκρούσεις διαφορετικών κόσμων,
χειμώνα την παιδική μου ζωτικότητα.
ισορροπιών του «πρέπει» σε μεταξωτές κλωστές, όταν τα βιολο«Αχ, να διείτε τι ντοσιεμέδες έφτιαξε με το κουρασάν η €Αϊσέ,
γικά ρολογάκια, χωρίς να χάσουν λεπτό, μας οδήγησαν σε άλλες
κίτρινα κίτρινα σαν το φλουρί. Πολύ προκομμένη η φουκαριάρα.
αγκαλιές.
Εμ... σαν την κυρία Αντιγόνη που λοϊρνά με τα δεκανίκια καλοκαιΕκεί να δεις, ξεχνώντας τα κανακέματα, ασυναίσθητα αντλείς
ριάτικα, από τους μουσαμάδες που έστρωσε η νύφη της στους
γνώσεις από το πηγάδι της παιδείας σου και ακουλουθώντας τον
ντοσιεμέδες το Πάσχα.»
σκληρό δρόμο της πραγματικότητας γυρίζεις σελίδα στο βιβλίο
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σου. Εκεί να δεις τί παθαίνεις με τα εθνικά πιάτα της καινούργιας
αγκαλιάς... Βρούβες, γαρδούμπες, ρεβύθια με ρύζι να φτουράνε,
και όλα τα πρέπει στη σειρά με στρατιωτική πειθαρχία. Οι γνώσεις
μου περί χλωρίδας ελάχιστες και ούτε γνώριζα ότι δεν τρώγονται
όλες οι πρασινάδες. Μου ήταν γνωστά όμως τα ζαρζαβατικά που
άφηνε ο κυρ-Φίλιππας, ο μανάβης μας, με το γαϊδουράκι του στο
τραπεζάκι της αυλής από τους μπαχτσέδες των Γκιορδαμλήδων
και της Μαΐστρου. Φυσικά ένα μπουκαλάκι με λάδι και σπαθόχορτο
κρεμασμένο στο μαγειριό έκανε το γύρο του κόσμου, διότι είναι
γιατρικό για κάθε ασθένεια και πόνο, έτσι μας λέγανε οι γιαγιάδες
μας οι Αδριανουπολίτισσες, οι οποίες για πολλά χρόνια από εκεί
πάνω από τον άυλο κόσμο καταλαβαίναμε ότι μας νουθετούσαν
και ήταν οι φύλακες άγγελοί μας.
Κάποιο πρωινό, πάνω στο τρόλλεϊ, η πατούσα μιας χρυσοστολισμένης κυράς ξενύχιασε το μικρό μου δαχτυλάκι και ξεφωνάζοντας μου είπε:
– Πού τα ’χεις τα μάτια, κυρά μου, δε βλέπεις;
Χωρίς να πάρω ανάσα απο τον πόνο θυμήθηκα αμέσως την
τσομάκα! Ήρθαν δίπλα σαν αέρας, με ακούμπησαν λέγοντας όλες
μαζί, όλος αυτός ο γιαγιαμαχαλάς της Ανατολής:
«Όχι, όχι, όχι, μη μπρε, ντροπή, ντροπή! Πού τη θυμήθηκες
αυτήν την τσομάκα, αυτή είναι για τα παιχνίδια στη γειτονιά και
όχι να δέρνονται. Έτσι φαίνεται το έχουν εδώ, παιδί μ’. Εμ σε ξενυχιάζουν... Εμ σε ξεφωνάζουν... Το ζουνάρ’ μακρύ το ’χουν για
καβγά... Τίλιοι άνθρωποι και αυτοί... Αψύδηδες, τσομπάζηδες...
Τι να γίνει γιαβρίμ! Σκούπ’σε τα μάτια σου, κράτα το κεμπαρλίκι
σου και μη λησμονάς, ποτέ μη λησμονάς, τιμάρεψέ το καλά στο
νου σου, ότι τα τρένα από τα Παρίσια και τις Βιέννες σταματούσαν
χρόνια για χρόνια στην Ανδριανού!»
Με αυτά τα πολλά και τα διάφορα, τα καθώς πρέπει του εγγάμου βίου, φτιάξε οικογένεια, σπούδασε, πάντρεψε παιδιά περνώντας από τα σκοτάδια του ατέλειωτου τούνελ, αποκαμωμένοι
βρεθήκαμε μπρος σε διάφορους ντεμεκτσήδες, ξερόλες, οι οποίοι
φλυαρώντας ανέτρεψαν τα οικονομικά δεδομένα των πάντων.
– Γιατί πάλι εγώ, γιαγιάκα μου, στα χρόνια της περισυλλογής
να μου κοπεί η ποιότητα της ζωής, πληρώνοντας την πανάκριβη
"νύφη" του χρέους;
«Κάνε υπομονή, ξέχασες; Ο Χότζας στα βάθη της Ανατολής
γκοτζαμάν τζαμί έφτιαξε με υπομονή και οικονομία, το ονομαζόμενο
"πες ότι το ’φαγα" μαζεύοντας μεταλλίκια στο μιντέρ αλτή.»
Εμ... ξεχνιούνται αυτές οι αμπελοσοφίες του μιντέρ αλτή, που
χάραξαν και ισορρόπησαν την προσφυγική μου ανασφάλεια;
Πείτε, καλές μου κυράδες, εσείς που τα βλέπετε από εκεί
πάνω όλα σφαιρικά και, από ό,τι κατάλαβα, σας κούρασε η γήινη

πραγματικότητα, ποιο δρόμο να πάρουμε, πότε θα ησυχάσει αυτή
η γωνιά της γης.
«Ποτέ, ποτέ, γιαβρί μ’... Γι’ αυτό, γιατρικό δεν έχει! Τσομάκα,
τσομάκα τούς χρειάζεται τους καλπαζάνηδες· ο ντουνιάς αυτός
δεν στρώνει με τίποτα! Από μπαμπαντάν, ντε-ντε-ντέν, ήταν καζάνι
που έβραζε. Σε Ανατολή και Δύση, βάζοντας τη Δημοκρατία στα
δικά τους καλούπια, οι λίγοι τυραννούσαν τους πολλούς. Μόνο
ακούστε μας, ακολουθώντας την πυξίδα της καρδιάς, βρεθείτε
νοερά εκεί ψηλά στη μακρινή πατρίδα, αυτή που έχετε τιμαρέψει
στο βάθος του μυαλού και του ονείρου σας. Εκεί που τα κύματα
του θρακιώτικου πελάγους δεν κατάφεραν ακόμη, θαρρούμε, να
σβήσουν αξίες και ιδανικά. Αφουγκραστείτε τους ψιθύρους των
γονιών σας οι οποίοι, μη διεκδικώντας ποτέ τίποτα απ’ την προδότρα μητέρα πατρίδα, πάλεψαν με τις στάχτες μόνο γι’ αυτήν
την ξεχασμένη εθνική υπηρηφάνεια. Να... σαν κάτι σας ψιθυρίζουν
με το θρόισμα της λεύκας· υπομονή... υπομονή...
Να συγχωρείτε, όχι όμως να λησμονείτε!»
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
μειράκια = μικρά παιδιά του δρόμου, αλητάκια (από το αρχαίο «μειράκιον»
= έφηβος)
τζιτζιλιά = γυάλινοι βώλοι για παιχνίδι των αγοριών
κιόρου = στραβή, γκαβή
ζαρδελιά = είδος καϊσιάς με μικρά καΐσια που γίνονται μαρμελάδα
γκοτζαμάν = τόσο μεγάλος
σουντίρ = καναπές ξύλινος
μιντέρ = στρώμα του καναπέ
μιντέρ αλτή = κομπόδεμα, πουγκί
κόνα νινέ = προσφώνηση ηλικιωμένης κυρίας
ντοσιεμέδες = πατώματα ξύλινα
κουρασάν = ψιλοκομμένα κεραμίδια με τα οποία έτριβαν τα πατώματα
κζάκια = ξύλινα ατομικά έλκυθρα για παιδιά
Ρωσσολάτου = αίθουσα θεάτρου της Αδριανούπολης
γκιούμι = δοχείο μεταλλικό για τη μεταφορά γάλακτος
τσισβές = μπρίκι
σελτές = στρώμα
εμπιπλιά = πολύχρωμα στραγάλια
μπασμάς = ύφασμα χαμηλής ποιότητας
γιαγκίν(ι) = πυρκαγιά
μικίκι = είδος λουκουμά
λοϊρνώ = γυρίζω γύρω-γύρω
τίλιος = τι είδους (τι λογής > τι λοής > τίλιος)
ντεμεκτσής = ο ξερόλας
"πες ότι το ’φαγα" = ονομασία τζαμιού της Ανατολής
τσομάκα = βέργα
ζήνα = τζιτζίκι, χρυσοκάνθαρας
από μπαμπατάν ντε-ντε-ντέν = από αιώνες

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. Αγγελίδης Βασίλειος και Μίνα €
Εις μνήμην γονέων τους
2. Κοψίδου Μαρία €
Εις μνήμην του συζύγου της Ράλλη Κοψίδη

30,00 €

6. Σαραφιανός Βασίλειος €
Εις μνήμην συζύγου του Λαμπρινής

100,00 €

100,00 €

7. Σουλακάκης Αναστάσιος και Λίτσα €
Εις μνήμην Ευαγγελίας Σουλακάκη

50,00 €

3. Μπραϊκίδου Φρόσω €
Εις μνήμην Δώρας Πετρίδου

30,00 €

8. Σχιζονίκα-Βελισσαροπούλου Βιβή €
100,00 €
Εις μνήμην γονέων της Ευαγγέλου και Ελένης

4. Ντούφα-Δοξακοπούλου Ρούλα €
Εις μνήμην του συζύγου της Φώτη Ντούφα

30,00 €

9. Τζεμίντιμπη Ζωή €
Εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου

70,00 €

5. Πανουσοπούλου-Παρασχούδη Τασία €
Εις μνήμην γονέων

50,00 €

10. Συμμαθητές-τριες του Κώστα Κουρατζή €
Εις μνήμην της συζύγου του Ουρανίας

60,00 €
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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 Β΄
H oικογένεια του Αθανασίου Σπανού παρέμεινε στο
τουρκοκρατούμενο, αλλά με ανεπτυγμένο πολιτισμικά
πρόσωπο, Σουφλί 4 χρόνια μέχρι και το 1913.
Με αφοπλιστική λιτότητα και μια πινελιά τραγικότητας ο συντάκτης του ημερολογίου σταματά σε δύο πολύ
σημαντικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της περιοχής
μας και αφηγείται πώς τη βίωσε μια αστική οικογένεια.
Καταγράφει με δωρικό ύφος εκείνο το δραματικό καλοκαίρι του 1913, κατά το οποίο τελείωσε ο Α’ Βαλκανικός
πόλεμος και άρχισε ο Β’.
Μέσα σε λίγους μήνες η οικογένεια έζησε, και βεβαίως
ο έφηβος τότε συντάκτης του ημερολογίου, συγκλονιστικές αλλαγές.

Από το Τουρκοκρατούμενο Σουφλί, που ξαφνικά έγινε
Βουλγαροκρατούμενο, η οικογένεια κατέβηκε στο, για
λίγο, Ελληνοκρατούμενο Δεδέαγατς και αμέσως μετά
κατέφυγε στη Σαμοθράκη, η οποία είχε ελευθερωθεί και
είχε κατακυρωθεί στην Ελλάδα.
Ταλαίπωρη Θράκη και οι άνθρωποί της!
Ο Ι.Σ. περιγράφει τη μετακίνησή τους στο νησί και
τα προβλήματα του νησιού αλλά και τις προσπάθειες
για επαγγελματική ανέλιξη των δύο αγοριών της οικογένειας.
Eνδιαφέρουσες και οι λεπτομέρειες που επισημαίνονται σχετικά με τις μετακινήσεις, στην ξηρά ή στη θάλασσα, με το τρένο, το μουλάρι ή το καΐκι.

Aστική Σχολή
Παθεναγωγείο Σουφλίου

Το 1880-82 πρωτολειτούργησε το Παρθεναγωγείο Σουφλίου.
Πρώτη δασκάλα ήταν η Σταματία Τόλκα. Το 1905 έγινε τριτάξιο
με νηπιαγωγείο. Το υπάρχον κτήριο κτίστηκε το 1907-1908 με
ερανική εισφορά των κατοίκων. Η κατασκευή στοίχισε 1.500 χρυσές λίρες. Μέρος αυτών ξοδεύτηκαν για την αγορά των υλικών
και οι Σουφλιώτες το έκτισαν με προσωπική εργασία και σχέδιο
αρχιτέκτονα από την Κωνσταντινούπολη.

Στο Σουφλί αρχίζει το 1860 να λειτουργεί η Αστική Σχολή. Το
1870 το σχολείο κάηκε και οι Σουφλιώτες με προσωπική εργασία
έκτισαν καινούριο. Μετά από λίγα χρόνια έκτισαν και έναν όροφο
επιπλέον. Από το 1870 μέχρι το 1906 διετέλεσε διευθυντής και
δάσκαλος ο Μόσχος Βασιλείου και από το 1909 έως το 1913 ο
Αθανάσιος Σπανός. 600 μαθητές φοιτούσαν και στα δύο σχολεία
και δίδασκαν 20 δάσκαλοι και δασκάλες. Ο συντάκτης αφήνει να
εννοηθεί ότι ο πατέρας του διηύθυνε και τα δύο σχολεία.

Σημ. Στο σημαντικό βιβλίο «Σουφλίου Εγκώμιον», από το οποίο δανειζόμαστε τις φωτογραφίες των δύο σχολείων, δεν αναφέρεται η
παρουσία του Αθ. Σπανού στο Σουφλί.
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Διαβάζουμε και μερικά ονόματα υπαρκτών προσώπων και την ιδιότητά τους, τους οποίους θυμάται ο συντάκτης, μάλλον με ευγνωμοσύνη, διότι,
όπως αποδεικνύεται έπαιξαν θετικό ρόλο στη ζωή
του.
Μετά περιγράφει την δική του πορεία. Παρέμεινε
στην Σαμοθράκη ασχολούμενος με την διδασκαλία
μέχρι το 1918 (ήταν τότε 16 ετών). Γράφει χαρακτηριστικά «Εγώ ασφυκτιούσα δέσμιος χωρίς να
δύναμαι να κινηθώ, τα οικονομικά της οικογενείας
μας πενιχρά, σκεπτόμουν ποίον θα ήτο το μέλλον
μου, τι έπρεπε να ακολουθήσω. Τέλος απεφασίσθη να μεταβώ εις Πειραιά χωρίς να γνωρίζω που
θα καταλήξω και ανέμενον μεταφορικόν μέσον».
Ακολουθεί η μετάβασή του με ιστιοφόρον στη
Σύρο.
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To Δημοτικό Σχολείο της Χώρας στη Σαμοθράκη, στο οποίο δίδαξε
ο δάσκαλος Αθ. Σπανός
(Αρχείο Διογένη Παπανικολάου)

... Παραμείναμε 4 χρόνια μέχρι τον Ιούλιον του 1913. Ήτο εποχή πολέμων, το 1912 ο Βαλκανικός πόλεμος, έφυγαν οι
Τούρκοι και ήλθον οι Βούλγαροι, το 1913 ο Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, έφυγαν οι Βούλγαροι, ήλθαν οι Τούρκοι, καθ’ όν
χρόνον ο Ελληνικός Στρατός έφθασε μέχρι τον ποταμόν Έβρον και επεξετάθη εις χωρίον Κουρνοφωλιά όπου ήτο μία μικρά
γέφυρα, 1 ώρα περίπου απόστασις από το Σουφλί.
Ο πατέρας βλέπων την κατάστασιν αυτήν απεφάσισε να φύγωμεν από το Σουφλί, και άμαξα με ολίγα απαραίτητα ρούχα
περάσαμε τα φυλάκια των Τούρκων χωρίς δυσκολίαν και ατενίσαμεν από μακράν με αγαλίασιν κατά πρώτον τους πεζοναύτας
φρουρούς του φυλακίου και πλησιάζοντες χαιρετίσαμεν αυτούς με υπερηφάνεια· όλοι ήσαν έφεδροι. Με σύστασι του
φρουρού παρουσιάσθη ο πατέρας εις το Διοικητήριον όπου ήτο αρχηγός ο στρατηγός Μηλιάς και αμέσως μας περεχώρησε
φορτηγό βαγόνι με καρέκλες και σκαμνιά μαζί με άλλους αξιωματικούς διότι δεν υπήρχαν επιβατικά βαγόνια και μετά
δίωρον φθάσαμε στο Δεδέαγατς.
Ο πατέρας ενήμερος της τότε καταστάσεως διεπίστωσε ότι ο Ελληνικός στρατός θα απεσύρετο και οι Βούλγαροι θα κατελάμβανον την Θράκην σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, απεφάσισε να μετακινηθούμε εις Σαμοθράκη με ναυλωθέν
ιστιοφόρον, ήμην τότε 11 χρονών.
Ο πατέρας διορίσθη Δ/τής της σχολής που ήτο μικτή με ένα διδάσκαλον και 2 διδασκάλισσες, εγώ ενεγράφην εις την
έκτην τάξιν, το 1913 με 1914 σχολικόν έτος απεφοίτησα μαζύ με τον αδελφόν μου Μιμήκον που ήτο ένα χρόνο μεγαλύτερός
μου.
Ο αδελφός μου Μιμήκος ήτο εις όλα κατατοπισμένος και παρουσιάζετο ως έφηβος και ήτο μόνον 13 χρονών. Έπρεπε
κάπου να σταδιοδρομήση, που όμως ο τότε λιμενάρχης του πολεμικού κύριος Σιχνής, φίλος, του υπέδειξε την σχολήν των
υπαξιωματικών του πολεμικού ναυτικού και εφρόντισε να καταταχθή εις αυτό που ήτο στον Πόρον και μετά προήχθη
φθάσας τον βαθμόν του υποκελευστού, με τον οποίον και απεστρατεύθη.
Εγώ από το 1914 έως το 1915 έπαιρνα ιδιαίτερα μαθήματα από τον πατέρα και εξακολούθησα να παίρνω και το 1916
επίσης και στοιχειώδη Αγγλικά από Ελληνοαμερικανό τον Γρηγόρη Χρυσοστόμου διότι δεν εγνώριζα τι να κάμω. Το 1916
έως το 1917 λόγω του Ευρωπαϊκού πολέμου, που συμμετείχε και η χώρα μας, υπήρξε έλλειψις διδακτικού προσωπικού. Διορίσθην διδάσκαλος από την Κοινότητα με μηνιαίον μισθόν 20 δραχμών και εξακολούθησα να διδάσκω και το 1917 έως το
1918 στην 4ην τάξιν έχων μαθητήν τον αδελφόν μου Αδαμάντιον με τον ίδιον μισθόν, τον οποίον και αποταμίευον, συγκεντρώσας 200 δραχμάς.
Τακτική ατμοπλοϊκή συγκοινωνία δεν υπήρχε, εγώ ασφυκτιούσα δέσμιος χωρίς να δύναμαι να κινηθώ, τα οικονομικά της
οικογενείας μας πενιχρά, σκεπτόμουν ποίον θα ήτο το μέλλον μου, τι έπρεπε να ακολουθήσω, ανωτέραν παιδείαν ή τέχνας,
αλλά με ποίον τρόπον;
Tέλος απεφασίσθη να μεταβώ εις Πειραιά χωρίς να γνωρίζω πού θα καταλήξω και ανέμενον μεταφορικόν μέσον. Οπότε
ειδοποιήθην από τον Χρυσοστόμου ότι μεγάλο ιστιοφόρο στην παραλία Μακριλιές φορτώνει πυρήνα δια Σύρον, ήτο περίπου
μεσημέρι που ειδοποιήθην και αμέσως τακτοποίησα τα εφόδιά μου εις ένα σεντούκι, διότι βαλίτσες δεν υπήρχον καθώς και
μία κουβέρτα, εφορτώθην εις το συνηθισμένο μεταφορικό, το μουλάρι. Έχων την ευλογία των γονέων μου και τας ευχάς της
γιαγιάς και των τριών αδελφών μου, συγκεκινημένος από τα δάκρυα της μητρός, τους αποχαιρέτησα με θάρρος και τόλμη
δια το αβέβαιο μέλλον μου, έχων ως εφόδια μία επιστολή συστατική και 200 δραχμάς εις κέρματα, προϊόν 2 ετών μισθών και
με αρκετήν πορείαν εφθάσαμεν ταυτοχρόνως με τον Χρυσοστόμου στο ιστιοφόρον κατά την δύσιν του ηλίου.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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MIKTO ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Kείμενα - Σκέψεις - Φωτογραφίες
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

MEΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

H σχολή λειτούργησε
στο "Πασαλίκι" πριν
μετεγκατασταθεί
στο Επισκοπείο
των καθολικών.
Στη φωτογραφία μαθητές
της σχολής ποζάρουν
μπροστά από το
Πασαλίκι.
(φωτό αρχές δεκ. ’50.
Αρχείο Θεόδωρου
Ορδουμποζάνη)

ΚΑΘΗΓΗΤΟΛΟΓΙΟΝ

ΖΑΝΝΩ, Εμποριολόγος
Kαθηγητής της Eμποριολογίας στη νεοσυσταθείσα και
για λίγο καιρό συστεγασθείσα Mέση Eμπορική Σχολή, πριν
μετεγκατασταθεί στο παραλιακό «Πασαλίκι». Ήταν ένας
εντελώς ξεχωριστός άνθρωπος, όπως τον γνωρίζαμε
εκτός καθηκόντων και αιθούσης.
Άκακος, προσηνής και ανεκτικός με τους μαθητές, εξωπραγματικής όμως εμφανίσεως,
σαν να ξέμεινε στο μεταπολεμικό παρόν
που ζούσαμε, χάνοντας το τρένο μιας παλαιότερης ωραιότερης εποχής, στο οποίο επέβαινε
και που πέρασε βιαστικά από το σταθμό μας, ή σαν
να δραπέτευσε από κάποιον πίνακα του Tουλούζ
Λωτρέκ ή άλλου ζωγράφου σκηνών καθημερινότητας
της Mπελ Eπόκ. Φορούσε κουστούμια του στυλ αυτής
της εποχής, ανοιχτόχρωμα συνήθως, με φιτιλιασμένα
πέτα και άλλες απολήξεις του σακακιού, γιλέκο με
καδένα ρολογιού τσέπης, πουκάμισο ψηλού
σκληρού γιακά και γραβάτα «παπιγιόν».
Tα μανίκια του πουκάμισου κατέληγαν σε
αναδιπλούμενες μανσέτες με μανικετόκουμπα κοσμήματα, που εξείχαν από τις ξεκούμπωτες γυρισμένες άκρες

των μανικιών του σακακιού. Στα πόδια, η απόλυτη πιστοποίηση
του στυλ της Mπελ Eπόκ. Mποτάκια με πλαϊνά λάστιχα και
από πάνω πλαγιοκουμπωτές γκέτες· ναι, γκέτες (περισφύρια)
ασορτί με το κουστούμι.
H φυσιογνωμία του τριγωνικού προσώπου του
επίσης ξεχωριστή, με γαλανά ξέθωρα μάτια και
καλοχτενισμένα σπαστά γκριζόξανθα μαλλιά.
Mου έμεινε η εικόνα του, μέσα στο εκρού με
λεπτή αραιά ρίγα κουστούμι του, μια ημέρα ν’
ανεβαίνει τις σκάλες του πρώτου επιπέδου προς
το δεύτερο του χιονισμένου αυλόγυρου του Γυμνασίου μας, όπου παίζαμε χιονοπόλεμο. Σ’ αυτό
το σημείο, λοιπόν, δέχεται μία χιονόμπαλα στο κεφάλι και, αντί να θυμώσει, γέλασε και μπήκε στο
παιχνίδι σαν ίσος προς ίσους. Kάποιος μοχθηρός
όμως παραπήρε αέρα και του έρριξε μία λασπωμένη
«νερέσσα» με πέτρα μέσα. Eυτυχώς, ο στόχος που
βρήκε ήταν ο ώμος και όχι το κεφάλι. Kαι πάλι, ο άκακος-ανεκτικός Zαννώ της άλλης εποχής, γέλασε, αλλά
διέκοψε το παιχνίδι και μπήκε στο σχολείο να
καθαριστεί.
Για τον μοναδικό αυτόν άνθρωπο-καθηγητή, οι μαθητές της Eμπορικής Σχολής θα πρέπει να θυμούνται πολλά περισσότερα.
Γιώργος Χατζηανδρέου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο τεύχος αυτό ολοκληρώσαμε την ενότητα «Μικτό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης» και το Καθηγητολόγιο. Από το επόμενο
ανοίγουμε την καινούργια ενότητα «Τα Δημοτικά Σχολεία της Αλεξανδρούπολης» με αναφορά και στους δασκάλους.
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ΜΠΑΚΑΛΗΔΕΣ ΤΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το μπακάλικο του Aπόστολου Μαυρόπουλου
Γράφει η Ευδοξία Ιωαννίδου

O

τη ζυγαριά, αριστερά το ντουλάπι-φανάρι για τη θρεψίνη,
κυρ-Απόστολος Μαυρόπουλος ήταν ο μπακάλης μας,
το χαλβά μέσα στην καραβάνα και αργότερα χύμα από
Σηλυβρίας και Προύσσης (σήμερα Ελένης Φιλιππίτου Χαμπούρη και ό,τι άλλο έπρεπε να προφυλαχτεί από
δου) ΝΔ γωνία. Ένα παλιό μαγαζί ισόγειο, με ψηλά ξύλινα
τις μύγες. Μπροστά από τον πάγκο, κάτω, ζωηρή ανάπαράθυρα και σιδερένια ρολά που κατέβαιναν το βράδυ.
μνησή μου, μια ξύλινη κασέλα σκεπασμένη με καπάκι γυάΕγκαταστάθηκε εκεί ο κυρ-Απόστολος μετά την κατοχή
λινο και χωρίσματα για τα καρύδια και τα αμύγδαλα, σοδιά
με την οικογένεια. Το σπίτι ήταν κολλητό στο μαγαζί,
δική του. Πίσω από τον πάγκο, στον τοίχο, τα συρτάρια
οπότε και τις Κυριακές εξυπηρετούσε τις πελάτισσες χωγια τα μακαρόνια. Δεξιά από την είσοδο, μπροστά βριρίς γογγυσμούς, έτσι πιστεύω.
σκόταν η πλάστιγγα για τα μεγάλα βάρη (τσουβάλια, τε«Θα με δώσεις πενήντα δράμια λάδι και μια οκά πατάτες
νεκέδες) αλλά και για το βάρος των νοικοκυράδων της
να μαγειρέψω, καλέ!»
γειτονιάς, όταν η δίαιτα ξεπερνούσε το όριο:
«Δώσε και μια ρέγγα, χαβιαρωμένη να είναι! Και γράψ’
«Άντε, πάμε στου κυρ-Απόστολου να ζυγιστούμε!».
τα. Θα σε πληρώσω το Σάββατο.»
Πίσω από την πλάστιγγα κάνα-δυο τραπεζάκια, εκείνα
Να και το βούτυρο ΒΑΝΕΡ και η σάλτσα στη λαδότα σιδερένια στρογγυλά με τα τρία γυριστά πόδια και οι
κολλα-σελινόζα, όπως θυμάται η κόρη του ότι τη ζητούσαν
ψάθινες καρέκλες για το ουζάκι των μεαπό το εμπόριο (προφανώς από την ξένη
ρακλήδων. Mεζεδάκι, λίγο τουρσί, ελίλέξη cellulose.)
τσες, τυράκι, καμιά παστή σαρδέλα ή
Το λάδι και το πετρέλαιο, το γκάζι, τα
λίγο σκορδάτο σαλάμι. Οι φίλοι ακουμαντλούσε από τον τενεκέ με την τρόμπα·
πούσαν τα ποτηράκια στον πάγκο, στο
άλλο συναρπαστικό θέαμα για τα παιδικά
όρθιο. Άλλοι το έπιναν ξεροσφύρι.
μου μάτια. Ζάχαρη από το σακί με τη σέΜετά τη συνταξιοδότησή του κάσουλα και αλεύρι και ρύζι, κρεμμύδια,
ποιος άλλος Απόστολος από τη Μάκρη
πατάτες ζύγιζε η μπρούτζινη ζυγαριά με
συνέχισε το μπακάλικο. Αργότερα στετα πιάτα και τα κοκοράκια στη μέση να
γάστηκε σιδεράδικο. Σήμερα παραμέπαλεύουν, μια το ένα επάνω μια το άλλο
νουν οι τοίχοι σοβαντισμένοι και βαμκάτω, να φέρουν τις μύτες τους τη μία
μένοι με χτισμένα τα παράθυρα και
απέναντι από την άλλη. Τότε το ζύγι ήταν
λειτουργεί ως γκαράζ ιδιωτικό.
σωστό. Κατέβαζε τα δράμια από το ένα
Άλλα μπακάλικα στη γειτονιά ήταν
πιάτο, έβαζε το ζυγισμένο εμπόρευμα
του κυρ-Αργύρη Ιωαννίδη και του Σιδηαπό το άλλο στη χαρτοσακούλα ή χύμα
ρόπουλου –αρχή οδού Άβαντος αριστο φιλέ. Τα έπαιρνε η νοικοκυρά και
στερά–, πιο πέρα του Λεριού, του
κατ’ ευθείαν σπίτι να ανάψει τη φωτιά
Μποσνίδη δεξιά και τέρμα
με τα ξύλα στο τζάκι ή τη σόμπα
‘Αβαντος του Σπιντζικόπουλου.
και να μαγειρέψει.
Επίσης στο ξεκίνημα της σημεΟ κυρ-Απόστολος ήταν γεμάρινής οδού Ρόδου, δεξιά μετά
τος, με κόκκινα μάγουλα και διτις γραμμές είχε δίπλα στο σπίτι
πλό σαγόνι. Είχε το ευρύχωρο
του παντοπωλείο ο Κυριακίδης.
μαγαζί συμμαζεμένο, δροσιΑπό τη νότια πλευρά στο δημόσμένο το τσιμεντένιο δάπεδο το
σιο δρόμο Βασιλέως Γεωργίου
καλοκαίρι με το ποτιστήρι.
(σήμερα Λεωφόρος ΔημοκραΈκανε και φλιτ για τις μύγες τα
τίας) ήταν μπροστά από το τζαμί
απογεύματα με την τρόμπα,
τα Παπασταυράκια και προς την
έβγαζε την ψάθινη καρέκλα και
πλευρά του Σαλγκάμη ήταν του
καθόταν έξω από το μαγαζί στη
Αβραάμ.
δροσιά.
Γλυκειά ανάμνηση οι παραΜπαίνοντας στο μαγαζί αντίπάνω μορφές και οι εικόνες.
κριζες μπροστά από τον απέΤο μπακάλικο τότε και ...τώρα!
Ας είναι αιωνία τους η μνήμη!
ναντι τοίχο τον ξύλινο πάγκο με
Ενημερώνουμε τους φίλους αναγνώστες ότι στο επόμενο τεύχος θα κλείσουμε την ενότητα αυτή, εφ’ όσον δεν
έχουμε άλλο υλικό, και θα συνεχίσουμε με άλλη κατηγορία επαγγελματιών π.χ. μανάβηδων, φουρνάρηδων, ποδηλατάδων, σιδεράδων κ.ά. Ζεστάνετε την πένα σας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Mε ευχαρίστηση σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζουμε
για τον Οκτώβρη 2013 τριήμερη εκδρομή στα Γιάννενα, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2013, με το εξής αναλυτικό πρόγραμμα:
Παρασκευή: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση για την όμορφη πόλη των Ιωαννίνων μέσω καινούριας γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και Αμφιλοχίας με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας –
κέρινων ομοιωμάτων από τον φημισμένο γλύπτη Παύλο
Βρέλλη (έξοδα ατομικά). Άφιξη στα Γιάννενα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη. Δείπνο - διανυκτέρευση.
Σάββατο: Καλπάκι - Βίκος - Αρίστη - Μονοδένδρι - Νησάκι
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ιστορικό Καλπάκι, όπου
θα επισκεφθούμε το Πολεμικό Μουσείο του ελληνοϊταλικού
πολέμου. Θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου (Guines 1977), μέσω μιας καταπληκτικής
διαδρομής περνώντας από την Αρίστη (χρόνος για καφέ), θα
φθάσουμε στο Μονοδένδρι, αντιπροσωπευτικό χωριό του Ζαγορίου, κτισμένο σε υψόμετρο 1.060μ. με πετρόκτιστα κτήρια
και γραφικά καλντερίμια. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια ο
δρόμος μας οδηγεί στο νησάκι της Κυρά Φροσύνης στη λίμνη
Παμβώτιδας (έξοδα ατομικά). Πρόκειται για ένα γραφικό και
όμορφο οικισμό, ένα από τα λίγα νησιά λίμνης που κατοικείται
με παραδοσιακά σπίτια, ταβέρνες και μαγαζιά με εξαιρετικά
προϊόντα λαϊκής τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στα
Γιάννενα. Δείπνο - διανυκτέρευση.

Κυριακή: Γιάννενα - Μέτσοβο - Αθήνα
Μετά το πρωινό βόλτα στην πόλη των Ιωαννίνων και στη συνέχεια αναχώρηση μέσω Εγνατίας και μιας καταπληκτικής
διαδρομής για το πανέμορφο Μέτσοβο. Το Αρχοντικό του Τοσίτσα, η μοναδική Πινακοθήκη, η Αγία Παρασκευή είναι τα
κυριότερα αξιοθέατα. Στη συνέχεια μέσω Καλαμπάκας-Τρικάλων άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Θα μείνουμε στο ξενοδοχείο «Grand Serai Congress & Spa»
5***** των Ιωαννίνων, στο κέντρο της πόλης.
Τιμή: σε δίκλινο δωμάτιο € 155 κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
σε μονόκλινο
€ 220 με ημιδιατροφή
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές και περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν (50 θέσεων)
• Δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό και δείπνο στην αίθουσα «Γιασεμί» του ξενοδοχείου
• Διόδια αυτοκινητοδρόμων
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• ΦΠΑ
Η ανωτέρω προσφορά ισχύει για συμμετοχή 40 ατόμων και
άνω.
Η εκκίνηση θα γίνει από την Αθήνα, στις 8 π.μ. στο Σύνταγμα
(εμπρός από το ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ) και από τον Πειραιά
στις 8.30 π.μ. (εμπρός από το Δημοτικό Θέατρο).
Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Συλλόγου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2013.
Προσοχή! Δεν θα σταλεί άλλη ενημέρωση.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1. Αγγελίδης
2. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
3. Αποστολίδου
4. Αρμουτίδης
5. Βαφειάδης
6. Γκαρδιακού
7. Γλύστρας
8. Γραμμενίδης
9. Δαΐδης
10. Δούπα
11. Δρίζου-Λασκαρέλη
12. Ιατρούδης
13. Καραμανή
14. Καρυοφίλη
15. Κατιρτζίδης
16. Κοσμίδου-Κωνσταντινίδου
17. Κουφός
18. Μηνοπούλου-Τσοτσωρού

Άγγελος €
Αθήνα €
Αννα €
Χρήστος €
Κίμων €
Αναστασία €
Κώστας €
Νικηφόρος €
Ιωάννης €
Ελπίδα €
Αγγελική €
Κώστας €
Μαίρη €
Δόξα €
Δημήτριος €
Αναστασία €
Παναγιώτης €
Σοφία €

40,00 €
20,00 €
70,00 €
25,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €
30,00 €
50,00 €
20,00 €
40,00 €
20,00 €
60,00 €
50,00 €
100,00 €
30,00 €
50,00 €
110,00 €

19. Μπάστα
20. Μπουραντά
21. Μύρτσος
22. Ναλμπάντης
23. Νικηφορίδου
24. Νικολαΐδης
25. Ξανθάκης
26. Παπαδόπουλος
27. Παπαηλιού
28. Πορτοκαλάκη
29. Ρορώτου-Πούλιου
30. Σεργιάδου-Θηβαίου
31. Σκορδαλά-Κακατσάκη
32. Σπανός
33. Τσιφουτίδης
34. Τσουγιάννης
35. Χολογούνης

Νιόβη €
Βασιλική €
Θεμιστοκλής €
Δημήτριος €
Μαριγούλα €
Ανέστης €
Ρένος €
Απόστολος €
Βασιλική €
Κυριακή €
Κασσάνδρα €
Ινώ €
Ευδοκία €
Αθανάσιος €
Ευστράτιος €
Αναστάσιος €
Οδυσσέας €

50,00 €
50,00 €
50,00 €
200,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
50,00 €
140,00 €
50,00 €
20,00 €
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
MARIA GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

11, LEMBESSI STR, 117 42 ATHENS
ΤEL. (+30) 210 9231 346
Fax: (+30) 210 9231 392
Mob.: 6944 247 744
E-mail: mgias@tee.gr

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

ΕΛ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1. ΕΒΡΟΥ 16 & ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ./FAX: 210 9316575
2.AΓΧΙΑΛΟΥ 23 & ΑΜΙΣΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ./FAX: 210 9319070
www.flmellon.gr - e-mail: info@flmellon.gr

ΠAIΔIATPOΣ

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

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH

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

KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΜΗΤΡ. ΙΩΣΗΦ 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 22
ΤΗΛ. 2310 272477 FAX: 2310 273663
κιν. 6944 582 382 www.deniseEleftheriou.gr

ΜΑΡΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ./FAX: 2310 412413 κιν. 6973 486888

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100
ΟΙΚΙΑ: ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 22 ΑΘΗΝΑ 112 55
ΤΗΛ. 210 2018092

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

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

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

TΣΙΜΙΣΚΗ 33 (8ος όρ.) 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 282142 κιν. 6944391166
e-mail: lymbop@hol.gr
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Δοξολογίες και παρελάσεις
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
“Mε φόντο το Φάρο στην παραλιακή
λεωφόρο’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης
14η Μαΐου 1963. Καθηγητές του Γυμνασίου Θηλέων Αλεξανδρούπολης
εξέρχονται από το κτήριο του σχολείου και κατευθύνονται στον Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου για τη Δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης.
Διακρίνονται οι: Δόλια Κ., Δαουλτζή Ρούλα, Σιούντα Α., Ξυπολίτου Φ.,
Σφυρόερας Ι. Μαραμής Δ. Στο βάθος, αριστερά, διακρίνεται ο Γυμνασιάρχης
Γιόσης Ιω. και στο μέσον ο Ν. Κανελλόπουλος και ο Χρ. Τέκος.

Οι δασκάλες Δέσποινα Σαμοθράκη, Κατ. Ποιμενίδη και
Χρυσοθέα Μπεδρελίδου κατευθύνονται στον ναό για τη
δοξολογία της 14ης Μαΐου (δεκ. ‘50 ;).
(Αρχείο Χρυσοθέας Μπεδρελίδου-Θανάσουλα)

Η Πελαγία Σχίζογλου, η Σεμίραμις Καραπαντζοπούλου και η (;)
παρελαύνουν στις 14 Μαΐου 1946.
(Αρχείο Σ. Καραπαντζοπούλου)

Οι δασκάλες Χρυσοθέα Μπεδρελίδου, Δέσποινα Σαμοθράκη
και (;) καλοντυμένες επίσης σε χειμωνιάτικη δοξολογία.
(Αρχείο Χρυσοθέας Μπεδρελίδου-Θανάσουλα)

Παρέλαση μαθητριών το 1953 (;) με επικεφαλής τη γυμνάστρια
Φ. Φουρτούνα
(Αρχείο Μαίρης Yπερείδου)
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Τα κορίτσια παρελαύνουν στις 14 Μαΐου με επικεφαλής τη γυμνάστρια
Φ. Φουρτούνα.

Η “Δόξα’’ παρελαύνει στο Δημοτικό Γυμναστήριο κατά
την ποδοσφαιρική περίοδο 1954-55. Σημαιοφόρος ο Ι.
Παγγοζίδης.
(Κων/νου Ν. Κυριακίδη «Αλεξανδρούπολη και Ποδόσφαιρο
1870-2009»)

Εμπορική Σχολή. Μαθητική παρέλαση 14ης Μαΐου 1957.
Τα κορίτσια: Ρουμπή, Σωτηρίου, Μπαλτατζή.
Τα αγόρια: Τσακίρης, Παρασκευόπουλος, Παντελίδης.
(Αρχείο Π. Ρουμπή)

14η Mαΐου 1961. Το καθιερωμένο ντύσιμο της παρέλασης του Μαΐου
(Αρχείο Aναστασίας Χαμπαρίδου-Γκαρδιακού)

14η Μαΐου 1949. Κατάμεστος ο Άγιος Νικόλαος από τους επισήμους.
Κατάμεστο και το προαύλιο από κόσμο και από τα λάβαρα. Το Λάβαρο
του Εργατικού Κέντρου κρατά ο Κοντέλος.

Παρέλαση μαθητριών με ποδιές και κορδέλες, 1960.
(Αρχείο Aναστασίας Χαμπαρίδου-Γκαρδιακού)

48

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
γενιές Αλεξανδρουπολιτών.

ΓΝΩΜΗ
2.4.2013 «Ανάσταση» για το πάρκο «Αλτιναλμάζη». Μετά το Πάσχα
ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης του
πρώην στρατοπέδου Παρμενίωνα στην
Αλεξανδρούπολη, το οποίο θα ονομασθεί πάρκο «Αλτιναλμάζη». 80 στρέμματα για πράσινο, 30 για σχολική στέγη, 17 για αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ελπίζεται να λειτουργήσει έως το 2015.
13.4.2013 Στην τελική διαδρομή
του EV13 ο Έβρος. Συνάντηση της
Αντιπεριφερειάρχου Έβρου Γ. Νικολάου
με τον υπεύθυνο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου EuroVelo για την
Ελλάδα Γιώργο Φαρφαρά. Το EuroVelo
είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ποδηλατών με στόχο
την ανάπτυξη ενός δικτύου υψηλής
ποιότητας ποδηλατικών διαδρομών
που να συνδέει όλη την Ευρώπη.
18.4.2013 Ανοίγουν νέοι δρόμοι
με τους γείτονες. Μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Έβρου και
επιχειρηματίες συμμετείχαν στην
αδελφοποίηση με το Επιμελητήριο
της Κωνσταντινούπολης το οποίο,
με τα 350.000 μέλη του, είναι το μεγαλύτερο της Τουρκίας και το πέμπτο
σε διεθνές επίπεδο.

22.5.2013 Δεν έρχεται τελικά
στην Αλεξανδρούπολη ο Πατριάρχης Μόσχας. Κατά πληροφορίες της «Γνώμης», ο λόγος της ακύρωσης της επίσκεψης του κ.κ. Κυρίλλου στην Αλεξανδρούπολη είχε
να κάνει με τη μη έγκαιρη προετοιμασία της λειτουργίας των μόνιμων
κατασκηνώσεων για τους Ρώσους σε
περιοχή μεταξύ Μάκρης και Δικέλλων,
την οποία διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από το Δημόσιο.
23.5.2013 Τέσσερις εταιρείες για
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
συμμετείχαν στον διαγωνισμό για το
έργο σύνδεσής του με το Σιδηροδρομικό Δίκτυο του ΟΣΕ. Αξιολόγηση
των δικαιολογητικών και των προσφορών χθες στην ΕΡΓΟΣΕ. Εν αναμονή της ανακοίνωσης του τελικού
αναδόχου.
29.5.2013 Ανακαίνιση και αναμόρφωση του Α’ Παιδικού Σταθμού. Επιτέλους ξεκίνησαν τα έργα
για την ανακαίνιση ενός ξεχωριστού
χώρου, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί σήμα κατατεθέν
για τους Αλεξανδρουπολίτες και σημείο αναφοράς για την πόλη.

4.6.2013 Κατέφθασε το πρώτο
αεροπλάνο από τη Ρωσία. Το πρωί
2.5.2013 «Έφυγε» από τη ζωή του Σαββάτου, 1η Ιουνίου 2013,
χθες ο Φώτης Κεχαγιόγλου, μια πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
μεγάλη μορφή του αθλητισμού της της Aegean από Αγία Πετρούπολη
Αλεξανδρούπολης. Μύησε στον στίβο προς Αλεξανδρούπολη. Η συγκεκριμένη σύνδεση είναι αποτέλεσμα
της αδελφοποίησης των δήμων
Αλεξανδρούπολης
και
Σοσνόβυι
Μπορ της Ρωσίας,
με την υποστήριξη και του Συλλόγου «Ρώσικο Σπίτι» της Αλεξανδρούπολης. Στην
πλειονότητά τους
οι επισκέπτες είναι
οικογένειες, τα
παιδιά των οποίων
Ο ανακαινιζόμενος Α’ Παιδικός Σταθμός

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις
της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
6.6.2013 Αύξηση-σοκ των οικογενειών που ζητούν βοήθεια από
τα Παιδικά Χωριά SOS. O γενικός
διευθυντής των χωριών Γ. Πρωτόπαπας έκανε λόγο για σοκαριστικό
ποσοστό αύξησης 1.690%, από το
2009 έως το 2013, στο πρόγραμμα
ΚΣΠΟ (Κέντρα Στήριξης Παιδιού και
Οικογένειας). Από 47 έφτασαν σήμερα
τις 900 οι υποστηριζόμενες οικογένειες
σε ψυχολογικό, υλικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο.
11.6.2013 Το «Διάζωμα» συμβάλλει στην αποκατάσταση δύο
αρχαίων θεατρικών χώρων στη
Σαμοθράκη. Επίσκεψη εργασίας του
Σωματείου «Διάζωμα» με επικεφαλής
τον πρώην υπουργό πολιτισμού Σταύρο Μπένο στη Σαμοθράκη. Εξετάζεται
η παραγγελία αντιγράφου της «Νίκης»
για την τοποθέτησή του στον χώρο
όπου βρισκόταν στην αρχαιότητα.
11.6.2013 Ενώνεται παραλιακά
όλη η Θράκη. Ήδη έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η εκπόνηση σχετικής μελέτης.
Ο δρόμος θα ξεκινά από τον Πλατανίτη, θα διέρχεται παραλιακά από το
αρχαίο θέατρο Μαρώνειας, θα βγαίνει
στη Ρωμανία και θα καταλήγει από
την άλλη μεριά στα Δίκελλα.
12.6.2013 Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρδα. Aνακοινώνθηκε
το επίσημο πρόγραμμα για τη 19η
Συνάντηση Νέων –από Τετάρτη 24
Ιουλίου έως Κυριακή 28 Ιουλίου– με
όλες τις συναυλίες και τις παράλληλες
δράσεις.
12.6.2013 Αναβιώνει η Γιορτή
Κρασιού. Μετά από 25 χρόνια απουσίας η «Γιορτή Κρασιού 2013» θα
αναβιώσει στην Αλεξανδρούπολη,
από τη Δευτέρα 29 Ιουλίου έως την
Κυριακή 4 Αυγούστου, με πληθώρα
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η είσοδος
θα είναι 2 ευρώ.
13.6.2013 Ένα βραβευμένο τυ-
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νικό εισόδημα. Ξεσκεπάζεται μεγάλο
δίκτυο παραοικονομίας (και όχι μόνον) της Άγκυρας
στη Θράκη για κάλυψη υπόπτων
χρηματοδοτήσεων.
13.4.2013 «Ακρίτας»: η βιομηχανία της Βορείου
Ελλάδος που αύξησε τις εξαγωΘερμή υποδοχή από φορείς του Έβρου
γές της. Η «Ακρίστους πρώτους Ρώσους τουρίστες.
τας ΑΕ», με έδρα
ροκομείο στο νησί της Σαμοθρά- την Αλεξανδρούπολη, είναι ουσιαστικά
κης. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου η μόνη βιομηχανία ξύλου που έχει
είναι ένας ακόμη επιστήμονας –οικο- μείνει στον χώρο χωρίς να κλείσει
νομολόγος– που προτίμησε τη ζωή τις πραγωγικές μονάδες της, ανταστο νησί του από τη ζωή πίσω από ποκρίνεται κανονικά στις οικονομικές
ένα κομπιούτερ, καθώς και την ενεργό υποχρεώσεις της και έχει αυξητική
συμμετοχή στην οικονομία του τόπου τάση στις πωλήσεις και στις εξαγωγές
του. Πριν από 4 χρόνια επαναλει- της.
τούργησε το μοναδικό τυροκομείο
του νησιού που ανήκε στον παππού 17.4.2013 Ξεκινούν άμεσα οι ερτου. Φτιάχνει γραβιέρα, για την οποία γασίες στις Σάπες της «Μεταλβραβεύθηκε από το Γεωπονικό Πα- λευτικής Θράκης». Διαβεβαίωση
νεπιστήμιο Αθηνών και τυρί κασκα- του Υπουργού Επικρατείας κ. Δημήτρη
βάλι, αποκλειστικά από αιγοπρόβειο Σταμάτη ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές. Η εξόρυξη χρυσού θα γίγάλα του νησιού.
νεται χωρίς κυάνιο. Τεράστια οικο19.6.2013 Η ιστορία ενός κολυμ- νομικά οφέλη για τον Δήμο Σαπών.
βητηρίου. Για το αθλητικό έργο της
Αλεξανδρούπολης, που εγκαινιάσθηκε 17.4.2013 «Kanal Istanbul»: Οι
πρόσφατα, χρειάστηκαν 11 χρόνια Τούρκοι αντιγράφουν την τάφρο
και 3 δημοτικές αρχές. Το κολυμβη- του Έβρου και κάνουν την Πόλη
τήριο είναι Ολυμπιακών προδιαγρα- νησί. Με το μήκους 45 χλμ. κανάλι
φών και 1.000 θέσεων. Την κορδέλα στις βορειοδυτικές πύλες της Πόλης
των εγκαινίων έκοψαν τρεις δήμαρχοι και τη μετατροπή ουσιαστικά της ευρωπαϊκής Κωνσταντινούπολης σε ένα
μαζί.
νησί, οι Τούρκοι αποσκοπούν σε πολ20.6.2013 Πρεμιέρα στον «Φλοί- λά περισσότερα πράγματα από την
σβο» με το ντοκιμαντέρ «Άπλη- "οικολογική προστασία του Βοσπόστο Κέρδος». Η θερινή σεζόν ξεκινά ρου" και τα οικονομικά οφέλη της.
με την εκδήλωση-προβολή ντοκιμαντέρ του Θρακιώτη Γιάννη Καρυπίδη 20.4.2013 Σύμβαση μίσθωσης
για τα κινήματα ενάντια στις εξορύξεις του Γεωθερμικού Πεδίου Αριχρυσού. Ο σκηνοθέτης θα είναι παρών στείνου. Με την υπογραφή της σύμστην προβολή, θα μιλήσει για την βασης στις 18 Απριλίου ξεκινά και
ταινία του και θα συζητήσει με το επίσημα από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης η εκμετάλλευση του βεβαικονό μετά την προβολή της.
ωμένου γεωθερμικού πεδίου της περιοχής, συνολικής έκτασης 19.900
στρεμμάτων. Θα μπορέσουν έτσι να
δημιουργηθούν υγιείς επιχειρήσεις με
ανταγωνιστικά προϊόντα και νέες θέσεις εργασίας.
12.4.2013 Άνεργος μουσουλμάνος ο «κροίσος» του Εχίνου. Με 30.4.2013 Γαλάζιες Σημαίες σε
ράβδους χρυσού, ενώ δήλωσε μηδε- 20 παραλίες της Αν. Μακεδονίας

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ

και Θράκης. Μεταξύ αυτών η Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης, η
Κυανή Ακτή, το Φανάρι, η Αρωγή
και το Camping Ροδόπης, τα Μάγγανα
Ξάνθης κ.λπ.
1.5.2013 Ο Πατριάρχης Ρωσίας
Κύριλλος έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδρούπολης, για το τριήμερο 1-3 Ιουνίου. Θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη
των Ρώσων στρατιωτών που τάφηκαν
στην Αλεξανδρούπολη και πιθανότατα
αγιασμό στο υπό έναρξη Προξενείο
της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη,
στο νέο κατάστημα της Ρωσικής τράπεζας KEDRN - BANK και στις παιδικές
κατασκηνώσεις της Μητρόπολης στη
Μάκρη, όπου θα φιλοξενηθούν και
παιδιά από τη Ρωσία.
1.5.2013 Εγγράφηκε ο πρώτος
μαθητής στο σχολείο της Ίμβρου.
Μετά από 49 χρόνια υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει πάλι το
ελληνικό δημοτικό σχολείο της Ίμβρου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
υποδέχθηκε τον πρώτο μαθητή που
η οικογένειά του έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στους Αγίους
Θεοδώρους της Ίμβρου.
3.5.2013 Νέος τοίχος στήριξης
στην Απολλωνιάδα. Σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, το σημερινό τοιχίο, κατά μήκος της θάλασσας, θα κατεδαφιστεί
και θα δημιουργηθεί νέο που θα βρίσκεται 2,70 μ. δίπλα στο σημερινό.
Θα ξεκινά από την περιοχή του Εθνικού Σταδίου και θα φτάνει μέχρι το
κτήριο των Ναυτοπροσκόπων για να
προστατέψει την περιοχή από τους
κυματισμούς.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε ότι το μέλος του Συλλόγου μας
και συμπολίτης μας Κυριάκος Χρ.
Γεροντόπουλος υπουργοποιήθηκε.
Θερμά συγχαρητήρια και επιτυχία στο
έργο του.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Παν. Παρασκευόπουλος
για το Δ.Σ.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

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

ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΩΡΛ - ΠΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Fellow της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Προσώπου

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 10 ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΤΗΛ. 210 7223200 FAX: 210 7223209
κιν. 6944 248247
e-mail: economoupetros@gmail.com
FACE CLINIC
www.economoupetros.com
www.faceclinic.gr I www.facialplasticsurgery.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ

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

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΓOYNAPH 176 ANΩ ΓΛYΦAΔA 166 74
ΤΗΛ. 210 9646 995 κιν. 6944 549 654
E-mail: makras@internet.gr
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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

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

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

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

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

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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
Κανταΐφι με κρέμα
Υλικά
500 γρ. κανταΐφι
400 γρ. τυρί κρέμα (Φιλαδέλφεια)
100 γρ. γάλα
150 γρ. βούτυρο λιωμένο (φρέσκο ανάλατο)
Για το σιρόπι
300 γρ. ζάχαρη
200 γρ. νερό
1/2 λεμόνι, χυμός
Εκτέλεση
Ανοίγουμε λίγο-λίγο το κανταΐφι και τοποθετούμε σε
πυρέξ (το μισό). Ραντίζουμε με το λιωμένο βούτυρο την
επιφάνεια και στρώνουμε το τυρί κρέμα, αφού προηγουμένως το ανακατέψουμε με το γάλα. Συνεχίζουμε να καλύπτουμε την κρέμα με το υπόλοιπο
κανταΐφι. Στο τέλος ραντίζουε με το υπόλοιπο
βούτυρο και ψήνουμε στους 170° για 35 λεπτά.
Για το σιρόπιασμα
Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό και το λεμόνι και
σιροπιάζουμε κρύο το κανταΐφι ζεστό το σιρόπι.

1/2 μάτσο δυόσμο
1/2 μάτσο μαϊντανό
1 σακουλάκι κουκουνάρι
2 φλιτζάνια του τσαγιού λάδι
χυμό από 2-3 λεμόνια
Εκτέλεση
Πλένουμε τα αμπελόφυλλα και τα βάζουμε στην κατσαρόλα να πάρουν βράση, αφού ρίξουμε 2 κουταλιές λάδι
(το λάδι δεν τα αφήνει να κολλήσουν). Καθαρίζουμε τα
κρεμμυδάκια, τα ψιλοκόβουμε όπως και τον άνηθο, τον
δυόσμο και τον μαϊντανό. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε
ένα φλιτζάνι λάδι, τα δύο ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
και προσθέτουμε όλα τα κρεμμυδάκια. Αφού πάρουν
μια βράση, ρίχνουμε τον άνηθο, τον δυόσμο, τον μαϊν-

Tάρτα σοκολάτας (πολύ εύκολο)
Υλικά
100 γρ. κουβερτούρα
1 φύλλο σφολιάτας ή ζύμη για τάρτα
1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
1 φλιτζάνι ξανθή σταφίδα
1 φλιτζάνι χονδροκομμένα καρύδια
1 κρόκος αβγού
Εκτέλεση
Βάζουμε τη σφολιάτα σε ταρτιέρα ή ένα ταψάκι
μικρό, τρυπάμε με το πιρούνι, τη βάζουμε στο
φούρνο στους 175° αφού την αλείψουμε με
κρόκο αυγού και σε 15 λεπτά τη βγάζουμε. Έχουμε λιώσει σε μπεν-μαρί την κουβερτούρα, προσθέτουμε την
κρέμα γάλακτος, τις σταφίδες και τα καρύδια και αδειάζουμε το μείγμα στη σφολιάτα. Ψήνουμε σε δυνατό
φούρνο για 10 λεπτά. Σερβίρεται ζεστή και κρύα.

Ντολμαδάκια γιαλαντζί
Υλικά
300 γρ. αμπελόφυλλα (προαιρετικά κορόμηλα)
1 κιλό κρεμμυδάκια φρέσκα
2 κρεμμύδια ξερά
1 1/2 φλιτζάνι ρύζι
1 μάτσο άνηθο ή μάραθο

τανό, το μισό χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι. Τα τσιγαρίζουμε όλα μαζί, συμπληρώνουμε με μία φλιτζάνα
νερό και το ρύζι. Το βράζουμε ώσπου να πιει το ζουμί
και τέλος βάζουμε το κουκουνάρι.
Τα αμπελόφυλλα, αφού έχουν στραγγίσει και κρυώσει,
τα τυλίγουμε ένα-ένα με τη γέμιση. Εάν είναι μεγάλο το
φύλλο το κόβουμε στη μέση παράλληλα με το νεύρο.
Στρώνουμε μία σειρά φύλλων στον πάτο και αραδιάζουμε τα ντολμαδάκια με το διπλωμένο μέρος προς τα
κάτω. Ρίχνουμε ζεστό νερό, το λάδι, το υπόλοιπο λεμόνι,
σκεπάζουμε τα ντολμαδάκια με φύλλα και από πάνω
ένα πυρίμαχο πιάτο. Βράζουμε για μισή ώρα σε σιγανή
φωτιά.

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

