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Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
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Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Η νέα χρονιά που μόλις ανέτειλε έχει για τον Σύλλογο και
το περιοδικό μας διπλή επετειακή σημασία. Αφ’ ενός ο Σύλλογός μας κλείνει το 2014 τριάντα χρόνια δημιουργικής παρουσίας και θα πρέπει να το γιορτάσουμε αναλόγως. Θα
θέλαμε ως εκ τούτου τη συμβολή σας αλλά και τη γνώμη
σας. Αφ’ ετέρου το περιοδικό μας «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης» συμπλήρωσε 12 χρόνια ζωής και το τεύχος
Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2014 θα είναι το 50ό. H γόνιμη
και ανοδική πορεία του σηματοδοτήθηκε από τη δική σας
αγάπη, αναγνώριση, εμπιστοσύνη, ηθική και οικονομική
στήριξη αλλά και τις άοκνες προσπάθειες της συντακτικής
επιτροπής, καθώς και τις εθελοντικές συνεργασίες από τους
συντάκτες διαφόρων κειμένων.
Και συνεχίζουμε... Με την ίδια πίστη, θάρρος και αισιοδοξία
θεωρώντας ότι το περιοδικό μας αποτελεί τον συνδετικό
κρίκο των Αλεξανδρουπολιτών που κατοικούν στην αγαπημένη μας πόλη και αυτών που διαμένουν στο λεκανοπέδιο
της Αττικής και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος αλλά και
του εξωτερικού.
Αυτό το τεύχος περιλαμβάνει και πάλι ποικίλη ύλη:
ιστορικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα που έχουν
σχέση με την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή, σελίδες
από την Αλεξανδρούπολη του χθες και του σήμερα, κριτική
βιβλίων κ.ά.
Όπως είχαμε αναγγείλει, ανοίγουμε σελίδες για τους αείμνηστους δασκάλους μας και τους γιατρούς-μαχητές της
μεταπολεμικής Αλεξανδρούπολης. Παρακαλούμε λοιπόν τους
αναγνώστες μας να βοηθήσουν την προσπάθειά μας αυτή.
Το Δ.Σ. παράλληλα αποφάσισε να κοσμήσει τα εξώφυλλα
επομένων τευχών με έργα καταξιωμένων ζώντων ζωγράφων
της ιδιαίτερης πατρίδας μας, εφ’ όσον το επιτρέπει η επικαιρότητα των θεμάτων.
Επίσης σας καθιστούμε γνωστό ότι η Ενορία της Ευαγγελίστριας του Πειραιά, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
της, οργάνωσε κατά το χρονικό διάστημα 6 έως 18
Οκτωβρίου 2013 εκδηλώσεις και ομιλίες αφιερωμένες στη
Θράκη. Ορισμένες από αυτές παρακολουθήσαμε μέλη του
Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου μας που κατοικούν στον
Πειραιά. Σχετικό ρεπορτάζ θα διαβάσετε σε άλλες σελίδες.
Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ., στις 15 Οκτωβρίου 2013,
επισκέφθηκε στο γραφείο του τον συμπολίτη μας και
ενεργό μέλος του Συλλόγου μας Υφυπουργό Εξωτερικών κ.
Άκη Γεροντόπουλο και συζήτησαν μαζί του θέματα που
αφορούν στις δραστηριότητες του Συλλόγου, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθώς και σε ζητήματα σχετικά με
την ιδιαίτερη πατρίδα μας.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλύτερες ημέρες για τη
δοκιμαζόμενη πατρίδα μας και ο νέος χρόνος να χαρίζει σε
σας και στις οικογένειές σας υγεία, χαρά, αγάπη, δύναμη,
επαγγελματικές επιτυχίες και αισιοδοξία.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος

4

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
B’ Παγκόσμιος πόλεμος - Ελληνοϊταλικός πόλεμος
Οκτώβριος 1940 - Απρίλιος 1941

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Η φράση που φέρεται να είπε ο τότε πρωθυπουργός Ιω. Μεταξάς, ως απάντηση στο μακροσκελές ιταλικό κείμενο, “Alors, c’est la guerre’’ «Συνεπώς έχομε πόλεμο», αφορούσε
και στη μακρινή αλλά ταλαιπωρημένη Ελληνική περιοχή, τη δική μας περιοχή.

[11]

...O Mεταξάς δέχθηκε τον Γκράτσι και εκείνος του
επέδωκε ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο η Ιταλία
απαιτούσε από την Ελλάδα, με τη μορφή τελεσιγράφου,
να της επιτρέψει την άνευ αντιστάσεως διέλευση στρατευμάτων από το έδαφός της. Το τελεσίγραφο έληγε περίπου σε τρεις ώρες, στις 6 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου
1940. Αμέσως μετά την εκπνοή του, οι ιταλικές δυνάμεις
θα εισέβαλλαν... [3]

Η

πόλη μας, για όσους μήνες ο Ελληνικός στρατός
πολεμούσε στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας
εναντίον των Ιταλών, βρισκόταν σε εμπόλεμη ετοιμότητα.1
Μάλιστα, επειδή τα σύννεφα είχαν μαζευθεί απειλητικά
ενωρίτερα στα βόρεια σύνορά μας, όταν η Βουλγαρία,
τον Μάρτιο του 1941, προχώρησε σε συμμαχία2 με τη
ναζιστική Γερμανία, η απειλή για καινούργια κατοχή
από τη γειτονική χώρα ζωντάνευε παλιές μνήμες. Και
είχαν περάσει μόνο 27 χρόνια περίπου...
Πρώτη αντίδραση της Ελληνικής διοίκησης ήταν να
...Στα τέλη του 1940 άρχισαν οι ετοιμασίες για τη συνεργασία της Βουλγαρίας με τον Άξονα. Γερμανοί αξιωματικοί
στάλθηκαν για να εποπτεύσουν το έδαφος, να ενισχύσουν
τις γέφυρες, να δημιουργήσουν αποθήκες καυσίμων· ακολούθησαν εκατοντάδες μέλη της Λουντβάφε για να κατασκευάσουν σταθμούς εναέριας παρατήρησης και τον Δεκέμβριο του 1940 αρκετές χιλιάδες Γερμανών στρατιωτών
στάθμευσαν ήδη στη Βουλγαρία. Στις 4 Ιανουαρίου ο Χίτλερ
και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιοακίμ φον Ρίμπεντροπ υποσχέθηκαν στον Βούλγαρο πρωθυπουργό Μπογκντάν
Φίλοφ έξοδο της Βουλγαρίας στο Αιγαίο και στις 18 Ιανουαρίου έγινε η τελική αποδοχή των βουλγαρικών όρων
από τους Γερμανούς· οι προτάσεις για εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Βουλγαρία έγιναν με πρωτοβουλία των
Βουλγάρων και όχι των Γερμανών, όπως γίνεται σαφές
από το ημερολόγιο του Φίλοφ... [10]

«Ο πόλεμος ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις
και την ενεργητικότητα του ανθρώπου
προσδίδοντας αίσθηση ανωτερότητας σε
όσους έχουν το κουράγιο να τον ξεκινήσουν», έχει πει ο "πατέρας" του φασισμού
Μπενίτο Μουσολίνι (1889-19450, ιδρυτής
του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος της Ιταλίας (1919), Partito Nazionale Fasciste
(P.N.F. από το λατινικό fascis = δέσμη,
ταινία σφιχτά δεμένη γύρω-γύρω από ράβδο
που κρατούσαν οι ραβδούχοι). [11]

απελάσει τους Καθολικούς Ιταλούς δασκάλους και καλόγριες. Τις λίγες ιταλικές οικογένειες δεν τις ενόχλησε.
Το (Γαλλικό) Ιταλικό σχολείο έγινε στρατηγείο του Ελληνικού στρατού. Επί πλέον έφθασε προς ενίσχυση του
Ελληνικού στρατού και η ταξιαρχία των νήσων αλλά
δεν φέρθηκε καλά στον ντόπιο πληθυσμό. Ακούστηκαν
διάφορα για απρεπή συμπεριφορά και πολλοί πέρασαν
από στρατοδικείο και καταδικάστηκαν. [4]

1. Τον Μάιο του 1934 έγινε στη Βουλγαρία πραξικόπημα από στρατιωτικούς και σχηματίσθηκε δικτατορική κυβέρνηση, που είχε ως
στόχο την καταδίωξη της βουλγαρικής αριστεράς.
Στη συνέχεια ο βασιλιάς Βόρις Γ’ (1894-1943) επέβαλε καθεστώς συγκεκαλυμμένης δικτατορίας (1934-1943), ενώ φασιστικοποιήθηκαν
οι κρατικές δομές και η χώρα προσέγγιζε τη ναζιστική Γερμανία [5]
2. H Βουλγαρία αρνήθηκε αρχικά να επιτεθεί, τον Οκτώβριο του 1940, εναντίον της Ελλάδας, όπως της το ζήτησε ο Μουσολίνι, [5]
αλλά τελικά την 1η Μαρτίου 1941 προχώρησε σε συμμαχία με τη ναζιστική Γερμανία.

5

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
...Τον Οκτώβριο του 1940 κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός
πόλεμος. Οι εργασίες στο λιμάνι σταμάτησαν, ως τότε είχε
κατασκευασθεί το ευθύγραμμο τμήμα του προσήνεμου
μώλου και ένα τμήμα της γωνίας, προς τα ανατολικά, κάπου
45-50 μέτρα.
Σ’ αυτό το μισοτελειωμένο σκέλος του προσήνεμου μώλου
αποβιβάστηκε η Μεραρχία αρχιπελάγους το καλοκαίρι του
1940, γιατί ήταν γνωστό πως η κατάσταση των γεγονότων
της Ευρώπης προμήνυε τον πόλεμο.
Το Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρουπόλεως γνωρίζοντας καταστάσεις ανέλαβε να κτίσει ένα καταφύγιο προστασίας
πολεμικών γεγονότων στο χώρο της λιμενικής ζώνης κάτω
από το φάρο. Το έργο αυτό δεν νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε
ποτέ ως καταφύγιο πολέμου... [8]

Κάτοικοι της Καλλιθέας, Βουλγαρικής καταγωγής
αλλά και κατάσκοποι από τη γειτονική χώρα φαίνεται
ότι δρούσαν συνωμοτικά καθημερινά τις παραμονές
του πολέμου και συχνές καταγγελίες οδηγούσαν υπόπτους σε στρατοδικεία. Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε
περισσότερο μετά την κήρυξη του πολέμου.
Στις 29 Οκτωβρίου 1940 τα σχολεία έκλεισαν, προς
μεγάλη χαρά των ανίδεων παιδιών, εφ’ όσον οι δάσκαλοι
κατετάγησαν στον στρατό ή στο ναυτικό. Όλοι οι νέοι
άνδρες της Αλεξανδρούπολης έφυγαν για το μέτωπο ή
ανέλαβαν την αεράμυνα της πόλης. Κλήθηκαν οι κλάσεις
μέχρι και του 1917.
Η πόλη φοβούμενη βομβαρδισμούς τα βράδια βυθιζόταν στο απόλυτο σκοτάδι, με υποχρεωτική συσκότιση.
Οι κάτοικοι μάλιστα, κατά διαταγή της Ελληνικής διοίκησης, η οποία παρέμεινε στην πόλη μέχρι τον Μάρτιο
του 1941 [1], σκέπαζαν τα τζάμια των παραθύρων με
μπλε κόλλα χαρτιού και μάλιστα χιαστί, για τον φόβο
βομβαρδισμού και τον κίνδυνο της επικίνδυνης θραύσης
των υαλοπινάκων. Οργανώθηκε αεράμυνα και οι σειρήνες
ήταν έτοιμες. Μερικά από τα υπόγεια των σπιτιών
είχαν προετοιμασθεί κατάλληλα ως καταφύγια.

Πράγματι οι σειρήνες ήχησαν μερικές φορές αλλά ο
χαρακτηριστικός βόμβος που τρόμαξε τους πολίτες
προερχόταν από αναγνωριστικά Ελληνικά και όχι από
εχθρικά αεροπλάνα.
Οι πιο γνωστές και κεντρικές σειρήνες είχαν τοποθετηθεί στο αριστερό καμπαναριό του Αγίου Νικολάου
και στο διώροφο του Κιόρογλου, το οποίο σώζεται
ακόμη, δίπλα στην Ακαδημία και απέναντι από το σημερινό πάρκο των Προσκόπων. [4]
Αμέσως μετά την κήρυξη του πολέμου από τους Ιταλούς, μέσα στην προετοιμασία της πόλης να αντιμετωπίσει τους μελλούμενους βομβαρδισμούς, άρχισε η κατασκευή καταφυγίων.
...Τα χρόνια περνούν αλλά η μοίρα των ανθρώπων δεν
αλλάζει. Μόλις το κτίριο βρήκε τον προορισμό του σφύριξαν
ένα πρωινό του Οκτώβρη του 1940 οι σειρήνες του Πολέμου.
Και πάλι πρώτο το σχολειό μας στην επιστράτευση,
δέχτηκε σε λίγες μέρες την Μεραρχία του αρχιπελάγους και
στέγασε για λίγο τους νησιώτες μας που συγκεντρωμένοι
μαζύ με τις νέες μονάδες που δημιουργήθηκαν από την
γενική επιστράτευση, με τους πρόσφυγες που πρωτοστεγάστηκαν σ’ αυτό, τους μαθητές που φοίτησαν στα θρανία
του και τους καθηγητές και δασκάλους που δίδαξαν, φεύγανε
για το Αλβανικό μέτωπο και τα οχυρά Μεταξά... [7]

Τα δημόσια καταφύγια, πάλι κατά προφορικές μαρτυρίες [4], ήταν υπαίθρια χαρακώματα (με διαστάσεις
2,50x10 μ.) αλλά χειμώνα καιρό, με τις βροχές και τα
χιόνια, ήταν σχεδόν ακατάλληλα. Έτσι, οι πολίτες που
είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν στις αυλές τους, με
προδιαγραφές βέβαια που όριζε η Αεράμυνα, κατασκεύαζαν ιδιωτικά καταφύγια τα οποία έμοιαζαν με
αμπριά (ξύλινη επένδυση από σακκιά γεμάτα άμμο και
είσοδο που οδηγούσε με ζικ-ζακ στο εσωτερικό του
καταφυγίου).
Ένα παρόμοιο περιγράφει ο κ. Άγγελος Χαμπούρης·
το έφτιαξαν οι δύο οικογένειες Χαμπούρη και Φίνογλου,

Κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης με την κήρυξη του πολέμου έτρεξαν να καταταγούν αμέσως στον στρατό.
Στις φωτογραφίες έφεδροι του Ναυτικού και του Στρατού σε αναμνηστικές φωτογραφίες στην παραλία της πόλης,
αμέσως μετά την κατάταξή τους.
(Aρχείο Θ. Ορδουμποζάνη)
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...Mε την κατάρρευση των οχυρών της «Γραμμής Μεταξά», όλο το σιδηροδρομικό υλικό σε μηχανές και βαγόνια
που εγκλωβίστηκε στην Ανατολική Μακεδονία και στη
Θράκη, φορτωμένο με τον ελληνικό στρατό της περιοχής,
συγκεντρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί πέρασε
τον Έβρο και κατέφυγε στην Τουρκία. Όταν πέρασε και το
τελευταίο τρένο, πίσω του ανατίναξαν τη γέφυρα στο ποτάμι... [6]

στην προσφερόμενη αυλή της οικογένειας Φίνογλου.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 5-6 περίπου μηνών, ο
πανικός των κατοίκων εξελίχθηκε σε αγωνία φυγής.
Οι νέοι πολίτες που υπηρετούσαν στον σιδηρόδρομο,
όποια θέση κι αν κατείχαν, εξαιρέθηκαν από την επιστράτευση στον στρατό ή στο ναυτικό και υπηρετούσαν
στην κίνηση των τρένων [6] ή στη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το τρένο έφερνε στρατό και έφευγε
παίρνοντας μαζί του μόνο δημοσίους υπαλλήλους. Η
Νομαρχία απαγόρευε τη μεταφορά εντόπιων με το
τρένο.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πλείστοι καταγόμενοι από
την Ελλάδα που είχε απελευθερωθεί πριν από το 1920,
ζητούσαν απεγνωσμένα να μετατεθούν στις ιδιαίτερες
πατρίδες τους, με την ψευδαίσθηση ότι θα ήταν πιο
ασφαλείς κοντά στους δικούς τους ή τι άλλο; Τι ήλπιζαν
άραγε; Πιθανόν ότι, αν νικηθεί η Ελλάδα, θα “την πληρώσει’’ μόνο η Θράκη ή έστω και η Ανατολική Μακεδονία,
που πάντοτε οι Έλληνες της Νότιας Ελλάδας συγχέουν
αυτές τις δύο ακριτικές περιοχές.
Ο κ. Άγγελος Χαμπούρης επιβεβαιώνει την πληροφορία
του κ. Δ. Τσεσμελή και του Αθ. Κριτού ότι ήταν πολύ
δύσκολο να εξασφαλίσει η οικογένειά του εισιτήριο με
το τρένο για να φύγουν προς τη νότια Ελλάδα, πριν έλθουν οι Βούλγαροι που όλοι περίμεναν με αγωνία. Οι
εύποροι λοιπόν Αλεξανδρουπολίτες εξασφάλιζαν εισιτήριο με «ισχυρό» μέσο. Οι περισσότεροι όμως από
τους τυχερούς που είχαν την οικονομική άνεση έφευγαν
μόνο με τα προσωπικά τους απαραίτητα και με το «κιμέρι» τους. Οι αποσκευές έμεναν στον σταθμό.
Η δυνατότητα φυγής περιορισμένη και από τη θάλασσα. Έτσι οι ντόπιοι με οικονομική επιφάνεια μόνο
έφευγαν με δικά τους μέσα, με μικρά εμπορικά καΐκια
προς τη Λήμνο, Μυτιλήνη και Σαμοθράκη. Ίσως σε
αυτά τα νησιά να είχαν συγγενείς ή εμπορικές δοσοληψίες.
Ήταν γνωστό, από τη μεγάλη προσφυγιά του 1913,
ότι οι Βούλγαροι δεν είχαν ιδιαίτερες επιδόσεις στη θάλασσα, οπότε... θα άφηναν τα νησιά ήσυχα.
Στις πρώτες ημέρες του Απριλίου 1941, όταν οι Γερμανοί καταλάμβαναν τα οχυρά Μεταξά, οι συρμοί έφερναν στρατό που είχε εγκλωβισθεί στην Ανατολική Μακεδονία και στη συνέχεια περνούσαν από τις γραμμές
των Σ.Ε.Κ. στις γραμμές της Γαλλοελληνικής και από το
Πύθιο στην Τουρκία. Με το τελευταίο τρένο έφυγε και

όλη η υπηρεσία των σιδηροδρόμων.
Οι πέντε-έξι μήνες του Ελληνοϊταλικού πολέμου άφησαν και στην περιοχή μας τη θλιβερή σφραγίδα τους.
Ο ανθυπολοχαγός Θεόδωρος Γ. Κανδηλάπτης, γιος
του δάσκαλου Γεώργιου Κανδηλάπτη, τη μονογραφία
του οποίου δημοσιεύουμε στη σελ. 35, ήταν ένας από
τους πρώτους νεκρούς αξιωματικούς. Άλλοι δύο νέοι
από τον Έβρο έχασαν τη ζωή τους κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο: ο Πέτρος Παρασκευούδης και ο Τηλέμαχος
Παπαγιαννόπουλος. [1]
Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου 1941 οι Γερμανοί
κηρύσσουν τον πόλεμο και εναντίον της Ελλάδας με την
πρόφαση ότι η επίθεση «δεν στρεφόταν κατά της
Ελλάδας αλλά κατά των συμμάχων της, των Άγγλων».
Οι σύμμαχοι του Χίτλερ Βούλγαροι εισβάλλουν στην περιοχή μας. Κλείνει ένα κεφάλαιο αγωνίας για την πόλη
μας και αρχίζει το τραγικότερο: Η πραγματικότητα...
Γ’ Βουλγαρική κατοχή. [1]
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Οι πληροφορίες γύρω από το πεντάμηνο του Ελληνοϊταλικού πολέμου και σε σχέση με την ιδιαίτερη
πατρίδα μας είναι περιορισμένες. Η επίσημη βιβλιογραφία ελάχιστα αναφέρεται σε σχετικά γεγονότα.
Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες που
έχουν συγκρατήσει, παιδιά τότε, κάποιες αξιοσημείωτες
λεπτομέρειες για το τι συνέβη κατά την περίοδο
αυτή στην πόλη μας, να τις καταγράψουν και να τις
στείλουν στο περιοδικό μας.
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει

Aπελευθέρωση και επιστροφή στην πατρίδα
ΜΕΡΟΣ Α’
Όπως και αν την παριστάνουν οι εικαστικοί και οι ποιητές
προσωποποιημένη (καταματωμένη με το σπαθί στο χέρι ή
μεγαλόπρεπη κρατώντας το δαφνοστέφανο για τους ηρωικούς αγωνιστές), η πολυπόθητη Λευτεριά έφθασε επί τέλους, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου 1944, στη Σαμοθράκη,
όπου είχαμε καταφύγει πρόσφυγες από την Αλεξανδρούπολη.
Δεν ήλθε μόνη της· την συνόδευαν 16 αντάρτες με τα
εντυπωσιακά φυσεκλίκια τους χιαστί στο στήθος, άλλοι με
γενειάδες και άλλοι μόνο με μουστάκες.
Οι στολές τους σχετικά ομοιόμορφες στο γκριζοπράσινο
χρώμα των γερμανικών και αρβύλες διαφόρων μορφών και
χρωμάτων. Στο κεφάλι, τα δίκοχά τους είχαν ένα οβάλ
λευκό χειροκέντητο έμβλημα με το αρκτικόλεξο ΕΛΑΣ, πλαισιωμένο με δύο δαφνόκλαρα.
Οι αντάρτες φάνταζαν στα μάτια μας σαν ολοζώντανοι
σύγχρονοι Κολοκοτρώνηδες και Καραϊσκάκηδες δαφνοστεφανωμένοι· όταν κάθονταν δε έξω από το Διοικητήριο
στο Κάστρο και καθάριζαν τα όπλα ή τακτοποιούσαν τα
φυσεκλίκια τους, οι πιτσιρικάδες, που μαζευόμασταν γύρω
τους και τους θαυμάζαμε, τους ζητούσαμε να μας λένε
ιστορίες από μάχες με τους εχθρούς μας. Όλοι τους είχαν
ψευδώνυμα και μ’ αυτά ήταν γνωστοί. Θυμάμαι έναν που
τον έλεγαν «Αθλητή» γιατί ήταν γεμάτος και αθλητικός κι
έναν άλλο «Καραϊσκάκη» γιατί είχε μακρυά μουστάκια.
Στην απορία μας «γιατί στο έμβλημα του δίκοχου είναι
γραμμένο το ΕΛΑΣ με ένα Λ», μας εξηγούσαν ότι δεν ήταν
από το όνομα της πατρίδας μας αλλά από το πρώτο
γράμμα των λέξεων Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός
Στρατός.
Ανάμεσα και γύρω τους περιφερόταν ένας σβέλτος, αεικίνητος λιπόσαρκος τύπος, λίγο κυφός και στενόπλατος,

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

με όψη απήγουνης ορνεομουτσούνας με γαμψή μύτη και
μακρύ λαιμό· είχε όμως καλοακονισμένη γλώσσα που έλεγε
πολλές λέξεις, λίγο παράξενες, λίγο δυσνόητες και μερικές
εντελώς άγνωστες. Κάποιες τέτοιες ήσαν: προπαγάνδα και
προβοκάτσια, καπιταλιστές και προλετάριοι, φασίστες και
κουμμουνιστές, ιμπεριαλιστές και πλουτοκράτες, και πολλές άλλες που ηχούσαν στ’ αφτιά μας σαν αλλόφερτες.
Αυτός ήταν λέει «ινστρούχτορας», ενώ το πραγματικό
του επώνυμο ήταν «Κο...ος». Η όλη κίνηση και συμπεριφορά
του προς το αντάρτικο απόσπασμα έδειχνε εξουσία και
επιβολή.
Την αντιπαθητική του εμφάνιση συμπλήρωνε η μέχρι
τον αστράγαλο καταλεκιασμένη γκρι σκούρα καμπαρντίνα
του και η απαίσια συμπεριφορά του, που χωρίς προσχήματα ήταν προκλητικά διχαστική και προσβλητικά επιτακτική.
Ο κόσμος αγκάλιασε τους αντάρτες σαν δικά του παιδιά
που συντέλεσαν και έφεραν τη λευτεριά· γενικά δε η συμπεριφορά τους ήταν διακριτική, σοβαρή και αξιοπρεπής.
Ο ινστρούχτορας όμως μάζεψε όλα τα παιδιά σε μια
συγκέντρωση στο ευρύχωρο γωνιακό καφενείο, δίπλα στο
ρέμα, και μας είπε ότι στο εξής θα λεγόμασταν «Αετόπουλα». Μετά, σε τακτά διαστήματα, μας μάζευε στο καφενείο και άρχιζε την «καθοδήγησή» του εμπλουτισμένη

ΑΝΤΑΡΤΗΣ
[Φωτογραφία Σπύρου Μελετζή (1942-1944)]

8

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

με αρκετές, σαν τις προαναφερθείσες, δυσνόητες ή ακατάληπτες λέξεις όπως: μπουρζουαζία και λαουτζίκος, τσιφλικάδες και κολίγοι, τσορμπατζήδες και τσιφτσήδες· παράλληλα έκανε κατάχρηση των επιρρημάτων: μαζικά και
πλέρια.
Εμείς μέχρι τότε ξέραμε ότι οι γονείς μας και εμείς,
όπως και όλοι οι συγχωριανοί χωρίς διακρίσεις, είμασταν
Έλληνες που όλο το διάστημα της κατοχής υποφέραμε τα
πάνδεινα από τους Γερμανο-βουλγάρους και λαχταρούσαμε για ελευθερία, την οποία μας έφεραν οι αντάρτες
που αγκαλιάσαμε. Τώρα αυτός άρχισε να μας λέει, με διάφορες αφορμές-προφάσεις και προσχήματα, ότι δεν είμασταν όλοι ίδιοι αλλά είχαμε σοβαρές διαφορές που μας
χώριζαν.
Παρά τη μικρή μας ηλικία, την ελλιπέστατη γνώση της
ιστορίας μας και τις μέσες-άκρες των συζητήσεων των μεγάλων που ακούγαμε, αρχίσαμε να αχνοβλέπουμε ότι έρριχνε σπόρους της κατάρας που από παλιά, κάθε τόσο,
μαστίζει το γένος μας. Το χέρσο έδαφος του παιδόκοσμου
δεν ευνόησε το φύτρωμα των διχαστικών σπόρων αλλά,
όπως αποδείχθηκε μετά από λίγους μήνες, την άνοιξη, την
ίδια τακτική εφήρμοσε και στους μεγάλους, όπου το έδαφος ήταν πιο γόνιμο και το φύτεμα της διχόνοιας άρχισε
να ευδοκιμεί.
Μετά την μπόρα του πολέμου με τους καταστροφικούς
κεραυνούς της, δεν βρήκε, όπως περιμέναμε, δυο λόγια
που να δείχνουν το παρηγορητικό ουράνιο τόξο με την
ίριδα των αξιών «Ιστορίας - Παράδοσης - Πολιτισμού - Δημοκρατίας - Ομοψυχίας - Αλληλεγγύης και Προόδου» που
κάνουν τους Έλληνες να μη πέφτουν αλλά, σαν ατσάλινο
έλασμα, να λυγίζουν για λίγο και να ξαναπετιούνται όρθιοι.
Οι Βούλγαροι έφυγαν όπως ήλθαν «αβρόχοις ποσί» με
μια δικάταρτη μπρατσέρα· τώρα όμως με την ουρά στα
σκέλια σέρνοντας τα κουρέλια των κατακτητικών και επεκτατικών σχεδίων τους. Ένας φανατισμένος όμως, ανάμεσα
σ’ αυτά που μπαρκάρισαν, έστησε και έκρυψε στο κατάστρωμα του πλοίου ένα κανόνι. Είχε σκοπό να ρίξει προς
τη Χώρα όσες οβίδες προλάβαινε, όταν θα παρέπλεαν την
ανοιχτοσιά του κάμπου του Κατσαμπά, απ’ όπου φαίνεται
το σκαρφαλωμένο στο βάθος της ρεματιάς χωριό, για τον
φόβο των πειρατών σε παλαιότερες εποχές. Ευτυχώς μερικοί λογικοί τον πήραν είδηση εγκαίρως και απέτρεψαν
το κακό. Βέβαια πίσω τους άφησαν τα ερείπια του διοικητικού μηχανισμού που είχαν επιβάλει με την πράξη προσάρτησης.
Κατά τα άλλα, η ζωή στη Χώρα άρχισε τις προσπάθειες
να ξαναβρεί τον παλιό ρυθμό της. Ο ντελάλης μπάρμπαΔημοσθένης πήρε το νταούλι του και ξαναβγήκε στους
δρόμους και τις χωμάτινες ταράτσες και με πιο δυνατή
φωνή γνωστοποιούσε στους συγχωριανούς του διάφορες
οδηγίες και πληροφορίες.
Από τα μαγαζιά κατέβηκαν οι βουλγαρόγλωσσες ταμπέλες και άρχισαν να ξαναγράφονται στα ελληνικά, έστω
και πρόχειρα.
Στο τέμπλο της εκκλησίας, της Κοίμησης της Θεοτόκου
της Χώρας, το μεγάλο εικόνισμα του δεξιού παραστάτη

της Ωραίας Πύλης Αγίου Δημητρίου περίμενε τον αγιογράφο να βγάλει τον δράκο, που οι βούλγαροι ζωγράφισαν
καλύπτοντας τον πεσμένο κομιτατζή, και να ξαναβάλει στη
θέση του πάλι τον Βούλγαρο που συμβολικά ακοντίζει ο
ένοπλος έφιππος Άγιος έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης.
Στην άλλη πλευρά της Ωραίας Πύλης ο επίσης έφιππος
αλλά σε άσπρο άλογο Άγιος Γεώργιος περίμενε και Αυτός
τον αγιογράφο να ξαναγράψει το όνομά Του με ελληνοβυζαντινά γράμματα. Την ίδια αποκατάσταση περίμεναν και
όλα τα άλλα μεγάλα εικονίσματα του Τέμπλου και των άλλων χώρων του ναού που, με βιασύνη πρώτα-πρώτα, υπέστησαν τον μελετημένο και προσχεδιασμένο εκβουλγαρισμό. Παραπονεμένος στο ρόλο αποθήκης έμεινε, ίσως και
μέχρι σήμερα, ο σχεδόν «ιερός» χώρος κάτω από τη σκάλα
του γυναικωνίτη της εκκλησίας.
Εκεί μέσα, κάτω από τη μύτη των εχθρών μας, ο Παπαγιώργης Μανωλάκης, με κίνδυνο της ζωής του λειτουργούσε, επί δύο τουλάχιστον κατοχικά χρόνια, το «κρυφό
σχολειό» του για τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα. Τα παιδιά
αυτά, καμουφλαρισμένα σε παπαδάκια και κηροπλάστες,
μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της πίστης τού «αγαπάτε αλλήλους», μάθαιναν από τον ρασοφόρο δάσκαλό
τους την ιστορία και αγάπη για την αθάνατη πατρίδα τους
αλλά και την ελπίδα για Ελευθερία, Πρόοδο και Αξιοπρέπεια, παράλληλα με τα λοιπά μαθήματα του Δημοτικού.1
Πολλές μικρές ή μεγάλες προσπάθειες σαν τις παραπάνω επιχειρούσαν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη
από τον πόλεμο ζωή του χωριού.
Η σοβαρότερη ήταν η, έστω και υποτυπώδης, έναρξη
λειτουργίας του Σχολείου, όπου προσέτρεξαν με λαχτάρα
πολλά αγόρια και κορίτσια φέρνοντας τα προπολεμικά βι-
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1. Δες «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της
γύρω περιοχής», σελ. 327 κ.ε.

(Φωτογραφία Νικολέττας Χατζηανδρέου)
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βλία τους, που είχαν φυλαγμένα, ενώ η μεγάλη ευχάριστη
έκπληξη ήλθε την 25η Μαρτίου 1945.
Μετά τη δοξολογία στην Εκκλησία έγινε... παρέλαση
από τον χώρο του Διοικητηρίου, στο Κάστρο, προς το κέντρο του χωριού. Παντού επικρατούσε ατμόσφαιρα ψυχικής
ευφορίας, πατριωτικής έξαρσης και ενθουσιασμού, όταν
εμφανίσθηκε ένα συντεταγμένο τμήμα μαθητών που, ντυμένοι τσολιάδες, με κανονικές ή προχειροφτιαγμένες στολές (πιο πηγαίες ίσως, από πολυπτυχωμένα ασπροσέντονα,
κεχαγιάδικα γιλέκα, ζωνάρια και τσιρβούλια1 με ...φούντες)
και τσιγκελωτά μουτζουρομούστακα, παρήλαυναν καμαρωτοί έχοντας «επ’ ώμου» κάθε είδους ντουφέκια: κυνηγετικά, δίκαννα και μονόκαννα, ακόμα και παμπάλαιους «γκράδες»2 και «τσιφτέδες»2. Μόνο καριοφύλια δεν φάνηκαν. Πού
βρέθηκαν τόσα όπλα και τόσες σημαίες που πλημμύρισαν
το χωριό; Σε ποιούς κρυψώνες καταχωνιασμένες μετρούσαν τις 1250 μέρες της σκλαβιάς;
Τα λιγοστά νέα για την εξέλιξη του πολέμου, την ήττα
του Άξονα και τις μεταπελευθερωτικές φάσεις ταλαιπωρίας
που περνούσε η καταπληγωμένη πατρίδα μας τα μαθαίναμε
αποσπασματικά, γιατί κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα
με πηγή κάποιο ραδιόφωνο που έλεγαν ότι λειτουργούσε
ευκαιριακά. Η εγκυρότερη όμως πληροφόρηση προερχόταν από τις μονόφυλλες, μικρού σχήματος εφημερίδες
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» που δυο-τρεις φορές, από το φθινόπωρο
του ’44, σκόρπισε πάνω από τη Χώρα μια ασημόχρωμη
Ντακότα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτές κυνηγούσε η πιτσιρικαρία στους θάμνους των γύρω ρουμανιών, όπου τις παρέσερνε ο άνεμος.
Όπως τα Σχολεία έτσι και οι λοιπές αρχές παραπατούσαν και δεν ήξεραν πώς να ξανασταθούν όρθιες. Αντίθετα
με την υπόλοιπη κατακτημένη από τους Γερμανο-Ιταλούς
Ελλάδα, όπου μέχρι και την γειτονική Λήμνο λειτουργούσε,
έστω και υποταγμένο, το Ελληνικό Κράτος, η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη είχαν γίνει Βουλγαρικά εδάφη με
μια ρεβανσιστική πράξη προσάρτησης της... 14ης Μαΐου
1941!!!
Μέσα στο πλήθος των σοβαρών αρνητικών συνεπειών
για τους Έλληνες, από τη διάλυση του υφιστάμενου κρατικού μηχανισμού, ήταν και η κατάργηση των Ελληνικών
Ναυτικών Φυλλαδίων, που ίσχυαν στην υπόλοιπη Ελλάδα,
και αντικατάστασή τους με βουλγαρικά. Μετά την απελευθέρωση, η μητέρα πατρίδα άργησε... 20 χρόνια (1964)
για να δώσει το δικαίωμα «εξαγοράς» των τεσσάρων κατοχικών χρόνων της Ναυτικής Υπηρεσίας με βουλγαρικά
Φυλλάδια, αντί της αδάπανης αναγνώρισης, όπως θα
ήταν δίκαιο.
Ενώ σιγά-σιγά υποχωρούσαν οι συνέπειες της βαριάς
διπλής κατοχής, στα σπίτια των προσφύγων από την Αλεξανδρούπολη άρχιζαν οι ετοιμασίες για την επιστροφή.
Έτσι και στο σπίτι μας ο ρουχισμός συσκευαζόταν σε «τέγκια»3 από κιλίμια και τα μικρότερα είδη της οικοσκευής σε
μπαούλα, με ιδιαίτερη φροντίδα για τα μικροπράγματα στα
«βαρταλαμίδια»4 τους.
H ελπιδοφόρα άνοιξη είχε μπει για τα καλά, όταν ένα
Απριλιάτικο πρωινό κυκλοφόρησε η είδηση ότι αποβιβάστηκαν στις Μακρυλιές και θα έρχονταν στη Χώρα Ιερολοχίτες της Ταξιαρχίας του Ρίμινι. Βγήκε ο κόσμος στη νότια
είσοδο του χωριού και δεν άργησε να φανεί η συνοδοιπορούσα ομάδα ανταρτών και ιερολοχιτών.
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Οι αντάρτες είχαν τα όπλα τους κρεμασμένα στους
ώμους τους, ενώ οι καμμιά δεκαριά ιερολοχίτες (στην πλειοψηφία τους Σαμιώτες) κουνούσαν τα χέρια τους και χαιρετούσαν. Στα κεφάλια τους φορούσαν δαφνοστέφανα
ηρώων, που τους τα έβαλε η φαντασία μας, όπως παλιότερα
και στους αντάρτες. Τα όπλα και τα σακκίδιά τους ήταν
φορτωμένα σε δυο-τρία μουλάρια που ακολουθούσαν.
Oι κάθε ηλικίας παρευρισκόμενοι άρχισαν να τους χειροκροτούν και στη συνέχεια τους ακολούθησαν προς την
κεντρική πλατεία με τα πλατάνια.
Μετά από λίγο οι αντάρτες και οι ιερολοχίτες πήραν θέσεις στο υψηλότερο επίπεδο, που ήταν τα μαγαζιά, ενώ
από κάτω είχε μαζευτεί σχεδόν όλο το χωριό σε κατάσταση
έκδηλης χαράς και ψυχικής ευφορίας. Αισθητή η απουσία
του «ινστρούχτορα» που, αντί να φερθεί τουλάχιστον ουδέτερα και να πει, έστω και τυπικά, δυο πατριωτικά λόγια,
προτίμησε να εξαφανισθεί.
Ακολούθησε σύντομος πύρινος συμφιλιωτικός λόγος
τού επικεφαλής των ιερολοχιτών υπολοχαγού για την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί από ανακωχές και συμφωνίες. Από τον λόγο αυτό συγκράτησα, βαθιά χαραγμένη
στη μνήμη μου, τη φράση που απηύθηνε στους συγκεντρωμένους και στους αντάρτες: «Αδέλφια, τώρα η Ελλάδα
είναι πάλι ελεύθερη και έχει Κυβέρνηση. Έχουμε Κυβέρνηση
και σ’ αυτήν υπακούομε. Αυτή μας λέει τώρα να έχουμε
στους μπερέδες μας εθνόσημο με κορώνα. Αν μας πει να
βάλουμε το ΕΛΑΣ, αυτό θα βάλουμε. Αν μας πει να βάλουμε
κέρατο, κέρατο θα βάλουμε».
Αλλά...
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. τσιρβούλια = τσαρούχια
2. γκράδες, τσιφτέδες = παλαιάς τεχνολογίας όπλα
3. τέγκια = μεγάλοι στενόμακροι μπόγοι
4. βαρταλαμίδι = στενόμακρο μικρό ξύλινο κουτί με σκέπασμα
στο ένα από τα δύο άκρα (επάνω) του μπαούλου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΙ

150 χρόνια από την ανεύρεση της Νίκης της Σαμοθράκης

Γράφει ο Γρηγόρης Ιω. Γεωργίου

T

oν Απρίλιο του 1863 ο Charles Champoiseau επί κεφαλής του γαλλικού προξενείου στην Αδριανούπολη
επιχειρούσε ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάπολης. Ήταν 15 Απριλίου, όταν ένας εργάτης, που
συμμετείχε στις εργασίες, φώναξε ξαφνικά: «Κύριε,
εύραμεν μία γυναίκα!».
Ήταν ο κορμός του αγάλματος της Νίκης. Ενός από
τα πιο σημαντικά αγάλματα στον κόσμο, του πιο αναγνωρίσιμου και ίσως του πιο επιβλητικού εκθέματος του Μουσείου του Λούβρου.
Η Σαμοθράκη, ο τόπος καταγωγής της Νίκης, ετίμησε
εφέτος την επέτειο των 150 χρόνων από την ανεύρεση
του αγάλματος με μακρά σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων,
που κάλυψαν όλο το φετεινό καλοκαίρι και είχαν θέμα
«150 χρόνια με τα φτερά της Νίκης».
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν χορωδιακό και μουσικό
φεστιβάλ, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής,
κινηματογραφικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια
για παιδιά, φιλοσοφικό συνέδριο και τέλος μία πολύ ενδιαφέρουσα αρχαιολογική ημερίδα. Ας μας επιτραπεί να
σταθούμε σ’ αυτή την τελευταία εκδήλωση, με αφορμή
και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Μουσείου του Λούβρου για την απομάκρυνση του αγάλματος από την πε-

ρίοπτη θέση του προκειμένου να γίνει συντήρησή του.
Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι παρουσίασαν ανακοινώσεις, που σχετίζονται με το άγαλμα της Νίκης: 1. «Η
ανεύρεση της Νίκης και η αρχαιολογική έρευνα στη Σαμοθράκη στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα» από τον Δ.
Μάτσα, αρχαιολόγο της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασσικών Αρχαιοτήτων 2. «La victoire de Samothrace
au Loivre» από τον A. Farnoux, διευθυντή της Γαλλικής
Σχολής Αθηνών 3. «Η Νίκη της Σαμοθράκης και η μάχη
της Πύδνας» από την Όλγα Παλαγγιά, αρχαιολόγο, καθηγήτρια του Εθν. και Καποδιστρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
4. «New research on the Nike Precinct in the Sanctuary of
the Great Gods on Samothrace» από την B. Wescoat, διευθύντρια των ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής
Κλασσικών Σπουδών Αθηνών στο Ιερό των Μεγάλων Θεών
5. «Το μάρμαρο του αγάλματος και του πλοίου της Νίκης
της Σαμοθράκης και το ταξίδι του στο Αιγαίο: Η προέλευση
των μαρμάρων του Ιερού των Μεγάλων Θεών» από τους
Γ. Μανιάτη, Δ. Ταμπακόπουλο, αρχαιομέτρες του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του Δημοκρίτου.
Από τον κ. Δημ. Μάτσα έγινε παρουσίαση της τρίγλωσσης έκδοσης του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟ, με τίτλο «Η Νίκη της Σαμοθράκης», στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες
σχετικά με το χρονικό της ανακάλυψης του αγάλματος
και το ιστορικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο δημιουργίας του.
Τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των αρχαιολόγων
στην αρχαιολογική ημερίδα το περιοδικό μας έκανε προσπάθεια να συγκεντρώσει και να σας τις παρουσιάσει, σε
συνεννόηση τόσο με τον Δήμο Σαμοθράκης, όσο και με
την Περιφέρεια. Μέχρι στιγμής όμως οι εισηγήσεις αυτές
δεν έχουν κατατεθεί στους οργανωτές.
Tα αξιοσημείωτα νέα στοιχεία που προέκυψαν είναι η
διαφορετική προέλευση του μαρμάρου του αγάλματος (μάρμαρο Πάρου)
από εκείνου του πλοίου (μάρμαρο
Ρόδου) και η διαπίστωση ότι τμήματα
των φτερών είναι πρόσθετα από γύψο,
ενώ τα αυθεντικά μαρμάρινα κομμάτια
έχουν ευρεθεί πρόσφατα!
Τέλος μεταφέρουμε την πληροφορία ότι το Μουσείο του Λούβρου προκειμένου να εκτελέσει το πρόγραμμα
συντήρησης του αγάλματος έκανε
έρανο και συγκέντρωσε ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ και ότι ευρίσκεται
σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχαιολογικές μας υπηρεσίες.

Η παλαιότερη φωτογραφία του αγάλματος στο Λούβρο (1885) από τον Α. Braun [1]
και το σημείο του αρχαιολογικού χώρου της Σαμοθράκης, όπου ήταν στημένο το άγαλμα.

Πηγές
1. Σαμοθράκη. Η Ιερά Νήσος. Γ. Λεκάκη Έκδόσεις
Ερωδιός 2006
2. Εφημερίδα Η ΓΝΩΜΗ 18 /7/ 2013 και 3/8/2013
3. Συνέντευξη με κ. Γ. Χανό, Δήμαρχο Σαμοθράκης
20/8/2013
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Σημ.1. Υπενθυμίζουμε ότι η Σαμοθράκη το 1863,
όπως και όλη η Δυτική και Ανατολική Θράκη, βρισκόταν
υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ο Champoiseau επιφορτισμένος να ερευνά την περιοχή και να υποβάλλει
στην κυβέρνησή του σχετικές εκθέσεις, ζήτησε από
τον γάλλο πρόξενο Κωνσταντινούπολης επειγόντως
πλοίο και ανενόχλητος και πολύ βιαστικά πραγματοποίησε τη μεταφορά του αγάλματος στη Γαλλία.
Σημ. 2. Επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλο το
ιστορικό των ανασκαφών, της ανεύρεσης του αγάλματος και της μεταφοράς του αλλά επιπλέον ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία τα σχετικά με την κατασκευή και την προέλευση του γλυπτού, υποσχόμεθα
να ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με αυτά σε προσεχές
τεύχος του περιοδικού μας.

Στη Νίκη της Σαμοθράκης
Γράφει η Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη

Ανθρωποθάλασσα γύρω σου. Τα κύματά
της πλησιαίνουν, πλαταίνουν, φουσκώνουν,
ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια σου. Ο σάλαγός
τους ακαταλαβίστικος, σκέτη Βαβέλ, ξεψυχά
μπροστά στα πόδια σου. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Κινέζοι, Γιαπωνέζοι, Έλληνες. Λευκοί,
μαύροι. Στέκονται και σε θαυμάζουν. Σε φωτογραφίζουν. Φωτογραφίζονται μαζί σου...
Ανάμεσά τους κι εγώ. Να σε προσκυνήσω
θέλω. Λαχτάρα, χαρά, συγκίνηση. Περηφάνεια,
λύπη, θυμός, οργή. Χίλια μύρια αφίλιωτα κι
αντίμαχα συναισθήματα, κουβάρι αξεδιάλυτο
μέσα μου. Τα μηνίγγια μου χτυπούν να σπάσουν.
Τα πόδια μου τρέμουν. Τα μάτια μου βουρκώνουν. Γεμίζουν βροχή.
Πώς την περίμενα τούτη τη στιγμή! Τόσα
και τόσα άκουγα για σένα από παιδί. Θαύμαζα
τις φωτογραφίες σου. Καμάρωσα κάποτε το
φτωχό εκμαγείο σου από γύψο (!) που έστειλαν
...πεσκέσι οι «φίλοι» μας οι Γάλλοι στο Μουσείο
του μικρού νησιού σου-μας! Τι ειρωνική χειρονομία, Θεέ μου!
Καμιά σχέση εσύ με τις φωτογραφίες και το
ψευτο-ομοίωμά σου! Ήλιος φεγγοβόλος εσύ.
Κι όλα μπροστά σου ίσκιοι που σβήνουν,
καπνός που διαλύεται. Άμορφα κι άψυχα, άχαρα
και ψεύτικα μπρος στην ψυχή και την αλήθεια
σου. Η απόλυτη ομορφιά σου, η επιβλητική
θωριά σου καθηλώνει το βλέμμα, κόβει την
ανάσα!
Σε κοιτάζω και δεν σε χορταίνω! Θαρρείς
και μόλις πάτησες τα ποδάρια σου.

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΝΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

INFO

Περιοδική έκδοση της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΤΕΥΧΟΣ 1ο - Εκδότης Βαγγέλης Λιβιεράτος

Ένα καλαίσθητο και πρωτοποριακό περιοδικό έκανε την εμφάνισή
του το 2013 με τον τίτλο INFO και έδρα την Αλεξανδρούπολη. Εξαιρετικό χαρτί, εντυπωσιακές φωτογραφίες, μοντέρνα εμφάνιση και
πολύ ενδιαφέρουσα ποικίλη ύλη.
Ο Βαγγέλης Λιβιεράτος παρουσιάζοντας την έκδοση και με τίτλο
"Γιατί τυπώνουμε..." γράφει: «Στην εποχή μας οι περισσότερες εφημερίδες και τα περιοδικά δημιουργούν την ψηφιακή τους έκδοση, αποτελώντας συστατικά στοιχεία στην ενημερωτική σούπα του Ιnternet. Εμείς
αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα ...πίσω. Να ξεκινήσουμε την έκδοση
ενός περιοδικού σε μια απομακρυσμένη περιφέρεια όπως η δική μας,
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τον δέοντα σεβασμό στην
τέχνη της τυπογραφίας, ανασύροντας από τις συλλογικές μας μνήμες εικόνες αισθητικής, κουλτούρας και άποψης. Χωρίς να απορρίπτουμε τις
τεχνολογικές ευκολίες του Ιnternet, θεωρούμε άτοπο να ρίξουμε τους
αναγνώστες να κολυμπήσουν στην άβυσσο της διαδικτυακής πληροφορίας για να μας ανακαλύψουν.
Πιστεύουμε πως μέσα από την
έντυπη μορφή, με αποκωδικοποίηση των γεγονότων, με ουσιαστικές αναλύσεις, με κείμενα έμπειρων αρθρογράφων που έχουν
κάτι να πουν και με σελίδες που
είναι διαλεγμένες μία προς μία,
μπορούμε να αποτελέσουμε αυτό
που ο κάθε υποψιασμένος αναγνώστης ψάχνει. Ένα περιοδικό με
την κατάλληλη αισθητική, ειδίκευση και εικονολατρεία. Έναν καθρέφτη συναισθημάτων της πιο
ενδιαφέρουσας πλευράς της εποχής μας, του τρόπου ζωής μας
αλλά και ένα βήμα για όλους εσάς
που νομίζετε πως έχετε μια εικόνα να προσθέσετε από το καινούριο, το
νέο, αυτό που πρόκειται να έρθει. Ραντεβού στα περίπτερα...»
Ρίχνοντας μια ματιά στο περιεχόμενο, στο πρώτο άρθρο με επικεφαλίδα INBOX μένουμε στην πολύ χρήσιμη πληροφορία από την
απογραφή του 2011, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ο μεγαλύτερος της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με
πληθυσμό 72.959 κατοίκους και έπεται αυτός της Καβάλας με 70.501.
Στη συνέχεια βλέπουμε το άρθρο του Διαμαντή Μπασαντή "Εκεί στο
Διδυμότειχο". Ακολούθως οι φωτογραφίες των αναγνωστών στο
LightBox είναι εκτυφλωτικής ομορφιάς με τοπία από τον νομό Ξάνθης.
Το επόμενο άρθρο "Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός" αφορά στο καυτό
θέμα του χρυσού στο Πέραμα Έβρου. Έπειτα παρουσιάζονται τα
άρθρα του Γ. Χάνου (Δημάρχου Σαμοθράκης) "Αεροδρόμιο και νέο
πλοίο για τη Σαμοθράκη", του Λευτέρη Χαβιαρά "Θα σε στείλω στη
Θράκη...".
Στις τελευταίες σελίδες περιλαμβάνονται τα κείμενα της Τατιάνας
Τουρατζίδου "Ένα στέκι πολιτισμού και δημιουργικότητας" όπου αναφέρεται στην Art Gallery, με υπεύθυνη τη ζωγράφο Αθανασία Ταμπούρα-Πεφτουλίδη, το άρθρο "Φωτογραφίζοντας την Θράκη" και η
παρουσίαση της Στέλλας Σπανού με τίτλο "Η τοπική μας Σεφ".
Η ανωτέρω έκδοση κοσμεί πράγματι την πολιτιστική "φινέτσα"
της Αλεξανδρούπολης και είναι ευχής έργο να συνεχίσει με την ίδια
εμφάνιση και περιεχόμενο.
Κράτης Ποιμενίδης
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Το ποδήλατο στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
MEΡΟΣ Β’

Το όνειρο και οι τρέλες
Το όνειρο κάθε παιδιού τη μεταπολεμική περίοδο ήταν
να αποκτήσει ένα δικό του ποδήλατο. Αυτό μας το
περιγράφει θαυμάσια ο Γιώργος Ψύλλας στο έργο του
«Οδός Αίνου Αλεξανδρούπολη, αξέχαστα χρόνια»,
όπου με γλαφυρό τρόπο αναφέρει: «...Μου το΄ χε πάρει
δώρο ο μακαρίτης ο πατέρας μου με το που πέρασα τις
εξετάσεις στο Γυμνάσιο. Μάρκα «Φλάντρια»! Χρώμα μελένιο
με πιτσιλιές στ΄ ανάλαφρο κίτρινο. Κουδούνι φουσκωτό
μ΄ ένα ήχο προς το προκλητικό. Φανάρι νικελένιο που
κάρφωνε τη νύχτα το φως του στα εκατό μέτρα. Σέλα με
σούστες, τεμπέλικη. Και πίσω, μια σχάρα να την αράζω
όρθια. Το πλαγιαστό δεν της πήγαινε μιας τέτοιας ποδηλατάρας. Εγώ κι αυτό! Μόνο στον ύπνο χωρίζαμε. Όμως, τα
όνειρα τα κάναμε μαζί. Μαζί παίρναμε τις επικίνδυνες
στροφές τους. Τις ανηφόρες της εφηβείας. Τις κατηφόρες
της απειρίας. Όλα τα κάναμε μαζί...».
Αλλά και ο Γιώργος Σταυρίδης στο βιβλίο του «Το
φεγγάρι ήτανε μισό» αναφέρεται στις νεανικές τρέλες
του ποδηλάτου: «... Την ημέρα που βούτηξαν ο Χριστάκης
και οι φίλοι του τα ποδήλατα και πήγαν στο τσίρκο, ο ένας
φαγώθηκε, στο γυρισμό, να τους δείξει πως μπορούσε να
οδηγάει και χωρίς χέρια. Άφησε λοιπόν το τιμόνι και το ποδήλατο έτρεχε μόνο του σαν παλαβό. Και κει, σε μια μικρή
κατηφόρα, καθώς είχε αποχτήσει ανεξέλεγκτη ταχύτητα,
η μπροστινή ρόδα σκόνταψε σε μια κοτρώνα. Το τιμόνι
έστριψε δεξιά και πριν προλάβει ο φίλος του να το πιάσει
πάλι με τα χέρια του και να το βάλει στον κανονικό δρόμο,
το ποδήλατο σταμάτησε στο ντουβάρι μιας αυλής...».
Την εποχή του 40 και του 50 τα ποδήλατα, για να κυκλοφορήσουν, έπρεπε να έχουν σχετική άδεια της αστυνομίας
και να φέρουν μπροστά και πίσω πινακίδα με αριθμό κυ-

Η απόλαυση της απόλυτης ελευθερίας που ένιωθαν
τότε επάνω στα ποδήλατά τους οι νέοι και οι νέες καθρεπτίζεται στα πρόσωπα των ποδηλατιστών.

κλοφορίας. Τα περισσότερα παιδιά αδιαφορούσαν για τις
γραφειοκρατικές αυτές διαδικασίες και κυκλοφορούσαν τα
ποδήλατά τους χωρίς πινακίδες. Έτσι είχαν μπλεξίματα με
τους τροχονόμους. Ο μεγαλύτερος διώκτης των νεαρών
ποδηλατιστών, ως πολύ τυπικός αστυνομικός, ήταν (αρχές
της δεκαετίας του 1960) ο νεαρός τότε χωροφύλακας από
τα Επτάνησα (ώρα του καλή, ζει και σήμερα στην πόλη
μας) Ιωάννης Βαγενάς, ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και
τρόμος των νεαρών ποδηλατιστών. Χαρακτηριστική είναι
η φράση του «Εσύ φεύγεις αλλά η μαυρομύτα γράφει»,
εννοώντας ότι, επειδή μας ήξερε σχεδόν όλους, δεν χρειαζόταν να μας σταματήσει για να μας γράψει.
Σχετική είναι επίσης η αναφορά του Γιώργου Σταυρίδη
στο βιβλίο του, που προαναφέραμε, για την αντιπαλότητα
μεταξύ χωροφυλάκων και ποδηλατιστών «...Τα μεγαλύτερα
παιδιά έκαναν συμμορίες και όλη τη νύχτα τρελαίνανε
τους χωροφυλάκους που περιπολούσαν με τα ποδήλατά
τους στους σκοτεινούς και έρημους δρόμους της πόλης...»,
αφού ως γνωστόν τα περιπολικά αυτοκίνητα τότε ήταν
σπάνιο είδος.

Ο διωγμός του ποδηλάτου και η επαναφορά του με τους ποδηλατοδρόμους.

Παραμονή Χριστουγέννων 1957 στην αγορά (Παντοπωλείο Αδελφών Μαρτίνη) γωνία Εμπορίου και Κύπρου
τα ποδήλατα περιμένουν.

Από τη δεκαετία του 1970 αρχίζει συνεχώς αυξανόμενη
η κυκλοφορία του αυτοκινήτου η οποία σταδιακά διώχνει
από τους δρόμους της πόλης το ποδήλατο, το οποίο στα
μέσα της δεκαετίας του 1980 έχει εξαφανισθεί. Και οι
δρόμοι της Αλεξανδρούπολης, της «ποδηλατούπολης»,
όπως την αποκαλούσαν (λέγεται ότι ήταν δεύτερη μετά τη
Ρόδο πόλη σε ποδήλατα), έγιναν όχι μόνο αφιλόξενοι για
το ποδήλατο αλλά και εντελώς εχθρικοί και επικίνδυνοι. Το
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Δύο δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΕΒΡΟ ΟΙΚΟ ΛΟΓΙΚΑ» της Οικολογικής Εταιρείας Έβρου, μηνών Μαΐου
1993 και 1995, τα οποία περιγράφουν την εκδήλωση
«Ο γύρος της πόλης με ποδήλατο» που διοργάνωνε
κάθε χρόνο η Ο.Ε.Ε. στα πλαίσια του εορτασμού των
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» της πόλης.

αυτοκίνητο πλέον κατέλαβε δεσπόζουσα θέση στους
δρόμους της πόλης και το ποδήλατο εξαφανίσθηκε. Μαζί
του χάθηκε και η αίσθηση της ελευθερίας που προσέδιδε
στους οδηγούς του το ανοιχτό και με τη δύναμη του
οδηγού κινούμενο ποδήλατο.
Από το 1990 η Οικολογική Εταιρεία Έβρου αναλαμβάνει
μια καμπάνια για την επανακυκλοφορία του ποδηλάτου
στην πόλη και για 7-8 χρόνια διοργάνωνε κάθε Μάιο, στα
πλαίσια των Ελευθερίων της πόλης, εκδήλωση με τίτλο «Ο
Γύρος της πόλης με ποδήλατο», με στόχο να επαναφέρει
το ποδήλατο ως κύριο μέσο μεταφοράς των κατοίκων
στην πόλη. Στις εκδηλώσεις αυτές έπαιρναν μέρος εκατοντάδες νέοι και νέες αλλά και μεγαλύτεροι στην ηλικία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ο.Ε.Ε. να ξαναβάλουμε

το ποδήλατο στη ζωή μας. Αργότερα ανέλαβε την εκδήλωση
αυτή ο Δήμος με χορηγούς διάφορες εταιρίες εμπορίας ποδηλάτων, αποσύρθηκε η Οικολογική Εταιρεία από τη διοργάνωση και έκτοτε η εκδήλωση αυτή ατόνησε. Η Ο.Ε.Ε.
όμως δεν σταμάτησε τον αγώνα της για το ποδήλατο. Τον
Γενάρη του 2000, στα πλαίσια μιας καμπάνιας που είχε ξεκινήσει μέσω της εφημερίδας της τα «Εβρο-Οικο-λογικά»
με θέμα «Η Αλεξανδρούπολη τον 21ο αιώνα» διοργάνωσε
αντίστοιχη ημερίδα με εξειδικευμένους επιστήμονες και
φορείς, όπου, από την Ο.Ε.Ε. και τον Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σπύρο Βούγια
τέθηκε το θέμα της πραγματοποίησης μιας συγκοινωνιακής
μελέτης για την πόλη και της χρήσης του ποδηλάτου ως
κύριου μέσου μετακίνησης των πολιτών.
Ο τότε Δήμαρχος της πόλης Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης,
μετά την εκδήλωση, ανέθεσε στην ομάδα του Καθηγητή Σπ.
Βούγια τη σύνταξη σχετικής συγκοινωνιακής μελέτης, η
οποία και προέβλεπε, μεταξύ των άλλων, τη δημιουργία
στην πόλη ενός μεγάλου δικτύου ποδηλατοδρόμων, το οποίο
εν τέλει άρχισε να υλοποιεί ο μετέπειτα Δήμαρχος Γιώργος
Αλεξανδρής. Έτσι σήμερα η Αλεξανδρούπολη διαθέτει ένα
δίκτυο ποδηλατοδρόμων και το ποδήλατο ξαναπαίρνει σιγάσιγά (κυρίως το καλοκαίρι) την παλιά του θέση στην κυκλοφορία. Τον Οκτώβριο του 2010 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε μια καμπάνια για τη χρήση του ποδηλάτου, μοίρασε σε
μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης 210
ποδήλατα μετά από κλήρωση. Ήδη τα τελευταία 2 χρόνια
πολλοί συμπολίτες μας, κυρίως νέοι και νέες, ασχολούνται
με το ποδήλατο. Μάλιστα το καλοκαίρι, κάθε Πέμπτη βράδυ,
εκατοντάδες από αυτούς κάνουν το γύρο της πόλης με αποτέλεσμα η Τροχαία να διαθέτει μεγάλη δύναμη για να κλείνει
τους δρόμους για την ασφαλή διάβαση των ποδηλάτων.
Μάλιστα οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης έχουν θεσπίσει
και σχετικούς κανόνες για την ασφαλή κυκλοφορία τους
όταν όλοι μαζί τα βράδια περιφέρονται στην πόλη.

Aλημπεγιώτες ποδηλατάδες

Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Δύο επαγγέλματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κλειστά στην Αλεξανδρούπολη πριν
και μετά το 1940. Το πρώτο ήταν των Αρμένηδων ωρολογάδων, που ήταν και χρυσοχόοι,
και το δεύτερο των ποδηλατάδων, που εξασκείτο αποκλειστικά από Αλημπεγιώτες.
Οι πρώτοι ποδηλατάδες ήταν οι αδελφοί Αρετσανόπουλοι,
ο Αγάπιος και ο Παντελής. Aνταλλάξιμοι πρόσφυγες της
πρώτης γενιάς και οι δύο ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη και
στα δύσκολα εκείνα χρόνια έγιναν ποδηλατάδες.
Όταν ήταν ακόμα στο χωριό τους στην Καππαδοκία,
νεαρά παιδιά τότε, ο πατέρας τους που είχε τις δουλειές
του στην Πόλη, τους έστειλε ένα ποδήλατο. Όλοι εντυπωσιάστηκαν στο χωριό. Πρώτη φορά έβλεπαν τροχοφόρο
να κινείται μόνο με δύο ρόδες. Το ονόμασαν «σεϊτάν
αραμπασί», δηλαδή διαβολοαραμπάς.
Το ποδηλατάδικό τους ήταν εκεί στο χαμήλωμα της Β.
Γεωργίου κοντά στο πιλοποιείο του Αναγνώστου. Με τη

βουλγαρική κατοχή, όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν πάλι,
για να τα βγάλουν πέρα, έκαναν κάθε δουλειά. Έκαναν και
καρφιά και τα κατάφεραν. Σε μια μέγκενη χάραξαν ένα κάθετο αυλάκι όπου χωρούσε ένα καρφί. Μάζεψαν γαλβανισμένο αγκαθωτό σύρμα περίφραξης, έβγαλαν τα συρμάτινα
αγκάθια, τα ίσιωναν, τα έκοβαν στη μέση, τα έσφιγγαν
Στον Εμπορικό Oδηγό 1938-39 που ανακάλυψε στο Μοναστηράκι ο φίλος Αδρέας Καφετζής αναφέρεται στην επαγγελματική ομάδα "Ποδηλάτων ενοικιασταί" ο Αρετσανόπουλος Αγάπιος και στις "Αντιπροσωπείες Ποδηλάτων"
ο Νικ. Αντωνιάδης.
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Οι τέταρτοι ποδηλατάδες ήταν οι αδελφοί Αξενόπουλοι.
Ο μεγαλύτερος, ο Παύλος, είχε αποκτήσει καλλιτεχνική
επιδεξιότητα στο βάψιμο των ποδηλάτων και στόλιζε τον
σκελετό και τα φτερά με εξαιρετικά χρωματικά στολίδια. Ο
μικρότερος, ο Χρίστος, άνοιξε ποδηλατάδικο στη 14ης
Μαΐου, δίπλα στο σπίτι του Κανδηλάπτη, του αξέχαστου
δάσκαλου.
Συνεχιστής των Αλημπεγιωτών ποδηλατάδων έγινε αργότερα ο Καλλίνικος Παπαδόπουλος.
Οι ποδηλατάδες μάς προσέφεραν σημαντική υπηρεσία
στην εκτός της πόλης και προς τα κοντινά χωριά μετακίνηση
των συμπολιτών τους, γιατί, καθώς τα ποδήλατα εκινούντο
στους χωματόδρομους της πόλης, τα «φουΐτ» από καρφιά
και από τριβόλια ήταν συνηθισμένα και οι σαμπρέλες των
ποδηλάτων, παλιές και φθαρμένες, είχαν ένα σωρό μπαλώματα κολλημένα με «σολισιόν» που οι ποδηλατάδες την
παρασκεύαζαν μόνοι τους, ανακατεύοντας καουτσούκ κρεπ
με βενζίνη.
Μια πρόσθετη εξυπηρέτηση των ποδηλατάδων σε μας
τα παιδιά ήταν ότι από αυτούς αγοράζαμε τα λάστιχα για
να κάνουμε τη σφεντόνα μας, απαραίτητο αξεσουάρ των
αγοριών του Αλήμπεη.

Είτε με το αεροπλάνο στους αιθέρες είτε στο ημιϋπόγειο
ποδηλατάδικό του ο Ανδρέας Παχουμιάδης ήταν αγωνιστής και δεν τη φοβόταν τη ζωή.
(Αρχείο Καλλίνικου Παπαδόπουλου)

στο αυλάκι της μέγκενης με τρόπο να προεξέχει λίγο η
άκρη, που τη χτυπούσαν με το σφυρί και γινόταν το
κεφάλι του καρφιού.
Με την απελευθέρωση μάζεψαν όποιο εξάρτημα ποδηλάτου βρέθηκε και με αυτά συναρμολόγησαν ποδήλατα,
από ετερόκλητα μέρη, και εξυπηρέτησαν τις ανάγκες των
συμπολιτών τους στη μετακίνηση.
Ο δεύτερος ποδηλατάς ήταν ο Ανδρέας Παχουμιάδης.
Αυτός, στα χρόνια του πολέμου, κατατάχτηκε εθελοντής
στην αεροπορία, φευγάτος στη Μέση Ανατολή. Όταν απολύθηκε, άνοιξε ποδηλατάδικο στο ημιϋπόγειο του καφενείου
του Μαρκάκη. Λόγω των γνώσεών του σε μηχανές από
την αεροπορία επισκεύαζε και μηχανοκίνητα δίτροχα της
εποχής. Κοντά του ειδικεύτηκαν στα ποδήλατα και στη
ΦΛΟΡΕΤΑ, στο μηχανάκι της εποχής, τα ανίψια του, οι
αδελφοί Δημητρός και Άνθιμος Κομίτης.
Τα δύο αδέλφια έστησαν το δικό τους μαγαζί δίπλα
στην αρμένικη εκκλησία. Δραστήριοι και επιδέξιοι τεχνίτες,
πήραν και την αντιπροσωπεία της ΒΕΣΠΑ, αφού με επανειλημμένες επισκέψεις τους στην Ιταλία ειδικεύτηκαν στο
συμπαθές δίτροχο. Παράλληλα πουλούσαν με δόσεις μόδα της εποχής- στο διπλανό κατάστημα και ηλεκτρικές
συσκευές. Αργότερα η επιχείρησή τους μεταστεγάστηκε
κάτω στην αγορά.

H Αλεξανδρούπολη πάντοτε ήταν ένα εκτεταμένο ποδηλατοδρόμιο και οι δουλειές στο ποδηλατάδικο του
Αγάπιου πήγαιναν καλά. Το μαρτυρεί η οικογενειακή
φωτογραφία του 1939.
(Αρχείο Μαριάνθης Δηλοπούλου)
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Η ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

Ζωναία όρη, Κίρκη - Συκορράχη - Σαππαία στενά, Σιαπλί και Γιαγλί ντερέ
Παρατηρήσεις σε περιγραφές Άγγελου Ποιμενίδη - Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από τις προτεινόμενες εκμεταλλεύσεις χρυσού.
Γράφει o Kυριάκος Αρίκας
Το περιοδικό «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» αφιέρωσε στα τεύχη 43 και 44 δύο άρθρα του Άγγελου Ποιμενίδη
και σύγχρονη επεξεργασία του Κράτη Ποιμενίδη, με τίτλους: «Το Παρθένιον – Σιαπλί και Γιαγλί ντερέ» και «Διαβάσεις
- στενά - κλεισούρες: Ποταμός – Άβαντας – Κίρκη». Οι συγγραφείς περιγράφουν τα φυσικά τοπία και τις αρχαιολογικές
τοπωνυμίες των Ζωναίων ορέων, καθώς επίσης τις περιφερειακές περιοχές Περάματος - Πετρωτών και Κίρκης – Συκορράχης – Κασσιτερών – Σαπών. Και τα δύο άρθρα έχουν την ίδια εισαγωγή με την εξής επί λέξει παρατήρηση: «Επισημαίνουμε ότι στην περιοχή των Ζωναίων ορέων ευρίσκεται ο χώρος, στον οποίο οι εταιρείες επιδιώκουν να εξορύξουν το
χρυσό, σε βάθος 150 μ., προσπάθεια που αγωνίζονται οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης να σταματήσουν με σοβαρά περιβαλλοντικά επιχειρήματα». Η παρατήρηση αυτή μου έδωσε το κίνητρο στη σύνταξη του παρόντος άρθρου με την πρόθεση
να δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες εκμεταλλεύσεις χρυσού στις εν λόγω περιοχές και
να συμβάλω στην ενημέρωση των Αλεξανδρουπολιτών και Θρακιωτών στην Αττική και σε άλλα μέρη της Ελλάδος σχετικά
με το καυτό θέμα της προγραμματιζόμενης εκμετάλλευσης χρυσού στη Θράκη.

O

υπογράφων κατάγομαι από την Κίρκη και έζησα τα
σχολικά μου χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Είχα δε το
ευτύχημα να είμαι μαθητής του αείμνηστου Άγγελου Ποιμενίδη στο 3ο Δημοτικό σχολείο και συγκεκριμένα στην 4η
τάξη, στο μάθημα «φυσική ιστορία» και στην 5η τάξη (σχολική χρονιά 1952-53) τον είχα κανονικό δάσκαλο. Αυτό είναι μάλλον το πρωτεύον κίνητρο για το άρθρο αυτό ως
προσφορά στη μνήμη του προοδευτικού συγγραφέα και
μεγάλου δάσκαλου που αγάπησε και περιέγραψε ποικιλότροπα τα φυσικά κάλλη της Θράκης. Τον έχω ακόμη ζων-

1943. Eργάτες του μεταλλείου επάνω σε κολώνα του εναέριου
σιδηροδρόμου.

τανά μπροστά μου να μας συναρπάζει με τις περιγραφές
του για ζώα, δάση και τοπία της Θράκης, που έζησε ως φανατικός κυνηγός και λάτρης της φύσης, δίνοντας έμφαση
στις διηγήσεις του με χαρακτηριστική κινητικότητα του
μεγάλου κορμιού και των μεγάλων χεριών του.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών μου εργασιών στο Ινστιτούτο Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου Αμβούργου ασχολήθηκα (και με ομάδες φοιτητών) πάνω από
30 χρόνια με τη γεωλογία και γεωχημεία-κοιτασματολογία
των αναφερομένων περιοχών στα άρθρα Ποιμενίδη. Ως
γνώστης λοιπόν της γεωλογικής και πετρολογικής δομής
των μπορώ να αξιολογήσω πολύ καλά τις μεταλλευτικές
εξελίξεις και τις περιβαλλοντικές καταστροφές που θα προκύψουν από Σάπες μέχρι το Θρακικό Πέλαγος, εάν εγκαθιδρυθεί βιομηχανία εκμετάλλευσης χρυσού στη Θράκη.Το
καυτό θέμα των προτεινόμενων εκμεταλλεύσεων χρυσού
στη Θράκη απασχολεί τους πολίτες των Νομών Ροδόπης
και Έβρου από το 1999 και το ότι οι εταιρείες δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των σχεδίων τους, οφείλεται στην
αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.
Ως γνωστόν, στη Θράκη δραστηριοποιούνται δύο ξένες
διεθνείς κοινοπραξίες: η καναδέζικη «Eldorado Gold» και η
αυστραλέζικη «Glory Resources». Φορείς τους στην Ελλάδα
είναι αντίστοιχα οι θυγατρικές εταιρείες με τις ελληνικές
ονομασίες «Χρυσωρυχεία Θράκης» και «Μεταλλευτική Θρά-

Η καταπράσινη φύση της περιοχής κρύβει στα
σπλάχνα της ποικιλία ορυκτών μεταλλευμάτων.
Επίσημα αναφέρονται ο γαληνίτης, ο μπρούτζος,
το θειάφι, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, ο μόλυβδος
κ.ά. Φήμες που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν επίσημα για πολλούς λόγους αναφέρουν την ύπαρξη
ουρανίου και χρυσού και, ίσως, αυτά τα ορυκτά
να οδήγησαν τους Γερμανούς να επιδοθούν στην
εξόρυξη και εκμετάλλευση των μεταλλείων της
Κίρκης.
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κης». Η πρώτη επιδιώκει εκμετάλλευση χρυσού στον λόφο
Περάματος (500 μ. δυτικά του οικισμού Περάματος) με βλέψεις να επεκτείνει τις εξορύξεις σε γειτονικές περιοχές. Η
άλλη εταιρεία κατέχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα σε μία
περιοχή 21 τεραγωνικών χιλιομέτρων από βορειοανατολικά Σαπών μέχρι Κασσιτερές και Συκορράχη (βλ. παρακάτω).
Τα Ζωναία όρη, τα οποία περιγράφονται με έμφαση στα
άρθρα Ποιμενίδη, απλώνονται βορειοδυτικά της αρχαίας
Μεσημβρίας και φτάνουν μέχρι τη Συκορράχη – Κίρκη και
τον σιδηροδρομικό σταθμό Ποταμού. Πρόκειται για μία λοφώδη έως ορεινή δασώδη περιοχή με υψόμετρο μέχρι 580μ.,
η οποία αποτελείται κυρίως από μεταμορφωμένα πετρώματα πρασινοσχιστολίθων και κρυσταλλικών ασβεστολίθων. Απέναντι από τις δυτικές παρυφές των Ζωναίων
Ορέων υψώνεται η οροσειρά του Ίσμαρου με υψόμετρο μέχρι 680 μ. με την κωμόπολη Μαρώνεια στη δυτική παρυφή
της. Η οροσειρά Ισμάρου αποτελείται και αυτή κυρίως από
μεταμορφωμένα πετρώματα πρασινοσχιστολίθων και έχει
όμοια γεωτεκτονική δομή όπως τα Ζωναία όρη. Στο νότιο
όμως μέρος προς τη θάλασσα δεσπόζει ο «γρανιτικός» όγκος της Μαρώνειας, ο οποίος προσδίδει ένα θεαματικό φυσικό ανάγλυφο και έχει, ως γνωστό, μεγάλη σημασία ως
αρχαιολογικός χώρος.
Μεταξύ των Ζωναίων ορέων και του Ισμάρου βρίσκεται
ένα γεωτεκτονικό βύθισμα, το οποίο φέρει σε γεωλογικούς
κύκλους την ονομασία «Τάφρος των Πετρωτών» από τον
μικρό οικισμό «Πετρωτά» στο κέντρο της περιοχής. Η «Τάφρος Πετρωτών» αποτελείται κυρίως από ηφαιστειακά πετρώματα και έχει, από την παραλία Πετρωτών-Μεσημβρίας
μέχρι Ασκητές, μήκος περίπου 7 χλμ και πλάτος 3,5 χλμ.
και στον παραλιακό χώρο έως 7 χλμ. στο ύψος Ασκητών.
Είναι η περιοχή η οποία περιγράφεται στο πρώτο επάνω
αναφερόμενο άρθρο του Άγγελου και Κράτη Ποιμενίδη ως
«ένα άλλο λεκανοπέδιο το οποίο ονομάζεται Γιαγλί
ντερέ (Λιπαρό Ρέμα) από τον ξεροπόταμο που τον διασχίζει και κατεβαίνει από τα βουνά των Πετρωτών»
και χαρακτηρίζεται δικαίως στο άρθρο τους ως «τόπος ειδυλλιακός και πανέμορφος». Στο άρθρο Ποιμενίδη αναζητείται το αρχαίο Παρθένιο στον παραλιακό χώρο και περιγράφεται η σημασία του φράγκικου πύργου (13ος αι.)
μεταξύ των ρεμάτων Γιαγλί και Σιαπλί ντερέ.

Στη γεωμορφολογία της περιοχής αυτής παίζουν βασικό
ρόλο οι διάφορες («επιθερμικές») εξαλλοιώσεις με χαρακτηριστικές πυριτιώσεις, οι οποίες καθιστούν τα πετρώματα συμπαγή και καθώς αυτά είναι ανθεκτικά στις φυσικές διαβρωτικές διεργασίες ξεπροβάλλουν από το
περιβάλλον τους και διαμορφώνουν έτσι ένα ιδιαιτέρως
όμορφο φυσικό ανάγλυφο. Οι λόφοι έχουν συχνά εντυπωσιακή πυριτιωμένη βραχώδη κορυφή (“πυριτικό καπέλο’’)
– όπως και ο λόφος Περάματος που προορίζεται για εξόρυξη. Σε τέτοιες «επιθερμικές εμφανίσεις» βρίσκονται
μεταξύ άλλων μεταλλικών ορυκτών και μικροσκοπικά
ίχνη χρυσού. Πρόκειται για μικροσκοπικά ψήγματα
μεγέθους 1 ή 2 και σπανιότερα έως 5 μm = χιλιοστά
του χιλιοστού(!). (βλ. επίσης παρακάτω).
Το δεύτερο ρέμα, το «Σιαπλί ντερέ» στο ανατολικό άκρο
της «Τάφρου Πετρωτών», ονομάζεται σήμερα «Παλιόρεμα»,
κατεβαίνει από τις πλαγιές του λόφου Περάματος και,
ύστερα από διαδρομή περίπου 6 χιλιομέτρων, εκβάλλει επίσης στην παραλία Πετρωτών - Μεσημβρίας (1,5 χλμ. δυτικά
της αρχαίας Μεσημβρίας).
Το άρθρο Ποιμενίδη εξαίρει, με τον τίτλο «Σιαπλί και
Γιαγλί ντερέ», την ιστορική και γεωμορφολογική σημασία
των δύο ρεμάτων και αναφέρει επί λέξει: «μπορούμε να
τονίσουμε ότι οι δύο κοιλάδες Σιαπλί με τα ολοφάνερα
ερείπια της αρχαίας Μεσημβρίας και η κοιλάδα του
Γιαγλί ντερέ με τον φράγκικο πύργο ανάμεσά τους, είναι κομμάτια άκρως σημαντικά και μεγάλης αξίας για
όλη τη Θρακική περιοχή». Το καταπράσινο Σιαπλί ντερέ
(Παλιόρεμα) προσφέρει κατά τη γνώμη μου μια από τις
ομορφότερες διαδρομές οδοιπορίας της περιοχής και είναι
σε όλο το μήκος του άνετα βατό. Τα κατά θέσεις χτισμένα
στηρίγματα δείχνουν την ιστορική σημασία του μονοπατιού. Η γεωμορφολογία της περιοχής συνηγορεί στην υπόθεση του Άγγελου Ποιμενίδη, ότι τα αρχαία «Σαππαία
στενά» σαν πρόσβαση στον κάμπο της Κομοτηνής και «για
την έξοδο προς τη θάλασσα, δηλαδή την Κικονική χώρα
(...) πρέπει να αναζητηθούν στο Σιαπλί ή Γιαγλί ντερέ».
Πρέπει όμως να τονιστεί εδώ ότι το πανέμορφο αυτό Σιαπλί
ντερέ (Παλιόρεμα) θα γίνει δυστυχώς η αφετηρία της
περιβαλλοντικής καταστροφής, εάν αδειοδοτηθεί η
εκμετάλλευση χρυσού στο Πέραμα.
Οι προγραμματιζόμενες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις

Oι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και εκμετάλλευσης (Φολτάτσια) των μεταλλείων της Κίρκης. Σοβαρή προσπάθεια για την
εκμετάλλευση των ορυκτών της Κίρκης σημειώθηκε και μεταξύ των ετών 1932 και 1939 από βρετανική εταιρεία, η οποία
και δημιούργησε ένα δίκτυο στοών 1.600 μέτρων.
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του Περάματος θα είναι στην τεκτονική συνοριακή γραμμή
μεταξύ της ηφαιστειακής «Τάφρου Πετρωτών» και των δυτικών παρυφών των Ζωναίων ορέων. Το τεράστιο επιφανειακό ορυχείο μήκους 700 μ., πλάτους έως 400 μ. και βάθους 130 μ. θα εξαλείψει τον λόφο Περάματος και θα τον
μετατρέψει σε σεληνιακό κρατήρα. Η γιγαντιαία «χαβούζα»
των τοξικών μεταλλευτικών τελμάτων θα βρίσκεται σε
πρασινοσχιστόλιθους της παρυφής των Ζωναίων ορέων,
500μ. νότια του οικισμού Περάματος, σε ένα ρέμα το οποίο
εκβάλλει στο κεντρικό «Παλιόρεμα». Ένα μεγάλο μέρος της
κοιλάδας του Παλιορέματος θα απογυμνωθεί από τη βλάστηση και θα διαμορφωθεί αναλόγως, για να δεχτεί τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας - κυάνωσης των εξορυχθέντων
πετρωμάτων. Το Παλιόρεμα (Σιαπλί ντερέ), θα είναι ουσιαστικά ο γενικός αποδέκτης όλων των υλικών του έργου:
τοξικά μέταλλα από τις εξορύξεις, δηλητηριώδη χημικά αντιδραστήρια από το εργοστάσιο επεξεργασίας και άλλα
υλικά διαρροών από το χώρο των μεταλλευτικών τελμάτων. Σημειώνεται ότι ο χώρος των μεταλλευτικών τελμάτων θα απέχει από την παραλία Πετρωτών – Μεσημβρίας μόνο 4 χιλιόμετρα. Άλλωστε μπορεί ο καθένας
να φανταστεί τις συνέπειες από αστοχίες και θραύσεις των
αναχωμάτων, ιδιαιτέρως σε περίπτωση απροσδόκητων και
ισχυρών βροχοπτώσεων.
Τα Ζωναία όρη, η οροσειρά Ισμάρου και η ηφαιστειακή
«Τάφρος των Πετρωτών» με τη βορειοανατολική συνέχεια
προς Σάπες-Συκορράχη-Κίρκη συνθέτουν την πιο ενδιαφέρουσα λοφώδη περιοχή, διότι αυτή αποτελεί τη μορφολογική γέφυρα μεταξύ της ορεινής Ροδόπης και του Θρακικού
Πελάγους (της παραλιακής ζώνης Μάκρης - αρχαίας Μεσημβρίας - Μαρώνειας). Τα εξαλλοιωμένα ηφαιστειακά πετρώματα από Πέραμα-Πετρωτά μέχρι βορειοανατολικά Σαπών, σε μία έκταση μήκους 20-25 και πλάτους 3-6
χιλιομέτρων, αποτελούν αντικείμενα ενδιαφέροντος, όταν
τα ίχνη χρυσού πλησιάζουν το 1 γραμμάριο στον τόνο πετρώματος.
Για καλύτερη κατανόηση, αναφορικά με τα όρια περιεκτικοτήτων χρυσού στο πέτρωμα, αρκεί να αναφερθεί το
συγκεκριμένο παράδειγμα του Περάματος. Σύμφωνα με τα
δεδομένα της εταιρείας, η μέση περιεκτικότητα χρυσού
στον λόφο Περάματος είναι 3,2 γραμμάρια και το κατώτερο
όριο εκμεταλλευσιμότητας μόνο 1,0 γραμμάριο ανά τόνο
πετρώματος. Το όριο αυτό εξαρτάται από την τιμή του χρυσού και στις τελευταίες εκθέσεις της εταιρείας θεωρείται
μάλιστα το πέτρωμα «χρήσιμο» με μόνο 0,8 γραμμάριο
χρυσό ανά τόνο. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί κανείς να
υπολογίσει τις μάζες των εξορυχθέντων πετρωμάτων. Για
την προβλεπόμενη παραγωγή χρυσού 35 τόνων στο Πέραμα στα 8-9 χρόνια λειτουργίας του έργου, θα πρέπει –με
τα «στείρα»– να εξορυχθούν πάνω από 16 εκατομμύρια (!)
τόνοι πετρώματος. Απ’ αυτά, 11 εκατομμύρια τόνοι θα αλεθούν σαν ψιλό αλεύρι και θα περάσουν από λουτρό κυανιδίων για τη χημική ανάκτηση του χρυσού.
Σημειώνεται ότι 0,1 γραμμάριο κυανιούχου νατρίου είναι
θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ίδιας της εταιρείας η κατανάλωση κυανιούχου νατρίου
θα είναι ημερησίως 2,1 τόνοι (!) και στα 8-9 χρόνια λειτουργίας του έργου 6.100 έως 6.900 (!) τόνοι, με τάση αύξησης μέχρι 30% σε περιπτώσεις δυσκατέργαστου πετρώ-
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ματος. Μετά τη χημική ανάκτηση των 1-2-3 γραμμαρίων
χρυσού ανά τόνο πετρώματος, θα καταλήγει το αλεσμένο
πέτρωμα ουσιαστικά 100% σαν τοξική δηλητηριασμένη
λάσπη σε πελώρια λεκάνη τελμάτων σε διπλανό ρέμα. Μόνο
λοιπόν το έργο Περάματος θα αφήσει σαν κληρονομιά
στους κατοίκους της Θράκης 11 εκατομμύρια τόνους τοξικά
μεταλλευτικά απόβλητα και στη θέση του γραφικού λόφου
Περάματος, με τα ωραία πυριτιωμένα βράχια στην κορυφή
του, έναν πελώριο σεληνιακό κρατήρα.
Η μαζική εξόρυξη δε θα περιοριστεί όμως μόνο στο λόφο
Περάματος. Εάν αδειοδοτηθεί η πρώτη αυτή εξόρυξη, μετά
από 5 ή 10 ή 15 χρόνια θα εξαφανιστούν και πολλοί άλλοι
λόφοι στους μύλους εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα στοιχεία
της ίδιας της εταιρείας και οι δικές μας γεωλογικές-πετρολογικές αξιολογήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι οι εξορύξεις θα επεκταθούν σε γειτονικές εμφανίσεις (Οδοντωτόν, Βράχος, Μαυροκορυφή κ.ά.) με χαρακτηριστικές
πυριτιωμένες βραχώδεις κορυφές, οι οποίες συνθέτουν την
ιδιαιτέρου κάλλους γεωμορφολογία της περιοχής.
Η δεύτερη περίπτωση, η παραχώρηση της εταιρείας Σαπών (τίτλος: ΔΜΜ-Ε5) έχει συνολικό εμβαδόν 21,1 τετρ.
χιλιόμετρα, μήκος περίπου 8 χιλιόμετρα από βορειοανατολικά Σαπών μέχρι τη Συκορράχη και πλάτος 4 έως 2 χιλιόμετρα. Η εν λόγω παραχώρηση καλύπτει συνολικά μια ιδιαιτέρου κάλλους λοφοειδή περιοχή με πολυάριθμες
εμφανίσεις πυριτιώσεων που ξεπροβάλλουν σαν κωνοειδείς
κορυφές ή βραχώδεις προεξοχές και διαμορφώνουν έτσι
ένα πανέμορφο φυσικό ανάγλυφο.
Τα εξαλλοιωμένα πετρώματα είναι σε γενικές γραμμές
όμοια με αυτά του λόφου Περάματος και διακινδυνεύουν
μελλοντικά να πέσουν θύμα εξορύξεων. Η εταιρεία Σαπών
προβάλλει επίσημα και δημόσια τρεις εμφανίσεις για εξόρυξη ανατολικά Σαπών (Οχιά, Άγιος Δημήτριος και Γκρεμός)
και αποσιωπά για ευνόητους λόγους τα μελλοντικά σχέδια
της μητρικής της εταιρείας, τα οποία προβλέπουν εξορύξεις
σε 9 ακόμη επί μέρους περιοχές της παραχώρησης ΔΜΜΕ5 από Σάπες μέχρι Συκορράχη. Σε 10-15 χρόνια η περιοχή
από Σάπες μέχρι Συκορράχη θα υποστεί ακραία και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή.
Συμπέρασμα: Οι προγραμματιζόμενες μεταλλευτικές
δραστηριότητες από Σάπες μέχρι το Πέραμα και τον παραλιακό χώρο Πετρωτών-Μεσημβρίας θα έχουν δραματικές
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στη δημόσια υγεία,
στον τουρισμό, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην αλιεία, στη μελισσοκομία και σε άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες στη Θράκη. Οι πολίτες της Θράκης
έχουν στην τελική ανάλυση δύο επιλογές: ή θα αφήσουν
σε κάποιες ξένες μεταλλευτικές κοινοπραξίες να καταστρέψουν και να δηλητηριάσουν μεγάλες περιοχές της Θράκης,
ή θα αντισταθούν ενάντια στα σχέδια των εταιρειών.
Σημείωση: Περισσότερα στοιχεία από εκθέσεις των εταιρειών και από προσωπικές εισηγήσεις με χάρτες, σχέδια και
διάφορες άλλες εικόνες που θεμελιώνουν την παρούσα εισήγηση, είναι κατ’ επιθυμίαν διαθέσιμα.
(e-mail: arikas@web.de)
Οι φωτογραφίες και το κείμενο εντός του πλαισίου προέρχονται από το βιβλίο του Αλέξανδρου Χ. Καζαντζή «ΚΙΡΚΗ
Έβρου, η μάγισσα ή η μαγεία της Φύσης», 2008.
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OI NEOI MAΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

Σκέψεις από το Δεδέαγατς...
Γράφει η Μαρία Γκούτη

H ενδιαφέρουσα αυτή εργασία της συνεργάτιδας φιλολόγου Μαρίας Γκούτη συμπληρώνει ένα
κενό στην ύλη του περιοδικού μας κατα το έτος που διανύσαμε, Το 2013 ήταν έτος «Καβάφη»,
εφ’ όσον συπληρώθηκαν 80 χρόνια από τον θάνατό του και 140 από τη γέννησή του. Ο μεγάλος
αυτός Έλληνας ποιητής της διασποράς έδρασε μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα μας... Και
όμως η συνεργάτις μας βρήκε κρίκο σύνδεσης με αυτήν... ανακαλύπτοντας την πνευματική
επικοινωνία του Κ. Καβάφη με τον Ίωνα Δραγούμη, υποπρόξενο στο Δεδέαγατς.

Ο

Ίων Δραγούμης διετέλεσε υποπρόξενος της Ελλάδας στο Δεδέαγατς από την 1η Σεπτεμβρίου
1905 ως τις 31 Δεκεμβρίου 1906.
Πρόκειται για ένα διάστημα 16 μηνών
κατά το οποίο ο Μακεδονικός αγώνας
μαινόταν. Η δυσμενής μετάθεση του
νεαρού διπλωμάτη από την κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια στο ταπεινό
Δεδέαγατς μετατράπηκε σε μια ευκαιρία για εθνική δράση στη Θράκη.
Είναι γνωστές οι επαφές του Ίωνα
με τοπικούς παράγοντες για την ενίσχυση των εκεί ελληνικών πληθυσμών, που είχαν πληγεί από τις επιδρομές των κομιτατζήδων, οι οποίοι
είχαν από το 1901 στοχοποιήσει την
περιοχή. Σημαντική είναι και η πρότασή του για την
ίδρυση της ελληνικής αγροτικής τράπεζας της Τουρκίας,
που είχε στόχο την αγορά γης για την αποκατάσταση των
ξεριζωμένων από τη βόρεια Θράκη και την εγκατάστασή
τους στην αιγαιακή Θράκη.
Πέραν όμως της πολιτικής δράσης, ο Ίων Δραγούμης
ασχολήθηκε εκτενώς με τα ελληνικά γράμματα. Ως υπέρμαχος της δημοτικής και κατόπιν ένα από τα ιδρυτικά
μέλη του «εκπαιδευτικού ομίλου» (1910), εργάστηκε για
την ελληνική γλώσσα και πίστευε ότι η βελτίωση της
ελληνικής εκπαίδευσης θα επέλθει, όταν η δημοτική
γλώσσα εισαχθεί στα σχολεία. Οι γνωριμίες της οικογένειας
Δραγούμη και η θέση του στο διπλωματικό σώμα ευνοούσε
τη γνωριμία του με συγγραφείς και ποιητές, τους οποίους
παρότρυνε πάντα να γράφουν στη δημοτική. Ορισμένες
επιστολές που γράφτηκαν από αυτή την απομονωμένη
τότε υπηρεσία έδωσαν την αφορμή για να αναφερθούμε
στην πνευματική του δράση από το Δεδέαγατς, κάτι που
αποσιωπάται συνήθως χάριν της πολιτικής του δράσης
στην περιοχή.
Η νεαρή ηλικία του ( 27 ετών τότε) και η πίστη στις
ιδέες του τον πληρούσαν ελπίδες. Η μετάθεση στο μελαγχολικό λιμανάκι του Δεδέαγατς δεν τον απομόνωσε. Είτε
πολιτικά είτε συγγραφικά. Αντίθετα, η αλληλογραφία με
τους πνευματικούς κύκλους της Αθήνας και της Αλεξάνδρειας

αλλά και η αρθρογραφία συνεχίστηκαν
με τον ίδιο ρυθμό. Παρακάτω παρατίθεται μία επιστολή προς τον Κ.Π.Καβάφη. Επιστολή ενδεικτική της δυναμικής του και των επαφών του με τους
πνευματικούς κύκλους της εποχής σε
Αθήνα και Αλεξάνδρεια.
Δεδέαγατς, 6 Νοεμβρίου 1905
«Φίλε Καβάφη,
Σε στέλνω ένα άρθρο δικό μου, που
ίσως δεν σε αρέσει, αλλά σε θυμήθηκα
τόσες φορές αφότου έφυγες από την Αττική που ήθελα να σε γράψω δύο λέξεις.
Λυπήθηκα πολύ που δεν μπόρεσα να σε
ιδώ προτού φύγης, μα με ήταν αδύνατον.
Ελπίζω να με έχης πάντα φιλική ενθύμησι,
όπως κι εγώ για σένα. Αν δημοσιεύσεις
τίποτε, παρακαλώ πολύ να με στείλεις κανέν αντίτυπο. Δεν
ξέρω σε τι διάθεσι ευρίσκεσαι, και αν ο Κωνσταντίνος
Δέλτας θυμάται ακόμα την κοινή επιθυμία όλων μας, να
βγαίνει στην Αλεξάνδρεια το περιοδικό που θα λέγεται «Τα
τέσσερα τεύχη» - αλλά σας πληροφορώ και τους δύο ότι σε
λίγες μέρες έρχεται εδώ ο Βλαστός (Έρμονας) και θα μιλήσουμε βέβαια για το ζήτημα τούτο. Δε σ’ έγραψα και ότι ο
ίδιος ο Βλαστός με είχε μηνύσει πως θέλει και αυτός να
συντελέση αν και, καθώς λέγει, καιρό δεν έχει να γράφει
μακριά άρθρα. Και του Δέλτα και σένα, σας στέλνω τα πιο
φιλικά μου χαιρετίσματα.
Ι. Δραγούμης.»
Το ενδιαφέρον του συντάκτη της επιστολής για τα τεκταινόμενα στην πολιτική και στους λογοτεχνικούς κύκλους
είναι εμφανές. Ο Πέτρος Βλαστός (1879-1941) που αναμενόταν από το Δραγούμη στο Δεδέαγατς ήταν γνωστός
ποιητής, που έγραφε με το ψευδώνυμο Έρμονας και διατηρούσε τακτική αλληλογραφία με τους δημοτικιστές και
κυρίως με το γενάρχη του δημοτικισμού Γιάννη Ψυχάρη.
Ήταν παιδικός φίλος του Δραγούμη και τον ακολουθούσε
στους συγγραφικούς του αγώνες υπέρ του φωτισμού των
Ελλήνων της εποχής και της ανάδειξης της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού με την παράλληλη θεώρηση της
ιστορικής περιόδου του Βυζαντίου ως φάση πολιτιστικής
οπισθοδρόμησης.
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Η υπηρεσία στο προξενείο του Δεδέαγατς σημαδεύτηκε
από εμπειρίες που αποτέλεσαν βιωματικό υλικό για αρκετά
από τα μετέπειτα κείμενά του. Οι σημειώσεις που κρατούσε
σχεδόν καθημερινά εντάσσονται στα «φύλλα ημερολογίων»,
που φυλάσσονται σήμερα στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της
αμερικανικής αρχαιολογικής σχολής. Πολλές από τις εμπειρίες του στην πόλη μας συμπεριελήφθησαν στο βιβλίο
του Ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες, όπου εμπεριέχονται
παρατηρήσεις, σκέψεις και αναλύσεις του πρόξενου σχετικά
με ζητήματα του εθνικού βίου κατά την περίοδο 19031909. Χαρακτηριστικότερο βέβαια των εμπειριών του από
την ευρύτερη περιοχή είναι το αφήγημα « Σαμοθράκη».
Σε αυτό ο Δραγούμης συνδυάζει τις περιγραφές από το
ταξίδι του στη Σαμοθράκη το 1906. Υπέρμαχος της δημοτικής, αποδίδει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, το
αρχαίο και πρόσφατο παρελθόν και την προσωπικότητα
του Νικόλαου Φαρδύ με εξαιρετική διεισδυτικότητα και
γλαφυρότητα.
Από την ίδια υπηρεσία συνέχισε να αρθρογραφεί στον
περίφημο «Νουμά», μια συνεργασία που είχε ξεκινήσει
από τον Ιανουάριο του 1905 και εντάθηκε τα επόμενα έτη.
Απομονώνουμε μια επιστολή, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό αυτό και εστάλη στις 15/10/1906 με τίτλο « Για το

Κ. Καβάφης (1863-1933). Χαρακτικό της γνωστής χαράκτριας
Άριας Κομνιανού. Αντίγραφο κοσμεί το Μουσείο Καβάφη το
οποίο στεγάζεται στο σπίτι του, στην Αλεξάνδρεια.
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βιβλίο του ποιητή Περικλή Γιαννόπουλου».1
«...Δεν ξέρω αν λέει σωστά πράματα ή στραβά το βιβλίο
του, μα όταν το διάβαζα ήταν σαν άνεμος να φυσομανούσε
μέσα μου τρομαχτικά και να συντάραζε τον ελληνισμό μου
όλον και να με λευθέρωνε, κι αφού το διάβασα μου φάνηκε
σαν το βοριά τον παγωμένο που μανιασμένος σαρώνει τους
βρώμιους από μικρόβια αέρηδες και από κάθε βρώμα και
σκουπίδι καθαρίζει τον κόσμο. Το βιβλίο του καθαρίζει τον
Έλληνα που ξέρει να το διαβάσει, και ο Έλληνας τώρα είναι
τόσο ψόφιος, είναι τόσο γεμάτος βρώμα και μικροπρέπεια
που σκουλικιάζει. Μπορεί να τον είπαν τρελλό, εκείνον που
το έγραψε∙ και όμως είναι πιο σωστός και πιο γνωστικός από
κάθε Έλληνα σημερινό. Η «φρονιμάδα» είναι των πολλών∙
αυτή είναι που μας έφαγε και μας τρώει. Την «τρέλλα» θέλω,
αυτή με καθαρίζει από τα τρις βαριά και βρώμια κατακαθίσματα
που αφίνει μέσα μου περνώντας η συγκαιρινή ταπεινωμένη
ελληνική ζωή και με φαρμακώνει. Η τρέλλα έχει μάτια και
βλέπει. Η φρονιμάδα είναι τύφλα. Τρελλοί ήταν οι προφήτες
και γνωστικά τα ξεπεσμένα πλήθη.
[...] Τον Ασυμβίβαστο ζητώ και το Σκληρό, γυρεύω τον
Τρελλό, το Σιδερένιο, τον Αλύγιστο, αυτού τα μάτια και τα
λόγια και την κίνηση και τη σιωπή ακολουθώ, σ’ αυτού το
ρυθμό τη ζωή μου τονίζω.»
Το υλικό από την υπηρεσία στο Δεδέαγατς αποκαλύπτεται
περισσότερο πλούσιο απ’ όσο θα περιμέναμε. Η παράθεση
των επιστολών θα μπορούσε να συνεχιστεί, μιας και η
εποχή εκείνη ευνοούσε την επιστολογραφία των ανθρώπων,
που είχαν ανάγκη να εκφράζονται και να επικοινωνούν.
Οι δύο επιστολές που επιλέχθηκαν εν προκειμένω είναι
αντιπροσωπευτικές, η μεν πρώτη των επαφών του Δραγούμη
και των ανησυχιών του για τη διάδοση της ελληνικής εκπαίδευσης και στον εκτός συνόρων ελληνισμό και η
δεύτερη αποτελεί ένα δείγμα γραφής ενός διανοούμενου
μιας εποχής που ο συγκερασμός πνευματικής παραγωγής
και πολιτικής δράσης ήταν ένα στοίχημα. Όχι πάντα κερδισμένο.
Βιβλιογραφία
Δημαράς Αλέξης, Τα μέλη του εκπαιδευτικού ομίλου (19101927), Πρώτες εκτιμήσεις, Τα Ιστορικά, τ.9, τ/χ. 16 (Ιούνιος
1992), σελ. 95-120.
Δραγούμης Ίων, Ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες, Σειρά: Νεοελληνική Γραμματεία, Πελεκάνος, Αθήνα, 2012.
Δραγούμης Ίων, Η Σαμοθράκη, Σειρά: Νεοελληνική Γραμματεία,
Πελεκάνος, Αθήνα, 2005.
Δραγούμης Ίων, Το ανθολόγιο του Νουμά, εισ.-σχόλια: Στ. Μπεκατώρος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2002.
Σταυρίδη-Πατρικίου Ρένα, «Πέτρος Βλαστός» Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
(1900-1914), σ.8-33, Αθήνα, Σοκολής, 1997.
Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης, έκδοση του
Συλλόγου μας 2008, σελ. 77-89.

1. Περικλής Γιαννόπουλος (1869-1910) ποιητής. Ο θάνατός του συγκλόνισε την κοινωνία και τον τύπο της εποχής. Στεφανωμένος
μπήκε στη θάλασσα του Σκαραμαγκά επάνω σε ένα άσπρο άλογο και αυτοκτόνησε με μια σφαίρα στο κεφάλι Ρομαντικός και "ερασιθάνατος" ο ελληνολάτρης ποιητής, φίλος του Ίωνα Δραγούμη, χαρακτηρίσθηκε πατέρας του πνευματικού κινήματος του "Ελληνοκεντρισμού"
και απόστολος του "κατά φύσιν ελληνικού ζην".
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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, το 1988, και δημοσιεύεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή στο μονοτονικό αλλά με την ορθογραφία του γράφοντος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
Στη συνέχεια ο συγγραφέας περιγράφει την περίοδο
1922-1933. Τον Σεπτέμβριο του 1922 γράφει ότι «ευρισκόμενοι εις την Σμύρνην πληροφορήθημεν την υποχώρησιν του Στρατού μας· παίρνοντες επιβάτας μόνο τας
γυναίκας των αξιωματικών και εις φοράς πρόσφυγας
από τα παράλια της Μικράς Ασίας και Χίου και τέλος τον

1925 Aθήνα. Ο Ιωάννης Σπανός στο εργοστάσιο αεροπλάνων
στο Παλαιό Φάληρο, προϊστάμενος μηχανοστασίου.

επαναστατικόν στρατόν του Πλαστήρα και Γονατά».
Επιστρατεύθηκε σε ηλικία 24 ετών, εκπαιδεύθηκε στο
προγυμναστήριο του Πόρου και κατόπιν στον Ναύσταθμον, προήχθη εις δίοπον λόγω του πτυχίου της Σχολής
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. Αποσπάσθηκε στα γραφεία της Αμύνης Σαρωνικού, επί της θαλαμηγού «Σφακτηρία», αγκυροβολημένης πλησίον της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά.
Μετά από εξετάσεις στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
απέκτησε το δίπλωμα του τρίτου μηχανικού. Προήχθη
στον βαθμόν του Υποκελευστού.
Πληροφορήθηκε τον θάνατο της αδελφής του Όλγας
και εντός της εβδομάδος της μητρός του. «Η απελπισία
μου και ο πόνος ήτο δυσβάστακτος, δεν ηδυνάμην να πιστεύσω αυτήν την απώλειαν των προσφιλών μου προσώπων, ήτο αδιανόητο, πήγαινα σε μια γωνιά μόνος μου και
έκλαια...», γράφει.
Ταξίδευσε με το αντιτορπιλικό «Λέων» στο Αλγέρι. Διετέλεσε υπεύθυνος υπηρεσίας στους ατμοστροβίλους και
στους αυτόματης λειτουργίας λέβητες του αντιτορπιλικού.
Τον Μάιο 1925 απολύθηκε από το Ναυτικό και προσελήφθη στο φημισμένο εργοστάσιο αεροπλάνων στο Παλαιό
Φάληρο ως προϊστάμενος Μηχανοστασίου. Μισθός 5.000
δρχ., καλά χρήματα για την εποχή εκείνη. Πολύ ενδιαφέρουσες οι λεπτομέρειες γύρω από το ντύσιμο, τη διαμονή,
τον μισθό του νεαρού Ιωάννη.
Η ζωή του βελτιώνεται και σιγά- σιγά συγκεντρώθηκε η
οικογένεια στην Αθήνα, τα δύο αδέλφια του, η ανύπαντρη
αδελφή του και ο πατέρας δάσκαλος.
Ξεχωρίζει το ενδιαφέρον του συντάκτη για την αποκατάσταση της ανύπαντρης αδελφής· μεγάλη έννοια για τα
αγόρια-αδέλφια της εποχής.

... Το πλοίον συνέχισε να εκτελή τας γραμμάς αυτάς, οπότε τον Σεπτέμβριον ευρισκόμενοι εις την Σμύρνην πληροφορήθημεν
την υποχώρησιν του Στρατού μας, παίρνοντες επιβάτας μόνον τας γυναίκας των αξιωματικών και εις φοράς πρόσφυγας από
τα παράλια της Μικράς Ασίας και Χίου και τέλος τον επαναστατικόν στρατόν του Πλαστήρα και Γονατά που εκθρόνισαν τον
καταστροφέα Κωνσταντίνον, και υπεύθυνον της Μικρασιατικής καταστροφής, αλλά η παρούσα αφήγησις δεν αφορά. Εγώ
εξακολούθησα να ήμην επί του πλοίου μέχρι τον Δεκέμβριον του 1922 οπότε απελύθην και αμέσως προσελήφθην εις το εργοστάσιον του κ. Βοργιά ως μηχανικός εργοδηγός πλέον με αρκετόν ημερομίσθιον ικανόν να καλύπτω πλήρως τα έξοδά μου.
Τον Μάιον του 1923 επιστρατεύθην εις ηλικίαν 21 ετών και η εκπαίδευσίς μας έγινε στο προγυμναστήριο του Πόρου και
κατόπιν στον Ναύσταθμον όπου προήχθην εις δίοπον λόγω του πτυχίου της Σχολής αποσπασθείς εις τα γραφεία της Αμύνης
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Σαρωνικού που ήσαν επί της θαλαμηγού Σφακτηρία αγκυροβολημένης πλησίον της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στον
Πειραιά. Κατά το χρονικόν αυτό διάστημα έδωσα εξετάσεις στο Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας αποκτήσας το δίπλωμα
του τρίτου μηχανικού οπότε και προήχθην εις τον βαθμόν του υποκελευστού λαμβάνων μισθόν το ήμισυ του μονίμου. Η
χαρά μου αυτή όμως εμαυρώθη από την είδηση του θανάτου της αδελφής μου Όλγας και εντός εβδομάδος της μητρός μου.
Η απελπισία μου και ο πόνος ήτο δυσβάστακτος, δεν ηδυνάμην να πιστεύσω αυτήν την απώλειαν των προσφιλών μου προσώπων, ήτο αδιανόητο, πήγαινα σε μια γωνιά μόνος μου και έκλαια, μέχρις ότου ο χρόνος και η αποστολή μας στην Αγγλία
δια την παραλαβήν των αντιτορπιλικών Ιέραξ και Λέων επούλωσαν την πληγήν του πόνου μου. Ελάμβανον μισθόν το ήμισυ
του μονίμου υποκελευστού αλλά το επίδομα των υπαξιωματικών ήτο ήμισυ Αγγλική Λίρα την οποίαν έπαιρνα ολόκληρην.
Παραμείναμεν περίπου 5 μήνες και συγκέντρωσα αρκετάς λίρας με τας οποίας ηγόρασα 2 υφάσματα και μάλλινα
εσώρρουχα δια τον εαυτόν μου που εστερούμην και λινά σινδόνια δια την αδελφήν μου.
Επιστρέφοντες με το αντιτορπιλικόν Λέων, τον Μάρτιον, προσεγγύσαμεν στο Αλγέριον και εκεί συνεπλήρωσα τας ανάγκας
μου με υποκάμισα, γραβάτες, εσώρρουχα, κάλτσες καθώς και ένα μπαστούνι που ήταν της μόδας. Κατά το ταξείδιόν μας
εκτελούσα υπεύθυνον υπηρεσίαν εις τους ατμοστροβίλους και τους αυτομάτους λειτουργίας λέβητας διότι είχον παρακολουθήση επισταμένως τας δοκιμάς εις τα ναυπηγεία και ο Αος Μηχανικός Κ. Σακελαρίου με εκτιμούσε και απέκτησα αρκετή οικειότητα αλλά και εκτίμησι.
Ήτο Απρίλιος του 1925 και επλησίαζε η απόλυσις τον Μάιον· παρακέλεσα τον κ. Σακελαρίου να μου δοθή το απολυτήριον
ει δυνατόν αυτάς τας ημέρας καθ’ ότι εύρον εργασίαν εις πλοίον της ακτοπλοΐας και με συνέστησε να παρουσιασθώ κατά την
τάξιν εις τον κυβερνήτην πλοίαρχον κον Μπούφην όστις μου απήντησε ότι δεν έχει το προνόμιον να με δώση το απολυτήριον
αλλά θα με δώση άδεια μέχρι την ημερομηνίαν της απολύσεώς μου και ούτως έγινε.
Ο κύριος Σακελαρίου με παρότρυνε να προτιμήσω το τότε φημισμένο εργοστάσιο των αεροπλάνων που ήτο στο Παλαιό
Φάληρο και το οποίον το ανελάμβανε η Αγγλική εταιρεία BLACK BORN προς εκπαίδευσιν του Ελληνικού προσωπικού· με
έδωσε δε και συστατική επιστολή στον αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού κύριον Πασχαλίδη. Θυμούμαι ότι ήτο Τετάρτη
που πήρα την άδεια και την επομένη παρουσιάσθην χωρίς χρονοτριβήν εις το εργοστάσιο, είδον τον κύριον Πασχαλίδην ο
οποίος με παρουσίασε εις τον διοικητήν πλωτάρχην της αεροπορίας Μεγαλίδην, ο οποίος μετά την εξέτασιν των προσόντων
μου με τοποθέτησε ως προϊστάμενον του μηχανοστασίου, αποτελούμενον από 2 DIESEL και 4 μεγαλυτέρας δυνάμεως GAS
ENGINES και ιδιαίτερον λεβητοστάσιον όπου παρήγετο το αέριον GAS από λιγνίτη.
Το μηχανοστάσιο ήτο τεράστιο, καθαρό σαν εκκλησία, αι μηχαναί διατεταγμέναι κατά σειράν εις τας 2 πλευράς με όλα τα
βοηθητικά μηχανήματα και τους ηλεκτρικούς πίνακες· υπήρχε ένα ωραίον γραφείον δικό μου που με ικανοποίησε.
Αργότερον παρεδόθη το εργοστάσιο εις τους Άγγλους κσι είχον προϊστάμενο τον κύριον Marshall. Η θέσις του ήτο PLAN
ENGINEER δηλ. μηχανικός όλων των εγκαταστάσεων του εργοστασίου και των κτηρίων. Εγώ δε ως προϊστάμενος της κινήσεως προήχθην ως ASSISTANCE PLAN ENGINEER, αντικαθιστών ενίοτε τον Marshall κατά την απουσία του.
Ο μισθός μου μαζύ με τας υπερωρίας έφθανε τας 5.000 δραχμάς, καλά χρήματα δια την εποχήν εκείνην, αρκετά να ζω
αξιοπρεπώς. Τότε ο Αδαμάντιος είχε τελειώσει το Γυμνάσιο της Αλεξανδρουπόλεως και η επιθυμία του ήτο να εξακολουθήση
ανωτέρας σπουδάς. Τον ειδοποίησα ότι θα ήμην εις θέσιν να τον βοηθήσω και δεν υπήρχε οικονομικόν πρόβλημα και αμ’
έπος αμ’ έργον έφθασε τον Ιούνιον 1925 ατμοπλοϊκώς στον Πειραιά. Ήτο η πραγματική του ηλικία 17 προς 18 ετών αλλά
καθώς ήτο νεαρός πέρασε από το περιοδέυον στρατιωτικόν κλιμάκιον και τον εμείωσε κατά 2 χρόνια την ηλικία του, δηλαδή
ότι εγεννήθη το 1909. Πάντως με ισχνάς λεπτάς διαστάσεις και το κακοραμένο κουστούμι του από ράπτη της κακιάς μοίρας
τον παρουσίαζε επαρχιωτάκι.
Κατ’ αρχήν για λίγας μέρας μείναμε στον Πειραιά και κατόπιν μετακομίσαμε στην Αθήνα, στο Παγκράτι. Ο Αδαμάντιος
πολύ γρήγορα κατατοπίστηκε, εξήτασε τους κλάδους που έπρεπε να ακολουθήση και προτίμησε την Ανωτάτη Εμπορική
Σχολή· έρραψε ένα ωραίο κουστούμι, κατόπιν ένα παλτό εις ένα καλό ράπτη με ωραία ρεπούπλικα και η εμφάνισίς του ήτο
κομψή, σωστό φιγουρίνι. Εν τω μεταξύ αλλάξαμε δωμάτιο, ένα στου Μακρυγιάννη, άλλο ένα πλησίον στον Άγιο Σπυρίδωνα
και τελευταία με απόφαση του Μήτσου συγκατοικήσαμε ομού σε έναν οικίσκον στο Βαθρακονήσι, άνωθεν του οποίου
υπήρχε ένα μεγάλο δωμάτιο 5x4 μ. με δύο παράθυρα και εξωτερική σκάλα από την αυλή που έφθανε στην είσοδο μιας
βεράντας με υαλοπίνακες και οδηγούσε στην κουζίνα με 2 παράθυρα, αρκετά μεγάλη και το καμπινέ λίγο πέρα.
Εγώ κατέλαβα την κουζίνα, το δε μεγάλο δωμάτιο ο Μήτσος με τον Αδαμάντιον· ήδη είχαμεν όλοι σιδηρά κρεβάτια και
ένα μεγάλο τραπέζι που το φέραμε από την Αλεξανδρούπολιν. Η ζωή μας ωμόρφηνε και εκεί υποδεχθήκαμε την αδελφήν
μας Φρόσω, καθώς και τον πατέρα αργότερα.
Παρέμεινα στο εργοστάσιο των αεροπλάνων 3 έτη· παρ’ όλο που αμοιβόμην καλά, δεν ήσαν αρκετά ώστε να δύναμαι να
αποταμιεύσω· σκεπτόμην την αδελφήν μου. Ο Μήτσος είχεν αρραβωνιασθή και ήνοιξε ιδικόν του γραφείον, χρειάζετο
χρήματα δια να κινηθή, πήρε από τον πατέρα τα ομόλογα της κτηματικής περιουσίας της μητρός μας και τας Αιγυπτιακάς
ομολογίας της GREDEI FONCE και τας ρευστοποίησε δια να κινηθή το γραφείον του. Η αδελφή μας ήτο και αυτή σε
ηλικία δια να πανδρεφθή, προίκα δεν είχε.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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στήλη βιβ λίων
Χαράλαμπος Α. Παπαηλιού
Αρεοπαγίτης ε.τ.

Η οικογένειά μου
Ένα ευπρόσωπο ιστορικό πόνημα, 60 σελίδων περίπου.
Το ωραίο εξώφυλλο συνοψίζει σε μια εικόνα το πνεύμα που
χαρακτηρίζει το περιεχόμενο αλλά και την ξεχωριστή ιστορία
του Βορειοελλαδικού Ελληνισμού κατά τον περασμένο αιώνα.
Ο συγγραφέας του απλού σε περιεχόμενο ιστορικού δοκιμίου δεν κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη αλλά υπηρέτησε σε αυτήν για έξι χρόνια, δημιούργησε στενούς δεσμούς
με
τους
ανθρώπους της και είναι σήμερα μέλος του
Συλλόγου μας.
Στον σεμνό τίτλο
του τομιδίου κλείνεται
η αγάπη του γράφοντος να αποτυπώσει, με
απλή διήγηση και σχετικές φωτογραφίες, την
ιστορία της οικογένειάς
του, της οποίας οι ριζες φθάνουν μέχρι τον
προπερασμένο αιώνα
και ξεκινούν από την
Νότια Ελλάδα.
Η ιστορία μιας βορειοελλαδίτικης οικογένειας, που έζησε τα
ταραγμένα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα, των Βαλκανικών
πολέμων, της Βουλγαρικής κατοχής και ανέδειξε ξεχωριστά
πρόσωπα, τα οποία διέπρεψαν στην τοπική κοινωνία με το
ήθος και την κοινωνική τους δράση.
Ένα μικρό μάθημα σε όλους μας, ώστε να μείνει ζωντανή
η ξεχωριστή παρουσία και δράση στο σύγχρονο ελληνικό
πολιτιστικό γίγνεσθαι των αστικών οικογενειών των «Νέων
χωρών», των Σερρών ή της Αλεξανδρούπολης, της Ξάνθης
ή του Διδυμοτείχου.
Α.Μ.

Μαρία Γκούτη

Παιδεία, Τύπος και Ιδεολογία
στην Καποδιστριακή περίοδο
Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 230, Αθήνα 2013
Η Μαρία Γκούτη γεννήθηκε στον Πειραιά αλλά κατάγεται
από την Αλεξανδρούπολη (η μητέρα της είναι η Στρατούλα
Κουκουρίκου-Ραχούλη, γενική γραμματέας του Συλλόγου
μας).
Αποφοίτησε από την ελληνογαλλική σχολή «Jeanne
d’Arc». Σπούδασε φιλοσοφία στην Πάτρα και συνέχισε με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο (Νεότερη Ιστορία) και το
Παιδαγωγικό τμήμα του Καποδιστριακού (Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας).
Το πόνημα που παρουσιάζουμε στο περιοδικό μας δεν
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Κράτης Ποιμενίδης
Επιμέλεια: Δρ. Πασχάλης Χριστοδούλου
Αλεξάνδρα Μποτονάκη
έχει ανάγκη της δικής μας κριτικής, εφ’ όσον είναι μεταπτυχιακή εργασία της Μαρίας Γκούτη υπό την έγκριση του καθηγητού της. Επειδή όμως το θέμα ενδιαφέρει ευρύτερο
κοινό, το συνιστούμε σε όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν
το πολιτικό, ιδεολογικό κλίμα των πρώτων χρόνων του νέου
Ελληνικού κράτους στις αρχές του 19ου αι. ίσως και τους
αγώνες που κατέβαλε ο οπαδός της πεφωτισμένης δεσποτείας πρώτος κυβερνήτης της Νεότερης Ελλάδας Ιω. Καποδίστριας, να κατανοήσει τους Νεοέλληνες και να τους βοηθήσει να γίνουν πολίτες σύγχρονου Ευρωπαϊκού κράτους.
Το πόνημα διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες. Στην
πρώτη ενότητα η Μ.Γ. αναλύει το ιδεολογικό και ιστορικό
υπόβαθρο, επάνω στο οποίο προσπάθησε να στηρίξει την
παιδεία των Νεοελλήλων η πολιτική του Καποδίστρια και
αναφέρεται στις πνευματικές δυνάμεις που διαμόρφωσαν το
υπόβαθρο (Γαλλικός διαφωτισμός, Έλληνες διαφωτιστές, Ρήγας Βελεστινλής, Κοραής, η ανερχόμενη αστική τάξη ή "μορφωμένη" τάξη κ.ά.) και φυσικά στην έννοια του Έθνους «στην
οποία αναδυόταν ο ορθολογισμός και ήταν σε αποδομή οι
θρησκευτικοί τρόποι σκέψης».
Η ανάπτυξη της τυπογραφίας, επισημαίνει η συγγραφέας,
συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση των νέων ιδεών και στην
καθιέρωση των εθνικών γλωσσών. Οι διάφορες "εταιρείες"
που δημιουργήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, με
ιδιωτική πρωτοβουλία, "ανέλαβαν σημαντικό εκπαιδευτικό
έργο την περίοδο της
προπαρασκευής" «ο
"φωτισμός" του Γένους, αυτός που είχε
οδηγήσει τον Αγώνα
για τη δημιουργία του
ανεξάρτητου εθνικού
κράτους, αυτός θα
επέτρεπε, σε συνδυασμό με την ορθή πολιτική αγωγή, τη διαμόρφωση ενός ορθού
δημοκρατικού δικαιικού συστήματος, θα
θεμελίωνε τον σύγχρονο πολιτικό βίο».
Στη συνέχεια αναλύονται οι συνιστώσες της εκπαίδευσης
κατά την Καποδιστριακή περίοδο.
Ο κυβερνήτης έστρεψε την προσοχή του προς την στοιχειώδη εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας την παλαιότερη μέθοδο της "αλληλοδιδακτικής", δηλαδή οι πιο προχωρημένοι
μαθητές "διδασκαν" στους μικρότερους τα στοιχειώδη, και
"άφησε προς το παρόν σε εκκρεμότητα το ζήτημα της δευτεροβάθμιας και κυρίως της ανώτερης".
Μάζεψε τα ορφανά των πολέμων σε ορφανοτροφεία και
τα προσανατόλισε προς την τεχνική εκπαίδευση.
Ίδρυσε εθνικό τυπογραφείο και κυκλοφόρησε εθνική εφημερίδα.
Στη δεύτερη ενότητα η Μ.Γ. αναλύει τα εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως παρουσιάζονται αφ’ ενός στον συμπολιτευόμενο τύπο και αφ’ ετέρου στον αντιπολιτευόμενο και επιση-
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μαίνει τα αίτια της αντιπαλότητας. «...Οι τακτικές του Καποδίστρια δεν συμβάδιζαν με το φιλελευθερισμό και το διαφωτιστικό μοντέλο παιδείας που πρότειναν οι διανοούμενοι. Χωρίς
να παραγνωρίζεται ο ρόλος των συμφερόντων, η ιδεολογική
διάσταση ήταν αυτή που υποδαύλιζε τη σύγκρουση...»
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε: «Το εκπαιδευτικό έργο της κυβέρνησης Καποδίστρια υπήρξε αναμφίβολα
σημαντικό. Πώς όμως αντιμετωπίζεται από τα έντυπα μέσα της
εποχής; Στο βιβλίο αυτό εφημερίδες φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες εμπλέκονται αντιμέτωπες σε ένα ιδιότυπο διάλογο για την παιδεία, ο οποίος αντανακλά ιδέες και τάσεις της
περιόδου κατά την οποία θεμελιώθηκε το ελληνικό κράτος.
Ελευθερία, έθνος, ισότητα ευκαιριών, πίστη στην ιδέα της προόδου είναι ορισμένες αξίες που παρελαύνουν στις σελίδες του
τύπου. Η παιδεία των νέων αναδεικνύεται ως εξίσου βασική
προτεραιότητα για την κυβέρνηση και αντιπολίτευση και ταυτίζεται με την ελπίδα για το μέλλον του ελληνισμού.»
Τελειώνοντας επισημαίνουμε τον μεστό και πυκνό λόγο
της συγγραφέως, τη σωστή γλώσσα και φυσικά την πλήρη
και σαφή τεκμηρίωση των συμπερασμάτων, με αναφορά σε
πλούσια βιβλιογραφία.
Α.Μ.

Robert Ousterbout, Charalambos Bakirtzis

The Byzantine Monuments of the
Evros/Meriç River Valley
Tα Βυζαντινά Μνημεία της κοιλάδας
του ποταμού Έβρου/Μαρίτσας
Έκδοση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μετά-Βυζαντινών
Μνημείων, Θεσσαλονίκη, 2007.
Ο Χαράλαμπος Μπακιρτζής (C.B) δίδαξε στο Α.Π.Θ. και
είναι έφορος αρχαιοτήτων επί των τιμών. Είναι γνωστό το βιβλίο του «Θράκη» που εκδόθηκε σε συνεργασία με τον Δ.
Τριαντάφυλλο και έντεκα άλλους ερευνητές από το Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2001.
Ο καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο
της Pensylvania Η.Π.Α. Robert Ousterbout (R.O.) είναι Διευθυντής του Κέντρου για τις Σπουδές Αρχαιοτήτων (Director
of the Center for Ancient Studies) στην ίδια πόλη.
Παραθέτουμε τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου:
Εισαγωγή (R.O. - C.B.) 1
Κεφάλαιο 1. Η κοιλάδα του Έβρου/Μαρίτσας τη Βυζαντινή εποχή (R.O. - C.B.) 9
Κεφάλαιο 2. Η Αίνος και τα μνημεία της (R.O) 17
Κεφάλαιο 3. Οι Φέρρες και τα μνημεία της (C.B.) 49
Κεφάλαιο 4. Το Διδυμότειχο και τα μνημεία του (R.O. C.B.) 87
Κεφάλαιο 5. Το Πύθιον (R.O. - C.B.) 145
Κεφάλαιο 6. Η Αδριανούπολη και τα μνημεία της (R.O.)
161
Συμπέρασμα (R.O. - C.B.) 179
Στο εξώφυλλο έχουμε μια Β.Δ. άποψη προς τη θάλασσα
από την Ακρόπολη της Αίνου με ερείπια βυζαντινής εκκλησίας στο πρόσθιο μέρος. Πιθανόν η ερειπωμένη αυτή εκκλησία να ήταν ο καθεδρικός ναός της πόλης· μια μεγάλη
βασιλική με τρούλο διαστάσεων περίπου 21x38 μέτρα. Η
εκκλησία λειτουργούσε ως τζαμί με το όνομα Fatih Kamii*.
Κατέρρευσε στο σεισμό του 1965 και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Ο Ousterbout
που έγραψε το 2ο
κεφάλαιο για την
Αίνο μελέτησε το
μνημείο πριν δύο
δεκαετίες και πρότεινε ημερομηνία
ανέγερσης τον 12ο
αιώνα. Άλλες εκκλησίες της Αίνου
που περιγράφονται
στο 2ο κεφάλαιο
είναι ο Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, η
Παναγία Φανερωμένη, ο Άγιος Εύπλους και μία με τουρκικό
όνομα Kral Kilisesi. Σημειώνεται ότι η Αίνος είχε 26 εκκλησίες.
Πανομοιότυπη εκκλησία προς τον Άγιο Εύπλου (που διατηρείται στην Αίνο γιατί μετατράπηκε σε Οθωμανικό τάφο) έχει
ανεγερθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από την Ιερά
Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
Π.Χ.

* Fatih = κατακτητής. Ο κατακτητής της Κωνσταντινούπολης Μωάμεθ Β’ έλαβε αυτόν τον τίτλο.

Tάσος Σουλακάκης
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 1979-1990

Στην πόλη και στον Δήμο
Μία αφήγηση, μία εξομολόγηση
Εκδόσεις "ΓΡΑΦΙΣ", σελ. 272, εξώφυλλο: Καίτη Μακρή
Ο Τ.Σ. γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από πρόσφυγες
γονείς (Ανατολική Θράκη). Μετά το γυμνάσιο και παράλληλα
με την επαγγελματική του ενασχόληση δραστηριοποιήθηκε
και σε κοινωνική προσφορά προς τη γενέτειρα πόλη (σε πολιτιστικό, αθλητικό τομέα αλλά και σε πολιτικό-κοινωνικό).
Το 1975 εξελέγη πρόεδρος του πρώτου μεταπολιτευτικού
Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια Δήμαρχος της πόλης, το 1979. Για 11 χρόνια, μέχρι το 1990, υπηρέτησε την
Αλεξανδρούπολη ως αιρετός Δήμαρχος. Παράλληλα ανέλαβε και άλλα διοικητικά καθήκοντα.
Στο πόνημά του, με τον εύστοχο τίτλο, αφηγείται εξομολογούμενος τη διαδρομή του, τους αγώνες του, τις επιτυχίες
του, τη συμμετοχή του σε δύσκολες επαφές, ώστε να πείσει
την υλοποίηση των ονείρων του για τη γενέτειρα πόλη.
Προλογίζουν οι Σταύρος Μπένος, Ιωάννης Κούρκουλος,
Γιώργος Μηνόπουλος και Απόστολος Κοιμήσης.
Στον προλογισμό του βιβλίου ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας Σταύρος Μπένος γράφει: «Τάσος Σουλακάκης. Απλός,
ρομαντικός, ρηξικέλευθος και απίστευτα αποτελεσματικός. Η
πολυσχιδής δράση του τον κατατάσσει και μαζί με αυτόν τους
συνεργάτες και την πόλη του στους πρωτοπόρους. Νέοι θεσμοί,
οραματικός πολεοδομικός σχεδιασμός, μεγάλες υποδομές,
πολιτιστικές δράσεις, πρωτοβουλίες γεμάτες εξωστρέφεια. Και
όλα αυτά με συμμέτοχους και κοινωνούς τους πολίτες της
Αλεξανδρούπολης.»
Ο πρώην υπερνομάρχης Ροδόπης-Έβρου Γιώργος Μηνόπουλος παραθέτει: «Ο Τάσος Σουλακάκης, αυτό το είδος
λόγου διάλεξε για να αφηγηθεί τη δική του ιστορία. Αφήγημα
χαρακτηρίζει το δικό του πόνημα και ξεκαθαρίζει από την αρχή
ότι δεν πρόκειται για αυτοβιογραφία αλλά για απλή καταγραφή
γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην πόλη όπου γεννήθηκε,
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μεγάλωσε και δραστηριοποιήθηκε σε σχέση
όμως με την τοπική αυτοδιοίκηση την οποία
είχε την "τύχη" να
υπηρετήσει και ως
απλός πολίτης και ως
πρώτος πολίτης ως
Δήμαρχος για δώδεκα
συναπτά έτη.»
Στην εισαγωγή του
πονήματος ο Τ.Σ. περιγράφει με ειλικρίνεια
και αντικειμενικότητα
την πολιτική "ιστορία"
της μεταπολεμικής Ελλάδας μέχρι σήμερα,
επισημαίνοντας τα αίτια που οδήγησαν την κοινωνία μας στην τωρινή κατάσταση.
Στη συνέχεια, αφηγούμενος την παιδική και νεανική του
ζωή, εμπεριέχει σημαντικές γενικότερες πληροφορίες για τη
ζωή της πόλης μας και τις περιπέτειές της.
Ακολουθεί, σε 180 σελίδες περίπου, η πορεία του στην
πολιτική και πολιτιστική ιστορία του τόπου κατανεμημένη σε
ξεχωριστά κεφάλαια.
Ο αναγνώστης μπορεί να πάρει απαντήσεις από την περιγραφή του Τ.Σ. σε ερωτήματα γύρω από τη δραστηριότητα
και τα επιτεύγματα αυτού του Δημάρχου:
Στο βιβλίο καταγράφονται η άμεση αντιμετώπιση αποχέτευσης - πλημμυρών, η επικάλυψη του ρέματος Βανικιώτη,
η κατασκευή έργων με αυτεπιστασία και η αξιοποίηση της
παραλιακής ζώνης, η ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Έργων (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) και οι συστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης (ΔΗ.Τ.Ε.Α.), της διαδημοτικής επιχείρησης Ιαματικών Πηγών (ΔΕΛΤΑ) και η Επιχείρηση Πολιτιστικής
Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Δ.Α.). Λεπτομερής καταγραφή γίνεται
και για τη μεγαλύτερη “επένδυση” του τόπου, την ίδρυση
της Ιατρικής Σχολής.
Ως επίλογο ο συγγραφέας σημειώνει: «ελπίζω αυτό το βιβλίο να συμβάλει στην αποκατάσταση της έννοιας της Αυτοδιοίκησης, ως δημοκρατικού και συμμετοχικού θεσμού και να
δώσει ένα ερέθισμα σε νέους ανθρώπους, με φρέσκιες ιδέες,
να ασχοληθούν με την Αυτοδιοίκηση, δηλαδή με την ίδια τη
ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους».
K.Π. - A.M.

Λαμπρινή Πρεπούδη
Φιλόλογος

Πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
στοιχεία της Μυκηναϊκής και
της Ομηρική εποχής
Εκδόσεις "ΟΛΥΜΠΟΣ" Ι. Τζιομπάνου, Θεσσαλονίκη, 2000.
Ένα αξιόλογο σύντομο βιβλίο της Αλεξανδρουπολίτισσας
φιλολόγου Λαμπρινής Πρεπούδη, που κατά την ίδια αποτελεί «επιλογή από αφθονότερο υλικό που έχω συγκεντρώσει
την τελευταία δεκαετία σε όσο ελεύθερο προσωπικό χρόνο
είχα πέρα από την ευσυνείδητη ανταπόκρισή μου στα διδακτικά
καθήκοντά μου στη Μέση Εκπαίδευση.»
Η συγγραφέας συνεχίζει παρακάτω διευκρινίζοντας σε τι
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αποβλέπει η δημοσίευση του "μόχθου" της: «Η έκδοσή του
τώρα αποσκοπεί σε ευρύτερη ωφέλεια. Ίσως οι συνάδελφοί
μου θα χρησιμοποιήσουν ολικά ή μερικά το περιεχόμενο του
βιβλίου για εμπλουτισμό της διδασκαλίας τους. Και ίσως,
πέρα από αυτούς, το ευρύτερο κοινό θα βρει στο βιβλίο μου
μια πηγή, για να αντλήσει από αυτή και να ξεδιψάσει τον αρχαιογνωστικό ζήλο του.»
Η μελέτη διαιρείται σε δύο πρώτα συνοπτικά κεφάλαια
και στη συνέχεια σε τρεις μεγάλες ενότητες με ανάλυση, σε
επί μέρους κεφάλαια, των πιο σημαντικών όρων, ή εννοιών
της Μυκηναϊκής και Ομηρικής εποχής.
Με φιλολογική εμβρίθεια αλλά και ιστορική-επιστημονική
ματιά απαντά σε βασικά ερωτηματικά του επιστήμονα, του
δασκάλου ή του αναγνώστη με παρόμοια ενδιαφέροντα
γύρω από την πολιτική και πολιτιστική οργάνωση της εποχής.
Η Λ.Π. συνεχίζει, πάντα σε οργανωμένα κεφάλαια, αναφερόμενη στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική όψη
της εποχής και αναλύοντας διακριτές έννοιες και
αξίες της Μυκηναϊκής
και Ομηρικής εποχής
(γλώσσα, γραφή, τέχνη).
Χαρακτηριστικό της
μικρής αυτής εργασίας
της Λ.Π. είναι η σαφήνεια, η σωστή γλώσσα,
η αντικειμενικότητα και
κυρίως η σοβαρότητα
των πληροφοριών (18
σελίδες παραπομπών
και βιβλιογραφίας). «Η
ύλη του βιβλίου μου έχει
σταχυολογηθεί από πολλά βιβλία της ελληνόγλωσσης και της μεταφρασμένης στα ελληνικά ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Οι
πληροφορίες που παραθέτω είναι απόλυτα τεκμηριωμένες·
είμαι στοιχημένη με τη διαβεβαίωση που έδινε ο σοφός των
Αλεξανδρινών χρόνων Καλλίμαχος “αμάρτυρον ουδέν αείδω"».
Το πόνημα περιέχει και σημαντικό εικαστικό υλικό από
τις αρχαιολογικές έρευνες και την τέχνη της Μυκηναϊκής και
Ομηρικής εποχής.
Κλείνουμε με τη συνοπτική παρατήρηση της συγγραφέως
γύρω από τις δύο αυτές εποχές και τον πολιτισμό τους που
αναπτύχθηκε στον Ελλαδικό χώρο: Του Μυκηναϊκού, δηλαδή
του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην τρίτη φάση του
χαλκού (1650-1100 π.Χ.) και στην Ομηρική εποχή, μάλλον
ασαφή από χρονολογική άποψη εποχή, με κέντρο το 800
π.Χ., όπου τοποθετούνται χρονολογικά τα δύο μεγάλα
ομηρικά έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. «Οι δύο εποχές, η
Μυκηναϊκή και η Ομηρική έχουν αναμφισβήτητα στοιχεία
διακριτά μεταξύ τους αλλά υπό πολιτική και κοινωνική άποψη
δε διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό συνεξετάζονται και η ύλη του βιβλίου αυτού αφορά και τις δύο.
Εδώ παρατίθενται τα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά
στοιχεία της αρχέγονης αυτής εποχής για την οποία δεν έχουμε
συστηματική εξιστόρηση, αφού η ιστορία, ως καταγραφή γεγονότων ή καταστάσεων, είναι μεταγενέστερη από τους αρχαϊκούς
χρόνους και εγγίζει το όριο των κλασσικών χρόνων της
ελληνικής αρχαιότητας.»
K.Π. - A.M.
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ο Σκακιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρύτων, υπό την αιγίδα
της Σκακιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, προκήρυξε διαγωνισμό σκακιστικού σκίτσου. Η εκδήλωση
έγινε στα πλαίσια του εορτασμού μνήμης για τα 70 χρόνια του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων, παράλληλα με πανελληνίους σκακιστικούς αγώνες,
O Γρηγόρης Γεωργίου, πολ. μηχανικός και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, απέσπασε το πρώτο
βραβείο. Αντιπροσωπευτικά δημοσιεύουμε δύο από τα σκίτσα του. Θερμά συγχαρητήρια!
Σ.E.
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
εύχεται στους φίλους
αναγνώστες
του περιοδικού μας,
μέσω του χιούμορ
του Γρηγόρη,
Καλή Χρονιά κι άλλο
κακό να μη δούμε!...

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε
να κοσμήσει τα εξώφυλλα των προσεχών
τευχών του περιοδικού μας “Ο Φάρος
της Αλεξανδρούπολης’’ με έργα των
γνωστών ζώντων ζωγράφων της πόλης
μας.
Ξεκινούμε με δύο αγιογραφίες του
Γιάννη Μητράκα ως επίκαιρα θέματα.
Για το πρώτο, ο ζωγράφος τιμήθηκε
από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο με
το οφίκιο του άρχοντα αγιογράφου.
Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει στο επόμενο τεύχος.

Eπίσκεψη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στο γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών Άκη Γεροντόπουλου

Σ

υνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής είχε στο
γραφείο του ο Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Έβρου Άκης Γεροντόπουλος, ενεργό μέ-

λος του Συλλόγου. Τα μέλη του Δ.Σ., με επικεφαλής
τον πρόεδρο ναύαρχο "εν αποστρατεία" Τάκη Παρασκευόπουλο συζήτησαν θέματα που αφορούν
στις δραστηριότητες του συλλόγου, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αλλά και
σε ζητήματα σχετικά με την πόλη
της Αλεξανδρούπολης και την
προβολή του νομού Έβρου γενικότερα.
Ο κ. Γεροντόπουλος, αφού συνεχάρη τα μέλη του Δ.Σ για τις
πρωτοβουλίες τους, διευκρίνισε
ότι βρίσκεται πάντα στη διάθεσή
τους προκειμένου να βοηθήσει τις
προσπάθειες που κάνουν.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 100 χρόνων
από τη συγκρότηση της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «Έβρου»
Γράφει η Αμαλία Δούκα

Σ

το πλαίσιο της επετείου συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη
συγκρότηση της Μεραρχίας πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, το τριήμερο από 13 μέχρι 15 Δεκ 2013, σειρά
εορταστικών εκδηλώσεων με την παρουσία της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας μας, των τοπικών αρχών, επίτιμων
προσκεκλημένων και πλήθους κόσμου.
Όπως είναι φυσικό, το έτος 2013, υπήρξε έτος ορόσημο για
τη ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ».
Μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας της Μεραρχίας έχει
ως εξής: Η Μεραρχία συγκροτήθηκε για πρώτη φορά την 23
Δεκεμβρίου 1913, με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ. Τον Φεβρουάριο του
1920 αναδιοργανώθηκε στην ΞΑΝΘΗ και με την ονομασία ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ έλαβε μέρος σε όλους τους αγώνες του
Έθνους. Μετά τη συμμετοχή της στην απελευθέρωση της Αλε-

Aπό την επιμνημόσυνη δέηση στο στρατόπεδο «Πατσούκα» και
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων της 12ης Μεραρχίας.

τελετή στο Στρατόπεδο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ», η οποία περιελάμβανε
επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο στο Μνημείο Πεσόντων της
Μεραρχίας, Έκθεση Νέων Οπλικών Συστημάτων και ασκήσεις
επιδείξεως από ένοπλο ειδικό τμήμα επιδείξεων της Μεραρχίας.
Στην τελετή, πέραν των διατελεσάντων Διοικητών, παρευρέθηκαν ακόμη ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως,
Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ.κ. Άνθιμος, η αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Έβρου κα ΜαυρανεζούληΝικολάου Γεωργία, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κος Λαμπάκης
Ευάγγελος, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και συλλόγων και
πλήθος κόσμου της πόλης, για να τιμήσουν έναν αιώνα ένδοξης
ιστορίας και ενεργού παρουσίας της Μεραρχίας στην ευρύτερη
περιοχή της Θράκης.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε Μουσική
Βραδιά στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, με
τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής της Μεραρχίας και
την παρουσία των τοπικών φορέων και των κατοίκων της πόλης.
Τα τραγούδια που ακούστηκαν επιλέχθηκαν κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να συνδεθεί η ιστορία της Μεραρχίας με τη μουσική παράδοση. Στη μουσική εκδήλωση συμμετείχε και η υπογράφουσα.
Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας αρχειακού υλικού στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
Αλεξανδρούπολης, με θέματα αντλούμενα από την 100ετή ιστορία της Μεραρχίας. Ή έκθεση παρέμεινε ανοικτή για το κοινό
μέχρι την εορτή των Χριστουγέννων.
Η ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού ήταν και είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ιστορία της Θράκης. Την ακολουθεί
ένας αιώνας ιστορίας, γεμάτης με στρατιωτικές νίκες,
απελευθερώσεις εθνικών εδαφών, ανδραγαθήματα, λαμπρές σελίδες δόξας και έπεται συνέχεια.

ξανδρούπολης και της Ανατολικής Θράκης ως ΧΙΙ Μεραρχία
πλέον, με το προσωπικό της αποτελούμενο κατά πλειοψηφία
από Θράκες, αποβιβάστηκε στη Μ. Ασία, διαδραμάτισε λαμπρό
ρόλο κατά τις επιχειρήσεις των ετών 1921 και 1922, κατέλαβε
το Αφιόν Καραχισάρ, μετείχε στις σκληρές μάχες του Σαγγαρίου
και τέλος αντιμετώπισε την τελική Τουρκική επίθεση τον Αύγουστο του 1922 στο Αφιόν Καραχισάρ, όπου γράφτηκε το
τέλος της εποποιίας. Τον Απρίλιο του 1941 επέστρεψε στην
Ξάνθη, όπου διαλύθηκε και συγκροτήθηκε εκ νέου τον Αύγουστο του 1964 ως XII ΜΠ, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Tον
Ιούνιο του 1996 αναδιοργανώθηκε σε Μ/Κ ΜΠ.
Από τον Οκτώβριο του 2009 και για τη συμβολή της στον
αγώνα της απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής του Εβρου αλλά και για τη μακρόχρονη παρουσία
της στην περιοχή, μετονομάστηκε σε ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΥ».
Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρέστη ένας μεγάλος αριθμός
διατελεσάντων Διοικητών της Μεραρχίας, οι οποίοι από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής είχαν φθάσει στην Αλεξανδρούπολη.
Στη συνέχεια, το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε λαμπρή

Aπό τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας αρχειακού υλικού στη
στρατιωτική Λέσχη. Διακρίνονται ο Μητροπολίτης Αλεξ/πόλεως
κ.κ. Άνθιμος, η αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Νικολάου, ο Στρατηγός
Κων/νος Γκατζογιάννης και άλλοι επίσημοι.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς τιμά τη Θράκη
Γράφει ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Η δραστήρια ενορία της Ευαγγελίστριας Πειραιά οργάνωσε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα με τίτλο «ΕΝΟΡΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». Στα πλαίσια αυτά κατά το χρονικό διάστημα 6 έως και 18
Οκτωβρίου 2013 έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Πειραιά μια
σειρά ομιλιών και εκδηλώσεων για τη Θράκη μας. Ακόμα πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολουθήσαμε ο υπογράφων, μέλη του Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου μας.
Με την παρουσίαση της εκδήλωσης στο περιοδικό μας, εκ μέρους του Συλλόγου μας, εκφράζουμε
τις θερμές μας ευχαριστίες στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ιδιαιτέρως στον πατέρα Γεώργιο
Γεωργακόπουλο, προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας Πειραιώς, για την πρωτοβουλία
τους να αναδείξουν σημαντικά θέματα που αναφέρονται στη Θράκη μας.
ΜΕΡΟΣ Α’
ται με την έξοδο των πληθυσμών προς τις πόλεις και
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013
τις συνέπειες που έπονται. Έτσι η παράδοση που συνΚατά τη διάρξεια της εν λόγω εκδήλωσης προβλήδέει τους Πομάκους με το παρελθόν τους απειλείται.
θηκε ντοκιμαντέρ με τίτλο “Πομάκοι: Στα ίχνη της ιστοΣτην προσπάθειά τους για αυτογνωσία και επαναρίας της Θράκης’’ και ακολούθησε σχολιασμός από
σύνδεση με την ιστορία τους και την κουλτούρα τους
την πανεπιστημιακό και σκηνοθέτη Δρ Έλενα Χόρτη
οι Πομάκοι επιθυμούν να διατηρήσουν την ιδιαιτερόκαι τον πολιτικό επιστήμονα και δημοσιογράφο κ. Κωντητά τους και την ελευθερία έκφρασής τους.
σταντίνο Χολέβα. Η εν λόγω παρουσίαση ανέδειξε
Την εκδήλωση χαιρέτισαν και έκαναν σύντομες τοτην πολιτιστική και εθνολογική ταυτότητα των Ποποθετήσεις ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κυριάκος Γεμάκων της Δυτικής Θράκης, ένα αρχαίο Ελληνογενές
ροντόπουλος, ο πρόεδρος της “Ένωσης Σμυρναίων’’,
φύλο της περιοχής και τη διαφοροποίησή τους από
στρατηγός κ. Ευάγγελος Τσίρκας και ο υπογράφων.
τους Τουρκογενείς της μειονότητας.1 Όπως σημειώνει
η κ. Χόρτη, οι Πομάκοι παραμένουν ένας άγνωστος ξεΚυριακή 13 Οκτωβρίου 2013
χασμένος λαός.
Κατά την εκδήλωση αυτή ο Μητροπολίτης ΑλεξανΑποτελούν ίσως τον μοναδικό ευρωπαϊκό λαό που,
δρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα
παρά τη συστηματική προσπάθεια αλλοτρίωσης, διαεισήγηση με θέμα «Η ώρα της Θράκης». Τον Σεβατηρεί ακόμη τα χαρακτηριστικά του, αποκλειστικά
σμιώτατο προλόγισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιδιαμέσου της προφορικής παράδοσης. Τα χαρακτηστημόνων Πειραιά κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
ριστικά αυτά είναι σαφώς απηλλαγμένα από εθνική
Ξεκινώντας την εισήγησή του ο Σεβασμιώτατος τόάποψη, τόσο βουλγαρικών, έστω και αν υπάρχει μερική
νισε
πως χρειάζεται πολλή διάκριση και πολλή λεπτόγλωσσική συγγένεια, όσο και τουρκικών καταβολών. Τα
κοινά πολιτισμικά στοιχεία των Πομάκων που ζουν
στην Ελλάδα καθώς και στη Βουλγαρία αναβιώνουν παραδόσεις που ανέρχονται στην εποχή των Ορφικών
χρόνων.
Οι Πομάκοι ανέκαθεν εθεωρούντο ιστορικοί φίλοι και
έχοντες συγγενική σχέση με τον υπόλοιπο Ελληνικό πληθυσμό. Αναζητούσαν πάντοτε την ειρηνική συνύπαρξη.
Οι Τούρκοι, βασιζόμενοι στην έννοια της θρησκευτικής
ισλαμικής κοινότητας, διεκδικούν ως τουρκικό τον πομακικό πληθυσμό παρεμβαίνοντας στον εσωτερικό
χώρο τόσο της Ελλάδος, όσο και της Βουλγαρίας. Οι
Πομάκοι στη μέση της διχόνοιας αισθάνονται αμήχανοι.
Η ταυτότητά τους έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα. Επί
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως
πλέον, η πομακική κοινωνία περνάει πλέον σε μία πεκ.κ. Άνθιμος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων
ρίοδο “μοντερνοποίησης’’. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεΠειραιά κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
1. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε σε διάστημα επτά ετών έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και
κατατέθηκε ως μέρος διατριβής, με την κ. Χόρτη να έχει την επιμέλεια της γενικής οργάνωσης και της σκηνοθεσίας.
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τητα για να μιλήσει κανείς για το θέμα της Θράκης δημόσια, ενώ μας ενημέρωσε πως όλη η Ευρώπη τείνει
να αντιγράψει το πρότυπο των σχέσεων που υπάρχουν
στη Θράκη. Κάνοντας μια αναφορά στο παρελθόν ανέφερε ότι η Θράκη είχε χαρακτηριστεί ως η πιο φτωχή
περιφέρεια της Ευρώπης, όταν εντάχθηκε η Ελλάδα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ξεκίνησαν διάφορες κινήσεις και θεσπίστηκαν νέοι νόμοι. Άνοιξε ένας ορίζοντας. Άνοιξε η αγορά της Τουρκίας και ήρθαν στη Θράκη
ομογενείς από τη Ρωσία, την Αρμενία και τη Γεωργία.
«Έγινε ο τόπος ένα σταυροδρόμι για να μπορεί κανείς
να έχει επαφές με τον Βαλκανικό χώρο, τις Παρευξείνιες
περιοχές και την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Στο εσωτερικό της Θράκης είχαμε και έχουμε τους
μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Συμπατριώτες μας,
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί», παρατήρησε στη
συνέχεια της εισήγησής του ο Σεβασμιώτατος και συμπλήρωσε ότι παλιές λαθεμένες πολιτικές πολλών δεκαετιών έγιναν αφορμή να ανδρωθεί και να σκληρύνει
τη στάση του το Προξενείο της Κομοτηνής. Μάλιστα,
αναφέροντας προσωπικές του εμπειρίες κατέθεσε πως
υπήρχαν κατά καιρούς πολλές ξαφνικές επισκέψεις
στη Θράκη Πρέσβεων Ευρωπαϊκών αλλά και Αμερικάνικων χωρών. Οι Ευρωπαίοι κυρίως προσπαθούν να
καταλάβουν πώς συμβιώνουμε εμείς στη Θράκη για
να δουν πώς θα ζήσουν και αυτοί στο μέλλον.
«Έχουμε την ομάδα κάποιων σκληροπυρηνικών που
κατευθύνονται απ’ έξω, από την Άγκυρα και έχουμε
και τον πολύ φιλήσυχο λαό που χρειάζεται δύο πράγματα: την ένταξή του στην κοινωνία και τα παιδιά του
να μπουν στα δημόσια σχολεία. Αυτό ξεκίνησε και έχει
πολύ καλά αποτελέσματα», σημείωσε στη συνέχεια της
ομιλίας του. Εν συνεχεία, ο Σεβασμιώτατος έκανε μνεία
για το νόμο που προβλέπει το διορισμό των Ιμάμηδων
από το Ελληνικό Κράτος. Τόνισε πως πρόκειται για έναν
ευεργετικό εθνικά νόμο, καθώς εμποδίζει τις εξωτερικές
παρεμβάσεις στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα έχει να
κάνει και με το πρόβλημα της συνύπαρξης με το Ισλάμ,
το οποίο είναι ένα πρόβλημα στη Θράκη και τώρα είναι
ένα πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
«Χρειάζεται φροντίδα και επιμέλεια να δούμε και να
καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας στο πέταλο της
ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Εκεί περιορίζεται.
Η χώρα μας και η Θράκη βρίσκεται στο κέντρο των
εξελίξεων», διαπίστωσε σε άλλο σημείο της εισήγησής
του, προτρέποντάς μας «να κάνουμε εμείς τη δουλειά
μας καλά και να μη ρίχνουμε μομφές στο πώς κάνουν
οι άλλοι τη δουλειά τους».
Συνεχίζοντας την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος ανέφερε
πως ο τόπος της Θράκης αποτελεί πλέον ένα σοβαρό
αναπτυξιακό και εμπορικό σταυροδρόμι. Συμπλήρωσε,
μάλιστα, αυτή του την άποψη υποστηρίζοντας πως οι
εμπορικές γέφυρες που έχουν χτιστεί δείχνουν πως
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Το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον.

ένας πόλεμος δε θα συνέφερε τις Ευρωπαϊκές χώρες.
«Οι πόλεμοι που καταστρώνονται σήμερα είναι πνευματικοί. Είναι πόλεμοι που γίνονται με κείμενα, με ιστορικές αποδείξεις και με όση αυτοσυνειδησία έχουν οι
λαοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στη θέση της Εκκλησίας σε όλο αυτό
το θέμα έκανε τη δυσάρεστη διαπίστωση πως «επιζητείται από το κράτος μια πιο ανάλαφρη Εκκλησία, η
οποία θα είναι καλή όταν δίνει συσσίτια αλλά, όταν δίνει
φρόνημα στο λαό, θα πρέπει να της κλείσουμε το
στόμα».
Προς το τέλος της εισήγησής του ο Σεβασμιώτατος
έκανε λόγο για τους νέους στόχους της Ευρώπης και
σημείωσε πως «η Ευρώπη απέτυχε να ενώσει τους λαούς της οικονομικά και τώρα προσπαθεί να βρει προσωπικότητες για να πετύχει μια πνευματική σύγκλιση.
Ψάχνουν ένα πρόσωπο που θα ενώσει πνευματικά την
Ευρώπη». Δεδομένης αυτής της κατάστασης, προέτρεψε να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τη δική μας
κληρονομιά.
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό,
στις οποίες κλήθηκε και απάντησε με παράθεση προσωπικών του εμπειριών και παραδειγμάτων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος. Καταληκτική και συμπερασματική πρότασή του
ήταν ότι «η παράδοσή μας, μας κάνει μόνο να καμαρώνουμε. Δεν μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μονίμως προσφέραμε! Δίναμε φώτα, δίναμε πολιτισμό. Κάναμε Χριστιανούς. Να δείχνουμε το φρόνημά μας. Ενωμένοι να
διεκδικούμε».
Κατά την τρίτη ημέρα της εκδήλωσης, την Τετάρτη
26 Οκτωβρίου 2013, ακούσθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση και από ιστορική άποψη του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ.
Δαμασκηνού με θέμα: «Ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης,
ο εκ Θράκης αυτοκράτορας της Νικαίας».
Τη σημαντική αυτή εργασία θα προσεγγίσουμε στο
επόμενο τεύχος.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ’40

Τα τζιτζιλιά
Τ

ζιτζιλιά λέγαμε εκείνους τους καταπληκτικούς γυάλινους βόλους, με την κρυστάλλινη διαύγεια, και με
τους νηματοειδείς αρμονικούς χρωματισμούς στο εσωτερικό τους, αληθινά έργα τέχνης, καμωμένα από εξαιρετικής ποιότητας γυαλί, ίσως από κρύσταλλο ή από μουράνο, φτιαγμένοι λες από καλλιτέχνες με μεράκι και
γούστο. Αν και ήταν απλά παιδικά παιχνίδια, ανταποκρίνονταν σε υψηλές αισθητικές απαιτήσεις.

Όταν τα κοίταζες, περνούσε η ματιά σου στο εσωτερικό τους και η ομορφιά τους σε ταξίδευε σε χώρους και
σε κόσμους χρωματικής απόλαυσης. Παίζονταν στους
χωματόδρομους της πόλης μας, εκτός από μερικούς κεντρικούς, όλοι οι άλλοι δρόμοι ήταν μια συνεχόμενη αλάνα,
ένας παιδότοπος στη διάθεσή μας, τότε που όλα στην
Αλεξανδρούπολη ήταν διαφορετικά και εμείς ήμασταν
παιδιά.
Το παίξιμό τους ήθελε ιδιαίτερη τεχνική. Με ένα επιδέξιο τίναγμα του δάχτυλου εκσφενδονίζονταν με στόχο
κάποιο άλλο τζιτζιλί. Το κάθε αγόρι είχε μερικά τζιτζιλιά
και ήταν για τον καθένα ένας πολύτιμος θησαυρός.
Εκτός από τα τζιτζιλιά είχαμε και τις γκάζες. Και αυτές
ήταν γυάλινες μπίλιες, φτιαγμένες όμως από ευτελές
γυαλί, ένα θαμπό ακαλαίσθητο κατασκεύασμα που καμιά
σχέση δεν είχε με την ομορφιά και τη φινέτσα που είχαν
τα τζιτζιλιά.
Οι γκάζες ήταν σφαιρικά πώματα στα μπουκάλια με
τα αεριούχα αναψυκτικά της εποχής, τις γκαζόζες. Από
εκεί και η ονομασία τους «γκάζες».Κάθε μπουκάλι αναψυκτικού είχε από την κατασκευή του φυλακισμένη μέσα
του μια γυάλινη μπίλια. Όταν γέμιζε η φιάλη με την αεριούχο γκαζόζα, το μπουκάλι αναστρεφόταν και η μπίλια
ερχόταν και έφραζε το στόμιό του. Η πίεση του αερίου
κρατούσε τη γκάζα εκεί και έπαιζε πλέον τον ρόλο του

Γράφει ο Zαφείρης Αλεξιάδης

πώματος της φιάλης. Για να την ανοίξεις έσπρωχνες με
τον δείκτη του χεριού τη μπίλια προς τα κάτω, ελευθερωνόταν το αέριο που ανάβλυζε από τον πυθμένα σε
έναν πίδακα φυσαλίδων κι εσύ απολάμβανες τη γλυκόξινη
δροσιά της γκαζόζας.
Τα τζιτζιλιά ήταν κάτι το διαφορετικό.
Μικρός τότε και, λόγω ηλικίας και οικονομικής δυσκολίας, δεν είχα δικά μου τζιτζιλιά. Τα έβλεπα όμως που τα
έπαιζαν τα μεγαλύτερα παιδιά
της γειτονιάς και πόσο τα ζήλευα!
Ήταν εκείνη η δύσκολη
άνοιξη του 1941. Ο πόλεμος
στην Αλβανία μαινόταν και τα
σύννεφά του άρχισαν να μαζεύονται κοντά μας, στα σύνορά μας με τη Βουλγαρία.
Πολλοί, που το μπορούσαν,
άφηναν τα σπίτια και τις περιουσίες τους και πριν φύγουν
έδιναν το κλειδί του σπιτιού
τους σε κάποιον δικό τους να
τους το προσέχει.
Ένα απόγευμα του 1941,
Μάρτης μήνας ήταν, με πήρε
η μητέρα μου και πήγαμε στο σπίτι του Παναγιώτη του
Τοπτσή που έμενε εκεί, στην Ανατολικής Θράκης, κοντά
στα πευκάκια. Ο Τοπτσής είχε ένα μανάβικο στο χαμήλωμα της Βασιλέως Γεωργίου, δίπλα στο ποδηλατάδικο
των αδελφών Αρετσανόπουλοι. Και τα δύο μαγαζιά δρόσιζε με τη σκιά του ένας μεγάλος πλάτανος, που είχε
τότε το στέκι του μπροστά στο φαρδύ πεζοδρόμιο. Από
εκεί άρχιζε το στενό που οδηγούσε στην πιάτσα με τα
τενεκετζίδικα. Στην από ’δω γωνία ήταν το καπελάδικο
με την εντυπωσιακή ταμπέλα του «Εθνική πιλοποιεία Τάσου Αναγνώστου» και στην απέναντι το μπακάλικο του
Μούτλια.
Η γυναίκα του Τοπτσή, η Ιουλία, ήταν ξαδέλφη της
μητέρας μου.
Δύο δρόμους πιο εκεί, στην οδό Αδριανουπόλεως, έμενε
Ο Παναγιώτης Τοπτσής είχε έναν γιο, τον Ανέστη, ένα
προικισμένο παιδί που, πριν πάει στο σχολείο, μπορούσε
και διάβαζε ακόμα και εφημερίδα. Με τη βουλγαρική κατοχή
στην Αλεξανδρούπολη, για να μπορέσει να πάει το παιδί του
σε ελληνικό σχολείο (στην Αλεξανδρούπολη δεν λειτουργούσαν τα ελληνικά σχολεία), αναγκάστηκε να φύγει στη Θεσσαλονίκη, όπου οι Γερμανοί επέτρεπαν τη λειτουργία των
ελληνικών σχολείων. Εκεί ένα γερμανικό στρατιωτικό αυτοκίνητο χτύπησε τον Ανέστη και τον σκότωσε.
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Η θεία Ιουλία, που είδε τη μαραμένη ματιά μου, πήρε
δύο τζιτζιλιά και μου τα έδωσε.
– Έλα, πάρτα, μου είπε.
Κλειδώσαμε και φύγαμε.
Μετά από ένα μήνα ήρθε και κατοίκησε στο σπίτι του
Χαμπούρη μια βουλγαρική οικογένεια εποίκων.
Το κουτί με τα τζιτζιλιά δεν έφυγε ποτέ από τον νου
μου. Και όταν έβλεπα στον δρόμο βουλγαράκια, σκεφτόμουν τα τζιτζιλιά που άρπαξαν από τα σπίτια, όπου ήρθαν και εγκαταστάθηκαν με το έτσι θέλω.

Η Καίτη Χαμπούρη με τον γιο της Άγγελο, νεαρό φοιτητή τότε,
στην είσοδο της αυλής του σπιτιού τους με τα τζιτζιλιά
(δεκ. ’50)

ο Γεώργιος Χαμπούρης που, μπροστά στον κίνδυνο του
ερχομού των Βουλγάρων, κλείδωσε το σπίτι του, πήρε
την οικογένειά του και, πριν φύγει, έδωσε το κλειδί στον
Τοπτσή να του προσέχει το σπίτι. Η Ιουλία με τη μητέρα
μου με πήραν μαζί τους και πήγαμε να αερίσουν το κλειστό σπίτι. Ήταν ένα όμορφο διώροφο σπίτι. Κάτω από
την εσωτερική σκάλα που οδηγούσε στον όροφο ήταν
μαζεμένα και τακτοποιημένα τα παιχνίδια των παιδιών
της οικογένειας Χαμπούρη. Η παρουσία τους και η παιδική
περιέργεια με τράβηξαν εκεί. Και, ω το θαύμα, ανάμεσα
στα άλλα παιχνίδια και ένα μεγάλο κουτί γεμάτο τζιτζιλιά!
Τρελάθηκα από τη χαρά μου. Γυαλιστερά, πολύχρωμα
ήταν εκεί, με κοίταζαν και με παρακαλούσαν να παίξουμε.
Άπλωσα το χέρι μου και απολάμβανα τη στιλπνότητά
τους και τα καμπυλώματά τους· το χαιρόμουν σαν χάδι
μέσα στη χούφτα μου.
Οι γυναίκες, που είχαν τελειώσει με το σπίτι, κατέβηκαν να φύγουμε. Κοίταξα τη μητέρα μου με μια ματιά
υπέρτατης ευτυχίας και ελπίδας.
– Άφησέ τα εκεί, δεν είναι δικά μας.

Η οικογένεια του Παναγιώτη Τοπτσή. Από αριστερά η πεθερά
του Παρασκευιά, η γυναίκα του Ιουλία, ο Τοπτσής και ο γιος
του Ανέστης. Πίσω η κουνιάδα του Παράς (Παρασκευή) με
φίλους της οικογένειας. Κανείς δε χαμογελά. Λέτε να
προαισθάνονται το τραγικό τέλος του Ανέστη;
(Φωτο 1940, αρχείο Μ. Παρασκευοπούλου)

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΑΝΩΝΥΜΟΣ Διδυμότειχο
Βλασακούδης
Εμμανουήλ
Ιατρικός Σύλλογος Έβρου
Καλέσης
Καραδήμας
Κεβρεκίδης
Κοντογιώργη
Μανδάκη

Βλάσης
Εμμανουήλ
Γεώργιος
Μιχάλης
Γεώργιος
Νεραντζιά
Μυρσίνη

€ 50,00
€ 30,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 50,00

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Μούτλια-Καρυπίδου
Μυλωνά
Παλαμήδα
Παπαδόπουλος
Παπαδόπουλος
Περτσίνη-Κατσίκα
Ρούμπου
Σγουρίδου
Σταματοπούλου

Μαρία
Φαίδρα
Ελπίδα
Απόστολος
Απόστολος
Μαρίτσα
Τιτίκα
Καίτη
Χρυσάνθη

€ 50,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 50,00
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ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ

-

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ

Απ’ ό,τι φαίνεται δε θα μπορέσουμε να οργανώσουμε συστηματικά την ύλη μας που αφορά στα Δημοτικά Σχολεία και στους αείμνηστους δασκάλους μας.
Οι λόγοι είναι ευνόητοι: Η ύλη έρχεται από τους αναγνώστες μας, οι οποίοι συγκινούνται από την
πρόσκλησή μας και, ανεξάρτητα αν οι αναγνώστες της αναφέρονται στο τάδε σχολείο ή στον δείνα δάσκαλο, κάθονται στο γραφείο τους και γράφουν αυτά που θυμούνται ή...
Έτσι και εμείς θα δημοσιεύουμε τα κείμενά σας χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες και κατά
την κρίση της Σ.Ε.
Π.χ. Για την Παιδαγωγική Ακαδημία και το Πρότυπο Δημοτικό της έχουμε αναφερθεί στα τεύχη 4ο,
14ο, 37ο, για το 3ο Δημοτικό Σχολείο στα τεύχη 10ο, 11ο, 13ο, 21ο, για το 1ο Δημοτικό Σχολείο στα
τεύχη 15ο, 46ο, 47ο και για το 4ο Δημοτικό Σχολείο στο τεύχος 47ο. Εσείς όμως, εφ’ όσον έχετε υλικό,
συνεχίστε να γράφετε και για τα προαναφερόμενα και για το 5ο αλλά και για όποιον δάσκαλο σας έχει
συγκινήσει. Ο στόχος είναι κοινός για όλους.

Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο
της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Γράφει ο Αθανάσιος Κουρουτζίδης
Στο 37ο τεύχος, σελίς 38, αναφέρονται πολλά για το Πρόμας ήταν στην αριστερή πλευρά της θεατρικής σκηνής.
τυπο Δημοτικό Σχολείο της Ζαριφείου Παιδαγωγικής ΑκαΕίμασταν στην 3η τάξη· μπαίνοντας η Πανδώρα, πάντα
δημίας.
δυναμική, μας είπε:
Όταν πηγαίναμε εμείς ήταν ένα μόνο πρότυπο Δημοτικό
– Eχω ποίημα, είναι μόνο για αγόρια, ποιος θέλει να το
Σχολείο. Μπαίναμε κατόπιν εξετάσεων, οι δάσκαλοι άλλων
απαγγείλει στη γιορτή που θα έχουμε μετά από λίγο καιρό;
τάξεων ήταν η επιτροπή του διαγωνισμού, βγαίνοντας μας
Ο μόνος που σήκωσε το χέρι ήμουν εγώ. Με ρώτησε:
έλεγαν "περάσατε" και εμείς μέσα στη χαρά μας, βλέποντας
– Θα τα καταφέρεις; Μπορείς;
εκείνο το επιβλητικό κτήριο δεν ξέραμε τι να πούμε και πώς
– Nαι.
να σταθούμε, τα πόδια μας έτρεμαν. Το ίδιο σχολείο τελείωσε
– Στην πρώτη σειρά θα είναι οι Αρχές: ο Νομάρχης, ο Δήκαι η αδελφή μου.
μαρχος, ο Δεσπότης και άλλοι επίσημοι και μέσα στην αίΟι δάσκαλοί μας ήταν η Πανδώρα Βανίτα (ήταν καλή δαθουσα θα είναι και οι γονείς σου.
σκάλα και ευγενική κυρία) και ο Παναγόπουλος (ήταν αρκετά
– Δεν ντρέπομαι, θα το πω.
αυστηρός). Ο Γεωργιάδης ήταν ο Διευθυντής του Σχολείου
Είπα το ποίημα και μετά την υπόκλιση άρχισαν τα χειροκαι μετέπειτα Δήμαρχος Αλεξανδρουπόλεως· δεν μας έκανε
κροτήματα για αρκετή ώρα. Η Πανδώρα με περίμενε στα
μάθημα.
παρασκήνια για να με συγχαρεί.
Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες που φοιτούσαν στην
Τελειώνοντας την 4η Δημοτικού, πηγαίνοντας στο 8τάξιο
Παιδαγωγική Ακαδημία τακτικά μας έκαναν μαθήματα για
Γυμνάσιο, είμασταν οι πιο μικροί μαθητές του Γυμνασίου. Η
εξάσκηση. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
αίθουσά μας ήταν στο παράρτημα, πριν καυπήρχε χρόνος, κατεβαίναμε στο κάτω πάτεδαφισθεί, μπαίνοντας αριστερά. Μας είχε
O TEMΠΕΛΗΣ
τωμα και τρώγαμε σούπα· ήταν έτοιμη σερφανεί βουνό από την 4η τάξη του Δημοτικού
Όταν πηγαίνω στο σχολειό
βιρισμένη, είχαμε κουτάλι μαζί μας και ποδιά
να πάμε στο Γυμνάσιο· μόνο τα βιβλία που
για να μη λερωθούμε και αμέσως ανεβαίβλέπαμε ζαλιζόμασταν.
με κόβει το παπούτσι
ναμε για μάθημα.
Ένα πρωί μπήκε μέσα ένας καθηγητής
γιατί δεν ξέρω γράμματα
Στην τάξη μας είχαμε τραπεζάκια και κακαι
μας είπε ότι οι Ιταλοί μάς κήρυξαν τον
και μάθημα κουκούτσι.
ρεκλάκια· καθόταν ένα κορίτσι και ένα
πόλεμο και από αύριο δε θα έχουμε σχολείο.
Δεν μ’ έβαζες μανούλα μου
αγόρι· συμμαθήτριά μου ήταν η Καίτη Κ...,
Τα βιβλία έφθασαν στο ταβάνι από τη χαρά
μαρούλια να ποτίζω
ας μη αναφέρω το επώνυμό της.
μας που δεν θα έχουμε σχολείο.
Όταν χτυπούσε το κουδούνι για να
Μας μίλησε ο Μαμέλης, ο Γυμναστής,
παρά γι’ αυτά τα γράμματα
βγούμε έξω, πιανόμασταν από το χέρι και
όλους
τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους.
τον νου μου να σκοτίζω.
κατεβαίναμε από την κύρια είσοδο. Τότε χω– Να πάτε στα σπίτια σας και ποιος ξέρει
Έχω καιρό κυρίες μου
ρίζαμε από τις συμμαθήτριές μας, αυτές πήπότε θα ξαναβρεθούμε.
και όταν μεγαλώσω
γαιναν από την αριστερή πλευρά, εμείς από
Εμείς πού να σκεφθούμε τα εκατομμύρια
τη δεξιά. Τα αγόρια φορούσαμε μαύρες ποτων ανθρώπων που χάθηκαν και τις τεράθα μάθω γράμματα πολλά
διές με το ΠΑ (Παιδαγωγική Ακαδημία). Για
στιες καταστροφές. Η σκέψη μας ήταν η διατσουβάλια θα φορτώσω.
να μπούμε μέσα πάλι από το χέρι. Η τάξη
κοπή των μαθημάτων και το σχολείο κλειστό.
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ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ

Μιχαήλ Αθαν. Παπαδόπουλος
Γράφει η Εύα Παπαδοπούλου-Κόμη
Δεν είναι εύκολο να γράψεις
για τον πατέρα σου, όταν μάλιστα
έχει περάσει μισός αιώνας και
κάτι που τον έχασες, κι εσύ ήσουν
σε νεαρή ηλικία.
Έκλεισα μέσα μου, εγωιστικά,
τις αναμνήσεις μου και δεν τις
μοιραζόμουν με κανέναν. Αφορμή
μου δόθηκε όταν διάβασα πως
στον «Φάρο της Αλεξανδρούπολης» θα έγραφαν για το Α’ Δημοτικό Σχολείο.
Ο πατέρας μου υπηρέτησε σ’
αυτό από το 1934 μέχρι τον θάνατό του το 1957, ως δάσκαλος
και διευθυντής.
Η καταγωγή του ήταν από το
Χασκουΐγ της Αδριανούπολης. 1938. Ο M. Παπαδόπουλος με τους μαθητές της Δ’ Τάξης του Α’ Σχολείου Αλεξανδρούπολης
Γιος κτηματία, έτυχε μορφώσεως
Μετά την καταστροφή ήλθαν όλοι τους στη Δυτική
από τον αδελφό του παππού του που ήταν Μητροπολίτης
Θράκη. Εκείνος έδωσε εξετάσεις και εισήλθε στη Σχολή
Αδριανουπόλεως. Τελείωσε το κολέγιο της ΑδριανουπόΧωροφυλακής στην Αθήνα και υπηρέτησε στη φρουρά
λεως και το 1922 τον βρήκε στρατευμένο, όπως δείχνει η
του τότε διαδόχου Γεωργίου Β’.
φωτογραφία.
Όταν όμως τοποθετήθηκε σε Σταθμό
Χωροφυλακής είδε πως ο χαρακτήρας
του δεν ταίριαζε με το επάγγελμα. Έτσι
παραιτήθηκε και τελείωσε το Διδασκαλείο
Αλεξανδρουπόλεως. Υπηρέτησε στα Άμφια
Κομοτηνής, στην Κίρκη και κατόπιν στην
Αλεξανδρούπολη.
Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο κόρες.
Γενεές συμπατριωτών μας πέρασαν από
το Α’ Δημοτικό Σχολείο και τον είχαν
δάσκαλο από τη Δ’ έως την ΣΤ’ τάξη.
Άνθρωπος ήρεμος, δεν τον άκουσα ποτέ
να νευριάζει. Αγαπούσε το κυνήγι και περίμενα να μεγαλώσω να με μάθει κι εμένα
να κυνηγώ. Δεν πρόλαβα. Ήταν ενεργό
μέλος της μικρής μας κοινωνίας. Στη «Φανέλα του στρατιώτη», στους «Φίλους του
στρατιώτη» με την αείμνηστη Χαρίκλεια Παπαδοπούλου.
Τακτικός αιμοδότης κατά τον εμφύλιο, λόγω της ομάδας
αίματος που είχε και έδινε προς όλες τις άλλες.
Με δική του πρωτοβουλία και άνευ αμοιβής πήγαινε
στις φυλακές και μάθαινε γράμματα στους φυλακισμένους. Ήταν καλόκαρδος, γι’ αυτό είχε μόνο φίλους.
Όμως, φτάνει, γιατί με πνίγουν οι αναμνήσεις. Κι αυτά
τα έγραψα κατά παράκληση της Συντακτικής Επιτροπής
του περιοδικού μας.
Δεν ήταν ο μόνος. Πολλοί δάσκαλοι έδωσαν φως γνώσεως και ενέπνευσαν ιδανικά σε συμπολίτες μας. Ένας
από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου.
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Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
Γράφει o Κωνσταντίνος Μανωλίκας

Τ

ον θυμάμαι προς τα τέλη της δεπήν ο βίος μου και έπαυσα τας
καετίας του ΄60 ,γέροντα πλέον,
σπουδάς μου προς τύψιν της συνεικοντά ενενηντάχρονο, να κάθεται
δήσεώς μου και ισόβιον, πλην μαστο μπαλκόνι του σπιτιού του στην
ταίαν, μετάνοιαν και ανεπανόρθωοδό Αδριανουπόλεως στην Αλεξαντον. Έτυχε να μεταβώ προς
δρούπολη, πότε μόνος και σύννους
προσκύνησιν εις την πανήγυριν της
και πότε να συνομιλεί με τη σύζυγό
Μονής Θεοτόκου Δεβρεντσή και
του στην ποντιακή διάλεκτο. Γνώριζα
διερχόμενος δια του χωρίου Μάότι ήταν ο Κανδηλάπτης, ένας παλαχα προς το Μοναστήριον της
λαιός δάσκαλος αλλά δε γνώριζα
Άτρας είδον το διδακτήριον, τα θρατότε το πόσο σημαντική προσωπικόνία, τον μαυροπίνακα και ησθάνθην
τητα των Ελληνικών γραμμάτων
έναν ψυχικόν κλονισμόν, μίαν ιεράν
ήταν. Αυτό το έμαθα πριν μερικά
φωνήν, μίαν απεριόριστον αγάπην
χρόνια, όταν με βιβλιοθηκονόμους
προς το έργον του διδασκάλου. Χωτου ΑΠΘ αναλάβαμε την ψηφιοποίρίς να λάβω υπ’ όψιν το ατελές της
ηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης του
παιδείας μου, την μη συμπλήρωση
Φροντιστηρίου της Αργυρούπολης
των σπουδών, ηθέλησα να γίνω διτου Πόντου, που φυλάσσονται στην
δάσκαλος».
Εύξεινο Λέσχη της Νάουσας. Εκεί
Έτσι το σχολικό έτος 1899-1900
άκουσα κατ’ επανάληψη να γίνεται
και σε ηλικία μόλις 18 ετών, ανααναφορά στο συγγραφικό έργο του
λαμβάνει για πρώτη φορά ως δάΚανδηλάπτη· μάλιστα κάποια χειρόσκαλος στο χωριό Τσιμπρικά του
Ο Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης-Κάνης
γραφά του περιλαμβάνονταν στα
Πόντου και με μικροχρόνιες διακοπρος ψηφιοποίηση τεκμήρια της βιπές συνεχίζει να εργάζεται ως δάβλιοθήκης. Ακόμη γινόταν αναφορά και στην τεράστια
σκαλος σε διάφορα χωριά του Πόντου. Σημειώνεται ότι
συνεισφορά του Κανδηλάπτη στη διάσωση και μεταφορά
στις τουρκοκρατούμενες περιοχές οι δάσκαλοι προσστην Ελλάδα των βιβλίων της βιβλιοθήκης του Φροντιλαμβάνονταν και αμείβονταν από τις τοπικές ελληνικές
στηρίου καθώς και άλλων εκκλησιαστικών και λαογρακοινότητες. Παράλληλα με το έργο του δασκάλου δηφικών κειμηλίων. Όλα αυτά με οδήγησαν στην αναζήτηση
μοσιογραφεί σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά και
περισσότερων στοιχείων για τη ζωή και τη δράση του
συγγράφει έργα ιστορικού και λαογραφικού περιεχομέΚανδηλάπτη.
νου. Το έτος 1908 παντρεύεται την συντοπίτισσά του
Το έργο μου αποδείχθηκε μάλλον εύκολο. Είχε φρονΑγγελική Λουκά, με την οποία θα αποκτήσει έξι παιδιά.
τίσει ο ίδιος να συγγράψει μια εκτεταμένη αυτοβιογραφία
Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του ’97, οι βαλκανικοί πόμέσα από την οποία, εκτός από τα γεγονότα της προλεμοι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η ατυχής εκσωπικής του ζωής, σκιαγραφείται και ο αγώνας επιβίωστρατεία του Σαγγαρίου είναι αιτίες δεινών και διώξεων
σης του ποντιακού ελληνισμού. Επίσης το «Χρονολόγιο
για τον Κανδηλάπτη, όπως άλλωστε και για όλους τους
και η Εργογραφία του Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη-ΚάΠοντίους. Η κατάληξη όλων αυτών είναι η γενοκτονία
νεως», έργο που εκπονήθηκε από την Μ. Βεργέτη και
του ποντιακού Ελληνισμού και ο οριστικός ξεριζωμός
είναι δημοσιευμένο μαζί με την αυτοβιογραφία του σε
από την πατρική γη το 1924 για όσους επέζησαν. Η διαενιαίο τόμο από τον εκδοτικό οίκο Αδελφών Κυριακίδη
ταγή για την απομάκρυνση του Ελληνικού πληθυσμού
α.ε., αποτέλεσαν τις βασικές πηγές των βιογραφικών
από την περιοχή του Πόντου φθάνει μέσα στο καταχείστοιχείων που παραθέτω.
μωνο, 6 Ιανουαρίου του 1924 και η προθεσμία που δίνεται
Ο Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης γεννήθηκε το 1881 στην
είναι μόλις τέσσερες εβδομάδες. Μέσα σ’ αυτό το χροΑργυρούπολη του Πόντου, τη βυζαντινή πόλη Καν. Εκεί
νικό διάστημα ο Κανδηλάπτης εκτός από την προετοιπέρασε τα παιδικά και τα μαθητικά του χρόνια μέχρι το
μασία της μεταφοράς της οικογένειάς του –έχει ήδη
1899. Το έτος αυτό, έχοντας τελειώσει το τρίτο έτος του
αποκτήσει τέσσερα παιδιά– πρωτοστατεί στην περιΦροντιστηρίου της Αργυρούπολης, διακόπτει τις σπουσυλλογή και συσκευασία για μεταφορά θρησκευτικών
δές του για να γίνει δάσκαλος. Ιδού πώς δικαιολογεί ο
και εθνικών κειμηλίων καθώς και των βιβλίων της βιίδιος αυτήν την απόφασή του: «Την Παρασκευήν της Διαβλιοθήκης του Φροντιστηρίου της Αργυρούπολης. Επίκαινησίμου του έτους εκείνου έλαβεν διαφορετικήν τροσης ο ίδιος προσωπικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη
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ζωή του, περισυλλέγει τα λείψανα του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου του Δ΄ του Μεγαλοκομνηνού.
Στην Ελλάδα εγκαθίσταται αρχικά στο χωριό Πάταρα
κοντά στην Αισύμη, όπου και τοποθετήθηκε ως δάσκαλος. Με τη βοήθεια των κατοίκων –πόντιοι πρόσφυγες
και αυτοί– και με προσωπική εργασία διαρρύθμισε ένα
εγκαταλειμμένο κτήριο σε σχολείο. Μέχρι το 1941 παραμένει ως δάσκαλος, άλλοτε στα Πάταρα και άλλοτε
στην Αισύμη. Όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζει ακούραστα
το συγγραφικό του έργο.
Το έτος 1941 σκοτώνεται στο Αλβανικό μέτωπο ο γιός
του Θεόδωρος, ανθυπολοχαγός πεζικού.1 Το γεγονός
αυτό συγκλονίζει τον Κανδηλάπτη και επηρεάζει τη ζωή
του και το έργο του. Είναι άκρως συγκινητικά τα λόγια
του σε επιστολή που απευθύνει στο σκοτωμένο παιδί
του μετά το άγγελμα του θανάτου του. Γράφει μεταξύ
άλλων: « Η ανίκητος ελπίς με συνεκράτει και ημέρας και
ώρας ολόκληρους, ηυχαριστούμην να καθήσω επί πολλάς
ημέρας επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως-Νέας Χηλής,
όθεν ήρχοντο οι εξ Αλβανίας στρατιώται μήπως σε είδον
καθ’ οδόν, μήπως και συ θ’ ακολουθήσης τους αισίως
καταφθάσαντας γαμβρόν μου Αθανάσιον και τον αδελφόν
σου Δημήτριον εκ του στρατιωτικού βίου των. Αλλά δυστυχώς η μοίρα με εφθόνησε και δεν ήλθες, δεν εφάνης
συ, το χάρμα των γηρατείων μου και το έρεισμα της αναλαμπής της παγιδευθείσης μου χαράς εις τα ολίγα υπόλοιπα έτη του βίου μου».
Για τον ηρωϊκό θάνατο του Θεόδωρου η οικογένεια
Κανδηλάπτη τιμήθηκε το 1946 με το χρυσό παράσημο
ανδρείας, ενώ δόθηκε και το όνομά του σε στρατόπεδο
στην Αλεξανδρούπολη.
Στη διάρκεια της κατοχής η οικογένεια Κανδηλάπτη,
προκειμένου να αποφύγει τις βιαιότητες των Βουλγάρων,
μετοικεί στο Σουφλί, όπου ο Κανδηλάπτης αναλαμβάνει
διευθυντής σε δημοτικό σχολείο και γραμματέας στη
Μητρόπολη. Επανέρχεται στην Αλεξανδρούπολη το 1944
ως δάσκαλος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και το επόμενο
έτος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. Κατά τα επόμενα χρόνια
συνεχίζει το έργο του δασκάλου στην Αλεξανδρούπολη
μέχρι το 1951, οπότε και συνταξιοδοτείται.
Στην Ελλάδα απέκτησε δύο ακόμη παιδιά. Από τους
γιούς του ο Ιωάννης είναι ο γνωστός δικηγόρος της Αλεξανδρούπολης.
Ο Κανδηλάπτης και μετά τη συνταξιοδότησή του συνέχισε με πάθος το συγγραφικό του έργο. Συνολικά συνέγραψε περί τα 1200 άρθρα, μελέτες, διηγήματα και
μυθιστορήματα. Μεγάλο μέρος του έργου του έχει δημοσιευθεί σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά με τα
οποία συνεργαζόταν. Τα τελευταία χρόνια ο εκδοτικός
οίκος των αδελφών Κυριακίδη εξέδωσε περί τα είκοσι
βιβλία του, όμως ένα μέρος του έργου του παραμένει
ανέκδοτο και ένα άλλο εικάζεται ότι έχει απολεσθεί.
Σχεδόν ολόκληρο το έργο του Κανδηλάπτη αναφέρε-
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ται στον Πόντο, είναι έργο ιστορικό, λαογραφικό, κοινωνιολογικό και λογοτεχνικό. Ο Κανδηλάπτης είναι εξαιρετικά λεπτολόγος στην παράθεση των γεγονότων που περιγράφει αλλά και γλαφυρότατος στη διήγησή του. Η
γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η καθαρεύουσα, σχεδόν
ίδια με αυτήν του Παπαδιαμάντη με τον οποίο άλλωστε
ταιριάζει και στο ύφος της γραφής.
Ο Κανδηλάπτης απεβίωσε το 1971 σε ηλικία 90 ετών
και ενταφιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Θεόδωρος Κανδηλάπτης (1918 - Κλεισούρα 1941)

«Μητέρα, ανήκω κατά τα 3/4 στην πατρίδα μου
και το υπόλοιπο στην οικογένειά μου.
Αντιμετωπίζουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα
τους αναιδείς επιδρομείς. Μην κλάψετε αν χαθώ.
Θα αποδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει νέους
Σουλιώτες.»
(Απόσπασμα από την επιστολή του Θ. Κανδηλάπτη προς τη
μητέρα του. Κλασικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης «Οι δρόμοι
διδάσκουν ιστορία», 1998, σελ. 136).

1. Δες «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», σελ. 310-311.
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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!
ΜΕΡΟΣ Β’

Το Επισκοπείο της Καθολικής Εκκλησίας
Έκπληξη για πολλούς αποτελεί και η αναπαλαίωση του Επισκοπείου της Καθολικής Εκκλησίας επί της οδού Κομνηνών! To
κτήριο αυτό βρίσκεται πίσω από τον Καθολικό Ναό του Αγίου
Ιωσήφ, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα στη γωνία των οδών Ελ.
Βενιζέλου και Κομνηνών.
Μαζί με την ανέγερση του ως άνω Καθολικού Ναού το 1896,
παραπλεύρως αυτού και στη βόρεια πλευρά του, αναγέρθηκε και
μία οικία, (Ι. Μονή των ιππ. Φραγκισκανών), αποτελούμενη από
υπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα (δώμα),
επί της οδού Κομνηνών επί οικοπέδου εκτάσεως 344 τ.μ., η οποία
αποτελούσε την κατοικία του Βικάριου ιερέα και επισκοπείο της
κοινότητας. Μετά την αποχώρηση των Καθολικών από την πόλη,
παρέμεινε στην κυριότητα της Καθολικής εκκλησίας. Το 1955 στεγάσθηκε στο κτήριο αυτό η Mέση Σχολή Εργοδηγών, η Μέση Εμπορική Σχολή και αργότερα το Οικονομικό Γυμνάσιο μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του 1970. Έκτοτε και μέχρι το καλοκαίρι του
2007 στο κτήριο αυτό είχε την έδρα της η Τοπική Εφορεία Προσκόπων Αλεξανδρούπολης και το 2ο Σύστημα Προσκόπων Αλεξανδρούπολης.

Οι αποθήκες του τελωνείου
Πολλά λέγονται και δημοσιεύονται και για την τύχη των παλαιών
αποθηκών του τελωνείου που απέμειναν στο λιμάνι, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό και ανήκουν στον ΟΣΕ. Γίνεται προσπάθεια
από τον Δήμο να περιέλθουν στην κυριότητά του ώστε να αναστηλωθούν όσες σώθηκαν και να δοθούν για πολιτιστική χρήση στους
κατοίκους της πόλης. Προς το παρόν όμως μόνο λόγια.

A’ Παιδικός Σταθμός

Το επισκοπείο (στο βάθος) με την Καθολική Εκκλησία
του Αγίου Ιωσήφ παλιά (Aρχείο Θεόδωρου Ορδουμποζάνη)

Ακόμη ένα ιστορικό κτήριο της πόλης ανακατασκευάζεται.
Πρόκειται για τον Α΄ Παιδικό Σταθμό, στη γωνία της Λεωφόρου
Δημοκρατίας με την οδό Νικηφόρου Φωκά (αρχή πεζόδρομου Ταχυδρομείου). Το κτήριο αυτό κατασκευάσθηκε στις αρχές του
19ου αιώνα, όταν στον ευρύτερο χώρο αποφασίσθηκε να ανεγερθούν μια σειρά κτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
Οθωμανικής τότε Διοίκησης και εκπαίδευσης. Μεταξύ των κτηρίων
αυτών συμπεριλαμβάνονται, εκτός του κτηρίου του Παιδικού Σταθμού, το σημερινό ταχυδρομείο, το δικαστικό μέγαρο (μονώροφο
τότε), το κτήριο της Ακαδημίας, το παλιό κτήριο της Διοίκησης
Χωροφυλακής (στη γωνία της Παραλιακής λεωφόρου και της
οδού Ζαρίφη), λίγο πιο κάτω το Πασαλίκι και άλλα που δεν
σώζονται σήμερα.
Ο Α’ Παιδικός Σταθμός αποτελούσε ένα από τα κτήρια του Διοικητικού κέντρου της πόλης που έγιναν εκείνη την εποχή από τις
Οθωμανικές αρχές. Αναφέρεται από παλιούς κατοίκους ότι το
κτήριο αυτό από την απελευθέρωση της πόλης και μετά λειτουργούσε πάντοτε ως παιδικός σταθμός. Πρόκειται για ένα γωνιακό
ισόγειο λιθόκτιστο κτήριο υπερυψωμένο, με επιχρισμένους τους
εξωτερικούς τοίχους, εσοχή και πέτρινη σκάλα στην κεντρική
είσοδο, με κεραμοσκεπή, που γύρω γύρω είχε μετόπη και μεγάλη
αυλή από τη νότια και δυτική πλευρά του. Το κτήριο αυτό είναι
της ίδιας αρχιτεκτονικής “φιλοσοφίας” με το Ταχυδρομείο και το
Δικαστικό Μέγαρο.
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Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 350.000 ευρώ και
περιλαμβάνει εργασίες επισκευής του εσωτερικού χώρου και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του, τοποθέτηση καινούριας
στέγης και κουφωμάτων, καθώς και εξωραϊσμό του αύλειου χώρου.
Αναμένεται να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2014.

Μέσα δεκαετίας του 1950. Άποψη της Λεωφόρου Δημοκρατίας με το
κτήριο του Α’ Παιδικού σταθμού να δεσπόζει στη δεξιά πλευρά.

Τέλος δεκαετίας του 1940. Η Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού
Αλεξάνδρα Σπετσιώτου με τον Μακαριστό Μητροπολίτη
Αλεξανδρούπολης Ιωακείμ Καβύρη και τα παιδιά
του Παιδικού Σταθμού.

O Αθανάσιος Κουρουτζίδης συμπληρώνει την ενότητα
«Οι παρυφές της πόλης»
Mε αφορμή τη δεύτερη ενότητα “Η περιοχή του αγροκήπιου της Ακαδημίας’’ του άρθρου «Οι παρυφές της πόλης», του Ζαφείρη Αλεξιάδη, συμπληρώνω τα παρακάτω:
Το αγρόκτημα ήταν γνωστό ως Λαχανόκηπος με δένδρα
και φρούτα κ.λπ. Περνούσαμε τακτικά για να δούμε τις
σπουδάστριες να περιποιούνται τα λαχανικά και τα δένδρα.
Δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος· ήταν για να δούμε αν οι
σπουδάστριες ήταν ωραίες ή όχι. Ήταν αναλόγως με τη
χρονιά· κάποτε ήταν πολύ ωραίες, οπότε δικαιολογημένα
τις χαζεύαμε. Όταν η χρονιά δεν είχε αυτό που θέλαμε,
δηλαδή ...ωραίες, τότε αναγκαστικά βλέπαμε τα λαχανικά,
τις ντομάτες, τις πιπεριές και φρούτα αν είναι καλά.
Αν θυμάμαι καλά, προτού να γίνει το αγρόκτημα υπήρχαν εγκαταστάσεις παλαιού σιδηροδρομικού δικτύου.
Αυτά τα γράφω περισσότερο για τον Ζαφείρη Αλεξιάδη.
Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος ήταν· τον βλέπω στη
σελίδα 38 του τεύχους 45 που κάνει βόλτα· ήταν μικρότερος από μένα (όταν θα λέμε για ηλικίες, δεν θα λέμε νούμερα). Τον συγχαίρω για τα λεπτομερή γραφόμενά του.
Τον διαβάζω πάντα στον «Φάρο της Αλεξανδρούπολης».

Ήταν καταπληκτική η περιγραφή του στο τεύχος 41 στις
σελίδες 14-15. Το πρωινό της Κυριακής στην Αλεξανδρούπολη μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Ήταν όλα όπως τα
περιέγραφε. Διαβάζοντας, είχαμε την εντύπωση ότι ζούσαμε το πρωινό της Κυριακής μετά την εκκλησία.
Εκτός από δάσκαλο θα τον ήθελα και δημοσιογράφο.
Αρκετοί δημοσιογράφοι δε νομίζω να κάνουν τέτοιες λεπτομερείς περιγραφές σαν του Ζαφείρη.
Στη σελίδα 38 στο τεύχος 45 μιλάει για ένα "φιλί". Επειδή,
από εκείνα τα μεγάλα πεύκα αλλά και τα πιο μικρά και μετά
η θάλασσα ήταν ένας ωραίος τόπος για ραντεβού. Εμείς
περάσαμε πιο μπροστά από τον Ζαφείρη, λόγω ηλικίας,
και όταν είχε φεγγάρι ήταν ρομαντικά· όταν δεν είχε ήταν
«ραντεβού στα τυφλά».
Κλείνω μέχρις εδώ.
Τον συγχαίρω και πάλι για τα λεπτομερή γραφόμενά
του.
Ζαφείρη, συνέχισε να γράφεις· εμείς θα τα διαβάζουμε
με γιαλιά πλέον!
Α.Κ.

και διευκρινίζει
Τεύχος 44, σελίδα 17.
Η ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο με τους Άγγλους δεν
ήταν ο Εθνικός, ήταν ο ΑΡΗΣ. Οι παίκτες που έπαιζαν είχαν
υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή και ήξεραν ποδόσφαιρο
και από τους Άγγλους.
Όσο για τον Μανώλα, δεν ξέρω αν υπηρέτησε στη Μ.
Ανατολή. Απ’ όσα θυμάμαι ο Μανώλας έπαιζε στον Εθνικό
και ήταν ο φόβος των τερματοφυλάκων των ομάδων Κομοτηνής και Ξάνθης. Τα γκολ του Μανώλα από τη σέντρα
δεν τα βλέπει κανείς, ούτε στα σημερινά ελληνικά γήπεδα.
Τα συνθήματα από τις κερκίδες ήταν:
«Δεν μπορείς Μανώλα!»
Οι Άγγλοι δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον ΑΡΗ. Αναγκά-

στηκαν να φέρουν από τη Θεσσαλονίκη επαγγελματίες παίκτες που υπηρετούσαν τη θητεία τους. Δεν τα κατάφεραν
και πάλι.
Και λίγο χιούμορ είναι απαραίτητο. Ίσως η αποχώρηση
των Άγγλων από την Ελλάδα οφείλεται στον ΑΡΗ, που δεν
υπέκυψε στο ποδόσφαιρο των Άγγλων.
Δε θυμάμαι τα αγγλικά πολεμικά πλοία. Αυτοί που έπαιζαν με τον ΑΡΗ ήταν μόνιμοι στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ
τακτικά είχαμε στην πόλη μας αμερικανικά αντιτορπιλικά
με επισκέψεις του κοινού αλλά και μαθητών, προσκόπων
κ.λπ.
Με εκτίμηση
Α.Κ.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Προέχει η ασφάλεια

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Μια φορά και έναν καιρό ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη.
Mια σταλιά μωρό, μόλις που είχα απογαλακτισθεί
από τη μάνα μου κι έκανα τόσες σκανδαλιές που αναγκάστηκαν και μ’ έδωσαν οικότροφη στον κύριο Θωμά
με τ’ όνομα, που μ’ είχε μη στάξω και μη βραχώ στο
κτήμα του, κάπου στη Μάκρη της Αλεξανδρούπολης,
αν έχετε ακουστά.
Μεγάλο ένα κτήμα με ελιές και ό,τι άλλο δέντρο θέλετε, κήποι με λουλούδια, πηγάδι φαρδύ γεμάτο βατράχια, να ποτίζει τα ζαρζαβατικά του, παράδεισος,
αν έλεγα, λίγο θα ήταν. Μεγάλωνα με όλα τα καλά
μου κι είχα γύρω μου μια άπλα, να κάνω τις σαλουζιές
μου και τα κακάκια μου, ούτε που μ’ ένοιαζε πότε θα φάω και πότε θα κοιμηθώ, όλα για χάρη μου τα κανόνιζε ο
κύριος Θωμάς. Και τα βράδια κοιμόμασταν αυτός επάνω κι εγώ κάτω, σε απόσταση ανάσας, για να σας δώσω να
καταλάβετε. Τι χάδια και τι τσαλίμια μ’ έκανε ο κύριος Θωμάς, δε λέγονται. Τι απαλό χεράκι ήταν αυτό; Λιγωνόμουνα,
θηλυκό που ήμουν. Έκανα πως λιγοθυμούσα κι έπεφτα ανάσκελα, πρόστυχα να λέω, για να με γαργαλάει ο κύριος
Θωμάς, να λέει τα γλυκά του, μπεκιάρης άντρας που ήταν. Κάτω από στέφανα δε θέλησε να μπει στη ζωή του και
έτσι, κοντά στα εξήντα του, πολεμούσε τη μοναξιά του και τη νύφη την πλήρωνα εγώ. Ας είναι όμως. Τον συμπάθησα,
που καθότανε και μ’ έλεγε τα καλά και τα στραβά της Αμέρικας, μισά ελληνικά και μισά αμερικάνικα, σαράντα
χρόνια σε δικό του ρέστοραν στη Βοστώνη, καμένα λάδια και τσίκνες απ’ τα στέϊκς, “δεκάξι ώρες στο πόδι αλλά…
πολλά τα ντόλαρς, μας φτάνουν και μας περισσεύουν, Αθανασούλα μου’’, με έλεγε, γιατί ξέχασα να το πω, με
φώναζε Αθανασούλα, πού το βρήκε; Φαίνεται, πως στα πιο παλιά χρόνια της ζωής του, θα είχε γλυκό έναν σεβντά
με καμιά Αθανασούλα, καμιά ντόπια νεράϊδα, απ’ αυτές που ακόμη ξενερίζουν στα πράσινα νερά της Μάκρης.
Από καμιά φορά με πήγαινε στο ακρωτήρι της σπηλιάς του Κύκλωπα και μ’ έλεγε ιστορίες για τον Οδυσσέα και
τον Πολύφημο και την εκδίκηση του Ποσειδώνα και μη νομίζετε πως δεν τον καταλάβαινα. Μέσα μου είχα κάτι το
μυστηριακό, έναν διερμηνέα και μπορούσα και ερμήνευα παράπονα, κατσάδες, χαρές και λύπες, τα πάντα. Να! Μια
μέρα που με πήγε στον προϊστορικό οικισμό της Μάκρης και γύρισε και με είπε πως οι προπάπποι του ζούσαν εδώ
πριν πέντε χιλιάδες χρόνια, τον είδα που έσκυβε και φιλούσε τις πέτρες και πήγε ο χαζός να βάλει τα κλάματα. Εγώ
έκανα παιχνιδάκια και αστειάκια μπας και σταματήσει τις συγκινήσεις, γιατί ο κύριος Θωμάς δεν είχε και πολλές
ημέρες που βγήκε από το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από ένα ξώφαλτσο εγκεφαλικό, προοίμιο φουρτουνιασμένων γεραμάτων. Τυχερός ήταν.
Και τις βόλτες μου τις είχα δις ημερησίως και τα εμβολιάκια μου και το μόνο που έκανα ήταν να ξυπνώ και να
αγριεύω, αν κάτι μύριζα ή άκουγα και δεν μου άρεσε. Φύλακας! Ο κύριος Θωμάς κοιμόταν ήσυχος. Όλη την
ασφάλεια του σπιτιού τη φορτώθηκα εγώ και πολύ με άρεζε ο ρόλος, γιατί έκανα και την σπουδαία, άμα καμιά
φορά φοβέριζα κανέναν ξένο. Καμάρωνε ο κύριος Θωμάς για μένα στις βόλτες που με πήγαινε και έλεγε ο κόσμος
“Αχ, κύριε Θωμά! Θηλυκιά είναι; Φτου, να μην την βασκάνουμε, τι όμορφη που είναι, καλέ;’’ κι αυτός θύμωνε με
τους θαυμαστές μου, όχι γιατί ζήλευε …ήταν κι αυτό, δε λέω… μα γιατί τον φώναζαν κύριο Θωμά κι αυτός τους
διόρθωνε “Τομ, ρε παιδιά! Τόμ! Τομ Ταραμπούκας, ελληνοαμερικάνος, υπηρετήσας εις τους πεζοναύτας! Αμάν πια!’’.
Μια μέρα, από τα πολλά φτου-φτου, με κρέμασε στο λαιμό πανάκριβο ένα χαϊμαλί. “Θα σε βρει κακό μάτι, Αθανασούλα μου κι εγώ τι θ’ απογίνω αν σε χάσω κοριτσάκι μου’’ μ’ έλεγε κι έφτυνε τρις τον κόρφο του. Φόρεσα λοιπόν
και το χαϊμαλί μου από μπλε αντιβασκανικά ματάκια, να μη με δένουν οι κακόγλωσσοι με το κακό τους μάτι.
Καλέ, τι να σας πω, πια; Σουλτάνα ήμουν.
Πανέμορφη, με μάτια μελιά και μαλλί καστανόξανθο και τα αφτιά μου, κουρτινάκια μεταξένια, έπεφταν στους
ώμους μου, γόησσα της Ιρλανδίας, σκορπούσα λιποθυμιές με τα σκέρτσα μου και τις μαλαγανιές μου. Έτσι μεγάλωνα
μα… πώς περνούν τα χρόνια;… έφτασα στα οκτώ μου και άρχισα να βαραίνω. Δεν ήθελα τις βόλτες με τον κύριο
Θωμά, που με τραβούσε μέχρι την Αγία Παρασκευή κι άλλοτε στον Φάρο της Αλεξανδρούπολης. Έπρεπε να αλλάζει
περιβάλλον συχνά και να περπατά πολύ, λέγανε οι γιατροί κι εγώ ακολουθούσα μόνο και μόνο γιατί τον αγαπούσα.
Για χάρη του, για τον κύριο Θωμά λέω, έμεινα χωρίς έρωτες και χωρίς παιδιά, αν και ήμουν επαρκώς ερωτεύσιμη
και περιζήτητη σε κάτι νταβραντισμένους της γειτονιάς και θα ’χα κάθε χρονιά μάτσο τα κουτάβια, να με ρουφάνε
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τα στήθια μου και να ’μαι και σε σεβασμό, μάνα που θα γινόμουν. Για χάρη του, σας λέω! Να μ’ έχει αποκλειστικά
δική του, να μη λέει πως ξενοκοιτάζω εδώ και κει κι έχω τα μυαλά μου αλλού κι αλλού.
Όμως… Μια των ημερών, ήλθε στο σπίτι μας, ένα άσπρο τζιπ, γραμμένο γύρω-γύρω και με ένα λαχανί μύλο στη
σκεπή του, που σκόρπιζε ένα σκατοπράσινο φως και με ζάλιζε. Μια αγριόφατσα κατέβηκε από το τζιπ, ένας κοντόχοντρος, με μια φωνή κακού επιλοχία, απαίσιος! Βαστούσε στα χέρια του μια ταινία, να μετράει αποστάσεις κι
ένα μάτσο χαρτιά να γράφει και μέτραγε από δω κι από κει και σημείωνε μορφάζοντας σαν την κακιά καφετζού,
που όλο δυστυχία βλέπει στο φλιτζάνι κι άρχισε να εξηγεί στον κύριο Θωμά, εδώ θα μπει μια κάμερα κι εκεί ένας
προβολέας και παρακεί συρματοπλέγματα και μέσα στο σπίτι συναγερμός και όταν εγώ θύμωσα με όλα αυτά και
πήγα και του έκανα ένα γερό “γκρουουου’’ για να σκάσει ο χοντρός, αυτός με είπε “ουστ από δω’’, μπροστά στον
κύριο Θωμά με είπε “ουστ’’ κι αυτός μια λέξη υποστήριξης δεν είπε, βαριά η σιωπή του, δεν την άντεξα.
Μέχρι να σχολάσει ο ήλιος, όλα τα διαολομηχανήματα μπήκαν στη θέση τους και κάνανε δοκιμές αν ουρλιάζουν
ωραία και πώς κλείνουν και πώς ανοίγουν. Ο κύριος Θωμάς τα θαύμαζε κι έπαιζε μαζί τους· “ρε, τι ωραίο πράμα η
τεχνολογία!’’, τον άκουσα να λέει έναν θαυμασμό για ό,τι μας έχει πάει κατά διαόλου στον καιρό μας. Σε μένα που
γκρίνιαζα γι αυτά τα καταραμένα μαραφέτια, ο κύριος Θωμάς με είπε, να πάω έξω, να μη χώνομαι στα πόδια τους
και τους ενοχλώ. Μπα! Ενοχλώ, κύριε Θωμά; Φτάσαμε και να σας ενοχλώ;
Η εξυπνάδα μου περίσσευε για να καταλάβω πού πήγαινε το πράμα.
Δεν άντεξα! Κάθισα δυο βράδια να δω τη φάτσα του Τομ στραπατσαρισμένη από την αϋπνία και σηκώθηκα κι
έφυγα.
Τι να ’κανα πια, εκεί μέσα; Πώς να ζήσω σ’ ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, που ο κύριος Θωμάς μετέτρεψε το
εξοχικό του; Αφήστε, που με πλήγωσε βαριά, μ’ έβγαλε απ’ τη ζωή του, χωρίς μια κουβέντα να με πει. Να με πει,
πως γεράσαμε μωρή Αθανασούλα και δεν μπορούμε να ζήσουμε τον φόβο της εποχής, να τον καταλάβω. Σάμπως,
δεν έβλεπα φάτσες να τριγυρνούν τα βράδια σαν λύκοι στο χωριό; Άλλαξαν τα πράματα, τέλος η ξεγνοιασιά.
Αδύνατον να κοιμηθεί κανείς με ανοιχτά παράθυρα, να μπαίνει το αεράκι, να γλυκαίνει τον ύπνο του, αδύνατον! Ας
μου μιλούσε, όμως ο κύριος Θωμάς. Δεν με είπε ούτε μια λέξη. Δεν υπήρχα ξαφνικά. Έζεψε το κτήμα με φράκτες,
έφερε σεκιουριτάδες για τις νύχτες, μηχανήματα με σειρήνες και ξαφνικά ουρλιάσματα, που δεν τον άφηναν να ησυχάσει και καλά να πάθει ο γεροπαραλυμένος και σε μένα το μόνο ξερό και απάνθρωπο που με είπε, ήταν “Αθανασούλα
μου, προέχει η ασφάλεια’’.
“Προέχει ο κακός σου ο φλάρος, κύριε Θωμά!’’, τον είπα κι εγώ στη γλώσσα μου και τον παράτησα να μετρά τις
νύχτες τα ντόλαρς του, μπας και τον πάρει ο ύπνος. Άϊ στο καλό πια, ξεκούτη άνθρωπε!
Έφυγα κι ακόμη φεύγω.
Κάποιος δε θα βρεθεί να μ’ αγαπά; Θα βρεθεί!
Ένα ξερό ψωμί δε θα με το δώσει; Θα με το δώσει!
Μπορεί και ν’ αποκτήσω και οικογένεια! Αποκλείεται, δηλαδή;
Χρόνια Πολλά!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1 Αγγελίδης Δημήτριος
€ 50,00
Εις μνήμην Γεωργίου Γεωργαντά
2 Γιαννούτσος Σωκράτης
€ 100,00
Εις μνήμην Ουρανίας Τραχάνη
3 Διαμαντής Κώστας
€ 100,00
Εις μνήμην του αδελφού του Αδαμαντίου Διαμαντή
4 Ιωαννίδης Θωμάς
€ 50,00
Εις μνήμην γονέων του
5 Ιωαννίδου-Καρακατσανη Μαρίνα
€ 100,00
Εις μνήμην του συζύγου της Αποστόλου Καρακατσάνη
6 Μεσηνάζη Τιτίκα
€ 50,00
Εις μνήμην του αδελφού της Τάσου
7 Μπάστα-Πετυχάκη Νιόβη
€ 100,00
Εις μνήμην της αδελφής της Ελένης
8 Νικολαΐδου-Στεργιάδου Μαίρη
€ 50,00
Εις μνήμην της αδελφής της Μαργαρίτας
Νικολαϊδου-Παπή
9 Ορδουμποζάνη-Κανακίδου Γωγώ
€ 150,00
Εις μνήμην της αδελφής της Αθανασίας
10 Παπαδήμος Απόστολος
€ 100,00
Εις μνήμην γονέων

11 Παχυγιαννάκης Γεώργιος
Εις μνήμην του αδελφού του Νίκου Παχυγιαννάκη

€ 50,00

12 Πολίτου-Μπόγλου Σοφία
Εις μνήμην γονέων της

€ 50,00

13 Ρούντη-Χαψιάδου Ζηνοβία
Εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου Χαψιάδη

€ 50,00

14 Σοφιάδου-Νικολούδη Αικατερίνη
Εις μνήμην του συζύγου της Πάμπου Νικολούδη

€ 100,00

15 Σταυρακούδη-Αδαμοπούλου Αλίκη
Εις μνήμην Ιωάννου Μουφτόγλου

€ 100,00

16 Τρικούπης Ιωάννης & Έφη
Εις μνήμην γονέων

€ 100,00

17 Χαμπούρη-Τσουμπλέκου Ράνια
Εις μνήμην του αδελφού της Λάκη

€ 50,00

18 Οικογένεια Ευστρατίου Τσιφουτίδη
€ 50,00
Εις μνήμην του ανεψιού τους Γεωργίου Γεωργαντά
Στο προηγούμενο τεύχος η δωρεά της Ευαγγελίας Μάκρα εκ παραδρομής αναγράφηκε ως Αναστασίας Μάκρα. Ζητούμε συγγνώμη.
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΜΕΤΑ ΤΟ 1920)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1938-39

O φίλος γιατρός και αναγνώστης του περιοδικού μας κ. Ανδρέας Καφετζής ανεκάλυψε στο Μοναστηράκι "Εμπορικό
οδηγό 1938-1939 ", στον οποίο είναι καταχωρημένοι και οι επαγγελματίες της Αλεξανδρούπολης, κατά κατηγορίες.
Ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές, για την εποχή, είναι και οι διαφημίσεις που περιέχονται. Τον ευχαριστούμε θερμά
και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το περιεχόμενο του οδηγού. Αρχίσαμε ήδη από το τεύχος αυτό.

ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟΝ O «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
Γράφει ο Aνέστης Νικολαΐδης
Θα το είχα βάρος στην ψυχή μου αν δεν αφιέρωνα δυο λόγια, έστω καθυστερημένα,
στον συνοδοιπόρο του μπαμπά μου και δικό μου κηδεμόνα.
Αγκαλιαστήκανε σταυρωτά και από τη συγκίνηση,
για να μη πέσουν, γείρανε στα διπλανά καθίσματα.
– Ο Θεός να μας λυπηθεί, Κώστα, να μη μας βρει
άλλο κακό.
– Από το στόμα σου, Ιπποκράτη, και στου θεού τ’
αφτί., αντευχήθηκε ο μπαμπάς μου.
«Καρντάσια» από τα παλιά, φάγανε μπόρες με τη
σέσουλα. Μικροί εμείς τότε, όσο να ’ναι, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση των καταστροφών, που άφησε πίσω η κατοχή, ο B’΄Παγκόσμιος
πόλεμος, αφού η Ευρώπη κατάντησε απέραντο νεκροταφείο και η χώρα μας βυθίστηκε στο πένθος.
– Κάθισε Κώστα, όπου να ’ναι βγαίνουν τα κεφτεδάκια, να πιούμε ένα κρασί, να τα πούμε, να πάνε τα
φαρμάκια κάτω.
– Για να μη χάσω το τρένο Ιπποκράτη, θα ’ρθω μεθαύριο, τώρα έφερα το γιό μου, πηγαίνει στο Γυμνάσιο,
να ’ρχεται τα μεσημέρια να τρώει. Να του ανοίξεις «τεφτεράκι»· θα ’ρχομαι συχνά να σε πληρώνω.
– Άφησε τα τεφτέρια κατά μέρος, να’ ρχεται το παιδί
να τρώει, μεσημέρι-βράδι, γιατί το βλέπω πολύ αδύνατο.
Πράγματι είχα αδυνατήσει πολύ, οι γονείς μου είχαν
ανησυχήσει, γιατί την προηγούμενη χρονιά του 1944
την έβγαλα Σπαρτιάτικα, με τα λαϊκά συσσίτια.
Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Αρχές του 1945,
μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, (Φεβρ.1945), δειλάδειλά άρχισε να θερμαίνεται η αγορά της πόλης. Εστιατόρια, μαγέρικα, πατσατζίδικα, πανδοχεία, ξενοδοχεία
ήταν από τα πρώτα εσνάφια που άρχισαν να κινούν την
αγορά. Συγκεντρωμένα ήταν τότε τα μαγαζιά γύρω από

Ο Ιπποκράτης Γαλδαδάς και η σύζυγός του,
Αδριανουπολίτισσα «κυρία» Μαρίκα.

την «Οδό Εμπορίου» και το «οινομαγειρείο» του Ιπποκράτη ήταν στον αφαλό της αγοράς. Εδώ χτυπούσε άλλωστε, για πολλά χρόνια, η καρδιά της πόλης μας. Και
λίγο πιο κάτω από την πλατεία Ελευθερίας ήταν τα σιδηρικά, τενεκετζίδικα, αχτάρικα κ.λπ. Πολλαπλά τα πλεονεκτήματα της αγοράς, σε συνδυασμό με τα κομβικά
κέντρα, Σιδ. Σταθμός, Λιμάνι, Υπεραστικά Λεωφορεία,
που ήταν τότε πάνω στον Κεντρικό δρόμο. Μεγάλη η έλλειψη της αγοράς από υλικά και εργαλεία. Μολαταύτα
οι άνθρωποι, ξυπνούσαν με την ηθική ανάταση της ελευθερίας. Χαιρετιόταν από μακριά. Γειά σου Σπύρο. Τι κάνει
ο Φώτης; Τον περιμένουμε με το πρώτο καράβι από τη
Λήμνο. Λίγο-πολύ, οι παλιοί κάτοικοι, συγγενόφερναν με-
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ταξύ τους. Ο Φώτης π.χ. είχε την πρώτη ξαδέλφη του.
Στα καταστήματα φαγητού (εστίασης, τα λένε τώρα),
τα πρωτεία είχαν η Κληματαριά και απέναντι του Μπίζου, στην κυκλική πλατειούλα της Κύπρου. Η πελατεία
τους συνήθως ο υπαλληλικός κόσμος, έμποροι, παραγγελιοδόχοι περαστικοί κ.λπ.
Το «Οινομαγειρείο» του Ιπποκράτη ήταν μια κλάση
πάνω από τα μαγέρικα, ανάμεσα στα επίσημα, ας πούμε.
Συγκέντρωνε τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι
τότε δούλευαν και στις κλειστές ώρες της αγοράς, για να
καλύψουν ανάγκες που άφησε η κατοχή αλλά και επισκέπτες από τα γύρω χωριά, την ενδοχώρα που έρχονταν για αγορές. Τακτικοί πελάτες, μόνιμοι θα έλεγα, ήταν
το προσωπικό Σιδηροδρομικών Συνεργείων, των Κινητών
Ταχυδρομείων, που διανυκτέρευαν κατά κανόνα, στα
ολόγυρα ξενοδοχεία. Μετρημένα τα φαγητά του «Ιπποκράτη», κατσαρόλας ως επί το πλείστον. Όλα πεντακάθαρα, με αγνά υλικά. Οι κατσαρόλες αραδιασμένες
στην εστία του πάγκου. Σε έπαιρνε από τη μύτη η κατσαρόλα, μόνιμη πάντοτε, με τα αχνιστά Σμυρναίικα,
τηγανητά ή φουρνιστά, με τα ανατολίτικα πικάντικα
αρώματα. Ευλογημένο φαγητό· πήγαινε παντού, σαν
το επτά “μπαλαντέρ”. Μακαρονάδα π.χ. με δυο κεφτεδάκια, μπόλικη, αρωματική σάλτσα, ήταν χορταστικό
πιάτο, γερή τροφή.
Σοβαροί και νοικοκυραίοι πάντοτε οι πελάτες του.
Ποτέ δεν άκουσα παράπονα, διαμαρτυρίες. Θέλω επίσης να σημειώσω, με την ευκαιρία ότι οι επαγγελματίες
της πόλης μας, τόσο εκείνοι που ξανάρχισαν τις δουλειές, όσο και εκείνοι, που εξαρχής μπήκαν στη βιοπάλη,
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τους διέκρινε το πνεύμα φιλαλληλίας, στο μέτρο βέβαια
που μπορούσε ο καθένας να βοηθήσει τον συνάνθρωπό
του.
Παράλειψη θα ήταν να μην αναφερθώ στο ρόλο του
λιμανιού. Μια σταλιά λιμανάκι, γεμάτο από καΐκια, πλεούμενα μεταφοράς, κολλητά το ένα στο άλλο και απέναντι πλευρισμένα τα βαγόνια, φόρτωναν - ξεφόρτωναν
εμπορεύματα, λάδια, σαπούνια, ελιές από τα νησιά και
γέμιζαν από δω στάρια, όσπρια, μποστανικά.
– Τα μαυρομάτικα και τα πράσινα πεπόνια, από δω,
για Μυτιλήνη-Πειραιά, φώναζε ο καραβοκύρης.
Εδώ στον ΄Εβρο, τα μαυρομάτικα τα είχαμε παρακατιανά, “γυφτοφάσουλα” τα βαφτίσαμε. Η Μυτιλήνη και
ο Πειραιάς τα προτιμούσαν. Έσφυζε από κίνηση το λιμανάκι, που διακινούσε τα περισσότερα εμπορεύματα
και έδινε δουλειά στα μαγαζιά, στους επαγγελματίες.

Για μένα, ο Ιπποκράτης, όπως και άλλοι επαγγελματίες, που έστω καθυστερημένα τον ανακαλώ στη μνήμη, ήταν ο κηδεμόνας μου. Τον ευχαριστώ για τη φροντίδα, την πατρική στοργή.
Ερχόταν και με επαναγέμιζε το πιάτο. Τι να σου
κάνει η μερίδα φαγητού, όταν βρίσκεσαι πάνω
στην εφηβεία και έρχεσαι από τα δύστυχα, στερημένα χρόνια της κατοχής; Χωρίς τη δική του
στήριξη, μου ήταν δύσκολο να πάρω απολυτήριο
Γυμνασίου, το οποίο, μετρούσε εκείνα τα χρόνια.
Ιπποκράτη σε ευχαριστώ. Να κοιμάσαι ήσυχος.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Ιατροί και θεραπευτικά μέσα στην Αλεξανδρούπολη
τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια

Γράφει ο Βασίλης Α. Σαραφιανός

Σ

τα χρόνια μετά την κατοχή, στην πόλη των περίπου
15.000 κατοίκων, υπήρχαν αρκετοί γιατροί από
όλες σχεδόν τις υπάρχουσες τότε ειδικότητες. Από τους
παλαιότερους θυμάμαι τους Ν. Κατριβάνο, Δ. Χηνόπουλο, Α. Άκογλου, Μπουκουβάλα, Χρ. Σαμαρά, τον
ακτινολόγο Ε. Γιαγτζή (υπηρέτησαν και πριν το 1940),
τον μικροβιολόγο Πασχάλη, Κων. Ραχμανίδη, Τσινταράκη, Μεν. Μαστράφη, τον μαιευτήρα Ι. Ιωαννίδη,
τους ΩΡΛ Πεσσάχ και Πεταλά, τους παιδιάτρους Βελισαρόπουλο και Μεταλλινό, τους φυματιολόγους Τριανταφύλλου και Γκίκα, που και οι δύο είχαν μηχάνημα τεχνητού πνευμοθώρακα, σε μια εποχή που η φυματίωση
έκανε θραύση, και τον χειρουργό Κ. Σαλονικίδη (υπηρέτησαν μετά το 1940).

Συνεστίαση ιατρών. Εξ αριστερών προς τα δεξιά: Νίνα Σκάβδη,
Γεώργιος Σκάβδης (παθολόγος), Ευγενία Τσινταράκη, Τασία
Σαμαρά, Μ. Χρυσάκη, Μενέλαος Μαστράφης (παθολόγος)
και η σύγυζός του, Καλαμπόκας (οφθαλμίατρος), Καλαμπόκα,
Διοματάρης (χειρουργός), Αναστασία Ραχμανίδου και Κων/νος
Ραχμανίδης (παθολόγος).

Μετά τον εμφύλιο πολλοί στρατιωτικοιί γιατροί που
υπηρετούσαν στο 427 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο,
πρώην Σχολή Καλογραιών στην οδό Βενιζέλου και Μοσχονησίων, αποστρατεύτηκαν και έμειναν στην πόλη
εμπλουτίζοντάς την έτσι με νέο έμπειρο ιατρικό δυναμικό. Αναφέρω τον παθολόγο Παπανικολάου, τον

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 1938-39

οφθαλμίατρο Καλαμπόκα, τον ακτινολόγο Καλαμιώτη,
τον παθολόγο Μπαρμπόπουλο και τον χειρουργό Διοματάρη.
Οι παραπάνω και μερικοί ακόμη που μου διαφεύγουν
προσέφεραν στην πόλη αλλά και σε ολόκληρο τον νομό
πολύτιμες υπηρεσίες στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων που τόσο είχαν ταλαιπωρηθεί από τη βάναυση
βουλγαρική κατοχή.
Επομένως, γιατροί υπήρχαν. Ποια ήταν όμως τα θεραπευτικά μέσα που είχαν οι γιατροί στη διάθεσή τους
την εποχή εκείνη; Μέσα που, για έναν σύγχρονο γιατρό,
φαίνονται απίστευτα και ας έχουν περάσει μόνο εξήντα
χρόνια.
Σημειώνω λοιπόν: ο καθαρός αέρας της Συκοράχης
για τους φυματικούς· οι βεντούζες, κούφιες και κοφτές
και οι επαλείψεις με ιώδιο ή οι εντριβές με καθαρό πετρέλαιο για τα κρυολογήματα· η ασπιρίνη και το κινίνο
σε ημερήσια διάταξη· το μουρουνέλαιο για όλα τα παιδιά· τα καθάρσια, το λάβδανο και η σόδα· η βαλεριάνα
για ηρεμιστικό· το ιώδιο και η σουλφαμιδόσκονη για τα
πληγιασμένα γόνατά μας από τα παιχνίδια στους χωματόδρομους και για τα διάφορα σπυριά· οι ενέσεις
καμφοράς και καλτσιβρωμίνης. Και μετά η πενικιλίνη
για κάθε εμπύρετο ως επίσης και η στρεπτομυκίνη, το
ΠΑΣ και το ριμιφόν για τη φυματίωση. Όσον αφορά τις
χειρουργικές επεμβάσεις, ο αιθέρας με
τη μάσκα Obredan
για νάρκωση, με τον
ασθενή μισοκοιμισμένο και απροστάτευτο από τυχόν
επιπλοκή, ενώ οι
οροί και οι μεταγγίσεις ήταν σπάνιες.
Πραγματικοί
ήρωες οι χειρουργοί της εποχής
εκείνης.
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Με κίνητρο τη συνοπτική περιγραφή αλλά «από καρδιάς» ζωντανή εικόνα της εφαρμοσμένης ιατρικής στην
πόλη μας, κατά τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια, συνεχίζουμε με εκτενέστερη αναφορά στους γιατρούς των
χρόνων αυτών. Παρακαλούμε τους απογόνους των αναφερομένων γιατρών να επικοινωνήσουν μαζί μας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ, ΙΑΤΡΟΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (1913-1993)
Γράφει η Έφη Ραχμανίδου-Τρικούπη
Eν πρώτοις, θέλω να ευχαριστήσω την επιμελήτρια
του περιοδικού μας κ. Αλεξάνδρα Μποτονάκη για την
ευκαιρία που μου έδωσε να αναφερθώ στη ζωή και το
έργο του Κωνσταντίνου Ν.Ραχμανίδη, του αγαπημένου
μου πατέρα.
Προσωπικά βιώματα και έντονη συναισθηματική
φόρτιση μπορεί να επηρεάσουν την παρουσίαση.
Όμως, για τον Κωνσταντίνο Ραχμανίδη δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, επειδή οποιοσδήποτε Αλεξανδρουπολίτης και να τον παρουσιάσει, τον αισθάνεται ως δικό
του άνθρωπο.
Γεννήθηκε στο Καβακλί Ανατολικής Ρωμυλίας το 1913.
Το 1922 η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στον Αίγειρο
Κομοτηνής (Ελλάδα). Σπούδασε στην Αθήνα και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Παντρεύτηκε
την Αναστασία Χατζηπέτρου και το 1945 εγκαταστάθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, όπου έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και κοινωνικά για το υπόλοιπο της ζωής του. Εργάσθηκε ως ελεύθερος
επαγγελματίας ιατρός και υπηρέτησε στους οργανισμούς: α. Π.Ι.Κ.Π.Α (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής

Πρόληψης και Αντίληψης) β. Αναπήρων Πολέμου γ.
Σ.Ε.Κ. (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους, νυν Ο.Σ.Ε.) δ.
Δ.Ε.Η. Διατηρούσε ιατρείο στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου 207, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με δύο πρωτοποριακά, για την εποχή (1954) μηχανήματα. Το ένα ήταν
το ακτινολογικό μηχάνημα και το άλλο ήταν το μηχάνημα του βασικού μεταβολισμού. Είχε άρτια επιστημονική κατάρτιση καθώς παρακολουθούσε τις εξελίξεις
της ιατρικής επιστήμης, συμμετέχοντας σε ιατρικά σεμινάρια και μετεκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονταν τους καλοκαιρινούς μήνες σε νοσοκομεία
των Αθηνών. Συμμετείχε στις επιστημονικές αυτές εκδηλώσεις προσκεκλημένος των διευθυντών των κλινικών,
οι περισσότεροι εκ των οποίων υπήρξαν συμφοιτητές
του και με τους οποίους διατηρούσε άριστες σχέσεις
και συνεχή επικοινωνία. Ο Κωνσταντίνος Ραχμανίδης
άσκησε επιρροή και σε νεότερους γιατρούς οι οποίοι,
δεδομένων των περιστάσεων, εκδήλωναν το σεβασμό
και την εκτίμησή τους, όπως, για παράδειγμα, ο αείμνηστος διεθνούς φήμης ιατρός, καθηγητής νεφρολογίας
στον Καναδά, Δημήτριος Γ. Ωραιόπουλος. Ο αδελφός
του καθηγητή Δ. Γ. Ωραιόπουλου ήταν συμφοιτητής και
αγαπητός φίλος του Κωνσταντίνου Ραχμανίδη.

1934. Η ώρα του μαθήματος της ανατομίας
Aπό το άρθρο «ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ» που δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ» ιδιοκτησίας Χρηστάκη Π. Χρηστιδη,
στις 14-6-1954. Ο συνεργάτης ιατρός του Κ. Ραχμανίδη
ήταν ο παθολόγος Γεώργιος Σκαύδης.

23-5-1950. Από ομιλία του K. Ραχμανίδη στο ΠΙΚΠΑ.
Αριστερά διακρίνεται η μαία Χρυσούλα Υπερείδου
και δεξιά η νοσηλεύτρια Σουλτάνα Τσουκαλά.

Aπό το άρθρο για την χωροθέτηση της Ιατρικής Σχολής που
δημοσιεύθηκε στην εβομαδιαία εφημερίδα «ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ »
ιδιοκησίας Νικολάου Βασιλείου, στις 19-3-1986.
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Διετέλεσε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου
από το 1975 εως το 1977. Ο Κωνσταντίνος Ραχμανίδης
συνέλαβε την ιδέα ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στην Αλεξανδρούπολη και συνέβαλε αξιόλογα τόσο για την
ίδρυση όσο και για τη χωροθέτηση της σχολής, στη θέση
που βρίσκεται σήμερα στη Δραγάνα Αλεξανδρούπολης.
Το 1954 παραιτήθηκε από τη θέση υπεύθυνου ιατρού
στο Π.Ι.Κ.Π.Α. προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα, ως
ανεξάρτητος δήμαρχος, στις δημοτικές εκλογές. Ήταν
«ευχής έργον» που δεν ασχολήθηκε με την πολιτική,
γιατί έτσι αφοσιώθηκε στο λειτούργημά του.
Έζησε σε μια εποχή που η καλή φήμη και η επαγγελματική επιτυχία δεν ήταν αποτέλεσμα τηλεοπτικών εμφανίσεων αλλά δημιούργημα της προσωπικότητας και του μόχθου
των ανθρώπων. Ο
Κωνσταντίνος Ραχμανίδης διακρινόταν για
την ευρύτητα του
πνεύματος, την ευρυμάθεια και τη στέρεη
κλασική
παιδεία
του. Πρoικισμένος
από τη φύση του
με λόγο και νου,
πάντοτε ενημερωμένος, αντιμετώπιζε δύσκολες
καταστάσεις
επιβάλλοντας
την ορθή επιλογή με το κύρος του και την επιχειρηματολογία του. Η προσφορά και η παρουσία του
στην τοπική κοινωνία, που λάτρευε κυριολεκτικά, ήταν
συνεχής και καθοριστική.
Με πίστη και σεβασμό στον Ιπποκράτειο Όρκο, ως
μέλος του ιατρικού σώματος, αφιέρωσε τον εαυτό του
για το καλό των ανθρώπων. Άσκησε το επάγγελμά του
με συνείδηση και αξιοπρέπεια. Η υγεία των ασθενών
του ήταν το πρώτο του μέλημα. Σεβόταν τα μυστικά
που του εμπιστεύονταν και προσπαθούσε με όλες του
τις δυνάμεις να διατηρήσει την τιμή και τις ευγενείς παραδόσεις του ιατρικού επαγγέλματος. Οι συνάδελφοί
του ήταν για αυτόν αδελφοί. Στην άσκηση του καθήκοντός του προς τον ασθενή δεν επέτρεψε στον εαυτό
του καμία επιφύλαξη για λόγους θρησκευτικούς, εθνικούς, φυλετικούς, πολιτικούς ή κοινωνικούς. Ας μη ξεχνάμε ότι ασκούσε το λειτούργημά του σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Οι ασθενείς το αντιλαμβάνονταν
αυτό, οι ασθενείς όλα τα αντιλαμβάνονται, και γι’ αυτό
έτρεφαν απεριόριστη εμπιστοσύνη στο άτομό του. Με
σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοθαύμαστη υπομονή και αγάπη παρείχε βοήθεια σε όποιον είχε ανάγκη,
χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα, ειδικά από ανθρώπους που γνώριζε την οικογενειακή και οικονομική τους
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κατάσταση. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που... αν
και υπήρχε προσφορά, δεν την αποδεχόταν.
Ο Κωνσταντίνος Ραχμανίδης απέφευγε την αυτοδιαφήμιση και την προβολή του έργου του. Επί χρόνια
υπήρξε προσωπικός ιατρός του μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Ιωακείμ, στενά συνδεδεμένος μαζί του. Το
ότι τον επέλεξε ο μητροπολίτης Ιωακείμ γι’αυτή τη θέση
ήταν αναγνώριση της επιστημονικής του αξίας και του
ήθους. Όταν τον επέλεξε ήταν ήδη γνωστός και καλός
ιατρός αλλά όχι διάσημος. Άλλωστε, η διασημότητα δε
συμβαδίζει πάντα με τις αρετές του καλού ιατρού και
του καλού ανθρώπου. Ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ τη
διασημότητα. Ανήκε στην κατηγορία του «οικογενειακού
ιατρού», που λείπει από τη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Τον καλούσε ο ασθενής, που κατοικούσε στην άλλη
άκρη της πόλης, έπαιρνε το ιατρικό βαλιτσάκι του και
πήγαινε στο σπίτι του, σε οποιοδήποτε σπίτι. Ήταν
ευγενής άνθρωπος και αμέσως κέρδιζε την εμπιστοσύνη
του ασθενούς και του περιβάλλοντός του.
Θέλω να κλείσω αυτό το σημείωμα, εκφράζοντας τη
χαρά και τη συγκίνηση, που νιώθω ακόμα και τώρα,
όταν θυμάμαι πόσες φορές άγνωστοι άνθρωποι με σταματούσαν στο δρόμο και ανέφεραν τις αγαθοεργίες του
πατέρα μου, Κωνσταντίνου Ραχμανίδη ....« Ήρθε στο
σπίτι, μας εξέτασε, μας έδωσε τα φάρμακα και μας
έστειλε και τα ξύλα για το χειμώνα ». Παρακάτω, παραθέτω αυτούσιο το ποίημα, που έγραψε ένας απλός
άνθρωπος, μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Ραχμανίδη, προς ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Έζησε μια ήρεμη ζωή με αγάπη, σωφροσύνη και γενναιοδωρία. Απεβίωσε στις 14 Οκτωβρίου 1993.
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ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Ο τενεκές με το τυρί

Γράφει ο Δημήτρης Τσεσμελής

Η μνήμη μας και η φωτογραφία γράφουν την ιστορία. Στο 44ο τεύχος του περιοδικού μας, στην 4η
σελίδα, στο κείμενο του Θ. Ορδουμποζάνη, μια μικρή φωτογραφία δημοσιεύεται πάνω δεξιά. Στη μικρή
φωτογραφία φαίνεται το εστιατόριο που υπήρχε στον Δημοτικό κήπο να το σκιάζει ένα μεγάλο δέντρο
και στο βάθος ο Φάρος. Κάτω δεξιά φαίνεται η σκάλα που οδηγούσε προς την παραλία.
Αν η φωτογραφία αποτύπωνε και τη μνήμη μας, θα έβλεπα ένα κομμάτι της ζωής μου. Γυρίζω στη
μνήμη μου κάνοντας αυτά τα δύο στοιχεία μια ιστορία.

Η

ταν Ιούλιος του 1943. Η κάψα του καλοκαιριού υποχρέωνε τους κατοίκους της πόλης να ησυχάζουν
στα σπίτια τους. Μόνο μια παρέα παιδιών είχαν την
ευκαιρία να τριγυρίζουν στην παραλία ψάχνοντας να
βρούνε ο,τιδήποτε ξέχασαν οι λουόμενοι της πανέμορφης θάλασσας, μπροστά στον Φάρο και μέχρι τον Δημοτικό κήπο.
Αυτή την ημέρα, όταν ο ήλιος είχε ανεβεί, τρία παιδιά,
ο Παράσχος, ο Θόδωρος και ο Δημήτρης, περιπολούσαν
στην παραλία μήπως και
βρούνε κέρματα που συνήθως
έπεφταν από τις τσέπες των
λουομένων.
Στο εστιατόριο του κήπου
οι πελάτες είχαν φύγει. Τα
γκαρσόνια σκούπιζαν και τακτοποιούσαν τα τραπέζια για
τη βραδινή βάρδια. Τα παιδιά,
περπατώντας στην ακτή, παρατήρησαν κάτι όμοιο με τενεκέ στο πάνω μέρος της σκάλας
που υπήρχε μπροστά στον κήπο. Πλησίασαν στη σκάλα και είδαν τον τενεκέ με
ανοιχτό και σηκωμένο το πάνω καπάκι του. Μεμιάς σκέφτηκαν μήπως ο τενεκές ήταν γεμάτος με
τυρί και τον είχαν βάλει στο κεφαλόσκαλο για αερισμό.
Σταμάτησαν στο κάτω μέρος της σκάλας και μελέτησαν με τι τρόπο θα ερευνήσουν τον τενεκέ, δίχως να
γίνουν αντιληπτοί από τα γκαρσόνια. Αποφάσισαν να
ανεβεί ο Δημήτρης και καλυμμένος πίσω από τον τενεκέ
να δει πού είναι τα γκαρσόνια, τι κάνουν και αν είναι γεμάτος ο τενεκές. Ο Δημήτρης, σαν γάτα, ανέβηκε και
είδε δύο άτομα που τακτοποιούσαν τα τραπέζια. Κούνησε λίγο τον τενεκέ και διαπίστωσε πως ήταν γεμάτος.
Έβαλε το χέρι του και έπιασε λίγο τυρί. Κατέβηκε στην
αμμουδιά και ενημέρωσε την παρέα.
Πάρθηκε απόφαση να αδειάσουν τον τενεκέ δίχως
να τον κουνήσουν, βγάζοντας το πρώτο κομμάτι σε μικρά κομμάτια και στη συνέχεια ολόκληρα. Σε περίπτωση
που τα γκαρσόνια τούς έβλεπαν, ορίσανε τρόπο διαφυγής: το τρέξιμο προς την Απολλωνιάδα. Τη δουλειά

θα την έκανε ο Δημήτρης και οι άλλοι δύο θα τακτοποιούσαν τα κομμάτια στο τελευταίο σκαλοπάτι που το
είχαν σκουπίσει με τα χέρια τους.
Έτσι άρχισε σιγά-σιγά να κομματιάζεται το πρώτο
κομμάτι και ταυτόχρονα έτρωγαν το νόστιμο τυρί. Μόλις
βγήκε το πρώτο κομμάτι, άρχισαν να βγαίνουν και ολόκληρα τα υπόλοιπα. Στο μεταξύ τα γκαρσόνια, αμέριμνα
και κουρασμένα, συνέχιζαν τη δουλειά τους.
Το χέρι του Δημήτρη δεν έφτανε στον πάτο του τενεκέ, γι’ αυτό σταμάτησε να βγάζει τα κομμάτια αφήνοντας μέσα το ένα τρίτο της ποσότητας. Τώρα έπρεπε
να βρούνε σακκούλα για τη μεταφορά του τυριού. Ζήτησαν από τον Δημήτρη να βγάλει το πανταλονάκι
του για να το κάνουν σακκούλα. Ο Δημήτρης
έβγαλε το πανταλονάκι του μα, καθώς δεν φορούσε βρακί, έμεινε
ξεβράκωτος.
Με προσοχή
έβαλαν το

τυρί στη “σακκούλα’’ και σύρριζα με τον τοίχο έφυγαν προς
την Απολλωνιάδα και από ’κει
στο σπίτι, όπου έγινε η διανομή.
Το τι έγινε με τα γκαρσόνια, δεν το μάθανε. Φυσικά
από τότε περνούσαν αλάργα και με προσοχή από το
κέντρο του κήπου.
Τον καιρό της πείνας η κλεψιά ήταν ανδραγάθημα.
Γι’ αυτό και σήμερα κάποιοι, που πεινάνε, κλέβουν· όσοι
έχουν πεινάσει ας βάζουν το χέρι στην καρδιά και στην
τσέπη τους, γιατί οι πεινασμένοι δεν πεθαίνουν· όμως
για να ζήσουν, θα κλέψουν.
Ο Παράσχος και ο Δημήτρης Τσεσμελής είναι ζωντανοί, ο Θόδωρος Κίκηρας είναι θαμμένος στη Γερμανία.
Εκεί έζησε μετανάστης και έκανε μεγάλη οικογένεια.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
MARIA GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

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

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

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

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

ΠAIΔIATPOΣ

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

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH

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

KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

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

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

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

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

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

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

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

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

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

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

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΒΔΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Το τμήμα των παραδοσιακών χορών της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε) σας καλεί στην έναρξη της φετινής
του χρονιάς. Σας περιμένουμε κοντά μας, συνεπιβάτες στο ταξίδι
μας σε όλη τη Θράκη. Μαζί μας θα γνωρίσετε τα ήθη, τα έθιμα, τα
τραγούδια αλλά πολύ περισσότερο τους χορούς από κάθε χωριό
της πατρίδος μας.
Λειτουργούν τμήματα:
ΠΑΙΔΙΚΟ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΡΧΑΡΙΟ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ)
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Καινούργια τμήματα χορού: ΠΟΝΤΙΑΚΑ - ΚΡΗΤΙΚΑ
ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΗΣ:Λεωφ. Συγγρού 137 (5ος όροφος) Νέα Σμύρνη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Γιώργος Πανζιαρίδης
6948 883771
Επιστήμη Λυμπεροπούλου 6932 301741
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΓΝΩΜΗ
13.11.2013 Σημείο αναφοράς το
νέο κολυμβητήριο Φέρνει μεγάλες
διοργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη,
με σπουδαιότερη το Μεσογειακό Κύπελλο Συγχρονισμένης Κολύμβησης το
καλοκαίρι του 2014! Ευκαιρία για την
τοπική οικονομία. Οι άλλες σημαντικές
συναντήσεις θα είναι η Πολυεθνής συνάντηση Εφήβων-Νεανίδων και οι Διεθνείς αγώνες κολύμβησης Προαγωνιστικών ηλικιών.
15.11.2013 Προϋπολογισμός... παραλογισμός Δήμος Αλεξανδρούπολης:
Προϋπολογισμός μιζέριας για το 2014
με διαθέσιμους πόρους 27% μειωμένους
σε σχέση με πέρυσι. Τεράστιο πρόβλημα
οι υψηλές λειτουργικές δαπάνες, προβληματισμός για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
27.11.2013 Cosco Logistics: Νοίκιασε αποθήκες στην Αλεξανδρούπολη Την παρουσία του στη χώρα
μας διευρύνει ο όμιλος COSCO ο οποίος
μέσω της Cosco Logistics αποκτά παρουσία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μεγάλες προοπτικές για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών
από τη σύνδεση του λιμανιού με σιδηρόδρομο.
29.11.2013 Έβρος... ο καρπερός
Στο τοπ-10 με τις περισσότερες γεννήσεις πανελλαδικά... παρά την κρίση,
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου
Εσωτερικών, ο νομός μας. Από τον
Μάιο μέχρι σήμερα 747 γεννήσεις, 251
θάνατοι, 185 γάμοι, 51 διαζύγια και
τρία σύμφωνα συμβίωσης στην πόλη
της Αλεξανδρούπολης.
30.11.2013 Αναμένει εις το ακουστικό του ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης για το αίτημα να διασφαλιστεί νομικά το δικαίωμα χρήσης του
δήμου στην έκταση των 150 στρεμ.
του κάμπινγκ. Θα εξεταστεί το θέμα
στο νομικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.
06.12.2013 Λαμπρές προοπτικές
για τον τουρισμό μας Επιτέλους
απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης
«βίζα» για τους Τούρκους, σε αντάλ-

λαγμα της συμφωνίας με την Ε.Ε. για
την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών.
12.12.2013 Πρωταθλήτρια στη
«μαύρη λίστα» η Θράκη Κατέχει το
αρνητικό ρεκόρ στους δείκτες της ανεργίας πανελλαδικά, που σημείωσε νέο
ιστορικό ρεκόρ.
17.12.2013 Εγγραφείτε συνδρομητές στη ΓΝΩΜΗ και ενισχύστε το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
σας. Για την αγορά της έντυπης και
ηλεκτρονικής καθημερινής έκδοσης η
συνδρομή είναι 100€ ενώ μόνο για την
ηλεκτρονική έκδοση στο PC ή σε συσκευή Android η συνδρομή είναι 50€.
Για κάθε νέα συνδρομή θα κατατίθενται
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
μας αντιστοίχως 20 ή 10€.
Τηλ. εφημερίδας: (25510) 24222,
29888, 20260.
18.12.2013 Η 12η Μεραρχία γιόρτασε τα 100 χρόνια της παρουσία
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Μιχάλη Κωσταράκου, καθώς και των περισσοτέρων
διατελεσάντων Διοικητών της που βρίσκονται εν ζωή.
19.12.2013 Η ομάδα βόλεϊ του
Εθνικού Αλεξανδρούπολης πανηγύρισε την πρώτη πρόκριση στην
ιστορία της σε ευρωπαϊκά κύπελλα και
θα αγωνιστεί στους 16 του Tσάλεντζ
Καπ. Στην παγωμένη Λιθουανία η ομάδα
του Έβρου κατάφερε, ισοφαρίζοντας
2-2 σετ την Γκρόντνο, να εξασφαλίσει
την πρόκριση. Στον πρώτο αγώνα ο
Εθνικός είχε νικήσει με 3-1 σετ την
Γκρόντνο.
19.12.2013 Συνάντηση Δημάρχου
Ευ. Λαμπάκη με τον πρόεδρο της
Minoan Air ενόψει της έναρξης του
δρομολογίου Ηράκλειο-Αλεξανδρούπολη, μέσω Μυτιλήνης, που κάνει αύριο, Παρασκευή 20/12, πρεμιέρα. Σκέψη
σύνδεσης του Έβρου και με τη Λήμνο.
20.12.2013 «Ίμβρος - Τένεδος: της
μνήμης και της λήθης» Δύο ιστορικά
ντοκιμαντέρ προβάλλονται σήμερα στο
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
με τον ανωτέρω τίτλο. Η παραγωγή
έγινε από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών
Μελετών και την ΕΡΤ ΑΕ με αφορμή
την επαναλειτουργία, ύστερα από 48

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
χρόνια, της Ελληνικής Αστικής Σχολής
Ίμβρου τον Σεπτέμβριο 2012.
28.12.2013 Ανησυχία για την αιθαλομίχλη Το φαινόμενο παρατηρείται
και στη Θράκη. Σε εξέλιξη η έρευνα
του εργαστηρίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ΔΠΘ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
08.10.2013 Διαδικασία ΣΔΙΤ στη
Μονάδα σκουπιδιών Στη συνεδρίαση
της διϋπουργικής επιτροπής στην Αθήνα, παρουσία του Περιφερειάρχη Αν.
Μακεδονίας-Θράκης και των δημάρχων
Αλεξανδρούπολης και Δράμας, αποφασίστηκε η ένταξη στη διαδικασία ΣΔΙΤ
της μονάδας επεξεργασίας Στερεών
Αποβλήτων που χωροθετείται στον
δήμο Αλεξανδρούπολης, συνολικού
προϋπολογισμού 76 εκ. ευρώ. Το έργο
προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί
από κοινοτικούς πόρους, παράλληλα
με τη συμμετοχή του ιδιώτη αναδόχου.
09.10.2013 Οι φετινοί στόχοι για
τη δραστήρια ομάδα γυναικών «Η
Αγία Ολυμπιάδα» Η «Αγία Ολυμπιάδα» αριθμεί περίπου 130 μέλη, τα
οποία προσφέρουν βοήθεια, στήριξη
και συμπαράσταση με ποικίλους τρόπους σε όσους το έχουν πραγματικά
ανάγκη, χωρίς ποτέ να το διατυμπανίζουν. Η δράση της ομάδας αποτελεί
πρότυπο για το εθελοντικό κίνημα,
σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, ο οποίος τέλεσε τον
αγιασμό για τη νέα περίοδο, ενώ οι
εθελόντριες βάζουν τον πήχυ ακόμα
ψηλότερα για προσφορά και αλληλεγγύη.
12.10.2013 Προβληματίζει η μονάδα
επεξεργασίας σκουπιδιών Αντιρρήσεις εκφράζει η “Αριστερή Οικολογική
Συνεργασία’’ για το μεγάλο εργοστάσιο
διαχείρισης στερεών αποβλήτων που
θα δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη.
Μια τοξική βόμβα δημιουργείται στην
περιοχή μας.
18.10.2013 Το Υπουργείο Παιδείας
μειώνει τα ελληνικά μαθήματα στα
μειονοτικά σχολεία της Θράκης
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Άκρως επικίνδυνες αποφάσεις από το
Υπουργείο Παιδείας προβληματίζουν
για το τι πραγματικά επιδιώκει η κυβέρνηση ή για το τι έχει συμφωνηθεί
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων πολιτικών
για τη Θράκη.
26.10.2013 Συμβολικές δωρεές μαθητών της Θράκης Στη διάρκεια σύσκεψης στην Ορεστιάδα, την Τρίτη
22/10/2013, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
Αδριανούπολης, η Αντιπεριφερειάρχης
Έβρου κ. Γ. Νικολάου, απευθυνόμενη
στους διευθυντές όλων των σχολείων
του Έβρου, πρότεινε: «Όλοι οι μαθητές
της Θράκης, και όχι μόνο, να γίνουν
μαικήνες της Νίκης της Σαμοθράκης».
Το Μουσείο του Λούβρου έχει ξεκινήσει
εκστρατεία για τη συγκέντρωση ποσού
1 εκ. ευρώ που υπολείπεται για τη
συμπλήρωση του συνολικού κόστους
των 4 εκ. που απαιτεί ο καθαρισμός
του αγάλματος. Μέχρι σήμερα 4.000
άνθρωποι έχουν προσφέρει από 5 ευρώ
έως 5.000 ευρώ ο καθένας.
02.11.2013 Υπογράφεται την Τρίτη
5 Νοεμβρίου μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Έβρου
και του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου. Δημιουργούνται ουσιαστικοί δεσμοί με δυναμικές αγορές των
ΗΠΑ - Και σεμινάριο «How to do business in the USA».
02.11.2013 Η Θράκη συναντά τη
Βαυαρία Κατόπιν πρόσκλησης της Γλυπτοθήκης του Μονάχου, η εταιρεία
Arisoe De Thrace, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία με την
Ακαδημία «Amd» Μόδας και Σχεδιασμού
του Μονάχου θα παρουσιάσει μέσα
από μια επίδειξη μόδας την αισθητική
και τον πολιτισμό της Θράκης. Η εκδήλωση θα γίνει στη Γλυπτοθήκη του
Μονάχου στις 16 Δεκεμβρίου 2013.
07.11.2013 Ο Μιχάλης Παρασκευόπουλος είναι "φάρος" που θα μας
οδηγεί Το κλειστό γυμναστήριο της
Αλεξανδρούπολης πήρε το όνομα του
ανθρώπου που επί 40 χρόνια υπηρετούσε τον αθλητισμό της Θράκης. Ήταν
οφειλόμενος φόρος τιμής.
13.11.2013 Μας έδειξαν ποιος είναι
το "αφεντικό" Το απόγευμα της Κυριακής 10/11 τουρκική ακταιωρός με
αριθμό 308 εξεδίωξε το σκάφος του
Λιμεναρχείου Σαμοθράκης από τη θαλάσσια περιοχή της Ζουράφας (Λαδόξερα), το οποίο είχε ζητήσει την απο-

Το «Πάρκο των Χριστουγέννων», στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, το οποίο θα
φιλοξενήσει τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
χώρηση τουρκικών αλιευτικών, που
ψάρευαν μέσα στα Ελληνικά χωρικά
ύδατα.
13.11.2013 Συμμαχία κολοσσών με
βιομηχανία «DASTERI» Η θρακιώτικη βιομηχανία φωτιστικών σωμάτων
τύπου Led ανακοίνωσε τη στρατηγική
συνεργασία της με την Αμερικανική
Εταιρεία "Hilux and Sound Off" και τον
Κινεζικό όμιλο "Foxconn". Επενδύουν
στην Αλεξανδρούπολη, παραχωρώντας
δικαιώματα συμπαραγωγής 10ετούς
διάρκειας.
15.11.2013 Ζεόλιθος υπάρχει και
στην περιοχή Κίρκης Δεν είναι μόνο
τα κοιτάσματα στην περιοχή των Πετρωτών Ορεστιάδος. Κοιτάσματα υπάρχουν και στην περιοχή της Κίρκης.
Χρειάζεται όμως να προηγηθούν επιτόπιες γεωλογικές μελέτες για την εκτίμηση των αποθεμάτων. Μια πηγή πλούτου που πρέπει να αξιοποιηθεί.
20.11.2013 Στα σκαριά υδατοδρόμια στη Σαμοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη Δημιουργείται δίκτυο
για πτήσεις υδροπλάνων σε ολόκληρη
τη χώρα. Η εταιρεία Hellenic Seaplanes
S.A. προχωρεί με γοργά βήματα. Θα
ενισχυθεί ο τουρισμός μας.
22.11.2013 Δημιουργικά Σαββατοκύριακα για παιδιά Ξεκίνησαν με μεγάλη επιτυχία τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης με τίτλο: «Δημιουργικά
Σαββατοκύριακα στο Μουσείο». Τα παιδιά παρακολουθούν θεατρικό παιχνίδι,
εικαστικό εργαστήρι και λοιπές δραστηριότητες. Κόστος συμμετοχής 1 ευρώ.

22.11.2013 Δήμος Αλεξανδρούπολης: Απαντήσεις έδωσε ο Δήμαρχος
Αλεξανδρούπολης αναφορικά με το
χρονικό της μεταβίβασης των χώρων
του Δημοτικού κάμπινγκ (151 στρέμματα) στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ. Η
δημοτική αρχή, σε συνεργασία με την
ΤΙΕΔΑ, έχουν ήδη προχωρήσει στη σύσταση μιας νομικής επιτροπής, η οποία
θα διερευνήσει άμεσα τις πιθανότητες
αναίρεσης της απόφασης μεταβίβασης
με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με ελάχιστες ελπίδες βέβαια.
26.11.2013 Σουφλί: Το μέλλον της
Ελληνικής μόδας ανακαλύπτει το
μετάξι Για ένα διήμερο το Σουφλί,
λόγω του διάσημου μεταξιού του, φιλοξενεί περίπου 50 φοιτητές από σχολές
μόδας, σχεδίου, υφάσματος και ενδύματος για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Greek Silk. Οι διοργανωτές επεσήμαναν ότι το μετάξι μπορεί και πρέπει
να καταστεί ξανά κινητήριος μοχλός
της οικονομίας, διότι αποτελεί ένα σπάνιο προϊόν, με τεράστια διεθνή ζήτηση,
και φυσικά το Σουφλί θα αποτελεί το
επίκεντρο αυτού του εγχειρήματος.
27.11.2013 Mπαίνουν σε δίκτυο
ηλεκτροκίνησης τα τραίνα στον
Έβρο Σχέδιο δικτύου ηλεκτροκίνησης
στη σιδηροδρομική γραμμή του Έβρου,
που θα συνδέει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τους σιδηροδρόμους της
Βουλγαρίας και τη Μαύρη Θάλασσα
και θα παρακάμπτει τα Δαρδανέλια,
επεξεργάζεται η ΕΡΓΟΣΕ. Παράλληλα
το Υπουργείο Υποδομών αναθερμαίνει
την ιδέα για δημιουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αμφίπολης - Καβάλας.
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Με φόντο το άτυχο Πασαλίκι
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 το ίδιο
“Με φόντο το άτυχο Πασαλίκι’’.
Παρακαλούμε, ξαναψάξτε στα αρχεία σας.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

H φωτογραφία είναι μιας φίλης Πειραιώτισσας, της Μαρίας Αδάμ,
από επίσκεψή της στην Αλεξανδρούπολη, ένα χρόνο περίπου
πριν κατεδαφισθεί το κτήριο.

Η Μίκα Σταματοπούλου
και η Δανάη Μανατού, αγαπημένες φίλες,
μπροστά από το Πασαλίκι.
Ο φωτογράφος Αζαριάδης στις αρχές
της δεκαετίας ‘50 απαθανάτιζε τους
περαστικούς από το πάρκο.
(Αρχείο Ρίτσας Σταματοπούλου)

Ο Θεόδωρος Δουκίδης με τα ...
ανηψούδια του
(Αρχείο Ελένης Χατζηιωακείμ,
τέλος δεκαετίας ‘40)

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Πηχτή
Υλικά
2 κιλά χοιρινό σπάλα ή ένα κεφάλι χοίρου
3 κρεμμύδια ξερά
3 φύλλα δάφνης
4 σκελίδες σκόρδο
μερικούς κόκκους πιπέρι
αλάτι χοντρό
3 κουταλιές της σούπας ξύδι
Εκτέλεση
Πλένουμε καλά το χοιρινό και το βάζουμε στην κατσαρόλα
να βράσει. Αφού ξαφρίσουμε, προσθέτουμε όλα τα υλικά,
εκτός από το ξύδι, και το αφήνουμε να βράσει πολύ καλά.
Βάζουμε το κρέας σε πυρέξ ή πήλινο, το κόβουμε σε κομματάκια, αφαιρώντας τυχόν λίπος και το αφήνουμε να
κρυώσει. Σουρώνουμε το ζουμί που έχει μείνει (2,5 ποτήρια), προσθέτουμε το ξύδι και ρίχνουμε το μίγμα στο
σκεύος με το κρέας. Το αφήνουμε να κρυώσει, το βάζουμε
στο ψυγείο και η πηχτή είναι έτοιμη.

Ετοιμάζουμε την κρέμα ως εξής: Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με την άχνη μέχρι να αφρατέψει. Συνεχίζουμε το
χτύπημα με το ζαχαρούχο γάλα που το βγάλαμε από το
ψυγείο. Παίρνουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ σιρόπι από
τα φιρίκια, λιώνουμε τη ζελατίνη και το αδειάζουμε στο
χτυπημένο γάλα. Ανακατεύουμε ελαφρά και συνεχίζουμε
με τη σαντιγύ. Το ανακάτεμα, πάντα ελαφρά για να μην
κόψει η σαντιγύ. Γεμίζουμε τα φιρίκια με τα αμύγδαλα, τα
τοποθετούμε μέσα στην κρέμα και πασπαλίζουμε με τα
υπόλοιπα αμύγδαλα. Βάζουμε την πιατέλα στο ψυγείο,
όπου μπορεί να διατηρηθεί σκεπασμένη με μεμβράνη για
πέντε ημέρες.

Αμυγδαλωτά
Υλικά
1 κιλό αμύγδαλα ασπρισμένα
4 ασπράδια αβγών
3 κουταλιές σούπας σιμιγδάλι ψιλό
1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη άχνη και άλλη για πασπάλισμα
2 βανίλιες - ανθόνερο - βούτυρο για το ταψί
Εκτέλεση
Ψιλοκόβουμε στο μίξερ την αμυγδαλόψυχα, αδειάζουμε σε
μία λεκάνη, ρίχνουμε τα ασπράδια μαρέγκα με τη ζάχαρη,
προσθέτουμε το σιμιγδάλι, τις βανίλιες και λίγο ανθόνερο.
Ζυμώνουμε καλά και πλάθουμε τα αμυγδαλωτά σε όποιο
σχήμα θέλουμε. Τα τοποθετούμε στο βουτυρωμένο ταψί
και τα ψήνουμε στους 170° για 20 λεπτά.
Όταν τα βγάλουμε, τα ραντίζουμε με ανθόνερο και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Φιρίκια με κρέμα
Υλικά
10 φιρίκια
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
1 κουτί (250 ml) κρέμα γάλακτος
5 γρ. ζελατίνη σε σκόνη (είναι πιο εύκολη η χρήση της)
1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη άχνη (για το χτύπημα της
κρέμας)
100 γρ. αμύγδαλα ξεφλουδισμένα και ψημένα
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τα φιρίκια και τα βράζουμε με λίγο νερό και
μερικές σταγόνες λεμόνι και τη ζάχαρη. Εάν θέλουμε να είναι ελαφρώς βρασμένα, τα αφήνουμε λίγο στον βρασμό,
απλώς να τσιμπιούνται. Τα βγάζουμε από την κατσαρόλα
στο σουρωτήρι και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Γαλατόπιτα (Από την Κωνσταντινούπολη)
Υλικά
1 κιλό γάλα
1 πακέτο φύλλα, λεπτά
2 φλιτζ. του καφέ ψιλό συμιγδάλι
100 γρ. φρέσκο βούτυρο
1 1/2 φλιτζ. του τσαγιού ζάχαρη
ξύσμα λεμονιού
8 αβγά
Εκτέλεση
Χτυπάμε τα αβγά με τη ζάχαρη και ρίχνουμε, λίγο-λίγο,
κρύο το γάλα και στη συνέχεια, αφού ρίξουμε το σιμιγδάλι,
βάζουμε το μίγμα σε χαμηλή φωτιά.
Το ανακατεύουμε συνεχώς, ρίχνουμε και το ξύσμα, μέχρι
να δέσει (να πηχτώσει).
Βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και περιμένουμε
λίγο να κρυώσει. Στη συνέχεια στρώνουμε τα μισά φύλλα
στο ταψί (υποθέτουμε στο ταψί της κουζίνας) βουτυρώνοντας με αγνό λιωμένο βούτυρο, απλώνουμε το χλιαρό
μίγμα που ετοιμάσαμε και στρώνουμε τα υπόλοιπα φύλλα.
Κόβουμε την πίτα σε κανονικά τετράγωνα κομμάτια και
την ψήνουμε στους 180°.
(Από τη σύζυγο του μάγειρα Ιπποκράτη Γαλδαδά Μαρίκα,
1903-1993)
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