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να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστορικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
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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
Μολονότι διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός
Οκτωβρίου, εντούτοις οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνουν
έντονη την παρουσία τους, λες και αρνούνται πεισματικά να
παραχωρήσουν τη θέση τους σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες (πρωτοβρόχια, ψύχρα κ.λπ.).
Αλλά όπως και να το κάνουμε οι ξένοιαστες ημέρες του καλοκαιριού πέρασαν και επιστρέψαμε στην πεζή καθημερινότητα
με τις γλυκές αναπολήσεις των διακοπών. Πολλοί από εμάς
βρεθήκαμε στην αγαπημένη μας πόλη, όπου απολαύσαμε τις
όμορφες παραλίες, τους ωραίους θαλασσομεζέδες και τις
συναντήσεις με παλιούς φίλους και συμμαθητές.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη, με στόχο
πάντα την προβολή του χθες και του σήμερα της περιοχής
μας, ως και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά τις
μόνιμες συνεργασίες.
Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς, αυξάνονται οι αναγνώστες
που ξεθαρρεύουν και αποστέλλουν είτε δικές τους μικρές εργασίες, είτε ντοκουμέντα γύρω από την ξεχωριστή ιστορία
της ιδιαίτερης πατρίδας μας, τα οποία ανακαλύπτουν στα οικογενειακά αρχεία. Παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν.
Δυστυχώς η οικονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις και
στα διαθέσιμα του ταμείου μας. Όπως σας έχουμε ενημερώσει
με το 39ο τεύχος του περιοδικού μας, από 1ης Αυγούστου
2011 τριπλασιάσθηκαν τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή
του περιοδικού. Επειδή με τα σημερινά δεδομένα ο Σύλλογος
αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά του, το δε αποθεματικό
του ταμείου μας έχει μειωθεί σημαντικά, από το επόμενο
τεύχος θα διακοπεί η αποστολή του περιοδικού σε εκείνους
από τους αποδέκτες του που δεν καταβάλλουν στον Σύλλογο
τουλάχιστον 20 ευρώ ετησίως ως ελάχιστη υποστήριξη.
Η αποστολή των χρημάτων μπορεί να γίνει είτε διά της καταθέσεως του επιθυμητού ποσού στον λογαριασμό μας αριθμ.
0026-0251-56-0100338892 στην τράπεζα EFG EUROBANKERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς την κατάθεση στο
τηλέφωνο 210-6004855 ή να στείλετε ταχυδρομικώς επιταγή
στο όνομα του ταμία Παναγιώτη Τσιακίρη, Επτανήσου 7, 153
41 Αγία Παρασκευή και όχι στον τίτλο του περιοδικού, ή
μέσω E-BANKING στην τράπεζα EFG EUROBANK-ERGASIAS.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθμ. λογαριασμού
είναι: GR5702602510000560100338892 BIC: EFG BGRAAXXX.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει συνεστίαση στις 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα
Παρασκευή, στην ταβέρνα “ΑΡΣΕΝΗΣ’’, Ζησιμοπούλου
19, περιοχή Αμφιθέας. Η συνεστίαση θα πραγματοποιηθεί
με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων από την
ίδρυση του Συλλόγου μας και της κυκλοφορίας του πεντηκοστού τεύχους του περιοδικού μας. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να αποταθείτε
στα μέλη του Δ.Σ.
Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς καλό το
υπόλοιπο φθινόπωρο και Καλό Χειμώνα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
100 χρόνια από την έναρξη του Μεγάλου πολέμου
και το Βουλγαροκρατούμενο Δεδέαγατς
Η μεγάλη προσφυγιά των κατοίκων του
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους όλες οι μεγάλες δυνάμεις “βάλθηκαν’’ να διαλύσουν την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, να δημιουργήσουν εθνικά κράτη και ανάλογες επιρροές στα Βαλκάνια. Πριν περάσουν
1-2 χρόνια η εικόνα ανατράπηκε. Οι Μεγάλες Δυνάμεις χωρίστηκαν στη μέση και η Γερμανία συμμάχησε
με τη Σουλτανική, ακόμη, Τουρκία, δηλαδή το υπόλοιπο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Τον Οκτώβριο του 1914 τουρκικά πλοία βομβάρδισαν ρωσικά λιμάνια, ενώ το 1915 ο Γερμανός Γουλιέλμος Β’ επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα ακόμη του Οθωμανικού κράτους.
1914. To Δεδέαγατς δεν είχε γίνει ακόμη Αλεξανδρούπολη. Υπολείπονταν περίπου 6 χρόνια1 ώσπου να γίνει
ο οριστικός «γάμος» με τη μητέρα Ελλάδα, για να θυμηθούμε το συγκινητικό γνωστό περιστατικό και τα κλάματα της αρχόντισσας Μαρίας Φιμερέλλη2.
Την 14ην Σεπτεμβρίου 1913 η Διοίκηση κατοχής του
Δεδέαγατς πήρε διαταγήν να εγκαταλείψει την πόλη
και όταν μπροστά στο Λιμεναρχείο επί της παραλιακής
οδού γινόταν η υποστολή της ελληνικής σημαίας με
πολύ αργό ρυθμό, που έκανε το θέαμα πολύ συγκινητικό, παρουσία ολίγων μόνον Ελλήνων, γιατί η πλειονότητα των κατοίκων είχε εκπατρισθεί, όλοι σχεδόν έκλαιγαν, ο πλωτάρχης Κ. Μελάς αποτεινόμενος προς την
Μαρία Φιμερέλλη είπε: “Μη κλαίετε, η κατοχή μας ήτο
ο αρραβών της Θράκης με τη Μητέρα Ελλάδα· οι γάμοι
δεν θ’ αργήσουν“.
Την 14ην Μαΐου 1920, ημέραν της οριστικής απελευθερώσεως του Δεδέαγατς, η ίδια κυρία ετηλεγράφησε προς τον κ. Μελάν: “Σήμερον τελούμεν τους γάμους της ενώσεως μετά της Μητρός Ελλάδος“. [2]

Eπομένως, απαραίτητο να θυμηθούμε το δίμηνο του
καλοκαιριού 1913 όταν το Δεδέαγατς ξεθάρρεψε απατηλά, πιστεύοντας ότι η μικρή πολίχνη έγινε Ελληνική
μαζί με την περιοχή μέχρι και την Κορνοφωλιά.
Στις 28 Ιουλίου 1914, ένα χρόνο αργότερα, η αφορμή
για την έναρξη του Μεγάλου πολέμου3 δόθηκε. Δολοφονείται ο νεαρός διάδοχος του Αυστροουγγρικού θρόνου Φραγκίσκος Φερδινάνδος στο Σεράγεβο της Βοσ-

νίας, σε αυστροουγγρικό έδαφος, από τον Γαβριήλ Πρίντσιπ, Σέρβο εθνικιστή [3] [6] [2].
Η διπλωματική αναδιάταξη της Ευρώπης, οι εξοπλισμοί, ο οικονομικός και εμπορικός ανταγωνισμός,
οι αγορές της Ανατολής, ο ιμπεριαλισμός και η αποικιοκρατία, ίσως και η λανθασμένη επιλογή ομάδας
ατόμων, φέρονται ως τα βαθύτερα αίτια του πολέμου
που στοίχισε τη ζωή έως και 10.000.000 ψυχών.
Συνολικά από τις 18 Ιουλίου 1914 και μέσα σε 4 χρόνια έγιναν 60 κηρύξεις πολέμων μεταξύ κρατών.
Είναι γνωστά τα επίσημα ονόματα των δύο αρχικών
στρατιωτικών αντιπάλων:
α) Τριπλή συνεννόηση ή Αντάντ [Γαλλία, Μεγάλη
Βρετανία, Ρωσία, (Ιταλία), Ιαπωνία, Ρουμανία, ΗΠΑ, Ελλάδα (1917)].
β) Τριπλή συμμαχία ή Κεντρικές δυνάμεις (Αυστροουγγαρία - Γερμανία - Τουρκία - Βουλγαρία) [6].
Η περιοχή μεταξύ Νέστου και του ποταμού Έβρου
(μέχρι την Αδριανούπολη) ανήκει στη Βουλγαρία και η
Βουλγαρία είναι σύμμαχος των Κεντρικών δυνάμεων.
Δεν θα αναφερθούμε ευρύτερα στα γεγονότα του
τετραετούς Μεγάλου πολέμου, για τον οποίο έχουν γραφεί σελίδες επί σελίδων από ιστορικούς, μελετητές, λογοτέχνες, έχουν γυρισθεί κινηματογραφικές ταινίες με
πραγματικές εικόνες ή με μυθοπλασία. Δε θα αναφερθούμε ούτε στο γεγονός ότι η Ελλάδα μπήκε την τελευταία στιγμή στον πόλεμο με το μέρος της Αντάντ, λόγω
της φιλογερμανικής πολιτικής του βασιλιά Κωνσταντίνου
με αποτέλεσμα να κερδίσει η Ελλάδα την ιδιαίτερη
πατρίδα μας, την τελευταία στιγμή.

1. 14/7/1913 έως 14/5/1920
2. Η Μαρία Φιμερέλλη ήταν κόρη του Ιωάννη Φιμερέλλη, ο οποίος επί Ρωσικής κατοχής του 1878 είχε διορισθεί Πολιτικός Διοικητής του
Δεδέαγατς και είχε παρακαλέσει τον Διοικητή του Συντάγματος Μηχανικού, που ήταν στρατοπεδευμένο στην περιοχή του Μαΐστρου,
να καταρτίσει το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως. Και πράγματι ο Διοικητής φάνηκε πρόθυμος και ανέθεσε σε ομάδα ειδικών μηχανικών...
Επίσης η Μ. Φιμερέλλη ήταν αδελφή των Κων/νου και Μανώλη Φιμερέλλη, της Ελπινίκης, συζύγου Πάνου Μαρινόπουλου και της
Μυρσίνης συζύγου Εμμ. Αλτιναλμάζη, εμπόρου και διορισμένου Δημάρχου κατά τη Διασυμμαχική Κατοχή του 1919 μέχρι το 1923. [2]
3. 11 Νοεμβρίου 1918 Ανακωχή. Αρχίζουν οι συνθήκες. Ο πόλεμος ονομάστηκε Α’ Παγκόσμιος.
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Θα επικεντρώσουμε τον φακό μας σε ό,τι έχει καταγραφεί από ειδικούς μελετητές και έχει σχέση με την
περιοχή μας.
Οι Βούλγαροι, από τις αρχές του 1914 προετοίμαζαν
τα παράλια της Θράκης για τον επικείμενο πόλεμο κατασκευάζοντας πολυβολεία, τοποθετώντας νάρκες, και
το σπουδαιότερο είχαν στρέψει την προσοχή τους στη
σημασία του Δεδέαγατς ως λιμένος. [3]
Τρεις μήνες περίπου μετά την έναρξη του Μεγάλου
πολέμου, σύμφωνα με την έκθεση του Έλληνα υποπροξένου στο Δεδέαγατς Αθανάσιου Χαλκιόπουλου, ετοιμάζεται κατασκευή λιμανιού και ναυστάθμου στο Δεδέαγατς (υπολογίσθηκε μάλιστα και το υψηλό κόστος του
έργου). [3] Αρχές του 1915 έγιναν εργασίες για την
τοποθέτηση τηλεβόλων και κόπηκε κονδύλιο πολλών
εκατομμυρίων για την εκβάθυνση του λιμανιού από τη
Βουλγαρική κυβέρνηση. Επισκέπτονται μάλιστα το Δεδέαγατς ο Βούλγαρος υπουργός εξωτερικών και ο διάδοχος της Βουλγαρίας Βόρις.4
Οι Γερμανοί παρεμβαίνουν επίσημα. [3] [7] Μεταθέτουν τον πρόξενό τους από τη Βάρνα στο Δεδέαγατς
με στόχο να παρακολουθεί τον σταθμό εφοδιασμού γερμανικών υποβρυχίων, τα οποία και αναλαμβάνουν την
υπεράσπιση του λιμένος. Γίνονται οχυρωματικά έργα
στην παραλία και τοποθετούνται τορπίλες στο λιμάνι.
Έρχονται Γερμανοί αξιωματικοί Ναυτικού λίγες μέρες
πριν από τον βομβαρδισμό του Δεδέαγατς από τους
συμμάχους, ως εχθρικού εδάφους5.
Συγκινητικές οι πληροφορίες για την απελπιστική κατάσταση που επικρατούσε, λίγο πριν και λίγο μετά την
έναρξη του πολέμου στο λιμάνι που προετοιμαζόταν
ουσιαστικά από τους Γερμανούς για διεκδίκηση των
Δαρδανελλίων.
Μεταφέρουμε αποσπάσματα από τις εκθέσεις που
απέστειλε ο υποπρόξενος της Ελλάδος στο Δεδέαγατς
Αθανάσιος Χαλκιόπουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών
της Ελλάδος αλλά και στην προϊσταμένη του Αρχή, στην
ελληνική πρεσβεία στη Σόφια.
Ο Ελληνικός στρατός μόλις είχε απομακρυνθεί. Το
φθινόπωρο του 1913 πανικοβλημένοι οι κάτοικοι έφευ-

Τίποτε Ἑλληνικόν καί ἐκπολιτιστικόν δέν ἔμεινε
εἰς τήν θέσιν του ἀφ᾽ἧς ἡμέρας οἱ Βούλγαροι κατέλαβον ἐκ δευτέρου καί δυνάμει τῶν συνθηκῶν Λονδίνου, Βουκουρεστίου καί Κων/πόλεως τήν Δυτικήν
Θράκην. Τελεία ἐρήμωσις καί καταστροφή ἐπῆλθε
τῶν πάντων. Τάς ὡραίας οἰκίας τῶν πόλεων κατέκλυσαν σκαιοί καί ῥακένδυτοι Βούλγαροι, δῆθεν
πρόσφυγες ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς καί τῆς Σερβικῆς Μακεδονίας, τούς ὁποίους εἰδική ἐνέργεια τῆς Βουλγαρικῆς προπαγάνδας περισυνέλεξαν ἵνα ἀντικαταστήσωσι τό Ἑλληνικόν στοιχεῖον τῆς Δυτικῆς Θράκης.
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Τήν 24ην 8βρίου κατέλαβον οἱ Βούλγαροι τά
Ἑλληνικά σχολεία καί τό Μητροπολιτικόν μέγαρον,
ἐκδιώξαντες τόν Ἔλληνα Ἀρχιερατικόν Ἐπίσκοπον
καταφυγόντα εἰς Αἶνον. Τήν δέ 26ην οἱ Ἕλληνες
μεταβάντες νά ἐκκλησιασθῶσιν εἰς τόν ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου εὗρον Βουλγάρους λογχοφόρους
οἵτινες ἐξεδίωξαν αὐτούς. Αὐθημερόν κατελήφθη καί
τό κατάστημα τοῦ Συλλόγου «Ὀρφεύς.» [7]
γαν προς το Όξιλαρ (Τοξότες) και τον Νέστο για να περάσουν στην ελεύθερη Μακεδονία. Πολλοί σταμάτησαν
στην Καβάλα.
Τελειώνοντας όμως το 1913, είχαν αρχίσει και οι απελάσεις.
Μεταξύ των 50-60 οἰκογενειῶν αἵτινες ἔμειναν ἐν Δεδέαγατς ἐλπίζοντες ὅτι ὑπό τἀς νέας περιστάσεις, οἱ Βούλγαροι
ἤθελον σεβασθῇ αὐτάς συγκαταλέγονται καί αἱ ἑξῆς οἰκογένειαι προκρίτων.
1) Ἰωάννης, Κων/νος καί Μανώλης Φιμερέλλης, μεγαλέμποροι καί κτηματίαι.
2) Χαράλαμπος Λεονταρίδης, έμπορος καί κτηματίας.
3) Δ. Κοΐδης, δερματέμπορος.
4) Χαράλαμπος Παπουτσάκης, λαδέμπορος καί κτηματίας.
5) Στέργιος καί Ἰωάννης Κουταβέλης, ἔμποροι.
6) Ἰωάννης Γιαννούσης, ἔμπορος.
7) Ἀθανάσιος Πελτέκης, διευθυντής ἀτμομύλου.
8) Κωνσταντίνος Κορδέλης, ἔμπορος καί κτηματίας.
9) Μιχ. Ἀσπιώτης, ἀνώτερος ἐμπορικός ὑπάλληλος.
10) Θησεύς Σαμοθρακιώτης, διευθυντής φορτηγίδων.
11) Χρήστος Ἡλία, ποτοποιός, ἐκ τῶν πλουσιωτέρων.
12) Βασίλειος Ψαρόπουλος, ἐνοικιαστής τῶν θερμῶν λουτρῶν Φερρῶν, φαρμακοποιός.
13) Κων/νος Κουρῆς, ἔμπορος.
14) Χαράλαμπος Λαμπουσιάδης, ἐμπορομεσίτης. [7] [2]
Παρέμειναν δηλαδή στην «πάλαι ποτέ» ωραία πολίχνη, αλλά όχι για πολύ, οι πιο πάνω επιφανείς πολίτες.
Αἱ ἀπελάσεις αὗται ἤρξαντο δύο μῆνας μετά τήν ἀνακατάληψιν τοῦ Δεδέαγατς. Κατά τό διάστημα τοῦτο εἶχον κατορθώσει νά μείνουν, δωροδοκοῦντες τόν ἀστυνόμον Μαρῆν
Μπογατσῆεφ. [7]
Η Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου περιγράφει με συγκινητικές λεπτομέρειες πώς και οι τελευταίοι
εναπομείναντες, έναν χρόνο μετά, δηλαδή οι αδελφοί
Φιμερέλλη, ο Δ. Κοΐδης, ο Χρήστος Ηλία, η οικογένεια
Κολοζώφ, η χήρα Πασκάλ εκδιώχθηκαν και αυτές και
δημεύθηκαν οι περιουσίες τους.
Οὕτως ἐξεδιώχθησαν καί οἱ τελευταῖοι ἐναπομείναντες
Ἕλληνες καί δέν ἔμεινεν οὐδείς, πλήν τῶν μαουνέρηδων καί
λεμβούχων, τῶν ὁποίων εἶχον ἀπόλυτον ἀνάγκην ἀλλά καί
αὐτούς κατόπιν ἀντικαταστήσαντες διά βουλγάρων ἐκ Βάρνης, ἀπήλασαν, κατασχόντες τάς φορτηγίδας καί τάς λέμβους
των.

4. Στα οχυρωματικά έργα των Βουλγάρων στη Μάκρη και ενώ άνοιγαν ορύγματα στην περιοχή της Ζώνης (Μεσημβρίας) βρέθηκαν
μεγάλης αξίας γλυπτά, που σήμερα κοσμούν το Μουσείο της Σόφιας.
5. Δες βιβλίο μας «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», To Δεδέαγατς βομβαρδίζεται από τους Συμμάχους, σελ. 235-240 και στο παρόν τεύχος σελ. 14-15, Θ. Ορδουμποζάνη, Ο Μύλος του Πρωτόπαπα.
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2

1
Απλοί κάτοικοι του Δεδέαγατς, που μπορούσαν να
εξασφαλίσουν καΐκι, έσπευδαν να βρουν καταφύγιο στη
Σαμοθράκη, στη Θάσο, στη Λήμνο, στην Καβάλα, στη
Θεσσαλονίκη, που ήδη ήταν Ελληνικά λιμάνια, ακόμη
και στον Βόλο. Φαίνεται ότι και η οικογένεια της υπογράφουσας με αυτόν τον τρόπο έφθασε στην Καβάλα
και παρέμεινε εκεί μέχρι το 1920, κουβαλώντας μια εικόνα της Αγίας Άννας (που διασώζεται) με την Παναγία
στην αγκαλιά της, ρώσικης τεχνοτροπίας, και τα κοσμήματα της Αινίτικης οικογένειας (που δεν διασώζονται, παρά μόνο σε φωτογραφίες). Κάτι ανάλογο θα κουβαλούσαν και οι άλλες οικογένειες. Όλα τα υπάρχοντα,
έπιπλα, γυαλικά, χαλιά, ακόμη και πιάνα των πιο ευπόρων μεταφέρθηκαν στη Σόφια και τα όμορφα αστικά
σπίτια άδειασαν.
Γιατί όμως η μικρή ωραία πολίχνη είχε συγκεντρώσει το “ενδιαφέρον“ των Βουλγαρογερμανών κατα τον
Α’ Παγκόσμιο πόλεμο;
Σε όλους μας είναι γνωστή η αποτυχημένη εκστρατεία στην Καλλίπολη, τον Απρίλιο του 1915, η προσπάθεια δηλαδή των συμμάχων, κυρίως των Άγγλων να καταλάβουν τα οχυρά της χερσονήσου, αποβιβάζοντας
1.000.000 στρατό στην Καλλίπολη, τη Θρακική χερσόνησο, που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Τουρκία.

3
Παραθέτουμε δύο αποσπάσματα από την έκθεση
του Έλληνα υποπροξένου, ενδεικτική της σημασίας του
εγχειρήματος στην Καλλίπολη, σχετικά με την έκβαση
του Μεγάλου πολέμου, και για τους δύο αντιπάλους.
Το πρώτο αναφέρεται σε σύμμαχο των κεντρικών
δυνάμεων, στους Τούρκους και το δεύτερο στον πρωταγωνιστή της Αντάντ Ουίνστον Τσώρτσιλ.
«...Τήν ὀργάνωσιν τῆς ἀμύνης εἶχεν ἀναλάβει ὁ Γερμανός
στρατηγός Λίμαν φόν Σάντερς, ὁ ὁποῖος ἐπετέλεσεν εἰς
βραχύ χρονικό διάστημα ἀληθῆ ἄθλον, δεδομένου ὅτι ἔπρεπε
νά καλύψῃ διά τῶν δυνάμεων πού διέθετεν ἀκτάς μήκους
150 μιλίων... ἐχρησιμοποίησε δέ μεταξύ τῶν ἄλλων ἀξιωματικῶν τόν ἀντισυνταγματάρχην τότε Κεμάλ Ἀτατούρκ.» [4]
«Ἀλλ᾽ ὁ τότε Ἄγγλος ὑπουργός τῶν Ναυτικών Τσῶρτσιλ
ἐπέμεινε καί ἀγγλικός στρατός ὑπερβαίνων τό 1.000.000
ἀπεβιβάσθη εἰς τήν χερσόνηστον τῆς Καλλιπόλεως. Ἡ γενναιότης καί τά ἄφθονα πολεμικά μέσα τοῦ ἀγγλικοῦ στρατοῦ
δέν ὠφέλησαν. Τἀ τουρκικά ὀχυρά ἠμύνθησαν μέχρι τέλους
καί ὁ ἀγγλικός στρατός ἔπειτα από τρομακτικάς ἀπωλείας
ἐγκατέλειψε τήν ἐπιχείρησιν...» [4]
Το λιμάνι του Δεδέαγατς απέχει ολίγα μίλια από τα
στενά των Δαρδανελλίων, στενά που ανήκουν στην
Τουρκία και η Τουρκία βρίσκεται στον συνασπισμό των
Κεντρικών δυνάμεων, μαζί με τη Βουλγαρία. Η κατοχή
των Στενών από τους δυτικούς και την Αντάντ θα επέτρεπε στους συμμάχους τον έλεγχο των οδών που
οδηγούν στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής.
Το 1915 δυνάμεις της Αντάντ, μεταξύ των οποίων
Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες, αποβιβάστηκαν
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στηκαν και καταστράφηκαν. Κλάπηκαν οι κινητές περιουσίες των κατοίκων της και το κυριότερο ολοκληρώθηκε ο ξερριζωμός και η μεγάλη προσφυγιά που προαναφέραμε.
Ταλαίπωρη θρακική γη και οι άνθρωποί σου! Γιατί να
γίνεσαι Ιφιγένεια στα μεγάλα παιχνίδια της εξουσίας;
Γιατί πρέπει να τιμωρείσαι σε διεθνείς “αναμπουμπούλες“; Ευθύνεται η μοναδική γεωγραφική θέση σου; Μόνο
αυτή;

4
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Εικόνες 1, 2 από το αρχείο του Παντελή
Αθανασιάδη
Εικόνες 3-6 από το αρχείο της Μαρίας
Μουτάφη

5
Nεκροταφείο πεσόντων στην Καλλίπολη

στη χερσόνησο της Καλλίπολης, όχι πολύ μακριά από
την Κωνσταντινούπολη, ούτε από τη Λήμνο, ναυτική
βάση και σταθμό ανεφοδιασμού τους αλλά ούτε και από
το Δεδέαγατς που ήλεγχαν οι Γερμανοβούλγαροι.
Η θέση της Καλλίπολης θεωρήθηκε εξαιρετικά στρατηγικής σημασίας, διότι ο Βόσπορος και τα Δαρδανέλλια
αποτελούσαν επί πλέον και το πέρασμα προς τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα των ρωσικών πλοίων
της Αντάντ.
Η επιχείρηση απέτυχε.
Ανάμεσα στα θύματα είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα
μας. Το Δεδέαγατς και οι γύρω όμορφες ακτές, τα κτίσματα, οι δρόμοι, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί βομβαρδί-

6
Μνημείο των αγνώστων πεσόντων στην Καλλίπολη
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Φίλιππος Μανουηλίδης:
Ο Θρακιώτης επιφανής πολιτικός που ξεχάστηκε
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Στη νεότερη ιστορία της Θράκης, Ανατολικής και Δυτικής (αναφερόμαστε στον 20ό αι.), ξεχωρίζουν μερικές προσωπικότητες που έδρασαν δυναμικά στον τότε παραπαίοντα ακόμη
Ελληνικό χώρο και βοήθησαν με πολλούς τρόπους την ιδιαίτερη πατρίδα τους και οπωσδήποτε
τους συμπατριώτες τους.
Ο συνεργάτης μας Θεόδωρος Ορδουμποζάνης συγκέντρωσε στοιχεία ενός απ’ αυτούς, του
Φίλιππου Μανουηλίδη και ευγενικά μας τα παραχώρησε, για να ενημερωθούν οι φιλίστορες
αναγνώστες του περιοδικού μας σχετικά με την προσφορά αυτής της προσωπικότητος.
Επειδή η παρουσία του Φ.Μ., του επιφανούς αυτού πολιτικού της περιοχής μας, είναι επικεντρωμένη σε δύο πολύ σημαντικές περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας, θα ξεκινήσουμε με την
προσφορά του κατά την πρώτη: Αφενός, λίγο πριν το 1920, σε απροσδιόριστη κρατική ταυτότητα
για τη Δυτική και κυρίως για την Ανατολική Θράκη και αφετέρου από το 1920 έως το 1940, όταν
έδρασε πολιτικά ως γερουσιαστής ή βουλευτής Έβρου, ανάλογα με το είδος του πολιτεύματος
της Ελλάδας και παράλληλα πνευματικά - κοινωνικά, ως πρόεδρος του Θρακικού Κέντρου.1
Σ.Ε.

Ε

ΜΕΡΟΣ Α’

νας από τους επιφανέστερους
πολιτικούς του Νομού μας, ο
Φίλιππος Μανουηλίδης, για πολλά
χρόνια εκλεγμένος Γερουσιαστής
και Βουλευτής του Έβρου, κατ΄
επανάληψη διατελέσας Υπουργός
σε καίρια Υπουργεία, ο άνθρωπος
που αγωνίσθηκε όσο κανένας άλλος
για την αποκατάσταση και την ανακούφιση των προσφύγων, ο ιδρυτής
του «Θρακικού Κέντρου» και άξιο
τέκνο της Θράκης, είναι σχεδόν
ξεχασμένος από τους νεωτέρους
σήμερα. Μόνο κάποιοι παλαιότεροι
ενθυμούνται να γυρίζει σε προσφυγικά χωριά
για να πληροφορηθεί τις ελλείψεις τους σε υποδομές (σχολεία, εκκλησίες, υδραγωγεία κ.λπ.),
και να εκπληρώνει τις υποσχέσεις του αμέσως
μετά την εκλογή του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
ότι πρωταγωνίστησε στην πολιτική ζωή του
τόπου συνεχώς από το 1920 μέχρι το 1952,

οπότε και εγκατέλειψε την πολιτική
ζωή για να ασχοληθεί με το «Θρακικό Κέντρο» μέσα από το οποίο
συνέχισε την κοινωνική του προσφορά προς τη Θράκη και τους κατοίκους της.
Ο Φίλιππος Μανουηλίδης γεννήθηκε στη Ραιδεστό της Ανατολικής
Θράκης το 1881, από πλούσιους
γονείς. Παντρεύτηκε το 1913 την
Ιάνθη Αθηνοδώρου, της οποίας ο
πατέρας ήταν μεγάλος γαιοκτήμονας
της Θράκης με τεράστιο κύρος στους
Τούρκους (διετέλεσε βουλευτής επί
Σουλτάνου Αβδούλ Αζίζ), γεγονός που το εκμεταλλευόταν για την υποστήριξη των συμφερόντων
του υπόδουλου Ελληνισμού. Φοίτησε στα Εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Κοινότητας Ραιδεστού
με δάσκαλο τον Μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό. Μιλούσε την Τουρκική και τη Γαλλική
γλώσσα και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Το 1914

1. Το «Θρακικό Κέντρο», είναι το παλαιότερο Θρακικό σωματείο, μετά το 1920, που ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα και ανέπτυξε
πλούσιο κοινωφελές έργο στη Θράκη. Από το 1928 εκδίδει χωρίς διακοπή το περιοδικό «Θρακικά». Το 1933 ιδρύθηκε από τον Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου η «Εταιρεία Θρακικών Μελετών» και εξέδωσε το «Αρχείο Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού». Τα δύο περιοδικά, στα οποία καταχωρήθηκαν αξιόλογα λαογραφικά, ιστορικά και γλωσσολογικά άρθρα και μελέτες
σχετικά με τη Θράκη, έχουν βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Εταιρία προς ενίσχυση των Ελληνικών Σπουδών στο Παρίσι. Το 1992 τα δύο αδελφά σωματεία συνενώθηκαν με την επωνυμία «Θρακικό Κέντρο - Εταιρεία Θρακικών Μελετών» και έκτοτε
λειτουργούν μαζί και εκδίδουν το περιοδικό σύγγραμμα «Θρακικά».
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εγκαταστάθηκε στη Κωνσταντινούπολη, όπου διατηρούσε εμπορικό
γραφείο και συνεργαζόταν με τον
εις την Οδησσό εγκατεστημένο αδελφό του.
Περί το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου άρχισε να αναπτύσσει εθνική και πολιτική δράση και για να
υπερασπιστεί τα συμφέροντα της
Θράκης ίδρυσε τη «Θρακική Ένωση» της οποίας ανακηρύχθηκε Πρόεδρος. Το 1918, ως Πρόεδρος της
Η πρώτη μετά την απελευθέρωση της χώρας κυβέρνηση υπό τον
Θρακικής Ένωσης συνεργάζεται με
Γεώργιο Παπανδρέου σε αναμνηστική φωτογραφία αμέσως μετά
το Πατριαρχείο και τον Μητροπολίτη
την ορκωμοσία της. Δεξιά δίπλα στον Γεώργιο Παπανδρέου
ο Υπουργός Εσωτερικών Φίλιππος Μανουηλίδης.
Αίνου και μετέχει στην επιτροπή
μέρος σε όλες τις συζητήσεις και παρέσχε πολύπου ίδρυσε το Πατριαρχείο (καθ’ υπόδειξη του
τιμες συμβουλές στην οργάνωση των υπηρεσιών
Βενιζέλου) για να οργανώσει την παλιννόστηση
που ασχολούνταν με την ανοικοδόμηση των κατων ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής
ταστραμμένων συνοικισμών και τον εφοδιασμό
Θράκης και των παραλίων της Προποντίδας,
των παλιννοστούντων αγροτών που είχαν χάσει
που είχαν εκτοπιστεί από τους Νεότουρκους
τα πάντα, σε ζώα, γεωργικά εργαλεία και χρήστα βάθη της Ανατολής. Ως γνώστης των ζηματα.
τημάτων της Ανατολικής Θράκης έλαβε ενεργό
Το 1920 ευτύχησε να δει απελευθερωμένη
την ιδιαιτέρα του πατρίδα Ραιδεστό, στην οποία,
κατά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 εκλέχθηκε Βουλευτής και εκπρόσωπός της στην Γ΄
Εθνοσυνέλευση με το κόμμα των Φιλελευθέρων.
Μετά την εκλογή του αυτή εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα όπου πρωτοστάτησε στην επίλυση προσφυγικών προβλημάτων, που κυριαρχούσαν στην
πολυτάραχο εκείνη εποχή.
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την
απώλεια της Ανατολικής Θράκης, πολιτεύθηκε
στον Νομό Έβρου μέχρι το έτος 1952. Επανεκλέχθηκε Βουλευτής στον Νομό Έβρου κατά
την Δ΄ Εθνοσυνέλευση του Δεκεμβρίου 1923
και τον Ιανουάριο του 1924 εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Ασχολήθηκε
ως Βουλευτής έντονα με το προσφυγικό ζήτημα
και επιβλήθηκε για το κύρος, το θάρρος και
τις γνώσεις του για τα προσφυγικά ζητήματα
και αναδείχθηκε αρχηγός της 20μελούς κοινοβουλευτικής ομάδας προσφύγων βουλευτών,
η οποία ήταν ισότιμος στη βουλή με τα αναγνωρισμένα πολιτικά κόμματα. Αλλά τα ζητήματα των προσφύγων προέβαλε και με
σειρά άρθρων του στις πανελλαδικής εμβέλειας
Η Ραιδεστός κατά την απελευθέρωση από τον Ελληνικό
εφημερίδες της εποχής.
Στρατό το 1920.
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ανασχηματισμό της Κυβέρνησης του προτάθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο να
αναλάβει τη Γενική Διοίκηση Θράκης,
την οποία δεν αποδέχθηκε. Το 1928 μετέχει ως αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας στο εμπορικό συνέδριο του Πόσναν, όπου τιμήθηκε με τον Πολωνικό
Πολεμικό Μεγαλόσταυρο. Το 1930 μετέχει
στο διακοινοβουλευτικό Συνέδριο του
Λονδίνου, ως μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας. Το 1932, ως αρχηγός της

Τον Ιούλιο του 1925, όταν η Γ΄ Εθνοσυνέλευση ανέθεσε στον Στρατηγό Πάγκαλο τη
συγκρότηση Εθνικής Κυβέρνησης, κρίθηκε
ως ο καταλληλότερος να αναλάβει το τεραστίας
σημασίας για την εποχή εκείνη Υπουργείο
Κοινωνικής Προνοίας στο οποίο υπηρέτησε
μέχρι τον Οκτώβριο του 1925, οπότε και παραιτήθηκε αντιτιθέμενος εις τη μη άμεση προκήρυξη εκλογών. Κατά τη πρώτη του αυτή
θητεία ως Υπουργός, διακρίθηκε για την εργατικότητά του, τη μεθοδικότητά του και τα
πολύπλευρα διοικητικά του προσόντα.
5 Σεπτεμβρίου 1922. Οι Έλληνες κάτοικοι
της Ραιδεστού και των γύρω χωριών
επιβάζονται στα πλοία για να ξεκινήσουν
το ταξίδι της προσφυγιάς.

Ελληνικής αντιπροσωπείας δια τα
καπνικά ζητήματα μετέβη στην
Κωνσταντινούπολη και εκλέχθηκε
Πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής
των Κυβερνήσεων Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρίας. Το 1932 επανεκλέχθηκε Γερουσιαστής2 Έβρου
μέχρι το 1935, όταν και εξερράγη
Πρόχειρος προσφυγικός καταυλισμός στην Αλεξανδρούπολη,
το κίνημα των Βενιζελικών. Το
βόρεια του Σιδηροδρομικού Σταθμού της πόλης.
1934 ως επικεφαλής της Ελληνικής
Αντιπροσωπείας μεταβαίνει στην Παλαιστίνη
Το 1927 ιδρύει το «Θρακικό Κέντρο» του
και εκπροσωπεί τη χώρα μας στις γιορτές της
οποίου υπήρξε η ψυχή του. Επανεκλέγεται
Αναστάσεως.
βουλευτής Έβρου το 1928 και κατά το πρώτο
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
2. Μετά τη μεταπολίτευση του 1924 (κατάργηση της Βασιλείας και ανακήρυξη της Αβασίλευτης Δημοκρατίας) ψηφίσθηκε η επανίδρυση της Γερουσίας, ως νομοθετικό σώμα, για να αποτελέσει φραγμό στην παντοδυναμία των πρωθυπουργών. Η Γερουσία αναβίωσε με το Σύνταγμα του 1927 και επανασυστήθηκε με τον νόμο 3786/1929, με σκοπό την περιστολή της παντοδυναμίας της
Βουλής και την αρτιότερη επεξεργασία των νόμων, λόγω της σύνθεσής της.
Η Γερουσία απετελείτο από 120 μέλη, εκ των οποίων τα 92 εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία, τα 18 από επαγγελματικές
οργανώσεις και τα 10 από τη Βουλή και τη Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση («αριστίνδην»). Η θητεία των γερουσιαστών ήταν
εννεαετής και η σύνθεση της Γερουσίας έπρεπε να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια κατά το 1/3. Για να εκλεγεί κάποιος γερουσιαστής
έπρεπε να έχει την ιδιότητα του έλληνα πολίτη, πλήρη πολιτικά και αστικά δικαιώματα και ηλικία τουλάχιστον 40 ετών.

11

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T51

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Η κατάσταση της παιδείας στην περιοχή Αλεξανδρούπολης
στις αρχές του 20ού αιώνα

(Από ανέκδοτη έκθεση του Ίωνα Δραγούμη, υποπροξένου του Υποπροξενείου Δεδέαγατς - Αλεξανδρούπολης)

Γράφει ο Χρήστος Γ. Ανδρεάδης

Ερευνώντας τα απόρρητα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ) για τη σύνταξη του βιβλίου
μου «Ο Κορυτσάς και Πρεμετής Φώτιος Καλπίδης (1862-1906), ο Πόντιος εθνομάρτυς ιεράρχης πρώτο θύμα του μακεδονικού αγώνα», συνάντησα στην ακατάτακτη σειρά των εγγράφων και το έγγραφο αυτό, το οποίο, παραμένοντας ως τώρα ανέκδοτο, εκδίδουμε δημοσιεύοντάς το στις φιλόξενενες
στήλες του περιοδικού «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης», σχολιάζοντάς το καταλλήλως για τα άκρως
ενδιαφέροντα θέματα που θίγει.
Το έγγραφο βρέθηκε στο φάκελο με τα στοιχεία Α.Υ.Ε. 1907, αακ Κ και έχει ως εξής:
ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐν Δεδέαγατς τῇ 3 Ἰουλίου 1906
Πρός τήν Σ. Ἐπιτροπήν πρός ἐνίσχυσιν
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καί Παιδείας
Λαμβάνω τήν τιμήν νά ἀνακοινώσω τῇ Σ. Ἐπιτροπῇ
ὅτι παρηκολούθησα ὅσον ἦτο δυνατόν ἐνδελεχῶς καί
μόνος, ἅτε στερούμενος ἐπιθεωρητοῦ, τήν σχολικήν ἐργασίαν τῆς προξενικῆς μου περιφερείας, καί καθ᾽ὅλον μέν
τό σχολικόν ἔτος 1905-1906, μεταβάς εἰς διαφόρους
κοινότητας, ἐπισκεφθείς τά σχολεῖα αὐτῶν, συνεννοούμενος μετά τῶν διδασκάλων καί τηρῶν μετ᾽αὐτῶν ἀλληλογραφίαν, ἰδιαιτέρως δέ κατά τάς ἐξετάσεις, ποῦ μέν
παραστάς αὐτός, ποῦ δέ πέμψας ἀντιπροσώπους πρός
παράστασιν.
Παρετήρησα γενικῶς ὅτι αἱ διδασκάλισσαι εἶναι ἐπιμελέστεραι τῶν διδασκάλων καί μᾶλλον τούτων εὐσυνείδητοι ἐν τῷ ἔργῳ αὐτῶν, τηροῦσαι τακτικωτέρας καί
καθαρωτέρας τἀς τάξεις τῶν σχολείων, μεριμνῶσαι περισσότερον περί τῆς εὐταξίας καί καθαριότητος τῶν παίδων. Ἐπιβάλλονται ὅμως ὁλιγότερον τῶν διδασκάλων
εἰς τούς γονεῖς τῶν παίδων, ἰδίως τούς χωρικούς, ἐλάχισται δέ κατανοοῦσιν ὅτι ἔχουσι καθῆκον καί τούτους νά
κατηχῶσιν ἀδιαλείπτως καί πολυειδῶς, ἐπισκεπτόμεναι
αὐτούς καί κατ᾽οἶκον και συναναστρεφόμεναι πρός
αὐτούς. Ἄλλως τά ἐν τοῖς σχολείοις φοιτῶντα κοράσια
θά ἦσαν πλείονα τόν ἀριθμόν, θά ἐφοίτων δέ τακτικώτερον. Ἀλλά τῶν διδασκαλισσῶν τό ἔργον εἶναι καθ᾽ἑαυτό
εὐκολώτερον τοῦ τῶν διδασκάλων, διότι τά κοράσια εἶναι
ἡσυχώτερα καί ἐπιμελέστερον ἐπιδίδονται εἰς τά μαθήματα καί εὐχερέστερον ψιττακίζουσιν ἤ τά ἄρρενα.
Ἐν τοῖς πλείστοις τῶν χωρίων, αἱ γεωργικαί ἐργασίαι,
αἵτινες καί τά τέκνα τῶν χωρικῶν ἀπασχολοῦσι, δέν ἐπιτρέπουν εἰς αὐτά νά προσέρχονται εἰς τό σχολεῖον πρό
τοῦ Ὀκτωβρίου ἤ Νοεμβρίου (άναλόγως τοῦ καιροῦ,
καθ᾽ὅν γίνεται ὁ τρύγος) οὐδέ νά διακούωσι μαθήματα
μετά τόν Ἀπρίλιον. Ὥστε τό σχολικόν ἔτος κυρίως εἰπεῖν
εἶναι τό πολύ ἑπτάμηνον ἐν τοῖς χωρίοις, διό καί ἐντός
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τοῦ διαστήματος τούτου ὀφείλουσιν οἱ διδάσκαλοι νἀ διδάσκωσιν, ὅσον δύνανται κάλλιον, τήν διδακτικήν ὕλην,
διότι οὐδόλως συμφέρει τά παιδία νά ἀποσπῶνται ἀπό
τῆς γεωργίας, ἥτις πρέπει νά εἶναι ἔργον αὐτῶν καθ᾽ὅλον
τόν βίον. Ὁ ἀγρός εἶναι δι᾽αὐτούς σχολεῖον ὅσον καί τό
σχολεῖον. Ἀλλ᾽οἱ σχολαστικοί διδάσκαλοι παραπονοῦνται
ἀδιαλείπτως. 1) Διά τήν μή τακτικήν φοίτησιν τῶν μαθητῶν, ὡς καί διά τή μή φοίτησιν ἁπάντων τῶν παίδων
τοῦ χωρίου, 2) Διά τήν χρησιμοποίησιν τῶν χωρικοπαίδων εἰς τάς γεωργικάς ἐργασίας καί τήν ὡς ἐκ τούτου
ἐλάττωσιν τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου
ὡρισμένου. Ἔχουσι δηλαδή τήν ἀπαίτησιν, ἵνα ἐν τοῖς
χωρίοις ἐφαρμόζωνται τά ὡρολόγια καί προγράμματα τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.
Τό ποιόν δέ καί τό ποσόν τῆς διδακτικῆς ὕλης οἱ διδάσκαλοι ὀφείλουσι νά κανονίζωσιν ἀναλόγως τῶν κοινοτήτων ἐν αἷς διδάσκουσι. Γενικόν μέτρον καί ἀπόλυτον
περί τούτων δέν εἶναι δυνατόν οὐδέ συμφέρει νά ληφθῇ
διότι ἄλλων γνώσεων ἔχει ἀνάγκην ὁ χωρικός καί ἄλλην
ὁ πολίτης, ἄλλων δέ ταύτης καί ἄλλων ἐκείνης τῆς κοινότητος ὁ κάτοικος. Τά δέ ὑπέρ τάς ἀνάγκας τοῦ βίου ἑκάστης
κοινότητος διδασκόμενα καθίστανται ὅλα περιττά ἄν μή
ἐπιβλαβῆ. Πρέπει νά ἀποβλέψῃ τις εἰς τόν σκοπόν τῆς
ἐκπαιδεύσεως εἰδικῶς ἐν ἑκάστῳ τόπῳ, ἵνα κρίνῃ περί
τοῦ ποιοῦ τῆς διδακτέας ὕλης. Οἱ διδάσκαλοι κατ᾽ἀρχήν
ὁπουδήποτε διδάσκοντες τείνουσι νά παρασκευάζωσι μέλλοντας ἐπιστήμονας, ὑποψηφίους καθηγητάς πανεπιστημίου καί θεσιθήρας παντός φυράματος. Ἐν τούτοις, πλήν
ὀλίγων ἑλληνικῶν, τῆς ἀριθμητικῆς καί τῆς ἱστορίας,
ἐμπορικά τινα μαθήματα, ἐν ταῖς πόλεσι καί γεωργικά ἤ
σηροτροφικά ἐν τοῖς χωρίοις εἶναι ἐπαρκῆ καί τα μόνα
ἀπαραίτητα καί ἐπωφελέστατα.
Ἐνταῦθα διδάσκονται ἐμπορικά τινα μαθήματα, ἐν Σουφλίῳ ὑπάρχει ἴδιος διδάσκαλος τῆς σηροτροφίας, ἐν τῷ

χωρίῳ Πασμαξῆ ὁ διδάσκαλος ἐδίδαξε καί σηροτροφικά μαθήματα. Αἱ διδασκάλισσαι διδάσκουσι κεντήματα καί ἐνίοτε ραπτικήν. Οἱ διδάσκαλοι σπανίως κατανοοῦσι τό τί δέν πρέπει νά διδάσκωσι, προσπαθοῦσι
δέ νά μεταγγίζωσιν εἰς τούς παῖδας τῶν χωρικῶν δυσκολοχώνευτα καί ἄχρηστα ἤ πλεονάζοντα μαθήματα συντάξεως καί ψιττακισμούς τεχνολογίας, κατά τά ἐκ Κωνσταντινουπόλεως προγράμματα πάντοτε, ἀντί νά διδάσκωσιν αὐτούς νά
μεταχειρείζωνται εὐχερῶς καί ὅπου τό δυνατόν ἁπλούστερον τήν ἑλληνικήν
γλῶσσαν. Ἱστορία ἐν τοῖς πλεῖστοις χωρίοις διδάσκεται ἡ τῶν μυθικῶν χρόνων
μόνον, ὥσεί ἀπέθανεν ἡ ἑλληνική φυλή μετά τόν Ἡρακλέα, οὗ τούς ἄθλους,
τόσον ἐπιμόνως ἐκ στήθους ἀπαγγέλλουσιν οἱ παῖδες τῶν χωρικῶν. Ἐξ Ἀθηνῶν
ἔφερα ἀντίτυπα ἐγχειριδίου τῆς ὅλης ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀπό τῶν μυθικῶν
χρόνων μέχρι τῶν ἡμερῶν ἡμῶν, καί ἔδωκα αὐτά εἰς διδασκάλους χωρίων
καί κωμοπόλεων συστήσας νά διδαχθῇ ἡ ἑλληνική ἱστορία ἀπό τῆς ἀρχῆς
μέχρι τῆς σήμερον, διότι οὕτω μόνον δύναται νά καταστῇ τελεσφόρος. Ἀλλά
καί τοῦ μαθήματος τῆς πατριδογραφίας τόν σκοπόν παρεννοοῦσιν οἱ διδάσκαλοι, καταστήσαντες αὐτόν ξηράν καί ἄχρουν ἀπαρίθμησιν τῶν ἀντικειμένων
τοῦ πεζοτάτου περιβάλλοντος μή φροντίζοντες δέ νά ἐξάπτωσι τήν φαντασίαν
τῶν παιδίων διά τῆς ἐξιστορήσεως γεγονότων, συνδεόντων ἐν τῷ νῷ αὐτῶν,
τήν μικράν των γενέτειραν κωμόπολιν ἤ κώμην πρός τήν ἐν γένει πατρίδα,
Ο Ίων Δραγούμης σε νεανική ηλικία
εἴτε Θράκην εἴτε Μεγάλην Ἑλλάδα.
(Αρχείο Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάνος)
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η πρώτη μας παρατήρηση στον σχολιασμό της εκθέσεως αυτής σχετίζεται με την «Επιτροπήν προς ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας» (ΕΠΕΕΕΠ),
η οποία, ως ιδιαίτερο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών
(ΥΠ.ΕΞ), αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο, το Υπουργείο
Παιδείας των υποδούλων Ελλήνων του αλύτρωτου ελληνισμού, γιατί αυτή ήταν εκείνη, που πρώτη ελάμβανε
γνώση των αναγκών της παιδείας των αλυτρώτων Ελλήνων και μεριμνούσε για την επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων τους.
Εισερχόμενοι στο κείμενο της εκθέσεως του υποπροξένου Δραγούμη παρατηρούμε ότι άκρως ενδιαφέροντα
είναι τα γραφόμενά του για την παιδεία στην περιοχή
της Αλεξανδρούπολης, αρχίζοντας με τους δασκάλους
που υπηρετούν εκεί και τονίζοντας ότι οι δασκάλες είναι καλύτερες από τους δασκάλους, πιο ευσυνείδητες,
πιο τακτικές και πιο προσεκτικές στην καθαριότητα
τόσο των μαθητών, όσο και του σχολικού χώρου. Ενώ
όμως στους τομείς αυτούς είναι αξιέπαινες, στον τομέα
της επιβολής τους προς τους μαθητές είναι ελαστικότερες και, το κυριότερο, δεν φροντίζουν όσο πρέπει να
έρχονται σε επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών
και μάλιστα με την κατήχησή τους, η οποία πρέπει
να αποβλέπει και σε εθνικούς στόχους, όπως υπονοεί σε άλλα σημεία της εκθέσεώς του. Σχετικά με τη
διάκριση μαθητών και μαθητριών τονίζει ότι οι δασκάλες επιβάλλονται στις
μαθήτριες ευκολότερα,
γιατί τα κορίτσια είναι πιο
ήσυχα και πιο επιμελή στην
επίδοση των μαθημάτων,
ενώ τα αγόρια υστερούν
στον τομέα αυτό.
Όσον αφορά στη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, αναφέρει ότι οι γεωργικές εργασίες κατά
κάποιον τρόπο δυσκολεύουν την τακτική τους
φοίτηση και τα εμποδίζουν να φοιτούν στο σχολείο, εξαιτίας του τρύγου
ή άλλων εργασιών που
προηγούνται. Έτσι το σχολικό έτος καταντά να είναι
εφτάμηνο αντί του κανονικού των εννέα μηνών,
πράγμα που έχει επιπτώσεις και στη διδασκόμενη
ύλη, η οποία δεν ολοκληρώνεται, διότι, όπως χαρακτη(Αρχείο Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάνος)
ριστικά το επισημαίνει, «ο
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αγρός είναι δι’ αυτούς σχολείον», αφού προηγούνται
πάντοτε οι γεωργικές εργασίες. Στο σημείο αυτό τονίζει
-και πολύ σωστά- ότι κατ’ ουδένα τρόπο είναι δυνατόν
τα παιδιά των χωριών ν’ ακολουθήσουν το πρόγραμμα
της διδασκαλίας των μαθημάτων των πόλεων, όπως
τα καθορίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι «άλλων
γνώσεων» έχει ανάγκην ο χωρικός και άλλων ο κάτοικος
της πόλης. Άλλωστε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι
η διδασκαλία των μαθητών των χωριών δεν αποσκοπεί
στη δημιουργία επιστημόνων, καθηγητών Πανεπιστημίου κ.λπ. αλλά στην εκμάθηση «ολίγων ελληνικών, αριθμητικής και ιστορίας» καθώς και γεωργικών λοιπών μαθημάτων, με εμμονή στη σηροτροφία (εκτροφή
κουκουλιών), κάτι που επεδίωξε ο δάσκαλος του χωριού
Πασμαξή στην περιφέρεια Σουφλίου.
Προχωρώντας παρακάτω ο Ίων Δραγούμης θίγει ένα
σοβαρότατο πρόβλημα που βασάνιζε τα Ελληνόπουλα
της εποχής εκείνης με την παροχή γνώσεων κατά κανόνα άχρηστων, και μάλιστα διατυπωμένων σε μία
γλώσσα τελείως ξένη στα παιδιά, μια αρχαΐζουσα καθαρεύουσα, γλώσσα ακαταλαβίστικη, κάτι που συναντήσαμε και σε άλλες εκθέσεις Προξενείων, διατυπωμένες με τον ίδιο τρόπο, ένα γεγονός που η ΕΠΕΕΕΠ
έπρεπε να το προσέξει
ιδιαιτέρως, για να μην
αστοχούν όλες οι προσπάθειες που κατέβαλλε
στον τομέα αυτό. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι «οι
διδάσκαλοι... προσπαθούσι να μεταγγίσωσιν εις
τους παίδας των χωρικών
δυσκολοχώνευτα
και
άχρηστα ή πλεονάζοντα
μαθήματα», κάτι δηλαδή
το υπερβολικό για τα παιδιά αυτά, ενώ στο μάθημα
της ιστορίας περιορίζονται να διδάσκουν τους
άθλους του Ηρακλή, λες
και δεν υπάρχει άλλη ύλη.
Γι’ αυτό και συνιστά να διδάσκεται κυρίως «από της
αρχής μέχρι της σήμερον», γιατί έτσι μονάχα
μπορεί να είναι ωφέλιμη.
Κοντά στην ιστορία τονίζει ότι το ίδιο πρέπει να
γίνεται και για το μάθημα
της Πατριδογραφίας με
απώτερο και κυριότερο
στόχο την έξαψη του εθνικού φρονήματος, κάτι
που, όπως διαπίστωσε,
δεν γίνεται στον βαθμό
που πρέπει.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Μύλος Πρωτόπαπα. Ένα βιομηχανικό αρχιτεκτόνημα στο Δεδέαγατς
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Kατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και κατά το 2ο έτος, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας των συμμάχων να
κυριαρχήσουν στα περίφημα στενά των Δαρδανελλίων, βομβάρδισαν και το Δεδέαγατς ως σημαντικά αναπτυσσόμενο λιμάνι,
όπως επισημαίνεται σε άλλη ενότητα του τεύχους αυτού. Επιπλέον, σημαντικός στόχος του βομβαρδισμού ήταν να καταστρέψουν
τον μεγάλο αλευρόμυλο της “πολίχνης“ που παρήγε συγχρόνως και ζυμαρικά προϊόντα, σημαντική βιομηχανική μονάδα
ευρισκόμενη σε κομβικό σημείο των Βαλκανίων, τα οποία διεκδικούσαν και οι δύο παρατάξεις.
Παρά το γεγονός ότι έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στο ιστορικό, ως επίσης και σε άλλη σελίδα του τεύχους αυτού,
θεωρήσαμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε και τις παρακάτω επιπλέον πληροφορίες που συνέλεξε ο μελετητής συνεργάτης μας
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης για την ιστορία αυτού του εργοστασίου και τον δημιουργό του.

Μ

ία από τις πρώτες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που
δημιουργήθηκαν στο Δεδέαγατς ήταν οι αλευρόμυλοι
Πρωτόπαπα, στην ανατολική πλευρά της νεοσύστατης τότε
πολίχνης, λίγο πίσω και δυτικά του Γαλλικού Σιδηροδρομικού
Σταθμού. Χωροταξικά ήταν στο νότιο τμήμα της σημερινής
Λεωφόρου Δημοκρατίας και δυτικά των καταστημάτων «Μαρινόπουλος» στην Ανατολική είσοδο της πόλης.
Ο Μύλος αυτός μαζί με τον αντίστοιχο Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη, είχαν δεσπόζουσα θέση στα Βαλκάνια στην παραγωγή και εμπορία αλεύρων και ζυμαρικών στα τέλη του
19ου και αρχές του 20ού αιώνα. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο
κλάδος της αλευροβιομηχανίας είναι συνομήλικος της οικονομικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου.

Το Βιομηχανικό συγκρότημα του Ατμόμυλου της Ελληνικής Εταιρείας
Γ.Δ. Πρωτόπαπα σε λειτουργία με τα βαγόνια του σιδηροδρόμου
μπροστά στις εγκαταστάσεις.

Ο αλευρέμπορας Γεώργιος Δ. Πρωτόπαπας κατασκεύασε
γύρω στο 1906-1908 στην πόλη (στη θέση ενός μικρότερου
Μύλου που προϋπήρχε εκεί από το 1874) έναν υπερσύγχρονο
για την εποχή του αλευρόμυλο καθιστώντας το Δεδέαγατς
σημαντικό εμπορικό κόμβο σιτηρών και ζυμαρικών. Συγκεκριμένα
με τη κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού στο Δεδέαγατς
το 1872, ο μικρός οικισμός που δημιουργήθηκε εξ αιτίας του
σιδηροδρόμου, εξελίχθηκε σε επίνειο της Θρακικής ενδοχώρας και αποτελούσε τη μοναδική διέξοδο της Ανατολικής
Ρωμυλίας και Βουλγαρίας στο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν ήταν
επόμενο να καταλήγουν για εξαγωγή τα σιτηρά που παρήγαγε
η περιοχή αυτή. Και ως φυσικό επακόλουθο ήταν η δημιουργία
μιας μονάδας μεταποίησης των σιτηρών σε αλεύρι και στη συνέχεια σε ζυμαρικά που θα επέστρεφαν ως επεξεργασμένα

προϊόντα προς την ενδοχώρα Έτσι το 1874, σχεδόν ταυτόχρονα
με τον σιδηρόδρομο, κτίσθηκε η πρώτη αξιόλογη βιομηχανική
μονάδα, ο αλευρόμυλος του αλευρεμπόρου Γεωργίου Δ. Πρωτόπαπα. Μάλιστα υπήρχε σύνδεση του εργοστασίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο με δύο παρακαμπτήριες γραμμές, μήκους
300 και 150 μ. αντίστοιχα, που συνδέονταν με πέντε κλείδες
και εξασφάλιζε έτσι τον ανεφοδιασμό του εργοστασίου σε
σιτηρά και τη διοχέτευση της παραγωγής του (άλευρα - ζυμαρικά) προς όλη τη Βαλκανική ενδοχώρα αλλά και δια θαλάσσης
στην υπόλοιπη Μεσόγειο.
Το 1906-1908 στη θέση του υπάρχοντος (κατά πάσα πιθανότητα) μονώροφου εργοστασίου ανεγείρεται ένα νέο μεγάλο
υπερσύγχρονο πολυώροφο βιομηχανικό συγκρότημα. Μάλιστα
λέγεται ότι η συγκρότηση του ατμόμυλου από τρία μορφολογικά
ομοιογενή αλλά ανισοϋψή τμήματα –διώροφο, τριώροφο και
πενταώροφο– σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ατμόμυλος
ιδρύθηκε το 1874 αλλά και την αρχειακή έρευνα της Ομότιμης
Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ελένης ΦεσσάΕμμανουήλ, οδηγούν στην ακόλουθη εύλογη υπόθεση: Αν το
νέο κτηριακό συγκρότημα δεν ήταν εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή
του 1906-1908, αλλά μόνο το ή τα πολυώροφα τμήματά του,
(πενταώροφο και τριώροφο), τότε οι τυχόν προϋπάρχουσες
εγκαταστάσεις θα πρέπει να ανακαινίστηκαν ώστε να εναρμονιστούν με τις νέες.
Εκείνο όμως που είναι εντυπωσιακό και ήταν σχεδόν άγνωστο
μέχρι τώρα στην περιοχή, είναι το όνομα του αρχιτέκτονα που
μελέτησε, σχεδίασε και επέβλεψε το περίλαμπρο αυτό βιομηχανικό συγκρότημα. Το έργο αυτό όπως μας πληροφορεί και
πάλι η κ. Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, σχεδιάσθηκε από τον πρωτοπόρο Έλληνα Αρχιτέκτονα του μεσοπολέμου Αριστοτέλη
Ζάχο. Ποιος όμως ήταν ο Αριστοτέλης Ζάχος και πώς βρέθηκε
εδώ επάνω στο Δεδέαγατς;
Ο Αριστοτέλης Ζάχος υπήρξε μια ηγετική μορφή της Ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στην Καστοριά
το 1871. Γόνος οικογένειας με
πλούσια εθνική δράση στον Μακεδονικό αγώνα, Σπούδασε Αρχιτεκτονική κατά τη δεκαετία του 1890
στα τρία σημαντικότερα Πολυτεχνεία της νότιας Γερμανίας, τα πολυτεχνεία του Μονάχου, της Στουτγάρδης και της Καρλσρούης δίπλα
σε κορυφαίους αρχιτέκτονες. Το
1901 ο καθηγητής του Josef Durm,
εκτιμώντας τη συνθετική ιδιοφυΐα
Ο Αριστοτέλης Ζάχος
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και τη σχεδιαστική ικανότητά του προσέλαβε τον Αρ. Ζάχο ως
πρώτο βοηθό στην οριστική μελέτη σημαντικών δημοσίων κτηρίων του δουκάτου της Βάδης. Και ενώ του ανοίγεται στη Γερμανία μία λαμπρή καριέρα, αποφασίζει το1905 να επιστρέψει
στην Ελλάδα.
Με την επιστροφή του στην πατρίδα σχεδιάζει πολλούς ναούς, δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα με βάση Βυζαντινά και παραδοσιακά πρότυπα και επαναφέρει την Ελληνικότητα στη νεότερη Ελληνική Αρχιτεκτονική. Τίθεται επικεφαλής του κινήματος
επιστροφής στην παράδοση, που αργότερα ακολούθησε
πλήθος διακεκριμένων Αρχιτεκτόνων.
Είχε γνωρισθεί από νεαρός με τον Ίωνα Δραγούμη, με τον
οποίο και αλληλογραφούσε. Όταν επέστρεψε από τη Γερμανία
προς το τέλος του 1905, ο Ίωνας Δραγούμης υπηρετούσε ως
Πρόξενος της Ελλάδος στο Δεδέαγατς. Και τεκμαίρεται ότι
μέσω αυτού έρχεται σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του υπάρχοντος
στην πόλη αλευρόμυλου Γεώργιο Δ. Πρωτόπαπα. Και το 1906
αναλαμβάνει την σχεδίαση και κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου και πρωτοποριακού για την εποχή εκείνη εργοστασίου,
το οποίο αποπερατώθηκε το 1908. Μάλιστα υπάρχει και σχετική
επιστολή του μέντορα και δασκάλου του Josef Durm με ημερομηνία 6.07.1906, στην οποία αφού τον ευχαριστεί για την
αποστολή δύο σχεδίων της Θόλου των Δελφών, εκφράζει το
ενδιαφέρον του για τη σταδιοδρομία του μαθητή του στην Ελλάδα και αναφέρει «Και τώρα ποια είναι τα σχέδιά σας; Πώς
πάει το κτίσιμο του εργοστασίου....», αναφερόμενος στον σχεδιασμό και κτίσιμο του μύλου Πρωτόπαπα.
Οι φωτογραφίες της εποχής δείχνουν ότι το δημιούργημα
του Αριστοτέλη Ζάχου αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής όμοιας τεχνοτροπίας με τον μύλο Αλλατίνη
της Θεσσαλονίκης. Η αρμονική κλιμάκωση των υψών, το σχήματος Γ πενταώροφο τμήμα με τις πυργοειδείς απολήξεις των
γωνιών του και η ρυθμική οργάνωση των όψεων με παραστάδες
και κατακόρυφες ζώνες ανοιγμάτων προσέδιδαν στο αρχιτεκτόνημα του Ζάχου ιδιαίτερο ογκοπλαστικό και μορφολογικό
ενδιαφέρον. Τα κτίσματα ήταν λιθόκτιστα και κεραμοσκεπή.
Οι γωνίες και οι παραστάδες τους είχαν κατασκευαστεί από
λαξευτή πέτρα, ενώ συμπαγή τούβλα χρησιμοποιήθηκαν στην
πλαισίωση των ελαφρώς τοξοτών ανοιγμάτων και στο περιμετρικό στηθαίο της στέγης του πενταώροφου κτίσματος. Στο
υψηλότερο τμήμα η στέγη εγκιβωτίζεται σε περιμετρικό στηθαίο,
το οποίο στη μια πλευρά φέρει τρίβολο παράθυρο και στις
γωνιές πυργοειδείς απολήξεις. Σε πολλά σημεία διακρινόταν
μεταλλικοί σύνδεσμοι («ελκυστήρες») οι οποίοι χρησίμευαν
`ως αντισεισμική θωράκιση του κτηρίου.
Κατά τη διάρκεια της ανέγερσης του κτηρίου του Μύλου ο
Ζάχος προσβλήθηκε από ελονοσία. Πρόκειται για μια λοιμώδη
ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το κουνούπι και
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά –
έλη, τενάγη, λίμνες. Η Θράκη μαστιζόταν την εποχή αυτή από
την ελονοσία. Κάθε καλοκαίρι περίπου το 1/3 του πληθυσμού
της προσβαλλόταν από ελώδεις πυρετούς. Η προσβολή του
Ζάχου από την εξουθενωτική αυτή νόσο είναι πολύ πιθανόν να
έγινε στο Δεδέαγατς, στην ευρύτερη περιοχή του οποίου βρίσκεται ο υδροβιότοπος του δέλτα του Έβρου. Πρέπει να έχει
σχέση με την διαμονή του στην πόλη για την επίβλεψη της κατασκευής του έργου αυτού.
Με το ξέσπασμα του Α’ Παγκόσμιου πολέμου (1914-18),
η Βουλγαρία βρέθηκε στο πλευρό των Γερμανών. Οι συμμαχικές δυνάμεις της Entente τον Οκτώβριο του 1915 βομβάρδισαν από θαλάσσης όλα τα νευραλγικά σημεία της πόλεως
μαζί με το λιμάνι και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Στην

Πρέσβεις, Τραπεζίτες, Έμποροι, Ναυτιλιακοί πράκτορες, οικονομικοί
και διοικητικοί παράγοντες και άλλοι επιφανείς κάτοικοι της πόλης,
ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων στα επίσημα εγκαίνια του μεγαλύτερου βιομηχανικού συγκροτήματος των Βαλκανίων το 1908.
Τρίτος από αριστερά με τη τραγιάσκα που ακουμπά το αριστερό
του χέρι στην καρέκλα είναι ο δημιουργός αυτού του έργου Αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος.

παραλία της πόλης και σε όλο το μήκος αυτής καταστράφηκαν
όλα τα κτήρια. Και η μοίρα των Μύλων Πρωτόπαπα ήταν η
ολοσχερής καταστροφή του από τον βομβαρδισμό του συμμαχικού στόλου.
Μετά την απελευθέρωση της πόλης και μέχρι το 1939, η
επιχείρηση αυτή υπολειτουργούσε στο ισόγειο των βομβαρδισμένων εγκαταστάσεών της. Στην κατοχή και στον εμφύλιο
καταλήφθηκε ο χώρος από πρόσφυγες, που άλλοι μεν στεγάστηκαν εντός του κτηρίου, άλλοι περιμετρικά αυτού στις παράγκες που είχαν ανεγείρει. Μετά την απελευθέρωση το
κουφάρι αυτού του υπέροχου βιομηχανικού κτηρίου παρέμεινε
εγκαταλειμμένο στην παραλία μέχρι τις αρχές του ΄’60 που
αποφασίσθηκε η κατεδάφισή του. Κατά την κατεδάφιση μάλιστα
έχασε τη ζωή του ένας από τους εργαζόμενους σ’ αυτή, ο οικοδόμος Ψύλλος, πατέρας του συνεργάτη μας Γιώργου Ψύλλα.
Παρόμοιο γεγονός συνέβη και 45 χρόνια αργότερα στην «αναστήλωση» ενός άλλου μνημείου της πόλης, του Καπνομάγαζου,
όπου έχασαν τη ζωή τους άλλοι τρεις εργαζόμενοι, ενώ δύο
εργαζόμενοι τραυματίσθηκαν κατά την κατεδάφιση ενός άλλου
ιστορικού κτηρίου, το 1969, όταν ο Στρατός έριχνε το Πασαλίκι.
Η εκδίκηση των Μνημείων; Ίσως! Αλλά γιατί στους ανεύθυνους
εργαζόμενους;
Βιβλιογραφία:
Δ.Ι. Παπαδημητρίου: «Οι Σιδηρόδρομοι στον βορειοελλαδικό χώρο,
1871-1965 Θεσσαλονίκη», Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκέρης» Δήμου Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, 2005.
Ελένη Φεσσά – Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών: «Αριστοτέλης Ζάχος & Josef Durm Η αλληλογραφία
ενός πρωτοπόρου αρχιτέκτονα με τον μέντορά του, 1905-1914», Εκδόσεις Ποταμός- 2013.
Ελένη Φεσσά – Εμμανουήλ – Εμμανουήλ Β. Μαρμαράς: «12 Έλληνες
Αρχιτέκτονες του Μεσοπολέμου», Πανεπιστημονικές εκδόσεις Κρήτης.
Θεόδωρος Κ. Ορδουμποζάνης: «Προκτήτωρ Πόλις- Ταξίδι μνήμης στη
πρώιμη Αλεξανδρούπολη», Σύλλογος Προσωπικού & Φίλων Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Δ.Π.Θ. - Αλεξανδρούπολη 2006.
Αλεπάκος Πέτρος: «Μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας της πόλης μας
όπως καταγράφηκε στον Ελληνικό και ξένο Τύπο της εποχής», Νομικός
Λόγος, φύλλο 547, Απρίλιος, 2009.
Στυλιανός Ζήβελδης: «Αλεξανδρούπολη: Στα μονοπάτια της Μνήμης»,
Περιοδικό «Ενδοχώρα» τ. 199.

16

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T51

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ

-

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ

Διάρρηξη... στο 5ο Δημοτικό Σχολείο
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
Ποιος καθρέφτης θα μπορούσε να χωρέσει τη χαρά και
θυρο, μέσα στο γραφείο.
το καμάρι μου, όταν κάθε πρωί κοιταζόμουν σ’ αυτόν, πριν
Γέμισε τις τσέπες και τον κόρφο του με τις μπίλιες του
ξεκινήσω για το σχολείο, φορώντας τη μαθητική ποδιά, που
αριθμητηρίου και, όταν δεν χωρούσαν άλλες, τις πετούσε
μου την είχε ράψει η θεία μου η Ευθυμία και με κρεμασμένη
από το παράθυρο και εγώ τις μάζευα και γέμιζα τις δικές
στον ώμο την πάνινη τσάντα μου, που μου την είχε ράψει η
μου τσέπες και τον κόρφο μου.
μητέρα μου!
Στις άλλες μας επισκέψεις στο σχολείο σειρά είχε το ένα
Τα συναισθήματά μου δεν χωρούσαν στο μικρό καθρεφτάκι
τύμπανο, η μία σάλπιγγα –ντουντούκα τη λέγαμε τότε–,
που είχαμε στο σπίτι μας, για το ξύρισμα του πατέρα μου,
πολλά βιβλία και ένας χάρτης της Ευρώπης.
ούτε στο μεγαλύτερο που είχε η θεία μου για τις ανάγκες
Με τον χάρτη χάρηκε πολύ ο παππούς μου, ο Δημητρός.
της μοδιστρικής της.
Τον κρέμασε στον τοίχο, στο καθιστικό, και πρακολουθούσε
Ξεκινούσα μαζί με τα άλλα παιδιά του Αλήμπεη για το
σε αυτόν τις φάσεις του πολέμου και μου έδειχνε πού ήταν
σχολείο, εκείνο το φθινόπωτο του 1940, με το αλφαβητάριό
η Αλβανία, πού ήταν η Γερμανία και το Βερολίνο, πού ήταν η
μου, με το κοντύλι μου, με ένα τετράδιο και ένα κολοβό μοΑγγλία και το Λονδίνο, πού ήταν η Ρωσία και η Μόσχα. Εγώ
λυβάκι τόσο δα, που κάπου το είχε και μου το έδωσε ο παπαισθανόμουν υπέροχα, που φάνηκε τόσο χρήσιμος στον
πούς μου.
παππού μου.
Μαθητής της πρώτης τάξης, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο
Τελείωνε ο χειμώνας και το σχολείο μας δεν έλεγε ν’
και δασκάλα μας η κυρία Ευτέρπη. Από τις πρώτες ημέρες
ανοίξει. Τα γερά τζάμια στα παράθυρα όλο και λιγόστευαν.
αρχίσαμε να εξασκούμε το χεράκι μας, γεμίζοντας την πλάκα
Σε λίγο άρχισαν να λιγοστεύουν και τα παράθυρα και να
μας με κουλουράκια και με μπαστουνάκια, όρθια και αναποαφαιρούνται και οι πόρτες.
δογυρισμένα. Και όταν η πλάκα γέμιζε, τα σβήναμε με το
Ήρθε η άνοιξη. Φορέσαμε στο μπράτσο τον «μάρτη», να
σφουγγαράκι, που ήταν δεμένο από αυτήν και με ένα «φτου»
μη μαυρίσουμε από τον μαρτιάτικο ήλιο και το σχολείο μας
και με λίγο σάλιο.
εξακολουθούσε να παραμένει κλειστό και να ρημάζει. Τον
Γράφαμε και στο τετράδιο και μουτζουρώναμε τις σελίδες
Απρίλη ήρθε η κατοχή. Το σχολείο, χωρίς κουφώματα, έμενε
του και, μπροστά στον κίνδυνο να λερώσουμε και το αλφαεκεί, ένα άχαρο κουφάρι.
βητάριό μας, η κυρία Ευτέρπη τα μάζευε και τα κλείδωνε
Στο σπίτι ο παππούς μου παρακολουθούσε στον χάρτη
στο γραφείο του διευθυντή, του κυρίου Παπαγεωργίου.
τα πολεμικά γεγονότα και μου τα εξηγούσε. Όταν αργότερα
Όταν θα μαθαίναμε να αναγνωρίζουμε τα γραμματάκια και
ο γιος του, ο θείος μου ο Νικόλας, έφυγε κρυφά στην
να συλλαβίζουμε, θα μας τα επέστρεφε.
Αίγυπτο και κατατάχθηκε στον συμμαχικό στρατό, μου έδειξε
Έλα όμως που μας πρόφτασε ο πόλεμος, το σχολείο
πού είναι η Αίγυπτος και μου μιλούσε για τις πυραμίδες και
έκλεισε και το αλφαβητάριό μας έμεινε κλειδωμένο στο γρατους Φαραώ.
φείο του σχολείου και αυτό πολύ μας στενοχώρησε.
Η θεία μου η Ευθυμία, πάλι, μου μάθαινε γραφή και ανάΚάθε τόσο περιφερόμασταν με
γνωση και εγώ μελετούσα γονατιστός
τον φίλο μου τον Κώστα στον χώρο
στο πάτωμα της κάμαρης. Μου έμαθε
του σχολείου μήπως και ανοίξει. Ο
και αριθμητική και πρόσθεση και αφαίνους μας ήταν στο αλφαβητάριό μας.
ρεση και πολλαπλασιασμό. Μόνο διΚάποια μέρα είδαμε το πίσω τζάμι
αίρεση δεν έμαθα, γιατί δεν την ήξερε
του γραφείου σπασμένο. Έκανα πλάούτε εκείνη.
τη, ο Κώστας σκαρφάλωσε επάνω
Πέρασαν τα χρόνια. Μερικά βιβλία
μου, έβαλε το χέρι, γύρισε την πεσώθηκαν μέχρι σήμερα. Ένα, η
τούγια και από το ανοιχτό παράθυρο
«ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ», ήταν ένα ποιητικό βιπήδηξε μέσα. Βρήκε τα βιβλία μας,
βλίο με ύμνους για τις αρχαίες πόλεις
πήρε δύο, ένα για τον καθένα μας
του Ελληνισμού. Είχε εκδοθεί το 1931
και καταχαρούμενοι γυρίσαμε στα
στην Αλεξανδρούπολη από το τυποσπίτια μας.
γραφείο του Κώστα Φανφάνη. Ένα
Στον δρόμο μου έλεγε ότι μέσα
σπάνιο βιβλίο. Σήμερα ανήκει στο
στο γραφείο υπήρχε ένας ολόκληρος
Μουσείο των Αρχαιοφίλων, στην Αλεθησαυρός. Ήταν το αριθμητήριο με
ξανδρούπολη.
τις κόκκινες μπίλιες του, ήταν τα δύο
Δωρεά δική μου.
τύμπανα, οι δύο σάλπιγγες, η σημαία,
Άλλωστε, πολλές δωρεές κατά καιχάρτες και ένα σωρό βιβλία.
ρούς γίνονται από πρώην κλέφτες,
Με μια φάτσα μεταξύ αθωότητας
για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες
και πονηριάς, ξανά την άλλη μέρα οι
τους. Κάτι τέτοιο έκανα κι εγώ και
δυο μας στο σχολείο. Ξανά εγώ καμσας παρακαλώ συγχωρέστε μου την
πούρα και ο Κώστας, από το παράαμαρτία...
Εξώφυλλο του βιβλίου «ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ»
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Δημήτριος Παπαδόπουλος-Σταυριώτης
Γράφει o Aλέκος Κεβρεκίδης
Στο τεύχος 48 του “Φάρου της Αλεξανδρούπολης” και στην ενότητα “ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ” διάβασα το εμπεριστατωμένο δημοσίευμα του Κ. Μανωλίκα σχετικά με τον Γεώργιο Κανδηλάπτη, τον δάσκαλο από τον Πόντο.
Επειδή τυχαίνει να έχω γνωρίσει τον μακαρίτη λόγιο από τον Πόντο στα παιδικά μου χρόνια και μάλιστα μας
συνδέει και κάποια συγγενική σχέση, έχω στη μνήμη μου την επιβλητική παρουσία του αρχοντάνθρωπου.
Όμως ακριβώς αυτό το
φορα εκκλησιαστικά βιβλία των ενοριών της περιοχής
δημοσίευμα μου θύμισε και
Σταυρί, στο περιθώριο των οποίων, ή και σε πρόσθετη
έναν άλλο, σύγχρονο του
φυλλάδα, μερικοί ιερείς συνήθιζαν να σημειώνουν σημαντικά
“Κάνεως”, Πόντιο λόγιο που
γεγονότα της ενορίας τους αλλά και ευρύτερου ενδιαφέτυχαίνει να είναι ο νονός
ροντος γεγονότα: βαφτίσεις, γάμοι, θάνατοι ενοριτών, ένα
μου και να με έχει στεφαείδος Ληξιαρχείου δηλαδή. Επί πλέον σημείωναν τρόπους
νώσει στο γάμο μου με την
ώστε να αντιμετωπίζουν οι πιστοί τις αρρώστιες τις εποχής,
Αθηνά Καρπούζη.
π.χ. γιατροσόφια.
Είναι ο Δημήτριος ΠαΣε ένα τέτοιο τετράδιο κάποιου μορφωμένου ιερέα
παδόπουλος-Σταυριώτης
(1804-1876 περίπου) διαβάζουμε τις εξής προφητικές παπου υπηρέτησε ως δάσκαρατηρήσεις, που τελικά επαληθεύθηκαν:
«...οι Τούρκοι θα σφάξουν τους Αρμενίους γιατί έχουν
λος και στην Αλεξανδρούπολλά πλούτη και είναι και πεισματάρηδες...» «...αλλά και
πολη. Πολυγραφότατος λαεμάς τους Έλληνες θα μας επιστρατεύσουν οι Τούρκοι...»
ογράφος, άρχισε να γράφει, νεαρός ακόμη απόφοιτος του
«...Η Ρωσία θα καταλάβει την περιοχή μας...» «...Και το
Σχολαρχείου Αργυρουπόλεως, και δίδαξε για 1-2 χρόνια
Σταυρί θα ερημωθεί για δεύτερη φορά...» «...Τελικά όμως
στην κεντρική “Εσσερίειο Σχολή” της ιδιαίτερης πατρίδας
θα πάμε στην Ελλάδα...» «...θα έρθει εποχή που, τόσο
του.
εμείς, όσο και οι Τούρκοι θα χάσουμε την πίστη...»
Λίγο πριν εκραγεί ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914;) καΌλα αυτά είναι γραμμένα στην ποντιακή διάλεκτο!
τέφυγε στη Ρωσία, όπου δίδαξε στην πόλη Τουαψέ. Στην
Καλλιθέα Αλεξανδρουπόλεως εγκαταστάθηκε γύρω
στα 1921. Σύζυγός του ήταν η Φεβρωνία. Ο γιος του
Κοσμάς ή Μίμης, γνωστός στην Αλεξ/πολη Τραπεζικός
υπάλληλος, είχε σύζυγο τη Λουίζα Τερζή. Η Σοφία ή
Φιφή έγινε διδασκάλισσα, και παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη τον εμποροβιοτέχνη Χαράλαμπο Καλτσίδη.
Ο γιος του Αλέξανδρος σπούδασε γιατρός αλλά εγκαταστάθηκε τελικά στην Αμερική οικογενειακώς,
όπου σταδιοδρόμησε.
Ήμουν αποδέκτης μικρών βιβλίων και δημοσιευμάτων του με αφιέρωση “ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ”. Η έκδοση
εκτεταμένου συγγράμματος, όπως καταλαβαίνει κανείς,
δεν ήταν εύκολη για έναν μισθοσυντήρητο την εποχή
εκείνη. Οι πολλές, εκατοντάδες μελέτες του, κυρίως
λαογραφικού περιεχομένου, δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες της εποχής:
Ο δάσκαλος Δημήτριος Παπαδόπουλος-Σταυριώτης με τους μαθητές
“ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ”, “ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ”, “ΧΡΟΝΙΚΑ
της Στ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, το 1952.
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ” κ.ά.
Να σημειώσω ακόμα, ένα σύγγραμμά του που επιγράφει
Μετά τον θάνατο του Δημητρίου Παπαδόπουλου-Σταυως “Γενεαλογικό κώδικα της κοινότητας ΣΤΑΥΡΙ” στο οποίο
ριώτη η πιο συγκροτημένη έκδοση των έργων του είναι η
περιέλαβε παλαιότερο έργο του, συμπληρωμένο με τη
με τον τίτλο “ΑΡΧΕΙΟΝ ΣΤΑΥΡΙ” από τον Καλλιτεχνικό Ορ“ΝΕΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ των ΣΤΑΥΡΙΩΤΩΝ” που έκανε ο ίδιος
γανισμό Ποντίων Αθηνών (1985), που στηρίχθηκε σε διαμετά την συνταξιοδότησή του, επισκεπτόμενος επί τόπου
σωθέντα χειρόγραφα του συγγραφέα. Στην έκδοση αυτή
τους ανά την Ελλάδα εγκατασταθέντες μετά την ανταλλαγή
γίνεται περιγραφή της τοποθεσίας “Σταυρί”, ιδιαίτερης πατων πληθυσμών (1924) και μέχρι το 1961. Παραθέτω πατρίδας του Δημητρίου Παπαδόπουλου-Σταυριώτη. Ο χώρος
ράδειγμα λήμματος:
τοποθετείται στη σκιά της υψηλότερης κορυφής της ορο4. Καλτσίδης Ιωάννης του Γεωργίου-δερματέμπορος, συζ.
σειράς Περύαδρη, δηλαδή στο όρος Θήχης (Αεσέρτς, στην
Βαΐτσα από Αλεξ/πολη το γένος Χαρ. Μαργαρίτη, τέκνα: Γεποντιακή) το οποίο δεν είναι άλλο από το όρος των Μυρίων
ώργιος, Πηνελόπη, Μαρία και Ελένη. Δ/νση κατοικίας... κ.λπ.
του ιστορικού Ξενοφώντα και σε απόσταση αναπνοής, θα
Ενδιαφέρουσα μικρότερη έκδοσή του: Βαπτιστικά Πονέλεγε κανείς, από τη γνωστή τοποθεσία “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥτιακά Ονόματα ανδρών-γυναικών. Επώνυμα-Πατρώνυμα.
ΜΕΛΑ”.
Γλωσσοδέτες. Παροιμιώδεις (ποντιακαί) φράσεις και αφιέΠηγή πολλών από τα έργα αυτά του πολυγραφότατου
ρωμα στα ΠΑΡΧΑΡΙΑ (βοσκότοποι) του Πόντου.
δασκάλου είναι γραπτά στοιχεία που αντλήθηκαν από διά-
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Βράβευση Αλεξανδρουπολίτου επιστήμονος

Μ

ε ιδιαίτερη ευχαρίστηση πληροφορηθήκαμε τις διακρίσεις
με τις οποίες τιμήθηκε ο συμπολίτης μας Παναγιώτης Κεβρεκίδης, νέος επιστήμονας.
Ο Παναγιώτης Κεβρεκίδης, μικρός γιος των συμπολιτών μας
γιατρών Γιώργου και Δέσποινας Κεβρεκίδη, γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1975. Σπούδασε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Αθηνών (1992-1996) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
Φυσικής του Πανεπιστημίου Ράτγκερς της Νέας Υερσέης, στις
Ηνωμένες Πολιτείες (1996-2000). Εκεί έλαβε τίτλους Μάστερ
και Διδακτορικού στη Μαθηματική Φυσική.
Συνέχισε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο
του Πρίνστον και στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, πριν
λάβει μόνιμη θέση ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
της Μασαχουσέτης (Άμχερστ) το 2001.
Προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή το 2005 και έγινε Tακτικός
Καθηγητής το 2010. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην
περιοχή των μη-γραμμικών κυμάτων, των μοντέλων και της μαθηματικής τους ανάλυσης, με εφαρμογές κυρίως στην ατομική
και οπτική φυσική, όπως και στην επιστήμη των υλικών.
Έχει λάβει διάφορες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων και
πρόσφατες, τις εξής:
1. Βραβείο Ν. Κ. Αρτεμιάδη της Ακαδημίας Αθηνών για
εργασία στον Τομέα της Μαθηματικής Ανάλυσης (2013).
2. Bραβείο διακεκριμένης διδασκαλίας του Κολεγίου Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης
(2013).
3. Βραβείο Κρόφορντ για έρευνα στα Δυναμικά Συστήματα της Εταιρίας Εφαρμοσμένων και Βιομηχανικών Μαθηματικών (2013).
Είναι νυμφευμένος με τη Μαρία-Ελένη Νικολάου και
πατέρας δύο κοριτσιών.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Διόνυσος - Γιορτή κρασιού χθες και σήμερα
ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων τελετὰς θεῶν εἰδὼς
βιοτὰν ἀγιστεύει καὶ θιασεύεται ψυχὰν
ἐν ὄρεσσι βακχεύων ὁσίοις καθαρμοῖσι...
Ευριπίδου “Βάκχες’’ στ. 71-77

ω μακάριε, ευτυχισμένος όποιος εξυψώνεται και εξαγνίζει
την ψυχή του, παίρνοντας μέρος στις θεϊκές γιορτές με
καθαρμούς και βακχικές τελετές, ενώ ο αβάκχευτος, δηλ.
ο αμύητος είναι δυστυχισμένος...

Με την ευκαιρία της αναβίωσης στην ιδαίτερη πατρίδα μας μιας όμορφης... Διονυσιακής εκδήλωσης
που διασκέδασε Θρακιώτες και τουρίστες, σε σύγχρονη έκδοση βέβαια, αποφασίσαμε να συνδέσουμε
την αρχαία ιστορία ή μυθολογία της Θράκης με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Δ

ιόνυσος ή Βάκχος, νεότερος θεός από τους θεούς
του Ολύμπου κατά τον Ηρόδοτο, με τη δυσερμήνευτη ετυμολογία (αναζητείται ακόμη από τους μελετητές
η πόλη Νύσα, το β` συνθετικό δηλαδή. Για το α` συνθετικό
του ονόματος όλοι συμφωνούν. Ήταν γιος του Διός).
Συμφωνούν όλοι επίσης ότι είναι θεός της γονιμότητας,
του κρασιού και της μυστικής έκστασης [2].

Ἡ μέθη θεοποιουμένη παρίσταται τὸ ὑπέρτατον ἴνδαλμα
καὶ ἡ ὑψίστη παρηγορία τῆς πενθούσης φύσεως καὶ τῆς
πασχούσης ἀνθρωπότητος.
Συμφωνούν επίσης για τη γέννηση του δράματος
από τη Διονυσιακή λατρεία, δε συμφωνούν όμως για
τον τόπο, στον οποίο γεννήθηκε ο θεός [1], αυτό που
ίσως μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα πολλοί
μιλούν και για πολλούς Διόνυσους... Μέσα στο πλήθος
των μύθων, στους οποίους κάνουν αναφορά αρχαίοι
Έλληνες και Λατίνοι ποιητές, πεζογράφοι και νεότεροι
σχολιαστές [2], διαπιστώνουμε ότι η λατρεία του θεού
στη Θράκη είναι η πιο αρχαία και αργότερα κατέβηκε
στη νότια Ελλάδα, κουβαλώντας μαζί της τα Θρακικά
μουσικά όργανα, τους αυλούς και τους διαύλους, τις
θορυβώδεις εκδηλώσεις, τη μέθη και τα ... επακόλουθά
της (το αμπέλι και κρασί υπήρχε παντού στην Ελλάδα).

Ἐκ τοῦ μύθου τούτου καταφαίνεται ὅτι ἡ λατρεία τοῦ
Διονύσου ἦτο ἀρχαιοτάτη ἐν Θράκῃ, οὐδὲν τὸ Ἑλληνικὸν
παρουσιάζουσα καὶ κατὰ πολὺ διάφορος τοῦ Ἑλληνικοῦ
Βάκχου, τοῦ υἱοῦ τοῦ Διὸς καὶ τῆς Σεμέλης. Τὸ μόνον
πιθανὸν εἶναι ὅτι Θρακικαὶ φυλαὶ κατοικήσασαι ἀργότερον
τὴν Φωκίδα καὶ Βοιωτίαν, μετέδωκαν τὴν λατρείαν τοῦ
Διονύσου, ὁπόθεν διεδόθη καθ᾽ ὅλην τὴν Ἐλλάδα, διαπλασθεῖσα κατὰ τὸ φύσει ζωηρὸν καὶ φιλοσκῶμμον
πνεῦμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οὕτω δὲ ὁ Θεὸς τοῦ οἴνου
καὶ τῆς εὐθυμίας ἀπέβη μία τῶν κυριωτέρων θεοτήτων
τοῦ Ἑλληνικοῦ Πανθέου.

Όλα αυτά αναμείχθηκαν με άλλα στοιχεία του ελληνικού χώρου με σύμβολα, με εμβληματικά φυτά ή και
εξελίχθηκαν αυτά που μεταφέρθηκαν, για να φθάσουμε
στο μεγαλύτερο πνευματικό γεγονός του ευρωπαϊκού
πολιτισμού, τη γέννηση
του δράματος.
Πίσω από όλα
αυτά τα μεγαλειώδη, μέσα στο
μύθο, το μυστήριο
και την πραγματικότητα, αχνοκρύβεται η ιδιαίτερη πατρίδα
[5]
μας, η Θράκη και
ο πολιτισμός της.
Πολύ εύστοχα λοιπόν
αναβίωσε απλοποιημένα, το πανηγύρι του κρασιού στον τόπο
από τον οποίο ξεκίνησε η΄λατρεία
του θεού που δεν είναι πρωτοκλασάτος αλλά, ανά τους αιώνες,
σκορπίζει τη χαρά και την ευθυμία στον καθημερινό
άνθρωπο, τον σπρώχνει στο χορό και στη διασκέδαση
και τον οδηγεί σε μια γήινη «έκσταση».
Α. Μ.
Βιβλιογραφία:
1. Αχιλλέως Σαμοθράκη, Ιστορικόν και Γεωγραφικόν Λεξικόν της Θράκης. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Έκδοσις
Β`, Αθήναι 1963.
2. Pierre Grimal, Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας. Έκδοσις Επιστημονικών Βιβλίων και περιοδικών.
Θεσσαλονίκη 1991.
3. Ομήρου Ιλιάδα Ζ’ 130
4. Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος», λήμμα Διόνυσος
5. Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 74.
6. Ευριπίδου Βάκχες στ. 71-77 και 472
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Η γιορτή κρασιού και η μικρή ιστορία της
ταν μαγεία. Έδινε αίγλη στην πόλη των περίπου
Η
25.000 κατοίκων της δεκαετίας του ’70. Χρησιμοποιούνταν όλος ο χώρος αριστερά από το Camping του
ΕΟΤ από τον κεντρικό δρόμο έως τη θάλασσα. Είχε δύο
εισόδους. Μπαίνοντας από τη λεωφόρο αριστερά στο
σημερινό αναψυκτήριο - κυλικείο ήταν τα γραφεία της
διεύθυνσης, με διευθυντή της γιορτής τον Ξανθούλη
από το Μαΐστρο, που εξαρτιόταν από τον διευθυντή
του ΕΟΤ Στόϊο, αν θυμάμαι σωστά. Εργάστηκα το καλοκαίρι του 1976 και εγώ στην όμορφη αυτή γιορτή.
Σε διάφορα σημεία υπήρχαν οι κάβες με τα βαρέλια
γεμάτα κρασιά σε πολλές ποικιλίες και τα κιόσκια, όπου
πωλούνταν μάρκες για τα περίφημα γυάλινα ποτηράκια
και κανατάκια της γιορτής κρασιού με τις μορφές του
Διόνυσου, τσαμπιά σταφύλια ή τους μέθυσους με το
ποτήρι στο χέρι, ανάγλυφα. Τα κρασιά έρχονταν από
την Αθήνα, την Κρήτη, τη Ρόδο αλλά και από εντόπιους
οινοποιούς.

Η λαϊκή ταβέρνα βρισκόταν μπαίνοντας μέσα δεξιά,
κάτω από τα δέντρα. Η τσίκνα από τα σουβλάκια ανέβαινε μέχρι το Δία. Είχε παγκάκια ξύλινα για όσους
ήθελαν να καθήσουν. Συνήθως όμως τριγυρνούσαμε με
το ποτήρι στο χέρι και φυστίκια από το σπίτι· αγοράζαμε
και κανένα σουβλάκι και ακούγαμε μουσική.

Γράφει η Eυδοξία Ιωαννίδου
Το εστιατόριο κοντά στη θάλασσα (σημερινό ΧΑΡΑΜΑ)
είχε τραπέζια απλωμένα μπροστά και απέναντι την
ορχήστρα από όπου πέρασαν τα τότε γνωστά λαϊκά
ονόματα (Γιάννης Πετρόπουλος, Τέρης Χρυσός, Κλειώ
Δενάρδου, μουσικά συγκροτήματα). Ελάχιστα δείγματα
αναφέρω. Καθημερινά υπήρχε τραγουδιστής αλλά τις
βραδιές με τα μεγάλα ονόματα υπήρχε ταμπλ-ντοτ.
Όσοι είχαν το χρήμα έκλειναν τραπέζια.

Λειτουργούσε επίσης ένα περίπτερο με σουβενίρ. Το
όχημα της πυροσβεστικής έκανε υπηρεσία εκεί κάθε
βράδυ. Η κίνηση καθημερινά ήταν μέτρια, γιατί η
διάρκεια της γιορτής ήταν 45 ημέρες (Ιούλιο και Αύγουστο), για χρόνια. Πλήθυναν οι επισκέπτες, όταν
τραγουδούσαν μεγάλες φίρμες.
Στην Αθήνα στο Δαφνί, στη Θεσσαλονίκη στη Νέα
Ελβετία και στη Ρόδο λειτουργούσαν επίσης γιορτές
κρασιού.
• H Γιορτή Κρασιού, μια εκδήλωση που διοργάνωνε
στην πόλη ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (1970 ή 1971)
και σταμάτησε το 1989.

Γιορτή κρασιού στην Αλεξανδρούπολη του 2014
(2 έως 11 Αυγούστου 2014)
Γράφει η Αμαλία Καραϊσκάκη-Δούκα
“Για δεύτερη συνεχή
χρονιά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η Τ.Ι.Ε.Δ.Α.
και δεκάδες πολιτιστικοί σύλλογοι, διοργανώνουμε τη γιορτή
κρασιού στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής (Ε.Ο.Τ.). Η παράδοση, τα ήθη και τα
έθιμα, η ιστορία
μας με την πολύ-

τιμη διαφορετικότητα των φυλών μας θα συνθέσουν
ένα πολιτιστικό γεγονός ανεπανάληπτο και μοναδικό”.
Μ' αυτά τα λόγια χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Βαγγέλης Λαμπάκης τη φετινή Γιορτή Κρασιού.
Η ανταπόκριση της κοινωνίας της Θράκης μοναδική!.
Αλλά και οι γείτονες Τούρκοι και Βούλγαροι καθώς και
τουρίστες από την υπόλοιπη Ελλάδα με κέφι, χορό και
τραγούδι διασκέδασαν για εννιά μέρες μοναδικά (από 2
έως 11 Αυγούστου 2014), σ' έναν χώρο καταπληκτικό
που διαμορφώθηκε με κόπο και ευρηματικότητα από
την ακούραστη... Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
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Αλεξ/πολης με πρόεδρο τον κ. Κώστα Μαυρίδη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην υπογράφουσα, μεταξύ
άλλων, έκανε τον απολογισμό της γιορτής με... νούμερα!
Έτσι:
• Κόπηκαν περίπου 60.000 εισιτήρια αλλά υπολογίζονται και άλλοι 10.000 πελάτες οι οποίοι ήταν διαπιστευμένοι, επίσημοι, χορηγοί και... αλλότριοι.
• Καταναλώθηκαν 150.000 σουβλάκια, τα οποία διέθεσε
η Τ.Ι.Ε.Δ.Α. στους συλλόγους που είχαν περίπτερα και
ψησταριές, με κόστος 1 € έκαστο για τον καταναλωτή.
• 30 τόνοι παγωμένο λευκό και κόκκινο κρασί, εξαιρετικό, εντελώς δωρεάν προς τέρψιν
του πολυπληθούς κοινού.
• Έλαβαν μέρος 20 συγκροτήματα
που κάλυψαν όλα τα γούστα με
περίπου 110 καλλιτέχνες.
Να αναφερθεί ότι, ενώ η περσινή διοργάνωση έκλεισε με ζημία
(διότι ήταν μόνο ένα τριήμερο), η
φετινή απέφερε και κέρδη στην
επιχείρηση 10.000 € περίπου και
το σπουδαιότερο ότι ο καθένας
μπορούσε να διασκεδάσει φθηνά
με 2 € είσοδο και διαφορετικά
κάθε βράδυ.
Βεβαίως υπάρχουν και παραπονούμενοι, όπως οι ντόπιοι κρε-

οπώλες για την προμήθεια των κρεάτων, οι επαγγελματίες των καφέ της παραλιακής λόγω απουσίας πελατών κατά την συγκεκριμένη περίοδο κ.ά. Ερωτήματα
και απόψεις που θα απαντηθούν εν καιρώ από τους
αρμοδίους.
Έτσι κι αλλοιώς, μετά από 25 χρόνια, αναβίωσε ένας
θεσμός για δεύτερη φορά που αγκαλιάστηκε θερμά απ'
όλους και μπορέσαμε να αποδείξουμε περίτρανα ότι,
παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, γελάμε, τραγουδάμε και χορεύουμε όλοι μαζί.
Και του χρόνου!

Ενδιαφέρουσες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Γράφει ο Γεώργιος Μηνόπουλος

Ο

μορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις σηματοδότησαν
το πέρας της θητείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
της κ. Γεωργίας Νικολάου-Μαυρανεζούλη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εβρου.
Μαγευτική ήταν η βραδιά με την Αυγουστιάτικη πανσέληνο στον Αχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ζώνης, γνωστής στους περισσότερους ως Μεσημβρίας –λανθασμένης αρχικής εκτίμησης των ερευνητών– την Κυριακή 10

Αυγούστου. Στον υπέροχο και αξιοποιημένο αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο παραχώρησε στο κοινό για τη
βραδιά της πανσελήνου το Υπουργείο Πολιτισμού, οργανώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία της Εφορίας
Κομοτηνής και την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου συναυλία εκτελεσμένη από τον περίφημο Γιάννη Σπανό
και τους συνεργάτες του.
Ο αρχαιολογικός χώρος γύρω μας, το θρακικό πέλα-
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γος μπροστά μας, το φεγγάρι στον ουρανό και το αντιφέγγισμά του στη θάλασσα σε συνδυασμό με την εκλεπτυσμένη μουσική δημιούργησαν ονειρικό και αξέχαστο
περιβάλλον. Δικαιολογημένα ο κόσμος ευχαρίστησε με
θερμό χειροκρότημα τους δύο βασικούς συντελεστές
της οργάνωσης, την κ. Νικολάου και την κ. Τσατσοπούλου, αρχαιολόγο, υπεύθυνη των ανασκαφών στο
χώρο της Ζώνης και ανανέωσε το ραντεβού για την αυγουστιάτικη πανσέληνο της επόμενης χρονιάς.

Είχε προηγηθεί το Σάββατο 9 Αυγούστου άλλη πολύ
σημαντική εκδήλωση στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, η παρουσίαση ενός βιβλίου, αποκαλυπτικού και
πρωτοποριακού. Ο τίτλος του «ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ». Έκδοση της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου με
βασικούς συντελεστές - συγγραφείς τους μουσικολόγους
Γεώργιο Κωστάντζο και Θωμά Ταμβάκο και το δικό μας
μουσικό και ερευνητή Αθανάσιο Τρικούπη.
Πρόκειται για μια καλαίσθητη, πολυτελή θα έλεγα
έκδοση, με χονδρό εξώφυλλο και χαρτί illustration, υλικό
ανάλογο για το περιεχόμενο του βιβλίου, με κείμενα εμπεριστατωμένα και φωτογραφίες πολλές και ενδιαφέρουσες.
Ο Θανάσης Τρικούπης, στον πρόλογο του βιβλίου,
μας εξηγεί την αφορμή και τον τρόπο δημιουργίας του.
Αφορμή ήταν μια διάλεξη στην Αλεξανδρούπολη στις 17 Μαρτίου 2012 –επαναλήφθηκε στην Ορεστιάδα την επόμενη
ημέρα– με μουσικο-οπτκό υλικό του μουσικογράφου Θωμά Ταμβάκου, με θέμα
«Έλληνες και ελληνικής καταγωγής συνθέτες λόγιας μουσικής της ευρύτερης
Θράκης». Η επιτυχία ήταν αποκαλυπτική
και η ανταπόκριση του κοινού μεγάλη·
είχα την ευκαιρία να την παρακολουθήσω. Τότε ακόμη ο Θανάσης Τρικούπης
μας αποκάλυψε την ιδέα του για επίσημη,
επιστημονικά τεκμηριωμένη, καταγραφή
των μουσουργών της Θράκης.
Οι συνεργάτες υπήρχαν, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T51

Κοινωνικής Μέριμνας υποστήριξε τη συγγραφή βιβλίου,
η ανταπόκριση της Αντιπεριφερειάρχου κ. Γεωργίας Νικολάου ήταν θετική και να το αποτέλεσμα: οι «ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ». Πρόκειται για διαχρονική ιδιάζουσα καλλιτεχνική παραγωγή έντεχνης μουσικής, με
συμπόρευση χαρακτηριστικών του ανατολικού –βυζαντινού και οθωμανικού– και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Με βάση τα παραπάνω το βιβλίο χωρίσθηκε σε δύο
κύριες ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στους συνθέτες
της κοσμικής ανατολίτικης μουσικής και εκπονήθηκε
από τον μουσικολόγο - ερευνητή Γεώργιο Κωστάντζο.
Η δεύτερη καταγράφει τους μουσουργούς δυτικοευρωπαϊκού ύφους και εκπονήθηκε από τον άλλο ερευνητή,
τον Θωμά Ταμβάκο. Ο Θανάσης Τρικούπης ασχολήθηκε
με τη συγγραφή σύντομης κατατοπιστικής, για τον αναγνώστη, εισαγωγής και με το σχολιασμό των μουσικών
παραδειγμάτων του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου
(CD). Πλούσιο ασπρόμαυρο και έγχρωμο φωτογραφικό
υλικό και πολυσέλιδη βιβλιογραφία συμπληρώνουν την
έκδοση και την καθιστούν κατανοητή, εύληπτη και χρήσιμη.
Χρήσιμη ή αποκαλυπτική; Αποκαλυπτική για μας τους
πολλούς οι οποίοι, ενώ γνωρίζουμε πολλά για την παραδοσιακή θρακική μουσική και την εκκλησιαστική βυζαντινή, είχαμε πλήρη άγνοια της άλλης, της «έντεχνης».
Οι παρευρισκόμενοι συγχαρήκαμε τους συντελεστές
για το αξιέπαινο έργο και ευχαριστήσαμε για τις γνώσεις
που μας χάρισαν.
Ο υπογράφων ένιωσε το χρέος και την ευθύνη για
κάτι περισσότερο. Αφού εξήρε την ξεχωριστή συμβολή
του συμπατριώτη μας Θανάση Τρικούπη στα μουσικά
δρώμενα της Θράκης και τον ξεχωριστό ζήλο του για
την ανακάλυψη, την ανάδειξη και την καταγραφή του
μουσικού μας πολιτισμού, κατέθεσε για υλοποίηση και
δύο προτάσεις: η πρώτη αφορά στην πραγματοποίηση
ετήσιων Συνεδρίων σχετικών με την έντεχνη θρακική
μουσική και η δεύτερη την εκπόνηση ευρωπαϊκού
προγράμματος έρευνας, μελέτης και αξιοποίησης της
ελληνικής έντεχνης μουσικής στην περιοχή της ευρύτερης Θράκης. Η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτήσαμε από την Υπηρεσία μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
μας επιτρέπουν να διαβεβαιώνουμε ότι το Έργο, ως ενδιαφέρον, θα επιλεγεί εύκολα και θα υλοποιηθεί με ενθουσιασμό και αποτελεσματικότητα.
Αρκεί να το ενστερνησθεί κάποιος Φορέας, κατά προτίμηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ΕΣΠΑ υπάρχει και είναι
κρίμα να επιστρέφονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση χρήματα αναξιοποίητα εξαιτίας
δικής μας αδυναμίας.
Η εκδήλωση θα επαναληφθεί στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα, στις 10
Οκτωβρίου 2014.
Kανονισμός του πρώτου μουσικού συλλόγου
Αλεξανδρούπολης (έτος ίδρυσης 1904),
Αρχείο σπάνιων τεκμηρίων Μεγάλη Μουσική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη»
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

ο φετινό καλοκαίρι, επίσημα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ήταν απόλυτα υπεύθυνος μόνο για την οργάνωση της γιορτής κρασιού, που αναβίωσε το 2013.
Πολλά όμως πολιτιστικά δρώμενα έλαβαν χώρα κατά
το διάστημα του καλοκαιριού.
Παραστάσεις από θεατρικές ομάδες που έκαναν περιοδεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και αρχαία
θέατρα με μεγάλα ονόματα και ποικιλία θεατρικού είδους.
Είναι γνωστό πόσο θεατρόφιλο είναι το κοινό της πόλης μας και πόσο έχει ανάγκη από σχετικές καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που το εισιτήριο σ’ αυτές τις παραστάσεις είναι αρκετά αλμυρό,
κυρίως για “την σήμερον ημέρα!»
Αφού σας αρέσει τόσο, πληρώστε!
Η πόλη μας όμως σήμερα, με τις 80.000 κατοίκους,
προσπαθεί να δημιουργήσει δικούς της πυρήνες καλλιτεχνικής δημιουργίας (χορωδίες, εκθέσεις, gallery, μουσεία κ.ά.). Μη ξεχνάμε ότι κτίζεται το νέο αρχαιολογικό
μουσείο που θα συγκεντρώσει τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, ότι ανακαινίζεται το Ιστορικό Μουσείο, ότι ετοιμάζεται νέο μεγάλο υπαίθριο θέ-

Τ

ατρο στο πάρκο «Παρμενίων» και ότι ανακαινίζεται το
ήδη υπάρχον αλλά ανεπαρκές υπαίθριο θεατράκι στο
πάρκο «Εγνατία».
Το εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι έχουν δημιουργηθεί
ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες, οι οποίες αγωνίζονται
να προβάλουν τις αγωνίες τους για τη σημερινή πραγματικότητα, μέσα από την τέχνη.
Μία από αυτές είναι και το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης που δούλεψε σκληρά όλο το χρόνο και τόλμησε να
παρουσιάσει το διαχρονικό έργο του Ερρίκου Ίψεν «Ένας
εχθρός του λαού». Η πρόεδρος της ομάδας Καίτη Μακρή
σημειώνει στο καλαίσθητο πρόγραμμα της παράστασης:
«Το θέατρο μπορεί και πρέπει να κάνει κοινωνικές παρεμβάσεις και αυτή είναι άλλωστε η ιστορία του Ερευνητικού Θεάτρου Θράκης έως τώρα. Ζητήματα διακίνησης ανθρώπων, μετανάστευσης, κοινωνικοοικονομικής
κρίσης, διαπλεκομένων συμφερόντων και περιβαλλοντικών εγκλημάτων έχουν θιγεί όλα αυτά τα χρόνια από
το ΕΘΘ μέσω των θεατρικών παραστάσεών του και
των ακτιβιστικών δράσεών του».
Ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζουμπουλάκης έστησε με μια
άλλη (;) σκηνοθετική ματιά την παράσταση με εντυπωσιακά σκηνικά ευρήματα, σκληρή μουσική υπόκρουση, και προσπάθησε να βοηθήσει τον θεατή να
βιώσει τις συγκρούσεις των ιδεών και των ηρώων με
προσωπική του παρέμβαση: «Πρόκειται για ένα έργο
που τοποθετεί, στο κέντρο της έρευνάς του, ζητήματα
Δημοκρατίας, διαπλοκής συμφερόντων, σχέση κράτους
με μέσα ενημέρωσης, χειραγώγησης της κοινής γνώμης,
ζητήματα που αφορούν στο κοινό συμφέρον ενός τόπου
και στην υγεία των πολιτών»... «Το Ερευνητικό Θέατρο
Θράκης, όπως η ουσία του ονόματός του επιτάσσει,
συνεχίζει με συνέπεια να δημιουργεί και να εξελίσσει
τη θεατρική του γλώσσα, ερευνώντας την ανθρώπινη
συμπεριφορά και τον τρόπο που μια κοινωία εξελίσσεται και αποφασίζει.
Πάντα με σκοπό την ουσιαστική εκπαίδευση του κοινού, πέρα και αντίθετα από τον εύκολο δρόμο που οι
καιροί επιβάλλουν στη διασκέδαση.
Το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης καλεί το κοινό σε μια
πολιτική παράσταση με τη μορφή της διαμαρτυρίας, όχι
μόνο να παρακολουθήσει αλλά να συμμετέχει στην
ενεργή εξέλιξη της δημιουργίας ενός έργου»...
Παράλληλα λειτουργούν τα ήδη υπάρχοντα θεατρικά
σχήματα με πλούσια πολιτιστική δράση. Η εξίσου αξιόλογη θεατρική ομάδα «Νεφεληγερέτες», με ρεπερτόριο
από κλασικούς συγγραφείς, προσφέρει στο κοινό ποιοτικό θέαμα.
Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, λειτούργησε στην παραλία
έκθεση βιβλίου, ίσως με λιγότερα περίπτερα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Αντάμωμα θύμησης και αγάπης
Γράφει η Δώρα Αλεξανδρή-Κυβοπούλου

« Χ έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούν ν‘ αλλάξουν ούτε

ρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια», λέει το τραγούδι κι

τα χρώματα των ματιών μας, ούτε τα χρώματα της ψυχής
μας. Όλοι εμείς, οι αιώνιοι έφηβοι, οι αμετανόητοι νέοι με
την ορμή της ζωής στα μάτια και στις καρδιές, ανταμωθήκαμε στην Αλεξανδρούπολη από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουνίου
του 2014 και ξαναθυμηθήκαμε... Ξαναθυμηθήκαμε το χθες,
που παραμένει πάντα ζωντανό στις ψυχές μας. Την ανεμελιά των νιάτων μας και τα όνειρα που μας οδήγησαν ν‘
αναζητούμε ένα καλύτερο αύριο. Τους δασκάλους μας,
που μας ενέπνευσαν και μας έδειξαν το δρόμο της προκοπής, της μόρφωσης και της σύνεσης. Τους φίλους, που
έφυγαν νωρίς από κοντά μας, αλλά η θύμησή τους παραμένει πάντα ζωντανή στο νου και στην καρδιά μας.
Το τριήμερο, λοιπόν, 27, 28 και 29 Ιουνίου, οι αγαπημένοι
φίλοι και συμμαθητές, πουλιά ντόπια και ξενιτεμένα, επέστρεψαν στον γνώριμο και φιλόξενο αυλόγυρο του Αγίου
Νικολάου, εδώ στην πόλη των ονείρων και της καρδιάς
μας, στην Αλεξανδρούπολη.
Όταν το ρολόι σήμανε την ώρα επτά, τα “παιδιά“ που
φοίτησαν στο Γυμνάσιο, στην Λεονταρίδειο σχολή, ξανάσμιξαν. Χαμόγελα που μαρτυρούσαν τη χαρά, μάτια που
εξέφραζαν συγκίνηση, φωνές που δήλωναν την ευτυχία,
τηλεφωνήματα σε όσα “παιδιά“ δεν ήρθαν στο συναπάντημα αυτό της θύμησης, “μεγάλες“ αγκαλιές, τιτιβίσματα
ευφρόσυνης διάθεσης.

ναβρήκαμε το χαμόγελό μας, που ήταν απολύτως αναγκαίο
για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία μας.
Η βραδιά αυτή των ενθυμήσεων, της ξενοιασιάς και της
συγκίνησης ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο φαγοπότι, σε
μια ψαροταβέρνα της πόλης μας. Προς στιγμήν λησμονήσαμε δείκτες χοληστερίνης και πίεσης και τιμήσαμε... δεόντως τα θαλασσινά εδέσματα: τα καλαμάρια, τα κολοκυθάκια, οι γαρίδες, τα μύδια είχαν την τιμητική τους.
Συνοδεύτηκαν δε με ούζο, με τσίπουρο και –το κυριότερο–
με καλή διάθεση και με αστείρευτο κέφι.
Kαι ξάφνου, να σου και το αεροπλάνο που θα μας
έφερνε άλλες δύο συμμαθήτριές μας. Μονομιάς, τριανταπέντε χέρια υψώθηκαν για να τις χαιρετήσουν. Όταν, μάλιστα, έφτασαν στην παρέα μας, μας ρώτησαν αν τις εί-

H κλασική φωτογραφία στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου

Το πλούσιο φαγοπότι με το αστείρευτο κέφι...

Ο Άγιος Νικόλαος μας αγκάλιασε ξανά στοργικά όλους,
επτά χρόνια μετά την τελευταία μας συνάντηση. Κι εμείς
του ανάψαμε και πάλι το κεράκι της ευγνωμοσύνης και
της δέησης, απευθύνοντάς του την προσευχή μας. Προσευχή για να ξανανταμώσουμε, για να μεσιτεύει υπέρ της
υγείας μας, αλλά και να προσέχει αυτούς που δε βρίσκονται
πια ανάμεσά μας. Τελέστηκε και η επιμνημόσυνη δέηση,
μέσα σε κλίμα άκρατης συγκίνησης.
Κι όταν λίγο αργότερα ακούσαμε τα ονόματα των συμμαθητών μας, εκεί μπροστά στα σκαλιά της εκκλησίας, ξα-

χαμε δει που μας χαιρετούσαν κι αυτές από το αεροπλάνο!
Ήταν τόσο ανείπωτη και άπλετη η χαρά και η έκπληξή
μας, ώστε κοιταχτήκαμε όλοι και ξεσπάσαμε σε γέλια ευτυχίας.
Την επόμενη μέρα ξανασυναντηθήκαμε μπροστά στον
αγαπημένο μας Φάρο και συνεχίσαμε το ταξίδι στη χώρα
των αναμνήσεων, της ανεμελιάς και της νιότης.
Κι όταν στις 29 του μήνα, μετά από το υπέροχο αυτό
τριήμερο αποχαιρετήσαμε όλους αυτούς που ήρθαν από
μακριά και έπρεπε να φύγουν, χωρίσαμε δίνοντας ο ένας
στον άλλον υποσχέσεις αγάπης και ξανανταμώματος.
”Καλό ταξίδι, καλό Καλοκαίρι, καλά να περάσετε και να
μας θυμάστε“. Μ’ αυτές τις ευχές και τις παραινέσεις αγάπης τους ξεπροβοδίσαμε. Ανταλλάξαμε στην “Αργώ“ τις
τρυφερότερες αγκαλιές μας, αλλά και υποσχέσεις για «να
ξαναβρεθούμε στα ίδια μέρη», με τον ίδιο ενθουσιασμό και
την ίδια φλόγα ζωής. Όσο ο Θεός θα μας δίνει μακροημέρευση και υγεία, εμείς θα «ξανανταμώνουμε και θα ξεφαντώνουμε» με χαρά και νοσταλγία.
Κι όπως λέει και το τραγούδι: “Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους, παλιά
τραγούδια για να θυμηθούμε, ονόματα και βλέμματα και
δρόμους...“
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ΟΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΑΣ ΣΑΤΙΡΙΖΟΥΝ

Για να γελάσει λίγο το χειλάκι μας...
Ο Γρηγόρης Γεωργίου σατιρίζει το σήμερα.

Το βάρος της γνώσης

Ο Θανάσης Κουρουτζίδης σατιρίζει το 50ό τεύχος
του «Φάρου της Αλεξανδρούπολης».

Μάχη με τον χρόνο

Έξοδος στις αγορές
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

Σύνη Αναστασιάδη
Η ζωγράφος των ονειρικών αναζητήσεων

Eπιμέλεια: Γρηγόρης Γεωργίου

Η

Σύνη Αναστασιάδη
γεννήθηκε στην
Αλεξανδρούπολη. Το 1970
πήρε το κρατικό πτυχίο
σχεδιάστριας
“ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ“. Εργάσθηκε ως σχεδιάστρια από το 1971 έως το 1977 παρακολουθώντας
παράλληλα μαθήματα ζωγραφικής στα εργαστήρια των
Πολύκλειτου Ρέγκου και Θανάση Μηνόπουλου. Ασχολήθηκε επίσης με την κεραμεική και την μεταξοτυπία
παίρνοντας μέρος σε εκθέσεις του Ε.Ο.Μ.Ε.Χ. και της
Δ.Ε.Θ.
Από το 1981 έως το 1983 μελετά στη Βιέννη μικτές
τεχνικές σε ελεύθερα εργαστήρια.
Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε. και του Hellenic Centre του
Λονδίνου.

Το Μυαλό Του Ανθρώπου - Κύκλωπας
50x70, Λάδι σε καμβα,́ 2014

Υπήρξε συνεργάτης της γκαλερί ΖΥΓΟΣ στην Αθήνα
και είναι μόνιμη συνεργάτης της γκαλερί TERZO στο Βερολίνο.
Το 1992 δημιουργεί τον δικό της εικαστικό χώρο, την
αίθουσα ΣΥΝΗ, στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης.
Το 2001 την τιμά η Ένωση Γυναικών Ελλάδας και το
2005 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Έχει πραγματοποιήσει 50 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Αθήνα (ΖΥΓΟΣ 2005, 2003, 1998, 1995, 1994,
1988), Περιστέρι (Δημαρχείο 2008), Θεσσαλονίκη (ΕΞΩΣΤΗΣ 2004), Βέροια, Νάουσα, Ορεστιάδα, Σουφλί, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Χανιά
(Μοναστήρι Καρόλου 2001, 2011) και στο εξωτερικό
(Παρίσι 1999), Βιέννη (1983), Λουξεμβούργο (1997), Βερολίνο (2008, 2005, 2002, 2003, 1999, 1997, 1995, 1991,
1990), Λονδίνο (2009), Κωνσταντινούπολη (2012).
Έχει συμμετάσχει επίσης σε 18 ομαδικές εκθέσεις σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Για το έργο της έχουν δημοσιευθεί κριτικές από τους
Παναγιώτη Μητηλέτση, Ίωνα Φραντζεσκάκη, Θαν.
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Τζούλη, Έκτορα Κακναβάτο, Κ. Παπαναστασίου, Ντόρα
Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Ιω. Γαλερίδη, Άννα Χατζηγιαννάκη,
Κική Χριστοδούλου, Ελένη Δέπου, Ελένη Στούμπου, Στέλιο Nασίκα, Δημοσθένη Δούκα, Μήτσο Κασόλα, Γιάννη
Ξανθούλη, Anne Constanty, Vum Leizebuerger Vollek,
Hasan Bandahui.
Tην έχουν φιλοξενήσει πολλές εκπομπές τέχνης τηλεοπτικών σταθμών.
Αφίσες με έργα της έχουν χρησιμοποιηθεί για την
προβολή συνεδρίων, φεστιβάλ και εκθέσεων.
Έργα της έχουν διακοσμήσει λογοτεχνικά βιβλία, λευκώματα και πολιτιστικά περιοδικά.
Το περιοδικό μας στο τεύχος 18 / 2006, σελ. 22-23
είχε αφιέρωμα στο έργο της Σύνης.
Έργα της κοσμούν δημόσιους χώρους (Προεδρία της
Δημοκρατίας - Γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων,
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δημαρχεία
Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Τυχερού, Σαππών, Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας, FOUNDATION
CENAC στο Παρίσι).

Έγραψαν για το έργο της:
*Δεν κάνει αναπαραστατική ή περιγραφική ζωγραφική, αλλά επινοεί συνέχεια τον κόσμο της κατά
την διαδικασία της δημιουργίας. Η θαυματουργία
του κόκκινου κυριαρχεί στη δουλειά της, που θα
μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε “ερυθρόμορφη’’. Το κόκκινο, που κουβαλούμε στη γνώση
μας και στη μνήμη μας από την αγγειοπλαστική
της αρχαιότητας, από τις βυζαντινές και υστεροβυζαντινές τοιχογραφίες, αλλά και από τις νωπογραφίες, που έφερε η σκαπάνη στο φως από την
ζωγραφική των Αιγυπτίων, δεν καταλύει τη συνέχεια της δουλειάς της, αλλά την ολοκληρώνει.Τα
χρώματα μπορούν θεωρητικά να καταταγούν σε
κατηγορίες έκφρασης συναισθημάτων. Το λαμπερό
κόκκινο, στοιχείο αρσενικό, ενεργητικό, το σκούρο
κόκκινο – σκοτεινό, στοιχείο θηλυκό, μυστικιστικό.
Η τρικυμία της ψυχής εκφράζεται με έντονο κόκκινο, με μπλε, με κίτρινο. Το πρώτο χτύπημα του
πινέλου δημιουργεί ένα κόσμο, η πρώτη κουβέντα
ανοίγει το σύμπαν. Τελικά η γλώσσα μιλάει και η
ζωγραφική είναι η φωνή της σιωπής.
(Θανάσης Τζούλης)
*Απεικονίζει ονειρικά τοπία αρχέγονης φόρμας.
Στα τοπία αυτά συμπαντικής διαδρομής αλλά και
μελλοντικής κοσμογονίας, πρόθεση της ζωγράφου
είναι η ανίχνευση στο άγνωστο “εκ βαθέων’’.
(Ελένη Δέπου)
* Πέρα από τη χρωματολογία, που σε πολλά
έργα της ανακαλεί τη δριμύτητα εκείνη της βυζαντινής ζωγραφικής, είναι και η υψήγορη τόλμη της,
σε ό,τι αφορά στην αφαίρεση
(Έκτωρ Κακναβάτος)

Η ΜΕΤΑ-ΜΟΡΦΗ ΕΠΟΧΗ ΦΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Πρωτότυπο ενυπόγραφο σχέδιο (σινική)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

« Σ Π Α Ρ Τ Α Θ Λ Ο Ν 2014»

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ 32 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ
Γράφει ο Δούκας Π. Τσιακίρης

Μ

θέση με χρόνο 29:45:28, παλιός πρωταθλητής κωπηλασίας.
Στις γυναίκες πρώτη –για δεύτερη συνεχή χρονιά–
ήταν η Ουγγαρέζα Szilvia Lubics, 40 ετών, με χρόνο
26:53:46, 9η στη γενική κατάταξη και με τον καλύτερο
γυναικείο χρόνο μέχρι σήμερα, δεύτερη η Ουγγαρέζα
Katalin Nagy, 35 ετών με χρόνο 28:55:03, 16η στη γενική
κατάταξη και τρίτη η Ισπανίδα Eva Esnaola, 54 ετών, με
χρόνο 30:52:41, 35η στη γενική κατάταξη.
Εφαρμόστηκε και φέτος η ηλεκτρονική καταγραφή
των αθλητών και η απευθείας μετάδοση στην ηλεκτρονική
μας ιστοσελίδα, η οποία σημείωσε καταπληκτική επισκεψιμότητα παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα εμφανίζονταν
ζωντανά σε μεγάλη οθόνη στον τερματισμό.
Η συμμετοχή ξεχωριστών αθλητών έφερε
πολλά κανάλια τηλεόρασης του Εξωτερικού καθώς και συνεργεία που γύρισαν ταινίες, όπως
το National Geographic και του Dean Karnazes.
Η παγκόσμια προβολή του αγώνα αλλά και της
χώρας μας υπήρξε πολύ μεγάλη. Η NOVA
SPORTS είχε και φέτος την αποκλειστικότητα
μετάδοσης του αγώνα για την Ελλάδα και την
Κύπρο.
Η οργάνωση και η διεξαγωγή του αγώνα,
παρά τις κατά διαλείμματα βροχοπτώσεις,
άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους δρομείς και η
φιλοξενία αθλητών και
συνοδών στη χώρα μας
υπήρξε ικανοποιητική. Αναχώρησαν για τις πατρίδες
τους αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και με
την υπόσχεση να ξανάρθουν του χρόνου.
Πολλά τα συγχαρητήρια
μηνύματα που στάλθηκαν
στα πληρώματα των σταθμών εφοδιασμού, στα μέλη
και στον επί δεκαοχτώ χρόνια πρόεδρο του Διεθνούς
Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ
και δικό μας ταμία κ. Παναγιώτη Τσιακίρη.
Για περισσότερα στοιχεία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.spartathlon.gr.
Η νικήτρια πρώτη γυναίκα

ε τη λαμπρή τελετή απονομής των μεταλλίων
στο κέντρο ΙΕΡΑ ΘΕΑ της Ιεράς Οδού και την
παρουσία 500 και πλέον ατόμων έπεσε η αυλαία του 32ου διεθνούς αγώνα υπεραποστάσεων «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014».
Ο αγώνας ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2014 πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία και επίτευξη πολλών ρεκόρ, όπως συμμετοχών, χωρών, τερματισμών και βελτίωση χρόνων. Από
τους 349 αθλητές, που βρέθηκαν στην αφετηρία, τερμάτισαν 207 (δύο εκτός χρόνου) ανάμεσα στους οποίους
ήταν δεκαεπτά γυναίκες.
Το υψηλό ποσοστό τερματισμών οφείλεται στις καλές
καιρικές συνθήκες και ήταν το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα

Oι τρεις πρώτοι άνδρες με τον Πρόεδρο

(60%). Οι ΄Ελληνες είχαν 49 συμμετοχές και
27 τερματισμούς. Είκοσι έξι άνδρες και μία
γυναίκα έφθασαν στο πολυπόθητο άγαλμα
του Λεωνίδα.
Το σημαντικότερο γεγονός ήταν η συμμετοχή πολλών πρωταθλητών περασμένων
αγώνων και άλλων, παγκοσμίως αναγνωρισμένων, αθλητών υπεραποστάσεων, όπως
ο Jon Olsen και ο Ελληνοαμερικανός Dean
Karnazes.
Πρώτος στη γενική κατάταξη –για τρίτη
φορά– ήταν ο Ιταλός Ivan Cudin, 39 ετών,
με χρόνο 22:29:29, δεύτερος ο Γερμανός
Florian Reus, 30 ετών, με χρόνο 23:57:13
και τρίτος ο Πολωνός Andrzej
Radzikowski, 33 ετών. Καλύτερος ΄Έλληνας αναδείχθηκε ο 43χρονος Γιάννης
Κουρκουρίκης που τερμάτισε στην 23η
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Ονόματα οδών της Αλεξανδρούπολης
Αλλαγές, σχόλια και προτάσεις
Γράφει ο δρ. Πασχάλης Χριστοδούλου
Έτσι που γκρεμιστήκαν οι θεοί, δεν ήξερε κανένας κατά πού να στρέψει...
Οι πονηροί προσαρμόστηκαν γρήγορα. Βάλανε πάλι τα καλά τους, περνοδιαβαίνουν στο παζάρι,
συζητούν, εμπορεύονται. Ανάλαβαν την υπεράσπιση του επιδρομέα. Αλλάξανε τα ονόματα
των δρόμων και των ναών - πρόχειρες αντικαταστάσεις! [4]
Γιάννης Ρίτσος
Η δημοσίευση της εμπεριστατωμένης εργασίας του δρ. Πασχάλη Χριστοδούλου που ακολουθεί δεν
έχει σκοπό να σας ενημερώσει απλώς για τις ονομασίες των οδών της Αλεξανδρούπολης ή για την
αναπτυσσόμενη έκτασή της. Υπάρχουν πολύ κατατοπιστικά έντυπα, που έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια, τον Δήμο, τη Νομαρχία.
Στόχος μας είναι να δούμε τις αλλαγές των ονομάτων, να αναζητήσουμε ίσως το γιατί έγιναν αυτές
οι αλλαγές, να προσδιορίσουμε την ιστορική αξία για την πόλη αυτή των ονομάτων και τέλος να επισημάνουμε τα ουσιαστικά λάθη της αναγραφής αυτών των ονομάτων στους οδοδείκτες.
Σ.Ε.
ΜΕΡΟΣ Α’
%). Μερικά ονόματα που άλλαξαν εμφανίζονται σε άλλη
θέση είτε εντός περιγράμματος του χάρτη Ι είτε εκτός
αυτού (χάρτης ΙΙ). Π.χ. η Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου έγινε
Λεωφόρος Δημοκρατίας. Η οδός Αθηνών έγινε οδός Ελ.
Βενιζέλου, δηλαδή μετατοπίστηκε βορειότερα παράλληλα. Επίσης η πλατεία Ανατολικής Θράκης έγινε πλατεία Βενιζέλου. Η οδός Ζυμβρακάκη έγινε Ιωακείμ Καβύρη και το όνομα της οδού Ζυμβρακάκη εμφανίστηκε
στον χάρτη ΙΙ στα βορειοδυτικά της παλιάς πόλης (Ι),
κάθετη στους νέους δρόμους Μαυροκορδάτου, Καποδιστρίου, Λήμνου, Φυλής, Παπαφλέσσα και
Εθνικής Αντίστασης (ΙΙ).
Η οδός Σαμοθράκης
έγινε 28ης Οκτωβρίου
και δεν εμφανίστηκε η
Σαμοθράκη ως ονομασία σε άλλο δρόμο. Η
οδός Θερμοπυλών έγινε
Αδριανουπόλεως και η
Μαραθώνος, Θερμοπυλών. Η οδός Μάκρης
έγινε Βισβίζη, η Γυμναστηρίου έγινε Βιζυηνού,
η Αδ. Κοραή έγινε Έλλης, η Χαρ. Τρικούπη
έγινε Ζαρίφη, η ΙερολοTο πρώτο σχέδιο της πόλης που σχεδίασαν Ρώσοι τεχνικοί. Περικλείει το τμήμα ανατολικά μέχρι
χιτών έγινε Τζαβέλα, η
την οδό Φιλιππουπόλεως (Εν. Γεωργικών Συν/σμών), δυτικά μέχρι την οδό Νικηφόρου Φωκά
Αρκαδιουπόλεως έγινε
(σημερινό ταχυδρομείο), νότια τη θάλασσα και βόρεια μέχρι την κεντρική λεωφόρο
Αρκαδίου, η ΚωνσταντιΑρχείο Γεωργίου Αλεπάκου

Eνώ ο χάρτης Ι αναφέρει ονόματα 69 δρόμων, ο χάρτης ΙΙ αναφέρει 434 ονόματα δρόμων, δηλαδή 6,29 φορές
περισσότεροι δρόμοι. Αρκετοί δρόμοι αναφέρονται δύο
ή και τρεις φορές γιατί εμφανίζονται σε περισσότερα
οικοδομικά τετράγωνα. Από τη σύγκριση της αλλαγής
των ονομάτων των δρόμων της Αλεξανδρούπολης Ι
(1927) με ΙΙ (2012) θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες
παρατηρήσεις και σχόλια:
α. Από τα 69 ονόματα δρόμων του χάρτη Ι του Αθ.
Σπανού έχουν αλλάξει ή μετονομασθεί 18 ονόματα (26,1
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ΧΑΡΤΗΣ Ι

Κάτοψις Αλεξανδρουπόλεως (1927) Κλίμαξ 1 : 10000, από τον χάρτη του νομού Έβρου Αθανασίου Ι. Σπανού.

νουπόλεως έγινε Φιλιππουπόλεως, η Αδριανουπόλεως
έγινε Δικαστηρίου.
Ορισμένοι δρόμοι από αυτούς που τα ονόματά τους
αντικαταστάθηκαν, επανεμφανίστηκαν στην επέκταση
της πόλης σε άλλη θέση, π.χ. η Μαραθώνος στη Νέα
Χιλή. Η Χαρ. Τρικούπη μεταφέρθηκε βορειότερα κοντά
στην παλιά της θέση με κατεύθυνση όμως Ανατολή Δύση, ενώ είχε πριν κατεύθυνση Βορρά - Νότο.
β. Θα ήθελα από τη θέση αυτή να επαινέσω τους
Δημάρχους εκείνους και τους Δημοτικούς Συμβούλους
του Δήμου Αλεξανδρούπολης που έκαναν τις αλλαγές
και κυρίως τις νέες ονομασίες των δρόμων, γιατί οι περισσότερες αλλαγές και οι ονομασίες ήσαν εύστοχες,
επειδή χρησιμοποίησαν ονόματα που έχουν σχέση με
την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και κατ’ επέκταση
της Θράκης
γ. Νομίζω ότι οι μεν αλλαγές των ονομασιών των παλαιών δρόμων έγινε εντός της δεκαετίας 1945-1955, ενώ

οι άλλες ονομασίες εδίδοντο ενώ επεκτεινόταν η πόλη.
δ. «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης» έχει αναφερθεί
κατά καιρούς σε διάφορες ιστορικές και ηρωικές μορφές
που φέρουν οι δρόμοι της πόλης τα ονόματά τους. Π.χ.
προσφάτως, στο τεύχος 48 σελ. 18-19, έγινε αναφορά
στον Ίωνα Δραγούμη, υποπρόξενο στο Δεδέαγατς.
Ενδέχεται όμως να υπάρχουν ονόματα δρόμων με
ιστορικές μορφές που δεν έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφορμή για
παρουσίαση.
ε. Ενώ ετοίμαζα αυτό το κείμενο, βρήκα μια στροφή
σ’ ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που σχετίζεται με το
θέμα της αλλαγής των ονομάτων των δρόμων. Είναι το
ποίημα «Το τέλος της Δωδώνης» που εγράφη το 1968
στη Λέρο, όπου ο ποιητής ήταν εξόριστος. Το σχετικό
απόσπασμα παρατίθεται στην αρχή του άρθρου.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Σχέδιο πόλεως (2009) Αλεξανδρούπολη Κλίμαξ 1 : 9300, με αναλυτικό ευρετήριο οδών και πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες,
ξενοδοχεία κ.ά. (ελήφθη έγκριση δημοσίευσης μέρους του χάρτη από τις εκδόσεις ΟΡΑΜΑ).

ΧΑΡΤΗΣ ΙI
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EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Κοινοπραξία Ποτοποιών Έβρου, 1959

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Στο αρχείο της οικογενείας του ποτοποιού Νίκου Καφετζίδη φυλάσσεται το συμφωνητικό συστάσεως
κοινοπραξίας των ποτοποιών Έβρου, έτος 1959, μιας συνολικής προσπάθειας επαγγελματιών της ακριτικής
περιοχής να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους
Ο σκοπός του καταστατικού καταγράφεται ως εξής:
Συγκροτούν κοινοπραξία, της οποίας σκοπός είναι να πωλούν, για κοινό κέρδος και λογαριασμό, όποια προϊόντα
ή παράγωγά τους καθένας από τους συμβαλλόμενους παράγει από την κατεργασία του ένυδρου οινοπνεύματος,
αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
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Στα άρθρα 1, 2, 3 καθορίζεται η διάρκεια της κοινοπραξίας (από1-7-1959 έως 30-6-1964), τα ονόματα των συμβαλλομένων και το ποσοστό κέρδους καθενός (π.χ. Ιωάννης Αλτιναλμάζης 4%) και αναλύεται η έννοια “μικτά κέρδη“.

Στα άρθρα 5, 6 καθορίζεται ποινική ρήτρα διά τυχόν αποχώρηση συμβαλλομένου
Στα άρθρα 7, 8 γίνεται αναφορά σε δυνατότητα λύσης ή μεταβίβασης.

Στα άρθρα 10, 11. Ποινική ρήτρα απαγόρευσης πώλησης σούμας και διευκόλυνση διά αγοράν ενύδρου οινοπνεύματος.
Στα άρθρα 12, 13, 14 επισημαίνονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του καταστατικού (ρήτρα, διαιτησία).
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Οι απόγονοι των συμβαλλομένων παρακαλούνται να βοηθήσουν, ώστε να συγκεντρωθεί υλικό γύρω από
αυτήν την τάξη των επαγγελματιών που ανθούσε στην Αλεξανδρούπολη κατά τις πρώτες δεκαετίες, μετά τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο.

Εγκαίνια «Νομαρχείου»
Στις 27 Ιουλίου 2014, κατά την ολοκλήρωση της επιτυχημένης θητείας της κ. Γεωργίας Νικολάου-Μαυρανεζούλη, ως
αντιπεριφερειάρχου Έβρου, έγιναν τα εγκαίνια του ανακατασκευασμένου κτηρίου της παλιάς Νομαρχίας, στην παραλιακή
λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου Α’.
Το εντυπωσιακό κτήριο, με νεοκλασικές επιρροές και εξαιρετικά μεγαλοπρεπείς αίθουσες (“Αρμονία“, “Καλλιέπουσα“,
“Αλέξανδρος Κρήτης“), θα αποτελέσει τον χώρο όπου θα δέχεται τους επίσημους καλεσμένους της πόλης μας ο εκάστοτε
αντιπεριφερειάρχης.
Παράλληλα θα λειτουργήσει ως χώρος μόνιμης έκθεσης
Θρακών ζωγράφων, ως επίσης και χώρος περιοδικών εκθέσεων.

Κοινωνικά
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι στις 4 Αυγούστου 2014
απεβίωσε ο παλιός μας συμπολίτης Παναγιώτης (Τάκης) Γκιρτζής. αδελφός της μητέρας του Προέδρου μας Παναγιώτη
Παρασκευόπουλου.
Ειλικρινή συλλυπητήρια στα ανήψια του και στη νύφη του.
Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Ανακοίνωση
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 και διευθύνσεις.
Η Συντακτική Επιτροπή
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H ΘΡΑΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Η μετανάστευση

Γράφει ο Γ. Κ. Παπαγεωργίου
Επίτιμος Γεν. Δ/ντής Παιδαγ. Ακαδημιών

Ο συμπατριώτης κ. Γ.Κ. Παπαγεωργίου μας έστειλε αναμνήσεις του πατέρα του Κωσταντή Παπάζογλου
από τον ξερριζωμό των Ανατολικοθρακιωτών το 1923, συγκεκριμένα από την Αδριανούπολη. Αξίζει να
γυρίσουμε το βλέμμα μας και εμείς οι νεότεροι Θρακιώτες και βεβαίως όλοι οι Έλληνες, μία, δύο, τρεις
γενιές πίσω και να αντικρύσουμε τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες ενός από τους παππούδες μας. Ίσως
πάρουμε δύναμη από τη δύναμή τους. Επί πλέον θα απολαύσουμε και τη μεστή γραφή του συγγραφέα.

Μ

ετά την εκκένωση της Αντριανούπολης πήρα την
μός του τρένου που θα μας πήγαινε στην Ορεστιάδα.
κόνα παπαδιά και μετοικήσαμε στο Κάραγατς,
Στο μεταξύ άρχισε να πέφτει το σκοτάδι. Το λυκόφως
προάστιο εντεύθεν του Έβρου ποταμού. Είχαμε τη
του χειμώνα, όπως ξέρουν όλοι, διαρκεί αρκετή ώρα.
φρούδα ελπίδα ότι το προάστιο αυτό, ως εντεύθεν του
Το χιόνι της πεδιάδας έριχνε συμπληρωματικά την ανΈβρου, θα επιδικαζόταν στην Ελλάδα. Μείναμε εκεί δέκα
ταύγειά του. Ξεκινήσαμε. Φτάσαμε στα Μαράσια σε
μήνες. Το φθινόπωρο του 1923 φύγαμε κι από εκεί. Πεδύο περίπου ώρες. Εκεί μας πληροφόρησαν ότι το πέράσαμε στην Ελλάδα. Υπέβαλα αίτηση και διορίστηκα
ρασμα του ποταμού είχε ανοίξει. Ο Άρδας, σ’ ένα σημείο
δάσκαλος. Τοποθετήθηκα στο νεοεποικισμένο χωριό Άρτου πολύ στενό, κάνει ορμητικό το ρεύμα και ο πάγος
ζος, τέως τούρκικο τσιφλίκι, όπου έμεινα πέντε χρόνια.
δεν πιάνει. Περάσαμε λοιπόν και συνεχίσαμε την πορεία
Διδακτήριο δεν υπήρχε. Στεγαστήκαμε σε ένα νεόμας προς το απέναντι χωριό, τις Καστανιές, σε απόστεγο καλαμοσκεπασμένο, που με τον χρόνο κάπως
σταση δύο χιλιομέτρων. Από τις Καστανιές τα Ρίζια απέβελτιώθηκε, χάρη σε επιτόπιους εράνους και προσωχουν πέντε χιλιόμετρα. Ένα ποτό και δρόμο, με το τσιπική εργασία. Κατοικία για τον δάσκαλο δεν υπήρχε.
γάρο αναμμένο σ’ όλη τη διαδρομή από τον φόβο των
Νοίκιασα ένα σπιτάκι στο κεφαλοχώρι Ρίζια, τέσσερα χιλιόμετρα από τον Άρζο, στην
αντίθετη όχθη του ποταμού Άρδα (από Δ.
προς Α). Πρωί-βράδυ έκανα τη διαδρομή
πεζός, περνώντας τον ποταμό με ποταμόπλοιο. Υπό συνθήκες μεγάλης κακοκαιρίας
ή πλημμύρας ήμουν αναγκασμένος να μένω
στον Άρζο και να κοιμούμαι στη μοναδική
αίθουσα του σχολείου. Έβαζα δύο θρανία
δίπλα-δίπλα και... έστρωνα. Ευτυχώς είχαμε
καυσόξυλα. Μετά τα μεσάνυχτα σηκωνόμουν και άναβα τη θερμάστρα, για να μεΠρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης περνούν τον ποταμό Έβρο με σχεδία.
τριαστεί κάπως το κρύο. Πώς δεν έπαθα
Aρχείο Θεόδωρου Ορδουμποζάνη
κρυολογήματα, είναι θαύμα.
Κάποτε, παραμονή Χριστουγέννων, ξεκίνησα το απόλύκων, που τότε ήταν πολλοί. Οι λύκοι δεν πλησιάζουν
γευμα για τα Ρίζια. Μαζί μου και ο δάσκαλος του χωριού
τη φωτιά.
Κριός, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Φτάσαμε στο πέραΠερπατώντας τη δημοσιά έφερνα στο νου μου ιστοσμα του ποταμού την ώρα που έπεφτε ο ήλιος, γιατί
ρίες. Η Θράκη ήταν πάντα, και εξακολουθεί να παρασε πολλά σημεία η πεδιάδα είχε γεμίσει με νερά και ήμαμένει, χώρα των παραδόσεων, των θρύλων και των πασταν αναγκασμένοι να κάνουμε ελιγμούς ζικ-ζακ. Όταν
ραμυθιών, χωρίς να απορρίπτει τις κατακτήσεις του
φτάσαμε επιτέλους, οι βαρκάρηδες μας είπαν ότι η
πολιτισμού. Οι κάτοικοι του Άρζου, διωγμένοι από την
βάρκα δεν μπορούσε να δουλέψει, γιατί η επιφάνεια
ανταλλαγή των πληθυσμών, ήρθαν και κούρνιασαν στο
του ποταμού είχε παγώσει. Αλλά δεν ήταν δυνατό και
τούρκικο τσιφλίκι, δίνοντας ζωή στην όμορφη πεδιάδα,
να περάσουμε επάνω από τους πάγους, γιατί η παγωστο ολοκάθαρο τρελό ποτάμι και στα εκατομμύρια των
μένη επιφάνεια δεν ήταν αρκετά ισχυρή. Γυρίσαμε πίσω
κουνουπιών που σκέπαζαν τα έλη. Θέριζε η ελονοσία.
με σκοπό να πάμε στο χωριό Μαράσια, έξι χιλιόμετρα
Άποικοι από την Ανατολική Θράκη, δεν ήξεραν τι θα
από το σημείο που βρισκόμασταν. Εκεί υπήρχε και σταθπει κουνούπι. Εδώ όμως, μόλις κόντευε η δύση του ήλιου,
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σύννεφα κουνουπιών εξορμούσαν από την πεδιάδα,
μαζί με τα κοπάδια των αροτριώντων και βοσκούμενων
ζώων και πλημμύριζαν τα παράρδια και παρέβρια χωριά. Οι άνθρωποι έχαναν κάθε όρεξη για δουλειά. Ιδιαιτέρως τα παιδιά ήταν χλωμά εξαιτίας της νόσου και
από την έλλειψη θρεπτικών τροφών και φαρμάκων.
Πρώτοι φταίχτες οι αρμόδιοι. Έλα τώρα να μάθεις γράμματα στα δύστυχα αυτά πλάσματα και μάλιστα με το
ίδιο πρόγραμμα που εργάζεται η πόλη. Ο tempora, o
mores! (Κικέρωνας) «Ω, καιροί, ω ήθη!»
Πάντα ο τόπος μας είχε πολλά νερά και πολλά δάση.
Το ένα στήριζε το άλλο. Κάποτε είχε και σκάλα, ως τα
τέλη του 19ου αιώνα. Την είχε στην αριστερή όχθη του
ποταμού Τούντζια. Τα εμπορεύματα έφταναν με ιστιοφόρα ή ατμόπλοια στο λιμάνι της Αίνου και με το ποταμόπλοιο ανέβαιναν τον Έβρο ποταμό. Ερέτες, κυρίως
Τούρκοι, αλλά και λίγοι Έλληνες, με τα χοντροκομμένα
λεβέντικα ποτούρια τους, με τα ως τις μασχάλες κόκκινα
ζωνάρια τους, τα μαύρα φέσια τους και τις ψηλές τους
μπότες, ψηλόσωμοι και λιγνοί, κατεύθυναν τα ποταμόπλοια διαμέσου της ροής του Έβρου ποταμού και στη
συνέχεια του Τούντζια, κρατώντας αντί για κουπιά μακριά κοντάρια, που έφταναν ως τον βυθό του ποταμού
και ανέβαιναν πολύ ψηλότερα από την επιφάνειά του,
κωπηλατώντας όχι ακριβώς στη μέση της ροής αλλά
όσο το δυνατόν πλησιέστερα, πότε στη μια και πότε
στην άλλη όχθη, ανάλογα με τις ανάγκες.
Και τότε ήρθε το τρένο: η Γαλλική Εταιρία Σιδηροδρόμων. Τα πρώτα χρόνια η Εταιρία εργάστηκε επωφελώς για όλους: για την ίδια, για το κράτος, για τον
κόσμο. Η γραμμή Αλεξανδρούπολη - Αδριανούπολη - Φιλιππούπολη - Ευρώπη άνοιγε άλλους δρόμους. Η ξένη
Εταιρία ήταν σαφής. Δεν ήθελε ανταγωνισμό στις μεταφορές. Όλοι οι δρόμοι, εκτός από τον σιδηρόδρομο,
έπρεπε να κλείσουν. Η ποταμοπλοΐα έπεσε πρώτη.
Ήταν ανοργάνωτη και δεν είχε τα μέσα. Τα «παλλικάρια» της Εταιρίας δεν ορρωδούσαν προ ουδενός. Η αμαξοστοιχία της νύχτας έσερνε κάθε βράδυ ένα βαγόνι
πέτρες, που έκλειναν περάσματα. Το καράβι δεν μπορούσε να περάσει. Το τρένο σφύριζε τον θρίαμβό του.
Λας Βέγκας! Αυτό κράτησε χρόνια πολλά.
Ύστερα πήρε σειρά η καταστροφή του δάσους. Ο
κόσμος έφευγε για να γλιτώσει, έφευγε γιατί τον έδιωχνε
η φωτιά του πολέμου, έφευγε γιατί έτσι είχαν διατάξει
οι ισχυροί, έφευγε για τα αποτελέσματα της νίκης,
έφευγε για τα αποτελέσματα της ήττας! Ποιος θα κοιτάξει την προστασία των παραποτάμιων δασών (ποιος
την κοιτάζει τώρα στον Αμαζόνιο) που ίσταντο επί αιώνες, φρουροί ακατάλυτοι της μανίας των πλημμυρών...
Ο πέλεκυς της καταστροφής έπεσε βαρύς. Κατακόπηκαν αιωνόβια παραποτάμια δάση ιτιάς, λεύκης, πτελέας, μελεάγρου... Παρέλυσε ο έλεγχος της υλοτομίας,
οι δασικοί περιορισμοί και οι κυρώσεις έμειναν μόνο στα
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χαρτιά. Τα κρατικά όργανα έχασαν το τιμόνι της επιβολής. Ο προσφυγόκοσμος, στην οργή του που τον έδιωχναν από το πάτριο έδαφος, δεν ήθελε ν’ ακούσει τίποτε. Ζητούσε στέγη να χώσει το κεφάλι του, ξύλα να
ζεσταθεί. Μαζί του και οι ως τότε αυτόχθονες, καταγανακτισμένοι από τους περιορισμούς, έστρεψαν κι αυτοί
τη μανία τους εναντίον του αθώου δάσους και έπληξαν
τον ευεργέτη.
Συνεπίκουροι της βάνδαλης δασοκτονίας ήρθαν, δυστυχώς από παχυλή άγνοια, και ανώτερα στελέχη του
κράτους. Στη Βύσσα, παρέβριο χωριό, υπήρχε ένα
ωραίο δάσος γιατί, λέει, γίνονταν λαθρεμπόρια και ζωοκλοπές από Έλληνες και Τούρκους κακοποιούς, που
έβρισκαν κρυσφύγετο μέσα στο δάσος. Διαμαρτυρήθηκε
η δασική εξουσία, η διαμαρτυρία της όμως έμεινε “φωνή
βοώντος εν τη ερήμω“. Το δάσος εκτελέστηκε, το λαθρεμπόριο ανθίζει. Τον θάνατο του δάσους διαδέχτηκε
η εκρίζωση των θάμνων που το περιτριγύριζαν, θάμνοι
ερείκης και άλλων υδροχαρών.
Διαπράχθηκαν πολλά τέτοια εγκλήματα σ’ όλο το
μήκος του Έβρου και του Άρδα. Οι δασικοί υπάλληλοι
αγωνίστηκαν γενναία εναντίον του ανοσιουργήματος
αυτού και φρόντισαν να συγκρατήσουν τους βανδαλισμούς αυτούς με την πειθώ, με συμβουλές, με απειλές
και τιμωρίες. Ακόμα και με το παράδειγμά τους, οργανώνοντας πρόχειρους φιλοδασικούς ομίλους, αναδασώσεις αποψιλωμένων χωραφιών. Πρόλαβαν έτσι τα χειρότερα. Το κακό όμως είχε γίνει, Τα αποψιλωμένα
χωράφια δεν άντεξαν στην ορμή των χειμάρρων και
των πλημμυρών. Τα απροστάτευτα αφράτα χώματα
εναποτέθηκαν στην κοίτη των δύο ποταμών. Και επαληθεύτηκε η τοπική ρήση «ο Άρδας κουβαλάει μαζί του
σκαπάνη και φτυάρι. Αλλού σκάφτει κι αλλού γεμίζει».
Χιλιάδες στρέμματα ευφορότατης γης, προστατευμένα
από θάμνους και δενδρύλλια, μεταβλήθηκαν σε λιμνώδεις
και έρημες εκτάσεις.
Ανάμεσα στην Πλάτη και την Ελιά, χωριά στο Τρίγωνο
του νομού Έβρου, υπήρχε μια νησίδα γεμάτη άγρια
οπωροφόρα δέντρα: δαμασκηνιές, κορομηλιές, αχλαδιές... Σήμερα μοιάζει κομμάτι ερήμου. Κάποιος «δικός
τους», από άλλη περιοχή, παντρεύτηκε κάποια «δική
μας», ντόπια, και θέλησε να μεταβληθεί σε νεόπλουτο
κτηματία. Πήρε λοιπόν το προνόμιο να αποψιλώσει δωρεάν την έκταση αυτή (να την εξευγενίσει, λέει) και πάτησε τσεκούρι και αξίνη. Δεν πρόλαβε όμως, ο άθλιος,
να δρέψει τους καρπούς των ανομιών του. Μια ξαφνική
πλημμύρα του Άρδα παρέσυρε δέντρα, θάμνους και
χώμα, και τον άφησε «στα κρύα του λουτρού» που λένε.
Έστι δίκης οφθαλμός.
To κείμενο αυτό αποτελεί προέκταση του βιβλίου μου
«ΚΟΝΑ ΠΑΠΑΔΙΑ». Το περιεχόμενό του στηρίζεται και πάλι
στα απομνημονεύματα του Κωσταντή Παπάζογλου ή
Μπαρμπα-Κώτσιου, όπως τον γνωρίσαμε.
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ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ

«Πατριδογραφία»
Γιαλό-γιαλό από τη γειτονιά των σύγχρονων Ικάρων
ως την περιοχή της Σπηλιάς του παμπάλαιου Πολύφημου
ΜΕΡΟΣ Α’

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

Μια υπέροχη διαδρομή στον τόπο μας, με τα αναπόφευκτα συνειρμικά μικροξεστρατίσματα σε διάφορα
βάθη χώρου και χρόνου, γεμάτη βιωματικές μνήμες από παραλιακές δραστηριότητες με θαυμάσιες
μοναδικές εικόνες, υπέροχους ήχους, απολαυστικές γεύσεις, θαλασσινά αρώματα, ασυνήθιστα περιστατικά
αλλά και τραγικές θύμησες με κρυμμένα και δυσομολόγητα συναισθήματα. Γι’ αυτό, παραμερίζοντας την
καθημερινότητα, ας παρακολουθήσουμε την πορεία της γραφίδας που, σφίγγοντάς την ανάμεσα στα
δάχτυλα, θα προσπαθήσω να την κάνω να μας οδηγήσει σε ευχάριστες και μη αναμνήσεις από τα πρώτα
είκοσι περίπου μεταπολεμικά χρόνια που έσερναν τα σημάδια της ζωής των παιδιών του πολέμου.
Ι. ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΩΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Ένας μικρός αλιευτικός Παράδεισος για ερασιτέχνες
Η συνέχεια του χώρου του Αεροδρομίου, προς το
νοτιά μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές, κατέληγε σε
κατάγιαλο με ρηχά νερά που, για να βραχούν τα γόνατα,
έπρεπε να προχωρήσεις αρκετά σε έναν αμμουδερό
επίπεδο και ομαλό βυθό, γεμάτο... μυρμηγκοφωλιές.
Κάθε θαλάσσια μυρμηγκότρυπα φιλοξενούσε, σε μικρό
βάθος, από μία ολοζώντανη «σωλήνα», που μία-μία τις
μαζεύαμε κατεβάζοντας τη σωληνόβεργα1, με τη μύτη
προς τα κάτω, διαδοχικά από τη μία στην άλλη και σε
κάθε βγάλσιμο ήταν περασμένη από μία καινούρια.
Όταν γέμιζε η σωληνόβεργα, την αδειάζαμε μαζεύοντας
τα όστρακα αυτά που, εκτός από εξαιρετικά δολώματα
που ήταν, γίνονταν και νόστιμο φαγητό που μαγειρεύονταν δεμένες σε δεματάκια της μισής ντουζίνας
(αναδημοσιεύουμε την ανάλογη συνταγή, σελ. 51).

Στα όρια του Αεροδρομίου με το χωριό «Απαλός»
έτρεχε ένα ποταμάκι στο επίπεδο έδαφος, αργοκυλώντας
τα νερά του ανάμεσα σε λιγοστές πέτρες, λυγαριές,
βούρλα, καλαμιές και σάζια2. Στις εκβολές του όμως
συναντώντας τη θάλασσα τα νερά του γίνονταν υφάλμυρα και ρηχά, σ’ ένα πλάτωμα γεμάτο αχηβάδες και
καβούρια που κρύβονταν μέσα στο φυκόστρωμα των
ριζωμένων και κομμένων φυκιών. Εντοπίζαμε τις αχηβάδες ψηλαφητά χαϊδεύοντας τον βυθό, γιατί εξείχε
ένα πολύ μικρό μέρος του όστρακου. Σαν ρακομεζές
ήταν προτιμότερες ωμές με λεμόνι παρά αχνιστές. Για
το άνοιγμα των ωμών βάζαμε αντικρυστά τις δύο αρθρώσεις τους και περιστρέφοντας με πίεση άνοιγε η
πιο αδύνατη.

Στην περιοχή αυτή βρίσκαμε και άλλα συγγενή όστρακα, κυρίως κυδώνια· αυτά όμως ήθελαν προσεκτικό
άνοιγμα με μαχαίρι ή άχνισμα.
Η περιοχή αυτή δεν έβγαζε μόνο οστρακονοστιμιές
αλλά και εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα από τα βουβάλια
του Απαλού. Αυτά τρέφονταν
με ένα είδος παχύφυλλου χορταριού που φύτρωνε μέχρι την
αμμουδιά και μετέφεραν στο
ολόλευκο γάλα τους μια ασύγκριτη γευστικότητα που αποκτούσαν τα χόρτα από την αλτσάχνη που επικαθόταν στα
φύλλα τους, από τα κυματοψιχαλίσματα. Η νοστιμιά αυτή,
όπως ήταν φυσικό, έφθανε και
στο τυρί που στράγγιζε στα
τουλπάνια και το βούτυρο που
έβγαινε από τα χαβάνια3 μετά
από ανελέητο κτύπημα.
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Λίγο πιο δυτικά από τη θέση αυτή, τα νερά αρχίζουν
να βαθαίνουν και ο βυθός παύει να είναι ομοιόμορφα
αμμουδερός, γιατί αρχίζουν να εμφανίζονται συστάδες
ποικίλων φυκιών και πέτρες διαφόρων μεγεθών, αραιές
στην αρχή, πυκνότερες μετά.
Σιγά-σιγά οι σωληνοφωλιές αραιώνουν και εμφανίζονται σημάδια θαλαμιών χταποδιών που για την
αλίευσή τους το καταλληλότερο, για την περίπτωση,
εργαλείο ήταν η χειροποίητη «μπαρκαρόλλα» που σέρνεται στον βυθό από αργοκίνητη βάρκα με κουπιά ή
αφημένη στη φορά του θαλάσσιου ρεύματος. Η μπαρκαρόλλα
αποτελείται από μία σαλαγκιά
με 4 μεγάλα αγκίστρια, στερεωμένα σε ελαφρό ξύλο, στη συνέχεια μιας αρμαθιάς ομοιωμάτων
μικρών ψαριών από γυαλιστερό
μέταλλο και/ή μικρά σουπιοκόκκαλα που δίνουν την εντύπωση
κοπαδιού, όταν ο ψαράς κάνει
περιοδικά απότομα τραβήγματα.
Μια μικρή σφαιρική πέτρα είναι
δεμένη έτσι ώστε να κρέμεται
και να σέρνεται στον βυθό, μια
σπιθαμή πιο κάτω, κάνοντας θόρυβο και σηκώνοντας άμμο. Το
χταπόδι ενοχλείται, βγαίνει από
το θαλάμι του και παραπλανημένο ορμά στο ψεύτικο ψαροκοπαδάκι και βρίσκεται αγκιστρωμένο στη σαλαγκιά, ειδοποιώντας
με το βάρος του τον ψαρά ότι
πιάστηκε. Η συνέχεια γνωστή. Το παίρνουμε επάνω
στη βάρκα και μετά το ξαγκίστρωμα το παραλύουμε
κόβοντας τα νεύρα των πλοκαμιών του με μια μαχαιριά
πίσω από τα μάτια. Αν δεν υπάρχει πρόχειρο μαχαίρι,
τότε επιτυγχάνουμε το ίδιο με μια... δαγκωνιά στο ίδιο
μέρος.
Προτού φθάσει στην κουζίνα μας περνά τη διαδικασία
του «παραγουλίσματος»· δηλαδή των αλλεπάλληλων
κτυπημάτων στον βράχο να μαλακώσει και μετά σγούρισμα για να σφίξει. Με την περιγραφή αυτής της διαδικασίας φτάνει στη μύτη μου η φανταστική μυρωδιά
ψημένου λιόκαυτου χταποδιού που φέρνει μια μεζεδολιγούρα για ένα, μικρό έστω, πλοκαμάκι ή ρακοσβησμένο
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τηγανητό «ουλιό»4 με μισό ρακοπότηρο νερογαλατωμένου
ούζου. Ξεπερνώντας όμως τις, χωρίς πιθανότητα ικανοποίησης, προκλήσεις αυτές, ας προχωρήσουμε στο
παραπέρα παραλιακό σεργιάνισμα.
Στην ίδια διαδρομή, κανένα μίλι απόσταση, με την
ίδια μικρή ταχύτητα και πριν πυκνώσουν οι πέτρες
στην αμμούδα, γινόταν και το ψάρεμα των «μουρμουριών»
χρησιμοποιώντας συρτή βυθού με κουταλάκι5.
Λίγο βαθύτερα ρίχνονταν τα παραγάδια για σπάρους,
σαργούς και καμμιά τσιπούρα ή κανένα πετρόψαρο
όπως τα σκορπιδάκια, οι πέρκες, οι χάνοι και τα μπελαλίδικα μουγκριά. Αυτά, ενώ έκαναν τέλεια ψαρόσουπα,
είχαν πάρα πολλά λεπτά μαλακά κόκκαλα που, επειδή

δεν έβγαιναν εύκολα, δημιουργούσαν προβλήματα. Για τον
λόγο αυτό τα «πλάγιαζαν», με
αλλεπάλληλα σφιχτά αρμέγματα
με την παλάμη, από το κεφάλι
προς την ουρά και μετά με μαχαίρι γίνονταν πολλά εγκάρσια
κοψίματα μέχρι τη ραχοκοκκαλιά,
ώστε τα κομμένα χόνδρινα αγκάθια να μην αποτελούν σοβαρό
πρόβλημα.
Στα ανοιχτά όμως της ίδιας
ευρύτερης περιοχής, την άνοιξη
και στις αρχές του καλοικαιριού,
γινόταν από πολλούς ερασιτέχνες
και επαγγελματίες ψαράδες, εντατικό ψάρεμα αφρόψαρων με
συρτές του αφρού. Τα συνηθισμένα αλιεύματα ήταν κολιοί,
σκουμπριά, σαυρίδια, κοκάλια
και σπανιότερα τα ασύγκριτα
«γοφαράκια». Ψητά με λαδολέμονο δεν έχουν αντίπαλη
σχετική γεύση· οι παλιότεροι λέγανε μάλιστα ότι «τρώγεται ψητό και το κόκκαλο του γοφαριού». Συγγενή
γεύση δίνει η πέστροφα με κατάλληλο μαρινάρισμα· αν
πετύχει.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. σωληνόβεργα = εργαλείο συλλογής σωληνών από χοντρό
σύρμα και μολυβένια κωνική μύτη
2. σάζια = ψαθόχορτα
3. χαβάνι = στενόμακρο ξύλινο βαρελοειδές γουδί
4. ουλιός = ο ασκός του μελανιού με τα γλυκάδια της κουκούλας
του χταποδιού
5. κουταλάκι = μεταλικό ομοίωμα ψαριού
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Τα κυνήγια, οι κυνηγοί και τα «ντουφέκια»
στη μεταπολεμική Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Βασίλης Σαραφιανός

A

μέσως μετά το 1945, μαθητής Δημοτικού ακόμη, ακολουθούσα τον φανατικό κυνηγό πατέρα μου στο κυνήγι, στην αρχή σαν «τσάντατζης» κουβαλώντας το σακίδιο και πετώντας πέτρες στις βατσινιές και αργότερα
τις κυνηγετικές παρέες με ένα μονόκανο και μετά με ένα
δεκαεξάρι δίκανο με εξωτερικά κοκκόρια.
Το κυνήγι ήταν άφθονο στην περιοχή: λαγοί, πέρδικες,
ορτύκια, μπεκάτσες, τρυγόνια, φάσες, περιστέρια και
υδρόβια που, εκτός του Γκιαουραντά, αφθονούσαν και
στο Λουτριανό Κουρί που τότε ήταν πυκνό βαλτώδες
δάσος μισοπλημμυρισμένο τον μισό χρόνο.

Τα σκυλιά ήταν κυρίως της φέρμας (Pointer, Setter,
Brack). Αυτοί που κυνηγούσαν με λαγωνικά ήταν μια άλλη
μικρή κατηγορία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα.
Δεν είχα την ευκαιρία να κυνηγήσω μαζί με τον μεγάλο
δάσκαλο, συγγραφέα, ερευνητή και ρομαντικό κυνηγό
Άγγελο Ποιμενίδη. Διάβαζα, βεβαίως, πάντα τα ωραία
του άρθρα στα «Κυνηγετικά Νέα». Τον γνώρισα, όμως,
όταν κατά την τελευταία περίοδο της ασθένειάς του τον
επισκεπτόμουν στο σπίτι του μία ή δύο φορές την ημέρα.
Πάντα ευγενικός, ήρεμος και ψύχραιμος.
Από τους παλαιότερους, που κυνήγησα μαζί τους,
θυμάμαι τους: Κουμαριανό (οδοντίατρος), Φρανσουά Σιστρίνη, Αργυράκη Δαλαβέρα, τον κουρέα
Κόπανο, τον «ορτυκά» πάντα με τη μαύρη ρεπούμπλικα Δ/ντή της Νομαρχίας Φωτιάδη, που έλεγε
ότι είχε το καλύτερο δίκανο, ένα St Etienne Ideal,
Κομνηνό Σαβγαλή, Μήτσο Παυλίδη, Στράτο Παπουτσάκη, Απ. Μαγγανάρη, που κυνηγούσε αποκλειστικά πέρδικες στην Κίρκη, Στρατηγό Καραχά-

Γνωστοί κυνηγοί της πόλης (δεκαετία ‘50). Διακρίνονται
όρθιοι οι Γ. Γκιρτζής, Νάκος Σοφιανίδης, Kυριάκος Βογιατζής,
Δ. Μαντζώρος και κάτω ο Άγγελος Ποιμενίδης.
(Αρχείο Οικογ. Παπαδημητρίου)

Στα χασάπικα της οδού Εμπορίου κρεμόντουσαν σε
αρμαθιές πρασινοκέφαλα, σαρσέλες και χήνες. Στο σπίτι
μας τα λαγοτόμαρα, ραμμένα τρία-τρία από τη μάνα
μου, χρησίμευαν για χαλάκια και τα λαγοπόδαρα για να
μαζεύουμε τις στάχτες από τη μασίνα και τα ψίχουλα
από το τραπέζι.
Οι κοντινοί προορισμοί (μέσα μετακίνησης δεν υπήρχαν τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια) ήταν τα αμπέλια
που κάλυπταν όλο τον χώρο από τον Βανικιώτη μέχρι
τη βουλγάρικη βρύση, βόρεια της Χιλής, η «Χωράφα»,
όπου σήμερα βρίσκεται το νοσοκομείο και το τσιφλίκι
του Αποστόλου.
Οι πιο μακρινοί προορισμοί, συνήθως με το “τριών
τετάρτων“ της νομαρχίας που οδηγούσε ο Κώστας Δαλίπης ή με το τρένο, ήταν η Μέστη, η Κίρκη και ο κάμπος
του Πέπλου.
Τα όπλα ήταν κυρίως δίκανα (St Etienne - Frangot Parker - Stevens), λιγότερα μονόκανα, σπάνια τα superpose, ακόμη πιο σπάνιες οι καραμπίνες.
Τα φυσίγγια φτιαγμένα στο σπίτι με τα ειδικά μηχανήματα, τα καψύλια 6,45 και Fermè και τα σκάγια.

Στην παρέα των κυνηγών διακρίνουμε τον Άγγελο Ποιμενίδη,
τον Κυριάκο Βογιατζή, τον Β. Πρωτοσυγγέλου
και τον Ευάγγελο Tσιακίρη.

λιο, φοβερό σκοπευτή, Χάρη Παπουτσάκη, που μου
έβγαζε έξω τη γλώσσα για να τον ακολουθώ στον κάμπο
της Κρωβύλης κυνηγώντας τσίλια, Γιάννη Αλτιναλμάζη,
Χρήστο Μετασσαράκη, Ζακ Κολλάρο, Χρήστο Σαμαρά,
Θαλή Μανατό, Κώστα Αγγελίδη, Κώστα Διοματάρη,
Κώστα Αυγετίδη.
Μετά το 1960 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Οι
κυνηγοί πολλαπλασιάστηκαν, όπως και τα αυτοκίνητα.
Επικράτησαν και νέα ήθη. Βαθμιαία τα περισσότερα θηράματα ελαττώθηκαν μέχρι εξαφάνισης· για παράδειγμα
οι πέρδικες. Φθάσαμε να βλέπουμε κυνηγούς να πυροβολούν με καραμπίνες μαυρόπουλα (αν είναι δυνατόν!).
Νομίζω ότι η δική μου γενιά ήταν η τελευταία που χάρηκε το κυνήγι που τόσο αφθονούσε στην περιοχή της
πόλης μας.
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H κατηγορία των επαγγελματιών, που πάντοτε συγκινούσε άνδρες και γυναίκες,
επαγγελματίες και καλλιτέχνες μαζί.

Οι κουρείς

Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

Μ

έσα στην πληθώρα των επαγγελματιών της πόλης
μας ήταν και οι κουρείς. Οι άνθρωποι που είχαν
αποφασίσει να ασχοληθούν με τις ....τρίχες της κεφαλής
μας. Έτσι με μια χτένα με ουρά, με το ψαλίδι στο χέρι
και με τη μηχανή του κουρέματος τους έκαναν, σύμφωνα
με την προτίμηση του καθενός, να μοιάζουν με αστέρες
του σινεμά! Οι επαγγελματίες αυτοί, λόγω της λεπτής
δουλειάς τους, ήταν ευγενικοί, χαμογελαστοί, με αβρούς
τρόπους, αλλά και με το « κουσούρι» του λέγειν! Όπως
ανοιγόκλεινε το ψαλίδι τους για να κάνουν πιο ελαφρύ
το κεφάλι μας από τα μαλλιά, έτσι και το στόμα τους
πήγαινε «ροδάνι»! Είχαν ενημέρωση γιά όλα. Από αθλητισμό μέχρι οικογενειακά μυστικά. Ήταν μια εφημερίδα
ολόκληρη. Δε γινόταν όμως αυτό με την κακή έννοια.
Και η πολυλογία τους ξεκούραζε τους πελάτες από τις
σκέψεις.
Κουρείο της παλιάς εποχής.’Ενα μικρό μαγαζάκι, τις
περισσότερες φορές λίγο στενό και που στον ένα τοίχο
ήταν, ανάλογα με τους κουρείς, οι καθρέπτες με έναν
στενό πάγκο ή ένα μικρό έπιπλο σαν κομοδίνο, όπου
αναπαυόταν οι χτένες ,το ψαλίδι, το περίεργο ξυράφι
για τα γένια και το μουστάκι, ένα βαποριζατέρ, ένα ποτήρι ή βάζο με οινόπνευμα, βαμβάκι κ.λπ.
Μπροστά από τους καθρέπτες μια καρέκλα με ένα
μετακινούμενο χέρι στην πλάτη, όπως το χερούλι της
συρόμενης βαλίτσας.
Από την άλλη πλευρά, τρεις-τέσσερις καρέκλες για
τους πελάτες και ένα μικρό τραπεζάκι με τις εφημερίδες
και τα περιοδικά, “Μακεδονία“, ”Θησαυρός“ με τη
χοντρή και τον Ζαχαρία, “Βορράς“, “Ρομάντζο“, έδιωχναν
την κούραση αυτών που περίμεναν στη σειρά. Η δουλειά
τους ήταν καθημερινή και ανάλογη με την εποχή.
Έτσι περίμεναν το άνοιγμα των σχολείων που τότε
“φούλαραν“. Εκείνο τον καιρό δούλευαν με την ψιλή για

O κομμωτής Αντουάν και η πελάτισσα κυρία Στειροπούλου
(γνωστή ως Σουσού)
Αρχείο Αθ. Τζιερτζή

να γίνουν τα κεφάλια των μαθητών τέτοια ώστε να φορέσουν τα καπέλα.
Ήταν βέβαια και οι πελάτες που ερχόταν για κανένα
καθάρισμα και το μουστάκι. Έτσι, με το
κροτάλισμα του ψαλιδιού και αφού τελείωναν, ρωτούσαν: «τη χωρίστρα πώς τη
θέλεις, στη μέση ή στο πλάι;». Και όλα
αυτά γινόταν με κέφι και προσοχή για να
φύγει ο πελάτης ευχαριστημένος.
Όταν όμως ήρθε η τρελοπαρέα των
παιδιών των λουλουδιών, με τα αχτένιστα
μαλλιά, τις πλεξούδες και τα μούσια, τα
κουρεία είχαν “κεσάτια“.
Έτσι οι κουρείς, “με αυτά και με τα
Eργαλεία παλιού κουρείου
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‘κείνα“, δούλευαν όπως όλοι οι επαγΚαι μεταξύ τσιγάρου και καφέ οι
γελματίες μεγαλώνοντας παιδιά, σπούγυναίκες έφτιαχναν “μιζαμπλί“ και χρωδασαν γιους και κόρες και δημιούργηματισμούς και διάλεγαν την κόμμωσή
σαν οικογένειες.
τους από περιοδικά που κυκλοφορούΌμως με τα χρόνια και την εξέλιξη
σαν.
χάθηκαν οι παλιοί κουρείς και νέοι
Αυτή ήταν η συμπαθής μερίδα των
δεν πήγαιναν να συνεχίσουν. Έτσι
κουρέων και των κομμωτών. Ένα επάγυπήρξε ένα κενό στο επάγγελμα.
γελμα που έδινε ομορφιά στα κεφάλια
Τότε φάνηκαν και οι πρώτες κοανδρών και γυναικών.
πελιές. Με τη χαρά τους και την καλή
Ένα επάγγελμα όπως όλα, αρκεί να
δουλειά έδωσαν ξανά ώθηση στο
δίνει δουλειά και χρήμα. Και το “κουεπάγγελμα, μπήκαν και νέα παιδιά.
σούρι“ του λέγειν ήταν η συνέχεια του
Τα κουρεία πήραν άλλη μορφή, έγιναν
μεγάλου τους αφεντικού, του κουρέα
πιο άνετα, αλλά οι κουρείς δεν έπαυαν
της Σεβίλλης.
να κόβουν...τρίχες.
Από τα κουρεία που θυμάμαι ήταν
Στα μεγάλα κέντρα άνοιξαν σχολές
του Καραδιαμαντή και Κλημαντάκη
όπως η “Αμαράντειος“ και έτσι η
Θ. (ο πρώτος ήταν θείος μου), του
τέχνη έγινε πιo αποδοτική. Πολλές
Άτσαλου και Καλογήρου, του Φίλιππα,
νέες κοπέλες έγιναν κομμώτριες. Ο
του Βασίλη, του Μαντζάρη, του ΚληΚουρέας επί το έργον...
πληθυσμός των ανθρώπων που ερμαντάκη Γ., του Τσεσμελή, εκεί στην
γαζόταν, για να μας κάνουν όμορφους, μεγάλωνε.
Εμπορίου που έκανε και διάφορα μαντζούνια για την
Υπήρχαν όμως και άνδρες κομμωτές όπως ο Αντουάν
τριχόπτωση, του Τσιροτουλού και άλλα. Όλοι πάντα
και ο Κώστας που έγιναν γνωστοί στον γυναικείο πληγελαστοί και ευγενικοί έκαναν το επάγγελμά τους με
θυσμό.
προσοχή και φροντίδα.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Αγγελίδης
Άγγελος
Αγγελίδου - Χαραλαμπάκη Δέσποινα
Αδαμοπούλου
Αλίκη
Αναστασιάδης
Δημήτριος
Ανδρέου
Αιμιλία
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αθήνα
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αλεξ/πολη
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αλεξ/πολη
Βερβερίδης Νίκος, Αθανάσιος,
Μόσχος, Χαράλαμπος
Βλαχοπούλου
Ντίνα
Βλάχος
Νικόλαος
Γαρίδης
Διονύσιος
Γερέλκεν - Θεοδώρου
Μαρίνα
Γεροντοπούλου
Ασπασία
Γιαννούτσος
Σωκράτης
Γκιρτζή
Μαρία
Γκιρτζής
Ιωάννης
Γλύστρας
Κώστας
Γούδα
Άφρούλα
Γούδα
Ελένη
Δανδάκη
Δήμητρα
Ευστρατιάδου
Παναγιώτα
Θωμαϊδου
Θάλεια
Ιωαννίδου - Καρακατσάνη
Μαρούλα
Καλαμογιώργου
Νίκη
Κανακίδου
Ελένη
Καραπάνου
Μαίρη

€ 40,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 50,00

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Καραπαντζοπούλου
Μαγείρου
Μαγουνάκης
Μανίκα
Μασκαλέρης
Μασκαλέρης
Μαστράφης
Μιχαηλίδου
Μουφτόγλου - Πετρίδου
Μπάτσα
Μπλέκος
Μποτονάκης
Μυλωνά
Ναλμπάντης
Παλακίδου
Πάντσου
Πεταλάς
Πούλιου
Ρούντη
Σινοπούλου
Στάμου
Σχίζογλου-Βαρβαρίτου
Τσαλαγράδα - Βουτσινά
Τσελεμπή - Μάλλιου
Τσορμπατζίδου
Χατζησταυρακίδου
Χρυσάκη
ΣΥΝΟΛΟ

Σεμίραμις
Άνθιμος
Παναγιώτης
Φανή & Δήμητρα
Αθανάσιος
Χρήστος
Δημήτριος
Δέσποινα
Αντωνία
Φωτεινή
Σεραφείμ
Ελευθέριος
Κυριακή
Δημήτριος
Πέπη
Λυδία
Ιωάννης
Αθανασία
Ελένη
Ευδοκία
Αρχοντούλα
Αλεξάνδρα
Άννα
Άννα
Ευγενία
Βέτα
Ρίτα

€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 1.910,00
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
H αναφορά των συνεργατών μας στο ποδήλατο και τις μνήμες του δεν έχει τέλος. Ευχαρίστως θα
δεχόμαστε συνεργασίες και φωτογραφίες. Μη διστάζετε να καταγράφετε ό,τι έχει σχέση με αυτό.

Kάποτε ήταν ποδηλατούπολη
Γράφει ο Γιώργος Α. Χατζηανδρέου
Στις ωραίες εικόνες του ποδήλατου και των ποδηλατάδων της πόλης μας, που φιλοτέχνησαν οι αγαπητοί
συμπολίτες Θ. Ορδουμποζάνης και Ζ. Αλεξιάδης, ας μου επιτραπεί να προσθέσω τις παρακάτω τρεις μικρές
πινελιές από παιδικές αναμνήσεις ξεχωριστών ποδηλάτων.
Α. Από το ποδηλατάδικο του Αγάπιου Αρετσανόπουλου και του αδελφού του, που ήταν στο κέντρο της
πόλης επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Β’ (σήμερα
Δημοκρατίας), μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μαζαράκη και συγκεκριμένα ανάμεσα στο καφενείο Μαρκάκη και το κατάστημα Γιαννούτσου, νοικιαζόταν το
ποδήλατο που έφερε τον αξέχαστο αριθμό 8 και ήταν
η «δασκάλα» των αρχάριων ποδηλατιστών. Δεν ξέρω

αν υπήρχε κάποιος λόγος που
επάνω σ’ αυτό μάθαμε ποδηλατοϊσορροπία οι περισσότεροι συμμαθητές, φίλοι και γνωστοί, στα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
Β. Προς το βάθος του ίδιου ποδηλατάδικου υπήρχε και ένα ποδήλατο με τον αριθμό 5, αν δε με
απατά η μνήμη, που νοικιαζόταν
τελευταίο και σε περιπτώσεις ανάγκης, με πολύ μικρό μίσθωμα, γιατί
είχε μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή ωφείλετο στην πισινή του ρόδα που, λόγω
ελλείψεων της εποχής, αντί του κανονικού λάστιχου με
σαμπρέλα είχε συμπαγές λάστιχο ...χειροποίητο! Πατέντα ανεπανάληπτη! Δηλαδή χιλιάδες ροδέλες μεγέθους ταλήρου, κομμένες από τα υπολείμματα, άχρηστων από τα πολλά «φουίτ», αεροθαλάμων και
περασμένες σ’ ένα ατσαλόσυρμα, που περνώντας από

τα κέντρα τους (σαν μπουρλιασμένα καπνόφυλλα) τις
έσφιγγε επάνω στη ζάντα του τροχού, υποκαθιστώντας
το λάστιχο.
Συμπαγές λάστιχο
...χειροποίητο

Γ. Στον τοίχο της περίφραξης του Δημαρχείου ήταν
μόνιμα σχεδόν σταθμευμένο το ασπρογάλαζο και πιο
φανταχτερό - παράξενο ποδήλατο της πόλης μας με
χονδρά λάστιχα και πλούσιο εξοπλισμό. Έμοιαζε με μοτοσυκλέττα αλλά δεν είχε κινητήρα, παρά μόνο πεντάλια
ποδηλάτου.
Το είχαν στείλει ομογενείς των ΗΠΑ
δώρο στον ανάπηρο πολέμου δημοτικό
υπάλληλο Ζήση και ήταν το καμάρι του
για την ξεχωριστή εμφάνισή του, Αμερικανικής τεχνολογίας.

To ποδήλατο ως
μέσον αναψυχής
αλλά και ως
μεταφορικό
εμπορευμάτων!
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Το ποδήλατο

Ν

H κυρία Μαίρη θυμάται

α ήξερες τι βόλτες κάναμε με αυτό το ποδήλατο. Και
πού δε μας πήγε. Παντού πηγαίναμε: για μπάνιο, για
βόλτα στην παραλία και στην πόλη, στην Αγιά-Μαρίνα…
– Από πότε το έχετε;
– Ούου! Από 18 χρονώ κοπέλα, αρραβωνιασμένη ή νιόπαντρη. Πάνω από πενήντα χρόνια τώρα. Από τον Μιαούλη το πήραμε. Ήταν το μόνο γυναικείο που κυκλοφόρησε τότε. Ειδική παραγγελία.
Στήνεται κάθε μέρα εκεί έξω στο σιδερένιο σωλήνα του
πεζοδρομίου, πίσω από το ξύλινο παγκάκι, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του καταστήματος πάνω από την
οποία κάποτε υπήρχε η μπλε τενεκεδένια πινακίδα:
Υφασματοπωλείον
Ν. Δεληγιώργη
Ο Γυαλάκιας
Όρθιος στην πόρτα μπροστά, λίγο γεμάτος από τη
μέση και πάνω, με ροδοκόκκινα μάγουλα, γελαστός και
πάντα ομιλητικός, καθαρά γυαλιά με λεπτό σκελετό ο «γυαλάκιας», όπως είχε γράψει ο ίδιος στην πινακίδα του, ο Νίκος Δεληγιώργης άφησε πλέον πίσω την ενθύμησή του,
το ποδήλατο και την κυρά-Μαίρη, που μας έδωσε τις πληροφορίες.
Τώρα κανείς δεν το πάει βόλτα. Μόνο ο Νίκος, ο γαμβρός του, που επάξια συνεχίζει το έργο του πεθερού,
κάνει τη διαδρομή μαγαζί-πεζοδρόμιο πρωί-βράδυ.
«Κάθε μέρα το βγάζω από το μαγαζί εδώ μπροστά να
το βλέπουμε και το βράδυ ξανά μέσα. Τίποτα δεν έπαθε
τόσα χρόνια.» Σεργιανίζει και αυτό τους καιρούς που αλλάζουν. Δεν πουλήθηκε, δε σάπισε σε καμία πίσω αυλή.
Το κράτησε η νοικοκυρά του για να μας θυμίζει αλλοτινές
εποχές.
Το ανδρικό ποδήλατο ήταν βαρύ με σωλήνα για να ενώνει τιμόνι-σέλα (εκεί που καθόταν οι γυναίκες), φανάρι μεγάλο με φως για το βράδυ και ίσως καλάθι για τα ψώνια
πάνω από το φανάρι και απαραίτητα κουδούνι για να του
παραχωρούν δρόμο ή να προειδοποιεί για ενδεχόμενο ατύχημα. Τόσα παιδιά έπαιζαν στους χωματόδρομους τότε!
Σχάρα πάνω από την πίσω ρόδα για τους μικρούς και
στον κορμό θέση για την τρόμπα, που φυλαγόταν σπίτι
(εννοείται γιατί). Το ποδήλατο σε όποιο χρώμα το επιθυ-

Γράφει η Ευδοξία Ιωαννίδου
μούσε κανείς βρισκόταν στις περισσότερες αυλές, μικρό,
μεγάλο, φθηνό, ακριβό.
Κουστουμαρισμένοι κύριοι στη σέλα, τα κλος φουστανάκια ανέμιζαν πίσω από το τιμόνι στις βόλτες, άνθρωποι
μεροκαματιάρηδες να πηγαίνουν πρωί στη δουλειά, αχθοφόροι με τους τενεκέδες ή τα κοφίνια ένθεν και ένθεν της
πίσω ρόδας, νέοι, ηλικιωμένοι χαιρόταν την «ταχύτητα»
του δίτροχου. Όλων το βαλάντιο άντεχε ένα ποδήλατο.
Και ο πατέρας μου είχε ένα. ’Ηταν το ποδήλατο του
μπαμπά! Όπως λέμε :εδώ το σπίτι μας, εκεί στο υπόστεγο
το κοτέτσι, δίπλα η κυδωνιά μας και το ποδήλατο του
μπαμπά .Μεγάλο απόκτημα!
Ο κυρ-Σταύρος που έκανε τις ενέσεις που πονούσαν,
ερχόταν με το ποδήλατο (τι μισητό εκείνο το ποδήλατο!).
Αργότερα και ο Λευτέρης ο νοσοκόμος το χρησιμοποιούσε
όταν ο καιρός ήταν καλός. Ο γείτονάς μας ο Λευτέρης
μέχρι Θεσσαλονίκη έφτασε. Μπορούσε να κάνει πηδάλι
καθισμένος με την πλάτη στο τιμόνι.
Η φίλη μου η Ζωίτσα (ο Κύριος ας την αναπαύει) από
τις μικρές ακόμα τάξεις του δημοτικού έπαιρνε κρυφά του
παππού Νικόλα το ανδρικό ποδήλατο και έκανε μονοπεταλιά στη μέση του χωματόδρομου. Αυτοκίνητα σπάνια
περνούσαν τότε· μόνο κάρα με άλογα. Προσωπικά ποτέ
δε δοκίμασα μονοπεταλιά ούτε και άντεχα το βάρος του
τεράστιου οχήματος. Πολύ μεγάλη έμαθα να ποδηλατώ
και αγόρασα ένα μεταχειρισμένο γυναικείο.
Είμαι μικρότερη σε ηλικία και θυμάμαι λίγα μαγαζιά-ποδηλατάδικα που πουλούσαν και έφτιαχναν τα φουίτ ή τις
αλυσίδες. Του Καρασάνη Δράκου στο τζαμί, που νοίκιαζε
στις τσουρμαρίες των αγοριών με την ώρα. Του Αρετσανόπουλου στην αγορά, του Μιαούλη στο πάλαι ποτέ «Ελληνίς», του Κομήτη Δοξάκη.
Σήμερα ο ποδηλατόδρομος που κατασκευάστηκε στην
πόλη δυστυχώς ελάχιστα εξυπηρετεί λόγω του φόρτου
των τετράτροχων. Ευχής έργο να επεκταθεί και να επικρατήσει.

O Νίκος και η Μαίρη κάνουν ποδηλατάδα.
Η Μαίρη καβάλα στο γυναικείο της ποδήλατο...
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Αφιέρωμα στα 90 χρόνια της Ορεστιάδας μας

O Oρέστης μας

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Που λέτε, τον καπετάν Πολύφημο, τον Αινίτη, δεν τον έλεγαν “Πολύφημο“ τον άνθρωπο. Παρατσούκλι του ήταν,
που του το κόλλησε η παλιοφάρα των ψαράδων του Έβρου γιατί… γιατί δεν έφτανε, που ήτανε ψηλός όσο μια όρθια
αρκούδα κι είχε το χρώμα του κατσίβελου στο πετσί του, ήταν και που μια μέρα πιάστηκε απρόσεκτος στο ψάρεμα
κι έβγαλε από μόνος του το μάτι του το αριστερό και αποτελείωσε την παλιοφάτσα του. Σαν τον Κύκλωπα του
Οδυσσέα έδειχνε ένα πράμα. Καλά τον βγάλανε “Πολύφημο“.
Ο καπετάν Πολύφημος, λοιπόν, είδε από μακριά το πλοίο, που διστακτικά πλησίαζε το λιμάνι της Αίνου και δεν
άργησε να καταλάβει πως ήταν ασυνήθιστο ένα πλοίο, με λευκά πεντακάθαρα πανιά, ζωγραφισμένα με λιοντάρια
και κεφάλια ταύρων και, στης πρύμης τη μεριά, δέσποζε μια ευρύχωρη καμπίνα πολυτελείας, για άρχοντες. Άστραφτε στον ήλιο το πλεούμενο! Πολύ λουσάτο ένα σκαρί, για να ’ναι πολεμικό ή έστω εμπορικό.
“Αμάν! Οι Αχαιοί ξανάρχονται!“, έβγαλε μια φωνή ο Πολύφημος, που είδε καλύτερα τον θυρεό των Μυκηνών κατάπλωρα σκαλισμένο. Τον έλουσε η δυσπιστία και η περιέργεια του επαρχιώτη. Πλησίασε διστακτικά το πλοίο, που
εν τω μεταξύ έδενε στις δέστρες.
“Είμαστε περαστικοί“, τον πρόλαβε
ένας ναύτης. “Νερό να πάρουμε και φρέσκο ψωμί και φεύγουμε“, συμπλήρωσε.
“Έ! Αφού είστε περαστικοί… περάστε
για ένα ουζάκι“, πέταξε μια φιλοξενία ο
Πολύφημος. Συνήθειο το είχαν οι καπεταναίοι της Αίνου το κέρασμα των ξένων
ναυτικών κι ας ήταν από μέρη, που τους
έκαψαν τη γούνα στο πρόσφατο παρελθόν. Άλλωστε, το λιμάνι της Αίνου ήτανε
διεθνές ένα λιμάνι. Ο αφαλός ζωής για τη
μέσα Θράκη.
Ο νέος στην πρύμη ούτε που κουνήθηκε από τη θέση του. Μαλλιά μαύρα κατσαρά λαδωμένα. Γένια πένθους. Ακούρευτος από καιρό. Μαυροντυμένος
με χρυσά σιρίτια. Μάτια θολά καρφωμένα στην κουβέρτα του καραβιού . Απελπισμένος...
“Πολύφημος, κύριε... Ψαράς!“ αυτοσυστήθηκε ο άγριος Αινίτης.
“Ορέστης, βασιλόπαις! Απάντησε κι αυτός με μια φωνή, που ούτε ο ίδιος την άκουγε. “Υιός του βασιλέως Αγαμέμνονος!“, συμπλήρωσε, έτοιμος να βάλει τα κλάματα.
“Τι λες, βρε παιδί μου; Γιος του Αγαμέμνονα, του Τρωοφάγου; Τι κάνει ο μπαμπάς; Καλά;“
“Ο μπαμπάς, ξέρετε… Η μαμά δηλαδή… Με τον γκόμενο μαζί… Με το που επέστρεψε από την Τροία ο μπαμπάς,
τον ξεπάστρεψαν.“
“Τον μπαμπά, ρε; Πάει ο μπαμπάς;“
“Αποδεδειγμένως. Η μαμά με τον Αίγισθο, τον γκόμενο, εξ αδιαιρέτου“
“Τι να σε πω, ρε βασιλόπαι! Εδώ που τα λέμε κι εγώ να ήμουνα η μάνα σου, που λέει ο λόγος, δέκα χρόνια είναι
αυτά, να τον περιμένω με το σήμερα, με το αύριο. Έναν γκόμενο δεν θα τον ήθελα; Θα τον ήθελα, για! Άστα μικρέ!
Είναι να μην λείπει ο άντρας απ’ το σπίτι“
Είπαν για τα δεκάχρονα κέρατα του Αγαμέμνονα, για τα χρυσάφια που άρπαξε από την Τροία και πήγαν στα χαμένα, μα… γρήγορα γύρισαν την κουβέντα τους στις περιπλανήσεις του νεαρού. Πήγε και πού δεν πήγε ψάχνοντας.
Σε όλη τη Μεσόγειο πήγε. Έπρεπε να απαλλαγεί από το βάρος του χρησμού. Να φύγουν από πάνω του οι Ερινύες.
Οι τύψεις του!
“Και ποιος σε είπε, να βρεις ένα μέρος όπου συναντιούνται τρεις ποταμοί, να λουστείς εκεί και να χτίσεις και μια
πόλη;“
“Η Πυθία!“
“Και γιατί σε το είπε η Πυθία; Χαζή είναι;“
“Διότι…“ πρόλαβε να πει, αλλά τον πρόλαβαν τα κλάματα.
“Διότι σκότωσα τη μαμά και τον Αίγισθο, εγώ αυτοπροσώπως“
“Τη μάνα σου, ρε;“
“Τη μανούλα μου…“
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“Βρε παιδάκι μου, άντε πες πως, σαν γκομενοκτόνος, καταπίνεσαι. Μητροκτόνος όμως; Σκοτώνουν, ρε, τη μάνα
τους;“
“Κύριε Πολύφημε, έχετε εδώ κοντά κανένα σημείο, που να ενώνονται τρεις ποταμοί; Να πάω να λουστώ σ’ αυτό
το τριπόταμο, να εξαγνιστώ, με πνίγουνε… οι τύψεις με πνίγουνε. Δεν αντέχω άλλο“.
“Άκου να σε πω, βασιλόπαι μας! Τριπόταμα σημεία έχει κάμποσα η Θράκη και θα σε πάω να τα δεις. Τώρα… έτσι
που τα λες τα πράματα… μπας και σε πέρασε η ιδέα όμως, πως θα κάνεις ένα μπανάκι στο τριπόταμο σημείο, θα
βάλεις και έναν θεμέλιο λίθο, που να λέει «ταύτην την πόλιν Ορέστης ο Αγαμέμνονος ωκοδόμησεν» και τελειώσαμε;
Αμ, δε! Σε γελάσανε.“
“Όχι βέβαια! Εγώ… εγώ θα…“
“Θαθάξινος! Ρε συ! Ξέρεις πού ήλθες;“
“Εγκυκλοπαιδικώς“
“Όρσε!“, τον απάντησε εμπράκτως ο Πολύφημος και τον κατέβασε από το πλοίο με το στανιό. Τον έβαλε να βγάλει τα αριστοκρατικά ρούχα, που φορούσε. Ρούχα ήτανε αυτά; Πού τα βρήκε; Κάτι τέτοια στη Θράκη τα φοράνε οι
γκέουρες. Πώς να τον παρουσιάσει στους άλλους καπεταναίους του Έβρου σ’ αυτό το χάλι; Ρεζιλίκια πράματα! Άσε,
που βρωμοκοπούσε πατσουλιά λες και ήταν καμιά… άντε να μην πούμε, τι ήτανε.
Ντάλα καλοκαίρι, κολλητά στο δέλτα του Έβρου.
Ήταν, να μην τολμήσεις κι ανοίξεις το στόμα σου να μιλήσεις. Σμήνη τα κουνούπια!
“Έχετε πολλά κουνούπια στην πόλη σας“, παραπονέθηκε ο πρίγκηψ.
“Παραγωγή μας, κύριε Ορέστη, τα κουνούπια μας και σας παρακαλώ πολύ, να επιβιβασθείτε εις την βάρκα με το
δεξί…“, παρακάλεσε τάχα ο μονόφθαλμος. “Με το δεξί, είπαμε, ρε πουλάκι μου! Βγες και ξαναμπές! Αμάν! Με γρουσούζη έμπλεξα!“, αγανάκτησε ο Αινίτης.
“Πάρε κι αυτήν την τρόμπα, να κάνεις πάνω σου φλιτ…“
“Τουτέστιν;“
“Ντι-Ντι-Τι, ρε χαμένε! Πώς το λέτε στις Μυκήνες; Ντι-Ντι-Τι, το λέμε… διώχνει τα κουνούπια και τα κακά τα πνεύματα. Διχλωροδιφενιλτριχλωροαιθάνιο! Κατάλαβες τώρα; Μα τόσο αμόρφωτοι είστε οι Αχαιοί;“
Υ.Γ. Στο επόμενο το τέλος
Χαιρετώ σας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1.

Αλιφεράκης Κώστας
Εις μνήμην Χρήστου Γρηγοριάδη

€ 50,00

10. Ιωαννίδης Θωμάς
Εις μνήμην γονέων

€ 50,00

2.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ Αθήνα
Εις μνήμην Παναγιώτη (Τάκη) Γκιρτζή

€ 50,00

€ 50,00

3.

Γιαννούτσος Ιωάννης και Μαίρη
Εις μνήμην του αδελφού τους Γεωργίου
Γιαννούτσου και της βαφτιστικιάς τους
Χρυσής Γιαννούτσου

11. Μάκρα Ευαγγελία
Εις μνήμην του συζύγου της Άγγελου και των
γονέων της Χρήστου & Ελισάβετ Παπαχρήστου
12. Μποτονάκης Γεώργιος & Αλεξάνδρα
Εις μνήμην Πολυχρόνη Σουσουρίδη

€ 50,00

13. Οικογένεια Ευγενίας Πολυχρονίδη
Εις μνήμην γονέων Ευσταθίου & Αικατερίνης,
αδελφού Θεοφάνη

€ 50,00

14. Σπανός Αθανάσιος
Εις μνήμην Δημητρίου & Βιλελμίνης Σπανού
και Ιωάννου & Σμαρώς Σπανού

€ 100,00

15. Τα αδέλφια Αλεξ/πολη
Εις μνήμην γονέων τους

€ 100,00

16. Τσελιγκόπουλος Σωτήρης
Εις μνήμην γονέων του

€ 200,00

€ 200,00

4.

Γιουβανάκη Αναστασία
Εις μνήμην του πατέρα της Δημητρίου

€ 50,00

5.

Γιουβανάκη Χρυσάνθη
Εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου

€ 50,00

6.

Γιουβανάκη Μαρίνα, Ιωσηφιδελης Ιωάννης
€ 50,00
Εις μνήμην του πατέρα και παππού μας "Το
Ναυτάκι του Αγαίου" για το τελευταίου του ταξίδι

7.

Δεληφώτη Λουντμίλα, Μαρούδη Καίτη
Εις μνημην του συμμαθητή τους
Κώστα Παπαγιαννάκη

€ 50,00

8.

Δετσαρίδης Παναγιώτης
€ 100,00
Εις μήμην του αδελφού του Ιωάννη Δετσαρίδη

9.

Θωμαΐδου Θάλεια
Εις μήμην του συζύγου της Λάζαρου
για τα 20 χρόνια από το θάνατό του

€ 100,00

17. Τσερκέζη Έλλη
Εις μνήμην του συζύγου της Τριαντάφυλλου
Τσερκέζη

€ 50,00

18. Τσερκέζη Έλλη
€ 50,00
Εις μνήμην Ευαγγελίας Καράμπαλη-Καλλίδου,
αντί στεφάνου
ΣΥΝΟΛΟ
€ 1.400,00
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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

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

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

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
03.07.2014 «Ατζέντα» Θράκης στην
Ισλαμική Διάσκεψη! Στην τελευταία
συνάντηση του Οργανισμού Ισλαμικής
Διάσκεψης ο (OIC), που συγκεντρώνει
περισσότερα από 50 κράτη, η Τουρκία
κατόρθωσε ακόμη μία φορά να συμπεριλάβει στα κείμενα που ενέκρινε η
υπουργική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Τζέντα, 18-19 Ιουνίου,
θέμα τουρκικής μειονότητας Θράκης,
και για πρώτη φορά να συνδέσει το
ζήτημα αυτό και με τους μουσουλμάνους της Δωδεκανήσου.
03.07.2014 Προχωρούν οι διαδικασίες για τη Ρωσική Τράπεζα Στην
Αλεξανδρούπολη βρέθηκε προχθές ο
Πρόεδρος του Ομίλου Τραπεζών της
KEDR BANK, ο οποίος μαζί με τον επίτιμο πρόξενο της Ρωσίας κ. Κώστα
Γκαμπαερίδη είχε συναντήσεις με παράγοντες του τόπου, ενόψει της έναρξης
λειτουργίας του υποκαταστήματος που
προβλέπεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο.
11.07.2014 Παρακολούθηση από
δορυφόρο των πελαργών Για πρώτη
φορά εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα η
μέθοδος τοποθέτησης στο Εθνικό Πάρκο
Δέλτα Έβρου σε συνεργασία με το
Γερμανικό Ινστιτούτο Max Planck. Το
2013 δακτυλιώθηκαν 29 νεοσσοί στον
Πόρο, και άλλοι 29 στις Φέρες. Οι πομποί που φέρουν καταγράφουν μέσω
δορυφόρων τις συντεταγμένες της θέσης τους, ενώ ειδικοί αισθητήρες καταγράφουν τη δραστηριότητά τους
(εάν κοιμούνται, πετάνε, τρέφονται).
Τα νεαρά πουλιά ταξιδεύουν προς τον
Νότο, περνούν από την Τουρκία, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Σινά,
Σουδάν, Τσαντ έως και τη Ν. Αφρική,
διανύοντας απόσταση μεγαλύτερη των
4.000 χλμ.
16.07.2014 Ραντεβού με τα βιβλία
στην παραλιακή λεωφόρο 13 βιβλιοπωλεία της πόλης, σε συνεργασία
με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων
Έβρου και την υποστήριξη του Δήμου
Αλεξανδρούπολης και του Επιμελητηρίου Έβρου, διοργανώνουν την 23η
Έκθεση Βιβλίου Αλεξανδρούπολης από
18 έως 27 Ιουλίου στην παραλιακή λε-

ωφόρο. Η έκθεση πλαισιώνεται από
πολλές και ποικίλες δράσεις όπως: παραστάσεις κουκλοθέατρου, διαδραστικό
παιχνίδι, παρακολούθηση του ουρανού
με το τηλεσκόπιο του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης, παραδοσιακά παιχνίδια, παιχνιδοκατασκευές, θεατρικά δρώμενα κ.λπ.
05.09.2014 Ρώσικη χορωδία Η διεθνούς φήμης χορωδία Ιεράς Μονής
Υπαπαντής Μόσχας εμφανίζεται απόψε,
στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο
Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμά της
περιλαμβάνει εκκλησιαστικούς ύμνους
και τραγούδια. Η δεύτερή της εμφάνιση,
στις 23 Οκτωβρίου, θα είναι βραδιά
φωνητικής με καλλιτέχνες του Θεάτρου
Μαριίνσκι. Η εμφάνιση της χορωδίας
γίνεται με αφορμή το άνοιγμα του Επίτιμου Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αλεξανδρούπολη.
05.09.2014 Το συνέδριο μικρο-χειρουργικής πραγματοποιείται για πρώτη
φορά στη Θράκη. Στο ξενοδοχείο Astir
Egnatia, διεξάγεται από 4-6 Σεπτεμβρίου
2014 το 20ό Κοινό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση στογγυλών τραπεζιών, ομιλίες διακεκριμένων μελών
και διαλέξεις εκλεκτών ιατρών, προσκεκλημένων από την Ευρώπη και την
Αμερική.
05.09.2014 Οι Μεσογειακοί Αγώνες
της Συγχρονισμένης Κολύμβησης
Η τελετή έναρης του Μεσογειακού Κυπέλλου Συγχρονισμένης Κολύμβησης
2014 πραγματοποιήθηκε με όλες τις
τιμές στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης. Είναι η μεγαλύτερη

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
αθλητική διοργάνωση που έχει φιλοξενήσει η πόλη στα χρονικά, καθώς συμμετέχουν 350 αθλητές από 26 χώρες.
11.09.2014 Ο Γιόζεφ Άκερμαν τον
Οκτώβριο στη Σαμοθράκη Θα λάβει
μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη χρηματοδότηση σχεδίων για την ανάπτυξη της Σαμοθράκης,
μαζί με τραπεζίτες και πολιτικούς από
την Ελλάδα και την Ευρώπη.
11.09.2014 Ο Έβρος πύλη εισόδου
για τους Τζιχαντιστές Από τα ελληνικά σύνορα με την Τουρκία, εκτός
από τους κυνηγημένους πρόσφυγες,
περνούν και οι φανατικοί τζιχαντιστές,
οι οποίοι έρχονται από τη Συρία.
11.09.2014 Θησαυρός στο ελληνικό
υπέδαφος Για ενθαρρυντικές ενδείξεις
ύπαρξης κοιτασμάτων σπάνιων γαιών
στην Ελλάδα έκανε λόγο ο υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, έπειτα από
συνάντηση με τα μέλη κινεζικής αντιπροσωπείας που βρίσκεται στην Ελλάδα,
με αφορμή σχετικό διεθνές συνέδριο
που πραγματοποιείται στη Μήλο. Στόχος
των ελληνο-κινεζικών διαπραγματεύσεων είναι, σε πρώτη φάση, η συνεργασία σε τεχνικό - επιστημονικό επίπεδο
και, ενδεχομένως στο μέλλον, στην
έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων.

ΓΝΩΜΗ
17.07.2014 Η πρώτη επίσημη ελληνική αποστολή στο Λούβρο Δώδεκα μαθητές από τη Σαμοθράκη προσκλήθηκαν από το μουσείο του Παρισιού
για να θαυμάσουν τη «φτερωτή θεά»

Oι Εβρίτες που είδαν πρώτοι τη «νέα Νίκη»

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T51

49

που επανοτοποθετήθηκε στη θέση της,
στη σκάλα Daru του Λούβρου, μετά
από 10 μήνες συντήρησης. Τα παιδιά
συνόδευσαν ο Δήμαρχος Γ. Χανός και
εκπαιδευτικοί.
19.07.2014 «Λευκές Νύχτες» και
στην Αλεξανδρούπολη Την Πέμπτη
31 Ιουλίου και την Παρασκευή 1η Αυγούστου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν 8-11 το βράδυ, με πληθώρα
εκδηλώσεων, προσφορών και πεζοδρόμηση εμπορικών δρόμων. Αναμένεται
τουριστικό «κύμα» από την Τουρκία.
26.07.2014 Ο Έλληνας... «Stradivari» ζει ανάμεσά μας Ο λόγος για
τον Δημήτριο Λιούση, ο οποίος ζει και
εργάζεται στην Αλεξανδρούπολη κατασκευάζοντας χειροποίητα βιολιά ευρωπαϊκών προδιαγραφών, τα τελευταία
35 χρόνια. Συνδυάζει τελειότητα ήχου
και κομψότητας και έχει ήδη καταφέρει
να ξετρελλάνει τους καλλιτεχνικούς κύκλους με τα δημιουργήματά του. Ένα
από τα βιολιά του βρίσκεται σε μουσική
ορχήστα του Λευκού Οίκου.
30.07.2014 Εγκαίνια Νομαρχείου
Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι φορέων
παρέστησαν στην επίσημη τελετή των
εγκαινίων του Νομαρχείου Έβρου. Το
κτήριο αριθμεί 110 χρόνια ιστορικής
παρουσίας στην παραλία της Αλεξανδρούπολης και, ανακαινισμένο πλέον,
την ομορφαίνει όσο κανένα άλλο. Η
χρήση του κτηρίου, ως χώρος διοίκησης
αλλά και πολιτισμού, καθορίσθηκε με
δύο ομόφωνες αποφάσεις συλλογικών
οργάνων του τελευταίου Νομαρχιακού
Συμβουλίου επί θητείας Νικολάου Ζαμπουνίδη.
01.08.2014 20 χρόνια μετά το πρώτο τουρνουά beach volley της Αλεξανδρούπολης... Η πρωτεύουσα του
Έβρου υποδέχεται και πάλι, από 1 έως
3 Αυγούστου, την “αφρόκρεμα’’ του
ελληνικού beach volley.

Έβρου», όπως βιολογικές καλλιέργειες,
αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά,
προϊόντα της μέλισσας, με παράλληλες
εκδηλώσεις.
27.08.2014 «Το Σκάκι στα Σχολεία»
και στην Αλεξανδρούπολη Το σκακιστικό τμήμα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι, σε συνεργασία με το Kasparov Chess Foundation
Europe και με την ευγενική δωρεά του
ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», θα
εφαρμόσει στην Αλεξανδρούπολη το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος
Kasparov για την εκμάθηση σκακιού
σε δημοτικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης.
28.08.2014 Ο Δήμος υιοθετεί την
τεχνολογία MiiPharos Πρόκειται για
ένα χρησιμο εργαλείο του Δήμου για
την ενημέρωση των δημοτών σχετικά
με το κοινωνικό του έργο. Π.χ. τα σημεία συγκέντρωσης τροφίμων και ρούχων. Σύντομα θα ενημερώνει και τους
τουρίστες για πληριοφορίες που τους
αφορούν, στη γλώσσα τους.

02.08.2014 Γιορτή κρασιού ξανά
στην Αλεξανδρούπολη Ξεκινά από
σήμερα και θα διαρκέσει ως τις 10 Αυγούστου, στον γνωστό χώρο δίπλα
από τον ΕΟΤ, με πληθώρα εκδηλώσεων,
καλό κρασί και φαγητό, διάφορες εκθέσεις (βιβλίου, ζωγραφικής, αγιογραφίας, φωτογραφίας κ.λπ.) και γλέντι
μέχρι πρωίας.

03.09.2014 1ο Προσκοπικό Τζαμπορέτο Η Ένωση παλαιών προσκόπων
Αλεξανδρούπολης αποφάσισε τη διοργάνωσή του το τελευταίο τριήμερο
του Αυγούστου στον χώρο του Κατασκηνωτικού Κέντρου των Προσκόπων,
στα Δίκελλα της Μάκρης, για παιδιάΠροσκόπους ηλικίας 37 μέχρι 97 ετών!
Γι’ αυτό και έχει καθιερωθεί να λένε
«μια φορά Πρόσκοπος, για πάντα Πρόσκοπος».

22.08.2014 Στην πλατεία του Φάρου
βιοκαλλιεργητές και μελισσοκόμοι
του Έβρου συναντιούνται με τους
πολίτες 22, 23 και 24 Αυγούστου. Στόχος η διάδοση του «Θησαυρού του

03.09.2014 Ανοιχτός ξανά ο Α’ Παιδικός Σταθμός Τα εγκαίνια στο ιστορικό και ανακαινισμένο κτήριο της Αλεξανδρούπολης τέλεσε ο Δήμαρχος κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης παρόντων και

των προηγουμένων δημάρχων Τάσου
Σουλακάκη, Ελευθέριου Γιοφτσίδη και
Γιώργου Αλεξανδρή. Ο Σταθμός έγινε
όμορφος και λειτουργικός μετά από
1,5 χρόνο.
05.09.2014 Έγινε χθες η τελετή
αφής της φλόγας για τους Ευρωπαϊκούς των Special Olympics στην «Ολυμπία του Έβρου». Εξαιρετική λιτή τελετή
σε ένα μαγευτικό τοπίο, στον αρχαίο
χώρο της Ζώνης της Μεσημβρίας.
16.09.2014 Επιτυχίες του Ναυταθλητικού Ομίλου στον διεθνή αγώνα Ιστιοπλοΐας του Ο.Φ.Θ. Θεσσαλονίκης Ο Πολυχρόνης Γιαννακίδης
ταξίδεψε με την Εθνική Ομάδα Ιστιοπλοΐας στην Κωστάντζα της Ρουμανίας
και εκπροσώπησε τον Ν.Ο.Α. και τη
χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Ιστιοπλοΐας. Ο αθλητής ήρθε 18ος ανάμεσα σε 66 αθλητές της κατηγορίας
Optimist και 13ος στα αγόρια. Η Ελληνική αποστολή σάρωσε τα μετάλλια
κατακτώντας 8 χρυσά, 5 αργυρά και 3
χάλκινα.
17.09.2014 Εγκαίνια στον νέο ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης Ονομάζεται
«Ράδιο Ελπίδα» και εκπέμπει στους
102,3 FM. Στεγάζεται στο Ανθίμειο και
καλύπτει όλη σχεδόν τη Θράκη.
17.09.2014 Ντοκιμαντέρ για τη Σαμοθράκη με την υπογραφή του
Κώστα Γαβρά Το ντοκιμαντέρ θα
γυριστεί τον Οκτώβρη του 2014 στη
Σαμοθράκη υπό την εποπτεία του διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη και
στόχος είναι να προβληθεί στα εγκαίνια
της αναστήλωσης της Νίκης της Σαμοθράκης, τα οποία προγραμματίζει το
Λούβρο για την επόμενη άνοιξη.
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Καλοκαιρινές εξορμήσεις
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
“Χειμωνιάτικες εικόνες’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης
12/8/1951. Διακρίνουμε τους Άρη Κεχαγιόγλου, Πατρούλα Καραβέλα,
Νιόβη Μπάστα, Θανάση Κουρουτζίδη και με τα μαύρα την Πέλα Λενούδια.
(Αρχείο Νιόβης Μπάστα)

Δεκαετία ’60. Από τα Λουτρά εκδρομή στην Παλιάπολη.
Διακρίνουμε τους παπα-Νικόλα Παπανδρέου, Καίτη
Χαμπούρη, Γιώργο Χαμπούρη και Γιώργο Μποτονάκη.
(Αρχείο Οικ. Χαμπούρη)

Ιούλιος 1937. Εκδρομή στη Μάκρη.
(Αρχείο Ελένης Καφετζή-Χατζηιωακείμ)

20.8.1958. Aθανάσιος και Ευφροσύνη Χριστοδούλου στα Θέρμα
Σαμοθράκης. (Αρχείο Πασχάλη Χριστοδούλου)

Δεκαετία ’50. Στην παραλία του Ντελή με φίλες.
(Αρχείο Νιόβης Μπάστα)

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Kέικ με ζαχαρούχο γάλα
Υλικά
150 γρ. βούτυρο
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
3 αβγά
1 φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι
2 κουταλάκια μπέικιν
1 φλιτζάνι τσαγιού καρύδια
ξύσμα φλούδας πορτοκαλιού
Εκτέλεση
Δουλεύουμε με ξύλινο κουτάλι το βούτυρο, προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα (όχι παγωμένο) και ρίχνουμε
ένα-ένα τα αβγά ανακατεύοντας. Συνεχίζουμε με το
αλεύρι αφού προηγουμένως έχουμε σμίξει το μπέικιν
και τέλος προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού με την καρυδόψιχα.
Ψήνουμε για 45-55 λεπτά στους 180°.

τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί, το οποίο θα τραβήξει τα υπόλοιπα υγρά.
Στο μεταξύ ανακατεύουμε καλά όλα τα λαχανικά με
λίγο λάδι, ξύδι και αρκετό αλάτι. Κατόπιν παίρνουμε
μία-μία τις μελιτζάνες, τις γεμίζουμε με το μείγμα των
λαχανικών και τις δένουμε με τα κλωνάρια του σέλινου
τα οποία έχουμε ζεματίσει για 2-3 λεπτά σε βραστό
νερό, ώστε να είναι ευλύγιστα. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες σε ένα τάπερ, τις σκεπάζουμε με ξύδι και τις
αφήνουμε για 24 ώρες. Μετά τις βγάζουμε από το ξύδι,
τις βάζουμε σε ένα τρυπητό να στραγγίσουν και στη
συνέχεια τις τοποθετούμε σε γυάλινο βάζο και τις σκεπάζουμε με λάδι.
Μετά από 10 ημέρες το τουρσί είναι έτοιμο.

Εύκολη πίτα με καλαμποκάλευρο
Υλικά
300 γρ. καλαμποκάλευρο
300 γρ. φέτα χοντροτριμμένη
100 γρ. λάδι
800 γρ. νερό
Εκτέλεση
Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το νερό με λίγο
αλάτι και μόλις πάρει βράση ρίχνουμε το
καλαμποκάλευρο και ανακατεύουμε καλά
με ξύλινη κουτάλα. Αφού το μείγμα πάρει
μία βράση, το κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη φέτα, το λάδι και ανακατεύουμε. Αλείφουμε
το ταψί με λάδι, αδειάζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας, το απλώνουμε και το ψήνουμε στους 180° για
μία ώρα.

Μελιτζανάκι τουρσί (εποχής)
Υλικά
1 κιλό μικρά μελιτζανάκια (σαν αυτά που κάνουμε γλυκό)
2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
4 κουταλιές της σούπας σέλινο ψιλοκομμένο
1 πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη
1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
4-5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
ξύδι - λάδι - αλάτι
μακριά κλωνάρια σέλινο, όσα είναι και οι μελιτζάνες
Εκτέλεση
Πλένουμε τις μελιτζάνες, αφαιρούμε με ένα μαχαίρι το
κοτσάνι τους, τις χαράζουμε κατά μήκος και τις βράζουμε σε αλατισμένο νερό μέχρι να τρυπιούνται με το
πιρούνι. Μετά τις βάζουμε σε ένα σουρωτήρι για να
στραγγίσουν από τα πολλά υγρά τους και κατόπιν τις

Θαλασσινές σωλήνες
Υλικά
20 σωλήνες
1 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα,
άνηθο, δυόσμο, ρύζι, λάδι, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Πλένουμε πολύ καλά τις σωλήνες, 5-6 νερά, μέχρι να
φύγει η άμμος. Βγάζουμε τη σάρκα από το κέλυφος και
αφήνουμε να στραγγίσουν στο σουρωτήρι. Σε κατσαρόλα βάζουμε το λάδι, τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, τον
δυόσμο και τα καβουρντίζουμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε
τη σάρκα από τις σωλήνες, αφήνουμε να πάρουν βράση
και μετά το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι, μέχρι το μείγμα
να πιεί το νερό του.
Σε ένα πιάτο βάζουμε τρία κελύφια, τα γεμίζουμε με το
υλικό και τα σκεπάζουμε με τα αντίστοιχα επάνω κελύφια. Τα δένουμε με κλωστή στις δύο άκρες και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Κατά τον ίδιο τρόπο γεμίζουμε
και δένουμε τα υπόλοιπα και τοποθετούμε όλα τα δεματάκια στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε νερό, λάδι,
αλάτι, πιπέρι και τα βράζουμε για 15-20 λεπτά.
Είναι ένας πολύ νόστιμος και σπάνιος μεζές.
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