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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές έκαναν ήδη
την εμφάνισή τους οι πρώτες ψύχρες κατά τις πρωινές και
βραδινές ώρες, για να μας θυμίσουν ότι οι σχετικά ξένοιαστες
ημέρες του καλοκαιριού πέρασαν γρήγορα, όπως άλλωστε
συμβαίνει με κάθε ευχάριστο γεγονός.
Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε στην αγαπημένη μας ιδιαίτερη
πατρίδα όπου, εκτός από τα “συνήθη’’ που μας προσέφερε
απλόχερα η πόλη μας (συναντήσεις με φίλους και συμμαθητές, μπάνια, θαλασσομεζέδες, βόλτες στο γνωστό και
καθιερωμένο δρομολόγιο Φάρος - “Αργώ’’), είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλούς συμπολίτες μας, οι
οποίοι μας προσέφεραν την οικονομική τους ενίσχυση
καθώς και πλούσιο υλικό για το περιοδικό μας.
Επιστρέφουμε στην πεζή πραγματικότητα και συνεχίζουμε
για έκτη συνεχή χρονιά να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια
δύσκολη οικονομική συγκυρία. Θεωρούμε όμως ότι δεν
πρέπει να το “βάζουμε κάτω’’ αλλά, αντλώντας δύναμη
από την παραδοσιακή Αλεξανδρουπολίτικη αισιοδοξία και
αντοχή στα δύσκολα, να δείξουμε την απαραίτητη υπομονή
και επιμονή.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη με στόχο
πάντα την προβολή του χθες και του σήμερα της περιοχής
μας, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά
τις μόνιμες συνεργασίες.
Επίσης περιλαμβάνει και τη συνάντηση συμμαθητών
που αποφοίτησαν το 1965. Όπως πληροφορηθήκαμε,
έγιναν και δύο ακόμη συναντήσεις συμμαθητών αλλά δεν
μας εστάλη το σχετικό ρεπορτάζ ώστε να το δημοσιεύουμε.
Με ευχαρίστηση τους πληροφορούμε ότι έχουμε τη διάθεση
να δημοσιεύσουμε τη συνάντησή τους στο επόμενο τεύχος,
υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα μας αποστείλουν
το σχετικό υλικό (ρεπορτάζ και φωτογραφίες).
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού έγιναν αρκετές αξιόλογες εκδηλώσεις στην ιδιαίτερη πατρίδα μας παρουσία μελών του
Δ.Σ. για τις οποίες θα διαβάσετε σε επόμενες σελίδες, με
το σχετικό υλικό να έχει προσφερθεί από φίλους ανταποκριτές της πόλης μας. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που
δεν αναφέρονται, αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχαμε στη
διάθεσή μας το σχετικό ρεπορτάζ από τη συμμετοχή τους
σ’ αυτές.
Καλή μας πρόθεση είναι να πραγματοποιήσουμε στους
προσεχείς μήνες επισκέψεις σε μουσεία, να παρακολουθήσουμε κάποια ενδιαφέρουσα παράσταση ή κάτι άλλο, για
τα οποία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την
αγάπη και τη στήριξή σας και σας ευχόμαστε από βάθους
καρδιάς καλό το υπόλοιπο Φθινόπωρο και καλό Χειμώνα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Παιδεία στην περιοχή του Δεδέαγατς κατά τις αρχές του 20ού αιώνα
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Στο τεύχος αυτό και στη στήλη των “Επετειακών’’, με την ευκαιρία του νέου Σχολικού έτους, γεννήθηκε η
ιδέα να ασχοληθούμε με την ιστορία της εκπαίδευσης που παρείχετο στους Ελληνόπαιδες στην περιοχή μας,
κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Στο 51ο τεύχος παρουσιάσαμε την εικόνα της Εκπαίδευσης στο
Δεδέαγατς μέσα από τη ματιά του μεγάλου οραματιστή Ίωνα Δραγούμη.
Στο σημερινό τεύχος θα συμπληρώσουμε την εικόνα, κατευθύνοντας τη μικρή μας έρευνα και στην αγωνία
και των άλλων υποπροξένων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτή την περίοδο και πιθανόν να έβλεπαν
τα πράγματα πιο ρεαλιστικά.
Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας ότι, αν υπολογίσουμε ως έναρξη της ζωής του Δεδέαγατς το 1870 (;),
η πόλη μας έζησε περίπου 50 χρόνια ως Οθωμανική πόλη (σαντζάκι).1 Όλες οι μειονότητες είχαν τα αντίστοιχα
σχολεία. Οι Γάλλοι το Γαλλικό ή Ιταλικό Σχολείο, οι Αρμένιοι το Αρμενικό, οι Βούλγαροι το Βουλγαρικό, οι Έλληνες
το Ελληνικό, με διαφορετικούς στόχους η κάθε μία.
Η παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά των μειονοτήτων που αναφέραμε ήταν νόμιμη αλλά υπό την επίβλεψη
της ανάλογης κοινότητας και των θρησκευτικών δογμάτων (πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης, δάσκαλοι, σχολικά κτήρια).
Βασική βοήθεια μας παρέσχε έντυπο με αντίγραφα του Ελληνικού Προξενείου Δεδέαγατς που απεστάλησαν
είτε στην Υψηλή Πύλη είτε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είτε προς τη Διοίκηση Δεδέαγατς ή την
Επιτροπή προς Ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας ή τέλος και αντίστροφα.

Τ

α Ελληνικά σχολεία λειτουργούσαν με δαπάνες
της Ελληνικής Εκκλησίας και
των Επιτροπών Παιδείας. Πιο
συγκεκριμένα, διάφοροι Σύλλογοι και Επιτροπές βοηθούσαν οικονομικά τη λειτουργία
των Σχολείων της υπόδουλης
Θράκης.
Γνωστός ο «Σύλλογος προς
διάδοσιν των Ελληνικών γραμμάτων» και η κατωτέρω αναφερόμενη «Επιτροπή προς ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας
και παιδείας», σε συνεργασία
με την Πατριαρχική Κεντρική
Εκπαιδευτική Επιτροπή και με
την Ελληνική πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, που κατηύ θυνε το παιδευτικό έργο στη
Θράκη. [5]
1. Διοικητική διαίρεση της Θράκης επί Οθωμανικής διοίκησης, μετά την απώλεια της Βόρειας (Ανατολική Ρου(ω)μυλία) το 1878:
H Θράκη που απέμεινε διαιρείται σε δύο βιλαέτια (=μεγάλη διοικητική περιφέρεια), της Κωνσταντινουπόλεως και της Αδριανουπόλεως.
Το βιλαέτι της Αδριανουπόλεως διαιρείται (1895) σε έξι σαντζάκια (διοικήσεις = νομοί): της Αδριανουπόλεως, των Σαράντα Εκκλησιών,
της Γκιουμουλτζίνας, της Καλλίπολης, της Ραιδεστού και του Δεδέαγατς.
Το σαντζάκι του Δεδέαγατς διαιρείται σε τρεις καζάδες (υποδιοικήσεις = επαρχίες): του Σουφλίου, του Διδυμοτείχου και της Αίνου, και
σε τρεις ναχιέδες: της Μάκρης, των Φερών και των Υψάλων. Στο σατζάκι του Δεδέαγατς τοποθετείται από το Βασιλικό Υπουργείο
Εξωτερικών της Ελλάδος υποπρόξενος με αρμοδιότητα όλων των προαναφερομένων καζάδων ή ναχιέδων (1876). [1, 2, 7]
Το Δεδέαγατς από τη γέννησή του υπήρξε “πολυεθνική” και πολυπολιτισμική πόλη. Έλληνες, Φραγγολεβαντίνοι, Αρμένιοι, Βούλγαροι,
Ιταλοί, Γάλλοι και Τούρκοι συνέθεταν την κοινωνία του.
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Ἐπιτροπή πρός ἐνίσχυσιν
ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καί Παιδείας
Ἀριθμ. 208

11Αὐγούστου 1901

Πρός τό ἐν Δεδέαγατς Βον Ὑποπροξενεῖον
Ἀπόσπασμα
... Ἐν τῷ προϋπολογισμῷ ἡμῶν περιελήφθη ὡσαύτως πίστωσις ἐκ δέκα Ὀθωμανικῶν λιρῶν πρός προμήθειαν
βιβλίων καί γραφικῆς ὕλης διά τούς ἀπόρους μαθητάς, τῶν
τε ἐπιχορηγουμένων παρ᾽ ἡμῶν σχολείων, καί τῶν σχολείων,
ἐπίσης, ἅτινα ἀνεφέρετε ἐν τέλει τοῦ πρός τό Ὑπουργεῖον
ὑπ᾽ ἀριθμ. 217 ἐγγράφου ὑμῶν.
ὑπογρ. Δ. Στεφάνου
Ο υποπρόξενος του Δεδέαγατς ήταν υποχρεωμένος,
όπως αποδεικνύεται σε σειρά σχετικών εγγράφων, να
ενημερώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με λεπτομερείς πίνακες προϋπολογισμού και απολογισμού
εκπαιδευτικών επιδομάτων και επίσης με λεπτομερείς
παρατηρήσεις και σχόλια π.χ. για την αύξηση των μαθητών, την ανάγκη σύστασης Παρθεναγωγείου προς
μόρφωση των κοριτσιών κ.ά., στα οποία καταδεικνύεται
η αγωνία του υποπροξενείου να κρατήσει ζωντανή τη
διδασκαλία της Ελληνικής παράδοσης και κουλτούρας
στους νέους Έλληνες.
Μετά το 1881 η ανάπτυξη της Ελληνικής εκπαίδευσης
στη Θράκη είναι προοδευτική· ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι κατά το Σχολ. έτος 1881-82,
στην αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως ανήκαν 61
σχολεία και 10.215 μαθητές. To 1911-1912 αριθμούνται
78 σχολεία και 16.928 μαθητές. Στη μητρόπολη Αδριανουπόλεως οι αντίστοιχοι αριθμοί για το έτος 1884 είναι
78 και 6.017 και για το έτος 1907, 97 και 9.154. Ανάλογη
παρουσιάζεται η ανάπτυξη και στις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιφέρειες. [5]
Μία ενδιαφέρουσα διαπίστωση, σε σχέση με τη συμβίωση Ελλήνων ορθοδόξων, Βουλγάρων ορθοδόξων, Γάλλων και Ιταλών καθολικών ανάμεσα σε κυρίαρχους Οθωμανούς και την παρεχόμενη παιδεία στους νέους κάθε
εθνότητας είναι η προσπάθεια παρέμβασης της μίας
προς τα της άλλης.
Στις 5 Ιουνίου 1903 π.χ. ο υποπρόξενος της ιδιαίτερης
πατρίδας μας, τότε Δέδέαγατς, Νικόλαος Μπάρακλης
στέλνει αναφορά προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
και ζητά οδηγίες πώς να αντιμετωπίσει «κρυπτογραφικό
τηλεγράφημα», που έλαβε από τη Γαλλική πρεσβεία
της Κωνσταντινούπολης που ζητούσε «εξακρίβωσιν
Ελληνικών Σχολείων εν συγκρίσει προς Σχολεία Βουλγαρικά».
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Ἑλληνικόν Ὑποπροξενεῖον ἐν Δεδέαγατς
Ἐν Δεδέαγατς τῇ 5ῃ Ἰουνίου 1903
Ἀριθμ. Πρωτ. 89
Πρός τό ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργεῖον
... «Πληροφοροῦμαι ἐξ ἀσφαλοῦς πηγῆς ὅτι Προξενεῖον
Γαλλίας ἐνταῦθα ἐπιζητεῖ ἐξέλεγξιν ἡμετέρων σχολικῶν πινάκων. Νά ἐπιτρέψω ἀνακοινώσεις καί ὑπό ποῖον πνεῦμα;»...
... Ἐκτελῶν τήν ἐντολήν τῆς Β. Πρεσβείας ἔσπευσα νά
τηλεγραφήσω αὐτῇ αὐθημερόν ὅτι:
« Ἀντιπρόσωπος Γαλλίας ἐνταῦθα διαταγῇ Πρεσβείας
Κων-λεως ἐπεφορτίσθη ἐξακρίβωσιν Σχολείων Ἑλληνικῶν
ἐν συγκρίσει πρός σχολεῖα Βουλγαρικά. Ὁ χάρτης ὅν ἐνεπιστεύθησαν εἰς ὑπήκοον Ἕλληνα ὅπως συμπληρώσῃ
ἀριθμόν μαθητῶν καί διδασκάλων Ἑλλ. Σχολείων ἀναγράφει
τά χωρία καθ᾽ ἥν τάξιν φέρονται εἰς τόν ἐν Κων-λει ἐκτυπωθέντα ἔτει 1902 γενικό πίνακα τῶν ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ
Τουρκίᾳ Ἑλληνικῶν σχολείων.»
Ἐπί τούτοις λαμβάνω τήν τιμήν ν᾽ ἀναφέρω τῷ Σ. Ὑπουργείῳ
ὅτι οὐδεμίαν ἄχρι τοῦδε σχετικήν ὁδηγίαν ἔλαβον.
Εὐπειθέστατος
(ὑπ.) Ν. Μπάρακλης
Προσέξτε τη διπλωματική και καθησυχαστική απάντηση του Υπουργείου προς την «αγωνία» του υποπρόξενου.

Ἀθήνησι τῇ 11 Ἰουνίου 1903
... Οὐδένα λόγον ἔχομεν νά μή ἐπιτρέψωμεν τήν ἀνακοίνωσιν πληροφοριῶν περί τοῦ θέματος τούτου. Τοὐναντίον
πᾶν συμφέρον ἔχοντες ν᾽ ἀποδείξωμεν διά τῶν πραγμάτων
ὅτι ὁ ἐν τῷ συγκριτικῷ πίνακι σημειούμενος ἀριθμός ἑλληνικών σχολείων εἶναι ἀκριβής καί ὅτι ταῦτα πράγματι λειτουργοῦσι μετά τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν καί διδασκάλων,
ὅν ἀναφέρει ἡ στατιστική, πρέπει νά διευκολύνωμεν τό
ἔργον τῶ Γάλλων Προξένων, παρέχοντες αὐτοῖς κατ᾽ ἔμμεσον
τρόπον πάντα τά σημεῖα ἐκεῖνα, δι᾽ ὧν καί πάλιν θέλει πιστοποιηθῆ ἡ ὑπεροχή τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου καί τό
ἀκριβές τῆς ἡμετέρας στατιστικής.
Πολύ ενδιαφέρουσα η μακροσκελής επιστολή του
υποπρόξενου Μ. Φραγκίστα της 29ης Ιουνίου 1904 που
απέστειλε προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών,
στην οποία καταγράφει τα εξής προβλήματα των Ελληνικών σχολείων της περιοχής, τονίζοντας μάλιστα
την υπεροχή της παρεχόμενης παιδείας των Βουλγάρων
στα αντίστοιχα Βουλγαρικά σχολεία του Δεδέαγατς και
των γύρω χωριών.
Συγκρίνει λοιπόν το ενιαίο σύστημα των Βουλγάρων προς το “πρόχειρο’’, άναρχο, χωρίς προσανατολισμό και επίβλεψη εφαρμοζόμενο Ελληνικό σύστημα.2

2. Παρά το ενιαίο σύστημα παιδείας που παρείχαν οι Βούλγαροι στους μαθητές των βουλγαρικών σχολείων, το αποτέλεσμα δεν ήταν
όπως επιθυμούσε η βουλγαρική προπαγάνδα.
Βασικός λόγος της αποτυχίας ήταν ότι η Βουλγαρία διέθετε στη Θράκη “ελάχιστα λαϊκά ερείσματα’’ [5] και οι εξεγέρσεις που ξέσπασαν
το 1903 (σύγχρονες με το Ήλιντεν στη Μακεδονία) περιορίστηκαν και σε χώρο και σε ένταση. [8]
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Η πληθυσμιακή διάρθρωση της πόλης την εποχή
αυτή έχει ως εξής: Ο συνολικός πληθυσμός του Δεδέαγατς ανέρχεται σε 4.686 κατοίκους εκ των οποίων
2.310 Έλληνες, 369 Βούλγαροι, 1.542 Μωαμεθανοί,
125 Αρμένιοι, 230 Ιουδαίοι και 110 Καθολικοί. Επόμενο
ήταν να υπάρχουν στην πόλη και εκκλησίες όλων
σχεδόν των δογμάτων, όπως 1 ελληνική με 3 ιερείς,
1 Βουλγάρικη, 1 Αρμενική, 1 Καθολική εκκλησία, 1
Εβραϊκή Συναγωγή και 2 Τεμένη. Από πλευράς σχολείων, την εποχή αυτή λειτουργούν στην πόλη: Η
Αστική Σχολή Αρρένων (Λεονταρίδειος) με 7 τάξεις, 5
δασκάλους και 130 μαθητές και το Παρθεναγωγείο
μετά Νηπιαγωγείου με 6 τάξεις, 6 δασκάλες, 133 μαθήτριες και 130 νήπια. Τουρκική σχολή με 4 δασκάλους
και 200 μαθητές, Βουλγαρική σχολή με 2 δασκάλους
και 46 μαθητές, Αρμενική σχολή με 2 δασκάλους και
50 μαθητές, Εβραϊκό σχολείο με 1 δάσκαλο και 30 μαθητές και Καθολική σχολή Ιερέων με 25 μαθητές. Από
πλευράς δε πολιτισμού λειτουργούν ήδη στην πόλη
το Σωματείο «Ελληνικός Σύλλογος Φιλόμουσων» με
Λέσχη και Μουσικό Τμήμα και η «Οθωμανική Λέσχη
Νεοτουρκικού Κομιτάτου». [4]
Μέσα στην απόγνωσή του ο υποπρόξενος κάνει την
πρόταση για ενιαίο πρόγραμμα και ενιαίο Εθνικό σκοπό
στη Θράκη και Μακεδονία με την εξής αξιοπρόσεκτη
παρατήρηση:

... μέ ἑνιαῖον πρόγραμμα καί ἑνιαῖον ἐθνικόν σκοπόν,
πρός τόν ὁποῖον οἱ διοριζόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ διδάσκαλοι
καταλλήλως θά προσανατολίζονται, ἀρκεῖ μόνον ἡ Ἐκκλησία,
θεωροῦσα αὐτό ὡς ἐκπαιδευτικό της παράρτημα, νά παραιτηθῇ ὑπέρ αὐτοῦ τῆς ἐφ᾽ ὅλων τῶν σχολείων ἐπιβλέψεως
καί τοῦ ἐπί τοῦ διορισμοῦ καί τῆς παύσεως τῶν διδασκάλων
δικαιώματος...
και κλείνει με τις εξής σκέψεις:

... Ἡ ἵδρυσις ἑνιαίου ἐκπαιδευτικοῦ κέντρου καθιστᾶ δυνατήν καί τήν ἵδρυσιν ταμείου συντάξεως πρός τό ὁποῖον
οἱ διδάσκαλοι ἀποβλέποντες θά παύσωσι θεωροῦντες τό
ἐπάγγελμά των ὡς προσωρινόν καί δή παραμελητέον ὡς
ἀνεπαρκῶς τό γῆρας ἐξασφαλίζον.
Τό κατεπεῖγον τοῦ προτεινομένου μέτρου ἀποβαίνει
εὐνόητον ὅταν λάβῃ τις ὑπ᾽ ὄψει τήν Μητροπολιτικήν
ἀκηδίαν καί προσωποληψίαν ἀφ᾽ ἑνός, τήν ἐν τοῖς ἐκπαιδευτικοῖς ἄγνοιαν καί μεροληψίαν τῶν τζορμπατζήδων ἀφ᾽
ἑτέρου, ἐπί πλέον δέ τήν ἀδυναμίαν τῆς ἐπιβλέψεως ἤ τῆς
ἐκλογῆς τῶν καταλληλοτέρων διδασκάλων ἐκ μέρους τῶν
ἡμετέρων Προξένων, ὧν ἡ δρᾶσις κατ᾽ ἀνάγκην σπανίως
ἐκτείνεται πέραν τῆς ἐν ᾗ ἑδρεύει πόλεως.
Αναφέρεται μάλιστα και σε παράδειγμα απάτης:

... Ἐν τῇ αὐτῇ δέ ἀγνοία θά διετέλουν καί ἐγώ, ἄν, ὡς
ἤδη ἐρρέθη, κατά τήν ἐποχήν τῶν ἐξετάσεων δέν μετέβαινον

ἐκεῖσε καί δέν ἐβεβαιούμην ἐξ ἰδίας ἀντιλήψεως ὅτι ἡ
σχολή πρό καιροῦ εἶχε κλείσει, ὅτι δέν ἐλειτούργησε ἤ δι᾽
ὁλίγους μόνον μῆνας καί ὅτι δέν ἐφοίτησαν περισσότεροι
τῶν 5-10 μαθητῶν, τῶν ὁποίων αἱ γνώσεις δέν ἐξικνοῦνται
πέραν τοῦ συλλαβισμοῦ. Καί ὁ τοῦ παρελθόντος δέ ἔτους
διδάσκαλος, ὡς πληροφοροῦμαι, ἐλλείψει μαθητῶν δέν
ἔκαμε ἐξετάσεις εὑρισκόμενος ὀλίγας τοῦ ἡμερονυκτίου
ὥρας νήφων, καί ὅμως ἐπαρουσίασεν εἰς τήν Μητρόπολιν
καί τό Προξενεῖον ἔγγραφον, δι᾽ οὗ οἱ δῆθεν παρευρεθέντες
εἰς τάς ἐξετάσεις ἐπιστοποίουν τό λαμπρόν τοῦτο ἀποτέλεσμα.
Τό πιστοποιητικόν δέ τοῦτο βεβαίως ἐχρησίμευσεν εἰς τόν
οὕτως ἀναιδῶς ψευσθέντα διδάσκαλον, ἵνα, συστάσει καί
τινος γνωρίμου, ἐπιτύχῃ τόν ἐν ἄλλῃ σχολῇ διορισμόν καί
διαιωνίσῃ οὕτω ἀπό χωρίου εἰς χωρίον περιελαυνόμενος
τήν οἰκτράν ταύτην κατάστασιν...
... Ἐν μέσῳ δέ τοιαύτης ἀναρχίας ὁ δυστυχής διδάσκαλος
στερούμενος σταθεροῦ σημείου προσανατολισμοῦ καί τῆς
ἐλαχίστης ἐστερημένος ἐπιβλέψεως, δέν βραδύνει νά κατανοήσῃ ὅτι τό μόνον μέσον πρός διατήρησιν ἐν τῇ θέσει του
δέν εἶναι ἡ εὐσυνείδητος τοῦ καθήκοντος ἐκπλήρωσις ἀλλ᾽
ἡ χαμερπής καλλιέργεια τῆς φιλίας τοῦ ἰσχύοντος τζορμπατζῆ,
καλλιέργεια ἐξεγείρουσα τάς ἀντιζηλίας καί διασπείρουσα
τἀς διαιρέσεις καί διχονοίας ἐπί μεγίστῃ βλάβῃ τῶν
σχολείων, ὑφ᾽ ὧν πάντοτε ἡ ἐκδίκησις τῶν ἀντιμαχομένων
ἐκρήγνυται...
Τα παιδιά του 1905 κ.ε. διαμόρφωσαν την πληθυσμιακή υπεροχή της εθνότητας των Ελλήνων στην περιοχή μας, επάνω στην οποία στηρίχθηκε, ύστερα από
18 χρόνια περίπου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτσι, ο διορατικός ηγέτης πέτυχε να αποδείξει στους συμμάχους
την Ελληνική υπεροχή, τουλάχιστον στη Δ. Θράκη, και
να προσαρτηθεί η περιοχή μας στην Ελλάδα. [2]
Η γράφουσα αποφεύγει να κάνει αναγωγή, στο σήμερα, της αγωνίας των υποπροξένων του 1905 για την
Ελληνική παρεχόμενη παιδεία στους νέους στην τότε
Τουρκοκρατούμενη πόλη του Δεδέαγατς!
Εξ άλλου έχουν περάσει ...μόνο 110 χρόνια. Ο αναγνώστης ας προβληματισθεί μόνος του.
Βιβλιογραφία
1. Προξενικά Αρχεία Θράκης τ. Β’ Κείμενα Υποπροξενείου
Δεδέαγατς

2. Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και
της γύρω περιοχής, σελ. 163-170, 194
3. Ίων Δραγούμης, Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης, σελ. 77-89
4. Θ. Ορδουμποζάνης, Το Δεδέαγατς λίγο πριν από τους
Βαλκανικούς πολέμους, Ιστότοπος www.ordteo.gr
5. Ι.Ε.Ε. Εκδοτική Αθηνών, τόμ. ΙΔ’, σελ. 366
6. Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 233
7. Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Σελίδες ιστορίας
- Θράκη 1870-1886, εκδ. Πιτσιλός
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Η αρχή της ιστορίας του Γυμνασίου μας
κατά την απελευθέρωση του 1920
(Μνήμες Αθανασίου Κριτού)
Tα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αθανάσιου Κριτού «Αλεξανδρούπολη. Η εκατοντάχρονη ιστορίας της 1878-1978» που
μεταφέρουμε κατωτέρω, είναι ένα συμπλήρωμα στη μικρή μας
μελέτη γύρω από την παρεχόμενη παιδεία στους νέους της πόλης
μας, όταν η Αλεξανδρούπολη ήταν Δεδέαγατς.
Όταν όμως έγινε Ελληνική πόλη το 1920, άλλα προβλήματα
και νέες αγωνίες! Οι πρόσφυγες επιστρέφουν στη γενέτειρά τους
μετά από επτά περίπου χρόνια.
«Φθάνοντας όμως εδώ, τη χαρά και τη συγκίνησή τους, που ξανάβλεπαν το πάτριο έδαφος, διαδεχόταν η απόγνωση και η πικρία,
αντικρύζοντας τα γκρεμισμένα και ερειπωμένα σπίτια τους και την
κατάντια των χωραφιών, αμπελώνων και ελαιοκτημάτων τους, που
είχαν μετατραπεί κατά την εξαετή εγκατάλειψή τους σε θαμνώδεις
και δασώδεις εκτάσεις, κατά το πλείστον μη καλλιεργήσιμες και
χρειάστηκε μακρός χρόνος, πολλή δουλειά και μεγάλος μόχθος εκ
μέρους των επαναπατρισθέντων για να αποκατασταθούν και να
ανορθώσουν την οικονομία τους με τη μικρή συνδρομή και τα πενιχρά μέσα που διέθεταν τότε οι Υπηρεσίες Περιθάλψεως και Εποικισμού.
Επίσης ένα άλλο δυσμενές πρόβλημα ανέκυπτε για τους μαθητές
που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο, γιατί ενώ στη Γκιουμουλτζίνα και στην
Ξάνθη ιδρύθηκαν ημιγυμνάσια, με ελάχιστους μάλιστα μαθητές, στο
Δεδέαγατς καμμιά φροντίδα δεν καταβλήθηκε. Γι’ αυτό αναγκάσθηκαν να φοιτήσουν στη Γαλλική Σχολή όπου δίδασκε ο εφημέριος
της Καθολικής Εκκλησίας Περ Γκαϊτάν.
Στην ίδια σχολή όμως φοιτούσαν και τα παιδιά των Βουλγάρων
υπαλλήλων που κατ’ ανεξήγητο τρόπο αντί να έχουν το αίσθημα
της ήττας της χώρας τους, αντιθέτως προέβαλαν θράσος, προκλητικότητα και μίσος και έδιδαν αφορμή σε καθημερινούς καυγάδες,
που κατέληγαν τελικά στον ξυλοδαρμό τους εκ μέρους των Ελλήνων
συμμαθητών τους και κυρίως από τους Κομνηνό Σαγβαλή, Λέοντα
Λεονταρίδη, Πασχάλη Μαστράφη και άλλους νέους με σωματική
διάπλαση και αθλητική παράσταση, που δυστυχώς δεν υπάρχουν
σήμερα στη ζωή.
Μπροστά στη δημιουργηθείσα αφόρητη αυτή κατάσταση, αλλά
και από φόβο ότι θα έχαναν τη σχολική χρονιά 1919-1920, πήγαν
ένα μεσημέρι του Μάρτη όλοι οι ελληνόπαιδες μαθητές στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αθανάσιο Σπανό και ζήτησαν τη συνδρομή του για την ίδρυση Γυμνασίου στην πόλη μας, στο οποίο θα
φοιτούσαν και μαθητές των πόλεων Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Φερών
και Σαμοθράκης.
Ο καλός εκείνος δάσκαλος, που είχε διδάξει σε πολλά σχολεία
επί Τουρκοκρατίας, γεμάτος από εθνικό παλμό και από ενδιαφέρον
για τη μόρφωση των νέων, έσπευσε να ζητήσει από την αρμόδια
Υπηρεσία Παιδείας να γίνει αποδεκτό το αίτημά μας ως δίκαιο και
επείγον. Μέχρι ότου όμως εγκριθεί η ίδρυση Γυμνασίου στην πόλη
μας, προσφέρθηκε να διδάσκει κάθε μέρα στους μαθητές Α’ και Β’
τάξης του Γυμνασίου μαθήματα Νεοελληνικών, Αρχαίων Ελληνικών
και Πρακτικής Αριθμητικής και για να διαπιστώσει την επίδοση των
μαθητών, τους υπαγόρευσε και έγραψαν το εξής αυτοσχέδιο κείμενο: “Μετά εξαετή αναγκαστικήν αναχώρησιν εκ φιλτάτης ημών

Πατρίδος, ιδού ηξιώθημεν και πάλιν να επανέλθωμεν, εκεί όπου
εγεννήθημεν και τα οστά των προγόνων μας αναπαύονται’’. Επειδή
διαπίστωσε ότι οι διαγωνισθέντες προερχόμενοι από Γυμνάσια
Θεσ/νίκης, Λήμνου και άλλων πόλεων της ελεύθερης Ελλάδας, όπου
είχαν προσφύγει, ήταν άριστα καταρτισμένοι στην ορθογραφία, δεν
έκρινε αναγκαία τη διδασκαλία του, αλλά κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη ίδρυση του Γυμνασίου...
...To αίτημά του πάντως έγινε αμέσως αποδεκτό και το ημιγυμνάσιο που λειτουργούσε στην Ξάνθη μεταφέρθηκε εδώ στις αρχές
Μαρτίου 1920, μαζί με τους μαθητές και καθηγητές του. Συμπεριλαμβανομένων δε και των μαθητών των άλλων παρεβρίων πόλεων,
εγγράφησαν εν όλω 67 μαθητές μέχρι και την Ε’ τάξη του Γυμνασίου.
Μεταξύ των μαθητών της Ξάνθης ήταν ο Μάρκος Μανές, Σταύρος
Βλαχόπουλος και Λαλαζήσης.
Ταυτόχρονα λειτουργούσαν δύο οικοτροφεία, αρρένων και θηλέων με δωρεάν σίτιση.
Οι πρώτοι διορισθέντες καθηγητές ήταν ο Γεώργιος Ζομπανάκης
ως Γυμνασιάρχης, εξαίρετος παιδαγωγός, ο οποίος ξαναήλθε στην
πόλη μας ως Διευθυντής του Διδασκαλείου το 1925-27 με υποδιευθυντή τον Γεώργιο Μαμμέλη. Επίσης ο φιλόλογος Νικόλαος Λιονουδάκης, μαθηματικός ο Εμμαν. Αργυρόπουλος. Θρησκευτικά μας δίδασκε ο επίσκοπος Αργυρουπόλεως Γερμανός, Γαλλικά ο Περ
Γκαϊτάν, Υγιεινή ο συμπολίτης μας ιατρός, έφεδρος υπίατρος τότε,
Ιωάννης Ιατρού, Γυμναστική και μουσική ο έφεδρος ανθ/γος Γεώργιος Φίτσος.
Ταυτόχρονα με την ίδρυση του Γυμνασίου, ιδρύθηκαν και προσκοπικές ομάδες στην πόλη μας, όπως είχαν ιδρυθεί και σε όλες
τις πόλεις της Δ. Θράκης από τον δραστήριο επιθεωρητή της Δημοτικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνο Λαγουμιτζάκη. Η ίδρυση του Γυμνασίου και η σύσταση προσκοπικών ομάδων στην πόλη μας με
παρελάσεις από την κεντρική λεωφόρο με τραγούδια πολεμικού
περιεχομένου της εποχής εκείνης, όπως το εύθυμο και επίκαιρο
εμβατήριο:
“Ψηλά στο Μέτωπο περνούμε τον καιρό μας
Με τη λαχτάρα και τον πόθο τον κρυφό
Τον προαιώνιο να διώξουμε εχθρό μας
Τον σκλάβο εμείς να λευτερώσουμε αδελφό’’
από την ωραιότατη οπερέττα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη ο “Βαπτιστικός’’ και άλλες εκδηλώσεις προσέδωκαν σ’ αυτήν ελληνοπρεπή όψη.
Αλλά και οι Βούλγαροι δεν υστερούσαν σε επιδείξεις και εκδηλώσεις πολιτιστικές και ιδίως με κυριακάτικους λαϊκούς χορούς και
λαϊκά τραγούδια συνοδεία του λαϊκού μουσικού οργάνου τους, της
γκάιντας, σε πλατείες της πόλης και της Καλλιθέας, που λεγόταν
τότε βουλγάρικος μαχαλάς, επειδή εκεί κάθονταν μερικές οικογένειες βουλγαροφώνων, που αργότερα το 1925 ανταλλάχτηκαν –όσοι
βέβαια θέλησαν ν’ ανταλλαγούν– με Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας. Eπίσης οργάνωναν και καμηλομαχίες στην περιοχή του Αεροδρομίου...»
Κάπως έτσι ξεκίνησε τη λειτουργία του το Γυμνάσιό μας, τον
Μάρτιο του 1920, δύο μήνες περίπου πριν από την επίσημη απελευθέρωση.

Σημ.: Επί Οθωμανικής κυριαρχίας, η Λεονταρίδειος Σχολή είχε λειτουργήσει ως «Ελληνική Αστική Σχολή».
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

Από το θαύμα της στρατιάς του Έβρου στην «έντιμον ειρήνην»
Ο επίλογος...
ΜΕΡΟΣ B’

Γράφει η Μαρία Γκούτη

Θεοδ. Πάγκαλος, συγκρατείτο με δυσκολία από
τον πρωθυπουργό Γονατά και τον αρχηγό της Επαναστάσεως, Πλαστήρα, για να μην εισβάλει στην
Ανατολική Θράκη από τη μεριά του Έβρου. Οι σχέσεις
μεταξύ των αδιάλλακτων και των μετριοπαθών στρατιωτικών ήταν τεταμένες από τον Οκτώβρη του
1922, όταν οι δεύτεροι παραμέρισαν τους πρώτους
στη νομή της εξουσίας. Ωστόσο, η υπόθεση της
Θράκης προκαλούσε επιπλέον ένταση στις τάξεις
των στρατιωτικών, τη στιγμή που ο Βενιζέλος προειδοποιούσε την ελληνική κυβέρνηση ότι σε περίπτωση
που ο στρατός περάσει τον Έβρο, η όποια εκκρεμούσα
συμφωνία θα καταρρεύσει και ο ίδιος θα παραιτηθεί
της διπλωματικής αντιπροσωπείας.
Ο έλεγχος της κατάστασης στη
Θράκη και ο περιορισμός των θερμοκέφαλων αξιωματικών στον Έβρο
ήταν στόχος των συχνών επισκέψεων
του Πλαστήρα στην περιοχή. Στις 15
Απριλίου ο Ν.Πλαστήρας, ο Στ. Γονατάς και ο Αλεξ. Χατζηκυριάκος κατέπλευσαν με το «Αρκαδία» στο λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης. Οι τοπικές αρχές οργάνωσαν υποδοχή των αρχηγών
στην πλατεία του τότε δημαρχείου. Ο
Πλαστήρας απευθυνόμενος στο πλήθος, το αποτελούμενο κυρίως από
πρόσφυγες, όχι μόνον βεβαίωσε μόνο
το αξιόμαχο του στρατού, αλλά διατύπωσε την πεποίθηση της ταχείας
επανόδου των προσφύγων στις προγονικές εστίες τους. Στους επίσημους
λόγους των αρχηγών η διάβαση του
Aπρίλιος 1923. Ο Ν. Πλαστήρας έφιππος, κατά την επιθεώρηση της Στρατιάς,
Έβρου
δεν αποκλειόταν, ούτε όμως
συνοδευόμενος από εύζωνες του 5/42 συντάγματος ευζώνων.
και
η
επίτευξη
μιας «έντιμου ειρήνης»1.
(openarchives.gr europeana)
Οι στρατιωτικοί αναχώρησαν για τη
Η συντήρηση του στρατού στη Θράκη επιβάρυνε
Θεσσαλονίκη και ο Απ. Αλεξανδρής, της διπλωμαιδιαίτερα τον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά λειτουρτικής αντιπροσωπείας, πήγε στη Λωζάνη με μοναδικό
γούσε ως αντίβαρο για τις επεκτατικές τάσεις της
σκοπό να καταγγείλει την ανακωχή των Μουδανιών
τουρκικής αντιπροσωπείας, ως διαπραγματευτικό
και την ασυζητητί παραχώρηση της Αν.Θράκης στους
χαρτί του Βενιζέλου. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία,
Τούρκους. Οι Ευρωπαίοι, όμως δε συζητούν παρά
μόνο για ειρήνη και ο Αλεξανδρής ενημερώνει τους
η στρατιωτική κυβέρνηση της Ελλάδας δεν έπρεπε
στρατιωτικούς ότι «διάβασις του Έβρου δε δύναται
μόνο να δείξει ότι έχει αμυντική δύναμη, αλλά και
να αποβή ωφέλιμος δια την σωτηρία ολοκλήρου της
ότι είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσει, αν παραστεί
Θράκης». Η άποψη αυτή δεν ήταν αβάσιμη. Όταν οι
ανάγκη... Μάλιστα, ο αρχιστράτηγος του Έβρου,
Από την άνοιξη του 1923 στην Ελλάδα ανέμεναν
την οριστική απόφαση για την ειρήνη, μια απόφαση
που θα ερχόταν από τη Λωζάνη της Ελβετίας. Εκεί, η
ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον Ελευθέριο
Βενιζέλο προσπαθούσε να περιορίσει την αλαζονεία
των Τούρκων και τη διάθεση των αιωνίων «συμμάχων»
μας να εξυπηρετήσουν τους νέους συμμάχους τους,
τους Τούρκους. Στην Αθήνα, οι διαβουλεύσεις μεταξύ
των αρχηγών της Επανάστασης συνεχίζονταν με την
ίδια συχνότητα που συνεχίζονταν και οι επισκέψεις
στη Θράκη, όπου η ανασυγκροτημένη ελληνική στρατιά, αποκαλούμενη «στρατιά του Έβρου», διέτριβε
από δέκα μηνών.

1. Eννοεί τη συνθήκη της Λωζάνης. Δες βιβλίο μας “Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής’’,
σελ. 295-302.
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Ευρωπαίοι έμαθαν τις στρατιωτικές προετοιμασίες
μιας νέας μεγάλης εξόρμησης. Στο εξωτερικό η Daily
στον Έβρο, επέδωσαν ανακοίνωση στην ελληνική
Mail, πιο κοντά στην πραγματικότητα δημοσίευε την
αντιπροσωπεία δηλώνοντας ότι «δεν θα επέτρεπον
πώληση των περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων και
να καρπωθή η Ελλάς των ωφελημάτων εν περιπτώσει
Αρμενίων από τις τουρκικές αρχές. Το τηλεγράφημα
επιτυχίας εις την Θράκην». Δηλαδή, σε απλά ελληνικά
που ήρθε στα γραφεία του Ελεύθερου Τύπου το
«ακόμα και αν νικήσετε, πάλι χαμένοι θα βγείτε».
απόγευμα της Τρίτης 24 Ιούλίου 1923 προσγείωσε
Σύνηθες στην ελληνική ιστορία...ο λαός ήθελε, ο
τους Έλληνες δημοσιογράφους «ταύτην την στιγμήν
στρατός μπορούσε κι η Ευρώπη... διαφωνούσε.
υπεγράφη ειρήνη». Κανείς δεν έδειξε ενθουσιασμένος.
Οι στρατιωτικοί δεν εκάμφθησαν αμέσως. Ο ΓοΟ Βενιζέλος δήλωσε ότι «ηττήθημεν και, μετά την
νατάς σε ερώτηση του Γεωργίου Β΄, αν πιστεύει ότι
πλήρη διπλωματικήν απομόνωσιν εις την οποίαν πεο λαός θα στήριζε τη στρατιωτική κυβέρνηση σε νέο
ριήλθομεν, η επανάληψις του πολέμου θα ηδύνατο
πόλεμο, απάντησε ότι «η επανάστασις αναλαμβάνει
να οδηγήσει εις πλήρην όλεθρον την Ελλάδα. Ενώ
πλήρως την ευθύνη, αλλά πιστεύει ότι ο λαός συμδια της θαυμαστής αναδιοργανώσεως του στρατού
φωνεί μαζί της». Συμφωνούσε ή όχι η πλειοψηφία
επετύχομεν ειρήνην επιτρέπουσαν εις το έθνος να
του λαού –κάτι δύσκολα μετρήσιμο στη συγκεκριμένη
τερματίσει την πολεμικήν περίοδον και να αφοσιωθή
χωρο-χρονική συγκυρία– η στρατιωτική κυβέρνηση
είς το έργον της εσωτερικής ανασυντάξεως». Η δήενδιαφερόταν να διατηρεί αρραγές το μέτωπο στη
λωση αυτή κολάκευε την Επανάσταση και συγχρόνως
Θράκη μέχρι την οριστική υπογραφή
της συνθήκης ειρήνης. Οργή και
απογοήτευση κυριάρχησε στους κύκλους των στρατιωτικών, που είχαν
ζήσει τη μεγάλη εξόρμηση των Βαλκανικών Πολέμων και την ήττα του
μικρασιατικού πολέμου, όταν πληροφορήθηκαν τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Οι μεταξύ τους
συγκρούσεις συνεχίστηκαν και εκδηλώθηκε και σφοδρή εναντίωση
στην τακτική που ακολουθούσε ο
Βενιζέλος κατά τις διαπραγματεύσεις
στη Λωζάνη.
Μέχρι τον Ιουλίο που υπογράφτηκε η συνθήκη ειρήνης, οι άνεμοι
του πολέμου μαίνονταν στη Θράκη. Η ελληνική αντιπροσωπεία στη Συνδιάσκεψη της Λωζάνης. Καθιστοί από αριστερά:
Δημήτρης Κακλαμάνος, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος και
Καθημερινά φορτώνονταν πολεμοΑλέξανδρος Μαζαράκης, αδελφός του Κωνσταντίνου Μαζαράκη
φόδια από το λιμάνι του Βόλου και
Φωτ. Ι.Ε.Ε. Εκδοτική Αθηνών, τομ. ΙΕ’, σελ. 263
των Ελευθερών Καβάλας, ώστε τα
πλοία να είναι έτοιμα για την Προποντίδα και τον
υπενθύμιζε στους στρατιωτικούς τα όρια της διπλωκόλπο του Ξηρού στην Ανατολική Θράκη. Ολόκληρη
ματίας και τη διαφορά πολιτικών και πολεμικών παιη Μεραρχία Κρήτης και δύο μεραρχίες από το Β'
χνιδιών. Οι στρατιωτικοί δεν δέχθηκαν τον όρο «ένΣώμα Στρατού ήταν έτοιμες να επιβιβαστούν στα
τιμος ειρήνη» που προβλήθηκε σε τίτλους εφημερίδων,
πολεμικά πλοία. Πέντε αεροπορικές μοίρες θα χρηζούσαν το σοκ της ήττας με τη δική τους λογική, την
σιμοποιούνταν σε περίπτωση σύρραξης. Θα ήταν η
«ευζωνική». Η ειρήνη με την Τουρκία ήταν μια καπρώτη φορά στην ιστορία που η Ελλάδα είχε εναέρια
τάσταση πρωτόγνωρη για την εποχή. Οι Έλληνες θα
μέσα επίθεσης. Στις 27 Μαϊου 1923 ο ναύαρχος Χαείχαν να διαχειριστούν μια νέα κατάσταση, να συμτζηκυριάκος ήταν έτοιμος για την επίθεση έχοντας
φιλιωθούν με το παρελθόν, να αλλάξουν «εθνικό
οργανώσει προμήθειες οκτώ εβδομάδων. Τελικά ο
σχέδιο». Μπορούσαν να δουν την ειρήνη ως ευκαιρία
στρατός του Έβρου δεν προχώρησε πέραν των συαναδημιουργίας; Να εκμεταλλευτούν τα 17 ειρηνικά
νόρων του ποταμού Έβρου. Άλλαξε η αρχιστρατηγία,
έτη που έπονταν χωρίς έξωθεν εξαρτήσεις; Να αφίδιχάστηκε η Επανάστασις, τα εφοδιασμένα πλοία δε
στανται από τη λογική του προτεκτοράτου των ξένων
βγήκαν στην Προποντίδα και η έντιμος ειρήνη ήρθε
δυνάμεων, μιας και η Αγγλία και η Γαλλία υπέγραψαν
τον Ιούλιο του 1923 για να σφραγίσει τα βόρεια ελνα μην παρεμβαίνουν πλέον –μετά από έναν αιώνα–
ληνικά σύνορα.
στα εσωτερικά της Ελλάδας;
Ο τύπος της εποχής, διχασμένος σε αντιβενιζελικές
Ο ποιητής από την Αλεξάνδρεια είχε ήδη αναρωκαι βενιζελικές εφημερίδες, ενίοτε λογοκρινόμενες
τηθεί:
από τη στρατιωτική κυβέρνηση, παρακολουθούσε
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;
τις εξελίξεις στο μέτωπο του Έβρου με την προσδοκία
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
Πώς η πόλη έχασε ένα ιστορικό κτήριο!

Το Πασαλίκι των αναμνήσεων και των φωτογραφιών
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Π

αρακολουθώντας τον τελευταίο καιρό την αποπεράτωση των εργασιών αναστήλωσης και αναπαλαίωσης δύο παλαιών παραδοσιακών και ιστορικών κτηρίων της πόλης, του παλιού (πρώτου) Νοσοκομείου και
του Καπνομάγαζου και απολαμβάνοντας, καθώς διέρχομαι
από έξω την ομορφιά αυτών των κτηρίων αλλά και την
αρχοντιά των ήδη αναπαλαιωθέντων κτηρίων, του Α΄
Παιδικού Σταθμού επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και
του Καθολικού Επισκοπείου, επί της οδού Κομνηνών, ο
νους μου ανατρέχει σε ένα άλλο παλιό και ιστορικό
κτήριο της πόλης, που έχει χαθεί και δεν υπάρχει σήμερα.
Αναφέρομαι στο Πασαλίκι, επί της παραλιακής Λεωφόρου
Βασιλέως Αλεξάνδρου, στη θέση που έχει ανεγερθεί το
κτήριο της ΧΙΙ Μεραρχίας.
Αποτελούσε ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης και
ένα από τα πιο ωραία αξιοθέατά της. Μαζί με τον Φάρο,
με τη λυγερόκορμη κορμοστασιά του, δέσποζαν στην
παραλία σαν φρουροί, φύλακες αυτής της πόλης, και
από ψηλά τ’ αγκάλιαζε ο προστάτης και πολιούχος της,
ο Αϊ-Νικόλας των ναυτικών της πόλης, με τα ψηλά καμπαναριά του! Όλα, για χρόνια πολλά, σύμβολα της
πόλης! Η ιστορία της πόλης! Όλοι, ντόπιοι και επισκέπτες,
ήθελαν να έχουν μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά
τους, αποδεικτικό της παρουσίας τους εδώ ή του περάσματός τους απ’ αυτή την όμορφη γωνιά του Θρακικού
Πελάγους! Σήμερα το ξύλινο κομψοτέχνημα υπάρχει
μόνο στις φωτογραφίες! Αποτελεί μια ανάμνηση στους
εναπομείναντες παλιούς κατοίκους της πόλης! Και η
απορία των νέων για το χαμό του! Πρόκειται για το «Πα-

Το πασαλίκι σε φωτογραφία του Γ. Παναγιώτου

σαλίκι», ένα πολυώροφο πανέμορφο ξύλινο οικοδόμημα
με πέτρινη βάση σε στυλ «μπαρόκ». Στη θέση του υψώνεται τώρα ένα ψυχρό και άκομψο τσιμεντένιο κτήριο
του στρατού, η Μεραρχία, φρουρούμενη για να προστατευθεί περισσότερο από τις ερινύες που καταδιώκουν
όσους συνέργησαν στον αφανισμό του, παρά για οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο!
Για την ιστορία αυτού του κτηρίου το περιοδικό έχει
αναφερθεί εμπεριστατωμένα δύο φορές: Στα υπ’ αριθμόν
1/2002 και υπ’ αριθμόν 50/2014 φύλλα του. Με αφορμή
όμως ερωτήσεων και αποριών πολλών νεωτέρων συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών της πόλης για τον
λόγο κατεδάφισής του και της απώλειάς του, παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό των τελευταίων ετών της
ζωής του κτηρίου και των γεγονότων που οδήγησαν
στην κατεδάφιση αυτού του ιστορικού κτίσματος.
Η αντίστροφη μέτρηση
Το 1957, οι τελευταίοι ένοικοι του κτηρίου, οι πρόσκοποι, μετακόμισαν στις εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού σταθμού (σημερινό ΚΑΠΗ), ενώ λίγο πιο
μπροστά είχε εγκαταλείψει το κτήριο αυτό και η Δημόσια
Εμπορική Σχολή, μετονομασθείσα σε Οικονομικό Γυμνάσιο, και στεγάστηκε σε κτήριο της Καθολικής Κοινότητας, δίπλα στην Καθολική Εκκλησία.
Από την εποχή αυτή αρχίζει ουσιαστικά και η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του! Εγκαταλείπεται σιγάσιγά στην τύχη του. Το κτήριο δε συντηρείται. Μένει
αφύλαχτο. Διαμένουν σ’ αυτό κάποιοι άστεγοι Οι
ξύλινες επενδύσεις του, μέσα και έξω από
το κτήριο, αρχίζουν να φθείρονται και να
καταστρέφονται. Οι υαλοπίνακες, ο ένας
μετά τον άλλο καταστρέφονται, χωρίς να
αντικαθίστανται! Τα ξύλινα πατώματα αρχίζουν να τρίζουν και οι εσωτερικές σκάλες
του εγκυμονούσαν κινδύνους. Άλλωστε η
πόλη είχε πολλά άλλα προβλήματα να λύσει
που άφησαν πίσω τους η κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος! Πού να βρει καιρό και πόρους να συντηρήσει τα μνημεία της! Μέχρι
που επιβλήθηκε στην Ελλάδα η Δικτατορία
του Παπαδόπουλου και των άλλων Συνταγματαρχών.
Η χαριστική βολή
Η χαριστική βολή για την εξαφάνισή του
ήρθε προς το τέλος του1967, λίγους μήνες
μετά την έλευση της χούντας των Συνταγματαρχών στη χώρα μας. Λίγες ημέρες πριν
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το Στρατιωτικό Καθεστώς απολύσει τους αιρετούς
Δημοτικούς Άρχοντες της πόλης (Δήμαρχος ο Δικηγόρος Θωμάς Μιχαήλογλου) και εγκαταστήσει
τους δοτούς, έφθασαν στη Δημαρχία πρωτόκολλο
αυτοψίας του Πολεοδομικού Γραφείου της Νομαρχίας και έγγραφα του Υγειονομικού Κέντρου
και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, με τα οποία γνωστοποιούσαν στον Δήμο
ότι «το επί της παραλιακής Λεωφόρου Βασιλέως
Αλεξάνδρου κείμενον ξύλινον δημοτικόν οικοδόμημα, γνωστόν ως «ΠΑΣΑΛΙΚΙ», εκρίθη ως επικινδύνως ετοιμόρροπον». Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο
με την αριθμόν 273/2.8.1967 απόφασή του αποφάσισε με ψήφους 10 υπέρ και μιας κατά «την κατεδάφιση του κτηρίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του
ότι η απαιτούμενη δαπάνη δια την ριζική επισκευή
του εκρίνετο μεγάλη και ασύμφορος δια τον Δήμον». Αλλά η απόφαση αυτή ήταν μόνο η αρχή και
προετοίμαζε το έδαφος για το τι θα επακολουθούσε.
Λίγες μέρες αργότερα, ο τότε Διοικητής της ΧΙΙ
Μεραρχίας με το αριθμόν Φ.9160/9/88905/15.9.1967
έγγραφό του ζητά από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
να παραχωρηθεί στον Στρατό για ανέγερση Στρατηγείου ο χώρος που ήταν το «Πασαλίκι», δωρεάν
ή έναντι συμβολικού τιμήματος με το «δέλεαρ»,
«…πέραν των αισθημάτων ασφαλείας και εθνικής
υπερηφάνειας, την ανέγερση σύγχρονου αρχιτεκτονικού και καλαίσθητου οικοδομήματος, όπερ
θα αποτελεί κόσμημα της πόλης, την αύξηση
της εμπορικής της κίνησης, δεδομένου ότι δια
την συντήρηση των μονάδων που θα εγκατασταθούν θα δαπανώνται περί τα 70.000.000 δραχμές, αξιοποίηση του παραλιακού χώρου, απόκτηση σύγχρονης
αίθουσας για συνεδριάσεις υψηλού στρατιωτικοπολιτικού επιπέδου» και άλλα.
Παρόμοιες απόπειρες από πλευράς Στρατού είχαν
γίνει και στο παρελθόν αλλά είχαν απορριφθεί όλες από
την εκλεγμένη Δημοτική Αρχή της πόλης, αρνούμενη να
στερήσει από το Δήμο το ιστορικό αυτό κτήριο και το

Όταν στέγαζε τη Δημόσια Eμπορική Σχολή.

Όταν στέγαζε τους Προσκόπους.

προνομιακό από απόψεως θέσεως τεράστιο οικόπεδό
του. Ο Στρατός όμως επέμεινε! Και η εποχή για να ξαναέλθει στην επικαιρότητα το θέμα ήταν κατάλληλη...

Η Παραχώρηση
Το διορισμένο τότε από τη χούντα των Συνταγματαρχών Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, (ήδη από
τον Αύγουστο είχε καθαιρεθεί ο εκλεγμένος Δήμαρχος
και το αιρετό Δημοτικό Συμβούλιο), με την υπ’ αριθμόν
352/18.10.1967 ομόφωνη απόφασή του «εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση του επί
της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου κειμένου δημοτικού οικοπέδου (Πασαλίκι) συνολικού εμβαδού μ2 3.051,67, εις το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τους όρους να
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς και μόνον
δια την ανέγερση Στρατηγείου της ΧΙΙ Μεραρχίας, να αναγείρει το κτήριο εντός τριετίας, παρερχομένης δε απράκτου της τριετίας να επανέλθει το οικόπεδο στον Δήμο.
Και τέλος αν μεταβληθεί η χρήση του δωρουμένου οικοπέδου η κυριότητά του θα
επανέλθει αυτοδίκαια στον Δήμο» Βιαζόταν
πάρα πολύ να το γκρεμίσουν, που έβαζαν
και προθεσμία για αυτό!
Στη θέση του ορθώνεται το σύγχρονο τσιμεντένιο κτήριο της Μεραρχίας.
Μάλιστα, κλείνοντας τη συζήτηση στο Δη-
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μοτικό Συμβούλιο ο τότε Αναπληρωτής Δήμαρχος είχε
πει: «Παίρνουμε μια ιστορική δια την πόλη απόφαση,
αλλά κατά τη γνώμη μου, ενεργούμε διά το συμφέρον
της πόλεως και μόνο»! Στη συνέχεια οι Αλεξανδρουπολίτες συντετριμμένοι και ανήμποροι να αντιδράσουν,
με σπαραγμό ψυχής παρακολουθούν την κατεδάφισή
του. Δύο χρόνια μετά στη θέση του υψώνεται ένα σύγχρονο «αρχιτεκτονικό» και κάθε άλλο παρά «καλαίσθητο»
οικοδόμημα· η έδρα της ΧΙΙ Μεραρχίας. Όπως αποδεικνύεται σήμερα δεν αποτελεί «κόσμημα» της παραλίας
της πόλης!
Ανακαλείται η δωρεά και γίνεται πώληση!
Ένα σχεδόν χρόνο μετά από την πιο πάνω «ιστορική»
απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από έγγραφη υπόδειξη του Γενικού Επιτελείου Στρατού με την
υπ’ αριθμόν 298/3.7.1968 απόφασή
του τροποποιεί την αρχική απόφαση
παραχώρησης του κτηρίου, αντικαθιστώντας τον όρο «Δωρεάν παραχώρησις» με τον όρο «έναντι
συμβολικού τιμήματος 750.000
δραχμών», με την αιτιολογία ότι
«από έκθεση της συγκροτηθείσης
(από το ΓΕΣ) εκτιμητικής Επιτροπής έλαβε γνώση ότι η αξία του
δωρεάν χορηγηθέντος δημοτικού
οικοπέδου ανήρχετο σε δραχμές
4.588.500 και συνεπώς ο Δήμος
εστερείτο σημαντικής αξίας ακινήτου δημοτικής αστικής περιουσίας». Ο λόγος αυτής της απόφασης
ήταν προφανής. Έπρεπε να διασκεδαστεί η δυσανασχέτηση των
κατοίκων της πόλης για το ανοσιούργημά τους. Ίσως όμως και από
το γεγονός ότι οι Νομικοί του Επιτελείου γνώριζαν ότι αυτή η δωρεά μπορούσε στο
μέλλον για κάποιους σοβαρούς λόγους (π.χ. το Δημοτικό
Συμβούλιο που δώρισε το ακίνητο ήταν διορισμένο από
τη στρατιωτική χούντα και όχι αιρετό κ.λπ.). να ανακληθεί
και πιθανόν να ήθελαν να σιγουρέψουν την παραχώρησή
του και να στερήσουν οριστικά το δικαίωμα της πόλης
να εκμεταλλευθεί αυτή για λογαριασμό της το προνομιούχο αυτό οικόπεδο.
Μια νέα εποχή για την πόλη
Η κατεδάφιση αυτού του κτηρίου σηματοδότησε μια
νέα εποχή για την Αλεξανδρούπολη. Ήταν μόνο η αρχή.
Το ένα μετά το άλλο, όλα τα παλιά κτήρια, ακολουθούν
την τύχη που είχε το Πασαλίκι. Κατεδαφίζονται και η
Αλεξανδρούπολη αρχίζει να χάνει τα πειστήρια της ιστορικότητάς της. Τα κτήρια που κατεδαφίσθηκαν δεν ήταν
ασήμαντα ως ιστορικά μνημεία. Αντίθετα, πολλά από
αυτά ήταν μνημεία της ιστορικής διαδρομής της πόλης.
Επίσης, πολλά από αυτά, έφεραν την σφραγίδα μιας αισθητικής αρχοντιάς και κρατούσαν ζωντανές τις ανα-
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μνήσεις ενός περασμένου μεγαλείου.
Πριν από μερικά χρόνια, σε εκδήλωση της τοπικής
εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» για τη βράβευση του επίτιμου
Έφορου Αρχαιοτήτων κ. Διαμαντή Τριαντάφυλλου, ο
τελευταίος σε σχετική μας συζήτηση, μας αποκάλυψε
ότι «ως νέος τότε αρχαιολόγος, πριν από την κατεδάφισή
του, είχε κάνει, μέσω της υπηρεσίας του, πολλά
έγγραφα για να κηρυχθεί διατηρητέο το Πασαλίκι. Δυστυχώς όλες αυτές οι ενέργειές του δεν απέδωσαν».
Επίσης, ενθυμούμαι, στις αρχές του 1967, τον τότε
Δήμαρχο Θωμά Μιχαήλογλου, να αναφέρει για το κτήριο
αυτό κατά τις πρωινές επισκέψεις του στον Δικηγορικό
Σύλλογο, όπου εργαζόμουν ως Γραμματέας, ότι: «Μου
ζητούν με επιμονή να το γκρεμίσω και να το παραχωρήσω στο στρατό. Δυστυχώς δεν έχω χρήματα για να
το σώσω. Προτιμώ όμως να το γκρεμίσω και να βρω
έναν επιχειρηματία να αναγείρει
στη θέση του ένα σύγχρονο ξενοδοχείο με τη ίδια αρχιτεκτονική
μορφή που έχει σήμερα, παρά να
το δώσω στον στρατό και να το
χάσει η πόλη. Και να γίνει μαζί με
τα άλλα δύο (εννοούσε τα πολυτελή
για την εποχή τους ξενοδοχεία
ΑSΤΗR και ΕΓΝΑΤΙΑ που μόλις το
τελευταίο είχε ανεγερθεί) το άρμα
της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της πόλης». Δυστυχώς οι
διάδοχοί του είχαν άλλα «οράματα»
και αποφάσισαν διαφορετικά και
ερήμην της ιστορίας!
Σήμερα απέμειναν μόνο κάποιες
παλιές φωτογραφίες, περιζήτητες
και αυτές στην αγορά των συλλεκτών, που γεμίζουν θλίψη στους παλιούς και γεννούν ερωτήματα στους
νέους συμπολίτες μας. Γιατί το κατεδαφίσατε; επιμένουν να μας ερωτούν οι νεότεροι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης. Έλα ντε, αυτό αναρωτιόμαστε και πολλοί από μας τους παλιούς. Γιατί το
κατεδαφίσαμε; Οι ιστορικοί θα δώσουν την απάντηση.
Σημειώνουμε ότι τη δεκαετία του ’60 μόνο η αρχαιολογία είχε λόγο για τη διατήρηση των ιστορικών κτηρίων.
Ο χαρακτηρισμός «διατηρητέο» άρχισε να ισχύει από
την υπουργία της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη.
Βιβλιογραφία:
1. Θανάση Αποστολίδη, «Αλεξανδρούπολη, μορφές - γεγονότα
- αναμνήσεις».
2. Νικολάου Ράπτη, «Το Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως».
3. Αθανασίου Κ. Κριτού, «Αλεξανδρούπολη - Η εκατοντάχρονη
Ιστορία της 1878-1978»
4. Σαράντου Καργάκου, «Αλεξανδρούπολη - Μια νέα πόλη
με παλιά Ιστορία».
5. Θεόδωρου Ορδουμποζάνη, «Προκτήτωρ Πόλις - Ταξίδι
μνήμης στην πρώιμη Αλεξανδρούπολη».
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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 Ε’
Προτού γίνουν τα Μέγαρα το ορνιθοστάσιο της Αθήνας, τα αυγά για το
Πάσχα μαζεύονταν στην ενδοχώρα
του Νομού μας και συσκευασμένα σε
στενόμακρα ξυλοκιβώτια από αραιές
σανιδοπήχεις γεμάτα άχυρο για μαλακό
περιβάλλον συσκευασίας, ταξίδευαν
με καΐκια για τον Πειραιά. Την ίδια
εποχή σαβούρωναν τα καΐκια με αμμοχάλικο και φόρτωναν αμπάρια και
κουβέρτα με ζωντανά αιγοπρόβατα
και προορισμό Ραφήνα ή Πόρτο-Ράφτη
για τα σφαγεία της Αττικής.
Στην περιοχή της Ορεστιάδας καλλιεργούσαν μεγάλες εκτάσεις με σκουπόχορτο (στην κατοχή έγινε και ψωμί
με αλεύρι από σκουπόσπορο) και όταν
ωρίμαζε, το θέριζαν και το συσκεύαζαν
σε μεγάλα δέματα-μπάλες. Η αδηφάγος
Αθήνα απορροφούσε όλη σχεδόν την
παραγωγή, για τα σαρωθροποιεία της,
αλλά για τα καΐκια που έκαναν τη μεταφορά ήταν από τα πιο επικίνδυνα φορτία. Η επικινδυνότητα για φωτιά από καμμιά σπίθα της εξάτμισης
της μηχανής, ο μεγάλος «χαβαλές» (όγκος μερικών
μέτρων πάνω από το κατάστρωμα) για περίπτωση
ξαφνικού μπουρινιού και ο αποκλεισμός ορατότητας
στον τιμονιέρη, κρατούσαν όλο το πλήρωμα σε διαρκή
επαγρύπνηση. Όταν δε έφθαναν στον Πειραιά ο χαμηλός
ναύλος δεν επέτρεπε έξοδα «πιλοτίνας» για να προσεγγίσουν στην ΑΚΤΗ ΑΛΚΙΜΩΝ, γνωστή ως «ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΙΚΑ», και τότε επιστρατευόταν ακόμη και το σχοινί για
σινιάλα, από τον πλωριό παρατηρητή στον τιμονιέρη
της πρύμνης, όπως επικοινωνούν οι σφουγγαράδες της
βάρκας με τον σκαφανδροφόρο δύτη.
Σχεδόν όλα τα καΐκια είχαν γάτο για ποντικοπροστασία, ενώ μερικά είχαν και σκύλο για φύλακα· με
απίστευτη φιλική σχέση μεταξύ τους.
Όταν όμως φόρτωναν σκόρδα στην κουβέρτα (για
να μη πάρει μυρωδιά το αμπάρι) τότε... τρελαίνονταν
δύο πράγματα: ο μπούσουλας που, αν δεν είχε μπρούτζινο περίβλημα έδειχνε ό,τι ήθελε και ο γάτος που
κουτρουβαλιαζόταν και με φόρα έτρεχε και κουτουλούσε

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
στα σίδερα. Τα συμπτώματα αυτά
εξαφανίζονταν... από τον γάτο μόλις
του έβαζαν ένα χάλκινο περιλαίμιο·
αυτό το ήξεραν οι ναυτικοί και το
εφήρμοζαν.

Άλλα ξηρά φορτία σε κιβώτια, τσουβάλια (Καλκούτας ή Τρίρριγα), σιδερένια
βαρέλια κ.λπ. διακινούνταν με τον ίδιο
τρόπο στο εσωτερικό λιμανάκι, ενώ
αν ήταν ογκώδη όπως ξυλεία, σιδερόβεργες οικοδομής ή οι ποσότητες ήταν
μεγάλες, τότε τα έφερναν βαπόρια ή
μικρότερα σιδερένια πλοία, γνωστά
ως «Μοτορσίπια», που πλεύριζαν στον
έξω μεγάλο λιμενοβραχίονα. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν πλεύριζαν,
τότε για το φόρτωμα/ξεφόρτωμα μεσολαβούσαν οι μαούνες που τις ρυμουλκούσε το μικρό καΐκι του Πλακατήρα που είχε δυνατή μηχανή. Αυτές
ήταν οργανωμένες σε «Σωματείο Φορτηγίδων» που πρόεδρός του ήταν ο καπετάν-Αργύρης
Μπουλμπουτζής.
γ) Λιμανοδουλειές με αλιευτικά και αλιεύματα
Στη βορειοδυτική γωνία του μουράγιου του μικρού
λιμανιού υπήρχε μία βρύση και αργότερα κτίσθηκε ένα
Λιμενοφυλάκιο, ενώ η στενή προκυμαία μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές λειτουργουσε ως μία πάρα πολύ
στενόχωρη «Ιχθυόσκαλα». Παράλληλα στην αποβάθρα
αυτή πρυμνοδετούσαν οι Μηχανότρατες που, ενώ δεν
είχαν ιστία αλλά πανίσχυρες μηχανές, πεισματικά
θαρρείς οι ναυτικοί τις ονόμαζαν «Ανεμότρατες».
Από Οκτώβριο μέχρι και Μάρτιο, κάθε χρόνο, κυριαρχούσε εκεί η εικόνα τους με τις κρεμασμένες στα
πλαϊνά καπώνια6 «πόρτες» και τα δίχτυα της τράτας
στα άλμπουρα για στέγνωμα και επισκευή. Την ίδια
εποχή έρχονταν και μερικές Καβαλιώτικες μηχανότρατες
για ψάρεμα στα νερά μας.
Από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο οι επαγγελματικές
αλιευτικές δραστηριότητες περιορίζονταν σε παραγάδια
και ψαρόδιχτα, από ντόπιες Απολλωνιαδίτικες βάρκες
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και καζακιά, ενώ τη σαρδέλα ανελάμβαναν τα, Καβαλιώτικα πάλι, γρι-γρι. Για τη μεγάλη γαρίδα με τις μαύρες
ραβδώσεις, τη «γάμπαρη», κατέφθαναν κάθε χρόνο
Μυτιληνιά τρεχαντήρια, με οικογενειακό συνήθως πλήρωμα, και έρριχναν χιλιόμετρα ολόκληρα γαριδόδιχτα,
ενώ η συγκομιδή ήταν δεν ήταν ένας κοντόγιομος γκαζοτενεκές σε κάθε καλάδα.
Αφήνοντας τη γωνία του «ρεμέντζου» των αλιευτικών
και ανεβαίνοντας την οδό Κύπρου προς το κέντρο της
πόλης, συναντούμε τις δύο πανελλήνια φημισμένες για
τον πλούτο τους αφετηρίες των... Γαστρονομικών αγώνων.

Δίπλα στο λιμάνι ήταν τα ιχθυοπωλεία των θαλασσινών αγωνισμάτων και λίγο πιο μέσα στην οδό Εμπορίου,
τα μαγαζιά των αθλημάτων με τα τετράποδα και φτερωτά θηράματα. Εκεί ήταν και τα ελκυστικά μανάβικα
και οπωροπωλεία με τους διαλαλητές τους, ενώ τα
κρεοπωλεία εκτός από τα συνηθισμένα κρεατικά (που
στην αρχή ίσχυε ενιαία τιμή για ολόκληρο το ζώο και
αρκετά αργότερα διαφοροποιήθηκαν οι τιμές κατά
τμήμα: μπον, κιλότο, μπούτι, στήθος κ.λπ.), ανάλογα
με την εποχή, είχαν κρεμασμένα στα τσιγκέλια τους
διάφορα κυνήγια. Τέτοια ήταν κομμάτια αγριογούρουνου
και σαν κουρτίνες δίπλα στις πόρτες τους αρμαθιές
από ορτύκια, φάσες, τρυγόνια, πέρδικες και μπεκατσίνια.
Οι άγδαρτοι αγριόχοιροι, με τους πελώριους καπρόδοντες
να εξέχουν, αναπαύονταν ξαπλωμένοι στα πεζοδρόμια
και παραδίπλα τους στιβαγμένες σε πυραμίδες οι πάπιες
και οι μπόζες-χήνες, ενώ στα παρασκήνια των κρεοπωλείων κρυβόταν ευκαιριακώς και κανένας λαγός που,
πέρα από τη φυσική υπέροχη νοστιμιά του, είχε και τη
νοστιμιά του... λαθροπωλούμενου.
Όταν ξεπερνούσες τα μισά του δρόμου αυτού, και
με κλειστά τα μάτια «έβλεπες»... με τη μύτη Καππαδοκία,
«έβλεπες» Καισάρεια και αν
τα άνοιγες έβλεπες τον Κίτσο, τον δημιουργό του ομώνυμου αλλαντοποιείου-πωλείου, με το τσιγκελωτό μουστάκι, το κυλοττοπαντέλονο
συγκρατημένο με φαρδιά
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δερμάτινη ζώνη που είχε «διπλογλώσσιδη» τόκα (απλή
αγκράφα) και στα πόδια μπότες, χειμώνα καλοκαίρι.
Αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να φέρει ένα συμπυκνωμένο
κομμάτι της πατρίδας του μέσα στις ψυχαποσκευές
του· μέσα στο μαγαζί ήταν Καισάρεια, έξω Αλεξανδρούπολη. Στα τσιγκέλια του μαγαζιού του κρέμονταν
σκουρόχρωμες, σχεδόν μαύρες, κουρτίνες από λουκάνικα,
σαλάμια, σουτζούκια και κυρίως παστουρμάδες με τα
τσιμένια τους να ωριμάζουν μαζεύοντας νοστιμιές και
σκορπίζοντας μυρωδιές. Ανάμεσά τους έτρεχε διαρκώς,
δεξιά-αριστερά, ένα παιδί και μ’ έναν «μυγοδιώχτη»
από τριχόφουντα σ’ ένα ξύλο προστάτευε τα πολύτιμα
προϊόντα από τους ενοχλητικούς και επικίνδυνους ιπτάμενους επισκέπτες.
Το σύντομο πέρασμα από την οδό Εμπορίου δεν
κλείνει και το κεφάλαιο αυτής της οδού των ερεθισμάτων
των «πέντε αισθήσεων» με αρκετά ενδιαφέροντα σημεία
της ζωής (ιστορίας πλέον) της πόλης μας· γι’ αυτό
πρέπει να μας ξαναπασχολήσει αυτοτελώς.
Επιστρέφοντας στην αρχή της οδού Κύπρου, στη
δυτική πλευρά της κάτω από το επίπεδο της παραλιακής
λεωφόρου, έχουμε τα ιχθυοπωλεία που επεκτείνονταν
στην προσήνεμη παραλιακή πλευρά κυρίως με βοηθητικούς χώρους για τις παγωνιέρες, τις χειροκίνητες μηχανές που θρυμμάτιζαν τις παγοκολόνες και τα ψαροτελάρα όπου τακτοποιούσαν με πάγο τα ψάρια κατ’
είδος και μέγεθος πριν τα εκθέσουν στους πάγκους
των ψαράδικων.
Tους ιχθυοπώλες στην καθομιλουμένη ο κόσμος τους
έλεγε «ψαράδες», ενώ οι Τρατάρηδες και οι άλλοι αλιείς
(με δίχτυα και παραγάδια) επέμεναν να τους ονομάζουν
«μανάβηδες». Όπως κι αν τους έλεγαν ήταν άνθρωποι
«σβέλτοι», προσεκτικοί και ολίγον... ψυχολόγοι.
Στην πρώτη σειρά των πάγκων είχαν τα τελάρα με
τα ψάρια ευρείας κατανάλωσης: κουτσομούρες, σαργούς,
τσιπούρες, μουρμούρες κ.λπ., ενώ στη δεύτερη τα
κάπως ακριβότερα, με πρώτους τους σκορπιούς και
ακολουθούσαν οι σφυρίδες, τα λιθρίνια, τα χριστόψαρα,
τα μπαρμπούνια και οι συναγρίδες, ενώ στο «θεωρείο»
του ψαρόπαγκου μοστράριζαν οι γάμπαρες, οι αστακοί
με τις μεγάλες αστακοκαραβίδες τυλιγμένοι σε τσουβαλολωρίδες που τις έβρεχαν συνεχώς για να κρατιούνται
ζωντανοί. Οι πιο ειδικοί στην αλιεία του αστακού, Σκυριανοί, είχαν διαμορφώσει ανάμεσα στα βράχια της
ακτής της Λιναριάς μια μικρή στέρνα, όπου το θαλασσόνερο μπαινόβγαινε ελεύθερα, όχι όμως και οι αστακοί
που διατηρούνταν εκεί ζωντανοί για πάρα πολλές
μέρες. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοί τους, στον Λιμένα
του καστροχωριού Μεστά Χίου, έπιαναν με τα αστακόδιχτά τους μια ράτσα αστακών με πιο πλακέ σώμα
που στη θέση του κεφαλιού τους είχαν μια μαλακόστρακη... κουκουβάγια. Γι’ αυτόν τον λόγο τους ονόμαζαν
«κουκουβάγιες».
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Σε πιο υποβαθμισμένη οπτικώς θέση είχαν τα τελάρα
με τα «θεωρούμενα» πιο παρακατιανά ψάρια που ανάμεσά τους χάνονταν γαστρονομικά... «αουτσάιντερς»
όπως οι ψαρο-κουασιμόδοι «φανάρια» (πεσκαντρίτσες)
που, τώρα τελευταία... ανακάλυψαν ότι έχουν το πιο
γευστικό και καθαρό από ψαροκόκαλα ψαχνό και κάνουν
την καλύτερη ψαρόσουπα, εκτινάχθηκε η τιμή τους
(των ακέφαλων) στο επίπεδο της τιμής του αστακού·
οι θεωρούμενες ύπουλες και φοβερές, για ένα μόνο επισημασμένο από τη φύση επικίνδυνο αγκάθι τους «δράκαινες» που έχουν όμοια με τις σκορπίνες γευστικά
προσόντα και την πιο λευκή σάρκα ή οι «βάτοι» (ράσσες)
που με ένα απλό ζεμάτισμα και ξεψάχνισμα συναγωνίζονται τις αστακοουρές όταν τους περιλούσεις με μουσταρδωμένο λαδολέμονο.
Όλα αυτά δικαιολογούν απόλυτα την άποψη ότι
«το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο». Δεν μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε την ταπεινή σαρδέλα που από
παλιά είναι η ασυναγώνιστη πρωταθλήτρια κονσερβαρίσματος.
Στον ίδιο πάγκο εμφανίζονταν, όταν υπήρχαν, και οι
σπάνιες «φούσκες» που μη γνωρίζοντας το επιστημονικό
τους ή άλλο όνομα αδυνατώ να τις κατατάξω σε κάποιο
είδος αλιεύματος. Πιο κοντά στα όστρακα, μου φαίνεται
ότι είναι, γιατί ενώ η «φούσκα» έχει την εμφάνιση
μαλλιασμένης πέτρας είναι σχετικά μαλακή και
όταν την κόβεις στη μέση
με μαχαίρι, σου προσφέρει μέσα σε λεία κοιλότητα
ένα σπάνιο κόκκινο ρακομεζέ με γεύση και άρωμα... ιωδίου· είναι όμως λίγο
επικίνδυνη, γιατί αν καταναλώσεις περισσότερες από
δυο-τρεις παθαίνεις... διπλωπία.
Ο,τιδήποτε και αν ψώνιζες, όταν τελείωνε η διαδικασία
της συναλλαγής, ο «μανάβης-ψαράς» με αστραπιαία
ταχύτητα έφτιαχνε ένα χωνί από εφημερίδα και, σκύβοντας κάτω από τον πάγκο, το γέμιζε με μια «χεριά»
ψαράκια (σπαράκια, μπαλαδάκια, χάνους κ.λπ.) και
προσφέροντάς το στον πελάτη το συνώδευε με ένα...«για
τη γάτα»!
Όταν, για διάφορους λόγους, ήλθαν στην πόλη μας
μαζικά οικογένειες από μεγάλες και στεριανές πόλεις
όπου σαν καλύτερο ψάρι θεωρούσαν το... ψαρονέφρι
και βρήκαν τα πρωτοκλασάτα ψάρια, που μόνο ακουστά
είχαν, σε προσιτές τιμές «έπεσαν με τα μούτρα» σ’
αυτά με αποτέλεσμα σε πρώτη φάση ν’ ακριβύνουν και
σε δεύτερη να φύγουν από τον πάγκο και να μετακινηθούν στα... παρασκήνια των ιχθυοπωλείων. Κάτι ανάλογο
έγινε και στην κρεαταγορά με το φθηνό «μπον φιλέ» και
«κιλότο» που βρήκαν, και έτσι ήλθε η διαφοροποίηση
των τιμών των διαφόρων μερών των ζώων.
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Οι ιχθυοπώλες μας όμως έφτιαχναν και διάφορες
«ψαρολιχουδιές» ή καλύτερα «ιχθυοδημιουργίες» με φανερές και μυστικές συνταγές που δεν άφηναν κανέναν
ασυγκίνητο, ιδιαίτερα τους «μερακλήδες»· όταν ψηνόταν
στη σχάρα ένα μικρό κομματάκι «μυρωδάτο» χέλι, το
οσφραντικό μήνυμα έφθανε σε ακτίνα εκατό μέτρων.
Θυμάμαι τα «μυρωδάτα» καπνιστά χέλια των Ματζάρηδων (Αντ. και Χαρ. καθώς και των άλλων συναδέλφων τους Αρμουτίδη, Χατζέλου κ.λπ.) που για να μη
παρασυρθεί κανείς σε μεγάλη κατανάλωση από τη νοστιμιά τους, ελέγετο ότι «το χέλι ανοίγει πληγές 10
ετών»· σαν εκείνο που έλεγαν οι μητέρες στα παιδιά
τους, τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια, όταν τους έδιναν
τη φέτα του ψωμιού με το τυρί: «να τρως πολύ ψωμί
και λίγο τυρί, γιατί το πολύ τυρί κάνει σκουλίκια στην
κοιλίτσα»!
Τα Αλεξανδρουπολίτικα «μυρωδάτα χέλια» και οι
χρυσίζοντες «λυκουρίνοι» της Βιστωνίδας λιμνοθάλασσας
(τα καπνιστά κεφαλόπουλα που έφτιαχναν οι Ξανθιώτες
και Κομοτηναίοι με μυστική διαδικασία) ήταν τα «φακελάκια» της εποχής προς τους «μεγαλογιατρούς» και
«καθηγητάδες» των Αθηνών, όταν οι συμπολίτες μας
είχαν ανάγκη εξειδικευμένης και πρόσθετης θεραπείας,
όποιας σοβαρής αρρώστιας τους κατέβαζε στην πρωτεύουσα. Μ’ αυτά άνοιγαν οι πόρτες όλων των νοσοκομείων και εξασφάλιζαν ευνοϊκή μεταχείριση.
Παρενθετικά ομολογώ ότι αυτά παθαίνει όποιος αυτοπαγιδεύεται και χωρίς να είναι λογοτέχνης-συγγραφέας
καταπιάνεται με το γράψιμο ως τεχνολόγος-περιγραφέας
και διώχνοντας την άχνη της λήθης, σκαλίζει τις σφιχταγκαλιασμένες ευχάριστες και δυσάρεστες αναμνήσεις.
Παρασύρεται από συνειρμό σε συνειρμό ή σε σχολιαστικά
ολισθήματα και «νάαα» τα πλατειάσματα. Συγγνώμη,
αλλά είναι ανθρώπινες-γεροντικές αδυναμίες από τη
μακρόχρονη συσσώρευση αναμνήσεων που διαγκωνίζονται μεταξύ τους για το «ποια θα πρωτοβγεί στην
επιφάνεια»· είναι τα κοινώς και κυνικώς λεγόμενα περιττολογήματα ή μωρολογήματα; Ίσως! Γι’ αυτούς όμως
που τα βαριούνται και δεν αρέσκονται στη γευσιλατρική
αναζήτηση της νοστιμιάς με ξεψάχνισμα και του τελευταίου κόκαλου (του γραπτού εν προκειμένω λόγου)
υπάρχουν οι λύσεις της προτίμησης του πιλαφιού, του
κουρκουτιού, του βιομηχανικού εδέσματος «σουρίμι»7 ή
ακόμη και η μέθοδος του ανούσιου φιλεταρίσματος,
που προκάλεσε όμως το γνωστό για τη θυμοσοφία του
λαϊκό καταλόγι.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
6. καπώνια = καμπυλωτές σιδερένιες κρεμάστρες αντικειμένων
έξω από το σκάφος
7. σουρίμι = κατάλληλα μορφοποιημένα κομμάτια σάρκας γιγάντιου μπακαλιάρου που με χημικά μέσα παίρνουν γεύση, όψη
και οσμή αυτού που... υποδύονται.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Η ποτοποιία-οινοποιία-οξοποιία
στην περιοχή μας
Γράφει η Aλεξάνδρα Μποτονάκη
Η Ελένη Καφετζή-Χατζηιωακείμ έκανε το ξεκίνημα. Με πολλή αγάπη, συγκίνηση και σοβαρότητα, με
χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες έδωσε σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα του επαγγέλματος του ποτοποιού,
όπως το ασκούσαν οι πατεράδες μας τον προηγούμενο αιώνα (!) στην περιοχή μας.
Η γράφουσα θα προσθέσει μερικά επιπλέον στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη
οικογενειακή ποτοποιία, προσωπικές εμπειρίες που θα στολίσουν, θα χρωματίσουν ή θα φωτίσουν μερικά
σημεία του πίνακα. Επιπλέον θα ρίξει μια ματιά και στους άλλους δύο σχετικούς κλάδους, την οινοποιία
και οξοποιία.
Ο/η επόμενος/η θα συμπληρώσει, εφόσον βεβαίως ευαισθητοποιηθεί και ανασύρει σχετικές μνήμες από
το δικό τους ποτοποιείο.

Π

ολλές φορές αναρωτήθηκα γιατί άκμαζε στην περιοχή μας το επάγγελμα αυτό; Μήπως η βαθιά
παράδοση που φθάνει μέχρι την αρχαιότητα και τη μυθολογία ή μήπως η εξ αρχής ύπαρξη σημαντικών
αστικών κέντρων (Σουφλί, Διδυμότειχο, Φέρες) και η
δημιουργία νέων (Αλεξανδρούπολη, Ν. Ορεστιάδα) από
άτομα που προήρχοντο από χαμένα αστικά κέντρα ή
αναπτυγμένες περιοχές του Ελλαδικού χώρου.
Ο Αθ. Κριτού εκθέτει την εξής ερμηνεία:
... Προερχόμενοι εκ των πόλεων Αγχιάλου, Καβακλή, Στενήμαχου, Ορτάκιοϊ, Πύργου, Βάρνας και λοιπές περιοχές
της Ανατολικής Ρωμυλίας Έλληνες εκ καταγωγής και σαν
έμπειροι αμπελουργοί συνετέλεσαν στη διάδοση και προαγωγή
της αμπελουργίας στην περιφέρεια του Δεδέαγατς και κατά
συνέπεια στην προαγωγή της οινοποιΐας. [1]

Μου άρεσε να κάθομαι στο ταμείο. Ο πατέρας ταξίδευε πολύ, αφού συνεργαζόταν εμπορικά με πολλές
πόλεις της Ελλάδας. Είχε την αντιπροσωπεία της ρετσίνας
Κ.Α.Ι.Ρ. της Ρόδου, έφερνε κρασιά και χαρούπια από
την Κρήτη, είχε συναλλαγές με την “Αχαΐα Κλάους’’ της
Πάτρας, με τον Μπουτάρη και τον Σκανδάλη της Θεσσαλονίκης και τον Πολυχρονίδη της Καβάλας.
Πατούσε σταφύλια την εποχή του τρύγου και έφτιαχνε
κρασί από “παμήτι”, ειδική ποικιλία. Η παραγωγή
κρασιού στην επιχείρησή μας έφθανε και μέχρι τους
120 τόνους ετησίως.
Θυμάμαι τις τεράστιες στέρνες στο υπόγειο όπου
αποθήκευαν τον μούστο για να γίνει η ζύμωση.
Το μαγαζί βρισκόταν στον κεντρικό δρόμο με τα
διπλά πεζοδρόμια και τα φορτωμένα κάρα με τα κοφίνια
περίμεναν να ξεφορτώσουν
χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση πεζών ή των άλλων τροχοφόρων.
Ο Πολυχρόνης ζύγιζε και
κατέγραφε και στην αποθήκη
οι εργάτες έρριχναν τα σταφύλια στο πιεστήριο. Ο μούστος έτρεχε και διοχετευόταν
στις στέρνες και τα στέμφυλα
μαζεύονταν για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη στην
απόσταξη και την παραγωγή
τσίπουρου.
Αλησμόνητο ένα σχετικό
περιστατικό: Κάθε χρόνο, τέλος καλοκαιριού, έπρεπε να
καθαρισθούν οι στέρνες ώστε
να είναι “καθαρές” όταν θα
έρριχναν τον καινούργιο μούστο. Τα τοιχώματα είχαν πο-
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τισθεί από το περιεχόμενο του υλικού του προηγούμενου
χρόνου αλλά που είχε ήδη μεταγγισθεί το προϊόν σε βαρέλια και οι αναθυμιάσεις στο εσωτερικό παρέμειναν,
πράγμα επικίνδυνο για την αναπνοή.
Η στέρνα αεριζόταν μόνο από την τετραγωνική οπή
στην οροφή της στέρνας, διαστάσεων που με δυσκολία
χωρούσε ένας άνθρωπος. Ο εργάτης που ανέλαβε να
τις καθαρίσει γρήγορα ζαλίστηκε και φαίνεται ότι έχασε
τις αισθήσεις του. Δεν θυμάμαι πώς έγινε αντιληπτό
από τον “παραγιό” μας, τον αείμνηστο Πολυχρόνη Σουσουρίδη. Σαν αίλουρος πήδηξε στη στέρνα με κίνδυνο
και της δικής του ζωής και έσυρε μισοπεθαμένο τον εργάτη από βέβαιο θάνατο. Νομίζω ότι με μεταφερόμενη
σκάλα κατέβαινε ή ανέβαινε κανείς στις τεράστιες στέρνες, ύψους 4 ή 5 μέτρων.
Ένα άλλο όμως περιστατικό διαδραματίσθηκε στο
λιμάνι μας, νομίζω μετά την κατοχή.
Το καϊκι έφθασε το απόγευμα και οι λιμενεργάτες
έβγαλαν το εμπόρευμα στην ακτή αλλά δεν πρόλαβαν
να το φορτώσουν στα μακριά κάρα για να το μεταφέρουν
στο μαγαζί. Οι μπόμπες διανυκτέρευσαν έξω. Ο πατέρας
έβαλε έναν “κατσίβελο” να προσέχει, κατά τη διάρκεια
της νύχτας, τυχόν κλοπή κάποιου βαρελιού.
Το πρωί έντρομοι
αντίκρυσαν το εξής
θέαμα: Ο κατσίβελος
κείτονταν νεκρός, δίπλα σε μια ανοιχτή
μπόμπα. Ο ταλαίπωρος δεν αντιστάθηκε στον θησαυρό που του
εμπιστεύθηκαν
και “...έσκασε”
από ευτυχία.
Όλη τη νύχτα
έπινε από το
περιεχόμενο
της μπόμπας. Το
υγρό νέκταρ που
του χάρισε απλόχερα ο Αλλάχ, τον
οδήγησε ανελέητα
στον Παράδεισο.
Ένα άλλο περιστατικό που βίωσα
έντονα ήταν ο
“ηρωισμός” του
πατέρα, που μου
έδωσε ένα μεγάλο
μάθημα ευθύνης.
Το καθαρό οινό-
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πνευμα, που χρησιμοποιούσε για την παρασκευή του
ούζου (Α, ΑΑ, ΑΑΑ), όπως αναλύει στο προηγούμενο
τεύχος η Ελένη Καφετζή, ή για την παρασκεή “λικέρ”,
ερχόταν σε μεγάλα σιδερένια βαρέλια. Φαίνεται ότι
έστελνε σε μικρότερους επαγγελματίες μέρος από το
περιεχόμενο, το οποίο μετάγγιζε σε τενεκεδένια δοχεία.
Για να μεταφερθούν όμως αυτά έπρεπε να σφραγισθούν
με οξυγονοκόλληση.
Ένα μεσημερι, ο οξυγονοκολλητής έπεσε στο μοιραίο
Την εποχή μεταφοράς μούστου και κρασιών παρατάσσονταν
στην προκυμαία τα φρεσκοπλυμένα ξύλινα βαρέλια των οινοποιών της πόλης μας (Αδαμίδη, Αλτιναλμάζη Ιωάν., Μαλαματίνα Κων. και Ευαγγ., Μποτονάκη Ιωάν. και Σαμαρά
Διον.). Με το βίντσι του καϊκιού πήγαιναν ένα-ένα στη θέση
του· στο αμπάρι τα κρασοβάρελα και στο κατάστρωμα τα
προοριζόμενα για μούστο. Στη συνέχεια στερεώνονταν με
τάκους για το ενδεχόμενο κλυδωνισμών από θαλασσοταραχή,
και μετά σε κάθε βαρέλι κρεμούσαν από το στόμιο στο
εσωτερικό του, με σύρμα, από ένα αναμμένο «θειαφοκέρι»
και τάπωναν με φελλό, για αποστείρωση σ’ όλη τη διάρκεια
του ταξιδιού. Τα υπολείμματα τα πετούσαν, όταν έφθαναν
στους προορισμούς τους για φόρτωμα.
Στη Σάμο και στη Λήμνο για τα φημισμένα κρασιά τους
από λιασμένα σταφύλια, στα Χανιά για τα Κισσαμιώτικα και
στη Σαντορίνη για τα περίφημα Ασύρτικα και άλλα κρασιά
της. Αυτά ξεκινούσαν από τα οινοποιεία και έφθαναν στο
λιμάνι μέσα σε γιδοτούλουμα με όλο το τρίχωμά τους άθικτο
από τη μέσα μεριά (για να μη σταματάει, λέει, η ζύμωση)
φορτωμένα σε μουλάρια που ανεβοκατέβαιναν με άνεση τα
580 λιθόστρωτα πλατιά σκαλιά του ελικοειδούς δρόμου που
σκαρφαλώνει μέχρι το χείλος του γκρεμού της Καλντέρας.
Ένα τοπικό έθιμο επέβαλλε στον οινοποιό που αποκτούσε
κόρη, να γεμίζει ένα πιθάρι, μισοθαμμένο στο κελάρι του, με
το καλύτερο κρασί της χρονιάς και διατηρώντας το σφραγισμένο
με γύψο, να το ξεσφραγίζει στο γλέντι των αρραβώνων της
κόρης του. Eίχα την τύχη να δοκιμάσω ένα δάχτυλο τέτοιο
κρασί στο κρασοπότηρο και θα ’λεγα ότι η ονομασία «νέκταρ»
θα άρμοζε μόνο σ’ αυτό.
Άλλη οινοπαραγωγός περιοχή με ιδιαίτερη σχέση με την
πατρίδα μας είναι τα Μεσόγεια Αττικής. Εκτός από τα
γνωστά λιμάνια του Πόρτο-Ράφτη και της Ραφήνας, μεγαλύτερο
ενδιαφέρον είχε η ακτή «Γεραλή» ανάμεσα στο Δήλεση και
Αυλίδα, κοντά στο Βαθύ και απέναντι στο Μπούρτζι Ευβοίας.
Σ’ αυτή την ακτή είναι χτισμένες οι μεγάλες οινοδεξαμενές
του Μαλαματίνα. Από εκεί ξεκινούσαν ο μούστος, η ρετσίνα
και τα άλλα κρασιά της περιοχής αυτής των Μεσογείων που
ταξίδευαν για την πόλη μας. Η ρετσίνα σε βαρέλια του
αμπαριού και στο κατάστρωμα ο μούστος σε βαρέλια με
μεγάλα τετράγωνα στόμια (όσο το πλάτος της ντούγας του
βαρελιού), φραγμένα με φουντωτά κλαδιά θυμαριού ώστε να
προστατεύεται το περιεχόμενό τους χωρίς να εμποδίζονται οι
αναθυμιάσεις της ζύμωσής του.
Απόσπασμα από το δημοσιευόμενο στη σελ. 13-15 κείμενο
«Πατριδογραφία» του συνεργάτη μας Γιώργου Χατζηανδρέου, σχετικό με το θέμα μας.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες του “παραγιού” μας
αείμνηστου, Πολυχρόνη Σουσουρίδη, την ψυχή της
επιχείρησης επί πέντε περίπου δεκαετίες, πριν τον Β’
Παγκόσμιο πόλεμο τα ποτοποιεία στην Αλεξανδρούπολη ήταν 8: α) του Κ. Μαλαματίνα, ο οποίος είχε τη
μεγαλύτερη κατανάλωση ούζου στη Σαμοθράκη, β)
του Κουβλάκη-Μητσικώστα με την επωνυμία “Αστήρ”,
γ) του Τριανταφύλλου, δ) του Αλτιναλμάζη, ε) του
Αδαμίδη, με την επωνυμία “Μάρων”, στ) του Ιωάννου
Χ. Μποτονάκη, με την επωνυμία “Βάκχος”, ζ) των
αδελφών Τζίμα και η) του Φούτσα, ο οποίος τροφοδοτούσε κυρίως τα “κατσιβέλικα”. Δεν αναφέρει τον
Μπεμπλιδάκη. Από αυτούς ήταν συγχρόνως και οινοποιοί ο Μαλαματίνας, ο Μποτονάκης και ο Τριανταφύλλου. Οι δύο πρώτοι συνέχισαν και μετά τον
πόλεμο. Για τον Τριανταφύλλου η γράφουσα δεν έχει
πληροφορία.
λάθος και μια σπίθα έπεσε μέσα στο περιεχόμενο ενός
τενεκέ. Αστραπιαία ο πατέρας κάθισε στον άλλο ανοιχτό
τενεκέ και κάλυψε το άνοιγμα, στον τρίτο έκλεισε το
άνοιγμα με τη μία παλάμη και στον τενεκέ που ήδη είχε
πάρει φωτιά έβαλε τη δεξιά του παλάμη.
Για έναν μήνα η καμένη παλάμη του δεξιού χεριού
επιβεβαίωνε τη λιτή του φράση σε όποιον τον ρωτούσε:
«Αλλιώς, θα καιγόταν ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο,
όχι μόνο το μαγαζί»!
Πριν ολοκληρώσω την έρευνα γύρω από την οικογενειακή επιχείρηση (ξεκίνησε το 1930 και έκλεισε το
1981), θα αναφέρω μερικά στοιχεία γενικότερα για την
ποτοποιία της περιοχής, πριν από τον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο.
Στον εικονογραφημένο Οθωμανικό Eμπορικό Οδηγό
του 1883 [2] διαβάζουμε ότι στο Δεδέαγατς λειτουργούσε
“Εργοστάσιο Οινοπνευματωδών Ποτών Ηλία Χρήστου
& Γ. Μηλιώνη’’. Στον χώρο όπου λειτουργούσε
το ανωτέρω εργοστάσιο εγκαταστάθηκε η επιχείρηση του πατέρα μου, στην οδό (τότε) Βασιλέως
Γεωργίου.
Από τον τηλεφωνικό κατάλογο του 1938 [3]
πληροφορούμαστε ότι καταχωρημένη τηλεφωνική
σύνδεση είχαν οι εξής ποτοποιοί:
4-15 Μαλαματίνας Ε. Κωνσταντίνος
2-45 Μητσικώστας Β. & Κουβλάκης Γ.
4.10 Μπεμπλιδάκης Γ. Νικόλαος
2-32 Μποτονάκης Χ. Ιωάννης
Η πρώτη οξοποιία στην περιοχή ήταν η δική μας,
που δημιουργήθηκε τo 1949 και έζησε μέχρι το 1985.
Όλος ο Έβρος, η Κομοτηνή, η Ξάνθη και τα γειτονικά
νησιά προμηθεύονταν ξύδι (βραδείας οξοποίησης) από
τη δική μας βιοτεχνία.
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... Η μεγαλύτερη επιχείρηση οινοποιΐας την εποχή
εκείνη ήταν του Χρήστου Ηλία, καταγομένου εκ Μάκρης
του οποίου το μεν κατάστημα ήταν επί της κεντρικής λεωφόρου Δημοκρατίας, δίπλα στη διώροφη οικοδομή Παπουτσάκη-Εξηντάρη, στη συνέχεια δε η τεράστια αποθήκη
του με τα καζάνια αποστάξεως και τα μεγάλα βαρέλια.
Αργότερα, όταν η αμπελουργία άρχισε να επεκτείνεται και
η παραγωγή σταφυλιών ν’ αυξάνει, ιδρύθηκαν και οι επιχειρήσεις οινοποιΐας του Αδάμ Αδαμίδη και Κων/νου Μαλαματίνα, οι οποίες διά των διαδόχων τους συνεχίζουν ευδόκιμα μέχρι σήμερα.
Ο Κων/ος Μαλαματίνας υπηρέτησε επί δεκαετία στην
οινοποιΐα Χρήστου Ηλία και τα χρόνια της υπηρεσίας του
ο ίδιος τα είχε γράψει με ελαιόχρωμα πίσω από τη λαμαρινένια πόρτα του καταστήματος Χρήστου Ηλία «Κ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ 1890-1900» και πήρε από τον γέρο εκείνο
την εργατικότητα, την εμπειρία, την τιμιότητα και την εμπορική πίστη.
Την επιχείρηση Μαλαματίνα συνέχισε ο γιος του Ευάγγελος Μαλαματίνας, χημικός, και είχε επιτυχημένη σταδιοδρομία γιατί πρώτος καθιέρωσε την εμφιάλωση της ρετσίνας στην Ελλάδα. [1]
Η οξοποίηση γινόταν με “φυσικό” τρόπο, ύστερα
από ζύμωση που προξενούσαν μύκητες, όταν “ροκανίδι”
από ξύλο ειδικών δένδρων, το οποίο μεταφερόταν από
τη Γερμανία, ερχόταν σε επαφή με το κρασί, μέσα σε
μπόμπες (βουτσιά) 1.200 κιλών αρχικά και αργότερα
σε τεράστιους κάδους 18 τόνων που στέκονταν όρθιοι
στο βάθος της δεύτερης μεγάλης αποθήκης.
Το υγρό έπρεπε να αναμιχθεί με το ροκανίδι, να παραμείνει κάποιο χρονικό διάστημα μαζί του, ώστε να
παραλάβει το προϊόν της ζύμωσης που είχε επιτευχθεί
από την προηγούμενη
ανάμειξη των δύο υλικών. Η διαδικασία
αυτή γινόταν δύο φορές την ημέρα.
Το σύστημα οξοποίησης βελτιώθηκε
όταν χρησιμοποιήθηκαν οι μεγάλοι
όρθιοι κάδοι, όπου
το ροκανίδι βρι-
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Ό,τι απέμεινε... από τα προϊόντα
της ποτοποιίας Μποτονάκη.

σκόταν σταθερά σε οριζόντιο χώρο του κάδου και κατά
διαστήματα ραντιζόταν με το προς ζύμωση κρασί.
Στους κάδους υπήρχε σύστημα ψύξης με παροχή νερού,
για να καταστέλλει την αύξηση της θερμοκρασίας.
Οι μύκητες οξοποίησης ήταν ζωντανοί οργανισμοί
και είχαν τις απαιτήσεις τους και τις ιδιοτροπίες τους!
Σκληρή δουλειά, απαιτητική, δεν επέτρεπε λάθος ή
ασυνέπεια και φυσικά χωρίς ωράριο!

Έντυπη πλαστική σακούλα
(πρωτοπορία για την εποχή)
με την επωνυμία της επιχείρησης!

ΠΗΓΕΣ:
1. Aθαν. Κριτού, Αλεξανδρούπολη, Η εκατοντάχρονη ιστορία
της 1878-1978, σελ. 81-82.
2. Εμπορικός Οδηγός 1883 (Αρχείο Θεόδωρου Κυρκούδη)
3. Τηλεφωνικός κατάλογος 1938
4. Αρχείο οικογ. Ιωάννου Μποτονάκη
Ευχαριστώ την κ. Νατάσσα Γιαβριήλ, διευθύντρια του Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου, για την ουσιαστική βοήθειά της.

ΕKΔΟΣΕΙΣ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ
Mια ευχάριστη έκπληξη ήταν για το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας η παραλαβή του 88ου
φύλλου της εφημερίδας «ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ»,
έκδοση των Αγχιαλιτών της Αθήνας.
16σέλιδη, σε illustration χαρτί, έγχρωμη
με ποικιλία θεμάτων (ιστορικών, σύγχρονων
ενημερωτικών, πολιτιστικών, βιβλιοπαρουσιάσεις κ.ά.).
Εξαιρετικά επιμελημένη, μας ευχαρίστησε
και νιώσαμε ότι, εκτός από τον «Φάρο της
Αλεξανδρούπολης» και το «Βήρα», κυκλοφορεί ένα εξίσου αξιοπρεπές έντυπο από Θρακιώτες που διαμένουν
στην Αθήνα και θυμίζουν στον σύγχρονο Έλληνα την ιστορία και τον πολιτισμό της Θράκης. Συγχαίρουμε
όλους τους συντελεστές της ωραίας αυτής έκδοσης.
Σ.Ε.: Υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Αγχίαλος της Μαγνησίας είναι η κόρη της Αγχιάλου της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Η Αγχίαλος κτίσθηκε από Έλληνες τον 6ο αι. π.Χ. και με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 δόθηκε
στους Βουλγάρους.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις
Eπιμέλεια Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Όσοι από τους «ξενιτεμένους» Αλεξανδρουπολίτες πέρασαν τις διακοπές τους στην αγαπημένη πόλη
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ή να απολαύσουν στιγμές πολιτισμού, μερικές από τις οποίες
μεταφέρουμε στο περιοδικό μας. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν έλαβαν χώρα και πολλές άλλες. Απλώς δεν ενημερωθήκαμε. Μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη έγινε μεγαλούπολη με international πλέον πρόσωπο!

Γιορτή κρασιού στην Αλεξανδρούπολη
31 Ιουλίου - 9 Αυγούστου 2015
Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής - Τρίτη χρονιά μετά την αναβίωσή της
Γράφει η Αμαλία Καραϊσκάκη-Δούκα
Συμμετείχαν 35 πολιτιστικοί σύλλογοι, 13 μουσικά σχήματα, 16 χορευτικά με 600 περίπου χορευτές και 700 εθελοντές
μέλη των πολιτιστικών
συλλόγων.
Στους χαιρετισμούς
του Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη και του
Προέδρου ΤΙΕΔΑ Τριαντάφυλλου Αρβανιτίδη διαβάζουμε τη σημασία και
τους στόχους της λαϊκής αυτής γιορτής:
Αγαπητοί Συνδημότες,
Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης,
η ΤΙΕΔΑ, οι πολιτιστικοί - εθελοντικοί - κοινωνικοί
σύλλογοι και οργανισμοί του τόπου μας οργανώνουν τη «Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρούπολης».
Μια γιορτή η οποία με τη συμμετοχή και
υποστήριξη των επισκεπτών αναδείχθηκε σε
υπέρ-τοπικό πολιτιστικό-ψυχαγωγικό θεσμό.
Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας μαζί με
αλλοδαπούς φίλους μας, κυρίως από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία, αγκάλιασαν με
αγάπη και ενδιαφέρον τη «Γιορτή Κρασιού»
που είναι πλέον «Γιορτή της Αλεξανδρούπολης«,
«Γιορτή του Πολίτη».
«Ας κρατήσουν οι χοροί» λοιπόν και το 2015,
με πρωταγωνιστή την Αλεξανδρούπολη.
Με εκτίμηση,
Βαγγέλης Λαμπάκης,
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Φίλες και φίλοι,
Το χρονικό διάστημα 31 Ιουλίου - 9 Αύγούστου 2015
η καρδιά του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της παράδοσης, της μουσικής θα χτυπάει με αρμονία, λυρισμό,
δύναμη και έκσταση στη «Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρού-

πολης». Ένα πλούσιο, ανανεωμένο, γοητευτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και φέτος οι χιλιάδες επισκέπτες της Γιορτής
μας.
Στην πατρίδα του Διονύσου και του Ορφέα, «με
λογισμό και μ’ όνειρο» θα συναντηθούμε ξανά στη
«Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρούπολης» για να ζήσουμε μοναδικές στιγμές, μουσικοπολιτισμικής μέθεξης.
Φιλικά,
Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης,
Πρόεδρος ΤΙΕΔΑ
Ένα μεγάλο σύγχρονο πανηγύρι. Χορός, τραγούδι,
σουβλάκι, λουκάνικο και άφθονο κρασί. Κάθε βράδυ και
ένα ξεχωριστό γλέντι: θρακιώτικο, ποντιακό, κρητικό,
μνήμες Καππαδοκίας - Μικράς Ασίας αλλά και ρυθμοί
δεκαετίας 1960, ελληνικό και ξένο
ροκ, έντεχνο ροκ αλλά και Σαρακατσάνικα, Ηπειρώτικα, Μωραΐτικα και
φυσικά λαϊκά.
Πολύ καλή οργάνωση, μεγάλη ανταπόκριση από ντόπιους και ξένους
(εννοούμε... αλλοδαπούς).
Και του χρόνου!
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Ο "Ερωτόκριτος"
του Βιτσέντζου Κορνάρου
Το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης παρουσίασε τη
νέα του Παραγωγή Ο "Ερωτόκριτος" του Βιτσέντζου Κορνάρου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη και ερμηνεία από τον Περικλή Τουτουκτσή,
στις 23, 24 & 25 Ιουλίου 2015.
Το αριστούργημα της κρητικής αναγέννησης,
έργο που αγαπήθηκε και χιλιοτραγουδήθηκε, ο
έρωτας του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας,
ύμνος στην πίστη, την τρυφερότητα και στην
αληθινή αγάπη που έχει τη δύναμη να γράψει
ιστορία και ν' αλλάξει τον κόσμο, παρουσιάσθηκε
σε 3 μοναδικές παραστάσεις.
Ήταν μια ευρηματική μουσικοχορευτική παράσταση με ζωντανή μουσική. Συμμετείχαν οι χορευτές του Συλλόγου Κρητών Έβρου "Ο ΜΙΝΩΑΣ".

Συναυλία της Αυστριακής Χορωδίας
Kammerchor Innsbruck
(Xορωδία Δωματίου της πόλης
του Innsbruck)
O Σύλλογος Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν. Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο σύσφιξης των ευρωπαϊκών σχέσεων και των καλλιτεχνικών συνεργασιών διοργάνωσε συναυλία της Αυστριακής Χορωδίας Kammerchor Innsbruck (Xορωδία Δωματίου
της πόλης του Innsbruck) στην Αλεξανδρούπολη.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19
Αυγούστου 2015 και ώρα 9.00 μ.μ. στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων της Μουσικής Εταιρείας Αλεξανδρούπολης.
Η προσκεκλημένη μικτή χορωδία διακρίνεται
για την ομοιογένεια των φωνών της, για τα πλούσια
ηχοχρώματα που επιτυγχάνει και για την αρτιότητα
της ερμηνείας της. Το ρεπερτόριό της απλώνεται
από την εποχή της Αναγέννησης μέχρι και τη σύγχρονη μουσική. Το 2008 βραβεύτηκε με το βραβείο
“Silberner Stimmgabel” (“Το ασημένιο Διαπασών”).
Τη χορωδία διηύθυνε ο Αυστριακός Μαέστρος
και καθηγητής του Ομοσπονδιακού Κονσερβατόριου
του Innsbruck Martin Lindenthal. Στο πιάνο συνόδευσε η Ελληνίδα πιανίστα, απόφοιτος των Μουσικών Πανεπιστημίων του Graz και της Βιέννης,
Αθηνά Γκιλιοπούλου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα
και ημέρα με μία άλλη ενδιαφέρουσα πολιτιστική
εκδήλωση.
Η Αλεξανδρούπολη έγινε μεγαλούπολη ή άλλο
τι συμβαίνει!

Έτησια Έκθεση Φωτογραφίας του ΚΕ.ΔΗ.ΦΩΤ.
Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης από την Παρασκευή
17/7/2015 έως και την Κυριακή
26/7/2015 πραγματοποίησε την ετήσια έκθεση φωτογραφίας των μελών
του, στο χώρο μπροστά από το
Νομαρχείο Έβρου (δίπλα στο Ταχυδρομείο), στην Αλεξανδρούπολη.
Είναι ένας θεσμός καθιερωμένος πια, γιατί επαναλαμβάνεται με επιτυχία εδώ και 8
χρόνια. Μία ακόμη έκφανση
πολιτισμού, που προσδίδει κύρος και κουλτούρα στα καλοκαίρια της Αλεξανδρούπολης, μιας και είναι από
τις σημαντικότερες εκδηλώσεις
στο χώρο της φωτογραφίας πανελλήνια.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης και την προβολή των φωτογραφιών της έκθεσης επισκευθείτε το www.kedifot.gr

Έκθεση Βιβλίου στην Αλεξανδρούπολη
Και φέτος τα βιβλιοπωλεία της Αλεξανδρούπολης
με τη στήριξη της ΕΠΟΦΕ
δίνουν μια νότα πολιτισμού
στο καλοκαίρι της πόλης
διοργανώνοντας την 24η
Έκθεση Βιβλίου από την
Παρασκευή 24/7 έως
την Κυριακή 2/8. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 20:00
έως τα μεσάνυχτα.
Να επισημανθεί
ότι είναι ένας θεσμός
καθιερωμένος εδώ
και 25 περίπου χρόνια,
που καλωσορίζεται και αγκαλιάζεται θερμά
τόσο από τους ντόπιους όσο και τους ξένους τουρίστες.
Δυστυχώς όμως φθίνει! Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Σημεία
των καιρών δυστυχώς!
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Αδελφοποίηση των Δήμων Αλεξανδρούπολης
και Αγίας Πετρούπολης
18 Ιουλίου 2015
Γράφει η Aμαλία Kαραϊσκάκη-Δούκα
Με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των δύο ανωτέρω δήμων, αλλά και την πιθανή συνεργασία σε
θέματα τουρισμού, παιδείας, οικονομίας και πολιτισμού, καθώς και την επιδίωξη προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ρώσων επιχειρηματιών, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 με κάθε επισημότητα στο
ξενοδοχείο “GRECOTEL EGNATIA” η υπογραφή του πρωτοκόλλου της αδελφοποίησης μεταξύ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Πετρούπολης.
Η ρωσική αντιπροσωπεία αφίχθη στην Αλεξανδρούπολη την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015, αποτελούμενη από 35
άτομα με επικεφαλής τον Δήμαρχο του κεντρικού Δήμου της Αγ. Πετρούπολης και ουσιαστικό διαχειριστή οκτώ
Δήμων της Περιφέρειας της Αγ. Πετρούπολης κ. Βαλέρι Νικολάγιεβιτς Γκάρνετς, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της
Κυβέρνησης της Αγ. Πετρούπολης κ. Σεργκέι Λεονίντοβιτς Μάρκοβ, τον εκπρόσωπο του Αντικυβερνήτη της
Περιφέρειας της Αγ. Πετρούπολης κ. Βιατσεσλάβ Καλαγκάνοβ, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, έναν εντεταλμένο
Σύμβουλο για θέματα Αθλητισμού, εκπρoσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και ταξιδιωτικών γραφείων της
περιοχής της Αγ. Πετρούπολης.
Στις συναντήσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της αδελφοποίησης συμμετείχαν επίσης
ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσ/νίκη κ. Αλεξέι Ποπώφ, ο επίτιμος Πρόξενος της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην Αν. Μακεδονία & Θράκη κ. Κ. Γκαμπαερίδης και η Πρόεδρος του συλλόγου «Ρωσικό Σπίτι»
κ. Ιουλία Γαβρίλοβα.
Στο περιθώριο της αδελφοποίησης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των Ρώσων αξιωματούχων με τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως & Σαμοθράκης κ.κ. Άνθιμο, με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου
και του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και με εκπροσώπους του τουρισμού της περιοχής μας, με παράγοντες του
Π.Γ. Νοσοκομείου Έβρου και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Ιατρικής Σχολής, Μοριακής Βιολογίας
και Παιδαγωγικής Σχολής), με εκπροσώπους του Οργανισμού Λιμένος Αλεξ/πολης (πεδίο στο οποίο υπάρχει ήδη
εκπεφρασμένο έντονο ρωσικό ενδιαφέρον), επισκέψεις σε αξιοθέατα, μουσεία, Συλλόγους Ομογενών, επιχειρήσεις
και άλλες παραγωγικές μονάδες της περιοχής μας, με σκοπό την εγκαθίδρυση και παγίωση μιας βιώσιμης
συνεργασίας στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε οικονομικό – εμπορικό, τουριστικό, εκπαιδευτικό –
ερευνητικό και πολιτιστικό επίπεδο μεταξύ των δύο περιοχών.

Τ

ην επίσημη τελετή αδελφοποίησης τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε θερμό χαιρετισμό ο Υφυπουργός Επικρατείας κ. Τέρενς Νικόλαος Κουίκ. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης κ.κ. Άνθιμος, ο οποίος και χαιρέτισε την
εκδήλωση, ο Στρατηγός Δ/τής της 12ης Μεραρχίας κ. Γεώργιος Καμπάς, ο Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτριος Ρίζος, ο Βουλευτής Έβρου της Ν. Δημοκρατίας
κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς,
Δήμαρχοι των λοιπών Δήμων του νομού και πλήθος αυτοδιοικητικών παραγόντων, θεσμικοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.
Ο κ. Λαμπάκης κατά την ομιλία του έκανε αναφορά
στη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που του παρασχέθηκε
κατά το ταξίδι του στην Αγ. Πετρούπολη, ενώ για τον κ.
Αλεξέι Ποπώφ δήλωσε ότι τον θεωρεί πλέον «δικό μας
άνθρωπο» και σχεδόν πολίτη του Δήμου μας, καθώς

υπήρξε ο πρωτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας. Έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ
Αλεξανδρουπολιτών και Ρώσων, λέγοντας ότι Ρώσοι μηχανικοί του στρατού ήταν εκείνοι που έκαναν το ρυμοτομικό σχέδιο της Αλεξανδρούπολης το 1878, όταν απελευθέρωσαν τον τόπο μας από τους Τούρκους, αποκαλώντας πολλές φορές στην ομιλία του τον Ρώσο Δήμαρχο
«αδελφό».
Ο κ. Λαμπάκης αναφέρθηκε στην επιτακτική πλέον
ανάγκη αεροπορικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Αγ.
Πετρούπολης, η οποία υπαγορεύεται από την αδελφοποίηση των δύο Δήμων, λέγοντας ότι αποτελεί βασικό
στόχο αυτής της Δημοτικής Αρχής. Έκανε εκτενή αναφορά
στο αστείρευτο δυναμικό του τόπου μας, στις σημαντικές
υποδομές του (λιμάνι, σιδηρόδρομος, αυτοκινητόδρομος,
αεροδρόμιο, νοσοκομείο), στην αυτάρκειά του, στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα (γεωστρατηγική θέση, κόμβος
μεταφορών και δικτύων, γεωθερμικό πεδίο), στο τουριστικό
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προϊόν μας, στον πολιτισμό (ξενοδοχειακή υποδομή, παραλίες, λουτρά, κατασκηνώσεις, μνημεία, βιότοποι, μουσεία
κ.λπ.) και στις προσδοκίες του από μία ουσιαστική και
όχι τυπική αδελφοποίηση στα πλαίσια της «Διπλωματίας
των Πολιτών», επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της αδελφοποίησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Δήμο του

Σοσνόβυι Μπορ, έχει να επιδείξει ορατά και απτά αποτελέσματα έως σήμερα. Τόνισε επίσης ότι η σημερινή
Δημοτική Αρχή πραγματοποιεί καθημερινά έναν τεράστιο
αγώνα ώστε να κρατηθεί ο Δήμος σ’ αυτό το επίπεδο,
μετά από 5 ολόκληρα χρόνια ύφεσης και περικοπών,
για να μπορούν να απολαμβάνουν οι πολίτες του και
οι επισκέπτες τις παροχές του. Δήλωσε τέλος ότι
δεν φοβάται να δείχνει την απέραντη εκτίμησή του
στον ρωσικό λαό, σε σχέση με άλλους λαούς.
Αντίστοιχα, ο Ρώσος Δήμαρχος ευχαρίστησε για
τη θερμή υποδοχή και δήλωσε ότι οι εντυπώσεις
που αποκόμισε από τις επισκέψεις του στην Αλεξανδρούπολη είναι εξαιρετικές. Δήλωσε ότι θεωρεί
την περιοχή μας ως ένα «μαργαριτάρι του τουρισμού»¨,
ότι αποτελεί και γι’ αυτόν προτεραιότητα η αεροπορική σύνδεση των δύο Δήμων και ότι οι Ρώσοι επισκέπτες μπορούν εδώ να αισθανθούν μεγάλη οικειότητα
και ασφάλεια, καθώς υπάρχουν πολλοί πολίτες του
Δήμου μας που μιλούν ρωσικά, και να απολαύσουν το
υπέροχο κλίμα του τόπου μας σε σχέση με προορισμούς
άλλων χωρών και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Έκανε
εκτενή αναφορά στις δυνατότητες επιχειρηματικής και
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οικονομικής συνεργασίας των
δύο πλευρών στα πλαίσια της
αδελφοποίησης, καθώς και
στις επενδυτικές ευκαιρίες που
προσφέρει για τους Ρώσους
η περιοχή μας.
Ακολούθησε το τελετουργικό υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης από
τους δύο Δημάρχους, καθώς
και του ειδικού πρωτοκόλλου
συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της ΤΙΕΔΑ του Δήμου Αλεξ/πολης κ. Τριαντάφυλλου Αρβανιτίδη και της ομολόγου του Αντιδημάρχου του Δήμου Αγ. Πετρούπολης.
Μεταξύ των χαιρετισμών και των τοποθετήσεων μεσολαβούσαν μουσικά “ιντερμέντζα” που
προσέδωσαν στην όλη εκδήλωση μία νότα πολιτισμού. Επιχειρήθηκε δηλαδή μια ιστορική μουσική
αναδρομή από την αρχαία Ελλάδα, Αναγέννηση, Βυζάντιο
μέχρι σήμερα. Συμμετείχε η χορωδία “ΟΡΦΕΑΣ” του
Δήμου Αλεξανδρούπολης με μαέστρο τον κ. Σάββα Γκριτζέλη και σολίστ πιάνου την κα Ναΐρα Ουνανίδου, τη Βυ-

ζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως υπό τη διεύθυνση του κ. Γιώργου Δροσάκη και την υψίφωνο σολίστ
κα Στέλλα Αδαμίδου η οποία απέδωσε καταπληκτικά
τρεις Άριες από το κλασσικό ελληνικό ρεπερτόριο.
Στο τέλος ανακρούστηκαν οι δύο Εθνικοί Ύμνοι (Ρωσίας
και Ελλάδας) από τη χορωδία “ΟΡΦΕΑΣ”.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση για το κοινό ενώ οι επίσημοι προσκεκλημένοι με τους χορωδούς απήλαυσαν φαγητό
και μουσικό πρόγραμμα, ελληνικό και ρωσικό, δίπλα στην πισίνα.
Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα έπαιξε ελληνική μουσική και συνόδευσαν τους τραγουδιστές (κ. Αντριάνα, κ.
Αμαλία Δούκα, κ.ά.)
Η ρωσική ομάδα (χορευτές, τραγουδιστές, ηθοποιοί)) παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα.
Φυσικά το απήλαυσαν όσοι από το κοινό παραυρέθηκαν σε κοντινό χώρο του ξενοδοχείου και πολλοί τζαμπατζήδες
έξω από τον “φράχτη“ του ξενοδοχείου.
Ήταν μια υπέροχη βραδιά, πολλά υποσχόμενη! Μήπως η αδελφοποίηση περιορίζεται στον πολιτισμό (παιδεία,
τουρισμό) με ελάχιστες διαφαινόμενες προοπτικές για εμπορική-οικονομική συνεργασία;
Ίδωμεν!
Σ.Ε.
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Η ιστορία της Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής
μέσα από τη εκδήλωση της αδελφοποίησης
Επιμέλεια: Σάββας Γκριτζέλης, Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Πολλά ενδιαφέροντα ακούσθηκαν κατά την εκδήλωση
αδελφοποίησης των Δήμων Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας
και Αλεξανδρούπολης Ελλάδας, όπως περιέγραψε η
Αμαλία Καραϊσκάκη-Δούκα. Βεβαίως ακούσθηκαν τα
«εις Ελληνικήν εκφρασθέντα». Τα εις Ρωσικήν «ακούσθηκαν» μόνο από επισήμους Έλληνες, μέσω των ακουστικών!
Το κοινό απλώς χάζευε ή διακριτικά σχολίαζε. Ξεχωρίζουμε το μουσικό πρόγραμμα εκδήλωσης της τελετής
αδελφοποίησης μέσα στην αίθουσα του ξενοδοχείου
“Εγνατία”, που στηριζόταν σε μια εξαιρετική ιδέα: Να
προβάλει την έντεχνη ελληνική μουσική από την αρχαιότητα
έως τους νεότερους χρόνους, ως συνέχεια και παράλληλα
την ανάπτυξή της κατά τις μεγάλες ιστορικές περιόδους
του Ελλαδικού κόσμου.

2. Αινείτε αυτόν, πάντες οι άγγελοι αυτού· Ήχος α’
Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου (18ος αι.)
3. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
Ήχος πλ. α’ Μέλος Μάρκου Βασιλείου (19ος αι.)

Αρχαία Ελληνική Μουσική
Πρώτος σταθμός η Ελληνιστική εποχή.
Επιτάφιος του Σείκιλου
O Σείκιλος έζησε στις Τράλλεις της Μ. Ασίας κατά το
200 π.Χ. Είναι γνωστός για το αρχαιότερο παγκοσμίως
γνωστό τραγούδι, του οποίου σώζονται πλήρως οι στίχοι
και η μουσική.

Ελληνική έντεχνη μουσική
Στη συνέχεια η Χορωδία «Ορφέας» τραγούδησε ενδεικτικά Ελληνική έντεχνη μουσική κατά την τρίτη περίοδο
της Ελληνικής ιστορίας, την Οθωμανική, με έντονη τη
Δυτική επίδραση:
• Trenta Capilli da Castell’ A Mare
Aναγεννησιακό πολυφωνικό τραγούδι στην Ιταλική
του συνθέτη Φραγκίσκου Λεονταρίτη (1518-1572) με
χοράρχη τον Γκριτζέλη Σάββα.
• Η Ανθοστεφάνωτη
Επτανησιακό τραγούδι του συνθέτη Γεώργιου Λαμπελέτ, στίχοι Μ. Μαλακάκης, ερμηνεία Στέλλα Αδαμίδου,
πιάνο Ναΐρα-Ειρήνη Ουνανίδου.

Όσον ζής, φαίνου, μηδέν όλως σύ λυπού,
προς ολίγον εστί το ζήν, το τέλος ο χρόνος
απαιτεί.
Όσο ζεις λάμπε, καθόλου μη λυπάσαι,
για λίγο διαρκεί η ζωή, ο χρόνος απαιτεί
την πληρωμή του.
Η Χορωδία «Ορφέας» ερμήνευσε τον «Επιτάφιο» του
Σείκιλου με σολίστ τη Στέλλα Αδαμίδου, παιδική φωνή
Μιχαήλ Γκριτζέλης.
(Η αρχαία Ελληνική μουσική ήταν αποκλειστικά μονόφωνη.)

Βυζαντινή Μουσική
Από τη δεύτερη μεγάλη ιστορική περίοδο, τη Βυζαντινή,
ακούσθηκε Βυζαντινή Μουσική από τον Βυζαντινό Χορό
της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης με χοράρχη τον Δροσάκη Γεώργιο.
1. Κανών του Αγίου Νικολάου, Ποίημα Θεοφάνους
(9ου αι.) Ωδή α’ Ήχος β’ Ιωάννου Δαμασκηνού

• Δεν μ’ αγαπάς
Επτανησιακό τραγούδι του συνθέτη Θ. Σπάθη, στίχοι
Δ. Σολωμός, ερμηνεία Στέλλα Αδαμίδου, πιάνο ΝαΐραΕιρήνη Ουνανίδου.
Η Χορωδία ολοκλήρωσε με Μάνο Χατζηδάκι.

Η επίσημη τελετή έκλεισε με τους εθνικούς ύμνους της
Ελλάδας και της Ρωσίας με σολίστ τη Στέλλα Αδαμίδου
και στο πιάνο τη Ναΐρα-Ειρήνη Ουνανίδου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

« Σ Π Α Ρ Τ Α Θ Λ Ο Ν 2015»
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ

Το 33ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ πέρασε στην ιστορία! Στις 28/9/2015 έλαβε χώρα η τελετή
λήξης, με την απονομή των βραβείων στους αθλητές, σε μια όμορφη εκδήλωση
με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

T

η Δευτέρα 28/9/2015, 48 ώρες μετά τη λήξη του
αγωνιστικού μέρους του 33ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ,
πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των
αθλητών και των μεγάλων νικητών του αγώνα, με θέα
την Ακρόπολη. Ο αγώνας δρόμου 246 χιλιομέτρων από
την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη αναβιώνει στα βήματα του
ημεροδρόμου Φειδιππίδη, που το 490 π.Χ. διάνυσε την
ίδια απόσταση για να ζητήσει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες προκειμένου να αποκρούσουν μαζί με τους Αθηναίους τις επεκτατικές διαθέσεις των Περσών.

Γράφει ο Xρήστος Τσιακίρης
Ο δεύτερος νικητής του 33ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ο Βρετανός Dan Lawson (no.162), παρέλαβε την τιμητική του
πλακέτα κρατώντας από το χέρι τη μικρή του κόρη, που
στάθηκε δίπλα του περήφανη για τον άθλο του πατέρα
της, που τερμάτισε τον αγώνα με χρόνο 23.53.33 . Μας
είπε επίσης πως θα ήθελε να ξανατρέξει στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, αφού είναι μια καλή αφορμή για να επιστρέψει
στην πανέμορφη Ελλάδα.
Ο τρίτος νικητής Hansem Kim (no.286) από τη Δανία
μας εξέπληξε όλους με το εντυπωσιακό σπριντ που έκανε
προς το τέλος του αγώνα, μειώνοντας
τη διαφορά του από τον δεύτερο μόλις
στο 1 λεπτό. Μας είπε πως στόχος του
για φέτος ήταν η πρώτη δεκάδα και είναι πολύ χαρούμενος που κατάφερε να
τερματίσει τελικά στην τρίτη θέση με
χρόνο 23.54.38.
Η πρώτη γυναίκα Katalin Nagy
(no.250) εξέπληξε τους πάντες με το
χρόνο της 25.07.13, που αποτελεί ρεκόρ γυναικών σε όλη την πορεία των
33ων ετών ύπαρξης του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. Τερμάτισε 4η στη γενική κατά-

Oι τρεις άνδρες που τερμάτισαν πρώτοι.

Φέτος, από τους 374 αθλητές που ξεκίνησαν
από την Ακρόπολη, κατάφεραν να τερματίσουν
οι 174 (47%), κάτι που δείχνει το επίπεδο δυσκολίας αυτού του θρυλικού αγώνα. Προέρχονταν
από 48 χώρες και οι 62 ήταν Έλληνες. Ρεκόρ
συμμετοχών και χωρών προέλευσης.
Ο μεγάλος νικητής Florian Reus (no.324) από
τη Γερμανία καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους καθώς παραλάμβανε την τιμητική πλακέτα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, το να νικήσει
στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ήταν μια από τις προτεραιότητές του, αφού τον θεωρεί σημαντικότατο
αγώνα. Φέτος, επέτυχε να τερματίσει σε χρόνο
23.17.32.

Oι τρεις γυναίκες που τερμάτισαν πρώτες.
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Η προετοιμασία της Αμερικανίδας περιλαμβάνει 250-380 χιλιόμετρα την εβδομάδα ενώ
έχει συμμετοχή σε πολλούς γνωστούς υπερμαραθώνιους του κόσμου.
Η Ουγγαρέζα Lubics Szilvia (no.117)
ήταν τρίτη στην κατάταξη των γυναικών με
χρόνο 29.18.45. Η συγκεκριμένη αθλήτρια
είναι άξια σεβασμού αφού συμμετέχει στο
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ από το 2010 έχοντας στο
ενεργητικό της 6 τερματισμούς και μια πρωτιά στις γυναίκες το 2012.
Οι 30 Έλληνες αθλητές που τερμάτισαν,
έδωσαν το «παρών» και βραβεύτηκαν για τις
επιδόσεις τους. Πρώτος Έλληνας και 13ος
στη γενική κατάταξη ήταν ο Πετρόπουλος
Νικόλαος (no.8) με χρόνο 27.40.24. Δεύτερος Έλληνας και 15ος στη γενική κατάταξη
Ο Έλληνας και μέλος του Συλλόγου μας αθλητής Δούκας Τσιακίρης
ακολούθησε ο Γιάννης Κουρκουρίκης,
ανάμεσα στον πρόεδρο του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ κ. Παπαδημητρίου
Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, (no.4) με
και τον πατέρα του Παναγιώτη Τσιακίρη.
χρόνο 28.22.47. Τρίτος Έλληνας ο Μπάκας
Βαγγέλης (no.20) που τερμάτισε 19ος με χρόνο
ταξη, κάτι που εξέπληξε ακόμη και την ίδια, όταν ενημε28.45.33, μαζί με τον Σπαρτιάτη Δημόπουλο Ιωάννη
ρώθηκε από την ομάδα υποστήριξής της, μόλις λίγα χι(no.321) που έτρεχε «εντός έδρας» και ήρθε 20ος στη
λιόμετρα πριν το τέλος. Μας είπε πως αγαπά πολύ αυτό
γενική κατάταξη.
τον αγώνα, επειδή στηρίζεται πολύ στη συγκέντρωση
Η έκπληξη για μας τους Αλεξανδρουπολίτες ήταν η
του αθλητή. Δήλωσε επίσης ότι θαυμάζει τις ομορφιές
συμμετοχή για πρώτη φορά του Δούκα Τσιακίρη (nο.
της Ελλάδας και νιώθει τους φιλόξενους κατοίκους της
29), γιου του ταμία μας και επί 18 χρόνια προέδρου του
σαν οικογένειά της.
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ο οποίος, ύστερα από πενταετή προΔεύτερη γυναίκα η Αμερικανίδα Alyson Venti (no.354)
ετοιμασία, συμμετέσχε για πρώτη φορά και τερμάτισε
με χρόνο 26.50.51. Η αθλήτρια που αγωνιζόταν για δεύ166ος. Είναι ο δεύτερος Αλεξανδρουπολίτης που τερτερη φορά στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, τερμάτισε 9η στη γενική
ματίζει στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, μετά τον Δημήτρη Κεχαγιόκατάταξη και για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάγλου, γιο του αξέχαστου δρομέα μέσων αποστάσεων
νωσης είχαμε δύο γυναίκες μέσα στην πρώτη δεκάδα.
Φώτη Κεχαγιόγλου. Ποιoς από τους παλιούς
δε θυμάται το ζεύγος των αδελφών Χρήστου
και Φώτη Κεχαγιόγλου που διακρίνονταν πανελλήνια στα 5 και 10 χλμ.!
Ο πρόεδρος του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, κ. Παπαδημητρίου, συνεχάρη όχι μόνο τους πρωτεύσαντες αλλά και όλους τους υπόλοιπους
αθλητές και αθλήτριες για την προσπάθειά
τους, ενώ ανέφερε ότι, ανεξαρτήτως του αν
τερμάτισαν ή όχι, το σημαντικό είναι ότι όλοι
τους ξεπέρασαν τον εαυτό τους.
Ζήσε τον μύθο σου στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ!
Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Τουρισμού, με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»,
προς το οποίο οι αθλητές για ακόμη μια χρονιά εξέφρασαν την άπειρη ευγνωμοσύνη
τους, καθώς χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος, το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ επιβίωσε και δεν παρέμεινε στα πρότυπα μιας απλής αθλητικής
Οικογενειακή υποδοχή του Δούκα Τσιακίρη στον τερματισμό
διοργάνωσης.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Συνάντηση για τα 50 χρόνια αποφοίτησης
Γράφει η Τζούλια Φανφάνη-Μαλακόζη

Μ

ε την αρχή του έτους 2015 άρχισαν οι συζητήσεις
μας για τη συγκέντρωση των συμμαθητών στην
Αλεξανδρούπολη. Πέρασαν 50 χρόνια που τελειώσαμε
το 6τάξιο Γυμνάσιο. 1965-2015. Το νούμερο ακούγεται
μεγάλο αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πέρασαν πολλά χρόνια. Κορίτσια και αγόρια ξεκινήσαμε για άλλη ζωή. Σπουδές, αγάπες, γάμοι, οικογένεια, παιδιά, εγγόνια. Όλα
αυτά τα χρόνια δημιουργήσαμε, χαρήκαμε, λυπηθήκαμε.
Περάσαμε όλα τα στάδια της ζωής. Μένουν και άλλα
σκαλοπάτια να ανεβούμε, να κατεβούμε, να περπατήσουμε σε ίσιο δρόμο... σε δύσβατο... Δε θέλω να μελαγχολήσω άλλο.
Θα πάω στον αυλόγυρο του Σχολείου μας, στον αυλόγυρο του Αγίου Νικολάου, στις 6 μ.μ. Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου, να δω τους συμμαθητές μου. Έτσι βρέθηκα
στον χώρο που κάναμε βόλτα στα διαλείμματα των μαθημάτων.
Δημιουργήθηκε ένας πυρήνας από χαρούμενα πρόσωπα... αγκαλιές, φιλιά από συμμαθητές που είχαμε χρόνια να δούμε. Υπήρχαν άτομα που είχαν να ’ρθουν 50
χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Ο Μανώλης ο Πλουμίδης
έφερε μαζί με το κρασί του και τη μαντινάδα του:
Είχα να δω συμμαθητή, χρόνια κλειστά πενήντα
εύχομαι σε συνάντηση και πάλι στα εξήντα.

Όσο περνούσε η ώρα ο κύκλος των συμμαθητών μεγάλωνε, ώσπου μπήκαμε στον Άγιο Νικόλαο. Παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό, ακολούθησε το μνημόσυνο γι’
αυτούς που έφυγαν για πάντα αλλά κι εμείς θα τους θυμόμαστε για πάντα.
Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε ομαδικώς προς το πάλαι ποτέ μοτέλ ΑΣΤΗΡ και σήμερα GRECOTEL. Ένας καφές, συζητήσεις, αναμνήσεις... Δημιουργήθηκαν αμέσως
πηγαδάκια. Πόσα παιδιά έχεις; Πόσα εγγόνια;
Σε λίγο άρχισε και το γλέντι. Παρέες παρέες στα τραπέζια, φαγητό, μουσική, μια προσφώνηση συγκινητική
από τη Λένα Σαμαρά-Μαυραγάνη, μετά χορός. Λίγα λόγια
και από τον καθηγητή μας κ. Τσινάρη Σταμάτη.
Σε λίγο εμφανίζεται ένα τρίο από συμμαθήτριες, η
Λένα Σαμαρά-Μαυραγάνη, η Λίτσα Κοντογιαννάκη-Σουλακάκη και η Καίτη Τσακίρη-Καραμιχάλη δίνουν την ψυχή
τους με τη μίνι παράσταση. Γέλιο, χαρά και πολλά χειροκροτήματα. Ακολούθησε χορός μέχρι αργά. Η βραδιά
έκλεισε με τη συμφωνία αυτών που θα συμμετείχαν στην
εκδρομή προς Αδριανούπολη, την επόμενη μέρα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
Σάββατο, πρωί-πρωί ξεκινήσαμε για την Αδριανούπολη, την για 100 χρόνια πρωτεύουσα του Οθωμανικού
κράτους. Διασχίσαμε τον Νομό Έβρου, ένα πούλμαν γε-

Πολλά κορίτσια, λίγα αγόρια, στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου
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Και λίγη... ποίηση

Πέντε συμμαθήτριες και φίλες, γεννημένες στην Αλεξανδρούπολη από
γονείς Αδριανουπολίτες, μπροστά στο Σελιμιγιέ τζαμί.
Από αριστερά: Ντόρα Σοφιανοπούλου-Λισσαίου, Νανά Αγγελίδου Γιαννιώτη,
Νανά Δρακοπούλου-Παπαδημητρίου, Σοφία Φαράτση-Λεοντή και Τζούλια
Φανφάνη-Μαλακόζη.

μάτο. Ανάμεσά μας υπήρχαν και συμμαθητές που πήγαιναν για
πρώτη φορά, παρ’ όλο που οι γονείς τους είχαν ρίζες από την
Αδριανούπολη ή είχαν γεννηθεί εκεί.
Φτάσαμε στις Καστανιές. Μετά αμέσως, τουρκικό έδαφος. Να
το Κάραγατς, η πατρίδα της μητέρας μου. Δεν απέμειναν πολλά ελληνικά σπίτια και αυτά ερείπια. Ο σιδηροδρομικός σταθμός, που
κατασκευάστηκε το 1873, στέκεται υπερήφανος, φροντισμένος. Σήμερα ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης. Πίσω ακριβώς
από τον σταθμό διακρίνονται τα παλιά τρένα.
Δίπλα βρίσκεται το σύμβολο της Συνθήκης της Λωζάνης (1923),
δηλαδή τρεις στήλες που κοιτάζουν τον ουρανό. Η μεγαλύτερη συμβολίζει την Ανατολία, η χαμηλότερη τη Θράκη και η πιο χαμηλή το
Κάραγατς.

Μετά την παράσταση. Η Μαρία Κιουτσούκη και η Γωγώ Καραμανίδου παρουσιάζουν τις “ηθοποιούς’’ Λένα Σαμαρά και Λίτσα Κοντογιαννάκη.

Tα χρόνια γρήγορα περνούν όπως κυλάει το νερό
μένουν μόνο οι αναμνήσεις. ...μια φορά κι έναν καιρό.
Πενήντα χρόνια πέρασαν από του Γυμνασίου
την αποφοίτηση
πρόσθεσε και δεκαοκτώ κόβουμε τη συζήτηση...
1965-2015 περνούν τα χρόνια αν είμαστε καλά
με την ελπίδα πάντα, να ’ρθουν κι άλλα πολλά...
Κι έγινε το reunion στη γαλανή μας πόλη
μαζεύτηκαν τα αποδημητικά, την αγαπούνε, ΟΛΟΙ!...
Μαζί με τις αποσκευές έφεραν συναισθήματα
συγκίνηση στο έπακρο αγάπη και αισθήματα...
Ούτε την κρίση σκέφτηκαν ούτε τις εκλογές,
ταξίδεψαν με κέφι και ανοιχτές τις αγκαλιές!...
Για πότε οργανώθηκαν τα πάντα με μαγεία,
μάλλον οι συναντήσεις μας Θεού είναι ευλογία!...
H Λένα μας τα φρόντισε με κάθε λεπτομέρεια
δείπνο - χορό - ταξίδι έξω απ’ την περιφέρεια.
Στον σχολικό αυλόγυρο συνάντηση την Παρασκευή
59 φωτογραφηθήκαμε σε πόζα κλασσική...
Απουσίαζαν πολλοί θα έρθουν σε συναντήσεις άλλες
είμαστε στα βόρεια, οι αποστάσεις είναι μεγάλες.
Μου έλειψε η Μαίρη μου κάναμε χίλια τηλεφωνήματα
μα στη ζωή συμβαίνουνε τα μικροπροβλήματα...
Τελέσαμε μνημόσυνο για όσους τους κόπηκε
το νήμα στη ζωή,
«δέκα επτά» έχουν φύγει δεν είμαστε πια μαζί...
Μετά, την πόλη διασχίσαμε πήγαμε στον «Αστέρα»
καφέδες κι αναψυκτικά θαλασσινό αέρα!...
Κι ύστερα λίγη ξενοιασιά τραγούδια του εξήντα,
κέφι - χορός - χαμόγελα, κι ας φτάνουμε εβδομήντα...
Τρεις φίλες τόλμησαν σώου να παρουσιάσουν
το «Τhe voise of Kaiti» τους φίλους να διασκεδάσουν...
Τα κατάφεραν μια χαρά δίχως προετοιμασία,
τραγούδησαν και χόρεψαν, αυτό έχει σημασία!...
Η Λένα ντυμένη όπως στις Κάννες στων Όσκαρ
την απονομή,
η Λίτσα το ρόλο της ενστερνίστηκε και η Καίτη,
Πόντιος απ’ την Επανωμή!
Το κέφι ήταν διάχυτο η διάθεση πηγαία,
τι κι αν περνούν τα χρόνια μας, η καρδιά μένει
ακμαία!
Την άλλη μέρα εκδρομή στη θρυλική Αντριανού
έξω από την καθημερινότητα, και καλλιέργεια
του νου...
Την Κυριακή το πρωί στον «Αστέρα» για καφέ,
φωνές και συζητήσεις κι ανεμελιά «βρε αδερφέ»!
Μετά, άλλοι για μπάνιο πήγανε και άλλοι για ουζάκι,
επέτυχε η συνάντηση, με κέφι και μεράκι...
Με αγάπη ο αποχαιρετισμός με ευχές
και σχόλια καλά,
φιλιά, αγκαλιές, συγκίνηση και όνειρα πολλά...
Με τη βοήθεια του Θεού πάλι να ανταμώσουμε
κι ένα μελλοντικό reunion πάλι να οργανώσουμε...
Με την αγάπη μου
Καίτη Τσακίρη-Καραμιχάλη
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Συνεχίζουμε τον δρόμο για Αδριανούπολη. Μια ευθεία
με πλακόστρωτο, από δω και από κει υψηλόκορμα δένδρα, καραγάτσια τα έλεγαν. Αφήνουμε πίσω μας τον
μύλο του Αλτιναλμάζη, που σήμερα είναι «καφέ».
Πλησιάζουμε προς τη γέφυρα του Διαμάντη. Αριστερά
μας τα περίφημα «σαλάτσια», δίπλα στο ποτάμι. Πόσος
κόσμος, τι κυρίες με τα παρασόλ, δηλαδή ομπρέλες για
τον ήλιο, κύριοι με τα ψαθάκια, με τα μπαστουνάκια τους
μέσα στις άμαξες σταμάτησαν και απόλαυσαν την ομορφιά.
Περνάμε τη γέφυρα· στη μέση ακριβώς διακρίνουμε
το σημείο όπου έρριχνε ο Δεσπότης τον σταυρό κατά
τα Θεοφάνεια. Βουρκώνω για λίγο –πατρίδα του πατέρα
μου κι αυτή.
Έλληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι, Εβραίοι, Φραγγολεβαντίνοι ζούσαν στην Αδριανούπολη, όλες μαζί οι εθνότητες
αγαπημένες με σεβασμό ο ένας για τη θρησκεία του
άλλου.
Η περιοχή κατοικήθηκε για πρώτη φορά το 30004000 π.Χ. από Θρακικό φύλο των Βέσσων. Το αρχικό
όνομα της Αδριανούπολης ήταν Ουσκουδάμα, κατά τη
Μακεδονική περίοδο Ορεστιάς και τη Ρωμαϊκή ονομάστηκε από τον αυτοκράτορα Αδριανό (125 μ.Χ.) Αδριανούπολη.
Από το 1540 λειτουργούσε στην Αδριανούπολη Ελληνική Σχολή υπό την εποπτεία του Μητροπολίτη Ιωάσαφ.
Με την επανάσταση του 1821 ακολούθησαν σφαγές·
ένα από τα θύματα ήταν και ο Πατριάρχης Κύριλλος,
που βρισκόταν τη χρονιά αυτή στη γενέτειρά του.
Το καλοκαίρι του 1920 η πόλη είναι υπό ελληνική διοίκηση μέχρι το φθινόπωρο του 1922. Εκείνη την εποχή οι
κάτοικοί της ήταν 35.000, είχε 25 ελληνικά σχολεία, γαλλικά, ιταλικά, τουρκικά και βουλγάρικα.
Φθάνουμε στην πλατεία της Αδριανούπολης. Ξενάγηση μέσα από το πούλμαν. Μετά βόλτα στον κεντρικό
δρόμο, φαγητό, καφέ. Ήταν λίγος ο χρόνος για να ξεναγηθούμε στις γειτονιές των Ελλήνων, Τούρκων, Βουλγάρων, Φραγγολεβαντίνων, να δούμε το θέατρο, να δούμε
τον τόπο όπου υπήρχαν οι ελληνικές εκκλησίες.
Βράδυ επιστρέψαμε στην Αλεξανδρούπολη.
Την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, έγινε η τελευταία συ-

Η Γωγώ Καραμανίδου και η Λένα Καλτσίδου παρουσιάζουν
την “ηθοποιό’’ με τη λύρα, Καίτη Τσακίρη-Καραμιχάλη.

Άλλη μια χαρούμενη παρέα απολαμβάνουν τα μεζεδάκια.

νάντηση. Όλοι θα γυρίσουμε στη ρουτίνα μας, θα χωρίσουμε με τις πιο όμορφες αναμνήσεις και μια ευχή να
βρεθούμε πάλι όλοι μαζί, μετά από χρόνια για την επόμενη συνάντηση.
Μετά από πέντε χρόνια;
Γεροί να ’μαστε, να τα ξαναπούμε.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Εις μνήμην Παντελή Αδαμίδη

€ 20,00

2. Βερβερίδης Νικόλαος και Σμαρώ
Εις μνήμην Βασιλείου Ζωϊδη

€ 50,00

3. Γεωργιάδης Αντώνιος
Εις μνήμην γονέων

€ 50,00

4. Γιαννούτσος Ιωάννης & Μαίρη
Εις μνήμην Ουρανίας Τραχάνη

€ 200,00

5. Δαλαβέρα-Μαλγαρινού Μαρίνα
Εις μνήμην γονέων και αδελφών

€ 100,00

6. Κυβοπούλου Δώρα
Εις μνήμην γονέων Σταύρου & Βασιλείας

€ 70,00

και του αδελφού της Βασιλείου Κυβόπουλου
7. Ντούφα-Δοξακοπούλου Ρούλα
€ 50,00
Εις μνήμην του αδελφού της Νικολάου Δοξακόπουλου
8. Τερζούδη Υβόννη
Εις μνήμην της αγαπημένης παιδικής φίλης
Μαρίνας Γερέλκεν-Θεοδώρου
9. Τζεμίντιμπη Ζωή
Εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου

€ 100,00

€ 50,00

10. Χριστοδούλου Πασχάλης
Εις μνήμην του πεθερού του Βασιλείου Ζωΐδη

€ 50,00

11. Γιώργος και Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Εις μνήμην της φίλης χαράκτριας Άριας Κομιανού

€ 30,00
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Ο Φάρος της ψυχής μου»
της Μαίρης Υπερείδου-Χατζή
Επιμέλεια: Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Α

πό τον μακρινό Καναδά στην Ελλάδα
και στη γενέθλια πόλη, την Αλεξανδρούπολη, ταξίδεψε η συμπολίτισσά
μας Μαίρη Υπερείδου-Χατζή για να παρουσιάσει το πρώτο έργο της που κυκλοφορεί στη χώρα μας. Πρόκειται για
το μυθιστόρημα «Ο Φάρος της ψυχής
μου», που γράφτηκε πριν από μερικά
χρόνια και κυκλοφόρησε φέτος το καλοκαίρι από τις εκδόσεις «μάτι». Η πολυβραβευμένη ποιήτρια και συγγραφέας,
(ασχολούμενη με την ποίηση, τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία έχει λάβει
μέρος σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς και έχει κατ’ επανάληψη βραβευτεί), μετά από 50 περίπου χρόνια
απουσίας της από την Αλεξανδρούπολη,
ανασκάλεψε τις παιδικές της μνήμες, ξέθαψε πρόσωπα
και εικόνες και κατέγραψε στο έργο της αυτό ένα
κομμάτι της παιδικής της ζωής, την εποχή λίγο πριν
από τον μεγάλο πόλεμο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα
αυτοβιογραφικό έργο, η πλοκή του οποίου διαδραματίζεται στην εξοχική τότε Καλλιθέα της Αλεξανδρούπολης,
στο σπίτι του παππού της, εκεί όπου γνωρίζει και συναναστρέφεται μια συνομήλικη φίλη της, την Αθανασούλα,
που η σχέση τους τη σημάδεψε σε όλη τη μετέπειτα
ζωή της. Σ’ αυτήν άλλωστε τη φίλη της, που δε ζει πια,
είναι αφιερωμένο το έργο και ο αρχικός του τίτλος
«Καλά λες Αθανασούλα». Σημειώνεται ότι με το έργο
αυτό η συγγραφέας βραβεύθηκε με έπαινο στον διαγωνισμό Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς.

Η συγγραφέας συνομιλεί με τον Θ. Ορδουμποζάνη

Ξεκινώντας από την πρώτη παράγραφο νομίζεις ότι αυτό το βιβλίο είναι
για παιδιά. Αλλά αμέσως σε βάζει η γλαφυρή γραφή σ’ έναν κόσμο όπου αναβλύζει αγάπη, φιλία, ηρεμία και το νόημα
του ανθρώπου, που ζει μέσα στον μικρόκοσμό του ανάμεσα σε ήχους του
δάσους, τη μυρωδιά του βασιλικού, τις
παραδόσεις της ζωής, για να τον συντροφεύουν μέχρι σήμερα. Και γελάς, και
γελάς με τη καρδιά σου για την αθωότητα
των δύο φιλενάδων και τα κατορθώματά
τους, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν
υπολογιστές... Και οι πόρτες στις αυλές
ήταν πάντα ανοιχτές.
Με το βιβλίο αυτό μας δίνεται επίσης
η ευκαιρία να αντλήσουμε και πάρα πολλές πληροφορίες και στοιχεία της φυσιογνωμίας και
της ζωής της πόλης, την εποχή εκείνη, δηλαδή λίγο
πριν από την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, να
τα συγκρίνουμε και να τα παραλληλίσουμε με παρόμοια
στοιχεία από άλλες περιγραφές, ειδικά για την περιοχή
της Καλλιθέας για την οποία έχουν γραφτεί πάρα πολύ
λίγα πράγματα. Και για πρώτη φορά μάλιστα έχουμε
πληροφορίες καταγεγραμμένες όπως τις είδαν δυο
μικρά κοριτσάκια που τα ενώνει μια στενή φιλία. Εικόνες
δηλαδή από τη ζωή της πόλης και της περιοχής αυτής,
που έχουν αποτυπωθεί βαθιά και στέρεα στο παιδικό
μυαλό της συγγραφέα. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι
το βιβλίο αυτό είναι απόλυτα αυτοβιογραφικό, τα πρόσωπα πραγματικά και ο χώρος μέσα στον οποίο εξε-

Άποψη της αίθουσας
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λίσσεται η ιστορία υπαρκτός. Υπ’ αυτήν την έννοια
πέραν της λογοτεχνικής του αξίας, που είναι αναμφισβήτητη, αφού η συγγραφέας είναι θαυμάσια χειρίστρια
του γραπτού λόγου, έχει και κάποια ιστορική αξία.
Διαβάζοντας κάποιος παλιός Αλεξανδρουπολίτης το
βιβλίο αυτό έχει την ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο υπέροχο ταξίδι στο παρελθόν. Τότε που πιθανόν κάποιοι,
μικροί, μια πιθαμή πάνω από το χώμα, τριγυρνούσαν
στους ίδιους χώρους που περιγράφονται στο βιβλίο.
Εκεί έξω από την πόλη, ψηλά στην Καλλιθέα, πιθανόν
να έχουν συναντήσει πολλούς από τους πρωταγωνιστές
που αναφέρει στο βιβλίο της, που δε ζουν σήμερα και
με συγκίνηση, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα ξαναφέρνουν στη μνήμη τους, έναν προς έναν.
Το έργο αυτό είναι ένας ύμνος στη φιλία και ειδικότερα
στην παιδική φιλία. «Λένε ότι η φιλία είναι ένας κοιμι-

σμένος σπόρος. Όταν τον φυτέψεις μέσα στην καρδιά
σου και τον ποτίσεις με αγάπη, τότε πιάνει. Τότε
ανθίζει και μοσχομυρίζει η ζωή», έλεγε ο παππούς
στη μικρή Μαριάνθη τότε!
Η παρουσίαση του βιβλίου στην Αλεξανδρούπολη
έγινε στις 5 Αυγούστου 2015 στην κατάμεστη αίθουσα
διαλέξεων του ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
από τη φιλόλογο Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά και τον
υπογράφοντα Θόδωρο Ορδουμποζάνη, παρουσία πολλών συμπολιτών μας και η συγκίνηση της συγγραφέως
έκδηλη, αφού βρέθηκε μέσα σε τόσους γνωστούς και
αγαπημένους συμπολίτες της. Τη συζήτηση διεύθυνε ο
Πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου Νικόλαος Πινάτζης.
Την εκδήλωση έκλεισε με άνεση και νεανικό χιούμορ
η Μαίρη, που καταχειροκροτήθηκε από τους εντυπωσιασμένους συντοπίτες μας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Δύο σκίτσα, δύο νέα βραβεία,
που μας έφερε ο δικός μας
Γρηγόρης Γεωργίου από δύο
διεθνείς εκθέσεις γελοιογραφίας:
Πρώτο βραβείο στη Βαρκελώνη
της Ισπανίας με θέμα “Σπορ”
και δεύτερο βραβείο στην
Μπουκοβίνα της Ρουμανίας
με θέμα “Βγάλτε τις μάσκες”.
Πάντα τέτοια!
Σ.Ε.

Aπό την απονομή
του βραβείου
στη Βαρκελώνη
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κήποι και τριανταφυλλιές
Γ’ Βραβείο αφηγήματος
Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

Ο

ι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας και δίπλα ο
κήπος ενός χαμηλού σπιτιού περιτριγυρισμένος
με σύρμα και γιομάτος με χρυσάνθεμα, βασιλικό, γιασεμί
και με όμορφα γεράνια. Λουλούδια, χιλιάδες μυρωδιές
και χρώματα. Σε μια γωνιά ο λευκός κρίνος στρέφει τα
μάτια του στον ουρανό. Και εκεί, ανάμεσά τους, η
όμορφη τριανταφυλλιά, γιομάτη μπουμπούκια έτοιμα
να ανθίσουν για να σκορπίσουν την ομορφιά και τη μυρωδιά τους, περήφανα σαν τη βασίλισσα όλων. Άσπρα,
ροζ, κίτρινα λουλούδια τραβάνε το βλέμμα των περαστικών και δίνουν την υπερηφάνεια σε αυτούς που τα
έχουν στον κήπο τους.
Η γνωστή Ροδή, που η Σαπφώ χαρακτηρίζει σαν τη
βασίλισσα των λουλουδιών, 650 π.Χ., το ρόδο το αμάραντο για τον Θεάνθρωπο και ρόδο το μυστικό για την
Παρθένο Μαρία. Βρίσκεται παντού και σκορπίζει το
άρωμά της σε μας τους ανθρώπους.
Πλήθος ποικιλίες και παραλλαγές της τριανταφυλλιάς
γιομίζουν απέραντες εκτάσεις, όπως στην Ανατολική
Ρωμυλία της Βουλγαρίας, που δίνουν το ροδέλαιό τους.
Η κοιλάδα των ρόδων στην Ιερουσαλήμ.
Και τι δεν έγινε η τριανταφυλλιά...
Ποίημα, τραγούδι, θυρεός των ευγενών, κινηματογραφικό έργο, βιβλίο, πίνακας. Μονομαχίες μεταξύ των
ιπποτών για να προσφέρουν το τριαντάφυλλο στη
Δουλτσινέα τους, που το έβαζε στον κόρφο της ως
δείγμα αγάπης.
Ο άνθρωπος έδωσε στο τριαντάφυλλο χιλιάδες ονομασίες και εκφράζει τα συναισθήματά του αναλόγως
του χρώματός του. Μίσος, αγάπη, πάθος.
Ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα είναι ένα από
τα πιο γνωστά για μια επίσκεψη.
Όπως η τριανταφυλλιά δίνει το παν για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο, έτσι και αυτός βρίσκεται πάντα
κοντά της και ας τον τσιμπάει καμιά φορά με τα αγκάθια της.
Πάντοτε προσπαθεί να την κάνει καλύτερη, να δώσει
μια άλλη μορφή στα λουλούδια της, γι’ αυτό και μερικές
ποικιλίες πήραν το όνομά τους.
Πάντοτε υπάρχουν σε κάθε κήπο, η μια διαφορετική
από την άλλη, αλλά όλες έχουν την ομορφιά τους.
Στην πόλη μας υπήρχαν πολλοί κήποι, μικροί ή μεγάλοι, με τις βασίλισσες των λουλουδιών. Ο ξακουστός
κήπος του Γιώργου και Γιάννη Φιμερέλη, του Αλτιναλμάζη, του Παπουτσάκη και άλλων όπως του Καρυωτάκη. Τώρα χάθηκαν λόγω της πολυκατοικίας.

Και κάτι προσωπικό. Περνούσα τακτικά μπροστά
από τον κήπο του Φιμερέλη. Πανδαισία χρωμάτων
με έκαναν μια μέρα να απλώσω το χέρι μου μέσα από
τα κάγκελα και να κόψω ένα τριαντάφυλλο, κόκκινο
σαν αίμα. Άκουσα μια φωνή. Ήταν ο κυρ-Γιάννης.
Έτρεξα φοβισμένος, μα άκουσα τη φωνή να λέει «θα
σε βρω».
Για λίγο δούλεψα στο εμπορικό του Φραγκίδη. Εκείνη
την ημέρα ο πατέρας μου με τον Φραγκίδη συζητούσαν
με εμπορικούς όρους και εγώ άκουγα. Και να μια φωνή
να λέει «σε βρήκα παλιόπαιδο, τώρα θα δεις».
«Τι συμβαίνει Γιάννη;», λέει ο Φραγκίδης που, όπως
και ο πατέρας μου, ήταν φίλοι. Το παιδί είναι δικό μας,
είναι γιος του Γιώργου. «Να σου ζήσει, Γιώργο», απαντά
ο κυρ-Γιάννης. «Περνά και μου κόβει τα τριαντάφυλλα».
«Ένα λουλούδι έκοψε το παιδί· κι εσύ βρε αδερφέ τα
κάνεις όλο και πιο ωραία».
Εκείνο ήταν· ο κυρ-Γιάννης γέλασε από ευχαρίστηση
και εγώ γλίτωσα!
Σήμερα πάνε αυτές οι αυλές. Τώρα μπετόν και σίδερο
και λίγο χώμα για κανένα λουλούδι αλλά η τριανταφυλλιά δε λείπει. Πάντοτε ο άνθρωπος ήταν κοντά στα
λουλούδια. Σκέπαζε με χώμα τους βολβούς και τα ριζώματα για να έχει όμορφη την αυλή του.
Κάθε μέρα η προσπάθεια αυτή μεγάλωνε και άρχισε
να σχεδιάζει για μια καλύτερη μορφή του κήπου του.
Έτσι σιγά-σιγά δημιουργήθηκε μια καινούργια τέχνη. Ο
σχεδιασμός των κήπων και οι αρχιτέκτονες που σχεδίασαν σε μεγάλες εκτάσεις ονομαστούς κήπους σε όλο
τον κόσμο.
Έτσι έχουμε σχεδιασμούς για περσικούς παραδείσους, οι Αιγυπτιακοί Βασιλικοί, των Αράβων, των Χαλίφιδων, σε πολλές πόλεις και χώρες: Σικελία, Γρανάδα,
Σεβίλη ο Εθνικός κήπος της Ακαδημίας. Ονομαστοί αρχιτέκτονες έδωσαν τα ονόματά τους: Βον Λε Βικόντ
(1655-1661) στη Γαλλία, Αντρέ Λε Νοτρ Λεόν Μπατίστα
Αλιμπέρτι (16ος αι.) στην Ιταλία. Παρίσι, Φοντενενμπλό.
Στην Κίνα, Καμπόν Κορτ, Αγγλία και αλλού.
Μέχρι σήμερα αυτοί οι αρχιτέκτονες των κήπων σχεδιάζουν και προκαλούν τον θαυμασμό των επισκεπτών.
Οι κήποι του ναού Τατζ Μαχάλ, παραδεισένιοι, ιδιωτικοί
που περικλείουν μέσα τους παλιά αρχοντικά και πύργους ευγενών.
Όλα αυτά φέρνουν πιο κοντά τον άνθρωπο στη
φύση, που τόσο ευεργετική είναι γι’ αυτόν και τον οδηγούν σιγά-σιγά στον παράδεισο.
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OΡΦΕΑΣ - ΟΡΦΙΣΜΟΣ - ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Ορφικοί Ύμνοι για τη θάλασσα
Επιμέλεια Δρ χημ. μηχ. Πασχάλη Α. Χριστοδούλου
Συνεχίζουμε τη δημοσίευση Ορφικών Ύμνων για τη θάλασσα παρουσιάζοντας τον Ύμνο του
θεού της θάλασσας Ποσειδώνα. Θα ακολουθήσουν οι σχετικοί με τη θάλασσα Ύμνοι, οι
αφιερωμένοι στον Νηρέα, στις Νηρηίδες, στον Πρωτέα και στον Ωκεανό.

Για να κατανοήσουμε τον ύμνο δίνουμε τις παρακάτω πραγματολογικές παρατηρήσεις:
α) Τον Ποσειδώνα επικαλείται ο ποιητής ως θεό
της θάλασσας και τον χαρακτηρίζει με τα εξής επίθετα: γαιήχοο = γαιοκράτη, κυανοχαίτη = γαλαζομάλλη, ίππιο= ιππευτικό, ποντομέδονα = θαλασσοκράτορα, βαρύκτυπο = βροντόηχο, εννοσίγαιο =
γαιοσείστη, κυμοθαλή = κυματοπληθή, χαριδώτη
= χαριτοδότη.

[2]

β) Ο Ποσειδώνας δεν ήταν μόνο ο ελληνικός
θεός της θάλασσας αλλά και των πηγών, των ποταμών, των υπέργειων και υπόγειων υδάτων, του
υγρού στοιχείου γενικότερα. Ήταν γιος του Κρόνου
και της Ρέας, αδελφός του Άδη, του Δία, της Εστίας,
της Ήρας και της Δήμητρας.
Στον ελληνικό χώρο εμφανίστηκε από πολύ νωρίς, όπως μαρτυρούν οι μυκηναϊκές πινακίδες της
Γραμμικής Β’ γραφής και συχνά συνδέθηκε με τους
μύθους πολλών θεών και ηρώων.
Ο Ποσειδώνας πήρε μέρος στην Τιτανομαχία
οπλισμένος με την τρίαινα (το κατ’ εξοχήν σύμβολό του που του χάρισαν οι Κύκλωπες ή κατ’ άλλη
παράδοση οι Τελχίνες). [2]
Η χαλκοτόρνευτη τρίαινα ως σύμβολο του Ποσειδώνα αναφέρεται στον ορφικό ύμνο που εξετάζουμε.
Επίσημη σύζυγος του Ποσειδώνα ήταν η Νηρηίδα Αμφιτρίτη με την οποία απέκτησε τον Τρίτωνα,
τη Ρόδη ή Ρόδο και τη Βενθεσικύμη. Η Αμφιτρίτη
έγινε η βασίλισσα της θάλασσας (Ποσειδωνία). [2]
γ) Ο ποιητής, στον στίχο «εσύ που σούλαχε ως
μερίδιο τρίτο η βαθιά ροή της θάλασσας» υπαινίσσεται ότι τα άλλα δύο είναι ο ουρανός, μερίδιο του
Δία και η γη, μερίδιο του Πλούτωνα-Άδη (βλέπε
Ομήρου Ιλιάς Ο187 - Ο219). [3], [4]
Η ετυμολογία της λέξης Ποσειδών πιθανολογείται ότι προέρχεται από την αυτή ρίζα με τις λέξεις πότος, ποταμός και ποτίζω, δηλαδή ο ποτίζων
θεός και εκ του Δαν ή Δας = Ζεύς, Δίας. Ο τύπος
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στον θυμό του Ποσειδώνα. Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις δεκάχρονες περιπλανήσεις του Οδυσσέα
μέχρι την επιστροφή του στην Ιθάκη, οι περισσότερες από τις οποίες οφείλονται στην οργή του
θεού που κατέτρεχε τον ήρωα, ο οποίος του είχε
τυφλώσει τον γιο Πολύφημο Κύκλωπα1.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι ο
θεός αυτός ήταν πολύ πιο στενά συνδεδεμένος με
τα φυσικά στοιχεία από ό,τι οι άλλοι Ολύμπιοι θεοί.
[2]

Αναφορές για τον Ποσειδώνα στον Όμηρο
Γραμματόσημο που παριστάνει τμήμα της ανατολικής
ζωφόρου του Παρθενώνα και απεικονίζει τον Ποσειδώνα,
τον Απόλλωνα και την Άρτεμη.

Εκτός από τα προαναφερθέντα χωρία Ο187Ο219 της Ιλιάδας του Ομήρου, ο Ποσειδώνας αναφέρεται σε πληθώρα χωρίων τόσο της Ιλιάδας όσο
και της Οδύσσειας του Ομήρου.

Ποτιδάν ή Ποτιδάς είναι αρχαιότερος και σημαίνει
τον θεό των υδάτων. [3] Η Ποτίδαια της Χαλκιδικής
προφανώς έχει σχέση με τον Ποσειδώνα.
δ) Όπως αναφέρεται στους μύθους, ο Ποσειδώνας ήταν ένας θεός που οργιζόταν εξαιρετικά εύκολα. Τότε έστελνε φοβερές συμφορές σ’ αυτούς
που προκάλεσαν την οργή του, αντάριαζε τη θάλασσα ή ταρακουνούσε τη στεριά. Οι «τιμωρίες»
αυτές δε θα ήταν τίποτε άλλο από ισχυρά φυσικά
φαινόμενα (λ.χ. εκρήξεις ηφαιστείων, σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, πυρκαγιές κ.λπ.) που συγκλόνισαν τον αιγαιακό χώρο κατά τη 2η π.Χ. χιλιετία
και την οποία η φαντασία των Ελλήνων απέδωσε

[2]

[2]

Αν και κυβερνά ανεξάρτητος στη μεγάλη του
επικράτεια, απονέμει όμως τα πρωτεία στον Δία
ως πρεσβύτερο Θ210, Ν355, ώστε να λύει τους ίππους του από το άρμα Θ440. Την κατοικία του έχει
στον βυθό της θάλασσας Ν21, Ε381. Αναβαίνει
όμως και στον Όλυμπο, στις συνελεύσεις των θεών
Θ440, Ο161. [3]
Το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, για τον Έλληνα
ήταν, είναι και θα είναι πηγή έμπνευσης. Παραθέτουμε λοιπόν μερικά αποσπάσματα από μεγά-

1. Για τον μυθικό γίγαντα Κύκλωπα βλέπε δημοσίευση του υπογράφοντος στο τεύχος 21 του «Φάρου της Αλεξανδρούπολης», Ιαν.Φεβρ.-Μαρτ. 2007, σελ. 26-28
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λους Έλληνες ποιητές. Κάθε ένας βλέπει διαφορετικά τη νύμφη του ωκεανού και αναλόγως τη ζωγραφίζει, την εικονίζει, τη χαρακτηρίζει, την προσωποποιεί.
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879)

Γιάννης Ρίτσος (1909-1990)
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ [7]

Και μού δειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα λάδι
και τα δεντρά και τα βουνά στο γαλανό μαγνάδι,
στο παραθύρι στέκοσουν κι οι δυνατές σου οι πλάτες
φράζαν ακέρια την μπασιά, τη θάλασσα, τις τράτες.

Η ΞΑΝΘΟΥΛΑ [6]

Μ’ αρέσει η θάλασσα γιατί μου μοιάζει
μ’ αρέσει σ’ άκουσα να λες κρυφά,
πότε αγριεύεται, βογγά, στενάζει
και πότε ολόχαρη παίζει, γελά...
Δεν είναι ολόξανθη σαν τα μαλλιά μου
δεν είν’ ο κόρφος μου σαν τον αφρό;

Νίκος Καββαδίας (1910-1975)

Nίκος Καζαντζάκης (1883-1957)

Νίκος Εγγονόπουλος (1910-1985)

ΟΔΥΣΣΕΙΑ [6]

Ο ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ [6]

Κι άρχισε πάλε θρήνο η θάλασσα, ξανάρθαν πάλε
οι φώκες με τα γερτά τ’ αριά μουστάκια τους, με τη
γυναικεία στήθη κ’ οι μπιστικοί προβάλαν
βλάμηδες σαν καταχνιές στο κύμα και παίζαν
αγάλια διάφανα κουπιά κι ένα νεφάκι ελάμναν.

Ο Ατλαντικός σας ξαναλέω μας περιζώνει
είναι θεώρατος είμαστε μόνοι
είμαστε ήπιοι είν’ φοβερός
σαν καρυδότσουφλα μας κλωθογυρίζει
και μέσ’ στ’ αυτί μας μας ψιθυρίζει
μηνύματα άγρια (μας απειλεί)
προς Θεού μη χάνουμε το ηθικό μας!
παιδιά ελπίζετε στο ριζικό μας!
όπου και νάναι, δε θα φανή;
–εκεί που πάμε– η ξένη γη;

N. Γ. Καρυωτάκης (1896-1928)
ΥΠΝΟΣ [6]

Θα μας δοθεί το χάρισμα και η μοίρα
να πάμε να πεθάνουμε μια νύχτα
στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας.
Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια,
γλυκά. Κι απάνωθέ μας θε να φεύγουν
στον ουρανό τ’ αστέρια και τα εγκόσμια
Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα
και γαλανό σαν κύμα τ’ όνειρό μας
θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι.
Αγάπες θα ’ ναι στα μαλλιά μας οι αύρες
η ανάσα των φυκιών θα μας μυρώνει...
και το φεγγάρι θα κατεβεί.

Ρίτα Μπούμη-Παππά (1906-1984)
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [6]

Μικρή παιδούλα, έβλεπα
κάθε καράβι που ’φτιαχνε ο πατέρας
να βγαίνει στ’ ανοιχτά με τα πανιά του
σπρωγμένο από τον άνεμο να χάνεται.
Κι ήταν σαν όνειρο η θάλασσα, ο ουρανός, το καράβι.
Ακόμα δεν εγνώριζα τις διαστάσεις τις σωστές του
κόσμου.

Γ. Σαραντάρης (1908-1941)
ΑΛΛΟΤΕ Η ΘΑΛΑΣΣΑ [6]

Άλλοτε η θάλλασα μας είχε σηκώσει στα φτερά της
Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο
Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα...
Από τους βράχους ως τα βουνά μας οδηγούσε ο
Γαλαξίας
Κι όταν έλειπε η θάλασσα ήταν μαζί μας ο Θεός.

ΑΡΜΙΔΑ [6]

Πλέμε σε μια θάλασσα γιομάτη
με λογής παράξενα φυτά
ένας γέρος ήλιος μας κοιτά
και μας κλείνει που και που το μάτι.

Kική Δημουλά (1933- )
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Στη μάνα μου [7]

Το σπίτι κοιτάζει τον δημόσιο δρόμο
και τη θάλασσα
με λογική τεσσάρων παραθύρων,
χαμογελώντας στερεότυπα
μ’ ένα πλατύ πορτοκαλί μπαλκόνι...
Υπάρχουν θάλασσες καράβια νευρικά
που σπρώχνουν λύσεις στο ανεμπόδιστο;
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σ τήλη β ιβλί ων
Bertrand Bareilles
TO ANATOΛΙΚΟ ΔΡΑΜΑ

Από την Αθήνα στην Άγκυρα
Παρίσι 1923
Μετάφραση: Σόφη Κωτσάκη-Δρετάκη
Έκδοση: Βικελαία βιβλιοθήκη, Δήμος Ηρακλείου, 2013
Εξώφυλλο: Φωτογραφική ανάπλαση του πρωτοτύπου
Θεωρήσαμε σκόπιμο και επωφελές να παρουσιάσουμε
το βιβλίο αυτό στους φίλους αναγνώστες μας, παρ’ όλο
που ο Γάλλος συγγραφέας αναφέρεται στην ευρύτερη
περιοχή του Ελληνισμού που διεκδικεί και αγωνίζεται να
γίνει “Ελλάδα’’ (1923).
Ρίχνει την ψύχραιμη ματιά του στα γεγονότα των πρώτων δεκαετιών του 20ού αι., κρατώντας την απόσταση
που είναι απαραίτητη για αντικειμενικότητα και αμεροληψία των γραφομένων.
«... Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας
Bertrand Bareilles, ένας από τους
πλέον έγκριτους Γάλλους δημοσιογράφους της εποχής, εκθέτει με αξιοθαύμαστη σαφήνεια και κριτική σκέψη τις
δραματικές εξελίξεις στην Ελλάδα και
στην Τουρκία, από την εμφάνιση των
Νεοτούρκων (1908) και τη Στρατιωτική
Επανάσταση του 1909 στην Ελλάδα,
έως τη δραματική κατάληξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής...»
Θεοχάρης Δετοράκης
Aπό τον πρόλογο του Θ. Δετοράκη
ξεχωρίζουμε και τις παρακάτω επισημάνσεις, οι οποίες βοηθούν να κατανοήσουμε σε βάθος και τη δική μας
ιστορία, την ιστορία της περιοχής μας
κατά την περίοδο αυτή, συνδεδεμένη
με τον κεντρικό πυρήνα του βιβλίου αυτού.
«... ότι η απουσία του Βενιζέλου από τη διαχείριση των
ελληνικών πραγμάτων στην πιο κρίσιμη περίοδο της εφαρμογής των Συνθηκών μετά το τέλος του Α’ Παγκόσμιου
Πολέμου και τις μετέπειτα δραματικές εξελίξεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ήταν ανάλογη σε ιστορικές συνέπειες με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης!...

Επιμέλεια:

Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Ρούλα Δαουλτζή-Μανή

Κωτσάκη-Δρετάκη, βαθιάς γνώστριας της Ελληνικής και
Γαλλικής γλώσσας, αναδεικνύει το κείμενο και ευκολύνει
τον αναγνώστη ώστε να απολαμβάνει ένα ιστορικό βιβλίο,
όχι ως ξερό και πεζό δοκίμιο αλλά ως λογοτεχνικό και ως
εκ τούτου ελκυστικό στην ανάγνωση.
Το περιεχόμενο του βιβλίου διαιρείται, εκτός από τον
πρόλογο και τα βιογραφικά της μεταφράστριας και του
Γάλλου συγγραφέα, σε έξι κεφάλαια ως εξής:
1. Από το Βενιζέλο στον Γούναρη
2.Οι Έλληνες στην Ιωνία
3. Τα μυστικά της τουρκο-μπολσεβικικής πολιτικής
4. Η αιματηρή υποχώρηση
5. Ο αγώνας δρόμου για τα Δαρδανέλια
6. Ανατολική ψευδαίσθηση και Τουρκικές πραγματικότητες.
Ενδιαφέροντα τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου:
α) Συμπεράσματα, β) Υστερόγραφο.
Αξιοπρόσεκτες οι παρατηρήσεις του Γάλλου συγγραφέα γύρω από την ανάλυση-περιγραφή,
που επιδιώκει να κάνει, της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα, στο πρώτο κεφάλαιο:
«... Συνδυάζουν τον πιο αδιάλλακτο
χαρακτήρα, που εκδηλώνεται στην υπερηφάνεια της φυλής μόλις αισθανθούν
σίγουροι για τον εαυτό τους, με την πιο
συμβιβαστική ευλυγισία όταν τους υποχρεώνει η ανάγκη...»
Σταματάμε στο δεύτερο κεφάλαιο
που συγγενεύει με τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής:
«... Από το ρήγμα που είχε ανοίξει, οι
Τούρκοι γλίστρησαν και ξανάβαλαν πόδι
στο ευρωπαϊκό έδαφος, από όπου τους
είχε διώξει μια διπλή ήττα... (το γεγονός)
θα παραμείνει το πιο αποκαλυπτικό επεισόδιο της ιστορίας μιας Ευρώπης αδύναμης ακόμα και στη συνείδησή της...»
Το δεύτερο κεφάλαιο είναι τόσο πυκνό σε αντιφάσεις
που είναι δύσκολο να κατανοηθεί η ερμηνεία που δίνει ο
συγγραφέας για την απώλεια της Ιωνίας.

... Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι και οι παρατηρήσεις
και οι κρίσεις του για την πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων,
που δεν ήταν ικανές να επιβάλουν τους όρους των Συνθηκών που υπέγραφαν, με αποτέλεσμα οι ηττημένοι του Μεγάλου Πολέμου, ανάμεσα στους οποίους και η Τουρκία,
όχι μόνον να μείνουν ατιμώρητοι, αλλά και να αντιστρέψουν
τα πράγματα και να ενδυναμωθούν...»

«... Αφού πέτυχαν την αναθεώρηση της συνθήκης των
Σεβρών, ζήτησαν την αναγνώριση της συνθήκης του
Μπρεστ-Λιτόφσκ. Από τους Έλληνες ζητούσαν τη Σμύρνη
και την Αδριανούπολη και από τους Συμμάχους την κατάργηση των διομολογήσεων, πράγμα που σήμαινε ότι οι
ξένοι που ζούσαν στην Τουρκία θα υπάγονταν στα τουρκικά
δικαστήρια και σε μια νομοθεσία με θεοκρατική βάση που
δεν είχε καμία σχέση με τις σύγχρονες αρχές μας.
Η κατάργηση των διομολογήσεων θα είχε, αναγκαστικά,
ως αποτέλεσμα την κατάργηση κάθε ελέγχου πάνω στις
πράξεις της Τουρκίας...»

Η εξαιρετική μετάφραση της πρόωρα χαμένης Σόφης

Αξιοπρόσεκτη η ερμηνεία του συγγραφέα για τη δυ-
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νατότητα ενοποίησης των Μουσουλμάνων και πώς έγινε
κύριος και δυνατός της κατάστασης ο Κεμάλ.
«... Στους μουσουλμάνους, καμία μεγάλη πολιτική ενοποίηση, καμία αποκατάσταση δεν έγινε παρά μόνο με το
σπαθί. Αφού το σπαθί μπει στη θήκη του, η αποσύνθεση
αρχίζει το έργο της...»
Σημειώνουμε επίσης και την άποψη του Βενιζέλου για
τη μη διέλευση του Σαγγάριου αλλά και τη στάση του
Γούναρη:
«... Για να επιτύχει τους σκοπούς του, ο Γούναρης επικεντρώθηκε στο να εκμεταλλευτεί το μίσος της Πελοποννήσου εναντίον του Βενιζέλου, τις δυσπιστίες της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα ξενόφοβα πάθη που ο γερμανικός
χρυσός είχε τροφοδοτήσει και ενθαρρύνει. Σίγουρα δεν
του έλειπαν οι λόγοι. Με την επιστράτευση, την εξορία των
οικογενειών των ανυπότακτων και των λιποτακτών που κατέφυγαν στα βουνά σαν τους Κλέφτες που εξυμνεί ο μύθος,
ύστερα, με τη θέση σε διαθεσιμότητα μερικών εκατοντάδων
ύποπτων αξιωματικών, την αύξηση των φόρων, την ακρίβεια
της ζωής, χωρίς να λογαριάσει κανείς και άλλες συμφορές,
όπως η επιβολή του στρατιωτικού νόμου, θα καταλάβει
κανείς την ψυχική κατάσταση αυτού του λαού που ξαφνικά
τον είχαν τραβήξει από τη ράθυμη ζωή του...»

Mιχαήλ Π. Διονυσίου

Ταξίδι στα χρόνια της αθωότητας
Από το θησαυρό των παιχνιδιών του Αγχιαλίτικου κόσμου
Έκδοση του Συλλόγου των Αγχιαλιτών της Αθήνας «Η ΑΓΧΙΑΛΟΣ»
Αθήνα 2009
Ο συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Ταξίδι στα χρόνια
της Αθωότητας», γιατρός Μιχάλης Διονυσίου με καταγωγή από τη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, μεταστέγασμα
προσφύγων από την Αγχίαλο Ανατολικής Ρωμυλίας, θέλησε να εκφράσει τις αναμνήσεις του από τα παιδικά
του χρόνια στην πατρίδα του. Υπέρτατος στόχος του είναι με το λαογραφικό αυτό πόνημα να καταδείξει τον
ρόλο που παίζει το ομαδικό παιχνίδι στην αναβίωση των
παραδοσιακών εθίμων και στην πολιτιστική ανάπτυξη
ενός τόπου.

Τέλος, συγκλονιστικές οι παρατηρήσεις του συγγραφέα γύρω από την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην
Τουρκία κατά την περίοδο αυτή.
«... Ένας θαλαμηπόλος του Αμπντούλ Χαμίτ ισχυριζόταν
ότι ένας άρχοντας δεν μπορεί να πτωχεύσει. Ο τούρκος
χωρικός, πάνω στον οποίο πέφτει τώρα το μεγαλύτερο
φορτίο, πληρώνει από συνήθεια και υποταγή. Δεν λογαριάζει πολύ ούτε το τομάρι του, ούτε το πουγκί του. Όσο
θα υπάρχει τουρκικό Κράτος με χωρικούς αφοσιωμένους,
με κανόνια στα Δαρδανέλια και οικονομικούς παράγοντες
πρόθυμους να του προμηθεύσουν κεφάλαια, η Ανατολή
δεν θα γνωρίσει την ηρεμία...»
«... Τον Αύγουστο του 1920, ο Μουσταφά Κεμάλ, σε μια
πρόσκληση προς τα στρατεύματά του, διατεινόταν ότι η
Ημισέληνος κείτεται στο έδαφος μπροστά στο σταυρό.
Παρότρυνε τους άνδρες του να μισούν με όλη τους τη δύναμη τους Άγγλους και τους Γάλλους και να εναποθέτουν
τις ελπίδες τους στην τουρκο-ρωσο-γερμανική συμμαχία
του 1920... “Ο Μπολσεβικισμός, αυτή η τόσο σεβαστή δύναμη, μας τείνει χείρα βοηθείας και η Γερμανία που δεν
ηττήθηκε ποτέ είναι έτοιμη να μας βοηθήσει. Οι Μπολσεβίκοι, που υπέγραψαν μαζί μας μια συνθήκη στη Μόσχα,
συμμάχησαν με τη Γερμανία κατά τον ίδιο τρόπο’’. Κατέληξε
εξορκίζοντας τους μουσουλμάνους να κάνουν όλες τις θυσίες που επιτάσσει η θρησκεία σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε
όλη την Ανατολία, τους έλεγε, κάθε ομάδα 20 σπιτιών θα
πρέπει να δώσει ένα στρατιώτη του οποίου θα πληρώνει
τα έξοδα, που ορίζονταν σε 30 τουρκικές λίρες...»
Νομίζεις ότι διαβάζεις κείμενο που αναλύει τη σημερινή
κατάσταση· mutatis mutandis.
Τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου χρήζουν μεγάλης
ανάλυσης και χώρου ανάπτυξης.
A. M.

Ο συγγραφέας κατορθώνει να υπερτονίσει την ευρηματικότητα και την ικανότητα, που έχουν τα παιδιά, να
δημιουργούν με πενιχρά μέσα (οικονομικά και τεχνικά)
παιχνίδια, με τα οποία να παίζουν στη συνέχεια.
Έτσι επιτυγχάνεται διπλός στόχος· από τη μια η χαρά
της δημιουργίας, αφού τα ίδια τα παιδιά είναι οι κατασκευαστές του παιχνιδιού και από την άλλη η ευχαρίστηση από το παίξιμο του δημιουργήματος.
Συμπεραίνουμε ότι η σημασία του ομαδικού παιχνιδιού
είναι μεγάλη· συντελεί στη σωματική και ψυχοπνευματική
εξέλιξη του παιδιού αλλά πάνω απ’ όλα συμβάλλει στην
κοινωνικοποίησή του, αφού το παιδί συνειδητοποιεί την
αξία της συλλογικότητας, της αδελφοσύνης, της υπομονής, της ανοχής και φτιάχνει κώδικες συνύπαρξης για
τη μετέπειτα ζωή του.
Ρ. Δ-Μ.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Τα καλά παιδιά
Γράφει o Ζαφείρης Αλεξιάδης
Kλεισμένους “εδώ και ώρα” στην παλιά εβραϊκή
του και κρυφά κλοτσούσε το δικό μου. Θα μου πείτε, τι
χάβρα και στη συνέχεια Χριστιανική Εστία, ο πατήρ Ανδουλειά είχε ο διάολος στο μάθημα του κατηχητικού;
δρέας μάς έκανε κατηχητικό μια ολόκληρη ώρα. Σε
Στη σκανταλιά του δεν μπορούσα να αντιδράσω. Τραεμάς, τα παιδιά των δεκαπέντε χρόνων, η μία ώρα φαιβούσα τα πόδια μου αλλά αυτός συνέχιζε.
νόταν ατέλειωτος αιώνας.
Ευτυχώς κάποτε το μάθημα τελείωσε και «φτου ξεΕντυπωσιακός στην εμφάνιση, με ζωηρή διαπεραστική
λευτερία» ξεχυθήκαμε έξω στη Μαζαράκη, στον δρόμο
ματιά, δυνατός στον λόγο, σμίλευε τις ψυχές μας για
για το Γυμνάσιο, όπου είχαμε κάποια απογευματινή
να μας κάνει καλούς ανθρώπους. Ήταν ένα εντυπωσιακό
απασχόληση. Προσπάθησα να πλησιάσω τον Τσιτάκη,
σύνολο, με μόνη χρωματική διαφοροποίηση, στο μαύρο
να του ανταποδώσω αυτά που μου έκανε μέσα στην
του ράσου του, η λάμψη του χρυσού στον εγκόλπιο
αίθουσα αλλά αυτός, που αντιλήφθηκε τις προθέσεις
σταυρό, στη βαρύτιμη αλυσίδα και στον χρυσό σκελετό
μου, απομακρυνόταν.
των γυαλιών του.
Κάπου βρήκα πεταμένη μια λεμονόΣώνει και καλά ήθελε να μας κάνει
κουπα. Του την εκσφενδόνισα και η λεκαλούς ανθρώπους, λες κι εμείς ήμαμονόκουπα βρήκε το στόχο της. Εκείνος
σταν “κακά παιδιά”. Προσπαθούσε να
την πήρε και ο κυνηγημένος τώρα ήμουν
μας φορτώσει “ενοχές” και εμείς έπρεεγώ. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές
πε να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να
και η λεμονόκουπα άλλαζε χέρια, ώσπου
γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αντίθετα,
φτάσαμε στην αυλή του Γυμνασίου και
εμείς πιστεύαμε ακράδαντα ότι ήματη λεμονόκουπα την κατείχε ο Τσιτάσταν καλά παιδιά και μεγαλώνοντας
κης.
θα γινόμασταν και καλοί άνθρωποι,
Το διαβολάκι που μας πιλάτευε μέσα
σαν και τους γονείς μας που για τον
στην αίθουσα την ώρα του κατηχητικού,
καθένα μας ήταν το πρότυπό του.
τώρα έτρεχε μαζί μας καταχαρούμενο,
Η μεγάλη αίθουσα του κατηχητικού,
έβαζε την ουρά του και έδινε έμπνευση
εκεί στη Μαζαράκη, μας φαινόταν στεστο παιχνίδι μας.
νή. Δε χωρούσε η παιδική μας ζωντάνια
Το ένα φύλλο της εισόδου του κτηρίου
και κανένας μας δε θα πήγαινε στο
ήταν ανοιχτό. Έτρεξα να μπω μέσα για
κατηχητικό να γίνει καλός άνθρωπος, Ο καλός παιδαγωγός Γυμνασιάρχης να προφυλαχτώ. Εκείνη τη στιγμή έβγαινε
Αδ. Ταμβακίδης κατά τον εορτασμό
αν την παρουσία μας εκεί δεν την επέο καθηγητής Κοσμάς και η λεμονόκουπα
της 25ης Μαρτίου 1950
βλεπε ο Γεωργούσης, ο καθηγητής που
τον πέτυχε κατάστηθα.
τώρα, καθισμένος εκεί δίπλα, παραΟ Κοσμάς ήταν ο πιο κομψός, ο πιο
κολουθούσε το μάθημα με μια διάθεση ευχαρίστησης
καλοντυμένος από τους καθηγητές. Κουστούμι καλοέκδηλη στο πρόσωπό του. Ως καθηγητής της Φυσικής
ραμμένο, σκουρόχρωμο ριγέ, πουκάμισο κολλαριστό
ήταν άριστος και ο καθένας από εμάς του χρωστούσε
καλοσιδερωμένο, καλογυαλισμένα παπούτσια, να δεις
πολλά. Τι το ήθελε το μπλέξιμο και με τα κατηχητικά;
τη φάτσα σου στη γυαλάδα τους και μαλλί κολλητό με
Εμείς, αγόρια, παιδιά ακόμα, πουλιά που βγήκαμε
μπριγιόλ και με άψογη χωρίστρα. Φυσιογνωμία κινημααπό το διπλό εκκολαπτήριο της κατοτογραφική, τύπου Ροδόλφου Βαλεντίχής και του εμφυλίου, μάθαμε να ξενου.
χωρίζουμε το καλό από το κακό και δε
Σταμάτησε, είδε το λερωμένο πέτο
χρειαζόταν κανείς να μας το διδάξει.
του σακακιού του και μας κουβάλησε
Καθόμασταν λοιπόν την ώρα του
και τους δύο στο γραφείο του Γυμναμαθήματος δίπλα-δίπλα με τον συμσιάρχη Ταμβακίδη. Όση ώρα του έλεγε
μαθητή μου, τον Σταύρο τον Τσιτάγια το κακούργημά μας, εμείς όρθιοι δίκη –ώρα του καλή εκεί που είναι–, ακίπλα-δίπλα, με σταυρωμένα τα χέρια
νητοι στις καρέκλες μας σαν αγάλματα
και σκυμμένο το κεφάλι σαν Παναγίες,
και κάναμε ότι παρακολουθούσαμε τη
ψηλός εγώ, κοντός ο άλλος, περιμέναμε
διδασκαλία του “πατήρ Ανδρέα”. Κάτην καταδίκη μας.
ναμε, γιατί ο διπλανός μου, ζιζάνιο
– Γιατί το κάνατε;
από τη φύση του, παρασυρμένος ίσως
–
Δεν το θέλαμε, του είπαμε βιαστικά
O Σταύρος Τσιτάκης, πριν “φύγει’’
και από τον σατανά, άπλωνε το πόδι οριστικά, με τον φίλο του Νότη Αγγελή και οι δύο με μια φωνή.
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Εκείνος ξαναγύρισε στον καθηγητή με ύφος ανεκτικό.
– Δεν το θέλανε.
Με τη φράση του Γυμνασιάρχη πήραμε θάρρος και
ανασάναμε ανακουφισμένοι. Ο Ταμβακίδης ξαναγύρισε
σε εμάς και με το ήπιο ύφος του συνέχισε.
– Πριν από καιρό, μερικά παιδιά κλοτσούσαν μια
μπάλα κάτω στην αυλή. Εκείνη την ώρα ερχόταν μια
κηδεία στον Άγιο Νικόλαο. Τα παιδιά δε σταμάτησαν το
παιχνίδι τους. Από μια κλοτσιά η μπάλα πήγε και
χτύπησε στο κεφάλι του νεκρού.
Με τον Τσιτάκη κοιταχτήκαμε. Δύσκολα συγκρατήσαμε
το χαμόγελο.
Ο Γυμνασιάρχης συνέχισε.
– Έφεραν τα παιδιά στο γραφείο και εκείνα μου
είπαν αυτό που μου είπατε κι εσείς: «Δεν το θέλαμε».

Το πρόσωπό του έχασε το καλοκάγαθο ύφος. Σηκώθηκε όρθιος και το γραφείο γέμισε στη στιγμή αστραπές
και κεραυνούς. Όταν τελείωσε, πέντε-πέντε κουτρουβαλούσαμε τα σκαλοπάτια στην ξύλινη σκάλα.
Αυτό το κατσάδιασμα ήταν η ποινή μας. Ούτε αποβολές, ούτε να καλέσει τους γονείς μας. Ένα απλό κατσάδιασμα, όπως θα το έκανε και ένας δικός μας άνθρωπος, ο πατέρας μας ή ο παππούς μας.
Τελικά μεγαλώσαμε και γίναμε καλοί άνθρωποι. Και
γίναμε καλοί γιατί το φρόντισε η οικογένειά μας, το
σχολείο μας, η γειτονιά μας, η Αλεξανδρούπολη και οι
άνθρωποί της. Άντε, ίσως βοήθησε και το κατηχητικό.
Την ποιότητα του Αλεξανδρουπολίτη τη διαπιστώνω
μέχρι τώρα, κάθε φορά που συναντιόμαστε στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Όλοι μας ένας κι ένας.
Κανένας σκάρτος.

Ένας τενεκές με τυρί = Απολυτήριο
Γράφει o Απόστολος Ιωαννίδης
Μια ιστοριούλα πραγματική αλλά με εικονικά πρόσωπα
για τις μίζες που υπήρχαν και τότε αλλά τις λέγαμε μπαξίσια. Άνοιξη 1954. Τελευταία τάξη στο γυμνάσιο (Η').
Προετοιμασία για απολυτήριες εξετάσεις και μετά ό,τι μπορούσε ο καθένας και ό,τι άντεχε το βαλάντιο της οικογένειας.
Ο φίλος μου ο Χάρης, αδιάβαστος ως συνήθως λόγω
ποικίλων άλλων ενασχολήσεων, ήταν αδύνατον να περάσει βασικότατα μαθήματα και κινδύνευε να μείνει μεταξεταστέος και να μην πάρει τον Ιούνιο απολυτήριο όπως
όλοι μας. Κοινός μας φίλος και συμμαθητής, ο Ανδρέας,
ανέλαβε λόγω οικογενειακής γνωριμίας να μεσολαβήσει
για τις διευκολύνσεις. Έγιναν οι σχετικές συνεννοήσεις
για ένα μεγαλύτερο προφορικό βαθμό που ζητούσαμε,
επείσθη τελικά και ο καθηγητής και για την κατανόησή
του, του υποσχεθήκαμε έναν τενεκέ με τυρί (μιζούλα θα
λέγαμε σήμερα).
Ο κυρ-Φώτης, πατέρας του Χάρη, έκανε και δικά του
τυριά, 8-10 τενεκέδες (μετρημένα πράγματα), για το μίνι
μάρκετ που διατηρούσε στη γωνιά του σπιτιού του.
Η επιχείρηση της παράδοσης της μίζας οργανώθηκε
κάποιο σούρουπο ως εξής: ο Ανδρέας με ένα καρότσι
πήγε στην πόρτα της αυλής που οδηγούσε εύκολα και
στην αποθήκη, ο Χάρης και ο γράφων πήγαμε από την
είσοδο του μίνι μάρκετ. Χαιρέτησα τον κυρ-Φώτη και κουβέντιαζα μαζί του διάφορα πράγματα για τους γονείς μου,
τη γειτονιά, το σχολείο κ.λπ. Ο Χάρης προχώρησε στο
εσωτερικό του μίνι μάρκετ, από εκεί στο σπίτι και από το
σπίτι στην αυλή και στην αποθήκη. Παίρνει στα γρήγορα
έναν τενεκέ με τυρί, τον πηγαίνει στην πόρτα της αυλής,
τον φορτώνει στο καρότσι που περίμενε απ’ έξω, τον
σκεπάζει με ένα τσουβάλι και ο Ανδρέας με το καρότσι
και το τυρί φεύγει ολοταχώς προς την αντίθετη από το
μίνι μάρκετ κατεύθυνση. Ο Χάρης επανέρχεται στο μίνι
μάρκετ από την εσωτερική διαδρομή και κλείνοντάς μου
πονηρά το μάτι μου λέει: “ακόμη τα κουβεντιάζεις με τον
πατέρα μου, άντε πάμε στον κεντρικό (δρόμο) να βρούμε
τους άλλους”· ήτανε η ώρα της απογευματινής βόλτας.
Η επιχείρηση εκτελέσθηκε επιτυχώς, ο τενεκές με το

τυρί στο καρότσι όδευε προς το σπίτι του καθηγητή, το
απολυτήριο του Χάρη είχε κατά κάποιο τρόπο σιγουρευτεί
και όλοι περήφανοι και ευτυχείς συνεχίσαμε τη βόλτα μας
χωρίς να φανταστούμε τι θα επακολουθούσε.
Την άλλη μέρα ο κυρ-Φώτης διαπιστώνει ότι λείπει
ένας τενεκές με τυρί από την αποθήκη (μετρημένοι
ήτανε). Σε ερώτησή του, οι δικοί του δηλώνουν άγνοια
για το συμβάν. Στις μίζες υπήρχε και τότε ομερτά. Ο κυρΦώτης δηλώνει την κλοπή στην αστυνομία, η γειτονιά το
μαθαίνει και όλοι υποψιάζονται τα δίδυμα που έμεναν
σχεδόν απέναντι από την αποθήκη, που άδικα τα φώναξαν

στην αστυνομία για τα περαιτέρω. Τι να ομολογήσουν
όμως τα έρημα· ούτε τενεκέ είδαν ούτε τυρί έφαγαν και
ο κυρ-Φώτης τους έκοψε και τα μικροδωράκια για τα θελήματα που του έκαναν.
Τελικά ο τενεκές με το τυρί πήγε στον καθηγητή (ο μόνος που γεύτηκε αν ήταν καλό ή όχι), ο Χάρης πέρασε το
μάθημα και πήρε μαζί με όλους το απολυτήριό του, τα δίδυμα άδικα έφαγαν μερικά χαστούκια για να ομολογήσουν
(δεν ήταν η τελευταία τους φορά) και ο κυρ-Φώτης, όταν
μετά από χρόνια του είπαμε την ιστορία, γελούσε μέχρι τα
βαθιά γεράματά του κάθε φορά που τον συναντούσαμε,
με την επιχείρηση μας “Τενεκές = Απολυτήριο”.
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ANAKOIΝΩΣΕΙΣ
Ο «ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» ΠΕΤΑΞΕ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Σε μία ευχάριστη καλοκαιρινή προσκοπική εκδήλωση
στην Αλεξανδρούπολη, πληροφορηθήκαμε την απώλεια
του Νίκου Δοξακόπουλου, που από το 1967 είχε μεταναστεύσει στην Αμερική.
Ο αδελφικός του φίλος Στέφανος Παμπορίδης σκιαγράφησε την προσωπικότητά του.
Ο Νίκος υπήρξε αφοσιωμένο μέλος της Προσκοπικής
Κοινότητας της Αλεξανδρούπολης. Ανήκε στη 2η Ομάδα
Προσκόπων με αρχηγό τον Θεόφιλο Γεροντόπoυλο και
είχε το ψευδώνυμο «Αετός του Έβρου». Πέρασε όλες τις

Ο Τοπικός Έφορς Προσκόπων, αείμνηστος Τριαντάφυλλος
Τσερκέζης, παρασημοφορεί τον Νίκο Δοξακόπουλο.

Λειτουργία Σχολής Διεύθυνσης
Ορχήστρας στην Αλεξανδρούπολη
Mε ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η πρώτη Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα μετά τη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει στο Ωδείο Φαέθων, του οποίου τη διεύθυνση έχει ο συμπολίτης μας Τρικούπης Θανάσης. Στη σχολή θα
διδάσκει ο συνεργαζόμενος Αρχιμουσικός της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ),
απόφοιτος της Μουσικής Ακαδημίας του Βερολίνου, Χρύσανθος
Αλησάφης. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μουσικούς της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, αφού τους δίνεται
η δυνατότητα να σπουδάσουν το ανώτατο παρεχόμενο μουσικό
δίπλωμα του ελληνικού κράτους σε μουσικό εκπαιδευτήριο της
περιοχής τους.
Το νομοθετικό πλαίσιο για τις σπουδές Διεύθυνσης Ορχήστρας
υφίσταται μόλις την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, οπότε μέχρι
πρότινος οι ενδιαφερόμενοι σπούδαζαν αναγκαστικά στο εξωτερικό. Με τα νέα δεδομένα δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες
μουσικούς να ολοκληρώσουν τις πενταετείς προβλεπόμενες σπουδές στην Ελλάδα και να διεκδικήσουν μία από τις θέσεις Αρχιμουσικού στις ελληνικές ορχήστρες και φιλαρμονικές, αλλά και να
δημιουργήσουν νέα φυτώρια στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
επικράτειας, στο οποίο δυστυχώς, σε αντίθεση με τις γείτονες
χώρες, δεν υφίστανται μόνιμα ορχηστρικά σύνολα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εγγραφής, για την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων κ.λπ. στο τηλέφωνο 25510-28757
από τις 3.00 μ.μ. έως τις 10.00 μ.μ.

βαθμίδες εκπαίδευσης της οργάνωσης και έγινε εκπαιδευτής
βαθμοφόρων. Έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα εκκλησιαστικά και επιθυμούσε να γίνει ιερέας.
Τις θερινές περιόδους αναλάμβανε Αρχηγός στις παιδικές
κατασκηνώσεις της Μάκρης. Για μία μεγάλη περίοδο, μέχρι
την 21η Απριλίου, ανέλαβε καθήκοντα Γραμματέως στο
γραφείο του βουλευτή Έβρου Νίκου Ρηγόπουλου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη για τον γάμο του αδελφικού του φίλου Στέφανου,
γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του.
Εργάστηκε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στην Ολυμπιακή Αεροπορία και στη συνέχεια μετανάστευσε στην
Αμερική. Εκεί συνεργάστηκε στενά με την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης όπου «υπηρέτησε
με αφοσίωση και όραμα, επί σειρά ετών, και η προσφορά
του υπήρξε μεγάλη», όπως αναφέρει στο Συλλυπητήριό
του ο Πρόεδρος κ. Πέτρος Γαλάτουλας.
Αντιπροσώπευσε τη Θρακική Ομογένεια σε συνέδρια
και παράλληλα ιερουργούσε σε Ελληνοχριστιανικό Ίδρυμα.
Τελευταία αρρώστησε βαριά και έμεινε κατάκοιτος για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Θερμά συλλυπούμαστε την αδελφή του Ρούλα, ένα από τα πιο τακτικά μέλη του Συλλόγου
μας. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Χρήσιμες πληροφορίες
• Στο 52ο τεύχος του «ΦΑΡΟΥ» αναφερθήκαμε στο κτήριο,
γνωστό ως «ΤΟ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ». Κατά πληροφορία του φίλου Γιώργου Αστρείδη, το κτήριο αυτό κτίστηκε από τον
ιατρό Λεφάκη.
Ευχαριστούμε για την πληροφορία
• Εκ παραδρομής αναφέρθηκε σε προηγούμενο τεύχος
εσφαλμένα το όνομα του πατέρα Φιλιππίδη. Το ορθό είναι
Γεώργιος.
• Υπενθυμίζουμε 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
Το Δ.Σ.

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Το τμήμα των παραδοσιακών χορών της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας
Ελλάδας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε) σας καλεί στην έναρξη της φετινής του χρονιάς. Σας περιμένουμε κοντά μας, συνεπιβάτες στο ταξίδι μας σε όλη τη Θράκη. Μαζί
μας θα γνωρίσετε τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια αλλά πολύ περισσότερο
τους χορούς από κάθε χωριό της πατρίδος μας.
Λειτουργούν τμήματα:
ΠΑΙΔΙΚΟ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΡΧΑΡΙΟ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ) - ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Καινούργια τμήματα χορού: ΠΟΝΤΙΑΚΑ - ΚΡΗΤΙΚΑ
ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΗΣ: Λεωφ. Συγγρού 137 (5ος όροφος) Νέα Σμύρνη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Γιώργος Πανζιαρίδης
6948 883771
Επιστήμη Λυμπεροπούλου 6932 301741

41

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T55

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Tο ψαράκι

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Πίσω από τη βιτρίνα του μαγαζιού του, γνωστός ένας φωτογράφος, πάνω στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου,
είχε τοποθετήσει πολύ ωραίο ένα ενυδρείο. Πολύ ωραίο σας λέω.
Οι φωτογραφίες, που τις είχε μπροστά-μπροστά, σαν δείγμα της τέχνης του, ομολογώ πως ελάχιστα τραβούσαν
την προσοχή μου. Ωραίες ήτανε δε λέω, μα… ήταν με κάτι κλαψιάρικα μωρά πάνω στη βάφτισή τους και κάτι τρισευτυχισμένες, που αξιώθηκαν να βάλουνε στεφάνι στο κεφάλι τους και φανταράκια με μουστάκι όλοι το ίδιο κι
αναμμένο τσιγάρο, να δείχνει το αντριλίκι τους και δεν το μπορούσα καλέ κι εσείς. Νέος ήμουν, μόλις που με γαργάλαγαν οι πρώτες μου τρίχες και προτιμούσα να βλέπω το ενυδρείο με τα κοράλλια και τα φύκια και τα χρωματιστά
ψαράκια να τρέχουνε δώθε κείθε, έλεγες πως έπαιζαν κρυφτό.
Και τα βράδια! Ακόμη καλύτερα!
Φωτάκια πολύχρωμα έδιναν άλλη μια διάσταση σ’ αυτό το υπέροχο τοπίο. Μεγάλωνε στα μάτια μου μια θάλασσα
τροπική, με ζεστά νερά διάφανα, ακίνητα, δεν έλεγα να ξεκολλήσω να τη βλέπω. Μακάρι, έτσι να ήταν και η
θάλασσα στου Ντελή, αλλά δεν ήταν. Στη θάλασσα του Ντελή τα βράχια, με εκείνη την ατέλειωτη μαύρη γούνα
πάνω τους από τα αμέτρητα μύδια, μου έκρυβαν τα χρώματα του ήλιου, κατάθλιψη με πλάκωνε.
Τα βράδια, μετά τον σινεμά στον «Έβρο»,
έκανα στάση στο ενυδρείο με τα φωτάκια και
τα ψαράκια να αργοσαλεύουν μισοκοιμισμένα
στο διάφανο νερό. Φώναζε η μάνα μου που
αργούσα να γυρίσω σπίτι. “Ο Άκης, ο Κόπανος
έχει μισή ώρα που γύρισε από τον σινεμά! Εσύ
πού γυρίζεις, με λες;”.
Δεν της έλεγα! Απλά, μέσα μου έβριζα αυτόν τον κάρφαρο, τον Άκη τον Κόπανο, μια
σιγανοπαπαδιά που γύριζε στη μάνα του, σαν
αθώα περιστερά, ο γκουντουρντισμένος κι αυτός.
Έκλεινα τα μάτια μου για ύπνο και πάνω
που άλλος κανείς δεν το μπορεί να χώνει μούρη
στα όνειρά μου και μόνος μου κάνω ό,τι θέλω,
γλίστραγα απ’ τα σεντόνια μου και μ’ ένα κουφό “μπλουμ” βρισκόμουν μέσα στο ενυδρείο του φωτογράφου, ψαράκι
πράσινο στη ράχη και κίτρινο στην κοιλιά, ψαράκι ανώνυμο και άγνωστο για όλα τα άλλα.
Τι μ’ ένοιαζε; Ποιος θα με ρώταγε ποιος ήμουν; Κι αν πέστε, θα με ρώταγε ποιος ήμουν, “λαθρομετανάστης!” θα
του απαντούσα, ένας απ’ αυτούς που ψάχνουν για μια καλύτερη ζωή.
Ο υγρός μου παράδεισος!
Έπαιρνα από πίσω μια σμαριά από χρυσόψαρα και τσιμπούσα επίτηδες τις ουρές τους, να παίξουμε κυνηγητό.
Μα… αυτά δεν ξέρανε από κυνηγητό και στραβομουτσούνιαζαν που τα κουλάντριζα. Ήταν σαν να με έλεγαν
“παίξε μόνος σου, ρε φίλε, εμείς δεν κάνουμε αλισβερίσια με αγνώστους”.
Δύσκολο να παίξει εκεί μέσα κανείς μόνος του. Ποιος μπορεί να παίζει μόνος του;
Διάλεγα μετά κρυψώνες στα βραχάκια και κρυβόμουν. Κι άμα περνούσε κανένα κόκκινο, σαν το μπαρμπούνι
κόκκινο εννοώ, έβγαινα ξαφνικά και του ’κανα “μπαμ!”, να το τρομάξω τάχατες, να γελάσουμε καμπόσο με το
αστείο, γιατί, να το ξέρετε, η τρομάρα γρήγορα περνά κι αφήνει πίσω της το γέλιο. Ούτε κι αυτό! Θυμώνανε και με
φτύνανε.
“Δεν πειράζει!”, είπα μια μέσα μου κι αφέθηκα να κολυμπώ στα νερά της ευτυχίας μου. Τι χαρά κι αυτή, πια;
Ούτε έγνοιες ούτε τίποτα. Έκανα μακροβούτια μέχρι τον πάτο και ανακάτευα επίτηδες τα χαλίκια και τα κογχύλια.
Χαλούσα την τάξη και τους κανονισμούς διαβίωσης εκεί μέσα, δεν λέω, αλλά… και τι να κάνω άπραγος; Είχα τα
νιάτα μου και με τσίγκλιζαν. Ήθελα να βρω ένα φιλαράκι να τα λέμε, μια ομορφούλα να την ερωτευτώ, να βρω
παρέα, να λέμε τραγουδάκια και ανέκδοτα. Τίποτα! Πολύ μούγγα, σας λέω.
Ξεχάστηκα και δεν κατάλαβα για πότε ξημέρωσε. Θα έφταιγε η κούραση να κολυμπώ ολομόναχος, χωρίς να έχω
κάποιον να μιλήσω. Μια μοναξιά! Μπορεί να έφταιγαν και τα πολύχρωμα φωτάκια του ενυδρείου, που άλλαζαν
χρώματα και με ζάλιζαν, αμάθητος που ήμουν. Δεν είπα, να γυρίσω πίσω στο όνειρό μου. Είπα “ας δούμε και πώς
είναι η ζωή εδώ, στο φως του ήλιου”. Έτσι είπα.
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Με το που ήλθε στο μαγαζί ο φωτογράφος, άδειασε στο νερό μας, μια γυάλα από κάτι μαυριδερά ψάρια εξωτικά,
πιο μεγάλα από μένα, με μια μοβόρικη φάτσα, με κινήσεις μαγκιάς, δεν άργησαν να μας δώσουνε να καταλάβουμε
όλοι μας, πως από δω και πέρα αυτοί θα είναι τα αφεντικά του ενυδρείου. Με είπανε “πρασινοκιτρινιάρη” που τους
είπα “καλωσορίσατε” και με έδωσαν και μια προειδοποιητική δαγκανιά. Πόνεσα αλλά δε μίλησα. Καλό είναι να μην
αντιμιλάς σε φασίστες. Ναι! Φασίστες ήταν! Αμέσως το κατάλαβα! Και μόλις ο φωτογράφος μας πέταξε μια σέσουλα
ιχθυοτροφής για φαγητό, ο ένας απ’ αυτούς μας στρίμωξε σε μια γωνιά και οι άλλοι ρίχτηκαν στο φαγοπότι, οι λιμάρηδες, οι ψωροπεινάλες, βρωμούσανε, τα χνώτα τους βρωμούσανε. Μας άφησαν όλους νηστικούς και μας κορόιδευαν κι από πάνω. Κι όταν σταματούσε κάποιος περαστικός στην βιτρίνα και θαύμαζε το ενυδρείο, αυτοί παίρνανε
θέσεις φάτσα μπροστά οι κομπορήμονες κι έπιαναν να λένε ομαδικά τραγούδια βάρβαρα, εμβατήρια να λέω
καλύτερα, με λόγια ρατσιστικά, γεμάτα μίσος.
Πότε θα νυχτώσει επί τέλους;
Να σηκωθώ, να φύγω από κει μέσα. Να γυρίσω στο μαξιλάρι μου, στα σεντονάκια μου, να χαθώ σε έναν ύπνο
χωρίς όνειρα. Τι τα θέλω τα όνειρα; Κι από το φωτογραφείο πια δε θα ξαναπεράσω να δω το ενυδρείο. Ποιο
ενυδρείο; Εκεί μέσα βασίλευε η περιφρόνηση, η υποκρισία, τα κεκτημένα της κάστας, ο νόμος του ισχυρότερου. “ Άϊ
σιχτίρ”, πρόλαβα και είπα, που με ξύπνησε η μάνα μου.
“Ξύπνα, βρε ονειροπαρμένε, δέκα ώρες κοιμάσαι, πάλι όνειρο έβλεπες;”.
“Πάλι”, την είπα.
“Που μπήκες στην σπηλιά του Κύκλωπα και απελευθέρωσες τον Οδυσσέα; Αυτό είδες πάλι;”
“Που μπήκα ψαράκι σε ενυδρείο και κολύμπαγα.”
Την άκουσα, να καλεί πάλι τη θεία μου, την Αγλαγούδα. Να με «διαβάσει» με το θυμίαμα σταυρωτά και να πω
τρεις φορές το «Πάτερ ημών», μπας και συνέλθω.
ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ!!!

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

Αγγελίδου
Μίνα
Αλιφεράκης
Κώστας
Ανδρεάδης
Κωνσταντίνος
Ανδρέου
Αιμιλία
Βερβερίδης Νικόλαος, Μόσχος, Αθανάσιος & Χάρης
Βουτσινά-Τσαλαγράδα
Άννα
Γαλάνης
Αθανάσιος
Γεροντοπούλου
Ασπασία
Γεωργιάδου-Νταηλάκη
Νίνα
Γιαννούτσου
Ευγενία
Γούδα
Ελένη
Γούδα
Αφρούλα
Γραμμενίδης
Νικηφόρος
Δεληγιώργη
Κυριακή
Δετσαρίδης
Παναγιώτης
Δουλάμη
Παναγιώτα
Δούπα-Μπατζώνια
Μαρία
Ζωΐδης
Γεώργιος
Θωμαΐδου
Θάλεια
Καραπάνου
Μαίρη
Κατσίκη
Φούλη
Κοντογιώργη
Νεραντζιά
Κοτσώνη
Δώρα
Κουραντζής
Κώστας
Κουρουτζίδου-Ντομπρούδη Αικατερίνη
Κουσίδης
Παναγιώτης
Κουτρούλα
Ελένη
Κουτρούλας
Βασίλειος
Λουκματζής
Δημήτριος
Μάλαμας
Φοίβος

€ 30,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 50,00

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Μάλλιου-Τσελεμπή
Αννα
Μούτλιας
Χρήστος
Μπιλιμπίνη
Ελένη & Ξάνθιππος
Μπλέκος
Σεραφείμ
Ναλμπάντης
Δημήτριος
Ξενιτίδου-Δουλγεράκη
Παρθένα
Πάντσου
Λυδία
Παπαδανιήλ
Ειρήνη
Παπαδόπουλος
Απόστολος
Παπαφράγκου
Παναγιώτης
Παταπάτη-Καμπάνταη
Μαρία
Παχουμιάδου-Πετρίδου
Λίτσα
Πετρίδου-Μουφτόγλου
Αντωνία
Ποροτοκαλάκη
Κυριακή
Πούλιου
Αθανασία
Ρούμπου
Τιτίκα
Σάδου
Αναστασία
Σκεύας
Χρήστος
Σουλακάκη
Λίτσα
Στάμου
Αρχοντούλα
Συβρικόζη-Δεμερτζή
Μενεξία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
(Πολυχρονίδης)
Τουφεξή
Άρτεμις
Τσαϊρίδου
Ειρήνη
Τσικούρα-Γραμμενίδου
Χρυσούλα
Τσορμπατζίδου-Χουσμέρα
Ευγενία
Φαράτσης
Ιωάννης
Χατζημιχαήλ
Αθανάσιος
Χιώτη
Πολυνίκη
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Αλεξανδρούπολη

€ 20,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 50,00
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Δεν ξεχνώ...
Με εξομολογητικό ύφος η συγγραφέας του ακόλουθου αφηγήματος, μας μεταφέρει τα βιώματα και
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 μας
φαίνεται λανθασμένος (π.χ. Ανδριανού αντί Αδριανού).
Σ. Ε.
ΜΕΡΟΣ Γ’

Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα
Καλοί και Άγιοι, όλοι με τα τσιγκελωτά μουστάκια, μπάριμ
πρόκαμαν και τους κάρφωσαν στα ντουβάρια, δεν πήγαν
χαμεν’ και άκλαυτοι.
– Πως… πως... μη νοιάζεσαι, κι εσύ απόγονος της κόνας της
Λέγκως της απ’ το κάστρο της Αδριανούς.
Κεμπαρλίκ, κεμπαρλίκ έκανε πως έτρωγε, στο μπαλκόνι τη
μάζεψαν παγωμένη και νηστική. Ο Δημητρός της, ο τσορμπατζής,
ο μουχτάρης, νύχτα έφυγε εθελοντής μ’ άλλους πατριώτες
για τους βάλτους της Μακεδονίας· πάει… δεν ξαναγύρισε,
άκλαυτος πήγε γ’αυτά τα χώματα.
– Ναι… παιδί μ’, και εμείς θυσιάσαμε αδήλωτους άκλαυτους
πατριώτες· σπαρμένα κόκκαλα σ’ όλη την Ελλάδα. Ξένα πουλιά
με παράξενη λαλιά. Δεν είδες τι πάθανε οι Βισβίζηδες, κόντεψαν
να τους ξεκάνουν.
Τι να γέν’, νόμος είναι μετά από κάθε νίκη να υπάρχουν
πάντα αδικημένοι.
– Άιντε, το πολύ πολύ καν’ άγαλμα, να το κάνουν συντροφιά
στη μοναξιά του στο βραδινό περίπατο οι γάτες.
Φτάνει πια, χόρτασαν τα χώματα αυτά οι ήρωες, δε θέλουν
άλλους· θέλουν μόνο να βλαστήσουν τα αγαθά του πλάστη. Κι
εμείς όμως, γιαβρίμ, κι εμείς πω πω υπηρηφάνεια, καμαρώσαμε
και κλάψαμε ραντίζοντας με λουλούδια το πρώτο άγημα απο
τσολιάδες μπαίνοντας στην Αδριανού.
– Γκιουζελίμ παλληκάρια μες τη νιότη τρουπ γκεμπί δωρισμένα
για μας από μανάδες της ελεύθερης πατρίδας.
Βάι… βάι… βάι… αυτό το αίσθημα γλύκανε για χρόνια τις πίκρες του σηκωμού.
Τώρα πια μακριά, πολύ μακριά, στην απεραντοσύνη του
σύμπαντος σεργιανίζοντας, σας νανουρίζουμε με δάκρυα στα
μάτια συντροφιά με τη γιαγιά τη Δέσποινα Κοσμά από το
Αϊβαλή με το μοιρολόι της «βιρί βιρί βιριντό, πως κοιμάμαι
μοναχό δίχως μάνα, δίχως κύρη, δίχως αδερφό».
– Ωχ αμάν, νοσταλγούμε τη βρυσούλα της αυλής μας με τα
βασιλικά, την πρωινή ανάσα της κόκκινης τριανταφυλλιάς στο
βάθος του φράχτη.
Λαχταρήσαμε το καλαθάκι με μπερεκέτια που άφηνε στο
τραπεζάκι της αυλής ο Μπαλτατζής από τα κτήματα του Αλή
Μπέη.
Να... θέλουμε να τρατάρουμε, να φιλέψουμε όλους αυτούς
τους μεγάλους και τρανούς που βγαίνουν στο Μειντάν’ στον
επάνω μαχαλά· έτσι μπρέ όλοι αυτοί του γκουβέρνου που νοιάστηκαν τζάναμ για τα υπηρήφανα γηρατειά και κάναν άλλα
για την πάρτη τους.
Να γευτούν ιμάμ από Αδριανουπολίτικες μελιτζάνες και λαχανιά από αφράτα λάχανα των Γκιορδαμλήδων, έτσι μπρε για
να διουν ποια είναι η πατρίδα μας.
Ευτυχώς εδώ υπάρχει ισότης· εάν είσαι και παπάς με την
αράδα σου θα πας, δεν έχει καλπαζανιές. Με το που ήρταμε εδώ
πάνω, μας είπαν ότι κουβαληθήκαμε για να γίνουμε καλύτεροι.

Μμμμ… σιγά, τα ίδια και χειρότερα ετοιμάζουν όλοι αυτοί οι
αλμπάνηδες που κάθονται όλοι μαζί συλλογισμένοι· τι θα προκόψουν που θα κατέβουν πάλι κάτω;
Η Ευλαλία χειροτέρεψε, η Ουρανία δεν πατά στο μαχαλά
μας· θύμωσε η τζαναμπέτα αφού έβαζε κόκκινο χρώμα στον
τρεμουλιαστό πελτέ κυδώνι γλυκό του κουταλιού.
– Παναγιά μ’, τι θέλουν αυτά τα παλικάρια ντελικάνηδες καπεταναίοι απο το Βόσπορο; Μυαλό δεν έχουν, τραγουδούν
μέρα νύχτα «Μαριόγκα τα ποτήρια σπάστα, Μαριόγκα τα
ποτήρια σπάστα»· ο θεός ξεύρει γιατί κουβαλήθηκαν νωρίς
νωρίς εδώ πάνω.
Να και ο Τακόρ, ο Αρμένης· αυτός μας ήρτε αγκαζέ με το
Σαζ, Χριστός κι Απόστολος. Να και ο καντηλάφτης στο τζαμί
που γύρευε τον εγγονό της κυρίας Ρόζας στη Συναγωγή· το
ευλογημένο αναποδογύρισε τα καντήλια με τα λάδια στο
σουλμάν Σελίμ.
Μμμ… διες και τον κυρ-Γιώργη· τι χούι κι αυτό, αμάν πια,
γκοτζαμάν άντρας να μετρά τη ζάχαρη στη μαρμελάδα θαρρείς
και η κατσίκα κουτσαίνει από το αφτί. Τι μπουρμπουτζουλούκι
ήτανε κι αυτό, πουθενά δε γλιτώνεις.
– Εμ οι άλλοι, οι κουστουμάτοι που μας είπαν ότι βρήκαν
μηχανή να μας βλέπετε! Κύριε ελέησον μπρε, τι να μας κάνετε,
εμείς μόνο για κουρκουλούκια για τα αμπέλια κάνουμε τώρα,
τι να τρεμουλιάξει ο ντουνιάς, μη χειρότερα.
– Ίδιες τι έπαθε ο Λάζαρος που ήρτε κάτω· άλαλος έμεινε
για χρόνια απ’ αυτά που είδιε.
Άσε με τον Αδάμ, ο πλάστης για παρέα κουβάλησε εδώ
πάνω την κυρά του παραδείσου και βρήκε τον μπελά του δια
παντός το ανθρώπινο γένος.
Πουθενά δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
– Μην ξυπνήσετε, μη κατέβ’ απ’ το κοντάρ’ η σημαία,
ξυπνήστε, μη βουβαθούν τα καμπαναριά· παν’ τελείωσαν οι
τσαρουχοφόροι φουστανελάδες, πάει μεταλλάχτηκαν κι αυτοί,
τους έφαγε η μαρμάγκα της παγκοσμιοποίησης κι ας μεγάλωσαν
μόνο με γάλα και αίμα της μάνας τους. Άτζεμπα θα ακουστούν
οι φωνές ηρώων αγωνιστών απ’ τα βάθη του σύμπαντος;
– Ορέ, μη μαλώνετε κλέβοντας! Ορέ, δεν χορτάσατε σκλαβιά;
Ξυπνήστε, μη σβήσουν τα καντήλια της Αγίας Λαύρας! Πού
πήγε η εθνικής σας υπηρηφάνεια; Χαθήκαμε αδέλφια, ξυπνήστε
μην είναι αργά!
Υ.Γ.
Και τώρα πια, βυθισμένες στην ηλικιακή μας σιωπή του
αξιοπρεπισμού, καλές κυράδες του Βυζαντίου, μαζεύοντας τα
κομμάτια της ψυχής μας φθάσαμε στους μυθικούς κήπους
της Εδέμ! Έτσι δε μας λέγατε;
Ακολουθώντας το δύσκολο μονοπάτι των άγραφων νόμων
της σιωπής, της συγχώρησης, των γιατρικών πάσης ασθενείας,
ψάχνουμε στα ξέφωτα της καθημερινότητας τα δίκια μας.

44

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T55

Αχ... καλή μου γιαγιάκα, δεν ξεχνώ τις νουθεσίες.
– Σουτ..., τα μικρά δε μιλούν, οι νύφες σιωπούν και οι
μεγάλοι αλαλούν. Δίκαιο όμως πού πουλούν; Πουθενά γιαβρίμ!
Τέτοιο γιατρικό δεν υπάρχει, μόνο σχώριο! Nα, προχτέ μας
ήρτε αυτό το ευλογημένο εγγόνι της Ευλαλίας που δεν άφησε
τζάμι για τζάμι στη γειτονιά με τη σφεντόνα. Μόλις το είδαμε,
το συγχωρέσαμε.
– Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω αλλά εδώ, γιαγιάκα μου, τα
πράγματα αγρίεψαν· πολύ συγχώριο κακό κάνει.
Τέλος, επειδή αισθάνομαι την πέτρινη σιωπή σας, ας διακόψουμε την αστρική ανοιχτή ακρόαση, αφού μας σιγοψιθυρίσετε

στα όνειρά μας τα γνωστά σας παραμύθια της Ανατολής.
Μπορεί να μεγαλώσαμε αλλά τα έχουμε ανάγκη, πιστέψτε
μας, καλές μου αρχόντισσες του Βυζαντίου!
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

μπάριμ = τουλάχιστον· κεμπαρλίκ = αξιοπρέπεια
γκιουζελίμ = όμορφος· βίρι, βίρι βιριντό = ηχοποίητη
έκφραση για να κάνει ομοιοκαταληξία
μπερεκέτι = αφθονία· γκουβέρνο = κυβέρνηση
καλπαζανιά = πονηριά· σαζ = μουσικό όργανο (μαντολίνο)
μπουρμπουτζουλούκι = πολλά λόγια, λόγια του αέρα
κουρκουλούκι = σκιάχτρο· άτζεμπα = άραγε

Αναδρομικό Χρέος στον ΚΩΣΤΑ ΦΑΝΦΑΝΗ

«Έστω καθυστερημένα, οφείλω μνήμη στους ανθρώπους, που με βοήθησαν να ορθοποδήσω.»
Διαβάζω το αφήγημα της κυρίας Χρύσας ΦανφάνηΣτούρα, στο 53ο τεύχος του περιοδικού μας, αισθήματα
συγκίνησης με κατέχουν βλέποντας τη φωτογραφία, το
τυπογραφείο του πατέρα της με το προσωπικό και αυθόρμητα με παραπέμπουν στην πρώτη δεκαετία μετά την
απελευθέρωση της πόλης μας από τους Βουλγάρους.
Το 1947-48, μετά την αποφοίτησή μου από τη Σχολή
ΤΤΤ εργάστηκα, ως στοιχειοθέτης, στη νέα εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ”, με εκδότη διευθυντή τον Αθ. Αθανασιάδη. Απ’ όσο θυμάμαι κυκλοφορούσαν εβδομαδιαίες εφημερίδες η “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ” των Αδελφών Κονδύλη, ο
“ΚΗΡΥΞ” του Κώστα Φανφάνη και αργότερα ο “ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” υπό τον Αν. Δάγκα. Εβδομαδιαίες σε δυο
φύλλα, τέσσερις σελίδες όλες κι όλες, περίσσευε και χώρος.
Η πρώτη σελίδα κάλυπτε το ειδησεογραφικό μέρος, από
το Ενημερωτικό Δελτίο που έστελνε το Υπουργείο Εσωτερικών και το διένειμαν οι κατά τόπους Νομαρχίες και βέβαια κάποιες έκτακτες ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος.
Περίοπτη θέση είχαν οι προκηρύξεις, συνήθως μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, που αποτελούσαν και το βασικό
έσοδο των εφημερίδων. Η υπόλοιπη ειδησεογραφία αφορούσε διάφορα προβλήματα κυρίως της αγροτικής περιφέρειας. Η διακίνηση των εφημερίδων γινόταν μέσω του
Ταχυδρομείου, με συμβολικό τέλος, με αποδέκτες τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τράπεζες, Επιχειρήσεις,
έναντι συνδρομής. Οι εκδότες των εφημερίδων δεν είχαν
γνώσεις δημοσιογραφίας· ο Αθ. Αθανασιάδης π.χ. ήταν ανταποκριτής της Μακεδονίας και τα τηλεγραφήματα που
έστελνε ήταν λακωνικά, κοφτά, στεγνά. Παράδειγμα: έντονη χαλαζόπτωση στην περιφέρεια Διδυμοτείχου. Τα
υπόλοιπα τα συμπλήρωνε και διάνθιζε την εφημερίδα. Για
να γεμίσουν τις σελίδες, του υπό έκδοση φύλλου, συμπλήρωναν με αποκόμματα άλλων εφημερίδων, σχετικού ενδιαφέροντος. Οι εκδότες λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις
τους ως βιοποριστικές, κυρίως με παράλληλες τυπογραφικές εργασίες, αλλιώς δε βγαίνανε. Έγραφα τότε, με δική
μου πρωτοβουλία, σαν χρονογράφημα-αφήγημα, τώρα το
λένε “ρεπορτάζ”, ό,τι είχε σχέση με την αγροτιά, τους κατοίκους της υπαίθρου, μια που ως αγροτόπαιδο, βίωνα
τα προβλήματά τους. Διαβάζονταν τα κείμενά μου, γιατί
είχαν παρθενική, απολιτική, ανεπιτήδευτη χροιά, καθώς
έρχονταν ενθαρρυντικά μηνύματα, από την ανταπόκριση.
Χρειάστηκε κάποτε να χρησιμοποιήσω στο κείμενό μου
κάποια φράση στα Γαλλικά. Τρομάρα μου, δεν μου έφταναν

τα ζόρια που είχα, ήθελα και Γαλλικά, που διάβαζα από
μέθοδο άνευ διδασκάλου, μολονότι το φροντιστήριο της
κυρίας Αντουανέτας έκανε χρυσή δουλειά, διατηρεί ακόμη
τη φήμη του, αλλά για μένα ήταν απαγορευτικό. Πήγα
στον Κώστα Φανφάνη, στον οποίο συχνά με έστελνε ο
Αθανασιάδης για τυπογραφικές εργασίες. Του έθεσα το
πρόβλημά μου και προθυμότατα με βοήθησε. Διαφορετική
είναι, με συμβούλεψε, η διατύπωση μέσα στο κείμενο, από
εκείνη στον τίτλο ή τον υπότιτλο. Μου έκανε εξαιρετική
εντύπωση ο μειλίχιος, γλυκύτατος, χαμηλών τόνων συμβουλευτικός τρόπος συμπεριφοράς του. Αγαπούσε τους
νέους, πρόθυμα βοηθούσε σε κάθε προσπάθειά τους. Το
κατάστημά του μάλλον για φαρμακείο έμοιαζε, με ευταξία,
καθαριότητα που το διέκρινε, παρά με τυπογραφείο, που
είχα τη δυνατότητα σύγκρισης. «Προσέχω», μου είχε πει,
«τα κείμενά σου και απορώ γιατί δεν ανοίγεσαι και προς
τους κατοίκους της αστικής κοινωνίας. Έχεις μεγαλύτερο
άνοιγμα-περιθώριο, που θα σε βοηθήσει.»
Είχα τη στήλη με τα κοινωνικά, αρραβώνες, γάμους,
βαπτίσεις, στερεότυπα κείμενα, αγγαρείες μου φαινόταν.
Και εκείνο “άντε, και με καλούς απογόνους”, ευχές ατέλειωτες των καλεσμένων, σε γάμους ενώ οι νεόνυμφοι θα
ήταν καταφανώς βαριεστημένοι από την κόπωση. Μόνο
τις πολιτιστικές, κοινωνικές εκδηλώσεις τις κατάφερνα και
ευχαρίστως δεχόμουν τις προσκλήσεις.
Ο Κ. Φανφάνης ήταν άλλου επιπέδου επαγγελματίας
και ως οικογενειάρχης και ενεργός πολίτης τίμησε με την
παρουσία του την πόλη μας. Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό
μου, γιατί, στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας μου,
στάθηκα τυχερός, που γνώρισα ορισμένους εξαίρετους
ανθρώπους που με βοήθησαν. Η ενθάρρυνση του αείμνηστου Κώστα Φανφάνη με βοήθησε να απελευθερωθώ από
το σύνδρομο της επαρχιώτικης φοβικής νοοτροπίας. Η
ταξική διαφορά τότε μεταξύ αστών χωρικών-χωριανών
ήταν φανερή όταν «το δώσε θάρρος στο χωριάτη, να σ’
ανέβει στο κρεβάτι» κυκλοφορούσε άνετα, ως σλόγκαν.
Η παρουσία, η επαγγελματική δραστηριότητα του Κώστα Φανφάνη αποτελεί ευτύχημα για την πόλη μας, που
ευτυχώς συνεχίζεται από τους απογόνους του, τις κόρες
του Ιουλία και Χρύσα, οι οποίες επάξια δηλώνουν με κάθε
τρόπο την παρουσία τους στον πνευματικό - πολιτιστικό
χώρο, με πολλαπλή προσφορά στον τόπο μας.
Κώστα Φανφάνη, σε ευχαριστώ. Σε θυμάμαι...
Ανέστης Νικολαΐδης
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ANAKOΙΝΩΣΕΙΣ
1η Συνάντηση Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Συνεργασίας με θέμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη:
Σχεδιάζοντας μαζί το κέντρο της πόλης μας
Δημοσιεύουμε την απάντηση - πρόταση του μέλους
του Συλλόγου μας κ. Δώρας Κοτσώνη στο αρμόδιο τμήμα
της Δημαρχίας Αλεξανδρούπολης, στην πρόσκληση του
Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη να συζητηθούν τα προβλήματα της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να ξεκινήσει
η διαδικασία κατάρτισης σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου ΕΣΠΑ 20142015).
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ: Μεγάλη κίνηση
και κυκλοφοριακό πρόβλημα στο εμπορικό κέντρο της
πόλης. Άναρχο παρκάρισμα, αφρόντιστα πεζοδρόμια.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: Ύστερα από πολλά
χρόνια απουσίας μου από την Αλεξανδρούπολη, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, επέστρεψα στην ιδιαίτερη πατρίδα
μου. Η εικόνα που αντίκρισα, ειδικά στο κέντρο της πόλης
μας, με εξέπληξε δυσάρεστα.
Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει η πόλη στην
κατάσταση –ιδανική θα φάνταζε τώρα– που τη ζούσαμε
εμείς έως και τριάντα χρόνια πριν, με ελάχιστα αυτοκίνητα,
ελεύθερα πεζοδρόμια και ξένοιαστο περπάτημα.
Με δεδομένα, όμως, τον σύγχρονο τρόπο ζωής, την αύΈνας νέος 108 χρόνων έφυγε...

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΖΩΪΔΗΣ
Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 τα ξημερώματα 2 π.μ.
απεβίωσε πλήρης ημερών, σε ηλικία 108 ετών, ο Βασίλειος
Γ. Ζωΐδης. Γεννήθηκε 18 Νοεμβρίου 1907 στη Μάκρη. Η
καταγωγή του ήταν από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου,
χωριό Αρίστη.
Οι πρόγονοί του μετοίκησαν από την Ήπειρο στη Θράκη
για λόγους καλύτερης τύχης.
Στους Βαλκανικούς πολέμους του
1912 και στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο η οικογένειά του μετακινήθηκε στη Θάσο. Τότε πέθανε ο
πατέρας Γεώργιος σε ηλικία 45
ετών αφήνοντας ορφανά πέντε
παιδιά, όλα αγόρια, εκ των
οποίων τα δύο πρώτα ο Νικόλαος
και ο Βασίλειος ανέλαβαν τις οικογενειακές υποχρεώσεις σε δύσκολους καιρούς.
Το 1937 παντρεύτηκε τη Χαρίκλεια Δουκίδου. Απέκτησε δύο
παιδιά τον Γεώργιο, γνωστό μαιευτήρα της πόλης μας και
τη Ρέα, σύζυγο του υπογράφοντος. Το 1941-1944 κατέφυγε με την οικογένεια του στη Σαμοθράκη, όπου πέρασαν
δύσκολες ημέρες υπό τη Βουλγαρική κατοχή.

ξηση του πληθυσμού λόγω εσωτερικής μετοίκησης από
όλον τόν Νομό και γενικότερα της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη και τις ανάγκες της καθημερινότητας, θα μπορούσε
η λειτουργία στο κέντρο της πόλης να γίνει πιο ξεκούραστη
και ήρεμη.
Το μέτρο της πεζοδρόμησης κεντρικών δρόμων και τμημάτων που έχουν την εμπορική κίνηση και τη διακίνηση
πολιτών και καταναλωτών θα ήταν ενδεδειγμένο, όπως
και η μη κυκλοφορία Ι.Χ. αυτοκινήτων στο στενό εμπορικό
κέντρο, η απαγόρευση στάθμευσής τους στους δρόμουςαρτηρίες έως τα όρια του “δακτυλίου’’ του κέντρου, η απελευθέρωση των πεζοδρομίων από τραπέζια κ.λπ. των καταστημάτων.
Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα μπορούσε να γίνεται με
μικρά οχήματα (δημοτική συγκοινωνία) με μικρό κόμιστρο.
Τέλος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας και οι πέριξ δρόμοι (η
βιτρίνα της πόλης στους επισκέπτες) χρειάζονται νέα
ασφαλτόστρωση και τα πεζοδρόμια ανακαίνιση, περισσότερο
φωτισμό τη νύχτα.
Γενικότερα η πόλη μας και βορειότερα πρέπει να φροντιστεί με καθαρισμό, περιποίηση των δέντρων και του
πράσινου στα πεζοδρόμια.
Θεοδώρα Κοτσώνη
Ήδη προπολεμικώς, εκτός από τις γεωργοκτηνοτροφικές
και εμπορικές επιχειρήσεις του, επί προσωπικής βάσεως,
ανέπτυξε ένα ιδιότυπο συγκοινωνιακό σύστημα για την
περιοχή της Αλεξανδρούπολης, γεγονός που αποτέλεσε
έναυσμα να ασχοληθεί μεταπολεμικώς εκ νέου με τον
κλάδο του αυτοκινήτου. Επί πολλά χρόνια διετέλεσε
πρόεδρος του 47ου ΚΤΕΛ ιδρύοντας και οργανώνοντας το ΚΤΕΛ Έβρου. Ανέπτυξε τις αστικές συγκοινωνίες Αλεξανδρουπόλεως και το Σ.Ι.Φ.Α. (Συνεταιρισμός
Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων).
Ήταν αεικίνητος με πνεύμα ανήσυχο και δημιουργικό, γεμάτος
δραστηριότητες.
Μέχρι την ηλικία των 95 χρόνων
οδηγούσε ποδήλατο (βλέπε συνημμένη φωτογραφία).
Όταν εορτάζαμε την επέτειο των
100 ετών, τον ρωτήσαμε ποιο ήταν
το μυστικό της μακροζωίας του και
μας απάντησε: «Πρώτο, εργαζόμουν σκληρά, δεύτερο, ήμουν λιτοδίαιτος, τρίτο ζούσα στην ύπαιθρο και τέταρτο, ήμουν καλός κυνηγός».
Όλοι εμείς, συγγενείς και φίλοι, ευχόμαστε καλή Ανάπαυση, καλό Παράδεισο.
Δρ. Πασχάλης Α. Χριστοδούλου
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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
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

Οικοτουριστικός Ξενώνας Δαδιάς “Forest Inn”
Υπεύθυνη λειτουργίας: Γεωργίτση Δήμητρα
Δαδιά, Έβρος, Τ.Κ. 68400
Τηλ.: 25540 - 32263 Fax.: 25540 - 32463
κιν.: 6936-806068
Ιστοσελίδα: http://forestinn.eu
Facebook:
http://www.facebook.com/DadiaForestInn
Email: info@forestinn.eu
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΓΝΩΜΗ
25.06.2015 Η παρουσία της Σαμοθράκης στο Μουσείο της
Ακρόπολης Η έκθεση τυγχάνει ήδη
ιδαίτερης αποδοχής από το κοινό,
καθώς την πρώτη κιόλας ημέρα δέχτηκε περισσότερους από 3.000 επισκέπτες - Ημερίδα με ανακοινώσεις
σχετικά με τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες. Ο Δήμαρχος Αθανάσιος
Βίτσας, κατά τον χαιρετισμό του στα
εγκαίνια της έκθεσης, όπου παρευρέθησαν πλήθος επισήμων, προσκάλεσε το κοινό να γνωρίσει από κοντά
τα εκθέματα αλλά και το νησί..
23.07.2015 Το 18ο Ευρωπαϊκό
Συμπόσιο Φοιτητών Βιολογίας
«SymBioSE 2015» στην Αλεξανδρούπολη Διοργανώνεται εθελοντικά από τις 23 έως τις 31 Ιουλίου
από αποφοίτους και φοιτητές του
τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σκοπός του να παρέχει τη βάση για ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και δικτύωση
μεταξύ πανεπιστημίων από διάφορα
μέρη του κόσμου.
25.07.2015 Ανακοινώθηκε το
πρόγραμμα της «Γιορτής Κρα-

σιού» Η φετινή γιορτή θα διαρκέσει
από την Παρασκευή 31/7/2015 έως
και Κυριακή 9/8/2015. Θα συμμετάσχουν 35 πολιτιστικοί σύλλογοι, 13
μουσικά σχήματα, 16 χορευτικά με
περίπου 600 χορευτές και 700 εθελοντές μέλη των πολιτιστικών συλλόγων.
28.07.2015 Ονειρική χρονιά για
την κολύμβηση του ΟΦΘΑ Με 5
μετάλλια και 10 προκρίσεις στην
οκτάδα επέστρεψαν οι αθλητές του
από τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
διαφόρων κατηγοριών. Με παγκόσμια
καταξίωση οι Αλεξουνδρουπολίτες
Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης και Δημήτρης Καρυπίδης.
29.07.2015 «Παράθυρο» στην
Κίνα ανοίγει η Αλεξανδρούπολη
Στην πρωτεύουσα του Έβρου θα
βρεθεί, στις αρχές Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία από ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά της γραφεία.
30.07.2015 «Καβείρια 2015» 2ο
Pulsar Festival στη Σαμοθράκη 7-9
Αυγούστου... Οι θερινές πολιτιστικές
εκδηλώσεις Δήμου Σαμοθράκης με
μουσική, θέατρο, λαϊκή παράδοση,
χορό, Διεθνές Συμπόσιο και Συνέδριο.

01.08.2015 Iατροτεχνολογικός
εξοπλισμός από το Hospital du
Valais της Ελβετίας στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο
εξοπλισμός,
αξίας 200.000
€, παρελήφθη
σε άριστη κατάσταση και
βελτιώνει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
στους πολίτες
Η είσοδος του χώρου των εκδηλώσεων
της Θράκης.
της Γιορτής Κρασιού

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
20.08.2015 Επεκτείνονται οι ποδηλατόδρομοι της Αλεξανδρούπολης Σύνδεση της Λ. Δημοκρατίας
με την Παπαναστασίου και δημιουργία
δικτύου και στην παραλιακή. Θα γίνει
λεπτομερής επανασχεδιασμός των
λωρίδων κυκλοφορίας για τα οχήματα
και τα ποδήλατα, νέα διάταξη των
διασταυρώσεων, νέες ρυθμίσεις στάσης/στάθμευσης των οχημάτων και
νέα οριζόντια και κάθετη σήμανση
(οχημάτων και ποδηλάτων).
12.09.2015 Νέο πρόγραμμα INTERREG στη «γειτονιά» μας 129
εκατομ. ευρώ για τη σύνδεση παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας και
της Βουλγαρίας. Επίσης θα βελτιωθεί
η διαχείριση των υδατικών πόρων,
ώστε να προστατευθούν οι πληθυσμοί από τον κίνδυνο των πλημμυρών.
17.09.2015 Σε επιφυλακή με ενισχυμένες δυνάμεις ο Έβρος Τμήματα του φράχτη που είχαν υποστεί
ζημιές έχουν επισκευασθεί. Πρόσφυγες μετακινούνται προς τα χερσαία
σύνορα μετά τους πνιγμούς στο Αιγαίο.
22.09.2015 Ελληνορωσικό εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη Το πολιτιστικό κέντρο «Ρώσικο Σπίτι» με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
οργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο
μεταξύ 21-26 Σεπτεμρβίου 2015, για
διευθυντές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
της αδελφοποιημένης αυτοδιοικητικής
περιοχής Βίμποργκσκι της Αγίας Πετρούπολης και της Αλεξανδρούπολης
με θέμα «Πόροι της ανάπτυξης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: κοινωνική
συνεργασία».
23.09.2015 Διεθνής επιτυχία για
αθλητές του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης Εξαιρετική
εμφάνιση, με ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο, πραγματοποίησε η
αποστολή του τμήματος αγωνιστικής
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Ιστιοπλοΐας του ΝΟΑ στην “Egypt
International Regatta’’ που διοργανώθηκε στο συγκρότημα Porto Marina
στο El Alamein της Αιγύπτου το διάστημα 7-13 Σεπτεμβρίου 2015. Η
ομάδα του ΝΟΑ, ως μοναδική προσκεκλημένη από την Ελλάδα της Αιγυπτιακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,
συμμετείχε στη διεθνή Regatta με
τους αθλητές της κατηγορίας σκαφών
Laser 4.7.
24.09.2015 To ιστορικότερο
αθλητικό σωματείο μπροστά στο
νέο σταυροδρόμι της ιστορίας
του Ο ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Αλεξανδρούπολης, πλησιάζοντας τα 90 χρόνια
στον αθλητισμό, στο πλαίσιο των
προσπαθειών του να διατηρήσει την
ιστορικότητα και την καινοτομία του
συλλόγου, αποφάσισε τη διοργάνωση
ενός συνεδρίου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
01.07.2015 Το 21ο Μεσογειακό
Κύπελλο Κολύμβησης στην Αλεξανδρούπολη Το διοργανώνει ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την COMEN και την ΚΟΕ,
στις 4 και 5 Ιουλίου στο νέο Κλειστό
Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης. Θα λάβουν μέρος 200 κορυφαίοι αθλητές ηλικίας από 13 έως
16 ετών, από 12 χώρες: Βέλγιο,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Τυνησία, Τουρκία, Μαρόκο, Ιταλία και
Ελλάδα.
16.07.2015 Σε λειτουργία το λιμάνι ASYAPORT της Ραιδεστού
Σβήνουν οι προοπτικές για το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης που ήδη ξεπεράσθηκε από το λιμάνι της Ραιδεστού. Δημιουργήθηκε μέσα σε πέντε
χρόνια εκ του μηδενός και εγκαινιάσθηκε προχθές. Εμείς εδώ τι κάνουμε
και τι περιμένουμε;
18.07.2015 Aδελφοποίηση Αλεξανδρούπολης με την Αγία Πε-

τρούπολη Σήμερα
η τελετή στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης. Στόχος η προσέλκυση Ρώσων επενδυτών, με έμφαση το
διαμετακομιστικό κέντρο και το λιμάνι της
πόλης. Η Ρωσική Κυβέρνηση έχει σχέδιο
ανάπτυξης συνεργασίας και στον ενεργειακό τομέα. Έμπρακτη υποστήριξη προς
την Ελλάδα.
Το πανό του “ΕΘΝΙΚΟΥ’’ στα κάγκελα
του Νομαρχείου

28.07.2015 Ραντεβού Ιστιοπλόων
από πέντε χώρες στην Αλεξανδρούπολη για την 7η Διεθνή Ιστιοπροϊκή Regatta που διοργανώνει ο
ΝΟΑ. Οι συμμετοχές σκαφών ξεπέρασαν τις 120. Η φετεινή διοργάνωση
θα διεξαχθεί από 1 έως 5 Αυγούστου.
18.08.2015 Η Θράκη έγινε πλέον
δημοφιλής προορισμός Τούρκων
και Βούλγαρων Αυξημένη η κίνηση
στον μεθοριακό σταθμό Κήπων Παραμένει το πρόβλημα της βίζας Οι Τούρκοι αφήνουν τα περισσότερα
λεφτά - Υψηλή ζήτηση για το ντόπιο
ελαιόλαδο.

19.08.2015 Για διδακτορικό στη
Βουλγαρία λόγω της κρίσης Πολυπληθέστερη ομάδα φοιτητών στη
γειτονική χώρα οι Έλληνες εξ αιτίας
της πολύ πιο φθηνής ζωής. Οι Έλληνες διδακτορικοί φοιτητές αγγίζουν
το 19,7% των ξένων φοιτητών, ενώ
ακολουθούν οι Τούρκοι με 19,4%.
20.08.2015 Ίμβρος: Ελληνικό
Λύκειο για πρώτη φορά στο νησί
Η Ομογένεια της Ίμβρου ζει ιστορικές
στιγμές, καθώς η Άγκυρα έδωσε τη
συγκατάθεσή της για επαναλειτουργία
του Γυμνασίου που είχε κλείσει το
1964. Ο Λυκειάρχης δηλώνει: Είμαστε
έτοιμοι από την άποψη των υποδομών. Τα δύο κτήρια κτίστηκαν και
είναι έτοιμα.

21.08.2015 Ελληνορωσικό Συνέδριο Δημοσιογράφων πρώτη φορά
στην Αλεξανδρούπολη Το Συνέδριο
θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2015, με συμμετοχή 200 δημοσιογράφων από όλα τα Μ.Μ.Ε.
της Ρωσίας. Τα οφέλη από την αδελφοποίηση της Αλεξανδρούπολης με
το Σοσνόβυ Μπορ - Διεθνής προβολή
της πόλης μας.
25.08.2015 Σειρά έργων από τον
Στρατό σε ορεινά χωριά του
Έβρου Εκτελούνται από την 50ή
Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού στα
χωριά Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γονικό,
Μεσημέρι και Μέγα Δέρειο, που υπάγονται στον Δήμο Σουφλίου - Δρόμος,
υδροταμιευτήρας κ.λπ.
29.08.2015 24 μαθητές στο νέο
Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης Το νέο Μουσικό Γυμνάσιο
θα λειτουργήσει φέτος με ένα τμήμα
και οι μαθητές θα επιλεγούν με τη
διαδικασία που ορίζει ο νόμος.
03.09.2015 Κέντρο Διεθνούς εκπαίδευσης η Αλεξανδρούπολη
Οι Αξιωματικοί από το Κατάρ επέστρεψαν στον Έβρο για να εκπαιδευτούν σε οπλικά συστήματα Πυροβόλων και Αρμάτων Μάχης. Η τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε
με επισημότητα στο Στρατόπεδο
«Κανδηλάπτη».
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Kαλοκαίρι στην Αλεξανδρούπολη
Οι σελίδες αυτές είναι μια
πρόσκληση-πρόκληση.
Στείλτε μας φωτογραφίες
από το οικογενειακό σας αρχείο,
σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,
εκδρομές, σημαντικά γεγονότα
της κοινωνικής και πνευματικής
ζωής της πόλης κ.ά.).
Οι φωτογραφίες γράφουν ιστορία.
Το επόμενο θέμα θα είναι:
“Aπό τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και
τη Βουλγαρογερμανική κατοχή’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

Μόνο η Δώρα Κοτσώνη ανταποκρίθηκε στο θέμα «Καλοκαίρι στην Αλεξανδρούπολη»
και έστειλε τις παραπάνω ωραίες φωτογραφίες. Kαλοκαίρι του 1958 στην παραλία
κάτω από τον Φάρο με την μητέρα της, μόνη της και στο βαρκάκι στο λούνα παρκ.

Δημοσιεύουμε υπόλοιπα... από το θέμα του προηγούμενου τεύχους.

Mαθητές και καθηγητές-επιτηρητές
σε αίθουσα διαγωνισμάτων

Eξετάσεις ΣΤ’ Γυμνασίου, έτους ...50;
Πρώτο πλάνο αριστερά: Ελένη Περτσαμίδου,
Δήμητρα Τοπαλίδου, Μυλωνάς...
Δεύτερη σειρά: Χρύσα Τουτζιαρίδου,
Παναγόπουλος, Νικολαΐδης κ.ά....
(Αρχείο Δήμητρας Τοπαλίδου-Τοπάλη)

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

Κολοκυθάκια με αβγά

Χαράζουμε την πίτα, ραντίζουμε με νερό και την ψήνουμε για μία ώρα.

Υλικά
4 κολοκυθάκια
4 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
2 κουταλιές ψιλοκομμένο άνηθο
6 αβγά
1 φλιτζανάκι γάλα
αλάτι, πιπέρι
λάδι για το τηγάνισμα

Ραβανί

Εκτέλεση
Κόβουμε τα κολοκυθάκια κατά μήκος στα τέσσερα
και μετά μικρά κομματάκια.
Τηγανίζουμε τα κολοκυθάκια και όταν τρυπιούνται
με το πιρούνι προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, τον
άνηθο και συνεχίζουμε το τηγάνισμα για λίγο.
Χτυπάμε τα αβγά με το γάλα, προσθέτουμε αλάτι,
πιπέρι και τα ρίχνουμε στο τηγάνι.
Κουνάμε το τηγάνι για να μοιραστεί ομοιόμορφα το
μείγμα των αβγών.
Γυρίζουμε την ομελέτα με ένα καπάκι και ψήνουμε
και από την άλλη πλευρά.
Σερβίρεται ζεστό.

Για το σιρόπι

Υλικά
6 αβγά
1 φλιτζάνι βούτυρο φρέσκο
1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
1/2 κιλό γιαούρτι
2 φλιτζάνες σιμιγδάλι
2 φλιτζάνες αλεύρι
1 φακελάκι μπέικιν, βανίλια
5 φλιτζάνες νερό
5 φλιτζάνες ζάχαρη
3 κουταλιές χυμό λεμονιού

Κολοκυθόπιτα
Υλικά
1 κιλό κολοκυθάκια
300 γραμ. ανθότυρο
1 κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι
2 κουταλιές δυόσμο ψιλοκομμένο
1 αβγό και 4 κουταλιές γάλα
1/2 φλιτζάνι λάδι
1 πακέτο φύλλα για πίτα
Εκτέλεση
Τρίβουμε τα κολοκυθάκια και το κρεμμύδι στο χοντρό
του τρίφτη. Τα βάζουμε στο σουρωτήρι μαζί με το
αλάτι για να στραγγίξουν.
Στη συνέχεια τα αδειάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αβγό, το γάλα, το ανθότυρο, λίγο λάδι,
αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε όλα τα υλικά.
Σε ένα πυρέξ απλώνουμε τα μισά φύλλα αλείφοντας
ένα-ένα με λάδι. Αδειάζουμε από πάνω τη γέμιση και
συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα λαδώνοντάς τα.
Τα φύλλα που περισσεύουν τα τυλίγουμε γύρω-γύρω
στο πυρέξ.

Εκτέλεση
Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη, ρίχνουμε τους
κρόκους, τη βανίλια, μέχρι να αφρατέψουν.
Προσθέτουμε το γιαούρτι, το αλεύρι, το σιμιγδάλι,
το μπέικιν, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και τέλος
τα ασπράδια μαρέγκα.
Αδειάζουμε το μείγμα σε ταψί και ψήνουμε για 45 λεπτά. Όταν κρυώσει, βράζουμε το σιρόπι να δέσει
και περιχύνουμε το γλυκό.
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