ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνεργασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστορικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναφορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλόμενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες του
περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση: Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154 51
Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax: 210
6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρόνια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανάλογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς την
κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιοδικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Τη στιγμή που χαράσσονται αυτές οι γραμμές και ενώ ακόμη
διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, οι ζέστες έκαναν
την εμφάνισή τους για τα καλά, θέλοντας να μας υπενθυμίσουν
ότι είναι καιρός να προετοιμαστούμε για τις καλοκαιρινές μας
διακοπές και τα μπάνια μας στις όμορφες ακρογιαλιές της
πατρίδας μας.
Ευχαριστούμε θερμά όσους παρέστησαν στην ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε στις 17
Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Ο αριθμός
των παρευρεθέντων δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Σε επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε αναλυτικώς
για τα αφορώντα στη Γενική Συνέλευση, ισολογισμό, απολογισμό
δράσης, οικονομικά στοιχεία καθώς και τα πεπραγμένα για το
χρονικό διάστημα 1/3/2015 έως 29/2/2016.
Με αισθήματα χαράς και εθνικής αγαλλιάσεως γιορτάσαμε
και στην Αθήνα εφέτος την 96η επέτειο απελευθερώσεως της
Θράκης και την ενσωμάτωση της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον
Εθνικό Κορμό.
Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου έλαβαν χώρα διάφορες
εκδηλώσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε αναλυτικώς σε επόμενες σελίδες, καθώς επίσης και για τις πολλές σχετικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη.
Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης βράβευσε Αλεξανδρουπολίτες και Αλεξανδρουπολίτισσες που διακρίθηκαν στον τομέα τους και μεταξύ αυτών και
τον επί σειρά ετών Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου,
οφθαλμίατρο κ. Δημήτριο Αναστασιάδη με το μετάλλιο Α’
Τάξης (την υψηλότερη διάκριση του Δήμου) για την πολύπλευρη
επιστημονική, κοινωνική και ανθρωπιστική του δράση. Περισσότερα στις επόμενες σελίδες.
Για το χρονικό διάστημα που αναφερόμαστε (2ο τρίμηνο
2016) είχαμε προγραμματίσει μία τετραήμερη εκδρομή στην
Αλεξανδρούπολη, για να συμμετάσχουμε στις επετειακές εκδηλώσεις της 14ης Μαΐου, και μία εκπαιδευτική επίσκεψη στις 23
Ιουνίου στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, στον Πειραιά. Δυστυχώς ματαιώθηκαν και οι δύο ανωτέρω εκδηλώσεις ελλείψει
ενός ελάχιστου αριθμού συμμετοχών. Ευελπιστούμε να πραγματοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη: θέματα που
αγγίζουν όλους τους τομείς του πολιτισμού της πόλης μας
(μουσική, ιστορία, επιστήμη), διάφορες μόνιμες συνεργασίες
αλλά και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες. Θα απολαύσετε κείμενα
και νέων συνεργατών, τους οποίους ευχαριστούμε για τη
συμβολή τους, ως επίσης και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες φωτογραφίες που αξίζει να τις προσέξετε.
Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε
ότι τα αποθεματικά του Ταμείου μας έχουν μειωθεί δραματικά
και ως εκ τούτου θα βρεθούμε σε σημείο από το επόμενο
τεύχος να διακοπεί η αποστολή του περιοδικού μας σε
αποδέκτες που δεν ενισχύουν οικονομικά καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τον Σύλλογο, έστω και με την καταβολή των 20
ευρώ ετησίως. Λυπούμεθα εξαιρετικά αλλά δε γίνεται διαφορετικά διότι «δει δη χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν έστι γενέσθαι των δεόντων», όπως έλεγε ο ρήτορας Δημοσθένης και
αυτό ισχύει και σήμερα.
Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς Καλό Καλοκαίρι!
Χαρούμενες διακοπές!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Η 14η Μαΐου 1920 για τη Θράκη
Η σημασία της αλλά και η ευθύνη μας
Επιμέλεια: Συντακτική Επιτροπή
Το παρακάτω κείμενο στηρίζεται στον πανηγυρικό που εξεφώνησε ο συγγραφέας και στρατιωτικός εν αποστρατεία Γιώργος Ψύλλας, κατά τη δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο Καρύκη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, επ’ ευκαιρία της 96ης επετείου από την επίσημη απελευθέρωση της ιδιαίτερης πατρίδας μας.

θούσαν τα καραβάνια της προσφυγιάς με πλοία, με
τρένα, με αραμπάδες, με τα πόδια οι πιο πολλοί. 260.000
άτομα, Ανατολικοθρακιώτες και Μικρασιάτες.
Υπενθυμίζουμε ότι δεν ήταν η πρώτη εγκατάλειψη
των πατρογονικών μας εστιών. Το 1913 οι Θράκες κατέφυγαν στα θρακικά νησιά για να γλιτώσουν από τους
Βουλγάρους. Άλλοι βρήκαν άσυλο στην Ανατολική Μακεδονία. Ο τρόμος των Βουλγάρων! Και το Πάσχα του
1915, 6 Απριλίου, ανήμερα της Ανάστασης, κορυφώθηκε
το μίσος των Νεοτούρκων στην Ανατολική Θράκη, με
σχέδιο που ετοίμασαν από το 1911, πάντα με την καθοδήγηση των Γερμανών. Στήθηκε ένα λουτρό αίματος. Δολοφονίες, ομαδικές σφαγές, λεηλασίες, ατιμώσεις, αβάσταχτη φορολογία, υποχρεωτική εργασία στα “τάγματα
εργασίας”.
Από το 1913 μέχρι το 1917, 232.000 Θράκες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Άλλες 96.000 είχαν ήδη απαχθεί
σε καταναγκαστικά έργα στα βάθη της Μικρασίας.
Από τις 370.000 Θρακιωτών του 1910, απόμειναν στην
Ανατολική Θράκη μόλις 40.000!
Όμως... Αυτή τη φορά, τον Οκτώβριο του 1922, ήταν
ένα οριστικό ξερίζωμα, κάτω από τη δήθεν προστασία
των “Συμμάχων”. Κι έγιναν και άλλα πολλά μετά το 1922
και μέχρι τις μέρες μας!
Υπάρχει μια παμπάλαιη ιστορία της Θράκης, που
δεν τη γνωρίζουμε καλά-καλά.
Πρόγονοί μας είναι θαμμένοι ακόμη στα άγια χώματά της. Πόλεις
και χωριά μας, που σήμερα βρίσκονται σε ξένα χέρια, φυλάσσουν με στοργή τη δική μας κληρονομιά. Η γη της μεγάλης Θράκης κρύβει από τους κάθε είδους
κατακτητές την αρχέγονη κληρονομιά μας. Κι όταν η αρχαιολογική σκαπάνη των γειτόνων
μας, ανατολικά και κυρίως βόρεια, αποκαλύπτει το Θρακικό
μεγαλείο, δεν διστάζουν να βιάσουν την Ιστορία, προσπαθώνEνθύμιον Ελλήνων στρατιωτών από Δεδέαγατς (1923)
τας
να δώσουν μια προέκταση
(Αλεξανδρούπολη, Πολιτική και Αυτοδιοικητική Ιστορία,
έκδοση Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης)
ψεύτικη στις ρηχές τους ρίζες.

ιορτάζουμε τα “Ελευθέρια” της Θράκης και ενδεχομένως οι σκέψεις μας να σταματούν στην απελευθέρωση των τριών σημερινών νομών. Δεν πρέπει όμως
να σταματάμε στον Έβρο ποταμό. Οι στρατιώτες μας
δε σταμάτησαν στον Έβρο ποταμό. Και οι Θράκες της
Ανατολικής Θράκης, όσοι είχαν επιστρέψει μετά τον
πρώτο διωγμό του 1915, βγήκαν στους δρόμους και
υποδέχτηκαν τη λευτεριά με σημαίες, που ράφτηκαν
μέσα σε μια νύχτα, με δοξολογίες, με χορούς και με τραγούδια. Γιόρτασαν και αυτοί την απελευθέρωσή τους.
Τα γεγονότα είναι γνωστά. Οι Βούλγαροι ήδη είχαν
υποχρεωθεί να αποχωρήσουν και η περιοχή μας ήταν
υπό συμμαχική επίβλεψη.
Πριν χαράξει η ημέρα της 14ης Μαΐου του 1920, από
την περιοχή της Ξάνθης εξόρμησε η Μεραρχία Σερρών
υπό τον στρατηγό Παμίκο Ζυμβρακάκη και απελευθέρωσε
την Κομοτηνή. Την ίδια νύχτα 13 προς 14 Μαΐου η Μεραρχία Ξάνθης, υπό τον στρατηγό Μαζαράκη-Αινιάνα,
επιβιβάστηκε σε πλοία και πριν καλά-καλά ξημερώσει,
άρχισε την απόβασή της στην Αλεξανδρούπολη, με τη
συνδρομή των ντόπιων βαρκάρηδων φελουκατζήδων.
Υποδοχή ηρώων από τους Θράκες, από όπου περνούσαν οι στρατιώτες μας και χάριζαν την πολυπόθητη
ελευθερία! Ο Ελληνικός Στρατός όμως αναγκάστηκε να
υποχωρήσει στον Έβρο ποταμό. Από πίσω του ακολου-
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Στη σημερινή επέτειο χαράς για τα “Ελευθέρια” της
Ερήμην ημών γίνονται οι φαλκιδεύσεις της κληρονομιάς
Θράκης μας, ας σκεφτούμε πως η «λευτεριά» είναι σκυμας. Δεν είμαστε παρόντες, δυστυχώς, στα όσα συμβαίτάλη, που με πίστη στα πατρογονικά μας, με θυσίες και
νουν στις μέρες μας! Δεν είμαστε εκεί να τους πούμε:
αίμα αν χρειαστεί, πρέπει να παραδώσουμε στους νέους
«Αυτά που ανασκάπτετε είναι των προγόνων μας, των
που μας ακολουθούν. Η «λευτεριά» δεν είναι κληρονομικό
Θρακών. Σε ποια “αρχαία εποχή” αορίστως αναφέρεστε;
δικαίωμα. Είναι κληρονομική υποχρέωση όλων μας.
Για ποια μεσαιωνική περίοδο μιλάτε, όταν η Θράκη ήταν
Πήραμε ελεύθερη Θράκη από τους πατεράδες μας, με
η καρδιά του Βυζαντίου; Γιατί η αρχαιολογική σας έρευνα
τους αγώνες και τις θυσίες τους την παραλάβαμε
φοβάται να πει πως είναι μνημεία των Θρακών πριν
ελεύθερη και θα την παραδώσουμε ελεύθερη.
από 1500 χρόνια π.Χ. και παραπάνω;
Πώς όμως; Η καλοπέραση, ο εφησυχασμός, η αφελής
Τα ίδια τα ευρήματα ...τους διαψεύδουν. Αν έλεγαν
άγνοια του τι γίνεται στην Ανατολική Θράκη και στη Ρωτην αλήθεια, αν έλεγαν πως όλα αυτά είναι κληρονομιά
μυλία, η προοδευτική απομάκρυνση από τις ρίζες μας,
των Θρακιωτών θα ήταν άμεση μια ομολογία εξόντωσης
από τον τεράστιο πλούτο του Θρακικού πολιτισμού
του Θρακικού Ελληνισμού. Παράδειγμα το μέγα Ιερό των
των προγόνων μας, όλα αυτά μειώνουν σιγά-σιγά την
Θρακών στο Περπερικό, δεκαπέντε μόλις χιλιόμετρα
πίστη μας για την όλη Θράκη και αφήνουν χώρο βλακωδών
πάνω από την Κομοτηνή, μέσα στη χαμένη για μας Αναδιεκδικήσεων από αρπακτικά της ιστορίας. Πρόκειται
τολική Ρωμυλία· μία από τις σπουδαιότερες προγονικές
για έναν ασήκωτο πολιτισμό, που θέλουμε δε θέλουμε
εστίες μας.
πρέπει να τον κρατήσουμε στις πλάτες μας. Και για να
Οι Βούλγαροι αρχαιολόγοι, οι οποίοι δίνουν συνεντεύξεις
το πετύχουμε, πρέπει να οργανωθούμε επιτέλους!
στα ξένα μέσα ενημέρωσης, αποσιωπούν την Ελληνικότητα
Το πρώτο είναι να αποκτήσουμε μία Ακαδημία Θρατων χώρων, που ανασκάπτουν πυρετωδώς και κυρίως
κικού Πολιτισμού, με έδρα (πιθανότατα) τη Ζαρίφειο
του Περπερικού. Τριακόσιες ανασκαφές στη Βουλγαρία,
Παιδαγωγική Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης, αντάξια
εν δράσει, μήπως και βρουν κάτι... που να τους προσδίδει
των προγόνων μας.
βάθος στη φυλετική ρηχή τους ιστορία. Επιστημονικές
Κι εκεί να έρχεται ο απλός κόσμος να βαφτίζεται
ανακοινώσεις αδύναμες. Στόχος τους ο τουρισμός! Ποιος
στον πολιτισμό μας. Επιστήμονες και φοιτητές να συγτουρίστας θα κάτσει να σκεφτεί πως επισκέπτεται τη
γράψουν τη Βίβλο για όλη τη Θράκη. Τόμους ατελείωτους.
Θράκη; Για βουλγάρικο πολιτισμό θα του μιλήσουν...
Βιβλιοθήκες με ο,τιδήποτε γράφτηκε και θα γραφτεί για
Και οι δικοί μας επιστήμονες; Μήπως απλώς παρατη Θράκη, για όλη τη Θράκη. Με αίθουσες διαλέξεων και
κολουθούν; Πρέπει να απαιτήσουμε σεβασμό για το
προβολών. Με συνεδριακές διευκολύνσεις, με θέατρο
παρελθόν μας, να μελετήσουμε και εμείς τα ευρήματα.
και μουσικοχορευτικές δομές. Με υπαίθριο θέατρο για
Οι γείτονες βρήκαν λέξεις και έννοιες καινούργιες, ευρηκαλοκαιρινές εκδηλώσεις. Με εκδοτικές δυνατότητες και
ματικές, επιστημονικές, πειστικές στους αφελείς, που
ιστοσελίδες. Να είναι ο Φάρος μας, που να καταυγάζει
πρέπει να τις πολεμήσουμε, να αποκαταστήσουμε την
το Φως σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
αλήθεια. Μπορεί ένα αρχαιολογικό εύρημα ή ένα μνημείο
Το όνειρό μας δεν είναι ουτοπικό! Μπορεί να γίνει
να βρίσκεται σε τούρκικο ή βουλγάρικο έδαφος, ανήκει
πραγματικότητα,
αν οι παλαιότεροι και οι νέοι το πιόμως ιστορικά στη Θράκη. Πρέπει όλοι αυτοί να καταστέψουμε και το πάρουμε στα σοβαρά. Θα βρεθούν
λάβουν πως δε σκάβουν δική τους γη αλλά τη γη των
χρηματοδότες για τις υποδομές, εφόσον υπάρχει το
Θρακών, που ήδη από τον 5ο αι. είχε πλήρως εξελληνισθεί,
κτήριο. Θα δοθούν τα κεφάλαια· φτάνει να μη μείνουμε
αιώνες πριν κατεβούν τα Βουλγαρικά φύλα στο βόρειο
με σταυρωμένα χέρια.
τμήμα.
Αγρότες και κτηνοτρόφοι της πιο
Τα μεγαλοπρεπή κτήρια, οι εκκλησίες,
Από τη Θράκη, βρε παιδιά
πλούσιας γης. Ψαράδες της πιο παρατα ερειπωμένα μοναστήρια, οι εκκλησίες
Απ’ τον Ορφέα εγείνη
γωγικής θάλασσας του Αιγαίου. Με τα
που έγιναν τζαμιά στην ΚωνσταντινούΗ πρώτη ψαλτοσύνη
δάση και τα ποτάμια μας. Με ένα βουνό
πολη, στην Αδριανού, στη Φιλιππούπολη
γεμάτο θρύλους, τη Ροδόπη. Η πόρτα
και παντού στη Θράκη, θα τους αναγκάΚαι
την
επήραν
τα
νησιά
της Ευρώπης είμαστε.
σουν να ομολογήσουν τις αρπαγές τους.
Με τη δική μας λύρα
Φωνάξτε, μήπως και μας ακούσουν
Κι αν προσπαθήσουν να τις κρύψουν για
Την νιόπαντρη και χήρα
τα κέντρα αποφάσεων. Πώς είναι δυεθνικιστικούς λόγους, κάποτε θα ομολονατόν, το πιο παραγωγικό κομμάτι της
γήσουν την αλήθεια μέσω της επιστήμης.
Γι’
αυτό...
το
μέτωπο
ψηλά
Ελλάδας να πάσχει από ανεργία και
Η επιστήμη, ευτυχώς, δε λέει ψέματα.
Θρακόπουλα καϋμένα
ανέχεια; Γιατί λείπει η Θράκη από τα
Κι εμείς; Κληρονόμοι μιας βαριάς ιστοΚαι ψάλλετε μ’ εμένα!
σχολικά βιβλία; Γιατί δεν ασχολείται καρίας, μιας λευτεριάς που κοντεύει τα
Γ. Βιζυηνός νείς μαζί της; Πόσο θα κρατήσει αυτή
εκατό της χρόνια και τη γιορτάζουμε σήη αδιαφορία;
μερα, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

Άννα Παπαδοπούλου - ένα κοινότατο όνομα, μια ιδιαίτερη περίπτωση
8 Mαρτίου, ημέρα της γυναίκας

Γράφει η Μαρία Γκούτη

Η γυναικεία προσωπικότητα που προβάλλεται στο παρακάτω άρθρο δεν κατάγεται από τη Θράκη, είναι
όμως μια γυναίκα γεννημένη σε ελληνική κοινότητα του εξωτερικού, τον 19ο αιώνα. Η Άννα Παπαδοπούλου
προσέφερε την αγάπη της, τη δύναμή της και τη ζωή της στον «διπλανό» άνθρωπο που υποφέρει και
αποτελεί, και για σήμερα, ένα γυναικείο πρότυπο που αφορά σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρη την
ανθρωπότητα.

ΜΕΡΟΣ Β’
Τα αποτελέσματα των εκλογών του Νοεμβρίου του
1920 είχαν αναγκάσει πολλούς βενιζελικούς αξιωματικούς να ζητήσουν την απομάκρυνσή τους από το
μικρασιατικό μέτωπο, είτε για λόγους ευθιξίας εφόσον το είχε ζητήσει η νέα κυβέρνηση, είτε γιατί
πραγματικά δεν τους σήκωνε πλέον το κλίμα. Η προεκλογική υπόσχεση για αποστράτευση δεν ήταν παρά
ένα δημοκοπικό τέχνασμα και έτσι το ποιοί θα στελέχωναν πλέον τον ελληνικό στρατό ήταν σημαντικό
ζήτημα.
Η Άννα Παπαδοπούλου έκλεινε δεκαετία στην υπηρεσία του στρατιώτη και δεν είχε φανταστεί ότι θα
είχε ανάλογη τύχη. Διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένως
στους υπεύθυνους. Ήταν αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει το μέτωπο, όποια κι αν ήταν η απόφαση
της κυβέρνησης. Οι γνωριμίες της στην Αθήνα –ο
αδεργός της Γεώργιος ήταν γραμματέας του βασιλιά,
τα παράσημά της, ο τίτλος της «αδελφής του στρατιώτου», η μνήμη του αδερφού της Παύλου Μελά,
δεν είχαν εξευμενίσει τη νέα κυβέρνηση, που δεν επιθυμούσε μια δεδηλωμένη βενιζελική να ξενυχτάει
δίπλα στους στρατιώτες. Τελικά, η Άννα έπαψε να ζητάει τη μεσολάβηση των γνωστών της για να παραμείνει
κοντά στους φαντάρους και απλά παρέμεινε άτυπα.
Άλλωστε, είχε σημαντικότερες εργασίες από τη σύνταξη
επιστολών με παράγοντες των Αθηνών. Οι μεταβολές
στην ιεραρχία του στρατεύματος είχαν προκαλέσει
αναστάτωση και σοβαρές ελλείψεις στον ανεφοδιασμό
και στην τροφοδοσία. Βρέθηκε στο στρατόπεδο, έξω
από την Φιλαδέλφεια μεταφέροντας στα «παιδιά» ό,τι
μπορούσε να παραλάβει από εράνους της Αθήνας και
της Σμύρνης. Ενδεικτικά, επιλέγουμε από το ημερολόγιό
της μια ανάμνηση εκείνου του Νοέμβρη. Ο λόγος της,
άμεσος και ζωντανός, μεταφέρει το κλίμα της εποχής,
τα συναισθήματα και τις σκέψεις του στρατιώτη και
της νοσοκόμου...
«Ευρίσκομαι πάλι εις το νοσοκομείο, ξενυχτώ δια
τελευταία φορά το δύστυχο εικοσαράκι, Πετρόπουλον
Ιωάννη εξ Ηλείας. Απαίσιος θάνατος! Όλα τα αισθάνεται

και αντιλαμβάνεται. Προ ολίγου τον μετέλαβα, τον
δύστυχο. «Τώρα μη μου ξαναδώσεις πια τίποτε.»
Μου ράγισε την καρδιά, αλλά έπρεπε να μεταλάβη,
δεν τον προειδοποίησα, διότι ήξευρα πως θα το αντιληφθή. Η εύμορφη ματιά του μου πήγε βαθειά βαθειά
μέσα μου και παρηγορήθηκα που βρίσκομαι μακριά
από το σπίτι μου και αντικαθιστώ πλησίον των παιδιών
αυτών τη δύστυχη μάννα ή αδελφή. Όποτε σκέπτομαι
την αναχώρησίν μου, μα την αλήθεια, μελαγχολώ. Η
ιδέα μόνον πως τέτοιες στιγμές δεν θα βρεθή στα δύστυχα αυτά παιδιά καμία γυναίκα να τα παρηγορήση...
Υπάρχουν άλλες δύο αδελφές εδώ, μία Εβραία και
μία κουτσή και βέβαια, καμία από αυτές δεν θα
θυσιάση τον ύπνο της μπροστά στα πρόθυρα του αιώνιου ύπνου. Τώρα με ζήτησε να του δώσω κονιάκ,
να ζαλισθή, λέει, να μην καταλάβη τίποτε. Δύστυχο
παιδί, έχει κι άλλον αδελφό στο στρατό και άλλα μικρότερα αδέλφια. Κάθε φορά που μου πεθαίνουν
έχω να το λέγω για το θάρρος και την αυταπάρνησή
τους. Ποτέ δεν παραπονιούνται πως πάνε χαμένοι για
την πατρίδα, ποτέ παράπονα, ούτε λέξη. Σωστά παλληκάρια...».
Η προσφορά της στα «παιδιά» την κάνει αγαπητή
και στους αντιβενιζελικούς αξιωματικούς με τους
οποίους γνωρίζεται και τελικά αλληλογραφεί, για να
μαθαίνει άμεσα τις ανάγκες του κάθε συντάγματος. Ο
ιδιαιτέρως δριμύς χειμώνας του 1920-1921 τη βρήκε
μεταξύ ΙΙας Μεραρχίας και ΧΙΙΙης Μεραρχίας να μοιράζει μάλλινα πανωφόρια στους φαντάρους και να
θυμώνει με τους Αθηναίους που δεν τηρούσαν τις
υποσχέσεις τους για ενίσχυση του στρατού.
«Θα τραβήξω γενναίο κρύο, αλλά δεν πειράζει,
φτάνει που θα ζεσταθούν τα παιδιά, τα δύστυχα. Αν
μου είχε στείλει ο Μπενάκης τα χρήματα, θα τους πήγαινα σιγαρέττα. Αλλά φυσικά ο άνθρωπος μας ελησμόνησε. Σήμερα γράφω σε άλλους να μας θυμηθούνε
με τον Μαζαράκη. Θα τους σκοτώσω όλους που μας
λησμόνησαν εδώ πάνω στο άπιστο κρύο...».
Βλέποντας τους εν Ελλάδι να συνεχίζουν την αδια-
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φορία τους για τις ανάγκες του στρατού, αποφάσισε
μέτωπο και τις σημαντικές ελλείψεις στοιχειωδών
να απευθυνθεί στους διευθυντές των αθηναϊκών εφηαγαθών που αντιμετώπιζε πλεόν ο ελληνικός στρατός.
μερίδων, προκειμένου να γίνουν γνωστές στο ευρύ
Στις 9 Σεπτεμβρίου αναγκάστηκε κατόπιν εντολής να
κοινό οι ανάγκες των «παιδιών». Ο λόγος της γινόταν
υποβάλει παραίτηση και να συνεχίσει το έργο της ως
επικριτικός και δηκτικός για τις μεγαλοαστές κυρίες
«επίτιμος αδελφή του στρατιώτου». Δεν έφυγε από
των Αθηνών, που δε θυσίαζαν την ευχάριστη ή
τη Μ. Ασία. Παρέμεινε κοντά στα «παιδιά» της.
βαρετή καθημερινότητά τους προκειμένου να καταΟι επόμενες επιστολές της από τα Μουδανιά, το
ταγούν εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού και να
Εσκί-Σεχίρ, τη Σμύρνη μαρτυρούν την παρουσία της
βρεθούν στο μέτωπο. Μια τέτοια πράξη ίσως να αποκαι τη δράση της. Στη Σμύρνη προσπάθησε να συγτελούσε υπέρβαση για τις κυρίες και η Άννα το αντικεντρώσει όσα περισσότερα είδη μπορούσε και να τα
λαμβάνεται κάποια στιγμή και αυτό. Δε δικαιολογεί
αποστείλει στα συντάγματα ευζώνων μαζί με την
όμως σε καμία περίπτωση τις χαμηλές έως ανύπαρκτες
αγάπη και τις ευχές της. Σε επιστολή προς τον Πλαδωρεές τους, ούτε ενστερνίζεται την άποψη ότι,
στήρα, που κι αυτός παρέμενε στο μέτωπο παρά τις
εφόσον ο Βενιζέλος έφυγε, η υπόθεση είναι χαμένη
διαθέσεις των κυβερνητικών και χάρη στην αγάπη
και ως εκ τούτου και οι προσφορές για τον στρατό
των στρατιωτών, σημειώνεται η τελευταία της αποστολή
άσκοπες. Έγραφε στον Γεώργιο Πωπ, διευθυντή της
πριν φύγει για την Αθήνα:
εφημερίδας Αθήναι:
«Μ’ όλον ότι με απέλυσαν δεν
«Διατί δεν αποφασίζουν μερικές
σας λησμόνησα και σας αποστέλλω
Αθηναίες να ξαναφορέσουν το
20 σάκους με φανέλες, σώβρακα,
σκουφάκι του 12 και 13; Να περικάλτσες κλπ. για τα παιδιά που
ποιηθούν τα νέα παλληκάρια μας;
αγάπησα.[sic] Θαρσειν χρη επαναΠόσα νοσοκομεία, πόσα χειρουρλαμβάνω και εν πλήρει πεποιθήσει
γεία είναι χωρίς παρήγορο σύνπροσθέτω το “τάχ᾽ αὔριον ἔσετ᾽
τροφο;» και πρόσθεσε στο υστεἄμεινον". Με αγάπη για όλους σας.
ρόγραφο «λοιπόν, φίλε μου, γράψε
Καλή καρδιά. Μάννα.».
ό,τι θέλεις τώρα που σου άναψα
Στην Αθήνα έμεινε για έναν μήνα
φωτιά!!! Αλλά δημοσίευσε καλύενθαρρύνοντας τους εράνους για
τερα το γράμμα μου, διότι αυτά
τον στρατό και έσπευσε στις Ροβιές
που με αφάνταστον ειλικρίνειαν
και στην οικογένειά της. Η επιστοεγώ γράφω, συ δεν θα τα βγάλεις
λογραφία της συνεχίζει να έχει ενπέρα με την λογοκρισία! Εγώ ευδιαφέρον, καθώς συνεχίζει να επιτυχώς, μ’ όλον ότι ζω στον στρατό,
κοινωνεί με σημαντικές προσωπιδεν πάγω δι’άδικα γαλόνια που
κότητες της εποχής και να τους
τόσο αφειδώς δίδονται σήμερα
θέτει τα ζητήματα των στρατιωτών,
[sic], προτιμώ από πολύ μακριά
αλλά και των προσφύγων, που από
Η Άννα Παπαδοπούλου με τον
να σας βλέπω, εσάς, τους δήθεν
τις αρχές του 1922 υφίσταντο πιο
Ν. Πλαστήρα και Θ. Πάγκαλο
πατριώτας, έστω κι αν στερούμαι
συστηματικούς διωγμούς και συνκαι θα στερηθώ ακόμη τα γλυκά φιλιά της εγγονής
έρρεαν προς τα παράλια της Ιωνίας και της Ερυθραίας.
μου».
Μάλιστα, σε μια επιστολή της προς τον μητροπολίτη
Η δραστηριότητα της Άννας στη Μ. Ασία συνεχίΣμύρνης Χρυσόστομο αποκαλύπτεται η φιλία που
στηκε, ενώ παράλληλα τηρούσε φωτογραφικό αρχείο
τους συνέδεε, μιας και η φωτογραφία της ήταν πάντα
από τα στρατόπεδα που επισκεπτόταν. Η επανεμφάνιση
στο γραφείο του εθνομάρτυρα μαζί με άλλες αγαπησυμπτωμάτων του τύφου που την είχε προσβάλει
μένων του φίλων, ενώ του απευθύνεται με οικείο
κατά τους βαλκανικούς πολέμους την ανάγκασε σε
ύφος:
δίμηνη νοσηλεία στο στρατιωτικό νοσοκομείο πάντα
«...Σας αφήνω τώρα ήσυχο! Σας κούρασα με το
και ποτέ σε μια ήσυχη κλινική της Αθήνας. Όταν τον
απαίσιο γράψιμό μου, αλλά επείσθητε ότι σας αγαπώ
Σεπτέμβριο του 1921 ο στρατηγός Αναστάσιος Πακαι δεν σας λησμονώ. Σεις, μη με λησμονήτε. Διότι
πούλας, που είχε αντικαταστήσει τον Λεωνίδα Παραδεν θα ξεχάσω ποτέ τας ευκολίας που μου κάματε δια
σκευόπουλο στη διοίκηση του στρατού της Μ. Ασίας,
τους δυστυχείς Αϊδινιώτας...».
επέμενε στην απόλυσή της, απάντησε από την Προύσα
Το ενδιαφέρον της για τον στρατό, τους πρόσφυγες,
με αποκαλυπτική επιστολή για την κατάσταση στο
την πολιτική δεν είχε υποχωρήσει μπροστά στη θαλ-
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πωρή της οικογενειακής εστίας. Άλλωστε, η πεποίθησή
φημου κέντρου αποθεραπείας φυματικών, που έγινε
της ότι η Ελληνίδα είναι ώριμη για την ψήφο και
τοπίο του μυθιστορήματος του Τόμας Μαν. Πώς όμως
οφείλει να έχει πολιτική θέση παρέμενε ακλόνητη.
θα εξασφάλιζε τα χρήματα για την υλοποίηση του
Έτσι, κατά τη δίκη της Λαμίας υποστήριξε δυναμικά
οράματός της;
τον Παπαναστασίου και τους λοιπούς δημοκρατικούς
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, εγκαταστάθηκε αρχικά
που είχαν υπογράψει το μανιφέστο του. Όταν πια
στην Κηφησιά στο σπίτι της νύφης της Ναταλίας Δρααπό το καλοκαίρι του 1922 όλα έδειχναν ότι το
γούμη, αλλά και κοντά στη γαλαντόμο συμπεθέρα
μέτωπο θα κατέρρεε, πέτυχε να οργανώσει μαζί με
της, Πηνελόπη Δέλτα, στον τότε πρωθυπουργό Αλέτην Πηνελόπη Δέλτα και άλλες κυρίες τους πρώτους
ξανδρο Παπαναστασίου και σε άλλους επιφανείς, που
εράνους για την υποδοχή των προσφύγων.
θα μπορούσαν να συμβάλουν με τον τρόπο τους στο
Έζησε την απώλεια της Ιωνίας και τις σφαγές των
έργο της.
αμάχων σαν προσωπικό δράμα και
Το μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο
συνδέθηκε άμεσα με τη νέα ηγεσία
του ελληνισμού βρισκόταν ακόμα
της «Επανάστασης του 1922». Με
στις παροικίες του εξωτερικού και
τον Πλαστήρα γνωριζόταν από το
έτσι αποφάσισε να ταξιδέψει στο
μέτωπο και τον χρησιμοποιούσε ταΠαρίσι, στο Λονδίνο και την Αλεκτικά για τη διευκόλυνση των υποξάνδρεια και να επικοινωνεί πιεστικά
θέσεων των προσφύγων και των
με την ελληνική κοινότητα της Νέας
στρατιωτών που επέστρεφαν μαζί
Υόρκης. Από τα ταξίδια γύρισε ενιτους σε δεινή κατάσταση. Όταν
σχυμένη οικονομικά και αισιόδοξη.
έμαθε ότι οργανώνεται η στρατιά
Έτσι, ξεκίνησε στην Κορφοξυλιά Αρτης Θράκης, αναζωπυρώθηκε μέσα
καδίας, σε ένα κτήμα μέσα στα
της η ανάγκη για την προσφορά
έλατα, η ανοικοδόμηση του σαναπρος τον στρατιώτη. Σε μία μέρα
τόριου «η Μάννα», που μέχρι το
βρέθηκε από τις Ροβιές στη Θεσσα1926 είχε ολοκληρωθεί. Οι επιστολές
λονίκη, έτοιμη να μεταβεί στον
της εποχής αυτής δείχνουν την αγωΈβρο και σε φιλικό περιβάλλον
νία μιας γυναίκας που «χτίζει σπίτι»
Η Άννα Παπαδοπούλου με τον
αξιωματικών να επιδοθεί στο προκαι δε θέλει να γίνει καμία αβλεψία:
Π. Κουντουριώτη
σφιλές της έργο, για τη «σωτηρία
«δια να έχω κι εγώ το κεφάλι μου
της Θράκης πλέον». Ωστόσο, η υγεία της δεν της
ήσυχο πως δε θα πλουτίσει ο εργολάβος στην πλάτη
επέτρεπε να ζήσει από κοντά το «θαύμα της στρατιάς
μου!». Εκεί θα έβρισκαν φροντίδα πολλά από εκείνα
του Έβρου». Με προτροπές συζύγου, παιδιών και της
τα «παιδιά της» του μετώπου.
φίλης και συμπεθέρας της πλέον Πηνελόπης Δέλτα,
Όμως η δικιά της ασθένεια σε συνδυασμό με την
παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη και συνεργάστηκε μαζί
ηλικία και τις κακουχίες που είχε υποστεί ο οργανισμός
της στην περίθαλψη των προσφύγων. Είχε πλέον
τής πάλαι ποτέ καλομαθημένης κόρης την οδήγησαν
προσβληθεί από φυματίωση και ήταν αναγκασμένη
στον «αιώνιο ύπνο», όπως έλεγε και η ίδια. Κοντά
να απέχει από το έργο της.
στη Μαγούλιανα του δήμου Γόρτυνος αιωρούνται
Βιώνοντας την ασθένεια που τότε μάστιζε πρόσφυγες
ακόμα τα ερείπια του σανατορίου. Αιωρούνται τόσο
και στρατό και παράλληλα με τη θεραπεία της, μια
στον χώρο, όσο και στον χρόνο ως μαρτυρία ή και
ιδέα γεννήθηκε στον ανήσυχο νου της. Μια ιδέα προαπορία για ένα έθνος αμνημόνων...
σαρμοσμένη στο ειρηνικό κλίμα που έτεινε να επικρατήσει στην Ελλάδα μετά από μια ταραγμένη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Βασιλοπούλου Ελένη, 1874-1958, Εκδοση Εθνικού Συνδεκαετία δόξας και ήττας: η δημιουργία ενός σαδέσμου Διπλωματούχων Ελληνίδων Νοσοκόμων, Αθήναι
νατόριου για την περίθαλψη των στρατιωτών,
1959.
που επέστρεφαν από την Μ. Ασία. Μόλις ανέλαβε
- Μελά-Παπαδοπούλου Άννα, Ως ελευθέρα πολίτις... Ημεη ίδια, παρατήρησε από κοντά τις ανάγκες των φυμαρολόγιο εκστρατείας 1912-1926, επιμ-εις. Αντ. Σταυρίδης,
τικών στρατιωτών περιθάλποντας τον αγαπημένο της
Μίλητος, Αθήνα 2010.
στρατιώτη, τον Ν. Πλαστήρα. Μετά τις εκλογές του
- Μελάς Λέων, Μια οικογένεια- μια ιστορία, Αθήνα 1967.
1923 και τη λήξη της Επανάστασης του 1922, συνόδεψε
- Σκαμπαρδώνης Γρ., Σχίζας Ν., Καρδούλης Α., Η Υγειτον Πλαστήρα στο υπερσύγχρονο σανατόριο του Νταονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους,
βός της Ελβετίας και φρόντισε να ενημερωθεί σχετικά
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού,
Αθήνα 2004.
με τον εξοπλισμό και την οργάνωση αυτού του περί-
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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 Πρωτέως.

[1]

Ο Πρωτεύς είναι θαλάσσια θεότητα, γνωστή
ισχυρός, ρωμαλέος, αγαθός γενναίος (Οδύσσεια δ
365), [3] «γέρων ἅλιος νημερτής = γέρος θαλασσικυρίως από την Οδύσσεια (δ 354 κ.εξ.) με την ονονός, αψευδής, αλλά και ως:
μασία «ἅλιος (θαλασσινός) γέρων». Είχε την ικανότητα, όταν βρισκόταν σε δύσκολη θέση, να
ἀθάνατος Πρωτεύς Αἰγύπτιος, ὅς τε θαλάσσης
πραγματοποιεί αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις.
πάσης βένθεα οἶδε, Ποσειδάωνος ὑποδμώς»
Ο Πρωτεύς σχετίζεται με άλλες δύο θαλάσσιες
ο αθάνατος Πρωτεύς Αιγύπτιος, που της θαλάσσης
θεότητες, τον Φόρκυ και τον Νηρέα (επίσης γνωπάσης τα βάθη γνωρίζει, του Ποσειδώνος υπηρέτης
στούς ως «ἅλιοι γέροντες») και γενικά έχει αρχέ(Οδύσσεια δ 384-386). [4]
γονο χαρακτήρα. [2]
Από το ουσιαστικό «Πρωτέας» προέρχεται το
Ο Φόρκυς ήταν θαλάσσια θεότητα, παραλλαγή
επίθετο «πρωτεϊκός», αυτός που αλλάζει συχνά
του εναλίου γέροντα Νηρέως!
μορφές, π.χ. η γλώσσα είναι πρωτεϊκή / το πρόΟ Πρωτεύς αποκαλείται στον ύμνο πόντου
σωπο της νεολαίας τα τελευταία χρόνια είναι πρωκληῖδας ἔχοντα = που κρατεί τα κλείθρα της θάτεϊκό ως αποτέλεσμα των ταχύτατων αλλαγών
λασσας, πρωτογενής = αρχέγονος, πάσης φύσεως
στους χώρους της διασκέδασης, του αθλητισμού
ἀρχάς ὅς ἔφηνεν = που όλης της φύσεως τις αρχές
αλλά και της κοινωνίας.
φανέρωσε, ὕλην ἀλλάσσων ἱερήν ἰδέαις πολυμόρΕτυμολογικά το όνομα «Πρωτεύς» προέρχεται
φοις = που μεταβάλλει την ύλη την ιερή σε ποικιαπό την ελληνική λέξη «πρώτα» και σημαίνει τον
λόμορφα είδη, πάντιμος, πολύ«πρωταρχικό» ή τον «πρώτο γενβουλος, ἐπιστάμενος τά τ᾽
νηθέντα», όπως π.χ. «πρωτόἐόντα = που τα παρόντα τα
γονα». Εξ άλλου ο ύμνος του
γνωρίζει, ὅσα τε πρόσθεν ἔην
Πρωτέως που εξετάζουμε τον
ὅσα τ᾽ ἔσσεται ὕστερον αὖτις =
αποκαλεί «πρωτογενή».
κι όσα πρωτύτερα έγιναν κι όσα
Πιθανόν, στους μύθους που
θα ξαναγίνουν αύριο, πάντα
αναφέρεται, να εννοεί ότι είναι ο
γάρ αὐτός ἔχων μεταβάλλεται
πρώτος γιος του Ποσειδώνος, μεοὐδέ τις ἄλλος ἀθανάτων =
γαλύτερος από τον, επίσης θεό
γιατί αυτός γνωρίζοντας τα
της θάλασσας, Τρίτωνα.
πάντα μεταμορφώνεται όσο
Η πρώτη αναφορά του ονόμακανένας άλλος από τους αθατος, παρόλο ότι δεν είναι βέβαιο
νάτους.
αν αναφέρεται στον θεό ή μόνο
Στο δ της Οδύσσειας ο Πρωσε ένα πρόσωπο, γίνεται στα μυτεύς αναφέρεται ως «ἅλιος γέO Πρωτεύς όπως τον φαντάστηκε
κηναϊκά ελληνικά, στη γραμμική
ο Andrea Alciato [6]
ρων» και «ἴφθιμος» = δυνατός,
γραφή Β, είναι po-ro-te-u. [6]
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Ο Πρωτεύς στην αλχημεία και ψυχολογία
Ο Γερμανός μυστικιστής αλχημιστής Ηeinrich
Khunrath έγραψε για τον Πρωτέα, τον θαλάσσιο
θεό που αλλάζει μορφές εξ αιτίας της σχέσης
του με τη θάλασσα, ότι είναι σύμβολο του ασυνειδήτου και της τελειότητας και τον ταυτίζει
με το στοιχείο “υδράργυρος”. [6]
Στη σύγχρονη εποχή ο Ελβετός ψυχολόγος Carl
Jung όρισε τη μυθολογική μορφή του Πρωτέως ως

μια προσωποποίηση του ασυνειδήτου το οποίο,
εξ αιτίας της ιδότητάς του αλλαγής μορφής, έχει
σχέση με την κεντρική αλλά φευγαλέα μορφή της
αλχημείας, τον υδράργυρο [6] (mercurius λατ., mercury ή quicksilver αγγλ., mercura και παλαιότερα
rif-argent και hydrargyre γαλλ.). [2]
Ο Πρωτεύς στην τέχνη, στη λογοτεχνία και στον
κινηματογράφο
Τον Πρωτέα αναφέρουν οι ποιητές John Milton,
Sir Thomas Browne, ο Σαίξπηρ, ο William Wordsworth και άλλοι σύγχρονοι συγγραφείς. [6]
Το πλήρωμα στο Jupiter 2 στην κινηματογραφική
ταινία του 1998 Lost in space συναντά και επιβιβάζεται σ’ έναν έρημο και παρατημένο διαστημικό
σταθμό που φέρει το όνομα Proteus. [6]
Tα Ελληνικά Ταχυδρομεία το 2012, για να τιμήσουν την ομορφιά του βυθού της ελληνικής θάλασσας, εξέδωσαν κοινή σειρά γραμματοσήμων
με θέμα «Ο πλούτος των Ελληνικών Θαλασσών»
Βιβλιογραφία
1. ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ, κείμενο, μετάφραση Δ.Π. Παπαδίτσας - Ελένη Λαδιά, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Όγδοη
έκδοση, Οκτώβριος 2010
2. Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA, λήμματα “Πρωτεύς”, “Φόρκυς”, “Υδράργυρος”
3. Σ. Πανταζίδου, Ομηρικόν Λεξικόν, Αθήνα 1872, λήμμα
“Ίφθιμος”
4. ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, μετάφραση Κώστας Δούκας,
Ιδεοθέατρον, Γεωργιάδης, Αθήναι 1999 (λ 351-368 και λ
382-406)
5. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήναι 1998, λήμμα “πρωτεϊκός”
6. Wikipedia the free encyclopedia (ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια), λήμμα Proteus = Πρωτεύς

Η έκδοση των ΕΛΤΑ με θέμα:
«Ο πλούτος των Ελληνικών Θαλασσών»

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1 ΚαράμπαληςΒασίλειος,ΚαράμπαληΔέσποινα
€ 70,00
ΕιςμνήμηντωνγονέωντουςΧρήστου&Μυρσίνης
Καράμπαλη,Κριτή&ΜυρσίνηςΚριτού
2 ΠαταπάτηΕλπίδα
Ειςμνήμηντηςαδελφήςτης
ΕλένηςΧαριτωνίδου-Δρανδάκη

€ 100,00

3 ΡεϊτάνΒίκυ
Ειςμνήμηντων6εκ.Εβραίωνπου
εξολοθρεύτηκανστοΟλοκαύτωμα

€ 105,00

4 ΤζιμίντιμπηΖωή
€ 30,00
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΓεωργίουΤζιμίντιμπη
5 ΤσιρώνηΑγάπη
ΕιςμνήμηντηςμητέραςτηςΜαρίκαςΛιβιεράτου

€ 50,00

6 ΧατζάραςΝικόλαος&Μαρία
ΕιςμνήμηντωνεξαδέλφωντουςΙωάννη&
ΡίταςΝικολαΐδου

€ 100,00

7 ΧριστοδούλουΠασχάλης
ΕιςμνήμηντουπεθερούτουΒασιλείουΖωΐδη

€ 100,00
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Χλωρίδα και πανίδα της Θράκης μέσα από τους
αρχαίους συγγραφείς

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

ΜΕΡΟΣ Δ’

Όπως προαναφέραμε στα τεύχη 55ο, 56ο και 57ο, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε ό,τι
«σχετικό» ανακαλύψαμε, ενώ ερευνούσαμε γενικότερα το θέμα μας και είχαμε προχωρήσει
ήδη στις μικροενότητες.Οι αγαπητοί μας αναγνώστες έχουν κατανοήσει ότι τα τρία άρθρα
που προηγήθηκαν για τη χλωρίδα και την πανίδα της αρχαίας Θράκης γράφτηκαν για να
αποτελέσουν, το κάθε ένα από αυτά, ύλη του συγκεκριμένου τεύχους. Ενώ, λοιπόν, είχε
«ολοκληρωθεί» η έρευνα για την ύλη της χλωρίδας π.χ., ανακαλύπταμε νέα στοιχεία.

Κ

αι πάλι εμφανίζεται η βαλανιδιά, αυτή τη φορά ως
«φηγός». Πιο συγκεριμένα, στα «Αργοναυτικά» του
Απολλώνιου του Ρόδιου (3ος αι.π.Χ.) 1, 23-24 σταματούμε στο εξής απόσπασμα,που αναφέρεται στον Ορφέα, την καταγωγή του, τη θελκτική μουσική του αλλά
και...
...φηγοὶ δ᾽ ἀγριάδες κείνης ἒτι σήματα μολπῆ
ἀκτῇ Θρηικίῃ Ζώνης ἒπι τηλεθόωσαι ἑξείης στιχόωσιν
ἐπίτριμοι... [2]
...και άγριες βαλανιδιές, ευθαλείς, κατά σειρά παρατεταγμένες, στη Ζώνη, στη Θρακική ακτή...
Δε θα μπορούσε να μας διαφύγουν και τα καβάκια,
οι σκούρες λεύκες που χαρακτηρίζουν τη χλωρίδα
της περιοχής και ονομάζονταν αίγειροι.
Σε επιστολή του Ιπποκράτη1 προς τον Δαμάγητο,
όταν κλήθηκε ο πρώτος και μέγιστος ιατρός της αρχαιότητας στα Άβδηρα να θεραπεύσει τον άρρωστο Δημόκριτο2, σταματούμε σε ένα λυρικό αλλά συγχρόνως
και πληροφοριακό απόσπασμα που παραπέμπει σε
προσωπικά μας βιώματα σε μια σύγχρονη εικόνα της
φύσης στην περιοχή μας:
...βουνὸς ἦν τις ὑψηλός, μακρῇσι καὶ δασείῃσιν
αἰγείροισιν ἐπίσκιος· ἒνθεν ἐθεωρεῖτο τὰ τοῦ Δημοκρίτου καταγώγια, καὶ αὐτὸς ὁ Δημόκριτος
καθῆστο ὑπό τινι ἀμφιλαφεῖ καὶ χθαμαλωτάτῃ
πλατανίσκῳ ἐν ἐξωμίδι παχείῃ, μοῦνος, ἀνήλιφος,
ἐπὶ λιθίνῳ θώκῳ, ὠχριηκὼς πάνυ καὶ λειπόσαρκος,
κουριῶν τὰ γένεια. Παρ᾽ αὐτὸν δ᾽ ἐπὶ δεξιῆς λεπτόῤῥυτον ὕδωρ κατὰ πρηνέος τοῦ λόγου θέον
ἠρεμάως ἐκελάρυζεν· ἦν δέ τι τέμενος ὑπὲρ ἐκεῖνον
τὸν λόφον, ὡς ἐν ὑπονοίῃ κατεικάζοντι, νυμφέων
ἱδρυμένον, αὐτοφύτοισιν ἐπιρεφἐς ἀμπέλοισιν...[9]
1. Ιπποκράτης ο Κώος, 5ος-4ος αι. π.Χ. επιστολή 17
2. Ο Δημόκριτος πέθανε σε βαθιά γεράματα, 90 περίπου ετών!

...υπήρχε ένας υψηλός λόφος, σκιασμένος από υψηλά
και πυκνόφυλλα καβάκια. Από εκεί φαινόταν το καταφύγιο του Δημόκριτου. Και αυτός καθόταν κάτω από
ένα χαμηλό αλλά τεράστιο πλάτανο, με αμάνικο χοντρό ένδυμα, επάνω σε λίθινο κάθισμα, μόνος, πολύ
ωχρός και λειπόσαρκος με αφρόντιστα γένεια. Και
δίπλα, στα δεξιά του, ήρεμα κελάρυζε τρεχούμενο
νερό, στην πλαγιά του λόφου. Υπήρχε και κάποιος
ιερός χώρος, πάνω από τον λόφο, πιθανόν αφιερωμένος στις νύμφες, προφυλαγμένος από αυτοφυή αμπέλια...
Για τα πολλά αμπέλια της Θράκης, ο κορυφαίος λυρικός ποιητής Πίνδαρος [4], σε έναν από τους «Παιάνας» του εξυμνεί τη Θρακική γη, ως γη που παράγει
ωραίους καρπούς και γεμάτη αμπέλια.
...Θραϊκίαν γαῖαν ἀμπελόεσσάν τε καὶ εὔκαρπον....
Επειδή ο μεγάλος ατομικός φιλόσοφος που προαναφέραμε «άθελά του» πρωταγωνιστεί στην ενότητα
αυτή, λόγω καταγωγής, παραθέτουμε απόσπασμα του
νεότερου Αθήναιου (2ος-3ος αι. μ.Χ. 2,26-46 e-f),
από το οποίο διαπιστώνουμε τη μεγάλη διατροφική
δύναμη του μέλιτος, άφθονο και στην περιοχή της
Θράκης.
...δεηθησῶν τῶν οἰκείων γυναικῶν μὴ ἀποθανεῖν κατὰ
τὴν πανήγυριν, ὅπως ἑορτάσωσι, πεισθῆναι κελεύσαντα μέλιτος ἀγγεῖον αὐτῷ πλησίον παρατεθῆναι,
καὶ διαζῆσαι ἡμέρας ἱκανὰς τὸν ἄνδρα, τῇ ἀπὸ τοῦ
μέλιτος ἀναφορᾷ μόνῃ χρώμενον, καὶ μετὰ τὰς ἡμέρας
βασταχθέντος τοῦ μέλιτος, ἀποθανεῖν. [9]
Ο Δημόκριτος ήταν πια στα τελευταία του2. Είχε καταλάβει ότι ο θάνατος πλησίαζε και κάθε ημέρα έτρωγε
λιγότερο. Πλησίαζαν όμως τα Θεσμοφόρια και οι γυ-
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ναίκες της οικογένειας τού ζήτησαν να μη πεθάνει, για
να πάρουν μέρος στο πανηγύρι
«τον έπεισαν να παραγγείλει να του βάλουν δίπλα
του ένα δοχείο με μέλι και να ζήσει αρκετές ημέρες
χρησιμοποιώντας μόνο τη μυρουδιά του μελιού και
μετά να πεθάνει».
Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα (Κύρου Ανάβασις Δ’)
και τον Αριστοτέλη (Περί θαυμασίων ακουσμάτων)
υπήρχε και τοξικό μέλι στην περιοχή του Πόντου από
μέλισσες οι οποίες τρέφονταν με νέκταρ του φυτού
πύξος.
Και τα... ποντίκια, ανακαλύψαμε, ότι συμπεριλαμβάνονται στην πανίδα της αρχαίας Θράκης! Ο Βυζαντινός Ευστάθιος ο Θεσσαλονικεύς3 (12ος αι. μ.Χ.), σχολιαστής των Ομηρικών Επών, ερμηνεύοντας την
παρουσία των Κικόνων, ως συμμάχων των Τρώων,
προσπαθεί να ταυτίσει τη σύγχρονή του Μαρώνεια με
την ομηρική Ίσμαρο. Σε μία από τις «παρεκβολές» του
προσθέτει την... ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι:
ἒδειξε νέφος μυῶν, περί που τὸν Μαρωνίτην ὄρειον
ζυγόν, ἀνερειφθὲν εἰς ἀέρα καὶ τοίχοις οἰκημάτων
βίᾳ προσαραχθὲν καὶ οὕτως ἐξολωλός. [9]

Πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, θα μεταφέρουμε
ένα χαριτωμένο ανέκδοτο, από το οποίο αφενός θα
διαπιστώσουμε για άλλη μία φορά την «ανοησία» των
Αβδηριτών και αφετέρου την ύπαρξη λαδιού αλλά και
πολλών γαϊδάρων στην περιοχή μας. Το διασώζει ο
Φιλόγελως:
Ένα γαϊδουράκι ξέφυγε, μπήκε στο γυμναστήριο και
έχυσε το λάδι (με το οποίο αλείφονταν οι γυμναζόμενοι). Οι υπεύθυνοι έκαναν συμβούλιο και, αφού
συγκέντρωσαν όλα τα γαϊδουράκια της πόλης σε έναν
τόπο, για σιγουριά, μαστίγωσαν το γαϊδουράκι (για
παραδειγματισμό)!
Ξεκινήσαμε την εργασία μας αυτή με αναφορά στην
αρχαία πόλη Δρυ και τον συσχετισμό της με την πρώτη
ονομασία της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του Δεδέαγατς ή Ντεντέαγατς που έχει β’ συνθετικό τη λέξη δένδρο. Θα κλείσουμε, λοιπόν, ρίχνοντας μια τελευταία
ματιά στην επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της
Ζώνης και αναφέρεται στην πόλη Δρυ και στους κατοίκους της.

στίφος ποντικών, από τον ορεινό ζυγό της Μαρώνειας,
όρμησε στον αέρα και στους τοίχους των κτηρίων της
πόλης, κτύπησε με ορμή επάνω τους και ...έτσι τα
ποντίκια εξολοθρεύθηκαν.
Αλλά και μύγες βρήκαμε να εντυπωσιάζουν με το
πλήθος και το θάρρος τους ή να ενοχλούν τους αρχαίους προγόνους μας, σε παραστατικές βέβαια παρομοιώσεις του μεγάλου ποιητή, του Ομήρου (Β469, Δ131,
Ρ570 & Τ25.
...ἠύτε μυιάων ἁδινάων ἒθνεα πολλά... τόσσοι ἐπὶ
Τρώεσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ ἐν πεδίῳ ἵσταντο...
...καθώς τά πολλά κοπάδια μυιῶν τῶν πτηνῶν... τόσοι
Ἀχαιοί στέκονταν ἐναντίον τῶν Τρώων...
...ὡς ὅτε μήτηρ παιδὸς ἐέργῃ μυῖαν, ὅθ᾽ ἡδέι λέξεται
ὕπνῳ·
...όπως όταν η μάνα διώχνει τη μύγα από το παιδί,
για να κοιμηθεί γλυκά όταν πλαγιάσει·
...καὶ οἱ μυίης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν... λαρόν
τε οἱ αἷ᾽ ἀνθρώπου·
...και του έβαλε (η Αθηνά) στο στήθος (του Μενέλαου)
θάρρος μύγας... να πιει ανθρώπινο αίμα·

[9]
Ἀγαθῆι τύχηι. Οἱ ἄρχοντες εἶπαν· ἐψηφίσθαι Δρυΐταις· ἐπειδὴ Πολυάρατος Ἱστιαίου διατελεὶ εὔνους
ὢν τῆι πόλει τῆι Δρυϊτῶν, δεδόσθαι αὐτῶι προξενίαν
καὶ εὐεργεσίαν καὶ πολιτείαν καὶ αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις
εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ ἒγκτησιν καὶ εἴσπλουν

3. Ο επίσκοπος και λόγιος Ευστάθιος ο Θεσσαλονικεύς στις «παρεκβολές» του διασώζει σχόλια προηγουμένων σχολιαστών.
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καὶ ἒκπλουν καὶ ἐμ πολέμωι καὶ ἐν εἰρήνηι καὶ ἀτέλειαν ὧν κ[ύ]ριοι [Δρυῖταί εἰσί]...
Kαλή τύχη. Οι άρχοντες εισηγήθηκαν και ψηφίσθηκε
από τους Δρυΐτες. Επειδή ο Πολυάρατος, γιος του
Ιστιαίου πρόσκειται ευνοϊκά προς την πόλη των Δρυιτών, έχουν δοθεί σε αυτόν δικαιώματα προξένου καλής
διαγωγής και πολιτικά δικαιώματα και στον ίδιο και
στους απογόνους του, από τώρα και στο εξής, και δικαίωμα να αποκτήσει κτήματα, να μπαίνει και να
βγαίνει από το λιμάνι, και σε περίοδο πολέμου και
ειρήνης, και απαλλαγή από τους φόρους της πόλης
που κύριοι είναι οι Δρυίτες...

Η επιγραφή που βρέθηκε στη Ζώνη αποτελεί σπάνια
μαρτυρία για τις πολιτικές δραστηριότητες των Δρυιτών,
ίσως και για την πολιτική σημασία της Δρυός στα τέλη
του 4ου ή στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα.
Έχουμε εξαιρετικούς αρχαιολόγους και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με βαθιά επιστημοσύνη γύρω από τα θέματα αυτά. Εξάλλου, σε σύντομο
χρονικό διάστημα, θα καμαρώνουμε οι Αλεξανδρουπολίτες για το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας.
Το πλούσιο σχετικό υλικό, που βρίσκεται σήμερα φυλακισμένο σε αποθήκες και περιμένει με ανάλογη αγωνία να μιλήσει, θα εκτεθεί και θα απαντήσει στα ερωτήματα του ντόπιου και ξένου ενδιαφερόμενου.
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ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1 Αγγελίδης

Άγγελος

€ 40,00

16 Λιβιεράτου

Ανθήλη

€ 50,00

2 Αλεξιάδης

Ζαφείρης

€ 30,00

17 Μανδάκη-Μακρινού

Ματούλα

€ 50,00

3 Ανδρεάδης

Ανδρέας

€ 50,00

18 Μεσιτίδης

Γεώργιος

€ 50,00

4 Βαφειάδου

Ιωάννα

€ 20,00

19 Μισαρίδης

Χαράλαμπος

€ 40,00

5 Βλάχος

Νικόλαος

€ 20,00

20 Μποτσιβάλη

Μαρίτσα

6 Βουτσάς

Γιάννης

€ 20,00

21 Ξανθάκης

Ρένος

€ 30,00

7 Γεωργιλά

Ειρήνη

€ 20,00

22 Παϊδούσης

Αντώνιος

€ 70,00

8 Γιασεμάκη

Μαρία&Χαρά

€ 50,00

23 Πανταζίδου

Αγγελική

€ 30,00

9 Δεληγιαννίδου

Πίτσα

€ 30,00

24 Παπαδόπουλος

Απόστολος

€ 25,00

10 Δίδη

Μαρία

€ 50,00

25 Πορτοκαλάκη

Κυριακή

€ 20,00

11 Ιατρούδης

Κώστας

€ 20,00

26 Ρορώτου-Πούλου

Κασσάνδρα

€ 30,00

12 Καραμιχάλη

Αικατερίνη

€ 20,00

27 Τσινάρης

Σταμάτης

€ 50,00

13 Καραμπουναριώτη-Σουγλή Γεωργία

€ 50,00

28 Τσουγιάννη

Μπέτυ

14 Κοτσώνη

Θεοδώρα

€ 30,00

29 Χατζηχρήστου

Αθανάσιος

€ 50,00

15 Κουϊνέλη

Χρυσούλα

€ 20,00

30 Ξενιτίδου

Μπέλα

€ 20,00

€ 100,00

€ 120,00
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Τα παϊτόνια της πόλης μας
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Εικόνες από τα παλιά…. Φωτογραφίες από τα παϊτόνια, όπως τα λέγαμε τότε, (λαντό ή άμαξες όπως τα
λένε σήμερα), γεννούν νοσταλγικές αναμνήσεις και παραπέμπουν σε άλλες πιο ρομαντικές εποχές. Τότε που
δεν υπήρχε το ΤΑΞΙ ή μάλλον τα λιγοστά ΤΑΞΙ ήταν μεγάλη πολυτέλεια… Τότε κάποιος μπορούσε να απολαύσει μοναδικές εμπειρίες «ταξιδεύοντας» πάνω στην
άμαξα ή καθήμενος μπροστά και δίπλα στον αμαξά..
Τότε που μια βόλτα με τις άμαξες, έδινε ένα άλλο
χρώμα στη γκρίζα ρουτίνα της καθημερινότητας. Οι
παλιές φωτογραφίες, μέσα από τα σεντούκια , φυλακτά
των αναμνήσεων, φέρνουν στο μυαλό, σε όσους από
εμάς προλάβαμε την εποχή εκείνη, αυτές τις ωραίες
εικόνες… και αναμνήσεις πολλές.
Θυμίζουν εικόνες στο σιδηροδρομικό σταθμό, αργά
το βράδυ, με τους αμαξηλάτες να περιμένουν το
βραδινό τραίνο, την ταχεία όπως την λέγανε, για να
πάρουν κάποιους από τους επιβάτες του και να
κάνουν έτσι το τελευταίο τους αγώγι πριν από το
στάβλισμα του αλόγου τους. Θυμίζουν τους αμαξάδες παρατεταγμένους στη σειρά στην πιάτσα
τους, ορθούς στα αμάξια τους, στη διαδρομή να
χτυπούν τα ιδιόρρυθμα καμπανάκια τους με την
άφιξη του τραίνου και να διαλαλούν την παρουσία
τους…. Στους δρόμους τα παιδιά να τρέχουν
από πίσω τους και να φωνάζουν «βουρ-αραμπατζή» και κάποια από αυτά να σκαρφαλώνουν
στον πισινό άξονα της καρότσας, αθέατα από
τον αμαξά και να κάνουνε κρυφά μια βόλτα.
Οι άμαξες ήταν τετράτροχες, με δύο δηλαδή
άξονες, τον ένα στο μπροστινό του μέρος με
τους μικρότερους σε διάμετρο τροχούς και τον δεύτερο
στο οπίσθιο μέρος του με τους μεγαλύτερης διαμέτρου

τροχούς του. Οι ρόδες τους ήταν ακτινωτές και οι
ακτίνες χρωματισμένες και με λάστιχο από έξω από
τη ρόδα για την αποφυγή του θορύβου. Τις έσερναν
κυρίως ένα ή δύο άλογα και σπάνια μουλάρια.
Ο αμαξάς καθόταν μπροστά, πάντα υψηλότερα
από τις θέσεις των επιβατών και κρατούσε το καμουτσίκι και τα χαλινά. Το αμάξι, πίσω από τη θέση του
αμαξά, είχε μία ή δύο πτυσσόμενες μαύρες δερμάτινες
κουκούλες για τον χειμώνα, ένα καμπανάκι για να ειδοποιεί όταν περνούσε και ένα ή δύο νυχτερινά φανάρια
με ασετιλίνη για τις βραδινές διαδρομές. Ο αμαξάς είχε
όλα τα εργαλεία του κάτω από το κάθισμά του, δηλαδή
ένα ντουλαπάκι όπου μέσα είχε ένα βρεγμένο σφουγγάρι
για να βρέχει το κεφάλι του αλόγου το καλοκαίρι, καπελάκι ψάθινο για το άλογο, πέταλα για ώρα ανάγκης,
τις λίμες, τις ξύστρες για τα πέταλα κ.ά.
Είχε ακόμα τη σκούπα, το φαράσι και το σακί όπου
συγκέντρωνε τα κόπρανα του αλόγου. Ενώ πίσωπίσω, έξω από τη δερμάτινη κουκούλα, (εκεί που
σκαρφάλωναν οι πιτσιρικάδες), κρεμόταν
ένα σακί με σανό, τροφή του αλόγου
στα διαλείμματα της δουλειάς. Το άλογο

Δεκαετία του 1930. Οι αδελφοί Μπιλιμπίνη σε αναμνηστική
φωτογραφία επάνω σε μόνιππο παϊτόνι

Δεκαετία του 1970. Ο Σαμπρί ποζάρει με το άλογό του στην
πλατεία Ελευθερίας (παλ. Τρούμαν). Ποιος δεν τον θυμάται;
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ήταν πάντα φροντισμένο με τα χαντρολαίμια του, τα
γυαλισμένα χάμουρά του, τα φυλαχτά και τα χαϊμαλιά
του. Ο αμαξάς ήταν πάντα ντυμένος καλά, με το
σακάκι του, το καπελάκι του και το γυαλισμένο παπούτσι, περιμένοντας τον κόσμο για τη βόλτα του.
Πιάτσα είχαν στον κεντρικό δρόμο, στο στενό του
Αγίου Νικολάου, δίπλα στη σημερινή Εθνική Τράπεζα
ή στους σταθμούς του τρένου και του ΚΤΕΛ για να μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα.
Κάθε Κυριακή τα παϊτόνια ήταν τρόπος εξόρμησης
των ευκατάστατων, συνήθως, ηλικιωμένων Αλεξανδρουπολιτών για τις κοντινές εκδρομές. Ήταν τα παλιά
ταξί από τον μεσοπόλεμο ως το 1960 - 1970 που τη
θέση τους πήραν τα ταξί και τα εξαφάνισε ο ...πολιτισμός. Οι βόλτες γινόταν είτε προς τις ακρογιαλιές (Ντελής, Φάληρο), είτε προς τη Χηλή και τη Μαΐστρο. Ιδιαιτέρως στη γιορτή της Αγιά-Μαρίνας, τα παϊτόνια δεν
προλάβαιναν να μεταφέρουν, κυρίως τις κυρίες, για να
προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας στη
Μαΐστρο. Πολλές ήταν και οι διαδρομές μέσα και στη
γύρω πόλη, από και προς την Καλλιθέα και το Νοσοκομείο καθώς και τον Σταθμό του τρένου, την Εξώπολη,
το Αλή Μπέη κ.α. για δουλειές. Υπήρχαν όμως και
κάποιοι ευκατάστατοι συμπολίτες μας που μετακινούνταν πάντα με παϊτόνι. Θυμάμαι τον έμπορο Σωκράτη Διαμαντόπουλο, που τον περίμενε ο Σαμπρί ο
παϊτοντζής κάθε πρωί έξω από το σπίτι του, ψηλά
στη 14η Μαΐου όπου έμενε, και κάθε μεσημέρι έξω από
το γραφείο του, στον δρόμο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, για να τον μεταφέρει από ή προς το σπίτι του.
Σχετική αναφορά στην ύπαρξη και χρήση τους
κάνουν στα έργα τους οι συμπολίτες συγγραφείς Μαίρη
Υπερείδου στο έργο της «Ο φάρος ης ψυχής μου»,
αναφερόμενη στον παππού της, τα τελευταία χρόνια
του μεσοπολέμου, όταν την κατέβαζε από την Καλλιθέα,
όπου διέμεινε, στην πόλη με το παϊτόνι του Σαμπρί,
και ο Θανάσης Αποστολίδης στο έργο του «Μορφές γεγονότα - Αναμνήσεις».
Άμαξα, αμαξάς και άλογο μαζί παρόντες και στις
χαρές και στις λύπες των συμπολιτών μας. Στους γάμους, εκεί μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Στολισμένο
με γιρλάντες από λουλούδια το παϊτόνι και τον αμαξά
με ένα λουλούδι στο αφτί ή στο πέτο, μετέφερε τη
νύφη στην εκκλησία για την τελετή του γάμου και
αποχωρούσε μετά μαζί με το νεόνυμφο ζευγάρι, με
κρεμασμένα από πίσω συνήθως κατσαρολικά που ξεσήκωναν τον κόσμο με τον θόρυβό τους. Και στις βαπτίσεις παρόντες. Μετέφεραν τους γονείς με το μωρό,
τον νουνό και τις μπομπονιέρες. Και στις κηδείες αραδιασμένα όλα έξω από την εκκλησία να περιμένουν να
συνοδέψουν τον νεκρό με τους συγγενείς και τους
φίλους στην τελευταία του κατοικία, στολισμένα με
μαύρες κορδέλες και το άλογο να έχει δεμένο στο

Δεκαετία του 1930. Τετράτροχο παϊτόνι με τον
αμαξηλάτη του. Προσέξτε την αστική αμφίεσή του.

1952. Ο γνωστός αμαξηλάτης Χρήστος Σισμανίδης με
το παϊτόνι του επί της οδού 14ης Μαΐου

Δεκαετία 1970. Ο Ισμαήλ Γιουνούς με το παϊτόνι του
στην πιάτσα της οδού Μητροπολίτου Ιωακείμ

κεφάλι του μαύρα φτερά ή μαύρο μαντήλι. Αλλά και
στις γιορτές της πόλης το παϊτόνι παρόν. Στα ανθεστήρια, υπέροχα ανθοστολισμένο άρμα και άλογο,
άνοιγε την παρέλαση μεταφέροντας κοπέλες με ανθοδέσμες που προσέφεραν στους επισήμους της γιορτής.
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1975. Ο γνωστός αμαξηλάτης της πόλης Παύλος Τσιρούδης
προς το τέλος της καριέρας του επί της οδού Βιζυηνού

Το παϊτόνι ήταν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής
των κατοίκων της πόλης μας ζωής.
Αλλά και οι αμαξάδες θεωρούσαν το άλογό τους
μέλος της οικογενείας τους. Είχα την τύχη, στα μέσα
της δεκαετίας του 1950, να διαμένω δίπλα σε σπίτι
αμαξά και από τότε θαύμαζα τη σχέση αμαξηλάτη και
αλόγου. Όταν τελείωνε το αγώγι και γύριζαν σπίτι,
εκείονος το σκούπιζε με μια πετσέτα, αν ήταν ιδρωμένο
και στη συνέχεια το σκέπαζε με μια κουβέρτα για να
μη κρυώσει. Το πρωί, όταν το έζευε, του έδινε ένα
κομμάτι ζάχαρη στο στόμα· ποτέ μου όμως δεν έμαθα
το γιατί… Το πρωί το καλημέριζε και το βράδυ το καληνύχτιζε. Του μιλούσε και αυτό ανταποκρινόταν στον
χαιρετισμό του αφεντικού του με ένα χλιμίντρισμα και
σε ό,τι του ζητούσε, για να το ζεύσει και να το ξεζεύσει.
Υπήρχε μεταξύ τους ένας μυστικός κώδικας συνεννόησης
και μια σχέση αγάπης, αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης. Με κρύο, με ζέστη, με χιόνι και βροχή.
Μαζί στο καθημερινό μεροκάματο.

«Πόσο θα αντέξω άραγε ακόμη μέσα σ’ αυτή την πόλη;»
φαίνεται να αναρωτιέται ο ιδιοκτήτης του «λαντό», ενώ
το άλογο με το μελαγχολικό ύφος του μάλλον
διαισθάνεται το τέλος της …εποχής του»!
(Από το βιβλίο “Προκτήτωρ Πόλις - ταξίδι μνήμης στη πρώιμη
Αλεξανδρούπολη”, 2006, του Θόδωρου Οοδουμποζάνη).
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Ακόμη τριγυρίζουν στο μυαλό μου ονόματα και φυσιογνωμίες παλιών παϊτοντζήδων, που ο καθένας
τους έχει γράψει τη δική του ιστορία σ’ αυτή την
πόλη. Και πρώτος απ΄ όλους μου έρχεται στο μυαλό ο
Σαμπρί. Ένας ευτραφής και καλοκάγαθος μουσουλμάνος συμπολίτης μας από τον Μαχαλά, με το ψαθάκι
του το καλοκαίρι, γραφική φιγούρα της πόλης. Ο γείτονάς μου ο κυρ-Ιωσήφ, ευγενής και ήρεμος άνθρωπος,
με την τραγιάσκα του και το άσπρο άλογό του. Ο
κυρ-Βαγγελης Ευαγγελίδης, ο αποκαλούμενος και Αράπης, ο Παύλος ο Τσιρούδης, ο Χρήστος Σισμανίδης, ο
Ισμαήλ και τόσοι άλλοι. Είναι πολλοί και πού να τους
θυμάται κανείς όλους… Ο καθένας τους και μια ιστορία… Κομμάτι της ιστορίας της πόλης.
Πέρασε ο καιρός, και ήρθε ο πολιτισμός. Και έφερε
και τα ταξί και τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Πολλά αυτοκίνητα. Και κατέλαβαν όλους τους δρόμους. Και οι
άμαξες χάθηκαν. Και μαζί και τα όμορφα άλογά τους.
Και ο ρομαντισμός και η αίσθηση ελευθερίας και παντοδυναμίας που αισθανόταν ο επιβάτης πάνω στο
παϊτόνι. Οι περισσότεροι αμαξηλάτες γέρασαν και
απεχώρησαν. Κάποιοι τυχεροί, πολλοί λίγοι, απεχώρησαν παίρνοντας για αντάλλαγμα μια άδεια ταξί. Και
χάθηκαν οι αμαξηλάτες και οι άμαξες και τα άλογα
μαζί. Και καθάρισαν οι δρόμοι από τις ...ακαθαρσίες,
όπως έλεγαν κάποιοι "εκσυγχρονιστές". Και μολύνθηκε
η ατμόσφαιρα από τα καυσαέρια, όπως ισχυρίζονται
κάποιοι οικολόγοι.
Στο βιβλίο του γράφοντος «Προκτήτωρ Πόλις»,
στην τελευταία φωτογραφία από την παλιά πόλη
υπάρχει ένα παϊτόνι με άσπρο άλογο μέσα σε έναν
δρόμο της πόλης με πολυκατοικίες και από τις δύο
πλευρές. Και η λεζάντα αναγράφει: «Πόσο θα αντέξω
άραγε ακόμα μέσα σε αυτήν την πόλη; φαίνεται να
αναρωτιέται ο ιδιοκτήτης του λαντό, ενώ το άλογο με
το μελαγχολικό ύφος μάλλον διαισθάνεται το τέλος
της …εποχής του»! Και πράγματι ήταν το τελευταίο
παϊτόνι που κυκλοφόρησε στην πόλη. Πρέπει να ήταν,
αν δεν απατώμαι, κάπου στις αρχές της δεκαετίας
του 1980. Μετά όλα χάθηκαν. Έγιναν παρελθόν. Και
έμειναν μόνο οι αναμνήσεις και οι φωτογραφίες για να
μας τα θυμίζουν. Στην πόλη μας βέβαια... αυτά.
Διότι σε πολλές άλλες πόλεις και νησιά της χώρας
μας, όχι μόνο υπάρχουν, αλλά και βασιλεύουν, αφού
διαφημίζονται για ρομαντικές διαδρομές των επισκεπτών της πόλης τους και των νησιών τους για
να προσελκύσουν τουρισμό και αποτελούν πηγή εισοδήματος για τον τόπο τους και στοιχείο προβολής
της περιοχής τους..
Σημ.: Ευχαριστώ τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας
oldalexandroupoli@gr για την άδεια να χρησιμοποιήσω
φωτογραφίες και από την ιστοσελίδα τους.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Το άγγιγμα της Άνοιξης - Μια εκδρομή
Γράφει o Ζαφείρης Αλεξιάδης

Η

ταν άνοιξη του 1952. Μάιος μήνας. Ο εμφύλιος,
εδώ και τρία χρόνια, ήταν πια παρελθόν. Βέβαια,
τα βογγητά και οι αναστεναγμοί που προκάλεσε, μπορούσες ακόμα να τα αφουγκραστείς. Όμως, όπως και
να ήταν, ο χειμώνας του κακού είχε περάσει.
Άνοιξη από παντού! Η φύση λαμπερή, λουλουδιαστή
και καταπράσινη, καλοδέχτηκε τα χελιδόνια και στον
σταθμό της 14ης Μαΐου κόσμος πολύς κάθε βράδυ
υποδέχονταν το τρένο που μπορούσε επιτέλους να
κάνει ακίνδυνα το ταξίδι του και να φέρνει από τη Θεσσαλονίκη αγαπητά πρόσωπα που η κατάσταση τα είχε
απομακρύνει. Ζούσε και αυτό την άνοιξή του.
Και εμείς, μαθητές του γυμνασίου, ήμασταν πια στην
ηλικία μιας άνοιξης που τη βλέπαμε γύρω μας, που την
αισθανόμασταν μέσα μας και μας αναστάτωνε.
Μάιος μήνας και αποφασίστηκε η τάξη μας, αγόρια
και κορίτσια, να πάμε εκδρομή με το τρένο
στη Συκορράχη. Η εκδρομή σε όλες τις
ηλικίες είναι μια ψυχική έγερση. Σε εμάς,
όταν μας ανακοινώθηκε, ήταν ψυχική επανάσταση. Τη συγκεκριμένη μέρα από τα
χαράματα όλοι στον σταθμό, ταξιδιώτες
χωρίς αποσκευές, με κάτι λίγο μαζί μας
που μας είχε ετοιμάσει για το μεσημέρι η
μάνα μας και με κάτι περισσότερο τα κορίτσια, μια ευκαιρία επίδειξης των μελλοντικών
ικανοτήτων τους.
Το τρένο ξεκίνησε μέσα σε γέλια και σε
χαρούμενο σούσουρο. Τα κατεβασμένα παράθυρα, κάδρα με τα νεανικά πρόσωπα.
Γρήγορα τρέχαμε στον κάμπο της Αλεξανδρούπολης με τις αιωνόβιες βαλανιδιές του.
Κάπου εδώ, στα αρχαία χρόνια, υπήρχε

μια πόλη με το όνομα Δρυς. Περνώντας
από δίπλα τους, τα δύο κάστρα του
Άβαντα μας ευχήθηκαν το καλό κατευόδιο
και σε λίγο βγάζαμε φωνές χαρούμενης
έκπληξης, καθώς το τρένο ορμούσε στις
γαλαρίες των Αγίων Θεοδώρων.
Προσπεράσαμε τον Κιρκά και το τρένο
επιβράδυνε στην ανηφόρα πριν τη Συκορράχη και σταμάτησε. Κατεβήκαμε.
Ήταν ο τόπος της εκδρομής μας.
Άνοιξη και η φύση στις ομορφιές της.
Γύρω μας, στις πλαγιές και στις ισιάδες,
όλες οι αποχρώσεις του πράσινου, από
το βαθύ μπλε-πράσινο ως το απαλό καναρινί, μια ευχάριστη χρωματική σπατάλη
στιγματισμένη με κόκκινες, με κρίτρινες,
με ροζ και λευκές πατημασιές που άφησε
πίσω της, με το διάβα της, η άνοιξη.
Το καλωσόρισμα από το κελάηδημα των πουλιών
αντάμωσε το «καλώς σας βρήκαμε» από το σούσουρο
το δικό μας. Στις σκιές, κάτω από τις αγριαχλαδιές και
τις βαλανιδιές, άπλωσαν τα στρωσίδια που προνόησαν
να έχουν μαζί τους τα κορίτσια. Κάποια αγόρια έβγαλαν
τη μπάλα που είχαν μαζί τους, κάποια άλλα σκαρφάλωσαν στα δέντρα και μερικά εξερευνούσαν τις παρυφές
του δάσους που ήταν πλάι μας.
Στη σκιά μιας θεόρατης βαλανιδιάς βολεύτηκαν οι
τρεις συνοδοί καθηγητές μας, η Σκορδίλη, η Παπάζογλου
και ο Σέργης. Συζητούσαν τα δικά τους αλλά η ματιά
τους ερευνητική ένα γύρω σε μας.
Τα κορίτσια έλυσαν τις πετσέτες με τα καλούδια
που έφεραν, διάλεξαν ό,τι εκλεκτό από αυτά και το
πρόσφεραν στους καθηγητές. Εκείνοι το δέχτηκαν με
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ευχαρίστηση. Κάποια στιγμή η Σκορδίλη κάτι ζήτησε.
Έβγαλε να καπνίσει τσιγάρο και δεν είχε σπίρτα. Ρώτησε
τα παιδιά δίπλα, αν κάποιος είχε.
– O Λαλάκος, της είπαν.
Τον φώναξαν. Επάνω στη βιασύνη του να βγάλει τα
σπίρτα, του έπεσαν κάτω τα τσιγάρα που είχε. Με χαμηλωμένη την ένοχη ματιά του τα μάζεψε και άπλωσε
τα σπίρτα στους καθηγητές που γελούσαν.
Είχε μεσολαβήσει η κατοχή και αρκετά από τα παιδιά
ήταν δυο και τρία χρόνια μεγαλύτερα σε ηλικία από την
τάξη που φοιτούσαν. Έτσι τύχαινε ανάμεσα στα τετράδια
μερικών να υπάρχουν και τσιγάρα.
Κάποια στιγμή ο Σέργης άφησε την παρέα των καθηγητών, έμπλεξε με τα αγόρια και έπιασε αγορίστικη
κουβέντα μαζί τους. Κάποιο από αυτά ξεθάρρεψε και
δήθεν αθώα τον ρώτησε:
– Κύριε καθηγητά, άκουσα ότι ο κηφήνας που γονιμοποιεί τη βασίλισσα, πεθαίνει. Είναι αλήθεια;
Και η απάντηση του Σέργη:
– Πεθαίνει, αλλά πηγαίνει στον παράδεισο!
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Μεσημέριασε. Στον ουρανό, επάνω
από τον χώρο της εκδρομής, συννεφάκια
τούφες-τούφες σαν μικρές μπαμπακένιες
αγκαλιές. Μου θύμισαν τις παλιές εκείνες
εικονίτσες –λευκώματα τις λέγαμε– που
εικόνιζαν παχουλά ροδαλά αγγελάκια, το
καθένα μέσα στο μικρό συννεφάκι του.
Έτσι φαίνεται ήταν και τώρα. Είδαν την
εκδρομή μας και μαζεύτηκαν, το καθένα
με το συννεφάκι του, για να παίξουν μαζί
μας. Και εμείς βλέπαμε τα συννεφάκια να
πληθαίνουν και όλο να πυκνώνουν. Τα
αγγελάκια που ήρθαν να παίξουν μαζί
μας δεν τα βλέπαμε, ώσπου μπήκαν κι
αυτά στο παιχνίδι και μας άρχισαν το
μπουγέλωμα.
Η βροχή που ξέσπασε μας ξάφνιασε
ευχάριστα και ώσπου να αντιληφθούμε τι γινόταν,
είχαμε γίνει μούσκεμα. Να προφυλαχτούμε; Πού; Η Συκορράχη ενάμισι χιλιόμετρο μακριά. Μέσα σε ξεφωνητά
απελπισίας και χαράς το βάλαμε στο τρέξιμο, να πάμε
να προφυλαχτούμε στο χωριό. Όταν επιτέλους λαχανιασμένοι φτάσαμε, η βροχή είχε σταματήσει αλλά εμείς
είχαμε γίνει παπί. Το νερό έσταζε από παντού από
πάνω μας. Τα ρούχα μας μούσκεμα.
Τα κορίτσια με βρεγμένα και κολλημένα τα ρούχα
επάνω τους μας ξάφνιασαν ευχάριστα. Βλέπαμε εντυπωσιασμένοι την άνοιξη στο σώμα τους, κάτω από τα
βρεγμένα τους ρούχα. Τα κοιτάζαμε ξαφνιασμένοι και
νιώθαμε κι εμείς την άνοιξη μέσα μας. Ως τότε τη
βλέπαμε στη φύση, στις πρασινάδες, στα λουλούδια.
Τώρα τη βλέπαμε που άγγιξε τα κορίτσια, που θρόνιασε
στον βρεγμένο κόρφο και στους γιαλιστερούς ώμους
τους. Μια συγκλονιστική εμπειρία!
Οι άνθρωποι του χωριού μάς πήραν μέσα στα σπίτια,
μας έδωσαν πετσέτες να σκουπιστούμε. Βγάλαμε τα
βρεγμένα ρούχα μας, όσα μπορούσαν να βγουν, και τα
απλώσαμε στον ήλιο, που βγήκε και μας
περιγελούσε, να στεγνώσουν.
Το ίδιο και οι καθηγητές μας. Του κυρίου
Σέργη του έδωσαν και φόρεσε κάτι παρδαλά αμερικάνικα ρούχα που τους τα
είχαν δώσει από την ΟΥΝΡΑ. Το ίδιο και
στις δύο καθηγήτριες.
Κατά το ηλιοβασίλεμα, νάτο το τρένο
που θα μας επέστρεφε στα σπίτια μας.
Μισοστεγνοί, μισοβρεγμένοι μπήκαμε μέσα.
Δε μας ενδιέφερε πια η εκδρομή. Μόλις
είχαμε ζήσει την ομορφότερη εκδρομή
της ζωής μας.
Ήταν Άνοιξη! Μια άνοιξη που την αισθανόμασταν μέσα μας, που τη βλέπαμε
στα κορίτσια. Οι πρασινάδες και τα λουλούδια ήταν απλά το ντεκόρ στη ζωή
μας που ξεκινούσε...
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Συναυλία Θρησκευτικής Μουσικής
Γράφει η Δώρα Κοτσώνη
ια πολύ ωραία και κατανυκτική συναυλία θρησκευτικής μουσικής είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε
στις 22 Απριλίου 2016 το βράδυ στον εξαιρετικά φιλοτεχνημένο και διακοσμημένο χώρο του Νομαρχείου της πόλης μας. Ο Σύλλογος Μουσικών Εκπαιδευτικών ΑΜΘ και
η μικτή χορωδία και ορχήστρα των ωδείων ΦΑΕΘΩΝ
της Αλεξανδρούπολης και ΚΟΨΑ της Κομοτηνής, υπό τη
διεύθυνση του καταξιωμένου μουσικού Θανάση Τρικούπη, μας “ταξίδεψαν’’ στη θρησκευτική μουσική της
Αναγέννησης Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.
Ακούστηκαν στίχοι της Καινής Διαθήκης από το Θείο
Πάθος και αποσπάσματα από ορατόρια των Σούμπερτ,
Μότσαρτ και Βιβάλντι.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Άνθιμος.
Συγχαρητήρια αξίζουν στους νέους και πολλά υποσχόμενους νέους κλασικούς μουσικούς της περιοχής μας.
Πιο αναλυτικά, η συναυλία θρησκευτικής μουσικής
διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, εν όψει
του εορτασμού του Πάσχα. Κορυφαίο γεγονός της εκδήλωσης αποτέλεσε η πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του
Magnificat RV610 του Antonio Vivaldi περίπου 300 χρόνια
μετά τη σύνθεσή του. Το έργο ερμηνεύθηκε από τη Μικτή
τετράφωνη Χορωδία και Ορχήστρα που συστάθηκε από
τη σύμπραξη των δύο μεγάλων μουσικών εκπαιδευτηρίων της Θράκης, του Ωδείου Φαέθων της Αλεξανδρούπολης και του Ωδείου Κόψα της Κομοτηνής που προαναφέραμε.
Συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 80 ερμηνευτές, γεγονός πρωτόγνωρο στη Θράκη για σχήμα κλασικής
μουσικής που βασίζεται αποκλειστικά σε τοπικούς συν-

Μ

τελεστές. Ως σολίστ έλαβαν μέρος οι μονωδοί Στέλλα
Αδαμίδου, Ιωάννα Τσιλιμίγκα και Βαγγέλης Μάμος. Τη
διεύθυνση του συνόλου την είχε ο αρχιμουσικός Θανάσης Τρικούπης. Εκτός του προαναφερθέντος έργου του
Vivaldi ερμηνεύθηκαν και άλλα αριστουργήματα της δυτικής μουσικής, όπως το Ave Maria του Schubert και το
Ave verum corpus του Mozart αλλά και μελωδίες από τον
χώρο της ανατολικής εκκλησίας, όπως το «Ακατάληπτον
εστί» που ψάλλεται κατά τις λιτανείες στον Ναό του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα.
Αν και υπάρχουν μεγαλύτερες αίθουσες στην πόλη
της Αλεξανδρούπολης, όπου θα μπορούσε
να πραγματοποιηθεί η συναυλία, ο χώρος
του Νομαρχείου επιλέχτηκε λόγω της εξαιρετικής ακουστικής του αλλά και λόγω της
ιδιαίτερης αμφίπλευρης κλιμακωτής διάταξης που μπορούσε να λάβει η Χορωδία, λόγοι που αμφότεροι συνέτειναν στη βέλτιστη
ηχητική απόδοση της δυτικής πολυφωνικής
μουσικής. Ο χώρος της εκδήλωσης ήταν κατάμεστος και στα δύο επίπεδα, ενώ σε παράπλευρη αίθουσα το υπόλοιπο φιλόμουσο
κοινό παρακολούθησε τη συναυλία από μεγάλη οθόνη σε απευθείας σύνδεση λαμβάνοντας ταυτόχρονα τον ήχο στη φυσική του
διάσταση.
Την εκδήλωση προσφώνησαν ο Αντιπε-
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ριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος. Λόγω του παρατεταμένου χειροκροτήματος στο
τέλος της εκδήλωσης, το φωνητικό και οργανικό σύνολο
επανέλαβε το Ave verum corpus του Mozart. Όπως είπε
ο Θανάσης Τρικούπης κατά το κλείσιμο της συναυλίας,

τονίζοντας τον καταλυτικό ρόλο των τοπικών συντελεστών στην υλοποίηση του όλου εγχειρήματος: «η εκδήλωση βασίστηκε αποκλειστικά στους καθηγητές και
στους μαθητές των μουσικών εκπαιδευτηρίων της περιοχής μας. Η Θράκη έχει όλο το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό. Σε μας έγκειται η αξιοποίησή του».

Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας
στην Αλεξανδρούπολη
Την Κυριακή, 24 Απριλίου 2016, η Αλεξανδρούπολη
είχε την τιμή να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα στη
διαδρομή της στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στην αρχαία
Ολυμπία.
Τη φλόγα άναψε, στην πλατεία του Φάρου μπροστά
από το άγαλμα της Δόμνας Βισβίζη, υπό τα χειροκροτήματα των θεατών, ο Ολυμπιονίκης των Special Olympics
στην κολύμβηση Δημήτρης Καρυπίδης που θα συμμετάσχει
και στους Ολυμπιακούς αγώνες στη Βραζιλία. Σε κλίμα
συγκίνησης έγινε η τελετή της αφής, κατά την οποία
ακούστηκαν ο Ολυμπιακός ύμνος Ελλάδας και Βραζιλίας.
Ευχάριστη πρωτοτυπία ήταν τα κοριτσάκια, που πλαισίωσαν την τελετή, ντυμένα ιέρειες.

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο παρουσιάζεται στην Αθήνα
Στις 25 Μαΐου 2016, στη μεγάλη αίθουσα
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρώην
υπουργός και βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσίασε, βαθιά συγκινημένος, το βιβλίο του «Θράκη: το επόμενο βήμα...», ενώπιον του Προέδρου της
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.
Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, γέννημα θρέμμα
της Θράκης, στην οποία χρόνια τώρα πολιτεύεται, βασίζεται στη διαδρομή του παρελθόντος, για να υποδείξει το βήμα που
θα οδηγήσει σε ένα μέλλον ανθηρό για τον
τόπο που αγαπάμε.
Το μήνυμα του βιβλίου είναι ενωτικό, καθώς προτάσσει
την αρμονική συνύπαρξη των σύνοικων στοιχείων, τη
συνεννόηση ανάμεσα στην τοπική αρχή και την πολιτεία,
τη συνεργασία των πολιτικών κομμάτων, καθώς και την
οικδόμηση γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα
και τις όμορες χώρες.
Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και πλήθος επισήμων. Ανάμεσά τους
ο Μητροπολίτης Μαρωνείας
και Κομονητής κ. Παντελεήμων
και ο Μητροπολίτης Ξάνθης
και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, τους οποίους ο κ. Στυλιανίδης καλωσόρισε θερμά.
Τους ανήγγελε πρώτους και

ένανε ειδική μνεία στο σημαντικό εθνικό
έργο που προσφέρουν στην ευαίσθητη
περιοχή της Θράκης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν πολλά
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ
των οποίων και ο πρώην Πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής, ο οποίος καταχειροκρητήθηκε... Το παρόν επίσης έδωσαν πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού
κόσμου της χώρας μας, καθώς και ανώτατοι στρατιωτικοί, δικαστικοί, ακαδημαϊκοί και διπλωμάτες...
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Μανώλης
Κοττάκης. Την άποψή τους κατέθεσαν, εκτός του συγγραφέα, ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο επίκουρος καθηγητής Άγγελος Συρίγος.
Η παρουσίαση του βιβλίου
«Θράκη: το επόμενο βήμα...»
προκάλεσε έντονο προβληματισμό αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
περιοχή και υπογράμμισε την
ανάγκη της ενότητας και της
λήψεως των αναγκαίων μέτρων,
ώστε το αύριο της Θράκης μας
να μην είναι συννεφιασμένο...

Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΡΑΚΩΝ

Δράσεις του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στην Αθήνα
16-31 Μαΐου 2016 Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Ο

Μάιος είναι ξεχωριστός μήνας για εμάς τους Θράκες. Είναι ο μήνας της ενσωμάτωσης της ιδιαίτερης
πατρίδας μας, της Θράκης, στον Εθνικό κορμό. Είναι ο
μήνας που ζωντανεύει μνήμες και μας πλημμυρίζει με
υπερηφάνεια.
Για εμάς τους απόδημους το μερίδιο της χαράς δεν
είναι μικρότερο. Με τις εορτές των “Ελευθερίων”, που
πραγματοποιούμε, νιώθουμε κι εμείς τον ενθουσιασμό
που εκπέμπει η 14η Μαΐου του 1920. Εκτός των άλλων
είναι η ημέρα που θυμόμαστε τις παρελάσεις στην Αλεξανδρούπολη που, μικροί τότε, μετείχαμε κι εμείς.
Αλλά και πόσα άλλα πράγματα της Θράκης μας
θύμισε η κυρία Αγγελική Γιαννακίδου που με το Εθνολογικό Μουσείο κατέβηκε στην Αθήνα· μια που δεν
μπορεί πια να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, έρχεται το
βουνό στον Μωάμεθ...
Πόσα πράγματα μας θύμισε, μας έδειξε, μας δίδαξε,
με πόσα μας ψυχαγώγησε το τετραήμερο των εκδηλώσεων!
Παρών ο γράφων όλες τις ημέρες, περισσότερο από
ψυχική ανάγκη και λιγότερο από καθήκον. Τι καταπληκτική εκείνη η «περφόρμανς» με «Τα 100 κουδούνια», τι
εντυπωσιακό το ντοκιμαντέρ «Η νύφη με τον καθρέφτη»,
όπως και το άλλο, «Αλεξανδρούπολη, φως στην ιστορία»,
όπου –τιμή και χαρά μου– εμφανιζόμουν και εγώ!
Συγκλονιστικό και το ντοκιμαντέρ «Θράκη, αέναον

φως» και όλα αυτά με παράλληλη παρουσίαση εκθεμάτων του Μουσείου, μετασκευασμένων έτσι ώστε να αγγίζουν το σήμερα.
Συγκεκριμένα από τις 16-31 Μαΐου παρουσιάστηκαν
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μια σειρά από
δράσεις του ΕΜΘ που τελούσαν υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO με γενικό
τίτλο “Θράκη - Ο τόπος και οι άνθρωποι”, δράσεις δηλωτικές της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής
μέσα από στοιχεία του πολιτισμού της Θράκης που
συγκροτήθηκε με βάση τις ιδιομορφίες του χώρου ως ο
ενδιάμεσος τόπος Ανατολής και Δύσης.
Η προσέλευση και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν
πολύ μεγάλη και οι δράσεις χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα
επιτυχημένες
Ήταν μια σημαντική στιγμή για το ΕΜΘ που επιβεβαίωσε την εμβέλεια μιας πολύχρονης και πολυποίκιλης
δράσης στον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης
που στόχο είχε την προβολή του εν πολλοίς άγνωστου
πολιτισμού της Θράκης.
Την Παρασκευή 20 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης «Τεμαχισμένη Μνήμη» από τον
Ναπολέοντα Μαραβέγια, Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας, Αναπληρωτή Πρύτανη Πανεπιστημίου Αθηνών,
πρώην υπουργό. Η έκθεση οργανώθηκε από την Αγγέλα
Γιαννακίδου με υλικό από τη συλλογή του ΕΜΘ και τε-

Άποψη εσωτερικού χώρου των εκδηλώσεων
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τίτλο: Γ. Μ. Βιζυηνός και Θράκη. Ο ηθοποιός
Φιλοποίμην Ανδρεάδης παρουσίασε με θεατρικό
λόγο το έργο του Βιζυηνού «Διατί η μηλιά, δεν
έγινε μηλέα» και έκανε τους θεατές να ξεσπάσουν
σε γέλια και χειροκροτήματα.
• «Βιζύη - Ο τόπος ως μνήμη του Γ. Μ. Βιζυηνού» - Ντοκιμαντέρ
Μια παραγωγή του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης με την ευγενική χορηγία του «Ιδρύματος
Χαριλάου Κ. Κεραμέως»
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Πανταζή
Κάμερα Α’: Χρόνης Πεχλιβανίδης
Κάμερα Β’ - Μοντάζ: Παύλος Μπουντούρογλου
Αφήγηση: Φιλοποίμην Ανδρεάδης
Ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας

χνική υποστήριξη από τους Α. Μπαλούτσο, Π. Γιαννακίδη, Τ. Ηλία.
• Την Παρασκευή και το Σάββατο παρουσιάστηκε
η περφόρμανς με τίτλο «Με εκατό κουδούνια…» σε δημιουργία και εκτέλεση της Χαρίκλειας Βουτσά, performance artist.
• Την Κυριακή 22 Μαΐου υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σε ομάδες παιδιών με τίτλο «Αγγίζοντας
τεμαχισμένες μνήμες» σε σχεδιασμό και υλοποίηση της
Βαλεντίνας Σωκράτους, παιδαγωγού-εμψυχώτριας,
υπεύθυνης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΜΘ.
Χορηγοί των δράσεων ήταν: Aegean
Airlines, Cosmote, βιολογικά κρασιά Γκουτσίδη.
Από την όλη παρουσίαση ξεχώρισε το αφιέρωμα στον Θρακιώτη ποιητή και πεζογράφο Γεώργιο Βιζυηνό (Βιζύη 1849 - Αθήνα
1896) για τα 120 χρόνια από τον
θάνατό του. Οι εκδηλώσεις έγιναν
το τριήμερο 19-21 Μαΐου στο
«Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης».
• Την Τρίτη 24 Μαΐου στο
Θεάτρο Σφενδόνη της Άννας
Κοκκίνου πραγματοποιήθηκε, με
αφορμή την έναρξη της συνεργασίας του Θεάτρου με το
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης καθώς και τη συμπλήρωση των 120
χρόνων από το θάνατο του
Γεωργίου Βιζυηνού, που προαναφέραμε, μια ειδική εκδήλωση με

• «Η πολιτιστική φυσιογνωμία της Θράκης
στη ροή του χρόνου» - Ομιλία
Εισηγήτρια: Αγγέλα Γιαννακίδου (Ερευνήτρια Ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης)
• «Ο γενέθλιος τόπος στα διηγήματα του Γ. Μ. Βιζυηνού» - Ομιλία
Εισηγητής: Θανάσης Κούγκουλος (Δρ Νέας Ελληνικής
Λογοτεχνίας - Διευθυντής του Αρχείου Θρακικής Λογοτεχνίας)
• «Τόπος, ταυτότητα και μνήμη στο λαϊκό πολιτισμό,
με αφορμή το έργο του Γ. Μ. Βιζυηνού» - Ομιλία
Εισηγήτρια: Ανδρομάχη Οικονόμου (Διευθύντρια Ερευνών
στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών).
Το πλήθος του κόσμου που
παρακολούθησε τις εκδηλώσεις,
εκτός των άλλων, ευχαριστήθηκε
και τους πλούσιους μπουφέδες
και το θρακιώτικο κρασί στο Ίδρυμα Κακογιάννη και στη Σφενδόνη.
Να προσθέσω ότι όλες τις εκδηλώσεις παρουσίασαν επώνυμοι
ομιλητές.
Η δυσκολία στο να το πληροφορηθούν, στέρησε από τα μέλη
του Συλλόγου μας τη χαρά να
απολαύσουν αυτό το τετραήμερο
που μας πρόσφερε το Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης.
Παρ’ όλα αυτά παρευρεθήκαμε
μερικά μέλη του Συλλόγου, μεταξύ
των οποίων ο Γιάννης Ξανθούλης,
η Υβόννη Δαΐδου, ο υπογράφων,
η Μαρίτσα Μποτσιβάλη με τον
σύζυγό της και άλλοι αγαπητοί
συμπατριώτες.

Η κ. Αγγέλα Γιαννακίδου

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου του ΕΜΘ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Ο εορτασμός των Πέντε Νεομαρτύρων στη Χώρα Σαμοθράκης
«Σαμοθράκης βήμα»: Το νέο παραδοσιακό τραγούδι της Ζωής Τηγανούρια
Eπιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Μ

ε τη δέουσα λαμπρότητα και μέσα σε πανηγυρικό κλίμα γιορτάστηκε και φέτος στη Χώρα
της Σαμοθράκης η μνήμη των Πέντε Νεομαρτύρων
των εκ Σαμοθράκης, οι οποίοι μαρτύρησαν στη
Μάκρη Αλεξανδρούπολης. Κατά τον εορτασμό της
μνήμης των Νεομαρτύρων την Κυριακή του Θωμά
τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 7 Μαΐου
2016 στον Ιερό Ναό της Χώρας ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, ενώ την επομένη το
πρωί, μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από
τον κ. Άνθιμο, ακολούθησε η περιφορά των Καρών
των Αγίων Πέντε –που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου– στα σοκάκια του οικισμού
του νησιού.

Ο φετινός εορτασμός είχε ένα ξεχωριστό χρώμα,
αφού μετά τις θρησκευτικές και λατρευτικές τελετές
στην πλατεία του χωριού στήθηκε γλέντι περιλαμβάνοντας μία έκπληξη που αφορούσε στο νησί της
Σαμοθράκης. Σε πρώτη εκτέλεση ακούστηκε μελοΌ,τι αγγίζει αυτή τη γη και ενώνει ιστορίες αιώνων. Στις ρίζες της Σαμοθράκης βρίσκονται τα
λόγια, οι γεύσιες, οι μελωδίες, τα γέλια, τα δάκρυα,
το αποτύπωμα κάθε ψυχής που σημάδεψε και σημαδεύτηκε από τον τόπο αυτόν.
Νότες από το αίμα του νησιού και στίχοι από
μία ψυχή του, παντρεύτηκαν σε «Σαμοθράκης
Βήμα» που μας σηκώνει σε έναν κύκλο χορού 4000
χρόνων.

ποιημένος ο Ύμνος της Σαμοθράκης, σε στίχους ποιήματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου. Η μελοποίηση έγινε από την
διάσημη και καταξιωμένη Σαμοθρακίτισσα ακορντεονίστα κ. Ζωή Τηγανούρια. Ήταν μια εκδήλωση γεμάτη κέφι, ζωντάνια και ενθουσιασμό με την ερμηνεία να εντυπωσιάζει τους παρευρισκομένους, την
ίδια στιγμή που τοπικά συγκροτήματα χόρευαν
στους ρυθμούς του Ύμνου της Σαμοθράκης.
H Ζωή Τηγανούρια «επέστρεψε» ξανά στη Σαμοθράκη, την Κυριακή 8 Μαΐου, στις 12:00 στην πλατεία
Ρηγοπούλου στη Χώρα Σαμοθράκης, και παρουσίασε
σε πρώτη δημόσια εκτέλεση το «Σαμοθράκης βήμα»
που συνέθεσε σε στίχους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και
Σαμοθράκης κ. Ανθίμου.
Η συνεργασία των δύο «γέννησε» ένα χορευτικό
τραγούδι με αγάπη για τη Σαμοθράκη και την κάθε
γωνιά της.

« Έγραψα τους στίχους από αγάπη, σαν συμπίλημα
της διαχρονικής ιστορίας και της πνευματικότητος του
Νησιού μας, καθώς και της πολυποίκιλης ομορφιάς του.
Τους εμπιστεύθηκα στη Ζωή Τηγανούρια επειδή τα παραπάνω κυκλοφορούν στο αίμα της σαν γονίδια καταγωγής.
Και για έναν ακόμη λόγο: εξαιτίας τής μέχρι τώρα καταξιωμένης και πρωτότυπης πορείας της. Οι στίχοι μου
είναι ύμνος, τραγούδι, χορός, δηλαδή είναι ο λαός μας
που έρχεται από παλιά και είναι ταγμένος να διαπεράσει
το φράγμα της ιστορίας.»
† Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
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«Επιστρέφω στο νησί μου με κάθε ευκαιρία και
αισθάνομαι ότι δεν έφυγα ποτέ. Ο Μητροπολίτης
Άνθιμος μου εμπιστεύθηκε τα λόγια του και με
τιμάει αυτό. Το ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ του εμπιστεύομαι τη μελωδία μου. Κάνουμε μαζί ένα “Σαμοθράκης βήμα” μικρό βήμα σε ένα μεγάλο νησί –μεγάλο σε μεγαλείο. Ευχαριστώ όλη την ομάδα μουσικών
και ερμηνευτών που αφιερώθηκαν στο τραγούδι μας
και το έκαναν δικό τους.»
ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ
Η Παραδοσιακή συναυλία της Ζωής Τηγανούρια
ήταν μία εκδήλωση βαθιάς συγκίνησης για όσους
γνωρίζουν το νησί της Σαμοθράκης και αισθάνονται τη μουσική Παράδοση ως μία αξία που
πρέπει να διατηρηθεί και να εξελιχθεί.
Στη συναυλία ερμήνευσαν ο Κωνσταντίνος
Τηγάνης και η Πελαγία Μυλωνά, στο βιολί ήταν
ο Ιάσονας Κτενάς, στο λαούτο ο Γιάννης Σεβαστόπουλος, στο νταούλι ο Στέλιος Γενεράλης
και φυσικά η Ζωή Τηγανούρια στο ακορντεόν.
Συμμετείχε επίσης η Χορευτική Ομάδα Λακκώματος Σαμοθράκης.
H συναυλία ήταν ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Παρευρέθηκαν
ο Μητροπολίτης κ. Άνθιμος, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Θ. Βίτσας, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Έβρου Δ. Πέτροβιτς, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης ΑΜΘ Κ. Εξακουστός, ο Διοικητής της
12ης Μεραρχίας Υποστράτηγος Δ. Μπουζέλος
και πλήθος επίσημων προσκεκλημένων.
Παραθέτουμε τους στίχους του ποιήματος,
το οποίο μελοποιημένο, πλέον, κυκλοφορεί και
σε CD στα δισκοπωλεία της χώρας.

Πές μας, κοπέλα μου γιὰ τὸ
βουνὸ
ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ κῦμα,
γύρω ἀπ’ τὴ Χώρα δροσερό,
παραδεισένιο κτῆμα.

Πές μας, Παρθένα Παναγία
μας,
ἀρχόντισσα τῆς γῆς μας,
τὸν πόνο, τὴν ἐλπίδα μας
πῶς κράτησες μαζί μας;

Πές μας, κοπέλα μου, ποιὰ
εἶσαι ’σὺ
στὸ μάρμαρο κλεισμένη;
μὲ τὰ φτερὰ σὰν ἀστραπὴ
καὶ τὴ ματιὰ χαμένη.

Ἄχ! ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἁγιᾶ-Ἀμπατή,
σᾶς ἔχω γιὰ παιδιά μου,
τὸ αἷμα σας χρυσὸ δαφνὶ
κρατῶ στὸ φόρεμα μου!

Πές μας, κοπέλα μου, τὸν
κόσμο σου
ποὺ ἒζησες στὴ δόξα,
στῆς ξενιτιᾶς τὸ δρόμο σου
τὸν λαχταρᾶς σὰν πρῶτα;
Ἄχ! ἐγὼ εἶμαι ἡ Νίκη ποὺ
ρωτᾶς
καὶ εἶμαι ἐδῶ νὰ ξέρεις,
μὲς τὴν ψυχή σου ἂν μὲ κρατᾶς
ὅλο θὰ μ’ ἀνασταίνεις!

Πές μας, ἂν εἶδες στάχυ πιὸ
μεστό,
πραούστι πιὸ γεμᾶτο,
ἐλιὲς καὶ λάδι σὰν χρυσὸ
καὶ χασλαμᾶ ἀφρᾶτο.
Πές μας, γιὰ αἶγες στὰ ψηλὰ
βουνά,
γιὰ μέλι στὴ Λαγκάδα,
ρίγανι, κέδρο στὰ Βρυσιά,
φλασκούνι στὴν Κοιτάδα.

Πές μας, Κυρία μας
Κρημνιώτισσα,
Δεληγιαννούδα, Ἀνέμη,
στὸ πέλαο Καμαριώτισσα,
στὴ Μάνταλ’ ῥιζωμένη.

Πές μας, γιὰ φτέρη στὴν Ἄνω
Μεριά,
στὶς Μακρυλιὲς θυμάρι,
στὸ Λάκκωμα καὶ στὴν Πουρνιὰ
μοσχοβολιὰ στὸ Γιάλι.

Πές μας, πῶς ἦρθε ὁ
Ἀπόστολος
κι ἐστάθη στὸ Στασίδι;
στὸ ’Φκᾶ πὼς πνίγηκε ὁ
καημός;
οἱ Πέντε στὸ λεπίδι;

Ἄχ! πολύχρωμο, ἀνθοστόλιστο
Νησὶ τῆς Σαμοθράκης,
μὲ τὶς ὀρτάντζες πλουμιστὸ
ῥοδόσταμο τῆς Θράκης!

ΠΗΓΕΣ: Ι.Μ. Αλεξανδρούπολης, Γραμ. Γ. Λασκαράκης
Σχετικό υλικό από τη Ζωή Τηγανούρια
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“Ελευθέρια 2016” στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει η Δώρα Κοτσώνη

Π

ολλές οι εκδηλώσεις στην Αλεξανδρούπολη, περισσότερο πολιτιστικές και ίσως λιγότερες οι αθλητικές,
εκτός από τις καθιερωμένες θρησκευτικές και τις παρελάσεις, στα πλαίσια του εορτασμού των “Ελευθερίων
2016”, που διήρκεσαν περίπου 24 ημέρες, από τις 5
Μαΐου έως και τις 28 Μαΐου.

Μουσικές, χορευτικές, ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων,
τιμητικές εκδηλώσεις σημαντικών προσωπικοτήτων της
πόλης κ.ά. Χώροι, το Δημοτικό Θέατρο, το Ιστορικό και
το Εθνολογικό Μουσείο, το Νομαρχείο αλλά και η Δημοτική
Βιβλιοθήκη. Έντονη η παρουσία των νέων μας, των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων παρουσίασαν
μουσική εκδήλωση με θέμα: «Η ιστορία της Αλεξανδρούπολης μέσα από τους ήχους της».
Με μεγάλη επιτυχία ανέβηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου η γνωστή μας «Λωξάντρα» από τους
μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημ. Σχολείου, χάρη
στην πρωτοβουλία του δασκάλου τους που τη σκηνοθέτησε. Tο Μουσείο Αινιτών δάνεισε τα κοστούμια της παράστασης, ενώ τα έπιπλα δάνεισαν Αλεξανδρουπολίτες.
Την εικόνα της Παναγίας Μπαλουκλιώτισσας παραχώρησαν πρόσφυγες από τον Αϊ-Γιώργη της Κωνσταντι-

νούπολης που είχαν εγκατασταθεί στη Θράκη.
Αξιοσημείωτο το μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι από το Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
που για πρώτη φορά συμμετέχει στα “Ελευθέρια’’.
Ενδιαφέρουσα η διασκευή και παρουσίαση της «Λυσιστράτης» του Αριστοφάνη από τη θεατρική ομάδα του
1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης «Λεονταρίδειο».
Ξεχώρισαν επίσης τα εγκαίνια του Δημοτικού Ωδείου
της πόλης, ως επίσης και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,
για τα οποία έχουμε εκτενές ρεπορτάζ.

Έγινε κι εφέτος η περιφορά της Παναγίας Τριφώτισσας
από τον Σύλλογο Αινιτών, μέσα στη θάλασσα, στο λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης.

Ενδιαφέρουσες και οι εκδηλώσεις με αναφορά στη
λήξη του Β’ Παγκόσμιου πολέμου. Η μία ήταν αφιερωμένη
στην Ημέρα της Νίκης κατά του Φασιμού στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Οργανώθηκε από το Πολιτιστικό Κέντρο
«Ρωσικό Σπίτι» σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς
φορείς και με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου
της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη. Αξιοσημείωτη η τελετή
στο Μνημείο Τιμής των Ρώσων στρατιωτών.
Ενδιαφέρουσα και η έκθεση Φωτογραφίας με ιστορικό
υλικό της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, που
διοργάνωσε το Πολιτιστικό Κέντρο «Ρωσικό Σπίτι».
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Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Σύλλογος Κυριών και
Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης τίμησαν τρεις γυναίκες
που συνέβαλαν στη διεθνή αναγνώριση της πόλης, τις
κυρίες Αγγέλα Γιαννακίδου, Μερόπη Κολλάρου και
Νάντια Ουζουνοπούλου.
Τιμήθηκαν επίσης και οι Αηδονίδης Χρόνης, Κούκος
Μόσχος, Πενταφράγκας Δημήτριος και Αναστασιάδης
Δημήτριος για την προσφορά τους στον πολιτιστικό,
επιστημονικό, εθελοντικό και κοινωνικό χώρο της ευρύτερης
περιοχής.
Παραθέτουμε το μήνυμα του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη που περιέχεται στο
πρόγραμμα των “Ελευθερίων 2016”:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στους
φίλους και συμπατριώτες μας καλό καλοκαίρι
και ο Γρηγόρης Γεωργίου με τα σκίτσα του
σας προετοιμάζει για τις διακοπές σας.

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T58
«Είθισται οι εορτασµοί των εθνικών επετείων να αποτελούν για
κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ένδειξη σεβασµού και απότισης φόρου
τιµής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να είµαστε
σήµερα ελεύθεροι.
Ιδιαίτερα για τους Θρακιώτες και τις Θρακιώτισσες η ηµέρα της
14ης Μαΐου έχει ξεχωριστή σηµασία καθώς σηµατοδοτεί την ενσωµάτωση της Θράκης στον εθνικό κορµό, µιας από τις τελευταίες
ελληνικές περιοχές που εντάχθηκαν εντός των ελληνικών συνόρων
µετά από αναρίθµητες συγκρούσεις, αγώνες και διαπραγµατεύσεις.
Σήµερα η Θράκη, τελευταία ίσως στα µάτια των άλλων, πρώτη
όµως στα µάτια των ανθρώπων της, τιµά τους αγωνιστές της και
µέσα από το παρελθόν οφείλει να επαναπροσδιορίσει το παρόν
για να έχει το µέλλον που οραµατίζεται.
Οφείλει να µη σταµατά να αγωνίζεται και να διεκδικεί αυτά που
της αξίζουν. Οφείλουν οι θεσµικοί της ιδιαίτερα, να µην εφησυχάζουν
και να επαγρυπνούν, τώρα περισσότερο από ποτέ, που οι συγκυρίες
δεν ευνοούν τη χώρα µας και οι επιβουλές των γειτόνων ποτέ δεν
σταµάτησαν, να βρίσκονται στις επάλξεις έτοιµοι ν’ ανταποκριθούν
στις νέες προκλήσεις, θεµατοφύλακες της παρακαταθήκης των
προγόνων και της Άγιας γης της Θράκης µας.
Η Αλεξανδρούπολη γιορτάζει τα “Ελευθέρια” ξυπνώντας µνήµες
από το παρελθόν, τιµώντας τους ανθρώπους της από το παρόν και
καλώντας τους δηµότες της να συµµετάσχουν σε αυτήν την αέναη
διαδροµή που καθίσταται εχθρός της λήθης.
Και προσωπικά, ως Δήµαρχος αυτής της πόλης, καλώ όλους
εσάς να λάβετε µέρος σε αυτή τη γιορτή αποτίοντας τον δικό σας
φόρο τιµής».
Ο ∆Δήµαρχος Αλεξανδρούπολης
Ευάγγελος Λαµπάκης

27

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T58

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Κόσμημα της πόλης το αναστηλωμένο κτήριο του Καπνομάγαζου
Θα στεγάσει τη νέα βιβλιοθήκη της πόλης
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Σ

ε μια ιδιαίτερα εορταστική τελετή και παρουσία δεκάδων κατοίκων της πόλης, το βράδυ της Τρίτης 17ης
Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας
Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο αναστηλωμένο κτήριο του Καπνομάγαζου στην οδό Αίνου 46. Η όλη εκδήλωση ξεκίνησε
με τη συμβολική διαδρομή από το Δημαρχείο ως τον νέο
χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης όλων των εθελοντών
που βοήθησαν στην ολοκλήρωση του δύσκολου έργου της
μεταστέγασης της βιβλιοθήκης, μετέχοντας έτσι ενεργά
στην παράδοση ενός κτηρίου - κόσμημα για την Αλεξανδρούπολη, ώστε να το απολαύσει ο λαός της.
Η εκδήλωση συνεχίσθηκε με τον αγιασμό που τέλεσε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμος, ο οποίος δώρισε στον Δήμαρχο της πόλης αντίγραφο
ενός σπάνιου τόμου που φυλάσσεται σε βιβλιοθήκη του
Αγίου Όρους. O Δήμαρχος Ευάγγελος Λαμπάκης στην ομιλία του, για το ιστορικό του κτηρίου, δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στους 3 εργάτες που έχασαν τη ζωή τους
στην πρώτη φάση εργασιών του κτηρίου τον Φεβρουάριο
2005. Και η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση των
επισκεπτών στο εσωτερικό του κτηρίου και με ένα αφιέρωμα στο λόγιο ελληνικό τραγούδι από τη Νάντια Μαλακόζη και τη Μερόπη Κολλάρου στο πιάνο.
Η επίσημη τελετή εγκαινίων του εμβληματικού αυτού
κτηρίου, σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την έναρξη μιας
ανοιχτής και άκρως ενδιαφέρουσας πορείας της σύγχρονης
αυτής Βιβλιοθήκης ως πυρήνα πολιτισμού της ευρύτερης
περιοχής.
Αν και έχουμε αναφερθεί στην ιστορία του «Καπνομάγαζου», θα την επαναλάβουμε σε συντομία, αφού το
κτήριο αυτό αποτελεί ένα ισχυρό σημείο της συλλογικής μνήμης των κατοίκων της πόλης με μεγάλη και πολυκύμαντη ιστορία. Δεν πρέπει επίσης να
ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα πολύ λίγα
ιστορικά στολίδια που έχει διασωθεί, για
να μας θυμίζει την αίγλη της παλιάς πόλης. Γι’ αυτό κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει να την καταγράψουμε βαθιά
μέσα στις πάμπολλες αλλά χαμένες ιστορικές μας μνήμες, όσοι από εμάς επιμένουμε ρομαντικά να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε! Για το
πού βαδίζουμε θα το δείξει ο …χρόνος!
Κτίσθηκε κάπου στα 1890 από την
πολυπληθή τότε καθολική κοινότητα του
Δεδέαγατς, για να χρησιμεύσει ως Σχολείο των παιδιών της κοινότητας. Σημειώνουμε ότι από το 1898 λειτούργησαν

δύο καθολικές σχολές, μία αρρένων (η οποία κάηκε το
1904) και μία θηλέων, που προσέφεραν σημαντικό εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό έργο. Το 1904, κατά τη
διάρκεια μαθητικής έκθεσης, πήρε φωτιά η αίθουσα πειραμάτων και καταστράφηκε μεγάλο μέρος του κτηρίου με
τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του μαζί και για το
λόγο αυτό εγκαταλείφτηκε. Το 1922-1923 πρόσφυγες από
την Αν. Θράκη και τον Πόντο, που συνέρρεαν στην πόλη,
στεγάζονται προσωρινά στα υπόγεια και στη σοφίτα του
ημικατεστραμμένου κουφαριού του κτηρίου, μέχρι να τακτοποιηθούν οριστικά.
Το 1923 αγοράζεται από την εταιρία επεξεργασίας καπνών «ΚΟΜΠΑΝΙ ΖΕΝΕΠΑΛ ΝΤΕ ΤΑΜΠΑ», ιδιοκτησίας των
Κωνσταντίνου Μ. Μιχαλόπουλου και Αγκόπ Ασταρτζιάν
(παππού από την μητέρα του συμπολίτη μας Χάρη Ντισλιάν). Ανασκευάζεται και εγκαινιάζεται το 1924 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία, εμπορία και
εξαγωγή των καπνών της περιοχής. Για τον λόγο αυτόν
στο αέτωμά του αναφέρεται η χρονολογία 1924 ως έτος
οικοδόμησής του. Έκτοτε και μέχρι σήμερα είναι γνωστό
με το όνομα «Καπνομάγαζο». Λειτούργησε για τον σκοπό
που ανακατασκευάσθηκε μέχρι την κήρυξη του ΕλληνοΙταλικού πολέμου το 1940. Κατά την περίοδο της κατοχής
χρησιμοποιήθηκε από τους Βουλγάρους ως φυλακή και
στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση, πριν την έναρξη
του εμφυλίου πολέμου, προσωρινά, ως ξενώνας των προσφύγων από την ύπαιθρο και αργότερα, κατά τη διάρκεια
του εμφυλίου, ως φυλακή-κρατητήρια αγωνιστών της
αριστεράς, αλλά και για φιλοξενία των λεγόμενων «ανταρτόπληκτων» των χωριών της ευρύτερης περιοχής.

1925. Tο εσωτερικό του καπνομάγαζου
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από οπλισμένο σκυρόδεμα πάνω στο οποίο θα
στηριζόταν και το υπάρχον κέλυφος του έργου.
Και ενώ είχαν αρχίσει οι εργασίες αναστήλωσης,
την 25η Φεβρουαρίου 2005, κατέρρευσε τμήμα
του τοίχου και της οροφής στην βορειανατολική
πλευρά του κτηρίου παρασύροντας στον θάνατο τρεις εργαζόμενους. Και από το γεγονός
αυτό ξεκινά η Οδύσσειά του! Το Δημοτικό Συμβούλιο, επικαλούμενο κάποιες αποφάσεις των
αρμόδιων υπηρεσιών Πολεοδομίας, έκρινε ότι
το κτήριο αυτό είναι ετοιμόρροπο και επικίνδυνο και αποφάσισε την κατεδάφισή του. Η
απόφαση όμως αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου σκόρπισε θλίψη σε πολλούς κατοίκους της
Αλεξανδρούπολης που έβλεπαν να χάνονται
και τα τελευταία εναπομείναντα μνημεία της
Πλήθος κόσμου για τα εγκαίνια της νέας Δημοτικής βιβλιοθήκης
πόλης. Τότε, ομάδες πολιτών με πρώτο το ΣύλΑλεξανδρούπολης
λογο Αρχιτεκτόνων και την Οικολογική Εταιρία
Την εποχή που ανακατασκευάσθηκε ως «Καπνομάγαζο»
Έβρου και αργότερα του Παραρτήματος Θράκης του
ήταν ένα επιβλητικό κτήριο και από τα λίγα κτήρια που
Τ.Ε.Ε. κινητοποιούνται σε μια τελευταία προσπάθεια να
ξεχώριζαν στο κέντρο της πόλης για το ύψος του και τις
σώσουν το κτήριο, να συνεχιστεί η αναστήλωση και να
διαστάσεις του.
λειτουργήσει τελικά ως Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπως είχε
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 χρησιμοποιείται από
οραματιστεί ο Δήμαρχος Ηλίας Ευαγγελίδης. Και ο αγώτην εμπορική οικογένεια Ουζουνόπουλου ως αποθήκη και
νας τους αυτός δικαιώθηκε με την απόφαση της αρμόδιας
χώρος επεξεργασίας ηλιοσπόρου και σκόρδων. Πολλοί μαΕφορείας Νεοτέρων Μνημείων να απαγορεύσει την κατεθητές του Γυμνασίου της δεκαετίας του 1950 θα θυμούνται
δάφισή του και την υποχρέωση του Δήμου να συντάξει
τον ελεύθερο χώρο απέναντι από το κτήριο, όπου πραγνέα μελέτη, για να συνεχίσει τις εργασίες αναστήλωσής
ματοποιείτο το μάθημα της Γυμναστικής από τον καθηγητή
του, όπως και τελικά έγινε.
Γυμναστικής Αλιφέρη και την προστασία που προσέφερε
Η κάτοψη του κτηρίου του Καπνομάγαζου σχηματίζει
το κτήριο αυτό στους μαθητές, όταν έβρεχε. Στη συνέχεια
το σχήμα «Γ». Το κεντρικό τμήμα είναι επίμηκες, ενώ το
αγοράσθηκε από τους μετόχους του ΚΤΕΛ Ν. Έβρου. Το
βόρειο άκρο του εξέχει του μετώπου της κύριας όψης. Το
1995 επί Δημαρχίας Ηλία Ευαγγελίδη, χαρακτηρίσθηκε
μήκος του κτηρίου είναι περίπου 27 μ., ενώ το πλάτος του
από το Δημοτικό Συμβούλιο ως διατηρητέο και πέρασε
εκτείνεται κατά προσέγγιση στα 12 μ. στο βόρειο και 10 μ.
με αγορά στην κυριότητα του Δήμου, προκειμένου να
στο νότιο τμήμα αντίστοιχα.
αναστηλωθεί και να μετατραπεί σε μία σύγχρονη Δημοτική
Το οικοδόμημα αποτελείται από τρεις ορόφους με ημιυΒιβλιοθήκη. Και για τον λόγο αυτό μία
πόγειο. Ο τελευταίος
από τις αίθουσες του κτηρίου πήρε
όροφος διαμορφώνεται
το όνομά του και ονομάσθηκε «Αίαπό τη σοφίτα, που
θουσα Ηλία Ευαγγελίδη».
καταλήγει σε αετωμαΗ μελέτη αναστήλωσης του καπνοτική στέγη. Οι όψεις χαμάγαζου προέβλεπε να διατηρηθεί το
ρακτηρίζονται
από
κέλυφος του κτηρίου με την εξωτερική
συμμετρία, καθώς τα
τοιχοποιία και τη στέγη και να οικοορθογώνια φωτιστικά
δομηθεί εσωτερικά ένα νέο, με σκελετό
ανοίγματα των ορόφων
επαναλαμβάνονται
ρυθμικά. Τα παράθυρα
του ημιυπόγειου έχουν
τοξωτή απόληξη.
Το κτήριο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο επειδή «αποτελεί αξιόλογο δείγμα ειδικής
χρήσεως κτηρίου με σημαντικά μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, αναπόσπαστο τμήμα και μαρτυρία της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Αλεξανδρούπολης
των αρχών του αιώνα» με την Υπουργική Απόφαση
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2788/43567/23-7-1997 - ΦΕΚ 858/Β/25-9-1997.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Eγκαινιάστηκε το νέο Ωδείο της Αλεξανδρούπολης
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
τον ενιαίο χώρο του ανακαινισμένου ιστορικού νεοκλασικού κτηρίου και του νεόκτιστου υπερσύγχρονου 4ώροφου κτηρίου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα
από το παλιό, στη γωνία των οδών Δικαστηρίων και
Μεσολογγίου, θα στεγάζεται πλέον μόνιμα το Δημοτικό
Ωδείο Αλεξανδρούπολης, που λειτουργεί συνεχώς από
το 1958, ώστε να συνεχίσει την πλούσια μουσική παιδεία
της Αλεξανδρούπολης που είναι συνυφασμένη με την
ιστορία της πόλης.
Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2016», το απόγευμα της Δευτέρας 16 Μαΐου 2016,
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Δημοτικού
Ωδείου της πόλης από τον Δήμαρχο της πόλης κ. Ε.
Λαμπάκη, παρουσία του Μητροπολίτου Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμου και πλήθους κόσμου. Ακολούθησε
συναυλία από καθηγητές και μαθητές του ωδείου.
Το νέο κτήριο που αποτελεί μια πρωτοποριακή αρχιτεκτονική ενότητα του ανακαινισμένου κτηρίου και
του νεόδμητου πολυώροφου, συνταιριάζει το παλαιό
με το σύγχρονο και συμβολίζει τη συνεχή παρουσία του
Ωδείου στην ιστορία της πόλης, πάνω από μισό αιώνα.
Χώροι σύγχρονων προδιαγραφών με άριστη υλικο-

Σ

Xαρακτηριστική φωτογραφία με τους τρεις δημάρχους
(Αρβανιτίδης, Αλεξανδρής, Λαμπάκης) που προώθησαν το
έργο αυτό, μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Άνθιμο

τεχνική υποδομή φιλοξενούν τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου. Επιπλέον,
στο νέο κτήριο θα λειτουργήσει επισκέψιμη και δανειστική βιβλιοθήκη με σημαντικά βιβλία μουσικής, παρτιτούρες και πλούσιο ηχητικό υλικό.
Το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης έχει μακρόχρονη και σημαίνουσα παρουσία στην πόλη, η οποία
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μεταλαμπαδεύουν τη γνώση και την αγάπη για τη μουσική ως καθηγητές στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση, ενώ πληθώρα αποφοίτων απολαμβάνουν σημαντικών διακρίσεων στον καλλιτεχνικό στίβο στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, υπό τη διεύθυνση της διεθνώς αναγνωρισμένης συμπολίτισσάς μας
σολίστ πιάνου Μερόπης Κολλάρου, καλύπτει ένα ευρύ
φάσμα μουσικής εκπαίδευσης και διδασκαλίας μουσικών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα μουσικής προπαιδείας αλλά και στην ανάπτυξη ταχύρρυθμων συστημάτων ενηλίκων.

είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την πολιτιστική ιστορία
της Αλεξανδρούπολης. Από την ίδρυσή του, το 1958,
όπως προαναφέραμε, ως παράρτημα του Κρατικού
Ωδείου Θεσσαλονίκης, μέχρι σήμερα, έχει καθιερωθεί
σε πανελλήνιο επίπεδο ως ένα εύρωστο εκπαιδευτικό
ίδρυμα με παροχές μουσικών σπουδών υψηλού επιπέδου, καθώς γενεές αποφοίτων του Δημοτικού Ωδείου

Η διευθύντρια του Δημοτικού Ωδείου κ. Μερόπη Κολλάρου
στο μικρόφωνο

Βραβείο για το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς
Με ιδιαίτερη συγκίνηση ενημερωθήκαμε από τον Τύπο ότι ο Γιάννης
Ξανθούλης, ο σύγχρονος διακεκριμένος υπηρέτης της λογοτεχνίας, ο
Γιάννης που δεν αποφεύγει να προβάλλει τη θρακιώτικη καταγωγή του,
παίρνει για πρώτη φορά, ύστερα από
35 χρόνια παρουσίας στον χώρο αυτό,
βραβείο για την προσφορά του στη
σύγχρονη λογοτεχνία της Ελλάδας.
Βραβεύθηκε, όχι από επιτροές κριτικών, αλλά από τους αναγνώστες.
Εδώ και τρία χρόνια τα καταστήματα Public οργανώνουν αυτόν τον διαγωνισμό
και φέτος οι αναγνώστες έκριναν ότι το μυθιστόρημα του Γιάννη Ξανθούλη
«Την Κυριακή έχουμε γάμο» είναι το καλύτερο της χρονιάς. Το μυθιστόρημα
είχε παρουσιάσει στο τ.56 του περιοδικού μας ο Γρηγόρης Γεωργίου.
Όλοι οι συμπατριώτες και φίλοι του χαιρόμαστε για το γεγονός και
ευχόμαστε και άλλους ουσιαστικούς επαίνους να δέχεται στο εξής, είτε
υπηρετεί την «αθωότητα» είτε ακολουθήσει νέα πορεία στο γράψιμό του
αλλά πάντα με το αριστοφανικό χιούμορ και την πλούσια πολιτισμική ματιά,
που του χάρισε η περιοχή που γεννήθηκε.
Σε ευχαριστούμε καλέ μας φίλε και συμπολίτη.
Το Δ.Σ.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Έντεχνη Μουσική των Ελλήνων της Θράκης
Γράφει o Νικόλαος Πινάτζης

Τ

ο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
οργάνωσε στις 21 Μαΐου 2016, στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης με ιδιαίτερη επιτυχία μια πρωτότυπη εκδήλωση
λόγου και τέχνης, με θέμα την Έντεχνη Μουσική των Ελλήνων της Θράκης στις αρχές
του 20ου αιώνα. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε ο πρόεδρος του μουσείου Νικόλαος
Α. Πινάτζης: Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης συνέλαβε μία πρωτότυπη ιδέα
και με τα λίγα μέσα που διαθέτει, έχοντας
όμως πάντοτε μία σημαντική παρακαταθήκη
πολύτιμων φίλων και συνεργατών, έκανε
την απόπειρα να υλοποιήσει, μέσα στο ευρύτερο κλίμα
εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης, την παραγωγή
ενός σύνθετου, πρωτοποριακού πολιτιστικού έργου, όπου
η μουσική, ως κεντρικός άξονας, ακουμπά και παράλληλα
συνομιλεί με άλλες μορφές τέχνης: το λόγο, την εικόνα
και την κίνηση. Όλες αυτές οι μορφές τέχνης, οι μορφές
έκφρασης, έχοντας η καθεμιά το δικό της ρόλο, λειτούργησαν από κοινού ως ένα αρμονικό σύνολο και εμπλούτισαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, που έφεραν τη σφραγίδα
της ευρύτερης πολιτικής του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, μια πολιτική που έχει στόχο την καλλιέργεια
της συλλογικής μνήμης και την προαγωγή του πολιτισμού
μέσα από τα ίδια του τα προϊόντα.
Το βασικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση
του έργου των μουσικών με δυτικοευρωπαϊκού ύφους
συνθέσεις, οι οποίοι στα τέλη του 19ου και αρχές του
20ου αιώνα, καλλιέργησαν και ενδυνάμωσαν τη μουσική
παιδεία στα αστικά κέντρα της εποχής τους, μέσα από
την εκπαίδευση και τη δράση των ελληνικών συλλόγων
της Θράκης. Στόχος όλων των συντελεστών της εκδήλωσης αυτής ήταν να αναδειχτεί όχι μόνο η γοητεία της

μουσικής ως μελωδία και πνευματική δημιουργία, ούτε
μόνο οι δημιουργοί της έντεχνης κοσμικής μουσικής της
Θράκης, αλλά να “ντυθούν” τα μουσικά θέματα με την
εποχή τους, το περιβάλλον τους, με τις συνθήκες και τα
καλλιτεχνικά ρεύματα που τα ενέπνευσαν, και γενικά με
τον τρόπο έκφρασης των ανθρώπων εκείνης της εποχής,
που υιοθετήθηκε και αναδείχθηκε στις κοινωνικές ομάδες
και πολιτιστικές εκδηλώσεις στις αρχές του 20ου αιώνα.
Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ιστορικού
Μουσείου, αλλά και με την πολύτιμη
συνεργασία των μουσικών του Ωδείου Φαέθων, και ιδιαίτερα με την
καθοδήγηση του Θανάση Τρικούπη,
που παραχώρησε υλικό από την
ερευνητική του δουλειά που εμπεριέχεται στο πόνημα του ιδίου και
των Γεωργίου Κωνστάντζου και
Θωμά Ταμβάκου και στο οποίο
στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό η ιστορική αναδρομή και η θεματική διάρθρωση της εκδήλωσης. Πολύτιμη
Κανονισμός του πρώτου μουσικού
συλλόγου Αλεξανδρούπολης, 1904

Μαντολινάτα Β’ Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου, 1920

επίσης ήταν η συνεργασία με την Έλσα Αθανασιάδου,
που με τις γνώσεις και την εμπειρία της επιμελήθηκε την
ενδυματολογία, την κινησιολογία και τη χορογραφία των
συνεργατών της. Εξίσου πολύτιμη υπήρξε και η συμμετοχή
του Νίκου Ζερβόπουλου, που με την εκφραστική φωνή
του ανέλαβε τον ρόλο του αφηγητή.

M

* * *

ε την ευκαιρία της περιγραφής της παραπάνω εκδήλωσης που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη,
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προσθέτουμε σχετική εκδήλωση που απήλαυσαν οι Αλεξανδρουπολίτες στην Αθήνα. Ο Θανάσης Τρικούπης
παρουσίασε το βιβλίο-μονογραφία Western Music in
Hellenic Communities. Musicians and Institutions (Η Δυτική
Μουσική στις Ελληνικές Κοινότητες. Μουσικοί και Ιδρύματα).
Η παρουσίαση έγινε τη Μεγάλη Δευτέρα, 25 Απριλίου
2016 και ώρα 7.30 μ.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με ευθύνη
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Παρευρέθησαν αρκετά μέλη του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, τα
οποία αισθάνθηκαν υπερήφανα για τον
νεότερης γενιάς συμπολίτη τους Θανάση
Τρικούπη και την ξεχωριστή παρουσία
του στον χώρο της μουσικής
Το βιβλίο, το οποίο αποτελεί έναν
από τους καρπούς της τριετούς μεταδιδακτορικής έρευνας
του συγγραφέα που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών του Graz, παρουσιάστηκε
από την Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εύη
Νίκα-Σαμψών, τον καθηγητή του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαο Μαλιάρα
και τον αρχιμουσικό και πρώην Διευθυντή της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών Βύρωνα Φιδετζή.
Στο εν λόγω ερευνητικό πόνημα καταγράφονται για
πρώτη φορά, όσον αφορά το σύνολο της ελληνικής επι-

κράτειας, σημαντικά μουσικά ιδρύματα και εκπαιδευτήρια που αποτέλεσαν τα κέντρα διάδοσης της δυτικής
μουσικής στον Ελληνισμό, καθώς και οι πρώτοι Ευρωπαίοι αρχιμουσικοί και μουσικοδιδάσκαλοι, κυρίως των
θεωρητικών μαθημάτων και της σύνθεσης, που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τη σύστασή της ως
κράτος μέχρι την περίοδο του Β' Παγκόσμιου πόλεμου.
Στο Παράρτημα δημοσιοποιείται για πρώτη φορά
βάση δεδομένων που εμπεριέχει τους
περίπου 4.000 γνωστούς μέχρι σήμερα
Έλληνες συνθέτες της νεώτερης Ιστορίας, σε καταγραφή του μουσικογράφου
ερευνητή Θωμά Ταμβάκου, η οποία
ξεκίνησε από το 1980 και συνεχίζεται
σήμερα σε συνεργασία με τον μουσικολόγο ερευνητή Γιώργο Κωνστάντζο και
τον συγγραφέα του εν λόγω πονήματος.
Η πρώτη έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στην
αγγλική γλώσσα με σκοπό τη διάχυση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων στη διεθνή κοινότητα. Το όλο ερευνητικό
εγχείρημα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, ενώ η αποστολή
του βιβλίου στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών
και Μουσικολογικών Σπουδών της Γερμανίας υποστηρίχθηκε από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.
Πηγή: Δελτίο Τύπου, Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Πρόεδρος
Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

“Ελευθέρια 2016” στην Αθήνα
Γράφει η Υβόννη Δαΐδου
τις 28 και 29 Μαΐου γιορτάστηκαν και φέτος τα ''Ελευθέρια” της Θράκης μας στην Αθήνα. Ήταν η 96η
επέτειος από τον Μάιο του 1920, όταν ο Ελληνικός στρατός
απελευθέρωνε τις πόλεις και τα χωριά της Θράκης από
τους Βουλγάρους που μετά τους Τούρκους συνέχιζαν την
υποδούλωση της Θράκης, συμπληρώνοντας συνολικά 600
χρόνια κατοχής από ξένους κατακτητές. Yπενθυμίζουμε
ότι από τον Νοέμβριο του 1919 οι Βούλγαροι είχαν υποχρεωθεί από τις Συνθήκες «να αποσυρθούν» και η Θράκη βρισκόταν υπό Συμμαχική Διοίκηση με διοικητή τον Γάλλο
στρατηγό Σαρπύ.
Ο εορτασμός τόσο σημαντικών επετείων και η υπενθύμιση
της ιστορίας μας είναι φόρος τιμής σε όσους θυσιάστηκαν
για την ελευθερία της ιδιαίτερης πατριδας μας και υπόσχεση
των νεότερων για σθεναρή προάσπισή της. Οι μνήμες
πρέπει να διατηρούνται ζωντανές και μάλιστα σε καιρούς
τόσο δυσοίωνους.
Ο διήμερος εορτασμός, με οργάνωση και πρωτοβουλία
πάντα της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Ν. Ελλαδος (ΠΑΟΝΕ)
περιελάμβανε:

Σ

Το Σαββατο 28/5
μουσικοχορευτική εκδήλωση στην πλατεία
Δαβάκη του φιλόξενου
Δήμου Καλλιθέας, όπου
ο συμπατριώτης μας
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλλιθέας και νυν πρόεδρος της ΠΑΟΝΕ Κώστας Πολυχρονίδης
φρόντισε, όπως κάθε χρόνο, για την παραχώρηση και οργάνωση του χώρου και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
Η Σίσυ Καζακίδου, ως υπεύθυνη των “Ελευθερίων” της
Θράκης, παρούσα πάντα, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε ο Εβρίτης δημοσιογράφος και εκδότης Ευάγγελος
Μπαλίκος. Χαιρέτισαν ο πρόεδρος της ΠΑΟΝΕ Κ. Πολυχρονίδης, ο δήμαρχος Καλλιθέας Δ. Κάρναβος και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Καλλιθέας Γ. Κυριακόπουλος.
Η κεντρική ομιλία ήταν του Εβρίτη δημοσιογράφου, συγ-
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γραφέα και ερευνητή Παντελή Αθανασιάδη με το γενικότερο
αλλά πολύ ενδιαφέρον θέμα: “Η κοινοβουλευτική παρουσία
της Θράκης από το 1920”. Δυστυχώς η ομιλία διεκόπη πριν
ολοκληρωθεί, κατόπιν απαίτησης του κοινού, που είχε κουραστεί από την εξαιρετικά καθυστερημένη έναρξη της εκδήλωσης. Όμως στον ομιλητή απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα
για τη συνολική προσφορά του στα Θρακικά δρώμενα.
Το Β' μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια από διάφορα συγκροτήματα.

33
και τους μουσικούς Μανώλη Δημούδη, κρουστά, Πέτρο
Δολιανίτη ακορντεόν, Ιντζούδη Σωτήρη, γκάιντα και Γιάννη
Κούμη καβάλι και τραγούδι. Η διατήρηση της παράδοσης
όχι μόνο επιβάλλεται αλλά είναι και ιδιαιτέρως ευχάριστη
και σίγουρα πολλοί θα ήθελαν να συμμετέχουν στους χορούς
και στο πανηγύρι αν, λόγω της καθυστερημένης έναρξης, η
ώρα δεν ήταν πια τόσο περασμένη, γεγονός που τους
εκανε να αποχωρήσουν.
Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 29/5, έγινε η καθιερωμένη
δοξολογία στον Άγιο Γεώργιο Καρύκη και εκφωνήθηκε ο
πανηγυρικός της ημέρας από τον Αλεξανδρουπολίτη στρατιωτικό εν αποστρατεία και συγγραφέα Γεώργιο Ψύλλα.*

Ακολούθησε πορεία, με επικεφαλής τα λάβαρα των συλλόγων, προς το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου
κατετέθηκαν στεφάνια εκ μέρους Αρχών και Σωματείων.

Ξεκίνησε το χορευτικό της ΠΑΟΝΕ τραγουδώντας και
χορεύοντας χορούς από το Σοφικό της Α. Θράκης. Ακολούθησε ο Σύλλογος Θρακιωτών Α. Αττικής και Μεσογαίας με
χορούς από τη Δ. Θράκη, ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Διδυμοτείχου το “Καστρο” με χορούς από τα 13
χωριά των Μάρηδων, ο Σύλλογος Θρακιωτών και Φίλων
της Θράκης (άρτι συνγκροτηθείς) με χορούς από
τη Δ. Θράκη και τέλος πάλι το συγρότημα της
ΠΑΟΝΕ έκλεισε με χορούς από τη Β. Θράκη.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους επιμελήθηκαν την οργάνωση και παρουσίαση των συγκροτημάτων και ιδιαιτέρως στον ακούραστο χοροδιδάσκαλο της ΠΑΟΝΕ Γιώργο Παντζιαρίδη

Παρέστησαν ο συμπατριώτης μας αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, ο οποίος
κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους
της Κυβέρνησης, ο πρώην
βουλευτής Έβρου Αλ. Δερμεντζόπουλος, ο εκπρόσωπος της περιφερειάρχου Ρ.
Δούρου και πολλοί άλλοι.
Εκ μέρους του συλλόγου
μας το στεφάνι κατέθεσε ο
πρόεδρος του συλλόγου Παναγιώτης Παρασκευοπουλος.
Σύμμαχός μας φέτος ο καιρός που με την ηλιοφάνεια και
το ελαφρό αεράκι έκανε ευχάριστη την ατμόσφαιρα για
τους πολυπληθείς παρισταμένους.
* Δες σελ. 4 «ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ»
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Το σπαθόχορτο ως πανάκεια στην παράδοση
και τη σύγχρονη επιστήμη
Γράφει η Μαρία Αρ. Μποτσιβάλη (Δρ χημικός)
Ξεκινώ από μια προσωπική ανάμνηση: Είμαι δέκα
χρονώ μεσημέρι καλοκαιριού στη Μάκρη, έχουμε βγεί
με τη γιαγιά μου να μαζέψουμε σπαθόχορτο, κοντά
στο σχολείο, για να κάνει σπαθόλαδο. Κρατώ μια ανθοδέσμη που μάζεψα. Περνάμε από το σπίτι της αείμνηστης Δέσποινας Μανιά. «Αχ, μαζέψατε σπαθόχορτο, Σοφία», της λέει, με μια προσδοκία στη φωνή.
«Ναι», της απαντά η γιαγιά μου και αρπάζει το σπαθόχορτο από το χέρι μου και της το δίνει. Θύμωσα
τόσο πολύ μαζί της που ακόμα το θυμάμαι. Με πείραξε
που δεν με ρώτησε. Η γιαγιά μου έκανε πάντα σπαθόλαδο για πληγές και στομαχόπονο.

πέμπει σε προστασία από εικόνα, δηλαδή φάντασμα
ή δαιμονική φαντασίωση, αντανακλώντας μια πίστη
για μαγικές προστατευτικές ιδιότητες. Το perforatum/
διάτρητο, οφείλεται στα σκούρα στίγματα πάνω και
γύρω από τα κίτρινα φύλλα του, τα οποία, όταν τα
δεις στο φως, μοιάζουν με μικρές τρύπες. Το πώς
φαίνονται μάλιστα τα λουλούδια στο φως αποτελεί
και έναν τρόπο για την επιλογή της σωστής ποικιλίας
κατά τη συλλογή του, αφού στα στίγματα αυτά αποθηκεύονται οι δύο βασικές θεραπευτικές του ουσίες,
η υπερφορίνη και η υπερικίνη. Η υπερικίνη μάλιστα
δίνει το κόκκινο χρώμα στο σπαθόλαδο καθώς και
στα δάχτυλά μας όταν τρίψουμε τα άνθη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι δύο ουσίες είναι μοναδικές
και δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο φυτό.

Το σπαθόχορτο στην παράδοση

Τ

ο σπαθόχορτο δε χρειάζεται συστάσεις· είναι
γνωστό σε όλα τα χωριά και πόλεις ιδιαίτερα της
Θράκης αλλά και όλης της Ελλάδας. Στα σπίτια κρεμασμένα ματσάκια ξερού σπαθόχορτου με τα κίτρινα
άνθη του και στα ντουλάπια μπουκάλια με το κόκκινο
λάδι του (σπαθόλαδο), βασικό παραδοσιακό φάρμακο, κυρίως για πληγές, μώλωπες , στομαχικές και
ποικίλες διαταραχές. Στην Ευρώπη επίσης, όπου και
ενδημεί, έχει χρησιμοποιηθεί από αιώνες. Σήμερα είναι
γνωστό σαν αντιφλεγμονώδες, αντιμικροβιακό και αντικαταθλιπτικό, ενώ υπό μελέτη βρίσκονται και οι
ιδιότητές του σαν ενδεχόμενο αντικαρκινικό φάρμακο.
Ανήκει στα φαρμακευτικά φυτά.Το επιστημονικό
του όνομα είναι Υπερικό το Διάτρητο (Hypericum Perforatum L.) και ανήκει στην οικογένεια των Υπερικιδών
(Hypericaceae). Υπερικό (υπερεικό) είναι βασικά το
αρχαίο ελληνικό του όνομα (υπερ-εικόνα) και παρα-

Το σπαθόχορτο ήταν γνωστό στους αρχαίους έλληνες, στους ρωμαίους, στο βυζάντιο και στη μεσαιωνική Ευρώπη. Τα ονόματά του είναι συνδεδεμένα
με θρύλους, ιστορίες και θεραπείες. Μερικά από αυτά
είναι υπερικό, υπερεικό, περίκη, σπαθόχορτο (θεραπεύει πληγές από σπαθιά, το γνωστό ίαμα των αρχαίων Σπαρτιατών για πληγές μάχης), βαλσαμόχορτο
ή βάλσαμο ή βαλσαμάκι (βάλσαμο σώματος και ψυχής), λειχηνόχορτο (λειχήνες, δερματικά), μαστίγιο
του διαβόλου (προστασία από διαβολικές φαντασίες),
χόρτο του Προδρόμου, χόρτο του Αη-Γιάννη (συλλεγόταν τον Ιούνιο, την ημέρα της γιορτής του) αλλά
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και Saint John’s wort (γνωστό σήμερα με αυτό το
όνομα ως αντικαταθλιπτικό φάρμακο στην Αμερική,
Γερμανία, Αγγλία και άλλες ευρωπαικές χώρες).
Το σπαθόχορτο το αναφέρουν ο Ιπποκράτης (460377 π.Χ.) στα «Περί Νούσων» και «Περί Διαίτης», ο
Διοσκουρίδης (40-90 μ.Χ.) στα «Περί απλών φαρμάκων» και «Περί ύλης ιατρικής», ο Γαληνός (131-202
μ.Χ.), ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.), ακόμη
και ο Παράκελσος (1493-1541 μ.Χ.),ο ιδρυτής της σύγχρονης τοξικολογίας, ο οποίος το συστήνει για την
κατάθλιψη και ως πολυφάρμακο. Αναφέρεται ως ψυκτικό, αναλγητικό, νευροτονωτικό, διουρητικό, εμμηναγωγό, αντιπυρετικό, θεραπευτικό για τη θλίψη,
την ατονία, τη μανία, θεραπευτικό εγκαυμάτων, ελκών, δερματικών παθήσεων, ισχυαλγίας και άλλων
πολλών παθήσεων.
Με άλλα λόγια στο σπαθόχορτο ανήκει δικαιωματικά το όνομα πανάκεια, δηλαδή φάρμακο για τα
πάντα (στα αρχαία ελληνικά άκος=φάρμακο), ενώ
Πανάκεια ήταν και το όνομα μιας από τις κόρες του
Ασκληπιού.

Παραδοσιακές χρήσεις
Το σπαθόχορτο χρησιμοποιείται παραδοσιακά είτε
με τη μορφή ξερού χόρτου για αφεψήματα (τσάγια)
ή καταπλάσματα, είτε ως σπαθόλαδο για εξωτερική
(επάλειψη) ή εσωτερική χρήση (στομαχικές διαταραχές).
Το σπαθόλαδο, γνωστό και ως βαλσαμόλαδο, παρασκευάζεται παραδοσιακά με τοποθέτηση ανθισμένων κορυφών σε ελαιόλαδο (χαμηλής οξύτητας) μέσα
σε βάζο γυάλινο και έκθεση στον ήλιο για ένα ως ενάμιση μήνα. Το κόκκινο λάδι,που σχηματίζεται, στραγγίζεται από τουλπάνι και φυλάγεται σε σκοτεινόχρωμο μπουκάλι.
Στην αγορά κυκλοφορεί με τη μορφή χόρτου, ως
ξερά τριμμένα άνθη (σακουλάκια, χάπια), ως αλκοολικό εκχύλισμα (υγρή μορφή ή σκόνη) και ως ελαιώδες
εκχύλισμα (σπαθόλαδο/βαλσαμόλαδο).

Φαρμακευτική χρήση
Ο τρόπος χρήσης και οι όροι κυκλοφορίας των
φυτικών φαρμακευτικών προιόντων ορίζονται από
Κοινοτική Οδηγία (Οδηγία 2004/24), στα πλαίσια
εφαρμογής της οποίας, το 2009 καταρτίστηκε επίσημη Μονογραφία για το σπαθόχορτο (Hypericum
perforatum L, herba), η οποία στηρίχτηκε σε ανασκόπηση όλης της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας.
Με βάση την ανασκόπηση αυτή αναγνωρίστηκε η
χρήση του ως αντικαταθλιπτικό (για ήπια και μέτρια
κατάθλιψη). Η μονογραφία αυτή σήμερα βρίσκεται

υπό αναθεώρηση ώστε να περιλάβει όλα τα νέα δεδομένα. Ανάλογη Μονογραφία/Μελέτη εκδόθηκε και
από τον Παγκόσμιο Οργάνισμό Υγείας (WHO) το
2002. Στην Αμερική το σπαθόχορτο χρησιμοποιείται
ως συμπλήρωμα διατροφής αλλά και ως αντικαταθλιπτικό (είχε γίνει γνωστό από το 1977 ως το νέο
πρόζακ). Τέλος, από τον ΕΟΦ χαρακτηρίζεται ως
συμπλήρωμα διατροφής, με επισήμανση για αντενδείξεις και την ανάγκη συμβουλής από ειδικό, όταν
χρησιμοποιείται μαζί με φάρμακα.

Αντενδείξεις
Έχει επισημανθεί η ανάγκη για μία σειρά προφυλάξεων κατά τη χρήση του σπαθόχορτου που έχουν
σχέση με την φωτοτοξικότητα και την επίδρασή του
σε άλλα φάρμακα.
Λόγω της φωτοτοξικότητας ορισμένων συστατικών του σπαθόχορτου, συνιστάται να αποφεύγεται
η εκτεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως ατόμων που
το λαμβάνουν σε μεγάλες δόσεις. Να σημειωθεί ότι,
όπως θα δούμε παρακάτω, η ίδια αυτή ιδιότητα αποτελεί και τη βάση για ενδεχόμενη χρησιμότητά του
σε νέες αντικαρκινικές θεραπείες.
Επίσης, κάποια από τα συστατικά του σπαθόχορτου επηρεάζουν ένζυμα του συκωτιού, τα οποία μεταβολίζουν ορισμένα φάρμακα, με αποτέλεσμα τέτοια φάρμακα να γίνονται ανενεργά αν ληφθούν
ταυτόχρονα με το σπαθόχορτο. Για παράδειγμα παρατηρήθηκαν απρόβλεπτες εγκυμοσύνες λόγω απενεργοποίησης αντισυλληπτικών. Συνεπώς η χρήση
του σπαθόχορτου ως φαρμάκου ή συμπληρώματος
διατροφής πρέπει να γίνεται πάντα μετά από συμβουλή γιατρού σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης
άλλων φαρμάκων.

Το σπαθόχορτο στη σύγχρονη έρευνα
Η αναζήτηση νέων φαρμακευτικών ουσιών αποτελεί τεράστιο τομέα της διεθνούς έρευνας, με μελέτες σε χιλιάδες φυτά. Και δεν είναι καθόλου παράξενο
που το σπαθόχορτο, με τις τόσες πολλές, χρήσιμες
ιδιότητές του, αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια αντικείμενο επιστημονικών ερευνών υψηλού επιπέδου
με στόχο τη δημιουργία νέων φαρμάκων.
Οι έρευνες σχετικά με τις φαρμακευτικές ιδιότητες
γίνονται στο ίδιο το σπαθόχορτο, στα εκχυλίσματά
του αλλά και κυρίως σε καθαρισμένα χημικά συστατικά του, και περιλαμβάνουν κλινικές μελέτες (χορήγηση σε ανθρώπους) καθώς και μελέτες σε πειραματόζωα ή σε ειδικά κύτταρα. Τα δραστικά συστατικά
του σπαθόχορτου, που βρίσκονται κυρίως στα άνθη
αλλά και στους μίσχους, είναι οι φλορογλυκινόλες
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(υπερφορίνη, αδυπερφορίνη), ναφθοδιανθρόνες (υπερικίνη, ψευδο-υπερικίνη), φλαβονοειδή (κερσετίνη, κατεχίνη, ρουτίνη, κ.ά), φαινολικά οξέα (καφεικό, χλωρογενικό ), ταννίνες και αιθέρια έλαια. Από αυτά, τα
πιό δραστικά και αντικείμενα των περισσοτέρων μελετών είναι η υπερικίνη και η υπερφορίνη.

Υπερικίνη
Η υπερικίνη είναι ένας ισχυρότατος φωτοευαισθητοποιητής (photosensitizer), ο οποίος παρουσία οξυγόνου και υπεριώδους ακτινοβολίας (ηλιακό φως,
λαμπτήρες φθορισμού) παράγει μιά μορφή οξυγόνου
(το singlet oxygen) που αποτελεί ένα από τα δραστικότερα γνωστά οξειδωτικά. Χάρη σε αυτή την ιδιότητα μπορεί να σκοτώσει μικρόβια και ιούς, δρώντας
έτσι σαν αντιβακτηριακό και αντιικό φάρμακο. Για
τον ίδιο λόγο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και
για την φωτοδυναμική θεραπεία του καρκίνου (με
φως και οξυγόνο), προκαλώντας τον θάνατο των
καρκινικών κυττάρων, ικανότητα που έχει βεβαιωθεί
σε πρόσφατες δημοσιεύσεις επισκόπησης (του 2015
και 2016) και που βασίζονται σε σχεδόν 200 σχετικές
μελέτες. Ακόμη βρέθηκε ότι η υπερικίνη μπορεί να
εμποδίσει τις καρκινικές μεταστάσεις καθώς επίσης
και τον σχηματισμό στους καρκινικούς ιστούς, των
αιμοφόρων αγγείων, που τους τροφοδοτούν. Η αντιαγγειογενετική δράση της υπερικίνης ερευνάται
ακόμα και για χρήση στην οφθαλμολογία και κυρίως
την ρετινοπάθεια. Τέλος, επειδή η υπερικίνη είναι μια
έντονα φθορίζουσα ουσία και απορροφάται εκλεκτικά από καρκινικούς ιστούς, μελετάται η χρησιμοποίησή της ως εργαλείου για την ανίχνευση του καρκίνου.

Υπερφορίνη
Η ιδιότητα, για την οποία κυρίως διακρίνεται η
υπερφορίνη, είναι η αντικαταθλιπτική της δράση,
αφού κατά τα τελευταία 10 περίπου χρόνια έχει αναγνωριστεί ως η κύρια αντικαταθλιπτική ουσία του
σπαθόχορτου. Η κατάθλιψη συνδέεται με τη διαταραχή της κανονικής νευροχημείας του εγκεφάλου σε
σχέση με νευροδιαβιβαστές όπως οι μονοαμίνες σεροτονίνη, νοραδρεναλίνη και ντοπαμίνη, το GABA και
η γλουταμίνη. Έχει βρεθεί ότι αυτή η δράση της υπερφορίνης στηρίζεται στις ιοντικές αντλίες των κυττάρων, οδηγώντας σε έρευνες για εντελώς νέα αντικαταθλιπτικά.
Πέρα από την αντικαταθλιπτική της δράση, η
υπερφορίνη θεωρείται ισχυρή αντιφλεγμονώδης ουσία, ενώ πειράματα δείχνουν ότι προκαλεί θάνατο
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των καρκινικών κυττάρων και ότι μπορεί να εμποδίσει
τις μεταστάσεις. Η υπερφορίνη είναι ακόμη γνωστή
για την ισχυρή αντιβακτηριακή δράση της ενάντια
σε διάφορους οργανισμούς, όπως ο επιμένων σταφυλόκοκκος (Staphylococus aureus), το Elicobacter pylori και γενικά τα gram-θετικά βακτήρια. Τέλος, διερευνάται η χρησιμότητά της στην αντιμετώπιση της
νόσου του Αλτσχάιμερ και γενικά στη βελτίωση της
μνήμης. Σημειώνεται ότι οι έρευνες για την υπερφορίνη είναι αναλόγου επιπέδου σαν της υπερικίνης,
ενώ έχει παραχθεί συνθετικά πιο σταθερή μορφή
της, με το όνομα αριστοφορίνη.
υπερφορίνη

υπερικίνη

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι τα θετικά αυτά
ευρήματα ακόμα απέχουν από το να θεωρούνται
επαρκή για να οδηγήσουν στην υιοθέτησή τους σαν
φάρμακα στην κλινική πράξη, με εξαίρεση την εγκεκριμένη χρήση του σπαθόχορτου ως αντικαταθλιπτικού.
Κλείνω με την διαπίστωση ότι η ζωή είναι περίεργη και οι συμπτώσεις που κρύβει απρόβλεπτες.
Από αλλού ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Ξεκίνησα
αυτό το άρθρο από μία απλή ανάμνηση του περιστατικού με τη γιαγιά μου και το σπαθόχορτο στη
Μάκρη. Και κάνοντας την έρευνα για τις ιδιότητες
του, ανακάλυψα με έκπληξη ότι η μία από τις δύο
βασικές ουσίες του, η υπερικίνη, είναι πολύ ισχυρός
φωτοευαισθητοποιητής που οδηγεί στη δημιουργία
singlet oxygen και στη φωτοδυναμική θεραπεία του
καρκίνου. Εναν ανάλογο φωτοευεσθητοποιητή είχα
παρασκευάσει σε ανύποπτο χρόνο, όταν έκανα τη
διδακτορική μου διατριβή (Singlet oxygen in Aqueous
Solutions). Ετσι το σπαθόχορτο απόκτησε για μένα
μία διπλή σημασία συνδέοντας μια παιδική ανάμνηση με ένα προσωπικό ερευνητικό αντικείμενο.
Εύχομαι το σπαθόχορτο να αποδειχθεί πραγματικά
ευεργετικό.
Σημείωση: Η βιβλιογραφική έρευνα έγινε ηλεκτρονικά στην Ιατρική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Αμερικής (PUB MED), η οποία συγκεντρώνει σε διαρκή βάση όλα σχεδόν τα δεδομένα των σχετικών
ερευνών.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ένας πατριώτης μας επιστήμων ανακηρύσσεται Ακαδημαϊκός
Γράφει η Ρούλα Δαουλτζή-Μανή
Στο με αριθμό 56 (Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου) τεύχος του περιοδικού μας «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης» δημοσιεύονται βιογραφικά και επιστημονικά στοιχεία του καθηγητή της Χημικής Μηχανικής
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο
του Princeton των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Γιάννη Κεβρεκίδη, γιου των συμπατριωτών μας Γιώργου και Δέσποινας Κεβρεκίδη.
Με τα όσα διάβασα στο βιογραφικό του νεαρού επιστήμονα με κατάκλυσε η επιθυμία να δω και να ακούσω
αυτόν τον προλυπράγμονα-φαινόμενο επιστήμονα.
Το βράδυ της 31ης Μαΐου 2016 μέσα στην υπερπλήρη
αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών με εξέπληξε η επιστη-

μοσύνη του και η τεκμηρίωση των επιστημονικών δεδομένων της εργασίας του με θέμα: «Τέχνη και επιστήμη.
Δημιουργία μοντέλων του κόσμου».
Παράλληλα, όμως, εντυπωσιάστηκα και με την ευχέρεια
με την οποία μας έδωσε στοιχεία της καταγωγής του,
ενδεικτικό ευγνωμοσύνης προς γονείς και προγόνους.
Ακόμα, λόγω ιδιότητας, με ενθουσίασε ιδιαιτέρως το ότι
είναι γνώστης και μελετητής της Ελληνικής Λογοτεχνίας
αναφερόμενος σε καταξιωμένους λογοτέχνες μας.
Γενικά διαπιστώσαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι ότι ο
Γιάννης Κεβρεκίδης είναι ένα πολυτάλαντο άτομο, χρήσιμο
παγκοσμίως για την εξέλιξη της Επιστήμης, πρεσβευτής
της Ελλάδας στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

O Μετεωρολογικός Σταθμός της πόλης μας
Σχετικά με τον Μετεωρολογικό Σταθμό, ευχαρίστως
απαντώ στο σχόλιο του αναγνώστη Μ. Καμαρινού.
Αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίοδο 1939-40, κορύφωση της δικτατορίας Μεταξά.
Με το δημοσίευμά μου στον ΦΑΡΟ τ.56, δεν ήταν
στις προθέσεις μου να αναφερθώ στο “Ιστορικό-βιογραφικό” της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γιατί δεν
ήταν αυτό το θέμα μου. Απλώς θέλησα να επισημάνω:
την αναγκαιότητα της Μετ. Υπηρεσίας, η οποία παρά
τα πενιχρά μέσα, έκανε δυναμική την είσοδό της στη
Δημόσια ζωή· την ανησυχία του πληθυσμού, για τον
επικείμενο πόλεμο, όπως και ήρθε· την έλλειψη μέσων
ενημέρωσης-επικοινωνίας. Αν θυμάμαι καλά, από ελάχιστα έως μετρημένα τα ραδιόφωνα στην πόλη μας και
ανύπαρκτα έως άγνωστα στην ύπαιθρο χώρα
Είχα ακουστά το όνομα Ι. Καμαρινού επειδή ήταν
γνωστό πρόσωπο της κοινωνίας μας. Προσπαθώ να
θυμηθώ το αντικείμενο της εργασίας του. Με σεβασμό
αναφέρομαι στη μνήμη του.
Θεωρώ σκόπιμο να θυμίσω ότι με τη δημιουργία
του ΟΤΕ 1948-49 έγινε κοσμογονία στη χώρα. Αμέσως
απορρόφησε όλους τους απόφοιτους των παραγωγικών
Σχολών ΤΤΤ της χώρας. Όσοι βρεθήκαμε να υπηρετούμε
στον στρατό, μας ενέταξαν στο Δημόσιο. Με τη λήξη
της θητείας μας, επανδρώσαμε τα Ταχυδρομεία της
χώρας, τα οποία λόγω της κατοχής και του εμφυλίου
βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση και τρισάθλια στη
Βουλγαροκρατούμενη ζώνη. Σε αυτή τη συγκυρία κλήθηκε
η δική μου γενιά, σειρά αποφοίτων, να σηκώσει το

βάρος ανασυγκρότησης, αναδιοργάνωσης των Ταχυδρομείων. Ο υποφαινόμενος ανέλαβε τη Διεύθυνση,
οργάνωσης, επαναλειτουργίας του Ταχυδρομείου Νικηφόρου Δράμας, το οποίο, όπως και τα άλλα, μετά την
αναγκαστική αποχώρηση των Βουλγαρικών Αρχών, εγκαταλείφθηκαν εντελώς. Οι Βούλγαροι πήραν τα πάντα
μαζί τους και τα Γραφεία έμειναν με άδειους τοίχους.
Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ανακαλέσω από το παρελθόν μνήμες, εικόνες, γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις μιας εξαιρετικά ταραγμένης
οδυνηρής περιόδου, του εμφυλίου, που σημάδεψε τα
νεανικά μου χρόνια.
Με τιμή
Ανέστης Νικολαΐδης
Αναμνηστική σειρά Γραμματοσήμων
Η Ελληνική Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά
των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στην ανάπτυξη της
χώρας, μέσω των
ΕΛ-ΤΑ, κυκλοφόρησε το 1979
αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, για τα 150
χρόνια προσφοράς.
(Φωτ. από τη Συλλογή του γράφοντος)
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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 H’
Ένα άλλο πολύ συναρπαστικό και ευχάριστο ψάρεμα
γινόταν με... ζαργανοσυρτές καλαμιού. Η ιδιαιτερότητα
που είχαν αυτές, εκτός της αρματωσιάς με μικρό βαρίδι
και φελλό για επιφανειακό ψάρεμα ή με το καλάμι σύρσιμο
δεξιά-αριστερά, ήταν ότι αντί φαγώσιμου δολώματος στο
αγκίστρι ήταν δεμένα με διπλό κόμπο... φτερά καναρινιού.
Αυτά προκαλούσαν τις πάντα βιαστικές ζαργάνες που
ορμούσαν και το κατάπιναν στο άψε-σβήσε. Το αγκίστρωμά
τους, επειδή γινόταν φυσικά στο στόμα (στη βάση του
ρύγχους τους), σχεδόν στη μέση του σώματος, έδινε την
αίσθηση αντίστασης μεγάλου ψαριού με πολλαπλάσιο
βάρος.

Εκτός από μάρτυρας ευχάριστων ωρών ψαρέματος με
τις «πλάκες» της παρέας, αρκετές φορές το ίδιο φανάρι
είχε γίνει σιωπηρή παρέα μου σε αργόσυρτες ώρες ανείπωτης αγωνίας. Όταν περιμέναμε την επιστροφή του
καϊκιού από ταξίδι που καθυστερούσε σε άγνωστο μέρος
λόγω καιρού και, μέσα στην αντάρα της κακοκαιρίας στο
βάθος του (προς τη Σαμοθράκη) πελαγο-ορίζοντα, μια
διακρινόταν και μια ξαναχανόταν κανένα κατάρτι πλεούμενου ανάμεσα στα κύματα, τότε έτρεχα με αγωνία στην
άκρη του μώλου ελπίζοντας να δω τον πατέρα μου να
επιστρέφει ασφαλής.
Tις περισσότερες φορές, όταν ξεκαθάριζε η εικόνα του
πλοίου που έβγαινε από τα κύματα και έμπαινε στο
λιμάνι, έβλεπα γνωστούς και φίλους του καραβοσυναφιού
και χαιρόμουν γι’ αυτό αλλά συγχρόνως λυπόμουν που
δεν ήταν και ο πατέρας μου μαζί.
Τότε ξεκινούσε από τις πατούσες και ανέβαινε προς
τα επάνω ένα μούδιασμα που το δημιουργούσαν μπερδεμένα συναισθήματα με, άγνωστα τότε σ’ εμένα, εξ ίσου
περιπλεγμένα - παράξενα ονόματα όπως: χαρμολύπη και
απελπαισιοδoξία.
Τα προπεριγραφέντα δεν αφορούσαν βέβαια σε μεμονωμένη εγωκεντρικά προσωπική περίπτωση αλλά σε μια
αντιπροσωπευτική αντανάκλαση που πέρασε από τη
ρωγμή που έσκασε στην κρούστα της υπερηφάνειας και

Γράφει ο Γιώργος Χατφηανδρέου

των αναστολών που εγκλώβιζαν τα αγωνιώδη συναισθήματα που διακατείχαν πολλά παιδιά και οικογένειες ολόκληρες των ναυτικών της πόλης μας.
ΙΙΙ. ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΑΚΡΗ
α) Φλοίσβος
Από τον δυτικό λιμενοβραχίονα του μεγάλου λιμανιού
μέχρι την ακτή της συνοικίας της Απολλωνιάδας εκτεινόταν
η παραλία του «Φλοίσβου» που ως χαμαιλέων, ανάλογα
με την εποχή του χρόνου, άλλαζε εμφάνιση περιβάλλοντος
χώρου, προσφέροντας ευκαιρίες για διάφορες αλιευτικές
και ψυχαγωγικές ενασχολήσεις. Δίπλα στην προσήνεμη
πλευρά του λιμενοβραχίονα και μπροστά από τα παραλιακά
ψαράδικα και αποθήκες τους (που από παλαιότερα είχαν
ριγμένα άτακτα μερικά μικρά συμπαγή μπλόκια για κυματοθραύστες) ήταν, από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, η
περιοχή που είχε ήρεμη και φιλόξενη όψη με τον καταλληλότερο βυθό για εξοικείωση στο υποβρύχιο ψάρεμα, που
σιγά-σιγά άρχισε να κατακτά συμπάθειες και που γρήγορα
οι θιασώτες του έγιναν ενθουσιώδεις οπαδοί του. Ένας
απ’ αυτούς ήμουν κι εγώ που, ενώ διέθετα άριστο και
σπάνιο εξοπλισμό (ολοπρόσωπη μάσκα με δύο αναπνευστήρες που είχαν βαλβίδες φελλού, πλατιά βατραχοπέδιλα
με κλαπέτα αύξησης της επιφάνειας ώθησης και ρυθμιζόμενα λουριά για κάθε μέγεθος ποδιού και ένα πανίσχυρο
ψαροντούφεκο με δύο λάστιχα), που μου έφερε από τη
Μασσαλία ο φίλος μου Νίκος Αχουριώτης σ’ ένα από τα
πρώτα ταξίδια του ως δόκιμος πλοίαρχος. Δεν εξελίχθηκα
όμως όπως θα ήθελα γιατί μια αναπόφευκτη επείγουσα
γαστρεκτομή μου έκοψε τη φόρα. Απογοητεύθηκα πολύ
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γιατί δε θα μπορούσα πια ακίνδυνα να οπλίζω το ψαροντούφεκο, που είχε δυνατά λάστιχα, και γι’ αυτό το χάρισα
στον φίλο μου Νίκο Σ. και κατέληξα υποβρύχιος θαυμαστής
του διάκοσμου του βυθού και συλλέκτης αχινών, μυδιών
και καβουριών· σαν τον ριψοκίνδυνο θηρευτή αγριμιών
που, για κάποιον λόγο, καταντά περιστασιακός κυνηγός
άγριων... ραδικιών.
Ένας συμμαθητής μου στο Γυμνάσιο, με παραπλήσιο
πρόβλημα, ο Παράσχος Τσ. κατάφερε να το ξεπεράσει
και να γίνει ένας από τους καλύτερους ψαροντουφεκάδες,
ενώ ατρόμητος και αδιαφιλονίκητος «ψαροκυνηγός ανοικτής
θαλάσσης» ήταν ο Στράτος Παπουτσάκης.
Η γωνία που σχηματίζεται από τον λιμενοβραχίονα με
την ακτή εξασφάλιζε συχνά, τα πρωινά, ακύμαντη, γαλήνια
θάλασσα (μπουνάτσα, κάλμα που λένε οι ναυτικοί) που
την όργωναν Απολλωνιαδίτες επαγγελματίες «χταποδάδες».
Όρθιοι στην πλώρη της βάρκας τους, κρατώντας στα
χέρια το κοντάρι με το αγκινάρι9, κινούσαν τη βάρκα στα
ρηχά νερά σπρώχνοντάς το στον βυθό ενώ συγχρόνωνς

έψαχναν για θαλάμια χταποδιών. Η εικόνα που παρουσίαζαν οι βάρκες στο θαλασσοκαθρέφτισμά τους ήταν
εξαιρετικά γραφική, ψυχοηρεμιστική και πολύ προκλητική
για φωτογραφία ή ζωγραφιά. Δίπλα τους είχαν πρόχειρο
άλλο ένα κοντάρι με πλατύ πολύαιχμο καμάκι για σουπιές
και μια λεκάνη με χονδρή άμμο και ψιλό βοτσαλάκι μέσα
σε λάδι. Όταν κανένα αεράκι ρυτίδωνε την επιφάνεια της
θάλασσας και χαλνούσε τη διαύγεια του νερού, σκορπούσαν
μ’ ένα κουτάλι της σούπας λίγο από το μείγμα αυτό και η
«λαδιά» που σχηματιζόταν στην επιφάνεια βελτίωνε σημαντικά την ορατότητα.
Στην περιοχή αυτή είχα και τρία αξιοσημείωτα συναπαντήματα με θαλάσσια όντα· δύο με ζωντανές θαλάσσιες
χελώνες και μία με... τριγωνοπτέρυγο κήτος.
Κάποιο καλοκαίρι που ήλθε στην πόλη μας το τσίρκο
MEDRANO συνέπεσε να βρεθεί έξω από τα νερά της μια
πελώρια «δερματοχελώνα»10 την οποία εγκλώβισαν σε
έναν περιορισμένο χώρο με νερό, που σχημάτιζαν τα
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μικρά κτιστά μπλόκια του κυματοθραύστη, με σκοπό να
την πάρουν μαζί τους. Δεν τα κατάφεραν όμως να κάνουν
κατάλληλο μεταφερόμενο ενυδρείο και έτσι τη γλίτωσε το
θαυμάσιο θαλάσσιο ερπετό και ξαναβρέθηκε στα βαθιά
νερά.
Ένα καλοσυνάτο απογευματάκι πήραμε το βαρκάκι
του καϊκιού μ’ έναν φίλο και κωπηλατώντας βγήκαμε από
το λιμάνι. Όταν βρεθήκαμε σ’ αυτή την περιοχή, ξαφνικά
ένα τριγωνικό ραχιαίο πτερύγιο μεγάλου ψαριού πρόβαλε
στα δεξιά της βάρκας μας.
Όπως ήταν φυσικό κατατρομάξαμε, γιατί το περάσαμε
για καρχαρία και βγάζοντας βιαστικά τα κουπιά καθίσαμε
στον πάτο της βάρκας για ευστάθεια σε περίπτωση επιθέσεώς του. Προσπαθούσαμε να ξαναβρούμε την ψυχραιμία
μας και ενώ κάναμε σχέδια πώς, «με το κουπί ή εν ανάγκη
και με... τη γροθιά», θα τον χτυπούσαμε στο ευαίσθητο
σημείο του ρύγχους του, μας ξανατρόμαξε πιο έντονα μ’
ένα πέταγμά του έξω από το νερό, δίπλα στη βάρκα.
Προτού ξαναπέσει όμως στη θάλασσα είδαμε ότι ήταν
ένα παιχνιδιάρικο δελφίνι που, ξεκόβοντας από την παρέα
του, ήλθε να παίξει μαζί μας. Η ψυχή ξαναπήγε στον
τόπο της και οι τροποτήρες11 των κουπιών ξανά στους
πίρους τους στις κουπαστές, ενώ ο... τρομοκράτης μας
απομακρυνόταν.
Άλλη φορά, στη διάρκεια μιας παρόμοιας βαρκάδας,
διακρίναμε σε κάποια απόσταση ένα κεφάλι και ένα χέρι
να διαγράφει περιοδικά ένα τόξο έξω από το νερό. Επειδή
η κίνηση του χεριού και η συχνότητά της δε μας φάνηκε
σαν κολυμβητική αλλά μάλλον σαν σιωπηλή επίκληση βοήθειας, δυναμώσαμε την κωπηλατική προσπάθειά μας και
γυρνώντας το κεφάλι προς τα εμπρός κάθε τόσο, παρακολουθούσαμε τα συμβαίνοντα όλο και από πιο κοντά.
Έτσι παρατηρήσαμε ότι το χέρι δεν έμοιαζε και πολύ ανθρώπινο· ήταν πιο πλατύ και πιο κοντό. Πραγματικά,
όταν πλησιάσαμε, είδαμε ότι ήταν μια μεγάλη θαλάσσια
χελώνα (τώρα μάθαμε ότι τη ράτσα αυτή τη λένε καρέττα-καρέττα), που αγωνιζόταν να κρατηθεί στην επιφάνεια
σέρνοντας ένα κομμάτι αγκαθωτό σύρμα περιφράξεως διπλοτυλιγμένο σφιχτά στον λαιμό της που ήταν κομμένος
σχεδόν μέχρι τα μισά. Τη φέραμε δίπλα στη βάρκα και με
μεγάλη προσπάθεια, όσο πιο προσεκτικά μπορούσαμε,
βγάλαμε τον συρμάτινο βρόχο απελευθερώνοντάς την.
Αυτή, παρά το οδυνηρό και επικίνδυνο τραύμα της, νιώθοντας ελεύθερη πια και με διάθεση για ζωή (άραγε επέζησε;) έκανε μια βουτιά μπροστά μας, ίσως ευχαριστήρια,
και εξαφανίστηκε στο φυσικό της περιβάλλον. Αναπόφευκτα
ξεπήδησε το ερώτημα: «Ποιος βάρβαρος και γιατί την
έφερε σ’ αυτή την κατάσταση»; Καμιά δικαιολογία δεν ευσταθεί για τη μεταχείριση αυτή στο, σπάνιο για την
περιοχή μας, συμπαθητικό αμφίβιο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
9. Αγκινάρι = σιδερένιος αγκυστροειδής γάντζος
10. Δερματοχελώνα = θαλάσσια χελώνα με λείο και σχετικά
μαλακό καστανόχρωμο καβούκι με εξέχουσες διαμήκεις ραβδώσεις, σαν καρίνες.
11. Τροποτήρες = σχοινένιες θηλιές κουπιού
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/3/2015 ΕΩΣ 29/2/2016
Κατ’ αρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή
Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα έχουμε την ευχαρίστηση να προβούμε σε σύντομη ανασκόπηση του
έργου μας και θα θέσουμε στην κρίση σας προς έγκριση
τον απολογισμό των πεπραγμένων κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου 2015 έως 29 Φεβρουαρίου
2016, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό 2016 – 17
και το πρόγραμμα δράσης μας.
Κατά το χρονικό διάστημα 1/3/15 έως 29/2/16 ενεγράφη
στο Σύλλογό μας ένα νέο μέλος, η κα Ελένη Φωτεινού
την οποία και καλωσορίζουμε.
Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήσαμε διήμερη εκδρομή στη Βυτίνα –Λαγκάδια –
Δημητσάνα –Σπήλαιο Κάψιας. Το μεσημέρι του Σαββάτου
γευματίσαμε στο φιλόξενο «Αρχοντικό της Αθηνάς» στη
Βυτίνα και το βράδυ διανυκτερεύσαμε στην πολύ ωραία
μονάδα «Μανιάτης» στα Λαγκάδια. Στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου δειπνήσαμε με τη συνοδεία της κιθάρας
του Ζαφείρη Αλεξιάδη και τη φυσαρμόνικα του Τώνη
Γεωργιάδη. Την επομένη επισκεφθήκαμε το σπήλαιο
της Κάψιας ένα από τα δέκα αξιολογότερα σπήλαια της
Ελλάδος.
Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Α.Ο.Ν.Ε. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική
μας Συνέλευση με απολογισμό πεπραγμένων και σχέδιο
δράσης για το μέλλον. Επακολούθησαν οι καθιερωμένες
ανά διετία αρχαιρεσίες του Συλλόγου.
Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου 2015 οι Θρακιώτες
της Αττικής τίμησαν με εκδηλώσεις μνήμης την 95η επέτειο της απελευθέρωσης της Θράκης και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό.
Το Σάββατο 23 Μαΐου στο φιλόξενο χώρο της Πλατείας
Δαβάκη Καλλιθέας, όπως πάντα με την ευγενική προσφορά του Δήμου Καλλιθέας, πρωτοστατούντος του
Εβρίτη Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρου της Π.Α.Ο.Ν.Ε. κ. Κων/νου Πολυχρονίδη έλαβε

χώρα μουσικοχορευτική εκδήλωση.
Την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 τελέσθηκε Δοξολογία
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον Θρακιώτη
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Σγουρίδη.
Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία, με επικεφαλής τα λάβαρα των Συλλόγων προς το Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτου όπου κατατέθηκε στέφανος εκ μέρους των
Αρχών και των Σωματείων. Εκ μέρους του Συλλόγου
μας το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος.
Στις 20 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο
της Ακροπόλεως τα εγκαίνια της εκθέσεως με τίτλο
«Σαμοθράκη, τα Μυστήρια των Μεγάλων Θεών». Η
έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Μουσείο της Ακρόπολης
και Εφορείες Αρχαιοτήτων Έβρου και Ροδόπης και εκτέθηκαν 262 αρχαία έργα που μεταφέρθηκαν από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης. Στα εγκαίνια της
εκθέσεως παρέστησαν εκπρόσωποι των Αρχών και πολλά
μέλη του Δ.Σ. και του Συλλόγου μας. Η έκθεση διήρκησε
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και την επισκέφθηκε
πλήθος κόσμου και έτυχε λίαν κολακευτικών σχολίων.
Το τετραήμερο 26, 27, 28 και 29 Οκτωβρίου 2015
πραγματοποιήσαμε τετραήμερη κρουαζιέρα με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympic επισκεπτόμενοι διαδοχικά
το Κουσάντασι Τουρκίας, την αρχαία Έφεσσο, την Πάτμο
(το νησί της Αποκάλυψης), τη Ρόδο, το Ηράκλειο και τα
Φηρά της Σαντορίνης. Η κρουαζιέρα εστέφθη από πλήρη
επιτυχία και θα μας μείνει αλησμόνητη.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν εκλογές
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Π.Α.Ο.Ν.Ε. και στις 20
Δεκεμβρίου συγκροτήθηκε σε σώμα. Τρία μέλη του νέου
Δ.Σ. προέρχονται από το Σύλλογο μας και συγκεκριμένα
η κ. Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη, ο κ. Γεώργιος
Δελαπόρτας και ο κ. Δημήτριος Χολογούνης.
Πολύ ευχάριστη και η μουσικοχορευτική παράσταση
στο κέντρο “Ζυγός”, που παρουσίασε, τον ίδιο μήνα, η
συμπατριώτισσά μας Ζωή Τηγανούρια με ομάδα γυναικών.
Μια παρέα από μέλη του Συλλόγου την απήλαυσε.
Στις 20 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας σε αίθουσα
του Ξενοδοχείου «ATHENS PLAZA» και βραβεύσαμε εγγόνια μελών του Συλλόγου μας που πέτυχαν στις εξετάσεις και εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Επιπλέον βραβεύσαμε με τιμητική πλακέτα και έπαινο, τιμής ένεκεν,
την κ. Ρούλα Δαουλτζή-Μανή για την πολυετή προσφορά
της στην έκδοση του περιοδικού μας «Ο Φάρος της
Αλεξανδρούπολης». Στη συνέχεια βραβεύσαμε με αναμνηστικό έπαινο τους τακτικούς συνεργάτες του περιοδικού μας (18 τον αριθμό) οι οποίοι συνεισφέρουν τα
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μέγιστα στον εμπλουτισμό της ύλης του «Φάρου της
Αλεξανδρούπολης». Ονόματα βραβευθέντων και πλούσιο
ρεπορτάζ από την κοπή της Βασιλόπιτας θα διαβάσετε
σε σχετικές σελίδες του περιοδικού μας που θα κυκλοφορήσει προσεχώς.
Στις 29 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
η κοπή της Βασιλόπιτας της Π.Α.Ο.Ν.Ε. στην αίθουσα
εκδηλώσεων των γραφείων της. Παρέστησαν εκπρόσωποι
των Αρχών της Θράκης, αρκετά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και λοιπών Θρακικών Σωματείων που υπάγονται
στην Π.Α.Ο.Ν.Ε.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στο
Μουσείο Μπενάκη τα εγκαίνια της εκθέσεως του Εβρίτη
δημιουργού Γιάννη Μητράκα με θέμα: «Μητράκας ο Νεοβυζαντινός». Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Υπουργός
Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς, οι Βουλευτές Έβρου
Γεώργιος Καΐσας, Δημήτριος Ρίζος, Αναστασία Γκαρά
και Αναστάσιος Δημοσχάκης καθώς επίσης και εκπρόσωποι άλλων Αρχών και φορέων. Επίσης παρέστησαν
μέλη του Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου μας καθώς και
πλήθος κόσμου. Η έκθεση διήρκησε μέχρι τις 27 Μαρτίου
και εστέφθη από πλήρη επιτυχία.
Στις 20 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν στη
GALLERY UNDERFLOW τα εγκαίνια της εκθέσεως φωτογραφίας του συμπολίτη και μέλους του Συλλόγου
μας Γιώργου Μποτονάκη με θέμα «Η φωτογραφία και ο
μικρόκοσμος». Στα εγκαίνια παρέστησαν πολλά μέλη
του Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου μας και η εκδήλωση
εστέφθη από πλήρη επιτυχία. Η έκθεση διήρκησε έως
τις 5 Απριλίου 2016.
Τέλος σημειώνουμε ότι ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις της Π.Α.Ο.Ν.Ε. το Δ.Σ. και κάποια μέλη μας
συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις της.
Θεωρούμε ότι από όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας ξεχωρίζει η έκδοση του περιοδικού μας «Ο
ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» που αισίως έφθασε
το 56ο τεύχος (και είναι προ των πυλών η έκδοση του
57ου τεύχους), κάνοντας μια επιτυχή διαδρομή δεκατεσσάρων χρόνων, γεγονός που μας γεμίζει με υπερηφάνεια.
Σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση με δωρεές και
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χορηγίες πολλών συμπατριωτών μας – μελών και μη –
για την επίτευξη των στόχων μας.
Η ηθική συμπαράσταση, πλην της οικονομικής, και η
εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική σας, δίνουν κουράγιο και δύναμη σε όλους εκείνους που μοχθούν συνεχώς για τη βελτίωση του επιπέδου της εκδόσεως, να
συνεχίσουν την ευγενική τους προσπάθεια.
Όλες οι δραστηριότητές μας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό μας και κάποιες από αυτές στις εφημερίδες
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» και «ΓΝΩΜΗ» που εκδίδονται στην
Αλεξανδρούπολη.
Αναφορικά με τα οικονομικά του Συλλόγου μας,
θεωρώ ότι το Δ.Σ. τα διαχειρίσθηκε ικανοποιητικά και
μεταφέρει για την επόμενη χρονιά το ποσό των 5.332,82€.
Στη συνέχεια, ο Ταμίας του Συλλόγου μας Παναγιώτης
Τσιακίρης θα προβεί σε αναλυτική ενημέρωση. Στα πλαίσια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της αυξήσεως των ταχυδρομικών τελών αναγκασθήκαμε με λύπη
μας από έτους και πλέον να περικόψουμε κατά τριακόσιους τους αποδέκτες του περιοδικού διότι παρά τις
επανειλημμένες υπενθυμίσεις δεν ενίσχυσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Σύλλογο ή την έκδοση του περιοδικού.
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου και μέσα στα
πλαίσια των δυνατοτήτων μας, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στους σκοπούς του Συλλόγου, όπως αυτοί
προκύπτουν από το Καταστατικό του Σωματείου μας,
καθώς και στις προσδοκίες σας.
Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλα τα μέλη
του Συλλόγου, αλλά και τους φίλους μας, για την αγάπη,
το ενδιαφέρον και την οποιαδήποτε παρουσία τους.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες δράσης
για την περίοδο 2016 - 17. Εκτός από τις καθιερωμένες
εκδηλώσεις, Κοπή Βασιλόπιτας, Χοροεσπερίδα ή Συνεστίαση, Εκδρομές και τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας, προτείνουμε και τα εξής:
1. Διοργάνωση επισκέψεων σε διάφορα Μουσεία
εντός Αττικής όπως Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας στη
Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά, Μουσείο Σιδηροδρόμων, στο ναυλοχούν στο Λιμάνι του Πειραιά LIBERTY κ.α.
2. Διοργάνωση καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής εκδηλώσεως με πρόσκλησή μας.
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3. Ομιλίες ή παρουσιάσεις συμπατριωτών μας.
Θεωρώ αυτονόητο, ότι πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι
μας για την εγγραφή στο Σύλλογό μας μελών νεότερης
ηλικίας προκειμένου να μακροημερεύσει ο Σύλλογος.
Πέραν από τα ανωτέρω, θεωρώ ότι ο καθένας από
σας συλλαμβάνει ιδέες, στα πλαίσια των σκοπών του
Συλλόγου μας. Παρακαλούμε λοιπόν να τις υποβάλει
στο Δ.Σ. υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τρόπους εφαρμογής
τους και συμβάλλοντας στην υλοποίησή τους.
Ζητούμε λοιπόν από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. ώστε να υλοποιήσει αποφάσεις του
για δραστηριότητες εφόσον βέβαια θα εμπίπτουν στο
πνεύμα του άρθρου 2 του Καταστατικού μας και θα εκφράζουν στόχους ενός πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
Σωματείου.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι
από έτους και πλέον δημιουργήσαμε ιστοσελίδα στην

οποία έχει καταχωρηθεί το σύνολο των τευχών του περιοδικού μας «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης». Το
μέλος μας κ. Γεώργιος Ψύλας ανέλαβε την εργασία εμπλουτισμού και ανανεώσεως της ιστοσελίδας καθώς και
τη σύνδεση και συνεργασία με ιστοσελίδες της ΠΑ.Ο.Ν.Ε.
και άλλων Θρακικών Σωματείων και Φορέων. Παρακαλούμε όποιος έχει τη δυνατότητα, να συνδράμει την εν
λόγω προσπάθεια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω για πολλοστή
φορά θερμές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που μετέχουν
στις εκδηλώσεις μας, μας ενισχύουν ηθικά και οικονομικά
και με διάφορους τρόπους ενισχύουν τις προσπάθειές
μας.
Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να μας συμπαραστέκονται.
Σας ευχαριστώ.
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2016-17
1. Προγραμματισμός και πραγματοποίηση διήμερων και τριήμερων εκδρομών
2. Πραγματοποίηση των καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων:
•. κοπή πίτας και βραβεύσεις
• Διοργάνωση χοροεσπερίδας εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.
3. Διοργάνωση επισκέψεων Μουσείων εντός της Αττικής
4. Ομιλίες και παρουσιάσεις συμπατριωτών μας. Διοργάνωση καλλιτεχνικής ή πνευματικής εκδήλωσης
με πρόσκλησή μας.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η προσπάθειά μας να προκαλέσουμε τους απογόνους διαφόρων επαγγελματιών της πόλης μας, του
περασμένου αιώνα, συνεχίζεται.
Επαναλαμβάνουμε ότι η μεγάλη άγραφη ιστορία
της περιοχής μας γράφεται από τις μικρές καθημερινές
ιστορίες ανθρώπων που εξέφρασαν στην καθημερινότητά τους τις αξίες και το ήθος της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Η Συντακτική Επιτροπή

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες του περιοδικού μας να μας ενημερώνουν για τυχόν διακρίσεις
(διεθνείς) συμπολιτών μας στον επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή άλλο τι χώρο.
Ο λόγος είναι προφανής. Σας ευχαριστούμε εκ
των προτέρων αν ανταποκριθείτε και μας τιμήσετε με
τη βοήθεια που παρέχουμε ώστε να νιώθουμε όλοι
μας υπερήφανοι για την πρόοδο των παιδιών μας.
Η Συντακτική Επιτροπή
Διαγωνισμός διηγήματος

O εκλεκτός συνεργάτης του περιοδικού μας και αγαπητός
φίλος Θεόδωρος Ορδουμποζάνης έχασε μέσα σε λίγα χρόνια
και τη δεύτερη γυναίκα της οικογένειας, την αγαπημένη του
κόρη Ευρυδίκη σε ηλικία 38 ετών, στις 6 Απριλίου 2016.
Δεν βρίσκουμε λόγια παρηγοριάς για τον πολυχτυπημένο
πατέρα, τον αδελφό της Κώστα αλλά και για όλους τους συγγενείς και φίλους της.
Οι Αλεξανδρουπολίτες της Αθήνας

Με την ευκαιρία των 35 χρόνων της έκδοσής της, η εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» προκηρύσσει διαγωνισμό διηγήματος με
θέμα «Στις όχθες του Έβρου». Το αφήγημα θα διαδραματίζεται στις παρόχθιες περιοχές του Έβρου αλλά μπορεί να
μεταφερθεί και σε κάθε νησιώτικη περιοχή της Ελλάδας
που έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Η διεξαγωγή
θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από 15 Ιουνίου
έως 31 Αυγούστο 2016.
ΓΝΩΜΗ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
24.03.2016 Με 8 μετάλλια επέστρεψε ο Ο.Φ.Θ.Α. από τους Χειμερινούς Αγώνες Τεχνικής Κολύμβησης Β. Ελλάδας. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο
Θεσσαλονίκης, 19-20 Μαρτίου, με
τη συμμετοχή 235 αθλητών-τριών
από 22 σωματεία της Β. Ελλάδας. Οι
κολυμβητές του Ο.Φ.Θ.Α. κατάφεραν
να κατακτήσουν 3 χρυσά μετάλλια,
2 ασημένια και 3 χάλκινα, πολλές εισόδους στις 8άδες των αγωνισμάτων
και πολλά νέα ατομικά ρεκόρ.
24.03.2016 Συμμετοχή του Ν.Ο.Α.
στον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ραιδεστού Στον αγώνα συμμετείχαν 34
σκάφη στην κατηγορία Optimist και
15 σκάφη στην κατηγορία Laser 4.7.
Οι ιστιοπλόοι του Ν.Ο.Α. κατέκτησαν
πρώτες, δεύτερες και τρίτες θέσεις.
Συγχαρητήρια στον προπονητή της
ομάδας κ. Πολύκαρπο Σαρινόπουλο.
31.03.2016 Ο γαμήλιος τουρισμός
μπορεί να αναπτυχθεί και στον
Νομό Έβρου Οι φυσικές ομορφιές
του Νομού μπορούν να αποτελέσουν
πόλο έλξης των μελλονύμφων. Απαραίτητη η συνεργασία και η οργάνωση από τους ντόπιους ταξιδιωτικούς πράκτορες.
02.04.2016 Η Θράκη μπαίνει στο
δίκτυο φυσικού αερίου Στο πακέτο Γιούνκερ ο πλωτός σταθμός
LNG της Αλεξανδρούπολης. 42 έργα
προτείνονται από την Κυβέρνηση,
κυρίως στον ενεργειακό τομέα και
αντικατάσταση κινητήρων στα πλοία
για να χρησιμοποιούν ως καύσιμο
το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
02.04.2016 22 χρόνια προσφοράς
του Σταυρίδειου Ιδρύματος «Ο
Άγιος Κυπριανός» Συμπληρώθηκαν χθες, 1 Απριλίου, 22 χρόνια από
την έναρξη και τη λειτουργία του
Σταυρίδειου Ιδρύματος περιθάλψεως

χρονίως πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός». Αξίζει να μνημονεύσουμε
τον αείμνηστο Μέγα Ευεργέτη Φώτιο
Σταυρίδη, τον κτίτορα τέως Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης και νυν
Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο, τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου που
υπηρέτησαν αφιλοκερδώς το Ίδρυμα,
καθώς και το Νοσοκομείο της πόλεώς
μας, το προσωπικό του οποίου εξυπηρετεί και περιθάλπει τους ασθενείς
αλλά και κάθε άλλο φορέα της πόλης
που συντρέχει.
02.04.2016 Παραδόθηκε ο νέος
περιφερειακός δρόμος της Αλεξανδρούπολης ο οποίος θα ξεκινά
από το ύψος του ΕΟΤ και θα καταλήγει στο Πάρκο Αλτιναλμάζη. Ο
Δήμαρχος τόνισε ότι σκοπός του έργου είναι η σταδιακή, σε βάθος χρόνου, αποσυμφόρηση της Λεωφόρου
Δημοκρατίας στο κέντρο της πόλης.
05.04.2016 Να μη χάσουμε τη
δωρεά μηχανήματος για ακτινοθεραπεία Έναν υπερσύγχρονο
γραμμικό επιταχυντή προσφέρει το
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, υπό τον όρο να υπάρχει
επαρκές επιστημονικό προσωπικό.
Αλλά ακόμη προσλήψεις δεν έχουν
γίνει.
05.04.2016 Στους Μύλους Μασούρα το Δικαστικό Μέγαρο πρόταση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης προς το Υπ. Δικαιοσύνης. Θα
βελτιωθούν έτσι οι συνθήκες εργασίας
των δικαστικών λειτουργών. Το υπάρχον κτήριο μπορεί να λειτουργήσει
ως πολιτιστικός χώρος.
15.04.2016 Η Ολυμπιακή Φλόγα
στην Αλεξανδρούπολη Θα αφιχθεί
στις 24 Απριλίου, θα διανυκτερεύσει
στην πόλη μας και την επομένη θα
αναχωρήσει για Κομοτηνή.
19.04.2016 Το 24ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ψυχιατρικής διεξήχθη
στην Αλεξανδρούπολη από 14 έως
17 Απριλίου με μεγάλη επιτυχία και

Eπιµέλεια: Υβόννη Δαΐδου
χρήσιμα συμπεράσματα. Ένα από τα
κυριότερα θέματα ήταν η αύξηση
των περιστατικών κατάθλιψης και
άγχους καθώς και η αύξηση των αυτοκτονιών σε ποσοστό 30% στα χρόνια της κρίσης, δηλαδή μετά το 2010.
28.04.2016 Η 2η Θρακο-Μακεδονική SYNERGIA στην Αλεξανδρούπολη Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο της
πολιτικής της για διαμόρφωση ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονομικής αλληλεγγύης, διοργανώνει τη «2η ΘρακοΜακεδονική SYNERGIA Προώθησης
Τοπικών Προϊόντων» στο ξενοδοχείο
THRAKI PALACE στις 20 Μαΐου 2016.
13.05.2016 Διανομή φυτών από
σπόρους «Πελίτι» στον χώρο
του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Έβρου
για τη διανομή φυτών ντομάτας και
μελιτζάνας, ντόπιων ποικιλιών, από
σπόρους της εναλλακτικής κοινότητας
«Πελίτι», με έδρα το Παρανέστι Δράμας. Το «Πελίτι» αγωνίζεται για τη
διατήρηση και τη διάδοση των ελληνικών σπόρων και φυτών. Η δράση
είχε την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των μαθητικών
ομάδων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Γυμνασίων μας.
14.05.2016 Πρόσκληση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης στα
εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Αλεξανδρούπλης, στο «Καπνομάγαζο», τη 17η Μαΐου στις 9 το βράδυ.
Θα ακολουθήσει αφιέρωμα στο λόγιο
ελληνικό τραγούδι με τη σοπράνο
Νάντια Μαλακόζη και την πιανίστρια
Μερόπη Κολλάρου.
31.05.2016 Η Αλεξανδρούπολη
τίμησε τον Μίμη Αναστασιάδη
με το Μετάλλιο Α’ Τάξεως, που του
απένειμε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
για την κοινωνική, επιστημονική και
ανθρωπιστική δράση του, ως επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου.
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ΓΝΩΜΗ
09.06.2016 Δημοτική Πινακοθήκη
αποκτά και επίσημα η Αλεξανδρούπολη Μια συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το Θρακικό Κέντρο
Τέχνης και Πολιτισμού. Το κτήριο
της οδού Τζαβέλλα 6, το οποίο μέχρι
πρόσφατα λειτουργούσε ως Δημοτική
Βιβλιοθήκη, θα μετατραπεί σε ένα
εικαστικό καταφύγιο για τους ντόπιους δημιουργούς αλλά και ένα «πολιτιστικό κύτταρο» για όσους αγαπούν τις εικαστικές τέχνες.

Πόρου, δίπλα στον ποταμό Έβρο,
ανακηρύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό EURONATURΕ ως το «Ευρωπαϊκό χωριό των πελαργών 2016»,
καθώς αποτελεί σημαντικό τόπο για
τη διατήρηση και την αναπαραγωγή
των πελαργών.
10.06.2016 Διήμερο στον Έβρο
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ημερίδες για τις ΑΠΕ και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, 10 και 11
Ιουνίου. Τσολακίδης: Οι ΑΠΕ στην
Ελλάδα, παρά την κρίση, έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε σχέση με
άλλες χώρες.

10.06.2016 Σχολιτεχνείο 2016
Το Σχολιτεχνείο είναι μία δράση του
Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του
5ου Δημ. Σχολείου
Αλεξανδρούπολης
και στόχο έχει να
αναδείξει και καλλιεργήσει τις κλίσεις
και τα ενδιαφέροντα
Το κτήριο της οδού Τζαβέλλα 6
των παιδιών και να
διευρύνει δημιουρ09.06.2016 15νθήμερο στην Αθή- γικά τις εξωσχολικές τους δραστηνα για το Εθνολογικό Μουσείο ριότητες. Στηρίζεται στον εθελοντισμό
Θράκης Επί δύο εβδομάδες, μέσα των συνεργατών του, επιστημόνων,
στον Μάιο, πραγματοποιήθηκαν επαγγελματιών και ερασιτεχνών, που
πλούσιες δράσεις στο Ίδρυμα Μιχά- μοιράζονται τη γνώση και την εμλης Κακογιάννης και στο Θέατρο πειρία τους με τους μαθητές. Φέτος,
Σφενδόνη. Έκθεση «Τεμαχισμένη στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας
Μνήμη», περφόρμανς με τίτλο «Με του, λειτούργησαν 25 διαφορετικές
εκατό κουδούνα...», ομιλία από την ομάδες ενδιαφερόντων.
ιδρύτρια του ΕΜΘ κ. Αγγελική Γιαννακίδου, εκδήλωση για τον Βιζυηνό. 11.06.2016 Σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις στη Σα09.06.2016 Και οι γυναίκες παί- μοθράκη στα πλαίσια του Εργαζουν (καλό) ποδόσφαιρο Ολο- στηρίου Γεωμετρίας και Ανάλυσης
κληρώθηκε με επιτυχία το Βαλκανικό προς τιμήν του πολυβραβευμένου
Τουρνουά Γυναικείου Ποδοσφαίρου Μαθηματικού Gerard Besson, καθηπου έγινε στο Δημοτικό Στάδιο της γητού στο Πανεπιστήμιο της GrenoΑλεξανδρούπολης με τη συμμετοχή ble. Επιστήμονες από όλον τον κόσμο
της Μεικτής Θράκης. Το τουρνουά απόλαυσαν το νησί. Ο Δήμαρχος
κατέκτησε η «Μάσινακ Νις» από τη Σαμοθράκης Α. Βίτσας δήλωσε: «ΑποΣερβία.
τελεί στόχο για εμάς η Σαμοθράκη
να είναι τόπος παραγωγής ιδεών και
10.06.2016 1ο Φεστιβάλ Πελαρ- μετάδοσης γνώσεων».
γών στον Πόρο θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο 10-11 Ιου- 11.06.2016 Τρία χρυσά από τους
νίου 2016. Ο μικρός οικισμός του Καρυπίδη και Μιχαλεντζάκη του
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Ο.Φ.Θ.Α. στην πρεμιέρα διεθνούς
μίτινγκ κολύμβησης ΑΜΕΑ στο Βερολίνο. Πρωτιά και για τον Τηλέμαχο
Πανταζίδη από την Ορεστιάδα.
14.06.2016 Ναρκω-σοκ στην Αλεξανδρούπολη Περίπου 25 άτομα
συνελήφθησαν και κατηγορούνται
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά
από Έβρο μέχρι Μύκονο και Σαντορίνη. Έρχονται και άλλες συλλήψεις,
λέει η αστυνομία που κατάφερε να
εξαρθρώσει το πολυμελές κύκλωμα
μετά από εκτεταμένες έρευνες τουλάχιστον 6 μηνών.
14.06.2016 Διαγωνισμός διηγήματος της «Γνώμης» Με την ευκαιρία των 35 χρόνων της έκδοσής
της προκηρύσσει διαγωνισμό διηγήματος με θέμα «Στις όχθες του
Έβρου». Το αφήγημα θα διαδραματίζεται στις παρόχθιες περιοχές του
Έβρου αλλά μπορεί να μεταφερθεί
και σε κάθε νησιώτικη περιοχή της
Ελλάδας που έχει θαλάσσια σύνορα
με την Τουρκία. Η διεξαγωγή θα
γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2016.
15.06.2016 Οι νέες τεχνολογίες
στην υπηρεσία της Πολιτικής
Προστασίας Από 22 έως 25 Ιουνίου
2016 διοργανώνεται στην Αλεξανδρούπολη το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Πολιτικής Προστασίας «SafeEvros
2016». Τα θέματα του Συνεδρίου
αφορούν σε φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές, αποστολές έρευνας
και διάσωσης, ανθρωπιστική βοήθεια
κ.ά.
16.06.2016 Επιστρέφει δυναμικά
η Διεθνής Έκθεση Alexpo από
24 έως 28 Ιουνίου, με 120 εκθέτες,
εκδηλώσεις, ημερίδες και επιχειρηματικές αποστολές από άλλες χώρες.
Θεματικές ημέρες τουρισμού, λιμανιού και θάλασσας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας. Η φετινή έκθεση
στοχεύει στην περαιτέρω προβολή
και προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων και παραγόμενων προϊόντων
του Νομού, τη δημιουργία νέων συνεργασιών και την ανάδειξη του τουριστικού μας προϊόντος.
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Γυμναστικές επιδείξεις
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:
“Ποζάροντας με τον/την φίλο-η μας’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

H σημαία των σχολείων με κορίτσια και αγόρια αθλητές.
Τα κορίτσια με φούστες ή φουφούλες.
Αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου
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Επιδείξεις του 1964. Τολμηρή... η δεκαετία του ’60!
Διακρίνονται: Έφη Ραχμανίδου και Ζωή Ζήβελδη στην
πρώτη σειρά και πίσω από την Έφη η Εύρω Μιχαηλίδου.
Αρχείο Έφης Ραχμανίδου-Τρικούπη

Επιδείξεις στον αυλόγυρο της Ακαδημίας.
Αρχείκο Καίτης Αλεξιάδου

1952, ασκήσεις με... φούστες!

Περφόρμανς με ύφος αρχαιοελληνικό!
Από επιδείξεις του 1951
Αρχείο Άννας Ταμβακίδου-Αργυροπούλου

Οι καθηγήτριες Αλεξάνδρα Μποτονάκη και Ρούλα Δαουλτζή
συνοδεύουν τα έπαθλα των νικητών κατά τις επιδείξεις
του Ιουνίου 1963.
Αρχείο Ρούλας Δαουλτζή-Μανή
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Μια διαδρομή
Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

Ο

καιρός είναι καλός. Οι ακτίνες του ήλιου που μπαίπώ σε ένα κάθισμα και ο νεαρός που επιβλέπει ρωτά:
νουν από το παράθυρό μου είναι σαν να με
– Καφές, παππού;
τραβούν να σηκωθώ για μια βόλτα. Αυτό και κάνω.
Επειδή δεν καπνίζω, αυτά πάνε μαζί, ρουφώ λίγο
Ανοίγω την πόρτα και βρίσκομαι στο πρώτο σκαλοκαι συνεχίζω ευχαριστώντας το καλό παιδί.
πάτι. Γυρίζω το βλέμμα μου δεξιά-αριστερά και νομίζω
Απέναντί μου έρχονται δύο νεαρά κορίτσια τιτιβίπως κάποιος θα με φωνάξει· αλλά τίποτα. Μόνο ένα
ζοντας. Φορούν παντελόνι αλλά είναι κομμένο και ξεαυτοκίνητο που περνάει μου παίρνει τα αυτιά από τη
φτισμένο. Σκέφτομαι πως και τα δικά μας παντελόνια
μουσική που ακούει ο νέος άνδρας. Πατάω στο δεύτερο
τρυπούσαν κάποτε αλλά η μαμά τα μπόλιαζε ράβοντάς
σκαλοπάτι την ώρα που από
τα.
απέναντι βγαίνει ένας κύριος.
Ρωτώ κάποιον, που είχα
Ποιος είναι; Δε βλέπω καλά!
το θάρρος, και μου απαντά
Έπρεπε να είναι ο Πάνος,
πως είναι μόδα. Είχα όμως
δεν είναι όμως αυτός. Τον ξακουραστεί και δε θα μπορούνακοιτάω και τώρα είμαι σίσα να φτάσω στην αγορά.
γουρος γι’ αυτό. Περνάει δίΣτρίβω λοιπόν και ύστερα
πλα μου και φεύγει. Αλήθεια,
από στάσεις ξαναβλέπω το
πού είναι ο Πάνος; Μουρ«πάρκο». Κάνω λίγο κουράγιο
μουρίζω λίγο, στηρίζομαι στο
και παίρνω τον δρόμο μας
μπαστούνι μου –ένα εργαλείο
από την αρχή. Μπαίνω στη
που έρχεται με τα χρόνια–
γειτονιά μου... Ποια γειτονιά;
και προχωρώ.
Ποιος δρόμος;
Ποιους να θυμηθώ, ποιους να ξεχάσω; Η γειτονιά μου.
Στρίβω στη γωνία και ανΗ βρύση που ήταν στη γωΌρθιοι: Θ. Βαχάρογλου (με μαλλί), Σ. Τολούδης, Π.
τικρίζω το «πάρκο» της Γραμματικόπουλος. Καθήμενοι: Άγγ. Αγγελίδης, Στ. Τσιτάκης. νία, με τον πλάτανο, έχει χαΑδριανουπόλεως. Μα... κι
θεί. Δε συναντώ ούτε το κάρο
αυτό δε μοιάζει με κείνο που
του Δημοσθένη, που το γιόμιζε
έβλεπαν τα μάτια μου καθημε καλούπια πάγου. Πόρτες
μερινά. Τώρα είναι διαφορεγια αυλές δεν υπάρχουν. Κάτικό. Έχουν βάλει λάμπες
που εδώ ήταν και το σπίτι
φωτισμού, γύρω του ένα τοιτου Βαχάρογλου· στην αυλή
χάκι, πιο αραιά τα δένδρα,
του παίζαμε «Καραγκιόζη» και
με διάφορα παιχνίδια για τα
στο μέρος αυτό γινόταν όλα
παιδιά, κούνιες κ.ά. αλλά
τα παιχνίδια μας.
φωνή παιδιού δεν ακούγεται.
Αλήθεια πού να βρίσκονται
Μπορεί να έγινε πιο ωραίο
και πόσοι έμειναν ακόμη;
αλλά χωρίς ψυχή.
Ίσως, αν διαβάσουν αυτή τη
Στηρίζομαι στο μπαστούνι
διαδρομή που έκανα, να πουν
μου που, μαζί με τα πόδια μου, με οδηγεί σε δρόμο που
κι αυτοί: αλήθεια, τι κάνει κι αυτός;
έχει πορεία προς το κέντρο. Όμως κουράστηκα· τα
Κουρασμένος βάζω το κλειδί στην κλειδαριά. Ανοίγω
χρόνια είναι πολλά. Ακουμπώ κάπου, παίρνω ανάσα
και κλείνω την πόρτα παίρνοντας μαζί μου και την
και σε λίγο βρίσκομαι στη γωνία.
παλιά γειτονιά. Κάθομαι μπροστά στο παράθυρο. ΔυοΜα εδώ δεν ήταν ο «Αχουριώτης» και δίπλα ο «Αγγετρεις γλάροι, με ανοιγμένα τα φτερά τους, κράζουν και
λίδης», που έφτιαχνε ένα ωραία γιαούρτι; Ναι, εδώ
πετούν πάνω από τα σπίτια. Άλλαξαν κι αυτοί συνήθειες
ήταν και απέναντι ήταν δυο σπίτια, όμοια σχεδόν, με
και από τους ανθρώπους που περνούν δε γνωρίζω κασκάλες. Άκουγα πως έμεναν Αρμένιοι. Ανέκαθεν είχε
νέναν, δε βλέπω κανέναν.
Αρμένιους η πόλη, καλούς νοικοκυραίους.
Πού είναι άραγε αυτοί που περιμένω να περάσουν
και πόσοι είναι; Πολλά τα χρόνια, πιο πολλές οι αναΑυτοκίνητα, μηχανές και βιαστικοί πολίτες πάνε προς
μνήσεις.
την αγορά. Βαδίζω κι εγώ αλλά ξεφυσώ κάθε λίγο.
Ένα αυτοκίνητο περνάει, μια μουσική τρελή ακούγεται.
Βλέπω ένα όμορφο στέκι με καρέκλες, άλλου τύπου,
Άλλες εποχές τότε, άλλες τώρα!
και νεαρούς να πίνουν κάτι. Είμαι κουρασμένος... ακουμ-
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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 ΣYPI∆OY του ΣΠYPOY

AN∆PIANA XATZHAN∆PΕOY
του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

ΕΛ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙ∆Η
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 ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ANAΣTAΣIA KYPIAKI∆OY του IΩANNH

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

KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΑΓΑΘΗ ΣΠ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙ∆ΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 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. ΣΤΕΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΚΑΡ∆ΙΑΚΟΣ
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

50

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T58

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ∆. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ

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

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΞΕΝΙΤΙ∆ΗΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 43 (πρώην Ανθέων.) 2ος όροφος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 228928 κιν. 6974018900
e-mail: cvkortho@gmail.com

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

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

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

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

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΒ∆ΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΓOYNAPH 176 ANΩ ΓΛYΦAΔA 166 74
ΤΗΛ. 210 9646 995 κιν. 6944 549 654
E-mail: makras@internet.gr

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΚΑΡ∆ΙΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ Ο∆. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥ∆ΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΤΗΛ. 2310 221972

e-mail: haritoudis@gmail.com
google+οφθαλμολογικό ιατρείο στην ερμού

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Μύδια με μακαρόνια
Υλικά
1/2 πακέτο μακαρόνια
1/2 κιλό μύδια μεγάλα
3 μεγάλες ντομάτες ώριμες
2 σκελίδες σκόρδο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι λάδι
1 φλιτζανάκι του καφέ ούζο
1/2 φλιτζάνι μαϊντανό
ψιλοκομμένο
ρίγανη - αλάτι - πιπέρι
Εκτέλεση
Βάζουμε το λάδι να κάψει,
ρίχνουμε το κρεμμύδι, το
σκόρδο, τις ντομάτες
ψιλοκομμένες, τον μαϊντανό,
το ούζο και τα αφήνουμε να βράσουν.
Όταν δέσει η σάλτσα προσθέτουμε τα μύδια, το
αλάτι, το πιπέρι και τη ρίγανη. Βράζουμε τα
μακαρόνια σε αλατισμένο νερό και τα σουρώνουμε.
Τα σερβίρουμε σε πιατέλα και από επάνω ρίχνουμε
τη σάλτσα με τα μύδια.

Χταπόδι κρασάτο
Υλικά
2 κιλά χταπόδι
1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1 φλιτζάνι τσαγιού κρασί κόκκινο
1/2 φλιτζάνι τσαγιού ξύδι
1/2 κουταλιά της σούπας ζάχαρη
3 φύλλα δάφνης
5 κόκκους μπαχάρι
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και πλένουμε το χταπόδι. Το βάζουμε
σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, με το νερό που θα
βγάλει μέχρι να μαλακώσει.
Στραγγίζουμε το ζουμί του, ρίχνουμε το λάδι και το
αφήνουμε να τσιγαριστεί ελαφρά. Ρίχνουμε και τα
υπόλοιπα υλικά, μαζί και το ζουμί που κρατήσαμε
και το αφήνουμε να βράσει μέχρι να δέσει η σάλτσα
του.

Παγωτό φράουλα
Υλικά
1/2 λίτρο γάλα
500 γραμ. φράουλες
1/2 κρέμα γάλακτος
4 κρόκοι αυγών
300 γραμ. ζάχαρη
ξύσμα από 1 λεμόνι
Εκτέλεση
Βράζουμε το γάλα με το ξύσμα λεμονιού. Πλένουμε
και στραγγίζουμε καλά τις φράουλες και τις
περνάμε στο μπλέντερ. Προσθέτουμε στις
φράουλες την κρέμα γάλακτος, καλά χτυπημένη και
ανακατεύουμε με το σύρμα ελαφρά.
Χτυπάμε σε κατσαρόλα τους κρόκους με τη ζάχαρη
μέχρι να αφρατέψουν και ρίχνουμε λίγο-λίγο το
γάλα ζεστό.
Δένουμε την κρέμα σε χαμηλή φωτιά χωρίς να
πάρει βράση ανακατεύοντας διαρκώς. Την
αδειάζουμε σε λεκάνη να κρυώσει χωρίς να
σταματήσουμε το ανακάτεμα.
Προσθέτουμε το μίγμα με τις φράουλες και την
κρέμα γάλακτος, ανακατεύουμε πολύ καλά, το
αδειάζουμε στην παγωτιέρα και στη συνέχεια την
τοποθετούμε στην κατάψυξη.
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