ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνεργασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστορικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναφορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλόμενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Κράτης Ποιμενίδης, Κερκύρας 65 - Κυψέλη, Τ.Κ. 113 62 Αθήνα.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες του
περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση: Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154 51
Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax: 210
6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρόνια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανάλογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς την
κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιοδικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Το σημερινό τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει όπως και να το δούμε
έναν πανηγυρικό και επετειακό χαρακτήρα. Είναι το πεντηκοστό κατά σειρά
και μολονότι ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2002 με 20 σελίδες και
μαυρόασπρο φόντο, σήμερα έφθασε αισίως τις 52 σελίδες, με 16 σελίδες έγχρωμες. Επειδή πιθανόν κάποιοι από τους αναγνώστες μας δεν είχαν προμηθευθεί
το πρώτο τεύχος, αποφασίσαμε να το συμπεριλάβουμε ως ένθετο στο παρόν
τεύχος.
Με συγκίνηση αναπολώ τα λόγια του τότε Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως
και νυν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου που στην από 11/4/2002
επιστολή του, που δημοσιεύσαμε στο δεύτερο τεύχος μας αντί κυρίου άρθρου,
κατέληγε: «Έτσι ο Σύλλογος των Αλεξανδρουπολιτών εν Αθήναις θα καταστεί
Φάρος τηλαυγής μιας παραδόσεως και ενός πολιτισμού που δεν θα αλλοιωθεί
ποτέ εις την χοάνην του Λεκανοπεδίου της Πρωτευούσης μας».
Στις 6 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της
ΠΑ.Ο.Ν.Ε. η Τακτική Γενική μας Συνέλευση με απολογισμό και έγκριση προϋπολογισμού και δράσης. Δυστυχώς η συμμετοχή των μελών μας υπήρξε περιορισμένη. Σε επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα πεπραγμένα
του χρονικού διαστήματος 1/3/2013 έως 28/2/2014.
Mε χαρά μας πληροφορηθήκαμε ότι στον πρόσφατο ανασχηματισμό της
Κυβερνήσεως τρεις βουλευτές του Νομού μας συμπεριελήφθησαν στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Συγκεκριμένα ο κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος παρέμεινε
ως Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος ανέλαβε
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο κ. Γεώργιος Ντόλιος ανέλαβε
Υφυπουργός Εσωτερικών. Τους συγχαίρουμε θερμά και τους ευχόμαστε πλήρη
επιτυχία στα υψηλά τους καθήκοντα για το καλό των ιδίων αλλά κυρίως για το
καλό του Νομού μας και της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Επίσης συγχαίρουμε θερμά και ευχόμαστε καλή επιτυχία στον επανεκλεγέντα
Δήμαρχο της πόλης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, καθώς και στον νεοεκλεγέντα
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Δημήτριο Πέτροβιτς.
Την 1η Ιουνίου 2014 γιορτάσαμε τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» για την 94η επέτειο ενσωμάτωσης της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον Ελληνικό κορμό. Σχετικό
ρεπορτάζ θα βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν.
Το περιεχόμενο αυτού του τεύχους έχει και αυτό έναν πανηγυρικό χαρακτήρα.
Δημοσιεύουμε συγκινητικές επιστολές αναγνωστών ή συνεργατών που ευγενικά
μας απέστειλαν, για να εκφράσουν κι αυτοί την ικανοποίηση και υπερηφάνεια
για το συλλογικό έργο που επιτελεί ο Σύλλογός μας.
Στόχος όλων μας η προβολή του πολιτισμού της αγαπημένης μας ιδιαίτερης
πατρίδας. Προτάσσουμε, όπως είναι φυσικό, τις δύο επιστολές, του Μητροπολίτου
Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου και του πρώτου πολίτου της πόλης μας κ.
Ευάγγελου Λαμπάκη. Τους ευχαριστούμε όλους.
Στη συνέχεια το τεύχος περιλαμβάνει τις καθιερωμένες σελίδες με ιστορικά
θέματα που έχουν σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα μας, σημαντικά και άγνωστα
ντοκουμέντα και ενημέρωση από τον εορτασμό σημαντικών επετείων.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι προγραμματίζουμε
τριήμερη εκδρομή εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου
σε Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο. Επίσης σχεδιάζουμε εντός του
προσεχούς Νοεμβρίου να πραγματοποιήσουμε συνεστίαση με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας
και της κυκλοφορίας του πεντηκοστού τεύχους του περιοδικού μας.
Για τις ανωτέρω δύο εκδηλώσεις θα ενημερωθείτε εγκαίρως με ιδιαίτερη επιστολή.
Οι παραξενιές του καιρού έφεραν το καλοκαίρι και μετά από ένα διάστημα
με λασποβροχές και χαλάζια ο πρώτος μίνι καύσωνας του φετεινού καλοκαιριού
είναι προ των πυλών. Οι ομορφιές της πατρίδας μας και το γαλάζιο του
Αιγαίου μας περιμένουν.
Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς Καλό Καλοκάιρι! Χαρούμενες
διακοπές!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΤΕΥΧΗ
Αισίως φθάσαμε στην έκδοση του 50ού τεύχους και πανηγυρίζουμε. Δημοσιεύουμε τις
επιστολές που παραλάβαμε από τους φίλους αναγνώστες ή συνεργάτες, από την Αθήνα,
την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη. Τα σχόλια και τα συναισθήματα δικά σας.
Ευχαριστούμε θερμά όλους σας. Σ.E.

"Κάθε φάρος στη βάση του έχει σκιά" λέει μια παροιμία. Το ίδιο ισχύει και για το περιοδικό "Φάρος Αλεξανδρούπολης". Φανερώνει ότι ένας γηγενής θρακικός
πληθυσμός, δεν ένιωσε τον τόπο ως εύδιο λιμάνι,
αλλ’ αναγκάστηκε να φύγει, να ξενιτευθεί στο φρικτό
λεκανοπέδιο της Χώρας μας.
Κι όμως δεν θάφτηκαν στην απρόσωπη ανωνυμία
της ψηφιδωτής χοάνης. "Ύψωσαν" ένα περιοδικό,
όπου ανέβασαν στις σελίδες του όσα ευγενή γονίδια
κουβαλούσαν στην ψυχή τους: ιστορία, μνήμες, παραδόσεις, ονόματα, φωτογραφίες, συνταγές κι ακόμα,
μελέτες, διφήσεις, αναλύσεις, συσχετισμοί, επιστολές
κ.λπ.
Τα παραπάνω θέματα του περιοδικού ήταν φως,
δεν ήταν σκότος. Οπότε το περιοδικό δεν ονομάστηκε
απλά "φάρος", αλλά αναδείχθηκε σε "Φάρο" που περιοδικά αλλά τακτικά στέλνει λάμψεις, επιμένοντας
να περιστρέφεται διαρκώς και αενάως γύρω από
την παραδοσιακή δυναμική των Μελών του που τροφοδοτούν τις σελίδες του με "φρύγανα ενός πεθαμένου
κόσμου", που όμως συνεχίζει ασύνειδα να ζει στην
σημερινή Αλεξανδρούπολη και μπορεί να αναζωπυρώνει το φρόνημα τόσο των εκτός όσο και των εντός
της πόλεως με την εξαιρετικά ευοίωνη προοπτική
στα χρόνια που έρχονται.
Συγχαίρω όσους καταθέτουν κάθε ψήγμα στις σελίδες του περιοδικού. Μακάρι τα Μέλη του ή οι
απόγονοί τους να επιστρέψουν με καμάρι στην
πατρώα γη απ' όπου προέρχονται. Μέχρι τότε, όμως,
η έκδοση του περιοδικού "Φάρος της Αλεξανδρούπολης"
αποτελεί "εθνική δουλειά", εξάπαντος χρήσιμο στο
ρόλο που η πόλη μας θα διαδραματίσει στην ευρύτερη
περιοχή.
Ευχόμενος υγεία και ευλογία της Παναγίας Τριφώτισσας στην Οργανωτική Επιτροπή του περιοδικού,
το οποίο έφτασε στο 50ο τεύχος, διατελώ·
Μετά τιμής και ευχών
Ο Μητροπολίτης

O Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής και το
περιοδικό «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
είναι ένα κύτταρο ζωντανό στην Αθήνα, όπου όλα
χάνουν την ταυτότητά τους και περνούν απαρατήρητα
στο χάος της καθημερινότητας.
Μια χούφτα Αλεξανδρουπολίτες, στους οποίους η
μοίρα υπέδειξε ότι πρέπει εκεί να ζήσουν, ανασταίνουν
τις γλυκιές θύμησες και νοσταλγίες μιας άλλης Αλεξανδρούπολης που μόνο εμείς που γεννηθήκαμε σε
αυτήν (και είμαστε, να λέμε την αλήθεια, και κάποιας
ηλικίας) γνωρίζουμε.
Συναίσθημα, ιστορίες εποχής, κοινωνικές σχέσεις
τοτινές, ήθη και έθιμα, γραφικές φιγούρες, οικονομία
του τόπου, πολιτισμός, σχολειό ξεδιπλώνονται στις
σελίδες του «ΦΑΡΟΥ», του πιο ψηλότερου κτίσματος
ακόμη και τώρα, σε πείσμα του σύγχρονου της τεχνολογίας και του δήθεν καλύτερου.
Και εκείνες οι φωτογραφίες που, όταν τις παρατηρείς, έχουν τόσα να σου πουν και να σου θυμίσουν,
δίνουν πάντα νικήτριες τη μάχη της θύμησης.
Εσείς Αλεξανδρουπολίτες τη Αθήνας συνεχίστε τη
μάχη της μνήμης, πείτε στους νεότερους για την
όμορφη Αλεξανδρούπολη εκείνης της εποχής και διατηρήστε ανέπαφο το κύτταρο αυτό μέσα από τις
σελίδες του «ΦΑΡΟΥ».
Κι εμείς εδώ θα παλεύουμε για τη νέα Αλεξανδρούπολη, την αγαπημένη μας πόλη για να τη χαίρεστε, όταν τα βήματα της νοσταλγίας σάς φέρνουν
μέσα στην αγκαλιά της.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
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Χρόνια Πολλά για την επέτειο των 50 τευχών του περιοδικού μας
Ευτυχής σύμπτωση· του Γέρου το δέντρο, το «Ντεντέ-Αγάτς», ήταν ένα τοπωνύμιο, ένα ψαροχώρι που προφανώς
με κάποια συγκυρία ή σύμπτωση, λόγω γεωγραφικής θέσης, εξελίχθηκε σε «κόμβο» καθώς ένωνε Ευρώπη και Τουρκία
που διέσχιζε ο ποταμός Έβρος. Όταν αργότερα ήρθαν οι Γάλλοι και έφτιαξαν την Ελληνογαλλική Εταιρία Σιδηροδρόμων
δημιουργήθηκε η θαλασσόλουστη Πόλη μας. Εκεί πολύ κοντά σ’ αυτή την πολίχνη χτίστηκε ο «Φάρος».
Τι σωτήριο σύστημα κι αυτό! Πριν από τις επίσημες εκλογές του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών και πριν τις επίσημες
συνεδριάσεις (τότε πολύ αγαπιόμασταν μεταξύ μας και όλο θέλαμε να ανταμώνουμε), ήμαστε σχεδόν όλα τα ιδρυτικά
μέλη, τότε έγινε η ερώτηση: «Ποιο θα είναι το έμβλημα του Συλλόγου μας;». Γρήγορα και αυθόρμητα έπεσε η ιδέα: ο
«Φάρος». Επικράτησε λίγη σιωπή. Δεύτερη λέξη δεν ακούστηκε. Ναι, ο «Φάρος», άρχισαν να λένε ένας-ένας. Παμψηφεί
επικράτηση. Αργότερα τυπώσαμε με το έμβλημα ταχυδρομικούς φακέλους και μικρά βιβλιαράκια από τις ομιλίες της
Σοφίας Κλήμη. Και πιο μετά, όταν χρειάστηκε, από σύμβολο του Συλλόγου ο «Φάρος» έγινε και το περιοδικό μας.
Ακόμη λίγο πιο πριν, θυμάμαι, που μαζευτήκαμε σε μια ταβέρνα στο Γαλάτσι αρκετοί από τα μετέπειτα ιδρυτικά
μέλη για να αρχίσουμε να συζητούμε τις επισημοποιήσεις του Συλλόγου. Ψυχή – Ιδέα – Αγάπη του Συλλόγου ο Γιώργος
Χόπτηρης. Όλοι τον εκτιμούσαμε, τον προσέχαμε, τον ακούγαμε λες και θα μας μοίραζε τις εντολές της πόλης μας. Στην
ταβέρνα στο Γαλάτσι, απ’ όσο θυμάμαι, ήταν οι: Σούλα Τσιτονάκη, Ελένη Τζανετάκη, Ρωμυλία Αποστολοπούλου,
Λάκης Καραολάνης, Δημοσθένης Αρίκας (ο 1ος προσωρινός πρόεδρος), Φιλίτσα Τακτικού, Μαρία Τακτικού, Κώστας
Μπομποτάς, Γιάννης Χατζησταύρου, Στέλιος Τορουσιάδης, Κατίνα Σακελλαρίδου, Θεανώ Σαματζοπούλου, Θόδωρος
Παπαθεοδώρου, Ρούλα Ντούφα, Θόδωρος Δαμκαλής, Ηρώ Λαλέτα, Πέπη Πινάτση-Αννίνου, Μανώλης Σακελλαρίδης,
Γκρέτα Ρωμαντζά-Λάλα, φυσικά και ο διοργανωτής Γιώργος Χόπτηρης, ο φίλος του Αριστείδης Στρογγύλης και ο
γράφων Σπύρος Λιβιεράτος. Εκεί ο Κ. Μπομποτάς και ο Γ. Χόπτηρης πρότειναν να βάλουμε από 1.000 δραχμές για τα
πρώτα μας έξοδα (σύνταξη καταστατικού). Έτσι και έγινε. Η Ρούλα Ντούφα και εγώ αναλάβαμε να αναθέσουμε στον
δικηγόρο Κώστα Μητσόπουλο την κατάρτιση του καταστατικού, που υπογράψαμε 22 ιδρυτικά μέλη. Τα μετέπειτα
Διοικητικά Συμβούλια, που είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερη σύμπνοια μεταξύ Δ.Σ. και Ελεγκτικής
Επιτροπής, πηγαίναμε όλοι στο γραφείο του Συλλόγου στο Σύνταγμα, σε όλες τις συνεδριάσεις.
Και ο «Φάρος», το περιοδικό μας, με όλους τους συνεργάτες του, να στέλνει και να παίρνει τα μηνύματά του και να
ακτινοβολεί με τον πλούσιο και δυναμικό του φωτισμό το πολιτιστικό πνεύμα του σε όλη την περιοχή του νομού Έβρου,
την Αττική, τη Ρόδο, την Κεφαλονιά, την Κρήτη και όπου υπάρχουν Αλεξανδρουπολίτες, αντεπιστέλλοντα μέλη του
Συλλόγου μας.
Σπύρος Λιβιεράτος

Για το περιοδικό “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης’’
Αγαπητοί πατριώτες
Με αφορμή την έκδοση του 50ού τεύχους του περιοδικού μας “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” νιώθω την ανάγκη
να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του που με πολλή όρεξη, γνώση και αγάπη γι’ αυτό που κάνουν εργάζονται
αφιλοκερδώς γι’ αυτό το ωραίο περιοδικό που μας φέρνει κοντά στην αγαπημένη μας Αλεξανδρούπολη, μας ενημερώνει
για θέματα ιστορικά, αρχαιολογικά, σύγχρονα γεγονότα και πρόσωπα που άφησαν το στίγμα τους, που θα μείνει
ανεξίτηλο παρά το πέρασμα των χρόνων.
Αν και τελείωσα τη Φιλοσοφική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ποτέ δε διδάχθηκα για την ιστορία ή την αρχαιολογία της
πατρίδας μας τόσα πράγματα που έμαθα μέσα από τις σελίδες του “Φάρου” και μέσα από τις φιλότιμες προσπάθειες
των συνεργατών του. Πράγματα που απόφευγαν να μας διδάσκουν, γιατί ο τόπος μας ήταν άγνωστος για τους
πολλούς. Όταν με ρωτούσαν οι συμφοιτητές μου από πού ήμουν, λόγω της προφοράς μου, και έλεγα ότι ήμουν από
την Αλεξανδρούπολη, εκτός του ότι δεν ήξεραν πού ανήκε γεωγραφικά, μου έλεγαν περιφρονητικά «ααα! από την
Τουρκία, ααα! από τη Βουλγαρία». Με έπιανε το παράπονο βέβαια και διαμαρτυρόμουν, χωρίς αποτέλεσμα όμως.
Σήμερα βεβαίως έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα κι αυτό οφείλεται στους επιστήμονες που βγάζει ο τόπος μας και
τόσους όσους εργάζονται με ζήλο για το καλό αυτού του τόπου. Εφημερίδες, περιοδικά, λογοτεχνικά, ιστορικά,
αρχαιολογικά κείμενα κυκλοφορούν και ενημερώνουν ότι η Θράκη μας ήταν και θα είναι πάντα Ελληνική κι ας τη
διαβλέπουν οι γείτονές μας που δεν είναι πάντα φιλικοί.
Αλλά και το περιοδικό μας παίζει σπουδαίο ρόλο σ’ αυτό, γιατί μας ενημερώνει και μας κρατά ενωμένους εδώ
μακρινά που είμαστε. Εύχομαι να συνεχιστεί η δράση του για πολλά-πολλά χρόνια, να το γνωρίσουν τα εγγόνια μας,
γιατί όχι και τα δισέγγονά μας.
Αγαπητοί πατριώτες, συνεργάτες και φίλοι του “Φάρου” μας, σας χαιρετώ και καλή συνέχεια!
Θερμά συγχαρητήρια!
Ειρήνη Γιαννικάκη-Μαγιάφα
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50 τεύχη του «Φάρου της Αλεξανδρούπολης»
Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Έζησα τη δημιουργία του περιοδικού μας από κοντά. Ήμουν ένα από τα μέλη του Συλλόγου μας, που μαζί με το τότε
Διοικητικό Συμβούλιο, εκεί στη ‘‘γιάφκα’’ της οδού Σοφοκλέους, με αγωνία προσπαθήσαμε να βρούμε την ύλη του
πρώτου τεύχους (Ιαν., Φεβρ., Μαρτιος 2002) του Περιοδικού μας που είχε λάβει το όνομα του συμβόλου της πόλης μας,
«ΦΑΡΟΣ».
Ο κορμός του τότε Δ.Σ., που αποτέλεσε και την πρώτη συντακτική επιτροπή, είναι αυτός που αγωνίζεται μέχρι
σήμερα για να υπάρχει και συνεχώς να βελτιώνεται το αξιόλογο αυτό περιοδικό μας.
Μέσα από τις σελίδες του, μας έκανε με τα θαυμάσια κείμενα να γνωρίσουμε και ιστορικά γεγονότα της πόλης μας
και γραφικά γεγονότα που αφορούν σχολικές θύμησες, από τα χρόνια της αθωότητάς μας, τα οποία μας πλημμύρισαν
με συγκινήσεις, ώστε να συναντήσουμε τους συνοδοιπόρους των παιδικών μας χρόνων.
Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι το περιοδικό μας υπήρξε πρωτοποριακό. Σήμερα βλέπουμε να έχουν δημιουργηθεί
σελίδες στο ίντερνετ, όπως η «Γραφική Αλεξανδρούπολη», που προσφέρουν αναμνήσεις τόσο στους σημερινούς
κατοίκους της πόλης, όσο και σ’ εμάς που βρισκόμαστε μακρυά της.
Μια πρόταση που ήθελα να κάνω είναι να συγκεντρωθούν όσο περισσότερες σελίδες του ίντερνετ περιέλθουν
στη γνώση μας και να δημοσιευθεί ο καταλογος αυτών ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο
και να αποτελέσει σημείο επικοινωνίας και ενημέρωσης με ό,τι συμβαίνει στην Πόλη.
Επίσης περιμένω στο μέλλον μαζί με την Ιστορία της πόλης μας, τις ιστορίες των πρώτων κατοίκων της, αυτών που
ξενιτεύτηκαν από τις πατρίδες τους είτε γιατί πίστεψαν σε ένα καλύτερο μέλλον και ήλθαν είτε γιατί αναγκάσθηκαν να
εκπατριστούν και να βρεθούν χωρίς να το θέλουν σ’΄αυτή, να μάθουμε και τις ιστορίες των σύγχρονων κατοίκων της
που με τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα την κάνουν γνωστή στα πέρατα της οικουμένης.
Γεγονότα και εκδηλώσεις της Πόλης μας, που μεταδίδονται σ’ όλη την Ελλάδα, όπως τελευταία η μετάδοση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας, από τον Ναό του Αγ. Νικολάου, που έγινε την 14η Μαΐου 2014 και μεταδόθηκε ζωντανή
από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος μας γέμισε με ευχάριστα συναισθήματα, στο άκουσμα των
τροπαρίων που αναφέρονταν στη Παναγία Ελευθερώτρια και στην Αλεξανδρούπολη.
Με την εκτίμησή μου
Λένα Γιαννώτα - Καρτσακλή

Προς τους:
α. Δ.Σ. του «Πολιτιστικού και Ψυχαγωγικού Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής»
β. Μέλος του Δ.Σ. και συντάκτη κύριο Κράτη Ποιμενίδη
Χαλάνδρι, 8 Δεκεμβρίου 2013
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.
αγαπητέ Πρόεδρε κ. Παρασκευόπουλε &
φίλτατε κ. Ποιμενίδη
Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την εν θέματι κριτική του βιβλίου μου «Νεπάλ-Θιβέτ, Το πέρασμα των Ιμαλαΐων - Στα
μονοπάτια των Θεών». Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω προσωπικά προς τον ταλαντούχο συντάκτη της εν λόγω βιβλιοκριτικής κ. Κράτη Ποιμενίδη, στον οποίο εκφράζω παράλληλα και τον θαυμασμό μου για την παιδεία και την
καλλιέργειά του, όπως αυτή ξεχύνεται αβίαστα από το κείμενο της ευρηματικής του καλλιεπούς και πρωτότυπης
γραφίδας. Με τιμάει ιδιαίτερα το ότι η προβολή του βιβλίου μου γίνεται όχι μόνον από ένα σοβαρό και αναγνωρισμένο
έντυπο ιδιαίτερα υψηλών προδιαγραφών και στόχων αλλά και το ότι σφραγίζεται από μια εμπνευσμένη προσωπικότητα
του Δ.Σ. σας, του Συλλόγου σας γενικότερα, για το πνευματικό υπόβαθρο του οποίου ο υπογράφων έχει εκφραστεί
απερίφραστα και με πηγαίο ενθουσιασμό ουκ ολίγες φορές.
Εύχομαι η εκδοτική σας επιτυχία, εγγυημένη από το άξιο και υποδειγματικά καλλιεργημένο επιτελείο των συντακτών
σας, να οδεύσει προς τα άστρα, προς μεγάλη ικανοποίηση της γενέτειράς σας Αλεξανδρούπολης, την οποία εκπροσωπείτε
επαξίως.
Σε όλους εσάς, στα μέλη του (αδελφού) συλλόγου σας και σε όλους τους αγαπητούς Αλεξανδρουπολίτες (που τους
σέβομαι, τους εκτιμώ και τους θαυμάζω ιδιαίτερα) εύχομαι ολόψυχα Καλές Γιορτές, υγεία και αμείωτη πνευματική δραστηριότητα.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, ταπεινές ευχαριστίες και γνήσιους φιλικούς χαιρετισμούς
Κωνσταντίνος Δημ. Γλύστρας
Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Ι.
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Μια πρόταση με την ευκαιρία της διπλής εορτής
Ο Πολιτιστικός και Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής εορτάζει δύο σημαντικά γεγονότα:
τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου και την έκδοση του πεντηκοστού τεύχους του Περιοδικού
«Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
Εμάς που διαβιώνουμε στη γενέτειρα, τα διπλά αυτά γενέθλια μας χαροποιούν και μας δίνουν την ευκαιρία
να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια, τον θαυμασμό και τις ευχαριστίες μας για το πολύ σημαντικό έργο που
επιτελείται. Ο Σύλλογος ο οποίος ενισχύει τους δεσμούς καταγωγής μεταξύ των μελών του και τους διατηρεί με
το γενέθλιο τόπο και το Περιοδικό το οποίο όχι μόνο εκδίδεται αδιάλειπτα αλλά συνεχώς βελτιώνεται σε ύλη και
εμφάνιση και έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλους μας.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης μας, της Αλεξανδρούπολης, οι οποίες αν και είναι πολλές και ποιοτικές δεν απέκτησαν ακόμη ταυτότητα και δεν
ανέδειξαν το θαλασσινό χαρακτήρα της ώστε να συγκεντρώνουν επισκέπτες και εκτός των ορίων του
Δήμου, και όχι μόνο.
Ο Δήμαρχος υιοθέτησε πρόταση μας και ενέταξε στα Ελευθέρια της Πόλης Κεντρική Εκδήλωση η οποία
πραγματοποιείται στο Λιμάνι μας με τη συμμετοχή του Στρατού, του Λιμενικού και των Πολιτιστικών Φορέων.
Η αρχή έγινε· δεν είναι όμως αρκετή. Ο εμπλουτισμός τους σε ποικιλία και η επιμήκυνση του χρόνου σε τρεις ή
και πέντε ημέρες και η συμμετοχή επαγγελματιών όπως οι τουριστικοί πράκτορες, οι ξενοδόχοι και άλλοι του
παραλιακού χώρου θα ενδυνάμωναν το χαρακτήρα των εκδηλώσεων και θα είχαν θετικό πολιτιστικό και
οικονομικό αντίκτυπο.
Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας, υποβάλλω την πρόταση. Εάν και εφόσον την υιοθετείτε πιστεύω ότι έχετε
τη δυνατότητα και να την υποστηρίξετε.
Ευχές πολλές για συνέχεια του σημαντικού σας έργου.
Γεώργιος Μηνόπουλος
Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής Δ.Π.Θ.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ Ο «ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 2002-2014
Πενήντα τεύχη, έντονης παρουσίας. Φιλόξενη αγκαλιά, των παιδιών της διασποράς.
΄Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος, θεώρησα ότι είναι από τα συνηθισμένα έντυπα-φυλλάδια, που αναγγέλλουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις, ως συνήθως των Συλλόγων, για εκδρομές, ειδοποιήσεις για καθυστερημένες συνδρομές κ.λπ. Στην πορεία του, εξελίχτηκε σε σπουδαίο, πέρα από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του,
κυρίως μορφωτικό, πνευματικό. Η παρουσίαση, καταγραφή ιστορικών γεγονότων, μέσα από τις σελίδες του,
της πόλης, της Θράκης μας, που μου (μας) ήταν άγνωστα, ήταν αναγκαία εφόδια για τη γενιά μου, που λόγω
κατοχής και στα μετέπειτα δύσκολα, για την πατρίδα μας χρόνια, τα στερηθήκαμε.
Οι εκδόσεις βιβλίων: 1). Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης (2007), 2). Σελίδες από την ιστορία της
Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής (2010). Δύο Τόμοι, που κοσμούν τις βιβλιοθήκες μας, σπουδαία πονήματα, δώρα για τις επόμενες γενιές.
Προσωπικά, για μένα, ο “ΦΑΡΟΣ”, στα πολλά χρόνια παραμονής μας στην Αττική ήταν η στέγη, η αγκαλιά,
το “αντάμωμα”, με φίλους, γνωστούς άγνωστους, συμπατριώτες μου, που ο καθένας μας, για τους δικούς του
λόγους, βρέθηκε σε μια πόλη του “τσιμέντου”, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Και τώρα που αξιώθηκα την μετεγκατάστασή μου στη γενέθλια πόλη, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις δραστηριότητες του Περιοδικού.
Χαίρομαι και εύχομαι για την αειφόρο πορεία του.
Ευχές για το εκατοστό “Τεύχος”. Θερμά συγχαρητήρια, στους συντελεστές. Πάντα για υψηλότερους στόχους.
Με αγάπη
Ανέστης Νικολαΐδης
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50ό τεύχος του «Φάρου της Αλεξανδρούπολης»
Πενήντα τεύχη γεμάτα με άρωμα Αλεξανδρούπολης! Και μαζί μια σημαντική προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας
της γενέθλιας πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής της! Ένα αέναο ταξίδι στο χθες, στις προπατορικές και
πατρογονικές ρίζες, στις μνήμες και τις αναμνήσεις! Και από την άλλη ένας αγώνας για την εγκυρότητα, την πληρότητα,
την ποιότητα, τον πλουραλισμό, την έρευνα, την ανακάλυψη, τη διάσωση, την προώθηση και τη διάδοση του
πολιτισμού και της κουλτούρας της νύφης του Θρακικού πελάγους, της όμορφης Αλεξανδρούπολής μας.
Αυτό σηματοδοτεί το 50ό τεύχος του τριμηνιαίου περιοδικού «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» που με μεγάλο
μεράκι, κόπο, κόστος αλλά και σεβασμό στους συντοπίτες αναγνώστες του (και όχι μόνο) εκδίδει από το 2002
ανελλιπώς ο Πολιτιστικός και Ψυχαγωγικός Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής. Μα πάνω απ΄ όλα είναι το
περιοδικό που αποπνέει μεράκι, συνέπεια, πελώρια αγάπη και ένα αυστηρό επαγγελματισμό από ανθρώπους έξω και
πέρα από τους επαγγελματίες του χώρου των εκδόσεων!
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι από αυτά τα 50 τεύχη γεννήθηκαν και ξεπήδησαν δύο πολύτιμα βιβλία,
ανεκτίμητος ιστορικός θησαυρός, το «Πρόσωπα και μορφές της Αλεξανδρούπολης» το 2007 και το «Σελίδες από την
ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής» το 2010.
Ξεκίνησε την έκδοσή του δειλά το 2002 με μόνο 16 απλές ασπρόμαυρες σελίδες και γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια
σε 50 πολυτελείς σελίδες, με αρκετές έγχρωμες, που και αυτές σήμερα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του
πλούσιου και πολύτιμου υλικού που συγκεντρώνεται. Και αγκαλιάστηκε με πολλή αγάπη από τους απανταχού στον
κόσμο Αλεξανδρουπολίτες.
Είχα την τύχη να με θεωρούν στην έκδοση συνεργάτη του περιοδικού και να φιλοξενούν στις σελίδες του και δικά μου
κείμενά και φωτογραφίες. Και η χαρά μου δεν περιγράφεται, όταν έβλεπα στις διπλανές σελίδες κείμενα καταξιωμένων
στα γράμματα, στις τέχνες και στις επιστήμες συμπατριωτών μου. Και για πολλές ώρες, πολλές φορές, διαβάζοντας τα
υπέροχα αυτά κείμενά τους και βλέποντας σπάνιες παλιές φωτογραφίες, ταξίδευα στο χθες, στις ρίζες μου, στους ανθρώπους που υπήρχαν τότε και υπήρξαν και πριν από τότε. Και έφερνα στο μυαλό μου ιστορίες που μικρός άκουγα
στην αγορά. Και ονειρευόμουν το γαλάζιο Θρακικό πέλαγος, το λιμανάκι, τον κάμπο με τις δρυς, τον Φάρο να δεσπόζει
αφέντης στην παραλία, τον σιδηρόδρομο να μουγκρίζει και να καπνίζει, τα καραβάνια των ανθρώπων να φθάνουν στην
πόλη απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα για μια καλύτερη τύχη, τους ανθρώπους να μοχθούν, να αγωνιούν, να εργάζονται,
να δημιουργούν, να ερωτεύονται και να ονειρεύονται το μέλλον τους σ’ αυτήν την ευλογημένη πόλη. Αυτό ήταν για μένα
το κάθε τεύχος του «Φάρος της Αλεξανδρούπολης», κάθε φορά που το άρπαζα με λαχτάρα από το γραμματοκιβώτιό
μου. Και ελπίζω και εύχομαι να παραμείνει έτσι. Για να μας ταξιδεύει κάθε τεύχος του στο αέναο παρελθόν αυτού του
ευλογημένου και αγαπημένου τόπου!
Σε όλες και όλους τους πρωτεργάτες, πρωταγωνιστές και συντελεστές αυτής της θαυμάσιας έκδοσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και εύχομαι από ψυχής να είναι γεροί να συνεχίσουν με το ίδιο μεράκι και αγάπη αυτήν την προσπάθεια, ώστε
ο «Φάρος της Αλεξανδρούπολης» να αποτελέσει και για τις νέες γενιές φωτοδότης και βιγλάτορας της ιστορικής
μνήμης της πολυαγαπημένης μας Αλεξανδρούπολης και ένας κρίκος που να ενώνει τους απανταχού στον κόσμο Αλεξανδρουπολίτες με τον τόπο τους και την ιστορία του, με τις ρίζες τους!
Μακάρι να μας αξιώσει η δικιά μας Παναγιά, η Κοσμοσώτειρα, και ο Αϊ-Νικόλας, ο Πολιούχος μας, να είμαστε γεροί να
γιορτάσουμε όλοι μαζί και τα 100 και 200 και γιατί όχι αμέτρητα τεύχη του «ΦΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».
Θόδωρος Ορδουμποζάνης

Aξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Για την επέτειο της έκδοσης του 50ού τεύχους του «ΦΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» θα ήθελα να εκφράσω σε
σας προσωπικώς και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής τα θερμά μου συγχαρητήρια
και να ευχηθώ να εορτάσει το περιοδικό πολλές φορές παρόμοιες επετείους.
«Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με το εξαίρετο πολιτιστικό του περιεχόμενο, σχετικό με την ιστορία και το γίγνεσθαι της πόλης μας, αποτελεί υπόδειγμα για μίμηση.
Έχω στη βιβλιοθήκη μου όλα τα τεύχη, από το 1ο τεύχος, Ιαν. - Φεβρ. - Μαρτίου 2002 (20 σελίδες) μέχρι το τεύχος
49, Ιαν. - Φεβρ.- Μαρτίου 2014 (52 σελίδες). Η αύξουσα συμμετοχή όλο και περισσότερων συνεργατών Αλεξανδρουπολιτών
και άλλων και η σταδιακή ποσοτική και ποιοτική βελτίωση είναι προφανής,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που με έχετε συμπεριλάβει στους συνεργάτες του περιοδικού. Θα ήθελα να εκφράσω μ’
αυτήν την ευκαιρία τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου για την προώθηση και συνεργασία στη διόρθωση και βελτίωση
κειμένων που κατά καιρούς έστειλα προς δημοσίευση, στην κυρία Αλεξάνδρα Μποτονάκη, φιλόλογο, που επιμελείται με
τόση επιτυχία την ύλη του περιοδικού και συγγράφει η ίδια εξαίρετα άρθρα ιστορικού περιεχομένου για την Αλεξανδρούπολη και τη Θράκη γενικώτερα.
Με τιμή
Πασχάλης Χριστοδούλου
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Στη σκιά του Φάρου
Κάθε Κυριακή απόγευμα, με τις ώρες ήμασταν δίπλα δίπλα με τον Φάρο, εγώ με μια λαμαρίνα πασατέμπος, μικρό
παιδί τότε, εκεί στα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου, κι αυτός μεγάλος. Είχε τα χρονάκια του προπάππου μου και κάτι
παραπάνω.
Τα χρόνια που κουβαλούσε δεν τον μείωναν. Τα σημαντικά και σπουδαία δεν τα επηρεάζει ο χρόνος. Αντιθέτως,
ο χρόνος επιβεβαιώνει την αξία τους. Έτσι έγινε και με τον Φάρο στην Αλεξανδρούπολη.
Ήρθαν και τον έστησαν εκεί οι Γάλλοι, με εντολή των Οθωμανών. Από την πρώτη στιγμή όμως αισθάνθηκε
Έλληνας. Γύρω του ο τόπος, η Θράκη, Ελλάδα. Μπροστά του η θάλασσα, το Θρακικό Πέλαγος, Ελλάδα, που από τα
μυθικά ακόμη χρόνια την όργωναν οι ξύλινες καρίνες των ελληνικών πλοίων. Απέναντι, από την άλλη όχθη της
θάλασσας, ελληνικοί τόποι, η Αίνος, ο Ελλήσποντος και καταμεσής στο πέλαγος τα ελληνικά νησιά, η Ίμβρος, η
Τένεδος και η Σάμος της Θράκης, η Σαμοθράκη. Όλα Ελλάδα. Και εκείνος Έλληνας, ψηλός, καμαρωτός, τα ατένιζε τη
μέρα και τα φώτιζε με τη λαμπρή ματιά του τη νύχτα και τους θύμιζε την Ελληνικότητά τους.
Εγώ με τον πασατέμπο μου, κάθε Κυριακή απόγευμα, εκεί... Καθόμουν στο σκίασμά του όσο να πυκνώσει η βόλτα
και τον άκουγα να μου διηγείται τα όσα είδε και τα όσα έζησε.
Με το σούρουπο έβλεπα τους φαροφύλακες να μπαίνουν από το μικρό πορτάκι του και να τον ενεργοποιούν κι
εκείνος καμάρωνε από το θεόρατο ύψος του τον κόσμο που έκανε τη βόλτα του, εκεί μπροστά του και απολάμβανε
τη βραδινή δροσιά της θάλασσας.
Πέρασαν τα χρόνια και μεγάλωσα κι εγώ και κάμποσοι άλλοι μαζί με μένα. Μεγάλωσε και μάκρυνε και η βόλτα
μας και μας έφερε εδώ κάτω. Και επειδή μας έλειψε ο Φάρος, στήσαμε εδώ τον δικό μας «ΦΑΡΟ». Έβαλε τον θεμέλιο
λίθο ο Απόστολος Φουρνατζόπουλος και τον είδαμε σιγά-σιγά, τεύχος-τεύχος, να μεγαλώνει, να ψηλώνει και η
φωτεινή του ματιά να μας γεμίζει με μνήμες ευχάριστες και νοσταλγικές.
Γρήγορα έγινε το περιοδικό όλων μας, όσων μένουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και όσων μένουν στις διάφορες πόλεις
της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, ακόμα και της μακρινής Αμερικής.
Το περιμένουμε με λαχτάρα. Το περιμένουμε να δούμε στις φωτογραφίες του φίλους και παλιούς γνώριμους, με
το αληθινό τους πρόσωπο, πριν το μεταλλάξει ο χρόνος
και μας τους κάνει αγνώστους. Να δούμε τα κτήρια
που στόλιζαν τους δρόμους της πόλης μας, πριν τα
κατεδαφίσει η αντιπαροχή.
Μετρούμε τις μέρες, πότε θα μας το φέρει ο ταχυδρόμος και, όταν το παίρνουμε στα χέρια μας, το χαμόγελο της ευχαρίστησης θρονιάζει στο πρόσωπό μας.
Έχει και αυτός ο «Φάρος» τους φαροφύλακές του
και πρώτα-πρώτα τον αρχιφαροφύλακά του Παναγιώτη
Παρασκευόπουλο, που μετά τη λαμπρή θαλασσοστεριανή σταδιοδρομία του, ανέλαβε τον «Φάρο», τους
φαροφύλακες του Δ.Σ. και τον Σύλλογο.
Έχει και τις δύο διαχρονικές φαροκυράδες του, την
κυρία Αλεξάνδρα Μποτονάκη και την κυρία Μαρία
Μπουζάλα, που τον επιμελούνται και τον φροντίζουν.
Έχει ακόμα και τον Παναγιώτη Τσιακίρη που μεριμνά
για τα καύσιμά του.
Είναι πια μεγάλος ο «Φάρος» μας. Έφτασε στο πεντηκοστό του τεύχος. Όμως δεν τον φοβάται τον χρόνο.
Το είπαμε και πριν. Στα σημαντικά και αξιόλογα, ο
χρόνος επιβεβαιώνει την αξία τους.
Ο «Φάρος», το περιοδικό μας, καβάλα στο άρμα
του χρόνου, τρέχει μαζί του ορθός, στητός και καμαρωτός.
Έφτασε αισίως στα πενήντα του. Να είμαστε γεροί
να γιορτάσουμε και το εκατοστό του τεύχος. Και όσοι
από εμάς το αντέχουν, μαζί με τους κατοπινούς μας,
να γιορτάσουν και τις μετέπειτα σημαντικές επετείους
του.
Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας του!
Καλλιτεχνική φωτογραφία Γ. Παναγιώτου
Ζαφείρης Αλεξιάδης
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
To Λεύκωμα της ΧΙΙ Μεραρχίας
Eπιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Στη σελίδα των ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ θα φιλοξενήσουμε την πολυτελή
έκδοση-λεύκωμα της ΧΙΙ Μεραρχίας, που γιόρτασε το 2013 τα
εκατό χρόνια από τη συγκρότησή της.
Το ιστορικό λεύκωμα αφιερώνεται “στους ένδοξους πεσόντες
κατά τις ηρωικές μάχες που έδωσε η ΧΙΙ Μεραρχία στη διάρκεια
των 100 χρόνων της ιστορίας της» και περιλαμβάνει σχόλια και
φωτογραφίες ως και άλλο εικαστικό υλικό σχετικό με τη διαδρομή και προσφορά της, ιδιαίτερα στην περιοχή μας.

Ο

υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γκατζογιάννης προΚαι κλείνει με ευχαριστίες προς τους επίλεκτους συλογίζει το λεύκωμα, στο οποίο, εκτός των άλλων
νεργάτες:
επισημάνσεων, συνδέει την προσφορά της Μεραρχίας
«Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον Επχη της ΓΕΠΣ
ως 12ης με την απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίΤαξχο Λαλούση Χαράλαμπο, στον Επχη της Μεραρχίας
δας μας, στις 14 Μαΐου 1920, και τη συμμετοχή της
Σχη (ΠΖ) Φωτακίδη Πρόδρομο, στον Υπλγό (ΠΖ) Τεπετζή
στις επιχειρήσεις στην Ανατολική Θράκη.
Νικόλαο και στην ΕΠΟΠ Δνέα (ΠΖ) Ιωαννίδου Χρυσούλα
Στη συνέχεια ερμηνεύει τον λόγο έκδοσης του λευτου 536 Μ/Κ ΤΠ, που εργάστηκαν αγόγγυστα και με μεκώματος και αναλύει το οφειλόμενο χρέος των νεοτέράκι για τη δημιουργία του λευκώματος».
ρων:
Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί η συνοπτική ιστορία
«Το παρόν λεύκωμα αποτελεί πέραν των άλλων και
της συγκρότησης της 12ης Μεραρχίας, διανθισμένη με
έκφραση τιμής και δόξας γι’ αυτούς που με περίσσευμα
σχετικές φωτογραφίες.
καρδιάς και ψυχής έδωσαν τη ζωή τους ή τραυματίστη«Στις 13 Μαΐου 1920 απέπλευσαν ατμόπλοια από το
καν μαχόμενοι στο όνομα της ελευθερίας, του καθήκονλιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα οποία μετέφεραν το 15ο
τος και της προάσπισης των εθνικών ιδανικών, καταΣύνταγμα Πεζικού και το Ι Κλιμάκιο του Στρατηγείου.
δεικνύοντας ανάγλυφα πόσα εμείς τους οφείλουμε.
Στις 14 Μαΐου κατέπλευσαν στο λιμάνι του Δεδέαγατς
Αποτελεί χρέος μας η μνήμη και η ανάδειξη των ηρωι(Αλεξανδρούπολη). Μόλις κατέπλευσαν τα πλοία, ο Έλκών αγώνων, διότι η προβολή και η γνώση της πλούσιας
ληνας λιμενάρχης του Δεδέαγατς ανέβηκε στο ατμόπλοιο
ιστορίας μας είναι το ισχυρό και διαχρονικό μας όπλο,
Μυκάλη, στο οποίο βρισκόταν το Στρατηγείο της Μεπου μας βοηθά να αντιληφθούμε πόσο ωφέλιμο είναι
ραρχίας και ενηνα χρησιμοποιούμε την ιστορική εμπειρία του παρελμέρωσε ότι επιθόντος, για να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα αλλά
κρατεί απόλυτη
και για να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν.
τάξη. Άμεσα επιΕμείς οι νεότεροι, έχοντας ως παρακαταθήκη και βαβιβάστηκε ο Επιριά κληρονομιά την ένδοξη ιστορία της Μεραρχίας και
τελάρχης της Μετους αγώνες και θυσίες των προκατόχων μας, έχουμε
ραρχίας ο οποίος
ηθική υποχρέωση και ευθύνη να συνεχίσουμε με όλες
συναντήθηκε με
μας τις δυνάμεις τη συλλογική προσπάθεια με στόχο
την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, για να
είμεθα σε θέση να εκπληρώσουμε στο ακέραιο την αποστολή μας, με γνώμονα
πάντα τον άνθρωπο, το ποEφημερίδα της Κυβερνήσεως για την
λυτιμότερο οπλικό μας σύπροσχώρηση της Δυτικής Θράκης
στημα»
στην Ελλάδα
Eλληνική Σημαία 1920
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14 Μαΐου 1920. Aποβίβαση του Ελληνικού Στρατού στην παραλία
του Δεδέαγατς, όπου είχαν ετοιμαστεί ξύλινες προβλήτες.

τον Γάλλο Διοικητή της πόλης Ταγματάρχη Φωρ και
συνεννοήθηκε μαζί του για τις λεπτομέρειες απελευθέρωσης της πόλης. Στη συνέχεια άρχισε η αποβίβαση
των τμημάτων και μέχρι το βράδυ απελευθέρωσαν την
πόλη, ενώ την ίδια ημέρα το 14ο Σύνταγμα Πεζικού
και η Μοίρα ορειβατικού Πυροβολικού απελευθέρωσαν την Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).
Στη συνέχεια και στις σελίδες 14 έως 28 περιγράφει
σε συντομία την πορεία της προς την Ανατολική Θράκη

Σαράντα Εκκλησιές, ο Λαός κατευοδώνει τη ΧΙΙ Μεραρχία,
29 Μαΐου 1921.

Ραιδεστός, τα πλοία φτάνουν στην εξέδρα, 1 Ιουνίου 1921.

και τη συμμετοχή της στις γενικότερες πολεμικές επιχειρήσεις της Μ. Ασίας, μέχρι να φθάσει στη γνωστή
αποτυχία.
Ενδιαφέρουσα είναι και η επισήμανση: «...15 Ιουλίου
1921 ...Η ληφθείσα απόφαση να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της Άγκυρας κρίθηκε από
μερικούς Αξιωματικούς λίαν παρακινδυνευμένη. Μεταξύ
αυτών συγκαταλεγόταν και ο Διοικητής της ΧΙΙ Μεραρχίας.15 Ιουλίου 1921.»
«...Η Στρατιά εξετάζουσα την κατάσταση, όπως αυτή
είχε εξελιχθεί ως τότε, προβληματιζόταν κατά πόσο
συνέφερε η συνέχιση της προσπάθειας προς κατάληψη
της Άγκυρας, η οποία απαιτούσε συνεχώς μεγαλύτερες
θυσίες, καθώς παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα,
όπως η κόπωση των τμημάτων, η έλλειψη εφεδρειών
λόγω σημαντικών απωλειών, προβλήματα σιτισμού και
γενικότερα ανεφοδιασμού. Στην έκθεση που συνέταξε
για το θέμα αυτό, εξέθεσε τους λόγους διακοπής των
επιχειρήσεων και ανέλαβε αμυντικό αγώνα, αναμένοντας τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως...»
Με σεβασμό προς τα γεγονότα και τα πρόσωπα,
πρωταγωνιστές ή όχι, προσεγγίζει τον ρόλο της ΧΙΙ Μεραρχίας και την προσφορά της αλλά και την τελική υποχώρηση.
«Μετά την εγκατάλειψη της Μ. Ασίας και την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού, για τη συγκρότηση
της Στρατιάς Έβρου, η Μεραρχία ανασυγκροτήθηκε με
έδρα τις Φέρες (Οκτώβριος 1922) υπό τη διοίκηση του
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Ζεύξη του Σαγγάριου, διάβαση από τη ΧΙΙ Μεραρχία.

Tουρκικό Τάγμα το οποίο αιχμαλωτίσθηκε από τη ΧΙΙ
Μεραρχία επί των υψωμάτων Ταμπακλή, 18 Αυγούστου 1921

Συνταγματάρχη Σταυριανόπουλου Διονύσιου και παρέμεινε εκεί μέχρι την υπογραφή της ειρήνης. Το 1923
βρέθηκε σε προκάλυψη στη ζώνη Διδυμοτείχου - Μαρώνειας - Έβρου ποταμού. Μέχρι το 1930 η Μεραρχία
παρέμεινε στη Θράκη, με έδρα την Κομοτηνή.»
Ενδιαφέρουσα είναι και η περιγραφή της μοιραίας
διαδρομής και τελικής διάλυσής της από την 28η Οκτωβρίου 1940 έως την 24η Απριλίου 1941.
Στις 26 Αυγούστου 1964 συγκροτήθηκε η ΧΙΙ Μεραρχία με μετονομασία και αναδιοργάνωση της 31ης
Στρατιωτικής Διοίκησης με έδρα την Αλεξανδρούπολη
και υπαγωγή στο Γ’ Σώμα Στρατού.

Ακολουθούν 3 σελίδες με τους διατελέσαντες διοικητές και το λεύκωμα κλείνει με αναφορές στις σύγχρονες
δυνατότητες και επιδιώξεις της ΧΙΙ Μεραρχίας, ως επίσης και με την κοινωνική προσφορά της στην Αλεξανδρούπολη.
«Η θέση της Μεραρχίας, σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγική σημασία της Θράκης και του υπάρχοντος
κινδύνου εξ ανατολών, καθιστούν τον ρόλο και την αποστολή της πρωταρχικής σπουδαιότητας και σημασίας.
Το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ετοιμότητας, η διαρκής βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των
οπλικών συστημάτων, η υψηλή διαθεσιμότητα του υλικού, η προετοιμασία του προσωπικού και η στρατιωτική
πειθαρχία, συνιστούν για τη Μεραρχία την αξιόπιστη
αποτρεπτική της ισχύ και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος για την αποτροπή κάθε επιβουλής
κατά της Πατρίδας μας...».
«Σημαντική και πολυσχιδής είναι η προσφορά της Μεραρχίας στην τοπική κοινωνία. Πέρα από την παροχή
ασφάλειας στον ντόπιο πληθυσμό, μεγάλη είναι η προσφορά κοινωφελούς έργου της Μεραρχίας προς τους
κατοίκους της περιοχής, κυρίως στον τομέα της υγειονομικής υποστήριξης, της πυρασφάλειας, στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, στην ψυχαγωγία αλλά
και σε άλλους τομείς.»
Πολύ ενδιαφέρουσα και η ανάλυση των εμβλημάτων
των διαφόρων σωμάτων που απαρτίζουν την ιστορική
ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία πεζικού Έβρου.
Ευχαριστούμε, ως εκπρόσωποι των Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, στο “πρόσωπο’’ του υποστρατήγου Κωνσταντίνου Γκατζογιάννη και των άλλων συντελεστών
για την πνευματική προσφορά της ΧΙΙ Μεραρχίας στον
πολύπαθο λαό της περιοχής μας και όχι μόνο.

H Aίθουσα Τιμών του Στρατηγείου
Σημ.. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από το Λεύκωμα που παρουσιάζουμε.

Tο Ηρώο Πεσόντων της Μεραρχίας
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Ένα κείμενο του 1905 για την Αλεξανδρούπολη
Γράφει o Xρήστος Γ. Ανδρεάδης

Η εφημερίδα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» (αριθ.
φ.108 /16.5.1905), αναφερόμενη στη διήμερη εκδρομή
του Ελληνικού Γυμνασίου Αδριανουπόλεως προς το
αντίστοιχο Γυμνάσιο του Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολης),
που έγινε στις 6 και 7 Μαΐου του 1905,
την οποία και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, βρίσκει την αφορμή να περιγράψει το Δεδέαγατς με το εξής σύντομο
κείμενο, το οποίο και παραθέτουμε ως
έχει.
Το Δεδεαγάτσιον
«Τὸ Δεδεαγάτσιον εἶναι μία ἀπό τὰς
ὡραιοτέρας πόλεις τῆς Ἀνατολής. Δύναται
νὰ παραβληθῇ πρὸς τὴν Σμύρνην, τὴν Μυτιλήνην, τὴν Θεσσαλονίκην, τὰς ὁποίας
ὑπερτερεῖ κατά τὴν ἐντέλειαν τῆς ρυμοτομίας.
Δρόμοι εὐθύτατοι καὶ εὐρεῖς μὲ δενδροστοιχίας καὶ πεζοδρόμια, οἰκοδομαὶ καλαὶ
κατὰ τὸ ἐξωτερικόν, αἵτινες καὶ κατὰ τὸ
ἐσωτερικὸν εἶναι καλαὶ ὑπὸ πᾶσαν ἔποψιν,
καθόσον ἀντελήφθημεν ἐξ ὅσων οἰκιῶν ἐπεσκέφθημεν καὶ
ὄχι ὀλίγας.
Οἱ κάτοικοι μετὰ πολλῆς φιλοκαλίας καὶ καθαριότητος
κοσμοῦσι τὰς οἰκοίας των,
μετὰ πολλῶν δὲ ἐνδείξεων
χαρᾶς καὶ εὐχαριστήσεως
μᾶς ὑπεδέχθησαν. Μετέβημεν ἐπίσης εἰς τὴν Μητρόπολιν, ὅπου ἀπουσιάζοντος τοῦ Μητροπολίτου,
μᾶς ὑπεδέχθη ὁ ἀρχιερατικὸς ἐπίτροπος Μελέτιος
καὶ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Προξενεῖον, ὅπου ἐγνωρίσαμεν
τὸν καλὸν καὶ δραστήριον
πρόξενον κ. Παπαπαῦλον.
Οἱ κάτοικοι του Δεδεαγατσίου εἶναι προσηνεῖς, γλυ-

κεῖς καὶ εὐγενεῖς τοὺς τρόπους, ἐπιδιδόμενοι εἰς τὸ ἐμπόριον
καὶ τὴν ναυτιλίαν, ἐξ ὧν πορίζονται τὴν εὐζωίαν καὶ εὐμάρειαν.
Τόσον ξένος ἐγὼ τοῦ ἐμπολαίου Ἑρμοῦ, δὲν δύναμαι νὰ
ἐκφέρω γνώμην περὶ τῆς ἐμπορικῆς αὐτῶν καταστάσεως,
τὴν ὁποίαν ἄλλως ἀδύνατον ἦτο νὰ γνωρίσω κατὰ τὴν ἡμερησίαν μου διαμονήν· ἀλλ᾽ὡς αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ἔλεγον, ὁ
τόπος ὑπὸ ἐμπορικὴν ἔποψιν εἶδε καλυτέρας ἡμέρας, ἡμέρας
κέρδους πολλοῦ καὶ πλούτου, ἀλλ᾽ὅτι ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἐν
τῇ Μαύρῃ θαλάσσῃ λιμένων τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας
ἐπηρέασε τὸ ἐμπόριον τοῦ Δεδεαγατσίου.
Μία μεγάλη ἔλλειψις παρατηρεῖται· ἡ πόλις εἶναι ἀλίμενος
ἐκ φύσεως καὶ ἡ ἔλλειψις τεχντητοῦ λιμένος, καίτοι ὑπάρχει
καλὴ προκυμαία, δυσχεραίνει τὴν προσέγγισιν ἀτμοπλοίων, βλάπτουσα βεβαίως
τὴν συγκοινωνίαν καὶ τὸ
ἐμπόριον. Μετ᾽εὐχαριστήσεως παρετήρησα ὅτι αἱ
τόσαι λαμπραὶ ὁδοὶ ἐστεροῦντο καὶ σκόνης,
ἀλλ᾽ἐπληροφορήθην ὅτι ἀπὸ
πρωίας ἀφειδῶς ἐρραντίσθησαν προνοίᾳ τοῦ ἐξαιρέτου δημάρχου κ. Μηλιώνη. Καὶ περὶ τούτου εἶχον
φροντίσει οἱ καλοὶ Δεδεαγατσιανοί».
Δημοσιεύοντας το
άγνωστο τούτο κείμενο της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», δεν προβαίνουμε σε κανένα σχολιασμό
του. Απλώς το παραθέτουμε, για να μην παραμείνει
στην αφάνεια, προς όφελος των αναγνωστών, ακολουθώντας τη λατινική
ρήση «nihil in litteris parvum».
Εκτενή αναφορά στην εκδρομή
αυτή δημοσιεύει και η εφημερίδα της
Αδριανούπολης «Ταχυδρόμος». Δημοσιεύουμε αποσπάσματα και από
τις δύο εφημερίδες. Στα επόμενα
τεύχη θα αξιοποιήσουμε καταλλήλως
τα δύο αδημοσίευτα κείμενα που
αφορούν στην περιοχή μας και τα
οποία ευγενικά σκανάρισε και έστειλε
στο περιοδικό μας ο φιλόλογος και
ιστορικός κ. Χρήστος Γ. Ανδρεάδης.
Τον ευχαριστούμε πολύ.
Σ.Ε.
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ο Ήρως Θραξ Ιππεύς

και οι έφιπποι άγιοι της Ορθοδοξίας
Γράφει ο Γρηγόρης Ιω. Γεωργίου
Μια θρακική θεότητα με πολλά ίχνη λατρείας, αλλά
συγχρόνως με πολλά άγνωστα στοιχεία για την ταυτότητά
της και τις ιδιότητές της είναι ο περίφημος Ήρως Θραξ
Ιππεύς.
Παρίσταται επάνω σε ανάγλυφες μαρμάρινες πλάκες
πάχους 10 εκ., ύψους και πλάτους 50 εκ ως έφιππος
άνδρας με κοντό χιτώνα και χλαμύδα, που κυματίζει
στους ώμους του. Συνήθως ιππεύει προς τα δεξιά κρατώντας ένα χονδροειδές δόρυ, σαν πάσαλο, με το
οποίο κτυπά ένα ζώο με φανταστικά χαρακτηριστικά,
στα οποία εύκολα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον
αγριόχοιρο.
Τέτοια ανάγλυφα σώζονται πολλά. Μόνο το Εθνικό
Μουσείο της Σόφιας έχει γύρω στα 400, ανάλογα δε
υπάρχουν στα Μουσεία της Φιλιππούπολης και άλλων
επαρχιακών πόλεων της Βουλγαρικής Θράκης. Δεν
πρέπει να παραλείψουμε το ανάγλυφο του ήρωα ιππέα,
που συναντά κανείς στην Αίνο, σε περίοπτη θέση στην
είσοδο του Κάστρου (βλ. εικόνα 1). [3]

1

Τα ανάγλυφα αυτά είναι αναθήματα και φέρουν τις
επιγραφές ΚΥΡΙΩ ΗΡΩ ή απλώς ΚΥΡΙΩ, χωρίς να
υπάρχει κάποια μαρτυρία για το ποιος είναι ο εικονιζόμενος αυτός ήρωας. Ακολουθεί κατόπιν το όνομα
του αφιερώσαντος, η δε επιγραφή καταλήγει με τη
λέξη ΕΥΧΗΝ.
Ο προσδιορισμός ΚΥΡΙΟΣ είναι συνήθης στα θρακικά
μνημεία, όπου συνήθως συνοδεύει το όνομα των μεγάλων θεών: ΚΥΡΙΩ ΑΠΟΛΛΩΝΙ, ΚΥΡΙΩ ΔΙΙ, ΚΥΡΙΑ
ΗΡΑ κ.λπ. Χαρακτηριστικό είναι ότι απουσιάζει από

τα κλασικά ή ελληνιστικά μνημεία άλλων περιοχών
του ελληνισμού. Η επανεμφάνισή του σε επιγραφές
και ανάγλυφα συνδέεται με την χριστιανική λατρεία
ως κοινή λατρευτική έκφραση των δύο θρησκειών.
Η λατρεία του Θράκα ιππέα είχε ευρεία διάδοση
ανάμεσα στους κατοίκους της υπαίθρου κατά τον 2ο
και 3ο αι. μ.Χ. αποτέλεσμα του Ελληνοθρακικού
συγκρητισμού, καθώς ταυτίσθηκε με πολλούς ελληνικούς θεούς που λάτρευαν οι Θράκες.
Tα μικρού μεγέθους ανάγλυφα, όμοια μεταξύ τους,
ήταν κατασκευασμένα από τεχνίτες της εποχής εκείνης,
όπως και οι βυζαντινές αγιογραφίες, που αναφερόμενες
σε έναν γνωστό άγιο, δεν θεωρείτο απαραίτητο να
αναγράφεται το όνομά του. Έτσι έχουμε: Κυρίῳ Θεῷ
ἐπιπίο (εφιππίῳ;), Ἤρωϊ Οὐτασπίῳ, Ἤρωϊ Βετεσπίω,
Ἤρωϊ Βορκκηιθίᾳ, Θεῷ μεγάλῳ Πυρμηρύλα.
Ο Θραξ ήρως είναι ένας θεός σωτήριος και θεραπευτής. Στους γεωργικούς πληθυσμούς της αρχαίας
Θράκης εθεωρείτο όχι μόνο γιατρός αλλά και κτηνίατρος.
Του απευθύνουν γενικά ευχές όχι μόνο για τους ίδιους
και τις οικογένειές τους, αλλά και για τα ζώα τους.Ο
ιππεύς αυτός όμως δεν είναι μία θεότης μοναδική,
πάντοτε η ίδια. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι προφανές
ότι ο γλύπτης θέλησε να παραστήσει, με τη μορφή
ενός ιππέως, κάποιον θνητό, που είχε ηρωποιηθεί. Ο
Κύριος Ήρως απεκαλείτο τότε ως θεός ή συνήθως συσχέτιζαν αυτόν με κάποιον μεγάλο θεό, τον Απόλλωνα
ή την Ήρα, όπως προαναφέραμε. Η ηρωποίηση των
νεκρών και η λατρεία των θεοποιηθέντων προγόνων
ήταν μία από τις πλέον πρωτότυπες μορφές της θρησκείας της Θράκης. Έχει συμβεί επίσης να λησμονηθεί
η θνητή καταγωγή του ήρωα και η μορφή του να αποδοθεί σε πρόσωπο θρυλικό. Έτσι όμως είναι δύσκολο
να γνωρίζει κανείς αν επρόκειτο για ηρωποιηθέντα
νεκρό ή για μία θεότητα που εντάχθηκε στο θρακικό
πάνθεο μαζί με τους μεγάλους θεούς.
Το όνομα του Ιππέως είναι Ήρως ή Heros σε λατινικούς χαρακτήρες με διάφορα προτασσόμενα επίθετα,
όπως άγριος, αρχηγέτης, επήκοος, θαυματουργός,
θεός, ισχυρός, καταχθόνιος, κύριος (συχνότατα),
πάτριος, πατρώος, προπύλαιος, σώζων, σωτήρ,
sanctus (άγιος), dominus (κύριος), deus (θεός), augustus (σεβαστός).
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Σε άλλα πάλι ανάγλυφα αφιερωμένα στον Απόλλωνα
παριστάνεται αντί του θεού Απόλλωνα ο Ήρως της
Θράκης ώστε ο τοπικός αυτός θεός να αφομοιώνεται
περισσότερο και συχνότερα με τον Απόλλωνα. Πολλές
φορές δε ο Απόλλων-Ήρως και η Άρτεμις-Βενδίς αποτελούν ένα ζεύγος θεοτήτων του κυνηγιού με ιδιότητες
συγκεχυμένες στην λαϊκή φαντασία. Ο Ήρως Θραξ
ταυτίζεται επίσης με τον Ερμή, ως θεός καταχθόνιος
ψυχοπομπός, που οδηγεί τις ψυχές στον Άδη, και
άλλοτε με τον Άρη των Θρακών, που ως πολεμικός
λαός ήταν φυσικό να τον επιλέξουν ως θεότητα που
εκπροσωπεί το δίκαιο του ισχυροτέρου.
Ο ήρως της Θράκης ελατρεύετο στην ευρύτερη
έκταση της Θράκης αλλά και εκτός Θράκης. Σε μία επιγραφή της Ολύνθου μνημονεύεται ένας “αρχισυνάγωγος
θεού Ήρωος”, αρχηγός δηλαδή σωματείου (αδελφότητος) που ήταν υπό
την προστασία αυτού του ήρωος του
χωρίς όνομα. Λατρευόταν επίσης στη
Λήμνο και στη Θάσο. Είναι εξακριβωμένο ότι, από τη Θράκη μέχρι τα
βάθη της Ανατολής, κοινή ήταν η
λατρεία του Ήρωος της Θράκης, όπως
κοινός ήταν και ο οργιαστικός χαρακτήρας στις θρησκείες της Θράκης
και της Μικράς Ασίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε επι- 2
τύμβια πλάκα στα Άβδηρα, ο Ήρως
της Θράκης φέρει αντί χιτώνα στενές περισκελίδες
(αναξυρίδες), ενδυματολογικό στοιχείο των θρακών.
Ομοίως σε ανάγλυφο του 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνα, που
βρέθηκε στη βόρεια Θράκη και ευρίσκεται στο Μουσείο
της Σόφιας, ο Ήρως παριστάνεται με αυτό το θρακικό
ενδυματολογικό στοιχείο. Τούτο σημαίνει ότι ο Ελληνισμός άφησε άθικτα κάποια εθιμικά θρακικά στοιχεία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ήρως της Θράκης εξακολούθησε να λατρεύεται και κατά τους χριστιανικούς
χρόνους ταυτιζόμενος στη λαϊκή συνείδηση με τον Άγιο
Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Φαίνεται ότι είναι η
επόμενη φάση του συγκρητισμού της Ελληνοθρακικής
θρησκείας με τον Χριστιανισμό. Η ομοιότητά του με τους
δύο αυτούς αγίους, όπως τους
απεικονίζει έφιππους και μαχόμενους η βυζαντινή αγιογραφία, είναι καταφανέστατη.
Σε αρμενική εκκλησία της Φιλιππούπολης σώζεται ένα τέτοιο ανάγλυφο, στο οποίο οι
3
πιστοί ανάβουν κεριά, όπως
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στις εικόνες των αγίων. Σε πολλές δε χριστιανικές εκκλησίες τα ανάγλυφα αυτά εκχριστιανίσθηκαν με την
προσθήκη σταυρού, που αντικατέστησε την ειδωλολατρική αφιέρωση και διατηρούνται με θρησκευτική
ευλάβεια λατρευόμενα με το όνομα των αγίων, στους
οποίους είναι αφιερωμένα. Στην Περίσταση της Ανατολικής Θράκης κτίσθηκε και ναός του Αγίου Γεωργίου
επάνω σε αρχαία ερείπια, όπου είχε ευρεθεί ανάγλυφο
του εθνικού ήρωα της Θράκης.
Η ιερότητα του χώρου συνεχίσθηκε και στα βυζαντινά χρόνια, καθώς ο ήρωας ιππέας παραχώρησε
τη θέση του στον Άγιο Γεώργιο... [4]
Ενδιαφέρουσα για μας είναι η περίπτωση του ανάγλυφου του Ήρωα Ιππέα, που βρέθηκε το 2006 κατά
τη διάρκεια εργασιών επίστρωσης του δαπέδου βόρεια του ναού του Αγ. Γεωργίου στο Σουφλί και φυλάσσεται σε προθήκη του
πρόναου του ναού. Με διαστάσεις 33 εκ. μήκος, 29
εκ. ύψος και 5 εκ πάχος,
χρονολογείται από τον 3ο
μ.Χ. αιώνα και παριστάνει
έφιππη μορφή με κοντό
χιτώνα και χλαμύδα, που
καλπάζοντας προς τα δεξιά
κρατά με το υψωμένο του δεξί χέρι δόρυ επιτιθέμενος
εναντίον κάπρου (βλ. εικόνα 2).
Η ανεύρεσή του στον χώρο χριστιανικής εκκλησίας
και μάλιστα αφιερωμένης στον Αγιο Γεώργιο επιβεβαιώνει την ταύτιση του Ήρωα Ιππέα με τον έφιππο
άγιο της χριστιανοσύνης στη λατρευτική συνείδηση
των πρώτων χριστιανών της θράκης.
Το ανάγλυφο αυτό είναι το δεύτερο του Ήρωα Ιππέα,
που βρέθηκε στον χώρο του Σουφλίου. Το πρώτο,
άγνωστο σε ποιο σημείο εντοπίσθηκε, ευρίσκεται στην αρχαιολογική συλλογή του
Δήμου Αλεξανδρούπολης (βλ. εικόνα 3).
Βιβλιογραφία
1) Κωνσταντίνου Κουρτίδου, Ιστορία της Θράκης
Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι το 46 μ.Χ.
Εκδόσεις ΔΙΟΝ
2) Αχιλλέως Σαμοθράκη, Ιστορικόν και Γεωγραφικόν
Λεξικόν της Θράκης. Εταιρεία Θρακικών Μελετών.
Έκδοσις Β`, Αθήναι 1963.
3) Στέλλα Κλαδαρά, Ήρως - Θράκας Ιππέας, ο Θεός
της αρχαίας Θράκης. Περιοδικό «Τα Νίτκα», τ.18
2013.
4) Σταύρος Κιοτσέκογλου, μέλος ΕΤΕΠ του τμήματος
Ιστορίας Εθνολογίας του Δ.Π. Θράκης, To ανάγλυφο
του Ήρωα Ιππέα ή Θράκα καβαλάρη (εικ. 2 και 3).
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1950 - 1964

26/9/1955 Ποζάροντας στην παραλία του Φάρου μια «μικρή»
αγοροπαρέα. Διακρίνονται οι: Πασχ. Χριστοδούλου, Γεράκης
(καθηγητής), Αλ. Κεβρεκίδης, Κώστας Κατσίκης (έφεδρος),
Χρ. Τέκος (καθηγητής). (Aρχείο Αλ. Κεβρεκίδη)

1964. Δύο Αλεξανδρουπολίτισσες (νιόπαντρες): Δόμνα Μαρτίνη, Ρίτσα
Ραφτοπούλου και οι... τυχεροί γαμπροί: Ιωάννης Χαριτόπουλος,
Χρήστος Τέκος (Θεσσαλονικείς) και τρεις φίλοι: Αλέκος Κεβρεκίδης,
Γιώργος Μποτονάκης, Κύρος Τερζίδης. (Aρχείο Αλ. Κεβρεκίδη)

1950. Κάπου εκεί έληξε η δόξα του καπέλου με την κουκουβάγια!
Αλέκος και Θεόδωρος Κεβρεκίδης και στη μέση ο “υψηλότατος’’
Νίκος Καϊδίδης, ο τέταρτος (;) (Aρχείο Αλ. Κεβρεκίδη)

1955. Πάντα έχει ενδιαφέρον η καρδιά της πόλης.
Ο Α. Κεβρεκίδης. και ο Μ. Αθανασιάδης με φόντο το Γυμνάσιο
και τη Μητρόπολη. (Aρχείο Αλ. Κεβρεκίδη)

1955. Βόλτα στη Λεωφόρο Αλεξανδρούπολης, ημέρα Κυριακή.
Ρίτσα Σταματοπούλου, Μαρούλα Ιωαννίδου, Πόλυ Βασιλειάδου,
Μίκα Σταματοπούλου (Aρχείο Ρίτσας Σταματοπούλου)

1951. Το τελευταίο τότε σπίτι της πόλης, στη δυτική πλευρά
της Αλεξανδρούπολης, το σπίτι του Ανδρεάδη.
Μαντώ Αποστόλου, Δανάη Μανατού, Μίκα Σταματοπούλου,
Μαρί Μανατού, Ρίτσα Σταματοπούλου
(Aρχείο Ρίτσας Σταματοπούλου)
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ

“Ελευθέρια 2014’’ στην Αλεξανδρούπολη
Με τη συμμετοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Μ

ε λαμπρότητα γιορτάσθηκε και φέτος η 94η
επέτειος της απελευθερώσεως της Αλεξανδρουπόλεως και της ευρύτερης περιοχής και της ενσωματώσεως στον εθνικό κορμό της πατρίδος μας.
Ο πανηγυρικός εορτασμός ξεκίνησε το απόγευμα
της Τρίτης 13 Μαΐου 2014 με τον Μέγα Πανηγυρικό
Εσπερινό, ενώ λίγο ενωρίτερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος και οι φιλοξενούμενοι Αρχιερείς,
πλήθος κόσμου, τμήματα στρατού και ο κλήρος της
Μητροπόλεως είχαν υποδεχθεί επισήμως, στο προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου,
τον Μακαριότατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας
κ. Θεόδωρο τον Β’. Ο κ. Θεόδωρος χοροστάτησε
στον Πατριαρχικό Εσπερινό των «Ελευθερίων», συμπαρισταμένων των Μητροπολιτών Καρθαγένης κ.
Αλεξίου, Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνού, Ξάνθης κ.
Παντελεήμονος και Αλεξανδρούπολης κ. Ανθίμου.
Ως ενθύμιο της επισκέψεώς του στην Αλεξανδρούπολη ο Μητροπολίτης μας δώρισε στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας ένα κεντημένο Κριτάτο (το
δεύτερο επιτραχήλιο που φέρει ως προνόμιο μόνο ο

Πατριάρχης Αλεξανδρείας) με τις μορφές των Αγίων
Πέντε Νεομαρτύρων της Σαμοθράκης, του Αγίου
Θεοδώρου (του οποίου το όνομα φέρει ο Μακαριότατος), του Αγίου Ευαγγελιστού Μάρκου (προστάτου
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας), του Αγίου Νικολάου
(πολιούχου της Αλεξανδρούπολης) και του Αγίου Ανθίμου (του οποίου το όνομα φέρει ο Μητροπολίτης
μας), καθώς και τους δύο φάρους της Αλεξάνδρειας
και της Αλεξανδρουπόλεως. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος Πατριάρχης τίμησε με το παράσημο του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας τον συμπολίτη μας καθηγητή - μαθηματικό κ. Γεώργιο Λεργιό για την πολυετή προσφορά του στην Ιεραποστολή ως δάσκαλος
και καθηγητής στα σχολεία του Κογκό, ευχαριστώντας
τον από τα βάθη της καρδιάς του για την στήριξή
του αυτή στο διδακτικό έργο των ιεραποστολικών
κλιμακίων της κεντρικής Αφρικής. Ακολούθησε η καθιερωμένη περιφορά της εικόνος της Παναγίας της
Ελευθερώτριας στους δρόμους της Αλεξανδρουπόλεως
προεξάρχοντος του Μακαριότατου και δέηση εμπρός
από το Δημαρχείο της πόλεως.
Ανήμερα της εορτής των Ελευθερίων, την Τετάρτη
14 Μαΐου 2014, τελέσθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Νικολάου ο Πανηγυρικός Όρθρος και η
Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του
Μακαριότατου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας
κ. Θεοδώρου του Β’. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας
ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Άκης Γεροντόπουλος
προσφώνησε εκ μέρους όλων των Αλεξανδρουπολιτών
τον Μακαριότατο Πάπα και Πατριάρχη και αναφέρθηκε στο πολυσχιδές έργο του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αφρική Ακολούθησε η
επίσημη Δοξολογία με την ανάγνωση του Πρακτικού
των Ελευθερίων στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ.
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, η κα-
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τάθεση στεφάνων στο μνημείο των εξ Αίνου αγωνιστών του 1821 Αντωνίου και Δόμνας Βισβίζη και στο
μνημείο των Προσκόπων. Τέλος μεγαλοπρεπής παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων, μαθητών, προσκόπων
και του στρατού έκλεισε τον πρωινό εορτασμό.
Κορυφαία εκδήλωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
η συμβολική αναπαράσταση της έλευσης της εικόνας της Παναγιάς Τρυφώτισσας από την Αίνο από
θαλάσσης, η οποία συνοδεύθηκε με πλήθος μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων που μετέτρεψαν το παλιό
λιμάνι της πόλης σε κέντρο των εορτασμών και σε
πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες
της Αλεξανδρούπολης!
Όλες σχεδόν οι εκδηλώσεις που περιελάμβανε το
εορταστικό πρόγραμμα και διεξήχθησαν από 10
μέχρι 30 Μαΐου, στηρίχθηκαν σε τοπικούς συλλόγους
και σχολεία αλλά κυρίως στον εθελοντισμό.

Εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Πόλεως
στην Παναγία Κοσμοσώτειρα
Στον ιστορικό Ναό της Παναγιάς Κοσμοσώτειρας
Φερών πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2014 με
επιμέλεια της 31ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού, υπό την αιγίδα της 12ης Μεραρχίας, μία ξεχωριστή εκδήλωση, για την επέτειο της Αλώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος,
που παρέστη στην επιμνημόσυνο δέηση, στο σύντομο

χαιρετισμό του εξέφρασε τη χαρά και ικανοποίησή
του προς την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της
περιοχής μας, που επέλεξε τον συγκεκριμένο ιστορικό
Ιερό Ναό για αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης.
«Ένας Ναός που δεν είναι απλά συνδεδεμένος με
την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά με την αρχή της
παρακμής της. Μία παρακμή, που διήρκησε αρκετά
χρόνια και –ως γνωστόν– οδήγησε στην αποφράδα
ημέρα της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως» υπογράμμισε ο Μητροπολίτης μας.
Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως έγινε η εξιστόρηση για το χρονικό της Αλώσεως. Ακολούθησαν
αφηγήσεις και μαρτυρίες, πλαισιωμένες από βυζαντινούς ύμνους και άσματα που ερμήνευσαν τα
μέλη της χορωδίας των Φερών. Εντός αυτής της
ατμόσφαιρας, ο κόσμος που κατέκλυσε τον Ιερό
Ναό μεταφέρθηκε νοερά στο κλίμα της ημέρας που
σημάδεψε και καθόρισε την πορεία του Ελληνισμού
μέχρι σήμερα.
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6 Απριλίου 2014
Εκατό χρόνια από την Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού!
Στις 6 Απριλίου 2014 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια
από την γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού της
Ανατολικής Θράκης! Την επέτειο αυτή τίμησε ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Φερών με μία
εκδήλωση μνήμης, στον Ιερό Ναό της Παναγίας της
Κοσμοσώτειρας στις Φέρες, κέντρο των απανταχού
Θρακών
Το απόγευμα της Κυριακής 6 Απριλίου 2014 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος, τέλεσε
την επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των πεσόντων Θρακών. Ο Μητροπολίτης
αναφέρθηκε στην ανάγκη να διατηρούμε τη μνήμη
μας και να τιμούμε τους προγόνους μας που υπέστησαν διωγμούς και έδωσαν τη ζωή τους, σε μια
ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του ελληνισμού
και της Θράκης μας. “Οι πρόγονοί μας έχουν υποστεί
πολλά, για να ζουν και να αναπνέουν ελεύθερα οι
επόμενες γενιές και δυστυχώς, ελάχιστα είναι γνωστά
για την προσφορά του Θρακικού μας Ελληνισμού
στην Ελευθερία της πατρίδας” σημείωσε χαρακτηρι-

στικά ο κ. Άνθιμος, στη σύντομη τοποθέτησή του.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών κ. Θεοφάνης Μαλκίδης με
θέμα: “Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού: 100
χρόνια μετά”.

“Ελευθέρια 2014’’ στην Αθήνα
Γράφει η Υβόννη Δαΐδου
Tην Κυριακή 1 Ιουνίου τιμήθηκαν και φέτος, όπως
κάθε χρόνο, τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Θράκης από τους
Θρακικής καταγωγής κατοίκους της Αττικής με οργανωτή πάντα την Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου
Ελλάδος (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.) που εκπροσωπεί όλους τους
Θρακιώτικους Συλλόγους που εδρεύουν στην Αττική.
Αρχικά τελέσθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου, στην πλατεία Καρύτση. Παρούσες όλες οι
αντιπροσωπείες των Συλλόγων με τα λάβαρά τους
(σημαίες) και αγήματα με τοπικές φορεσιές καθώς
και πλήθος συμπατριωτών μας. Παρών και ο Εβρίτης
Υπουργός μας κ. Άκης Γεροντόπουλος, συνοδευόμενος

μάλιστα από τον μικρό του γιο.
Ήταν η 94η επέτειος από την απελευθέρωση της
Θράκης μας από τους βόρειους και ανατολικούς γείτονές της που ακόμη και σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα
μετά, έχουν τις ίδιες βλέψεις. Αυτά και άλλα ιστορικά
στοιχεία αλλά και επισημάνσεις παρέθεσε στη σύντομη
αλλά εξαιρετικά μεστή και εύστοχη πανηγυρική
ομιλία του ο Εβρίτης Αντιστράτηγος ε.α. και επίτιμος
Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Ταμουρίδης.
Στη συνέχεια όλοι μαζί μετέβησαν με πορεία στο
Σύνταγμα, όπου ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μετά την
κατάθεση στεφάνου, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο
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Υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Έβρου κ.
Γεροντόπουλος δήλωσε: «Η Θράκη μας, 94 χρόνια
μετά την απελευθέρωσή της, αποτελεί γεωστρατηγικά
το σημαντικότερο κομμάτι της Ελλάδος. Μπορεί να

αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη της χώρας μας
αλλά και όλης της περιοχής».
Είθε τα λόγια να γίνουν και πράξη!
Και του χρόνου!

Η χορευτική ομάδα της ΠΑ.Ο.Ν.Ε.
Γράφει η Στρατούλα Κουκουρίκου
Για μια ακόμη χρονιά η χορευτική ομάδα της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος, με χοροδιδάσκαλο τον
Γιώργο Παντζιαρίδη, εντυπωσίασε το κοινό της. Μετά την
εκδήλωση «Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ», τον Δεκέμβριο του 2012, ήρθε
«Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΙΙ» στις 10 και 11 Μαΐου 2014 και το αποτέλεσμα ανέβασε τον δείκτη του θεάματος ακόμη περισσότερο.
Η εκδήλωση αυτή περιελάμβανε χορούς και δρώμενα
που αναβίωσαν έθιμα από διάφορα χωριά της Βόρειας,
Δυτικής και Ανατολικής Θράκης.
Εκτός από την ομάδα της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. συμμετείχαν σ’ αυτήν τη συγκινητική εκδήλωση χορευτές και πρόσωπα από
τα συγκεκριμένα χωριά, ώστε η παρουσίαση να έχει μεγάλη
εγκυρότητα.
Επισημαίνουμε ότι η δουλειά που γίνεται στα χορευτικά
τμήματα της Ομοσπονδίας είναι εκπληκτική γιατί ο Γιώργος
Παντζιαρίδης, πέρα από τους Θρακιώτικους χορούς, ασχολείται πολύ και με τη λαογραφία. Τα τραγούδια και η αναβίωση εθίμων είναι ο πρωταρχικός σκοπός και στόχος της
προσπάθειας αυτής. Είναι ευκαιρία, αν είσαι ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ,
να βρεις το σπίτι σου και ιδιαίτερα σε μια μεγάλη πόλη
όπως η Αθήνα.

Το εξώφυλλο του προγράμματος της εκδήλωσης
«Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ ΙΙ»

Mέλη της χορευτικής ομάδας
της ΠΑΟΝΕ

41

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΗΛΗ

ΝΕΩΝ

Το «Ληθόστρωτο» της Βάγιας Κάλφα

Ποιήματα, εκδόσεις “Εκάτη’’ - Εξώφυλλο: Ξενοδοχείο στις γραμμμές του τρένου (λάδι σε καμβά του Έντουαρντ Χόπερ)

Eπιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη
H Bάγια Κάλφα γεννήθηκε το 1984
στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε Νέα
Ελληνική Φιλολογία στην Κομοτηνή και
στο Μπέρμιγχαμ.
Το 2012 εξέδωσε την ποιητική συλλογή
Απλά Πράγματα (εκδ. Γαβριηλίδη), για
την οποία της απονεμήθηκε το «Βραβείο
Γιάννη Βαρβέρη για Πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή» από την Εταιρία Συγγραφέων
καθώς και το «Βραβείο Γιώργου Αθάνα»
της Ακαδημίας Αθηνών. Η συλλογή ήταν
υποψήφια για βράβευση στα λογογεχνικά
βραβεία του Αναγνώστη και στο 33ο Συμπόσιο Πατρών.
Προκλητικός ο τίτλος της συλλογής,
ένα παιχνίδι ανάμεσα σε μια δόκιμη λέξη
με εύκολη ετυμολογία από... τον λίθο
και το ρήμα «στρώνω» (στρώννυμι) που
όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της. Γιατί η
νεαρή ποιήτρια αντικατέστησε το πρώτο
συνθετικό με τη λήθη και έφτιαξε αυτόν
τον νεολογισμό;
Οι σημερινοί νέοι αποδεικνύεται ότι
έχουν ζήσει περισσότερο απ’ όσο δικαιολογεί το νούμερο της ηλικίας τους που
αναγράφεται στην ταυτότητά τους.
Καλό ή κακό για τον ίδιο, δεν μπορώ
να απαντήσω. Για τους άλλους που απολαμβάνουν το αποτέλεσμα είναι καλό.
Μένουν έκπληκτοι, όταν αντιμετωπίζουν
την εικόνα ενός νέου να εκφράζει αγωνίες,
απόγνωση, βιώματα ενός ανθρώπου που
έχει ζήσει πολύ.

“απογυμνώνει’’, αναδεικνύοντας το ιστορικό της βάρος, και πάλι ως αποτέλεσμα
μεγάλης εμπειρίας.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Οι μπανανιές
Σου δείχνουν τα φύλλα τους
–ευδιάκριτοι μίσχοι–
Ο ήλιος
Ψήνει τις πόρτες
Πιτσιλιά τους φοίνικες
Χαϊδεύει τις ελιές
Κι ακολουθούν τα τζιτζίκια
Φέρνοντας
Καταρράκτες χαράς
Κι εσύ ο
Εθισμένος
Του πολιτισμού
Άρρωστος από
Φιλοδοξία κι ειδήσεις
Στο πρώτο ζέσταμα
Μηχανής
Δέχεσαι τα συμπτώματα

Ζητάνε
Βοήθεια
Κάτω από τις
Μεγάλες ταμπέλες
Και βγαίνουν γιγάντιοι
Λίγο
Μετά μακραίνουν
Μικραίνουν
Χάνονται
Μέσα στην
Ανθρώπινη θάλασσα
Κι έρχεται ένα ακόμη
Ανθρώπινο κύμα
κρόκοσμο, τους κοντινούς της ανθρώπους
και τις αγωνίεςς τους και τέλος τη ζωή
στην επαρχία.
Δεν θα τολμήσουμε να εξηγήσουμε
τον νεολογισμό του τίτλου της συλλογής.
Κάθε αναγνώστης, αφού γευθεί την επαφή
με την ποίηση της Βάγιας, ας δώσει τη
δική του ερμηνεία. Και κλείνουμε με το
τελευταίο ποίημα της συλλογής ...

Γύριζε απ’ τα χαρτιά του
Και καθόταν ανάμεσά τους
Συχνά, κατέφασκε
Κι είχε κόψει το κουσούρι να ρωτά
Δεν μπορούσαν να ξέρουν
Πως αυτός
Ο αθώος
Που τον κάνεις ό,τι θέλεις

Εν προκειμένω η νεαρή ποιήτρια, αναρωτιέται ο αναγνώστης, πώς απέκτησε
αυτή την ικανότητα να φορτίζει τη λέξη
της με τόσο βάρος, πράγμα που προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία ζωής! Ή πώς
καταφέρνει να κάνει τόση “αφαίρεση’’
από τα στολίδια της λέξης και να την

ANΘΡΩΠΟΙ

Τους τσαλαπατά

ΕΝΑΣ ΔΕΙΛΟΣ

Τους είχε προ ολίγου σκοτώσει

μια αίσθηση συμβιβασμού, άλλοτε μια
αίσθηση κάθαρσης, άλλοτε άλλο... ως
καταληκτική στάση στα “διάφορα’’ της
ζωής.
Συχνά στέκεται ειρωνικά χωρίς να φοβάται αυτά που συμβαίνουν, άλλοτε τα
απομυθοποιεί και άλλοτε δείχνει να περιμένει. Και φυσικά πολλά από τα ποιήματά της κρύβουν τη βαθιά της αγωνία
για τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τον σημερινό άνθρωπο - νέο,
χωρίς να παραβλέπει και τον δικό της μι-

ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΔΙΑ

Η νέα συλλογή της Βάγιας Κάλφα περιλαμβάνει 65 ποιήματα σε απόλυτα
ελεύθερο στίχο, σύντομα, με “υποψία’’
στροφών αλλά με ένα χαρακτηριστικό.
Εξαιρετικά φορτισμένος ο τελευταίος ή οι
δύο τελευταίοι στίχοι, που σου αφήνουν
κάποιο συναίσθημα. Άλλοτε μια πικρίλα
στο στόμα, άλλοτε μια ελπίδα, άλλοτε

Ανέκαθεν δε σου άρεσαν
Οι λίμνες κι οι δρόμοι
Τραβούσαν πολύ
Κι άφηναν ίχνη
Αυταρχικοί
Θορυβώδεις και δειλοί
Δημαγωγοί και πλάνοι
Σε καθυστερούσαν
Σε δυσφορούσαν
Σε παίδεψαν πολύ
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στήλη βιβλ ίων

Ορεινή Θράκη. Φύση - Ιστορία - Πολιτισμός
Δ’ Σώμα Στρατού, Δεκέμβριος 2003, σελίδες 320
Η Θράκη των βουνών. Οι άγνωστες πτυχές, οι ανεξερεύνητες παρυφές, οι σημαίνοντες ορεινοί όγκοι. Η άγρια
ομορφιά και η εκθαμβωτική μορφολογική αντίθεση της
απάτητης και για πολλούς απρόσιτης Θρακικής γης. Το
θορυβώδες κύλισμα των υδάτινων όγκων των ποταμών
και οι καταπράσινες πλαγιές των σκορπισμένων λόφων.
Τα πυκνά και δύσβατα δάση με τα τεράστια αιωνόβια
δέντρα. Τα πολυδαίδαλα και προκαλούντα δέος απότομα
λαγκάδια. Όλα αυτά τα μαγευτικά δημιουργήματα της
φύσης παρουσιάζονται και περιγράφονται λεπτομερώς και
αριστουργηματικά στην εξαίρετη έκδοση “Ορεινή Θράκη’’
του Δ’ Σώματος Στρατού, τον Δεκέμβριο 2003.

Ο τότε Διοικητής του ανωτέρω Σώματος, Αντιστράτηγος
Αθανάσιος Γαλάνης, σε έναν μεστό και περιεκτικό πρόλογο,
δικαιολογεί την εκπόνηση του έργου.
«Με την παρούσα έκδοση το Δ’ Σώμα Στρατού συνεχίζει
μια πολύπλευρη εκδοτική δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε
τα τελευταία χρόνια και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων
που αφορούν τη Θράκη. Η «Ορεινή Θράκη» φιλοδοξεί να
συμπληρώσει τις προηγούμενες εκδόσεις, προσφέροντας
παράλληλα μια θεωρητική ματιά μέσα από το πρίσμα της
σύγχρονης εποχής. Στόχος της έκδοσης είναι η γνωριμία του
αναγνώστη με τον ορεινό όγκο της Θράκης μέσα από ένα βιβλίο-ταξίδι, η πληρότητα του οποίου θα αποτελέσει πολύτιμο
ερευνητικό εργαλείο παρέχοντας συνάμα πλούσιο υλικό για

Επιμέλεια:

Κράτης Ποιμενίδης
Αλεξάνδρα Μποτονάκη

ευχάριστη και δημιουργική ανάγνωση.
Είναι, ίσως, παράδοξο κι όμως ο Στρατός -έννοια που
από πολλούς συνδέεται μόνο με τον πόλεμο- διατηρεί μια
ζωντανή και ουσιαστική σχέση με την κοινωνία. Άλλωστε
είναι γνωστή η ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική προσφορά
του Δ’ Σώματος Στρατού προς το λαό της Θράκης. Η παρούσα
έκδοση αποτελεί ένα ακόμη σκαλοπάτι προς την κατεύθυνση
αυτή. Μέσα από την καταγραφή, τη θεώρηση και την
ερμηνεία της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας βοηθούμε
στην ανάδειξη του σεβασμού της διαφορετικότητας και την
κατάργηση των όποιων διαχωριστικών γραμμών μεταξύ
“ημών και των άλλων’’. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και για τους
“άλλους’’ διαφορετικοί είμαστε κι εμείς.
Ξεφυλλίστε το βιβλίο, περιηγηθείτε μέσα από τις σελίδες
του, βρεθείτε νοερά στα μέρη που περιγράφει και γνωρίστε
ένα ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης Ελλάδας. Με την ελπίδα
ότι θα σας παρακινήσει να το επισκεφθείτε από κοντά. Εϊθε
το ταξίδι σας να είναι ευχάριστο, χρήσιμο και δημιουργικό.
Εμείς από την πλευρά μας είμαστε σίγουροι γι’ αυτό».
Στην πρώτη ενότητα, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου
περιλαμβάνει την οροσειρά της Ροδόπης, “ένα από τα
πλέον παραγωγικά οικοσυστήματα της Βαλκανικής χερσονήσου
που απλώνεται τόσο στον Ελλαδικό, όσο και στο Βουλγαρικό
χώρο».
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη γεωλογική μορφή
της ορεινής Θράκης και τονίζει ότι το γεωλογικό υπόβαθρο
της οροσειράς της Ροδόπης είναι κατ’ εξοχήν πλούσιο σε
σχιστόλιθους, πορόλιθους, μάρμαρα και μεγάλα σώματα
από πυριγενή και μικρότερης έκτασης ηφαιστειακά και ιζηματικά πετρώματα.
Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με το υδρογραφικό δίκτυο
και με τους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο και τελειώνει με αναφορά στο ορεινό κλίμα της Θράκης, στη
χλωρίδα, την πανίδα και την οικολογία.
Η δεύτερη ενότητα του έργου περιλαμβάνει τους παραδοσιακούς οικισμούς της Θράκης με την αρχιτεκτονική των
κατοικιών, τις χριστιανικές εκκλησίες και τα μοναστήρια..
Περιγράφει επίσης εκτενώς τα μουσουλμανικά τεμένη,
τους τεκέδες, τα πέτρινα γεφύρια και τους νερόμυλους.
Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην ιστορία της Θράκης.
Περικλείει τη μυθολογία, την προϊστορία, τους αρχαίους
χρόνους, τα αρχαία μεγαλιθικά μνημεία, τη Βυζαντινή και
Οθωμανική περίοδο, τη διαμόρφωση του Μπεκτασιμού
και τη Θρακική πορεία κατά τους νεότερους χρόνους.
Η τέταρτη ενότητα αναλύει την κοινωνική και παραδοσιακή
θρακική ζωή με την κοινοτική οργάνωση, τις οικογενειακές
και συγγενικές σχέσεις. Παρουσιάζει τις γιορτές της ορεινής
Θράκης και τις εθιμοτυπικές πανηγύρεις, τη μουσική παράδοση και τα παραμύθια που ξεπήδησαν μέσα στους
χώρους της, τις παραδοσιακές ενδυμασίες και τις πατροπαράδοτες θρακικές συνταγές.
Η πέμπτη ενότητα καταγίνεται με τη σύγχρονη οικονομία
στην ορεινή Θράκη. Η συνέχεια αφορά στη Μουσουλμανική
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μειονότητα και κυρίως στην πίστη, στη θρησκεία, στην παράδοση και στην εκπαίδευση αυτής της κατηγορίας των
κατοίκων και επιχειρεί μοναδική ανάλυση της πομακικής
γλώσσας.
Η έκτη ενότητα πραγματοποιεί μία εκπληκτική περιήγηση
στα σημαντικότερα και ζωτικότερα κέντρα και χωριά της
περιγραφόμενης έκτασης.
Στις ακόλουθες σελίδες εξέχουσα θέση κατέχει η
προβολή του Παπικίου όρους που δεσπόζει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο βορειοανατολικό μέρος του νομού
Ροδόπης. Σε άκρως αντίθετο σημείο, στις πλαγιές της Ροδόπης, βρίσκεται το χωριό Νυμφαία. Λίγα χιλιόμετρα πιο
ψηλά είναι διάσπαρτα τα ερείπια του βυζαντινού κάστρου
της Νυμφαίας.
Άλλοι οικισμοί της περιοχής είναι τα Πάτερμα, κτισμένα
δίπλα στον ποταμό Πάτερμο. Πιο ανατολικά, στο βορειότερο
μέρος του νομού Έβρου, βρίσκεται η περιοχή της Ρούσσας,
κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ένα κομμάτι μεγάλης
ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής αναζήτησης. Στην
είσοδο υπάρχει ένα μεγάλο μουσουλμανικό νεκροταφείο
με πλήθος χαρακτηριστικών Μπεκτασίδικων τάφων.
Με την περιγραφή των τεκέδων της Ρούσσας σημειώνεται
ο επίλογος της παρούσας έκδοσης που αποτελεί ένα πολύτιμο τμήμα της μεγάλης κοινωνικής προσφοράς του Δ’
Σώματος Στρατού στον λαό της Θράκης.
K.Π.

προς τους αναγνώστες μας, που δε θα την αντιμετωπίσουν
ως ειδικοί, αλλά μέσω αυτής θα γνωρίσουν ένα σημαντικό
μνημείο της περιοχής τους, «στίγμα» της τελευταίας αναλαμπής της μεσοβυζαντινής αυτοκρατορίας.
Η παρούσα έκδοση έγινε κατά τον εορτασμό των 900
χρόνων από τη γέννηση του Ισαακίου Κομνηνού, κτήτορος
της Μονής της Παναγίας Κοσμοσώτειρας, που διοργάνωσε
ο Δήμος (τότε) Φερών σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο της Θράκης.

Γεώργιος Κ. Παπάζογλου

Tυπικόν Ισαακίου Αλεξίου Κομνηνού
της Μονής Θεοτόκου της Κοσμοσώτειρας
(1151/52)
Έκδοση Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Θρακική Βιβλιοθήκη
Κομοτηνή 1994
Τυπικὸν ἐμοῦ τοῦ [σεβαστοκράτορος] Ἰσαακίου καὶ υἱοῦ
τοῦ μεγάλου βασιλέως κυροῦ Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ ἐπὶ τῷ
καινισθέντι παρ᾽ἡμῶν νεοσυστάτῳ μοναστηρίῳ κατὰ τὴν
πεντεκαιδεκάτην ἰνδικτιῶνα τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ἑξακοσιοστοῦ
ἑξηκοστοῦ ἔτους, ἐν ᾧ καὶ καθίδρυται τὸ τῆς κοσμοσωτείρας
μου καὶ Θεομήτορος καὶ ἐν πολλοῖς εὐεργέτιδος διὰ μουσείου
εἰκόνισμα· ὁ δὲ τόπος οὗτος, ἐν ᾧ τὸ τοιοῦτον θεῖον
καθίδρυται φροντιστήριον, ἔρημος ἀνθρώπων καὶ οἰκημάτων
ὑπῆρχε παντάπασιν, ὄφεων μόνον καὶ σκορπίων κατά[γε]μος
καὶ πάντῃ ἀνώμαλος, κλάδοις ἀμφιλαφέσι περιστεφόμενος.
Τὸ γοῦν παρὸν ἡμῶν τυπικὸν τὴν ἡμῶν βούλησιν καὶ οἰκονομίαν σὺν Θεῷ ἐπὶ τῷ τοιούτῳ φροντιστηρίῳ διαλαμβάνει
καὶ διατάττεται, ἃς δήπερ καὶ ἐν τῇ τελευταίᾳ καὶ μυστικῇ
διαθήκῃ μου, εἰ καὶ μὴ πάσας ἴσως, νῦν ἐν αυτῷ ἐξεθέμεθα,
ἀναλλοίωτα διαμένειν καὶ ἀπαρασάλευτα τὰ ἐν τούτῳ βουλόμενοι εἰς αἰῶνα τόνδε τὸν σύμπαντα...
Η έκδοση δεν είναι πρόσφατη. Η ένωση των δύο
Δήμων είναι πρόσφατη. Καλοδεχούμενη λοιπόν και στο
περιοδικό των Αλεξανδρουπολιτών η πολύ σοβαρή επιστημονική εργασία του κ. Γεωργίου Παπάζογλου με το
βάρος και το κύρος της έκδοσης από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκη. Η παρουσίαση βεβαίως απευθύνεται

Ο συγγραφέας εξηγεί στον σύντομο πρόλογο την απόφασή του, κατά την επανέκδοση του Τυπικού, να μη προχωρήσει σε μετάφραση, αλλά να βοηθηθεί ο αναγνώστης,
χωρίζοντας το κείμενο σε ενότητητες, ώστε να κατανοήσει
μόνος του τον βυζαντινό λόγο, βοηθούμενος από τους
εκτενείς πλαγιότιτλους και τις εκτενείς επεξηγήσεις και σημειώσεις.
Μετά την πλούσια βιβλιογραφία, τις βραχυγραφίες, τις
εκδόσεις και τα γενικότερα προβλήματα των χειρογράφων,
παραθέτει όλο το κείμενο σε 120 περίπου σελίδες. Ολοκληρώνει την επιστημονική του εργασία με ευρετήρια σχολιασμένων στίχων, χε ιρογράφων και γενικό ευρετήριο
όρων και ονομάτων για χρήση του μελετητή.
Η συνεργάτις του φιλόλογος κ. Π. Τζιβάρα στο β’ μέρος
του τόμου, ως επίμετρον, μεταγράφει νοηματικά ορισμένα
κεφάλαια του τυπικού και όχι ολόκληρο. Παρόλο που εκ
πρώτης όψεως φαίνεται ότι το βιβλίο απευθύνεται σε
ειδικούς, η γράφουσα εκφράζει τη γνώμη ότι το περιεχόμενο
απευθύνεται και σε έναν μέσο αναγνώστη που ενδιαφέρεται
για την “άγνωστη’’ ακόμη ιστορία της περιοχής μας, σε
βάθος...
Α.Μ.
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NTOKOYMENTA
εκλεκτός συνεργάτης μας Ζαφείρης Αλεξιάδης ...ανακάλυψε
κάτι ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη περιοχή μας πάλι ψάχνοντας στο Μοναστηράκι και τα παλαιοπωλεία του: Το
καταστατικό ενός Πανθρακικού συλλόγου, με έδρα την Αθήνα, το 1910, έτος
κατά το οποίο η περιοχή μας ανήκε στην
Οθωμανική αυτοκρατορία. Αξίζει να προ-

O

σέξουμε το πρώτο άρθρο του καταστατικού (αποτελείται από 25) που περιλαμβάνει τους σκοπούς του Συλλόγου.
Παράλληλα πρέπει να προσέξουμε τα
μέλη του Προεδρείου και του Διοικητικού
Συμβουλίου ως και τα επαγγέλματά τους.
Συγκινητική και η χειρόγραφη πρόσκληση
προς «τον αξιότιμον κ. Στυλ. Γούδαν, ενταύθα»!
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Ένα σημαντικό και αδημοσίευτο ντοκουμέντο του 1878 από την ιστορία της
Αλεξανδρούπολης υπάρχει στο Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών.
Γράφει ο δημοσιογράφος Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
Οι κάτοικοι του άσημου ακόμα Δεδέαγατς, με συγκινητικό ζήλο, όταν επήλθε η ρωσική κατοχή
της περιοχής μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1878, ζήτησαν με υπογραφές των προκρίτων να
μην υπαχθούν υπό Βουλγαρική διοίκηση, όταν διαπίστωσαν ότι οι Ρώσοι, μετά τη Συνθήκη του
Αγίου Στεφάνου, επιχειρούν να αποκαταστήσουν τους Βουλγάρους, ως επικυρίαρχους της περιοχής.
Οι εκκλήσεις τους έφθασαν έως και στο Συνέδριο του Βερολίνου.
Ας δούμε όμως το ιστορικό περίγραμμα της εποχής για να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα
εκείνων των ημερών.
Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος, που άρχισε το 1877 και τερματίσθηκε τον Ιανουάριο του 1878 με ήττα
των Οθωμανών, υπήρξε ένας εφιάλτης για τον Ελληνισμό. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που
αναγκάσθηκε να υπογράψει η Τουρκία, δημιουργούσε τη μεγάλη Βουλγαρία και καταβαράθρωνε τις
ελπίδες των υπόδουλων χριστιανικών λαών των Βαλκανίων, ότι θα τους έσωζε από τον δυνάστη το
«ξανθόν γένος».
Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν είδαν με καλό μάτι την παντοκρατορία των Ρώσων στα Βαλκάνια που
έφτασαν ένα βήμα μπροστά από την Κωνσταντινούπολη! Έτσι τα πράγματα οδηγήθηκαν το καλοκαίρι
εκείνης της χρονιάς στο Συνέδριο του Βερολίνου, όπου τα μεγάλα κράτη επιχείρησαν να διευθετήσουν
τη γεωστρατηγική κατάσταση στα Βαλκάνια. Η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε, αλλά μια αντιπροσωπεία
της με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Δηλιγιάννη μπόρεσε να παρουσιάσει το
ελληνικό υπόμνημα.
Για να συνταχθεί όμως αυτό το υπόμνημα είχε προηγηθεί έντονη κινητικότητα των διπλωματικών
εκπροσώπων της χώρας στην ενιαία τότε Θράκη. Με σειρά επιμέρους υπομνημάτων και αναφορών,
οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών της χώρας προειδοποιούσαν ότι δεν επιθυμούν να τεθούν υπό
βουλγαρική διοίκηση, όπως επιθυμούσαν οι Ρώσοι.

Το υπόμνημα του Δεδέαγατς
Ας έρθουμε τώρα στο τότε Δεδέαγατς.
Οι υπογραφές στο υπόμνημα των κατοίκων του Δεδέαγατς φαίνεται πως συγκεντρώθηκαν πόρταπόρτα.
Ο υποπρόξενος της Ελλάδας στην πόλη Γεώργιος Καραγιαννόπουλος, όταν πήρε την αναφορά
των Ελλήνων κατοίκων, την έστειλε στις 4 Ιουνίου 1878 στο υπουργείο Εξωτερικών1. Η αναφορά
έχει ημερομηνία 2 Μαΐου και απευθύνεται «Προς το Συγκροτηθησόμενον Ευρωπαϊκόν Συνέδριον».
Προφανώς η μεγάλη απόσταση των δύο ημερομηνιών οφείλεται στη διαδικασία συγκέντρωσης
μεγάλου αριθμού υπογραφών.
Η αναφορά αυτή υπογράφεται από 123 Έλληνες του Δεδέαγατς. Έχει μεγάλη ιστορική σημασία
για τον Θρακικό Ελληνισμό, που σε κάθε ευκαιρία επιζητούσε την εθνική απελευθέρωσή του. Γι’
αυτό δημοσιεύεται ολόκληρη. Ανάλογες κινήσεις σημειώθηκαν και στο Διδυμότειχο, το Σουφλί, το
Ορτάκιοϊ, τη Βάρνα, τη Σωζόπολη την Αγαθούπολη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Στα ονόματα που συνοδεύουν την ενδιαφέρουσα αναφορά των κατοίκων του Δεδέαγατς έχει
διατηρηθεί η ορθογραφία των υπογραφομένων, που αντιπροσωπεύουν μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων,
με πρωτοστατούντες τους εμπόρους.
1

ΙΑΥΕ 1878 φάκ. ΑΑΚ/ΙΗ΄
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Σεβαστοί Αντιπρόσωποι
Οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι της πόλεως Δεδέ - Αγάτς Έλληνες το γένος και υπήκοοι της Υψηλής
Πύλης, ευσεβάστως υποβάλλομεν Υμίν τα ακόλουθα:
Και η της Κωνσταντινουπόλεως Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψις και ο κατά της Τουρκίας Ρωσσικός
πόλεμος ένα και μόνον ανεκήρυξαν σκοπόν, την κατά τας αρχάς της πολιτικής ελευθερίας διακυβέρνησιν
των της Ευρωπαϊκής Τουρκίας Χριστιανών. Προϋποθέτει δε πάντοτε η πολιτική ελευθερία την
προϋπαρξιν εκδεδηλουμένης θελήσεως του λαού. Ο λαός της ημετέρας πόλεως ανέπνευσε στιγμιαίως
πολιτικής ελευθερίας αύραν επί τω ακούσματι της ανακηρυχθείσης τοιαύτης Ευρωπαϊκής προθέσεως
και μεγάλα ήλπισεν, προσδοκών ανυπομόνως την ώραν, καθ’ ήν συνωδά ταις αρχαίς της πολιτικής
ελευθερίας ήθελεν εξερευνηθεί η θέλησις των της Ευρωπαϊκής Τουρκίας λαών. Δυστυχώς όμως ο λαός
κινδυνεύει να ίδη τας ελπίδας αυτού διαψευδομένας υπό των γεγονότων. Διότι και η εν Κωνσταντινουπόλει
συνδιάσκεψις και ο Ρωσσικός πόλεμος την ημετέραν πολιτικήν ελευθερίαν ως σκοπόν ανεκήρυξαν, ουχ
ήττον, ου μόνον ουδόλως η των ενδιαφερομένων λαών θέλησις ηρωτήθη, αλλά και πολιτική μεταβολή
εκ διαμέτρου αντίθετος προς τους πόθους και τον εθνισμόν αυτών ωρίσθη.
Ως εκ τούτου ο λαός της ημετέρας πόλεως αναγκάζεται εκ των προτέρων να ανενεχθή προς το συγκροτηθησόμενον Ευρωπαϊκόν Συνέδριον και να διακηρύξει α) Ότι η υπό των δύο τέως εμπολέμων
κρατών διομολογηθείσα πολιτική μεταβολή ουδόλως εκπροσωπεί την θέλησιν οίς αύτη προώρισται. β)
ότι ο λαός της ημετέρας πόλεως υπό δύο μόνον κυβερνητικάς μορφάς δύναται να ζήση. Ή υπό την κυβερνητικήν μορφήν υφ’ ήν διετέλει ήτοι την Τουρκικήν διότι αύτη καίτοι εν πολλοίς επαχθής, εδείχθη
ανίκανος να εξαλείψη την εθνικήν λαού τινός χροιάν και την παντελή να ανακόψη ημών πρόοδον ή
υπό κυβερνητικήν μορφήν ούσαν απαύγασμα της θελήσεως του λαού, του εθνικού αυτού χαρακτήρος
και των εθνικών αυτού πόθων.
Διαμαρτύρεται δε και διαμαρτυρηθήσεται δι’ όλων των μέσων κατά πάσης πολιτικής μεταβολής, η
οποία ήθελεν εφαρμοσθή επ’ αυτού πριν η διεθνής ελεγκτική επιτροπή εξερευνήσει τον εθνικό
χαρακτήρα των της Ευρωπαϊκής Τουρκίας λαών και την θέλησιν αυτών.
Ο εν Δεδέ Αγάτς υποπρόξενος της Αυτού Ελληνικής Μεγαλειότητος παρεκλήθη να διαβιβάση την
παρούσαν εις τον προς ον όροι.
(η πρώτη υπογραφή εμπόρου, δυσανάγνωστη)... έμπορος, Δ. Παρασκευόπουλος έμπορος, Ιω. Κ.
Μαλλιαρός έμπορος, Αναστάσιος Μωϋσίδης ιατρός, Π. Αντίππας έμπορος, Ν. Γεωργιάδης έμπορος,
Εμμ. Βέβης έμπορος, Ν. Πρωτοπαπάς παντοπόλης, Ν. Γκίκας Έμπορος, Γ. Μολλάς παντοπώλης, Φ.
Φιμερέλης έμπορος, Ιω. Αθ. Αγιάσμαλης έμπορος, Αργύριος Πετρίδης εμποροϋπάλληλος, Κ. Φιμερέλης
έμπορος, Α. Γεωργιάδης έμπορος, Δ. Καπιώτης ξενοδόχος, Κ. Χατζή Μαργαρίτης έμπορος, Κυριάκος
...γκανάρης πλοίαρχος, Π. Παρασκευόπουλος έμπορος, Θεωδόσιος Αντύππας έμπορος, Σπυρίδων
Αντύππας οινοπνευματοπώλης, Εμμανουήλ Νικολής έμπορος, Νικολάκης Εμμανουήλ παντοπόλης,
αντονι παντελι αρτοποιός, Αθανάσιος Γεωργίου Παντοπόλης, Ζήκος Εμμανουήλ Παντοπόλης, γιάννης
Θεοδόρου αρτοπιός, Δημήτρι σταύρης Καφφεπώλης, Χρήστος Δημητρίου ..., Β. Κυφιώτης διδάσκαλος,
Ιοάνης κε βασίλις παντοπόλαι, Αναγνώστης Νικολάου Μουσικός, Αγγελής Αγγεληότης Πετράς, Διονύσιος
Κόκκινος αμαξηλάτης, Μιχαήλ Κονδυλίδης ..., Δημήτρης Α. Καρμαντόλιου Καφεπόλις, Δ. Χρηστόπουλος
καφεπώλης, Μαργαρίτης Νικολάου παντοπώλης, Αντώνης Παπάζογλου παντοπώλης, Αντώνης Δημητρίου
παντοπώλης, γεόργης Χριστοδούλου παντοπώλης, Ευθύμιος Παπαστεργίου κρεωπόλης, Αθανάσιος
Γεωργίου παντοπόλης, Μιχαήλ Γεωργίου παντοπόλης, Βασίλειος Χρίστου παντοπόλης, Εμμανουήλ
Ποτίνου πλοίαρχος, Γεράσιμος Μανολίδης υποδηματοποιός, ... Στάντι αγογιάτης, Παναγιώτης
Κωνσταντίν. μαθητής, Σπύρος Δ. Λαχανάς σηδηρουργός, Δημήτρης Ιωάννου αρτοποιός, Μιχαήλ
Παπάζογλου προβατοπώλης, Αναγνώστης Δημήτρ. Αρτοπιός, Ιωάννης Παπάζογλου παντοπώλης, Λίσος
Αθανάσιος ψομάς, Μιχαήλ ... αρτοποιός, Κονσταντ. Γεωργίου έμπορος, Σαράντης Α. Βιολάτος
Έμπορος, Μαργαρί… ...ηπάλιλος, Σωτήριος ... Χατζή Γαροφάλου ξυλουργός, Δ. Δαμελάς ναυτικός, Κ.
Πολιχρόνης σιδυρουργός, Γεώργιος Χατζή Ξένος παντοπώλης, Ζαχαρίας Μανολίδης υποδηματοποιός,
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Δήμους ..., Δημήτριος Κ. Κοτζιάς ναφτικός, Δημήτριος Πλακάρης ναφτικός, Γεώργιος Ξανθόπουλος
τελονοφύλακας, παναγιότη στέφανο τελονοφίλακας, κυριάκος ... πλοίαρχος, Παναγιώτης Αποστόλου
πλοίαρχος, Μιχάλις Τηλαβέρις πλοίαρχος, Δημήτριος Χατζή ... παντοπόλις, γιάνος Νικολάου τελονοφύλαξ,
Κ. Χ. Κωνσταντινίδης αλιεύς, Χρίστος Ξανθός εμποροϋπάλιλος, Φ. Ν. Φορμόζης εμποροϋπάλληλος,
Κριτής Βασιλείου Φίλαξ Τελωνείου, Αναστάσιος Μιχαήλ φίλαξ Τελωνίου, Ιωάννης Θεοδώρου Φύλαξ
Τελωνείου, Κ. Φιμερέλης έμπορος, Διονύσιος Παπαδόπουλος εμποροϋπάλληλος, Μιχαήλ Σακαλιέρος
Μάγειρας, Μιχαήλ Θεοδώρου εμπορομεσίτης, Βασίλειος Βεζίρης εργατικός, Δ. Δουκίδης έμπορος, Ιω.
Π. Καρδασλής έμπορος, Μ. Ταβακόπουλος εμποροϋπάλληλος, Σταμάτης Δημητρίου Παντοπόλης,
Γεώργιος Σακελλαρίου παντοπόλις, Αντώνιος Θεοδώρου αρτοπόλις, παναγιώτης Σκήριου έμπορος,
Θεμιστοκλής Ψηλούκης ναυτικός, Ιωάννης Πανσολέλης Ναυτικός, Μιχαήλ Μαραγκόπουλος Ναυτικός,
Γεώργιος Ψαρομύτης Ναυτικός, Ανδρέας Γ. Κοχίλης Ναυτικός, Χαράλαμπος Κ. Βαφειάδης υπάλληλος
του Δημαρχείου Δεδέ Αγάτς, Δημήτριος Μόσχου καφεπόλις, Χαράλαμπος Χρίστου εργατικός, Στρατής
Γεωργίου καφεπώλης, Αθανάσιος Ν. Ζαχάρις πλάστης, Α. Οικονομίδης εμποροϋπάλληλος, Π. Γ.
Κόκκινος έμπορος, Ν. Γ. Παλμάρης Γλύπτης, Θεοδόσιος Παρασχίδης έμπορος, μαργαρήτης ...
Ζωέμπορος, Ιωάννης Α. Πετρόπουλος Έμπορος, Θεμιστοκλής Κουλούγλου ξενοδόχος, Αποστόλις
Μήτσου έμπορος, Αγησίλαος Ν. Χατζόπουλος νομικός, μόσχος Χατζή Χρίστου ..., Πέτρος μουμτζίλις,
Ζαφ. Ζαφειριάδης υπάλληλος, Δ. Κυριαζόπουλος έμπορος, Ιωάννης Μ. Οικονομίδης, έμπορος, ...
έμπορος, Ν. Παπά Μιχαήλ, Δ. Εφραιμίδης εμποροϋπάλληλος.
Επικυρούται το γνήσιον των άνω υπογραφών
Δεδέ αγάτζ τη 3/η Ιουνίου 1878
Ο εφημέριος, Παπά Νικόλαος
Επικυρούται το γνήσιον της υπογραφής
του εφημερίου της πόλεως ταύτης Παπά Νικόλα
Δεδέ Αγάτς τη 3 Ιουνίου 1879
Ο υ/πρόξενος της Ελλάδος
Γ. Ν. Καραγιαννόπουλος
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι στο περιθώριο του
εγγράφου με το οποίο εστάλη η αναφορά των κατοίκων του Δεδέαγατς και η συνοδευτική έκθεση
του υποπρόξενου Καραγιαννόπουλου προς τον
υπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Δηλιγιάννη που
είχε μεταβεί στο Βερολίνο για το Συνέδριο, υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου των Εξω-

τερικών σημείωσε ιδιοχείρως: «Δεν είναι όλως
ανώφελον να μεταφρασθώσι Γαλλιστί αι δύο συνημμέναι αναφοραί, διότι ενδέχεται να χρησιμεύσωσιν αν ερωτηθώμεν εις τα της διαρρυθμίσεως».
Εννοώντας φυσικά τις επικείμενες διαρρυθμίσεις
των συνόρων. Σήμερα βέβαια η Αλεξανδρούπολη
είναι ελεύθερη. Η αξία αυτού του εγγράφου,
δείχνει πως στην κοινωνία της μικρής τότε πολίχνης,
είχε διαμορφωθεί και μάλιστα με μαχητικότητα,
η εθνική ελληνική συνείδηση και η πρόθεση των
κατοίκων να μη τεθούν υπό βουλγαρική διοίκηση,
γιατί έβλεπαν πως ο ανερχόμενος τότε βουλγαρικός
εθνικισμός θα επισώρευε πολλά δεινά. Βέβαια
τον βουλγαρικό εθνικισμό τον δοκίμασε η πόλη
και το 1914-1920 και το 1941-44.
Αξία όμως έχει το έγγραφο αυτό, διότι περιέχει
πολλά ονόματα, ανάμεσα στα οποία οι σημερινοί
Αλεξανδρουπολίτες μπορούν να ανιχνεύσουν ονόματα προγόνων και άλλων συγγενών.
Αντίγραφο φωτογραφικό αυτού του εγγράφου
πρέπει να υπάρξει στην Αλεξανδρούπολη, είτε
στο Δημαρχείο της είτε στα περίφημα Μουσεία
της.
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τα ποτάμια της Θράκης
μέσα από τους αρχαίους και νεότερους συγγραφείς
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
... ἤιε πρὸς ἑσπέρην, Αἶνόν τε πόλιν Αἰολίδα καὶ
Στεντορίδα λίμνην παρεξιών, ἐς ὃ ἀπίκετο ἐς Δορίσκον, ὁ
δὲ Δορίσκος ἐστὶ τῆς Θρηίκης αἰγιαλός τε καὶ πεδίον
μέγα, διὰ δὲ αὐτοῦ ῥέει ποταμὸς μέγας Ἕβρος·...

... (ο Ξέρξης) πορευόταν δυτικά και αφού προσπέρασε την
Αίνο, αποικία των Αιολέων,και τη Στεντορίδα λίμνη, έφθασε
στο Δορίσκο. Ο Δορίσκος είναι αιγιαλός και μεγάλη πεδιάδα,
διαμέσου δε αυτής ρέει ο μεγάλος ποταμός Έβρος...

(Ηρόδ. Βιβλ. Ζ, 58)

Συνεχίζουμε την προσπάθεά μας να προσεγγίσουμε την εικόνα που είχαν διαμορφώσει οι
αρχαίοι νότιοι Έλληνες αλλά και οι νεώτεροι Ρωμαίοι για την Θράκη, για το κλίμα και τη
φύση της ,για τα ποτάμια και τα βουνά της, για τη χλωρίδα και την πανίδα της, ως απόηχο
πληροφοριών ή ακουσμάτων ή και ελλιπών βιωμάτων.
Στο σημερινό άρθρο μας θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας στους ποταμούς της Θράκης και θα μεταφέρουμε
πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Θα έχουμε όμως πάντα υπόψη μας τις δύο παραμέτρους, οι οποίες μορφοποιούν
και υποστηρίζουν τις παρατηρήσεις στη μικρή έρευνά μας. Σύμφωνα με την πρώτη θα έχουμε πάντα υπόψη μας
την ευρύτερη έκταση της Θράκης που κατά περιόδους αυτή είχε, οπωσδήποτε, πολύ μεγαλύτερη από την έκταση
που καταλαμβάνει η σημερινή ελληνική Θράκη.
Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε προέρχονται από σύγχρονους ερευνητές
και φυσικά από αρχαίους συγγραφείς Έλληνες ή Ρωμαίους ή και νεότερους και όχι από Θράκες, εφόσον δεν υπάρχουν
γραπτά κείμενα στη θρακική γλώσσα ή τουλάχιστον η γλώσσα των αρχαίων Θρακών δεν έχει διαβασθεί ακόμη.
Οι δύο ποταμοί που σήμερα οριοθετούν την ελληνική Θράκη, ο Έβρος και ο Νέστος, σε όλα τα κείμενα των
αρχαίων ή νεότερων συγγραφέων αναφέρονται ή περιγράφονται κατά βάση με αυτό το όνομα που φέρουν και
σήμερα, σέρνουν όμως επί πλέον νεότερα ή προγενέστερα ονόματα και οπωσδήποτε έναν μυθολογικό διάκοσμο.
Ο Έβρος δεν αναφέρεται στον Όμηρο, ενώ η Αίνος, η πόλη που βρίσκεται στον όρμο που αυτός εκβάλλει,
αναφέρεται (Ιλιάδα Δ. 520). Την πρώτη του παρουσία σε γραπτό κείμενο βρίσκουμε στον λυρικό ποιητή Αλκαίο (7ος αι.
π.Χ.) και στη συνέχεια στον Ηρόδοτο (5ος αι. π.Χ.) και κατά την περιγραφή της εκστρατείας του Δαρείου αλλά και της
πορείας του Ξέρξη.

... ἐκδιδοῖ δὲ ὁ Τέαρος οὗτος ἐς τὸν Κοντάδεσδον ποταμόν,
ὁ δὲ Κοντάδεσδος ἐς τὸν Ἀγριάνην, ὁ δὲ Ἀγριάνης ἐς τὸν
Ἔβρον, ὁ δὲ ἐς θάλασσαν τὴν παρ᾽ Αἴνῳ πόλι... (Δαρεῖος)
ἡσθεὶς τῷ ποταμῷ στήλην ἔστησε καὶ ἐνταῦθα γράμματα
ἐγγράψας λέγοντα τάδε· Τεάρου ποταμοῦ κεφαλαὶ ὕδωρ
ἄριστόν τε καὶ κάλλιστον παρέχονται πάντων ποταμῶν...
... Δαρεῖος δὲ ἐντεῦθεν ὁρμηθεὶς ἀπίκετο ἐπ᾽ ἄλλον ποταμὸν
τῷ οὔνομα Ἀρτισκός ἐστι, ὅς διὰ Ὀδρυσίων ῥέει.

...και εκβάλλει αυτός ο Τέαρος στον Κοντάδεσδον ποταμό, ο δε Κοντάδεσδος στον Αγριάνην και ο Αγριάνης
στον Έβρον και αυτός εκβάλλει στη θάλασσα, κοντά
στην πόλη Αίνο... αφού ευχαριστήθηκε (ο Δαρείος) από
το νερό του ποταμού έγραψε τα εξής. Οι πηγές του ποταμού δίνουν το μεγαλύτερο και ωραιότερο νερό από
όλους... και ο Δαρείος, αφού ξεκίνησε από εκεί, έφθασε
σε άλλο ποταμό του οποίου το όνομα είναι Αρτισκός, ο
οποίος ρέει δια μέσου της χώρας των Οδρυσσών.

Ο Έβρος [4], με τους τρεις παραποτάμους του, τον Τόντζο ή Τούντζα που κατεβαίνει από τον Αίμο, τον Άρδα ή
τον Αρτισκό(;) του Ηροδότου που προέρχεται από την κεντρική Ροδόπη και τον Εργίνη-Αγριάνη1 (πηγάζει από τoν
Μικρό Αίμο), ο μεγαλύτερος ποταμός της Θράκης «εξακολουθεί» να πηγάζει από τη Ρίλα της Ροδόπης, να διαρρέει
τις πεδιάδες της Φιλιππουπόλεως και της Αδριανουπόλεως και μετά από ρου συνολικά 490 μιλίων να εκβάλλει στον
κόλπο της Αίνου. [2] Eίναι γνωστός από τους μυθολογικούς χρόνους με το όνομα Ρόμβος. Κατά τον Πλούταρχο (1ος2ος αι. μ.Χ.) τον νεαρό γιο του μυθικού βασιλιά της Θράκης Κάσσανδρου Έβρο ερωτεύθηκε η μητριά του Δαμασίππη
1 Από την εφημερίδα “Βήρα’’ του Συλλόγου Φεριωτών Αττικής πληροφοούμεθα ότι ο ποταμός Εργίνης ή Αγριάνης, που εξακολουθεί να
πηγάζει από τον Μικρό Αίμο και να διέρχεται από όλη την Ανατολική Θράκη, πριν καταλήξει στον Έβρο κουβαλά σήμερα μαζί του όλα
τα απόβλητα από 1350 βιομηχανίες και εγκαταστάσεις της Τουρκίας και από δεκάδες βυρσοδεψεία, με απαράδεκτα επικίνδυνες περιβαλλοντικές συνέπειες για το Δέλτα του Έβρου και το Θρακικό πέλαγος.
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και, επειδή ο Έβρος αρνήθηκε τον έρωτά της, εκείνη για να τον εκδικηθεί, τον κατηγόρησε στον πατέρα του. Ο
Έβρος έπεσε στο νερό του ποταμού Ρόμβου και έδωσε σ’ αυτόν το όνομά του. Ο μύθος μάς θυμίζει τον γνωστό
μύθο Φαίδρας-Ιππολύτου.
Ο Ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος, εξόριστος στη Θράκη, ονομάζει τον Έβρο Οιάγριο. Τρεις ερμηνείες εξηγούν
ετυμολογικά την ονομασία αυτή του Έβρου και την συνδέουν είτε με τον Οιαγρίδη Ορφέα είτε με κάποιον άλλο
ποταμό με το όνομα αυτό.
Μεταγενέστερη παράδοση συνδέει τον Έβρο με τον Ορέστη, τον κυνηγημένο από τις Ερινύες ύστερα από το
φόνο της μητέρας του, και με τις περιπλανήσεις του. Σύμφωνα με Απολλώνιο χρησμό ο Ορέστης έφθασε στη Θράκη
και συγκεκριμένα στη συμβολή του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων Τόντζου και Αρτισκού (Άρδα), λούσθηκε,
εξαγνίσθηκε και ιάθηκε. Εις ανάμνηση της θεραπείας του έκτισε την Ορεστιάδα. Είναι η ίδια πόλη με την
Ουσκουδάμα, την πρωτεύουσα του σημαντικότερου αρχαίου Θρακικού κράτους των Οδρυσσών, η οποία
μετονομάσθηκε επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Αδριανού σε Αδριανούπολη (σημερινή Edirne). Το όνομα του Ορέστη
όμως έδωσαν στην καινούργια τους πατρίδα, στην Ελληνική Θράκη, οι ξερριζωμένοι Αδριανουπολίτες, μετά τη
συνθήκη της Λοζάνης και την ονόμασαν Νέα Ορεστιάδα.
Ο Έβρος φέρεται να έχει και άλλο όνομα, Μαρίτσα ή Μαρίτζα. Έλληνες και Σλαύοι «ερίζουν» για την πατρότητα ή
την ετυμολογία της ονομασίας αυτής. Οι Σλαύοι ετυμολογούν από το όνομα Σλαυικής φυλής Moritsi ή Moravitsi και συγκεκριμένα από τη ρίζα mir-mar που σημαίνει ειρήνη, ηρεμία [4] και οι Έλληνες από το αρχαίο Θρακικό όνομα Μάρισος ή
Μάρις, που σημαίνει ποταμός (ρίζα μαρ μάρμαρο, μαρμαίρω). Άλλοι πάλι ετυμολογούν από την ινδοευρωπαϊκή ρίζα
mar (λατινικά mare=θάλασσα). Το βέβαιο είναι ότι για πρώτη φορά αναφέρεται σε γραπτό κείμενο ο Έβρος ως
Μαρίτζα τον 12ο αι. μ.χ. στο τυπικό της μονής της Κοσμοσώτειρας, γραμμένο από τον Ισαάκιο τον Κομνηνό΄

Τοίνυν ὀφείλει σανδάλιον ἔχειν ὁ προεστὼς ἐν τοῖς ἡμετέροις
δικαίοις τοῦ ποταμοῦ τῆς Μαρίτζης καὶ θηρεύειν ἰχθύας
καὶ πρὸς τροφὴν διακομίζειν τοῖς μοναχοῖς, πολλάκις δὲ /
τούσδε καὶ ἀπὸ τῆς Αἴνου διαπορθμεύειν... Πολλῶν δ᾽
ὄντων καὶ μεγάλων ἰχθύων... ὀφείλει ὁ τῆς μονῆς καθηγούμενος ταμιεύεσθαι ἐγρηγορότι τῷ νῷ τὴν φυλακὴν τοῦ
ποταμοῦ καὶ συντήρησιν, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ τυχόντος οἱ
ἰχθύες θηρεύοντο...

... Οφείλει λοιπόν, ο ηγούμενος να έχει ένα πλοιάριο στα
μέρη του ποταμού Μαρίτζα που ανήκουν στη διακαιοδοσία
μας, να ψαρεύει και να μεταφέρει τα ψάρια στους μοναχούς για τροφή τους· πολλές φορές δε... να τα μεταφέρει
από την Αίνο· επειδή όμως υπάρχουν πολλά και μεγάλα
ψάρια, οφείλει ο καθηγούμενος της μονής να φροντίζει
για τη φύλαξη και την προστασία του ποταμού, για να
μην αλιεύονται τα ψάρια από τυχαίους...

Οι αρχαίοι ποιητές θεωρούσαν τον Έβρο ως τον μεγαλύτερο ποταμό2 όχι μόνο της Θράκης αλλά και του τότε
γνωστού κόσμου [4], τονίζουν μάλιστα την ψυχρότητα των υδάτων του και κατά τον Λατίνο ποιητή Οράτιο ο
Έβρος ήταν σκεπασμένος με χιόνια και πάγους. Ο Μυτιληναίος λυρικός ποιητής Αλκαίος τον ονομάζει «κάλλιστον
ποταμόν», δηλαδή πολύ όμορφο ποταμό και ο Ευριπίδης χαρακτηρίζει τις κρημνώδεις ακτές του ποταμού λουσμένες
στο ασήμι: Ο ημίθεος Ηρακλής μετά από τον φόνο του Διομήδη «πέραν δ’ ἀργυρορρύτων Ἔβρου διεπέρασεν
ὄχθων, Μυκηναίῳ πόνων τυράννῳ» (Ηρακλής μαινόμενος, στ. 385-388). Ο χαρακτηρισμός των «όχθων» πρέπει να
λειτουργεί μεταφορικά παρόλο που ο μεταγενέστερος Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος (1ος αι. μ.Χ. στο έργο του Φυσική
ιστορία) τον κατατάσσει μεταξύ των «χρυσορρόων ποταμών». Το πιθανότερο είναι ότι ο Ευριπίδης εκφράζει
ποιητικά το αποτέλεσμα από τις συχνές πλημμύρες του ποταμού που καθιστούν την πεδιάδα από τις πιο εύφορες
της Ευρώπης. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της πεδιάδας του «αργυρορρύτη» ποταμού βρίσκεται στη Τουρκία.
Ο Έβρος λοιπόν και κατά την αρχαιότητα,σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, συχνά πλημμύριζε. Η κοίτη του δεν άντεχε τον Εἰς τὸν ρήτορα Ἀριστείδην ὀφείλομεν μίαν ἀληόγκο του νερού που συγκέντρωνε κατά τον μακρό΄ρου του, ώσπου θεστάτην καὶ χαρακτηριστικωτάτην εἰκόνα διὰ
να φθάσει στον κόλπο της Αίνου και να χυθεί στο Θρακικό πέλαγος,
τὰς πλημμύρας τοῦ Ἕβρου ἐν καιρῷ παγετώδους
γεγονός που συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρ’ όλες τις σύγχρονες αλχειμῶνος. « Ὁ Ἔβρος μὲν μόλις πρὸ ὀλίγου εἶχε
λαγές: Ας μή ξεχνάμε ότι ο Άρδας, ο Εργίνης και ο Τόντζος είτε χακοπῆ, ὥστε νὰ εἶνε δισβατὸς μὲ πλοῖα, εἰ δὲ μή,
ρακτηρισθούν «ποταμοί» είτε «παραπόταμοι» δεν έχουν διέξοδο
ὁλόκληρος εἶχε σκεπασθῆ ὑπὸ τῶν πάγων, αἱ
απευθείας στη θάλασσα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας μπορεί να
βοήθησε θετικά στην αντιμετώπιση των πλημμυρών αλλά η μόλυνση πεδιάδες δὲ μετεβλήθησαν εἰς ἀπεράντους λίμνας
του περιβάλλοντος δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στον περι- ὅσον φθάνει νὰ ἴδῃ τὸ μάτι. [2]
βάλλοντα ελληνικό χώρο του μεγάλου ποταμού. Και εκείνος ανυπάκουος και δυναμικός συνεχίζει να κουβαλά μαζί του ό,τι προσπαθεί να του αντισταθεί και αναμορφώνει τοπία
μέχρι που παρεμβαίνει και καταστρέφει λιμάνια (Αίνος) ή φτιάχνει άλλα (Δεδέαγατς...).
Άλλοι ποταμοί του Ελληνικού χώρου αλλά και της ευρύτερης Θράκης περιγράφηκαν και υμνήθηκαν περισσότερο
2. Σήμερα ο ποταμός Έβρος θεωρείται δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης (μετά τον Δούναβη).
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μίσματα αφιερωμένα στον ποταμό Έβρο, των οποίων
την εικόνα δημοσιεύουμε.
Ανάλογες αναθηματικές πλάκες με τη χαρακτηριστική
προσφώνηση «κύριο» είναι οι πλάκες με την παράσταση
του Θράκα Ιππέα (δες σελ. 14 κ.ε. σε αυτό το τεύχος).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Βιβλιογραφία
α

β

Οπισθότυπος νομισμάτων: α) Ορειχάλκινο της Αδριανούπολης
που απεικονίζει τον θεοποιημένο ποταμό Έβρο αγένειο
(Ιούλια Δόμνα + 217 μ.Χ.) β) Ορειχάλκινο της Τραϊανούπολης
που απεικονίζει τον θεοποιημένο ποταμό Έβρο με τις τρεις
Νύμφες (Σεπτήμιος Σεβήρος 193-211 μ.Χ.) [8]

από τους αρχαίους συγγραφείς. Ο ποταμός Έβρος
όμως λατρεύθηκε ως θεός κατά τους τελευταίους π.Χ.
αιώνες, κυρίως στις κοντινές του πόλεις, τη Φιλιππούπολη, την Κωνσταντινούπολη, την Πλωτινόπολη, την
Τραϊανούπολη.
Στον λόφο Δερβένι, στην περιοχή της Κορνοφωλιάς
Σουφλίου, βρέθηκε αναθηματική επιγραφή «Κυρίῳ
Έβρῳ» με τη χαρακτηριστική προσφώνηση «Κύριος»
που συναντάμε μόνο στη Θράκη, ως απόηχο της
αρχαίας θρακικής θρησκείας. Βρέθηκαν επίσης δύο νο-

1) Pierre Grimal, Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας. Έκδοσις Επιστημονικών Βιβλίων και περιοδικών. Θεσσαλονίκη 1991.
2) Κωνσταντίνου Κουρτίδου, Ιστορία της Θράκης Από των
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι το 46 μ.Χ. Εκδόσεις ΔΙΟΝ
3) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στο μύθο Εκδοτική Αθηνών. Επόπτης: Ιωάννης Κακριδής.
4) Αχιλλέως Σαμοθράκη, Ιστορικόν και Γεωγραφικόν Λεξικόν
της Θράκης. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Έκδοσις Β`, Αθήναι
1963.
5) Decharme, Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος (μετάφραση Ι.
Οικονομίδου).
6) Αρχαίοι συγγραφείς, εκδόσεις OXFORD UNIVERSITY PRESS
LONDON e.c.4S
7. Π.Θ. Γεωργίου Παπάζογλου, Τυπικόν Ισαακίου Αλεξίου Κομνηνού της Μονής Θεοτόκου της Κοσμοσώτειρας (1151/52).
8. Σταύρος Κιοτσέκογλου, μέλος ΕΤΕΠ του τμήματος Ιστορίας
Εθνολογίας του Δ.Π. Θράκης, To ανάγλυφο του Ήρωα Ιππέα
ή Θράκα καβαλάρη.

Πασχαλιάτικο requiem για την τάξη 1954 του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης
Αφιέρωμα σ’ έναν χρυσό συνάνθρωπό μας με το
όνομα ΧΡΥΣΗ, που έφυγε από τούτη τη ζωή την Τρίτη
του Πάσχα και μας γιόμισε πίκρα...
Πάσχα! Τρεις μέρες χαράς για μας τους Χριστιανούς,
για την Ανάσταση του Κυρίου. Όμως εφέτος η Τρίτη του
Πάχα ήταν η φαρμακερή για πολλούς Αλεξανδρουπολίτες.
Μια θλιβερή είδηση κατακρεούργησε τη χαρά των
δύο προηγούμενων ημερών. Έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μας συμμαθήτρια Χρυσούλα Βακάλη-Χαμπούρη.

Ο πόνος απερίγραπτος για όλους τους μαθητές και όλες
τις μαθήτριες του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, της
τάξης του 1954. Χάσαμε μια αγαπημένη συμμαθήτρια,
φίλη, άνθρωπο, κυρία με «Κ» κεφαλαίο.
Ο καθένας από μας είχε ένα δέσιμο για διαφορετικούς
λόγους με τη Χρυσούλα μας, της οποίας το όνομα και
μόνο καταδεικνύει την ποιότητα του ανθρώπου!
Για μας τις συμμαθήτριες και τους συμμαθητές της θα
είναι πάντα εδώ, γιατί αυτοί που φεύγουν από την παρούσα ζωή και τους θυμόμαστε, δεν χάνονται ποτέ.
Όσο ζούμε, θα ζει στις καρδιές μας.
Γλυκειά, ευγενής, καλόψυχη, δοτική
και τι άλλο χάρισμα να της αναφέρω;...
Συνέθετε όλα τα στοιχεία του τέλειου
χαρακτήρα. Προσωπικά, με δάκρυα στα
μάτια, έχω πολλά να θυμηθώ από την
αξιόλογη αυτή κοπέλα. Ήταν ένας πραγματικός Άγγελος· της αξίζει η χώρα των
Αγγέλων.
Χρυσούλα, σου ευχόμαστε καλό ταξίδι.
Για μας τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου δεν έφυγες· θα είσαι
πάντα εδώ. Όσο ζούμε, θα ζεις στις
καρδιές μας...

Από συνάντηση συμμαθητριών το 2004 στην Αλεξανδρούπολη.
Πρώτη από αριστερά η Χρυσούλα.

Ελευθερία (Ρούλα) Δαουλτζή-Μανή,
εκ μέρους των συμμαθητών που
διαμένουν στην Αθήνα
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/3/2013 ΕΩΣ 28/2/2014
Κατ’ αρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή
Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα έχουμε την ευχαρίστηση να προβούμε σε σύντομη ανασκόπηση του
έργου μας και θα θέσουμε στην κρίση σας προς έγκριση
τον απολογισμό των πεπραγμένων κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου
2014, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό 2014 – 15
και το πρόγραμμα δράσης μας.
Κατά το χρονικό διάστημα 1/3/13 έως 28/2/14 ενεγράφησαν στο Σύλλογό μας τρία νέα μέλη, γεγονός
που μας χαροποίησε (Διαβάζεται πίνακας των νέων
μελών, ο οποίος επισυνάπτεται).
Στις 15 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήσαμε την ετήσια
χοροεσπερίδα – συνεστίασή μας στο Κέντρο «Μπάρμπα
Λάζαρος», με ιδιαίτερη επιτυχία.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε
στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» βράβευση ελαιοπαραγωγών από όλη την Ελλάδα. Μεταξύ των βραβευθέντων
ήταν και οι συμπατριώτες μας Αργύρης και Νίκη Κελίδη
στους οποίους ανήκει η εταιρεία «ΚΥΚΛΩΠΑΣ Α.Ε.», με
ελαιοτριβείο στη Μάκρη, οι οποίοι πήραν το Χρυσό Βραβείο. Στην τιμητική εκδήλωση παρέστησαν μέλη του
Δ.Σ. και του Συλλόγου μας.
Το τριήμερο 12, 13 και 14 Απριλίου 2013 πραγματοποιήσαμε εκδρομή στις Σέρρες - Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη
Κερκίνη - Άνω Πορρόια - Σπήλαιο Αλιστράτης με μεγάλη
επιτυχία.
Την Κυριακή 21 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Π.Α.Ο.Ν.Ε. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική μας
Συνέλευση με απολογισμό πεπραγμένων και σχέδιο δράσης για το μέλλον. Επακολούθησαν οι καθιερωμένες
ανά διετία αρχαιρεσίες του Συλλόγου.
Την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 οι Θρακιώτες της Αττικής
τίμησαν με εκδηλώσεις μνήμης την 93η επέτειο της
απελευθέρωσης της Θράκης και της ενσωμάτωσής της
στον Εθνικό Κορμό. Αρχικά παρακολουθήσαμε πολλοί
από μας τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Καρύκη στην πλατεία Καρύτση όπως γίνεται πολλά
χρόνια. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξυλαγανητών Ροδόπης Αντιπτέραρχος (ε.α.) κ. Κων/νος Ιατρίδης. Στη συνέχεια, συνοδεία
της μπάντας του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε
πορεία με σημαίες και λάβαρα προς την πλατεία Συντάγματος. Εκεί ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ως έκφραση τιμής εκ μέρους των Θρακικών Πολιτιστικών Σωματείων. Στεφάνι κατέθεσε και ο Σύλλογός μας δια του
Προέδρου του.
Στις 24 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
εκθέσεως έργων ζωγραφικής του Νικολάου Φλετορίδη
και φωτογραφίας της Μαρίας Γιασεμάκη. Στα εν λόγω

εγκαίνια παρευρέθη πλήθος κόσμου και μεταξύ τους τα
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Η Μαρία, που τα έργα
της θαυμάσαμε όλοι, είναι κόρη του φίλου, συμμαθητή
μερικών από μας και μέλους του Δ.Σ. Θόδωρου Γιασεμάκη.
Στις 15 Οκτωβρίου 2013 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
επισκέφθηκε στο Γραφείο του τον Υφυπουργό Εξωτερικών, βουλευτή Έβρου και ενεργό μέλος του Συλλόγου
μας κ. Κυριάκο Γεροντόπουλο για να τον συγχαρεί επί
τη αναλήψει των υψηλών καθηκόντων του και είχαμε
την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες του Συλλόγου αλλά και ζητήματα σχετικά με την ιδιαίτερη πατρίδα μας και την προβολή του Ν. Έβρου γενικότερα.
Τέλος, στις 22 Ιανουαρίου 2014, πραγματοποιήσαμε
με ιδιαίτερη επιτυχία την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας σε αίθουσα του Ξενοδοχείου «ΑΜΑΛΙΑ» και βραβεύσαμε παιδιά και εγγόνια μελών του Συλλόγου μας
που πέτυχαν στις εξετάσεις και εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. Επιπλέον, βραβεύσαμε και τον κ. Ιωάννη Μαζαράκη
– Αινιάνα, γιο του αείμνηστου στρατηγού Κων/νου Μαζαράκη – Αινιάνα για την προσφορά του ιδίου αλλά και
της οικογενείας του στην ιστορία της περιοχής μας.
Θεωρούμε ότι από όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας ξεχωρίζει η έκδοση του περιοδικού μας «Ο
ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» που αισίως έφθασε
το 48ο τεύχος, κάνοντας μια επιτυχή διαδρομή δώδεκα
χρόνων, γεγονός που μας γεμίζει με υπερηφάνεια.
Σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση με δωρεές και
χορηγίες πολλών συμπατριωτών μας – μελών και μη –
για την επίτευξη των στόχων μας.
Η ηθική συμπαράσταση, πλην της οικονομικής, και η
εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική σας, δίνουν κουράγιο και δύναμη σε όλους εκείνους που μοχθούν συνεχώς για τη βελτίωση του επιπέδου της εκδόσεως, να
συνεχίσουν την ευγενική τους προσπάθεια.
Σημειώνουμε ότι ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις
της Π.Α.Ο.Ν.Ε. το Δ.Σ. και πολλά μέλη μας συμμετείχαμε
σε όλες τις εκδηλώσεις τους.
Όλες οι δραστηριότητές μας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό μας και κάποιες από αυτές στις εφημερίδες
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» και «ΓΝΩΜΗ», που εκδίδονται
στην Αλεξανδρούπολη, προσφάτως δε και στο περιοδικό
INFO που επίσης εκδίδεται στην Αλεξανδρούπολη.
Αναφορικά με τα οικονομικά του Συλλόγου μας,
θεωρώ ότι το Δ.Σ. τα διαχειρίσθηκε ικανοποιητικά και
μεταφέρει για την επόμενη χρονιά το ποσό των 7.710,64
ευρώ. Στη συνέχεια, ο Ταμίας του Συλλόγου μας κ. Παναγιώτης Τσιακίρης θα προβεί σε αναλυτική ενημέρωση.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μας και μέσα στα
πλαίσια των δυνατοτήτων μας, προσπαθήσαμε να αντα-
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ποκριθούμε στους σκοπούς του Σωματείου καθώς και
στις προσδοκίες σας.
Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλα τα
μέλη του Συλλόγου, αλλά και τους φίλους μας, για την
αγάπη, το ενδιαφέρον και την οποιαδήποτε παρουσία
τους.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες δράσης
για την περίοδο 2014 – 15. Εκτός από τις καθιερωμένες
εκδηλώσεις, Κοπή Βασιλόπιτας, Χοροεσπερίδα ή Συνεστίαση, Εκδρομές και τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας, προτείνουμε και τα εξής:
1. Διοργάνωση κάποιας εκδηλώσεως για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου και την
έκδοση του 50ου τεύχους του περιοδικού μας.
2. Διοργάνωση καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής εκδηλώσεως με πρόσκλησή μας.
3. Ομιλίες ή παρουσιάσεις συμπατριωτών μας.
4. Επισημαίνω για πολλοστή φορά την ανάγκη για
επαφή και συσπείρωση των παιδιών μας και επίσκεψή
τους στην όμορφη πόλη μας. Έχουμε ανάγκη και τη
δική σας συνδρομή για την επίτευξη του στόχου αυτού,
που τον θεωρούμε σημαντικό για την επιβίωση του Συλλόγου μας.
Πέραν από τα ανωτέρω, θεωρώ ότι ο καθένας από
σας συλλαμβάνει ιδέες, στα πλαίσια των σκοπών του

Συλλόγου μας και θα ήθελε να συμβάλει στην υλοποίησή
τους.
Παρακαλούμε λοιπόν να τις υποβάλει στο Δ.Σ. υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και τρόπους εφαρμογής τους.
Ζητούμε λοιπόν από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. ώστε να υλοποιήσει αποφάσεις του
για δραστηριότητες, εφόσον βέβαια θα είναι αυτές μέσα
στο πνεύμα του άρθρου 2 του Καταστατικού μας και θα
εκφράζουν στόχους ενός πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
Σωματείου.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που μετέχουν στις εκδηλώσεις
μας, μας ενισχύουν ηθικά και οικονομικά και με διάφορους
τρόπους βοηθούν τις προσπάθειές μας.
Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να μας συμπαραστέκονται.
Σας ευχαριστώ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/3/13 ΕΩΣ 28/2/14
1.
2.
3.

ΜΑΡΙΤΣΑ ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΙΦΕΡΑΚΗΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες για την αδυναμία
μας να δημοσιεύσουμε κείμενά τους στο τεύχος αυτό.
Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς σχεδόν το 1/3 του τεύχους
αυτού είναι αφιερωμένο στον εορτασμό για τη συμπλήρωση
αισίως έκδοσης 50 τευχών. Παράλληλα παρακαλούμε, όσοι
από εσάς έχετε εκκρεμότητες, σχετικά με τα κείμενά σας,
να μας ενημερώσετε ή να αποστείλετε τις διευκρινίσεις.
Η Συντακτική Επιτροπή
Σας ανακοινώνουμε δύο εκδηλώσεις που διοργανώνει η
ΠΑ.Ο.Ν.Ε., εκτός Αθηνών, στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε
και εσείς.
1. Στις 3, 4 και 5 Ιουλίου θα γίνει το ετήσιο Πανθρακικό αντάμωμα, υπό την αιγίδα της Π.Ο.Θ.Σ. στο Διδυμότειχο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6988624755 και 6986689906
2. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2014 θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.
Βαθολομαίος.
Η ΠΑ.Ο.Ν.Ε. σχεδιάζει εκδρομή κατά τις ημέρες αυτές. Όσοι
ενδιαφέρεσθε μπορείτε να επικοινωνήσετε στα προαναφερόμενα
τηλέφωνα.
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια, στις 6 Μαΐου, του
έγκριτου πολίτη της πόλης μας και επί πολλά έτη Δημοτικού Συμβούλου,
Σάββα Π. Μιχαηλίδη.
Στη σύζυγό του Μυρσίνη, στα παιδιά του Παύλο και Νίκο, στα
αδέλφια του και σε όλους τους δικούς του υποβάλλουμε τα συλλυπητήριά μας αλλά και τον σεβασμό στη μνήμη του.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1 Γκιρτζής Παναγιώτης
€ 100,00
Εις μνήμην γονέων Ελευθερίου & Αποστολιάς, αδελφών
Γεωργίου, Αφροδίτης, Αλεξανδρου, Αθανασίας, Ορέστη,
Ζωής, Νικολάου, Άννας και Αλεξάνδρου
2 Καρακατσάνη-Ιωαννίδου Μαρία
€ 50,00
Εις μνήμην γονέων Χρήστου & Αιακατερίνης, Ζωής
& Ορέστη Παρασκευοπούλου και Άννας Δημουλά
3 Μούτλια-Καρυπίδου Μαρία
€ 50,00
Εις μνήμην του αγαπημένου εξαδέλφου
Βύρωνος Σκάβδη
4 Σπανού-Γεωργοπούλου Σοφία
€ 100,00
Εις μνήμην Αδ. Σπανού
5 Τζεμίντιμπη Ζωή
€ 50,00
Εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου
6 Τρεβεδίου Αναστασία
€ 250,00
Εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου και
υιού Εμμανουηλ
7 Τσιακίρης Παναγιώτης
€ 50,00
Εις μνήμην του αγαπημένου εξαδέλφου
Βύρωνος Σκάβδη
8 Τυμπανίδης Κώστας
€ 100,00
Εις μνήμην Χρύσας και Αντώνη Γούδα
9 Γιαγουρτάς Ευάγγελος
€ 50.
Εις μνήμην Στέλιου Κολιαράκη

Τον Οκτώβριο 2014 θα πραγματοποιήσουμε την
εκδρομή μας στα Γιάννενα, την οποία αναβάλαμε
την περυσινή χρονιά. Θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως
και για να μας ευκολύνετε ανακοινώσετε τυχόν
e-mail σας για να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά.
Η Συντακτική Επιτροπή
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στη συνεδρίαση
της 24ης Ιουνίου 2014 απεφάσισε ομόφωνα, στα
πλαίσια του εορτασμού για τα 50 τεύχη του περιοδικού μας και τα 30 χρόνια ζωής και δημιουργίας
του Συλλόγου, τα εξής:
α. Προκηρύσσει διαγωνισμό καλλιτεχνικής φωτογραφίας με θέμα τον ιστορικό Φάρο της πόλης
μας. Η φωτογραφία του νικητού θα γίνει εξώφυλλο
του περιοδικού μας.
β. Προκηρύσσει διαγωνισμό λογοτεχνικής δημιουργίας (διήγημα, διήγηση, περιγραφή) με θέμα:
“Ο κήπος με τα τριαντάφυλλα’’ με προφανή συσχέτιση προς τους κήπους, τους γεμάτους τριαντάφυλλα, της Αλεξανδρούπολης.
Όποιος από τους φίλους αναγνώστες θα ήθελε
να βοηθήσει συμμετέχοντας στην υλοποίηση των
δύο αυτών προτάσεων, είναι ευπρόσδεκτος.
Επικοινωνήστε στα γνωστά τηλέφωνα, e-mail,
διευθύνσεις, από Σεπτέμβριο και μετά.
Η Συντακτική Επιτροπή

10 Φανφάνη-Στούρα Χρύσα
Εις μνήμην του αγαπημένου εξαδέλφου
Κώστα Λέτσου

€ 50,00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Αλεξιάδης
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αρσενάκης
Βαρβάτος
Βασιλειάδου
Γαλάνης
Γκαρδιακού-Χαμπαρίδου
Καβαρατζής
Καραδήμας
Κουφός
Κωτούλα
Μεσιτίδης
Νικολαΐδης
Ντογραματζή-Γκότση
Ξανθάκης
Πανταζίδου
Παπαδόπουλος
Παπανικολάου-Βενιζέλου
Πουτού-Νικολαΐδου
Ρορώτου-Πούλου
Σουγλή-Κραμπουναριώτου

Ζαφείρης
Χριστόδουλος
Κώστας
Ελένη
Αθανάσιος
Τασία
Παύλος
Μιχάλης
Παναγιώτης
Σοφία
Γεώργιος
Ανέστης
Μαριάννα
Ρένος
Αγγελική
Απόστολος
Άννα
Παρασκευή (Κέβη)
Κασσάνδρα
Ελένη

€ 30,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 140,00
€ 40,00
€ 50,00
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
MARIA GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

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

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

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

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

ΠAIΔIATPOΣ

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

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH

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

KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

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

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

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

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

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

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

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

TΣΙΜΙΣΚΗ 33 (8ος όρ.) 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 282142 κιν. 6944391166
e-mail: lymbop@hol.gr
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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
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
11.4.2014 Multi Nations Junior
Swimming Meeting 2014 H Πολυεθνής Συνάντηση Εθνικών Ομάδων
Νέων, μετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, είναι η σημαντικότερη κολυμβητική διοργάνωση στην
Ευρώπη, στην οποία τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν επιπλέον η Βραζιλία
και το Ισραήλ. Φέτος θα γίνει στην
Αλεξανδρούπολη στις 12 και 13 Απριλίου, στο νέο υπερσύγχρονο κολυμβητήριο της πόλης, το οποίο πληροί
όλες τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί
παγκόσμιας εμβέλειας αγώνες. Επίσης,
στις 4-7 Σεπτεμβρίου 2014 θα διεξαχθεί
το Μεσογειακό Κύπελλο Συγχρονισμένης
Κολύμβησης, στο οποίο θα λάβουν μέρος περίπου 30 χώρες.
12.4.2014 Θερινό Σχολείο Οικολογικής Έρευνας στη Σαμοθράκη Θα
λειτουργήσει από 1η έως 11 Μαΐου
2014 από το Ινστιτούτο Κοινωνικής
Οικολογίας της Βιέννης, το οποίο εδώ
και αρκετά χρόνια συντονίζει συστηματική έρευνα στο νησί, στα πλαίσιασ
του προγράμματος στο Δίκτυο «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO.
15.4.2014 Eξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο, χάρη στον... ζεόλιθο! H καλλιέργεια της ελιάς, με την προσθήκη
στο έδαφος ζεόλιθου, ενός πολύτιμου
και ωφέλιμου ορυκτού, οδήγησε στην
παραγωγή του ζεόλαδου. Θεαματικά
τα αποτελέσματα σε όλες τις καλλιέργειες.
16.4.2014 Τονωτική ένεση για Οικονομία - Τουρισμό φέρνει στον
Έβρο η νέα διασυνοριακή γέφυρα Ελλάδος-Τουρκίας στους Κήπους. Ταχύτερη η διέλευση από τα σύνορα, νέα
ώθηση στον τουρισμό μας.
25.4.2014 Αεροπορική σύνδεση
Αλεξανδρούπολης-Λήμνου Από 1η
Ιουλίου 2014 θα γίνονται πτήσεις τρεις
φορές την εβδομάδα για τη Λήμνο.
Ανταποκρίσεις και για άλλα νησιά του
Αιγαίου. Απ’ ευθείας πτήσεις από και
προς την Αγία Πετρούπολη το καλοκαίρι.

03.5.2014 Το άγαλμα της Νίκης
κοσμεί το κέντρο του Βανκούβερ
Το άγαλμα αποτέλεσε δώρο της πόλης
της Ολυμπίας, πατρίδας των Ολυμπιακών Αγώνων, και σηματοδοτεί την είσοδο του Βανκούβερ στις Ολυμπιακές
Πόλεις. Το άγαλμα έχει σχεδιαστεί από
τον γνωστό Έλληνα γλύπτη ΠαύλοΆγγελο Κουγιομτζή, έχει ύψος 3,8 μ.,
ζυγίζει 900 κιλά και αξίζει περίπου
500.000 δολλάρια.
03.5.2014 Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Άκης Γεροντόπουλος παραβρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης,
30 Απριλίου, στην εκδήλωση παρουσίασης και παράδοσης στην οικογένεια
του αδικοχαμένου Νίκου Σαμαρά, του
Λευκώματος που εκδόθηκε προς τιμήν
του κορυφαίου Εβρίτη βολεϊμπολίστα.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Πετοσφαιριστών με πρωτοβουλία του οποίου
εκδόθηκε το σχετικό Λεύκωμα.
09.5.2014 4η Γιορτή σπόρων στην
Ορεστιάδα θα πραγματοποιηθεί την
προσεχή Κυριακή 11 Μαΐου 2014 στον
Πευκώνα της Νέας Ορεστιάδος και θα
γίνουν ομιλίες για την καλλιέργεια των
αρωματικών φυτών. Κεντρικό σύνθημα
η ελεύθερη διακίνηση και χρήση των
παραδοσιακών σπόρων ενάντια στις
ορέξεις των πολυεθνικών εταιριών που
θέλουν τον έλεγχο της τροφής μέσα
από τον έλεγχο των σπόρων.
28.5.2014 Κατάλαβαν στην Αθήνα
τι έγινε στη Θράκη; To πανελλήνιο
σήμερα ασχολείται με τις δηλώσεις του
Τσίπρα και τις εκτιμήσεις κερδών και
ζημιών των διαφόρων
κομμάτων.
Όμως οι Τουρκικές
εφημερίδες πανηγυρίζουν για τη “νίκη
των Τούρκων της
Θράκης’’ που θέλουν
πλήρη επικράτηση
και όχι απλώς συνδιοίκηση.
31.5.2014 Έφηβος
ετών 107 Ο κύριος
Βασίλειος Ζωίδης ψήφισε στη Μάκρη του
Ν. Έβρου. Πιθανότα-

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
τα να είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία
ψηφοφόρος που ψήφισε στις σημερινές
εκλογές. Αρνήθηκε με πείσμα όλες τις
διαδικαστικές διευκολύνσεις που προβλέπονται για τους ανθρώπους της ηλικίας του. Να είσαι καλά παππού!
04.6.2014 Βάζουν «λουκέτο» στις
κατασκηνώσεις Μάκρης Απίστευτο
και όμως αληθινό: Το Υπουργείο Εργασίας κάνει οικονομία στον Έβρο, ενώ
διατηρεί σε λειτουργία τις παιδικές κατασκηνώσεις στην Πελοπόννησο. Έντονη διαμαρτυρία του Δημάρχου κ.
Λαμπάκη. Αναλαμβάνει τα έξοδα, αλλά
και πάλι το Υπουργείο αρνείται. Πράγματι δεν κατάλαβαν τίποτα στην Αθήνα!
05.6.2014 Ξεκινούν οι γιορτές μεταξιού στο Σουφλί Τριήμερες εκδηλώσεις, από 6 έως 8 Ιουνίου 2014, με
πληθώρα πολιτιστικών, αθλητικών και
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με μουσική,
χορευτικά συγκροτήματα, κρασί και
την παραδοσιακή θρακιώτικη κουζίνα.
Χώρος: Εργοστάσιο Μετάξης «Τζίβρε».
16.6.2014 Η φλόγα της «Ελπίδας»
από αρχαία Μεσημβρία Η τελετή
αφής της φλόγας για τους Ευρωπαϊκούς
Αγώνες «Special Olympics 2014» που
θα γίνουν στην Αμβέρσα, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου στην αρχαία Ζώνη (Μεσημβρία) του Έβρου,
με φόντο τη Σαμοθράκη. Και ο Ζακ
Ρογκ στην Αλεξανδρούπολη.
14.6.2014 16η Διεθνής Έκθεση
ALEXPO Το Επιμελητήριο Έβρου ενη-

Ο εξωτερικός χώρος του Νομαρχείου Αλεξανδρούπολης
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μερώνει ότι στα πλαίσια της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης
ALEXPO 2014, 20-24 Iουνίου, θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του
προγραμματισμένες συναντήσεις μεταξύ
των μελών του και επιχειρήσεων του
εξωτερικού που θα μεταβούν στην περιοχή μας αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Για περισσότερες
πληροφορίες: www.alexpo.gr

ΓΝΩΜΗ
04.4.2014 Eκδηλώσεις μνήμης για
τη Νίκη της Σαμοθράκης στο «Νομαρχείο» Από 28 έως 31 Μαρτίου
πραγματοποιήθηκαν σε Αλεξανδρούπολη
και Σαμοθράκη ημερίδες και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 150
χρόνια από την ανεύρεση του αγάλματος
της φτερωτής Νίκης. Συζητήθηκαν οι
επιρροές της Νίκης στις μορφές Τέχνης
στην περίοδο πριν την ανεύρεσή της
και στο χρονικό διάστημα μετά την
ανακάλυψή της έως και σήμερα.
05.4.2014 Ιδρύεται πειραματικό
Νηπιαγωγείο και Γυμνάσιο στην
Αλεξανδρούπολη εντός του 2015 και
πειραματικό Λύκειο εντός του 2018.
Ήδη λειτουργεί άριστα το πειραματικό
Δημοτικό στη Ζαρίφειο Ακαδημία. Συνολικά 60 νέα πρότυπα πειραματικά
σχολεία θα λειτουργήσουν στη χώρα
ως το 2020, σύμφωνα με τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10.4.2014 Το Κέντρο Δημιουργικής
Φωτογραφίας Θράκης παρουσιάζει
το νέο φωτογραφικό λεύκωμα του Μιχάλη Μπολιάκη, με τίτλο «Στην Πόλη»,
το Σάββατο 12 Απριλίου 20:00, στο
«Μικρό Καφέ» (Πεζόδρομος Ταχυδρομείου) στην Αλεξανδρούπολη. Ο Μ.
Μπολιάκης έχει πραγματοποιήσει ένδεκα
ατομικές εκθέσεις σε Αλεξανδρούπολη
και Αθήνα και από μία στην Schabes
Gallery στο Σικάγο, στη Θεσσαλονίκη,
στην Κομοτηνή και στη Μυτιλήνη. Επίσης έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις στην Αλεξανδρούπολη,
Καστοριά, Σύρο, Γερμανία. Η δουλειά
του απλώνεται από την Αλεξανδρούπολη έως την Κούβα και πρόσφατα
στην Κωνσταντινούπολη.
11.4.2014 Το εντυπωσιακό ιστιοφόρο «Ειρήνη» στην Αλεξανδρούπολη Το Ρωσικό εκπαιδευτικό, τρικάταρτο ιστιοφόρο, MIR (Eιρήνη) φθάνει

το Σάββατο στο λιμάνι μας μεταφέροντας την εικόνα του
Αγίου Βλαδίμηρου.
Διήμερες εκδηλώσεις
διοργανώνει η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης.
10.5.2014
Στην
Αλεξανδρούπολη
και τα δύο κορυφαία ατομικά βραβεία της Volley
League Πρώτος και
καλύτερος ο Νικόλα
Μιχαήλοβιτς στο έπαθλο Forthnet NovasΤο Ρωσικό εκπαιδευτικό τρικάταρτο ιστιοφόρο MIR.
ports. Δύο πρώτοι
ρίου. Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για
στους καλύτερους πρωτοεμφανιζόμετο έργο του ομίλου Κοπελούζου, οι
νους της χρονιάς οι δικοί μας Χατζόπουλος της ΑΕΚ και Κασαμπαλής του
διαστάσεις του οποίου είναι περισσότερο
Εθνικού.
σοβαρές από αυτές που του έχουν
προσδώσει οι τοπικές αρχές.
10.5.2014 Δωρεά-μαμούθ για το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκο06.6.2014 Η καλύτερη εμφάνιση
μείο Έβρου Υγειονομικό υλικό αξίας
του ΟΦΘΑ! Η ομάδα του Ομίλου
900.000 ευρώ δώρισε ο Διεθνής ΑνΦίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης είχε
θρωπιστικός Οργανισμός των Ορθοεκπληκτική παρουσία στην Πανελλήνια
δόξων Χριστιανών Αμερικής (IOCC).
Διασυλλογική Διοργάνωση “Ιωνικοί ΑγώΚαλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του
νες’’. Συμμετείχαν 41 ομάδες, 720 κονοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για 2
λυμβητές και τα νεαρά «δελφινάκια»
μήνες, με παράλληλη ενίσχυση και των
του κατέκτησαν συνολικά 19 μετάλνοσοκομείων Διδυμοτείχου και Κομολια.
τηνής. «Μπήκαν οι βάσεις για συνεργασία και στο μέλλον», λέει η διοίκηση
του ΠΓΝΕ.
17.6.2014 Αμερικανική απόβαση
στον Έβρο Την Αντιπεριφερειάρχη
21.5.2014 Στον Έβρο το μεγαλύΈβρου Γεωργία Νικολάου επισκέφθηκε
τερο πάρκο γεωθερμοκηπιακών
ο οικονομικός σύμβουλος της Πρεσβείας
καλλιεργειών Γεωθερμία: Ανοικτές
των ΗΠΑ στην Αθήνα. Συζητήθηκαν
δημοπρασίες παραχώρησης γης σε πεθέματα που αφορούν στα πλεονεκτήριοχές του νότιου τμήματος του Νομού.
ματα της περιοχής, στους βασικούς
Υπέγραψε πρόσφατα ο υπουργός Αγροτομείς ανάπτυξης, όπως πρωτογενής
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑθανάΤομέας, Τουρισμός - Πολιτισμός, Εμσιος Τσαυτάρης.
πόριο με έμφαση στο θέμα των Μεταφορών και των Υποδομών.
29.5.2014 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3 εκατομ. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου με από18.6.2014 Και στην Αλεξανδρούφαση Γενικής Συνέλευσης, ενώ συζητά
πολη η 3η Καλοκαιρινή Εκστρατεία
ενδεχόμενο συγχώνευσης. Η διαδικασία
Future Library! Εκδηλώσεις για παιδιά
εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούτέλος του έτους και θα δώσει τη δυναπολης. «Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το αντότητα στην Τράπεζα να ενισχύσει
τίθετο! Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιτους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
ούνται στις βιβλιοθήκες». Συνολικά 140
βιβλιoθήκες σε περισσότερες από 100
05.6.2014 Προβληματίζει το «γκάπόλεις της Ελλάδας ξεκινούν από τις
ζι» για τον LNG Aλεξανδρούπολη:
15 Ιουνίου να ζουν στον ρυθμό της
Περισσότερη ενημέρωση και αντιστα3ης Καλοκαιρινής Εκστρατείας του Fuθμιστικά οφέλη ζητούν τοπικοί φορείς,
ture Library και σκέφτονται ήδη αντίμετά την απόφαση για επιτάχυνση της
επένδυσης υγροποιημένου φυσικού αεθετα!
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Πρόσκοποι & μαθητές - αθλητές
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
“Kαλοκαιρινές εξορμήσεις’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης
14-11-1954. Γήπεδο Κομοτηνής. ΔΟΞΑ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
5-1. Μια από τις ισχυρότερες συνθέσεις της ΔΟΞΑΣ. Όρθιοι
από αριστερά: Χατζησταύρου Ε., Αθανασιάδης, Καϊλιάν,
Αγαθαγγέλου, Χατσησταύρου Σ., Γεωργιάδης, Λαγόπουλος.
Καθήμενοι από αριστερά: Θεολόγης (Γάτος), Μιχαηλίδης,
Δελαπόρτας Γ. (μαθητής, με το πηλήκιο), Κοτζαμπάσης.
Aρχείο Γιώργου Δελαπόρτα

Tέλος δεκαετίας ’50.
Aπό τη Ναυτική Εβδομάδα,
διακρίνονται: Λέμβαρχος
Παναγιώτης Τσιακίρης
και κωπηλάτες Λευθέρης
Χαραλαμαπίδης (†),
Μαυρής Καμπάνταης (†),
Απόστολος Τσιακίρης,
Γρηγόρης Αποστολόπουλος
και άλλοι.
Aρχείο Παν. Τσιακίρη

Δεκαετία ’50.
Μπουλμπουτζής Δημήτριος
και Μαγιάφας Δημήτριος.
Δύο ξαδέλφια,
πρωταθλητές στον Στίβο,
που δόξασαν τον ΕΘΝΙΚΟ
Γ.Σ. και την πατρίδα μας.
Aρχείο Ειρήνης ΓιαννικάκηΜαγιάφα

Tέλος δεκαετίας ’50.
Aπό τη Ναυτική Εβδομάδα, διακρίνονται:
οι κωπηλάτες Δημήτηρης Παπαδόπουλος,
Απόστολος Τσιακίρης, Απόστολος Μάκρας,
Γρηγόρης Αποστολόπουλος, και επιβάτες
οι Αναστάσιος Ζώλος (†) και
Παράσχος Τσεσμελής.
Aρχείο Παν. Τσιακίρη

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Δροσερή σαλάτα με σελινόριζα

Γρανίτα με λεμόνι (της στιγμής)

Υλικά
500 γρ. γιαούρτι σακούλας
200 γρ. μαγιονέζα
1 σελινόριζα
άνηθο ψιλοκομμένο
Εκτέλεση
Χτυπάμε το γιαούρτι με τη μαγιονέζα. Τρίβουμε τη σελινόριζα στον τρίφτη και τη ρίχνουμε στο μίγμα. Ανακατεύουμε,
πασπαλίζουμε με άνηθο και τη διατηρούμε στο ψυγείο.

Υλικά
8 λεμόνια - ξύσμα από 2 λεμόνια
120 γρ. ζάχαρη
600 γρ. πάγο
Εκτέλεση
Στίβουμε τα λεμόνια, ανακατεύουμε τη ζάχαρη με τον χυμό
των λεμονιών σουρωμένο και με το ξύσμα. Τρίβουμε τον
πάγο στο μπλέντερ και τον αδειάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε τον χυμό των λεμονιών και ανακατεύουμε. Σερβίρεται σε παγωμένα ποτήρια.

Σορμπέ λεμόνι
Υλικά
3/4 ποτηριού χυμό λεμόνι
1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι
3/4 ποτηριού ζάχαρη
2 1/2 ποτήρια νερό
Ξύσμα από 2 λεμόνια
1 πρέζα αλάτι
2 φύλλα ζελατίνας
Εκτέλεση
Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη για
5 λεπτά. Αφού πάρει βράση, λιώνουμε τη ζελατίνα και τη βάζουμε
στο σιρόπι μαζί με το ξύσμα. Το κατεβάζουμε από το μάτι και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και πορτοκαλιού. Τα ανακατεύουμε όλα πολύ
καλά και τοποθετούμε το μίγμα στην
κατάψυξη. Ανά μία ώρα το βγάζουμε και το χτυπάμε με το μίξερ σε
χαμηλή ταχύτητα (4 φορές). Διατηρείται στην κατάψυξη.

Τάρτα με κεράσια
Υλικά
1 σφολιάτα
200 γρ. γάλα
2 κρόκοι αυγών
500 γρ. κεράσια
100 γρ. ζάχαρη
30 γρ. αλεύρι
125 γρ. κρέμα γάλακτος (1 μικρό κουτί)

Λεμοντσέλο
Υλικά
1 κιλό τσίπουρο
10 λεμονιών τη φλούδα, κομμένη σε μικρά μπαστουνάκια
3 φλιτζάνια ζάχαρη
2 φλιτζάνια νερό
1 φλιτζάνι χυμό λεμονιού
Εκτέλεση
Βάζουμε μέσα στο τσίπουρο τα μπαστουνάκια από τα λεμόνια. Κλείνουμε καλά το βάζο ή το μπουκάλι και το αφήνουμε στον πάγκο της κουζίνας (όχι στον ήλιο) για 10-12
ημέρες.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι και στο τελευταίο δέσιμο ρίχνουμε
τον χυμό λεμονιού να πάρει μία βράση. Σουρώνουμε το
τσίπουρο, προσθέτουμε το σιρόπι και ανακατεύουμε καλά.
Το αδειάζουμε σε μπουκάλι και το λεμοντσέλο είναι έτοιμο.
Διατηρείται και εκτός ψυγείου.

Εκτέλεση
Κόβουμε από κάθε φύλλο της σφολιάτας ένα τετράγωνο,
τοποθετούμε ένα-ένα σε λαδωμένη λαμαρίνα της κουζίνας
ή επάνω σε αντικολλητικό χαρτί και τα ψήνουμε σε 200°
για 20 λεπτά. Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το αλεύρι και αραιώνουμε με το γάλα βραστό.
Βάζουμε σε χαμηλή φωτιά την κρέμα να δέσει, ανακατεύοντας συνέχεια. Την αφήνουμε να κρυώσει και ενσωματώνουμε σ’ αυτήν την κρέμα γάλακτος χτυπημένη. Πλένουμε και στεγνώνουμε τα κεράσια. Βγάζουμε τα
κουκούτσια. Απλώνουμε στο πρώτο φύλλο τη μισή κρέμα
και τοποθετούμε επάνω τα μισά κεράσια. Σκεπάζουμε με
το δεύτερο φύλλο της σφολιάτας, απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα και από επάνω τα κεράσια. Πασπαλίζουμε
την επιφάνεια με άχνη ζάχαρη.
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