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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές έκαναν ήδη
την εμφάνισή τους οι πρώτες ψύχρες κατά τις πρωινές και
βραδινές ώρες, για να μας θυμίσουν ότι οι σχετικά ξένοιαστες
ημέρες του καλοκαιριού πέρασαν γρήγορα, όπως άλλωστε
συμβαίνει με κάθε ευχάριστο γεγονός. Πολλοί από εμάς
βρεθήκαμε στην αγαπημένη μας ιδιαίτερη πατρίδα, όπου,
εκτός από τα “συνήθη’’ που μας πρόσφερε απλόχερα η
πόλη μας (συναντήσεις με φίλους και παλαιούς συμμαθητές,
μπάνια, θαλασσομεζέδες, βόλτες στο γνωστό και καθιερωμένο
δρομολόγιο Φάρος-Αργώ), είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι μας προσέφεραν την οικονομική τους ενίσχυση καθώς και πλούσιο
υλικό για το περιοδικό μας
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη και πολλά
ιστορικά θέματα που έχουν σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα
μας και τη γύρω περιοχή. Επίσης περιλαμβάνει συναντήσεις
συμμαθητών που έλαβαν χώρα το φετινό καλοκαίρι στην
Αλεξανδρούπολη (3 τον αριθμό).
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι μας παρέχουν, προς δημοσίευση, όλο και περισσότεροι συμπολίτες
μας ιστορικό υλικό ή άλλο, σχετικό με το αντικείμενο της
εργασίας τους, με την προϋπόθεση ότι ατυτό έχει σχέση με
την πολιτισμική εικόνα της πόλης μας.
Παρακαλούμε λοιπόν και παράλληλα προκαλούμε και άλλους αναγνώστες να βοηθήσουν, με τη γνώση και την πένα
τους, ώστε να γίνει περισσότερο γνωστή η εικόνα της Αλεξανδρούπολης και των ανθρώπων της, πρώτα σε εμάς τους
ίδιους και στη συνέχεια στους νεότερους και γιατί όχι και
σε όλους τους Έλληνες.
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι
δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισθείσα για τις 4, 5
και 6 Οκτωβρίου εκδρομή στα Γιάννενα, Ζαγοροχώρια και
Μέτσοβο λόγω μη συμπληρώσεως του απαιτούμενου αριθμού
συμμετοχών. Συγκεκριμένα η προσφορά ήταν για 40 τουλάχιστον άτομα και οι δηλώσεις συμμετοχής έφθασαν τις
27. Ευελπιστούμε να την πραγματοποιήσουμε την προσεχή
χρονιά.
Καλή μας πρόθεση είναι να πραγματοποιήσουμε στους
επόμενους μήνες επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο,
να παρακολουθήσουμε κάποια ενδιαφέρουσα παράσταση ή
κάτι άλλο, για τα οποία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Κοντεύουμε να κλείσουμε τη 12η χρονιά από την πρώτη
έκδοση του περιοδικού μας. Φθάσαμε ως εδώ χάρη στη
δική σας αγάπη, στις συνεργασίες που διαρκώς αυξάνονται
αλλά και στις οικονομικές προσφορές. Από τη δική σας αναγνώριση αντλούμε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε.
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την αγάπη και τη
στήριξή σας και σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλό Χειμώνα!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
1913-2013. 100 χρόνια από την πρώτη απελευθέρωση
της Αλεξανδρούπολης

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μανωλίκας1

Η επιτυχημένη έκβαση ενός απελευθερωτικού αγώνα δεν κρίνεται μόνο στο πεδίο των μαχών. Σημαντικό,
αν όχι σημαντικότερο, παράγοντα αποτελεί η συγκυρία των πολιτικών επιδιώξεων άλλων εθνών και
ιδιαίτερα των μεγάλων δυνάμεων. Κραυγαλέο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Δ. Θράκης, η
οποία αν και κατά την διάρκεια του Β’ βαλκανικού πολέμου απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό στρατό,
εντούτοις με την συνθήκη του Βουκουρεστίου (28-7/10-8 1913) αποδόθηκε τελικά στους Βουλγάρους.2
Τα σχετικά ιστορικά γεγονότα είναι
ευρέως γνωστά.
Δεν είναι όμως
γνωστές οι λεπτομέρειες κάθε συμβάντος. Αυτές είναι
κρυμμένες μέσα σε
πλήθος στρατιωτικών και κυβερνητικών εγγράφων,
δημοσιογραφικών
ανταποκρίσεων
και ακόμη μέσα σε
ξεχασμένες ή σβησμένες μνήμες ανO υποναύαρχος Στυλιανός
Μαυρομιχάλης
θρώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτά. Η αποκάλυψή τους αποτελεί το άκρως
κοπιαστικό έργο των ιστορικών ερευνητών.
Κατά το έτος 1938 εορτάστηκε στη Δράμα η 25η
επέτειος της απελευθέρωσής της. Επίσημος προσκεκλημένος στην εκδήλωση ήταν ο τότε υποναύαρχος
ε.α. Στυλιανός Μαυρομιχάλης. Γόνος της οικογένειας
των Μαυρομιχαλαίων της Μάνης υπήρξε πρωταγωνιστής
πολλών γεγονότων, τόσο του Μακεδονικού αγώνα, όσο
και των δύο βαλκανικών πολέμων.
Ήδη το 1906, νεαρός τότε σημαιοφόρος του πολεμικού
ναυτικού, τοποθετήθηκε ως γραμματέας στο υποπροξενείο της Καβάλας. Με το ψευδώνυμο «Μαυρομμάτης»
και αργότερα με το ψευδώνυμο «Σουλεϊμάν» έγινε η
ψυχή του Μακεδονικού αγώνα στην ανατολική Μακεδονία. Ίδρυσε και οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Καβάλας
και Δράμας και σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη
Δράμας και μετέπειτα μαρτυρήσαντα στην Σμύρνη Χρυσόστομο, επέτυχε την αναπτέρωση του εθνικού φρονήματος των κατοίκων, την επιβολή της οργανώσεως

και επέκτασή της στην Δ. Θράκη, την ένοπλη οργάνωση
των εντοπίων και την απώθηση των Βουλγάρων στα
ενδότερα της χώρας.
Ο πρόξενος της Καβάλας, στην έκθεσή του για την
δράση του Μαυρομιχάλη, αναφέρει: «Ο Μαυρομάτης
είναι ο ακαταπόνητος εργάτης της εθνικής ιδέας. Δια
των επισκέψεών του και της αόκνου εργασίας του συνεισέφερεν τα μέγιστα εις την ανάπτυξιν του εθνικού
φρονήματος»
Με την έναρξη του Α’ βαλκανικού πολέμου ο Στυλιανός
Μαυρομιχάλης επανήλθε στο πολεμικό ναυτικό, ανέλαβε
τη διοίκηση της Α’ πυροβολαρχίας βαρέων πυροβόλων
του θωρηκτού «Αβέρωφ» και έλαβε μέρος στις ναυμαχίες
της Έλλης και της Λήμνου. Για τη δράση του αυτή αλλά
και την προηγούμενη στην ανατολική Μακεδονία, του
ανατέθηκε τιμητικά στις 27 Ιουνίου 1913 από τον
αρχηγό του στόλου ναύαρχο Κουντουριώτη, να καταλάβει
με ναυτικό άγημα του αντιτορπιλικού «Δόξα» την απελευθερωθείσα Καβάλα
και μετ’ ολίγον και τη
Δράμα.
Στην προαναφερθείσα επετειακή εκδήλωση
στη Δράμα μετείχε και
ο τότε δήμαρχος της
Αλεξανδρούπολης αείμνηστος Κων/νος Αλτιναλμάζης. Κατά την συνάντηση των δύο ανδρών ζητήθηκε από τον
δήμαρχο να καταγραφούν από τον υποναύαρχο οι μνήμες του
από την πρώτη, αλλά
δυστυχώς προσωρινή, O τότε Δήμαρχος του Δεδέαγατς
απελευθέρωση της Αλε(Αλεξανδρούπολης)
Κων/νος Αλτιναλμάζης
ξανδρούπολης το 1913.

1. Ο Κωνσταντίνος Μανωλίκας είναι ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ.
2. Δες «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», σελ. 221-232.

5

Ο υποναύαρχος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του δημάρχου με επιστολή που του έστειλε στις 22 Αυγούστου 1938.Η επιστολή αυτή έχει δημοσιευτεί στα «Θρακικά», τόμος 16, του
1941, καθώς και στην τοπική εφημερίδα
«Ελεύθερη Θράκη».
Στην εισαγωγή της επιστολής αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «Συνεπής
προς την υπόσχεσιν την οποίαν σας
έδωκα εν Δράμα κατά τας εορτάς της
25ετηρίδος της απελευθερώσεώς της,
έρχομαι δια της παρούσης μου να σας
γνωρίσω τα σχετικά με την πόλιν σας
ιστορικά γεγονότα από του 1906 μέχρι
της απελευθερώσεώς της, τα οποία τηρούμενα εις το
αρχείον του Δήμου σας θα είναι η επίσημος ιστορία, η
οποία ίσως αναμοχλεύση εις τους εκ των συμπολιτών
σας παλαιούς κατοίκους του Δεδεαγάτς παλαιάς ευκλεείς
ημέρας.»
Στη συνέχεια, το 1ο μέρος της επιστολής αναφέρεται
στις δράσεις και διασυνδέσεις του στο Δεδεαγάτς και
την ευρύτερη περιοχή της Δ. Θράκης, από την έλευσή
του στην Καβάλα το 1906 ως τον Α΄βαλκανικό πόλεμο.
Συγκεκριμένα, λέγει για την ανάγκη που προέκυψε
για επέκταση των δραστηριοτήτων του Εθνικού Κέντρου
Καβάλας- Δράμας στην Ξάνθη και στο Δεδεαγάτς. Στο
τελευταίο, λόγω της δυνατότητας θαλάσσιας επικοινωνίας με την Καβάλα που παρείχε το λιμάνι του.
Συνεργάστηκε κατ’ επανάληψη με τους προξένους
Ίωνα Δραγούμη και Ευθύμιο Κανελλόπουλο καθώς και
με τους αοιδίμους μητροπολίτες Αίνου Λουκά Πετρίδη
και Ιωακείμ Γεωργιάδη, στη δημιουργία των πρώτων
πυρήνων διοργάνωσης, μεταφοράς όπλων, διείσδυσης
αποστελλομένων προσώπων και δικτύου ειδικών πληροφοριών.
Εισηγήθηκε στο Εθνικό Κέντρο των Αθηνών την ίδρυση
προξενείου στην Ξάνθη, το οποίο πραγματοποιήθηκε
το 1907-1908 με πρόξενο τον Άγγελο Άννινο. Παράλληλα
με την υπόδειξή του, στάλθηκαν ως εκπρόσωποι της
οργάνωσης στην Ξάνθη ο ανθυπίλαρχος Ν. Αινιάν και
στο Δεδεαγάτς ο ανθυπολοχαγός πυροβολικού Π. Βλάσης.
Στο 2ο μέρος της επιστολής αναφέρονται τα γεγονότα
που διαδραματίσθηκαν κατά και αμέσως μετά την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης. Είχε ήδη καταληφθεί
η Καβάλα και ο Ελληνικός στόλος με το
θωρηκτό «Αβέρωφ» επικεφαλής, έχοντας το λιμάνι της ως ορμητήριο κρατούσε σε στενό αποκλεισμό τις ακτές
από τις εκβολές του Νέστου ως την
Αίνο.
Τα γεγονότα της κατάληψης της
Αλεξανδρούπολης λαμβάνουν χώρα
κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου
και τις αρχές του Ιουλίου του 1913. Το
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χρονικό όπως το παρουσιάζει ο συγγραφέας έχει ως
εξής: «Την 28ην Ιουνίου τα Βουλγαρικά οχυρώματα του
Δεδεαγάτς έβαλον δέκα βολάς κατά της περιπολούσης
εις απόστασιν 6.400 μέτρων από της πόλεως ευδρόμου
«Μυκάλης» και την ηνάγκασαν να απομακρυνθή εκτός
βολής και αφ’ ετέρου δεν υστέρησαν να βάλωσιν από
Μάκρης εχθρικά πυροβόλα κατά του αντιτορπιλικού
«Λόγχη».
Την επομένην, 29 Ιουνίου, το θωρηκτόν «Ψαρά» επλησίασε κατά την περιπολίαν του την ακτήν του Δεδεαγάτς,
διαδραμόν ηρέμα έμπροσθεν της πόλεως. Αμέσως τα
οχυρώματα ήρχισαν κατ’ αυτού πυρ. Ο κυβερνήτης
του πλοίαρχος του Β. Ν. Ανδρέας Μιαούλης, έγγονος
του ομωνύμου μεγάλου ναυάρχου της Επαναστάσεως
Ανδρέα Μιαούλη, τηρώντας παραδόσεις του ονόματός
του, έκρινεν ότι δεν έπρεπε να ανταποδώσει το πυρ,
ίνα μη βλάψει πόλιν Ελληνικήν και συνεχίσας αγερώχως
με μικράν ταχύτητα την διαδρομήν του κατευθύνθη
προς Σαμοθράκην.
Παρετηρήθη κατ’ εκείνην την ημέραν από των «Ψαρρών» ότι εις τους στρατώνας του Δεδεαγάτς εκυμάτιζεν
η σημαία του Ερυθρού Σταυρού της Γενεύης, ίνα παραπλανώμενα τα πλοία μας απόσχωσιν του βομβαρδισμού.
Περί τας πρωΪνάς ώρας της 11ης Ιουλίου ο Ναύαρχος
ειδοποιείται υπό των περιπολούντων πλοίων, ότι οι
Βούλγαροι πιθανώς υποχωρούντες υπό την πίεσιν της
θυελλώδους προελάσεως των στρατιών του Βασιλέως
Κωνσταντίνου, επυρπόλουν το Δεδεαγάτς.
Εν τω άμα διετάχθη η άπαρσις του «Αβέρωφ» και ο
πλούς του προς Δεδεαγάτς. Από αποστάσεως πέντε
και πλέον μιλίων, ουρανομήκεις τολύπαι φλογών καπνού,
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παρουσίαζον την πόλιν παραδεδομένην τω πυρί. Η
συγκίνησις του πληρώματος του «Αβέρωφ» εκορυφούτο
όταν έβλεπε την ατμοσφαίραν πυκνουμένην εφόσον
επλησιάζομεν. Περί την 5ην ώραν της εσπέρας ο «Αβέρωφ» ηγκυροβόλησεν εις το Δεδεαγάτς, ενώ ζητωκραυγαί
ηκούοντο εκ του λιμένος, όπου πλήθος πολύ, έξαλλον
εχαιρέτα δια Σημαιών και μανδυλίων.»
Από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης προκύπτει ότι το ανιχνευτικό
πλοίο «Ιέραξ», που περιπολούσε μπροστά από το Δεδεαγάτς, ήταν αυτό που
περί ώραν 3ην πρωϊνή της 11ης Ιουλίου,
αντελήφθη τη φωτιά και έσπευσε να ειδοποιήσει τον
Ναύαρχο Κουντουριώτη. Εκείνη τη στιγμή το θωρηκτό
«Αβέρωφ» ναυλοχούσε στην Καβάλα για ανθράκευση.
Η διαταγή του Ναυάρχου ήταν όλος ο στόλος άμεσα να
κατευθυνθεί προς το Δεδεαγάτς. Το ίδιο πράττει και το
«Αβέρωφ» διακόπτοντας την ανθράκευσή του. Στις
3μ.μ. το «Ιέραξ» κατορθώνει να ελλιμενιστεί, περνώντας
μέσα από το φράγμα τορπιλών με το οποίο είχε αποκλειστεί το λιμάνι από τους Βουλγάρους. Ο υποπλοίαρχος
Αργυρόπουλος αποβιβάζεται και έρχεται σε συνεννόηση
με τον Μητροπολίτη και τον πρόξενο για λήψη συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας του λιμανιού. Στις
6μ.μ. φθάνουν τα θωρηκτά «Ύδρα» και «Ψαρά» και τα
αντιτορπιλικά «Ασπίς» και «Θύελλα» και μία ώρα αργότερα, στις 7μ.μ., φθάνει και το «Αβέρωφ».
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Ο Μαυρομιχάλης συνεχίζοντας γράφει: «Ανήλθον αμέσως επ’ αυτού ο Μητροπολίτης Αίνου Ιωακείμ, ο Μουφτής
κ.λπ. και υπέβαλον τα σέβη των εις
τον ελευθερωτήν Ναύαρχον, πληροφορήσαντες αυτόν ότι οι Βούλγαροι εν
βία φεύγοντες, έθεσαν πυρ εις τα εκτός
πόλεως ευρισκόμενα αποθέματα σανού,
τροφίμων και λοιπών εφοδίων των, τα
οποία ηθέλησαν να καταστρέψωσιν ίνα μη περιέλθουν
εις χείρας μας.»
Την επομένη ημέρα 12 Ιουλίου 1913 ο Στ. Μαυρομιχάλης επικεφαλής αγήματος αποβιβάζεται και συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη, τον Μουφτή, τους
πρόκριτους και πλήθος κόσμου μεταβαίνει στο Διοικητήριο όπου υψώνει την Ελληνική Σημαία και διαβάζει

τη διαταγή της κατάληψης της πόλης. Στη συνέχεια εγκαθίσταται στο Διοικητήριο και σε συνεργασία με ντόπιους γνωστούς του, αναλαμβάνει την ανασυγκρότηση
όλων των υπηρεσιών της πόλης, των οποίων η εύρυθμη
λειτουργία αποκαθίσταται μέσα σε ελάχιστες ημέρες.
Κατασχέθηκε άφθονο βουλγάρικο και τούρκικο τροχαίο
σιδηροδρομικό υλικό και ανάμεσά τους ολόκληρος ο
πολυτελής αυτοκρατορικός σιδηροδρομικός συρμός του
σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ, δώρο της αυτοκράτειρας της
Γαλλίας Ευγενίας. Με αυτόν τον συρμό ο σουλτάνος ταξίδεψε το 1867 στο Παρίσι. Ο συρμός αυτός, που αποτελείτο από τριάντα και πλέον πολυτελή βαγόνια, που
έφεραν τον αυτοκρατορικό ντουρά, στάλθηκε στη Θεσσαλονίκη ως δώρο στον βασιλιά Κωνσταντίνο.
Ο Στ. Μαυρομιχάλης παρέμεινε στο Δεδεαγάτς μέχρι
την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου
στις 28 Ιουλίου 1913, οπότε παρέδωσε τη διοίκηση
στον υποπρόξενο της Ελλάδας Δημήτριο Σπαθάρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σ.Δ. Μαυρoμμάτη- Μαυρομιχάλη, Η απελευθέρωση
της Αλεξανδρουπόλεως, ΘΡΑΚΙΚΑ, τόμος 16, (1941).
Κων/νου Χιόνη, Συνοπτική ιστορία της πόλης Καβάλα, Καβάλα,1992.
Δ. Β. Βογιακάκου, Η συμβολή της Μάνης στον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908, Εκδόσεις συλλόγου
προς διάδοση ωφελίμων βιβλίων.
Π. Αθανασιάδη, Η ιστορία των πρώτων γραμματοσήμων του Δεδεαγάτς (1913), «Σελίδες από την
ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω πεΤο καπνιστήριο από τον αυτοκρατορικό συρμό του σουλτάνου Αβδούλ ριοχής», σελ. 229-232.
Αζίζ που κατασχέθηκε. («Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης Άννα Φαλτάϊτς, Αρχείο Κάλλαρη, Δεδεαγάτς (Αλεκαι της γύρω περιοχής», σελ. 228, αρχείο Ζαφ. Αλεξιάδη.)
ξανδρούπολη) Η πρώτη απελευθέρωση.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
1982. Αφιέρωμα της Ιστορικής Υπηρεσίας Ναυτικού, κατά τον
εορτασμό των 60 χρόνων από τους Βαλκανικούς πολέμους
Επιμέλεια: Aλεξάνδρα Μποτονάκη
Τον Δεκέμβριο του 1982 η Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού εξέδωσε ένα αναμνηστικό αφιέρωμα “στους ήρωες
των ναυμαχιών των Βαλκανικών πολέμων’’ (60 χρόνια
μετά) με τίτλο «Θωρηκτό “Γ. Αβέρωφ’’ Ναυτική εκστρατεία 1912-1913».
Περιέχει χάρτες και φωτογραφίες από τις μεγάλες
στιγμές των αγώνων αυτών με συνδετικό κείμενο το
αυθεντικό ημερολόγιο του ναυάρχου Αλέξανδρου
Σακελλαρίου, που επέβαινε στο θωρηκτό “Αβέρωφ’’, γραμμένο ένα χρόνο περίπου μετά τις νικηφόρες ναυμαχίες. Το ανακάλυψε ο συνεργάτης μας
Ζαφείρης Αλεξιάδης.
Στα περί το Δεδέαγατς συμβάντα αφιερώνονται 8
σελίδες από τις 36 συνολικά, πράγμα που σημαίνει
τη σπουδαιότητα του όρμου (δεν μιλούμε για λιμάνι
αλλά για όρμο) και των όσων διαδραματίστηκαν σ’
αυτό κατά το 1912 και 1913. Άλλο ένα ντοκουμέντο
για τους ιστορικούς, που έχουν ήδη ασχοληθεί με τη
σχέση Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολης) και Βαλκανικών
πολέμων αλλά και για τους νεότερους ιστορικούς που

θα ασχοληθούν περισσότερο με την περιοχή μας.
Μεταφέρουμε αποσπάσματα του ημερολογίου σκαναρισμένα και δακτυλογραφημένα, για ευκολία στην
ανάγνωση, ως επίσης και φωτογραφίες που κοσμούν
το ενδιαφέρον αυτό αφιέρωμα.

Την 11ην Ιουλίου, Πέμπτην πρωίαν, ο προ του Δεδε-αγάτς περιπολών Ιέραξ, μας ειδοποιεί περί της εκκενώσεως της
πόλεως υπό των Βουλγάρων, εφ’ ω και αποπλέομεν εκ Καβάλλας, καθώς δε περί το απόγευμα πλησιάζομεν προς το
Δεδε-αγάτς, διακρίνομεν μακρόθεν τεραστίας φλόγας και καπνούς από τας διαφόρους αποθήκας τας οποίας είχον
καύσει οι Βούλγαροι. Ούτω πλέον τελευταίον ορμητήριον του Στόλου μας ήτο ο όρμος (;) Δεδε-αγάτς.
Εντός ολίγων ημερών το ναυτικόν αποβατικόν σύνταγμα κατέλαβεν άπασαν την δυτικώς του Έβρου χώραν μέχρι
Σουφλίου, συγχρόνως δε καταλαμβάνεται και επισκευάζεται παρ’ ημών η σιδηροδρομική γραμμή Δεδε-αγάτς,
Ξάνθης, Σερρών, αποκατασταθείσης ούτω πλήρους μετά της Θεσσαλονίκης συγκοινωνίας και κατασχεθέντος όλου
του Βουλγαρικού σιδηροδρομικού υλικού. Άλλα συγχρόνως πλοία κατέλαβον άπασαν την δυτικώς Δεδε-αγάτς
παραλίαν, μέχρι Πόρτο-λαγώ.
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Διακρίνεται το θωρηκτόν Σπέτσαι ηγκυροβολημένον εις το αναπεπταμένον αγκυροβόλιον, εν ω ο άνεμος παρασύρει εις
νέφη καπνού τας επί ημέρας πολλάς καιομένας αποθήκας. Ο καπνός της πυρκαϊάς του Δεδε-αγάτς, εξηκολούθει να
αναφαίνεται πυκνός επί 15 ημέρας. Εν τω μεταξύ άπασα η δυτική Θράκη κατελαμβάνετο υπό της ακωλύτως
προελαυνούσης 8ης Μεραρχίας, οπότε Πέμπτην 18ην Ιουλίου, τηλεγράφημα του Βασιλέως μας αναγγέλλει πενθήμερον
αναστολήν των εχθροπραξιών. Δευτέραν 22αν Ιουλίου εδοκιμάσθη ασφαλής τις είσπλους εις όρμον Δεδε-αγάτς,
ανελκυσθεισών των υπό των Βουλγάρων ποντισθεισών εκεί τορπιλλών και ηγγέλθη τριήμερος παράτασις της ανακωχής,
μέχρις ου την Παρασκευήν 26ην Ιουλίου υπεγράφη η μετά της Βουλγαρίας ειρήνη, δια της συνθήκης του
Βουκουρεστίου. Αυθημερόν την 5ην ώραν μ.μ. διατασσόμεθα υπό του Βασιλέως: «Χαιρετήσατε δι’ 101 βολών την
σημερινήν ημέραν», προς το εσπέρας δε ελάβομεν το προς τον Στρατόν και τον Στόλον περίφημον διάγγελμά του, το
τελειώνον ως γνωστόν ως εξής: «Θα καταστήσω την Ελλάδα σεβαστήν εις τους φίλους και τρομεράν εις τους εχθρούς».
Tην Τρίτην 30ην Ιουλίου, εγκαταλείψαντες το θωρηκτόν Σπέτσαι και δύο αντιτορπιλλικά προς φρούρησιν εις Δεδεαγάτς αποπλέομεν δια Καβάλλαν, αποχαιρετούντες οριστικώς την ωραίαν αυτήν και ελληνικοτάτην χώραν, ην νικηταί
ημείς, παραδίδομεν εις τους Βουλγάρους και θλιβόμενοι δια την τύχην των δυστυχών Ελλήνων κατοίκων της. Την
επομένη απόγευμα επιβαίνει του πλοίου μας εις Καβάλλαν ο Βασιλεύς και το επιτελείον του και ούτω ο Στόλος αποπλέει
δια Θεσσαλονίκην, όπου εφθάσαμεν την Πέμπτην 1ην Αυγούστου, υπό καιρόν λαμπρόν, πραγματικώς βασιλικόν.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Η Στρατιά του Έβρου το 1922 - 1923
Η σύντομη αναφορά γύρω από τη Στρατιά του Έβρου και την προέλασή της, που ανακόπηκε, είναι σοβαρό
ιστορικό θέμα και έχουν γραφεί από μελετητές, ιστορικούς ή όχι, σελίδες επί σελίδων.* Πολλές από αυτές
χρωματίσθηκαν με ιδεολογικές ή και κομματικές αποχρώσεις, προς τις οποίες το περιοδικό μας θα κρατήσει αποστάσεις, πιστεύοντας στην περίφημη διαπίστωση του μεγαλύτερου ιστορικού της ανθρωπότητας,
του Θουκυδίδη, Θουκ. Α 20,4 «οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας» ή Θουκ. Α 22,1
«οἱ πολλοί πρός τά ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται...» ή «...ἀλλ᾽ ὡς ἑκατέρων τῆς εὐνοίας ἤ μνήμης έχοι»

Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
Οι τέσσερις φωτογραφίες με στρατιωτικούς που
φωτογραφήθηκαν ή στάλθηκαν από την Αλεξανδρούπολη
το 1922 και 1923 είναι από τα στρατεύματα που υποχώρησαν στη Θράκη, μετά την κατάρρευση του ελληνικού
μετώπου κατά την εκστρατεία στη Μικρά Ασία και
αποτέλεσαν ή ενίσχυσαν τη Στρατιά του Έβρου, της
οποίας ηγείτο ο Πάγκαλος.
Η Στρατιά αυτή έπαιξε τον ρόλο της στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη Συνθήκη της Λωζάνης
και έφερε σημαντικά οφέλη υπέρ της Ελλάδος.
Η Τουρκία είχε τότε όλη τη στρατιωτική της δύναμη
στα ασιατικά της εδάφη. Η Θράκη ήταν σχεδόν αποστρατικοποιημένη από τον τουρκικό
στρατό.
Από τα τουρκικά αρχεία φαίνεται
ότι η Τουρκία φοβόταν μια επίθεση
της Στρατιάς του Έβρου, με τον εμπειροπόλεμο Πάγκαλο, που θα έφτανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και
ο Πάγκαλος ήταν έτοιμος να την
πραγματοποιήσει. Τον σταμάτησε ο
Βενιζέλος.

Στην περιοχή υπήρχαν Αγγλικά και Γαλλικά στρατεύματα και οι κυβερνήσεις τους δεν ήθελαν τα στενά
υπό ελληνικό έλεγχο. Μια ενδεχόμενη ελληνική επίθεση,
εκτός από τους Τούρκους, θα εύρισκε αντιμέτωπους
και τους Αγγλογάλλους.
Η Στρατιά του Έβρου έπαιξε τον ρόλο της πιέζοντας
στον πολιτικό τομέα. Έκανε την Τουρκία, που ήταν νικήτρια του Μικρασιατικού πολέμου, να είναι διαλλακτική
και να περιορίσει τις απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της Συνθήκης της Λωζάνης.
Στρατιωτικοί της Στρατιάς του Έβρου είναι οι εικονιζόμενοι στις τέσσερις ιστορικές φωτογραφίες.

Παραφορτωμένη η «λιμουζίνα»
από παληκάρια και δόξα.
Στρατιωτικοί σε συτοκίνητο, το 1923.
Είναι το τρίτο ελεύθερο Πάσχα της
Αλεξανδρούπολης.
Φωτογραφία σταλμένη από την
Αλεξανδρούπολη.

* Δες «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», Δόμνας Βισβίζη-Δοντά: «Η στρατιά του Έβρου κατά τη
συνδιάσκεψη της Λωζάνης, 1922-1923», σελ. 289-294.
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1922. Η πόλη ελεύθερη αλλά εξακολουθεί να λέγεται Δεδέαγατς.
Ανα μνηστική φωτογραφία στρατιωτικού, από υπαίθριο φωτογράφο,
για να σταλεί στους δικούς του μαζί με τις ευχές του.

Στρατιά του Έβρου. Ενθύμιον της
Μαθητικής ζωής στον ουλαμό
εφέδρων αξιωματικών Μηχανικών
Εσκί Σεχίρ (Μικρά Ασία).
Φεβρουάριος 1922 μέχρι
διασπάσεως Μικρασιατικού
μετώπου.

Και οι τέσσερις φωτογραφίες αγοράσθηκαν
στο Μοναστηράκι από τον Ζαφείρη
Αλεξιάδη και ανήκουν στο προσωπικό του
αρχείο.

Αναμνηστική φωτογραφία αξιωματικών
του υγειονομικού, που αποφοίτησαν από
τη Σχολή τους στη Χαλκίδα (;) και
αποσπάσθηκαν στη 12η Μεραρχία, που
σήμερα έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη
και εφέτος γιόρτασε τα 90 χρόνια της.
Ανήκε στη Στρατιά του Έβρου και τότε
είχε έδρα τις Φέρες. Από το Εθνόσημο
των πηληκίων, που φέρουν οι
εικονιζόμενοι, λείπει το στέμμα, συνέπεια
των πολιτειακών αλλαγών της εποχής!
Το στέμμα άλλοτε “αφαιρείτο’’ και
άλλοτε “επικάθητο’’ του εθνοσήμου!
Αρχείο Ζαφείρη Αλεξιάδη

Πηγές του εισαγωγικού κειμένου: Eπιχειρήσεις εις Θράκην 1919-1923, Εκδόσεις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 1969.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Μια γενναία πράξη
O ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

M

ια ιστορία που άκουσα από τον φίλο μου, τον Γιώργο
Ντάρμα, μου έφερε στη μνήμη τα γεγονότα, που
διαδραματίστηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και στη
Θράκη εκείνες τις κρίσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου του
1944, όταν τελείωνε ο πόλεμος και η Βουλγαρική κατοχή.
Είναι γνωστό ότι οι Βούλγαροι κατέλαβαν τα εδάφη μας,
χωρίς να έχει κηρυχτεί πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και
Βουλγαρία, γεγονός μοναδικό στα παγκόσμια πολεμικά
χρονικά: η κατοχή δηλαδή ξένου εδάφους χωρίς την κήρυξη
πολέμου.
Οι Βούλγαροι μπήκαν το 1941 στην Ανατολική Μακεδονία
και στη Θράκη ως ελευθερωτές των εδαφών αυτών, ωσάν
τα εδάφη να ήσαν βουλγαρικά και βρίσκονταν υπό ελληνική
κατοχή. Η πολιτειακή αλλαγή στη Βουλγαρία (1944) κατά
τις τελευταίες ημέρες του πολέμου και με την επικράτηση
του λεγόμενου «Πατριωτικού Μετώπου» των κομμουνιστών
δεν άλλαξαν τις κατακτητικές διαθέσεις των Βουλγάρων,
αφού μάλιστα στη διακήρυξη του «Πατριωτικού Μετώπου»
η διατήρηση των εδαφών αυτών ήταν βασική προϋπόθεση.
Με τη φιλική είσοδο των Ρωσικών στρατευμάτων και
με την πίεση των Ρώσων, πέντε ημέρες πριν από τη λήξη
του πολέμου η Βουλγαρία εκήρυξε τον πόλεμο εναντίον
της Γερμανίας· έτσι θεωρήθηκε ως νικήτρια δύναμη μεταξύ
των συμμαχικών κρατών του Β’ Παγκοσμίου πολέμου.
Με αυτήν πλέον την ιδιότητά της προσδοκούσε τα

σχετικά ανταλλάγματά της, που ήταν η προσάρτηση στη
Βουλγαρία της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Με τον τερματισμό του πολέμου και την κάθοδο των ελληνικών ανταρτικών σωμάτων, δεξιών ή αριστερών, η
Βουλγαρία εξακολουθούσε να διατηρεί στα ελληνικά εδάφη
μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις με το πρόσχημα της ασφάλειας του πληθυσμού, μπροστά στον κίνδυνο οι ελληνικές
ανταρτικές δυνάμεις να εμπλακούν μεταξύ τους.
Οι έποικοι Βούλγαροι, που κατά τη διάρκεια της κατοχής
είχαν μεταφερθεί για την αλλαγή της δημογραφικής φυσιογνωμίας, είχαν ήδη επιστρέψει στη χώρα τους, παίρνοντας
μαζί τους ό,τι επί τέσσερα χρόνια είχαν λεηλατήσει.
Οι στρατιωτικές τους δυνάμεις που παρέμεναν, μπροστά
στο ενδεχόμενο να αναχωρήσουν και αυτές, συγκέντρωσαν
στον σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας τα τρένα που θα
τους μετέφεραν πίσω στη χώρα τους.
Με την πίεση κυρίως των Άγγλων και με την απειλή της
κήρυξης του πολέμου εναντίον της χώρας τους ο Βουλγαρικός στρατός αναγκάστηκε να φύγει.
Μέσα σε αυτό το πλάνο, σε χώρο και σε χρόνο, διαδραματίστηκε η ιστορία, η γεμάτη πατριωτισμό, που μου διηγήθηκε, ένα βράδυ που τα λέγαμε ανάμεσα σε συμμαθητές
μας Αλεξανδρουπολίτες, ο φίλος μου Γιώργος Ντάρμας.
Μεταφέρουμε αυτούσιο το υπόμνημα. Διαβάστε το
προσεκτικά.

Ἀπόσπασμα ἀπό Ὑπόμνημα:
Πρός τό Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν Μεταφορῶν
Τοῦ Θεοδώρου ΝΤΑΡΜΑ τοῦ Γεωργίου,
Μηχανοδηγοῦ - Γαλλοελληνικῆς Ἐταιρείας
Σιδηροδρόμων
Ἀλεξανδρούπολις 25-5-1946
- Κατά τήν περίοδο τῆς Ἀποχωρήσεως τῶν
Βουλγάρων ἐκ τῆς Θράκης Ἀτμομηχαναί καί
βαγόνια σέ ἱκανό ἀριθμό ἐξυπηρετοῦν τήν
μεταφορά παντοειδοῦς ὑλικοῦ, τοῦ Βουλγαρικοῦ Στρατοῦ μέ κατεύθυνση τήν ΚΟΥΛΑΝ
(Ἀτμομηχαναί δέκα ἐννέα (19), περίπου 100
βαγόνια Γ.Ε.Σ., διάφορες καρότσες καί βαγόνια
στέρνες πετρελαίου).
- Βλέπων τήν ἁρπαγή τοῦ τροχαίου τούτου Ο μηχανοδηγός Θεόδωρος Ντάρμας με τον θερμαστή του Ζακ Κολάρος
ὑλικοῦ, ἀπεφάσισα μετά τοῦ θερμαστοῦ μου στην Αλεξανδρούπολη, στον σταθμό των Γαλλο-Ελληνικών Σιδηροδρόμων
Χρ. Μπάτη, ὅπως μεταβῶ στήν Ξάνθη, ὅπου (ΓΕΣ), λίγο πριν ξεκινήσει ένα κατοχικό δρομολόγιο στον Έβρο.
(Αρχείο Γεωργίου Ντάρμα)
συγκεντρώνονταν τό Σιδηροδρομικό τοῦτο
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ὑλικό, γιά νά μπορέσω, πάσῃ θυσίᾳ, νά κρατήσω τουλάχιστο μία ἀτμομηχανή, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ δικτύου
προσωρινῶς.
- Πράγματι, πῆγα μέ Τερεζίνα στήν Ξάνθη, διεπίστωσα ὅτι ἦτο κέντρο συγκεντρώσεως. Εὑρήκα στό Σταθμό τρεῖς (3)
ἀμαξοστοιχίες μέ διπλές ἀτμομηχανές, ἕτοιμες πρός ἀναχώρηση καί πλήρεις Στρατοῦ, Πυροβολικοῦ καί Ἱππικοῦ, ἐν
ὅλῳ περίπου 14.000.
- Παρουσιάστηκα ἀμέσως στόν Βούλγαρο Συνταγματάρχη τοῦ Ἐπιτελείου, διαβεβαίωσα τοῦτον ὅτι φέρω Δ/γή
προφορική τοῦ Ἐπιτελείου τοῦ Συνταγματάρχου κ. Μπρόκου καί τοῦ Ἀντών-Τσαούς, ὅπως, ἐντός εἴκοσι λεπτῶν τῆς
ὥρας, μοῦ παραδοθῇ μιά ἀτμομηχανή μετά μιᾶς σκευοφόρου, 5 ἐπιβατικά ὀχήματα καί 10 βαγόνια, πρός
ἐξυπηρέτηση τοῦ δικτύου Μακεδονίας-Θράκης, πρᾶγμα τό ὁποῖο καί ἐπέτυχα ὡς ἐξῆς:
Ἐτόνισα στόν ἐπικεφαλῆς Βούλγαρον Συντγ/χην ὅτι ἐντολή τοῦ Συνταγματάρχου Μπρόκου καί Ἀντών-Τσαούς εἶναι
νά μοῦ παραδοθῇ ἐντός 20 λεπτῶν τό ἀναφερόμενο ὑλικό, γιατί σέ ἐνάντια περίπτωση θά ἀνατιναχθοῦν οἱ γέφυρες
καί γαλαρίες πού βρίσονται μεταξύ Ξάνθης - Δράμας καί ὅτι δέν φέρω εὐθύνη γιά ὅ,τι ἤθελε συμβεί σέ βάρος τοῦ
Βουλγαρικοῦ Στρατοῦ.
- Ἀμέσως ὁ Βούλγαρος Ἐπιτελάρχης, σέ ἀπάντηση τῶν ἀνωτέρω, ἐξήγαγε τό περίστροφο καί μέ διέταξε νά φύγω
ἀμέσως ἀπό τόν Σταθμό Ξάνθης, γιατί ἀλλοιῶς θά μέ πετάξῃ τά μυαλά μου στόν ἀέρα.
- Δέν φοβήθηκα ἐκ τῆς ἀπειλῆς αὐτῆς, ἀλλά ἐπανέλαβα σ᾽αὐτόν ὅτι, νά μή λησμονεῖ, ὅτι τυγχάνω ἀπεσταλμένος
καί ὅτι ἐκτελῶ διαταγές. Στραφείς ἀποτόμως ἀπέναντί μου, μοῦ εἶπε: ποῦ εἶναι τό χαρτί σου (ντουκουμέντα) ὡς ἀπεσταλμένου; Ἀπάντησα ἀμέσως σ᾽αὐτόν: λόγῳ τῶν ἐξαιρετικῶν περιστάσεων δέν μοῦ χορήγησαν τοιοῦτο.
- Πανικοβληθείς, ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Βουλγαρικός Στρατός, πού ἄκουγε τίς ἔντονες συζητήσεις μου, πού γινότανε στήν
Βουλγαρική γλῶσσα, μέ τόν Βούλγαρο Ἀξιωματικό ἀφ᾽ἑνός, ἀφ᾽ἐτέρου, ἔχων ὑπ᾽ὅψη του τίς ἀνατινάξεις γεφυρῶν
πού εἶχαν γίνει μέχρι τίς ἡμέρες ἐκεῖνες παρά τοῦ Ἀντών-Τσαούς, ἄρχισε νά φωνάζῃ λέγων νά δοθῇ ἀμέσως τό
ζητηθέν ὑλικό. Ἀναγκασθείς ἔτσι ὁ Βούλγαρος Ἀξιωματικός, ἀπό τήν πίεση τοῦ Στρατοῦ νά παραδώσῃ τό ὑλικό
τοῦτο, ἀφοῦ ἦλθεν σέ συνεννόηση μετά τοῦ ἐν Δράμᾳ Βουλγάρου Μηχανολόγου Ποπώφ τηλεφωνικῶς, ὅσα εἶπα καί
σ᾽αὐτόν.
- Τοιουτοτρόπως διετάχθη ἡ ἀναχώρηση τῶν ἀμαξοστοιχιῶν διά Δράμαν, ἀφοῦ πρότερον διετάχθην καί ἐγώ νά
μεταβῶ μαζύ μέ τόν Στρατόν γιά νά παραλάβω, ἀπό τήν Δράμα, τό τροχαῖον ὑλικό τοῦτο, ὅπερ καί ἐγένετο.
- Ἔτσι παρέλαβα τήν ἀμαξοστοιχία μέ μία ἀτμομηχανή Σερβικοῦ τύπου “Μπόρζικ ὑπ᾽ἀριθμ. 1501’’, κατευθύνθην
εἰς Ἀλεξανδρούπολη, θέσας τόν ἐν λόγῳ συρμόν γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ δικτύου.
Παρασημοφορηθείς: Διά Μεταλλίου Ἐξαιρέτων Πράξεων: ΓΕΣ/Β1. Ἀριθμ. 36884/Φ.326/Β1 Σ.Δ. Θράκης
Σ.Τ.Γ.922/16-6-1950

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
9 ΜάκραΑναστασία
ΕιςμνήμηνσυζύγουτηςΆγγελουΜάκρα

€50,00€

1 ΑυγητίδηςΔημήτριος
ΕιςμνήμηντουπατέρατουΚώσταΑυγετίδη

€500,00€

2 ΓιαννούτσουΕυγενία
ΕιςμνήμηνΡαλλούςΖαρκάδη

€100,00€

10 ΜποτονάκηςΧρήστος
Ειςμνήμηνγονέωντου

3 ΓλυκήΠαρασκευή
ΕιςμνήμηνΡαλλούςΖαρκάδη

€100,00€

11 Παπαγιαννοπούλου-ΠαπανικολάουΑικατερίνη
ΕιςμνήμηνσυζύγουτηςΙώαννηΠαπανικολάου

4 Γλυκή-ΟρφανούΚωνσταντίνα
ΕιςμνήμηνΡαλλούςΖαρκάδη

€50,00€

12 Παπαδοπούλου-ΚόμηΕύα
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΑντωνίουΚόμη

5 ΓραμματικόπουλοςΠαναγιώτης
ΕιςμνήμηντουαδελφούτουΣταύρου

€50,00€

13 ΣαλαμούρηςΣταύρος
€100,00€
ΕιςμνήμηντουαδελφούτουΠαναγήΣαλαμούρη

6 ΔετσαρίδηςΠαναγιώτης
€100,00€
ΕιςμνήμηντηςνύφηςτουΑφροδίτηςΔετσαρίδη
7 Δημητριάδου-ΖηκίδουΒασιλική
Ειςμνήμηνγονέωντης

€50,00€

8 ΔιαμαντήςΕμμανουήλ
ΕιςμνήμηναδελφούτουΑδαμαντίουΔιαμαντή

€50,00€

14 ΤολούδηΣτέλλα
Ειςμνήμηντουσυζύγουτης
15 Φανφάνη-ΜαλακόζηΤζούλια
ΕιςμνήμηντωνγονέωντηςΚώστακαι
ΜαρίαςΦανφάνη
16 ΧριστοδούλουΠασχάλης
Ειςμνήμηνγονέωντου

€40,00€
€100,00€
€50,00€

€50,00€
€300,00€

€50,00€

13

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ

-

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ

Κάνουμε έναρξη της σελίδας «Τα δημοτικά μας - Οι δάσκαλοί μας» με το 4ο Δημοτικό Σχολείο.
Παρ’ όλο που εκλεκτοί συνεργάτες έχουν στείλει ήδη ωραίες εργασίες για πιο γνωστά σχολεία,
προτιμήσαμε να αρχίσουμε με τη λιτή αναφορά του κ. Χαράλαμπου Ιωαννίδη και το εικαστικό
υλικό του, ως επίσης και τη συναισθηματική περιγραφή της κ. Ελπίδας Γανίδου-Δούπα για το 4ο
Δημοτικό Σχολείο. Στόχος μας, να προκαλέσουμε και άλλους φίλους να τολμήσουν και να γράψουν
ό,τι ενδιαφέρον θυμούνται από τη ζωή τους στο Δημοτικό και τους δασκάλους τους.

4ο Δημοτικό Σχολείο στην Καλλιθέα

Γράφει ο Χαράλαμπος Ιωαννίδης

H φωτογραφία με τα παιδιά και
τους δασκάλους, στις σκάλες
μπροστά από το σχολείο, ανήκει
στη συμμαθήτριά μου και
συνταξιούχο σήμερα δασκάλα
κ. Χριστίνα Μιχαηλίδου.
Απ’ αυτήν τη φωτογραφία
σχεδίασα το σχολείο, που είχε όλοόλο δύο αίθουσες, ένα μικρό
γραφείο και το υπόγειο. Είχε μία
τεράστια αυλή με μεγάλες
βελανιδιές. Δυστυχώς, παρά τις
προσπάθειές μου, δεν μπόρεσα να
βρω φωτογραφία του παλιού
σχολείου. Με την ανέγερση του
νέου, όλες οι φωτογραφίες
κατεστράφησαν!
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Δέσποινα Πολίτου-Ζαχαρίου, δασκάλα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης
Σχολ. χρονιά 1956-57

Γράφει η Ελπίδα Γανίδου-Δούπα

άντα ήθελα να γράψω κάτι για την αγαπημένη
μου δασκάλα, την αείμνηστη Δέσποινα Πολίτου.
Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
Δασκάλα μου στη Δ’ Δημοτικού, στο 4ο Δημ. Σχολείο
Αλεξανδρούπολης, τη σχολική χρονιά 1956-57. Ήταν
ένας ξεχωριστός άνθρωπος· μια εκπαιδευτικός πολύ
προχωρημένη για την εποχή της. Με πολλές γνώσεις,
αυστηρή, απαιτητική, όταν έπρεπε, αλλά με μεταδοτικότητα και αγάπη για το λειτούργημά της.
Ακόμη τη θυμάμαι να έρχεται πάντα καλοντυμένη
και χαμογελαστή. Τα χειμωνιάτικα πρωινά ερχόταν με
το παϊτόνι γιατί έμενε μακριά. Το μεσημέρι καθόταν στο
γραφείο για να συνεχίσουμε το απογευματινό μάθημα.
Εκεί έπαιρνε το μεσημεριανό φαγητό της φορώντας τις

Π

Πώς να ξεχάσω το φασόλι που έβαλε στο μπουκάλι
με βαμβάκι και το ποτίζαμε, για να δούμε την ανάπτυξη
της φασολιάς! Εκείνες πάλι οι περιλήψεις που γράφαμε
στην Ιστορία κ.ά. Επέμενε στη Γραμματική, στα Μαθηματικά αλλά και στη σωστή συμπεριφορά μας.
Όσο για τη χειροτεχνία και τη ζωγραφική, εκεί ήταν
το κάτι άλλο. Επιδέξια εκείνα τα χέρια της έκαναν θαύματα! Με το πλατύ σφουγγάρι φτιάχναμε λουλούδια·
εκείνα τα ζουμπούλια τα βάζαμε σε γλαστράκια και δεν
ξεχώριζες αν είναι αληθινά ή ψεύτικα! Με μαλλάκι σε
φούντα κάναμε την κλώσσα με τα κλωσσόπουλα στο
κοτέτσι.
Κι όταν στο τέλος της σχολικής χρονιάς έγινε έκθεση
χειροτεχνίας όλων των σχολείων της Αλεξανδρούπολης
και περιχώρων, στο Α’ Δημοτικό Σχολείο, η δασκά
λα μας έδωσε όλο της τον
εαυτό. Έστησε στη σκηνή
το κρυφό σχολειό με κούκλες φτιαγμένες από ύφασμα. Ο καλόγερος με τα
τσολιαδάκια ήταν ολοζώντανος. Φυσικά πήραμε το
πρώτο βραβείο.
Δυστυχώς όμως την
επόμενη χρονιά μετατέθηκε στο Ε’ σχολείο της
πόλης μας κι έτσι την
έχασα. Όποτε τη συναντούσα στο δρόμο, έτρεχα
να την αγκαλιάσω. Δεν
έφυγε όμως στιγμή απ’
την καρδιά μου και τον νου
Mάρτιος 1957. Εκδρομή στο πάρκο (νυν Εγνατία) με το Ηρώον πίσω μας. Διακρίνονται η δασκάλα
μου. Όταν βγήκε στη σύνμας Δέσποινα Πολίτου και ο Διευθυντής του σχολείου Θεόδωρος Ανδρόνικος.
ταξη, άρχισε άλλες δραΑρχείο Ελπίδας Γανίδου
στηριότητες. Ως πρόεδρος
παντόφλες που είχε μαζί της. «Ελπίδα, φέρε μου απ’ τη
Αινιτών μεγαλούργησε. Σ’ αυτήν οφείλουμε το άγαλμα
βρύση της αυλής δροσερό νερό», έλεγε όταν σχολούτης Δόμνας Βισβίζη και τον Άγιο Εύπλου στο λιμάνι.
σαμε. Κι έτρεχα εγώ χαρούμενη, με το ποτήρι στο χέρι,
Και όταν ο Κύριος την κάλεσε κοντά του, πήγα να
να ικανοποιήσω την επιθυμία της.
την αποχαιρετήσω με ιδιαίτερη συγκίνηση. Αφήνοντας
Τη λάτρευα κυριολεκτικά και με τα παιδικά μου μάτια
τα λίγα λουλούδια ευγνωμοσύνης στη σορό της, η Μίνα,
την έβλεπα ως τον πιο σπουδαίο άνθρωπο. Τόσο που,
η κόρη της, μου επανέλαβε τα λόγια της εγγονής της
όταν ακολούθησα κι εγώ το επάγγελμα-λειτούργημά
δασκάλας μου: «Σήμερα δεν πέθανε μια συνηθισμένη
της, να τη μιμούμαι σε πολλές περιπτώσεις.
γυναίκα, αλλά μια σπουδαία δασκάλα». Και όντως ήταν
Κοντά της «μάθαμε γράμματα», όπως έλεγαν οι πασπουδαία! Γι’ αυτή τη μοναδική και υπέροχη εκπαιδευλιότεροι. Μας χώριζε σε ομάδες εργασίας, να μελετάμε
τικό, ένα «ευχαριστώ» για όσα μας δίδαξε, είναι λίγο.
στα σπίτια μας, βάζοντας έναν καλό μαθητή με δύο πιο
Όσοι τυχεροί τη γνωρίσαμε, θα τη θυμόμαστε με
μέτριους, για να αλληλοβοηθούνται. Και μας έστρωσε
αγάπη.
στη μελέτη.
Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστη δασκάλα μας.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

To Νηπιαγωγείον

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Με είπε η μανούλα μου πως άμα είμαι καλός στο νηπιαγωγείο, τον
Σεπτέμβριο θα με γράψει στην πρώτη δημοτικού, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Κι εγώ τι την είπα; Την είπα, πως δεν θέλω την πρώτη δημοτικού,
τι να την κάνω; Θέλω τα νήπια.
Δεν ξαφνιάστηκε η μάνα μου, τέτοιος που ήμουν.
Μόνο που γύρισε και μου πέταξε μια κουβέντα, που άργησα να την
καταλάβω, με είπε, πως καλά το σκέφτηκα πέντε χρονών σκατό κι άμα
κάτσω στα νήπια καμιά δωδεκαριά χρόνια ακόμη, πας μια και καλή για Υπογράφει η αξέχαστη Θεόπη Χρυσοχόου
φαντάρος και τελειώνουμε με σένα, με είπε και πολύ
το χάρηκε η γυναίκα για την εξυπνάδα μου.
Πώς το σκέφτηκα, δεν με λέτε;
Και σήμερα ακόμη, εξήντα χρόνια μετά, κάθε που
μου κατεβαίνει το λίμπιντο, κάθε που αθροίζω τις
σαχλαμάρες μου και τις βρίσκω πολλές, βάζω τα
παιδικά μου, επιθεωρώ μύτη, μάτια, αφτιά και νύχια,
περνώ απ’ το λαιμό μου μια ραφτή τσάντα που μ’
έκανε η μάνα μου από τραχύ στρατιωτικό ύφασμα,
έχω μέσα το κοντύλι μου, την πλάκα με ένα σφουγγαράκι θαλάσσης δεμένο με κλωστή, τα χαρτονάκια
μου για να κεντώ επάνω τους μήλα και βαρκούλες,
βελόνα και κλωστές, τις πλαστελίνες μου και ένα τεΑ’ Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης 24-6-1950
τράδιο ζωγραφικής με ξυλομπογιές. Αυτά!
Τρέχω! Περνώ ξυστά το μπακαλάκι του Ζαχαρία, τις δυο-τρεις αχυροκαλύβες προσφύγων και εισβάλλω στον αυλόγυρο του σχολείου μου, που πάντα το ’βλεπα επιβλητικό, σαν πανεπιστήμιο ένα πράμα. Κουδούνι, προσευχή και
μέσα. Πρώτος όροφος, στη σκάλα αριστερά, στο τέλος του διαδρόμου, η τελευταία αριστερά αίθουσα, μπαίνω
πρώτος, πρώτος και τελευταίος, στην ηλικία μου δεν έρχεται πια μαζί μου… κανείς.
Εγώ και η κυρία Θεόπη! Οι δυο μας! Εγώ, πότε ένα μπασμένο πεντάχρονο και πότε στην ηλικία του κάθε στραπάτσου μου και η κυρία Θεόπη σταθερή μια σαραντάρα, με τη ζωντάνια όμως της δεκαπεντάχρονης, όπως ακριβώς
ξεκίνησε την καριέρα της σαν δασκάλα, στο Σοφικό του Διδυμοτείχου το 1926.
΄΄Τι έχουμε για σήμερα Γιωργάκη; με λέει με εκείνα τα γλυκά ματάκια της και το μισάνοιχτο χαμόγελό της. Η λάβα
της αγάπης της γλύφει κιόλας το πρόσωπό μου. Λιώνει μέσα μου τα παγόβουνα της αστοχίας μου, μπορώ …λες και
είναι η εξομολογήτρια της ζωής μου… ό,τι στραβό κι ανάποδο συμβαίνει γύρω μου να το πω με λόγια δικά μου, να
το γράψω στην πλάκα μου με το κοντύλι, να το ράψω στα χαρτονάκια μου ή να το κάνω παραμύθι για Γραμματείς
και Φαρισαίους, π’ ακόμη ζουν και βασιλεύουν ανενόχλητοι.
Κι αυτή με ακούει χαμογελαστή. Μέσα της, τα δικά της παθήματα, κατοχή, εμφύλιος, πείνα των παιδιών, ανέχεια
των μεγάλων, αναζήτηση των χαμένων, παλεύουν να συγκριθούν με τους σημερινούς δικούς μου προβληματισμούς,
προκαλώντας της τον οίκτο για μένα, για έναν χορτασμένο, ξάπλα στον καναπέ του, να βλέπει ατελείωτες ειδήσεις
για το τίποτα και «φθηνατσιάρικα» σίριαλ, με ένα smart fone στο τραπεζάκι και φιστίκια αράπικα στο μπολ, για να
’χει κάτι να μασουλάει στην ανία του.
Μ’ εκτροχίαζε ευγενικά από τις γκρίνιες μου.
Έλα τώρα, άστ’ αυτά. Αυτά δεν τελειώνουνε ποτέ. Έλα να ξαναρράψουμε στο χαρτονάκι την «Ελπίδα», με τη
χρυσή ακτίνα του Ήλιου για κλωστή και μετά, πάνω που θα την ξερράβουμε …πότε θα καταφέρουμε, βρε Γιωργάκη,
να την ράψουμε σωστά;… να τραγουδήσουμε μια ωραία πεταλούδα΄΄.
΄΄Πάλι την πεταλούδα, κυρία Θεόπη;΄΄
΄΄Πάλι! Δεν την λες με πάθος.
ΥΓ: Όσο ζω, θα ευγνωμονώ αυτήν την άγια δασκάλα μου. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τον γιο της Θεόπης
Χρυσοχόου-Ιωαννίδου, Απόστολο και από το δικό μου αρχείο.
Χαιρετώ σας.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Ξαναζωντανεύουν τα παλιά κτήρια
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Λέτε να ξαναδούμε ιστορικά κτήρια, με τη δική τους, εκείνης της εποχής, αρχιτεκτονική ομορφιά,
να κοσμούν και πάλι κάποια σημεία της πόλης; Το ερώτημα αυτό γεννήθηκε βλέποντας τον τελευταίο καιρό κάποιες, ελπιδοφόρες είναι η αλήθεια, προσπάθειες, να ξαναζωντανέψουν τα
λιγοστά κτήρια του παρελθόντος που τα κουφάρια τους σώθηκαν μέχρι σήμερα!
Η παλιά Νομαρχία
Οι εργασίες αποπεράτωσης του κτηρίου της παλιάς Νομαρχίας
έχουν ήδη τελειώσει και σύντομα αναμένονται τα εγκαίνιά του.
Στο ισόγειο του Διοικητηρίου της πόλης, όπως θα λέγεται στο
μέλλον, θα φιλοξενηθεί πινακοθήκη Θρακών ζωγράφων. Ανεξάρτητα για το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τη νέα αρχιτεκτονική μορφή που έχει, δίνει μια άλλη νότα με την παρουσία του
στην παραλία της πόλης. Μαζί με τα κτήρια του ταχυδρομείου,
του Δικαστηρίου και του Α΄ Παιδικού Σταθμού (που και αυτό αναπαλαιώνεται), καθώς και τον Φάρο, λίγο πιο πέρα, θα δίνουν ένα
δείγμα της παλιάς κτηριακής αισθητικής που επικρατούσε κάποτε
στην πόλη!
Το κτήριο αυτό ανεγέρθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ήταν
ιδιοκτησία του γιατρού Αλεξάνδρου Κρήτη, ο οποίος το 1905 το
δώρισε «...προς το Δημόσιον της Ελλάδος υπό τον όρον όπως,

Το κτήριο ως κατοικία

Το κτήριο στην αρχική του μορφή ως Ρωσικό Προξενείο
και από το 1920 και μετά ως Νομαρχία

μετά τον θάνατόν του το Δημόσιον της Ελλάδος καταβάλλει προς
την σύζυγον εκείνου κ. Καλλιόπην Αλεξ. Κρήτη, το γένος Μ.
Βερνάδου δέκα (αριθμ. 10) λίρας οθωμανικάς μηνιαίως εφ΄ όρου
ζωής αυτής και ότι μετά τον θάνατον του Αλεξάνδρου Κρήτη το Δημόσιον χαίρει το δικαίωμα να νέμεται, κατέχει και διαθέτει την
οικίαν ταύτην ως βούλεται και κατά πλήρους ιδιοκτησίας δικαίωμα...».
Υπενθυμίζεται ότι το κτήριο αυτό προς το τέλος του 19ου
αιώνα είχε εκμισθωθεί από τον ιδιοκτήτη του στη Ρωσία και χρησιμοποιήθηκε για αρκετά χρόνια ως Προξενείο της Ρωσίας. Αμέσως
μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1920 απετέλεσε έδρα της
Νομαρχίας Έβρου. Στη συνέχεια υπέστη αρκετές αλλοιώσεις
στην αρχική αρχιτεκτονική του μορφή με την επέκτασή του Ανατολικά (οδός Σουλίου) και Δυτικά (οδός Ψαρών) στο υπόλοιπο οικόπεδό του μέχρι που στα μέσα της δεκαετίας του 2000 κατεδαφίσθηκε για να αναγερθεί το νέο κτήριο.

Tο κτήριο, με την αρχιτεκτονική μορφή που έλαβε
τη δεκαετία του ’60 και λειτούργησε ως Νομαρχία Έβρου.

H νέα σημερινή του μορφή
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Το παλιό Νοσοκομείο
Τα παλιό - παλιό Νοσοκομείο, αναπαλαιώνεται και αυτό και ελπίζουμε ότι σύντομα θα τελειώσει και θα αποτελεί άλλο ένα
κόσμημα στην βόρεια είσοδο της πόλης.
Για την αιτία της αρχικής ανέγερσης του κτηρίου αυτού
υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη (και επικρατέστερη) αναφέρει
ότι χτίσθηκε για να χρησιμοποιηθεί ως Τουρκικό Σχολείο στα τέλη
του 19ου αιώνα, για τις ανάγκες των παιδιών της Οθωμανικής κοι-

νότητας. Η άλλη, (διατυπώθηκε πρόσφατα από τον Γ. Παναγιώτου
στο περιοδικό «Ιατρικές Ώρες» σελ. τ. 3 Νοέμβριος 2007), ότι
ήταν επί Τουρκοκρατίας το νέο Νοσοκομείο της πόλης. Κατά την
διάνοιξη της Ηροδότου ως συνδετήριας οδού με την ΕΓΝΑΤΙΑ
(περί το 2005) γκρεμίσθηκε από την ανατολική πλευρά του κτηρίου
ένα τμήμα του που προεξείχε και το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται
στην αναστήλωση - αναπαλαίωση που πραγματοποιείται, με αποτέλεσμα να μοιάζει το κτήριο από την ανατολική πλευρά του «κολοβό» και να χάνει την αρχική του αρχιτεκτονική ομορφιά! Παρόμοιο
κτίσμα υπάρχει στη δυτική πλευρά.
Είναι βέβαιο ότι από την απελευθέρωση της πόλης μέχρι το
1974 χρησιμοποιήθηκε ως το Νοσοκομείο της πόλης και στη συνέχεια ως Σχολή Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου μέχρι το 2002.
Έκτοτε εγκαταλείφθηκε στην τύχη του χωρίς καμία συντήρηση.
Ήδη πραγματοποιείται η αναστήλωση - αναπαλαίωσή του για να
χρησιμοποιηθεί για σχολικές ανάγκες μετά από χρηματοδότηση
του Υπουργείου Παιδείας.

Το καπνομάγαζο
Η αρχική μορφή του κτηρίου

Η δυτική πλευρά του κτηρίου μετά το 1945

Το Καπνομάγαζο, επί της οδού Αίνου, φέρνει στη μνήμη μας
όλη τη διαδρομή από το Δεδέ-Αγάτς του 19ου αιώνα στη σύγχρονη
πόλη του 21ου αιώνα. Κτίσθηκε τη δεκαετία του 1890 από την πολυπληθή τότε Καθολική (Φραγκολεβαντίνικη) κοινότητα του Δεδέαγατς, και από το 1894 εχρησιμοποιείτο ως Σχολείο των παιδιών
της κοινότητας αυτής. Από το 1898 λειτούργησαν και δύο καθολικές
σχολές, μία αρρένων στο κτήριο του «καπνομάγαζου» και μία
θηλέων στη γωνία Βενιζέλου και Μοσχονησίων, που προσέφεραν
σημαντικό εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Το 1904,
κατά τη διάρκεια μαθητικής έκθεσης, πήρε φωτιά η αίθουσα πειραμάτων και καταστράφηκε μεγάλο μέρος του κτηρίου μαζί με
τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του και έκτοτε εγκαταλείφθηκε.
Το 1913 με την κατάληψη της πόλης από τους Βουλγάρους
επιχειρήθηκε να ανεγερθεί στη θέση του κατεστραμμένου σχολείου
Σχηματική (Βουλγάρικη) εκκλησία, αλλά μετά από αντίδραση των
καθολικών αναγκάσθηκαν οι Βουλγαρικές αρχές να υποχωρήσουν
και να κτίσουν τον ναό τους στη θέση που σήμερα βρίσκεται ο
Ναός του Αγίου Ελευθερίου. Το 1923-1924 πρόσφυγες από την
Αν. Θράκη και τον Πόντο, που συνέρρεαν στην πόλη, στεγάζονται
προσωρινά στα υπόγεια του ημικατεστραμμένου κουφαριού του
κτηρίου, μέχρι την τακτοποίησή τους στους διάφορους προσφυγικούς συνοικισμούς που κατασκευάσθηκαν. Το 1923 αγοράσθηκε
από την εταιρία επεξεργασίας καπνών «ΚΟΜΠΑΝΙ ΖΕΝΕΠΑΛ ΝΤΕ
ΤΑΜΠΑ», ιδιοκτησίας του Αγκόπ Ασταρτζιάν (παππού από την
μητέρα του συμπολίτη μας Χάρη Ντισλιάν), ανακαινίζεται και το

Η ανατολική πλευρά του κτηρίου μετά το 1945

H σημερινή του κατάσταση με την έναρξη της αναστήλωσης αναπαλαίωσής του

Το καπνομάγαζο το 1924 κατά την ημερα των εγκαινίων του
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Το φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας "Η ΠΡΩΤΗ" που αναγγέλλει
την τραγωδία στο καπνομάγαζο.
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μετατραπεί σε μία σύγχρονη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η μελέτη αναστήλωσης του καπνομάγαζου προέβλεπε να διατηρηθεί το κέλυφος
του κτηρίου με την εξωτερική τοιχοποιία και τη στέγη και να οικοδομηθεί εσωτερικά του κτηρίου ένα νέο, με σκελετό από οπλισμένο
σκυρόδεμα πάνω στο οποίο θα στηριζόταν και το υπάρχον κέλυφος
του παλιού κτηρίου. Και ενώ είχαν αρχίσει οι εργασίες αναστήλωσης,
την 25η Φεβρουαρίου 2005, κατέρρευσε τμήμα του τοίχου και της
οροφής στην βορειανατολική πλευρά του κτηρίου παρασύροντας
στο θάνατο τρεις εργαζόμενους. Και από το γεγονός αυτό ξεκινά
η Οδύσσειά του! Το Δημοτικό Συμβούλιο, επικαλούμενο κάποιες
αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας ότι το κτήριο είναι ετοιμόρροπο,
αποφάσισε την κατεδάφισή του. Η απόφαση αυτή ενεργοποίησε
ομάδες πολιτών (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Οικολογική Εταιρία
Έβρου κ.λπ.), που με τις κινητοποιήσεις τους πέτυχαν τη διάσωση
του κτηρίου και την επαναπροκήρυξη του έργου της αναστήλωσης
και αναπαλαίωσής του. Ήδη έχουν ξαναρχίσει οι εργασίες αναστήλωσής του από τον νέο εργολάβο και ελπίζουμε ότι σύντομα
θα αποκατασταθεί πλήρως και θα στεγάσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπως το είχε οραματισθεί ο αείμνηστος Δήμαρχος Ηλίας
Ευαγγελίδης.

Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αλεξανδρούπολη

To κτήριο μετά την πτώση της οροφής του, κατά τη διαδικασία
της αναπαλαίωσής του το 2005

Σήμερα το κτήριο αναστηλώνεται και θα λειτουργήσει
ως Δημοτική Βιβλιοθήκη.

1924 εγκαινιάζεται για να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και
εμπορία των καπνών της περιοχής μέχρι την κήρυξη του Ελληνο Ιταλικού πολέμου το 1940.
Κατά την περίοδο της κατοχής χρησιμοποιήθηκε από τους
Βουλγάρους ως φυλακή και στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση,
πριν την έναρξη του εμφυλίου πολέμου προσωρινά ως ξενώνας
των προσφύγων από την ύπαιθρο και αργότερα, κατά τη διάρκεια
του εμφυλίου, και πάλι ως φυλακή - κρατητήρια αγωνιστών της
αριστεράς. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ως αποθήκη σιτηρών
και χώρος επεξεργασίας σκόρδων. Στη συνέχεια αγοράσθηκε
από τους μετόχους του ΚΤΕΛ Ν. Έβρου για τη δημιουργία σταθμού
ΚΤΕΛ. Και τέλος το 1995, επί Δημαρχίας Ευαγγελίδη, χαρακτηρίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως διατηρητέο και πέρασε
στην κυριότητα του Δήμου προκειμένου να αναστηλωθεί και να

Ο πολιτισμός όμως δεν σταματά μόνο στην αποκατάσταση
κάποιων παλαιών κτηρίων. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρεί
και η ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ,
το οποίο ανεγείρεται στο χώρο απέναντι από το κάμπινγκ της
πόλης. Στο επιβλητικό κτήριο, όπως προδιαγράφεται να γίνει,
θα εκτίθενται όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα της ευρύτερης
περιοχής της πόλης (Μάκρης, Ζώνης, Τραϊανούπολης κ.λπ.)
που σήμερα φιλοξενούνται σε άλλα Μουσεία. Ο επισκέπτης θα
έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία της περιοχής και να
θαυμάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έκρυβε στα
χώματά της.

Δύο φωτογραφίες από την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου
στην Αλεξανδρούπολη

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στα πλαίσια του εορτασμού "2013 Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη" ο Δήμος με την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου οργάνωσαν διεθνή έκθεση γελοιογραφίας με θέμα "Γαστρονομία στη Σαντορίνη".
Στην έκθεση συμμετείχαν 69 γελοιογράφοι από 19 χώρες. Με την ολοκλήρωση της έκθεσης επελέγησαν
τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα και στους δημιουργούς τους απονεμήθηκαν βραβεία.
Ο δικός μας Γρηγόρης Γεωργίου τιμήθηκε με το βραβείο "κοινωνικού μηνύματος" επειδή
τα έργα του προβάλλουν τη διαχρονικότητα στη γαστρονομία της Σαντορίνης.
Σ.Ε.

Στο προηγούμενο τεύχος παραλείψαμε να αναφέρουμε ότι ο Γρηγόρης στην έκθεση γελοιογραφίας, που πραγματοποιήθηκε
στη Συρία με θέμα «Θέλουμε να ζήσουμε... όχι άλλο αίμα», δεν βραβεύθηκε απλώς αλλά πήρε το πρώτο βραβείο.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

« Σ Π Α Ρ Τ Α Θ Λ Ο Ν 2013»

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ 31 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Μ

ε τη λαμπρή τελετή απονομής των μεταλλίων στο
KTHMA “NAΪΑΣ’’ και τηνπαρουσία500καιπλέονατόμων, έπεσεηαυλαίατου31ουδιεθνούςαγώναυπεραποστάσεων«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2013».
ΟαγώναςΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ2013πραγματοποιήθηκεμεμεγάλη
επιτυχία.Απότους322 αθλητές,πουβρέθηκανστηναφετηρία,
τερμάτισαν148 ανάμεσαστουςοποίουςήτανδέκατρειςγυναίκες.
Τουψηλό ποσοστότερματισμώνοφείλεταιστιςκαλέςκαιρικές
συνθήκες και ήταν υπερδιπλάσιο του περυσινού. Οι €Ελληνες
είχαντομεγαλύτεροποσοστότερματισμώνκαταλαμβάνονταςτην
πρώτη θέση με ποσοστό 14%. Είκοσι άνδρες και μία γυναίκα
έφθασανστοπολυπόθητοάγαλματουΛεωνίδα.
Τοσημαντικότερογεγονόςήτανησυμμετοχήπολλώνπρωταθλητώνπερασμένωναγώνωνκαιάλλων,παγκοσμίωςαναγνωρισμένων,αθλητώνυπεραποστάσεων.
Πρώτοςστηγενικήκατάταξηήταν:οΠορτογάλοςJoao Oliveira,
35ετών, μεχρόνο23:29:08,δεύτεροςοΓερμανόςFlorian Reus,
29ετών,μεχρόνο25:29:54καιτρίτοι οιStu Thoms,Γερμανός
47 ετών, και Ivan Cudin, Ιταλός 38 ετών, με τον ίδιο χρόνο
25:54:49. Να σημειωθεί ότι οι δύο που τερμάτισαν στην τρίτη
θέσηήτανπρώτοιαντίστοιχατο2012οΓερμανόςκαιτο2010
και2011οΙταλός.

Γράφει ο Δούκας Π. Τσιακίρης
Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ουγγαρέζα Szilvia Lubics, 39
ετών, με χρόνο 28:03:04, 12η στη γενική κατάταξη, δεύτερη η
ΓερμανίδαAnje Krause,41ετών μεχρόνο30:07:15,21η στηγενικήκατάταξηκαιτρίτηηΓερμανίδαHeike Bergmann,51ετών,
μεχρόνο30:22:03,23η στηγενικήκατάταξη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους τερματίσαντες ήταν
έναςΓάλλοςπατέρας50ετών,με12συμμετοχέςκαιτερματισμούς,μετον20χρονογιοτου,πουτερμάτισανμαζίκαιήτανο
νεότεροςτουαγώνα.
Η επανάληψη της αποκλειστικής δωρεάς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΣΤΑΥΡΟΣΝΙΑΡΧΟΣ»μαςεπέτρεψε ναεφαρμόσουμεκαιφέτος
τηνηλεκτρονικήκαταγραφήτωναθλητώνκαιαπευθείαςμετάδοση

Βράβευση του πρώτου Έλληνα, Στέργιου Αναστασιάδη,
που τερμάτισε 10ος.

Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Τσιακίρης με τον νικητή
του αγώνα Joao Oliveira.

στηνηλεκτρονικήμαςιστοσελίδα,ηοποίασημείωσεκαταπληκτική
επισκεψιμότηταπαγκοσμίως.Τααποτελέσματαεμφανίζοντανζωντανάσεδύομεγάλεςοθόνες,στοντερματισμό.
Ηοργάνωσηκαιηδιεξαγωγήτουαγώναάφησεαπόλυταικανοποιημένουςτουςδρομείςκαιηφιλοξενίααθλητώνκαιτωνσυνοδών στη χώρα μας υπήρξε ικανοποιητική. Έτσι αναχώρησαν
γιατιςπατρίδεςτουςαποκομίζονταςτιςκαλύτερεςεντυπώσεις
καιμετηνυπόσχεση ναξανάρθουντουχρόνου.
Πολλάτασυγχαρητήρια μηνύματασταπληρώματατωνσταθμών
εφοδιασμού, στα μέλη και στον επί δεκαεπτά χρόνια πρόεδρο
τουΔιεθνούςΣυνδέσμουΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝκαιδικόμαςταμία κ.Παναγιώτη Τσιακίρη.

To σύνθετο «Σπάρταθλον» προέρχεται από τις δύο λέξεις «Σπάρτη» και «άθλον». Είναι γνωστό ότι ο Ηρόδοτος (βιβ. ΣΤ
Ερατώ κεφ. 105-107) αναφέρει ότι οι Αθηναίοι έστειλαν τον ταχυδρόμο Φειδιππίδη να καλέσει τους Σπαρτιάτες σε βοήθεια
(Σεπτέμβριος 490 π.Χ.) για να αντιμετωπίσουν μαζί τους Πέρσες στον Μαραθώνα και εκείνος έκανε τη διαδρομή ΑθήναΣπάρτη σε μιάμιση ημέρα περίπου. «Δευτεραῖος ἐκ τοῦ Ἀθηναίων ἄστεος ἦν ἐν Σπάρτῃ - Την δεύτερη ημέρα από την
πόλη των Αθηναίων βρισκόταν στη Σπάρτη». Η πληροφορία αυτή προκάλεσε την περιέργεια ομάδας Βρετανών οι οποίοι
έτρεξαν την ίδια διαδρομή σε 39 ώρες. Την επόμενη χρονιά (1983) ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου της διαδρομής αυτής και το
1984 δημιουργήθηκε ο διεθνής σύνδεσμος «Σπάρταθλον» που έχει έκτοτε την ευθύνη της διοργάνωσης.
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Φάρος μας ανακηρύχθηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Μετά από 133 χρόνια από την πρώτη λειτουργία του , το Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το έμβλημα
της Αλεξανδρούπολης, τον Φάρο, ως Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η σχετική απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού Πάνου Παναγιωτόπουλου δημοσιεύθηκε στο αριθμόν 322/12.9.2013 Φ.Ε.Κ.
«...Κι ο φάρος ορθώνεται, πολυχρονίτης, λυγερόκορμος, γαλήνιος και ταπεινός. Και αναπολεί, ολόγυρα ζωσμένος στο τσιμέντο, το δέντρο του γέρου ερημίτη, τις
παιδικές χαρούμενες φωνές, τις ευωδιές της Πασχαλιάς,
τη θέα και τόσα πούχει χάσει. Και στέκει ακόμα εκεί,
για να θυμίζει παλιές χαρούμενες και ανθρώπινες στιγμές. Για να θυμίζει ψυχές αθάνατες που πάλεψαν και
μόχθησαν και θέριεψαν τη νέα πόλη πούχαν φτιάξει.
Και αντέχει και κρατιέται αιώνιο σύμβολο ελπίδας»!
(Προκτήτωρ Πόλις, σελ. 233)
Όταν στη δεκαετία του 1870 άρχισε να δημιουργείται
ένας λιμενίσκος στον ίδιο χώρο που είναι το σημερινό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, φάνηκε η ανάγκη εγκατάστασης κι ενός φάρου που θα διευκόλυνε τους ντόπιους ναυτικούς αλλά και τους ναυτιλλόμενους από και προς τον
Ελλήσποντο. Έτσι, δυτικά του λιμανιού, κτίστηκε ένας κυλινδρικός πύργος με φαρδιά βάση, από αρμολογημένη
πέτρα, στην κορυφή του οποίου τοποθετήθηκε φάρος,δηλαδή πυρσός που χρησιμεύει στην ακτοπλοΐα και πελαγοδρομία. Το κτίσιμο του φάρου ανέλαβε Γαλλική Εταιρεία
Φάρων και Φανών της Μεσογείου (Administration generale
des phares de I’ Empire Pttoman), μετά από σύμβαση με
την τότε Τουρκική Κυβέρνηση. Πόσος χρόνος χρειάστηκε
για το χτίσιμο δεν είναι γνωστό. Εγκαινιάσθηκε και τέθηκε
σε λειτουργία για πρώτη φορά την 1η Ιουνίου του 1880.
Τότε λειτουργούσε με ασετιλίνη. Αργότερα λειτουργούσε
με πετρέλαιο με τη μέθοδο της πυράκτωσης.
Από το 1974 λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα αλλά διαθέτει και εφεδρικές φιάλες με ασετιλίνη για την περίπτωση
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επισκευές και μετασκευές στο κτήριο του φάρου έγιναν το 1946 και το 1955.
Το 2002 αντικαταστάθηκε ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
του με νέας τεχνολογίας. Στην κορυφή του κτίσματος
βρίσκεται ο θάλαμος του φανού. Γύρω από το φανό περιστρέφεται ένας κοίλος καθρέφτης που στέλνει το φως
στα τοποθετημένα γύρω του πρίσματα. Η κίνηση του
καθρέφτη πριν χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα απαιτούσε μια διαδικασία με αντίβαρα και τροχαλίες που
φρόντιζε ο φαροφύλακας. Για να φτάσει κανείς στην κορυφή του πρέπει να περάσει τα 98 σκαλοπάτια του με
τα έξι μεγάλα πλατύσκαλα. Δίπλα από κάθε πλατύσκαλο
υπάρχει στενόμακρο παραθυράκι, προς τη νότια μεριά
του, για να φωτίζεται το εσωτερικό του. Το κτήριο του
φάρου έχει ύψος 18 μέτρα από το έδαφος και 27 μέτρα
(εστιακό ύψος) από τη μέση στάθμη θαλάσσης. Το στίγμα
του είναι 40° 50΄ 07΄΄ Βόρειο, 25° 52΄ 05΄΄ Ανατολικό.
Χαρακτηριστικό του φάρου είναι τρεις (03) λευκές ανα-

λαμπές κάθε 15 δευτερόλεπτα (0,38 + 2,12 + 0,38 +
2,12 +0,38 + 9,62 =15δ). Έχει φωτιστική φωτοβολία 24
ναυτικών μιλίων και με ιδανικές καιρικές συνθήκες είναι
ορατός από απόσταση 24 ναυτικών μιλίων (44χλμ περίπου). Λειτουργεί υπό την άμεση επιτήρηση προσωπικού
της Υπηρεσίας Φάρων και είναι ένας από τους λίγους
επιτηρούμενους φάρους που υπάρχουν σήμερα. Είναι το
Ναυτικό σύμβολο της Αλεξανδρούπολης. Στα πλαίσια του
εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας 1994 από το Σύλλογο Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ν. Έβρου
τοποθετήθηκε στην είσοδό του μαρμάρινη πλάκα με το
ιστορικό του.

Ο υπέροχος πρώτος μηχανισμός, ένα καλλιτεχνικό σύνολο χυτού
μετάλλου και κρυστάλλων, είχε κατασκευαστεί στο Παρίσι το
1880 από τους BARBIER & FENESTRE. Σήμερα φυλάσσεται στο
Ναυτικό Μουσείο Φάρων και κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει για να εκτεθεί σε ειδικό κουβούκλιο στην παραλία, μπροστά
στο Φάρο.
(Φωτο. Z. Aλεξιάδη, από το βιβλίο μας “Σελίδες από την ιστορία
της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής’’ σελ. 209-212.)
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

2013

Πολιτιστική κίνηση στην Αλεξανδρούπολη
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι.
Τα θετικά: Από
όλα “είχε ο μπαξές’’. Από την αναβίωση της γιορτής
κρασιού μέχρι τη
μεγάλη παράσταση και επιτυχία
της
χρονιάς
«Ποιος τη ζωή
μου...», η ζωή,
το έργο, τα
τραγούδια του
μεγάλου μας
μουσικού Μίκη Θεοδωράκη και από την
έκθεση βιβλίου μέχρι τα εξαιρετικά
κινηματογραφικά έργα στο ρομαντικό σινέ “Φλοίσβος’’.
Τα αρνητικά: Όλα αυτά στριμώχτηκαν στους δύο μήνες του
καλοκαιριού (το ρήμα μεταφορικά
με το συνακόλουθο του οικονομικού στριμώγματος: 20€, 16€,
10€ το εισιτήριο και ελάχιστες
παραστάσεις δωρεάν). Το κυριολεκτικό “στρίμωγμα’’: οι περισσότερες παραστάσεις έγιναν στο
όμορφο, από άποψη τοποθεσίας,
Δημοτικό κηποθέατρο, αλλά με
ακατάλληλα καθίσματα. Φαίνεται
όμως ότι αυτό προχωρεί προς το
τέλος του, αφού έχει προγραμματισθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης το νέο πάρκο “Αλτιναλμάζη’’ που θα δημιουργηθεί στο στρατόπεδο
“Παρμενίων’’, αν η
πληροφορία αληθεύει.
Ένα καλαίσθητο
πρόγραμμα ενημέρωνε τους συμπολίτες
για όλες τις εκδηλώσεις που έλαβαν
χώρα και στο κηποθέατρο αλλά και
σε άλλους χώρους
από το τέλος Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στην άκρη της θάλασσας, δίπλα στο λιμάνι της πόλης μας, υπάρχει ένα
εκκλησάκι, αφιερωμένο στον Άγιο Εύπλο. Παράξενο και μοναδικό όνομα·
έτσι μου φάνηκε! Αυτό όμως είναι το όνομα του Θρακιώτη που μαρτύρησε
στη Νότια Ιταλία. (11 Αυγούστου 304 μ.Χ.) επί Διοκλητιανού, αφού βασανίσθηκε και αποκεφαλίσθηκε στην Κατάνη της Σικελίας.
Οι Αινίτες, στα χρόνια της σκλαβιάς, έστησαν εκκλησιά στον μάρτυρα,
στο όνομά του, μπρος στη θάλασσα για να έχουν καλό πλου οι καραβοκύρηδες στο Θρακιώτικο Πέλαγος και να τους φωτίζει ο Άγιος να βρίσκουν
διόδους στις δυσκολίες της ζωής τους.
Με την μπόρα του σηκωμού δεν τον ξέχασαν! Μαζί με το βιος τον κουβάλησαν, τον τημάρεψαν στα βάθη της ψυχής τους και του έστησαν στο
λιμανάκι, δίπλα στο κύμα της καινούργιας πατρίδας, ίδιο και απαράλλαχτο
εκκλησάκι στο όνομά του. Δεν έμεινε άφωνος, ούτε και παραπονεμένος.
Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αρχές Αυγούστου, το βράδυ της παραμονής
της γιορτής του έλαμψε το εκκλησάκι από κεριά και ψαλμωδίες. Στη μεγάλη
γιορτή, σύσσωμος η Εκκλησία, με επικεφαλής τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
κ.κ. Άνθιμο, οι Αρχές της πόλης και πλήθος κόσμου τον τίμησαν.
Μετά τη λειτουργία, με τα φώτα των κεριών της εκκλησούλας στον αυλόγυρό της, όλοι μαζί, σαν μια παρέα, ταξιδέψαμε σε άλλους κόσμους με
την καλοκαιρινή συναυλία κλασικής και σύγχρονης μουσικής του Δημοτικού
Ωδείου, με πιανίστα τη Μερόπη Κολλάρου, σοπράνο τη Νάντια Μαλακόζη-Σεραφείμ λυρικό τραγούδι, τη Μαρία Τσιλιγκίρη πιάνο και τον Κώστα
Ζαζόπουλο κιθάρα.
Μπράβο τους! Μπράβο και σε όλους, γνωστούς και αγνώστους Αινίτες,
οι οποίοι χτίζοντας χρόνια ολόκληρα το εκκλησάκι τους, με μπροστάρα
την ακούραστη Αινίτισσα δασκάλα Δέσποινα Ζαχαρίου-Πολίτη και τον
επίσης δάσκαλο της φωτογραφικής τέχνης Γιώργο Παναγιώτου, στο εργαστήρι του οποίου φιλοτεχνήθηκε το πρώτο Αινίτικο ημερολόγιο, με παλιές
φορεσιές της χαμένης πατρίδας, απέδειξαν ότι όλα γίνονται με κόπο,
τίποτε δεν χαρίζεται ούτε και δωρίζεται.
Δεν πρέπει να ξεχνιούνται αυτές οι προσπάθειες, τα όνειρα
όλων αυτών των ανθρώπων, τα οποία
απολαμβάνουμε και
εμείς, για να γίνουν παράδειγμα στους νεότερους.
Τελειώνοντας αυτό
το τελετουργικό, πίστεψα ότι αυτό το γεγονός
δε θα σβήσει ποτέ, διότι
τα κύτταρα της δημιουργίας και του πολιτισμού του Έλληνα
έχουν βαθιές ρίζες στα
Αιγιοπελαγίτικα περι- Οι συντελεστές του ρεσιτάλ: Μερόπη Κολλάρου (πιάνο),
γιάλια.
Μαρία Τσιλιγκίρη (πιάνο), Κώστας Ζαζόπουλος (κιθάρα),
Χρύσα Φανφάνη

Νάντια Μαλακόζη-Σεραφείμ, λυρικό τραγούδι (σοπράνο).
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Δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε στην περιγραφή
όλων των εκδηλώσεων, αλλά, όσον αφορά στις θεατρικές
παραστάσεις σημειώνουμε ότι πέρασαν όλα τα μεγάλα
σχήματα του καλοκαιριού, αυτά που ακούμε να προτείνονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα
κανάλια, τώρα το Σεπτέμβρη στους Αθηναίους.
Είδαμε ή είχαμε τη δυνατότητα να δούμε αρχαία
τραγωδία (Βάκχες, Αγαμέμνων, Μήδεια, Ελένη), αρχαία
Αρχές Ιουνίου, το Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης φιλοξένησε τον σύλλογο ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με ομιλητή τον μουσικολόγο κριτικό και
ερευνητή Θωμά Ταμβάκο, δημιουργού του μοναδικού ιδιωτικού αρχείου Ελλήνων μουσουργών με
θέμα: «Σύγχρονοι μουσουργοί λόγιας μουσικής της
ευρύτερης Θράκης».
Η κατάμεστη από μουσικόφιλους αίθουσα απόλαυσε οπτικά και μουσικά δείγματα έργων λόγιας
κλασικής μουσικής νέων Θρακών μουσικών.
Aκούστηκαν συνέχεια
διάφορες συνθέσεις
του Θανάση Τρικούπη, Γιώργου Παπουτσή, Κώστα Μπραβάκου, Πέτρου Τσιτσόπουλου, Χαράλαμπου
Σπυρίδη, Κανάρη Κεραμάρη, Νικόλαου Κατσούλη, Μπάμπη
Τσακαλίδη, Βασιλικής
Χατζηβασιλείου με τον
χορωδιακό ύμνο στην
Παναγιά των Θρακών.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο 1ο μέρος
από τα οπτικά δείγματα, το andante allegro, από το έργο The Darkness of Time, κουαρτέτο
εγχόρδων του Βαγγέλη Καραφιλίδη, καθηγητή Μουσικής στο Γυμνάσιο Κομοτηνής, με πλούσιο βιογραφικό στη Μουσική Τέχνη, πολλά ρεσιτάλ εντός
Ελλάδας και εξωτερικό, βιογραφημένος στο Λεξικό
της Ελληνικής Μουσικής.
Δύσκολος και ατέλειωτος ο δρόμος της μουσικής
παιδείας και ούτε υπάρχουν λόγια προσέγγισης
του μόχθου και της υπομονής του χώρου αυτού,
διότι αυτό γίνεται από υπέρτατη αγάπη προς την
εκλεκτή τους μούσα.
Ελπίζω ότι η υδροκέφαλη πρωτεύουσα θα ρίξει
μια λοξή ματιά στις εσχατιές της Ελληνικής Επικράτειας διαπιστώνοντας ότι και εδώ στη «Θρακιά»
υπάρχουν φυτώρια δημιουργίας Μουσικής Καλλιέργειας, που οδηγούν σε φάρους πολιτισμού.
Χρύσα Φανφάνη

κωμωδία (Πλούτος, Ειρήνη),
σύγχρονα ή παλαιότερα θεατρικά έργα (Κοινός λόγος, ο
Μπακαλόγατος, το Τάβλι και
πολλά άλλα), παιδικό θέατρο,
να χαρούμε συναυλίες (Νταλάρας, Γλυκερία) και φεστιβάλ.
Σταματούμε σε 2-3 εκδηλώσεις που πρόβαλλαν το τοπικό πολιτιστικό γίγνεσθαι.
Το ερευνητικό Θέατρο Θράκης ανέβασε με επιτυχία τον
“Βυσινόκηπο’’ του Άντον Τσέχωφ,
οι Τροβαδούροι της πόλης τραγούδησαν για το κοινό, η 12η
Μεραρχία έδωσε συναυλία (δωρεάν) γιορτάζοντας τα 90 χρόνια
ζωής της στην πόλη μας. Και
φυσικά η αναβίωση της γιορτής
κρασιού, για μία εβδομάδα,
έδωσε χαρά και φθηνή διασκέδαση στους Αλεξανδρουπολίτες.
Όλοι οι τοπικοί Σύλλογοι
συνέβαλαν με τα χορευτικά και τη μουσική τους στο λαϊκό πανηγύρι.
Αν προσθέσουμε και τα πανηγύρια στην Άνθεια, στην
Αγία Μαρίνα της Μαΐστρου,
της Αγίας Παρασκευής στις
Φέρρες, θα έπρεπε να μη μας
μένει χρόνος να πιούμε και
κανένα ούζο με μυδάκι στα
υπέροχα παραλιακά κεντράκια!
Του χρόνου λοιπόν, όλοι
μας διακοπές στην όμορφη
Αλεξανδρούπολη, να χαλαρώσουμε, να αξιοποιήσουμε τα βράδια μας, να κολυμπήσουμε. Α! ξέχασα! Η παλιά παραλία του “Φλοίσβου’’
θα γίνει σύγχρονη πλαζ για κολύμπι, με ανέσεις και
παροχές. Φέτος λειτούργησε με την παρακάτω εικόνα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Μαθητικό άρωμα του ’63

Γράφει η Σμαρούλα Νάκη

σβο» ή κατ’ άλλους «Υπερωκεάνειο» μας πλημμύρισε με νοσταλγία, χαρά, παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις.
Στο «Χάραμα», το βράδυ, η προβολή σε μεγάλη οθόνη
διαφόρων εικόνων, σχολικών φωτογραφιών κ.ά. από τον Ορδουμποζάνη συνοδεία μουσικής που επιμελήθηκε ο Γιαννίδης,
σε συνδυασμό με το ωραιότατο πλούσιο δείπνο, η προσφορά
από τον Αλέξ. Καζαντζή βιβλίων, που ο ίδιος έγραψε, με την
ιστορία της Κίρκης, μας συγκίνησε, μας έτερψε ψυχικά, πνευματικά, «γευστικά» νοσταλγικά, γυρίζοντάς μας χρόνια... πριν.
Ο τυχερός της βραδιάς κέρδισε την ιστορία της Ευρωπ. Θράκης
με σειρές σπάνιων γραμματοσήμων, καρτ-ποστάλ κ.ά., προσφορά του εκλεκτού μας φίλου και συντοπίτη Ελευθερίου
Τσινταράκη.
Η δεύτερη μέρα μας προετοίμασε για μια άλλη πολύ πιο
δυνατή συγκίνηση που πηγάζει από την ιστορία μας, που έχει
σχέση με τα Άγια μέρη, που δεν χάσαμε, απλά αποχωριστήκαμε για λίγο, ταξιδεύοντας στην Αδριανούπολη, στο Κάραγατς
και σ’ άλλα μέρη ιερά.
Το βράδυ μας συνεπήραν δύο εκπλήξεις: στο «Αργώ» η
γλυκειά μας Βέρα (Βαρβάρα) Μάμμου μας περίμενε (άρτι αφιχθείσα από Αθήνα) με μια πελώρια τούρτα στολισμένη με τα
ενδεικτικά της τριήμερης συνάντησής μας. Η δεύτερη έκπληξη:
κάτω από το φως του ολόγιομου φεγγαριού, δίπλα στην
ασημένια γαλήνια θάλασσα, νοσταλγικά τραγούδια με συνοδεία κιθάρας (από την γράφουσα) και φυσαρμόνικας από
τον Αθηνόδωρο, μας μεθύσανε
με τους απαλούς γλυκούς ήχους
της... συγκροτηθείσας (επί τόπου) χορωδίας.
Την τρίτη μέρα, ημέρα Κυριακή, έγινε η συνάντηση στη
γνωστή σε όλους μας για τις πανέμορφες ακρογιαλιές, τη σμαραγδένια θάλασσα, τις ωραιότατες πλαζ με ποικιλόχρωμες
ομπρέλες, «Κυανή Ακτή» (Αγίας
Oι απόφοιτοι του ’63, αγόρια και κορίτσια, ποζάρουν σήμερα στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου. Παρακευής). Η μία έκπληξη ακολουθούσε την άλλη. Ουζομεζέδες, ψάρια ολόφρεσκα, θαλασσινά, αστεία, πειράγματα, τρακλησιαστικά κειμήλια - Άμφια μεγάλων πνευματικών ταγών
γούδια· όλα αυτά σε συνδυασμό με την πληρότητα της ψυχής
κ.ά. σε συνδυασμό με τις τρυφερές αναμνήσεις εκείνων των
που μας διακατείχε με τόσα συναισθήματα, με τη σκέψη μας
μαθητικών χρόνων μας συγκλόνισαν. Στη συνέχεια η επίσκεψη
στα χρόνια που περάσανε, αλλά δεν έσβησαν ούτε στη μνήμη
στο Μουσείο των Αρχαιοφίλων μας γύρισε πολλά χρόνια πριν
ούτε στην ψυχή μας, αποχαιρετισθήκαμε με δάκρυα στα μάτια
και η συγκίνηση έφτασε στο κατακόρυφο. Ευχαριστούμε πολύ
με την υπόσχεση ότι μετά από δύο χρόνια θα ξαναβρεθούμε.
την κ. Φανφάνη καθώς και όσους συνετέλεσαν στη διατήρηση
Υπήρξε και μια άλλη συνάντηση, εκτός προγράμματος, στο
και την προβολή της ιστορίας της πολυαγαπημένης μας Αλε«Alexander», από συμμαθήτριες, για ένα υλοποιημένο μεγάλο
ξανδρούπολης, όπως τον κ. Μπιλιμπίνη, τον κ. Πινάτζη, τον
«ευχαριστώ» στην αγαπημένη μας, γλυκειά και ακούραστη
αείμνηστο Γ. Γιαννούτσο, τον Ελ. Τσινταράκη και πολλούς
Ινώ Στεργιάδου-Φίκα, η οποία υπήρξε η ψυχή, η αρχηγός
άλλους αφανείς συνεργάτες· οι ίδιες ευχαριστίες και τα συγόλης αυτής της επιτυχημένης δημιουργίας.
χαρητήρια ισχύουν και για το Μουσείο της κ. Γιαννακίδου.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν ευχαριστούσαμε τον
Στη συνέχεια η... ουζοκατάνυξη στον «Μύλο», παλιά «Φλοί28-30 Ιουνίου 2013. Ένα τριήμερο γεμάτο με συγκινήσεις, αναπολήσεις, νοσταλγικές στιγμές, γεγονότα αξέχαστα
πλημμυρισμένα όλα από αγάπη άδολη, από συναισθήματα
τρυφερότητας.
Σαν γοργοφτέρουγα πουλιά οι αναμνήσεις εκείνων των
ωραίαν χρόνων μας κύκλωναν καθημερινά, κορυφώνοντας τη
συγκίνησή μας.
Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με τη συγκέντρωση στο προαύλιο
της πολυαγαπημένης μας Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Η
συνάντηση με συμμαθήτριες/συμμαθητές, φίλες από χρόνια,
μας πλυμμύρισε με δάκρυα χαράς και νοσταλγίας, η δε είσοδος
στην Εκκλησία κορύφωσε όλα τα πιο πάνω συναισθήματα και
ένα ρίγος ήρθε να μας συγκλονίσει με ιερό δέος συνάμα. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση γι’ αυτούς που τώρα μας βλέπουν από ψηλά, με τις πατρικές συμβουλές του καθηγητού
μας κ. Βλαχόπουλου μεστές από πνευματικό περιεχόμενο,
όπως πάντα. Μοιράστηκε σαν επισφράγιση των συναισθημάτων μας ο ύμνος της «αγάπης» του Απ. Παύλου από τη συμμαθήτριά μας Σμαρούλα Νάκη.
Η επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό Μουσείο με τα σπάνια εκ-
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Λάκη Τελίδη, που βοήθησε πάρα πολύ, τη Ζωή Δούκα για τα
τριαντάφυλλα που έστειλε από την Αμερική και όλους όσους
συνετέλεσαν στην εξαιρετική, επιτυχημένη πράγματι συνάντηση συμμαθητών και συμμαθητριών, πάνω από 120 άτομα,
που αποφοίτησαν το 1963.
Εύχομαι ολόψυχα οι στιγμές που ζήσαμε στο τριήμερο να
μας συνοδεύουν· αυτή η αγάπη, η νοσταλγική διάθεση, η
πληρότητα ψυχής να μας κρατάνε δυνατούς για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία που ο καθένας μας χάραξε
με τη βοήθεια του Θεού και με τις προσπάθειες του καθενός
στο μέλλον. Με την ευχή να υπάρξει ευλογία από τον Κύριο
σε όλες/όλους και στις οικογένειές μας, χαρίζω στην αξέχαστη

Αλεξανδρούπολή μας, στους συμμαθητές/συμμαθήτριες και
συντοπίτες μου, τους μελοποιημένους από παλιά στίχους που
ακολουθούν:
Με δάκρυα σε χαιρετώ Πατρίδα μου χρυσή
που σε γαλάζια θάλασσα κοιμάσαι δροσερή·
που κύμα ταξιδιάρικο αιώνια σε χτυπά
και στα ψηλά περγιάλια σου ασημωμένο σπα.
Εδώ το φως αντίκρυσα του ήλιου μια φορά
εδώ επρωτοένιωσα της γης αυτής χαρά.
Εδώ επρωταγνάντεψα τ’ ατέλειωτο νερό
και πήδησα ’δω κι έπαιξα παιδάκι ζωηρό.

Οι απόφοιτοι του ’65 συναντήθηκαν
Γράφει η Ελπίδα Γανίδου-Δούπα
γινε και φέτος η συνάντηση των αποφοίτων Γυμνασίου
του ’65. Δόξα σοι ο Θεός που είμαστε γεροί και σμίγουμε
με τόση αγάπη, για να θυμηθούμε τα παλιά και να κουβεντιάσουμε τα τωρινά.
Έτσι λοπόν, 5-6-7 Ιουλίου περάσαμε ένα υπέροχο τριήμερο.
Την Παρασκευή, 5 Ιουλίου, ανταμώσαμε στην αυλή του Αγίου
Νικολάου και μετά τον εσπερινό κάναμε τρισάγιο γι’ αυτούς
που έφυγαν από κοντά μας. Βγήκαμε την καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά από το σχολείο μας, η οποία βγήκε πολύ
φωτεινή. Κατόπιν επισκεφθήκαμε το Ιστορικό Μουσείο, όπου
η Τζούλια μας ξενάγησε στους χώρους. Θυμηθήκαμε την παλιά
Αλεξανδρούπολη και την ιστορία της.
Το βράδυ γευματίσαμε σε παραθαλάσσια ταβέρνα, όπου
όλοι μαζί γίναμε πάλι παιδιά. Στην παρέα μας και η κ. Αλεξάνδρα Μποτονάκη και ο “γαμπρός’’ της τάξης μας Βασίλης Αγγελίδης.
Την επόμενη μέρα, 6 Ιουλίου, μία ομάδα συμμαθητώντριών ξεκινήσαμε με πούλμαν να επισκεφθούμε τα αξιοθέατα
του Έβρου. Φθάσαμε πρωί στην Κοσμοσώτειρα των Φερρών
(Βήρα το βυζαντινό όνομα) όπου η υπογράφουσα αναφέρθηκε
στο ιστορικό της Μονής. Χτίστηκε από τον πορφυρογέννητο
Ισαάκιο Κομνηνό το 1151-52 μ.Χ. με 40 κελιά για μοναχούς,
με πύργο για σήμαντρα (διασώζεται), με βιβλιοθήκη, τράπεζα,
σκευοφυλάκιο, νοσοκομείο, λουτρά, ξενώνες κ.λπ. Έκανε
ακόμη υδραγωγείο, του οποίου διασώζονται κάποιες καμάρες
(στην είσοδο των Φερρών - χείμαρρος). Στο Εκκλησιαστικό
Μουσείο Αλεξανδρούπολης φυλάσσεται η επιτάφια επιγραφή

του σεβαστοκράτορα. Ο ναός είναι μεσαίου μεγέθους, που
στην αρχαιότητα οι αναλογίες αυτές συμβόλιζαν την αρμονία
του κόσμου. Οι τοιχογραφίες με προφήτες από την Παλαιά
Διαθήκη, των αγίων, της Θεοτόκου και του Χριστού διακρίνονται κατά τον Φ. Κόντογλου, υπό «λαϊκό πνεύμα».
Γοητευμένοι και με κατάνυξη απ’ όσα είδαμε κι ακούσαμε,
συνεχίσαμε το ταξίδι για την πόλη του μεταξιού, το Σουφλί.
Επισκεφθήκαμε το «Μουσείο Μετάξης», όπου ο υπεύθυνος
μας εντυπωσίασε με την πληρέστατη ενημέρωση που μας
έκανε. Ήπιαμε τον καφέ μας στον «οντά» του Μουσείου, μας
χάρισαν κουκούλια για ανάμνηση και πάλι στο πούλμαν για
την «πόλη των κάστρων και των θρύλων», το ιστορικό Διδυμότειχο. Ξεναγός μας η Ελπίδα.
Ανηφορίσαμε στην Ακρόπολη που περιβάλλεται από δίδυμα
τείχη, πελασγικά και βυζαντινά. Μόλις διαβήκαμε την πύλη,
αριστερά ήταν η παλιά μπαρουταποθήκη, πλάι στον «κουλέ»
της βασιλοπούλας. Στο πλάτωμα του χώρου ήταν το πρώτο
Γυμνάσιο, όπου δίδαξε ο αείμνηστος Μανώλης Ανδρόνικος.
Μπροστά μας ο ναός του Αγίου Αθανασίου (Μητρόπολη), ο
αρχαιότερος ναός του Πατριαρχείου. Πιο πίσω ο ναός του
Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτου, όπου το 1347 ο Ιωάννης
Καντακουζηνός στέφθηκε για πρώτη φορά αυτοκράτορας.
Πίσω από τον ναό του Αγίου Αθανασίου διασώζεται η φυλακή
του Καρόλου 12ου, βασιλιά της Σουηδίας. Νικημένος το 1704
από τους Ρώσους στη μάχη της Πολτάβας ζήτησε καταφύγιο
στην Τουρκία και οι Τούρκοι τον εξόρισαν στο Διδυμότειχο.
Επισκεφθήκαμε και το νεοκλασικό σπίτι, όπου ο ζωγράφος

24/12/1964. Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή με τους
καθηγητές μας κ.κ. Νίκο και Μαρίκα Κανελλοπούλου
και Βασίλη Αγγελίδη.
(Αρχείο Ελπίδας Γανίδου)

Oι απόφοιτοι του ’65, αγόρια και κορίτσια,
στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου.

E
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Μια παρέα από τη βραδινή συνεστίαση

Ναλμπάντης έχει μόνιμη έκθεση των έργων του. Από εκεί
ψηλά είδαμε και τον λόφο της αρχαίας Πλωτινόπολης.
Κατηφορίζοντας για την πλατεία φάνηκε μπροστά μας το
τζαμί του Βαγιαζίτ, το μεγαλύτερο και αρχαιότερο τουρκικό
τέμενος στην Ευρώπη.
Αφού πήραμε και τα υπέροχα γλυκά μας από κοντινό κατάστημα, ανηφορίσαμε και πάλι για το Λαογραφικό Μουσείο,
έργο παλιών δασκάλων του Διδυμοτείχου. Οι κυρίες του Μουσείου μας ξενάγησαν στους χώρους του υπέροχου νεοκλασικού
κτηρίου και ζήσαμε νοερά την παλιά αρχοντιά του Διδυμοτείχου και των περιχώρων του.
Περασμένη η ώρα και όλοι πεινάσαμε. Καθ’ οδόν για φαγητό

είδαμε πίσω από το Δημαρχείο την «Πυροστιά», παλιό μισογκρεμισμένο τουρκικό Μαυσωλείο (σαν πυροστιά).
Μετά το φαγητό κατηφορίσαμε για το σπίτι της Αγγέλας,
όπου θαυμάσαμε τα έργα ζωγραφικής της. Στη σκιερή αυλή
της μας πρόσφεραν με το σύζυγό της παγωτό και δροσερό
νερό.
Με το μυαλό μας να μη μπορεί να συγκρατήσει αυτά που
είδαμε κι ακούσαμε, πήραμε το δρόμο του γυρισμού.
Περιττό να σας πω τι τραγούδια είπαμε και τι γέλια κάναμε
σ’ όλη τη διαδρομή. Η Ελένη και η Μαίρη μας θύμισαν το τραγούδι των μαθητικών μας χρόνων «Ας ήταν η ζωή μας σαν
και σήμερα, χωρίς μαθήματα...». Η κόρη της Καίτης (νέα φιλόλογος) είπε ότι και στην επόμενη εκδρομή θέλει να είναι
μαζί μας (τρελοπαρέα). Το βράδυ και πάλι όλοι μαζί για φαγητό, δίπλα στη θάλασσα και το φεγγάρι να μας χαμογελά!
Δε θα παραλείψω να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μας κ.
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, που ήταν παρούσα στις συναντήσεις
μας. Όποτε την καλέσαμε, δεν το αρνήθηκε. «Γι’ αυτό κι εμείς
την έχουμε σαν συμμαθήτρια» είπε η Λίτσα.
Την άλλη μέρα, 7 Ιουλίου, εκκλησιαστήκαμε στον ναό της
Αγίας Κυριακής που γιόρταζε και μετά πήγαμε για καφέ σε
κοντινό ξενοδοχείο. Βγήκαμε φωτογραφίες, φιληθήκαμε και
δεν μπορούσαμε να αποχαιρετιστούμε.
Κάπως έτσι τελείωσε η συνάντησή μας για το 2013. Ραντεβού για το 2015. Καλή αντάμωση.
Γεια σας κορίτσια!

Γυμνάσιο Θηλέων Αλεξανδρούπολης
45 χρόνια μετά. Επιστροφή στις αναμνήσεις
Γράφει η Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη
πρόσκληση ήρθε στα Χανιά από την Αλεξανδρούπολη,
τετρασέλιδη, πανέμορφη, δελεαστική. Οι συμμαθήτριές μου με προσκαλούσαν για μια επιστροφή στις… αναμνήσεις! Στα ωραία εφηβικά μας χρόνια, δηλαδή. Στην ιδιαίτερη μικρή πατρίδα. Στην πατρίδα, ως τόπο και
χρόνο.Έγραφε πως… σύζυγοι, εγγόνια, υποχρεώσεις και
έγγραφα για δικαιολόγηση απουσιών, δε θα γίνουν δεκτά.
Υπόσχονταν ένα Σαββατοκύριακο με τα πάντα όλα που

Η

Όταν ήμασταν μαθήτριες... Στο μέσον ο αγαπημένος μας
καθηγητής Νίκος Βασιλάκης. Στο βάθος ο επιστάτης μας.
(Αρχείο Μένης Συβρικόζη)

λέει κι ο Αλέφαντος. Θυμήθηκα την προηγούμενη συνάντησή μας τον Ιούλιο του 2008. Τη συγκίνηση, τη χαρά, τις
αγκαλιές, τα γέλια μας. Την εκδρομή μας στις Φέρες, τη
βόλτα με τις πλάβες στον Έβρο. Την τελευταία βραδιά μας
στο «Εγνατία», όπου, με το ανεξάντλητο κέφι, το μπρίο
και την αισθαντική φωνή της Αμαλίας Καραϊσκάκη, «κλέψαμε, όχι μια, αλλά πολλές του χάρου!...»
Λαχτάρησα να χαθώ και πάλι μέσα στις ανοιχτές αγκαλιές

Σήμερα, στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου.
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των συμμαθητριών μου. Να συγκινηθώ, να γελάσω, να
νιώσω τη φιλία τους, να κοινωνήσω την αγάπη τους.
Πιστεύω πως όλες έτσι νιώσαμε παίρνοντας την πρόσκληση. Και σπεύσαμε μ’ αεροπλάνα και βαπόρια, με τρένα
κι αυτοκίνητα «εκ περάτων» της Ελλάδας, στην Αλεξανδρούπολη!
Συναντηθήκαμε το Σάββατο πρωί, 27 του Ιούλη, στον
αυλόγυρο του Σχολείου μας. Αγκαλιές, φιλιά, επιφωνήματα
χαράς, συγκίνηση… Στήσιμο στα σκαλιά για την καθιερωμένη φωτογράφιση. Κι ύστερα δρόμο για την παραλία.
Στη σκιά του Φάρου και των μικρών πλατάνων, μας βρήκε
το μεσημέρι να πίνουμε καφέ και να κουβεντιάζουμε για
τα παλιά και τα καινούργια. Το μεσημέρι συνεχίσαμε σ’ ένα
μικρό, συμπαθητικό ταβερνάκι, με καλό φαγητό, κρασί και
κουβέντα…
Το βράδυ, ε, το βράδυ δεν περιγράφεται με λόγια! Στο
Motel Astir κάηκε το πελεκούδι! Ανάμεσά μας και η Αλεξάνδρα. Η φιλόλογός μας, ντε! Που τώρα πια είναι μια από
μας! Φιλενάδα και συμμαθήτρια! Η Αμαλία, λαμπερή, υπέροχη! Καλέ τι αστέρια έχουμε στην τάξη μας! Τραγούδια,
χοροί ελληνικοί κυκλωτικοί, ζεϊμπέκικοι, τσιφτετέλια, κέφι
ως αργά μετά τα μεσάνυχτα!...
Και το πρωί της Κυριακής, κανένα ίχνος από το ξενύχτι
πάνω μας! Ξεκινήσαμε για το Οχυρό της Νυμφαίας στα ελ-

Aπό το βραδινό ξεφάντωμα

ληνοβουλγαρικά σύνορα. Παρούσα και η Αλεξάνδρα. Μέσα
στο λεωφορείο, «τη συντροφιά μας χαίρομαι, την άξια,
την τιμημένη», που λέει ένα τραγούδι της τάβλας στην
Κρήτη. Απολαμβάνω με την καρδιά μου το χιούμορ και τη
σπιρτάδα της Στέλλας της Λιανίδου. Είναι μοναδική! Λέει
ανέκδοτα, παριστάνει καθηγητές και συμμαθήτριες, μιμείται
την πόντια γιαγιά της και το γέλιο πάει σύννεφο. Κρίμα
που το μεγάλο, το πηγαίο ταλέντο της δεν έφτασε στο θεατρικό σανίδι! Δεν πήρα είδηση πότε αφήσαμε τον ίσιο
πλατύ δρόμο και τον κάμπο. Ένας ανηφορικός, γεμάτος
στροφές δρόμος, φιδοσέρνεται μέσα σ’ ένα καταπράσινο
πανέμορφο τοπίο και σταματά σ’ ένα ξέφωτο, μπροστά με
μια μικρούλα εκκλησιά και μια καντίνα. Και το οχυρό,
άφαντο! Στην άκρη του ξέφωτου, ένα τεράστιο τσιμεντένιο
στόμα, που χάσκει στη βάση ενός λόφου, είναι η είσοδος
του οχυρού! Τίποτα άλλο δεν μαρτυρεί πως κάτω από το
λόφο, στα σπλάχνα της γης, υπάρχει ένας τεράστιος τριώροφος λαβύρινθος με στοές, θαλάμους, αποθήκες, γραφεία, ιατρεία, πολυβολεία… Στην είσοδο, αρχή ενός τούνελ,

ένας αξιωματικός μας εξιστορεί μια από τις πιο ηρωικές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Εδώ, ο ταγματάρχης Αλέξανδρος Αναγνωστός, με 14 αξιωματικούς και 364 οπλίτες
κράτησαν ολόκληρο μηχανοκίνητο γερμανικό στρατό για
δυο ολόκληρα μερόνυχτα! Από τα ξημερώματα της 6ης
μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου του 1941. Το οχυρό
παραδόθηκε μόνο όταν οι λάμπες πετρελαίου έσβησαν και
η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική από τα ασφυξιογόνα αέρια
που έριξαν οι Γερμανοί μέσα. Στην είσοδο υπάρχει προτομή

του ηρωικού ταγματάρχη. Και στους τοίχους ίχνη από τις
εχθρικές σφαίρες. Τώρα το οχυρό λειτουργεί ως Μουσείο
με πλούσιο υλικό. Μπαίνουμε μέσα. Κάνει κρύο. Οι τσιμεντένιοι τοίχοι, πάχους ενός και δύο μέτρων είναι υγροί! Υγρό
και το πάτωμα των διαδρόμων. Υγρασία και παγωνιά. Ανατριχίλα. Ο αξιωματικός συνεχίζει την ξενάγηση. Βλέπουμε
τους θαλάμους των οπλιτών, τα γραφεία, το ιατρείο, το
κέντρο διαβίβασης, τις αποθήκες, τα φατνώματα παρατήρησης και βολής… Ανεβοκατεβαίνουμε σκαλοπάτια. Αναλογιζόμαστε τις συνθήκες ζωής των υπερασπιστών. Την
αγωνία τους, την ηρωική τους αντίσταση. Τους επτά νεκρούς. Τους είκοσι τρεις τραυματίες. Λίγο πριν βγούμε στο
φως, σε μια αίθουσα με πολύτιμα αναμνηστικά εκθέματα,
βλέπουμε ένα βίντεο με το χρονικό της μάχης. Ρίγη συγκίνησης, δέους και περηφάνιας μας κατακλύζουν γι αυτούς
τους λίγους, που ανάγκασαν τον γερμανό εισβολέα να μετρήσει εννιακόσιους νεκρούς, χίλιους πεντακόσιους τραυματίες, εκατό νεκρά ζώα και τριάντα άχρηστα αυτοκίνητα.
Έξω, μια πέτρινη σκάλα, οδηγεί στην κορυφή του λόφου. Εδώ, πλάι σ’ ένα φυλάκιο με την ελληνική σημαία,
ένα κατάλευκο κι απέριττο μνημείο με τα ονόματα των πεσόντων και μια λακωνική επιγραφή, «Τοις αθανάτοις της
6-4-41. Η ανθρωπότης με θαυμασμόν», θυμίζει τη θυσία
τους. Τριγύρω διάσπαρτα, σειρές από συρματοπλέγματα
κι αντιαρματικά εμπόδια από τσιμέντο και σιδηροκατασκευές.
Φεύγοντας, είναι σα να γυρίζουμε από ευλαβικό προσκύνημα...
Το βράδυ, οι οικοδέσποινες ακούραστες και φιλόξενες,
μας περίμεναν τις ξενοφερμένες, στο σανιδένιο… κατάστρωμα της «Αργώς». Και ταξιδέψαμε, ώρες πολλές, σε
θύμησες παλιές. Κι «η ώρα του αποχωρισμού είχε μια γλύκα
τόση», που δεν είχαν τελειωμό οι καληνύχτες μας!...
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ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ

ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Επίσκεψη στην Ανατολική Θράκη
από τους Φίλους του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης
13-14 Iουλίου 2013
Γράφει η Xρύσα Μπαμπούρα-Ψύλλα
ο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, μεσούντος του
καλοκαιριού, διάλεξαν οι Φίλοι του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης για την πραγματοποίηση μιας ακόμα επίσκεψης
στα αγαπημένα μέρη της Ανατολικής Θράκης. Συγκεκριμένα
το πρόγραμμα περιλάμβανε μια τριγωνική περίπου διαδρομή
με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, βορειότερη κορυφή του
τριγώνου τις Σαράντα Εκκλησιές και ανατολικότερο σημείο
την Τσατάλτζα, στις παρυφές της Κωνσταντινούπολης. Προσεκτικά οργανωμένη στις λεπτομέρειές της η εκδρομή συνδύασε το τερπνόν με το ωφέλιμον, κάτω από την εκλεκτική
σκηνοθετική εποπτεία της ιδρυτού του Μουσείου κ. Αγγέλας
Γιαννακίδου, την άοκνη φροντίδα της προέδρου των Φίλων
κ. Γιαννούλας Γκόγκου και την εξαιρετικά πολυεπίπεδη και
διεισδυτική ξενάγηση του κ. Θανάση Κούγκουλου. Το τυχερό
πλήρωμα αποτελούσαν φίλοι του Εθνολογικού Μουσείου

Τ

Το ελληνιστικό θέατρο της Βιζύης

Διδυμοτείχου και Σουφλίου. Ο ναός λειτουργεί πλέον ως εκθεσιακός χώρος έργων τέχνης, στα πλαίσια της γνωστής
πολιτικής της γείτονος για τουριστική εκμετάλλευση των
μνημείων πολιτισμού από την Ελληνική Αρχαιότητα, την Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Εποχή, που βρίσκονται
στο έδαφός της. Η πόλη πήρε το όνομά της από την πράγματι επιμήκη γέφυρα πάνω στον Εργίνη, παραπόταμο του
Έβρου.
Οι Σαράντα Εκκλησιές (Kırklareli) είναι ο δεύτερος σταθ-

Ο ανακαινισμένος ναός του Ιωάννου Προδρόμου
στη Μακρά Γέφυρα

από την Αλεξανδρούπολη κυρίως, αλλά και από Κομοτηνή,
Ξάνθη, Δράμα, Θεσσαλονίκη, που δεν άργησαν να εξοικειωθούν μεταξύ τους. Το ιδιαίτερο άλλωστε ενδιαφέρον και η
αγάπη για τους επισκεπτόμενους τόπους αποτελούν δυνατό
σημείο σύγκλισης.
Τα Ύψαλα, παραφθορά από τα αρχαία Κύψελα, είναι το
πρώτο χωριό που συναντά κανείς μπαίνοντας στην Τουρκία
από το συνοριοφυλάκιο των Κήπων του Έβρου. Ακολουθώντας πορεία προς τα βόρεια διασχίσαμε παράλληλα περίπου με την κοίτη του ποταμού μια αγροτική περιοχή με
μικρά χωριά μέχρι τη Μακρά Γέφυρα (Uzun Köprü), στο
ύψος σχεδόν του Διδυμοτείχου. Αυτός ήταν και ο πρώτος
σταθμός του ταξιδιού, για να επισκεφθούμε τον πρόσφατα
ανακαινισμένο Ναό του Ιωάννου Προδρόμου, κτισμένο σε
ρυθμό βασιλικής, όπως και οι ομήλικοι ναοί του γειτονικού

Ένα από τα ερειπωμένα σπίτια των Ελλήνων μεγαλοαστών
στις Σαράντα Εκκλησιές
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Ανακαινισμένο Ελληνικό σπίτι στις Σαράντα Εκκλησιές

Σοφίας, περίεργα ανακαινισμένο σήμερα, με τον μιναρέ να
υψώνεται παράταιρα κολλημένο, κόντρα στην αισθητική και
την αυθεντικότητα του μνημείου και βρίσκει ότι ήταν πιο
αληθινός ο ναός παραμελημένος, πριν δέκα χρόνια, τότε
που για πρώτη φορά τον είχαν επισκεφθεί οι Φίλοι του
Εθνολογικού Μουσείου με την κ. Μαριάννα Κορομηλά και
την Αγγέλα πάλι…
Τελευταίο βλέμμα στη Βιζύη, μετά και τη δεξίωση του
δήμαρχου της πόλης, με τη γνωστή φράση του ξενιτεμένου
Γιωργή να ηχεί στα αυτιά: «Μην κλαις, μάνα, θα ξανάρθω».
Ευχή κι ελπίδα να ξανάρθουμε στον όμορφο τόπο!
Το ταξίδι συνεχίζεται προς νότον αυτή τη φορά και με
προορισμό τη Σηλυβρία (Silivri) στις ακτές της Προποντίδας,
πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου, στον οποίον με συγκίνηση
αναφέρθηκε ο ευγενέστατος πατήρ Αντώνιος Κωστάκης,
που κατά ευτυχή συγκυρία μας συνόδευε στην εκδρομή.
Η επόμενη ημέρα επεφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη με
την άφιξή μας στην Τσατάλτζα (Çatalca), τις βυζαντινές Μέτρες, μόλις λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.
Ως εδώ μάλιστα έφταναν τα σύνορα της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με την εύθραυστη Συνθήκη των Σεβρών.
Κι εδώ ακριβώς φτιάχτηκε το «Μουσείο Ανταλλαγής» το
2010, όταν η Κωνσταντινούπολη ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, με εκθέματα φωτογραφίες, χάρτες
και αντικείμενα των Μουσουλμάνων προσφύγων, που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, όπως όριζαν η
Σύμβαση και η Συνθήκη της Λωζάνης. Αριθμητικά ήσαν πολύ
λιγότεροι από τους Έλληνες πρόσφυγες, που εκδιώχθηκαν

μός του ταξιδιού μας. Σημαντικό αστικό κέντρο με εξαιρετική κάποτε οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, όπου
πρωτοστατούσε το ελληνικό στοιχείο. Μάρτυρες εκείνης
της ακμής αποτελούν κάποια εναπομείναντα κτήρια στο
Μπαΐρι, το ύψωμα της πάλαι ποτέ ελληνικής συνοικίας, με
δεσπόζουσα την περίφημη Αστική Σχολή, χωρίς οροφή
εδώ και κάποια χρόνια, με τους τοίχους να χάσκουν στο
κενό. Μοιραία ο επισκέπτης σκέπτεται ότι ίσως δεν την ξαναδεί ούτε έτσι σε ενδεχόμενο επόμενο ταξίδι…
Διασχίζουμε πια την ατελείωτη πεδιάδα της Ανατολικής
Θράκης προς νοτιοανατολικά. Σε έκταση χιλιομέτρων το
μάτι εθίζεται στο χρυσοκίτρινο χρώμα των ηλίανθων, που
βρίσκονται στην ένταση της άνθησής τους. Τα νερά αναβλύζουν λες από τη γη σε πηγές, λίμνες, ποτάμια, παρα- Οι εκδρομείς θαυμάζουν, φωτογραφίζουν αλλά και παρακολουθούν
πόταμους. Μια τέτοια πλούσια πηγή νερού ήταν η μικρή
τον ξεναγό μας Θανάση Κούγκουλο.
σήμερα Γέννα (Kaynarca), που υδροδοτούσε κάποτε την
Κωνσταντινούπολη και ειδικά το Μέγα Παλάτιον. Είναι
άξια απορίας και αγανάκτησης η τσιμεντόστρωση και κάλυψη των πηγών στο κέντρο του χωριού. Μόνο ένα ρυάκι
διασώζει στα κινούμενα νερά του τον υδάτινο θησαυρό
της περιοχής.
Λίγα χιλιόμετρα προς ανατολάς, κι αφού περάσουμε
τον λόφο με το βυζαντινό φρούριο του Μπουνάρ Χισάρ
(Pınar Hisar), φτάνουμε στη Βιζύη (Vize), τη γενέτειρα
του σπουδαίου των γραμμάτων μας, του πολύπαθου κι
αγαπημένου Γεωργίου Βιζυηνού. Ο αναγνώστης των έργων
του φτάνοντας στη Βιζύη αισθάνεται δέος, σαν να αγγίζει
το αποτύπωμα του σώματος και της ψυχής του, όταν περιηγείται την Ακρόπολη με το Κάστρο, βλέπει από εκεί
τον Πέρα Μαχαλά, έρχεται μέχρι το μικρό Ρωμαϊκό Θέατρο.
Επισκέπτεται τον κάποτε κομψό Βυζαντινό Ναό της Αγίας
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από τις εστίες τους στη Μικρασία και την Ανατολική Θράκη.
Ωστόσο ο πόνος της προσφυγιάς
και η νοσταλγία για τις πατρίδες
των πατέρων τους παραμένουν
ίδιες και στις δύο πλευρές. Παιδιά
κι εγγόνια των ανταλλαξίμων, μέσης και ώριμης ηλικίας πια, λαχταρούν να μιλήσουν μαζί μας τα Ελληνικά που έμαθαν από τους γονείς ή
παππούδες τους, θέλουν να μας καλέσουν στα σπίτια τους, επιθυμούν
να επισκεφθούν στην Ελλάδα τους τόπους, που θεωρούν πατρίδες εκείνων.
Δεν μας είναι άγνωστα τέτοια συναισθήματα… «Τους πόνους που περάσαμε
να μην τους ξαναζήσουμε» (Çekilen
acılar bir daha yaşanmasın) γράφει η λεζάντα φυλλαδίου του Ιδρύματος Ανταλλαξίμων της Λωζάνης!
Αν το Μουσείο Ανταλλαγής εξυπηρετεί λόγους κυρίως
πολιτικούς και τουριστικούς, υπάρχουν ακόμα κάποια απομεινάρια από την ελληνική παρουσία στην Τσατάλτζα, όπως
παλιά ξύλινα σπίτια, η δεξαμενή Τοπουκλί με το αιωνόβιο
δέντρο, στην οποία έριχναν τον Σταυρό
τα Θεοφάνεια και τώρα πλένουν τα χαλιά, καθώς και η Φωτάκειος Σχολή, που
λειτούργησε ως αρρεναγωγείο και παρ-

θεναγωγείο, ενώ
σήμερα στεγάζει
την Αστυνομία.
Λαμπρό διώροφο
κτήριο, που δείχνει
το επίπεδο πολιτισμού των Ελλήνων
της περιοχής στα
τέλη του 19ου αιώνα!
Αναπόφευκτος
πλέον ο δρόμος της
επιστροφής μας, παρακάμπτει
ελαφρά
προς την Τυρολόη
(Çorlu), σπουδαίο αστικό, αγροτικό και εμπορικό κέντρο ήδη από τα
βυζαντινά χρόνια, πατρίδα κι αυτή Ελλήνων προσφύγων. Σήμερα η πόλη εκπλήσσει με το μέγεθός της και τη βιομηχανική της ανάπτυξη.
Τελευταίος σταθμός η γραφική Ραιδεστός (Tekirdağ), κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω στη θάλασσα του Μαρμαρά, ξεχωρίζει στην ιστορική μνήμη χάρις στην αξιοσύνη και την
αγάπη των παιδιών της, που την εγκατέλειψαν υποχρεωτικά,
αλλά την κράτησαν στον νου και
στην ψυχή τους. Έτσι τα ελληνικά
γράμματα κέρδισαν εύρος κι ευαισθησία με τα έργα του Γιώργου
Ιωάννου, που με αποστομωτική
ειλικρίνεια μιλούσε στην «Παναγιά
την Ρευματοκρατόρισσα», προσφυγοπούλα Παναγία από την
Προποντίδα, που βρήκε καταφύγιο στην Αχειροποίητο της Θεσσαλονίκης. Σύγχρονος μελετητής
της ιστορίας ο Ξανθιώτης συγγραΡωμαϊκό ανάγλυφο από το φέας κ. Δημήτρης Μαυρίδης παΑρχαιολογικό Μουσείο της ράγει έργο σπουδαίο «ΑναζητώνΡαιδεστού
τας τη Νεοελληνική Ταυτότητα Από την Κωνσταντινούπολη στη Ραιδεστό».
Πέρα από γνώση και εμπειρίες, ένα επιτυχημένο ταξίδι
ανατολικά του Έβρου αποτελεί αφορμή για σκέψεις και συγκρίσεις, οδηγεί σε σύνθετα συμπεράσματα όχι μόνον για το
παρελθόν, αλλά κυρίως για το παρόν - μέλλον, προκαλεί
συναισθήματα δύσκολα τις περισσότερες φορές, που βοηθούν ωστόσο σε ιστορική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική
συνειδητοποίηση.
Προσωπικά ως μέλος ευχαριστώ τους Φίλους του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, που «μας έδωσαν το ωραίο ταξίδι», ελπίζοντας και σε άλλα ταξίδια προς νέες κάθε φορά
«Ιθάκες». Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω προς την κ. Αλεξάνδρα Μποτονάκη, συνοδοιπόρο του ταξιδιού, και τον
«Φάρο της Αλεξανδρούπολης», περιοδικό–κόσμημα των
Αλεξανδρουπολιτών της Αθήνας, με σπάνια ποιότητα ύλης,
που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη της φιλοξενίας στις σελίδες του.

O σκελετός και το χρυσό στεφάνι του βασιλιά των Οδρυσών Θρακών
Σιτάλκη (424 π.Χ.) εκτίθενται στο Μουσείο της Ραιδεστού. Τούρκος αρχαιολόγος
αναπαρέστησε τον αρχαίο βασιλιά, σύμφωνα με τα δεδομένα του σκελετού.
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σ τήλη β ιβλί ων
Φοίβος Μάλαμας

Δεκαπέντε σπουδές της ελληνικής ζωής

Δρ. Πασχάλης Χριστοδούλου
Επιμέλεια: Κράτης Ποιμενίδης
Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Kωνσταντίνος Γλύστρας
Καθηγητής ΤΕΙ

Νεπάλ - Θιβέτ

Διηγήματα
Εκδόσεις Κέδρος 2013, σελίδες 366
Σχεδιασμός εξωφύλλου: Ξένια Τρύφων

Το πέρασμα των Ιμαλαΐων - Στα μονοπάτια των θεών

Ο Φοίβος Μάλαμας γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Έζησε σ’
αυτήν ασκώντας την δικηγορία επί σαράντα δύο χρόνια. Ασχολείται με
ποικίλους τομείς γνώσης. Είναι συγγραφέας πέντε μυθιστορημάτων
(Τα όρνεα, έκδοση Μαυρίδη 1977, Οι έμποροι, έκδοση Γραμμή 1981,
Οι χωρικοί, έκδοση Εστία 1985, Έρωτας και Τραγωδία, έκδοση Οδυσσέας
1994, Οι ιδιότροπες ιστορίες ενός παράξενου ανθρώπου, έκδοση Οδυσσέας 2000, και της έμμετρης απόδοσης της Θεογονίας του Ησιόδου σε
δακτυλικό εξάμετρο, έκδοση Θρακικός Οιωνός, 2011.
Στο εξώφυλλο του βιβλίου εκτίθενται οι παραπάνω σκέψεις του
συγγραφέα για το περιεχόμενο του βιβλίου:
Ένας λαός για να αποκτήσει τη σωστή γνώση εκείνου που επιθυμεί
δεν είναι εύκολο αν ο ιστορικός του βίος έχει διαστρεβλωθεί με πρακτικές
που ξεπηδούν από το απαίδευτο θυμικό του και δημιουργούν τις λεγόμενες
παραδόσεις που προβάλλει σήμερα ως σύγχρονο πολιτισμό.
Ασφαλώς και τα παραδοσικά δρώμενα είναι πολιτισμικά φαινόμενα,
αλλά με τα δεδομένα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πολιτισμού πολλά από
αυτά ανάγονται σε περασμένες –αν όχι ξεπερασμένες– εποχές, τις οποίες
ο λαός δέχεται καθηλωμένος.
Πολλές από τις αιτίες του φαινομένου διαγράφονται στις ιστορίες του
βιβλίου και ο αναγνώστης μπορεί ίσως να προχωρήσει και πέρα από
αυτές.
Οι χαρακτήρες περιγράφονται ανάγλυφοι και ολοζώντανοι με σαφήνεια και ενάργεια. Η κτητική παρουσίαση της συμπεριφοράς τους
από τον συγγραφέα είναι
πολύπλευρη και αποκαλύπτει τις υποκρισίες, τις αντιφάσεις ή και τις εξάρσεις των
ηρώων και αντιηρώων των
διηγημάτων.
Τα διηγήματα αποτελούν
ψυχογραφική ανάλυση της
Ρωμαίικης ψυχής (που συμπεριφέρεται εν πολλοίς αλλοπρόσαλλα) ως υπόδειξη
το τι πρέπει να αποφεύγεται.
Σε όλα τα διηγήματα
υπάρχει πρωτότυπη πλοκή
με το συνεπές απροσδόκητο
τέλος.
Τα περισσότερα διηγήματα εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή στη Θράκη ή στη Θεσσαλονίκη εκτός από το τελευταίο
που η υπόθεσή του αφορά την περίοδο Απριλίου 1944 στην Πελοπόννησο και το προτελευταίο που εξελίσσεται τον 3ο μ.Χ. αιώνα στη Μεσοποταμία.
Ευχόμαστε καλό ταξίδι σ’ αυτό το νέο βιβλίο του παλαιού συμμαθητή
και φίλου Φοίβου Μάλαμα.
Π. Χ.

Ο Κωνσταντίνος Δημ. Γλύστρας γεννήθηκε στο Σουφλί Έβρου. Σπούδασε Μηχανολόγος-Μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Βιέννης και μετεκπαιδεύτηκε στη Δ. Γερμανία. Είναι και πτυχιούχος Ανατινακτής.
Γνωρίζει τη γερμανική, την ιταλική και την αγγλική γλώσσα. Εκτός
από τα πολλά ταξιδιωτικά του βιβλία, έχει συγγράψει και αρκετά συγγράμματα επιστημονικού - τεχνολογικού περιεχομένου στην ελληνική
και στη γερμανική γλώσσα.
Τι το πιο εντυπωσιακό. Τι το πιο ασυνήθιστο και μαγευτικό, ένας
ερευνητής, ένας ταξιδευτής από το Σουφλί Έβρου, ο Κων/νος Γλύστρας,
να παρουσιάσει ένα βιβλίο γύρω από τα δύο κράτη της Άπω Ανατολής,
το Νεπάλ και το Θιβέτ, με πλούσιο πολιτισμό και εκρηκτικές θρησκευτικές δοξασίες! Ο συγγραφέας θεωρεί το ταξίδι ως φιλοσοφία και τρόπο
ζωής, ως μέσον είσπραξης εμπειρίας, απύθμενων γνώσεων και το κυριότερο ως επένδυση ψυχής και μία περιπέτεια μύησης στις ομορφιές
της φύσης και του κόσμου, υπό το πρίσμα της
πανδαισίας όλων των αισθήσεων. Γι’ αυτόν τον
λόγο επιμένει και γράφει
ότι το ανά χείρας βιβλίο
φιλοδοξεί να είναι κάτι...
λιγότερο αλλά (συνάμα)
και κάτι περισσότερο από
ένα απρόσωπο και στεγνό τουριστικό οδηγό. Είναι ένα ολοζώντανο, συναρπαστικό, αναβλύζον
και (προπάντων) “αφκιασίδωτο’’ καλειδοσκοπικό
ντοκιμαντέρ (κατάμεστο
από συγκλονιστικές έγχρωμες φωτογραφίες·
περίπου δύο χιλιάδες φωτογραφίες και εικονίδια) για τις θεϊκές χώρες
του Νεπάλ και του Θιβέτ, “από πρώτο χέρι’’ γραμμένο με την κριτική
ματιά ενός έμπειρου ταξιδευτή των έξι ηπείρων, με 56 συναπτά έτη
θητείας στο ταξίδι. Εδώ βλέπετε ζωντανά ό,τι άλλοι απλώς περιγράφουν,
και ο K. Γλύστρας συνεχίζει:
Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου ο αναγνώστης ταξιδεύει πολλούς αιώνες πίσω στο χρόνο, έξω από τα συνηθισμένα, ερχόμενος σε
επαφή με τη μακρινή αρχαιότητα, με απίστευτα μέρη, με πρωτόγνωρες
κουλτούρες, θαυμαστά μνημεία, ανεπανάληπτη φύση και άγρια ζωή, σε
έναν “κόσμο της φαντασίας’’, ενός οδοιπορικού σε δύο συναρπαστικούς
προορισμούς (που κατά κάποιον τρόπο θα αλλάξουν τη ζωή του).
– Πλημμυρίζει με εικόνες (που καταγράφουν το παρελθόν και το
παρόν και που προσδιορίζουν το μέλλον) σιγάζοντας το πάθος του για
ιστορία.
– Μαγεύεται από τη γνωριμία του με μέρη ξωτικά, αξιοθέατα εξίσου
συναρπαστικά με τις τοποθεσίες.

Αθήνα 2013
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– Θαυμάζει μια εκπληκτική και ποικιλόμορφη αρχιτεκτονική ναών
και μοναστηριών, εκπλήσσεται από θεόπνευστες θρησκευτικές λειτουργίες
και τελετουργίες, ζει με μοναχούς σε ονειρεμένα μοναστήρια, πορεύεται
στην κόρα για προσκύνημα μαζί με τους κατατρεγμένους Θιβετιανούς,
έρχεται σε επαφή με μουμιοποιημένους μοναχούς περασμένων αιώνων,
απολαμβάνει το μεθυστικό θυμίαμα του καιόμενου κυπαρισσιού και του
λιβανιού στους ναούς και στους ιερούς τόπους.
– Βιώνει ανεπανάληπτα πολύχρωμα φεστιβάλ και φολκλορικά θεάματα...
– Εμπλέκεται σε παζάρια με εξωκοσμικά ενθύμια, πίνει το τσάι του
από βούτυρο γιακ σε σκηνή σκληροτράχηλων νομάδων...
– Μαθαίνει πολλά από εκείνα που οι ντόπιοι κρατούν μόνο για τον
εαυτό τους, περνάει από αξιοθέατα που δεν περιλαμβάνονται σε ταξιδιωτικούς οδηγούς...
– Απολαμβάνει τα θαύματα της φύσης, περιδιαβαίνοντας τα μοναδικά
Ιμαλάια, βρίσκοντας μοναδικά χωριουδάκια ξεχασμένα στην καρδιά των
βουνών, αντικρύζοντας το μεγαλοπρεπές Έβερεστ...
Κλείνοντας το βιβλίο του, 544 σελίδων, ο πολύ δυνατός συγγραφέας
καταλήγει: «Εσείς αγαπητοί μου να ζείτε -σε πείσμα των καιρών- την
κάθε μέρα όπως την αξίζετε! Κάντε την κάθε μέρα γιορτή, με 365 χαμόγελα το χρόνο! Καλά σας ταξίδια!»
K. Π.

Το σημείο στίξης μου
Δηλώνω:
Επιφυλακτικός
μπροστά στην τελεία.
Καχύποπτος
στην εμφάνιση του κόμματος.
Ανήσυχος
στη θέα του θαυμαστικού.
Ξένος
μέσα στις παρενθέσεις.
Απροετοίμαστος
στα υπονοούμενα των αποσιωπητικών.
Ανασφαλής στον ερχομό της παύλας.
Ερωτευμένος
με το ερωτηματικό.
Το σημείο στίξης μου.

Η συλλογή περιλαμβάνει 52, μικρά σε έκταση, ποιήματα και χωρίζεται σε 2 μεγάλες ενότητες. Η πρώτη έχει τίτλο «Ένδον», η δεύτερη
«Εις την οδόν». Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τους τίτλους των
δύο ενοτήτων θα μπορούσαμε, με ειλικρινή σεβασμό προς την πρόθεση
του ποιητή, να ερμηνεύσουμε ότι στην πρώτη ο Β.Κ. “ξεκινά’’ από τη
Bαγγέλης Θ. Κακατσάκης
“δική’’ του ύπαρξη και στη δεύτερη συναντά κάποιους στον δρόμο του
και συνυπάρχει με αυτούς μέσω της ποίησης. Πιθανόν να “παίζει’’ και
Όταν γίνεις ποίημα
με τα γράμματα «δ» και «ο» και τις παρηχήσεις τους.
Ποίηση
Ο ποιητής, στα ποιήματα της πρώτης ενότητας είναι παρών και σε
Έκδοση Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης - Πυξίδα της Πόλης, 2013
πρώτο πρόσωπο απευθύνεται στον άλλο. Αυτός ο άλλος όμως γίνεται
πια «ένδον». Ο άλλος, ο έρωτας (η γυναίκα), ο πατέρας, η μάνα, τα
Ο Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης γεννήθηκε στο Νίππος Χανίων. Είναι
αδέλφια, ο μαθητής, ο γείτονας πρωταγωνιστούν και αυτοί, έτσι ώστε
απόφοιτος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, σπούδασε στην
δεν ξεχωρίζεις ποιος είναι ο ποιητής και ποιος ο «άλλος».
Πάντειο Σχολή και μετεκπαιδεύτηκε στις Επιστήμες της Αγωγής. ΕργάΣτη δεύτερη ενότητα, ο άλλος είναι και δεν είναι έξω από το ένδον
στηκε για 36 χρόνια ως δάσκαλος.
του
ποιητή. Είναι πρόσωπα και πράγματα, είναι ιστορικές στιγμές που
Είναι συνεργάτης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, της εφημεσυγκλόνισαν
την ιδιαίτερη πατρίδα του ή και τον κόσμο ολόκληρο, καρίδας «Χανιώτικα νέα». Είναι παντρεμένος με τη συμπατριώτισσά μας,
ταγράφηκαν
στην
ψυχή του ποιητή και ...έγιναν ποίημα.
συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Ευδοκία Σκορδαλά.
Η λιτότητα, η υπαινικτικότητα, η διστακτικότητα, η εξομολόγηση, η
Εκτός των άλλων δημοσιευμάτων του (ποιήματα, διηγήματα, επιαρμονική συνεργασία συναισθήματος και ιδέας χαρακτηρίζουν την ποίφυλλίδες, χρονογραφήματα, άρθρα, μελέτες κ.λπ.) έχουν κυκλοφορήσει
ηση του Β.Κ. Ο ερωτισμός του είναι κάτι περισσότερο από τον συνήθη
δύο ποιητικές του συλλογές: «Τα άλογα του χρόνου» και «ΚΑΖΟΒΑΡ».
ερωτισμό, που ταλανίζει κάθε ποιητή. Παρεμβαίνει η θρησκευτικότητα,
Μερικά ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα Γαλλικά και άλλα μελοσπάζει το κέλυφος και αναδεικνύει τη μεταφυσική “οντότητα’’ της παποιήθηκαν από τον Σταμάτη Κραουνάκη.
νανθρώπινης αυτής αγωνίας.
Ο ποιητικός λόγος για έναν Κρητικό είναι τρόπος έκφρασης κατά
Ο Κρητικός ποιητής Β.Κ. οπωσδήποτε ξέρει να χρησιμοποιεί τον
την καθημερινή απλή ζωή του. Είναι ο χώρος, είναι το τοπίο του μυδεκαπεντασύλλαβο
του Ερωτόκριτου και του παραδοσιακού δίστιχου
στηριακού αυτού μακρόστενου νησιού που χωρίζει την ανατολική Μετης μαντινάδας. Στη συλλογή όμως αυτή ο στίχος ρέει ελεύθερος και
σόγειο στα δύο και παράλληλα αποτελεί σκαλοπάτι δύο ηπείρων, είναι
ανισοσύλλαβος, χωρίς συγκεκριμένο αριθμό στίχων στις στροφές (αν
τα λιγότερα χρόνια καταπίεσης από τον Οθωμανικό ζυγό, σε σύγκριση
υπάρχουν) και μια υποψία τεχνικής του σονέτου. Με 2-3 λέξεις φορτιμε τον άλλο Έλληνα, είναι η παράδοση, είναι η ιστορία, είναι...;
σμένες από τα βιώματά του, μία εικόνα, που συγκλονίζει με την περιεΣε μερικούς όμως Κρητικούς η καθημερινή ανάγκη να εκφρασθεί
κτικότητα και το βάθος της, κλείνει το ποίημα, που κατά κανόνα φιλοποιητικά γίνεται υψηλή ποίηση και ακουμπά στις βαθύτερες ανησυχίες
ξενείται σε μία σελίδα της συλλογής. Κάτι υπαινίσσεται και το κενό της
και ερωτηματικά του «άλλου» είτε αυτός είναι Κρητικός είτε όχι.
σελίδας που παραχωρείται στον αναγνώστη.
Όσο πιο περιεκτική και φορτισμένη είναι μια λέξη - μια εικόνα,
Οι λέξεις όμορφες και στην ακουστική τους,
τόσο πιο δουλεμένη είναι και κατά συνέπεια τόσο πιο πολλούς αποδέκτες
συμβάλλουν
στη διαμόρφωση της εικόνας και
έχει. Και ο φίλος Β.Κ. έχει βασανιστικά παιδέψει τη λέξη, την ειποίημα
ις
ε
με
τον
ήχο
τους.
Συχνά πάλι ο ποιητής “παίζει’’
ίν
γ
ν
κόνα, το ρήμα, για να αγγίξει τις χορδές του άλλου, ώστε να
Ότα
με
τα
γράμματα
και
τις παρηχήσεις τους ή με τη
,
α
μ
ίη
γευθεί ο τελευταίος την «υψηλή ποίηση και να καθαρθεί». Εξ άλο
ν γίνεις π τικό
τα
Ό
θέση
των
λέξεων
μέσα στον στίχο. Ίσως γι’
λου αυτό είναι και το ζητούμενο της υψηλής τέχνης. Η κάθαρση.
μα
ρό ερωτη ησυχίας,
ικ
μ
αυτό
η
ποίηση
δύσκολα
μεταφράζεται σε άλλη
Yπαινικτικός ο τίτλος της συλλογής «Όταν γίνεις ποίημα». Κααν
ς τωρινής ’χω συντροφιά γλώσσα.
τη
τάφερε να γίνουν ποίημα αυτά που ξεχείλιζαν την ψυχή του ποιητή,
πάψω να
.
Ειλικρινή συγχαρητήρια στον δάσκαλο
αλλά με πολλή σεμνότητα εκείνος δεν τολμά να θεωρήσει το έργο θα αποψινή αγρύπνια
ν
τη
και
ποιητή Βαγγέλη.
του τελειωμένο.
Α. Μ.

33

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
Στα ενδότερα του Νομού μας

ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΠΕΠΟΝΙ» ΤΟΥ ΠΕΠΛΟΥ (Alti-bas)
Ευλογημένος καρπός. Φρούτο και τροφή μαζί, για τη φτωχολογιά.

Το παρακάτω κείμενο έρχεται ως συνέχεια της ενδιαφέρουσας εργασίας του Ανέστη Νικολαΐδη
που δημοσιεύθηκε στο 43ο τεύχος, σελ. 34.

Γράφει ο Ανέστης Νικολαΐδης

Τ

α αποτελέσματα, από τα αντιπλημμυρικά έργα
φάνηκαν αμέσως. Η απελευθέρωση τεράστιας
ανεκμετάλλευτης άλλοτε παρθένας έκτασης, με την
αναδιανομή, συνέβαλε ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν νέες γόνιμες εκτάσεις, για νέες δυναμικές καλλιέργειες. Το σημαντικότερο, τους έφυγε ο εφιάλτης
της «πλημμύρας», που ήταν ο μεγάλος βραχνάς των
κατοίκων. Πίκρα και απογοήτευση μας κατείχε, όταν
βλέπαμε κατακαλόκαιρα να καταστρέφεται η παραγωγή και να πηγαίνει στράφι ο μόχθος μας. Δεν
υπάρχει χειρότερο πράμα. Το λέω με πόνο ψυχής,
γιατί βίωσα παρόμοιες καταστάσεις. Κοσμογονία,
σε όλο το μήκος της κοιλάδας του Έβρου, που αποδόθηκαν νέες εκτάσεις στους καλλιεργητές και είδαν
άσπρες μέρες. Ευλογημένη μάνα γη, ευλογημένο χώμα,
ό,τι «έμπηζες» στο χώμα κάρπιζε.
Ανάμεσα στις δυναμικές καλλιέργειες σπουδαία θέση
πήρε το «χρυσό πεπόνι» Alti-bas, κατά τη γλώσσα των
χωριανών μου. Και πριν δεν μας ήταν άγνωστη η ποικιλία, αλλά λόγω των πλημμυρών, δεν αποτραβιόνταν
έγκαιρα τα νερά για σπορά και έμενε η παραγωγή
όψιμη, οπότε την προλαβαίνανε άλλες παραγωγές,
από τα νησιά, τη νότια Ελλάδα και η δική μας έμενε
πίσω. Και σε άλλα μέρη καλλιεργείται η ποικιλία, αλλά
δεν έχει την απόδοση, την ποιότητα της περιοχής του
«Πετάλου του Πέπλου». Είναι, βλέπετε, το συστατικό
του εδάφους, το αφράτο αμμουδερό πλούσιο σε ιχνο-

στοιχεία χώμα, που κάνει χυμώδη αρωματικό εύγευστο καρπό, περιεκτικό, ολιγόσπορο· ως και η φλούδα
του ακόμη αγουρωπή, έχει γεύση αγγουριού. Εκτός
από φρούτο, συνοδεία με τυρί ή με «κατίκι»*, υποκαθιστά κανονικό γεύμα. Έγινε φρούτο και φαγητό μαζί,
κυρίως για τη φτωχολογιά, εξαιτίας της προσιτής τιμής του. Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι βαστάει
στο χρόνο και αντέχει στη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις. Στο χωριό μου, στα προηγούμενα χρόνια,
υπήρχε Κέντρο διαλογής. Τέσσερα ευμεγέθη πεπόνια
στο τελάρο ταξίδευαν στο εξωτερικό και με βαγόνια
πλούτιζαν τις Ελληνικές αγορές, κυρίως των μεγάλων
αστικών κέντρων. Παράλληλα με άλλες καλλιέργειες,
έσπερναν απαραίτητα ένα κομμάτι μποστάνι, που
ήταν ο «χρυσός κουμπαράς» του σπιτιού,
συμπληρωματικό, γερό εισόδημα, που «βούλωνε» πολλές τρύπες.
Πριν χρόνια, το θρακιώτικο πεπόνι ελάχιστα «περπατούσε» στην αγορά της Αττικής,
επειδή ήταν όψιμη η παραγωγή, εξαιτίας των
πλημμυρών, και προλάβαιναν οι πρώιμες παραγωγές των νησιών και της Νότιας Ελλάδας.
Σήμερα, οι βελτιωμένες νέες καλλιέργειες, η
άριστη ποιότητα, η προσιτή τιμή του, το
«Θρακιώτικο πεπόνι» κατέχει περίοπτη θέση
στην εσωτερική-εξωτερική αγορά.
* Τουλομοτύρι.
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ΑΓΝΩΣΤΟΙ

ΗΡΩΕΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ
Ένας Θρακιώτης μαχητής χάνει το πόδι του και τη σημαία.
Η αιματοβαμμένη σημαία έφτασε στη Ρωσία πριν καταλήξει στην Αθήνα.

Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Δ

ιάβασα για την άκρως ενδιαφέρουσα εκδρομή του συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών της
Αθήνας στα οχυρά Ρούπελ. Πραγματικά ήταν ένα προσκύνημα. Εκπλήρωση ενός χρέους προς τους
ήρωες εκείνους. Φαντάζομαι όμως
ότι στην ξενάγηση δεν σας ελέχθη
η συγκινητική σύνδεση της αντίστασης των οχυρών της πατρίδας
μας, της Θράκης, που ένα τέκνο
της, ένας άγνωστος ήρωας, έδωσε
το ένα πόδι του, μαχόμενος να σώσει τη σημαία, που τελικά την άρπαξε ένας Γερμανός!!!
Αυτή την ηρωική ιστορία πατριωτισμού, για να μαθαίνουν οι νεώτεροι, θα αφηγηθούμε σήμερα.
Η αντίσταση του οχυρού Ρούπελ το 1941 στη ναζιστική
επιδρομή έγινε θρύλος παγκόσμια γνωστός.
Αντίθετα στη σκιά της ιστορίας έμεινε η περιπέτεια της
σημαίας του οχυρού, που πέρασε στα χέρια των εισβολέων.
Αυτή την περιπέτεια, που συνοψίζει κατά τρόπο δραματικό
το ψυχικό μεγαλείο των μαχητών του Ρούπελ, θα γνωρίσουμε σήμερα.
Οδηγός μας, το βιβλίο «Ρούπελ, αναμνήσεις των πρωταγωνιστών» του Σερραίου κ. Ηλία Κοτρίδη. Στο βιβλίο αυτό,
με τα πολύτιμα στοιχεία και τις αναμνήσεις σε πρώτο πρόσωπο πολλών μαχητών, περιγράφεται και η ιστορία της αιματοβαμμένης σημαίας του Ρούπελ.
Οι μάχες άρχισαν στις 6 Απριλίου
1941 και τερματίσθηκαν στις 9 Απριλίου, ενώ στις 10 Απριλίου έγινε η αποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών
τμημάτων, μετά τη συνθηκολόγηση.
Ανάμεσα στους μαχητές ήταν και ο Θρακιώτης στρατιώτης Ιωάννης Χατζηλαζάρου ή Χατζηλαζαρίδης, η αφήγηση του
οποίου περιέχεται στο βιβλίο του κ. Κοτρίδη.
«Για την ανδρεία μας και την παλληκαριά μας μίλησαν πολλοί, είπε στον
συγγραφέα ο Χατζηλαζάρου. Θέλω
όμως να γράψεις αυτό που μου συνέβη
με τη σημαία μας και με πόνεσε πολύ.
Μόνον αυτό».
Και συνέχισε την τραγική αφήγησή
του, που περιλαμβάνει το ηρωικό και
το δραματικό στοιχείο:

«Η σημαία μας στο Ρούπελ κυμάτιζε στον
ιστό της μέχρι και την 9η Απριλίου. Ήταν
στο πλάι του παρατηρητηρίου του διοικητή. Από τους βομβαρδισμούς τη
μέρα εκείνη κόπηκε το σκοινί που
την κρατούσε και έπεσε κάτω. Είδα
σε κάποια στιγμή τον ιστό άδειο και
έτρεξα αμέσως έξω χωρίς να ενημερώσω κανέναν. Ο βομβαρδισμός
συνεχιζόταν. Την είδα στο χώμα, στο
πλάι του παρατηρητηρίου και έτρεξα
να τη μαζέψω. Είχε μισοκαταστραφεί
από τη γερμανική μανία. Τραυματίστηκα από μια κοντινή έκρηξη και
αχρηστεύθηκε το πόδι μου. Σύρθηκα
μέχρι τη σημαία και την αγκάλιασα.
Είχαν όμως πλησιάσει κοντά δυο Γερμανοί, που δεν τους είχαμε δει. Ήρθαν κοντά μου και προσπάθησαν να τραβήξουν
τη σημαία μέσα από τα χέρια μου. Δεν χρησιμοποίησαν τα
όπλα τους, δεν ξέρω γιατί. Αντιστάθηκα, αλλά δεν μπορούσα
να κάνω τίποτα, αφού χτυπήθηκα στο πόδι. Την πήραν και ο
ένας την έβαλε στην τσέπη του. «Σκυλιά» ούρλιαξα, αλλά
την είχαν πάρει. Έκοψαν τα κουμπιά από τα ρούχα μου και
τα πήραν, όπως και το εθνόσημο από το πέτο, όπου το είχα
ράψει και κρύφτηκαν. Μετά από λίγη ώρα σταμάτησαν οι
βομβαρδισμοί και ο πόλεμος στο οχυρό. Λυπήθηκα πάρα
πολύ που δεν μπόρεσα να την κρατήσω ούτε με το αίμα μου,
με το οποίο βάφτηκε λίγο».
Συνεχίζοντας ο κ. Κοτρίδης γράφει στο ενδιαφέρον βιβλίο
του ότι το πόδι του στρατιώτη αχρηστεύθηκε και το κόψανε αργότερα από
τον φόβο γάγγραινας. Έζησε την υπόλοιπη ζωή του ανάπηρος και με τον
καημό, ότι δεν μπόρεσε να κάνει το καθήκον του όπως έπρεπε.
Η καταγωγή του ήταν από τη Θράκη
και σύμφωνα με την επιθυμία του δεν
ήθελε να κοινοποιηθεί ο τόπος κατοικίας του, κάτι που σεβάσθηκε ο συγγραφέας.
Η ιστορία όμως της αιματοβαμμένης
σημαίας του Ρούπελ είχε ενδιαφέρουσα
συνέχεια. Η εφημερίδα «Καθημερινή»,
την Κυριακή 25 Μαρτίου 2001 (σελ 27)
είχε γράψει ότι ο γερμανός στρατιώτης
Φριτς Κοπ είχε βρει την ελληνική σημαία στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας,
κοντά στο Κλειδί. Την περιμάζεψε, την
έκρυψε στα πράγματά του και την πήρε
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μαζί του στο μέτωπο της Ρωσίας, όπου τραυματίσθηκε. Στο
νοσοκομείο την κράτησε κάτω από το μαξιλάρι του και δεν
την αποχωρίσθηκε μέχρι την επιστροφή του στη Γερμανία.
Μετά τον πόλεμο την επέστρεψε στην Ελλάδα «εις τον
νόμιμον ιδιοκτήτην της... Δείγμα της βουβής αγάπης μου
προς την Ελλάδα» όπως είχε γράψει στην επιστολή, που
συνόδευε τη σημαία. Η σημαία εστάλη το 1955 στη Βασίλισσα Φρειδερίκη και στη συνέχεια κατατέθηκε στο Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο, όπου βρίσκεται σήμερα. Οι διαστάσεις
της είναι 1,61x1,18 μ. Η σημαία περιλαμβάνεται στη σπουδαία ιστορική έκδοση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με
τίτλο «Σημαίες Ελευθερίας».
Ο κ. Ηλίας Κοτρίδης είναι απόστρατος αξιωματικός με το
βαθμό του αντισυνταγματάρχη από το 2009. Υπηρέτησε εκεί
κατά το διάστημα 1993-97 και διοίκησε το οχυρό Ρούπελ
επί δύο χρόνια σε καιρό ειρήνης. Αυτό το γεγονός του έδωσε
την ευκαιρία να συλλέξει πολλά στοιχεία και να συναντήσει

πολλούς βετεράνους μαχητές, οι οποίοι του αφηγήθηκαν
πολλά άγνωστα περιστατικά, ώστε να εκδώσει το ογκώδες
βιβλίο του για το θρυλικό οχυρό. Το ίδιο διάστημα κατάφερε
να εντοπίσει τη θέση της πυροβολαρχίας «Κρακώρ», να εντοπίσει ένα από τα πυροβόλα της καθώς και διασκορπισμένα
οστά 4-5 μαχητών της πυροβολαρχίας σε βάθος 3,5 μέτρων,
μετά από έρευνες και εκσκαφές με άδεια της Χ Μεραρχίας.
Εμείς οι επιγενόμενοι, ας αφιερώσουμε λίγα δευτερόλεπτα από τη σκέψη μας για να τιμήσουμε τον Θρακιώτη φαντάρο, που προσπάθησε με αυτοθυσία να κάνει το καθήκον
του χάνοντας το πόδι του… Η Θράκη είχε πάντα φιλότιμους
ανθρώπους και ανιδιοτελείς πατριώτες.
ΠΗΓΕΣ: Εκτός του βιβλίου «Ρούπελ» του Ηλία Κοτρίδη χρησιμοποιήθηκε ως πηγή και το βιβλίο του Ιω. Μαζαράκη-Αινιάνος
«Σημαίες ελευθερίας», εκδ. Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Αγγελίδης
Αναστασιάδης
Ανδρέου-Κρανιώτου
Ανεστοπούλου
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αρίκας
Ατσάλου-Τσομπανίδου
Βαλασόπουος
Βερβερίδης

Άγγελος
Μίμης
Αιμιλία
Διονυσία
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
»

€30,00 €
€50,00 €
€50,00 €
€20,00 €
€50,00 €
€50,00 €
€100,00 €
€100,00 €
€50,00 €
€20,00 €

Κυριάκος
Στέλλα
Ουμβέρτος
Νίκος,Θανάσης,
Μόσχος,Χάρης €100,00 €
Βουτσινά-Τσαλαγράδα
Άννα
€30,00 €
Γεροντοπούλου
Ασπασία
€50,00 €
ΓιαννούτσοςΙωάννης&Μαίρη €150,00 €
Γιαννούτσου
Ευγενία
€50,00 €
Γούδα
Ελένη
€50,00 €
Γούδα
Αφρούλα
€50,00 €
Δαλαβέρα
Μαρίνα
€20,00 €
Δημητριάδου
Αμαλία
€100,00 €
Δούπα-Μπατζώνια
Μαρία
€50,00 €
Ζαρκάδη
Ραλλού
€50,00 €
Θωμαΐδου
Θάλεια
€50,00 €
Καλτσαράς
Αδαμάντιος
€20,00 €
Καραβόλτσος
Ιωάννης
€50,00 €
Καραμανή
Μαρία
€60,00 €
Κεραμάρη-Λασκαρίδου
Μαρία
€15,00 €
Κοτσώνη
Δώρα
€25,00 €
Κουγιουμτζής
Μενέλαος
€50,00 €
Κουραντζής
Κώστας
€50,00 €
Κουρουτζίδης
Αθανάσιος
€20,00 €
Κουρτίδης
Απόστολος
€50,00 €
Κουταλάκης
Απόστολος
€30,00 €
Λιανίδης
Ιωάννης
€20,00 €
Λιμπόπουλος
Τάσος
€100,00 €
Λιμπόπουλος;
Θέμης
€100,00 €
Λουκματζής
Δημήτριος
€35,00 €
Μάλαμας
Φοίβος
€50,00 €

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Μάλλιου-Τσελεμπή
Άννα
€50,00 €
Μανίκα
Δήμητρα
€20,00 €
Μαρκάκη
Μαρία
€50,00 €
Μασκαλέρης
Αθανάσιος
€50,00 €
Μασκαλέρης
Χρήστος
€50,00 €
Μόσιαλου
Άννα
€35,00 €
Μπιλιμπίνης
Ξάνθιππος
€50,00 €
Μπιλιμπίνης
Μιχαήλ
€20,00 €
Μπλέκος
Σεραφείμ
€50,00 €
Μπόγλου
Δημήτριος
€50,00 €
Μποτσιβάλη
Μαρία
€200,00 €
Νικολαΐδου
Έφη
€20,00 €
ΝτομπρούδηςΕυάγγελος&Ελένη €50,00 €
Πάντσου
Λυδία
€20,00 €
Παπαδανιήλ-Τσογκαράκη
Χρυσούλα
€30,00 €
Παπαδόπουλος
Απόστολος
€30,00 €
Παπαδόπουλος
Απόστολος
€25,00 €
Παχουμιάδου
Λίτσα
€20,00 €
Πεταλάς
Ιωάννης
€50,00 €
Πετρίδου
Λέλα
€50,00 €
Ράπτη-Γουμενίδου
Όλγα
€100,00 €
Ρούντη-Λιανίδου
Ελένη
€20,00 €
Ρούτση
Χριστίνα
€50,00 €
Ρωμαντζά
Γκρέτα
€15,00 €
Σκάβδης
Γεώργιος
€20,00 €
Σκαρβέλης
Νικόλαος
€50,00 €
Σπιτάλας
Νικόλαος
€30,00 €
Στάμου-Κουφού
Αρχοντία
€20,00 €
Συβρικόζη-Δεμερτζή
Μενεξία
€20,00 €
Τελλίδης
Μιχαήλ
€50,00 €
Τζούρης
Παναγιώτης
€15,00 €
Τσαϊρίδου
Ειρήνη
€20,00 €
Τσακίρη-Καραμιχάλη
Καίτη
€30,00 €
Τσινάρης
Σταμάτιος
€50,00 €
Τσορμπατζίδου-Χουσμέρα Ευγενία
€50,00 €
Φαράτσης
Ιωάννης
€100,00 €
Χατζησταυρακούδη
Βέττα
€50,00 €
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Το ποδήλατο στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
«Είναι παμπάλαιο αλλά και μοντέρνο συγκοινωνιακό μέσο, ευκίνητο, οικονομικό, διασκεδαστικό,
αντιρρυπαντικό, υγιεινό, απελευθερωτικό, in, φυσικό και τελικά βολικό. Είναι το όχημα που λέγεται
ποδήλατο. Οι ενεργειακές κρίσεις δεν το απειλούν γιατί το καύσιμό του προέρχεται από πολλές πηγές:
ψωμί, λάχανα, γιαούρτι, κρασί, όλα γίνονται κατάλληλη ενέργεια για την κίνησή του. Δεν πληρώνει
φόρους, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, πάρκινγκ και δεν χρειάζεται πινακίδες όπως το αυτοκίνητο ή η
μοτοσυκλέτα. Η αυτάρκειά του είναι ανάλογη της τροφής που έχει ο ποδηλάτης στο σακίδιο του. Έτσι
δεν χρειάζεται πρατήριο καυσίμων για ανεφοδιασμό.... Επί πλέον είναι απολύτως αθόρυβο και έτσι
δεν προκαλεί ηχορύπανση όπως ο εξάδελφός του το μοτοποδήλατο, όταν κυρίως βρεθεί με κομμένη
εξάτμιση...». Έτσι άρχιζε το αφιέρωμα της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου στο τεύχος των «Εβρο Οικο
Λογικών» του Μαΐου 1994 με τίτλο «Ποδήλατο: Μια καλή λύση».

Α

πό το 1991 ήδη η Οικολογική Εταιρεία Έβρου είχε αρχίσει
μια δυναμική καμπάνια για την επαναφορά του ποδηλάτου
στην κυκλοφορία της πόλης, καθιερώνοντας μάλιστα μέσα
στον εορτασμό των Ελευθερίων της πόλης (κάθε Μάιο) την
εκδήλωση «Ο γύρος της πόλης με το ποδήλατο». Ήταν
μια εκδήλωση που ξυπνούσε μνήμες στους παλαιότερους,
αφού, από πάρα πολλά χρόνια πριν, το ποδήλατο είχε δεσπόζουσα θέση στην κυκλοφορία της πόλης και μάλιστα υπήρξε
εποχή (δεκαετία 1950 -1960, πριν δηλαδή εισβάλει δυναμικά
το αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης), που δεν υπήρχε

Από τη δεκαετία του ‘20 τα παιδιά στην Αλεξανδρούπολη,
νήπια ακόμη, μάθαιναν να ζουν με το ποδήλατο. Ο μικρός
Θανάσης Αποστολίδης καβάλα στο ποδήλατό του. Οι αδελφές του Κική και Δανάη όρθιες δίπλα του.

σπίτι και αυλή να μη φιλοξενεί τουλάχιστον ένα ποδήλατο.
Ήταν τότε που οι βόλτες μας, τα ψώνια μας, οι εκδρομές μας
την Πρωτομαγιά ή την Καθαρή Δευτέρα, γινόταν από τους
νέους και τις νέες αποκλειστικά με ποδήλατα και όλοι ήθελαν
να έχουν μια φωτογραφία στο ποδήλατό τους επάνω!
Για να γράψω αυτό το άρθρο έψαξα σε πολλά αρχεία και
γραπτά πολλών συμπολιτών μου (ιστοσελίδες Πέτρου Αλεπάκου,
«Γραφική Παλιά Αλεξανδρούπολη», αρχείο Ιστορικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης, τα βιβλία «Οδός Αίνου Αλεξανδρούπολη,
αξέχαστα χρόνια» του Γιώργου Ψύλλα (εκδόσεις Διδότου
2004), «Προκτήτωρ Πόλις – Ταξίδι μνήμης στην πρώιμη Αλεξανδρούπολη» (έκδοση Συλλόγου Προσωπικού & Φίλων
Καρδ/κής Κλινικής Δ.Π.Θ. ΓΑΛΗΝΟΣ – 1986) του Θόδωρου
Ορδουμποζάνη, «Το φεγγάρι ήτανε μισό» (εκδόσεις Δίαυλος
1998) του Γιώργου Σταυρίδη, το αρχείο της μηνιαίας εφημερίδας
«Εβρο-Οικο-Λογικά» (1990 -2005) της Οικολογικής Εταιρίας
Έβρου, την προσωπική μου φωτογραφική συλλογή αλλά και
συλλογές άλλων συμπολιτών μας κ.λπ.). Κείμενα και φωτογραφίες συνθέτουν ουσιαστικά την ιστορία του ποδηλάτου
στην πόλη μας. Με όλα αυτά που συγκέντρωσα θέλω να
θυμίσω στους νεότερους, που σήμερα έχουν τη δυνατότητα
να χρησιμοποιούν ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων
και να απολαμβάνουν την ελευθερία πάνω στο ποδήλατο,
πώς ξεκίνησε η ιστορία του ποδηλάτου στην πόλη μας.
Αλεξανδρούπολη 1927:
«Ανυπόφορα τα ποδήλατα»!
Σήμερα το ποδήλατο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της
καθημερινής μας ζωής, ενώ οι ποδηλατιστές συνέπηξαν και
κίνημα, το οποίο πλέον εκπροσωπείται και με δύο δημοτικούς
συμβούλους στον πρώτο Δήμο της χώρας, τον Δήμο Αθηναίων.
Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο να φανταστεί κανείς στην
Ελλάδα πριν από ογδόντα χρόνια, όταν το ποδήλατο χρησιμοποιείτο ως φθηνό μέσον μεταφοράς. Υπήρξαν δε περιπτώσεις
οργανωμένων αντιδράσεων για την παρουσία των ποδηλάτων
στους δρόμους. Η πόλη μας, παρ’ όλα τα προβλήματα που
αντιμετώπιζε, είχε ωραίο ρυμοτομικό σχέδιο και φαρδείς επίπεδους δρόμους και ήταν ιδανική για τα ποδήλατα, τα οποία
ήταν της μόδας εκείνη την εποχή, ελλείψει και άλλων μετα-
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1938. O Kλεάνθης Ν. Κλεανθίδης με το καινούργιο του
ποδήλατο, δώρο από τον πλούσιο θείο της Θεσσαλονίκης.
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Αλεξανδρούπολις -Θεσσαλονίκη. Ως γνωστόν, αφίχθησαν το
παρελθόν Σάββατον δια ποδηλάτου οι ποδηλατισταί Γεώργιος
Νικολάου και Αθ. Ζωίδης του Γ.Σ. Ερμής Αλεξανδρουπόλεως
εις Θεσσαλονίκην. Ούτοι αναχωρήσαντες εξ Αλεξανδρουπόλεως
διήνυσαν απόστασιν εκ 560 χιλιομέτρων εις τρείς ημέρας, κατανικήσαντες με θαυμαστήν αντοχήν και καρτερίαν κυριολεκτικώς ηρωικήν, άπειρα εμπόδια εκ της ακαταστασίας των
δρόμων και της παντελούς σχεδόν ελλείψεως τοιούτων εις
ωρισμένα σημεία της διαδρομής των… Καθ όλην την διαδρομήν
των εγένοντο αντικείμενον θερμοτάτων εκδηλώσεων των
Αθλητών και φιλάθλων των διαφόρων πόλεων εκ των οποίων
διήρχοντο και εξήρετο η θαρραλέα προσπάθειά των να δημιουργήσουν επίδοσιν διαδρομής δια ποδηλάτων, μιας τόσον
μεγάλης αποστάσεως. Αι ποδηλατοδρομίαι μεγάλων αποστάσεων, αίτινες τόσον ενδιαφέρον προκαλούν εις άλλα Κράτη,
εγκαινιαζόμεναι δια πρώτην φοράν με σκοπόν επιτεύξεως επιδόσεως, από την ακροτάτην Επαρχίαν του Ελληνικού Κράτους
χαιρετίζονται με ενθουσιασμόν υπό των φιλάθλων και πιστεύεται
ότι θα δώσουν ζωηράν ώθησιν εις το ωραίον τούτο αγώνισμα… θα συντελέση δε πολύ εις την ευρυτέραν χρησιμοποίησιν
του ποδηλάτου, ως συγκοινωνιακού μέσου… Ελπίζομεν ότι
πολύ συντόμως οι ισχυροί Μακεδόνες ποδηλατισταί θα
θελήσουν ν’ ανταποδώσουν την επίσκεψιν των Θρακών συναδέλφων των».
Από φωτογραφίες προκύπτει ότι προπολεμικά (την εποχή
της δικτατορίας του Μεταξά 1938-1940) ομάδες με Άλκιμους
(οργάνωση της Νεολαίας του Μεταξά) παρελαύνουν με ποδήλατα στις εθνικές επετείους, γεγονός που σημαίνει ότι το πο-

φορικών μέσων. Τα ποδήλατα όμως προκαλούσαν και αντιδράσεις. Μια τέτοια αντίδραση αναφέρεται στην τοπική εφημερίδα «Το Βήμα της Θράκης» στις 28 Αυγούστου του
1927 στο εξής άρθρο: «Τα ποδήλατα εις την πόλιν μας κατήντησαν όχι μόνον ανυπόφορα, αλλά και επικίνδυνα, αντικαταστήσαντα εις τα δυστυχήματα τα αυτοκίνητα των άλλων
πόλεων. Νεαροί ποδηλατισταί και νεαραί ποδηλατίστριαι, καταργήσασαι την αιδώ και την σεμνότητα, διασχίζουσι τας κεντρικάς οδούς της πόλεως μεθ΄όλης της δυνατής ταχύτητος
αδιαφορούντες δια τους διαβάτας επί των οποίων συνηθέστατα
επιπίπτουσι. Είναι αδύνατον να περάση ημέρα χωρίς να σημειωθώσι δύο και τρία και τέσσαρα ακόμη τοιαύτα ποδηλατικά
δυστυχήματα σοβαρά ή μη. Και το περίεργον είναι ότι οι χωροφύλακες ουδένα ποδηλατιστήν ωδήγησαν εις το αυτόφωρον
ίσως, διότι οι πλείστοι ποδηλατισταί τυγχάνουσιν ανήλικοι, οι
οποίοι έχουν το δικαίωμα του... Τσακίζειν τον κόσμον ελευθέρως... - Ο Διοικητής της Χωροφυλακής όμως ο κ. Γαβριλάκης
έχων αλλοίαν αντίληψιν επί του προκειμένου, ασφαλώς θα
εκδώση την δέουσαν αστυνομικήν διάταξιν, η οποία θα μας
απαλλάξη εις το μέλλον από έναν κίνδυνον.», έγραφε η εφημερίδα «Το Βήμα της Θράκης», τo 1927, (αναδημοσίευση
από το άρθρο «Η Αλεξανδρούπολη του μεσοπολέμου 19251935» του Πέτρου Αλεπάκου).
Πρωτοπόροι ποδηλατιστές του Γ.Σ. Ερμής
Το 1928, όπως μας πληροφορεί η Εφημερίδα «Μακεδονία»
της 25ης Ιουλίου 1928, ο Γ.Σ. Ερμής Αλεξανδρούπολης
διαθέτει ποδηλατιστές και μάλιστα μεγάλων αποστάσεων.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Επιτυχής διαδρομή δια του ποδηλάτου

28 Οκτωβρίου 1947: Ο αθλητής - ποδηλάτης του Μ.Σ.Γ.
Συλλόγου ΕΘΝΙΚΟΣ Κωνταντίνος Βουτσάς καμαρώνει με
τα έπαθλά του για τις νίκες του στα 10.000 και 2.000 μ.
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στα διάφορα παντοπωλεία του κέντρου της πόλης αλλά και
αρχές της δεκαετίας του 1960 κοφίνια με ψωμί από το αρτοποιείο του Τάσου Σουλακάκη στα εστιατόρια της πόλης. Μετά
την κατοχή, ο Μ.Σ.Γ. ΕΘΝΙΚΟΣ, δημιούργησε τμήμα ποδηλασίας,
και συμμετείχε σε ποδηλατικούς αγώνες 10.000 και 2.000 μέτρων που διεξήγοντο στην πόλη, με τερματισμό το δημαρχιακό
κατάστημα στο κέντρο της πόλης, όπως προκύπτει από
σχετικές φωτογραφίες της εποχής.

1948, από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Οι Προσκοπικές Ομάδες της πόλης είχαν και αγήματα ποδηλατιστών με τα οποία πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στους
κατοίκους της πόλης που είχαν ανάγκη λόγω της έκτακτης
κατάστασης. Άγημα προσκόπων ποδηλατιστών λίγο πριν
από μία δράση τους σε αναμνηστική φωτογραφία στο
κέντρο της πόλης.

δήλατο ήταν διαδεδομένο μέσο μεταφοράς στους νέους.
Τη δεκαετία του 1940, μετά την κατοχή, όνειρο κάθε νέου
και νέας στην πόλη ήταν να αποκτήσει το δικό του/της ποδήλατο. Αμέσως μετά την απελευθέρωσή της η πόλη ήταν ένα
απέραντο ποδηλατοδρόμιο. Ανοιχτοί και ίσιοι δρόμοι και η έλλειψη άλλων οχημάτων έδιναν την ευκαιρία σε όλους, νέους
και νέες, μικρούς και μεγάλους, να κυκλοφορούν στο κέντρο
της πόλης με το ιδιωτικό τους ποδήλατο. Την ίδια εποχή
υπήρχαν Προσκοπικές Ομάδες οι οποίες διέθεταν και αγήματα
ποδηλατών με τα οποία παρείχαν τις υπηρεσίες τους στους
κατοίκους της πόλης που είχαν ανάγκη λόγω της έκτακτης
κατάστασης.
Αλλά το ποδήλατο χρησιμοποιείτο και για τη μεταφορά
μαθητών από τα γύρω κοντινά χωριά στο Γυμνάσιο της
πόλης, λόγω έλλειψης αστικής συγκοινωνίας αλλά και των κατοίκων των εν λόγω χωριών στην επικοινωνία τους με την
πόλη, για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ήταν το κύριο
μέσον για τη διανομή του γάλατος από τους γαλατάδες στα
σπίτια. Τη δεκαετία του 1950 (1956-1958) θυμάμαι ότι
μετέφερα με ποδήλατο, που είχε διπλή σχάρα δεξιά και
αριστερά, τενεκέδες με τυρί από τυροκομείο στην Καλλιθέα

O Νίκος Παχυγιαννάκης, ο Σταύρος Μπομποτάς, ο Γεράσιμος
Παπαγερασίμου και ο Πολυχρόνης Σουσουρίδης χαμογελαστοί με τα ποδήλατά τους. Στο μέσον η μικρή Λαμπρινή
Δημητριάδου.

Τα ποδηλατάδικα
Την εποχή αυτή η πόλη έχει αρκετά ποδηλατάδικα, που κάνουν χρυσές δουλειές είτε επισκευάζοντας τα ποδήλατα που
χαλούσαν (σκασμένα λάστιχα, χαλασμένες ακτίνες κ.λπ.) είτε
νοικιάζοντας ποδήλατα με την ώρα. Από το βιβλίο του Γιώργου
Σταυρίδη «Το φεγγάρι ήτανε μισό» διαβάζουμε: «....Το ποδηλατάδικο του μαστρο-Θέμη βρισκόταν ακριβώς απέναντι από
το δίπατο αρχοντικό της δεσποινίδας Νικούλας. Ήταν ένα
μαγαζί σωστό και νοικοκυρεμένο. Άνοιγε όλη την εβδομάδα.
Ακόμη και τις Κυριακές. Η πόρτα βέβαια ήταν κλειστή, όμως ο
μάστορας καθόταν μέσα και νοίκιαζε τα ποδήλατα ή έκανε
τίποτε ψευτοδουλειές. Δύο δραχμές την ώρα νοικιάζανε τα
παλιά ποδήλατα και τα «γυναικεία», αυτά δηλαδή που δεν
έχουν σίδερο μπροστά στον σκελετό, για να μη σηκώνεται η
φούστα. Τα καινούργια τα έδιναν τρεις δραχμές την ώρα και
άμα κανείς ήθελε να νοικιάσει όλη την ημέρα, πλήρωνε δέκα
δραχμές. Συνήθως όλη την ημέρα τα ζητούσαν τίποτε φαντάροι.
Όμως αυτοί ύστερα τα παρατούσαν στα χωράφια, έξω από τα
στρατόπεδα, και γι΄ αυτό πια προσπαθούσαν μ΄ ένα σωρό δικαιολογίες να μη τους τα νοικιάζουν...».
Γνωστά ήταν τα ποδηλατάδικα του κυρ Κώστα δίπλα στο
φωτογραφείο του Παναγιώτου, του Γαρμπή στη διασταύρωση
των οδών 40 Εκκλησιών και Νικομήδειας, του Βοσνίδη, του
Δοξάκη και άλλα. Μάλιστα από την ιστοσελίδα της εταιρείας
«ΠΗΔΑΛΙΟ ΑΦΟΙ ΒΟΣΝΙΔΗ», διαβάζουμε για τους ιστορικούς
σταθμούς της εταιρίας: «1950. Η πρώτη επαφή του προσωπικού
της εταιρείας με τον κόσμο του ποδηλάτου γίνεται το 1950,
όταν ο πατέρας της οικογένειας, 14 ετών τότε, αρχίζει να εργάζεται σε κατάστημα πώλησης και ενοικίασης ποδηλάτων. Οι
οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε καταναλωτή δεν τον
επιτρέπουν να αντικαταστήσει εύκολα ένα βλαμμένο ανταλλακτικό. Η συνεχής λοιπόν προσπάθεια επισκευής που στηρίζεται
στην επιμονή και υπομονή, αυξάνει την τεχνική συνείδηση
και την εμπειρία του προσωπικού που σιγά-σιγά μεταδίδεται
στη νεότερη γενεά....».
Από το προαναφερθέν βιβλίο του Γιώργου Σταυρίδη, διαβάζουμε επίσης: «...Έτσι οι μετακινήσεις του Χρηστάκη με τα
πόδια έγιναν μια δύσκολη υπόθεση γι΄ αυτόν. Δεν μιλάμε
μόνο για την ευκολία να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο.
Όχι. Περισσότερο απ΄ αυτό ήτανε το υπαρξιακό του βόλεμα
και η καταξίωσή του στη μικρή τους κοινωνία, που την
κέρδιζε στις γεμάτες ζήλεια ματιές των φίλων του. Ήταν η αίσθηση της υπεροχής που ένιωθε απέναντι στα άλλα παιδιά,
καβαλώντας πότε το ένα και πότε το άλλο από τα είκοσι
τέσσερα ποδήλατα του ποδηλατάδικου. Η άρνηση λοιπόν του
μάστορα του Θέμη να του δώσει ποδήλατο δεν ήταν απλώς
μια τιμωρία, ήταν ξερίζωμα της περηφάνειας του απ΄ την
καρδιά του...».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφίας 2013-2014
Η Ανώνυμη Εταιρεία «TERRA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Α.Ε.», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος
2013-2014 στη μνήμη της Καίτης Δασύλλα-Δρακοπούλου.
Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των
3.000 ευρώ και καταβάλλεται
εφάπαξ.
Xορηγείται
σε
μαθητή/μαθήτρια, που
έχει αποφοιτήσει από
δημόσιο σχολείο του
Δήμου Αλεξανδρούπολης και έχει πετύχει
την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής σε Φιλοσοφική Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας)
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Τα κύρια κριτήρια επιλογής του/της υποτρόφου
είναι:
• η υψηλότερη βαθμολογία κατά τις πανελλήνιες
εξετάσεις εισαγωγής σε Φιλοσοφική Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τον Ιούνιο του 2013,
• η αποφοίτηση από δημόσιο σχολείο του Δήμου
Αλεξανδρούπολης και
• το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2012
ενώ κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και
άλλα κοινωνικά κριτήρια. Δεκτές θα γίνονται αιτήσεις και από μαθητές της κατηγορίας του 10% καθώς και από Εσπερινά ΓΕΛ.
Πέραν των ως άνω κριτηρίων δίνεται προβάδισμα
σε υποψήφιο που έχει καταγωγή από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ή σε κάθε περίπτωση από το Νομό
Έβρου, καθώς και σε επιτυχόντα-εισαχθέντα σε
σχολή Ελληνικής Φιλολογίας.
Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο
της «TERRA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» με τη συμμετοχή,
ως συμβούλου, της καθηγήτριας του 3ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης, κυρίας Αγάθου Αναστασίας.
Ως νέα προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων και
των σχετικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η Παρασκευή 8/11/2013 (σφραγίδα
ταχυδρομείου).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2551500500 ή στο email: aikaterini.dasylla.sponsorshipATgmail.com
Αίτηση υποβολής ενδιαφέροντος για εκτύπωση
(η οποία περιέχει και πλήρη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών) μπορείτε να βρείτε στο
www.dasylla.gr
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Διατηρητέο το κτήριο των ΕΛΤΑ
στην παραλία Αλεξανδρούπολης
Mε απόφαση που δημοσιεύθηκε στο 3569 (1) Φ.Ε.Κ.
το κτήριο των ΕΛΤΑ στην Αλεξανδρούπολη χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο, αφού απορρίφθηκε η έκθεση αντιρρήσεων της διοίκησης των ΕΛΤΑ και όσα αναφέρονται
στο διαβιβαστικό έγγραφο των ΕΛΤΑ, «κατά της από 1212-2012 αιτιολογικής έκθεσης του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης».
Ο υπουργός Μακεδονίας και Θράκης αφού έλαβε
υπόψη νόμους, διατάγματα, την αιτιολογική έκθεση του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, τις αντιρρήσεις των
«Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.», τις ενστάσεις, τη γνωμοδότηση του συμβουλίου Αρχιτεκτονικής χαρακτηρίζει
ως διατηρητέο το κέλυφος του κτηρίου και αιτιολογεί για
ποιους λόγους χαρακτηρίζεται έτσι.
α) Το κτήριο είναι αξιόλογο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό
και μορφολογικό χαρακτήρα.
β) Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο, των αρχών του
20ού αιώνα με νεοκλασικά στοιχεία στην οργάνωση των
όψεών του και αρχές συμμετρίας.
γ) Καθιερώθηκε εδώ και πολλά χρόνια ως κτήριο δημόσιου χαρακτήρα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.
δ) Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης
και συμβάλλει στην ανάδειξη της εικόνας του αστικού τοπίου της.
Σ.Ε. Οι αρμόδιοι ας προσέξουν: η οδός επί της οποίας βρίσκεται το κτήριο των ΕΛΤΑ λέγεται Βασιλέως Αλεξάνδρου
και όχι Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ο«ΣύλλογοςΑρχαιοφίλωνκαιΠολιτιστικήςΚληρονομιάςΝ.
Έβρου»μετάαπότηντροποποίησητουκαταστατικούτουμετονομάζεταισεΣύλλογο«Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης».
Στόχοςτουσυλλόγουόλααυτάταχρόνιαήτανηδημιουργίαενός
μουσείου με την ιστορία της πόλης μας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκετο2011ότανεγκαινιάστηκεημόνιμηέκθεσημετην
ιστορίατηςΑλεξανδρούπολης.Συγκεκριμένα,ημόνιμηέκθεση
αρθρώνεταιμέσααπόμιασύγχρονημουσειογραφικήπροσέγγιση
μετηχρήσηφωτογραφικώνσυνθέσεωνκαιαναπαραστατικούυλικού,διαδραστικάοπτικοαουστικάμέσακαιπροβολές,όπωςεπίσηςκαιμεσυλλογέςτεκμηρίωνκαικειμηλίωναπόδωρεέςαρχειακούυλικού,συλλεκτών,καθώςκαιδημόσιωνκαιιδιωτικών
φορέων, όπως Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, Μουσείο Μπενάκη,
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, Ελληνικό Λογοτεχνικό και
Ιστορικό Αρχείο, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας κ.α. Η
νέαονομασίατουσυλλόγουαντιπροσωπεύειτοσκοπόγιατον
οποίοιδρύθηκεοσύλλογοςκαιτονοποίοεξυπηρετείμέχρικαι
σήμερα.
Τημόνιμηέκθεσητου1ουορόφουθαακολουθήσει,μετην
καινούριαχρονιά,μιανέαμόνιμηέκθεσηστονημιώροφομετη
λαογραφική συλλογή της Ελένης Φιλιππίδη.Μιασυλλογήσπάνια,
μευψηλήλαογραφικήκαιαισθητικήαξία,πουπεριλαμβάνειπερισσότερααπό1500ενδυματολογικάαντικείμενααπότηζωήκαι
τονπολιτισμότωνΣαρακατσάνωντηςΘράκηςκαιτηςΑνατολικής
Ρωμυλίας.
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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 Γ΄
Ακολουθεί η μετάβασή του με ιστιοφόρο στη Σύρο. Mε
σαφήνεια αλλά και χιούμορ περιγράφει τη διαδρομή του
πλοίου (4 ημέρες Σαμοθράκη - Χίος και μία Χίος - Σύρος).
Στη Σύρο του έκαναν εντύπωση το λιμάνι με τα Αγγλικά
πολεμικά πλοία και η ανάπτυξη της Ερμούπολης (νεώρια
κ.λπ.). Αξιοσημείωτη η συμπεριφορά του καραβοκύρη κυρΜάρκου. Δεν πήρε χρήματα από τον νεαρό ταξιδιώτη, μεγάλη ευεργεσία για την οικονομική κατάστασή του. Τονίζει
τον “επισιτισμό’’ λόγω του πολέμου και την άφιξή του
στον Πειραιά κακήν-κακώς.
Σε ξενοδοχείο του Πειραιά διαμένει στο ίδιο δωμάτιο με
άλλους 4 και δίνει 2 δραχμές την ημέρα! Την ίδια ημέρα
παρουσιάστηκε στον εκ Θράκης καταγόμενο εργοστασιάρχη Ιωάννη Βοργιά και προσελήφθη.

Αθήνα 1925. Ο Ιωάννης Σπανός, δεύτερος από δεξιά,
με τους συναδέλφους του σε εργοστάσιο αεροπλάνων.

Πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή των οικονομικών δυσκολιών της σύγχρονης εργασίας και μαθητείας, της κατοικίας, της τροφής, της μετακίνησης, μέχρι που περιγράφει «ότι δεν είχε παλτό και κρύωνε». «Στη Σχολή στην
Τρίτην τάξιν είμεθα 150 σπουδασταί, στην Τετάρτην 45
και στην Πέμπτην που ήτο η τελευταία 28, αποφοιτήσαμε
μόνον 20 οι άλλοι εγκατέλειψαν την σχολήν ταλαιπωρημένοι. Εγώ υπέμενα αυτάς έχων υπ’ όψιν να γίνω κάτι
ώστε να μη ταπεινώσω την υπερήφανον καταγωγήν της
οικογενείας μου.»
Ο μισθός του νεαρού επαρχιώτη ήταν 0,80 λεπτά την
ημέρα, η μακαρονάδα όμως στο εστιατόριο είχε 0,40, τα
όσπρια 0,60 και η εντράδα 1,20 (φαγητό με κρέας).
Το καθημερινό του ωράριο ήταν: στο εργοστάσιο, 7 με
12 εργασία, 12-1 γεύμα, 1 με 6 εργασία και 6 με 10 μαθήματα στη Σχολή. Την Κυριακή 8 έως 12 μαθήματα Μηχανικών σχεδίων.
Απεφοίτησε τον Ιούνιον του 1921 εργαζόμενος παράλληλα στο εργοστάσιο. Μετά ναυτολογήθηκε ως δόκιμος
μηχανικός στο ατμόπλοιο Δάφνη που εκτελούσε τη γραμμή
Πειραιά-Αλεξάνδρεια και Πειραιά-Κωνσταντινούπολη· ήταν
Μάϊος του 1922.
Μια οικονομική λεπτομέρεια πολύ ενδιαφέρουσα. Ο μισθός του, ως δοκίμου, ήταν 80 δρχ. δηλ. 4 δολάρια και λιγότερο από μία Αγγλική λίρα. Άλλη μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Στο πρώτο του ταξίδι στην Αλεξάνδρεια,
συνήντησε τον θείο του, εγκαταστημένο εκεί και δέχθηκε
από αυτόν μπανάνες, τις οποίες έφερε ως δώρο στον
Θρακιώτη Ιωάννη Βοργιά, τον παλαιό μαθητή του πατέρα
του και νυν εργοστασιάρχη και προστάτη του στον Πειραιά
«ο οποίος ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, διότι δεν υπήρχον
εκείνην την εποχήν μπανάνες στην Ελλάδα».

... Ο πλοίαρχος Καπετάν Μάρκος ήτο και ιδιοκτήτης και πρόθυμα μας εδέχθη ως επιβάτας. Το πρωί αποπλεύσαμεν με τα
πανιά ανεπτυγμένα αλλά ο ολίγος άνεμος που φυσούσε έπαυσε και τότε το σκάφος ταξίδευε σαν να ήτο αγκυροβολημένο.
Θυμούμαι και μου έκανε εντύπωση όταν ένας ναύτης έπλυνε τα χέρια του, έπεσε το σαπούνι του στη θάλασσα και αμέσως
βούτηξε και το ’πιασε· φαντάζεσθε την ταχύτητα.
4 ημέρας διήρκησε η πλεύσις μας δια να φθάσωμε εις τα Νότια της Χίου όπου αγκυροβολήσαμεν. Ο Καπετάν Μάρκος
ηρεύνησε τον ορίζοντα και μας διαβεβαίωσε ότι το πρωί θα έχωμεν ευνοϊκόν άνεμον και πράγματι σε 24 ώρες φθάσαμε το
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πρωί στο λιμάνι της Σύρου το οποίον ήτο γεμάτο από Αγγλικά πολεμικά πλοία και τα εργοστάσια των Νεωρείων του Μηνά
Διακάκη ήσαν εις πυρετώδη απασχόλησιν αλλά και η πόλις Ερμούπολις εις μεγάλην κίνησιν.
Κατά το χρονικόν διάστημα που αναμέναμεν ατμόπλοιον δια Πειραιά παραμείναμεν κοιμούμενοι στο σκάφος. Ο Καπετάν
Μάρκος σαν άρχοντας καραβοκύρης δεν θέλησε να μας επιβαρύνη με πληρωμήν εισιτηρίου. Η ευεργεσία του αυτή ήτο δι’
ημάς μεγάλη οικονομική ενίσχυσις. Και πάντοτε τον θυμόμουνα και προσπαθούσα να μάθω πού ευρίσκετο και εις ποίαν κατάστασιν, ώστε να δυνηθώ να ανταποδώσω την ευεργεσία που μας έκανε, τώρα που θα ηδυνάμην να το εκπληρώσω.
Την εποχήν εκείνην, λόγω του πολέμου, τα τρόφιμα εχορηγούντο με δελτίο και έπρεπε να κάνωμεν τας διατυπώσεις στο
παράρτημα του Υπουργείου επισιτισμού δια να συνεχίζωμεν να τα λαμβάνωμεν και στον Πειραιά.
Με πλοίον της κακής ώρας από την Ερμούπολιν της Σύρου φθάσαμεν στον Πειραιά το πρωί και κατέληξα στο ξενοδοχείο
του Μπουτίνα με 2 δραχμές την ημέρα και άλλους 4 στο ίδιο δωμάτιο.
Την ιδίαν ημέραν χωρίς χρονοτριβή έχων ανά χείρας την συστατική επιστολή του πατέρα, επεσκέφθηκα τον τότε εργοστασιάρχην Ιωάννην Βοργιάν, μαθητήν του πατέρα· με εδέχθη αμέσως στο ιδιαίτερο γραφείο του, ήτο εύσωμος με μεγάλα
γαλανά μάτια, εντυπωσιακός, θα ήτο τότε περίπου 30 ετών. Το εργοστάσιο, υπό την επωνυμίαν Μηχανουργείον & Ναυπηγείον
Ροδινού & Βοργιά, ήτο επίτακτο από το Υπουργείον Ναυτικών. Ο κ. Βοργιάς έφερε επίχρυσον περιβραχίωνον τον βαθμόν
του υποπλοιάρχου του Πολ. Ναυτικού. Η ιδική μου εμφάνισις ήτο πενιχρά νεαρού επαρχιώτου και κασκέτο στο κεφάλι.
Προσελήφθην την επομένην ως μαθητευόμενος με ημερομίσθιον 0,80 λεπτά και με σύστασίν του ενεγράφην εις την 3ην
τάξιν της Μηχανικής Σχολής “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ’’, σημερινόν τεχνικόν Λύκειον, διότι ήμην εν συγκρίσει με άλλους μαθητάς
κατηρτισμένος εις Μαθηματικά και τα Ελληνικά και γνώστης της στοιχειώδους Αγγλικής και ήρχισα την σπουδήν μου και
την τεχνικήν κατάρτισίν μου. Εφοδιάσθηκα με σακάκι και παντελόνι εργασίας.
Τότε ο Μιμήκος, όπως τον καλούσαμεν, έτυχε να ήτο στον Πειραιά με το αντιτορπιλικό “Θύελλα’’ με βαθμό διόπου ως
υπόλογος ηλεκτρολόγος· η παρουσία του ήταν μία ενθάρρυνσις δι’ εμέ, έπρεπε χωρίς καθυστέρησι να εύρω δωμάτιο διότι 2
δραχμαί ξενοδοχείο ήσαν πολλά δι’ εμέ. Επίσης έπρεπε να τακτοποιήσω το δελτίο τροφίμων όπως το ψωμί κτλ. στο εστιατόριο
η μακαρονάδα είχε 0,40 λεπτά, τα όσπρια 0,60 και η εντράδα 1,20. Ευτυχώς ευρήκα δωμάτιον ισόγειον με πόρτα απ’ ευθείας
στο δρόμο με πλακάκια χωρίς κρεββάτι και κοιμώμουνα στο πάτωμα με 6 δραχμάς μηνιαίως. Κατόπιν ήλλαξα δωμάτιον καλύτερο με κρεββάτι 2 κάσες και 2 τάβλες, με ένα τραπεζάκι και καρέκλα, λάμπα πετρελαίου δια να διαβάζω και ενοίκιο 8
δραχμάς, το οποίον αυξάνονταν κάθε χρόνο και αι μικραί απολαβαί μου εκ του εργοστασίου.
Εν τω μεταξύ έδωσα στον Μήτσο 100 δρχ. και όταν επήγε με το αντιτορπιλικό στη Μάλτα μου έφερε ύφασμα και το
έραψα και παρουσιάσθην με καλυτέραν εμφάνισιν. Η αποταμίευσίς μου εξανεμίσθη δι’ αγοράν των απαραιτήτων βιβλίων
και άλλων απαραιτήτων όπως στολήν της Σχολής με χρυσά κουμβιά και ναυτικό κασκέτο.
Ο πρώτος χρόνος ήτο δύσκολος· το ωράριο εργασίας του εργοστασίου ήτο 7 έως 12 με μία ώρα γεύμα και 1 έως 6 το απόγευμα, δηλ. 10 ώραις και χωρίς αναπνοή, στη Σχολή 6 με 10 το βράδυ, όλα με ταχύτητα και την Κυριακή 8 έως 12 μαθήματα
μηχανικών σχεδίων, δηλαδή είχον ελεύθερον μόνον το απόγευμα της Κυριακής.
Το πρωί κατόρθωσα και εσυνήθησα να ξυπνώ στας 6 διότι ξυπνητήρι δεν είχον, πρωινό ρόφημα έπαιρνα τσάι κατά την
διαδρομήν μου προς το εργοστάσιο σε κανένα καφενείον που εύρισκα ανοικτό. 30 λεπτά ποδαρόδρομο, παλτό δε δεν είχον
και τον χειμώνα κρύωνα, αλλά είχον σκληραγωγηθή από τα παιδικά μου χρόνια και με καρτερικότητα τα αντιμετώπιζα.
Στη Σχολή στην Τρίτην τάξιν είμεθα 150 σπουδασταί, στην Τετάρτην 45 και στην Πέμπτην που ήτο η τελευταία 28, αποφοιτήσαμε μόνον 20 οι άλλοι εγκατέλειψαν την σχολήν ταλαιπωρημένοι. Εγώ υπέμενα αυτάς έχων υπ’ όψιν να γίνω κάτι
ώστε να μη ταπεινώσω την υπερήφανον καταγωγήν της οικογενείας μου.
Απεφοίτησα τον Ιούνιον 1921 αλλά εξακολούθησα εργαζόμενος στο Εργοστάσιο με ημερομίσθιο τοιούτο ώστε να αντιμετωπίζω τα έξοδά μου. Επειδή τα βράδια ήμουν ελεύθερος, απεφάσισα και εγγράφηκα με 5 φίλους μου άλλων επαγγελμάτων
και λαμβάναμεν μαθήματα Αγγλικής στον καθηγητή Μόρμορη στον Πειραιά.
Βεβαίως η επιδίωξίς μου ήτο να γίνω μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού που ήτο και η ειδικότης μου, η εποχή όμως ήτο
δύσκολη διότι ήμην εις ηλικίαν στρατεύσιμον και είμεθα εις εμπόλεμον κατάστασιν με τους Τούρκους. Η ηλικία μου
υπηρετούσε εις τον στρατόν της ξηράς, εγώ ανήκον στο Πολ. Ναυτικόν και δεν είχον ακόμη προσκληθή.
Με την σύστασιν του κυρίου Βοργιά και την μεσολάβησιν του κυρίου Σιχνή στον Λιμενάρχην του Πειραιώς επέτυχον να
ναυτολογηθώ δόκιμος μηχανικός στο ατμόπλοιον «Δάφνη» της εταιρίας Παλιού που εκτελούσε την γραμμήν Πειραιά-Αλεξάνδρεια και Πειραιά-Κωνσταντινούπολι με μισθό 80 δραχμάς μηνιαίως. Η Αγγλική Λίρα είχε 100 δραχμάς και το Δολάριο
20· ήτο Μάιος 1922.
Κατά το πρώτο ταξείδι μου στην Αλεξάνδρεια, ηρεύνησα και εντόπισα την διεύθυνσιν του θείου μου Κυριάκου Σιρτζιλίδη,
αδελφού της μητρός μου, τον οποίον δεν εγνώριζον, αλλά απουσίαζε από το σπίτι του. Ήτο πανδρεμένος με την Παυλίνα,
Αυστριακής καταγωγής, άφησα σημείωμα και την επομένη με επεσκέφθηκε στο πλοίο που ήτο και η αναχώρησίς μας, με
έφερε μπανάνες και εγώ με την σειρά μου τας πρόσφερα όταν έφθασα στον Πειραιά στον κο Βοργιάν, ο οποίος ευχαριστήθηκε
πάρα πολύ, διότι δεν υπήρχον εκείνην την εποχήν μπανάνες στην Ελλάδα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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MIKTO ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Kείμενα - Σκέψεις - Φωτογραφίες
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη
ΚΑΘΗΓΗΤΟΛΟΓΙΟΝ
Zητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες μας γιατί
επανερχόμαστε στους “καθηγητές μας’’. Θεωρήσαμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε και αυτές τις μικρές περιγραφές που παραλάβαμε καθυστερημένες
από τους συμπατριώτες μας.

Η Γυμνάστρια Φωφώ
Φωτεινή Φορτούνα το όνομά της. Όνομα και πράγμα
μπορούμε να πούμε τώρα από την απόσταση του χρόνου
που μεσολάβησε από το 1950 όταν πρωτοήρθε στην Αλεξανδρούπολη να υπηρετήσει ως καθηγήτρια Σωματικής
Αγωγής στο μικτό γυμνάσιο της πόλης.
Φωτεινή, γιατί φως, χαρά και γέλιο σκορπούσε στο σπίτι
της γιαγιάς μου Γεωργίας Φάββα όπου είχε νοικιάσει ένα
δωμάτιο και στο οποίο έμεινε επτά χρόνια, ώσπου έφυγε
με μετάθεση για τη Χαλκίδα, την πόλη της καταγωγής της.
Φορτούνα γιατί σαν θύελλα ορμητική με φωνές, ήπιες,
αρνητικές εκφράσεις (π.χ. γαϊδούρες) αλλά και επαίνους
(μπράβο κορίτσια μου) έκανε το μάθημά της, πάντα άψογη
και ακούραστη.
Αμαξάς ο πατέρας της στη Χαλκίδα (το ταξί της εποχής,
παϊτόνι ή λαντόνι με άλογο).Συνολικά έξι παιδιά στην οικογένεια, πέντε κορίτσια ένα αγόρι, κατάφεραν να σπουδάσουν –απ’ όσο ξέρω– τα τρία κορίτσια, η Γιούλια και η

Η Φωφώ με μαθήτριες φωτογραφίζονται μπροστά σε κάποιο
σπίτι της Μαΐστρου μετά τη βάπτιση παιδιού που ανέλαβε η
τάξη, με την υπόδειξη της Φωφώς (1955).

Μάγια Νηπιαγωγοί και η Φωφώ Γυμναστική Ακαδημία και
να διοριστούν στον Έβρο.
Βρήκε καταφύγιο, λιμάνι στο σπίτι της γιαγιάς και του
παππού μου στην οδό Φαλήρου, που αμέσως τους κέρδισε
με την ντομπροσύνη, τον ελεύθερο λόγο της αλλά και την
αγάπη που πρόσφερε. Έτσι έγινε περισσότερο μέλος της
οικογένειας παρά ενοικιάστρια.
Η πρώτη φροντίδα της ήταν να ξαναβαπτίσει τη γιαγιά
μου και από Γεωργία να τη φωνάζει «Γίτσα μου». Το «μου»
δεν έφυγε ποτέ από το στόμα της ούτε από τα γράμματά
της αργότερα.
Ίσως στις μαθήτριές της να υπάρχουν κάποιες αρνητικές
εικόνες και αναμνήσεις γι’ αυτή. Ήταν πολύ αυστηρή ως
προς τη συμπεριφορά των κοριτσιών και την εικόνα τους
στον εκτός του σχολείου χώρο και κατά γενική ομολογία
δίκαιη. Αλλά εγώ που την έζησα στα πρώτα παιδικά μου
χρόνια καθώς και μέσα από αφηγήσεις της γιαγιάς και της

Η Γαβριά, καθηγήτρια Μουσικής, η Διονυσία Μπάστα,
η ; και η Φωφώ στην κεντρική λεωφόρο.
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μητέρας μου έμαθα πώς ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος
που διέθετε και το τελευταίο λεπτό, όχι μόνο δραχμή, για
ηλικιωμένους, φτωχούς και ό,τι άλλο αδύναμο φανταστεί
κανείς. Τόσο, που πολλές φορές δεν είχε να πληρώσει ούτε
το πενιχρό ενοίκιό της Δεν επαίρονταν ποτέ για το φιλανθρωπικό έργο της. Μερικές φορές ζητούσε και τη συνδρομή
φίλων και μαθητών της στα «ψυχικά», όπως έλεγαν τότε τη
φιλανθρωπία.
Παράδειγμα, το δωματιάκι που έκτισε για ένα παππού
(δεν ξέρω με τίνος τη βοήθεια) σε ένα άδειο οικόπεδο της
οδού Αίνου και του πήγαινε τρόφιμα με τους μαθητές της
ή η βοήθεια πάλι σε τρόφιμα στην εξαμελή οικογένεια του
γείτονα κυρ-Βασίλη, του σποριατζή, όταν άρρωστοι και οι
δυο γονείς δεν μπορούσαν να πουλήσουν σπόρια για το μικρό έστω μεροκάματο. Ακόμη και μαθητικές ποδιές ανέθετε
σε μοδίστρα να ράψει. Έκοβε το μάτι της και ήξερε ποιος
είχε ανάγκη, χωρίς αυτός να το ζητήσει.
Στην Αλεξανδρούπολη δεν ήταν τυχερό να παντρευτεί,
παρ’ όλο που η εμφάνισή της ήταν πολύ καλή. Μέτρια στο
ανάστημα με πλούσιο μπούστο και άριστη κορμοστασιά και
βάδισμα. Εξ αιτίας μιας μακρόχρονης σχέσης που δεν είχε
ευτυχή κατάληξη έφυγε από την πόλη το 1957 για τη Χαλκίδα. Εκεί σχεδόν αμέσως παντρεύτηκε τον Εμμανουήλ Οικονόμου από την Κύμη και ολοκλήρωσε την οικογένειά της
με την Κατερινούλα που υπεραγαπούσε.
Την ημέρα που έφευγε με το τραίνο κατέβηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό όλο το Γυμνάσιο να την αποχαιρετήσει.
Το 1962 μας επισκέφθηκε με τον άνδρα της για μία και
μοναδική φορά. Οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του 1953 της
παρέθεσαν γεύμα στο MOTEL EGNATIA. Ανάμεσα σε γέλια
και πειράγματα της είπαν όσα τις βάραιναν από τα μαθητικά
χρόνια. Έχοντας ωριμάσει και όντας μητέρα τα άκουγε έκπληκτη. «Εγώ τα έκανα αυτά»;.
Τότε της φαινόταν κάτι φυσικό Ο χρόνος όμως όλα τα
αλλάζει. Σκέψεις, συμπεριφορές, ενέργειες.
Ζητώ να με συγχωρήσετε αν έχω κάποιες ασάφειες στις
περιγραφές μου. Προσωπικά την επισκέφθηκα στο σπίτι
της στην Κύμη το 1976 με τη “Γίτσα της” και την οικογένειά
μου. Συνέχιζε να έχει τον ίδιο αλέγκρο χαρακτήρα –με πιο
χαμηλούς τόνους βέβαια– και να δίνει όλο της τον εαυτό
στη φιλοξενία. Θυμόταν πάντοτε τα όσα χρωστούσε στη
γιαγιά μου από τα παλιά δύσκολα χρόνια και είκοσι χρόνια
μετά συνέχιζε να της κάνει δώρα.
Μαρία Λασκαρίδου-Κεραμάρη

To ζεύγος Μπάστα με την κόρη τους Νιόβη,
με φόντο τα σπιτάκια των ανταρτόπληκτων.

Ο μεγάλος ψαράς
Τον Νικόλαο Μπάστα, μαθηματικό και τη σύζυγό του
Διονυσία Μπάστα, φιλόλογο (από τις ωραιότερες καθηγήτριες που πέρασαν από το μοναδικό τότε Γυμνάσιό μας),
δεν τους είχαμε ως καθηγητές μας· είχαμε όμως συμμαθήτριά μας τη μικρή τους κόρη, τη Νιόβη. Η Νιόβη κληρονόμησε, ειδικά από τον πατέρα της, την αγάπη για τη θάλασσα.
Ένα καλοκαιρινό απόγευμα τρεις φίλοι βρεθήκαμε στο
παραθαλάσσιο κέντρο «Ντελή». Ο Μπάστας εκεί είχε όλα
του τα σύνεργα για τις μεγάλες αγάπες του, τη θάλασσα
και το ψάρεμα.

Οι καθηγητές Μουζάκης, Δ. Μπάστα, Παπάζογλου (καθιστή)
Φορτούνα (στη μέση) και οι σύζυγοι των καθηγητών
Ταμπακίδη και Μουζάκη σε εκδρομή (δεκαετία ’60)

Πέρασε από δίπλα μας λέγοντας “βάζετε το κρασί, εγώ
βάζω τα ψάρια’’· εμείς νομίσαμε ότι αστειεύεται. Χωρίς να
χάσει χρόνο, επειδή τα νερά ήταν ρηχά, σήκωσε τα παντελόνια του και μπήκε μέσα λέγοντας ότι σ’ εκείνο το μικρό
κύμα υπάρχουν ψάρια. Έριξε την πετονιά του και σε λίγο
έβγαλε ένα ψάρι. Το πήγε αμέσως στην κουζίνα του Κέντρου, ξαναγύρισε και μετά από λίγο έβγαλε και άλλο ψάρι.
Ήταν δύο λαβράκια μετρίου μεγέθους.
Αμφιβάλλω αν οι άλλοι ψαράδες ήξεραν ότι σε εκείνο το
μικρό κύμα υπήρχαν ψάρια· ο Μαθηματικός όμως ήταν σίγουρος και τα έβγαλε.
Τα ψάρια έγιναν, εμείς το ποτό μαζί μας και ο Μπάστας,
ένας απλός άνθρωπος, έλεγε και ωραία ανέκδοτα, περάσαμε ένα ωραίο και αξέχαστο καλοκαιρινό απόγευμα.
Η αγάπη του για τη θάλασσα και το ψάρεμα ήταν πιο
ωραία από τα Μαθηματικά.
Αυτός ήταν ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΨΑΡΑΣ.
Αθανάσιος Κουρουτζίδης

Oι καθηγήτριες Λούρη Ηλέκτρα, Δ. Μπάστα και Πόπη Μιαούλη
σε εκδρομή (δεκαετία ’50)
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ΣΤΗΛΗ

ΝΕΩΝ

Η Φωνή του Πρώτου

Ετήσια έκδοση του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
Επιμέλεια: Κράτης Ποιμενίδης

Π

ριν από οχτώ χρόνια η Διεύθυνση και οι μαθητές του
1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης πήραν τη μεγάλη
απόφαση να εκδίδουν κάθε χρόνο ένα περιοδικό που να
περιλαμβάνει τις εποικοδομητικές δραστηριότητες σε κοινωνικούς τομείς και τις διακρίσεις των μαθητών και μαθητριών του ανωτέρω Γυμνασίου σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πνευματικών και καλλιτεχνικών δημιουργημάτων.
Αποτελεί μία έκδοση που καταδεικνύει άπλετα και σε μέγιστο
βαθμό τι μπορούν να πετύχουν
και άτομα μικρής ηλικίας, όταν
βάλουν σκοπό να συμβάλουν και
να αγωνιστούν για την άνοδο
του επιπέδου και την καθολική
καταξίωση του ιδρύματος στο
οποίο διάγουν τα μαθητικά τους
χρόνια.
Το 8ο τεύχος ανοίγει με χαιρετισμό του Διευθυντή του Σχολείου κ. Ιωάννη Χατζησταυρακίδη
που μεταξύ άλλων επισημαίνει:
«Σε αντίθεση με την κλυδωνιζόμενη εξωσχολική πραγματικότητα, επιμείναμε και επιμένουμε
στην έκδοση του περιοδικού μας
“Η Φωνή του Πρώτου’’. Πιστεύουμε στη δυναμική του σύγχρονου δημόσιου σχολείου, στη
διαπολιτισμικότητα, στην πολυφωνία του. Έχουμε όραμα για την παιδεία πέρα και ανεξάρτητα από “επίσημες’’ γραφειοκρατικές εξαγγελίες.
Πιστεύουμε ότι οι κοινοί στόχοι προάγουν την αρμονική
συνύπαρξη εξασφαλίζοντας, σε ένα πρώτο επίπεδο, την
ισότητα των ευκαιριών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι κοινές

δράσεις και στάσεις συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος
αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών,
ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, πράγμα
που μπορεί να συμβάλει με τη σειρά του σε ζητήματα
παγκόσμιας ειρήνης και συνεργασίας.
Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές του περιοδικού μας, μαθητές και μαθήτριες, ιδιαίτερα τις
συναδέλφους κυρίες Πατρονοπούλου Ολυμπία και Καρυδάκη
Ζωή, οι οποίες πρωτοστάτησαν
στην παρούσα δημιουργική συγγραφική διαδρομή.»
Στο παρόν τεύχος στεκόμαστε
στην επίσκεψη της Β’ τάξης στο
παιδικό χωριό ΣΟΣ της Αλεξανδρούπολης· στην κοπή πίτας του
συλλόγου καθηγητών και μαθητών· στην παρουσία της συντακτικής ομάδας στο Γενικό Χημείο
του Κράτους της Αλεξανδρούπολης που ιδρύθηκε το 1929· στον
πρώτο έπαινο διηγήματος του
Πανελληνίου Λογοτεχνικού διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος
για εφήβους Γυμνασίου - Λυκείου
έτους 2012, που κατέκτησε η μαθήτρια της Β’ τάξης Καράλη Ελένη.
Επίσης σημειώνουμε τη συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου
στο 3ο Φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, τη συνέντευξη
με την αντιπεριφερειάρχη Ν. Έβρου Γεωργία ΝικολάουΜαυρακεζούλη. Το περιοδικό συμπληρώνουν η επίσκεψη
της Β’ τάξης στον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης - Δοξιπάρας
και η εκδρομή της Γ’ τάξης στη Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση πληροφορηθήκαμε από την Έφορο του Τ.Τ.Α. του Σ.Ε.Ο κυρία Καίτη Τσακίρη-Καραμιχάλη ότι η αφίσα του Τοπικού Τμήματος Αλεξανδρούπολης, με θέμα το Φάρο, απέσπασε το
Α΄βραβείο σε Πανελλήνιους Περιφερειακούς αγώνες που είχαν ως θέμα «Ταξίδι στο χθες με τα μάτια
του σήμερα».
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας.
Το βραβευμένο έργο είναι το εξώφυλλο αυτού του τεύχους μας.

Ένας παλιός Έφορος Ναυτοπροσκόπων
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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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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
12.9.2013 Συνεχίζεται η καταβολή
του επιδόματος τριτέκνων από τις
Μητροπόλεις της Θράκης. Σε μία σημαντική δωρεά προς την Εκκλησία της
Ελλάδος προχώρησε το ‘Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» αναλαμβάνοντας για έναν
χρόνο εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση
του προγράμματος για τη στήριξη του
τρίτου παιδιού στις οικογένειες της
Θράκης.
20.9.2013 Ένα βιβλίο, απολογισμός
ζωής Την αυτοδιοικητική του πορεία
στη μεταπολιτευτική Αλεξανδρούπολη
και την εμπειρία που απέκτησε μέσα
από αυτήν περιγράφει στο βιβλίο του,
που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
«ΓΡΑΦΙΣ», ο επίτιμος Δήμαρχος της
Αλεξανδούπολης Τάσος Σουλακάκης.
Τίτλος του «ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ - Μια αφήγηση, μια εξομολόγηση».
20.9.2013 Βαλακανικός χαρακτήρας
στην Έκθεση «ΘΡΑΚΗ 2013» Η
φετινή έκθεση της Κομοτηνής θα λειτουργήσει από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου και πιστεύεται ότι θα είναι από
τις καλύτερες των τελευταίων ετών
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του
Επιμελητηριακού κόσμου και των πολλών συμμετοχών μετά τη μείωση των
κοστολογίων.
21.9.2013 Σαμοθράκη και Ίμβρος
συνδέθηκαν ακτοπλοϊκά. Στην ιστορία φαίνεται ότι θα μείνει το 12ο Φεστιβάλ Ελληνοτουρκικής Φιλίας που
διοργάνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση «Δάφνη». Κατάφερε να ξεπεράσει
τη γραφειοκρατία και να συνδέσει ακτοπλοϊκά τα δύο νησιά. Αισιοδοξούμε ότι
η σύνδεση θα γίνει μόνιμη με τη λειτουργία κανονικών τελωνείων σε Ίμβρο
και Σαμοθράκη.
24.9.2013 Ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο! Θα διδάσκονται Νομική,
Φιλολογία και Φυσικές Επιστήμες. Τα
μαθήματα θα γίνονται σε τρεις γλώσσες:
ελληνική, τουρκική και αγγλική. Το
ιδιωτικό αυτό πανεπιστήμιο θα δέχεται

φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο και θα
μπορούν να διδάξουν σε αυτό και ομογενείς, οι οποίοι έχουν φύγει εδώ και
πολλά χρόνια από την Πόλη. Θα στεγαστεί δε στο Ελληνικό Κεντρικό Παρθεναγωγείο στο Πέρα, το οποίο εδώ
και χρόνια παραμένει κλειστό λόγω έλλειψης μαθητών.
25.9.2013 Οι Γερμανοί επιδιώκουν
τον έλεγχο της Θράκης. Ποιος θέλει
τη Θράκη στα χέρια του; Η απάντηση
είναι πολύ απλή: Μέσα στην επόμενη
δεκαετία, το 30% των ενεργειακών
πόρων της Ευρώπης θα περνά από την
περιοχή μας. Έχουν «κουμπαριάσει»
τα επιχειρηματικά συμφέροντα Τουρκίας
- Γερμανίας.
26.9.2013 Το “ASYAPORT’’ Ραιδεστού απειλεί το λιμάνι μας. Δυτικά
της Ραιδεστού, στην ακτή Barbaros, η
“Asyaport Liman SA’’ κατασκευάζει έναν
τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, τον ASYAPORT. Το έργο ύψους
413 εκατομμυρίων USD χρηματοδοτήθηκε κυρίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(ΕΤΑΑ) και προβλέπεται να είναι πλήρως
λειτουργικό περίπου σε έναν χρόνο.
Στο έργο αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εταιρεία Mediterranean
Shipping Company (MSC) με έδρα τη
Γενεύη, η οποία παγκοσμίως είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
27.9.2013 Τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Σιδηροδρομική
Σύνδεση Νέου Προβλήτα Εμπορευματοκιβωτίων Λιμένα Αλεξανδρούπολης»,
προϋπολογισμού 3.106.325 ευρώ, υπέγραψε η ΕΡΓΟΣΕ. Εκτιμώμενος χρόνος
κατασκευής ένα έτος.
28.9.2013 Διατηρητέο το κτήριο
του Ταχυδρομείου στην παραλιακή
λεωφόρο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
με την ιστορία της Αλεξανδρούπολης
και κρίθηκε διατηρητέο (παρά τις αντιρρήσεις των ΕΛΤΑ) με απόφαση του
Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης κ. Θεόδωρου Καράογλου.
28.9.2013 Αδελφοποίηση των Επιμελητηρίων Έβρου και Αδριανούπολης. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί συνέχεια της συντονισμένης προ-

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
σπάθειας που καταβάλλει το Επιμελητήριο Έβρου προκειμένου να δημιουργήσει ουσιαστικούς δεσμούς με δυναμικές αγορές, ώστε να ενθαρρύνει την
εξωστρέφεια της επιχειρηματικής κοινότητας του Νομού Έβρου και να προωθήσει κοινές δράσεις και συνεργασίες.

ΓΝΩΜΗ
6.7.2013 Έναρξη εργασιών στο
πρώην Στρατόπεδο Παρμενίωνα
της Αλεξανδρούπολης μετά από χρόνια
καθυστερήσεων. Διατέθηκε στον Δήμο
για τρεις χρήσεις: τη δημιουργία πάρκου
σε έκταση περίπου 80 στρεμμάτων,
σχολικών εγκαταστάσεων σε έκταση
περίπου 31 στρεμμάτων και αθλητικών
χώρων σε έκταση περίπου 17 στρεμμάτων. Η ανάπλαση του πάρκου αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε
δύο έτη.
6.7.2013 Νέος χώρος για την τρίτη
ηλικία στην Αλεξανδρούπολη. Εγκαινιάστηκε το Β’ ΚΑΠΗ του Δήμου
στα ανατολικά της πόλης. Το κτήριο
περιλαμβάνει δύο εντευκτήρια με κυλικείο, γραφείο, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων και τρεις ακόμη αίθουσες, οι
οποίες θα διατεθούν ανάλογα με τις
ανάγκες που θα προκύψουν.
11.7.2013 Στη Γ’ Εθνική του μπάσκετ ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης!
Επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:
Ό,τι δεν κατάφερε στα πλέι οφ του
πρωταθλήματος, το πέτυχε αναπάντεχα
λόγω αναδιάρθρωσης.
11.7.2013 Θρίαμβος για τους Θρακιώτες στους Βαλκανικούς Εφήβων! Η ελληνική αποστολή επέστρεψε
με εννέα χρυσά μετάλλια, το ένα από
τα οποία κατέκτησε ο Κομοτηναίος
Γιάννης Δουλγέρης στα 200 μέτρα.
Ασημένιο πήρε ο Βαΐτσης Μάρκος από
το Διδυμότειχο στον ακοντισμό.
25.7.2013 Έρχονται υδροπλάνα για
τη Σαμοθράκη. Τη δυνατότητα σύνδεσης της Σαμοθράκης με τον Έβρο
μέσω υδροπλάνων παρουσίασε ο πρόεδρος της εταιρείας «Ελληνικά Υδατοδρόμια» Τάσος Γκόβας στη συνάντηση
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της τάξης των 100 κυβικών/ώρα, η
θερμοκρασία είναι 89 βαθμοί και κάτι,
ένα πραγματικό ενεργειακό εργαστήρι,
μια μικρή «πετρελαιοπηγή».
21.9.2013 Ένα Θρακιώτικο προϊόν
κατακτά τον κόσμο. Το αναψυκτικό
με την εμπορική ονομασία «ΤUVUNU»,
που βραβεύτηκε στην 78η ΔΕΘ, παράγεται στη Βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής. Πρόκειται για ένα κρύο τσάι
του βουνού με μέλι και λεμόνι και αποτελεί παγκόσμια πατέντα που έχει κατοχυρώσει η εταιρεία «Ζυθοποιΐα Μακεδονίας - Θράκης». Ο πρόεδρος της
εταιρείας Δ. Πολιτόπουλος σημείωσε
ότι το προϊόν απευθύνεται και στη διεθνή αγορά και μάλιστα έχουν κλειστεί
ήδη συμφωνίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, μεταξύ της διοίκησης του
Επιμελητηρίου και εκπροσώπων του
Ελληνοκαναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
26.7.2013 Τετραήμερες εκδηλώσεις
(26-29 Ιουλίου) για τα 150 χρόνια
από την ανακάλυψη της φτερωτής
Νίκης της Σαμοθράκης Οι εκδηλώσεις
μνήμης απευθύνονται στο κοινό του
νησιού, στους επισκέπτες που θα βρίσκονται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά και στους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής. Οργανωτές η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης
και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
της ΙΘ’ Εφορίας Αρχαιοτήτων.
3.8.2013 Θ. Τρικούπης: Αναζητώντας το μουσικό παρελθόν Μεγάλη
έρευνα για τη μουσική με επικεφαλής
τον θρακιώτη πιανίστα, συνθέτη αλλά
και μηχανολόγο-μηχανικό. Ίσως ούτε
ο ίδιος μπορούσε να φανταστεί τις αλλαγές που θα έφερνε στην ιστορία της
ελληνικής λόγιας μουσικής η έρευνά
του σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες,
Γαλλία - Ιταλία - Αυστρία - Γερμανία,
όπου σπούδασε πλήθος ελλήνων μουσικών του 19ου και 20ού αιώνα. Ήδη
στους πρώτους δέκα μήνες του προγράμματος έχουν συλλεγεί περίπου
10.000 μουσικά έργα και ονόματα 400
συνθετών.
20.8.2013 ΤΑΙΠΕΔ: Προτεραιότητα
στο λιμάνι μας! Στα τρία λιμάνια της
χώρας με το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον, μαζί με αυτά του Πειραιά

και της Θεσσαλονίκης, κατατάσσει το
Ταμείο το λιμάνι του Έβρου.
4.9.2013 Έσπασε τα «κοντέρ» ο
Σπύρος Βενέτης! Πρώτος στο Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο εισήχθη ο μαθητής του 3ου Λυκείου Αλεξανδρούπολης. «Σπουδές εδώ, δουλειά -ίσωςέξω...», λέει ο αριστούχος με τα 19.103
μόρια.
5.9.2013 Περισσότεροι Τούρκοι
ξόδεψαν λιγότερα. Αλεξανδρούπολη:
Υπερδιπλάσια τα ποσά που ξόδεψαν
πέρσι οι επισκέπτες από τη γειτονική
χώρα που επισκέφθηκαν την περιοχή
μας, αν και ήταν πολύ λιγότεροι σε
σύγκριση με φέτος. «Πρέπει να συγκρατήσουμε αυτό το τουριστικό ρεύμα,
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου»,
σχολιάζει ο Κ. Χατζημιχαήλ, πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου.
5.9.2013 Δημοπρατείται η ανάπλαση της παραλιακής. Τον Ιανουάριο
του 2014 υπολογίζεται η έναρξη των
εργασιών για το τμήμα του έργου από
στροφή Εγνατία έως Αργώ. Επίσης,
εγκρίθηκε η δημιουργία ΧΥΤΥ που θα
εξασφαλίσει 70 μόνιμες θέσεις εργασίας.
13.9.2013 «Κοχλάζει» ο πλούτος
της γεωθερμίας. Ξεκίνησε η αξιοποίηση του πιο πλούσιου στην Ελλάδα
γεωθερμικού πεδίου στο Αρίστεινο του
Δήμου Αλεξανδρούπολης. Μια μικρή
«πετρελαιοπηγή» με πολλαπλές αναπτυξιακές δυνατότητες βλέπουν οι ειδικοί επιστήμονες. Στις τελικές μετρήσεις
ο γεωλόγος Πασχάλης Δαλαμπάκης δήλωσε: Αντλούμε με μία βέλτιστη παροχή

28.9.2013 H «απογείωση» του αεροδρομίου Αλεξ/πολης Δημόκριτος
Περισσότεροι από 6.300 ξένοι επισκέπτες τη φετινή τουριστική περίοδο από
Ρωσία και Γαλλία, όταν πέρυσι είχαν
έρθει μόλις 743.

ΘΡΑΚΗ-PRESS
12.7.2013 Σαν σήμερα η πρώτη απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης.
Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια
από την πρώτη επέτειο. Στις 12 Ιουλίου
1913 αγήματα από τα πλοία του Εθνικού
Στόλου αποβιβάζονται και παρελαύνουν
στους δρόμους της πόλης.
26.7.2013 Νέα προσπάθεια ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης - Αίνου Τουρκίας Τις προοπτικές
που υπάρχουν και τις δυνατότητες που
δίνονται για την υλοποίηση διασυνοριακής συνεργασίας στους τομείς της
ακτοπλοΐας, της οικονομίας και του
τουρισμού μεταξύ της Αλεξανδρούπολης
και της Αίνου διερεύνησε ο πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΑ
Σταύρος Σταυράκογλου επισκεπτόμενος
την περιοχή, συνοδευόμενος από την
πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνομουσείου
Αίνου Στέλλα Κλαδαρά.
26.7.2013 Στο Παλιό Νοσοκομείο
οι υπηρεσίες της ΠΕ Έβρου Μετά
τις συντονισμένες ενέργειες όλων των
φορέων εξασφαλίστηκε η στέγαση των
υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου στο κτήριο
Γ’ (κτήριο Μοριακής Βιολογίας) του
συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε
σχετική συμφωνία.
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Με φόντο το Φάρο στην παραλιακή λεωφόρο
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
“Με φόντο το άτυχο Πασαλίκι’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

Η Σοφία Κουρτέση-Μαρτίνη, η Νιόβη Μπάστα και η Νίτσσ Μπάστα (δεκαετία ΄40)
Αρχείο Νιόβης Μπάστα

Πιθανόν οι δύο κοπέλες να είναι η Πέπη ΠινάτζηΑννίνου και η Σοφία Αινείτου και τα δύο κοριτσάκια
η Λένα Φραγκάκη και η Παγώνα Μύρτσου
(τέλος δεκαετίας ’40), αν όχι, διορθώστε μας.
Aλεξανδρούπολη 1950. Η Μαρία Φανφάνη με τις κόρες της Τζούλια ΦανφάνηΜαλακόζη και Χρύσα Φανφάνη-Στούρα, στην παραλιακή λεωφόρο.
Αρχείο Τζούλιας Φανφάνη-Μαλακόζη

1

Ο Θ. Δουκίδης με
φόντο τον φάρο και
τις ξύλινες καμπίνες,
(τέλος δεκαετίας ΄30)
Aρχείο Ελένης
ΚαφετζήΧατζηιωακείμ

49

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τέλος της δεκαετίας του ‘40. Μετά από βαφτίσια ...
Aρχείο Ελένης Καφετζή-Χατζηιωακείμ

H Νίτσα και ο Θόδωρος Δουκίδης φωτογραφίζονται με φόντο
τον φάρο και χαρίζουν την ωραία τους στιγμή στα αδέλφια
τους (2/5/1950).
Aρχείο Ελένης Καφετζή-Χατζηιωακείμ

2

Οι φωτογραφίες 1, 2, 3, 4 προέρχονται από το αρχείο
του Θεόδωρου Ορδουμποζάνη.
3

4

Aλεξανδρούπολη 1964. Η Βάσω
Ιγνατιάδου και η Τζούλια ΦανφάνηΜαλακόζη βολτάρουν με ποδήλατα
στην παραλιακή λεωφόρο.
Αρχείο Τζούλιας Φανφάνη-Μαλακόζη
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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
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

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

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

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

THEODOR GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

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

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
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

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

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

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

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Γλυκά του Φθινοπώρου
Γαλακτομπούρεκο με κυδώνια
Υλικά
1.150 γρ. γάλα
250 γρ. βούτυρο
5 αβγά
1 πρέζα αλάτι
1 1/2 φλιτζάνα ζάχαρη
3/4 φλιτζάνας σιμιγδάλι ψιλό
3 βανίλιες
250 γρ. καταΐφι
250 γρ. φύλλο κρούστας
Για τα κυδώνια
1 κιλό κυδώνια
1/2 κιλό ζάχαρη
Για το σιρόπι
2 φλιτζάνες ζάχαρη
1 1/2 φλιτζάνα νερό
χυμό από μισό λεμόνι
1 ξυλάκι κανέλα
Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε το γάλα με δύο κουταλιές βούτυρο και το
αλάτι. Σε ένα μπωλ χτυπάμε τα αβγά με τη ζάχαρη και το
σιμιγδάλι. Ρίχνουμε το μίγμα στο ζεστό γάλα μαζί με τις
βανίλιες ανακατεύοντας συνέχεια, σε μέτρια φωτιά ώσπου
η κρέμα να πήξει ελαφρά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και
αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει. Λιώνουμε το υπόλοιπο
βούτυρο (κατά προτίμηση φρέσκο) και αλείφουμε το καθένα φύλλο, τα στρώνουμε στον πάτο και στις πλευρές
ενός ταψιού. Ρίχνουμε την κρέμα πάνω στα φύλλα και

σκεπάζουμε με το φύλλο καταΐφι. Περιχύνουμε το γαλακτομπούρεκο με το υπόλοιπο βούτυρο και ψήνουμε για
45 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 220°.

Όση ώρα ψήνουμε, ετοιμάζουμε τα κυδώνια. Τα καθαρίζουμε, βγάζουμε τα κουκούτσια και τα κόβουμε κυδωνάτα.
Τα βάζουμε σε κατσαρόλα με ένα φλιτζάνι νερό να βράσουν για 15 λεπτά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το ξυλάκι
κανέλας, τα βράζουμε για 15 λεπτά ακόμη και τα αποσύρουμε. Βγάζουμε τα κυδώνια από την κατσαρόλα και στο
ίδιο σκεύος που έβρασαν ρίχνουμε τη ζάχαρη (για το σιρόπι), το νερό και το λεμόνι και βράζουμε για 10 λεπτά.
Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει και μόλις ψηθεί το γαλακτομπούρεκο το περιχύνουμε με το σιρόπι. Γαρνίρουμε το
γαλακτομπούρεκο με τα κυδώνια.

Γλυκό με κολοκύθα
Υλικά
600 γρ. κολοκύθα
180 γρ. ζάχαρη
7 αβγά
100 γρ. βούτυρο
150 γρ. αμυγδαλόψυχα
80 γρ. αλεύρι
50 γρ. κορν-φλάουρ
1 κουταλιά μπέικιν
1/2 κουταλάκι κανέλα
2 κουταλιές κονιάκ
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε την κολοκύθα, την κόβουμε σε
κύβους, τη βάζουμε σε κατσαρόλα με 1 κουταλιά σούπας
ζάχαρη και τη βράζουμε ώσπου να μαλακώσει. Χτυπάμε
την υπόλοιπη ζάχαρη με τα αβγά, το βούτυρο να αφρατέψει, προσθέτουμε την αμυγδαλόψυχα, το αλεύρι, το

κορν-φλάουρ, το μπέικιν, το κονιάκ και την κανέλα.
Αλείφουμε ένα ταψί με βούτυρο, το αλευρώνουμε και αδειάζουμε το μίγμα, αφού έχουμε ρίξει και τη βρασμένη κολοκύθα. Ψήνουμε το γλυκό για 50 λεπτά στους 200°.

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

