ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνεργασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστορικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναφορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλόμενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Κράτης Ποιμενίδης, Κερκύρας 65 - Κυψέλη, Τ.Κ. 113 62 Αθήνα.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες του
περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση: Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154 51
Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax: 210
6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρόνια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανάλογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς την
κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιοδικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Αγαπητοί συμπoλίτες και συμπολίτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Aλήθεια! Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος... Πότε ήταν
που πραγματοποιήσαμε την όμορφη τριήμερη εκδρομή
μας στα Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο (30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2014), πότε πραγματοποιήσαμε τη
συνεστίασή μας σε ταβέρνα της Αμφιθέας (28 Νοεμβρίου
2014), πότε γιορτάσαμε τις μεγάλες θρησκευτικές μας
εορτές του Δωδεκαημέρου (Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
- Θεοφάνεια), πότε πραγματοποιήσαμε την κοπή της βασιλόπιτάς μας (18 Φεβρουαρίου 2015) με τη βράβευση
των παιδιών μας που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, πότε
πραγματοποιήσαμε την όμορφη διήμερη εκδρομή μας σε
Βυτίνα - Λαγκάδια - Δημητσάνα - Σπήλαια Κάψιας (28-29
Μαρτίου 2015), πότε πέρασε η Σαρακοστή με τους κατανυκτικούς χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή και νάσου
πλησιάζει και το Πάσχα, με κυρίαρχα γεγονότα τη Σταύρωση
και την Ανάσταση του Κυρίου.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη: ιστορικά
θέματα που έχουν σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα μας,
ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που αναφέρονται στην
Εθνική Παλιγγενεσία της 25ης Μαρτίου, ρεπορτάζ από
την κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου και τη διήμερη
εκδρομή στην Πελοπόννησο με πλούσιο φωτογραφικό
υλικό, σελίδες από την Αλεξανδρούπολη του χθες αλλά
και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του σήμερα που ξεχώρισαν στη ζωή της πόλης μας αλλά και της γύρω
περιοχής και για τα οποία μας ενημερώνουν οι καλοί μας
συνεργάτες αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες.
Υπάρχουν επίσης συμπληρωματικά κείμενα παλαιοτέρων
δημοσιευμάτων από φίλους αναγνώστες που είτε είναι
μνήμες δικές τους είτε είναι αποδεικτικό υλικό. Προτείνουμε
σε όλους τους φίλους να συμπληρώνουν και εκείνοι με
δικά τους στοιχεία (σχετικές μνήμες, ντοκουμέντα ή φωτογραφίες από το οικογενειακό αρχείο) και να τα αποστέλλουν. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Να προκαλέσουμε
και να προσθέσουμε ένα λιθαράκι στην καταγραφή της
ιστορίας της περιοχής μας που γράφεται ακόμη...
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
την Κυριακή, 26 Απριλίου 2015 και ώρα 10.30 θα
πραγματοποιήσουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων της
ΠΑ.Ο.Ν.Ε., Λεωφ. Συγγρού 137 5ος όροφος, την
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με απολογισμό
δράσης του απερχόμενου Δ.Σ., έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσης για το 2015-16
και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
Δ.Σ., νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκλογή αντιπροσώπου στην ΠΑ.Ο.Ν.Ε
Απευθύνουμε θερμή παράκληση για τη μαζική
σας παρουσία στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες.
Κλείνοντας, σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς ένα χαρούμενο Πάσχα και να απολαύσετε με υγεία και ευχάριστη
διάθεση την Ανάσταση και την Άνοιξη.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
H άγνωστη πνευματική σχέση Θράκης και Μεσολογγίου

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Στο 49ο τεύχος του περιοδικού μας(Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014) και στη σελίδα ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
αφήσαμε μια σημαντική εκκρεμότητα: την αξιοποίηση του υλικού που ευγενικά μας απέστειλε η κ. Βάσω Μπίσα-Φασουλάκη από την ιερή πόλη, σχετικό με τη ζωή και το έργο μεγάλων τέκνων της Θράκης και συγχρόνως
«τέκνων»του Μεσολογγίου: των αδελφών Ξενοκράτη και του Κάρπου Παπαδοπούλου
Στο 21ο τεύχος του περιοδικού μας είχαμε κάνει γενική αναφορά στην ιστορία και την προσφορά των
αδελφών Ξενοκράτη, Θεόδωρο, Αθανάσιο και Κωνσταντίνο,1 καταγομένων από το Σαμάκοβο ή Σιδηροχώρι της
Ανατολικής Θράκης, στους αγώνες του έθνους. Κατά την περυσινή επίσκεψή μας στο Μεσολόγγι βρεθήκαμε
μπροστά σε δύο μνημεία που αποδεικνύουν τη βαθιά πνευματική σχέση της ιερής πόλης και της Θράκης.Το εντυπωσιακό Ξενοκράτειο Παρθεναγωγείο και τον τάφο του Κάρπου Παπαδόπουλου.

Τ

ο ωραίο κτίσμα που φέρει και σήμερα το ιστορικό του
όνομα, εξακολουθούσε να είναι λειτουργικό και να στεγάζει Δημοτικά Σχολεία του Μεσολογγίου μέχρι πρότινος,
οι απόφοιτοι των οποίων μάλιστα είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι, όπως αποδεικνύεται από το επετειακό υλικό που
έφθασε στα χέρια μας.

Σκίτσο του μαθητού Τσώτα Θεοφάνη

Πριν από 15 χρόνια περίπου, μέσα στα πλαίσια του
μαθήματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,μια φωτισμένη δασκάλα προκάλεσε τους μαθητές της να αναζητήσουν την ιστορία του Σχολικού τους κτηρίου. Οι μικροί μαθητές κινητοποιήθηκαν, έφθασαν μέχρι το Θρακικό
Κέντρο-Εταιρία Θρακικών Μελετών και από τον τότε πρόεδρό του ζήτησαν τη βοήθειά του. Το αποτέλεσμα συγκινητικό, αυτό μάλιστα χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσουμε την προσπάθειά μας, ώστε να τονίσουμε για μια
ακόμη φορά την προσφορά των Θρακών αγωνιστών στους
αγώνες για την παλιγγενεσία του Έθνους αλλά και το στήσιμο του νέου ελληνικού κράτους. αγωνιστές, που ποτέ
δεν είδαν την ιδαίτερη πατρίδα τους, όπως την ονειρεύτηκαν,ελεύθερη και ελληνική,αγωνιστές, που πρόσφεραν επί
πλέον περιουσίες ή χρησιμοποίησαν τη μόρφωσή τους,την
παιδεία τους, το υψηλό κοσμοπολίτικο πνεύμα τους,ώστε
να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι οι επί αιώνες ραγιάδες, οι
Γραικοί της επαναστατημένης πατρίδας.

Επειδή για τους αδελφούς Ξενοκράτη έχουμε αναφερθεί
ήδη δύο φορές, δε θα επαναλάβουμε τα ίδια. Ο αναγνώστης μπορεί να καταφύγει στις προηγούμενες αναφορές
μας 1. Θα συμπληρώσουμε όμως και άλλα ιστορικά στοιχεία
απαραίτητα κατά την κρίση μας, ώστε να πλησιάσουμε
περισσότερο την προσφορά αυτών των τέκνων της ιδαίτερης πατρίδας μας στους μεγάλους αγώνες ολόκληρου
του έθνους και φυσικά να την κάνουμε γνωστή σε όλους
τους Έλληνες, προσφορά,που για κάποιους ανεξήγητους
λόγους παραμένει θαμμένη στη σκόνη των ειδικών βιβλίων.
«Είμαι περήφανος που είμαι μαθητής του “Ξενοκρατείου”
και όχι κάποιου άλλου κοινού σχολείου. Το “Ξενοκράτειο”
είναι ένα σχολείο Εθνικών Ευεργετών, των αδελφών Ξενοκράτη. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το πράγμα και θέλησα
να μάθω πολλά πράγματα για το “Ξενοκράτειο” και τους
δωρητές του... Με τη δασκάλα μας εμείς θα ψάξουμε
και θα βρούμε πληροφορίες. Έτσι ο καθένας μας θα
μάθει τι σημαίνει “Ξενοκράτειο”. [1]
Nικολοβγένης Ανδρέας
«...Αισθάνομαι ιδιαίτερο θαυμασμό για τον ιδρυτή του
σχολείου μας, που διέθεσε τα χρήματά του για το χτίσιμο
αυτού του τόσο μεγαλοπρεπούς νεοκλασικού κτιρίου,
που στολίζει την πόλη και καθημερινά φωλιάζουν σ’
αυτό τόσα παιδιά, για να μάθουν γράμματα... [1]
Μπρούμας Δημήτριος

Επισημαίνουμε κατ’ αρχάς την αλλαγή του ονόματος
των αδελφών Ξενοκράτη από Μπεντάς ή Τσαλανδής με
την ξενική ετυμολογία και ήχο (τουρκικό;) σε ελληνοπρεπές
επίθετο με ελληνική ετυμολογία ή και ιστορία2 [4,5]. Τα
φτωχόπαιδα από το Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης,
προικισμένα με εργατικότητα, ήθος και όραμα (δούλευαν
ως εργάτες στα χωράφια σε κωμοπόλεις γύρω από τις

1. Δες βιβλίο μας “Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής’’,σελ. 105-153
2. Με το όνομα Ξενοκράτης μνημονεύεται ένας φιλόσοφος της αρχαιότητας, ένας ιατρός (1ος αι.μ.Χ.) κ.α. [4,5]
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Σαράντα Εκκλησιές) ξενιτεύτηκαν και κατέφυγαν σε πιο ανεπτυγμένες
οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτισμικά πόλεις
(Κωνσταντινούπολη) ή
ημιαυτόνομες ηγεμονίες
(Βλαχία). Καταπιάστηκαν με πολλών κατηγοριών επαγγέλματα, αρχικά ο Θεόδωρος διέπρεψε ως ράφτης και
στη συνέχεια και τα υπόλοιπα αδέλφια, ο Αθανάσιος, ο Πασχάλης και ο Κωνσταντίνος ρίχτηκαν στο εμπόριο, με τις γνωριμίες του Θεόδωρου στη Βλαχία. Από το
εμπόριο γουναρικών προχώρησαν στην καλλιέργεια της
γης με μεγάλη επιτυχία.
Η οικονομκή άνοδος έφερε και την κοινωνική καταξίωση
και τότε έγινε και η αλλαγή του ονόματος, όχι χωρίς δυσμενή σχόλια των συμπατριωτών τους. Αλλά και για τον
μεγάλο πλουτισμό τους ακούστηκαν διάφορες όχι κολακευτικές ερμηνείες. Ακούστηκε ότι βρήκαν θησαυρό σε ερειπωμένο σπίτι κάποιου άρχοντα στις Σαράντα Εκκλησιές,
πριν φύγουν για το Βουκουρέστι και κάτι παρόμοιο ακούστηκε στη συνέχεια,όταν μαζεύτηκαν όλα τα αδέλφια στην
ημιαυτόνομη χώρα της Βλαχίας. Αγόρασαν από την εργασία τους «ένα παλιό σπίτι και στα θεμέλιά του βρήκαν ένα
συρτοπήγαδο γεμάτο λίρες. Με αυτά τα χρήματα έγιναν
πλούσιοι».
Κανείς όμως δεν αφισβήτησε την ικανότητά τους να εκμεταλλεύονται τις οικονομικές ευκαιρίες και να δημιουργούν
και φυσικά κανείς δεν αμφισβήτησε την περαιτέρω δράση
τους. Δεν έκαναν δική τους οικογένεια και πολύ γρήγορα
άρχισε η προσφορά τους στο έθνος. Ήταν τα χρόνια που
προετοιμαζόταν η Εθνική εξέγερση. Υπενθυμίζουμε ότι ο
Κωνσταντίνος έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας κατετάγη
στον Ιερό Λόχο του Υψηλάντη και μαζί με τον Πασχάλη
πολέμησαν στο Δραγατσάνι και το Σκουλένι, όπου και
έχασε τη ζωή του ο Πασχάλης.
Η θυσία του ενός αδελφού έσπρωξε τα άλλα αδέλφια
σε άλλου είδους προσφορά προς το έθνος.
Ξεκίνησαν από τη διάθεση της πολυτελούς κατοικίας
τους στην πρωτεύουσα της Βλαχίας Βουκουρέστι για να
στεγασθεί το «Ξενοκράτειον Νοσοκομείον» και τη μεγάλη
οικονομική βοήθεια που προσέφερε ο Θεόδωρος (15.000
γρόσια) στον Μητροπολίτη Βιζύης Κοσμά για το κτίσιμο
εκκλησίας στην πατρίδα τους, το Σαμάκοβο, προς τιμή
του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη. Είχε έλθει η στιγμή
να ξεκινήσουν την προσφορά τους στην παιδεία του ελληνικού έθνους που προσπαθεί να σταθεί «στα πόδια του»
ως νεοσύστατο κράτος. Στηρίζουν λοιπόν την εκπαίδευση
των παιδιών σε σχολεία,εκπαίδευση που δεν έλαβαν οι
ίδιοι, λόγω ανέχειας.
Σεβόμενοι και θαυμάζοντες τη θυσία των Μεσολογγιτών
δέχθηκαν την παρότρυνση του γιατρού Γεωργίου Κυριαζή,συζύγου από αδελφή της ανεψιάς τους Ελένης και

έφορου του «Ξενοκράτειου Νοσοκομείου» να ευεργετήσουν
το Μεσολόγγι.
Και έτσι κτίστηκε «Παρθεναγωγείον» που πήρε το όνομά
τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σχολείο έγινε για τη μόρφωση των κοριτσιών!
Συγκινητική, όχι απλώς αξιοσημείωτη είναι η πληροφορία ότι οι αδελφοί Ξενοκράτη διέθεσαν όλη τους την περιουσία (εκτός από την προικοδότηση της ανεψιάς τους Ελένης που προαναφέραμε) σε φιλανθρωπικά εργα, κυρίως
σχολεία και εκκλησίες σε διάφορες πόλεις και χωριά της
Ανατολικής Θράκης
Βαθιά τους αγωνία ήταν να βηθήσουν με τον πλούτο
τους, ώστε οι νέοι Έλληνες να γίνουν «δυνατοί»πνευματικά,
ώστε να σταθούν ισότιμοι δίπλα στους «πολιτισμένους
«λαούς»που είχαν αρχίσει να παίζουν τα πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια τους.
Ιδιαίτερα μερίμνησαν για την παιδεία των παιδιών στη
γενέτειρα πόλη, το Σαμάκοβο.
Βοήθησαν να κτισθούν «Αρρεναγωγείον» και «Παρθεναγωγείον» και οραματίζονταν να καταστήσουν την πόλη
τους «πνευματικό κέντρο της περιοχής, πνευματικό φάρο
όλων των Ελλήνων,που ήταν βυθισμένοι στο σκοτάδι της
αμάθειας». [1] Αντιζηλίες τοπικών αρχόντων και ο θάνατος
του Κωνσταντίνου (1876) ματαίωσαν την ανέγερση «Ανωτέρου Εκπαιδευτηρίου» στο Σαμάκοβο!
Κλείνοντας την προσέγγιση, για ακόμη μια φορά, στην
προσφορά των Θρακών αδελφών Ξενοκράτη στην παιδεία
των ελλήνων και την αξιοποίηση του πλούτου τους ως
επίσης και την πνευματική συγγένεια που ανέπτυξαν με
την ιερή πόλη του Μεσολογγίου σας μεταφέρομε και την
εξής τιμητική πληροφορία:
Το μεγαλοπρεπές κτήριο του Ξενοκράτειου θα αξιοποηθεί όπως του αρμόζει και θα στεγάσει το Αρχαιολογικό
Μουσείο της περιοχής, που πρόκειται να λειτουργήσει στο
Μεσολόγγι.

Π

ώς βρέθηκε ο Αινίτης Κάρπος Παπαδόπουλος, ο μορφωμένος έμπορος της Οδησσού στο Μεσολόγγι στα
τελευταία χρόνια της ζωής του;

Ἡ ἱστορία τοῦ Κάρπου πρίν ἀπό τά 21 εἶναι ἁπλή
ὅπως ἤτανε κι᾽ὅλου τοῦ μεγάλου πλήθους πού προμάχησε γιά τήν ἐλευθερία. Μικρόν τόν φυγάδευσαν οἱ
γονεῖς του ἀπό τή Θράκη γιά νά σωθῆ στήν Ὀδησσό,
ἀπό ὅπου ἐπέστρεψε ἔφηβος πιά κι᾽ἀφοῦ πέρασεν ὁ
κίνδυνος, γιά νά σπουδάση στήν περίφημη σχολή τῆς
Ἀδριανούπολης προστατευόμενος ἀπό τόν τότε μητροπολίτη. Σάν τελείωσε, ξανάφυγε γιά τήν ὁμόδοξη
Ρωσία, γιατί δέν μποροῦσε νά ζήση κάτω ἀπό τό
σκῆπτρο τοῦ Σουλτάνου. [2]
Γεννήθηκε, λοιπόν, στην Αίνο, κάπου στη δεκαετία του
1790, εποχή, κατά την οποία η πόλη της Αίνου και το
λιμάνι της δημιουργούσε τις προϋποθέσεις στους Έλληνες
κατοίκους της να εκμεταλλευθούν ευνοϊκές συνθήκες μεταξύ Ρωσίας και Σουλτάνου και να αναπτύξουν τη ναυσιπλοΐα, όχι όμως χωρίς κινδύνους.
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Μετά την επιστροφή του νεαρού Κάρπου από την
Οδησσό στην πατρίδα του, όπως μας πληροφορεί το απόσπασμα που παραθέτουμε, ο πατέρας τον έστειλε στην
περίφημη Αστική Σχολή της Αδριανούπολης3 και στη συνέχεια πάλι στην αγαπημένη πόλη των Ελλήνων, την
Οδησσό της Μ. Αικατερίνης. Εκεί συνεταιρίστηκε με δύο
μακρινούς του συγγενείς και αργότερα με την ευγενή οικογένεια των Μπόσκωβ, όπου και πλούτισε. Ο Κάρπος Παπαδόπουλος όμως ασχολήθηκε και με τη μελέτη βιβλίων,
κυρίως σχετικών με την Ελλάδα. Από το μετέπειτα συγγραφικό του έργο αποδεικνύεται η μεγάλη του μόρφωση
και παιδεία.
Πιθανότατα να μυήθηκε περί το 1818 στη Φιλική Εταιρία.

... Δυστυχῶς ὁ Φιλήμων κατώρθωσε νά συγκεντρώση
τά ὀνόματα 700 μονάχα Φιλικῶν, ἐνῶ εἶναι ἐπισημότατα
βεβαιωμένο πώς ὁ ἀριθμός τους στό τέλος μετριότανε
κατά χιλιάδες, σώζονται δέ σήμερα ἀρκετά διπλώματα
Φιλικῶν. [2]
Ο Κάρπος με την έναρξη της επανάστασης εγκαταλείπει
την Οδησσό και τα πλούτη του και με 74.000 γρόσια κατεβαίνει στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο από το
Τριέστι και από εκεί στη Ρούμελη,για να συναντήσει τον
αγαπητό στους Ρώσους ήρωα Οδυσσέα Ανδρούτσο. Από
αυτή τη στιγμή αρχίζει καινούργιος αγώνας για τον κοσμοπολίτη Κάρπο Παπαδόπουλο, αγώνας ή μάλλον πόλεμος σε πολλά μέτωπα.
Πολεμάει τους Τούρκους στο πλευρό του «ημίθεου»
Οδυσσέα, ως άτυπος υπασπιστής και μαζί του μαθαίνει
τον πόλεμο αλλά συγχρόνως πολεμάει ή μάλλον αγωνίζεται
να κατανοήσει αυτός ο πολιτισμένος άνθρωπος τα πολεμικά
τερτίπια αυτού του είδους του πολέμου. Προσπαθεί να
καταλάβει τη «σκληρότητα των παλικαριών, τα αγεφύρωτα μίση,τις ανελέητες τιμωρίες, τις φρικώδεις εκδικήσεις» και κυρίως «το αγεφύρωτο χάσμα που χώριζε τους
στρατιωτικούς από τους πολιτικάντηδες», ενώ φαίνεται
ότι «έφριξε σαν είδε τις παγίδες που έστηναν οι δεύτεροι
στους απονήρευτους και άδολους πολεμιστάς». [2]
Το 1824 ο Κάρπος Παπαδόπουλος προβιβάζεται σε
υποχιλίαρχο, επίζηλος βαθμός για μη αυτόχθονα πολεμιστή, αλλά δεν παρέμεινε κοντά στον Οδυσσέα Ανδρούτσο
και στον άτακτο στρατό του. Προτίμησε να ενταχθεί στον
τακτικό στρατό του Δημήτριου Υψηλάντη και στο σώμα
του Κάρολου Φαβιέρου, ως απλός στρατιώτης και αργότερα (;) ως λοχαγός. Πίστευε ότι μόνο με τακτικό στρατό
θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθούν οι ορδές του τακτικού στρατού του Αιγύπτιου σερασκέρη Ιμπραήμ, που
μπήκε στην ένοπλη σύγκρουση των Γκιαούρηδων με την
Υψηλή πύλη (Μάρτιος 1824) με μεγάλο στόλο και τακτικό
στρατό.
Ο «ήρωας» του Κάρπου Παπαδόπουλου Οδυσσέας συκοφαντείται από τους πολιτικούς για προδοσία του αγώνα,
με την κατηγορία ότι ήθελε να δημιουργήσει ιδιαίτερη ηγε1. Δες σελ. 12 του τεύχους αυτού
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μονία στην Ανατολική Ελλάδα και την Εύβοια και ότι είχε
κάνει συμφωνία με τον Δράμαλη και οτι αυτός κάλεσε τους
Τούρκους να καταλάβουν την Αττική και την Εύβοια... Τέλος
τον κατηγόρησαν και για χρηματισμό...
Το τέλος του μεγάλου αρματολού είναι γνωστό.
Αφού τον φυλάκισαν «σε κατασκότεινη φυλακή στο
κάτω μέρος του ψηλού Γουλά (=πύργου),που υψωνόταν
δεξιά στην είσοδο των Προπυλαίων της Ακροπόλεως ...τον
βασάνισαν για να αποκαλύψει τους θησαυρούς του. Tέλος,
στις 5 Ιουνίου 1825, ύστερα από τα μεσάνυχτα, με διαταγή
του Γκούρα ο οπλαρχηγός Μαμούρης και δύο σύντροφοί
του μπήκαν στο κελί του Ανδρούτσου και τον θανάτωσαν
με τα ίδια τους τα χέρια. Ύστερα τον γκρέμισαν κάτω στο
λιθόστρωτο του ναού της Άπτερης Νίκης και διάδωσαν ότι
τάχα γκρεμίστηκε προσπαθώντας να δραπετεύσει.» [3]
Ακολουθούν και άλλες αδικίες εις βάρος μεγάλων οπλαρχηγών, του Κολοκοτρώνη,του Βαρνακιώτη, του Καραϊσκάκη που συγκλονίζουν την ψυχή του Κάρπου Παπαδόπουλου. Ο μορφωμένος θρακιώτης βλέπει τα όνειρά του
να συντρίβονται και φοβάται ότι το έθνος θα πέσει σε άλλου είδους σκλαβιά. Τη σκλαβιά των φατριών και του κομματισμού. Αποφασίζει να πολεμήσει ενάντια σε αυτή την
καινούργια δουλεία, αυτή τη φορά με την παιδεία του και
την πένα του,ενώ παράλληλα παίρνει μέρος στη μάχη
στους Μύλους και στην αποτυχημένη πολιορκία της Ακρόπολης.
Μαζεύει στοιχεία για τον καθένα από τους πρωταγωνιστές, συγκεντρώνει έγγραφα και επιστολές, αναζητά
πληροφορίες και επιχειρεί να συγγράψει ιστορία «απηλλαγμένη από προκαταλήψεις». Υπερασπίζεται τους τρεις
μεγάλους Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγούς που προαναφέραμε και αποδεικνύει «τις βρωμιές του μεγάλου πολιτικού,
του Μαυροκορδάτου». Συγκεκριμένα,για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, γράφει το έργο που διασώζεται με τίτλο:
Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών αναφερομένων περί του στρατηγού Οδυσσέως Ανδρούτζου του Ελληνικού τακτικού και του συνταγματάρχου Καρόλου Φαβιέρου (1837).
Με τον «από μεγάλο οτζάκι» αλλά και με
μεγάλη σύνεση, τόλμη,
σωφροσύνη και διορατικότητα Γεώργιο Βαρνακιώτη τα πράγματα
ήταν πιο δύσκολα.
Εξαιτίας της φιλίας του
με τον Ομέρ Βρυώνη
και τα περίεργα «καπάκια» που συνήθιζαν
οι αρματολοί για να
παραπλανήσουν τους
Τούρκους, βάραιναν οι
κινήσεις του Βαρνακιώτη και έδωσαν επιχειρήματα στον Μαυ-
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ροκορδάτο να τον κατηγορήσει για προδοσία.
Ο μεγάλος μας ποιητής Αδρέας Κάλβος, ο ποιητής της
ιδέας, που ζεί την έμπνευση μεσα στην ηθική τάξη των
πραμάτων βρίσκεται μακριά από τα τεκταινόμενα!
Συγκλονισμένος από την είδηση για την «προδοσία» του
Βαρνακιώτη, σε μία από τις 24 Ωδές του δίνει τον τίτλο
«Εις τον προδότην» και προσωποποιεί το ήθος του προδότη προς το Ελληνικό έθνος στο πρόσωπο του μεγάλου
οπλαρχηγού.
Ω Βαρνακιώτη· τρέχεις,
και ο κτύπος των ποδών σου
αντιβομβεί, ωσάν νάτρεχες
επί τον κούφιον θόλον
βαθείας αβύσσου.
...............................................
Και καταφρονημένος
ο Βαρνακιώτης έγινε.Γύρευε από την μοίραν σου
κρυπτόν 'να σου χαρίση
τάφον εις όλους. [8]
Αυτόν λοιπόν τον αγωνιστή τόλμησε να υπερασπισθεί
ο Κάρπος Παπαδόπουλος. Ύστερα από πολλά χρόνια δημσιεύθηκε η εργασία του «Αποκατάστασις της συκοφαντίας
του Βαρνακιώτη από τον Μαυροκορδάτο» (1861), αφού
προηγουμένως είχε αποκατασταθεί η αλήθεια και ο Καποδίστριας προσέφερε απεριόριστη εκτίμηση στο Στερεοελλαδίτη οπλαρχηγό.
Την άλλη ξεχωριστή προσωπικότητα με το ύποπτο τέλος (Τούρκικη ή Ελληνική σφαίρα αποτελείωσε τον άρρωστο Γεώργιο Καραϊσκάκη;), υπερασπίζεται ο Κάρπος, όταν
κατηγορήθηκε και αυτός από τον Μαυροκορδάτο για
«εσχάτη προδοσία», το 1824.
Τα χρόνια περνούν. Ένα μέρος από τα όνειρα του Κάρπου γίνονται πραγματικότητα. Το ελληνικό κράτος, το 1863
φθάνει μέχρι τη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού, μαζί
μετην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά
γύρω από την Πελοπόννησο. Η Θράκη βρισκόταν πολύ
μακριά και πολύ περισσότερο η Αίνος.
Ο Κάρπος Παπαδόπουλος δεν κομματίζεται, δεν προσκολλάται σε κάποιον ισχυρό «για να πάρει κανένα βαθμό
και να εξασφαλίσει το ψωμί της οικογένειάς του. Μα ο
Κάρπος κάνει εντελώς το αντίθετο, ζητάει δικαιοσύνη για
τους κατατρεγμένους, πράγμα που σημαίνει καταδίκη εκείνων που διέπραξαν ατιμίες, αυτών δηλαδή που είναι πανίσχυροι και κυβερνάνε τη χώρα». [1]
Ζητά χρήματα από τους συνεταίρους του στην Οδησσό,
αλλά η εταιρεία έχει διαλυθεί. Στο Μεσολόγγι, όπου είχε
καταφύγει, μάζευε τα χαρτιά του, έγραφε και ξενυχτούσε
κάτω από τις ρημαγμένες τάπιες.
Στις 18 Οκτωβρίου 1863 ο καινούργιος βασιλιάς Γεώργιος Α` πάτησε για πρώτη φορά ελληνικό έδαφος στο Μεσολόγγι, για να τιμήση την ιερή πόλη. Κατά την πανηγυρική
δοξολογία στον παλιό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος ο Αινίτης
αγνός πατριώτης εκφώνησε πύρινο λόγο με θέμα που
πολύ καλά εκείνος γνώριζε: «Η παλιγγενεσία της Ελλάδος».

7
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε μέσα στη
φτώχια. Ο υπερήφανος πάλαι ποτέ πλούσιος έμπορος
της Οδησσού υποκύπτει και ζητά βοήθεια από το Κράτος,
όπως είχαν κάνει και άλλοι Αινίτες αγωνιστές: η Δόμνα Βισβίζη, ο Μαργαρίτης Κούταβος, ο Αθανάσιος Κυνηγός και
όχι μόνον...1
Σώζεται η περίφημη αναφορά του... αναπάντητη...

... Γονατισμένος πιά ἀπό τά γηρατειά καί τή φτώχεια
ἀναγκάζεται στά τέλη τοῦ βίου του ν᾽ἀποταθή στο
Κράτος καί γράφει τήν περίφημη ἀναφορά, προσκυνώντας κι αὐτός τούς ἰσχυρούς μιά φορά στή ζωή του.
Μά οἱ τρομεροί αὐτοί ἄνθρωποι δέν λησμονᾶνε, καί
γιά τοῦτο, ἀντί νά τοῦ ἀπαντήσουνε καταχωνιάζουν
τήν ἀναφορά του σ᾽ἕνα συρτάρι, ἐπί χρόνια, καί
μονάχα σάν πέθανε τή βγάλανε γράφοντας γιά μνημόσυνό του στό περιθώριο τίς δύο αὐτές λέξεις «ἀπεβίωσεν
συνταξιοῦχος». [2]
Οι Μεσολογγίτες τίμησαν και τιμούν τον αγνό αγωνιστή
από τη Θράκη με το να του προσφέρουν την ηρωική τους
γη, ώστε να τον αγκαλιάζει αυτή αιώνια...
Η δική μας πένα σταματά, ανίκανη να σχολιάσει.

O oικογενειακός τάφος της οικογένειας Όθωνα Κάρπου
(Μεσολόγγι), εγγονού του Κάρπου Παπαδόπουλου, στον οποίο
αναπαύεται και ο Αινίτης αγωνιστής και λόγιος.
Βιβλιογραφία
1) Επετειακό υλικό δημοσιευμένο σε εφημερίδα Δημοτικών Σχολείων Μεσολογγίου, ως εργασία των μαθητών στο μάθημα της
Περιβαλλοντικής Eκπαίδευσης γύρω από την ιστορία του Ξενοκράτειου κτηρίου (υπεύθυνη κ. Παναγιώτα Πελέκη).
2) Κάρπος Παπαδόπουλος. Επιστολή Γ. Κίτσου, απογόνου του
Κάρπου Παπαδόπουλου προς τον εκδότην Γ. Τσουκαλά, με αναφορά σε πλούσια βιβλιογραφία.
3) Χ. Θεοδωρίδου - Α. Λαζάρου. Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή
των Νέων Χρόνων. ΟΕΔΒ,1979.4).
4. Ι. Σταματάκου, Λεξικόν της αχαίας ελληνικής γλώσσης.
5) Henry G. Liddell, Robert Scott, Mέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης.
6. Βιβλίο μας “Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και
της γύρω περιοχής’’
7. Περιοδικό μας, τεύχος 21ο και 49ο.
8. Aνδρέας Κάλβος. Αφιέρωμα Νέας Εστίας, Σεπτ. 1960
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης
Γράφει η Ελένη Γιαννώτα-Καρτσακλή
Ως συμπλήρωμα του άρθρου του κ. Θεόδωρου Ορδουμποζάνη για τον επιφανή Θρακιώτη πολιτικό Φίλιππο Μανουηλίδη, που αναφέρθηκε και στο όνομα του
παλιού Γερουσιαστή του Έβρου, Ιατρού και Φιλοσόφου
Κωνσταντίνου Κουρτίδη, καθώς και στον πατέρα μου
Ελευθέριο Γιαννώτα, βιβλιοπώλη, παραθέτω απόσπασμα από το αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Κουρτίδη του
Μόσχου Η. Κούκου που δημοσιεύθηκε στη «Θρακική
Επετηρίδα».
Ως γνωστόν ο αλησμόνητος στους παλιότερους Κωνσταντίνος Γεωργίου Κουρτίδης ήταν δάσκαλος, γιατρός,
εθνικός αγωνιστής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
λαού του Έβρου και συγγραφέας της «Ιστορίας της
Θράκης».
Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη το 1870. Διορίσθηκε
σχολάρχης Σουφλίου, όπου παρέμεινε διδάσκων επί
πέντε έτη και γνώρισε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές του.
Εκεί έγινε πατέρας δύο παιδιών, της Μαρίκας και του
Γιώργου. Το σπίτι του στο Σουφλί είναι το σημερινό
Μουσείο του Μεταξιού.
Το 1934 παρουσιάζει το τελευταίο του έργο. Έχει
τον τίτλο: «Τα Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια. Ήτοι τα Καβείρια - Διονύσια - Ορφικά και Ελευσίνια». Για τη σημασία
αυτού του βιβλίου ας ακούσουμε τι είπε Αυστριακός
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης στον Αλεξανδρουπολίτη βιβλιοπώλη Ελευθέριο Γιαννώτα σε σχετική
τους συζήτηση. «Κανείς ευρωπαίος ερευνητής δεν μπορεί να μιλά σοβαρά για τα αρχαία Μυστήρια και ιδιαίτερα
για τα Καβείρια, εάν δεν έχει υπόψη του τον Κουρτίδη».
Η κατοχή βρίσκει τον Κωνσταντίνο Κουρτίδη στην
Αθήνα εξαντλημένο από τις κακουχίες και την πείνα και
τον ρίχνει κάτω η φυματίωση.
Να πώς τον περιγράφει ο Αλεξανδρουπολίτης βιβλιοπώλης Ελευθέριος Γιαννώτας που τον γνώρισε στην κατοχή:

Ο Ελευθέριος Γιαννώτας έξω από το παλιό βιβλιπωλείο του
με κάποιον φίλο του (1952, Αλεξανδρούπολη)

«Πώς γνώρισα τον Κ. Κουρτίδη.
Άνοιξη του 1943. Η Αθήνα στενάζει κάτω από το
πέλμα της διπλής Ιταλογερμανικής κατοχής. Η πείνα και
οι κάθε λογής στερήσεις και καταπιέσεις μαστίζουν τους
κατοίκους της και ιδιαίτερα τους Θρακιώτες πρόσφυγες
που κατέφυγαν σ’ αυτήν κυνηγημένοι από τον τρίτο
συνεταίρο των κατακτητών, τους Βουλγάρους...
Οι Εβρίτες κάτοικοι της τότε λεγόμενης «Ελεύθερης
Ζώνης», του Έβρου, συγκινημένοι από το δράμα της πείνας των αδελφών Θρακών προσφύγων της Αθήνας,
στέλνουν δωρεάν φορτίο τροφίμων (καλαμπόκι, σιτάρι,
όσπρια κ.ά.) για να τους βοηθήσουν.
Τα τρόφιμα αποθηκεύονται σε κάποιο κατάστημα της
οδού Μητροπόλεως και τη διαχείριση-διανομή ενεργεί
Επιτροπή, της οποίας πρόεδρος ήτο ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Ιωακείμ Καβύρης. Εκεί
λοιπόν, στο πατάρι της αποθήκης όπου βρίσκεται η επιτροπή διανομής, ο αείμνηστος πολιτευτής Έβρου Φίλιππος Μανουηλίδης προτείνει να σταλεί ποσότητα τροφίμων και στον γιατρό Κουρτίδη. Την ιδέα ασπάζεται η
επιτροπή αλλά αμέσως δημιουργείται πρόβλημα διευθύνσεως κατοικίας και τρόπου αποστολής. Και τη μεν
διεύθυνση πληροφορείται η Επιτροπή από το Θρακικό
Κέντρο, ο δε υποφαινόμενος, έφηβος τότε, προθυμοποιείται για τη μεταφορά και παράδοση.
Ενθυμούμαι, νοικιάζω ένα χειροκίνητο καρότσι, φορτώνω τα τρόφιμα που ήταν γύρω στα 150 κιλά και μαζί
με τον μεταφορέα ξεκινούμε. Ανηφορίζουμε το Παγκράτι,
διασχίζουμε ολόκληρη τη συνοικία, μπαίνουμε στον Βύρωνα και στο τέρμα του συνοικισμού αυτού, στις υπώρειες του Υμηττού, σταματούμε στην πόρτα ενός ταπεινού σπιτιού, μάλλον παραπήγματος και δειλά χτυπούμε
την πόρτα, διότι μας δέρνει η αμφιβολία, πώς είναι δυνατόν να κατοικεί εδώ ο γιατρός και πρώην Υπουργός
Κουρτίδης.
Μας ανοίγει μια ηλικιωμένη κυρία (ήτο μου φαίνεται
η αδελφή του γιατρού) και μας καλεί να μπούμε μέσα.
Στον αμέσως από την είσοδο χώρο, κάτι σαν χωλ, σ’
ένα πανάθλιο κρεβάτι, στρωμένο με ράκη μάλλον παρά
στρωσίδια, βρισκόταν ανακαθισμένος ο βαριά άρρωστος
Κουρτίδης.
Του ανακοινώνω την αποστολή μου και παραδίδω
τα τρόφιμα. Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του. Με παρακάλεσε να διαβιβάσω τις ευχαριστίες του στον Σεβασμιότατο για τη βοήθεια προσθέτοντας και ένα «έστω
και αν είναι πια πολύ αργά». Πράγματι, ύστερα από μερικούς μήνες παρέδιδε την ψυχή του στην αιώνια πηγή
της.
Τέτοιο ήταν το τέλος ενός γιατρού, ενός φιλοσόφου,
ενός πολιτικού, ενός αληθινού Ανδρός που σκοπό της
ζωής του έταξε να υπηρετήσει τον Άνθρωπο και την
Αρετή.
Βλέπετε άλλοι καιροί, άλλα ήθη.»
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
8 Μαρτίου - HMEΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αφιέρωμα στις γυναίκες της Αλεξανδρούπολης (δεκαετία του 1950). Αεράτες και όμορφες βολτάρουν
στους πλατείς δρόμους, οι “προχωρημένες’’ κάνουν ποδήλατο και άλλες προσφέρουν κοινωνικό έργο.

Βόλτα στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου,
Αλεξανδρούπολη 1955(;). Mαντώ Αποστόλου,
Πόλυ Βασιλειάδου, Μαρούλα Ιωαννίδου, Λίτσα
Ανδρεάδου-Κουκουράβα, Ρίτσα Σταματοπούλου.
Aρχείο Ρίτσας Σταματοπούλου

Βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, δεκαετία1950. Mαντώ
Αποστόλου, Λίτσα Ανδρεάδου-Κουκουράβα, Ρίτσα
Σταματοπούλου, Μαρούλα Ιωαννίδου, Ελεάνα Ζαφειριάδου,
Μίκα Σταματοπούλου, Πόλυ Βασιλειάδου.
Aρχείο Ρίτσας Σταματοπούλου

Οι δύο αχώριστες φίλες Ρούλα Ι.
Αθανασοπούλου και Τασούλα Χ.
Μετασαράκη βολτάρουν στην
παραλία (1951).
Aρχείο Ελένης Γιαννώτα-Καρτσακλή
Aπόφοιτες της Σχολής Κοπτικής & Ραπτικής
του Συλλόγου Κυριών & Δεσποινίδων
Αλεξανδρουπόλεως (1951) με την Πρόεδρο
και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από αριστερά καθήμενες: η διδάσκουσα
στη Σχολή και οι: Σουλτάνα Τσουκαλά, Μαρί
Μανατού, Ελένη Καραγιάννη, η Πρόεδρος
Ελένη Φιλιππίδου, Αλεξάνδρα Σπετσιώτου,
Ευγενία Πατσούκα, Νέλη Μαρτίνη.

Βόλτα στη Χηλή. Ελεάνα, Άννα, Κατερίνα, Ρένα Μετασαράκη
Aρχείο Άννας Ταμβακίδου
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1821 - ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Δωρόθεος Πρώιος, Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως
Γράφει η Άννα Ταμβακίδου
«Τελευταία αρχιερατική λειτουργία 1922 Οκτωβρίου 9η Κυριακή. Έπειτα εκτοπισμός»
Αυτά είναι γραμμένα βιαστικά με το χέρι στο παράφυλλο ενός ευαγγελίου κάποιας εκκλησίας της
Αδριανούπολης. Τα τραγικά αυτά λόγια κλείνουν όλο τον πόνο του ξεριζωμού εκείνου του μεγάλου Ελληνισμού, που αιώνες άνθιζε στη Θράκη, στις ακτές της Μ. Ασίας και στα παράλια του Πόντου.
σταντινούπολη ως συνοδικός. Τον Απρίλιο του 1821
συνελήφθη και απαγχονίσθηκε στο Μ. Ρεύμα, συγχρόνως με τον Γρηγόριο Ε’ και άλλους κληρικούς.1
Η βιβλιοθήκη μας είναι γεμάτη από αφιερώσεις
των βιβλίων του με την υπογραφή του.
Στο Μπενάκειο βρίσκονται τα άμφιά του και το
πολυτιμότερο κειμήλιο εκεί είναι το αυθεντικό Ευαγγέλιο του Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Δωροθέου
Πρωίου που προέρχεται από την Αδριανούπολη,
πόλη φημισμένη για τη λαμπρή ιστορία της τέχνης
της χρυσοχοΐας και της ασημουργίας, αδιάσπαστη
συνέχεια της Βυζαντινής παράδοσης. Οι Αδριανουπολίτες τεχνίτες λογίζονται από τους πρώτους κο-

O

Δωρόθεος Πρώιος γεννήθηκε τον 18ο αιώνα
στη Χίο, σπούδασε Φιλοσοφία και Μαθηματικά
στην Πίζα και στο Παρίσι, ως επίσης παρακολούθησε
τις εξελίξεις που σημειώνονταν στον τομέα των θετικών επιστημών. Παρακολούθησε όλα τα φιλοσοφικά
και κοινωνικά ρεύματα που σημειώνονταν στις ευρωπαϊκές χώρες.
Το 1803-1807 διετέλεσε σχολάρχης της Μεγάλης
του Γένους Σχολής. Tο 1813 μετατέθηκε στη Μητρόπολη Αδριανουπόλεως και το 1820 κλήθηκε στην Κων-

O Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Κύριλλος Στ’ καταγόμενος από την Αδριανούπολη.

1. Τον Απρίλιο του 1821 απαγχονίσθηκε ο Κύριλλος Στ’, καταγόμενος από την Αδριανούπολη (Πατριάρχης Κωντσταντινούπολης
1813-1818). Ο απαγχονισμός έγινε στην Αδριανούπολη, διότι ο Κύριλλος είχε επιστρέψει στην πατρίδα του.
Τον Ιούνιο του 1821 απαγχονίσθηκαν οι εξής ιεράρχες, υπηρετήσαντες σε Μητροπόλεις της Θράκης: Δέρκων Γρηγόριος, Μυριοφύτου Νεόφυτος, Γάνου και Χώρας Αγχιάλου Ευγένιος Καραβίας και Μεσημβρίας Ιωσήφ Λεφάκης.
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σμηματοποιούς της Πόλης στους οποίους ανατέθηκε
να φτιάξουν τα ωραιότερα κοσμήματα της μητέρας
του Τσάρου της Ρωσίας Πέτρου του Μεγάλου.
Στο Μουσείο Μπενάκη βρίσκεται το αργυρό κάλυμμα Ευαγγελίου του Δωρόθεου Πρώιου που κατασκευάσθηκε όμως στη Σμύρνη το 1816. Συνδέεται
έτσι με την τελευταία περίοδο του Ελληνισμού στις
Μικρασιατικές του εστίες. Η συνειρμική ανάκληση
της τραυματικής εμπειρίας της καταστροφής δεν
πρέπει να μας εμποδίσει να διακρίνουμε τα στοιχεία
που διαγράφουν την αισθητική και ιστορική αξία του
κειμηλίου. Το κείμενό του βέβαια είναι έκδοση του
1811 αλλά το κάλυμμά του φιλοτεχνήθηκε 5 χρόνια
αργότερα, το 1816, όπως προαναφέραμε, και είναι
καλλιτέχνημα Σμυρνέικο, κατά τη μαρτυρία μιας χειρόγραφης σημείωσης στη δεύτερη σελίδα του: «ἐδουλεύθη καί ἐκοσμήθη ἐνταῦθα εἰς Σμύρνην».
Το εν λόγω κάλυμμα ανήκει στη Συλλογή των Ανταλλαξίμων. Η συλλογή αποτελείται από κειμήλια
που έφεραν οι πρόσφυγες της Μ. Ασίας και της Αν.
Θράκης στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η σύμβαση της Λωζάννης το 1923 επέτρεψε τη μεταφορά της κινητής κοινοτικής περιουσίας των ανταλλάξιμων πληθυσμών, κυρίως
εκκλησιαστικά κειμήλια που διαφυλάχθηκαν στο
πέρασμα των αιώνων στα σκευοφυλάκια των Ελληνικών μοναστηριών και εκκλησιών.
Ο δωρητής Δωρόθεος Πρώιος ήταν ένας λόγιος ιεράρχης, γαλουχημένος στις φιλελεύθερες ιδέες του
Διαφωτισμού, ενώ η έντονη δυτικοευρωπαϊκή επίδραση στη διακόσμηση του Ευαγγελίου, σε συνδυασμό

«Κιβωτός»: Το μεγάλο λεξικό της Ελληνικής γλώσσας με την
ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα, Μητροπολίτη
Αδριανουπόλεως Δωρόθεου Πρώιου.
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με την προσήλωση στην Ορθόδοξη παράδοση, φανερώνουν τους προσανατολισμούς της κοσμοπολίτικης σμυρναϊκής κοινωνίας.
Το Μουσείο Μπενάκη, που ιδρύθηκε το 1930 από
τον Αντώνη Μπενάκη, αποτελεί μία από τις βασικές
μονάδες του ελληνικού μουσειακού δυναμικού. Οι πολύτιμες συλλογές του καλύπτουν την ιστορία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως τη νεώτερη εποχή
και διαγράφουν την αδιάσπαστη πορεία του στον
χρόνο και στον χώρο.
Η συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με τον Ελληνικό Συλλεκτικό Κύκλο εγκαινιάσθηκε με την αναπαραγωγή του αργυρού καλύμματος του Ευαγγελίου
του Δωρόθεου Πρώιου.

Το Ευαγγέλιο αυτό, πραγματικό αριστούργημα,
κεντημένο με ασήμι 1000°, πλαισιωμένο από λεπτοδουλεμένα ρόδα και γιρλάντες αναπαριστά την Ανάσταση. Είναι δουλεμένο στο χέρι. Στη μέση είναι ο
Χριστός και στις γωνίες οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Έχει
τη μοναδική ικανότητα να αναδεικνύει κάθε έκφραση
προσώπου, κάθε πτυχή, κάθε κίνηση. Το έργο επίσης
φέρει την αφιερωτική επιγραφή: « Ὁ ταπεινός Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως Δωρόθεος Πρώιος τῇ
ἁγιωτάτῃ Μητροπόλει ἀνέθηκεν ἐν ἔτει 1816». ΑΩΣΤ
ΣΕΠΤΜΑ (1)’’
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Μικρές ιστορίες από τη μεγάλη και δραματική
ιστορία της Θράκης
Η κ. Δανάη Μιχαήλογλου-Τσικούρα μας μεταφέρει, από διηγήσεις του πατέρα της Θωμά Μιχαήλογου,
γνωστού δικηγόρου και “αγαπητού” Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, απλές αλλά συγκινητικές πληροφορίες
γύρω από τη ζωή και τους αγώνες ενός παιδιού μιας αστικής οικογένειας στις δύο πρώτες δεκαετίες του
20ού αι. από τις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, ώστε να φθάσει εκεί που έφθασε! Πλήρες
βιογραφικό του Θωμά Μιχαήλογλου περιέχεται στο τομίδιο του Θανάση Αποστολίδη «Αιρετοί δήμαρχοι
της Αλεξανδρούπολης. Πρώτοι πολίτες που δεν είναι πια κοντά μας», 1998.
Σ. Ε.

Γράφει η Δανάη Μιχαήλογλου-Τσικούρα
«Μπρε, παιδί μου, δεν σου είπα εγώ
να μην πηγαίνετε στα χωράφια, γιατί
εκεί είναι οι Βούλγαροι κομιτατζήδες,
ληστές, κλέβουν παιδιά και ζητούν λύτρα;»
Και του δίνει ένα “μπερτάχι” ξύλο,
να το θυμάται.
Τι είχε γίνει;
Ο Θωμάς ήταν στον τσαρσί (στην
αγορά) και εκεί συνάντησε κάποιον
γνωστό.
– Άντε, πάρε τα αδέρφια σου και να
σας πάω στις καρυδιές του μπαμπά
σας να μαζέψουμε καρύδια.
Πήγαν και από μια καρυδιά μάζεψαν
δώδεκα τσουβάλια καρύδια.
Ο παππούς μου, ο Μιχαήλος Μιχαήλογλου, εμπορορράφτης το επάγγελμα,
είχε απαγορεύσει στα παιδιά του να
βγαίνουν έξω από τα όρια των Σαράντα Ο Θωμάς Μιχαήλογλου σε ηλικία 4 χρονών
Εκκλησιών, στην εξοχή, γιατί Βούλγαροι
κομιτατζήδες απήγαν παιδιά και μεγάλους για λύτρα.
Τον καιρό εκείνο είχαν απαγάγει τον
γνωστό γιατρό Δημητρό Κεραμέα και
ζήτησαν από την οικογένειά του 4.000
λίρες. Η γυναίκα του μόλις μπόρεσε
να μαζέψει 680 λίρες και όλα της τα
κοσμήματα και ευτυχώς οι απαγωγείς
συμβιβάστηκαν και ελευθέρωσαν τον
γιατρό Κεραμέα.
Ο γιατρός αυτός ήταν πολύ αγαπητός σε όλον τον κόσμο, Τούρκους,
Εβραίους και προπαντός στους Έλληνες. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι έγιναν δεήσεις σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, τα τζαμιά και τη χάβρα.
Ευτέρπη (δεξιά) και Ζωή Πάταρα (αδελφές).
Ο Θωμάς ήταν ο πρωτότοκος γιος
Η Ευτέρπη 18 ετών, λίγο πριν παντρευτεί
του Μιχαήλου και της Ευτέρπης και
τον Μιχαήλο Μιχαήλογλου ήταν μητέρα
είχε άλλα τρία αδέρφια, τον Στέργιο,
του Θωμά Μιχαήλογλου.

μετέπειτα γιατρό στομαχολόγο στη Θεσσαλονίκη, τον Αριστείδη και τη μικρή Μαρία, μετέπειτα οδοντίατρο στη Θεσσαλονίκη.
Ο παππούς μου ο Μιχαήλος μόλις γινόταν καμιά αταξία έδινε ένα “μπερτάχι”
στον Θωμά, γιατί έλεγε, «εσύ είσαι ο μεγάλος και οι άλλοι βλέπουν εσένα και ακολουθούν το παράδειγμά σου».
Τα γεγονότα αυτά διαδραματίζονταν
γύρω στα 1912, αρχή των Βαλκανικών
πολέμων. Στις Σαράντα Εκκλησιές υπήρχαν μαχαλάδες που ζούσαν οι Έλληνες,
άλλοι που ζούσαν οι Τούρκοι, άλλοι οι
Εβραίοι και άλλοι οι γύφτοι.
Οι κομιτατζήδες είχαν απαγάγει και
το παιδί κάποιου Τούρκου αξιωματούχου
για να πάρουν λύτρα. Εκεί όμως την πάτησαν, γιατί βγήκε ο τουρκικός στρατός
και τους κατεδίωξε. Η ομάδα εξοντώθηκε
αλλά δυστυχώς σκοτώθηκε το παιδί.
Στις Σαράντα Εκκλησιές υπήρχε ημιγυμνάσιο, “Αστική Σχολή”, στο “Μπαΐρ”
(μεγάλο λόφο). Χτίστηκε το 1833 και ανακαινίστηκε 10 χρόνια πριν από την προσφυγιά. Όποιος ήθελε να συνεχίσει, πήγαινε στο Γυμνάσιο Αδριανουπόλεως,
το κοντινότερο, ή στη Φιλιππούπολη ή
στην Κωνσταντινούπολη ή στην Ελλάδα.
Για να φοιτήσουν τα αγόρια των Σαρανταεκκλησιωτών στο Γυμνάσιο Αδριανούπολης, που απείχε περίπου 30 χιλιόμετρα, πήγαιναν τρεις φορές τον χρόνο
(δηλαδή στην αρχή, τα Χριστούγεννα και
το Πάσχα) με το Ταχυδρομικό καραβάνι,
το οποίο μετέφερε επιστολές και άλλα
σχετικά και για ασφάλεια συνοδευόταν
από στρατό.
Κατά τη διαδρομή το βράδυ διανυχτέρευαν σε ένα χάνι και το άλλο πρωί ξεκινούσαν για την Αδριανούπολη, όπου νοί-

13

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T53

H Aστική Σχολή στο Μπαϊρ, απέναντι από τη Μητρόπολη,
στις Σαράντα Εκκλησιές. (Από το βιβλίο του Ιωάννου
Γιαννακόπουλου «Εν Σαράντα Εκκλησίαις», 1994)

Όταν ο Θωμάς απεφοίτησε από το Γυμνάσιο ζήτησε από
τον πατέρα του να τον στείλει στο Πολυτεχνείο της ΑΘήνας
αλλά εκείνος του αποκρίθηκε: «δεν πουλώ εγώ το βιος μου
για να σπουδάσεις».
Έτσι ο Θωμάς έπιασε δουλειά στον σιδηρόδρομο, στο
Πύθιο του Έβρου. Ήταν 1919, λίγο πριν από την ενσωμάτωση
της Δυτικής Θράκης στον Ελληνικό κορμό.
Στην προσφυγιά, το 1922, πέρασε η οικογένειά του από
εκεί και κατευθύνθηκαν στην Κομοτηνή, όπου και πέθανε ο
παππούς. Τότε ο Θωμάς ανέλαβε τη φροντίδα της οικογένειας
και κατόπιν σπούδασε τον αδερφό του Στέργιο, γιατρό.
Όταν τελείωσε ο Στέργιος του είπε: «Θωμά, τώρα η σειρά
σου». Έτσι ο Θωμάς πήρε άδεια άνευ αποδοχών από την
υπηρεσία του και σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Πήρε πτυχίο το 1934.
Στη συνέχεια γύρισε στην Αλεξανδρούπολη ως Νομικός
Σύμβουλος της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδηροδρόμων και
αργότερα ως Διευθυντής των Οικονομικών της Εταιρίας,
ενώ ο Μ. Σάλιαρης ήταν διευθυντής μηχανικός και ο Φονταίν
διευθυντής συντήρησης γραμμής.
Από το 1953, όταν εξαγοράστηκε η Εταιρία Γαλλοελληνικών
Σιδηροδρόμων από το Ελληνικό κράτος (Σ.Ε.Κ.), ο Θωμάς
Μιχαήλογλου εργάστηκε ως δικηγόρος στην Αλεξανδρούπολη.
Το 1964 εξελέγη δήμαρχος Αλεξανδρούπολης με την Ένωση
Κέντρου, έως το 1967, οπότε καθαιρέθηκε από τη δικτατορία
των συνταγματαρχών.
Σε έναν χρόνο, δηλαδή το 1968, έφυγε από τη ζωή.

“Το εν Αδριανουπόλει Ελληνικόν Γυμνάσιον’’, χαρακτικό,
από το βιβλίο της Βιβλιοθήκης της Βουλής

κιαζαν δωμάτια. “Συνταξιώτες” (συμμαθητές) του Θωμά ήταν
τα παιδιά του γιατρού Κεραμέως, του φαρμακοποιού Κάζη,
ένας Βλαχόπουλος, μετέπειτα γιατρός κ.ά. Τα δίδακτρα του
Γυμνασίου πληρώνονταν με χρυσές λίρες στους καθηγητές.
Οι εξετάσεις των τελειοφοίτων στο γυμνάσιο αρρένων Αδριανουπόλεως γίνονταν προφορικά και ενώπιον ακροατηρίου.
Καθηγητές του σχολικού έτους 1917-18, χρονιά που απεφοίτησε ο πατέρας μου, ήταν ο Μητροπολίτης Λιτίτσης, ο
Γεώργιος Λαμπουσιάδης, ο Γυμνασιάρχης Αλέξανδρος Ζουμέτικος κ.ά.

O μουσικός όμιλος «Αρίων» Σαράντα Εκκλησιών (1895)
(Από το βιβλίο του Ιωάννου Γιαννακόπουλου
«Εν Σαράντα Εκκλησίαις», 1994)

Σχολικό έτος 1917-18, μαθητές της Γ’ Τάξεως του Γυμνασίου. Αδριανούπολη 20 Μαΐου 1918.
Εν μέσω συμμαθητών και καθηγητών, ο Θωμάς Μιχαήλογλου, σημειούμενος με βέλος
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

Από το θαύμα της στρατιάς του Έβρου στην «έντιμο ειρήνη» της Λωζάννης...
«Εν αρχή ην η Θράκη;» Ματιές στις εφημερίδες του 1922-23
Γράφει η Μαρία Γκούτη
ΜΕΡΟΣ B’

Α

πό τον Σεπτέμβριο του 1922 και υπό τη σκιά της
εθνικής ήττας στη Μικρά Ασία, η αγωνία για την
τύχη της Θράκης καταγραφόταν καθημερινά στις εφημερίδες. σε ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Θράκες! Όλοι
εις τα όπλα!»
Ο πληρεξούσιος της Θράκης Κ. Σπυρίδης απεύθυνε
έκκληση μέσω των αθηναϊκών εφημερίδων: «Η Θράκη
μας κινδυνεύει. Η Θράκη μας θέλει θυσίας. Εις τας
χείρας μας, μετά το Κράτος, έγκειται η σωτηρία της
[...] διότι μόνον ούτως θα προστατεύσομεν τους εαυτούς και τας εστίας μας».1 Ο ίδιος ο Σπυρίδης είχε
πρόθεση να μεταβεί εθελοντικά στο θρακικό μέτωπο
με την ιδιότητα του ιατρού, ενώ πληροφορεί τους
αναγνώστες ότι όλοι οι άρρενες συγγενείς του, που
είναι σε στρατεύσιμη ηλικία, βρίσκονται ήδη καθ’οδόν
προς το θρακικό μέτωπο, αν και βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων ήδη από το 1912.
Ως Θράκη, ο πληρεξούσιος εννοεί όλη την περιοχή
ως και την Κωνσταντινούπολη και ως εκ τούτου η
προτροπή του απευθύνεται και σε Κωνσταντινουπολίτες, που, έχοντας οθωμανική ακόμα υπηκοότητα,
δεν ήταν υποχρεωμένοι να στρατευτούν, αλλά όφειλαν
να καταταγούν ως Θράκες.
Η εποχή και η πρόσφατη συμφορά στη Μικρά Ασία
δικαιολογούν την αγωνία των Θρακών, την οποία εκφράζει ο πληρεξούσιος. Η μεταστροφή της στάσης
των Συμμάχων της Entente σήμανε συναγερμό για
τους Έλληνες, καθώς η απώλεια της Θράκης ήταν
πλέον πολύ πιθανή, παρά τους συμπαγείς ελληνικούς
πληθυσμούς που την κατοικούσαν και τη στρατιωτική
αδυναμία των Τούρκων να την καταλάβουν. Μάλιστα,
η αυτοπεποίθηση του Κεμάλ ήταν τόση, που δήλωνε
σε εκδήλωση στη Σμύρνη ότι σύντομα θα έπινε «σαμπάνια και στην Ανδριανούπολη».
Οι δημοσιογράφοι δεν τηρούσαν την ίδια μετριοπάθεια προς την κυβέρνηση με τον πληρεξούσιο Σπυρίδη, αφού άλλωστε στις αρχές του Σεπτέμβρη του
1922 δεν είχε ακόμα εκδηλωθεί το στρατιωτικό κίνημα
των Πλαστήρα - Γονατά, που προσέδωσε μια άλλη
Εφημ. Εμπρός, φ. 9305 (9.9.1922), σ.1.
Εφημ. Εμπρός, φ. 9306 (10.9.1922), σ.1.
3
Εφημ. Εμπρός, φ.9311 (15.9.1922), σ.1.
1
2

αισιοδοξία στην υπόθεση της Θράκης και ανασυγκρότησε τη στρατιά του Έβρου. Η παραιτηθείσα κυβέρνηση Τριανταφυλλάκου δεχόταν στις 10 Σεπτεμβρίου την κριτική για τους ως τότε δισταγμούς της
στην προάσπιση του θρακικού μετώπου. Με τίτλο
«Εν αρχή ην η Θράκη» κυκλοφόρησε πρωτοσέλιδο
άρθρο με το οποίο υποδεικνυόταν η πρόταξη της υπόθεσης της Θράκης ως εθνική προτεραιότητα στη δεδομένη χρονική στιγμή: «η κυβέρνησις οφείλει να καταβάλλει πάσαν ενέργειαν προς ταχυτέραν και
ισχυροτέραν ανασυγκρότησιν του στρατεύματος εις το
θρακικόν μέτωπον [...] και επί του έργου τούτου, του
οποίου δεν υπάρχει ιερώτερον και κρισιμώτερον και
τιμιώτερον, η κυβέρνησις , εάν δεν μένει εις την αρχήν
δια να συμπληρώσει την καταστροφήν της προκατόχου
της, οφείλει να προβή δια των γενναιοτέρων και σκληροτέρων μέτρων.»2 Βέβαια, το κείμενο είναι ελλιπές,
καθώς η λογοκρισία της εποχής είχε αφαιρέσει τρία
εκτενή μέρη του άρθρου.
Όταν οι εκ του μετώπου στρατιωτικοί αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία της «εκκαθάρισης της καταστάσεως» και καταφτάνουν στην Αττική, δηλώνοντας
υπεράνω κομμάτων και αναζητώντας μετριοπαθείς
πολιτικούς για να στελεχώσουν μια υπερκομματική
κυβέρνηση, οι εφημερίδες θριαμβολογούν υπέρ της
«εθνικής ενώσεως».3 Η αισιοδοξία κορυφώνεται για
τη Θράκη, ενώ φτάνουν να πιστεύουν και στην επιστροφή στη Μικρά Ασία, παρά τα πλήθη των προσφύγων που έχουν αρχίσει να συρρέουν στα ελληνικά

Aδελφές του Ερυθρού Σταυρού χορεύουν με στρατιώτες
του Λόχου Ευζώνων σε εκδήλωση προς τιμήν της Στρατιάς
του Έβρου στο Πράβι, σημερινή Ελευθερούπολη Καβάλας.
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λιμάνια. «Όχι! Ποτέ την Θράκην!»4 και «εις την Θράκην όλοι» τιτλοφορούνται πρωτοσέλιδα. Φαίνεται ως
μια προσπάθεια να ενισχυθεί το ηθικό των Ελλήνων,
που σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν ακόμα αντιληφθεί το
μέγεθος της ήττας στη Μικρά Ασία. ΄Αλλωστε, οι γενιές που είχαν τραφεί με το ιδεολόγημα της Μεγάλης
Ιδέας δεν ήταν εύκολο να υπερβούν τα βιώματά τους,
που είχαν ενισχυθεί με ελπίδες υλοποίησης κατά τους
νικηφόρους βαλκανικούς αγώνες.
Μετά την εδραίωση της επαναστατικής κυβέρνησης, η εμπιστοσύνη για τη διατήρηση της Θράκης
καταγράφεται σε κάθε πρωτοσέλιδο. Οι ενέργειες των
Συμμάχων στη διάσκεψη στα Μουδανιά εξοργίζει τον
δημοσιογραφικό κόσμο στην Αθήνα. Οι προτροπές
προς την κυβέρνηση γίνονται πιέσεις: «καθήκον της
κυβερνήσεως και έργον της επαναστάσεως είναι η αντί
πάσης θυσίας και άνευ ουδεμίας πλέον βραδύτητος
συγκέντρωσις όλων των στρατιωτικών δυνάμεων της
χώρας εις Θράκην! Το θρακικόν μέτωπον όπερ δεν είναι μόνο προπύργιον της Θράκης αλλά και της όλης
Ελλάδος δέον να προβληθή ως χαλύβδινον έμβολον
εις την καρδίαν του εχθρού! Εμπρός! Ο πανεθνικός
συναγερμός εις την Θράκην!»5.
Η απογοήτευση που διαδέχθηκε τελικά την αισιοδοξία για την υπόθεση της Θράκης θα αργήσει να
γίνει αντιληπτή στους Έλληνες, παρά τις ρητές διαβεβαιώσεις των Συμμάχων προς τον Κεμάλ ότι η
περιοχή μέχρι τον Έβρο θα παραχωρηθεί αναμφίβολα στην Τουρκία. Βέβαια, η νέα και δυναμική
εξουσία των Νεότουρκων επεδίωκε ακόμα περισσότερα. Η στάση αυτή του Κεμάλ ανάγκασε την επαναστατική κυβέρνηση να οργανώσει σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα αξιόμαχο στρατό και να τον διατηρήσει μέχρι την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης της
Λωζάννης. Η αγωνία για τη διατήρηση τουλάχιστον
της δυτικής Θράκης εν μέσω των αντιπαραθέσεων
των βενιζελικών στρατιωτικών και των πολλών εσωτερικών εκκρεμοτήτων, καταγράφτηκε στην ιστορία
από τα προσωπικά τους κείμενα –απομνημονεύματα
και επιστολές– αλλά και διογκώθηκε από τον τύπο
της εποχής. Για τον τελευταίο η ολοκληρωτική απώλεια της Θράκης θα σήμαινε τον εθνικό εξευτελισμό
και τη ματαίωση των πολεμικών αγώνων των Ελλήνων μετά το 1913. Φαίνεται ότι η τουρκική απειλή
ήταν τόσο δυναμική, που σε συνδυασμό με άλλες
εσωτερικές πιέσεις, καλλιεργούσε στους στρατιωτικούς μια παρατεταμένη ένταση, που τους οδήγησε σε

To 43o Σύνταγμα Πεζικού γιορτάζει το Πάσχα του 1923
στο Πόρτο Λάγος.

ενέργειες που χαρακτηρίστηκαν εμπαθείς, όπως η
εκτέλεση των πέντε πολιτικών και του αρχιστράτηγου
Γεώργιου Χατζηανέστη, στο Γουδή. Ενδεικτικά, στην
παρακάτω φράση καταδεικνύεται ο τρόπος με τον
οποίο ο Πλαστήρας, αρχηγός της Επανάστασης νοηματοδοτούσε τη δράση του όλη εκείνη την περίοδο:
«Δεν ήρθα για να εκδικηθώ, αλλά για να σώσω την
Ελλάδα. Δεν είμαι πολιτικός, αλλά μόνο στρατιώτης.
Κι όταν μου κουβαλήθηκαν όλοι ξένοι πρέσβεις, δεν
ετόλμησα να τα βάλω με όλες τις Δυνάμεις! Κοίταζα
μονάχα πώς θα εμποδίσουμε τον Κεμάλ να μπει στη
Θεσσαλονίκη!6»
Σημ. Σ.Ε.:
1. Για τις αναφερόμενες συνθήκες των Μουδανιών (Σεπτέμβριος 1822) και της Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923)
μπορείτε να ανατρέξετε στο βιβλίο μας “Η ιστορία της
Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής” σελ. 295 και
στο 39ο τεύχος του περιοδικού μας, σελ.4-6.
2. Οι καταδικασθέντες πέντε πολιτικοί ήταν οι: Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Μπαλτατζής, Νικόλαος Θεοτόκης.

Εφημ. Εμπρός, φ. 9207 (11.9.1922), σ.1.
Εφημ. Εμπρός, φ.9316 (20.9.1922), σ.1.
6
Αρχείο Π.Σ.Δέλτα, Ελευθέριος Βενιζέλος, επιμ. Π.Α.Ζάννας, Ερμής, Αθήνα, 1988, τ.Α’, σ.130.
4
5
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ΣΤΗΛΗ

ΝΕΩΝ

Διάκριση - Συγχαρητήριο
Γράφει η Βούλα Αρετσανοπούλου-Ταμβακίδου
Συγχαίρουμε τη Δρ. Γεωργίτση
Μαριάνθη, Βιολόγο-Ερευνήτρια, για
τον πρόσφατο διορισμό της στη βαθμίδα του Λέκτορα Βιολογίας-Γενετικής, στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Η Δρ. Γεωργίτση Μαριάνθη του
Αριστείδη και της Φωτεινής, το γένος
Αρετσανοπούλου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξανδρούπολη. Αποφοίτησε από το Ενιαίο Πολυκλαδικό
Λύκειο το 1998. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του
ΑΠΘ (2004) και κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος με διάκριση, της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, Φινλανδία (2008). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών της υπήρξε υπότροφος των Ιδρυμάτων Μποδοσάκη (2005-2007) και Αλέξανδρος Α. Ωνάσης (2007
-2008).
Το 2009 εργάσθηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια
στο Erasmus Medical Center, Ρόττερνταμ (Ολλανδία), με
υποτροφία του European Molecular Biologhy Organization
(EMBO). Το διάστημα 2010-2013 εργάσθηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του

Πανεπιστημίου Πατρών, με υποτροφία
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ) (2011-2012) και παράλληλα, ως
διδάσκουσα στη βαθμίδα του Λέκτορα
με το πρόγραμμα ΠΔ407/1980. Το
2012 βραβεύθηκε με το Ελληνικό βραβείο της L’ORÉAL-UNESCO «Για τις
Γυναίκες στην Επιστήμη».
Από το 2013 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με υποτροφία του
ΙΚΥ - «Πρόγραμμα Αριστείας
SIEMENS» και ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους
(ΓΓΕΤ, Ίδρυμα Λάτση) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ).
Στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ διδάσκει τα μαθήματα
«Ιατρική Βιολογία» και «Ιατρική Γενετική» στους φοιτητές
Ιατρικής και Οδοντιατρικής, ενώ παράλληλα συμμετέχει
στη διδασκαλία μαθημάτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Η έρευνά της εστιάζεται στην κατανόηση του ρόλου
της γενετικής στην ανάπτυξη ανθρώπινων διαταραχών και
νοσημάτων, στην κατανόηση των γενετικών αιτιών της
διαφορετικής ανταπόκρισης ασθενών στη φαρμακευτική
αγωγή (φαρμακογονιδιωματική), καθώς και στη δημιουργία
και επιμέλεια γενετικών βάσεων δεδομένων.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
€ 100,00

1

Γκιρτζή-Τσιτσοπούλου Αλίκη
Εις μνήμην του από έτους αποθανόντος
αδελφού της Παναγιώτη Γκιρτζή

1

Αγγελίδης Δημήτριος
Εις μνήμην Γεωργίου Γεωργαντά

€ 50,00

2

Βαφειάδου-Πλακιά Νίκη
Εις μνήμην των δύο αδελφών της

€ 50,00

3

Γιαννώτα-Καρτσακλή Ελένη
Εις μνήμην γονέων Ρούλας (Μαρίας)
θανούσης 1/2/15 & Ελευθερίου Γιαννώτα.

€ 100,00

4

Ιωαννίδου-Καρακατσάνη Μαρούλα
Εις μνήμην Τάκη Γκιρτζή και συζύγου Απόστολου

€ 50,00

5

Μανιά Αγγελική
Εις μνήμην συζύγου

€ 50,00

6

Μπέδρελη Αμαλία
Εις μνήμην γονέων

€ 30,00

7

Οικογένεια Φωτεινής Τοζακίδου
Εις μνήμην Αριστείδη Κραντίκη
8
Σταυρακούδη-Αδαμοπούλου Αλίκη
Εις μνήμην γονέων
9
Τσικούρας Απόστολος και Δανάη Μιχαήλογλου
Εις μνήμην Βασ. Αγγελίδη, πολυαγαπημένου φίλου
και πάλαι ποτέ καθηγητού
10 Τσιφουτίδης Θεόκλητος
Εις μνήμην του πατέρα του Μιλτιάδη
11 Τσιφουτίδου-Τάσση Ευγενία
Εις μνήμην του συζύγου της και του πατέρα της
Μενελάου
12 Φανφάνη-Μαλακόζη Τζούλια
Εις μνήμην των γονέων της Κων/νου &
Μαρίας Φανφάνη
14. Πούλιου Αθανασία
Εις μνήμην Βούλας Τοκαμάνη

Διόρθωση: Στο προηγούμενο τεύχος αναφέρθηκε ως δωρητής ο Θωμάς Μινάρδος αντί του ορθού Θεόδωρος

€ 30,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 30,00
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ΝΕΚΡΟΙ

ΚΑΙ

ΗΡΩΕΣ

Το Στρατιωτικό Νεκροταφείο στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει o Ζαφείρης Αλεξιάδης

K

ατάσπαρτη είναι η πατρίδα μας με μνημεία και
ηρώα, τα οποία στήθηκαν για τους ηρωικούς
νεκρούς που έπεσαν στα πεδία των μαχών κατά τους
εθνικούς μας αγώνες.
Περίλαμπρο και μεγαλοπρεπές το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα.
Αλλά και στις άλλες πόλεις, ακόμα και σε χωριά, στήθηκαν λαμπρά ηρώα για τους νεκρούς μας. Στις επετείους
των ιστορικών γεγονότων και στις εθνικές εορτές καταθέτουμε εκεί τα δάφνινα στεφάνια και μαζί με αυτά καταθέτουμε τον θαυμασμό και την
ευγνωμοσύνη μας.
Στη μνήμη των νεκρών γράφτηκαν και έμειναν αθάνατες
γραφές, όπως:
«ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ
ΤΑΦΟΣ»
«...ΤΗΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ
ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ»
«Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ»
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»

Όλα αυτά για τους τιμημένους νεκρούς μας και η τιμή
που τους αποδίδουμε αγγίζει
και εμάς.
Ως εδώ, όλα λαμπρά και τιμημένα.
Όμως με τους νεκρούς του
εμφυλίου τι γίνεται; Όταν πηγαίνω στην Αλεξανδρούπολη
πάντοτε επισκέπτομαι τα νεκροταφεία, για να αφήσω ένα
λουλούδι στους τάφους των δικών μου. Περνώ και από το
στρατιωτικό νεκροταφείο, εκεί σε μια άκρη, περιφραγμένο
με ένα ευτελές κιγκλίδωμα και σκεπασμένο με γαρμπίλι.
Παραρριγμένοι οι τάφοι τους, λες και αυτοί ήταν οι
φταίχτες για τον αδελφοκτόνο εμφύλιο, εικοσάχρονα
παλικάρια που τα έστειλαν να αλληλοσκοτωθούν με τα
αδέλφια τους, όπως με σπαρακτικό τρόπο λέει το τραγούδι:
«Δυο γιους είχες μανούλα μου
.......................................
Ο ένας για την ανατολή
κι ο άλλος για τη δύση»
Και άντε, αυτοί, οι από ’δω, έχουν έναν τάφο κι έναν

σταυρό, όπου αναγράφεται το όνομά τους, η ηλικία
τους και το έτος του θανάτου τους.
Με τους άλλους, με τους από ’κει;
Όταν υπηρετούσα τη θητεία μου, τη δεκαετία του
πενήντα στην Κομοτηνή, έτυχα σε δύο περιπτώσεις να
βρω ανθρώπινα οστά, επάνω ψηλά στη Ροδόπη, και
λίγο πιο εκεί τα αμπριά τους όπου πεταμένα όπλα
σκούριαζαν οι κάννες τους και σάπιζαν τα ξύλινα κοντάκια, πεντακόσια μέτρα από τα σύνορα.
Και για τους πρώτους, τους
από ’δω, ας πούμε ότι ισχύει το
αρχαίο «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».
Για τους από ’κει; Ισχύει;
Μπορεί με προϋποθέσεις να
ισχύει;
Εγώ απλά ρωτάω.
Επάνω στο Βίτσι, τόπο αδελφοκτόνων μαχών, οι από εδώ
έστησαν ένα μνημείο για τους
νεκρούς που έπεσαν εκεί, όπου
περίπου αναγράφεται: «Έπεσαν,
γιατί ήθελαν να παραδώσουν
στους απογόνους τους την πατρίδα ελεύθερη».
Και οι άλλοι; Μήπως και αυτοί ήθελαν το ίδιο;
Η πλάνη, όπου υπήρχε, αποκαλύφθηκε μετά το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα είναι
εκείνο που τελικά καθορίζει τι
είναι αληθινό και τι όχι.
Σκοπός μου σε αυτό το σημείωμα δεν είναι να αναλύσω
τον εμφύλιο. Όμως, όταν επισκέπτομαι την Αλεξανδρούπολη, με ενοχλεί εκείνο το
ευτελές περίφραγμα και το γαρμπίλι, όπου οι τάφοι
των πεσόντων του εμφυλίου. Έναν τιμητικότερο χώρο
ταφής τον δικαιούνται. Και τον δικαιούνται πολύ περισσότερο, όταν αναλογισθεί κανείς το Βρετανικό στρατιωτικό νεκροταφείο, εκεί στο τέλος της Ιωακείμ Καβύρη,
ή το άλλο εδώ στην Αθήνα, το συμμαχικό νεκροταφείο
στην παραλιακή λεωφόρο.
Όσο για τους άλλους, αυτοί ας αρκεστούν με το
μνημείο στο Βίτσι. Η επιγραφή «Έπεσαν, γιατί ήθελαν
να παραδώσουν στους απογόνους τους την πατρίδα
ελεύθερη» ισχύει και γι’ αυτούς.
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OΡΦΕΑΣ - ΟΡΦΙΣΜΟΣ - ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Ορφικοί Ύμνοι για τους Ανέμους
Επιμέλεια Δρ χημ. μηχ. Πασχάλη Α. Χριστοδούλου
Στην πρώτη ενότητα «Ορφέας, Ορφισμός, Ορφικοί Ύμνοι», που δημοσιεύτηκαν στον “ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” 2005-2010, παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν σε 17 τεύχη ορισμένοι ορφικοί ύμνοι.
Επίσης έγινε αναφορά στα 3 συνέδρια που έγιναν διαδοχικά το 2008, 2009 και 2010, στην Αλεξανδρούπολη
το πρώτο και το τρίτο και στην Κομοτηνή το δεύτερο, με πρωτοβουλία και οργάνωση του προέδρου της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου, καθηγητού κ. Γιώργου Μηνόπουλου για τον Ορφέα και τον
Ορφισμό.
Στο 49ο τεύχος του περιοδικού (Ιανουάριος-Μάρτιος 2014) δημοσιεύτηκε άρθρο της κ. Αλεξάνδρας Μποτονάκη με
θέμα «Θράκη - Βορέης - Ψύχος και οι αρχαίοι συγγραφείς», στο οποίο έγινε παράθεση σε αρχαίο κείμενο και μετάφραση
του Ύμνου του Βορέου.
Σας τον υπενθυμίζουμε.

ΒΟΡΕΑΣ Έκδοση παραστάσεως 1942

ΒΟΡΕΑΣ Έκδοση παραστάσεως 1943

Συνειρμικά, η αναφορά στον “βορέη”, δηλαδή στον άνεμο που συνδέεται περισσότερο με την ιδιαίτερη πατρίδα μας,
οδήγησε στη μικρή αυτή έρευνα γύρω από τους ανέμους και τους αρχαίους μας.
Η βοήθεια του Αθανάσιου Σπανού, εγγονού του μεγάλου δασκάλου της Αλεξανδρούπολης Αθανάσιου Σπανού, να κοσμήσουμε την εργασία αυτή με τη δημοσίευση σχετικών γραμματοσήμων, από τη συλλογή του ονομαστού γραμματοσυλλέκτη της Αθήνας Δημ. Σπανού, έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Οι παραστάσεις των ανέμων στα γραμματόσημα προέρχονται από τους “Αέρηδες”, το περίφημο οκταγωνικό κτήριο
των ανέμων στην αρχαία αγορά των Αθηνών, τον Πύργο των ανέμων ή ωρολόγιο Κυρρήστου.1
1. Κατασκευάσθηκε από τον αστρονόμο Ανδρόνικο, καταγόμενο από την Κύρρο της Μακεδονίας (1ος αι. π.Χ.)
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ΝΟΤΟΣ Έκδοση παραστάσεως 1942

ΖΕΦΥΡΟΣ Έκδοση παραστάσεως 1942
Ο Ορφέας αφιερώνει στους τρεις ανέμους, τον Βοριά,
τον Ζέφυρο (Δυτικό) και τον Νότο, ύμνους (1650 π.Χ.)
τους οποίους και παραθέτουμε. Παραλείπει τον Ανατολικό
(Απηλιώτη), γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν ούριος άνεμος
για την επιστροφή των Αργοναυτών. Στους κλασικούς
όμως χρόνους ο Απηλιώτης αναφέρεται και στον Θουκυδίδη και στον Ευριπίδη αλλά και σε άλλους συγγραφείς.
...ἀπηλιώτης ἄνεμος ἐμπνεύσας δορὶ ἐξέβαλον ἡμᾶς
(Θουκ. βιβλ.3,2)
τήνδ᾽ ἐς Αἰτναίαν πέτραν...
...ἀλλ᾽οἷος ἀπηλιώτου ἦ βορέου ὑδατώδης μᾶλλον,
καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ἀνέμῳ ὑπονιφομένη...
(Κύκλωψ στ.19)

ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ Έκδοση παραστάσεως 1942

ΖΕΦΥΡΟΣ Έκδοση παραστάσεως 1943
Είναι σίγουρο πάντως ότι οι αρχαίοι Έλληνες κατά την
Ομηρική εποχή (γύρω στο 800 π.Χ.) διέκριναν, με βάση
τη διεύθυνση από την οποία έπνεαν, τέσσερις ανέμους που
έρχονταν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα:
• Απηλιώτης είναι ο Ανατολικός άνεμος, ο Λιψ
• Δυτικο-Νότιο-Δυτικός, o Zέφυρος, ο Δυτικός
• Καικίας ο Βορειο-Ανατολικός, ο Εύρος
• Νοτιοανατολικός και ο Σκίρων ο Δυτικός Βόρειο-Δυτικός
Το σύστημα των οκτώ κύριων ανέμων θεωρείται ως
η πυξίδα των αρχαίων θαλασσοπόρων πριν την εισαγωγή
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της μαγνητικής βελόνας και πολλοί το θεωρούν επινόηση των Φοινίκων.
Παραθέτουμε πίνακα των 8 κυρίων ανέμων:
Αρχαία Ελληνική ονομασία
Βορέας
Καικίας
Απηλιώτης
Εύρος
Νότος
Λίψ
Ζέφυρος
Σκίρων

Επίσημη ονομασία
Βόρειος
Bόρειο-Ανατολικός
Ανατολικός
Νότιο-Ανατολικός
Nότιος
Δυτικός Νότιο-Δυτικός
Δυτικός
Δυτικός Βόρειο-Δυτικός

Λαϊκή Ναυτική ονομασία
Τραμουντάνα
Γραιγολεβάντες
Λεβάντες ή Λεβάντης
Σιρόκος
Όστρια
Πουνεντογάρμπης
Πουνέντες ή Πονέντης
Πουνεντομαΐστρος

Επίσημη ναυτική ονομασία
Βορράς
Μεσαπηλιώτης
Απηλιώτης
Εύρος
Νότος
Λιβοζέφυρος
Ζέφυρος
Σκιρωνοζέφυρος

Αφήνουμε τον αναγνώστη να απολαύσει τις θαυμάσιες εικόνες και τα υπέροχα επίθετα με τα οποία ο ποιητής ζωγραφίζει
τον κάθε ένα από τους τρεις ανέμους που τον ενέπνευσαν. Ίσως, κάπως έτσι και εμείς βιώνουμε και σήμερα την παρουσία
τους και τραγουδάμε μαζί με τον Ορφέα!
Βιβλιογραφία
1. ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ, Δ.Π. Παπαδίτσα - Ελένη Λαδιά, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Όγδοη έκδοση, Οκτώβριος (2010)
2. Λήμμα “Άνεμοι και Θύελλες”, 7ος τόμος Εγκυκλοπαίδιας ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA (1978) Αθήνα

“H ΘΡΑΚΗ MAΣ 3” - ΙΔΡΥΜΑ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Τ

Γράφει η Στρατούλα Κουκουρίκου

ην Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε η παράσταση “Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ 3” στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η διοργάνωση έγινε από τον σύλλογο Αγχιαλιτών των Αθηνών “Η ΑΓΧΙΑΛΟΣ”. Προσκαλεσμένα χορευτικά
ήταν η “Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος”, ο “Πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Κυπρίνου” και ο “Πολιτιστικός σύλλογος γυναικών Σοφικού”.
Η παράσταση ανέδειξε όλες τις πλευρές της Θράκης (Βόρεια, Ανατολική, Δυτική) και τον πολυπολιτισμικό πλούτο
της. Ο χοροδιδάσκαλος και εμπνευστής της παράστασης Γιώργος Παντζιαρίδης κατάφερε μέσα σε 2 ώρες να δώσει
χρώμα, παλμό και αέρα Θρακιώτικο στην Αθήνα. Για ακόμη μια φορά έγινε η Αθήνα… Θράκη.
Στο κατάμεστο θέατρο την παράσταση παρακολούθησε κόσμος από τον πολιτικό και δημοσιογραφικό χώρο, πρόεδροι, χοροδιδάσκαλοι και χορευτές άλλων χορευτικών συλλόγων της Αθήνας και φυσικά φίλοι και συγγενείς των
συμμετεχόντων. Ανάμεσα τους ήταν οι βουλευτές Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης και Δημήτριος Ρίζος, ο πρώην
βουλευτής Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, η υπογράφουσα, υπεύθυνη του χορευτικού της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. κ.ά.
Μεγάλο ευχαριστώ του χοροδιδασκάλου προς τους παραπάνω, στα χορευτικά και τους μουσικούς που ήρθαν από
τον Έβρο, καθώς και στον πρόεδρο των Αγχιαλιτών κ. Ζαφειρόπουλο Αποστόλη. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κόσμος που
ήθελε να παρακολουθήσει την παράσταση ξεπέρασε τον αριθμό θέσεων του θεάτρου και ζητήθηκε να γίνει 2η παράσταση. Η παράσταση ήταν αφιερωμένη στη Θράκη και στους συμμετέχοντες χορευτές.
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ΕΚΛΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
Γράφει ο Απόστολος Κοντογιώργης

M

ε μεγάλη επισημότητα αλλά συγχρόνως και σε
ένα πολύ ζεστό και φιλικό κλίμα έγινε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών, την 18/2/2015, σε μια πολύ ωραία αίθουσα του ξενοδοχείου ΠΛΑΖΑ στο Σύνταγμα.
Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε ήταν αρκετός (130
άτομα), παρά τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει ο
τόπος μας και παρά τις ιώσεις και τη γρίππη που κυκλοφορούν και έχουν ρίξει στο κρεβάτι τους μισούς
Έλληνες.
Η προσέλευσή τους και η αγάπη, με την οποία περιβάλλουν τον Σύλλογο οι ίδιοι και οι φίλοι τους, μας
κάνουν να ξεχνάμε την κούραση που περνάμε κάθε
φορά όταν οργανώνουμε εκδηλώσεις.
Μικρός ήταν ο αριθμός των προσελθόντων επισήμων,
σε σχέση με άλλες φορές, λόγω της ψηφοφορίας στη
Βουλή για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Πάντως οι δύο που μας τίμησαν με την παρουσία τους
άξιζαν για πολλούς. Ο καταξιωμένος αξιωματικός της
ΕΛ.ΑΣ. κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης και νυν βουλευτής
Έβρου, λίαν αγαπητός στους συμπατριώτες μας, αν
κρίνω από τον κόσμο που τον χαιρέτησε κατ’ ιδίαν,
μας δώρισε και το βιβλίο του με τον τίτλο «Από τον

Έβρο... στην Κατεχάκη», τα έσοδα των πωλήσεων του
οποίου θα διατεθούν κατά 50% υπέρ των ορφανών
παιδιών της ΕΛ.ΑΣ., οι γονείς των οποίων έχασαν τη
ζωή τους στην υπηρεσία, και το 50% για την ίδρυση
ιδιωτικού φορέα με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη
της Θράκης. Επίσης παρευρέθη ο κ. Δημήτριος Ρίζος,
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Απηύθυναν χαιρετισμό και οι
δύο και ο πρόεδρός μας κ. Παρασκευόπουλος.
Οι λόγοι όλων ήταν λιτοί και περιεκτικοί, όπως
αρμόζει σε τέτοιου είδους συνάξεις, που σκοπό έχουν
να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις, να
μάθουμε νέα της πατρίδας μας και εν προκειμένω να
ευχηθούμε για το 2015 να δώσει ο Θεός να περάσουμε
με υγεία, ειρήνη και ευλογημένα.
Η βράβευση των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλους εμάς που είμαστε γονείς, μας έκανε
να νιώσουμε χαρά και περηφάνεια, γιατί οι απόγονοι
των συμπατριωτών μας προοδεύουν και διακρίνονται.
Τηρώντας το έθιμο κάθε χρόνο οι περήφανοι γονείς
ή, σπανίως, οι ίδιοι οι επιτυχόντες παραλαμβάνουν τα
δώρα που προσφέρει ο Σύλλογος και φέτος ήταν
Tablet, τιμητικό δίπλωμα και το βιβλίο του Συλλόγου
μας «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδούπολης και

Η κλασική φωτογραφία της «πίτας» μας με τους επίσημους προσκεκλημένους και το Δ.Σ.
Όρθιοι: Απόστολος Φουρνατζόπουλος, ο βουλευτής Αναστάσιος Δημοσχάκης, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας Πέπη
Πινάτζη-Αννίνου, ο νυν πρόεδρος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, τα μέλη του Δ.Σ. Κράτης Ποιμενίδης, Θεόδωρος Γιασεμάκης,
Γρηγόρης Γεωργίου, Απόστολος Κοντογιώργης και ο πρώην βουλευτής Μαρίνος Ουζουνίδης
Καθήμενοι: ο βουλευτής Δημήτριος Ρίζος, η εκπρόσωπος του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης Τζούλια Φανφάνη-Μαλακόζη
και τα μέλη του Δ.Σ. Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη, Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου, Αλεξάνδρα Μποτονάκη.
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Ο πρώην βουλευτής Μάριος Ουζουνίδης, επιδίδει τον έπαινο
και το αναμνηστικό δώρο στην Χριστίνα Γκαρδιακού, μητέρα
του Θανάση Θ. Γκαρδιακού.

της γύρω περιοχής».
Φέτος είχαμε την τιμή να βραβεύσουμε τους:
1. Θανάση Γκαρδιακό του Θεοδώρου, εγγονό του
μέλους μας κ. Αναστασίας Γκαρδιακού, για την είσοδό
του στη Νομική Σχοχή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας.
2. Στέφανο Παμπορίδη του Ιουστινιανού, εγγονό
του μέλους μας κ. Στέφανου Παμπορίδη, για την είσοδό
του στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας.
3. Σοφία Σκούμπα του Ευαγγέλου, εγγονή του μέλους
μας κ. Μάρως Ανδριώτη-Βενιτσανοπούλου που εισήχθη
στο Χημικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Το γούρι της χρονιάς ανέσυρε από την κληρωτίδα η
Κατερίνα Εμμανουηλίδου, εγγονή του μέλους μας Δημητρίου Δελχανίδη και οι τυχερές της βραδιάς ήταν οι
κυρίες Γωγώ Ορδουμποζάνη-Κανακίδου και η Αικατερίνη
Χριστοδούλου, εγγονή του μέλους μας Νικολάου Σταυρακούδη.
Τη βραδιά λάμπρυναν με την παρουσία τους και
πολλοί συμπατριώτες μας, που διακρίνονται στον επι-

Η Κατερίνα Εμμανουηλίδου, εγγονή του μέλους μας Δημητρίου
Δελχανίδη, ανασύρει τον τυχερό λαχνό.
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Ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Κων/νος Μπομποτάς
επιδίδει τον έπαινο και το αναμνηστικό δώρο στον Στέφανο
Παμπορίδη, παππού του Στέφανου Παμπορίδη.

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου μας Πέπη Πινάτζη-Αννίνου
επιδίδει τον έπαινο και το αναμνηστικό δώρο
στη Μάρω Ανδριώτη Βενιτσανοπούλου,
γιαγιά της Σοφίας Σκούμπα

στημονικό χώρο, των οποίων τα ονόματα δεν χρειάζεται
να αναφερθούν, για ευνόητους λόγους, γιατί μπορεί να
ξεχάσουμε κάποιον και να παρεξηγηθούμε. Εξ άλλου
όλοι έχουν την αξία τους.
Για να διανθίσω τα ανωτέρω και μη ξεχνώντας και
την άλλη μου θέση ως επιτρόπου ναού, θα ήθελα να
σημειώσω τη θρησκευτική ρίζα του εθίμου της βασιλόπιτας: Την εποχή που ο Μ. Βασίλειος ήταν επίσκοπος
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, ήλθε να την καταλάβει
ο Έπαρχος της Καππαδοκίας με πρόθεση να τη λεηλατήσει. Τότε ο Μ. Βασίλειος ζήτησε από τους πλούσιους
της πόλης του να μαζέψουν όσα χρυσαφικά μπορούσαν,
προκειμένου να τα παραδώσει στον επερχόμενο κατακτητή. Πράγματι συγκεντρώθηκαν πολλά τιμαλφή,
πλην όμως εκ θαύματος απαλλάχθηκε η πόλη από την
επικείμενη καταστροφή και έπρεπε ο Μ. Βασίλειος να
επιστρέψει τα χρυσαφικά για τα οποία δεν ήξερε ποιο
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ο αγαπητός σε όλους μας κ. Τόλης Σιάτρας, ο οποίος
ταξίδεψε ειδικά για τον σκοπό αυτό από την Αλεξανδρούπολη.
Τελειώνοντας εύχομαι στον καθένα αναγνώστη προσωπικά καλή χρονιά σε σας και σε όλη την οικογένειά
σας και εύχομαι του χρόνου να σας τα πω από κοντά
στην επομένη κοπή πίτας. Επίσης εύχομαι καθολική
συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
τη φετινή χρονιά.

Οι τυχερές της βραδιάς κ.κ. Γωγώ Ορδουμποζάνη-Κανακίδου
και Αικατερίνη Χριστοδούλου ανάμεσα σε μέλη του Δ.Σ.

ανήκει στον καθένα. Βρήκε λοιπόν ως λύση να ζυμωθούν
άρτοι εντός των οποίων τοποθέτησε ανά ένα τα
τιμαλφή και τα διένειμε στους κατοίκους την επομένη
του εκκλησιασμού. Συνεχίστηκε έτσι η παράδοση αυτή
κατά τη μνήμη της ημέρας της γιορτής του Αγίου και
Μεγάλου Βασιλείου.
Επίσης θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφέρουμε
ότι και φέτος την όλη εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά

Παλιοί φίλοι σμίγουν και φωτογραφίζονται χαμογελαστοί.

VOLLEY LEAGUE CUP FINAL-4
Σας γνωρίζουμε ότι στις 30 και 31 Ιανουαρίου
2015 διεξήχθησαν στο κλειστό Γυμναστήριο της
Γλυφάδας “ΜΑΚΗΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ” οι ημιτελικοί και
ο τελικός αγώνας ανδρών Βόλεϊ League Cup,
στον οποίο έλαβε μέρος η αγαπημένη σε όλους
μας θρυλική ομάδα του «Εθνικού» Αλεξανδρούπολης.
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου διεξήχθησαν
οι ημιτελικοί, κατά τους οποίους ο «Εθνικός» επικράτησε του «Πανβοχαϊκού» με 3-1 σετ.

H oμάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ όπως παρατάχθηκε στο FINAL-4
του League Cup

Aπό τη συνέντευξη πριν την έναρξη του League Cup
Ο προπονητής του ΕΘΝΙΚΟΥ Σάκης Μουστακίδης και
ο αρχηγός της ομάδας Αν. Δαλακούρας

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στον μεγάλο τελικό ο «Ολυμπιακός» επιβλήθηκε του «Εθνικού» με 3-1 σετ, οπότε ο «Ολυμπιακός» κατέκτησε το κύπελλο και ο «Εθνικός» Αλεξανδρούπολης την περίοπτη δεύτερη θέση.
Ο Σύλλογός μας εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στα “παιδιά” μας, στον προπονητή και στους παράγοντες του Συλλόγου
για τη μεγάλη τους επιτυχία και ευχόμαστε και σε ανώτερα.
Τους αγώνες παρακολούθησαν και αρκετά μέλη του Συλλόγου μας.
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Μουσική αναδρομή
Γράφει ο Βαγγέλης Γ. Ντομπρούδης

Η

Αλήθεια, ποιος από τους παλιούς Αλεξανδρουπολίτες
δεν θυμάται τις περίφημες “Γυμναστικές Επιδείξεις”
του 3ου Δημοτικού Σχολείου, στον μεταξύ του σχολείου
και του Παραρτήματος χώρο, όπου ένας εκπληκτικός
Θεόδωρος Χαραλαμπίδης με το μαντολίνο του συγκέντρωνε τους γονείς των μαθητών του και την ελίτ της
τότε μικρής πόλης;
Ποιος, ακόμη, δεν θυμάται τον μπάρμπα Γιάννη τον
Ασπρομάλλη με το ακορντεόν του και τις πανέμορφες
κόρες του με τα βιολιά τους στον προ του κινηματογράφου “ΤΙΤΑΝΙΑ” χώρο ή τη Νίτσα Δελημιχάλη με το
γλυκύτατο πιάνο της στα “ΗΛΥΣΙΑ”;
O “Φλοίσβος” με τον Δραμινό Γιαννίκο και την κιθάρα
του, η “Φλόριντα” (οικόπεδο Γιολάντας ΠαπουτσάκηΚολλάρου, νυν Τράπεζα της Ελλάδος) με τον Κομοτηναίο
Καρκατσούλη και το βιολί του, ο “Βόσπορος”, τα “Αστέρια” του Στράτου(;) Κουτσουμπίδη, το “Φάληρο” του
Δημήτρη Αυτοσμίδη, ο “Ντελής” του Γιώργου Ξενουδάκη
και το Green Park του Μήτσου Βελέντζα, απέναντι από
το ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ, έκαναν τα καλοκαίρια έναν απέραντο χώρο μουσικής πανδαισίας.
Εδώ τραγούδησαν οι εξαιρετικά καλλίφωνοι αδελφοί
Χρήστος και Κώστας Καραϊσκάκης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Θέμης Καρπούζας, ο Στράτος Μαυρίδης, ο
Ζήσης Ζησίδης, ο Γιώργος Λάιος, ο Γιάννης Αρβανιτίδης
και τόσοι άλλοι.
Ακόμη, ο βιρτουόζος της χαβάγιας Γιώργος Χόπτηρης
μαζί με τον Κώστα Τεκτονίδη και τον Μίμη Χαραλαμπίδη
έδιναν μουσική ζωή στο ραφείο του, στην αρχή της
οδού Μαζαράκη.
Ο Γιώργος Χόπτηρης (του Σωτηρίου), εξαιρετικός κιθαρίστας,
ήταν μέλος του κιθαριστικού συγκροτήματος «Τρίο Μουτσάτσος»
μαζί με τον Φώτη Πολυμέρη, Χαράλαμπο Πολυμέρη και Γιώργο
Μαλλίδη και πλαισίωναν κιθαριστικά τον γλυκύτατο ερμηνευτή
στα αξέχαστα αριστουργήματα
του σπουδαίου συνθέτη.
H σπουδαία σολίστ της κλασικής κιθάρας Ελευθερία Κοτζιά έχει
Αλεξανδρουπολίτικες ρίζες, αφού
είναι κόρη της Ευαγγελίας Παλαιού.
Σήμερα τη σκυτάλη έχουν πάρει
ο Θανάσης Τρικούπης, ο Γιάννης
Γιαγουρτάς, η Μερόπη Κολλάρου
και αρκετοί ακόμη φερέλπιδες μουOρχήστρα μαθητών Γυμνασίου, Αλεξανδρούπολη
σικοί.

Αλεξανδρούπολη, από την ενσωμάτησή της στον
Ελληνικό κορμό το 1920, είχε μία ξεχωριστή μουσική
κουλτούρα. Μεγάλα μουσικά ταλέντα σημάδεψαν την
πορεία της και δημιούργησαν “σχολές” ποιοτικής μουσικής. Σ’ αυτό βοήθησε και η εξαιρετική “ποιότητα”
των νεότερων κατοίκων της, ειδικά αυτών που προήρχοντο από την Αδριανούπολη και τα περίχωρά της
(Κάραγατς κ.λπ.) και γενικότερα από την Ανατολική
Θράκη. Ήταν μουσικά καταρτισμένοι, οικονομικά αυτάρκεις και δημιούργησαν έναν υπέροχο μουσικό χώρο,
γεμάτο μουσική ποιότητας και υψηλό πολιτιστικό περιβάλλον.
Από τη μικρή, τότε, Αλεξανδρούπολη, των 200 όμως
πιάνων, πέρασαν εξαιρετικά σημαντικές μουσικές προσωπικότητες όπως ο Αρμένιος Μπερτς, ο οποίος έκανε
εξαιρετική μουσική πορεία στο Παρίσι, ο δημιουργός
της Χορωδίας και Μαντολινάτας του Μ.Γ.Σ. «ΕΘΝΙΚΟΣ»
(1927) αλλά και της Φιλαρμονικής μας Σταύρος Μπαχράμης (κατ’ άλλους Βαχράμης), ο “τεράστιος” Χριστόφορος Παπαδόπουλος, ο πολύτιμος συνεργάτης
του Θεόδωρος Χαραλαμπίδης, οι Σουφλιώτες Γιώργος
Τσιτσιπάπας, Κωνσταντίνος Βογιατζής και Δημήτρης
Πατρώνας και πολλοί άλλοι αξιόλογοι μουσικοί.
Ειδικά για τον Χριστόφορο Παπαδόπουλο ένα μόνο
έχω να πω: 60 χρόνια αφιλοκερδής προσφορά στην
πόλη που λάτρεψε, την Αλεξανδρούπολη, που για χάρη
της συνέθεσε τον περίφημο “Ύμνο” της. Δημιούργημά
του ακόμη και το αρμονικό σύνολο “ΑΣΠΡΑ ΠΟΥΛΙΑ”, τη
δεκαετία του 1930.

(Aρχείο Μίκας Σταματοπούλου)
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ΦΙΛΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ

και μετά μετείχε ο πολύ καλός κιθαρίστας και φίλος
Παντελής Παπαμουρούδης. Στην 4η μετείχε και ο
Γιώργος Μοναστήρογλου με το υπέροχο ακορντεόν
του, καθώς και η σύζυγός του Ευρυδίκη Μοναστήρογλου
στο τραγούδι. Ερμηνεύτηκαν περίου 200 παλιά, κυρίως,
ελληνικά τραγούδια και μελωδίες και έτσι μας δόθηκε η
ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε στους φιλόμουσους της
Θράκης μας κυρίως αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας,
όπου μεταδίδονται τα προγράμματα της ΔΕΛΤΑ T.V. με
πολύ καλή ακροαματικότητα και πολύ κολακευτικές
κριτικές. Και το κυριότερο· ερμηνεύτηκαν τραγούδια,

Εμείς, λοιπόν, οι νεότεροι μεγαλώσαμε με αυτά τα
μουσικά ακούσματα, όταν κυριαρχούσαν οι εκπληκτικές
μελωδίες του Χατζηαποστόλου, του Σακελλαρίδη, του
Σουγιούλ, του Χαιρόπουλου, του Γιαννίδη που τις έντυναν οι στίχοι του Σακελλάριου, του Αιμίλιου Σαββίδη,
του Κώστα Πρετεντέρη, του Κώστα Μάνεση και άλλων
ταλαντούχων και ευαίσθητων στιχουργών.
Μείναμε αμετανόητοι εραστές των μελωδιών των
δεκαετιών 1930, 1940, 1950 έως και 1960, αφού μόνον
αυτές ικανοποιούσαν τις υποκειμενικές, άλλωστε, μουσικές μας επιλογές. Στις τακτικές μουσικές
μας (κιθαριστικές) συναντήσεις θυμόμασταν
και ξαναθυμόμασταν τις μελωδίες που μας
μεγάλωσαν και τραγουδήσαμε στις καντάδες
μας τα καλοκαιρινά βράδια στη μικρή τότε
πόλη μας.
Κάποτε, το 1996, αποφασίσαμε το εξής:
αφού παίξαμε για να ευχαριστηθούμε και
να θυμηθούμε, έπρεπε απαραιτήτως να
παίξουμε αυθεντικά τις μελωδίες που επιλέξαμε. Στην πρώτη μας προσπάθεια μετείχαν οι: Παναγιώτης (Τάκης) Μακρής,
Αναστασία (Τασούλα) Μακρή, Στράτος
Μακρής (αείμνηστος πια), Μαρίκα Μακρή,
Κώστας Δημητρόπουλος, Μπάμπης Νικολάου, Βαγγέλης Ντομπρούδης.
Οι πρώτες δοκιμαστικές εγγραφές σε κασέτες υπήρξαν
εξαιρετικά ελπιδοφόρες. Άρεσαν στους πρώτους μας
ακροατές που τις άκουσαν. Τότε, ο μεγάλος μουσικός
συλλέκτης της πόλης μας Κυριάκος Δεμετσιώτης, με
την ευαισθησία που τον διακρίνει, ανέλαβε να σκηνοθετήσει την πρώτη μας εκπομπή, η οποία μεταδόθηκε
την 1 Ιανουαρίου 1997 το μεσημέρι. Σκηνοθέτησε ακόμη
τη 2η και την 3η εκπομπή μας. Η επιτυχία υπήρξε σημαντική, αφού ακούστηκαν μελωδίες και τραγούδια αυθεντικά ερμηνευμένα, τα οποία κινδύνευαν να ξεχαστούν,
αφού είχαν πια περιθωριοποιηθεί από τους νεαρούς
κυρίως, οι οποίοι και χειρίζονται τα Μ.Μ.Ε.
Στη 2η εκπομπή μας, που δε μετείχαν ο Στράτος και
η Μαρίκα Μακρή, ερμηνεύτηκαν 21 ακόμη παλιά ελληνικά
τραγούδια που επίσης άρεσαν. Στην 3η εκπομπή μας
δε μετείχε ο Κώστας Δημητρόπουλος, ενώ από την 4η

τα οποία δεν υπάρχουν στην ελληνική δισκογραφία,
όπως: Πληγωμένο χελιδόνι, Μην ξαναρθείς, του Αλεξανδρουπολίτη συνθέτη Καλογερόπουλου, Έτσι είν’ η
ζωή, του Κώστα Γιαννίδη, Όμορφες βραδιές, άγνωστου
συνθέτη, Σι-σι-σι, Νο-Νο-Νο, άγνωστου νοτιοαμερικανού
συνθέτη.
Ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση οφείλεται στη “ΔΕΛΤΑ”
τηλεόραση της πόλης για την υπέροχη τεχνική της στήριξη και την προβολή της προσπάθειάς μας αλλά και
στον Κυριάκο Δεμετσιώτη, ο οποίος φορτωμένος με
έρωτα για το παλιό ελληνικό τραγούδι και τις απέραντες
γνώσεις του σχετικά με τις λεπτομέρειες γύρω από τη
δημιουργία των μελωδιών αλλά και τη ζωή των δημιουργών τους, υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών μας.
Την 19/6/2002 στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα
στον Β’ διαγωνισμό ραδιοτηλεοπτικών βραβείων η
Φιλική Κομπανία απέσπασε το Χρυσό Κηρύκειο (1ο
Βραβείο) ως η καλύτερη Μουσική Εκπομπή όλων των
ραδιοτηλεοπτικών μέσων στη Βόρεια Ελλάδα. Μια διάκριση και αναγνώριση ταυτόχρονα, η οποία τιμά τη
ΔΕΛΤΑ T.V. και τη Φιλική μας Κομπανία.
Επί 12 χρόνια, από το 1996 έως και το 2008, μεταδόθηκαν πάρα πολλές εκπομπές μας και συμβάλαμε, κι
εμείς, στη συνέχιση της μουσικής παράδοσης της πόλης
μας, με κύριους ερμηνευτές τους συμπολίτες μας Τάκη
και Τασούλα Μακρή.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Βραβείa αφηγήματος - φωτογραφίας
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Αποτελέσματα διαγωνισμού για τα 50 τεύχη του περιοδικού μας:
Α. Ο κήπος με τα τριαντάφυλλα (αφήγημα με “φόντο”
την παλιά Αλεξανδρούπολη και τα τριαντάφυλλά της).
Στη συνεδρίαση της 4/3/2015, το Δ.Σ. του Π.Ψ.Σ.Α.Α.
αρ. πρ. 25 όρισε τα εξής μέλη του Συλλόγου ως επιτροπή
για την απονομή του βραβείου:
α. Ελευθερία Δαουλτζή-Μανή, φιλόλογος, πρώην διευθύντρια Λυκείου
β. Γεωργία Χαριτίδου, φιλόλογος, πρώην διευθύντρια
Λυκείου, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Φιλολόγων
γ. Μαρία Γκούτη, φιλόλογος, υποψήφια διδάκτωρ.
Τα αφηγήματα που υποβλήθηκαν ήταν τα εξής:
1. Ζαφείρης Αλεξιάδης, Ο κήπος με τα τριαντάφυλλα
2. Μαρία Βερβέρη-Κράουζε, Οι κήποι με τριαντάφυλλα. Αλεξανδρουπολίτικες Ηλιοαχτιδοαναμνήσεις
3.Άγγελος Αγγελίδης, Κήποι και τριανταφυλλιές,
Η επιτροπή ανέδειξε ως πρώτο το αφήγημα του Ζαφείρη
Αλεξιάδη, το οποίο δημοσιεύεται και στο τεύχος αυτό.
Ως δεύτερο επελέγη το αφήγημα της Μαρίας ΒερβέρηΚράουζε και τρίτο το αφήγημα του Άγγελου Αγγελίδη.

B. Διαγωνισμός φωτογραφίας με κεντρικό θέμα τον
Φάρο της Αλεξανδρούπολης.
Στη συνεδρίαση της 4/3/2015, το Δ.Σ. του Π.Ψ.Σ.Α.Α.
όρισε τα εξής μέλη του ως επιτροπή για την απονομή
του βραβείου καλύτερης φωτογραφίας:
α. Γρηγόρης Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, σκιτσογράφος
β. Χρήστος Τσιακίρης, σκιτσογράφος
γ. Μαρία Γιασεμάκη, αρχιτέκτων, φωτογράφος.
Οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν ήταν οι εξής:
1. Νίκος Σταυρίδης, Ηλιοβασίλεμα
2. Άγγελος Καρδαμήλας (7 φωτογραφίες)
3. Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Ο Φάρος
Η επιτροπή, από το σύνολο των εννέα φωτογραφιών
επέλεξε δύο από τις φωτογραφίες του Άγγελου Καρδαμήλα, οι οποίες και θα χρησιμοποιηθούν για την καλλιτεχνική σύνθεση του εξωφύλλου του 53ου τεύχους του
περιοδικού μας. Ευχαριστεί τους καλλιτέχνες φωτογράφους και θεωρεί ότι όλα τα έργα ήταν αξιόλογα.

Ο κήπος με τα τριαντάφυλλα
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Τ

ο σπίτι της ήταν στο επάνω μέρος της 14ης Μαΐου,
πέρα από τις σιδηροδρομικές γραμμές του επιβατικού σταθμού των Σ.Ε.Κ. Ήταν ένα όμορφο σπίτι που
με το υπερυψωμένο υπόγειο έμοιαζε σχεδόν διώροφο.
Καλοφτιαγμένο, με προσεγμένη πρόσοψη, με ψευδοκίονες στις γωνίες του, με πλαίσια στα παράθυρα,
που κατέληγαν επάνω σε καμπύλη, με έναν ανάγλυφο
ρόδακα στο επιστέγασμά τους και ψηλά, κάτω από
τον γείσο της σκεπής, μία δαντελωτή μετόπη το έζωνε
ολόγυρα.
Η είσοδος στον όροφο, σε εσοχή, στο στεγασμένο
πλατύσκαλο. Μια γυριστή σκάλα με δέκα πέτρινα λαξευτά σκαλοπάτια οδηγούσε σ’ αυτό.
Τα πορτοπαράθυρα ξύλινα, γαλλικού τύπου, με
γρίλιες, που άφηναν το φως να μπαίνει λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με τις εποχές.
Μπροστά του ο ανθόκηπος το κρατούσε σε απόσταση
από τον δρόμο και ένας πετρόχτιστος τοίχος με σφυρήλατα κάγκελα το χώριζε από αυτόν.
Όλα τα σπίτια στη 14η Μαΐου, από τις γραμμές και

πάνω, καλοφτιαγμένα στο σύνολό τους, είχαν τον κήπο
τους και όταν ερχόταν το καλοκαίρι οι ανθισμένες τριανταφυλλιές το καλωσόριζαν και τον Οκτώβρη από τους
ίδιους κήπους τα χρυσάνθεμα, λευκές τούφες ομορφιάς,
το ξεπροβόδιζαν.
Της άρεσαν τα χρυσάνθεμα, αλλά η αδυναμία της
ήταν οι τριανταφυλλιές. Αν το μπορούσε, θα έσπρωχνε
τους μήνες να περάσουν, να φύγουν, να έρθει ο Μάης
για να τις δει να ανθίζουν. Και τότε ο κήπος της ήταν
στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του.
Πλήθος τριαντάφυλλα, σε ένα πλούσιο χρωματικό
δειγματολόγιο και με πόσες αποχρώσεις του κόκκινου,
με το διακριτικό άρωμά τους πλημμύριζαν τον κήπο
της. Άλλες χαμηλές, με το κάθε ανθισμένο κλωνί τους
μια ανθοδέσμη και άλλες ψηλές αναρριχώμενες, ακουμπισμένες στον τοίχο, ύψωναν το ευωδιαστό μπουκέτο
τους ίσαμε το παράθυρό της, να την καλημερίσουν,
όταν τα πρωινά άνοιγε τα παραθυρόφυλλα.
Πιο πίσω κι άλλες τριανταφυλλιές με μεγάλα
άνθη –εκατόφυλλες τις έλεγαν– με δυνατό άρωμα, που
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η πολυκατοικία. Πήρε ένα διαμέρισμα ο γιος και ένα
μάζευε τα ροδοπέταλά τους και έκαμνε με αυτά γλυκό
άλλο η κόρη. Για την ίδια κράτησαν μια μικρή γκαρσονιέρα,
τριαντάφυλλο και πόσο την ευχαριστούσε όταν το κερστο πίσω μέρος της οικοδομής.
νούσε στις φίλες της στα πολύχρωμα γυάλινα πιατάκια
Όταν την έφεραν, για να την εντυπωσιάσουν, της
με τα ασημένια κουταλάκια, που με την ψυχή στο
έδειξαν το γκαζόν.
στόμα τα έφεραν τότε με την προσφυγιά από την
– Τριανταφυλλιές δεν έχει, ακούστηκε αδύναμη η
Αδριανούπολη και είχαν στη λαβή τους αραβικά σημάδια
φωνή της, σχεδόν σαν σε λυγμό.
και σύμβολα.
Ο γιος της είπε και φύτεψαν μερικές και όταν άνθισαν
Και στον πατέρα της άρεσαν οι τριανταφυλλιές.
κατέβηκε να τις δει. Τι απογοήτευση! Δεν ευωδίαζαν
Αυτός τις διάλεξε μία-μία, τις έφερε και τις φύτεψε
σαν τις δικές της, δεν είχαν άρωμα, ήταν βουβές.
στον κήπο τους και, μαζί με τα άλλα του, της κληρονόμησε
Μύριζαν σαν τα πλαστικά τριαντάφυλλα, που είχαν
και την αγάπη του γι’ αυτές. Και όταν ήρθε η ώρα η
στους τάφους του νέου νεκροταφείου.
καλή, της έδωσε και το σπίτι προίκα, όπου έστησε την
οικογένειά της και ανάστησε τα δυο παιδιά
της.
Τα πρωινά τις Κυριακές, που πήγαινε
να εκκλησιαστεί στον Αη-Νικόλα, έριχνε
κρυφές ματιές στις αυλές των άλλων σπιτιών, να δει τις τριανταφυλλιές τους.
Μάης μήνας και όλη η πόλη ευωδίαζε
από τους ροδώνες στις αυλές των σπιτιών
της.
Πρώτα κοίταζε τα γειτονικά τους σπίτια, του Σκάβδη του γιατρού, του Καρυωτάκη του δικηγόρου, του Διαμαντόπουλου του έμπορου, του Γιαννούτσου
με τις αντιπροσωπείες των σιγαρέττων,
του Λαλέτα του εκτελωνιστή. Και παραδίπλα, πίσω από τον σταθμό, το σπίτι
του καθηγητή των γαλλικών, του κυρίου
Ιατρόπουλου.
Τον έβλεπε με τα γυαλιά με τον χοντρό
Φωτογραφία από τον κήπο της κ. Μαριάνθης Αφθονίδου-Μπουλμπουτζή,
σκελετό και πίστευε ότι ήταν συγγενής
Αδριανουπόλεως 104 - Αλεξανδρούπολη
με κείνον τον Αλεξανδρινό ποιητή, τον
Κλείστηκε στο δωμάτιό της. Η ματιά της φυλακισμένη
Καβάφη και κατά έναν παράξενο τρόπο τής ήταν συμπλανιόταν στους ακάλυπτους των άλλων πολυκατοικιών.
παθείς και οι δύο· και ο καθηγητής και ο ποιητής.
Μια χρωματική ειρωνεία οι απλώστρες των ρούχων
Πιο εκεί, όσο να φτάσει στην εκκλησία, κι άλλες
στα μπαλκόνια.
αυλές κι άλλες τριανταφυλλιές.
Όταν την κούραζε αυτό και όταν δεν το μπορούσε
– Όχι, δεν είναι σαν τις δικές μου, μονολογούσε φιλάπια, άνοιγε την ποιητική ανθολογία και διάβαζε και ξαρεσκα.
ναδιάβαζε το ίδιο ποίημα, τα «ΤΕΙΧΗ» του Καβάφη.
Πέρασαν έτσι πολλοί Μάηδες, γεμάτοι με ευωδιές
Στιγμές-στιγμές πίστευε ότι γράφτηκε για κείνην.
και χρώματα και σε κείνην, χωρίς να το καταλάβει,
Όμως, μέρες τώρα, μια φύτρα που ξεπετάχτηκε
ήρθε σιγά-σιγά το άσπρο στα μαλλιά της.
στην άκρη του γκαζόν, εκεί στον τοίχο, τραβούσε την
Τα παιδιά της, ο γιος της και η κόρη της, μεγάλα πια.
προσοχή της.
Δεν πήραν από τη μάννα τους. Δεν έδιναν και πολλή
Την αναγνώρισε! Ήταν από την τριανταφυλλιά που
σημασία στις τριανταφυλλιές της.
ήταν εκεί. Πώς γλίτωσε από τη μπουλντόζα!
Κάποτε της είπαν και το άλλο το παράδοξο. Δεν
Το μάτι της όλη μέρα εκεί, καρφωμένο επάνω της. Κι
τους άρεσε το σπίτι τους.
εκείνη
όλο μεγάλωνε, ώσπου ήρθε ο Μάης και άνθισε
Εδώ και καιρό της κηδεμόνευαν ήδη τη ζωή και μια
και της χάρισε ένα μεγάλο κατακόκκινο τριαντάφυλλο
μέρα την πήραν και την πήγαν να μείνει στο σπίτι της
με βελούδινα ροδοπέταλα.
εξαδέλφης της. Το σπίτι της το έδωσαν αντιπαροχή.
– Άνθισε η τριανταφυλλιά μου, ψιθύρισε. Άνθισε η
Ένα πρωινό ήρθε η μπουλντόζα και με τα γρυλίσμα
τριανταφυλλιά μου! και στο γηρασμένο της πρόσωπο
τά της ξεσήκωσε τη γειτονιά. Βύθισε άσπλαχνα το σιήρθε και άνθισε ένα χαμόγελο ευτυχίας.
δερένιο μπράτσο της στο χώμα και σπίτι και τριανταΕίχε επιτέλους πάλι τον κήπο της με την τριανταφυλλιά
φυλλιές τα έκανε ένα σωρό.
της.
Ύστερα από καιρό στη θέση του σπιτιού της υψώθηκε
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Eγκαίνια Ιστορικού Μουσείου
σείου, Νίκου Πινάτζη, ο οποίος αναφέρθηκε
στον ρόλο και τη δραστηριότητα των μουσείων
στη σημερινή εποχή και ειδικότερα στον πολυδιάστατο ρόλο (κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό) του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. Στην αρχή της ομιλίας
του ανέφερε: «Μια προσπάθεια δέκα περίπου
χρόνων με δυσκολίες και προβλήματα στη συλλογή και τεκμηρίωση αρχείων και κειμηλίων,
στην οργάνωση ομάδων εργασίας, στον μουσειακό σχεδιασμό, στην αντιμετώπιση διοικητικών και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και
κυρίως στην εξεύρεση πόρων, μια τέτοια προ-

Τ

ο Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του ολοκληρωμένου και αναβαθμισμένου
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης. Ένα κορυφαίο
πολιτιστικό γεγονός της πόλης μας που προσέλκυσε πλήθος
κόσμου. Ανάμεσά τους παρευρέθηκαν οι αρχές του τόπου
και εκπρόσωποι πολλών συλλόγων και φορέων. Συγκεκριμένα μας τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής
Έβρου Δημ. Ρίζος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γεωρ.
Παυλίδης, ο Δήμαρχος
Αλεξανδρούπολης Ευαγγ.
Λαμπάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημ.
Πέτροβιτς, ως επίσης και
η πρώην Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Νικολάου
και φυσικά το Δ.Σ.
Μετά τον αγιασμό ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου του Ιστορικού Μου-

σπάθεια έφτασε με επιτυχία
στο τέλος της. Σύμμαχός μας
η επιμονή, η αγάπη για τον
τόπο και η πίστη σε μια πρώτη
και κυρίαρχη ιδέα να μεταμορφωθεί μια κτιριακή υποδομή και να μετεξελιχθεί σε
ζωντανό μουσείο πόλης, το
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης. Ένα όραμα που μεταγγίσαμε σε μία ομάδα άξιων
ανθρώπων, ερεθίζοντας το
ευαίσθητο πεδίο της ανατροφοδοτούμενης σχέσης τους με
την πόλη και τον τόπο τους, και που με συστηματική και
συνεχή ενασχόληση το κάναμε πραγματικότητα σήμερα.»
Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των αρχών
που συνεχάρησαν τους εκπροσώπους του μουσείου για το
εξαιρετικό αποτέλεσμα των πολυετών προσπαθειών τους
και ακολούθησε ξενάγηση σε όλους τους χώρους του μουσείου και στη νέα μόνιμη έκθεση με τη συλλογή της λαογράφου Ελένης Φιλιππίδη, που περιλαμβάνει μοναδικά
εκθέματα από την ενδυμασία και τη ζωή των Σαρακατσάνων
της Θράκης.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Δώσε αίμα! Κάντο για σένα!
EΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
«Οι Ευεργετημένοι σας Ευγνωμονούν»
Στις 15 Μαρτίου 2015, 11 π.μ., στο ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ της πόλης μας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
που περιγράφεται στο πληροφοριακό υλικό, το οποίο ευγενικά μας έστειλαν οι οργανωτές: Αναστάσιος
Κοντακίδης, Πρ. ΣΕΑ Αλεξανδρούπολης, Δημήτριος Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Έβρου Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Γεώργιος Μαρτίνης, Αιματολόγος, Διευθυντής Κέντρου Αίματος Π.Γ.Ν.Ε. Αλεξανδρούπολης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προσκαλεί το κοινό της Αλεξανδρούπολης σε εκδήλωση βράβευσης
εθελοντών αιμοδοτών με θέμα «Οι Ευεργετημένοι σας Ευγνωμονούν», την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, στο
ξενοδοχείο «Εγνατία» στις 11 π.μ.
Η τιμητική αυτή εκδήλωση συνδιοργανώνεται με το Κέντρο Αίματος του Π.Γ.Ν.Ε. Αλεξανδρούπολης
και την Στήριξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., τιμώντας μέλη μας για την αξιόλογη, ανεκτίμητη Εθελοντική
προσφορά αίματος και αιμοπεταλίων, «από 25 μονάδες και άνω», ως τακτικούς Εθελοντές Αιμοδότες
προς όφελος της κοινωνίας.
«Αξίζει τιμή και αναγνώριση σε κάθε Τακτικό Εθελοντή Αιμοδότη που προσφέρει
ανιδιοτελώς αίμα και παράγωγα, ώστε να υπάρχει στη χώρα μας αυτάρκεια
για κάθε πάσχοντα που το έχει ανάγκη.»
Ο μπουφές είναι προσφορά από την ομάδα Κυριών Εθελοντικού έργου
«Η Αγία Ολυμπιάδα» της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης.
Θα γίνει παρουσίαση έργου του Συλλόγου, από το 1988.
Ακολούθως θα μιλήσουν:
• Βραχιώλας Στράτος, ψυχολόγος ΚΠ Έβρου, με
θέμα: «Δεσμοί Αίματος, το παράδειγμα της μάνας
και της προσφοράς»
• Μίνα Καψίδου-Τερζίδου, κοινωνική λειτουργός,
με θέμα: «Στοιχεία έρευνας που αφορούν τον εθελοντισμό»
Θα ακολουθήσει μουσική παρουσίαση από το
ωδείο Φαέθων με τραγούδι και κιθάρα.
Στη συνέχεια θα βραβευθούν γυναίκες-μέλη με εθελοντική προσφορά 25 μονάδες αίματος και άνω.
Μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου θα απαγγείλουν ποιήματα αιμοδοσίας.
Η εκδήλωση θα κλείσει με το 2ο μέρος μουσικής παρουσίασης και
ελεύθερη συζήτηση.
Tο Δ.Σ. του Συλλόγου μας περιμένουμε από τους αναγνώστες μας
τυχόν προτάσεις στη σοβαρή κοινωνική προσφορά, που έμμεσα
προτείνεται από την πληροφόρηση της εκδήλωσης αυτής.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Διήμερη εκδρομή στην Πελοπόννησο
Βυτίνα - Λαγκάδια - Δημητσάνα - Σπήλαιo Κάψιας
28-29 Μαρτίου 2015

O

ι εντυπώσεις από το ταξίδι του Συλλόγου μας στα
Ιωάννινα ήταν ακόμη νωπές, όταν κάποιοι πρότειναν την πραγματοποίηση μιας ακόμη εκδρομής. Η
πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Προορισμός η Πελοπόννησος. Αφετηρία ο Πειραιάς. Εκεί συναντηθήκαμε
Σάββατο 28 του Μάρτη. Ο ήλιος είχε μόλις ανατείλει.
Το ταξίδι είχε κλέψει λίγο από τον ύπνο μας, είχε όμως
ταυτόχρονα χαρίσει προσδοκίες και χαμόγελα.
Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και αφήσαμε πίσω
την πολύβουη πόλη. Κατηφορίζοντας προς τον Ισθμό
της Κορίνθου ο καιρός έπαιζε μαζί μας. Άλλοτε έκλαιγε
και άλλοτε γελούσε. Σταματήσαμε για λίγο στο Αρτεμίσιο. Ξαποστάσαμε και ήπιαμε γλυκό καφέ ατενίζοντας
τα βουνά της Αρκαδίας.
Πρώτος μας σταθμός η Αρχαία Μαντίνεια. Επισκεφθήκαμε την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής και συνεχίσαμε προς το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου! Καθώς απομακρυνόμασταν από το κέντρο, το χιόνι
αργόσβηνε, δίνοντας την ευκαιρία στα έλατα να ξεπροβάλλουν κάτω από το λευκό πέπλο του χειμωνιάτικου
ύπνου τους.

Γράφει η Γεωργία Καραμανίδου-Mίχου

Γευματίσαμε στο φιλόξενο «Αρχοντικό της Αθηνάς»
στη Βυτίνα και συνεχίσαμε τη διαδρομή, μέχρι που φτάσαμε στα Λαγκάδια. Εκεί μας υποδέχτηκε το ξενοδοχείο
«Μανιάτης», μια όμορφη φωλιά μέσα στην αγκαλιά των
βουνών, με απεριότιστη θέα. Το δείπνο μας στη σάλα
του ξενοδοχείου συνόδεψε μελωδικά η κιθάρα του Ζαφείρη Αλεξιάδη και η φυσαρμόνικα του Τόνυ Γεωργιάδη,
μέχρι που, αποκαμωμένοι πια, πήγαμε για ύπνο...
Κυριακή πρωί κινήσαμε για τη Δημητσάνα. Αρχικά
επισκεφθήκαμε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Κοντοσταθήκαμε για λίγο μπροστά στο θαύμα του νερού,
που κυλάει αλλιώς μες στη σιωπή και σε γεμίζει με μια
ευχαρίστηση αλλιώτικη από εκείνη που χαρίζει η θάλασσα... Το Μουσείο ανήκει στο δίκτυο Θεματικών Τεχνολογικών Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και είναι εγκατεστημένο σε έκταση ενός
στρέμματος, μέσα σε πυκνή βλάστηση και άφθονο τρεχούμενο νερό. Το πρώτο κτήριο του Μουσείου στεγάζει
τη νεροτριβή και τον νερόμυλο. Εδώ ο επισκέπτης παρακολουθεί τη διαδρομή των σπόρων του καλαμποκιού
καθώς πέφτουν στη σκαφίδα, αλέθονται από τις μυλό-

Οι εκδρομείς ποζάρουν μπροστά στο Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας
Φωτο: Στρατούλα Κουκουρίκου-Ραχούλη
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πετρες και καταλήγουν στην αλευροδόχη. Ακολουθούν
τα βυρσοδεψεία όπου παρακολουθεί κανείς όλα τα
στάδια της επεξεργασίας των δερμάτων.
Προχωρώντας στο λιθόστρωτο φτάνουμε στους
μπαρουτόμυλους. Εδώ κατασκευαζόταν το πολεμικό
υλικό με το οποίο οι Δημητσανίτες τροφοδοτούσαν
τον αγώνα του 1821. «Μπαρούτι είχαμε, έκαμνε η Δημητσάνα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το γνήσιο τέκνο της Αρκαδίας και η επιβλητικότερη μορφή της Επανάστασης.
Από το Μουσείο ξεκινά μονοπάτι που μπορεί να
ακολουθήσει κανείς ως την Αρχαία Γόρτυνα, περνώντας από το Παλαιοχώρι, την παραδοσιακή γέφυρα
της Μονόπορης, τη Μονή Φιλοσόφου και τη Μονή
Προδρόμου. Το δικό μας, ωστόσο, ταξίδι συνεχίστηκε
προς το σπήλαιο Κάψια, ένα από τα δέκα αξιολογότερα σπήλαια της Ελλάδας. Το πρωτοαντίκρισε ο Γάλλος αρχαιολόγος Γουστάβος Φουζέρ, το 1887. Πέντε
χρόνια αργότερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη έρευνα
του σπηλαίου από Ελληνογαλλική αποστολή. Μέσα
στα σπλάχνα του βρίσκεται η αίθουσα των «Θαυμασίων». Εκεί, τα μάτια του έκθαμβου θεατή απολαμβάνουν ένα εκπληκτικό έργο φυσικής τέχνης, καθώς το
κατάλευκο των σταλακτιτών, το κόκκινο της φωτιάς,
το κίτρινο της ώχρας και το πρασινογάλαζο αναμιγνύονται και συνθέτουν τους σπανιότερους χρωματισμούς λιθωματικού υλικού στην Ελλάδα.
Αποχωρώντας από το σπήλαιο ήμασταν πλημμυρισμένοι από ευγνωμοσύνη για την ομορφιά, που
απλόχερα μας χάρισε. Θα είχαμε, άραγε, συγκινηθεί
τόσο από αυτή την ομορφιά, αν την είχαμε αντικρίσει
χρόνια πριν, τότε που παραζαλισμένοι από το κρασί
της νιότης τα θέλεμα όλα μονομιάς; Μάλλον όχι, σκέφτηκα, καθώς από το μυαλό μου περνούσαν τα λόγια
του πατέρα μου: «Πλούσιος είναι όποιος ευχαριστιέται
με τα λίγα και ζάπλουτος όποιος ευχαριστιέται με το
τίποτα». Αυτές οι σκέψεις με συνόδεψαν ως την ταβέρνα που γευματίσαμε και ξεκουραστήκαμε, πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Καθώς απομακρυνόμασταν από την Αρκαδία άφησα
το βλέμμα μου να διατρέξει άλλη μια φορά τις πλαγιές
και τις ραχούλες της. Θαύμασα τη δύναμη και τη γλυκύτητα του τόπου που γέννησε και έθρεψε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ένιωσα το σθένος του στρατηγού
που πρόσταξε: «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους». Ένιωσα τη δύναμη του ανθρώπου που συγχώρεσε εκείνους που τον πίκραναν, όταν η διχόνοια,
που σαν σαράκι τρώει τη φυλή μας, οδήγησε στη φυλάκισή του. Θαύμασα το όραμα του Έλληνα που, μετά
από τόσες ταλαιπωρίες, έγινε και πάλι μπροστάρης
του αγώνα και ευχήθηκα, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, να φανούμε στη δίνη της δύσκολης αυτής
συγκυρίας αντάξιοι του τόπου και της ιστορίας μας.
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Οι φωτογραφίες μιλούν μόνες τους. Μπριζολάκια, πατατούλες,
πίτες κ.λπ. Οι εκδρομείς τα απολαμβάνουν ευχαριστημένοι.
Φωτο: Στρατούλα Κουκουρίκου-Ραχούλη

O Zαφείρης Αλεξιάδης με την κιθάρα του και ο Τώνης Γεωργιάδης
με τη φυσαρμόνικά του διασκεδάζουν τους εκδρομείς στο
ρεστωράν του Ξενοδοχείου «ΜΑΝΙΑΤΗΣ».
Φωτο: Στρατούλα Κουκουρίκου-Ραχούλη
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στήλη βιβλ ίων
Η Ιστορία της Αλεξανδρούπολης
σε 4 εκδόσεις του Ιστορικού Μουσείου
της πόλης
Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμισης και ανάδειξης» του Ι.Μ.Α.,
που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2007-2013, εξέδωσε ένα συλλογικό ιστορικό τετράτομο έργο,
αφιερωμένο στην ιστορία της Αλεξανδρούπολης.
Το έργο αποτελείται από τέσσερες
τόμους, τρεις των 96 σελίδων και ένα
των 120.
Κεντρικός τίτλος των όλων βιβλίων
είναι: «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» και υπότιτλοι στο πρώτο «Πολιτική και Αυτοδιοικητική Ιστορία», στο δεύτερο
«Οικονομική Ζωή», στο τρίτο «Κοινωνική και Πνευματική Ζωή» και στο
τέταρτο «Η πόλη και τα κτίρια της».
Σε κάθε ένα από τα τέσσερα αυτοτελή τεύχη προλογίζει ο πρόεδρος του
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, Νικόλαος Α. Πινάτζης, κάνοντας
αναφορά και στο έργο του μουσείου
αλλά κυρίως στο περιεχόμενο της εκδοτικής προσπάθειας που παρουσιάζουμε.
«...Μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάμε με πάθος αυτήν την πόλη, αποφασίσαμε πριν από δέκα περίπου χρόνια να δημιουργήσουμε το “Ιστορικό

Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Επιμέλεια: Κράτης Ποιμενίδης
Μουσείο Αλεξανδρούπολης”. Έκτοτε, παρά τις μεγάλες
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα που διαθέταμε, χάρη στο πείσμα και την
επιμονή μας, καταφέραμε τελικά να πετύχουμε τον στόχο
μας. Σήμερα η Αλεξανδρούπολη,
είναι μια από τις λίγες πόλεις που
διαθέτει ιστορικό μουσείο και μάλιστα οργανωμένο σύμφωνα με τα
πιο σύγχρονα πρότυπα και εξοπλισμένο με τα πιο άρτια τεχνολογικά
μέσα. Το μουσείο μας δεν λειτουργεί απλά ως χώρος έκθεσης αντικειμένων και τεκμηρίων, αλλά ως
πολυδιάστατος ζωντανός οργανισμός συνεχώς εξελισσόμενος.
Έτσι, αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες μουσειοπαιδαγωγικού χαρακτήρα, οργανώνει σε
τακτά χρονικά διαστήματα επιστημονικές εκδηλώσεις (ημερίδες,
συμπόσια, διαλέξεις, παρουσιάσεις), φιλοξενεί εκθέσεις, πραγματοποιεί εκδόσεις κ.α.»
«Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων και ως συνέχεια
της προσπάθειας που ξεκίνησε
με τη δημιουργία της μόνιμης
έκθεσης με θέμα την ιστορία
της Αλεξανδρούπολης, αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα
συλλογικό έργο αφιερωμένο στην
ιστορία της.
Στόχος μας δεν είναι βέβαια
ούτε να δώσουμε απαντήσεις
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στα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ιστορία της
και τα οποία απασχολούν την ιστορική επιστήμη, ούτε
να προσθέσουμε έναν ακόμη τίτλο στην αρκετά μεγάλη
σειρά των έργων που έχουν κατά καιρούς δει το φως
της δημοσιότητας για την διαδρομή της μέσα στο
χρόνο. Αντίθετα, η προσπάθειά μας αποβλέπει, αφενός,
στο να προσφέρουμε στο ευρύ αναγνωστικό κοινό ένα
ευσύνοπτο πόνημα, στο οποίο καταγράφεται η ιστορία
της Αλεξανδρούπολης από την ίδρυσή της ως τα τέλη
περίπου της δεκαετία του 1960, και, αφετέρου, στο να
κάνουμε ευρέως γνωστά ορισμένα από τα πιο σημαντικά
εκθέματα του μουσείου μας.
Σε καθένα από τα τεύχη που εκδίδουμε περιγράφονται
αντίστοιχα η πολιτική, η οικονομική, η κοινωνική-πολιτιστική
ζωή των επώνυμων και ανώνυμων ανθρώπων που έζησαν
και έδρασαν στην πόλη μας καθώς και τα σημαντικά της
κτίρια με βάση, αφενός, την υπάρχουσα βιβλιογραφία
και, αφετέρου, το φωτογραφικό και αρχειακό υλικό που
έχουμε συγκεντρώσει στο μουσείο μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνετέλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο στην έκδοση των τευχών.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους Ελευθέριο Τσινταράκη, Θεόδωρο Ορδουμποζάνη, Μιχάλη Πατέλη,
Πέτρο Αλεπάκο και Ιωάννη Φυντανίδη για τη συμβολή
τους στη συγγραφή των κειμένων και τη συγκέντρωση
των πλούσιων στοιχείων (φωτογραφιών, προφορικών
μαρτυριών, ντοκουμέντων κ.ά.), καθώς και στον Χρίστο
Ζαφείρη και στην εταιρεία TETRAGON ΕΠΕ για την επιμέλεια της έκδοσης.
Επίσης, για τους επισκέπτες του Μουσείου, κυκλοφόρησε και ένα καλαίσθητο 24σέλιδο ενημερωτικό έντυπο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και σύντομο ιστορικό της πόλης.»
Η προμήθεια των ανωτέρω βιβλίων μπορεί να γίνει
από το Μουσείο στην Αλεξανδρούπολη (οδός Λεωφόρος Δημοκρατίας αριθμός 335, τηλέφωνο 25510
28926 και από Τρίτη έως Σάββατο ώρες 10:30-14:30),
η δε τιμή κάθε βιβλίου ανέρχεται σε 10 ευρώ.
Θ. Ο.

Αναστάσιος Δημοσχάκης

Από τον Έβρο στην Κατεχάκη
■ Η έμπειρη ματιά ενός καταξιωμένου κρατικού στελέχους.
■ Η εμβληματική παρουσία του στους χώρους παρακολούθησης γεγονότων και διαδραματιζομένων σκηνών
στην καθημερινή κίνηση των Ελλήνων πολιτών.
■ Η αποφασιστική επέμβαση στην απόδοση λύσεων και

η απαράμιλλη ικανότητα στη διευθέτηση υποθέσεων, οι
οποίες έχουν σχέση με τον ποινικό κώδικα και στις
οποίες, όσο του παρέχει η δικαιοδοσία του την ευχέρεια,
να μπορεί να λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις και να
απονέμει δικαιοσύνη, χωρίς να αδικεί κανέναν.
■ Η εξαιρετική καταγραφή μη συνηθισμένων υποθέσεων
και η επακριβής τοποθέτηση στο θέμα του πώς θα ήταν
δυνατόν δυσάρεστες εμπλοκές στις επαφές των κατοίκων να παραμερισθούν και να αποφευχθούν.
■ Η παρουσίαση και η περιγραφή επεισοδίων, τα οποία
προέρχονται από την ένταση, τον εκνευρισμό και τον
κακής μορφής χαρακτήρα πολλών συναναστρεφομένων
ή συναντώμενων για πρώτη φορά ανθρώπων.
■ Οι αδικαιολόγητες προστριβές, τις οποίες μεγεθύνουν
οι συνήθεις και πολλές φορές απαράδεκτες συνθήκες
διαβίωσης και επιβίωσης.
■ Η παραμονή και η διαμονή σε πολλές ελληνικές πόλεις
λόγω υποχρεωτικών μεταθέσεων, οι οποίες παρέχουν
πολύτιμες γνώσεις περί των κρατούντων στην Ελλάδα
πραγμάτων που διαμορφώνουν τη στάθμη και το βιοτικό
επίπεδο της ελληνικής ζωής.
■ Ο πλήρης έλεγχος και η επαρκής καθοδήγηση υφισταμένων οργάνων για τη σωστή και αδέκαστη εκτέλεση
των ανατεθέντων σε αυτά καθηκόντων.
■ Η όλη περιβολή την οποία πρέπει να ενδύεται κάποιος
που επωμίζεται την υποχρέωση για την εμπέδωση και
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έννομη λειτουργία των αστικών κέντρων και των διαβιούντων σε αυτά.
■ Όλα τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται και αναλύονται κατά ιδανικό τρόπο στο μεστό βιβλίο του πρώην
αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αναστασίου Δημοσχάκη, από το Ισαάκιο Διδυμοτείχου, με τίτλο “Από τον
Έβρο στην Κατεχάκη”. Δικαιολογώντας την προσπάθεια
αυτή ο συγγραφέας αποκαλύπτεται τονίζοντας: «δεν
είδα ποτέ την προσωπική διαδρομή μου και την ανάληψη
θέσεων ευθύνης ως “παρκάρισμα” και παράθυρο στην
άσκηση εξουσίας. Κάθε φορά ήταν μια διαρκής πρόκληση
να δικαιώσεις εκείνους που σε εμπιστεύθηκαν και πάνω
από όλα να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των πολιτών.
Εκείνων που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε συνειδησιακά
και υπηρεσιακά.
Γι’ αυτό και θέλησα να καταγράψω την κιβωτό εμπειριών μου που απεκόμισα επιστρέφοντας ουσιαστικά στο
Σώμα, την Πολιτεία, αλλά και την Κοινωνία όσα απλόχερα
μου πρόσφεραν. Ως εφαλτήριο και χρηστικό εργαλείο
για τους νεότερους από εμάς, εκείνους που έρχονται να
πάρουν τη σκυτάλη. Για τον πυρσό της ευθύνης και της
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, που περνάει από γενιά
σε γενιά.»

AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
από τον Γρηγόρη Γεωργίου

Το βιβλίο μέσα από τις σελίδες του σημειώνει τις συναντήσεις που είχε με πολιτικούς, όπως τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Βίλυ
Μπραντ. Κάνει αναφορά στους Μεσογειακούς αγώνες
του 1991, παραθέτει αναλυτικά το έργο της Τροχαίας
Αθηνών και ανάμεσα στα κορυφαία γεγονότα που έγιναν
στην Ελλάδα κάνει αναλυτική μνεία για την Ευρωπαϊκή
Σύνοδο Κορυφής του 1994. Συνεχίζει γράφοντας για
σύλληψη μελών της 17ης Νοέμβρη και εκθέτει λεπτομερώς το έργο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Επισημαίνει την αποστολή και την ευθύνη που επωμίσθηκε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών αγώνων του 2004 και δίνει πολύ επιτυχημένα τη νέα δομή του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ.
Συχνά έγραφε υπομνήματα και έμμεσες υποδείξεις
για την πάταξη της βίας στα γήπεδα και στους εν γένει
αθλητικούς χώρους. Και ως γνήσιος αστυνομικός, τελειώνοντας, εκθειάζει τις συμβουλές, τη συμβολή, την
επιρροή και τον κολοσσιαίο ρόλο της μητέρας του στη
διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, η οποία τον οδήγησε στα ανώτατα αξιώματα, από τον Έβρο μέχρι την
Κατεχάκη, το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ.
Κ. Π.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Στους φίλους που χάθηκαν

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Στα εκατόν πενήντα χρόνια της Αλεξανδρούπολής μας, σ’ αυτό το μικρό για την Ιστορία χρονικό διάστημα, χάθηκαν
φίλοι μας στην ξενιτιά, οι λίγοι, οι πιο τυχεροί και στα σκοτάδια του φυλετικού μίσους οι περισσότεροι.
Πάνω που ξεπηδούσαν τα πρώτα σπίτια των νέων κατοίκων, στο τέλειωμα της σιδηροδρομικής γραμμής από την
Αδριανούπολη για την Αλεξανδρούπολη και ήταν στα σχέδια η νέα σιδηροδρομική γραμμή προς τη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας την ελπίδα για το καλύτερο, ήλθαν κι αυτοί με τις φαμελιές τους, αφήνοντας πίσω τη γερασμένη Αδριανούπολη για μια πόλη, που έδινε με την πρώτη τις χίλιες υποσχέσεις. Σε όλους τις έδινε. Μα… πιο πολύ στο εμπόριο,
αφού αυτός ήταν ο προορισμός της, ο σπουδαιότερος σκοπός της, να μεσολαβεί στη θάλασσα και στην στεριά.
Ήρθαν και δέθηκαν με τον τόπο. Έγιναν ένα με τους Καραγατσιανούς και τους Αινίτες στην αρχή. Κι αργότερα …
όχι και πολύ αργότερα… δέθηκαν με την προσφυγιά των ξεσπιτωμένων Θρακιωτών και των Αρμενίων, που βρήκαν
καταφύγιο στη νεόδμητη πόλη. Και πριν καταλαγιάσει η λαίλαπα του πρώτου πολέμου, φάνηκαν απ’ την ανατολή
οι θλιβερές φάλαγγες με τα κάρα των ξεσπιτωμένων από τη Θράκη, τον Πόντο, την Καππαδοκία, την Απολλωνιάδα
και την Ίμβρο, τσακισμένο αίμα για τη νέα πόλη, αίμα ωστόσο, που με τον καιρό βρήκε τη ζωντάνια να κάνει το
θαύμα του.
Νέο χαρμάνι ζωής. Και οι φίλοι μας ένα κομμάτι προκοπής κι αυτοί. Έχτισαν επί τέλους τον δικό τους ναό, ίδια
όπως έκαναν και οι Αρμένιοι και οι Καθολικοί και μπορούσανε πια άφοβα, στην φιλόξενη αγκαλιά μιας πόλης, που
βαφτίστηκε στο τέλος Αλεξανδρούπολη, να λατρεύουν τον Θεό τους άφοβα. Στις καρδιές τους λουλούδιαζαν φιλίες
οικογενειακές, συνεργασίες της δουλειάς και οι νέοι παρέες και φιλίες έφτιαξαν χωρίς προκαταλήψεις. Δεν ήταν
εποχή για προκαταλήψεις. Κι αν, πέστε πως κάποιες άντεχαν στον χρόνο, η πόλη ήταν τόσο νέα, τόσο μοντέρνα,
που δεν κολλούσανε επάνω της οι σκουριές του ρατσισμού.
Πόσοι να ήταν άραγε;
Δεν θα ’ταν τριάντα πάνω-κάτω οικογένειες;
Θα ήταν, λέω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω.
Όμως… τον Απρίλη του ’41, κατέφτασε η φρίκη των Ναζί. Κι από πίσω της, τα φαντάσματα των Βουλγάρων. Τα
μάζεψε ο κόσμος από την πόλη μας και έφυγε για άλλα μέρη, φτάνει να γλίτωναν απ’ τους Βουλγάρους. Άδειασαν
τα σπίτια, έκλεισαν τα μαγαζιά, στους δρόμους κυκλοφορούσε μόνη της η καταχνιά της εγκατάλειψης. Οι φίλοι μας
δεν έφυγαν. Κι αν κάποιοι έφυγαν, θα ήτανε οι ελάχιστοι. Πού να πήγαιναν άλλωστε; Πατρίδα τους, η Αλεξανδρούπολη! Εκεί γεννήθηκαν, εκεί ας πέθαιναν.
Ο Πέππο, έκλεισε βιαστικά το υαλοπωλείο του κι έτρεξε για το σπίτι του. “Πάρτε τις βαλίτσες μας και γρήγορα
στο λιμάνι” είπε στη γυναίκα και στη μικρή του κόρη. Η αγωνία του έσταζε με τον ιδρώτα του μαζί. Η βιασύνη δεν
του άφηνε χώρο για ερωτήσεις. Άλλωστε, στο διάβα της Ιστορίας, αυτό το απαίσιο «φεύγουμε!» με ένα μπογαλάκι
στο χέρι, πολλοί πρόγονοί του το είπαν εκατοντάδες φορές, για να γλιτώσουν. Δεν πέρασε να πει ένα “γεια”, στους
δικούς του της Παροικίας. Δεν θα είχε νόημα μια τέτοια καθυστέρηση. Άλλωστε, από το 1938, από τον Νοέμβρη συγκεκριμένα του ’38, τότε που σε όλη τη Γερμανία και την Αυστρία συνέβη η «Νύχτα των Κρυστάλλων» με τις πρώτες
μαζικές εκτοπίσεις των Εβραίων και τους πρώτους νεκρούς, τα φρικτά νέα έφτασαν και στην Αλεξανδρούπολη κι
έκατσαν όλοι τους στη Συναγωγή και εκτίμησαν και την κατάσταση. Δεν υπήρχε ορατή απειλή, αυτό ήταν αλήθεια.
Είπαν: “βλέποντας και κάνοντας”.
Ήλθε ο Απρίλιος του ’41 και τα πράγματα άλλαξαν ραγδαία. Οι Ναζί φάνηκαν στα σύνορα της Μακεδονίας και
της Θράκης. Θα τους κρατούσαν, άραγε, τα οχυρά της Ροδόπης; Δύσκολο, αν όχι αδύνατο! Ο Πέππο ήταν υπέρμαχος της φυγής. Κάπου μέσα του άκουγε τον ψίθυρο της ελπίδας: “Φύγετε!”
“Πρέπει να φύγουμε!”
“Να φύγουμε και να πάμε πού, αδελφέ;”, απαντούσαν με το αμείλικτο ερώτημα της απελπισίας.
Δεν ήθελαν να ξεσπιτωθούν, του είπανε. “Εδώ είναι η πατρίδα μας, εδώ ας γίνει ό,τι είναι να γίνει”.
Το δέσιμό τους με την πόλη είχε από καιρό ξεπεράσει τα ψυχρά όρια ενός θεμιτού εμπορικού συμφέροντος. Κακά
τα ψέματα! Η Αλεξανδρούπολη έδινε και έπαιρνε λατρεία. Ήτανε νύχτα της 6 Απριλίου του ’41, που οι Γερμανοί έμπαιναν στην Κομοτηνή. Ο Πέππο, ζήτημα ήταν αν είχε μπροστά του είκοσι τέσσερις ώρες για να φύγει με την οικογένειά του. Μέσα στη νύχτα, πρόλαβε και χαιρέτησε μόνον όσους ήταν πάνω στον δρόμο του για το λιμάνι. Με στόμα

36

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T53

πικρό φαρμάκι και μάτια πνιγμένα σε κλάμα βουβό, μπήκε κι αυτός στο καϊκι, κατάφορτο και με άλλους Αλεξανδρουπολίτες. Ανοίχτηκαν για τη Λήμνο. Πορεία νότια, κατά κει που έδειχνε ο μπούσουλας της σωτηρίας.
Οι άλλοι όλοι… έμειναν…
Μια κρύα νύχτα του Μάρτη του 1943, τους βρήκε όλους μαζί, ο κακός προάγγελος του θανάτου, με μια μακάβρια λίστα των ονομάτων τους, στα χέρια
των Βουλγάρων. Γερμανική διαταγή ! “Μαζέψτε απ’ όλη την Θράκη και τη Μακεδονία όλους τους Εβραίους, άντρες, γυναίκες και παιδιά και βάλτε τους στα
τρένα, να πάνε στη Γερμανία για δουλειά! Για «δουλειά» να τους λέτε, που θα
σας ρωτούν πού μας πάτε”.
Από νωρίς, Βούλγαροι φαντάροι τοποθετούσαν αναγνωριστικές πινακίδες
στα σπίτια των Εβραίων και λίγο μετά στήθηκαν φώτα και πολυβόλα μην τύχει
και το σκάσει κανείς. Μέσα στην παγωνιά του τρόμου, η έρημη Αλεξανδρούπολη, βουβή και ανήμπορη αφουγκραζόταν όλο το βράδυ τον θρήνο των δικών
της παιδιών. Τι θα πει πως ήταν Εβραίοι; Δικό της κομμάτι ήτανε κι αυτοί. Ένα
αναπόσπαστο χρώμα της ήταν, από το μαγευτικό ουράνιο τόξο του πολυποίκιλου πολιτισμού της.
Τους μέτρησαν στον σιδηροδρομικό σταθμό, έναν-έναν όπως τους στοίβαζαν σε άθλιο βαγόνι και τους έβγαλαν εκατόν σαράντα ψυχές. Τόσοι ήταν όλοι
κι όλοι. Στα άλλα βαγόνια του τρένου, τα μπροστινά, επτακόσιοι σαράντα
φορτώθηκαν από το Διδυμότειχο και εκατόν ενενήντα επτά από την Ορεστιάδα και το Σουφλί. Μέχρι στιγμής, μια χιλιάδα και παραπάνω. Όλοι με το 1952. Βίκη Ρεϊτάν τσολιαδάκι, η αδελφή
της Ραχήλ και οι γονείς της.
αστέρι του Δαυίδ ραμμένο από καιρό στα πανωφόρια τους, σύμβολο θανατικής καταδίκης.
Το τρένο ξεκίνησε για το μακάβριο ταξίδι του θανάτου. Χάθηκαν όλοι τους
στα στρατόπεδα εξόντωσης των Γερμανών. Από τους Αλεξανδρουπολίτες σώθηκαν μόνο τέσσερις!
Θα ήταν Οκτώβρης του ’44, που η οικογένεια του Πέππου Ρεϊτάν, επέστρεφε σώα από τη Χαλκίδα στην Αλεξανδρούπολη με ένα μωράκι αγκαλιά.
Και μένα μωράκι με φέρνανε οι δικοί μου στην Αλεξανδρούπολη από την Χαλκίδα, τις μέρες εκείνες. Τι σύμπτωση κι αυτή! Η Βίκη Ρεϊτάν γεννήθηκε στην
ίδια πόλη της προσφυγιάς και μεγάλωνε …ίδια όπως μεγάλωνα κι εγώ… στην
απαράμιλλη ομορφιά της πόλης μας. Όμορφη μια κοπέλα, αξιαγάπητη, καλή,
πολύ καλή μαθήτρια, συμμαθήτρια πολλών από εμάς.
Ήλθε η ώρα και της τελευταίας ξενιτειάς.
Η Βίκη Ρεϊτάν και οι δικοί της αποφάσισαν να φύγουν για πάντα στην Αμερική. Η Ραχήλ έφυγε το 1962 για τη Νέα Υόρκη για σπουδές. Η Βίκη από το
1964 στέριωσε στο Denver του Colorado και έφτιαξε εκεί την οικογένειά της
και ο Αλβέρτος …το στερνοπαίδι του Πέππο… με τους γονείς τους, εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη κι αυτοί. Λένε όμως, πως όσοι νοσταλγούν, δεν αποχωρίζονται ποτέ! Κι όταν μάλιστα, κρατάνε σφιχτά μέσα στην καρδιά τους τη
γοητεία της Αλεξανδρούπολης, τότε… ποτέ δεν ξεχνά ο ένας τον άλλον.
Ο Πέππο Ρεϊτάν χορεύει με την Άννα
Ταμβακίδου.
Χαιρετώ σας.

Κοινωνικά
• Τον Νοέμβριο του 2014 απεβίωσε, πλήρης ημερών, η Σουλτάνα Ιακωβίδου-Κοτσώνη, μητέρα
της αγαπητής μας Δώρας Κοτσώνη, ενεργού
μέλους του Συλλόγου μας.
Συλλυπούμεθα θερμά τη Δώρα.
• Στην 1 Φεβρουαρίου 2015 απεβίωσε η Ρούλα
Γιαννώτα, μητέρα της Ελένης Γιαννώτα-Καρτσακλή, ενεργού μέλους του Συλλόγου μας.
Η Ελένη και η οικογένειά της ας έχει, ως σκέπη
στη ζωή της, την ευχή της αείμνηστης Ρούλας.

EΛΕΥΘΕΡΙΑ 2015
Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια του εορτασμού των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
2015, η ΠΑ.Ο.Ν.Ε. διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση το Σάββατο
23/5/2015 ώρα 19:00, στην Πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα.
Την επομένη 24/5/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύκη (στην πλατεία Καρύτση)
δοξολογία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη.
Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας αλλά και όλους τους φίλους
μας να παρευρεθούν στις δύο επετειακές εκδηλώσεις τια τον εορτασμό
της 14ης Μαΐου 1920.
Το Δ.Σ.
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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 Γ’
Προχωρώντας προς τις ανατολικές παρυφές της
πόλης και μόλις ξεπεράσεις τα περιβόλια, συναντάς
τον χώρο της πρώην Γαλλο-Ελληνικής Εταιρείας, όπου
σε κάποιες σιδηροδρομικές γραμμές, γειτονικές με την
περιοχή του Ταρσανά, αργο-ανακυκλώνονταν μερικά
βαγόνια που έμοιαζαν εγκαταλελειμμένα. Δύο απ’ αυτά
ήταν βαγόνια-πλατφόρμες και το καθένα ήταν φορτωμένο με ένα... τανκ τύπου «Μάρμορ»· απομεινάρια της
θλιβερής περιόδου του αλληλοσπαραγμού, από τότε
που ένα στην αρχή και ένα στο τέλος κάθε συρμού συνώδευαν τις αμαξοστοιχίες προς Ορεστιάδα και Δίκαια.
Συνεχίζοντας τον δρόμο μας αρχίζουμε ν’ ακούμε
χτύπους σφυριών και άλλους ήχους ξυλουργικούς, ενώ
η αύρα μεταφέροντας μυρωδιές φρεσκοκομμένου πευκόξυλου, κατραμιού και μοράβιας μας υποψίαζε για
την κυρίαρχη εικόνα της περιοχής που ήταν ο Ταρσανάς.
Ένας χώρος μαγευτικός, όπου οι κατασκευές, μετασκευές
και συντηρήσεις ξύλινων πλοίων γίνονταν με ναυπηγική
τεχνολογία που έφθανε μέσα από τα βάθη των αιώνων.
Όρθια βαρούλκα (εργάτες) ανέλκυσης, τρυπάνια και
ματικάπια,1 πριόνια, σχιστήρια, ροκάνια και πλάνες,
σκαρπέλα και σκεπαρνότσαπες, όλα ήταν ανεξέλικτα
χειροκίνητα εργαλεία που επέβαλλαν αργούς ρυθμούς.
Τα βοηθητικά υλικά ήταν επίσης παλαιάς τεχνικής. Γυφτοτζινέτια2 για το στήσιμο του σκελετού και κατσιβελόκαρφα γαλβανισμένα για το πέτσωμα με μαδέρια. Σ’
αυτό βέβαια συνετέλεσε και το δύσχρηστο «Συνεχές
220 Βολτς» ρεύμα που διέθετε το δίκτυο της πόλης μας
και ήταν σχεδόν απαγορευτικό για ηλεκτροκίνητα εργαλεία.
H κατάσταση αυτή δεν εμπόδιζε τους καραβομαραγκούς μας να βγάζουν από τα χέρια τους καράβια
οπτικά καλλιτεχνήματα και λειτουργικά σκαριά με ναυτικές αρετές για την Αιγαιοπελαγίτικη θάλασσα. Τέτοια
ήταν τα τρεχαντήρια και οι σχηματικά συγγενείς τους
αλαμάνες, τα περάματα, οι τάκοι (λόβερ) και τέλος τα
πανέμορφα καραβόσκαρα με τις υδροδυναμικές πλώρες
και τις καγκελάτες μπαλκονόμορφες πρύμνες. Στα διαμήκη ζωνάρια των παραπέτων των σκαφών, τις διάφορες
υπερκατασκευές και αρματωσιές, όλοι οι ναυτικοί σαν

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

καλλιτέχνες ελαιοχρωματιστές που ήταν, εξαντλούσαν
τις εμπνεύσεις τους σε συνδυασμούς χρωμάτων, χαϊδεύοντάς τα τρυφερά με τα πινέλα τους, ώστε να είναι
διαρκώς έτοιμα για τα άτυπα καλλιστεία τους, που συνήθιζαν.
Την επάρατη όμως εποχή του εμφυλίου και ενώ
στον Ταρσανά από τότε συνέβαιναν τέτοια όμορφα και
δημιουργικά, φαίνεται ότι στην ίδια περιοχή κάποιοι
αντιφρονούντες συνέλληνες παραμόνευαν και, όταν
έκριναν κατάλληλη τη στιγμή, χτύπησαν. Αυτή η στιγμή
ήταν τη νύχτα της 31ης Ιουλίου προς την 1η Αυγούστου
1947 όταν ξύπνησε η πόλη έντρομη από τους γειτονικούς
πυροβολισμούς και ριπές πολυβόλων, αλλά ο τρόμος
γιγαντώθηκε όταν έφεξε ο ουρανός προς τα ανατολικά,.
Στόχος ήταν ο μεγαλύτερος εν λειτουργία αλευρόμυλος
του Γ. Μασούρα που έγινε παρανάλωμα της φωτιάς,
ενώ αρκετοί άλλοι συμπολίτες, που είχαν εύφλεκτα
ξύλινα πλοία στο καρνάγιο, κυριεύθηκαν από πανικό
και απόγνωση κάνοντας την πιθανότερη υποθετική
σκέψη. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο πατέρας μου.
Μετά τον Ταρσανά άρχιζε η πόλη και η προβλήτα,
που κατασκευάσθηκε, ανακούφισε το λιμάνι από τους
ανατολικούς ανέμους. Τα θαλάσσια όμως ρεύματα και
οι φρεσκαδούρες του λεβάντε, που χτυπούσαν επάνω
της, έκαναν «αντιμάμαλο»3 απαγορευτικό για κάθε
είδους ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα. Αντίθετα
από την εσωτερική μεριά, με λίγο μπασμό, γινόταν
ένας απάγκιος ελκυστικός ψαρότοπος για κάθε είδους
πετονιές, κιούρτους και προπαντός καθετές από βάρκες,
που κάθε απόγευμα έβγαιναν από το λιμανάκι σέρνοντας
κρεμασμένο μέσα στη θάλασσα το καλαθάκι με τα ζωντανά δολώματα: γαριδούλες, σωλήνες και σκαλτζίνια.
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ΙΙ. ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Eκεί κοντά, από τη μέσα μεριά της προκυμαίας, ήταν
και τα απομεινάρια των σιδερένιων σκελετών των προβλητών που παλιά εξυπηρετούσαν τον μεγαλύτερο
μύλο των Βαλκανίων, τον μύλο του Πρωτόπαπα. Τώρα,
στα «σίδερα», όπως ήταν γνωστά, πήγαιναν τα παιδιά
από τα Καραγατσιανά για παιχνίδια και μπάνια. Εκεί
επίσης ήταν «ξέμπαρκη» μια τεράστια άγκυρα, άθικτη
από τον χρόνο και αγνώστων σ’ εμένα λοιπών στοιχείων·
αυτή που σήμερα βρίσκεται στον χώρο του Ηρώου της
παραλίας.
Προς τα μέσα, μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές, όρθωνε τον επιβλητικό πελώριο πετρόκτιστο όγκο του ο
μύλος του Πρωτόπαπα που, τον Οκτώβριο του 1915
στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, βρήκε τον «Μοροζίνι» του,
που με τα κανόνια του τον παρέλυσε, ρίχνοντάς τον σε
πολύχρονη εγκατάλειψη.
Φαίνεται όμως ότι ο γερόμυλος, στον μακροχρόνιο
ύπνο του, είχε την ευκαιρία να κάνει τολμηρά όνειρα
και να βλέπει εξωτερικές αναπαλαιώσεις και διακοσμήσεις, εσωτερικές ανακατασκευές και ανακαινίσεις καθώς
και τη σχετική δημόσια προβολή. Γι’ αυτό, όταν μια
μέρα μπήκε στο εσωτερικό του το συνεργείο για το
γκρέμισμά του, είδε τα όνειρά του να καταβαραθρώνονται· θύμωσε, οργίσθηκε και αποφάσισε να αντιδράσει
απαιτώντας θυσία. Τι παραπάνω δηλαδή ήταν το
γιοφύρι της Άρτας που για το «χτίσιμό» του ήθελε τη
θυσία της γυναίκας του Πρωτομάστορα; Αυτός, σαν
Μύλος του Πρωτόπαπα που ήταν, και για το αντίθετο
ακριβώς, το «γκρέμισμά» του, θα επεδίωκε να θυσιασθεί
ο ίδιος ο Πρωτομάστορας.
Έτσι θα το σκέφθηκε και έτσι το ’κανε, στήνοντας
ύπουλα το θυσιαστήριό του, που μέσα σε δύσκολα
χρόνια στέρησε τον πατέρα στην Τασούλα και τον μικρότερο αδελφό της δυσκολεύοντας περισσότερο τα
νεανικά τους χρόνια. Από εκείνη την ημέρα έπαψα να
τον καμαρώνω όπως πρώτα και άρχισα να τον βλέπω
αλλιώς. Αυτή όμως είναι η ζωή. Μια πλεξίδα με ένα
διαρκές διασταύρωμα έμπολων4 χαράς-λύπης, ευτυχίας-δυστυχίας, δημιουργίας-καταστροφής και πολλών
άλλων τέτοιων ζευγαριών αντιθέσεων.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. ματικάπια = χειροκίνητα περιστροφικά ξυλοτρύπανα, αρίδες
2. γυφτοτζινέτια = χειροποίητα σιδερένια μπουλόνια, συνδετικά
καδρονιών, βλήτρα
3. αντιμάμαλο = αντίθετης φοράς κύμα εξ ανακλάσεως
4. έμπολα = κλώσματα, κορδόνια που πλέκονται

α) Λιμανοδουλειές του μουράγιου
Προχωρώντας δυτικά, η χωρίς λιμανίσιες δραστηριότητες ακτή είχε ένα επικλινές κρηπίδωμα που στο
τέλος του συναντούσε την πλατιά προβλήτα του μικρού
λιμανιού όπου ρήχαιναν τα νερά.
Τη διαδρομή αυτή ακολουθούσαν παράλληλες σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι τον Σταθμό και το λιμανάκι.
Πιο μέσα η σημερινή οδός Καραολή-Δημητρίου και η
επέκτασή της μέχρι την Αθ. Διάκου με σειρά από αποθήκες, το ξενοδοχείο «ΑΚΤΑΙΟΝ» και μερικά γραφεία
στη μια πλευρά και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό στην
απέναντι. Τα εμπορικά, ναυτιλιακά και εκτελωνιστικά
γραφεία έφθαναν μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, ενώ
στην απέναντί τους σιδηροδρομική γραμμή, τον καιρό
του αλληλοσπαραγμού, είχε σταθμεύσει το φορτηγό
βαγόνι με τον νεκρό τριαντάχρονο αντάρτη «προς αναγνώριση»· όπου και ακούσθηκε κάποιος να λέει ότι είχε
το ψευδώνυμο “Αχιλλέας’’.
Στην Πλατεία Ελευθερίας ήταν και το ξενοδοχείο
«ΜΑΖΕΣΤΙΚ» των Γκιρτζήδων. Ο ένας απ’ αυτούς, ο περίπου εικοσιπεντάχρονος Τάκης, με ερέθισμα ίσως τα
επιτυχημένα άλματα που άρχισε να κάνει ο αθλητισμός
της πόλης μας υπό το όνομα «ΕΘΝΙΚΟΣ Μουσικογυμναστικός Σύλλογος», θέλησε να ξεκινήσει τη δημιουργία
αντίστοιχου Ναυταθλητισμού.
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ είχε στο Δ.Σ. και στους χώρους άθλησης
ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματικά και στην
κοινωνία που, παθιασμένοι με τον αθλητισμό, αφοσιώθηκαν σ’ αυτόν και έκαναν ένα απίστευτο θαύμα. Τέτοιοι
ήταν: ο Χαρ. Καλπάκας, ο Ζησάκης, ο Τέντες, ο Μολλάς
και αρκετοί άλλοι άξιοι συνεργάτες, ενώ την «μπαγκέτα»
των προπονήσεων και τα «ηνία» των αθλητών κρατούσαν
τα στιβαρά χέρια του σεμνού προπονητή Γιάννη Μπαρμπαγιάννη.
O Tάκης Γκιρτζής λοιπόν άρχισε να κινείται στον
χώρο των παιδιών που ανοργάνωτα έδειχναν ότι αγαπούσαν τη θάλασσα και μετά να βολιδοσκοπεί μεγαλύτερους. Φαίνεται όμως ότι δεν βρήκε την αναμενόμενη
ανταπόκριση, εκτός από την πλήρη αλλά αδύναμη οικονομικά συμπαράσταση του Ναυτοπροσκοπισμού. Ως
ναυτοπρόσκοπος, που υπήρξα, διατηρώ στη μνήμη
μου λίγες εικόνες του φτωχικού πρώτου αγώνα Υδατοσφαίρισης στην πατρίδα μας, που θα τις περιγράψω
φθάνοντας στον χώρο του λιμανιού όπου διεξήχθη.
Aπολογούμαι εκ των προτέρων γιατί, προκειμένου
να καταγραφούν σημαντικά (κατά τη γνώμη μου)
στοιχεία και ονόματα διαφόρων συντελεστών της ζωής
του λιμανιού, και όχι μόνο, παραβιάζεται καλοπροαίρετα
η αρχή του «αν δεν αναφερθείς σ’ όλους, μην αναφερθείς
σε κανένα για να μην αδικηθούν αυτοί που αναπόφευκτα
θα παραλειφθούν»· γιατί η μνήμη είναι περιορισμένη
και οι συντελεστές εκατοντάδες.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

H έκταση της Αλεξανδρούπολης και οι ιδιοκτησίες
οικοπέδων στις αρχές του 1930

Γράφει ο Χρήστος Μασκαλέρης

Το παλιό συμβόλαιο πώλησης οικοπέδου της δεκαετίας
του 1930 (1933), το οποίο υπάρχει στο αρχείο μου έχει
ενδιαφέρον για τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης,
γιατί δείχνει πώς ήταν η έκτασή της τότε και ότι μεγάλη
έκτασή της πόλης ανήκε σε Τούρκους υπηκόους, κατοίκους Αλεξανδρουπόλεως και Κωνσταντινουπόλεως.
Για να καταλάβει κανείς καλύτερα την τότε κατάσταση
της Αλεξανδρούπολης, περιγράφω τα πιο κάτω.
Τον Αύγουστο 1967 αγόρασα από τον έμπορο Αλεξανδρούπολης Παν. Αγγελόπουλο μία οικία με ισόγειο
και έναν όροφο παλιάς κατασκευής. Στο πίσω μέρος
υπήρχε ωραιότατος κήπος, όπως συνηθιζόταν την
εποχή εκείνη.
Το σπίτι αυτό ήταν στην οδό Βενιζέλου 92 και Σκρα,
πλησίον της παλιάς Ιταλικής Σχολής Καλογραιών που
ήταν στο διπλανό τετράγωνο (οδός Βενιζέλου και Μοσχονησίων γωνία).
Το οικόπεδο του σπιτιού αυτού το είχε αγοράσει το
1933 ο Παν. Αγγελόπουλος από Τούρκους, κατοίκους
Αλεξανδρούπολης και Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι
τότε κατείχαν μεγάλες εκτάσεις στην πόλη μας. Μετά
το 1933 έκτισε το σπίτι αυτό με ισόγειο και πρώτο
όροφο, όπου και διέμενε. Επί δικτατορίας, το 1967,
απεφάσισε να φύγει για την Αθήνα και να το πουλήσει.
Το αγόρασα εγώ, όπως ανέφερα, και το 1968 κτίστηκε
πολυκατοικία, όπου και διαμένω.

Από το συμβόλαιο αγοραπωλησίας αρ. 9229 της
20/10/1933, που χρησιμοποιούμε ως ντοκουμέντο, όταν
το μελετήσει κανείς, προκύπτουν τα πιο κάτω:
1. Η Αλεξανδρούπολη το 1933 έφθανε δυτικά μέχρι
την Ιταλική Σχολή Καλογραιών (Βενιζέλου και Μοσχονησίων). Δυτικότερα υπήρχαν μόνο οικόπεδα και αγροκτήματα.
2. Ιδιοκτήτες αυτών ήσαν Τούρκοι υπήκοοι, όπως ο
Χατζή Σαφέτ και οι κληρονόμοι του. Ο Χατζή Σαφέτ
κατείχε μεγάλη έκταση στο κέντρο της τότε πόλεως,
μάλιστα αναφέρεται ότι είχε δωρίσει την έκταση, όπου
κτίστηκε τότε (1900) ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου
Νικολάου.
3. Η οδός Βενιζέλου είχε το όνομα τότε οδός Αθηνών.
Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί απεικονίζει την
τότε Αλεξανδρούπολη.
Αν αναλύσουμε προσεκτικότερα το περιεχόμενο του
συμβολαίου (1933) αξίζει να σταθούμε και στις εξής
πληροφορίες, διαπιστώσεις.
1. Ως μάρτυρες αναφέρονται δύο γνωστά πρόσωπα
της μικρής κοινωνίας. Ο Xρήστος Γιαννούτσος, πατέρας
των γνωστών στους νεότερους αδελφών Γιαννούτσου
και ο καθηγητής Καλλιτεχνικών στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κωνσταντίνος Σέττας.
2. Πληροφορούμαστε τα πλήρη ονόματα των παλαιών
Τούρκων ιδιοκτητών, απογόνων του Χατζη-Σαφέτ.
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3. Πληροφορούμαστε:
α. το όνομα του Έλληνα διερμηνέα και την παρατήρηση
ότι οι Τούρκοι δεν γνώριζαν Ελληνικά.
β. το όνομα του γενικού προξένου στο Πέραν Κωνσταντινουπόλεως Αλέξανδρου Ρωμανού.
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γ. το όνομα του συμβολαιογράφου Πασχάλη Ζωΐου,
γνωστού και ενεργού και μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
4. Γνωρίζουμε τη διαδικασία αγοραπωλησίας οικοπέδων, που ήταν ιδιοκτησία Οθωμανών σε Ελληνικό πλέον
έδαφος.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Δεν ξεχνώ...
Με εξομολογητικό ύφος η συγγραφέας του ακόλουθου αφηγήματος, μας μεταφέρει τα βιώματα και
τα συναισθήματά της κατά τον αγώνα της να προσαρμοσθεί στην καινούργια της ζωή στο κλεινό άστυ.
Σημειώνουμε ότι διατηρούμε την ντοπιολαλιά της περιοχής μας, ακόμη κι αν ο τύπος της λέξης μάς
φαίνεται λανθασμένος (π.χ. Ανδριανού αντί Αδριανού).
Σ. Ε.

Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα

Δ

εν ξεχνώ, όταν κάποιο δειλινό ρίχνοντας μια κλεφτή
ματιά προς τα κάτω απο το παραθυράκι της ντακότας,
παλαιάς ΤΑΕ αποχαιρέτησα το λιμανάκι, τον Φάρο, τα αραδιασμένα σπιτάκια της πατρίδας μου, συνειδητοποιώντας
ότι άρχιζαν τα δύσκολα. Γύριζα οριστικά σελίδα στη ζωή
μου, κάπου στο Καλλιμάρμαρο της Βασιλέως Κωνσταντίνου,
στο κλεινόν άστυ της ελιάς και της κουκουβάγιας.
Τα σκουροπράσινα πεύκα του Μετς, το ακίνητο άγαλμα
του δισκοβόλου μπρος στον Βασιλικό Κήπο, λίγο πιο κάτω
οι τσολιάδες, άγρυπνοι φρουροί της Ηρώδου Αττικού με
συντρόφευαν αμήχανα στη μοναξιά μου, ενώ χάζευα με
απορία, αυτό το πάνε-έλα πλήθος κόσμου του Σαββατοκύριακου προς τις κοντινές πατρίδες, στις γύρω περιοχές
της πρωτεύουσας.
Όλα αυτά τα περίεργα, ωραία για λίγο καιρό! Μετά τι γίνεται, όταν ψάχνεις για κάτι πιο δικό σου, πιο αληθινό, κάτι
κοντά στις ρίζες του πλάτανου που κουβαλάς στην ψυχή
σου; Και όταν εξατμίζονται οι μυρωδιές του σπιτιού σου
και ο κόμπος του παράπονου και της νοσταλγίας πέφτουν
βαριά, απλώνεις τα χέρια στην καρφιτσωμένη πατρίδα στις
εσχατιές της επικράτειας που για να την ακουμπήσεις από
το πάνε-πάνε ξεχνάς για πού πας! Αχ, αυτός ο νόστος!
Παράξενη ασθένεια, μεγάλη δύναμη, ένα πράγμα σαν
μαγνήτης, ώστε να καταφέρνει τον θανάσιμο γυρισμό όλων
των σολομών του κόσμου και τον επαναπατρισμό του πολυμήχανου Οδυσσέα, τον οποίο αναγνώρισε από τα πολύχρονα γυρούλια μόνο ο Άργος, το σκυλί του, κουνώντας
γεροντικά την ουρά του.
Και έτσι, περνώντας τα χρόνια, ή ξεριζώνεις μια για
πάντα το πλατάνι που κουβαλάς στην ψυχή σου ή μένεις
μετέωρος σε δύο πατρίδες αγκαλιά με τις ρίζες σου.
Στην πολυκατοικία, δείγμα μικρής κοινωνίας, κατάλαβα
τα πρώτα στριμωξίδια της “ξερολίασης” διαφόρων της καινούργιας πατρίδας που δεν σου επέτρεπαν όχι μόνο να
δώσεις το στίγμα του είναι σου αλλά ούτε και της αναπνοής
σου. Όσο και αν προσπαθούσα να βρω κοινό σημείο
επαφής, δεν τα κατάφερνα. Ένα είδος τετραγωνικής ρίζας
με λογαρίθμους μου φαινόταν· πολλά λόγια για το τίποτα,
πολλές ανόητες ερωτήσεις από έξυπνους ανθρώπους. Δύσκολη κατάσταση, αλλιώτικοι άνθρωποι. Βέβαια ακόμη χειρότερη κατάσταση για τον Τσαμπίκο, τον θυρωρό, ο οποίος,
όλος πίκρα, αδυνατούσε να καταλάβει αφενός μεν γιατί
αυτή η ξυνή Ελληνοαμερικάνα του δευτέρου ορόφου
στόλιζε τη γωνιά του τζακιού της με τσαρούχια και αφετέρου
γιατί ο Νιόνιος, ο Επτανήσιος τενόρος, ανησυχώντας τους
πάντες με τις κορώνες του, γέμιζε το ρετιρέ με μαντολίνα.
Μεγάλο μαράζι δε με το κουδουνάκι της σκυλίτσας της

κομψής Ελληνοαιγύπτιας κας Κρύσταλ.
Δεν είναι λίγο να αφήσεις μισάνοιχτη την πορτούλα του
μαγειριού της πατρίδας, δίπλα στην ανθισμένη λεμονιά,
κάνοντας όλο το βιος σου διαμέρισμα στον φωταγωγό. Δε
μπορεί, κάτι παθαίνει ο άνθρωπος με όλο αυτό το τράνταγμα
της μετάλλαξης βγάζοντας στη φόρα όλα τα γονιδιακά
χούγια που κουβαλάμε όλοι μας, σαν το καβούκι της
χελώνας, μέχρι να απολογηθούμε στον Κύριο, τα οποία
σαφέστατα χειροτερεύουν με το πέρασμα του χρόνου.
«Μπρε, και εσύ Τσαμπίκο μου, τι όνομα είναι αυτό που
κουβαλάς, το παραξήλωσες το μανίκι... Απο τη μοναξιά
του νησιού σου, στην υπερεξουσία του θυρωρείου, κάνεις
τον έξυπνο σε όλους, να ρωτάς ποιο είναι το χωριό σου, τι
όνομα είναι αυτό; Για πε μου, εσύ πού το ήβρες αυτό το
όνομα; Χάθηκαν τα χριστιανικά, όπως Αποστόλης, Παναώτης,
Δημητρός;
Εσύ πλερώνεις το γιατρό για το χαϊβάνι της Κρύσταλ;
Με τόσο ιώδιο στο κεφάλ’ δεν κατάλαβες ότι, ό,τι έχεις
αυτό πουλάς; Μπρε, μαντολίνα ο ένας, τσαρούχια η άλλη!
Τι να γέν’; Κρυστάλλω βάφτισε ο παππάς στο χωριό τη
γιαγιά της Φελλάχας γιουλαλά, με το σκυλάκι. Η Κρύσταλ
έφυγε για τον πλούσιο γαμπρό στα μπαμπάκια του Νείλου.»
Αυτά θα σου έλεγε η γιαγιά Χρυσή από την Ανδριανού.
– Αχ καλή μου γιαγιάκα! Τώρα, κατάλαβες με τι έμπλεξα;
Τι να έκανα κι εγώ με όλους αυτούς τους μεταλλαγμένους
μαέστρους της πιάτσας, που ξέραν μόνο να παίρνουν, να
παίρνουν χωρίς να χρωστούν σε κανέναν τίποτα. Ν’ αγνοούν
παντελώς ότι όλα τα χώματα είναι ιερά και να αγνοούν
παντελώς κατά πού πέφτει η γλυκειά μου η πατρίδα.
– Μμμμ… σιγά μπρε, μέγα θάμα το τρανό. Τράβα να μάσουμε όλες τις κυράδες και αρχόντισσες της Αδριανούς
και του Βοσπόρου μπρος στους τσολιάδες του γκουβέρνου
ψάλλοντας τη Υπερμάχω Στρατηγώ! Για να διούμε ποια
χώματα είναι ιερά, για να διούμε ποιος θυμάται τη Βασιλεύουσα με τον μαρμαρωμένο Βασιλιά;
– Βάι, βάι παιδάκι μου! Μαύρα μαντάτα, κανείς, κανείς
μπρέ! Αμάν,αμάν, αυτοί δέρνονται για τα οφίτσια. Θεέ και
Κύριε, εμείς εδώ στις εσχατιές του Βυζαντίου δε θέλουμε
τίποτα, θέλουμε με υπηρηφάνεια να ακούμε την καμπάνα
της εκκλησιάς και να καμαρώνουμε στο κοντάρι τη σημαία
μας. Καλά έλεγε η γιαγιά Σοφία, η Αινίτισσα, που έλεγε:
– Μ... ξιπασιές Χρυσή! Σπουδαίοι, άκαπνοι καπεταναίοι,
που μάθαν στην ξενιτιά να παινεύονται και στο λουτρό τ’ς
να τραγουδούν!
– Πού να βρεις άκρη παιδί μ’ σε αυτό τον ντουνιά! Μόνο
αρπάζεις ένα πουρνάρι, για να μην παρασυρθείς από τα
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διάφορα ρεύματα του εγωκεντρισμού της ημιμάθειας, βιώνοντας μόνο αυτά που μπορείς να λάβεις μέχρι εκεί που
φτάνει το πάπλωμά σου, ειδάλλως θα είσαι πάντα δυστυχισμένη.
– Μπρε, ποντικός στην τρύπα δεν χωρούσε, μεγάλη κολοκύθα κουβαλούσε! Αυτά μας λέγαν οι καλές κυράδες!
– Βάι, βάι, γιατί τόση απληστία και πόνος σε αυτο το
σύντομο χωμάτινο σοκάκι!
– Μ... και εδώ πάνω καλή η αρμονία του σύμπαντος
αλλά να! Μας έφαγε την ψυχή η νοσταλγία, μας λείπει το
κάτι άλλο, το άλας της γης. Μας λείπουν η κουλτούρα του
διαλόγου, πνευματικές ανησυχίες της μικρής κοινωνίας
μας που τάιζαν τις κλειδωμένες καρδιές μας γνώση και πολιτισμό.
– Οι γλυκιές μελωδίες του REPROCHES D’AMOUR και
του TANGO DES ROSES απο τα γνωστά φυτώρια της
Καϊλλιάν, της Νίτσας Δελημιχάλη φέρνουν δάκρυα στα
μάτια. Η παιδική χορωδία της Ακαδημίας με συνοδεία από
καλλίφωνες σπουδάστριες, η δημοτική μπάντα με μαέστρο
τον Χριστόφορο μας συνοδεύουν στη συντροφιά της αστροφεγγιάς.
Όαση το κυριακάτικο “τέιο” της λέσχης. Με την Αναστασία, παϊτονάδα μέσ’ στην παγωνιά, να προλάβουμε τα μονόπρακτα της Μαλαματίνα, γνωστής για τη θεατρική παιδεία
της με υπόκρουση πιάνου και άρπας.
– Τημάρεψέ το καλά στο νου παιδάκι μου· ναι... αυτή
είναι η πατρίδα σου: αχταρμάς Βυζαντολεβαντίνικης παιδείας
ανακατεμένης με κανέλλα και γαρύφαλλο.
– Ναι, γιαγιάκα μου, εγώ ξέρω... αφού πρώτα άκουσα τη
βαρκαρόλα του Λάβδα από τη μαντολινάτα του Χαραλαμπίδη
με τους βαρύτονους Καραϊσκάκηδες και μετά τραγούδησα
τον εθνικό μας ύμνο. Για τους άλλους όμως τι πρέπει να
κάνω να το μάθουν;
– Τίποτα γιαβρίμ’, τον μπελά σ’ θα βρεις· συνέχισε το
ταξίδι της ζωής σου και μη δίνεις σε κανέναν έναν παρά!
Παντού δύσκολα! Και εδώ πάνω βαριά η ξενιτειά, πικρή η
αλήθεια. Ανέκαθεν, σε όλον τον ντουνιά, τα παιδιά αγαπούν
με τον δικό τους τρόπο. Τι να γένει, ό,τι δώσεις, θα λάβεις.
– Να, κι εγώ μαζώνω τις παλιές από τον μαχαλά που ξέμειναν, μπιζ-μπιζέ, μην πέσουν σε αυτή την παράξενη κοσμούρα τ’ αντέτια μας σε λησμονιά. Γαληνεύει η ψυχή μου
όταν σε φέρνω μπρος στα άυλα μάτια μου να κάθεσαι
κάτω από τη τζιτζιφιά, δίπλα στο ποδηλατάκι σου, χαζεύοντας
με περιέργεια το γαϊδουράκι που έσερνε το στολισμένο
αμαξένιο μαγαζί του κυρ-Ηλία, του πραγματευτή, με όλες
τις χρωματιστές κλωστές και δαντέλες για προικιά που
κεντούσαν κοπελούδες στις δροσερές αυλές. Σαν ψέματα
μου φαινόταν πως μεγάλωσες, γιαβρί μ’, όταν σε έβλεπα
στο μισάνοιχτο μπαούλο με ένα δαντελένιο πετσετάκι του
κουραμπιέ στο κεφάλι και με την “ετόλ”, μια ξεπουπουλιασμένη αλεπού, κομμάτι από τις ευτυχισμένες μέρες της
αξέχαστης πατρίδας, να “κοριτσεύεσαι” και να καμαρώνεις
σαν νύφη. Γιατί βιαζόσουνα να μεγαλώσεις παιδάκι μου; Τι
να προκάμεις; Εμ …πού να ξέρεις κι εσύ …Η φύση δεν ξεπερνιέται εύκολα. Όπως και άλλα πράγματα δεν ξεπερνιούνται με τίποτα, μόνο τα κατεβάζεις μπουκιά-μπουκιά και
συνεχίζεις τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Χαμογελώ
και τώρα ακόμη, όταν σε σκέφτομαι να τρέχεις με τη Σοφία,
τη Μυρσίνη, πίσω από το στολισμένο ποδήλατο του παντοφλά
που ξεπρόβαλλε συχνά πυκνά τα καλοκαιριάτικα πρωινά
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με ειδών ειδών παντόφλες, καρώ και κόκκινες, με τόσες,
να τόσες φούντες, ζεστές ζεστές για τα Χριστουγεννιάτικα
στρωσίδια της παγωμένης σάλας.
Ωχ, τι να πούμε, τι να ομολογήσουμε με την Αναστασία
εδώ πάνω; Τζάναμ’ πολύ μακριά, πολλά τζεντέμια, παιδί μ’.
Στέγνωσε το χειλάκι μας για κανένα παγωτό χωνάκι από
αυτόν τον παγωτατζή, που δε μας άφηνε να κλείσουμε μάτι
μεσημεριάτικα. Τι ήταν και αυτό! Πού ξετρύπωνε όλον
αυτό τον παιδομαχαλά μέσα στην κάψα; Τι μεγάλος μπελάς;
Τι δε θα δίναμε για μια δροσερή γκαζόζα του Μιχαηλίδη,
κάτω στον Φλοίσβο, με τις χαβάγιες του Γιαννίκου. Μας
λείπουν τα παγωμένα βιολετί ηλιοβασιλέματα του Φλεβάρη.
Απ’ το τζιαμλίκι βλέπαμε στη γωνιά του κήπου την ανθισμένη
τρελαμυγδαλιά με τα κλαδιά της οποίας γέμιζε το ζεστό
ονταδάκι μου φρεσκάδα της πολυπόθητης Άνοιξης. Μεγάλωνε η ημέρα πια. Ο ήλιος φώτιζε μέχρι αργά τον στολισμένο
δίσκο με τα τραταρίσματα γι’ αυτές τις καλές κυράδες του
Βυζαντίου που σταυροκοπιούνταν κάθε δυο και τρεις με
τον χτύπο της καμπάνας του Αη-Νικόλα και ας ήταν για να
σημάνει την ώρα. Το ρεντιστό κυδώνι γλυκό του κουταλιού,
τα πτι-φούρ γεμιστά με γλυκό τριαντάφυλλο κάναν συντροφιά
στα πτερόεντα μασάλια, στο μουχαμπέτι που άρχιζε με το
«δόξα τω Θεώ» και τελείωνε με τα γνωστά γεροξεμωράματα,
γερομπουνακλαντίσματα. Χαμός με τα κυδώνια της γιαγιάς
της Ευλαλίας από το Αϊδίνι. Καθημερινό τροπάρι, ντίριντίρι τον ίδιο χαβά.
Μεγάλο ντέρτι βρήκα με αυτήν την τζομπάζω, γιαγιά. Ο
Ντερές που περνούσε μέσα από το χωριό της, πλημμυρίζοντας, εκτός του ότι έκανε καμπάδικα τα χώματα και
αφράτα τα κυδώνια, το χώριζε και στα δύο. Στη μεριά την
ευλογημένη που ράντιζε ο παπάς με αγίασμα και στην
άλλη μεριά, που δεν πάτησε ποτέ παπάς. Ως φαίνεται, και
επί τουρκοκρατίας οι γαμπροί έιχαν τα προβληματάκια
τους. Ο καπετάνιος Νικολός, το ντέρτι της νιότης της Ευλαλίας, σάμπως σφιχτός φαινόταν. Γάμος δε γινόταν χωρίς
αγίασμα και μεταλλίκια. Μμμ..., ξέρεις τι ουρσούζα γιαγιά
ήταν αυτή. Στην εκκλησιά έπιανε τα στασίδια. Έκανε ό,τι
ήθελε! Μας τρέλαινε με τα κυδώνια της, χώρια που έβαζε
κίμινο στα κόλυβα. Παιδιά δεν ήθελε να ακούσει. Πα, πα,
πα!
Μια βολά, βράδι, κράτησε τον εγγονό της και έγινε σεισμός μεγάλος. Λιανίστηκαν τα κεραμίδια και πέσαν πολλά
μπαϊντατιά από τα ταβάνια, μέσ’ τη γρίνια.
– Άιντε, Χρυσή, πάρτο αυτό από εδώ! Μας ζάλισε με τη
φυσαρμόνικα, χώρια που με την κλωστή μετράει πόσο
μεγάλα είναι τα αυτιά μας. Θα μας βγάλει κανένα μάτι. Δεν
νιώνεις, γυρίζει το ρολόι μπροστά! Γι’ αυτό παένουμε μεσημεριάτικα στα μουσαφιριά! Μας πήρε τα μυαλά.
Αυτά φυσικά τα στολίδια ήταν για μένα, γι’ αυτό με ξαπόστελναν στο τυπογραφείο του μπαμπά για κανένα κουρκουμπίνι, έτσι για να με ξεφορτωθούνε για λίγο!
Εμ! Δεν πρόλαβα να χαρώ το ξεπόρτιασμα, γύρισα πίσω
με κλειστά τα μάτια, χτυπώντας οι πατούσες στο κεφάλι
μου από την τρεχάλα! Στο δρόμο είδα μεγάλα παιδιά του
Γυμνασίου, κορίτσια με μαύρες ποδιές και αγόρια με γκουρλωμένες κουκουβάγιες καρφιτσωμένες στο καπέλο τους.
Μαζεμένα μπρος στο χαμηλό σπιτάκι της κυρά Πελαγίας
της Πόντιας. Στο τζάμι που περνούσε το μπουρί της σόμπας
εμφανίστηκε η Παναγιά.
– Μεγάλο το όνομά σου Κύριε, που να φανεί και σε
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εμένα, έλεγε η Ευλαλία.
– Σιγά, μπρε, που θα φανεί σε εσένα· σε
χρειάστηκε! Νωρίς νωρίς τον ξέκανες τον
Νικολό. Σε ένα ποδάρ’ καθόταν ο φουκαράς,
είπε η δασκάλα.
Πάντως δεν ξέρω τι έγινε, από το παράθυρο αυτό δεν ξαναπέρασα. Κόβοντας δρόμο μέσα από αυλές χωρίς φράχτες με μπουμπουκιασμένες τριανταφυλλιές, πήγαινα στο
τυπογραφείο, όπου με περίμενε ο μπαμπάς
με κατεβασμένα τα γυαλιά λέγοντας ευγενικά: «Παιδάκι μου ξεχάσανε να σε χτενίσουνε
στο σπίτι;»
– Όχι, φυσικά, μπαμπάκα μου... είπα μέσα
μου.
Απλώς αμίλητη απολάμβανα τη σχετική
ελευθερία μου χωρίς να με ζαλίζει κάθε
τόσο η δασκάλα γιαγιά Αναστασία λέγοντας:
ξέμειναν στο κοφίνι του κυρ-Φίλιππα του μανάβη από τα τριάντα, αφού έφαγε ο γάιδαρος τα επτά;
Άκου να διεις, όταν έρχονται μουσαφιριά δεν ανοίγουμε τον
μπουφέ τέντα ρέντα· είναι ντροπή, ακούς;
Μμμμ, σιγά! Πάντως η ουσία της ιστορίας για μένα ήταν
ότι περνώντας από το καφενείο του κυρ-Κώστα ήθελα να
βγάλω τις πασχαλίτσες-κοκαλάκια απο τα κοτσιδάκια μου
μπας και μοιάσω αυτής της κοπέλας στην αφίσα με τα
μαύρα μαλλιά, μ’ ένα Καλμόλ στο χέρι, δίπλα στην αφίσα
του γνωστού καλόγερου με τα μακαρόνια του και τον
γάιδαρό του.
Ναι... αμέτι μουχαμέτι σε αυτή την εικόνα είχε σταματήσει
η παιδική μου φαντασία. Η γιαγιά βέβαια επέμενε ότι τα
παιδιά δεν ονειρεύονται, απλά μόνο πρέπει να τρώνε και να
κοιμούνται για να μεγαλώσουν.
– Μη βγάζεις μπρε τις κορδέλες και άστα τα μαϊμουτζιλίκια,
κατάλαβες!
– Όχι, δεν κατάλαβα γιαγιάκα μου, με όλες αυτές τις
“παρθενόπες” που λέγαν λέγαν το μακρύ και το κοντό τους
κάνοντας τις έξυπνες. Διότι κι εγώ, σιγά-σιγά, άρχισα να
διανύω την ηλικία του “όχι”, αμφισβητώντας πολλές θεωρίες
περί παπλώματος και κολοκύθας. Με τον καιρό απεδείχθη
ότι “ο τολμών νικά”, ξέροντας φυσικά εκ των προτέρων την
απάντηση: «Μμμμ, σιγά, “ο κλέφτης και ο ψεύτης την πρώτη
μέρα χαίρεται” και “όποιος ζητά τα πολλά χάνει και τα
λίγα”».
Πάντως τους ξέφευγα ξεφυτρώνοντας όπου δε με σπέρναν και έκανα ανενόχλητη επιτέλους τις εξερευνήσεις μου
σε αυτό το εργαστήρι του Γουτεμβέργιου, φυσικά με τη
διακριτική εποπτεία του πατέρα, του πατερούλη, του μπαμπάκα, τη στοργή του οποίου δεν αμφισβήτησε κανείς και
υπερτόνισαν οι θεωρίες του Φρόιντ.
Φωτογραφίζοντας τα παιδικά μου μάτια όλο αυτό το βασίλειο με πολλά-πολλά βιβλία, εφημερίδες από όλα τα
μέρη της πατρίδας μας, ποιητικές συλλογές, μουτζουρωμένα
χαρτιά, τα σιδερένια γραμματάκια στην κάσα του συνδετηρίου με όλα τα κεφαλαία γράμματα στολισμένα με λουλούδια
και πουλιά, τα ω, α ή τις οξείες, τις βαρείες, τις υπογεγραμμένες σκέφτηκα ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο ο
καθένας να τυπώσει το παραμυθάκι του.
Πάντως πρέπει να ήταν όλος αυτός ο κόσμος παθιασμένοι
εραστές αυτής της τέχνης διορθώνοντας όρθιοι επί του

Tο πρώτο ηλεκτροκίνητο τυπογραφικό μηχάνημα των αδελφών
Κώστα και Σταύρου Φανφάνη, με το οποίο τυπώθηκαν πολλά
έντυπα. Στη φωτογραφία διακρίνονται ο Κώστας Φανφάνης
(πρώτος από αριστερά) και δίπλα του ο Κλήμης, αδελφός
της συγγραφέως Σοφίας Kλήμη-Παναγιωτοπούλου (1936).

H γνωστή εφημερίδα του Κώστα Φανφάνη, που ενημέρωνε
τους Αλεξανδρουπολίτες επί πολλά χρόνια.

πιεστηρίου με τσιμπίδα τα γραμματάκια που αλλοίωναν το
κυρίως θέμα της εφημερίδας γεμίζοντας τους πνεύμονες
με αντιμόνιο. Δεν εξηγείται αλλιώς· πρέπει να γνώριζε
αυτός ο μουτζουρωμένος Γουτεμβέργιος από την εποχή
εκείνη ότι αυτή η μελανωμένη τέχνη, εκτός του ότι έσπερνε
γνώση, είχε τη δύναμη να αλλάζει και τη ροή πολλές φορές
της ιστορίας. Φυσικά δε γνωρίζω τι χαρά θα έκανε τώρα,
εάν έβλεπε τον πλούτο αυτής της τέχνης, τα πολύμορφα
στοιχεία της αλφαβήτου, μουσειακά κομμάτια από ειδικούς
συλλέκτες, θύματα της τεχνολογικής εξέλιξης.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Λεξιλόγιο
αντέτι = έθιμο
τζεντέμια = πολύ μακριά, στην άκρη του κόσμου
ντερές = χείμαρρος
μασάλια = παραμύθια
γερομπουνακλαντίσματα = γεροντίστικες ανοησίες, ξεμωράματα
καμπάδικα = αφράτα
σάμπως = κάπως
η τζομπάζω = η αρχηγός
κουρκουμπίνι = μικρό σιροπιαστό γλυκό
ντέρτι = βάσανο
μπαϊνταντί = σοβάς του ταβανιού
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Mνήμες από το ποδηλατάδικο του Ανδρέα Παχουμιάδη
Γράφει η Λίτσα Παχουμιάδου-Πετρίδου

Μ

ε ευκαιρία την αναφορά στα ποδηλατάδικα (τ.51
του περιοδικού) επιτρέψτε μου να καταγράψω
τις μνήμες μου από το ποδηλατάδικο του πατέρα μου
Ανδρέα Παχουμιάδη, “φρεσκαρισμένες” πρόσφατα σε
κάποια σημεία τους από τον θείο μου Μάκη Ισακίδη,
που εργαζόταν σ’ αυτό.
Ένα ποδηλατάδικο από τα λίγα που άνοιξαν κατά
τη δεκαετία του 1950 στην Αλεξανδρούπολη, την πρώην
και νυν ποδηλατούπολή μας. Ένα ποδηλατάδικο από
τα πιο γνωστά στους συμπολίτες μας και λόγω του
εξειδικευμένου προσωπικού του αλλά και λόγω της
θέσης “φιλέτο”: γωνία 14ης Μαΐου και σημερινής Λεωφόρου Δημοκρατίας, κάτω ακριβώς από το καφενείο
του Μαρκάκη.
Ημιϋπόγειο, με τρία βαθιά σκαλάκια στην είσοδό
του, ήταν αρκετά ευρύχωρο και κατάλληλο να στεγάσει
ποδήλατα παντός είδους: μικρά, μεγάλα, καινούργια,
μεταχειρισμένα, ανδρικά, αργότερα και γυναικεία.
Σ’ ένα μικρό ανδρικό που το έφερε στο σπίτι ο θείος
Μάκης, χειροποίητο από τον δεξιοτέχνη κυρ-Ανδρέα με
λάστιχα συμπαγή, μάθαμε ποδήλατο σε μικρή ηλικία
εγώ και η αδελφή μου Κούλα, καμαρώνοντας μάλιστα
για την τύχη που είχαμε, ως κόρες ποδηλατά, να έχουμε
το “Ι.Χ.” μας και να το δίνουμε και στα άλλα παιδιά της

γειτονιάς μας, πάντα όμως με “φειδώ” και πάντα τρέχοντας πίσω τους για να τους το πάρουμε...
Μπαίνοντας στο μαγαζί, δεξιά, υπήρχε ένα μεγάλο
ξύλινο γραφείο, στην ανώμαλη επιφάνεια του οποίου
χοντρά επαγγελματικά τετράδια φιλοξενούσαν στις σελίδες τους τις πωλήσεις ποδηλάτων, καθώς και τις
ενοικιάσεις, με την ώρα. Πίσω από το γραφείο ράφια
γεμάτα με τα ανάλογα αξεσουάρ ήταν πρόθυμα να
“εξυπηρετήσουν” όλους τους πελάτες.
Κάτω από το μοναδικό παράθυρο ο χώρος ο αφιερωμένος στην ακτινολόγηση, στην οποία “είχαν εξειδίκευση” ο κυρ-Ανδρέας και ο Μάκης, διότι έπρεπε, επιστρατεύοντας όλο τους το ταλέντο, να επαναφέρουν
τις στραβές ακτίνες στην αρχική τους κατάσταση,
πράγμα που συνήθως πετύχαιναν, εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων, οπότε χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό όργανο
επιδαπέδιο, τον ακτινολόγο.
Πιο μέσα, πάνω σε ειδικές σχάρες, ποδήλατα γυρισμένα ανάποδα, δέχονταν, κάτω από κατάλληλο φωτισμό, τις “πρώτες βοήθειες” και την “επούλωση των
τραυμάτων” τους από τον κυρ-Ανδρέα, τον λεπτολόγο
και άριστα καταρτισμένο ποδηλατά. Παραδίπλα άλλα
“υγιέστατα”, ολοκαίνουργια, τσίλικα, έκαναν όνειρα για
επικείμενα ή μη ταξίδια τους, προκαλώντας, χωρίς να
το θέλουν, τους αναιμικούς
συγκατοίκους τους που υπομονετικά δέχονταν τη “μετάγγιση αίματος” για να πάρουν χρώμα από τα χέρια
του θείου μου Δημήτρη
Γκιουμουσίδη, αρχιμάστορα,
όχι μόνο στις βαφές ποδηλάτων αλλά και στην κατασκευή ειδικών θηκών για τη
μεταφορά γάλακτος! Τις τοποθετούσε δηλαδή εκατέρωθεν της πίσω ρόδας, κατόπιν παραγγελίας, εφόσον
το ποδηλατάδικο του Ανδρέα
Παχουμιάδη ήταν το μόνο
(στην πόλη) που κατασκεύαζε τέτοιου είδους θήκες και
έκανε βαφές.
Στους τοίχους, θυμάμαι,
Από το εσωτερικό του ποδηλατάδικου του Ανδρέα Παχουμιάδη. Διακρίνονται δεξιά ο Μάκης
Ισακίδης στο κέντρο καθιστός ο λούστρος Τσερκέζος και όρθιος ο Μακαρατζής. Δίπλα τους
ποικίλα τα “κάδρα”: ρόδες
ο Τάσος Γαβράς. (Αρχείο Μάκη Ισακίδη)
κρεμασμένες από μεγάλα ει-
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δικά καρφιά, σαμπρέλες, σέλες, φακοί, κουδούνια για
την εγρήγορση των αφηρημένων...
Το αφεντικό κυρ-Ανδρέας και οι υπάλληλοί του Δημήτρης, Μάκης και για ένα διάστημα ο Τάσος Γαβράς,
που συμμετείχε σε όλες τις δουλειές του μαγαζιού, όλοι
τους υπέρ το δέον εργατικοί, φιλότιμοι, φιλικοί, εξυπηρετούσαν τους πελάτες που μπαινόβγαιναν λέγοντας:
«Κυρ-Ανδρέα, “φουίτ”· να αφήσω το ποδήλατο;»
«Μάκη γράψε το τάδε νούμερο ποδηλάτου και φεύγω.»
«Δημήτρη, αφήνω το ποδήλατο για βάψιμο...»
«Τάσο, αυτό... Τάσο εκείνο.»
Όσοι ήθελαν να νοικιάσουν ποδήλατο, έπαιρναν, από
την ειδική σχάρα έξω, ένα από τα “παρκαρισμένα” –“παρέα” του πασίγνωστου λούστρου Τσερκέζου, με μόνιμο
το στέκι του δίπλα τους– και πριν αναχωρήσουν δέχονταν
από τον Μάκη το καρφίτσωμα στο κάτω δεξί μέρος του
παντελονιού τους, για να μην μπλεχτεί αυτό στην αλυσίδα... Αργότερα το καρφίτσωμα υποκατέστησαν οι
μασιές (ειδικά μεταλλικά στεφανάκια, με άνοιγμα σ’ ένα

τους σημείο, για να αγκαλιάζουν το παντελόνι), απαλλάσσοντας τους “καρφιτσωμένους– ποδηλάτες, ένας
από τους οποίους ήταν και ο παππούς μου Γιορδάνης
Γκιουμουσίδης, τυπικότατος “με τη μασιά.
Πανέτοιμοι πλέον οι πελάτες κάθονταν στη σέλα και
ισορροπώντας κατέβαιναν προσεκτικά από το πεζοδρόμιο. Μερικοί μάλιστα φιγουρατζήδες έκαναν τσαλίμια
και σκέρτσα σαλτιμπάγκου και μετά... άφαντοι· καπνός!
Η ευγένεια, η κατανόηση και η ταχεία εξυπηρέτηση
άφηναν ευχαριστημένους τους πελάτες-ποδηλάτες που,
παράλληλα με την εργασία τους, έκαναν ακούσια και
τη γυμναστική τους, εξαιρουμένων των πολύ ρομαντικών
που νοίκιαζαν το ποδήλατο μόνο και μόνο για την αναψυχή τους, μόνο και μόνο για μια ποδηλατάδα τους...
Αξέχαστες εποχές!
Γλυκιές, συγκινητικές οι θύμησές τους, οι μνήμες
τους, όπως και αυτές από το ποδηλατάδικο του πατέρα
μου Ανδρέα Παχουμιάδη, βετεράνου στο είδος!

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Αλεξιάδης
Αλεπάκος
Ανδρεάδης
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αποστολίδου
Αρβανιτοπούλου
Βλάχου-Ορφανίδου
Βογιατζή
Βογιατζή-Σεφεριάδου
Γεωργίου
Γεωργίτση
Γιαννικάκη-Μαγιάφα
Γιασεμάκη
Γιασεμάκη
Γκολφινοπούλου
Γλυκή
Γραμματοπούλου
Δαμιανίδης
Δρετάκης
Ζαρκάδη
Ζαφειρόπουλος
Ίωαννίδης
Καρανικολαΐδης
Κάρτσωνα-Γαβριηλιδου
Κλεανθίδου
Κουγιουμτζή
Κουταλάκης
Κουφογιάννης
Κοψίδης
Κωνσταντινίδου
Λασκαρίδου-Κεραμάρη
Λιάκος
Λιβιεράτος
Μανωλίκας
Μανωλίκας
Ματσούκα-Μιχαήλογλου
Μαυρίδης
Μπαζίδου

€ 50,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 20,00
Ιωάννα
€ 25,00
Ουρανία
€ 100,00
Ρίτα
€ 20,00
Αντωνία
€ 35,00
Μάγδα
€ 20,00
Γρηγόριος του Γεωργίου € 50,00
Φωτεινή
€ 20,00
Ειρήνη
€ 100,00
Μαρία
€ 25,00
Χαρά
€ 25,00
Αμαλία
€ 20,00
Παρασκευή
€ 50,00
Ειρήνη
€ 20,00
Σταύρος
€ 100,00
Μανώλης & Σόφη
€ 50,00
Μαριάνθη
€ 20,00
Σταύρος
€ 20,00
Ιωάννης
€ 50,00
Νικόλαος
€ 20,00
Μαίρη
€ 100,00
Φανή
€ 20,00
Καίτη
€ 50,00
Απόστολος
€ 50,00
Γεώργιος
€ 20,00
Μανώλης
€ 20,00
Ελένη
€ 30,00
Μαρία
€ 20,00
Στέφανος
€ 20,00
Σπύρος
€ 20,00
Κων/νος
€ 50,00
Εμμανουήλ
€ 50,00
Έφη
€ 20,00
Ανέστης
€ 50,00
Φανούλα
€ 50,00
Ζαφείρης
Γεώργιος
Ανδρέας

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Μπαλκίζα-Μιχαήλογλου
Μαρία
Μπουραντά
Βασιλική
Μπραϊκίδης
Στράτος
Μπραϊκίδου
Φρόσω
Μυλωνά
Κυριακή
Νικολαϊδης
Ανέστης
Ντογραματζή
Μαριάννα
Ντομπρούδης
Ευάγγελος
Παϊδούσης
Αντώνιος
Παπαγιαννοπούλου
Αικατερίνη
Παπαδόπουλος
Απόστολος
Παπαδόπουλος
Δημήτριος
Παραβίας
Κώστας
Πάτκος
Βασίλειος
Ρόζης
Γεώργιος
Ρορώτου-Πούλιου
Κασσάνδρα
Σαβγαλή-Κουντούρη
Πολυξένη
Σιδηρόπουλος
Ιωάννης
Σκεύας
Αντώνιος
Σουλακάκη
Λίτσα
Σοφιάδου-Νικολούδη
Αικατερίνη
Σταυρακούδης
Νικόλαος
Ταμβακίδου-Αργυροπούλου Άννα
Τελλίδης
Μιχαήλ
Τρικούπη
Άννα
Τσιακίρης
Κώστας
Τσιάπης
Χρήστος
Τσινταράκης
Ελευθέριος
Τσιφουτίδου-Τάσση
Ευγενία
Τσουγιάννη
Σοφία
Φαράτση
Σοφία
Φειδάνης
Βασίλειος
Χαλικιάς
Κυριάκος
Χάμος
Γρηγόριος
Χαμπούρης
Άγγελος
Χαραλαμπίδης
Δημήτριος
Χατζηχρήστου
Σούλα

€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 120,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 50,00
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
MARIA GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

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

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

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

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

ΠAIΔIATPOΣ

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

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH

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

KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 &ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 23
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 & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2 (γωνία) 3ος όροφος
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 & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2 (γωνία) 3ος όροφος
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

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

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

Ανακοίνωση
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να καταφεύγετε για να βλέπετε τα τεύχη του περιοδικού
μας και να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες
του Συλλόγου μας.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι:
www.alexandroupolites.gr
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
06.01.2015 Σύγχρονο «παιδομάζωμα» για τη «Μητέρα» Τουρκία
Τουρκικοί παρακρατικοί μηχανισμοί
στέλνουν κατά κύματα στην Άγκυρα,
παιδιά μουσουλμάνων από τη Θράκη,
για δήθεν εκπαιδευτικά ταξίδια.
10.01.2015 Στην... κατάψυξη ολόκληρος ο Νομός Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, οι θερμοκρασίες που
επικρατούν σε ολόκληρο τον Νομό
είναι αρνητικές, με τους κατοίκους
να περιορίζουν δραματικά τις μετακινήσεις τους μόνο για τα απολύτως
απαραίτητα. Το βράδυ της Τετάρτης
το θερμόμετρο στο Ορμένιο του Βορείου Έβρου βρισκόταν στους -14°C,
ενώ τις πρωινές ώρες της Πέμπτης η
Πλάτη είχε -13°C, η Ορεστιάδα και
το Διδυμότειχο -11°C, ενώ οι Μεταξάδες και η Αλεξανδρούπολη -10°C.
13.01.2015 Επιδότηση ρεύματος
στους οικισμούς με αιολικά πάρκα Η Αισύμη στον Έβρο θα είναι ο
περισσότερο ωφελημένος οικισμός,
με επιδότηση έως και 100%. Ακολουθούν οι οικισμοί Μάκρης και Συκορράχης με μικρότερα ποσοστά.

05.03.2015 Αφιέρωμα για την
Αλεξανδρούπολη και Έβρο Λίγες
μέρες πριν, μία ταξιδιωτική εκπομπή
της κρατικής Βουλγαρικής τηλεόρασης
είχε αφιέρωμα για την Αλεξανδρούπολη και τον Έβρο. Η εκπομπή παρουσίασε έναν ιδιαίτερα θετικό ταξιδιωτικό οδηγό για την Αλεξανδρούπολη, τη Μάκρη, τις Φέρρες και το
Σουφλί. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή στον παρακάτω
σύνδεσμο: http://bnt.bg/predavanyia/
ptuvay-s-bnt2/pa-tuvaj-s-bnt-2-22fevruari-2015-aleksandrupolis.
19.03.2015 Δίκτυο “ΑΤΜ’’ για πώληση φρέσκου γίδινου γάλακτος
Το επιτυχημένο εγχείρημα των συνεταιριστών του «ΘΕΣγάλα Πιές», έχει
εμπνεύσει τους αιγοπροβατοτρόφους
του εβρίτικου συνεταιρισμού «Θρακών Αμνός», οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μπουν πιλοτικά στην πώληση
φρέσκου παστεριωμένου γίδινου γάλακτος από αυτόματους πωλητές ΑΤΜ, κάνοντας αρχή από την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη.

ΓΝΩΜΗ

13.01.2015 Ο πόλεμος των ψαριών Η συνεχιζόμενη αναβάθμιση
της Τουρκικής Ακτοφυλακής έχει εντείνει την προκλητικότητα, καθώς
δεν υπάρχει απάντηση από Ελληνικής
πλευράς. Οι Τούρκοι ψαράδες διεκδικούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ
Ίμβρου, Λήμνου και Σαμοθράκης.

30.01.2015 Η θρυλική όπερα
«Κάρμεν» ταξιδεύει τον Απρίλιο
στην Αλεξανδρούπολη Η νέα παραγωγή της «Όπερας της Βαλίτσας»
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στην
οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι
πρωταγωνιστές της Ε.Λ.Σ., θα ταξιδέψει σε 22 πόλεις σε ολόκληρη την
Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

05.03.2015 “Δεν θέλουμε πια να...
είμαστε Μουσουλμάνοι’’ ...Αν και
οι λιγοστοί Σελτζούκοι άλλαξαν τον
εθνοθρησκευτικό χαρακτήρα εκατομμυρίων Ελλήνων (Μικρασίας, Θράκης,
Πόντου κ.α.) που λόγω βίας ή συμφερόντων εξισλαμίστηκαν, ακόμα και
επιφανειακά, σήμερα μία κρυμμένη
ορθόδοξη θρησκευτικότητα εκδηλώνεται από τους απογόνους τους. Ζουν
παντού, κυρίως στον Πόντο και ίσως
είναι δύο εκατομμύρια.

30.01.2015 Τα Σαββατοκύριακα
στο Μουσείο Με αυτόν τον τίτλο
έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται
από τον Νοέμβριο του 2012, και συνεχίζονται ακόμη στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, εκπαιδευτικές
δράσεις και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, τα
οποία σχεδιάστηκαν από τον Λέκτορα
Θεατρολογίας κ. Σίμο Παπαδόπουλο,
τα μέλη του Συλλόγου Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας Θράκης και τον ζωγράφο
κ. Απόστολο Ιτσκούδη.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
31.01.2015 Χιλιάδες κύκνοι στο
Δέλτα του Έβρου! Δεν έχουν μετρηθεί ποτέ τόσοι πολλοί νανοκύκνοι
σε όλη την Ελλάδα! Το Δέλτα αποτελεί
έναν σταθερό προορισμό για τους
διαχειμάζοντες κύκνους, όπως και
για πολλά άλλα είδη, καθώς προσφέρει αφθονία τροφής και ασφαλές
καταφύγιο.
04.02.2015 Ο εναλλακτικός τουρισμός της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο Λονδίνο Στη
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού διαφημίστηκαν τα μοναδικά σε ποικιλία και
πυκνότητα πανίδας και χλωρίδας
τοπία της Περιφέρειας ΑΜΘ και η
Θάσος. Κίνητρο, ότι είμαστε μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος,
ιστορικά μνημεία, πολιτισμό και πολιτιστικά δρώμενα
05.02.2015 «Σφαίρα» το ίντερνετ
στην Αλεξανδρούπολη Με βάση
τα στοιχεία της εταιρείας ΟΟΚLA, η
Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στην 5η
θέση πανελλαδικά με μέση ταχύτητα
σύνδεσης τα 13,5 Μbps. Η μέση ταχύτητα στην Ελλάδα είναι τα 9,64
Μbps.
06.02.2015 17 νέα έργα ενέκρινε
η επιτροπή αγροτικής οικονομίας
της ΑΜΘ Για τον Έβρο θετική γνωμοδότηση έλαβε το έργο «Μονάδα
Παραγωγής Οργανικών Λιπασμάτων»
στο 3ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Άβαντα, το έργο «Εγκατάσταση σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της
αεριοποίησης ισχύος 0.999 Μwe»
στην περιοχή του Αγροκτήματος Αρδανίου, η δραστηριότητα του «Λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών
δραστηριοτήτων» στη θέση Βουβό
Αλεξανδρούπολης των «Λατομείων
Μάκρης» Α.Ε. ως και η λειτουργία
του ήδη υφιστάμενου σταθμού βάσης
κινητής τηλεφωνίας με την κωδική
ονομασία «Μεγάλο Δέρειο 140 3356»
της COSMOTE A.E.
18.02.2015 Πικρός ο «λογαριασμός» από τις πρόσφατες πλημμύρες στον Έβρο Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών σε 250.000
στρέμματα καλλιεργειών και σταυλικών εγκαταστάσεων που βρέθηκαν
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Tην εικόνα των «πληγών» που προκάλεσαν οι πλημμύρες συνθέτουν τα δεκάδες χιλιάδες στρέμματα
καλλιεργειών στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νομού Έβρου.

κάτω από τα νερά του ποταμού. Θα
χρειαστεί χρηματοδότηση ύψους
200.000 ευρώ για τους αγροτικούς
δρόμους της Ορεστιάδας, 150.000
ευρώ για το Δυδυμότειχο και άλλων
τόσων για το Σουφλί.
20.02.2015 Στο ΠΓΝΑ ο πλέον
σύγχρονος αξονικός τομογράφος
της χώρας Τέθηκε σε λειτουργία
από χθες και προσφέρει ταχύτερη
εξυπηρέτηση, δυνατότητα εξετάσεων
νέου τύπου, μεγαλύτερη ακρίβεια
στη διάγνωση και 80% λιγότερη ακτινοβολία. Αποτελεί τεχνολογία αιχμής
για την εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευόμενων αλλά και για την προώθηση της ιατρικής έρευνας.
27.02.2015 Πρωτοφανής επίθεση
στη Μητρόπολη Αναστάτωση έχει
προκαλέσει η κυκλοφορία ενός 16σέλιδου ανώνυμου εντύπου, στο οποίο
αναφέρονται απίστευτες κατηγορίες
εναντίον του Μητροπολίτη, ιερέων
και πολιτών. Ψήφισμα στήριξης στον
Μητροπολίτη Άνθιμο από το Δημοτικό
Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης.
03.03.2015 Φεύγει το ΚΤΕΛ από
την «καρδιά» της Αλεξανδρούπολης Θα μεταφερθεί στα ανατολικά
της πόλης, στην περιοχή του ΚΕΓΕ
και σε έκταση περίπου επτά στρεμμάτων, μετά από μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν χθες η
ΓΑΙΑΟΣΕ, το ΚΤΕΛ και ο δήμος Αλεξανδρούπολης. Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραχωρεί
για 30 χρόνια την έκταση αυτή, πλησίον του Γαλλικού σταθμού.
05.03.2015 Πρόγραμμα για την

αύξηση της καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης Ολοκληρώθηκε
με επιτυχία ο “Stage One Accelerator’’
από το Επιμελητήριο Έβρου και τον
Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο σκοπός
του προγράμματος αυτού ήταν να
αναδείξει καινοτόμες ιδέες, με απλά
λόγια να παράγει επιχειρήσεις δικτυώνοντας παράλληλα τις νεοφυείς
ομάδες με επενδυτές.
06.03.2015 Ομιλία με τον Ακαδημαϊκό και διακεκριμένο επιστήμονα δρ Σταμάτη Κριμιζή Στο
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης,
στο πλαίσιο του 6ου κύκλου ομιλιών
και διαλέξεων, την Παρασκευή 6
Μαρτίου διεξήχθη η ομιλία του κ.
Κριμιζή με τίτλο: «Από το απειροελάχιστο της Γης στο απέραντο του
Διαστήματος: Το επικό ταξίδι των
Διαστημοπλοίων Voyager 1 και 2
προς τον Γαλαξία».
07.03.2015 Δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης
Γυναικών-Θυμάτων Βίας Ο Δήμος
Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας,
διοργανώνει μία σειρά δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας γύρω από την ισότητα και την έμφυλη βία.
07.03.2015 Βραβείο σε σχολείο
και δασκάλα μας Ευρωπαϊκή διάκριση για την Αγγελική Κουγιουρούκη
και τους μαθητές της στο Πρότυπο
Πειραματικό Σχολείο (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία) της Αλεξανδρούπολης. Η εκπαιδευτικός μίλησε
στη ΓΝΩΜΗ για τη διάκριση και το

πώς οι εργασίες της κατάφεραν να
ξεχωρίσουν μέσα από το πρόγραμμα
eTwinning και σε συνεργασία με τάξη
δημοτικού σχολείου της Ισπανίας. Η
τελετή βράβευσης θα γίνει στις Βρυξέλλες τον Μάιο.
07.03.2015 11 μετάλλια κατέκτησαν οι μαθητές του Έβρου
στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2015.
Οι μαθητές του νομού μας πήραν
17 από τις 55 προκρίσεις για το Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού, που θα διεξαχθεί
στην Εύβοια από τις 4 έως τις 6
Απριλίου 2015.
27.03.2015 Δώρο υγείας αξίας
900 χιλιάδων ευρώ Άλλη μια γενναιόδωρη προσφορά δέχθηκε η Διοίκηση του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από τους ανθρώπους του
Διεθνούς Οργανισμού των «ΑΧΕΡΑ».
Μέρος της δωρεάς του πολύτιμου
υγειονομικού υλικού θα διατεθεί και
για τα νοσοκομεία Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης.
31.03.2015 Με εντολή Μαξίμου
η χρηματοδότηση της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης με 30 εκατ.
ευρώ Εξασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδήτηση της λειτουργίας της
τουλάχιστον για φέτος. Χθες αναμενόταν η ανακοίνωση των τιμολογίων. Υπήρξαν φωνές κριτικής από
τον βουλευτή Ν.Δ. κ. Αναστ. Δημοσχάκη και τη Δημ. Σύμβουλο Ορεστιάδας κ. Μαρία Γκουγκουσκίδου
για την, περαιτέρω, ομαλή λειτουργία
του εργοστασίου.
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Παρόλο που το θέμα μας ήταν
«Καθαγιασμός των υδάτων στο λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης», βλέπετε να
δημοσιεύονται φωτογραφίες με
διαφορετικό θέμα ή... παραπλήσιο!
Είναι δυνατόν, στο αρχείο σας να μην
υπήρχε κάποια, σχετική με το
προτεινόμενο θέμα, φωτογραφία;
Ξαναψάξτε και στείλτε κάποια.
Σ.Ε.
Επόμενο θέμα:
“Αναμνηστικές από το τέλος της Σχολικής
χρονιάς αλλά και από διαγωνίσματα,
σχολικές αίθουσες ...’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

Kαθαγιασμός των υδάτων στην παραλία της Μάκρης

Με τη συμπλήρωση πενήντα πέντε χρόνων από την απόφοίτησή μας από το Γυμνάσιο και εξήντα ένα χρόνια από
την αποφοίτηση του Δημοτικού Σχολείου αφιερώνω αυτή την ανεκτίμητη φωτογραφία (9/6/54).
Φωτεινή Βελισσαροπούλου
3ο Δημοτικό Σχολείο • Σχολικό Έτος 1953-1954 • Τάξη ΣΤ’

Τον αείμνηστο δάσκαλό μας Γιαννούση πλαισιώνουν οι μαθητές:
Πρώτη σειρά, καθήμενοι από αριστερά: άγνωστος, Νίκος Βουτσάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, πίσω του ο Παν. Χασάπης, Παμπορίδης
Λάμπης, Τραμπίδης, Γιάννης Μαραγκός, Κυριάκος Αρίκας, Στέλιος Μουρίκας, άγνωστος (γιος στρατιωτικού), το κορίτσι η Παρίση.
Δεύτερη σειρά, όρθιοι από αριστερά: άγνωστη, Ειρήνη Ρούντη, Φιφή Βελισσαροπούλου, Ελένη Ρήγα, Βασίλης Τοπούρης, Γιώργος
Αλεπάκος, Σταύρος Κοσμίδης, Στέφανος Φυσικόπουλος, Μαίρη Παπαποστόλου, Νίκη Σταμπολίδου, Συρμούλα Ματζαρίδου, Ρέα
Ζωΐδου, πίσω της η Γκουργκούνη Ελένη, η δίπλα της άγνωστη, Ελευθερία Ζερβάκη.
Τρίτη σειρά, από αριστερά: Χριστίνα, Ελένη Μπουρκέλη, Ευαγγελίδου, Φωτεινή Βελισσαροπούλου, άγνωστη, Ρούλα Ιμάμη,
Μπαμίδης, Κατερίνα Καλογήρου, Θανάσης Βουλγαρίδης, Ευφραιμίδου, Λευκή Γκολέμα, Ελ. Κοτσάμπασης, Κοκκίνη, Μοροχλίδου,
Στοΐλη, Κακαλέκου, Βαγγελιώ Παρασκευοπούλου, Λίνα Ματζιορίνη, Κωνσταντάκη (άκρο δεξιά).

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Ταραμάς
Υλικά
1 βαζάκι ταραμά (άσπρο) 150 γρ.
1 ½ φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1 ½ φλιτζάνι τσαγιού χυμό λεμόνι
1 κιλό πατάτες ή ψωμί
Εκτέλεση
Αδειάζουμε τον ταραμά στο μπλέντερ, ρίχνουμε λίγο
λάδι, λίγο λεμόνι και χτυπάμε. Αυτό το κάνουμε δύο
φορές έως ότου γεμίσει το μπλέντερ. Αδειάζουμε το
περιεχόμενο του μπλέντερ σε μια σουπιέρα, προσθέτουμε τις πατάτες που προηγουμένως τις έχουμε
βράσει και εναλλάξ λάδι - λεμόνι και χτυπάμε με το
μίξερ το μίγμα μέχρι να γίνει αλοιφή. Δοκιμάζουμε για
να μην είναι αλμυρό και εάν χρειαστεί προσθέτουμε
λάδι και λεμόνι.
Διατηρείται στο ψυγείο σε γυάλινο σκεύος.

Κρέμα λεμονιού (νηστήσιμη)

1 ματσάκι βασιλικό
2 σκελίδες σκόρδο
1 ποτηράκι του κρασιού ούζο
1 ποτηράκι του κρασιού λάδι
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις γαρίδες (βγάζουμε το κέλυφος) και
τις αφήνουμε με το κεφάλι. Χαράζουμε ελαφρώς τη
γαρίδα από τον αυχένα ως την ουρά για να βγάλουμε
το εντεράκι. Άλλος τρόπος για να βγάλουμε το εντεράκι είναι να μη χαράξουμε τη γαρίδα αλλά να το
τραβήξουμε με μια φουρκέτα.
Βάζουμε νερό σε μια κατσαρόλα τόσο που να σκεπαστούν οι γαρίδες και τις βράζουμε για 10 λεπτά.
Βγάζουμε τις γαρίδες και στο νερό που μένει ρίχνουμε
τα μακαρόνια για να βράσουν. Ρουφούν όλο το ζουμί
που υπάρχει στη χύτρα.
Ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και
το σκόρδο ψιλοκομμένα σε ένα κατσαρολάκι με λίγο
λάδι να πάρουν βράση. Σβήνουμε με το ούζο και

Υλικά
½ φλιτζάνι χυμός λεμονιού
½ φλιτζάνι κορν-φλάουρ
1 1/3 φλιτζάνι νερό ζεστό
1 φλιτζάνι ζάχαρη
ξύσμα από δύο λεμόνια
Εκτέλεση
Βάζουμε τη ζάχαρη και το κορν-φλάουρ σε
μια κατσαρόλα. Προσθέτουμε το νερό και
ανακατεύουμε. Τοποθετούμε την κατσαρόλα στη φωτιά και ανακατεύουμε συνέχεια
για να μη σβολιάσει η κρέμα. Όταν πάρει
βράση, προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα
λεμονιού, ανακατεύουμε καλά την κρέμα
και την αποσύρουμε από τη φωτιά.
Σερβίρουμε την κρέμα σε μπολ.

Γαριδομακαρονάδα
Υλικά
1 κιλό γαρίδες Νο1
½ κιλό μακαρόνια Νο7
4 ώριμες ντομάτες
2 ξερά κρεμμύδια

αφού εξατμιστεί προσθέτουμε τις ντομάτες ξεφλουδισμένες και περασμένες στο μπλέντερ. Τα αφήνουμε
όλα μαζί να βράσουν, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και
ψιλοκομμένο τον βασιλικό.
Αδειάζουμε τα μακαρόνια σε μια οβάλ βαθιά πιατέλα,
στρώνουμε τις γαρίδες σε όλη την επιφάνεια και περιχύνουμε με τη ζεστή σάλτσα.
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