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Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154
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210 6753216.
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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
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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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Μολονότι διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου,
εντούτοις οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνουν αισθητή την παρουσία
τους, λες και αρνούνται πεισματικά να παραχωρήσουν τη θέση τους
σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες (πρωτοβρόχια, ψύχρα κ.λπ.).
Αλλά, όπως και να το κάνουμε, οι ξένοιαστες ημέρες του καλοκαιριού
πέρασαν και επιστρέψαμε στην πεζή καθημερινότητα με τις γλυκές
αναπολήσεις των διακοπών. Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε στην αγαπημένη μας ιδιαίτερη πατρίδα όπου, εκτός από τα “συνήθη” που μας
προσέφερε απλόχερα η πόλη μας (συναντήσεις με φίλους και
παλαιούς συμμαθητές, μπάνια, θαλασσομεζέδες, βόλτες στο γνωστό
και καθιερωμένο δρομολόγιο Φάρος - “Αργώ”, πρώην “Αστέρια”),
είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλούς συμπολίτες μας,
οι οποίοι μας προσέφεραν την οικονομική τους ενίσχυση καθώς και
πλούσιο υλικό για το περιοδικό μας.
Όπως πληροφορηθήκαμε, και κατά το φετινό καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο συναντήσεις συμμαθητών αλλά δυστυχώς
δεν μας δόθηκε σχετικό ρεπορτάζ, ώστε να το δημοσιεύσουμε.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη, με στόχο πάντα την
προβολή του χθες και του σήμερα της περιοχής μας, ως και άλλες
ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά τις μόνιμες συνεργασίες.
Η πόλη μας μεγάλωσε πολύ. Πολλοί πολιτιστικοί φορείς προσφέρουν,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι, σε διάφορους χώρους, κλειστούς ή στο
θεατράκι του γνωστού μας πάρκου ή και αλλού, σε ανοικτούς
χώρους, πολλές ευκαιρίες να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να παρακολουθήσουμε πνευματικές εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική). Σας μεταφέρουμε λίγες απ’ αυτές, όχι αξιολογώντας, αλλά είτε παρακολουθήσαμε οι ίδιοι είτε μας έστειλαν αγαπητοί συμπολίτες σχετικά
ρεπορτάζ. Στις περισσότερες εκδηλώσεις υπεύθυνος φορέας ήταν ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αρκετά από
τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας επισκεφθήκαμε το κτηριακό
συγκρότημα “Καπνομάγαζο”, το οποίο υπήρξε διαχρονικά ένα από τα
περισσότερο εμβληματικά κτήρια της πόλης μας και έχει χαρακτηρισθεί
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Το “Καπνομάγαζο”, ιδιοκτησίας του
Δήμου Αλεξανδρούπολης, επί δημαρχίας Ευάγγελου Λαμπάκη ανακατασκευάσθηκε και ανακαινίσθηκε εκ θεμελίων, προκειμένου να
στεγασθεί το 2016 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, η
οποία λειτουργεί κανονικά σε άλλους χώρους από το 1985.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον
Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, καθώς και στους
λοιπούς συντελεστές για τη δημιουργία αυτού του υπέροχου “κοσμήματος” για την πόλη μας. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να το
επισκεφθείτε.
Επίσης θα σας συνιστούσαμε, όσοι βρεθείτε στην Αλεξανδρούπολη,
να μη παραλείψετε να επισκεφθείτε το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου
στο Μαΐστρο κοντά στα πλατάνια, όπου πραγματοποιούσαμε τις
ημερήσιες μαθητικές εκδρομές. Τόσο το εκκλησάκι όσο και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου είναι αξιοζήλευτα και έγιναν με
μεγάλο μεράκι από τον δημιουργό τους κ. Ανέστη Μαυροκέφαλο.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας το τριήμερο 18 19 και 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει, Θεού θέλοντος, εκδρομή
στην Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα - Μυστρά - Σπάρτη - Οίτυλο Αρεόπολη - Γερολιμένα - Γύθειο - Γεράκι και Μονεμβασιά. Οι δύο
διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σπάρτης.
Κλείνοντας σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την αγάπη και τη
στήριξή σας και σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς καλό το
υπόλοιπο φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Ιούλιος 1920
Η νεράιδα του Θρακικού πελάγους ζωντανεύει από το 27χρονο βασιλόπουλο
«Σαν τραγικό παραμύθι...»
Γράφουν: Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Πασχάλης Χριστοδούλου
Δεν είναι η πρώτη φορά που το περιοδικό μας ασχολείται με το πρόσωπο του βασιλιά της νεότερης Ελλάδας
Αλέξανδρου Α’.1 Οι λόγοι που επανερχόμαστε είναι οι εξής. Ο βίαιος και απροσδόκητος θάνατός του, σε σχέση
με τα συνταρακτικά γεγονότα των αρχών του 20ού αι., στα οποία διαδραμάτισε, εκών-άκων, σημαντικό ρόλο,
ως επίσης και το όνομα που χάρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας που από Δεδέαγατς ονομάσθηκε Αλεξανδρούπολη.,
Τον Ιούλιο του 1920 ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε ως ελευθερωτής της περιοχής το Δεδέαγατς, παραβρέθηκε
στην απόβαση της Ραιδεστού και στην κατάληψη της Αδριανούπολης και με το θωρηκτό “Αβέρωφ” έφθασε
μέχρι και την Κωνσταντινούπολη..

φορμή όμως για τη συγγραφή του παρόντος κειμένου έδωσε η πρόσφατη παρουσίαση μιας φωτογραφίας του νεαρού βασιλέως της Ελλάδος Αλεξάνδρου
Α’ που δημοσιεύθηκε στον 1ο τόμο σειράς βιβλίων με
τίτλο “Η Θεσσαλονίκη στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο”. Η
φωτογραφία ήταν από το εξώφυλλο του γαλλικού περιοδικού Le Miroir (Ο Καθρέπτης) της 23.09.1917 με
τους εξής υπότιτλους σε μετάφραση: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΟ SARRAIL (Σαράιγ).
Η φωτογραφία αποπνέει ομορφιά, δυναμισμό, σιγουριά, ηρωισμό και ελπίδα. Τρία χρόνια αργότερα,
όλα αυτά χάθηκαν με έναν τρόπο που απαξίωνε τα παραπάνω.2
Ο Βασιλεύς Αλέξανδρος, δευτερότοκος υιός του Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασίλισσας Σοφίας, γεννήθηκε στο Τατόι την 20 Ιουλίου (2 Αυγούστου) του
1893. Ο Αλέξανδρος ήταν “ατίθασο παιδί”. Η φυσική
ζωηρότητά του τον έκαμε πολλές φορές να παρακούει.
Όταν, βασιλιάς πλέον, “παράκουσε” τον γερμανόφιλο
πατέρα του, συνέβαλε στο να είμαστε οι σημερινοί καταγόμενοι από την Αλεξανδρούπολη και τη γύρω περιοχή
Ελληνικής ιθαγένειας. Στους Βαλκανικούς πολέμους, 20
ετών μόνο, ακολούθησε το Επιτελείο του πατέρα του
και έλαβε μέρος ως διαγγελεύς στη μάχη της Κρέσνας
(6-11 Ιουλίου 1913). [4, 5] Ύστερα από τους δύο βαλκανικούς πολέμους τοποθετήθηκε σε μοίρα πυροβολικού.
Εκεί έδειξε τις πηγαίες αρετές που είχε στα τεχνικά ζητήματα αλλά και την ανεξάντλητη ζωντάνια του. Ως
ανθυπολοχαγός αγόρασε αυτοκίνητο και άρχισε δια
μιας να τρέχει με φανταστικές για την εποχή του ταχύτητες.
Η φωτογραφία, λοιπόν, που έγινε αφορμή να ασχοληθούμε πάλι με τον Αλέξανδρο, είχε ληφθεί τον Σε-

Α

πτέμβριο του 1917, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη (Αύγουστος 5-6/18-19).
«Για πρώτη φορά ο βασιλεύς Αλέξανδρος της
Ελλάδος μετέβη στην Θεσσαλονίκη. Συνοδευόμενος
από τον Sarrail επισκέφθηκε επί μακρόν τις συνοικίες
της πόλης που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά
και συμπαραστάθηκε εκείνους που περισσότερο
χτυπήθηκαν και είχαν περισσότερη ανάγκη.» [7]
Ας σταματήσουμε λοιπόν στα σημεία της σύντομης
αλλά τόσο ιστορικά αξιοπρόσεκτης ζωής του βασιλέα
Αλέξανδρου Α’. Ποιος ο ρόλος του ως προς την είσοδο
της Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο (στον οποίο αρνιόταν να πάρει μέρος ο πατέρας του), ως σύμμαχος
της Entente Aντάντ (των δημοκρατικών δηλαδή κρατών
της Ευρώπης); Ποια η σχέση του με τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, τον πολιτικά και ιδεολογικά αντίπαλο του
πατέρα του; Και ο παράξενος θάνατός του;
Είναι γνωστά τα γεγονότα μέχρι την παραίτηση του
πατέρα του Κωνσταντίνου και τη στέψη του Αλέξανδρου
ως βασιλιά της Ελλάδας στις 17 Ιουνίου 1917. [2]
Λίγους μήνες αργότερα ο νέος βασιλιάς υπογράφει
την είσοδο της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο.
Μαρτυρίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο νεαρός
βασιλιάς πείσθηκε τελικά με την άποψη του Βενιζέλου
περί εισόδου της Ελλάδας στον πόλεμο (1918).
Τήν διηγεῖται καί αὐτήν ὁ Χρ. Ζαλοκώστας καί
μνημονεύει ὅτι ὁ Βενιζέλος εἶπε μέ ὠμότητα πρός
τόν Βασιλέα: « Ἔχω τήν ἀπαίτησιν, Μεγαλειότατε, νά
μοῦ ἀπαντήσετε ἄν εἶσθε μαζί μου ἤ μέ τούς ἐπαναστημένους βασιλικούς». Εἶχε μεγάλην σημασίαν διά τόν
Βενιζέλον κατά τήν ὥραν ἐκείνην, καθ’ ἥν τόσας
δυσκολίας συνήντα διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ στρατοῦ
καί ὅταν ὁ ἴδιος ὁ νέος Βασιλεύς, ἀντιμετωπίζων

1, 2. Δες βιβλίο μας “Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης”, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α’ (1893-1920), σελ. 113-124 και περιοδ. τ. 15,
σελ. 9 κ.ε.
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συνεχῶς διλήμματα περί τοῦ τί ἔπρεπε νά
κάμῃ, συνεχῶς ἐδίσταζεν ἤ καί ἀντέδρα, νά
ἐκκαθαρίσῃ ἐπί τέλους τἠν κατάστασιν, ἀλλά
χωρίς ρῆξιν μέ τόν Ἀλέξανδρον. Εἰς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν ρήξεως τό ἔργον του θά
καθίστατο ἀφαντάντως δυσκολώτερον. Βαθύτατα λοιπόν τόν ἱκανοποίησεν ἡ τελική ἀπάντησις τοῦ Βασιλέως: «Συμφωνῶ μαζί σας», τοῦ
εἶπεν, «ὅτι τόν πόλεμον, ἀφοῦ τόν ἀρχίσαμε,
πρέπει νά τόν συνεχίσωμε μέ ὅλα τά μέσα. Εἶμαι
διατεθειμένος νά βοηθήσω την προσπάθειάν σας.
Θά πάω εἰς τό μέτωπον καί εἰς τάς ἐπαρχίας». [4]

Ο βασιλεύς Αλέξανδρος κατά την πρώτη επίσκεψή του στο Μακεδονικό

μέτωπο, εν μέσω των Άγγλων ανωτέρων αξιωματούχων. [4]
Ποιος ο ρόλος όμως των Γάλλων κατά την περίοδο αυτή και γιατί Γάλλος στρατηγός υποδέχεται
Συνέβη δέ τότε βουλγαρικόν ἀεροπλάνον διερτον Έλληνα βασιλέα στη Θεσσαλονίκη;
χόμενον
ἐκεῖθεν, ἄγνωστον ἄν τυχαίως ἤ ὄχι, νά
Ο Σαράιγ ήταν αρχηγός των Συμμαχικών δυνάμεων
ρίψῃ
βόμβαν,
ἡ ὁποία ἔπεσε πλησίον τοῦ βαγονίου
στο Μακεδονικό μέτωπο του Μεγάλου πολέμου μέχρι
τοῦ
Βασιλέως.
Ἦτο ἡ δευτέρα φορά καθ᾽ἥν ἐκιντον Δεκέμβριο του 1917 και επέβλεπε τα τεκταινόμενα
δύνευσεν
ὁ
Βασιλεύς,
διότι καί κατά τήν διαδρομήν
στον χώρο της Βαλκανικής.
εἶχε
κινδυνεύσει.
[2]
Εν τω μεταξύ ο πόλεμος κυριαρχούσε στο Μακεδονικό
μέτωπο και ο Αλέξανδρος βρίσκεται παρών στην περίφημη
Για τον τραγικό του θάνατο θα μεταφέρουμε μερικές
και αποφασιστική μάχη του Σκρα, 18 (31) Μαΐου 1918.
πληροφορίες μέσα σε μια αχλύ παραμυθιού, τραγικής
Με το απόσπασμα που παραθέτουμε απαντούμε
μοίρας, δεισιδαιμονίας, σαν παραμύθι. Αγριεμένα σκυλιά,
στο παραπάνω ερώτημα.
λυσσασμένοι πίθηκοι, μέσα στον κήπο του παλατιού,
στο Τατόι, σπασμένοι καθρέφτες, προϊδεασμοί σαν σε
Ἄλλωστε τά γεγονότα ἐπιβεβαιώνουν τήν αἰσιοαρχαία τραγωδία!
δοξίαν, διότι ἡ κατά τήν 18/31 Μαΐου 1918 μάχη
Ο Σπύρος Μαρκεζίνης μεταφέρει τα εξής περιστατικά
τοῦ Σκρᾶ ντί Λέγγεν καί ἡ περιφανής ἐπιτυχία
γύρω
από τον “μυθικό” θάνατο του νεαρού βασιλιά:
τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι κατέλαβον τό ἰσχυρόν

ὕψωμα ἀπό τούς Βουλγάρους, ἀπετέλει εἰς τἠν
οὐσίαν, ὡς ὁ ἴδιος ὁ στρατηγός Δαγκλῆς διηγεῖται,
πείραμα τῶν Γάλλων ἐπιθυμούντων νά δοκιμάσουν
«τήν ἀνδρείαν καί ἱκανότητα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ
εἰς ἐπιχείρησιν κάπως σοβαράν». Τότε πλέον, περί
τά μέσα Ἰουνίου τοῦ 1918, ὅταν εἶχον συγκεντρωθῇ
αἱ στρατιωτικαί δυνάμεις εἰς τήν Μακεδονίαν, ὁ
στρατηγός Δαγκλῆς ἀπεφάσισε νά ἐγκατασταθῇ
εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἀναλαμβάνων ἀπ᾽εὐθείας
τήν διεύθυνσιν τοῦ ἐμπολέμου στρατοῦ. Τήν
ἐποχήν ἐκείνην ὁ στρατηγός Guillaumat εἶχεν
ἀντικατασταθῆ ὑπό τοῦ στρατηγοῦ Franchet d’Espèrey. Εἰς τάς ἀρχάς Ἰουλίου τοῦ 1918 ὁ Βασιλεύς
Ἀλέξανδρος ἐπεσκέφθη τὀ μέτωπον τῆς Μακεδονίας. Τοῦ ἐγένετο ἐκεῖ ἐπίσημος ὑποδοχή ὑπό
ὅλων τῶν Συμμαχικῶν στρατευμάτων παρουσίᾳ
τοῦ Franchet d’Espèrey.
Το καλοκαίρι του 1918 συνέβησαν και τα εξής περιστατικά, τυχαία (;) ή η μοίρα προετοίμαζε το παιχνίδι
της. Ενώ ο Αλέξανδρος είχε πεισθεί για την αναγκαιότητα
της συμμετοχής της Ελλάδας εναντίον των δυνάμεων
του Άξονα, ουσιαστικά εναντίον των Γερμανών και των
συμμάχων τους, και ενώ συνέχιζε πανηγυρικά, ως αρχηγός
του ελληνικού στρατού, την περιοδεία του στο Μακεδονικό
μέτωπο ...

...τήν ἰδίαν ἐκείνην ἡμέραν ὁ ἴδιος σκύλος
ἔγινεν ἀφορμή νά θραυσθῇ ὁ μεγάλος καθρέπτης
τοῦ ὑπνοδωματίου τοῦ Βασιλέως...
Τήν προηγουμένην εἶχε συμβῆ ἄλλο περιστατικόν: Ὁ Βασιλεύς μέ τήν Ἀσπασίαν εἶχον προγευματίσει εἰς ἀγγλικόν πολεμικόν, τό ὁποῖον ἐναυλόχει
εἰς τό Φάληρον. Ἐκεῖ δέ ὁ πλοίαρχος Σμίθ ἤναψε
μέ τό ἴδιο σπίρτο τό τσιγάρο τοῦ Βασιλέως, τῆς
Ἀσπασίας Μάνου καί τό ἰδικόν του. Ὁ Χρ. Ζαλο-

Oι τρεις Γάλλοι αρχιστράτηγοι «της Στρατιάς της Ανατολής»
στη Θεσσαλονίκη, Emmanuel Sarrail, Adolphe Guillaumat
και Franchet d’Espè rey. [1]
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...Μόνον τάς ἑπομένας ἡμέρας, ὅταν, ἀντί βελτιώσεως, ἐπήρχετο χειροτέρευσις καί ἀνῆλθεν ὁ
πυρετός καί ὁ καθηγητής Σάββας ἀνεῦρε κατά τήν
μικροβιολογικήν ἐξέτασιν στρεπτόκοκκον, ἀνησύχησαν. Περισσότερον δέ ὅλων ὁ καθηγητής Φωκᾶς,
ὁ ὁποῖος ἐπέμεινε καί περί τῆς ἀνάγκης ἀμέσου
ἀκρωτηριασμοῦ. Τότε πλέον εἰδοποιήθη καί ὁ
πρωθυπουργός καί συνέρρεον οἱ καθηγηταί καί
οἱ ἰατροί περί τόν βαρύτατα νοσοῦντα Βασιλέα,
ἴσως διά νά ἀποδειχθῇ διά μίαν ἀκόμη φορά, ὅτι
εἶχον δίκαιον οἱ ἀρχαῖοι λέγοντες: «ὅπου πολλοί
ἰατροί, ἐκεῖ καί νόσοι πλεῖσται». Ἀλλ᾽ἀνεξαρτήτως
αὐτοῦ, ὁ στρεπτόκοκκος, ὁ ὁποῖος καί μέ τά
σημερινά μέσα τῆς ἐπιστήμης δυσκόλως καταπολεμεῖται, τότε, πρό πεντηκονταετίας, ἀπετέλει κίνδυνον μέγιστον. Πράγματι δέ ὁ Βασιλεύς, παρά
τήν ἰσχυράν του κρᾶσιν, ἀφοῦ πολύ ὑπέφερε καί
ἐταλαιπωρήθη, δέν ἤνθεξεν. Οἱ Γάλλοι καθηγηταί,
οἱ ὁποῖοι ἐπί τούτῳ ἐκλήθησαν, ὁ Vidal καί ὁ χειροῦργος Delbet, δέν ἠδυνήθησαν νά σώσουν τόν
ἀσθενῆ. Ἴσως ὑπῆρξεν ἀτύχημα, ὅτι ὁ τελευταῖος
ἦλθε μέ καθυστέρησιν. [4]

ξανδρος πέθανε από σηψαιμία στις 12 Οκτωβρίου 1920.
Ως άτομο ο Αλέξανδρος υπήρξε μέτρια προσωπικότητα,
χωρίς εχθρούς ή θαυμαστές. Ωστόσο η νεαρή του ηλικία,
τα προσωπικά του χαρίσματα και η αγάπη του στα
σπορ τού εξασφάλισαν μια ιδιότυπη δημοτικότητα και ο
απροσδόκητος θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση στη
χώρα. [5]
Η Αλεξανδρούπολη όμως, που φέρει το όνομά του,
υπάρχει και μεγαλώνει. Ίσως είναι το σημαντικότερο
“έργο” του νεαρού βασιλιά, “έργο” που επέζησε και θα
κρατήσει τη μνήμη του Αλέξανδρου αθάνατη στους
αιώνες που θα ακολουθήσουν. [2]
Για το δάγκωμα του πιθήκου (που ήταν η αιτία του
θανάτου του Αλεξάνδρου Α’) ο σερ Ουΐνστον Τσώρτσιλ
(1874-1965) έγραψε το εξής: «Ποτέ το δάγκωμα ενός πιθήκου δεν προκάλεσε τέτοια καταστροφή σ’ ένα ολόκληρο
λαό και την αναγκαστική μετατόπιση από τις εστίες των
πλέον του 1.000.000 κατοίκων».
Με τη λέξη καταστροφή εννοεί τη «μικρασιατική καταστροφή» και με τη φράση «αναγκαστική μετατόπιση
από τις εστίες των πλέον του 1.000.000 κατοίκων» εννοεί
την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών εις βάρος των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης
που συμφωνήθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης (24
Ιουλίου 1923).
Τον Οκτώβριο του 1920 ο βασιλεύς Αλέξανδρος ως
άνθρωπος μεν απέθανε υπό τραγικές συνθήκες, απέθανε
όμως ως ο Βασιλεύς της Μεγάλης Ελλάδος. [4]
Ο Βασιλεύς Αλέξανδρος ανήλθε στον θρόνο υπό συνθήκες δραματικές. Κατά τη σύντομη βασιλεία του η
Ελλάδα είδε να δικαιώνονται στο μέγιστο τα όνειρά της
και την έναρξη της πραγματοποίησής τους. Επί της βασιλείας του το θωρηκτό «Αβέρωφ» αγκυροβόλησε στην
Κωνσταντινούπολη, ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην
Αδριανούπολη, στις Σαράντα Εκκλησιές, στη Ραιδεστό
και στην Καλλίπολη. Επί των ημερών του επίσης ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Σμύρνη και την
Ιωνία, κυρίως όμως μπήκε θριαμβευτής στο Δεδέαγατς!
Όπως απίθανη ήταν όλη η ζωή του, τοιουτοτρόπως
ήταν απίθανο και το τέλος του. Ήταν μόλις 27 χρόνων·
μικρότερος από τον Μέγα Αλέξανδρο και από τον Ιησού!

Από άλλη πηγή, που διευκρινίζουμε στη βιβλιογραφία,
διαβάζουμε:
Στο μεταξύ το τέλος του Α´ Παγκόσμιου Πολέμου, με
την Ελλάδα στο στρατόπεδο των νικητών, δημιούργησε
κλίμα ευφορίας στη χώρα, που κορυφώθηκε με την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και τη σύντομη
επίσκεψη του Αλεξάνδρου στην Κωνσταντινούπολη. Η
κατάσταση αυτή μεταβλήθηκε απροσδόκητα. Στις 17
Σεπτεμβρίου 1920, ενώ ο βασιλιάς έκανε τον περίπατό
του στο Τατόι, δέχθηκε την επίθεση ενός πιθήκου, που
τον δάγκωσε. Στο τραύμα δεν δόθηξκε αμέσως η απαιτούμενη προσοχή, όταν όμως διαπιστώθηκε αργότερα
μόλυνση από στρεπτόκοκκο ήταν ήδη αργά, και ο Αλέ-
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κώστας διηγεῖται ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος εἶπε τότε εἰς
τόν ὑπασπιστήν του Σκαρλᾶτον –διότι ἦτο προληπτικός– «καλύτερα νά βούλιαζε τό θωρηκτό, παρά
νά μᾶς ἀνάψῃ τά τρία τσιγάρα ὁ χαζός ὁ πλοίαρχος».
Ὁ Ἰωάννης Σερπιέρης ἐξ ἄλλου διηγεῖται ἀνάλογον
περιστατικόν, τό ὁποῖον συνέβη κατά τἀς ἡμέρας
ἐκείνας. Εἶχεν ἔλθει ἐξ Ἐλβετίας, κομιστής ἐπιστολῆς
τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου πρός τόν υἱόν του.
Συνήντησε τόν Ἀλέξανδρον εἰς τό Τατόι, τοῦ παρέδωσε τήν ἐπιστολήν, ἐκεῖνος τήν ἀνέγνωσε, δέν
εἶπε τίποτε καί τήν ἔκαψε. Μετά ταῦτα ὁ Βασιλεύς
προσέφερε τσιγάρο εἰς τόν ὑπαστιστήν του καί τόν
Ἰ. Σερπιέρην. Ἤναψαν δέ καί οἱ τρεῖς μέ τό ἴδιο
σπίρτο. [4]
Η πραγματικότητα βέβαια είναι γνωστή και τα ερωτηματικά αναπάντητα. [2]
Ο Σπ. Μαρκεζίνης περιγράφοντας το ατυχές και
απρόσμενο περιστατικό γράφει χαρακτηριστικά:
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

Το Αριστοτέλειο Λύκειο και η σημασία της αγωγής
Γράφει η Μαρία Γκούτη
Το 2016 η ανθρωπότητα γιορτάζει τα 2.400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη (γεννήθηκε το 384
π.Χ. και πέθανε το τρίτο έτος της εκατοστής δεκάτης τρίτης Ολυμπιάδος, δηλαδή, κατά τους υπολογισμούς
του Διογένη του Λαέρτιου, το 322 π.Χ. σε ηλικία 63 ετών).
Η μικρή πόλη που γεννήθηκε ήταν τα Στάγειρα, Μακεδονική πόλη πλέον στην εποχή του. Ο παλιός
βιογράφος όμως του πανεπιστήμονος μεγίστου φιλοσόφου και διδασκάλου του Μ. Αλεξάνδρου
διευκρινίζει στην αρχαία ιστορία των Σταγείρων: « Ἀριστοτέλης πόλεως μέν ἦν Σταγείρων, τά δέ Στάγειρα
πόλις Θράκης πλησίον Ολύνθου και Μεθώνης» ακολουθώντας την αρχαιότερη έκταση της Θράκης μέχρι
την Πιερία, πριν εμφανισθούν οι Μακεδόνες. Ας μας επιτραπεί λοιπόν και εμείς, ως Θράκες, να
τιμήσουμε την ξεχωριστή αυτή προσωπικότητα της αρχαιότητας με ένα μικρό αφιέρωμα.
Η διδασκαλία του Αριστοτέλη επηρέασε τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη αλλά και τη θεολογική,
ως επίσης και τις άλλες θρησκείες, αφού μεταφράσθηκε στην Αραβική από τον 3ο αι. μ.Χ.
Σ. Ε.
Η σημασία και η δύναμη της
αγωγής για τη διαμόρφωση του
πολίτη και του ανθρώπου είχε γίνει
αντικείμενο έρευνας από τους Έλληνες, μένοντας για καιρό στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής σκέψης.
Το «ευ ζην» σχετιζόταν πρωτίστως
με την παιδεία, την τέχνη, τη φιλοσοφία και ελάχιστα με τη γαστρονομία και την decoration…
Ο Αριστοτέλης, ο Σταγειρίτης
φιλόσοφος, είχε τη φήμη του αποτελεσματικού δασκάλου, μια φήμη
που ενίσχυσε ο πιο επιφανής από τους μαθητές του,
ο Αλέξανδρος του Φιλίππου της Μακεδονίας. Μετά
τον θάνατο του Φιλίππου (335 π.Χ.) ο Αριστοτέλης
επέστρεψε στην Αθήνα, όπου του δόθηκε η ευκαιρία
να συνεχίσει τη διδασκαλία και να αναπτύξει το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο. Σε ένα δημόσιο γυμναστήριο στην περιοχή ανάμεσα στον ποταμό Ιλισσό
και στον λόφο του Λυκαβηττού, που ήταν αφιερωμένη
στον Λύκειο Απόλλωνα και στις Μούσες, λειτούργησε
η σχολή του Αριστοτέλη.
Ο χώρος ήταν μισθωμένος, γιατί ο φιλόσοφος δεν
είχε δικαίωμα να αγοράσει ιδιόκτητο ακίνητο στην
Αθήνα, αφού δεν ήταν Αθηναίος πολίτης. Η Σχολή
ονομάστηκε Λύκειο προς τιμήν του Απόλλωνα, του
θεού που αντιπροσώπευε το διαυγές φως και ό,τι το
συνόδευε στην κοσμοθεωρία των Ελλήνων. Στον περίβολο της Σχολής υπήρχε ένας περίπατος, δηλαδή
μια στεγασμένη στοά, όπου ελάμβαναν χώρα οι συζητήσεις και οι διδασκαλίες. Η ονομασία Περίπατος
επικράτησε για τη Σχολή αργότερα, όταν τη διεύθυνε

ο συνεχιστής του Αριστοτέλη, ο
Θεόφραστος, ενώ οι αριστοτελικοί φιλόσοφοι καθιερώθηκε να
ονοέάζονται περιπατητικοί.
Το αντιμακεδονικό μένος που
κυριαρχούσε στην Αθήνα μετά τον
θάνατο του Αλέξανδρου (323 π.Χ.)
ανάγκασε τον Αριστοτέλη να εγκαταλείψει την αγαπημένη του
πόλη και τους μαθητές του και να
εγκατασταθεί στην Εύβοια, προκειμένου να μη δοθεί άλλη μια ευκαιρία στους Αθηναίους να ασεβήσουν κατά της φιλοσοφίας, όπως είχε συμβεί με τον
Σωκράτη. Στην Αθήνα είχε αποκτήσει τον γιο του Νικόμαχο, στον οποίο αφιέρωσε ένα από τα σημαντικότερα έργα του, τα Ηθικά Νικομάχεια.
Αν και ο Αριστοτέλης είχε εργαστεί σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, καλύπτοντας όλους τους κλάδους
της φιλοσοφίας, τα Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν
πάντα σημαντικό σταθμό στην ηθική φιλοσοφία της
δυτικής σκέψης. Γενικότερα, το θέέα του έργου
είναι η φύση του αγαθού, ο ορισέός της αρετής
και η ευδαιέονία. Ωστόσο, προκύπτουν σημαντικές
θέσεις για τη σημασία της αγωγής για την απόκτηση
της αρετής. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο βιβλίο των
Ηθικών (Β΄, 7-8. 1130b 13-25), αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της επανάληψης έιας ηθικής
πράξης για την εδραίωση της ηθικής αρετής
στην ψυχή.
Καθώς, δηλαδή, με τις πράξεις μας ερχόμαστε σε
αμοιβαίες συναλλαγές με τα άλλα μέλη της κοινωνίας,
γινόμαστε άλλοι δίκαιοι και άλλοι άδικοι. Οι δυσκολίες
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Ο αρχαιολογικός χώρος του Λυκείου Αριστοτέλη

της ζωής κάνουν τους ανθρώπους να αποκτούν εθισμό
στον φόβο ή στο θάρρος· έτσι άλλοι γίνονται δειλοί
και άλλοι ανδρείοι. Αντίστοιχα, λειτουργούν και οι
παρορμήσεις της επιθυμίας και οι εξάψεις της οργής.
Αν κάποιος συνηθίσει σε καταστάσεις θυέού και
επαναλαέβάνει τις συέπεριφορές της παρόρέησης θα γίνει ευέξαπτος και οργίλος, ενώ κάποιος
που επαναλαέβάνει ψύχραιέες αντιδράσεις, θα
αποκτήσει σταδιακά αυτοκυριαρχία και θα γίνει
πράος και ψύχραιέος. Θα μπορούσε να συμπεράνει
κανείς ότι η έλλειψη άσκησης σε ηθικές πράξεις,
μεταξύ άλλων, κάνει τον σύγχρονο άνθρωπο να κυριαρχείται από την παρόρμηση και να αδυνατεί να
συνδιαλέγεται στην καθημερινότητά του με ορθολογικούς όρους. Άλλωστε, η πραότητα και η απαλλαγμένη
από φόβους ορθολογική κρίση λείπουν σημαντικά
στην εποχή μας και στον τόπο μας.
Ως ενδεικτικό σημείο κατάκτησης μιας ηθικής ιδιότητας έθετε ο Αριστοτέλης την ικανοποίηση ή τη
δυσφορία που επακολουθεί έια ηθική πράξη.
Αν, δηλαδή, κάποιος που απέχει από τις φυσικές απολαύσεις νοιώθει ότι αυτή η αποχή τον ευχαριστεί,
τότε ο άνθρωπος αυτός έχει κατακτήσει την αυτοκυριαρχία, ενώ ένας που δυσφορεί εκτελώντας την

O Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης· λεπτομέρεια από πίνακα
του Ραφαήλ στη Σχολή των Αθηνών.

ηθική πράξη, δεν έχει ακόμα αποκτήσει αυτοέλεγχο.
Αντίστοιχα, κάποιος που επιδεικνύει αντοχή στα δυσάρεστα και δεν εκφράζεται με δυσφορία είναι ανδρείος, ενώ, αντίθετα, αυτός που δυσανασχετεί δεν
είναι ανδρείος. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η ηθική
αρετή σχετίζεται με τα ευάρεστα και τα δυσάρεστα.
Προβαίνουμε, δηλαδή, σε μη ηθικές πράξεις και
«πράττομεν τα φαύλα» προκειμένου να απολαύσουμε
το ευάρεστο και αποφεύγουμε τις ενάρετες πράξεις
θέλοντας στην ουσία να αποφύγουμε το δυσάρεστο.
Με αφορμή αυτή τη διάκριση ηθικής και μη ηθικής
πράξης, ο Αριστοτέλης τονίζει ότι η ορθή αγωγή
πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα
μαθαίνουν από νωρίς στον άνθρωπο να χαίρεται
πράττοντας τα ενάρετα και να δυσαρεστείται με τα μη
ηθικά. Όσοι δεν έλαβαν επιμελημένη διαπαιδαγώγηση
είναι επόμενο να μην έχουν ασκηθεί ή εθιστεί στον
αυτοέλεγχο και επιζητούν ικανοποίηση με «τα φαύλα».
Από την άλλη, για τις ενάρετες πράξεις χρειάζεται
ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της αγωγής με μια κοπιαστική προετοιμασία, η οποία φαίνεται δυσάρεστη
στους απαίδευτους και γι’ αυτό την αποφεύγουν.
Ο Αριστοτέλης παραδέχεται στο κείμενο των Ηθικών
ότι η απαρχή αυτών των θέσεων περί αγωγής εντοπίζεται στις ιδέες του δασκάλου του, του Πλάτωνα, τον
οποίο συχνά ανέφερε στις διαλέξεις προς τους μαθητές
του. Επεσήμαινε και τη σηέασία της ποιότητας του
δασκάλου που θα αναλάβει να εφαρμόσει την άσκηση
της αρετής των νέων. Γνώριζε, βέβαια, ότι δεν εξελίχθηκαν όλοι οι μαθητές του Πλάτωνα στη φιλοσοφική
αξία που εξελίχθηκε ο Αριστοτέλης, όπως γνώριζε ότι
ούτε όλοι οι δικοί του μαθητές θα γίνονταν Αλέξανδροι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση η άσκηση της αρετής των
νέων θα προστάτευε έελλοντικά την κοινωνία
και το πολίτευέα από τους φαύλους.
Σήμερα, η αριστοτελική ηθική για την αγωγή θα
μπορούσε με μια πρώτη ανάγνωση να φαίνεται παρωχημένη ηθικολογία φορτισμένη με τους αιώνες ηθικολογικής χρήσης της γλώσσας που ακολούθησαν με
την επικράτηση του χριστιανισμού. Ωστόσο, δεν παύει
να αποτελεί, μαζί με τις πλατωνικές αρχές, την απαρχή
της δυτικής φιλοσοφικής σκέψης στην ηθική. Κι αν δε
συμφωνεί κάποιος με αυτές, είναι «λογικά έγκυρο»
να τις γνωρίσει πριν τις απορρίψει…
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο Β΄, μτφρ. Α. Δελεμούζη, Πάπυρος, Αθήνα 1975.
Brink K. O., “Peritatos”, RE Suppl. VII.
During Ing. Ο Αριστοτέλης, Παρουσίαση και Ερμηνεία
της σκέψης του, μτφρ. Π. Κοτζια-Παντελή, Μ.Ι.Ε.Τ. Αθήνα
2000, τ. Α΄.
Moreau J., Aristote et son école, Paris, 1962.
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ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ελαιώνας της Μάκρης: Oι παλιές ελιές
Γράφει η Maρία Αρ. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός
Καλοκαιρινές μακρινές αναμνήσεις. Τα μεσημέρια, όταν οι άλλοι κοιμούνταν, εγώ, σκαστή,
περπατούσα μέσα στον παλιό ελαιώνα, δίπλα στο νερό του ποταμού, ανάμεσα στις ελιές.
Ορισμός της μαγείας. Καταφύγιο παραδείσιο.
ΜΕΡΟΣ Α’

Ο ελαιώνας
Η Ελλάδα είναι ένας απέραντος ελαιώνας, με το 60%
του εδάφους της να σκεπάζεται από ελιές (150 εκατ. ρίζες).
Ο ελαιώνας της Μάκρης, αρχαίος, τεράστιος, πυκνοφυτεμένος, αγκαλιάζει το χωριό και κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα.
Καθαρό και λαμπερό ασήμι, γεννά το χρυσό λάδι, ίσως τον
χρυσό των αλχημιστών. Εχει περίπου 50.000 δέντρα, από
τα οποία 9.000 αποτελούν τον λεγόμενο παλιό ελαιώνα,
στα αριστερά του ποταμού κοιτάζοντας προς τη θάλασσα.
Δίνει 2.500 τόννους λάδι τον χρόνο1.
Το ελαιόδενδρο ανήκει στο είδος Olea europaea, στην
ίδια οικογένεια με πασχαλιά και γιασεμί, ενώ υπάρχει και
το άγριο υποείδος Olea europeana sylvestris, η γνωστή
αγριελιά, ο κότινος των αρχαίων ελλήνων. Τα δύο δέντρα

συνυπάρχουν, καθώς πολλά ήμερα έχουν μπολιαστεί σε
άγρια. Ακόμη και στον Όμηρο περιγράφεται ποιητικά αυτή
η συνύπαρξη, όταν ο Οδυσσέας βγαίνει από τη θάλασσα
και κρύβεται από τη Ναυσικά μέσα σε δένδρα: «τρύπωσε
σε δυο από κάτω δέντρα, μαζί βγαλμένα, τόνα ελιά, τάλλο
αγρέλα ήταν» (Οδύσεια ε 477 και ζ 127-129).
Τα δέντρα της Μάκρης είναι μονοποικιλιακά, ανήκουν
δηλαδή σε μία καλλιεργητική ποικιλία. Η ποικιλία αυτή έχει
μελετηθεί και εχουν καταρτισθεί επίσημοι φάκελοι, μορφολογικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα,
προκειμένου να περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών
ως ελιά Μάκρης και όχι ως ελιά Μαρώνειας. Η Ελλάδα έχει
τις περισσότερες ποικιλίες, πάνω από 100, μεταξύ των Με-

σογειακών χωρών. Από το 2000 έχει αναπτυχθεί διεθνώς η
έρευνα για τις ποικιλίες της ελιάς με μοριακές μεθόδους
(π.χ. SSRs/DNA), με εντυπωσιακά αποτελέσματα και τη δημιουργία τραπεζών με τέτοια δεδομένα, χρήσιμα επιπλέον
και για ταυτοποίηση του λαδιού, όταν δηλώνεται με τοπική
προέλευση2.

Ιστορικά
Η ελιά είναι το χαρακτηριστικό δένδρο της Μεσογειακής
λεκάνης, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κατά τη μυθολογία, η θεά Αθηνά δώρισε στην
Αθήνα την ήμερη ελιά, από την οποία και προήλθαν οι
ελιές της Αττικής. Στους ιστορικούς χρόνους ο Πεισίστρατος
(6ος αι. π.Χ.) υποχρέωσε τους Αθηναίους να βγουν στα χωράφια και να φυτέψουν ελιές.
Όσες προέρχονταν από το
ιερό δένδρο της Ακρόπολης
ήταν ιερές, ονομάζονταν «μορίες», τις επέβλεπαν ειδικοί
επιστάτες και η καταστροφή
τους τιμωρείτο με θάνατο,
ενώ το λάδι τους ανήκε στον
Δήμο. Μέχρι και σήμερα στη
θρησκεία μας η ελιά και το
λάδι είναι ιερά, ενώ και το
περιστέρι έφερε στον Νώε
κλαδί ελιάς. Έχουν βρεθεί
πινακίδες με το όνομα της
ελιάς και του λαδιού σε
γραμμική γραφή Β, η οποία
χρησιμοποιήθηκε στην Κνωσσό, Πύλο, Θήβα και Μυκήνες
(17ος-13ος αι. π.Χ.).
Στην Ελλάδα έχουν βρεθεί
απολιθωμένα φύλλα ελιάς στην Σαντορίνη (βρίσκονται στο
μουσείο της Θήρας), προερχόμενα από τη Νίσυρο, ηλικίας
60.000 χρόνων, ενώ ένα ελαιόδενδρο θαμμένο ολόκληρο
μέσα στα ηφαιστειακά πετρώματα της Σαντορίνης την
εποχή της μεγάλης έκρηξης του ηφαιστείου (1627-1600
π.Χ.), μέσω ραδιοχρονολόγησης πήγε πίσω την ιστορία
της έκρηξης κατά 100 ολόκληρα χρόνια, εκτίμηση που δημοσιεύθηκε σε πρωτοσέλιδο στο Science, το 2006.

Τοπογραφικά
Στην περιοχή της Μεσογείου έχουν εντοπιστεί πολλές
παλιές ελιές, στις οποίες αποδίδονται ηλικίες 1.000-2.500
χρόνων και θεωρούνται μνημεία της φύσης, όπως στη

1. Για το λάδι και τις ελιές θα μιλήσουμε σε άλλο τεύχος.
2. Οι ποικιλίες και οι μοριακές εξετάσεις θα παρουσιαστούν σε άλλο τεύχος.
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Μάλτα, στη Σαρδηνία, στην Ισπανία/Καταλωνία, στην Ιταλία,
στην Παλαιστίνη, στη Γαλιλαία, στη Γεθσημανή και αλλού.
Μια τέτοια ελιά στη Μάλτα, 2.000 ετών, έχει υπαχθεί σε νομοθεσία μνημείων της UNESCO, ενώ τον αντίστοιχο ελαιώνα
τον έκαναν προστατευόμενο πάρκο.
Στην Ελλάδα, αν και είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλές
παλιές ελιές εγκατεσπαρμένες μέσα στους ελαιώνες, λίγες
είναι οι «επώνυμες», με ηλικίες που αναφέρονται γύρω στα
2.500 χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν επιστημονικά
χρονολογηθεί. Ενδεικτικά, στην Αθήνα υπάρχουν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τα κατάλοιπα της επονομαζόμενης
ελιάς του Πλάτωνα (θύμα τροχαίου!), ενώ στους Αγίους
Αναργύρους υπάρχει η ελιά του Πεισιστράτου και στα
Σπάτα μία ακόμη παρόμοιας ηλικίας. Στην Καλαμάτα υπάρχει
η λεγόμενη Μητρική ελιά (έχει χρονολογηθεί με τη μέθοδο
των δακτυλίων έως 1.733 ετών, ενώ με ραδιοχρονολόγηση
800-850 ετών) και με απόφαση του υπουργείου Γεωργίας
έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης. Στην
Κρήτη υπάρχουν 10 προστατευόμενα δένδρα, ένα στις Βούβες
(Κολυμπάρι) και ένα άλλο ονόματι
Ελιά-Φοίνικας. Στη Σαλαμίνα μια
πανάρχαια ελιά ονομάζεται «ελιά
της Όρσας», με περίμετρο 12 μέτρα, ενώ αναφέρεται και ως «ελιά
του βασιλιά Στράτου», ίσως από
το όνομα του Πεισίστρατου, που
καταγόταν από τη Σαλαμίνα.

Χρονολόγηση
Στον ελαιώνα της Μάκρης,
ιδίως στο παλιό του μέρος, υπάρχουν πάνω από 200 πολύ παλιές
ελιές, στις οποίες αποδίδεται προφορικά ηλικία μεταξύ 2.000 και
2.500 χρόνων· όμως η πραγματική
ηλικία τους είναι απροσδιόριστη.
Όλες έχουν πολλά εξογκώματα,
ανωμαλίες, κουφάλες, σχισίματα,
παραμορφώσεις, αλλά όλες κάνουν ακόμα ελιές.
Η χρονολόγηση των παλιών
δένδρων γίνεται με διάφορες επιστημονικές μεθόδους. Οι πιο γνωστές είναι η δενδροχρονολόγηση
που στηρίζεται στη μέτρηση των
ετησίων δακτυλίων του κορμού και η ραδιοχρονολόγηση
με άνθρακα 14. Η δενδροχρονολόγηση γίνεται σε τομές
(κομμένα δένδρα) ή σε ελάχιστο υλικό που αφαιρείται με
ειδικό εργαλείο από τον κορμό. Όμως για την ελιά και οι
δύο μέθοδοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστούν
λόγω του ακανόνιστου σχήματος και της δομής του κορμού,
από όπου πολλές φορές λείπει το κεντρικό παλιό μέρος
(καρδιόψιχα) που είναι απαραίτητο για την ραδιοχρονολόγηση, ενώ οι ετήσιοι δακτύλιοι είναι ανώμαλοι ή λείπουν
πολλοί. Επιπλέον, η ελιά παρουσιάζει την ιδιομορφία, τα
όρια των δακτυλίων να είναι πολύ συγκεχυμένα. Το γεγονός
αυτό όμως (φαινόμενο IADFs, Ιntra annual density fluctuations,
δηλαδή διακύμανση πυκνότητας μεταξύ έτήσιων δακτυλίων),
σε συνδυασμό με την ανακάλυψη ότι οι δακτύλιοι αυτοί
3. O εγκλιματισμός/acclimation θα παρουσιασθεί σε άλλο τεύχος.
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έχουν ιδιότυπη ισοτοπική υπογραφή και συνδέονται ιδιαίτερα
με την ανταπόκριση σε επάρκεια νερού (ξηρασία), αποτέλεσε
τη βάση για νέες μελέτες.
Όλες αυτές οι ανωμαλίες απέκλεισαν την ελιά από μεγάλες μελέτες δενδροχρονολόγησης, οι οποίες εφαρμόζονται
για κωνοφόρα και βαλανιδιές. Φέτος μάλιστα, το καλοκαίρι
του 2016, βρέθηκε στην Πίνδο το αρχαιότερο δένδρο της
Ευρώπης, ένα πεύκο ρόμπολο (Pinus heldreichii), μετρημένης
ηλικίας 1.077 χρόνων.
Πάντως σε μελέτη του 2012, στη Βαρκελώνη, με την
οποία μελετήθηκαν παλιά ελαιόδεντρα και τομές τους (κομμένα), κατέληξαν ότι μπορούν να υπολογίσουν την ηλικία
τους με βάση μια εξίσωση που χρησιμοποιεί τη διάμετρό
τους, με σχετική ακρίβεια μέχρι τα 700 περίπου χρόνια,
πράγμα που όμως αφισβητείται από άλλες μελέτες.

Γιατί ενδιαφέρει η χρονολόγηση
Α. Επειδή το μέγεθος και το σχήμα των δακτυλίων αποτελούν απόκριση στο στρες του
περιβάλλοντος (ζέστη/κρύο, ξηρασία/βροχή, θρεπτικά υλικά) και συνεπώς απεικόνιση του μικροκλίματος της περιοχής για κάθε χρονιά,
αποτελούν δηλαδή «φωτογραφίες»
του παρελθόντος χρόνου. Το θέμα
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού
τελευταία ανακαλύφθηκε ότι η ανταπόκριση των δέντρων σε κλιματικές αλλαγές, σε παλιότερες εποχές, μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα για τον τρόπο ανταπόκρισης σε μελλοντικές αλλαγές,
ιδιαίτερα στην ξηρασία. Σημειώνεται εδώ ότι το ελαιόδενδρο, ενώ
είναι θερμόφιλο, χαρακτηρίζεται
από αντοχή σε δύσκολες συνθήκες
ψύχους και αντέχει την παγωνιά,
όπως στη βορεινή Μάκρη, λόγω
της ιδιαίτερης ικανότητας εγκλιματισμού του, ικανότητα που συνδέεται με συγκεκριμένα γονίδια3.
Β. Είναι επίσης σημαντική η
χρονολόγηση αλλά και η διατήρηση
των παλιών δένδρων γιατί αποτελούν κιβωτούς παλιών γονιδίων
που έχουν σχέση με την βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής. Η μελέτη του γενετικού τους
υλικού, σε συνδυασμό με ανάλογες μελέτες στα νεώτερα
δένδρα αλλά και στους καρπούς, μπορεί να οδηγήσει και
σε βελτιωμένες καλλιέργειες.

Συμπέρασμα
Τα παλιά δένδρα του ελαιώνα αξίζει να καταγραφούν,
να χωροθετηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενα ιδιαίτερης
φροντίδας, επιστημονικής μελέτης, θαυμασμού και απόλαυσης ως μνημεία της φύσης και αντικείμενα ομορφιάς.
Το καθένα έχει προσωπικότητα, είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, και ένας περίπατος στον ελαιώνα ανάμεσα στα
παλιά και στα νέα δέντρα μπορεί να είναι μαγευτικός και
λυτρωτικός.
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΗΣΟΣ. Πόσο γνωστή είναι η τραγωδία του Ευριπίδη (;)
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
ΜΕΡΟΣ Α’

Και όμως! Και το αρχαίο δράμα εμπνεύσθηκε από
θέματα που αφορούν σε πρόσωπα, μυθικά ή πραγματικά,
καταγόμενα από τη Θράκη!
Σε πόσους από εμάς είναι γνωστό ότι αρχαίος
τραγικός, πιθανόν ο μέγας Ευριπίδης, συνέθεσε τραγωδία
(;) με τραγικό ήρωα, τον βασιλιά της Θράκης Ρήσο;
Είναι γεγονός ότι οι ειδικοί μελετητές αμφισβητούν
τη γνησιότητα του έργου και ένας λόγος πιθανόν να
είναι αυτός που έχει παιχθεί μόνο τέσσερις φορές από
τότε που ξαναζωντάνεψαν στα αρχαία θέατρα οι παραστάσεις του αρχαίου δράματος (1927).
... ο βασιλιάς Ρήσος ενσαρκώνει τόσο στην Ιλιάδα
όσο και στο κλασσικό θέατρο τη λαμπρή εικόνα του
γενναίου και ηρωικού «Θρακός Ιππέως». [6]
Το 2015, η νέα σκηνοθέτις Κατερίνα Ευαγγελάτου,
με την πρωτοποριακή ματιά της, “τόλμησε” να ανεβάσει
την τραγωδία, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, σε
ειδικό χώρο στο Λύκειο του Αριστοτέλη, με συμμετοχή
μάλιστα των θεατών.
Πρόκειται για ένα παράξενο έργο, που οι μελετητές
δυσκολεύονται να κατατάξουν· το βέβαιο είναι ότι δεν
πρόκειται για τραγωδία. Περιέχει στοιχεία σατιρικού
δράματος, κωμωδίας στα όρια της παρωδίας πολλές
φορές, αλλά και δράματος. Για εμάς, είναι μάλλον μια
αντιπολεμική σάτιρα που χρησιμοποιεί ως όχημα την
Ιλιάδα, παρωδώντας πρόσωπα και καταστάσεις. Θα
μπορούσε κανείς να πει πως πρόκειται για ένα ιδιότυπο
κράμα θεατρικών ειδών, εντελώς πρωτοποριακό για
την εποχή του, που στόχο έχει να καταδείξει την ανθρώπινη βλακεία ως αιτία αλλά και αποτέλεσμα του
πολέμου.
Εκτός αυτών ...ουδέν! Πρόκληση λοιπόν να ασχοληθούμε με τον ήρωα αυτόν και την τραγική του μοίρα.
Ο ποιητής εμπνεύσθηκε τον μύθο της τραγωδίας
από το Κ της Ιλιάδας. Ο Όμηρος τοποθετεί χρονικά το
γεγονός στον 10ο χρόνο, τον τελευταίο δηλαδή του πολέμου, μετά από μία νικηφόρα απώθηση των Αχαιών
προς τα πλοία τους από τους Τρώες με τη βοήθεια του

Δία και των συμμάχων τους.
Η αλαζονεία έχει κυριεύσει τον στρατηγό των Τρώων
Έκτορα, πρώτη φορά κατά τον Όμηρο. Αυτή τη χρονική
στιγμή είχαν φθάσει και οι Θράκες υπό τον Ρήσο και
είχαν συμβάλει στη νίκη των Τρώων.
Στο στρατόπεδο των Αχαιών ξαφνικά ανάβουν φωτιές.
Οι αντίπαλοι στέλνουν κατασκόπους. Ο Οδυσσέας και
ο Τυδείδης Διομήδης μαθαίνουν το σύνθημα των
Τρώων από τον Δόλωνα1, κατάσκοπο του Έκτορα, που
είχε σταλεί να κατασκοπεύσει τους αντιπάλους Αχαιούς,
φθάνουν στο στρατόπεδο των Τρώων και κατά παρέμβαση
της Αθηνάς, αφού μοιρασθούν το «έργο» τους, ο
Διομήδης αρπάζει τα περίφημα άλογα του βασιλιά των
Θρακών
«...ἐν δέ σφιν Ρῆσος βασιλεύς, πάις Ἠϊονῆος· τοῦ
δή καλλίστους ἵππους ἴδον ἠδέ μεγίστους· λευκότεροι
χιόνος, θείειν δ᾽ἀνέμοισιν ὁμοῖοι.»
και ο Οδυσσέας σκοτώνει 12 ξεχωριστούς Θράκες και
τον βασιλιά τους Ρήσο.
Ο Ευριπίδης ή ο ποιητής (;) συνθέτει τον μύθο της
τραγωδίας ως εξής: Πρόσωπα: ΧΟΡΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ,
ΕΚΤΩΡ, ΑΙΝΕΙΑΣ, ΔΟΛΩΝ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ, ΡΗΣΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΥΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΙΣ, ΡΗΣΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ, ΜΟΥΣΑ. Τόπος: στρατόπεδο των
Τρώων. Χρόνος: νύχτα, μετά την ήττα των Αχαιών και
τη νίκη των Τρώων. Κύρια πρόσωπα επί σκηνής: ο
Έκτωρ και ο Χορός που αποτελείται από Τρώες στρατιώτες
νυχτοσκόπους, οι οποίοι ξυπνούν τον Έκτορα και του
αναγγέλλουν:
Άναξ, καίει φωτιές ο στρατός των Αργείων όλη τη
νύχτα και των πλοίων ο σταθμός με πυρσούς εφωτίσθηκε.
Ο Έκτορας ερμηνεύει διαφορετικά από την πραγματικότητα την είδηση και ο ποιητής “ειρωνευόμενος” τον
ήρωα βάζει στο στόμα του βασιλιά των Τρώων, νικητή
προς στιγμήν.
«...οι άνθρωποι τούτοι κρυφά μου, μακριά απ᾽ τον
τόπο τούτον ετοιμάζονται να φύγουνε και ν᾽ αρμενίσουν
νύκτα... προτού κάψω τα πλοία τους...»
Σε έναν μονόλογο, γεμάτο τραγική ειρωνεία, ο

1. Ο Δόλωνας, που η ετυμολογία του ονόματός του λέει πολλά, αναλαμβάνει το “κατασκοπευτικό” και επικίνδυνο έργο, με αντάλλαγμα
τα λευκά άλογα του Ρήσου.

12

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T59

ποιητής διαγράφει το τραγικό πρόσωπο του Έκτορα,
τον προς στιγμήν νικητή
«...άλλοι ζωντανοί να πιασθούν, οι άλλοι δεμένοι
να σταλθούνε για να μάθουν τους κάμπους της Φρυγίας
να γεωργούνε.»
Ακολουθεί στιχομυθία μεταξύ Έκτορα και Χορού,
κατά την οποία ο ποιητής προσαρμόζει στο στόμα των
ηρώων γνωμικά (χαρακτηριστικό του Ευριπίδη) και
τραγικές ειρωνείες που προϊδεάζουν την τραγικότητα
της εξέλιξης του μύθου. Ο Έκτορας, συνεπαρμένος από
τη νίκη τής προηγούμενης βραδιάς, παρερμηνεύει τις
φωτιές που άναψαν οι Αχαιοί στο στρατόπεδό τους. Ο
λόγος του ποιητή γέμει τραγικές ειρωνείες και γνωμικών.
Ο Έκτορας, για πρώτη φορά φθάνει στην ύβρη
Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Αινείας, αδελφός του
Έκτορα, που προσπαθεί να φέρει τον γενικό στρατηγό
των Τρώων στην πραγματικότητα. Του προτείνει να
στείλει κατάσκοπο στο στρατόπεδο των Αχαιών ώστε
να διαπιστώσει τι σηματοδοτούν οι φωτιές στο στρατόπεδο
των Αχαιών.
Σημειώνεται ότι το έργο είναι γραμμένο πιθανότατα
κατά το τέλος του 5ου ή τον 4ο αι. π.Χ. μάλλον.
Οπωσδήποτε νομίζουμε ότι με τον “Ρήσο” έχουμε
ένα παράδειγμα της παραγωγής του 4ου αι. π.Χ., που
έφθασε σ’ εμάς με το όνομα του Ευριπίδη. Νεότερες
απόπειρες για την απόδειξη της γνησιότητάς του, δεν
υπήρξαν πειστικές.
Και στον τομέα της δραματικής ποίησης η παραγωγή
του 4ου αι. παρουσιάζει σημαντική έκταση. Όπου
ήταν Έλληνες εγκαταστημένοι, είχαν κι εκτιμούσαν το
θέατρό τους. [7]
Ο Αινείας διαγράφεται από τον ποιητή στον μακρό
μονόλογο ως ένας ήρωας συνετός, διορατικός, με επειχειρήματα και γνωμικά, αρεστά μάλιστα στον δημοκρατικό
Αθηναίο πολίτη που υποτίθεται ότι παρακολουθεί τη
διδασκαλία της τραγωδίας. Ακολουθεί η σκηνή μεταξύ
του Χορού, του Έκτορα και του Αινεία, ακούγονται ιδέες
της Αθηναϊκής δημοκρατίας.
Ακολούθως εμφανίζεται ο Δόλων, σε μια σκηνή
γεμάτη κωμικά στοιχεία, γύρω από την αμοιβή που
απαιτεί, εφόσον προσφέρεται να κατασκοπεύσει τι επιδιώκουν οι Αχαιοί ανάβοντας φωτιές βραδιάτικα, στο
στρατόπεδό τους. Ο ποιητής, παίζοντας, με ανάλαφρες
ερωταποκρίσεις ανάμεσα στον Έκτορα και τον πονηρό
Τρώο Δόλωνα, βάζει στο στόμα του Δόλωνα την τελική
απάντηση, δηλαδή ότι προσφέρεται μόνο για τη δόξα
της πατρίδας του και σκοπό έχει να σκοτώσει τον άλλο

πονηρό των αντιπάλων, τον Οδυσσέα.
Ο Χορός παρακαλεί τον Απόλλωνα να επιτύχει ο Δόλων και επαινεί το θάρρος του.
«Γιατί, για την πατρίδα και το σπίτι μόνος του
κότησε να πάει κατάσκοπος στα πλοία των εχθρών
μας, τον επαινώ· μεγάλο του το θάρρος.»
«Ας δώσει ο θεός τον Μενέλαο να σκοτώση και του
Αγαμέμνονος την κεφαλή να φέρη βάζοντας ετούτο του
πένθους το σημάδι στα χέρια της Ελένης· του Αγαμέμνονος που με χίλια πλοία ήλθε στην Τροία να κουρσέψη.»
Ένας αγγελιοφόρος-βοσκός ανακοινώνει την εμφάνιση
ενός μεγάλου στρατού (πλήθος των Θρακών) που κατατρόμαξε πρόβατα και βοσκούς. Στο σημείο αυτό και
στην πληροφορία ότι το πλήθος αυτών των στρατιωτών
δεν μιλούσαν Ελληνικά, οπότε οι ντόπιοι βοσκοί ησύχασαν αλλά και στην παρατήρηση ότι οι βοσκοί γνώριζαν
τη Θρακική γλώσσα, την οποία χρησιμοποίησαν για να
επικοινωνήσουν με τους νεοφερμένους, θα πρέπει να
υπενθυμίσουμε ότι η αρχαία Θρακική γλώσσα ήταν
συγγενική προς τη διάλεκτο των Τρώων και ανήκε στην
ίδια ινδοευρωπαϊκή ομάδα με αυτήν.2
Ο αγγελιοφόρος περιγράφει τον βασιλιά Ρήσο, τα
πανέμορφα θρακικά άτια και το πλήθος των στρατιωτών
με θαυμασμό όπως και ο Όμηρος.
«...ὁρῶ δέ Ρῆσον ὥστε δαίμονα ἑστῶτ᾽ ἐν ἵπποις
Θρῃκίοις τ᾽ ὀχήμασι. χρυσῆ δέ πλάστιγξ αὐχένα ζυγηφόρον πώλων ἒκλῃε χιόνος ἐξαυγεστέρων. Πέλτη δ᾽
ἐπ᾽ ὤμων χρυσοκόλλητοις τύποις ἒλαμπε· Γοργών δ᾽
ὡς ἐπ᾽ αἰγίδος θεᾶς χαλκῆ μετώποις ἱππικοῖσι πρόσδετος
πολλοῖσι σύν κώδωσιν ἐκτύπει φόβον. στρατοῦ δέ
πλῆθος οὐδ᾽ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ θέσθαι δυναίμην...
«...είδα το Ρήσο ολόρθο σαν θεό επάνω σ᾽ άρμα
ζεμμένο μ᾽ άτια θρακικά· χρυσοί ζυγοί βάρυναν πάνω
απ᾽ τους τραχήλους των αλόγων που ήσαν από το
χιόνι πιότερα άσπρα κι έλαμπε η χάλκινη πέλτη πάντα
με χρυσαφιές φιγούρες εις τους ώμους. Και μια
Γοργόνα οπού έμοιαζε με την Αιγίδα της θεάς, στα μέτωπα των ίππων αρμοσμένη με χίλια σκόρπαε το φόβο
λέω βροντώντας κουδούνια. Και των στρατιωτών το
πλήθος δε θα μπορούσες να μετρήσης...»
Ο ποιητής, στη συνέχεια, εξακολουθεί να περιγράφει
έναν Έκτορα που είχε θολώσει η λογική του. Παραπονιέται
μάλιστα γιατί ο Ρήσος άργησε αλλά σύντομα πείθεται
από τον Χορό και τα επιχειρήματά του.
Στο τραγουδιστικό χορικό που ακολουθεί (πάροδος),
οι Τρώες νυχτοσκόποι βρίσκουν την ευκαιρία να τρα-
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γουδήσουν την ξεχωριστή καταγωγή του Ρήσου, την ελπίδα να σωθεί η Τροία με τη βοήθειά του ώστε να εκπληρωθεί το όνειρό τους, δηλαδή η επιστροφή των
Αχαιών στη Σπάρτη και απευθυνόμενοι στον Ρήσο, που
εμφανίζεται στη σκηνή, παρακαλούν, με θαυμάσιο ύμνο,
τη βοήθειά του.
Ο Ρήσος χαιρετά με ευγένεια και ήπιο ύφος. Στο παράπονο για την αργοπορία του “επίκουρου” Ρήσου, από
τον Έκτορα, ο ποιητής σημειώνει τη διαφορά καταγωγής
Αχαιών (Ελλήνων) και Τρώων-Θρακών. Ακούγεται η
λέξη βάρβαρος δύο φορές, σε αντιδιαστολή προς τους
Αχαιούς, μόνο όμως ως διαφορετική καταγωγή2.
«...και συ, κι αν το γονιό βάρβαρο έχης, στο έλεος
των Αχαιών μας έχεις αφήσει βάρβαρους κι εμάς...»
Σε όλο το επόμενο δράμα το ήθος του Ρήσου διαγράφεται ως ήθος ήρωος, με σπουδαίες αρετές.
«Για να μάθης πόσο της αλήθειας είμαι φίλος, να
σε ψέξω κατά πρόσωπο τολμάω.»
Στην απάντηση του Ρήσου διαφαίνονται μερικά ιστορικά στοιχεία, που θέλει να περάσει ο ποιητής, π.χ.
διαφοροποιεί τους Θράκες του Ρήσου από τους Σκύθες,
τον περιγράφει να απολογείται και να δικαιολογεί την
αργοπορία του, που δεν οφειλόταν στη μέθη και στα
γλέντια (έτσι κατηγορούσαν οι Αθηναίοι τους Θράκες)
και υπόσχεται:
«Μονάχος, αν και τελευταίος είμαι φερμένος, τους
Αχαιούς θενά νικήσω όπου για τα κοντάρια τους καυχιούνται.»
Ενδιαφέρων ο διάλογος-στιχομυθία μεταξύ του Έκτορα
και του Ρήσου. Ανθρώπινες αδυναμίες εκφράζουν και
οι δύο αλλά συγχρόνωνς περιγράφονται και οι άλλοι
ήρωες των Αχαιών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Οι ακροατές είναι ευχαριστημένοι.
Για τον Οδυσσέα επιμένει περισσότερο ο ποιητής δίνοντας χαρακτηριστικά επίθετα ή ιδιότητες.
Ο Ρήσος εξακολουθεί να ξεχωρίζει για το ηρωικό
του ήθος, την τιμιότητα και την ειλικρίνεια, ίσως και
από άγνοια του κινδύνου. Ο ποιητής δεν του δίνει
κανένα ψεγάδι· ο Χορός μάλιστα τον θεωρεί ανώτερο
από τον Αίαντα και τον Αχιλλέα.
Από τον μακρό διάλογο μεταξύ του Έκτορα και του
Ρήσου ο ποιητής διαγράφει έντονα το ήθος των δύο
ηρώων του έργου δίνοντας συγχρόνως ιστορικές παρατηρήσεις ως προς την καταγωγή των Θρακών αλλά
έμμεσα την αίσθηση της υπεροχής των Αθηναίων έναντι
των άλλων γειτονικών λαών ή φύλων. Ο ηγέτης τους
όμως, εκτός απ’ αυτά, όπως π.χ. ο Ρήσος, βασιλιάς των
2, 3. Δείτε τη σχετική εργασία της γράφουσας στα τεύχη 40, 41, 42.

13

Θρακών, που υποτιμούσαν οι Αθηναίοι, εφόσον είναι
γνωστό ότι οι αρχαίοι Θράκες “υπηρετούσαν” τις οικογένειες των Αθηναίων πολιτών, διακρίνεται για το ήθος
του. Συνεχίζει, στο στόμα του Ρήσου να περνά χαρακτηριστικά ηρωικού ήθους. Συγχρόνως ακούγονται
τα αίτια του Τρωικού πολέμου, ο χαρακτήρας, το ήθος
και οι αρετές των Ελλήνων ηρώων, που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του μύθου (προϊδεασμός),
του Αίαντα και του Διομήδη και κυρίως του Οδυσσέα,
από το στόμα του αντιπάλου Έκτορα.
Λυρικό το χορικό που ακολουθεί και συγχρόνως
ενημερωτικό ως προς τους “επίκουρους” των Τρώων,
ως επίσης και την αγωνία για την αργοπορία του
Δόλωνα. Στη σκηνή εμφανίζονται ο Οδυσσέας και ο
Διομήδης· από τον διάλογο μεταξύ τους ο θεατής πληροφορείται τον θάνατο του Δόλωνα.
Συνεχείς ανατροπές και ζωντανή αλλά όχι σφιχτοδεμένη η εξέλιξη του μύθου. Τα υποψήφια θύματα γίνονται
θύτες. Παρεμβαίνει η Αθηνά, η οποία καταξιώνει και
αυτή τον ήρωα Ρήσο. Γιατί; αφού ο Ρήσος είναι με το
μέρος των αντιπάλων των Αχαιών; Οι θεοί στο προσκήνιο. Ο ποιητής τους αναμειγνύει στην εξέλιξη και η
αγωνία των ακροατών κορυφώνεται. Γιατί οι δύο ξεχωριστοί Αχαιοί (Έλληνες) ήρωες θέλουν και εντολή και
της θεάς Αθηνάς να σκοτώσουν τον επίσης ξεχωριστό
“επίκουρο” που έφθασε την τελευταία στιγμή να βοηθήσει
τους Τρώες; Τι το ιδιαίτερο τον χαρακτήριζε; Όλοι συνωμοτούν εναντίον του.
«... πέλας δέ πῶλοι Θρῃκίων ἐξ ἁρμάτων λευκαί δέδενται, διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνῃ· στίλβουσι δ᾽ ὥστε ποταμίου κύκνου πτερόν.»
«Όχι μακρυά του στο θρακικόν άρμα είνε ζεμένα τ’
άσπρα του άτια, μέσα στη νύκτα θαυμαστά. Λαμποκοπούνε ως η φτερούγα κύκνου ποταμίσιου.»
Η Αθηνά διατάζει και ενεργεί, υποδυόμενη την Αφροδίτη και ξεγελά τον Πάρι (Αλέξανδρο):
«Με πείθεις. Εις τα λόγια σου έχω πίστη. Δε φοβούμαι. Στη θέση μου να ξαναπάω.»
Ο Οδυσσέας παραπλανά τους νυχτοσκόπους Τρώες
ψευδόμενος:
«Εσύ που σκότωσες τον Ρήσον είσαι;»
«Που σκότωσα κείνον που πήγαινε να σκοτώση το
Ρήσο - μάλλον.»
Είναι εντυπωσιακή η διαγραφή του χαρακτήρα του
Οδυσσέα, έως ότου οι Τρώες αντιληφθούν τα ψέματα
και τις πανουργίες του και ζητήσουν δικαιοσύνη. Από
ποιον θεό δικαιοσύνη; Aπό την Αθηνά; από τον Δία;
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Από την Αφροδίτη;
Εμφανίζεται στη σκηνή, σε μακρό μονόλογο, ένας
Θραξ ηνίοχος και περιγράφει σαν σε όνειρο το θλιβερό
γεγονός, δηλαδή τον θάνατο του βασιλιά του. Κυριαρχεί
μια τραγικά ποιητική εικόνα: Λύκοι κατάτρωγαν τα άτια
του Ρήσου...
«...κι οι λύκοι τούτοι χτύπαγαν με τις ουρές τους τη
χαίτη των αλόγων και τα εξερέθιζαν και τ’ άλογα από
τον θυμό τους χλιμιντρούσαν και σκύφτανε απ’ το
φόβο... Ζεστή μια ανάβρα αιμάτων με πλημμύρισε,
απ’ τον σφαγμένο αφέντη μου... κι αγνοώ από ποιο
σφαχθήκαν χέρι... Πόσον είναι δίκιο τούτο;»
«Που σκότωσα κείνον που πήγαινε να σκοτώση το
Ρήσο - μάλλον.»
Παράλληλα ενοχοποιεί την αμέλειά του:
«...Και χανόμαστε ντροπιασμένα οι ασύνετοι.»
Ακολουθεί η οργή του Έκτορα για το γεγονός. Επικεντρώνεται και προβάλλεται ως κυρίαρχο στοιχείο
ανατροπής ο “ύπνος” των νυχτοσκόπων, που είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ήρωα που πλήρωσε για
κάτι καλό που έκανε, έστω και καθυστερημένα: τη
βοήθεια που προσέφερε στους συμμάχους του.
Σ’ αυτό το σημείο φαίνεται ότι ο ποιητής ξαναθυμάται
ότι απευθύνεται σε Αθηναίους και ο Ρήσος δεν είναι
Αθηναίος! Ήρωας, θύμα πονηριάς Έλληνα-Αχαιού.
Και αρχίζουν τα επιχειρήματα και οι σοφιστικές πονηριές των ρητόρων, χαρακτηριστικό της εποχής!
Ποιος φταίει για όλα; Ο Έκτορας, ο ηνίοχος, ο άνθρωπος, οι θεοί, ο Πάρις; Για όλα αυτά πληρώνει
κάποιος ξεχωριστός. Ο Χορός αναζητά τα αίτια και προβληματίζεται για την αδικία και ο Έκτορας καταλογίζει
ευθύνες στους αμελείς Θράκες, ενώ ο ηνίοχος ενοχοποιεί
τους νυχτοσκόπους Τρώες και τον Έκτορα. Ποιος φταίει
γι’ αυτόν τον πόλεμο;
Τα άλογα του Ρήσου είναι η αιτία και το πάθος
των Αχαιών να τα κατακτήσουν. Ο Έκτορας διαβεβαιώνει τον ηνίοχο ότι είναι έργο των Αχαιών. Τελικά
ο Έκτορας λυπάται τον Θράκα ηνίοχο για το ολέθριο
σφάλμα του και του υπόσχεται προστασία. Ο Χορός
θρηνεί τη μεταστροφή της τύχης της Τροίας, προϊδεάζοντας
παράλληλα την πτώση της.
Οι τραγικοί ήρωες είναι δύο: Ο Έκτορας, που την
προηγούμενη μέρα είχε απωθήσει τους Αχαιούς στα
πλοία τους, επαίρεται γι’ αυτό αλλά την επομένη χάνει
τον πιο δυνατό “επίκουρο”.
Ο Ρήσος, που ξαφνικά γίνεται θύμα ενός ανταγωνισμού
δύο λαών, απλώς γιατί ήλθε επίκουρος στον ένα και
γιατί έχει ξεχωριστά άλογα, ομορφιά και δύναμη. Ο
Ρήσος γίνεται επίσης θύμα μιας αμέλειας ανθρώπινης;
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«...γιατ’ είχε μάθει ο βασιλιάς πως είσθε νικηταί
και πως φοβερίζετε τα πλήθια των Αχαιών καράβια. Κι
εκοιμόμαστ’ έτσι ξέγνοιαστα πλαγιασμένοι.»
Ο Ρήσος γίνεται θύμα γιατί δεν ανήκει στον πολιτισμένο κόσμο αλλά είναι “βάρβαρος”;
Το δράμα τελειώνει με τις κατάρες της μάνας μούσας
(δεν δίνεται το όνομά της) για καταστροφή και τιμωρία
των Αχαιών, ενώ προφητεύει τον θάνατο του Αχιλλέα.
Ο Χορός εύχεται με μια δυσερμήνευτη ευχή:
«Είθε τη νίκη να μας δώση ο Θεός που μας βοηθά!»
Ποιος θεός; ο θεός των Τρώων (Απόλλωνας) ή των
Αχαιών (Αθηνά). Η λύση της τραγωδίας περιέχει κάθαρση; Η κάθαρση περιέχεται στην αποθέωση του κεντρικού ήρωα, του Ρήσου; Τι θέλει να μας “διδάξει”
αυτή η τραγωδία; Γιατί ο Ρήσος δολοφονείται με τόσο
άγριο τρόπο; Είναι αντιπολεμικό το έργο; Σίγουρα ναι.
Ποιος είναι ο λόγος που έχει υποτιμηθεί αυτή η τραγωδία, παρ’ όλο το αντιπολεμικό της μήνυμα; Η προσωπικότητα και το ήθος του “βαρβάρου” Θράκα βασιλιά,
ως και η καταγωγή του (γιος της μούσας Τερψιχόρης
και του ποταμού Στρυμόνα) και φυσικά η αποθέωσή
του, δίνει ίσως άλλα μηνύματα στο ελληνικό κοινό που
απευθύνεται.
Οι πολιτισμένοι και άπληστοι, μέσα στη δύναμή
τους, Αχαιοί ζήλεψαν τα πανέμορφα άλογα του Ρήσου
και τα χρυοποίκιλτα άρματα, δηλαδή τη δύναμή του.
Αυτή η δύναμη είχε χαρακτηριστικά: την ομορφιά και
τον πλούτο. Η θεά Αθηνά συμφώνησε, ο Απόλλωνας
διαφώνησε.
Σε όλα αυτά τα ερωτήματα του ποιητή η λύση ήλθε
με την αποθέωση. Ο ήρωας δεν ανήκε σ’ αυτόν τον
κόσμο· είναι η εποχή της αμφισβήτησης θεών και
αξιών.
Επομένως η κάθαρση έρχεται αμφισβητώντας θεούς,
τρέχουσες αξίες, πολιτισμό, διαφορές, πολέμους. Το
θύμα, γιος ενός ποταμού και μιας μούσας, αλλά βάρβαρος
δεν ανήκει πλέον σ’ αυτόν τον κόσμο. Αποθεώνεται.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Βιβλιογραφία
1. Eυριπίδου Έργα, τόμος 3ος, Ρήσος, εκδόσεις Οξφόρδης
2. Eυριπίδου Ρήσος, Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, μετ. Αρίστου Καμπάνη
3. Ομηρικόν Λεξικόν, Παναγή Λορεντζάτου
4. Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, Ιωάννου Σταματάκου
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Αφών Κυριακίδη, σελ. 867, Θεσσαλονίκη 1983.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Σωματείο Λεμβούχων Αλεξανδρούπολης
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Η κατασκευή του σιδηροδρόμου απετέλεσε τον κυριότερο
παράγοντα εξέλιξης του Δεδέαγατς σε επίνειο της
Θρακικής ενδοχώρας. Επιπλέον, λόγω της γεωγραφικής
διαμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής και της αδυναμίας
να καταστεί πλεύσιμος ο ποταμός Έβρος, καθιστούσε
απαγορευτική τη μεταφορά της πλούσιας παραγωγής της
ενδοχώρας προς τη θάλασσα. Έτσι το λιμανάκι της νέας
πόλης που κατασκευάστηκε στην απόληξη της
σιδηροδρομικής γραμμής αποτέλεσε και τη μοναδική
διέξοδο της Ανατολικής Ρωμυλίας και Βουλγαρίας
στο Αιγαίο.

K

αθημερινώς προσορμίζονταν πολλά πλοία στο Δεδέαγατς για να εκφορτώσουν και να φορτώσουν
εμπορεύματα. Λόγω όμως του μεγάλου όγκου των
πλοίων αγκυροβολούσαν έξω από το λιμανάκι και για
την φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων από τα πλοία προς το λιμάνι και αντίστροφα
, αλλά και των επιβατών, χρησιμοποιούσαν ειδικές για
τον σκοπό αυτό λέμβους και μαούνες1 που τις έδεναν
οι λεμβούχοι στα ιστιοφόρα ή χειροκίνητα (με κουπιά)
σκάφη τους και τα πλεύριζαν στα μεγάλα καράβια.
Ενδεικτικές είναι οι σχετικές φωτογραφίες.
Έτσι οι ιδιοκτήτες των σκαφών αυτών, οι αποκαλούμενοι και λεμβούχοι, αποτελούσαν μια ισχυρή επαγγελματική τάξη, αφού χωρίς τη δική τους συνδρομή
ήταν αδύνατη η φορτοεκφόρτωση των πλοίων και η
διεξαγωγή του εμπορίου. Λίγο καιρό μετά την απελευθέρωση της πόλης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό
κορμό (1920), οι λεμβούχοι δημιούργησαν σχετικό επαγγελματικό σωματείο, το «Σωματείο Λεμβούχων», τα
μέλη του οποίου αποτελούσαν από τις πιο ισχυρές
αλλά και την πιο γραφική επαγγελματική κατηγορία
της Αλεξανδρούπολης.
Τα σκάφη τους ουσιαστικά αποτελούσαν τον «στόλο»
της πόλης, αλλά και το …στολίδι της! Οι ιδιοκτήτες
τους, όλοι θαλασσοβρεγμένοι και έμπειροι ναυτικοί, τα
είχαν δώσει ονόματα ιστορικά, όπως «Ναυκρατούσα»,
«Μπουμπουλίνα», «Έλλη», «Αβέρωφ», «Ιόνιο», «Ένωσις»
κ.λπ.
Το εμπόριο και η συγκοινωνία τότε γινόταν κυρίως
με τα βαπόρια. Έτσι κάθε φορά που έφθανε το βαπόρι
από τον Πειραιά ή από τα νησιά ή από άλλα λιμάνια,
γινόταν χαλασμός στην προκυμαία. Οι βαρκάρηδες έμπαιναν στις μεγάλες τους βάρκες, που ήταν φορτωμένες,
πατείς με πατώ σε, με επιβάτες για Λήμνο, Μυτιλήνη,
διάφορα άλλα νησιά και Πειραιά, κι έβγαιναν ανοιχτά
να βρούνε το βαπόρι που είχε αγκυροβολήσει αρόδο2,

Λεμβούχοι Αλεξανδρούπολης

γιατί δεν μπορούσε να πλευρίσει στον μώλο –το λιμανάκι
ήταν τότε μικρό και ρηχό βλέπεις. Δίπλα στους βαρκάρηδες, οι μαουνιέρηδες έβαζαν τα δυνατά τους κι αυτοί
να φτάσουν γρήγορα στο βαπόρι, αλλά οι μαούνες
τους πήγαιναν αργά, γιατί ήταν παραφορτωμένες με
εμπορεύματα και αποσκευές. Την ίδια στιγμή οι χαμάληδες στον μώλο έσερναν τα βαγονέτα τους πάνω στις
ράγες να προλάβουν τα εμπορεύματα που θα ξεφορτωθούν για να μπουν στις αποθήκες του τελωνείου,
ενώ πιο κει, στο χωματόδρομο, τα κάρα και οι σούστες
περίμεναν στη σειρά να φορτώσουν εμπορεύματα,
αποσκευές και επιβάτες και να τους πάνε μέσα στην
πόλη. Και τα ζεμένα άλογα κούναγαν πέρα δώθε την
ουρά τους να διώξουν τις αλογόμυγες. Κι ήταν κόσμος
πολύς μαζεμένος στον μώλο, άλλος ν’ αποχαιρετήσει
τους δικούς του, που έφευγαν, κι άλλος να καλωσορίσει
όσους έρχονταν. Και φώναζαν οι χαμάληδες, καθώς
σπρώχνανε τα βαγονέτα»
Βάση των λεμβούχων της πόλης ήταν το καφενείο
του Λουκά Μαρμαρινού, στην παραλία, πάνω από το

Λεμβούχοι Αλεξανδρούπολης 1938-1940
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Λεμβούχοι Αλεξανδρούπολης 1927

λιμανάκι. Ήξεραν σχεδόν ακριβώς τη μέρα και την ώρα
που θα φθάσει το κάθε καράβι και, μόλις έβλεπαν στον
ορίζοντα καπνό, ορμούσαν στις βάρκες τους, για να το
προϋπαντήσουν και, μετά την αγκυροβόλησή του αρόδο,
να μεταφέρουν έξω στην ξηρά τους επιβάτες, τις αποσκευές τους και τα εμπορεύματα, τα οποία φόρτωναν
στις μαούνες τους. Στη συνέχεια άρχιζε η επιβίβαση
των επιβατών και η φόρτωση των εμπορευμάτων.
Ξακουστοί λεμβούχοι ήταν ο Παναγής Αϊβαλιώτης ο
Ψαρομύτης από την Αίνο, ο Μαρμαρινός ο βαρκάρης
του Βόλγα, το Αραπάκι, ο Πασχάλης Μαστράφης, ο
Γκουντέλος, ο Θανάσης Πλακατήρας, ο Ζαρκάδης, ο
Ταραμουσάλας κ.ά.
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησε η επέκταση
του λιμανιού και σιγά-σιγά άρχισαν να εισέρχονται μέσα
στο λιμάνι όλο και μεγαλύτερα σκάφη, ξύλινα στην
αρχή, σιδερένια Μότορσιπ και επιβατηγά στη συνέχεια,
τα οποία πλεύριζαν στους λιμενοβραχίονες για να φορ-

Στο λιμανάκι,1927.
(2ος από αριστερά Μαματσό́πουλος, πρόσφυγας
από́ τη Χηλή́ της Μ. Ασίας)

τώσουν και να ξεφορτώσουν, καθιστώντας πλέον αχρείαστες τις λέμβους και τους λεμβούχους· και μαζί και τις
μαούνες τους οι οποίες άρχισαν να αποσύρονται και να
σαπίζουν μέσα στο μικρό λιμανάκι, μέχρι να βουλιάξουν
εγκαταλειμμένες.
Αλλά και οι λεμβούχοι, απόμαχοι και χωρίς δουλειά
βγήκαν στη στεριά, εκτός από δυο-τρεις που έδεναν
και έλυναν τους κάβους των βαποριών στα ντοκ του λιμανιού. Μερικοί άλλοι, πολύ λίγοι, με τα τρεχαντήρια
τους εξακολούθησαν να δουλεύουν στη θάλασσα, κυρίως
το καλοκαίρι, κάνοντας δρομολόγια μέχρι τη Μάκρη και
την Αγία Παρασκευή για τους τουρίστες και τους κατοίκους της πόλης που ήθελαν μια θαλασσινή βόλτα.
Ποιος δεν θυμάται τον Μπάρμπα Πασχάλη τον Μαστράφη και τον Ζαρκάδη τη δεκαετία του ’50 και του
’60 κάθε καλοκαίρι στον Φλοίσβο, κάτω από τον Φάρο
να διαλαλούν τα δρομολόγιά τους με τα τρεχαντήρια
τους. Και όσοι από τους παλιούς λεμβούχους είχαν
απομείνει, μέχρι που εξαφανίσθηκε το γραφικό αυτό
επάγγελμα στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν και
ολοκληρώθηκε η κατασκευή των δύο βασικών λιμενοβραχιόνων του λιμανιού, απόμαχοι και παροπλισμένοι
στα καφενεία στην παραλία πάνω από το λιμάνι, να
αγναντεύουν το Θρακικό Πέλαγος και να αναπολούν
τα περασμένα.
1. μαούνα: (ναυτικός όρος) Πλωτή φορτηγίδα, μικρό σκάφος
που ρυμουλκείται ή προωθείται και χρησιμοποιείται στη
μεταφορά εμπορευμάτων μέσα στα ποτάμια ή για μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο ή από ακτή ή λιμένα σε
πλοίο, που βρίσκεται σε αγκυροβόλιο, και αντίστροφα από
πλοίο σε ακτή ή λιμάνι.
2. αρόδο: (ναυτικός όρος) Σύντομη παραμονή πλοίου έξω
από το λιμάνι ή από το αγκυροβόλιο.
Φωτο: Αρχείο Θεόδωρου Ορδουμποζάνη
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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
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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
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ΝΑΝΤΙΑ ΜΑΛΑΚΟΖΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγήτρια Μουσικής (Σοπράνο)
Καθηγήτρια Εικαστικών (Ζωγράφος)
Συντηρήτρια Έργων Τέχνης Αρχαιοτήτων

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών
Μετεκπαιδευθείς στο Παν/κό Νοσοκομείο
San Raffaele - Μιλάνο, Ιταλία
• Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού • Ενδοσκοπική Υπερηχοτομογραφία

ΜΑΚΡΗ ΤΗΛ. 25510 71124
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 25510 26247
κιν. 6937191145

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
Κεντρική Πλατεία Γέρακα
ΤΗΛ./FAX: 210 6616019 κιν. 697 22 79 468

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 197 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
ΤΗΛ. +30 25510 22706 κιν. +30 6973384974

• Mε θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι η συμπολίτισσά μας και
μέλος του Συλλόγου μας Αντιγόνη Βαγιανάρη-Σακελλαρίδου
απεβίωσε στις 24/9/2016.
Στους οικείους της Αλίκη Γκιρτζή-Τσιτσοπούλου, ΧρήστοΙωάννη Τσιτσόπουλο, Μαρία Βασιλάκη και λοιπούς συγγενείς
εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια και ευχόμαστε να είναι
ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τη θανούσα.

e-mail: k_papado@tee.gr

• Mε θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι η συμπολίτισσά μας
Ελευθερία Ματσούκα απεβίωσε στις 6/8/2016 στην Αλεξανδρούπολη.
Στη θυγατέρα της και μέλος του Συλλόγου μας Χριστίνα
Ματσούκα-Καρανοπούλου εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τη μητέρα της.
Το Δ. Σ.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας το τριήμερο 18 -19 και 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα - Μυστρά - Σπάρτη - Οίτυλο - Αρεόπολη - Γερολιμένα Γύθειο - Γεράκι και Μονεμβασιά. Οι δύο διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σπάρτης.

ME ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...
Πέρασε χρόνος που έφυγε ξαφνικά
η Ρίτα Ορφανίδου και ορφάνεψαν
οι αγκαλιές της οικογένειάς της.
Η Ρίτα σε μία από τις τελευταίες της
φωτογραφίες με αγαπημένες εξαδέλφες
και φίλες: Αννούλα ΠαπανικολάουΒενιζέλου, Άννυ Ορφανίδου,
Μαρία, Έφη και Δανάη Μιχαήλογλου,
Ντόρα Σοφιανοπούλου, Τζούλια Φανφάνη,
Νανά Αγγελίδου, Χρύσα Φανφάνη-Στούρα,
Έρση Θεοχαροπούλου.
Αρχείο Χρύσας Φανφάνη-Στούρα
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ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΒΡΑΔΙΕΣ

«Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι»
Eπιμέλεια: Ελένη Χατζηιωακείμ-Καφετζή

Μ

έσα στην πληθώρα εκδηλώσεων του καλοκαιριού,
που μόλις αποχαιρετήσαμε, μια ξεχωριστή ποιοτική μουσική εκδήλωση ήταν αυτή της χορωδίας
“ΑΠΟΛΛΩΝ” Ορεστιάδας. Πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο την 21 Αυγούστου υπό το φως της ωραιότερης πανσελήνου του έτους. Ο τίτλος της παράστασης απόλυτα ταιριαστός με τη βραδιά: «Πάμε μια βόλτα
στο φεγγάρι». Οι χορωδοί άρτια προετοιμασμένοι, με
εξαιρετικές φωνές, υποστηριζόμενοι από άξιους μουσικούς και την εξαίρετη Λένα Λελίδου στο πιάνο, απέδωσαν θαυμάσια τραγούδια Ελλήνων συνθετών, αφιερωμένα στο φεγγάρι. Οι σολίστες και τα ντουέτα των
τραγουδιών κατέκτησαν το πολυπληθές κοινό με την
επαγγελματική τους δεινότητα, αν και εθελοντές. Ψυχή
της παράστασης η μαέστρος και ερμηνεύτρια, η πολυ-

τάλαντη Αριάδνη Δροσίδου-Ροροπούλου, που πάντα
γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό και αγάπη από τους Αλεξανδρουπολίτες που δεν ξεχνούν, όπως άλλωστε και η
ίδια, τους δεσμούς της με την πόλη.
Ενδιαμέσως των τραγουδιών, ο χαρισματικός, εκφραστικός Σαράντης Σαραντίδης, εκπαιδευτικός, με τις
απαγγελίες ποιημάτων προσέθεσε μια ακόμη ποιοτική
ψηφίδα στην παράσταση. Η υπέροχη μουσική βραδιά
έκλεισε με τραγούδια από το διεθνές λυρικό ρεπερτόριο
που απέδωσαν άριστα φωνητικά το ζεύγος της σοπράνο Μαρίας Dimova-Ροροπούλου και του τενόρου
Θεοφάνη Ρορόπουλου. Στο πιάνο συνόδευε τους δύο
σολίστ ο καθηγητής πιάνου του ωδείου “Φαέθων”
Μπάμπης Τσακαλίδης.
Το κοινό αντάμειψε όλους με παρατεταμένα, ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Τους αξίζουν συγχαρητήρια!

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ” OΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ο Μ.Π.Σ. “ΑΠΟΛΛΩΝ” Ορεστιάδας ιδρύθηκε το έτος 1980 με σκοπό την ανάπτυξη της μουσικής παιδείας και
την πολιτιστική ανύψωση των μελών και των κατοίκων της πόλης. Το τμήμα χορωδίας του Συλλόγου δημιουργήθηκε
για να καλύψει ένα κενό στη μουσική του τόπου προβάλλοντας το παραδοσιακό - σύγχρονο ελληνικό και ξένο
έντεχνο τραγούδι. Ο αριθμός των χορωδών κυμαίνεται μεταξύ 35-40 ατόμων (άνδρες και γυναίκες).
Η χορωδία συμμετείχε σε συνάντηση χορωδιών στην Κηφισιά το 1983, όπου απέσπασε την τρίτη θέση, ενώ το
1992 έτυχε τιμητικής διάκρισης από τη Μουσική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας. Πραγματοποίησε σειρά επιτυχών εμφανίσεων σε διάφορες πόλεις: Πολύγυρο, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Καβάλα, Σουφλί.
Συμμετείχε στο 1ο και 2ο Χατζηδάκειο Φεστιβάλ Ξάνθης, στο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ του “Θερμαϊκού” στη
Θεσσαλονίκη και στο χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμαριάς.
Τον Ιούλιο του 1996 συμμετείχε στις επταήμερες εκδηλώσεις “ΑΚΡΙΤΕΙΑ 96” του προγράμματος Θράκη - Αιγαίο
- Κύπρος που έγιναν στη Χίο και στην επανάληψη αυτών στο Τυχερό και στην Άνθεια.
Τον Νοέμβριο του 1997 συμμετείχε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας στη
Γενεύη, για πέντε ημέρες. Το 1998 έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ του Ο.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης με καλή διάκριση. Το
1999 συμμετείχε επίσης με επιτυχία στην τοπική γιορτή των Δήμων στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Στις 16 Απριλίου
2000 έλαβε μέρος στο 10ο Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χορωδιών Π. Φαλήρου και απέσπασε, εκτός συναγωνισμού, το
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πρώτο χρυσό μετάλλιο, ενώ τον Ιούλιο του 2000 έλαβε μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ερμιόνης. Τον Νοέμβριο του 2001 συμμετείχε στο Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης, παρουσία του μεγάλου μουσικού, στη Ναύπακτο,
και στις 21 Νοεμβρίου του 2002 στην Κάρυστο με μεγάλη επιτυχία. Έλαβε μέρος επίσης και στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αγχιάλου στις 10 Μαΐου 2003 και το καλοκαίρι του 2004 στο Φεστιβάλ του Αγίου Κωνσταντίνου. Το
2005 παρουσιάσαμε στην πόλη μας με μεγάλη επιτυχία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη επαναλαμβάνοντας το
ίδιο πρόγραμμα στα “Ελευθέρια” της Αλεξανδρούπολης και στη γιορτή καλαμποκιού στο Καλαμπάκι Δράμας.
Το 2006 πραγματοποιήσαμε αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, το 2007 αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα και το
2008 αφιέρωμα στη νοσταλγία με το μουσικοθεατρικό χορευτικό “πάμε σαν άλλοτε”.
Τον Μάιο 2008 η χορωδία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Λάρνακας Κύπρου, αφιερωμένο στον Μάριο Τόκα. Το
2010 πραγματοποιήσαμε αφιέρωμα στον ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσο, το 2012 αφιέρωμα στον Νίκο
Γκάτσο, το 2012 αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο και το 2013 στον Γιώργο Ζαμπέτα, με τη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ
Λιτόχωρου. Το 2014 αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη και με το ίδιο πρόγραμμα συμμετείχαμε στη γιορτή του μεταξιού στο Σουφλί, το 2015.
Το 2015, με το αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, συμμετείχαμε στα “Ορέστεια 2015” και συνέχεια στην παραλία
Αλεξανδρούπολης.
Τη χορωδία διευθύνει η Αριάδνη Ροροπούλου και συνοδεύει στο πιάνο η Λένα Λελίδου.

Η πρόεδρος
Εμμανουηλίδου Μαρία

Αλησμόνητες Πατρίδες του Ελληνισμού
Γράφει η Θεοδώρα Κοτσώνη

Τ

ο σύνολο της παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς
Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης παρουσιάσθηκε
σε μια συναυλία, η οποία πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της 7ης Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, παραπλεύρως
του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου.
Παρευρέθη ο Δήμαρχος κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης και αρκετός κόσμος. Τιμώμενο πρόσωπο, ο καταξιωμένος δάσκαλος της παραδοσιακής μουσικής
κ. Χρόνης Αηδονίδης.
Οι μουσικοί των παραδοσιακών οργάνων αλλά και οι ερμηνευτές που απαρτίζουν το μουσικό αυτό σχήμα, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία
ιερέα της Μητρόπολης και γνώστη της βυζαντινής μουσικής,
είναι χαρισματικά παιδιά και
νέοι που αγαπούν την ελληνική

παράδοση και τη μεταφέρουν με τη γλώσσα της
μουσικής.
Απολαύσαμε με συγκίνηση και νοσταλγία ένα
μουσικό ταξίδι στις αλησμόνητες πατρίδες, αφού
οι περισσότεροι έλκουμε καταγωγή απο αυτές και έχουμε
τέτοια ακούσματα από γονείς
και παππούδες.
Ήταν ένα μουσικό ταξίδι
στις κοιτίδες του ελληνισμού.
Μια διαδρομή με νότες και σκοπούς να μας θυμίζουν τη Λωξάντρα και την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο και την Ιωνία,
τα ελληνόφωνα χωριά της
Κάτω Ιταλίας και τη Βόρεια
Ήπειρο.
Ο μουσικός κύκλος της εκδήλωσης έκλεισε με τον μεγάλο
Θρακιώτη δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής, τον αειθαλή
κ. Χρόνη Αηδονίδη, να τραγουδά
με όλους τους παρευρισκομένους τα «Λιανοχορταρούδια».
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 8η Ν.Ο.Α. Ιστιοπλοϊκή Regatta
στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

M

ε τη συμμετοχή 130 αθλητών από 11 χώρες πραγματοποιήθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά στην Αλεξανδρούπολη από 27 έως 31 Ιουλίου 2016 η 8η Διεθνής
Ιστιοπλοϊκή Regatta που διοργανώθηκε από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης. Η διοργάνωση
αυτή αποτελεί ένα αθλητικό γεγονός με ξεχωριστή σημασία για τα ιστιοπλοϊκά δρώμενα πανελλαδικά αλλά
και της ευρύτερης Μεσογείου δίνοντας μια άλλη όψη
και αίγλη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και στο
Θρακικό Πέλαγος. Είναι μία διοργάνωση που κατάφερε
να συγκεντρώσει αθλητές από τις ιστιοπλοϊκές εθνικές
ομάδες της Ελλάδας, τoυ Ισραήλ, της Ρουμανίας, της
Τουρκίας, της Αιγύπτου αλλά και αθλητές από Ναυταθλητικούς Συλλόγους άλλων κρατών, όπως Βουλγαρίας,
Ιταλίας, Κροατίας, Ελβετίας και Ρωσίας ανεβάζοντας
έτσι σε πολύ υψηλό επίπεδο το κύρος των αγώνων και
τον ανταγωνισμό αθλητών και σκαφών.
Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 17 αθλητών συμμετείχε και η αγωνιστική ομάδα ιστιοπλοΐας τριγώνου
του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης, δίνοντας
έτσι ένα δυναμικό παρόν, για ακόμη μία χρονιά, σε ένα
γεγονός που πλέον έχει καθιερωθεί διεθνώς. Οι κατηγορίες των σκαφών που συμμετείχαν στους αγώνες
ήταν Optimist, Laser 4.7, και Laser Radial.
Ο καιρός, κατά την διάρκεια των αγώνων, επιφύλασσε
ευχάριστες ιστιοπλοϊκές συνθήκες, με τον Αίολο να είναι
παρών κάθε μέρα στην ώρα του, με αποτέλεσμα να
διεξαχθεί το σύνολο των 12 προγραμματισμένων σταδιοδρομιών!
Οι ξένες αποστολές, αθλητές και συνοδοί, διασκέδασαν
και απόλαυσαν την διαμονή τους στην όμορφη Αλεξανδρούπολη και έδωσαν ραντεβού για την επόμενη 9η
Ιστιοπλοϊκή ΝΟΑ Regatta που θα πραγματοποιηθεί
στη πόλη μας το καλοκαίρι του 2017.

Μεγάλος νικητής των αγώνων ο μεγάλος αριθμός
εθελοντών, που εργάσθηκαν για την επιτυχία της διοργάνωσης! Ειδικά αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης,
τίποτε δε θα ήταν εφικτό χωρίς τη συμμετοχή των εθελοντών που άφησαν για αρκετές ημέρες τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους και εργάστηκαν μέρα και νύχτα για να φέρουν σε πέρας τους
αγώνες με επιτυχία.
Αξίζουν συγχαρητήρια στους τοπικούς φορείς που
στήριξαν την προσπάθεια, στον μεγάλο χορηγό την
Cosmote καθώς και σε όλους τους χορηγούς που βοήθησαν τον Ναυταθλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης να
διοργανώσει άρτια για μια χρονιά ακόμη ένα διεθνή
ιστιοπλοϊκό αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου και παγκοσμίου κλάσεως, αλλά και να προβάλει την πόλη σε όλες
τις πολυπληθείς ξένες αποστολές αθλητών, συνοδών
και παραγόντων.
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Νέο Koλυμβητήριο Αλεξανδρούπολης
Γράφει η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου

να υπερσύγχρονο οικοδόμημα, το Νέο Δημοτικό
κλειστό κολυμβητήριο, ήρθε επιτέλους το 2013 να
στολίσει την πόλη μας με την τόσο πλούσια παράδοση
στον αθλητισμό.
Χτισμένο στην οδό Νικολάου Κουκουράβα 10 (στον
χώρο της παλαιάς Μηχανοκαλλιέργειας), δεσπόζει σαν
σύγχρονο κόσμημα, σαν υπέρλαμπρο διαμάντι, που
ακτινοβολεί και προκαλεί τους συμπολίτες μας να το
επισκεφθούν.
Έχει ήδη γίνει τόπος συνάντησης πολλών χωρών,
τόπος άμιλλας και διαιώνισης του αθλητικού πνεύματος
για δεκάδες αθλητές, που συμμετέχουν σε αγώνες που
διεξάγονται στον χώρο του. Χαρακτηριστικά αναφέρω
το 21ο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης, τον Σεπτέμβριο
του 2014, με συμμετοχή αθλητών απ’ όλο τον κόσμο
και με λαμπρή συγκομιδή πέντε μεταλλίων για τη χώρα
μας.
Η διεξαγωγή επαγγελματικών αγώνων και διεθνών
αθλητικών διοργανώσεων δίνει ανάσα στην οικονομική
ζωή της πόλης. Πάνω απ’ όλα, όμως, το κολυμβητήριο
αποτελεί πνεύμονα για το ίδιο
μας το πνεύμα, για τον πολιτισμό μας.
Στους χώρους του καλούνται οι νέοι της πόλης να εκφράσουν εποικοδομητικά τον
δυναμισμό και την αγωνιστικότητά τους και να στεφανωθούν την αρετή της ευγενούς
άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι». Καλούνται, όμως, και οι
ενήλικες να ξεφύγουν για λίγο

Ε

από τα προβλήματα της καθημερινότητας, να απολαύσουν την άθληση
στο υγρό στοιχείο, να υιοθετήσουν
έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο ζωής.
Το κολυμβητήριο διαθέτει 2 πισίνες,
μία ολυμπιακών διαστάσεων βάθους
3,5 μέτρων αλλά και μία μικρότερη
προθέρμανσης. Τις εγκαταστάσεις
συμπληρώνουν αποδυτήρια, σάουνες,
όργανα γυμναστικής και εξέδρα χωρητικότητας 1.000 θέσεων.
Τα εγκαίνια του νέου κολυμβητηρίου έγιναν σε μια λαμπρή τελετή, το
2013, την έναρξη της οποίας έκανε ο
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης. Στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι
πρόκειται για «ένα έργο που απασχόλησε 3 δημοτικές
αρχές και παραδόθηκε τελικά πριν λίγο καιρό στους
αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και στο κοινό,

Oι τρεις δήμαρχοι της πόλης μας, Λάκης Αρβανιτίδης,
Ευάγγελος Λαμπάκης και Γιώργος Αλεξανδρής, κατά τη
διάρκεια της θητείας των οποίων ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε
η κατασκευή αυτού του σπουδαίου έργου, κόβουν την
κορδέλα των εγκαινίων το 2013.
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για να μπορέσουμε πλέον όλοι να χαρούμε αυτό το κόσμημα, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς είναι από
τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης, και με την ευκαιρία
αυτή να αναπτύξουμε τα αθλήματα της κολύμβησης
και του πόλο, έτσι ώστε η Αλεξανδρούπολη να γίνει
πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για τα αθλήματα
αυτά. Για το κολυμβητήριο που πάλεψαν 3 δημοτικές
αρχές και καθένας απ’ αυτούς έχει το δικαίωμα σήμερα
να χαίρεται, γιατί πραγματικά δημιουργήθηκε ένα μεγάλο
έργο, το οποίο, εξαιτίας των σημερινών δυσμενών οικονομικά συνθηκών, είναι ίσως και από τα τελευταία
μεγάλα έργα στην Ελλάδα».
Με τον χαιρετισμό αυτόν ο Δήμαρχος κ. Λαμπάκης
μας θύμισε ότι ακόμα και μέσα στο μάτι του κυκλώνα,

ΝΕΑ

οι Αλεξανδρουπολίτες μπορούμε να οραματιζόμαστε
και να υλοποιούμε έργα, που ανήκουν στο μέλλον των
παιδιών μας.
Η οργάνωση και διαχείριση του κολυμβητηρίου ανήκει
στη Δημοτική Αρχή. Το κολυμβητήριο λειτουργεί με την
υποχρέωση αθλουμένων, γονέων και επισκεπτών να
εφαρμόζουν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας,
που εξασφαλίζουν τις ιδανικές συνθήκες για όλους τους
χρήστες.
Στην τελευταία μου επίσκεψη, το καλοκαίρι του
2015, στον χώρο δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τη συγκίνησή μου στο θέαμα της προπόνησης μικρών αθλητών,
που με πύρινα μάτια, σθένος και ορμή ανεβοκατέβαιναν
τα κουλουάρ της πισίνας. Η εικόνα θύμιζε πολύβουο
μελίσσι την ώρα της παραγωγής, με καλή οργάνωση
και μεθοδικότητα, αντάξια της ποιότητας των συμπολιτών μας. Και πώς να μη συγκινηθεί κανείς όταν, τη
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, υποδέχθηκε ο όμιλος
φίλων θαλάσσης Αλεξανδρούπολης τους πρωταθλητές
μας παραολυμπιονίκες που διακρίθηκαν στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο και που προπονούνται στο Νέο Κολυμβητήριο της πόλης μας!
Θα ολοκληρώσω την παρουσίαση του κολυμβητηρίου
με το σύνθημα των ανθρώπων που συμμετέχουν στην
οργάνωση κολυμβητικής περιόδου 2016-17:
«Αν παρατηρείς... γνωρίζεις, αν γνωρίζεις... αγαπάς,
αν αγαπάς γίνεσαι μέλος αυτής της ομάδας!»

ΜΟΥΣΕΙΑ

Λειτουργεί το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Άνοιξε και δέχεται επισκέπτες το νέο Βυζαντινό Μουσείο, στο κέντρο της πόλης του Διδυμοτείχου, το οποίο
καλύπτει έκταση 2.470 τ.μ. Η ίδρυση αυτού του μουσείου στο Διδυμότειχο οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη
πόλη είναι η μεγαλύτερη σωζόμενη βυζαντινή πόλη της Θράκης.
Η θεματολογία και τα εκθέματά του είναι «κυρίως
Βυζαντινά, αλλά πάντως διαχρονικά». Και αυτό
γιατί η πλειονότητα των ευρημάτων προέρχεται
από την περιοχή του Διδυμοτείχου και τεκμηριώνουν
τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή και τη Μεταβυζαντινή
περίοδο της πόλης. Παράλληλα, επιχειρείται η παρουσίαση της φυσιογνωμίας και της ευρύτερης περιφέρειας της Θράκης. Η εκθεσιακή αφήγηση αναπτύσσεται γύρω από το δίπολο «Θράκη - Διδυμότειχο» σε δύο βασικούς άξονες.
Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στη Θράκη δίπλα
στην πρωτεύουσα δύο αυτοκρατοριών και ο δεύτερος
στο Διδυμότειχο ως κομβικό σημείο της Θράκης.
Πρόκειται για ένα έργο πολιτισμού, στολίδι της περιοχής που εκθέτει ένα μεγάλο μέρος από την ιστορία του
τόπου. Το Μουσείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 09:00 έως 15:00 με είσοδο ελεύθερη.
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Γιορτή κρασιού Αλεξανδρούπολης 2016
Γράφει η Αμαλία Καραϊσκάκη-Δούκα
Η Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρούπολης, μετά τις τέσσερις επιτυχημένες χρονιές, αναδείχθηκε και φέτος το
σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός της ευρύτερης περιοχής.
Με τη συμμετοχή 42 πολιτιστικών φορέων, 21 χορευτικών σχημάτων με 600 περίπου χορευτές συνολικά,
10 μουσικών συνόλων και 700 εθελοντών (μέλη των πολιτιστικών συλλόγων), η ψυχαγωγία ήταν δεδομένη, με
απόδειξη τη συρροή των χιλιάδων επισκεπτών κάθε
βράδυ.
Τα σουβλάκια (αμέτρητα!) με την τσίκνα να σε λιγώνει, το δωρεάν καλό παγωμένο κρασί και ο υπέροχος
καιρός έδιναν στον ήδη καταπληκτικό χώρο μια νότα
μοναδική.
Η πρεμιέρα Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 λίαν
πανηγυρική! Έγινε με την Μελίνα Ασλανίδου,
μια καταπληκτική καλλιτέχνιδα, με ένα πρόγραμμα απολύτως ταιριαστό με το θεσμό και
πραγματικά αποθεώθηκε από όλο τον κόσμο
που ήταν αμέτρητος!
Η Τρίτη αφιερώθηκε στη Θράκη και στη
Μικρά Ασία όπως και η Παρασκευή 29 Ιουλίου επίσης. Τα μουσικά συγκροτήματα, οι
εξαιρετικοί παραδοσιακοί σύλλογοι με τους
χορευτές τους και μία πίστα κατάμεστη απέδειξαν ότι ο κόσμος αγαπάει την παράδοση
της πατρίδας του.
Στις 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη, το

κοινό απόλαυσε ένα Στεριανό γλέντι με τραγούδια και
χορούς Σαρακατσαναίων, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ρούμελης και Μοριά.
Την Πέμπτη, οι απανταχού Πόντιοι είχαν την τιμητική τους. Με το κέφι τους, τους παραδοσιακούς μουσικούς και χορούς τους ξεσήκωσαν τους πάντες.
Αλλά και οι Κρητικοί, το Σάββατο, ήταν ακούραστοι
και ασταμάτητοι με τις μπαλωθιές και τις ρακές τους.
Την αυλαία έκλεισε η ορχήστρα του Pico, ενός νυχτερινού κέντρου διασκεδάσεως της Αλεξανδρούπολης,
την Κυριακή, με μια γνήσια λαϊκή βραδιά.
Να ευχηθούμε λοιπόν και του χρόνου, γιατί πραγματικά είναι μια μεγάλη γιορτή που αγκαλιάστηκε θερμά

από όλους τους Θρακιώτες και από
τουρίστες των γειτονικών χωρών. Η
συμβολή της στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής μας
μοναδική ψυχαγωγώντας μας με τον
καλύτερο και ...οικονομικότερο τρόπο!

H Μελίνα Ασλανίδου επί σκηνής

Σημ. Σ.Ε.:
Συγχαίρουμε τον Πρόεδρο της Τουριστικής και Ιαματικής Επιχείρησης του
Δήμου Αλεξανδρούπολης ως υπεύθυνο της γιορτής κρασιού 2016, Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη (Αντιδήμαρχο) και
την κ. Αμαλία Καραΐσκάκη-Δούκα η
οποία ήταν παρουσιάστρια και συντονίστρια του καλλιτεχνικού μέρους της
γιορτής κρασιού.
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Ο Γρηγόρης Γεωργίου σχολιάζει την κρίση... με ένα χαμόγελο.

Δεν κοιτάμε τα χάλια μας λέω γω;

Μα συγγνώμη, αυτό ακριβώς κάνουμε...
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

« Σ Π Α Ρ Τ Α Θ Λ Ο Ν 2016»
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ
Το 34ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ πέρασε στην ιστορία μετά από την τελετή λήξης
και την απονομή των βραβείων στους αθλητές.

Γράφει ο Xρήστος Τσιακίρης

∆

Δύο μέρες μετά τη λήξη του αγωνιστικού μέρους του 34ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των αθλητών. Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας, βραβεύθηκαν οι τρεις πρώτοι
αθλητές κάθε κατηγορίας, ενώ απονεμήθηκαν έπαινοι και μετάλλια σε όλους τους αθλητές που τερμάτισαν
τον αγώνα των 246 χιλιομέτρων από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη.
Νικητής του αγώνα ήταν ο Andrej Radzicowsky (no. 226) από την Πολωνία που καταχειροκροτήθηκε από όλους
τους παρευρισκόμενους.
Δεύτερος ο Ιταλός Marco
Bonfiglio (no. 367) και τρίτος ο Brunner Radek (no.
186) από την Τσεχία.
Στις γυναίκες την πρώτη
θέση κατέλαβε η Αμερικανίδα Katalin Nagy (no.
356), η οποία μάλιστα τερμάτισε στην 4η θέση της
γενικής κατάταξης. Δεύτερη η Pam Smith (no. 256)
από την Αμερική και τρίτη
η Maraz Zsuzsanna (no.
335) από την Ουγγαρία.
Από πλευράς Ελλήνων
αθλητών, πρώτος ήταν ο
Νίκος Σιδερίδης (no. 57)
από την Καβάλα, ο οποίος
Οι τερματίσαντες τρεις πρώτοι άνδρες με τα βραβεία τους

Ο Δούκας Τσιακίρης με τους γονείς του
Παναγιώτη και Ειρήνη Τσιακίρη

τερμάτισε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης. Δεύτερος Έλληνας ο
Γιάννης Κουρκουρίκης (no. 43) από τη Θεσσαλονίκη (Ολυμπιονίκης
στην κωπηλασία) και τρίτος ο Γιώργος Τάσιος (no. 52). Στις Ελληνίδες,
πρώτη η Γεωργία Μήτσιου από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και δεύτερη
η Άντζελα Τερζή από την Κοζάνη. Όλοι τους Βορειοελλαδίτες.
Η έκπληξη για μας τους Αλεξανδρουπολίτες ήταν η συμμετοχή, για
δεύτερη συνεχόμενη φορά, του Δούκα Τσιακίρη (nο. 2), γιου του
ταμία μας και επί 18 χρόνια προέδρου του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ο οποίος,
ύστερα από πενταετή προετοιμασία, τερμάτισε για δεύτερη φορά
158ος. Είναι ο δεύτερος Αλεξανδρουπολίτης που τερματίζει στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, μετά τον Δημήτρη Κεχαγιόγλου.
Ο πρόεδρος του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, Κωστής Παπαδημητρίου, συνεχάρη όχι μόνο τους πρωτεύσαντες αλλά και όλους τους υπόλοιπους
αθλητές για την προσπάθειά τους, ενώ ανέφερε ότι, ανεξαρτήτως του
αν τερμάτισαν ή όχι, το σημαντικό είναι ότι όλοι τους ξεπέρασαν τον
εαυτό τους.
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Η φετινή διοργάνωση τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, είχε την αμέριστη ηθική και οικονομική συμπαράσταση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και Χορηγός επικοινωνίας για το 34ο
Σπάρταθλον ήταν η ΕΡΤ Α.Ε.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017, οπότε και θα λάβει χώρα το «35ο Σπάρταθλον».

Yποδοχή αθλητή από μαθητές στη Σπάρτη

Τερματισμός αθλητή στο άγαλμα του Λεωνίδα

Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Aπό το Υπουργείο Πολιτισμού εγκρίθηκαν άλλα 3 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση και διαμόρφωση του
νέου Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, στη δυτική είσοδo της πόλης (απέναντι από το κάμπινγκ),
συνολικής δόμησης 2.200 τ.μ. και σε οικόπεδο έκτασης 8.400 τ.μ. Το μουσείο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί
και να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2017.
Στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης θα εκτεθούν αρχαιότητες
προερχόμενες από την περιφερειακή
ενότητα Έβρου. Η έκθεση του αρχαιολογικού υλικού θα γίνει σε τρεις κύριες
ενότητες, μέσα στις οποίες θα ενταχθούν
επιμέρους υποενότητες.
Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα της
παραλιακής ζώνης, η οποία αναπτύσσεται σε τρεις υποενότητες, θα παρουσιάζεται η προϊστορία της περιοχής
του Έβρου. Στην πρώτη υποενότητα
δίνεται έμφαση στην ανασκαφή της
Μάκρης. Η δεύτερη υποενότητα περιλαμβάνει ευρήματα από την ανασκαφή
στην πόλη και το νεκροταφείο, προβολή της Περαίας της Σαμοθράκης και προβολή του ζητήματος των
Θρακικών φύλων της περιοχής και της «Θρακικής» γλώσσας. Η τρίτη υποενότητα αναφέρεται στις υπόλοιπες
γνωστές θέσεις ιστορικών χρόνων, πλην ταφικών τύμβων, με επιφανειακά και ανασκαφικά ευρήματα.
Η δεύτερη ενότητα της ενδοχώρας θα αναφέρεται με τρεις υποενότητες στην προϊστορία (Νεότερη Νεολιθική,
επιφανειακά ευρήματα από οικισμούς), στην πρωτο-ιστορία της περιοχής (ιερά, οικισμοί, περίβολοι, νεκροταφεία
της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου με έμφαση στο υλικό της περιοχής της Ρούσας) και στους ιστορικούς χρόνους
με έμφαση στην Πλωτινόπολη και τον ποταμό Έβρο.
Και η τρίτη ενότητα θα περιλαμβάνει τους ταφικούς τύμβους της πεδιάδας του Έβρου (ταφική αρχιτεκτονική
– κινητά ευρήματα – ιστορία τέχνης, κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο, πολιτιστικές σχέσεις) με δύο χρονολογικές
υποενότητες (προ-Ρωμαϊκή και Ρωμαϊκή περίοδος).
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στήλη β ιβλί ων
Δημήτρης Παπαράλλης

Ο έρωτας και ο θάνατος στην
ποίηση του Γιώργου Σεφέρη
(«Στροφή», «Μυθιστόρημα, «Κίχλη»)
Εκδόσεις: Σύγχρονοι Ορίζοντες
Δύσκολο εγχείρημα η κριτική σε μια “έντιμη” μελέτη
γύρω από το έργο ενός μεγάλου ποιητού, πολύ μεγάλου
μάλιστα. Αναμφισβήτητα πνίγουν τη γράφουσα έντονα συναισθήματα θαυμασμού αρχικά αλλά και άλλα στη συνέχεια
για την τόλμη του φίλου συγγραφέα και συγχρόνως υπηρέτη της ποίησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση η βαθιά μελέτη στο έργο του
μεγάλου μας ποιητή και από τον κρίνοντα την εργασία αυτή,
ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα να εκφράσει τυχόν διαφορετικές προσεγγίσεις στα γραφόμενα, στην προκειμένη
περίπτωση στα συγκεκριμένα πανανθρώπινα υπαρξιακά ή
φιλοσοφικά ερωτήματα που χαρακτηρίζουν την ποίηση του Γ. Σεφέρη. Αλλά, αφού έκανε στη γράφουσα την ιδιαίτερη αυτή τιμή ο
σύγχρονος ποιητής αλλά και αγαπητός συμπατριώτης και συνάδελφος Δ. Παπαράλλης, θα τολμήσει
και εκείνη με τη σειρά της να “πει”
κάτι.
Εξάλλου ο ίδιος ο ποιητής σημειώνει: «Οι ερμηνείες των ποιημάτων δεν είναι υποχρεωτικές για κανέναν και η ιδέα ενός μόνον
ανθρώπου για τα έργα της τέχνης
δεν μπορεί ποτέ να είναι σωστή
εκατό τα εκατό».
Κατά μαρτυρία του συγγραφέα, η δομή του βιβλίου και το
ερώτημα πώς θα προσεγγίσει τις
δύο ιδέες, έρωτας - θάνατος χωριστά, εφ’ όσον υπάρχουν στίχοι
και με τις δύο έννοιες - μοτίβα,
απασχόλησε έντονα τον συγγραφέα.
Μελέτη προφανώς πολλών
ετών και σίγουρα αποτέλεσμα
εφαρμοσμένης διδακτικής και τριβής μέσα στη σχολική
πραγματικότητα. Από την έδρα και με ακροατήριο ανήσυχους έφηβους μπορεί να φθάσει η μελέτη ενός θέματος σε
ανέλπιστο βάθος. Τυχεροί οι μαθητές του συγγραφέα, εφόσον γίνονταν μέτοχοι τής, αυτού του βάθους και ποιότητας,
μελέτης της ποίησης του Σεφέρη. Έστω και αν τους ενδιέφερε κυρίως το ένα σκέλος, λόγω ηλικίας, ο έρωτας.
Εξάλλου και ο Σεφέρης, όταν συνέθετε τα ποιήματα της
συλλογής «Στροφή», ήταν νέος. Και όμως, κατά τον συγγραφέα-ποιητή Δ. Παπαράλλη, ο θάνατος ενυπάρχει και
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Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη
στον έρωτα και αυτό το νόημα προσπαθεί ο συγγραφέας
να ανακαλύψει.
Η εργασία του περιορίζεται σε τρεις συλλογές του Γ.
Σεφέρη: στη «Στροφή», στο «Μυθιστόρημα» και στην «Κίχλη». Σ’ αυτές τις συλλογές αναζητά τα νοηματικά μοτίβα:
«Το μοτίβο είναι το στοιχείο ή το θέμα καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνήθως επαναλαμβένεται... Το μοτίβο είναι
ένα ευδιάκριτο στοιχείο... οι εμφανιζόμενες συχνά ποιητικές
ιδέες ή εκφράσεις... για να ονομάσουμε ένα στοιχείο μοτίβο,
πρέπει να το χαρακτηρίζει συχνότητα αναγνωρίσιμη, ευδιάκριτη.»
Για κάθε μία από τις ποιητικές συλλογές ο συγγραφέας
τοποθετεί τον Γ. Σεφέρη στο ιστορικό περιβάλλον της εποχής που συντέθηκαν τα ποιήματα, στο καλλιτεχνικό περιβάλλον και φυσικά στην ηλικία του ποιητή, πάντοτε σε συνάρτηση της σχέσης αυτής με τα δύο υπαρξιακά (;) μοτίβα:
αφενός με τον έρωτα και τις διαβαθμίσεις του και αφετέρου
με τον θάνατο και με το πώς αντιμετωπίζεται αυτός, με την
πάροδο του χρόνου.
Στη μελέτη και των τριών ποιητικών συλλογών ο συγγραφέας ακολουθεί την ίδια δομή. Πολύ βοηθητικό το εισαγωγικό σημείωμα.
Στη «ΣΤΡΟΦΗ» ο Δ.Π. διακρίνει
βασικές αρχές μορφής και περιεχομένου: το πρόσωπο των ποιημάτων
δεν είναι το “εγώ” αλλά “εσύ” και το
“εμείς”.
Στιχουργικά-μετρικά τα ποιήματα
κινούνται ανάμεσα στον ελεύθερο
στίχο και στην παραδοσιακή μορφή.
Στη συνέχεια ακολουθεί την εξής
δομή: διακρίνει τον έρωτα από τον
θάνατο και αναλύει σε χωριστές
προσεγγίσεις, με λέξεις - στίχους σχόλια, δικά του ή παρμένα από
διακεκριμένους μελετητές του μεγάλου μας ποιητή.
Ο συγγραφέας, σε 30 περίπου
σελίδες, αναλύει το “μοτίβο” έρωτας στη μικρή αυτή ποιητική συλλογή «ΣΤΡΟΦΗ», που ο τίτλος της
σηματοδοτεί το είδος της νέας ποίησης. Είναι μία στροφή της νέας
ποίησης προς άλλους τρόπους έκφρασης και έμπνευσης, στροφή
προς την αλλαγή μορφής (ρυθμού, στίχου, μέτρου) όπως
τη χαρακτήρισε για πρώτη φορά ο Κωστής Παλαμάς.
Η «ΣΤΡΟΦΗ» είναι 13 μικρά ποιήματα, μεταξύ των οποίων
και η γνωστή σε όλους μας, μελοποιημένη από τον Μίκη
Θεοδοράκη, Άρνηση. O Δ.Π. ανακαλύπτει λέξεις που υπαινίσσονται τον έρωτα, λέξεις-σύμβολα που περιέχουν το
ανεκπλήρωτο του έρωτα, την αοριστία του έρωτα, βρίσκει
αισθητική αρμονία στο σύμβολο, π.χ. «στεγνό λαγήνι» και
την ιδέα «άγραφτη αγάπη ξεγραμμένη».
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«Στιγμή, σταλμένη από ένα χέρι
που είχα τόσο αγαπήσει
με πρόφταξες ίσια στη δύση
σα μαύρο περιστέρι».
και βέβαια ανακαλύπτει διαφορετικές αναγνώσεις στο ίδιο
ποίημα. Μεθοδικός ανακεφαλαιώνει τις παρατηρήσεις του:
«Λόγος λιτός στα μικρά ποιήματά του, λυρικός στον “Ερωτικό
λόγο”, εικόνες, μεταφορές, υπαινιγμοί τα εκφραστικά του
μέσα, μας επιτρέπουν να δώσουμε στο ερωτικό στοιχείο τις
διαβαθμίσεις λόγου και πράξης που η δική μας ευαισθησία
υποβάλλει».
Στην ίδια συλλογή το μοτίβο θάνατος δεν είναι ο βιολογικός: «Στη ΣΤΡΟΦΗ μάλλον βαραίνει περισσότερο το “μοτίβο του θανάτου” ή τουλάχιστον το “κενό”, η “διάβρωση”,
η “φθορά” παρά ο “έρωτας και η αγάπη”...»
Στο «ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ», που δημοσιεύεται το 1933, «αποτελείται από 24 ποιήματα ή καλύτερα, είναι ένα ποίημα σε
24 μέρη», είναι σταθμός σημαντικός στην ποίηση. Σ’ αυτό ο
Σεφέρης εγκαταλείπει οριστικά το μέτρο και την ομοιοκαταληξία, τα χαρακτηριστικά της “καθαρής ποίησης” και ξανασυνθέτει σε καινούργιες ποιητικές μορφές που εκφράζουν τον σύγχρονο Έλληνα και την εποχή του. Ο ίδιος ο
ποιητής σημειώνει: «ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ: είναι τα δυο του συνθετικά που μ’ έκαναν να διαλέξω τον τίτλο αυτής της εργασίας. ΜΥΘΟΣ, γιατί χρησιμοποίησα αρκετά φανερά μια ορισμένη μυθολογία· ΙΣΤΟΡΙΑ, γιατί προσπάθησα να εκφράσω,
με κάποιο ειρμό, μια κατάσταση τόσο ανεξάρτητη από μένα
όσο και τα πρόσωπα ενός μυθιστορήματος».
Ο συγγραφέας παρατηρεί: «Το ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ είναι μια
περιδιάβαση στον “μύθο” και στην “ιστορία”, στις περιπέτειες
του ελληνισμού και του ανθρώπου». Το ιστορικό πλαίσιο της
δεκαετίας του ’30 είναι η μνήμη από τη Μικρασιατική καταστροφή και «ο βαρύς ίσκιος των ολοκληρωτικών καθεστώτων».
Το μοτίβο έρωτας, και τα παράγωγά του, όπως διαπιστώνει ο συγγραφέας, δεν αναφέρονται καθόλου στα ποιήματα της συλλογής, ενώ η λέξη αγάπη μόνο δύο φορές,
το αγαπώ δύο και ο γάμος μία· η δε γυναίκα, ως πρόσωπο
ερωτικό, καθόλου.
Τότε τι;
Ο Δ. Παπαράλλης αναλύοντας πλήθος στίχων σε 20 σελίδες ανακαλύπτει διάχυτο το αίσθημα της απώλειας, της
λύπης, το μοτίβο του κλειστού τόπου, του άνυδρου, πάντα
όμως την απώλεια για κάτι που αγαπήσαμε. Αναλύονας ο
Δ.Π. τις 24 ενότητες, οι περισσότερες άτιτλες αλλά συνοδευόμενες από αρχαία ονόματα, ιστορικές λέξεις και φράσεις-σύμβολα καταλήγει στη διαπίστωση ότι: «Είναι ένας
από τους ελάχιστους νεότερους Έλληνες που ζήσανε την
τελευταία μας εθνική καταστροφή σαν προσωπική τους υπόθεση... ώστε από βίαιη και συγκλονιστική συγκίνηση τη συγκροτήσανε με βαριά θλίψη σε θεωρία ζωής...»
Θεματικό μοτίβο του Μυθιστορήματος είναι και η θάλασσα, «νόημα και σύμβολο πολυσήμαντο στην ποίηση του
Σεφέρη, έρχεται και ξανάρχεται στην ποίησή του...
...νόημα που έχει η θάλασσα για τον ποιητή ακόμα και το
ότι οι λέξεις του έρωτα και της αγάπης στο ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
είναι κατά κανόνα διάβροχες από απαισιοδοξία, πίκρα, αίσθηση της φθοράς, του κενού, του θανάτου».
Το μοτίβο θάνατος, η κυριολεξία και τα παράγωγά του,
τα συνώνυμά του, οπωσδήποτε είναι περισσότερα από του
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έρωτα αλλά: «Γεγονότα και καταστάσεις που κυοφορούν το
νόημα του θανάτου κατακλύζουν το ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Μία αίσθηση πίκρας, κενού, απογοήτευσης, θανάσιμης στέρησης,
απελπιστικής αδυναμίας, ενός κόσμου διαλυμένου απλώνεται
σε περισσότερους από πενήντα στίχους και στροφικά σύνολα».
Ένδεκα χρόνια μετά, το 1946, ο Γ. Σεφέρης γράφει την
ΚΙΧΛΗ, «το πιο αινιγματικό ίσως ποίημά του, εκείνο που πιο
δύσκολα ενδίδει στην πολιορκία της κριτικής, το πιο προσωπικό ποίημά του, κλειδί για όλη την ποίησή του», κατά τον
Λίνο Πολίτη. Το τυπώνει το 1947.
Ο Δ. Παπαράλλης μας εισάγει κατευθείαν στον χώρο,
τον χρόνο και τον συμβολισμό του τίτλου της συλλογής.
Η «ΚΙΧΛΗ» που ενέπνευσε τον ποιητή, ένα βουλιαγμένο
μικρό βαπόρι, που βύθισαν το 1941 οι Γερμανοί, υπήρξε
«γόνιμο κίνητρο για την ποιητική φαντασία του Γ.Σ., τη γυμνασμένη να γυρεύει διαρκώς τη δίπολη όψη των πραγμάτων, το άσπρο και το μαύρο, το φως και το σκοτάδι, τη ζωή
και τον θάνατο χαραγμένα στο ίδιο νόμισμα», παρατηρεί ο
συγγραφέας και συνεχίζει: «Μπορούμε να φαντασθούμε
τον Σεφέρη, μια στιγμή, σε μια ώρα απόλυτης γαλήνης
όπου το φως του ήλιου κατασταλάζει πολύ βαθιά στη θάλασσα, να μελετά το κουφάρι της Κίχλης. Έτσι βρήκε το
πρώτο σπέρμα της «ΚΙΧΛΗΣ».
Η μικρή ποιητική συλλογή αποτελείται από 5 ποιήματα:
Το σπίτι κοντά στη θάλασσα. Ο ηδονικός Ελπήνωρ. Το ραδιόφωνο, Το ναυάγιο της Κίχλης, Το Φως.
Και πάλι διαπιστώνει ο Δ.Π. ότι η λέξη “έρωτας” και τα
παράγωγά της δεν αναφέρονται παρά ελάχιστα στα ποιήματα της συλλογής, ούτε και συνώνυμες λέξεις του
“έρωτα”. Μόνο η αγάπη και η ηδονή. Αντίθετα, η λέξη “γυναίκα” αναφέρεται συχνά, με έντονο το ερωτικό στοιχείο
της λέξης.
Από τις τρεις μικρές συλλογές, η συλλογή ΚΙΧΛΗ επιδέχεται μεγάλη ανάλυση ως ποίημα «υψηλής ποιότητας»,
όπως και τόλμησε να προβεί ο συγγραφέας και μελετητής,
με μεγάλη επιτυχία. Για τη γράφουσα όμως είναι πολύ δύσκολο να συμπτύξει σε μια περιορισμένης έκτασης φιλική
κριτική τις θαυμάσιες παρατηρήσεις και επισημάνσεις γύρω
από τα δύο μοτίβα που διακρίνονται στη μικρή αυτή συλλογή. Ο συγγραφέας παρατηρεί τα εξής: «Νομίζω πως ποτέ
μέχρι τη στιγμή που γράφηκε η ΚΙΧΛΗ στην ποίηση του Σεφέρη δε βρέθηκαν τόσο κοντά ο “έρωτας” και ο “θάνατος”.
Αυτή η γνώση, η κατάκτηση του ανθρώπου, πως έρωτας και
θάνατος “γειτονεύουν”, σύνοικοι στο ίδιο “σπίτι” της ζωής,
είναι το μέγα δώρο που μας χαρίζει η σοφία του χρόνου·
σοφία από την οποία είναι “πλήρης” ο ποιητής».
Στη συλλογή αυτή λοιπόν ο Δ.Π. αναλύει λεπτομέρειες
του κάθε στίχου των πέντε ποιημάτων, αναζητώντας τα δύο
μοτίβα, έρωτας - θάνατος, σε κάθε λέξη, ιστορική μνήμη,
σύγχρονο αντικείμενο (ραδιόφωνο). Είμαστε όμως αναγκασμένοι να σταματήσουμε σε μερικές αντιπροσωπευτικές
μόνο παρατηρήσεις, σε συμπεράσματα που εκφράζουν και
χαρακτηρίζουν γενικότερα την ποίηση του μεγάλου μας ποιητή. Η λέξη “θάνατος” αναφέρεται δύο φορές, μία φορά η
λέξη “νεκρός”, ως επίσης και η ταφή - ξόδι και ο “ψυχοπομπός” Ερμής γίνεται “ψυχαμοιβός” που αντιπροσωπεύεται
από τον πόλεμο.
Το αγαπημένο θέμα του Γ.Σ. “τα σπίτια” είναι φορτισμένα
από προσωπικές μνήμες, από πολέμους, χαλασμούς και
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ξενιτεμούς αλλά και από τα δύο βασικά μοτίβα που απασχολούν τον συγγραφέα αλλά και τον κάθε αναγνώστη και
μελετητή: τον έρωτα και τον θάνατο, κορυφαίες στιγμές
που συντελούνται μέσα στα “σπίτια”.
Το άλλο αγαπημένο θέμα του Γ.Σ, “το άγαλμα”, πρωταγωνιστεί στον διάλογο γυναίκας-άνδρα και χρησιμοποιείται
από τον ποιητή ως σύμβολο της ανδρικής ευαισθησίας σε
αντίθεση προς τη γυναίκα, ασυγκίνητη και ψυχρή. «Οι δρόμοι του άνδρα και της γυναίκας χωρίζουν, αλλά τα “αγάλματα” μένουν με το διπλό τους νόημα εκεί να συνενώνουν
τις δύο μεγάλες, αντίρροπες δυνάμεις της ζωής, τον “έρωτα”
και τον “θάνατο”, αχώριστες από μια βαθιά κοινή μοίρα».
«Έρωτας και πόλεμος, έρωτας και θάνατος· μία ακόμη
συνοδοιπορία στη ζωή του ανθρώπου. Ας την καταγράψουμε σχηματικά σε μία κλιμάκωση θεμάτων:
ΕΡΩΤΑΣ - ΗΔΟΝΗ ↔ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ».
Ξεχωρίζουμε επίσης την παρουσία του Σωκράτη (που
δεν ονοματίζει ο ποιητής αλλά περιγράφει την απόφαση
του “γέρου” να πεθάνει:
– στο βουλιαγμένο καράβι, μισό πάνω από τη θάλασσα, μισό

κάτω που υποβάλλει στον ποιητή την αντίθεση - σύνθεση,
την εικόνα του σκότους, του θανάτου μέσα στην υπέρτατη
ώρα του απόλυτου φωτός.
και
– στον γέροντα Σωκράτη, που γίνεται το χαρακτηριστικό
σύμβολο· ο ίδιος εκφραστής του φωτός, της δικαιοσύνης
και παράλληλα ο δέκτης του πιο άδικου θανάτου.
Ο Δ.Π. στον επίλογό του, με μια ποιητική λέξη, αφού και
ο ίδιος είναι ποιητής, χαρακτηρίζει τη μελέτη του περιδιάβαση και περιπέτεια και κλείνει με συνοπτικές φράσεις
γύρω από τα δύο μοτίβα που “περιδιάβηκε”.
Ο Δημήτρης Παπαράλλης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της πόλης
μας και στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου Θεσσ/νίκης
και δίδαξε ως καθηγητής σε σχολεία της περιοχής μας.
Εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές: «Οξείδιο σιωπής»,
»Ιχνηλασία εσωτερικού χώρου» και «Παράκτια αλιεία».
Ποιήματά του δημοσιεύθηκαν στα λογοτεχνικά περιοδικά
«ΠΑΝΔΩΡΑ» και «Ο ΣΙΣΥΦΟΣ».

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Λ

άβαμε την τριμηνιαία περιοδική έκδοση του Συλλόγου Αγχιαλιτών της
Αθήνας «ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ», η οποία διανύει το 24ο έτος ζωής με
αριθμό φύλλου 92 (τρίμηνο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2016).
Το έντυπο βγαίνει 16σέλιδο, μεγέθους Α3 και με πολύ καλή έγχρωμη
εκτύπωση από την «Β & Ε. Μπαμπάη ΕΠΕ». Εκδότης - διευθυντής ο
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Απόστολος Ζαφειρόπουλος και Σ.Ε. αποτελούμενη
από 6 μέλη. Όπως είναι φυσικό μέρος της ύλης και σε αυτό το τεύχος αναφέρεται στην ιστορία της Αγχιάλου, πόλης της Ανατολικής Ρωμυλίας ή
Βόρειας Θράκης, στα σημερινά πολιτιστικά ή κοινωνικά δρώμενα της σημερινής Νέας Αγχιάλου, στη Μαγνησία αλλά και σε πολλά θέματα ευρύτερου
ενδιαφέροντος, που αφορούν στο Πανελλήνιο.
Ξεχωρίζουμε, χωρίς να υποτιμούμε τα άλλα δημοσιεύματα, την αναφορά
στις τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για τα 110 χρόνια από το ολοκαύτωμα
της Αγχιάλου (1906), που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Αγχίαλο, από τις 29
έως τις 31 Ιουλίου 2016, από τον Σύλλογο Αγχιαλιτών Αθηνών σε συνεργασία
με την Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βόλου. Κυριαρχούν
τα ρεπορτάζ του πανηγυρικού εορτασμού, σχετικά ιστορικά κείμενα, φωτογραφίες, ενώ παράλληλα δημοσιεύεται αφιέρωμα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β´ τον Τρανό (1536-1595).
Συγκεκριμένα έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του μεγάλου
ιεράρχου στον προαύλιο χώρο του περικαλλούς ναού του Αγίου Γεωργίου
από τους μητροπολίτες Μάξιμο και Ιγνάτιο.
Γλύπτης και δωρητής ο Γ. Διονυσίου και
δαπάνη του Συλλόγου Αγχιαλιτών Αθήνας.
Η επιμέλεια της όλης εκδήλωσης έγινε από
την εικαστικό Πηνελόπη Σαρρή.
Δύο εμπεριστατωμένες ομιλίες εκφωνήθηκαν, η μία από τον πρόεδρο του Συλλόγου Απ. Ζαφειρόπουλο με θέμα:
«Ιερεμίας Β´ ο Τρανός (1536-1595) Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως»
και η άλλη από τον Σταμάτη Γεωργούλη, Δρ Διεθνούς Δικαίου, με θέμα: «Ολοκαύτωμα της Αγχιάλου της 30ης Ιουλίου 1906. Ένας γενοκτόνος ακρωτηριασμός
του εθνικού σώματος ενός ειδεχθούς εγκλήματος χωρίς δικαίωση».
Σ.E.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Το ημερολόγιον
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα

Σ

χεδόν δίπλα στη θάλασσα, παρέα με το ξύλινο Πασαλίκι,
απομεινάρι της Οθωμαντικής σκλαβιάς, τον ξακουστό
Φάρο καμάρωνε η Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία.
Μεγαλοπρεπές κτήριο, πνευματικό εργαστήρι, δωρεά
φωτεινής προσωπικότητας. Πόρτα εισόδου στη μάθηση
της Ελληνικής παιδείας στα ταραγμένα χρόνια του τελευταίου
αιώνα. Στολίδι της μακρινής πατρίδας μου, μιας πατρίδας
που κρατά γερά ακόμη τον ακρογωνιαίο λίθο της Ελληνικής
επικράτειας.
Σε πολύτιμο χώρο της ψυχής μου τοποθέτησα όλον
αυτόν τον παραμυθένιο κόσμο που φωτογράφιζαν τα παιδικά
μου μάτια κάθε μέρα, δρασκελίζοντας τη μεγάλη καγκελόπορτα της εισόδου. Στα μαρμάρινα σκαλοπάτια, που οδηγούσαν ψηλά στην κύρια αίθουσα θεάτρου, κάθε πρωί
ακουγόταν, συνοδεία καλλίφωνων σπουδαστών, η καθημερινή
προσευχή, χορωδιακά, των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου,
παρουσία όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, τους διευθυντές κατά καιρούς Παρασκευόπουλο, Σαρρή, τους δασκάλους...
Στις ηλιόλουστες αίθουσες πολλά χρόνια χτίζονταν χαρακτήρες και στερεώθηκε γνώση σ’ αυτόν τον αυστηροδίκαιο
μικρόκοσμο της μαθητικής κοινωνίας.
Τα χρυσόψαρα στο συντριβάνι ταΐζονταν στα διαλείμματα
από τα κουλούρια του κυρ-Γιώργη του επιστάτη.
Οι χήνες και οι πάπιες στη μεγάλη λίμνη με τις κραυγές
χαιρετούσαν τον ψηλό περιστερώνα και ευχαριστούσαν
την ιτιά για τη δροσιά της σκιάς της.
Ο αυλόγυρος αγκάλιαζε στοργικά και χαμογελούσε
στωικά μ’ όλα τα παιδιακίσια καμώματα.
Το σφιχτό καθημερινό πρόγραμμα όλης της χρονιάς χάραξε τον μετέπειτα τρόπο ζωής μου. Λίγο είναι καθημερινά
να γράφεις καθαρά την αντιγραφή με τη ζωγραφιά του κειμένου, να ψάχνει όλη η οικογένεια λέξεις από «μπρ», «ντρ»
και τα συναφή γιατί ο κουτσός μήνας θα μου μάκρυνε την
κοτσίδα, ή τον πολλαπλασιασμό, την ακαταλαβίστικη διαίρεση
και στο τέλος, προς το σούρουπο του χειμωνιάτικου απογευματινού, το «ημερολόγιον»!
Ημερολόγιον, καθρέφτης της ελληνικής μεταπολεμικής
οικογένειας. Και ποιος δε χαμογέλασε με την ανεμελιά, την
αθωότητα της σκέψης των παιδιών; Στην αρχή πολύ απλά,
σχεδόν δωρικά τα γραπτά. Αργότερα το ρεπερτόριο ελαφρά
ξεχείλωσε γράφοντας με περίσσια λόγια τους χτύπους και
τους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Κάθε εποχή το ημερολόγιο είχε το δικό του χρώμα και
ύφος. Τα αγόρια αυθόρμητα κι αληθινά περιέγραφαν με
αυτοσαρκασμό τις διάφορες εικόνες της ημέρας.
«Σήμερα ήρθε η γιαγιά από το χωριό κι έφαγε τα κάστανα
πάνω στη μασίνα. Μεγάλος βάσανος. Αν και έβαλε η μαμά
πίσω από την πόρτα σκούπα μ’ αλάτι, σηκωμό δεν είχε να
φύγει. Έχασε και το βραδινό το τρένο και κοιμήθηκε στην

κουζίνα. Όλη νύχτα είχε λόξυγκα και δεν κλείσαμε μάτι. Ο
μπαμπάς στενοχωρέθηκε πολύ για τη μαμά του.»
Φίλε, δεν πειράζει· ας είναι μόνο τα κάστανα το βάσανο
της ζωής σου!
Άλλος πάλι έγραφε για το πάθημα στα μαγειρεία του
σχολείου: «Σήμερα το πρωί κατέβηκα στο διάλειμμα κρυφά
κάτω στα μαγειρεία, στο υπόγειο και από τα χάρτινα βαρέλια,
που έγραφαν απ’ έξω U.S.A., έφαγα αρπαχτά σκόνη γάλα
και κόντεψα να πνιγώ. Ακόμη να συνέλθω!».
Αυτό το θυμούνται πολλά παιδιά, διότι η σκόνη λειτουργούσε σαν στόκος στον λαιμό.
Τα γραπτά των κοριτσιών ξεχώριζαν από το μέτρο του
«πρέπει», τις λυρικές περιγραφές κι όλη την τσαχπινιά της
“εκκολαπτόμενης κυράς του παραδείσου”. Μια από αυτές
τις διάφορες νεραϊδούλες, κοντέσσες, έγραφε ότι στο
σπίτι τους δεν τρώνε ποτέ μικρά ψάρια, μόνο μεγάλα· σαρδέλες ποτέ! «Να, σαν αυτό το μεγάλο ψάρι στη φωτογραφία
πάνω στον πίνακα, τη φάλαινα, τον καρχαρία!»
Άλλη πάλι, πολύ ρομαντική, στο σπίτι τους δεν τρώνε
άλλο φρούτο, μόνο αυτό το εξωτικό με την περίεργη μυρωδιά, τη μπανάνα! Έτσι της ήρθε! Παρίστανε τη Λεϊλά
κάτω από τη μπανανιά στον καλοκαιρινό σινεμά με κατιφέδες
και νυχτολούλουδα!
Ευτυχώς τίποτε από αυτά δεν με ακουμπούσε, διότι οι
σχέσεις μου με το φαγητό ήταν λίγες ως ελάχιστες. Αφού
πρωί-πρωί με στούπωπαν γάλα με ψωμί και μια κουταλιά
μουρουνέλαιο, που «κάνει καλό στα κόκκαλα», άιντε μετά
από αυτόν τον καημό να κατεβάσεις μεγάλο ή μικρό ψάρι!
Όσο για τα φρούτα, τα μυρωδάτα φιρίκια και τα καΐσια της
αυλής μας κάλυπταν τις γεύσεις μου. Αφού το είδα με τα
μάτια μου έτσι κι αλλιώς στα “Ηλύσια”, μεσημέρι παγωμένης
Κυριακής, τα μαϊμούνια στους ώμους του Ταρζάν... να
τρώνε μπανάνες!...
Τις μικρές ημέρες προ των εορτών, με ατελείωτους νοτιάδες, τα σχολικά προγράμματα γίνονταν πολύ εντατικά
και τα παιδιά έψαχναν ανάπαυλα ανάσας γράφοντας:
«Νόμιζα ότι σήμερα θα πάμε εκδρομή» ή «τι καλά να πηγαίναμε σήμερα περίπατο στο αγροκήπιο!».
Στο μικρό καλοκαιράκι του Νοεμβρίου, δείχνοντας η
φύση όλη την αρχοντιά της, ήταν ευκαιρία τα παιδιά να
γνωρίσουν την πόλη, στα πλαίσια της πατριδογνωσίας. Συνήθως καταλήγαμε, τις μέρες αυτές, στο τέρμα της 14ης
Μαΐου, μπροστά στο κόκκινο κτήριο του Νοσοκομείου. Τα
κορίτσια μάζευαν, σ’ αυτήν την αραιοκατοικημένη περιοχή,
κίτρινα κρινάκια, φθινοπωρινά. Τα αγόρια, με διάφορα τσαλίμια και ανεβαίνοντας στα δένδρα προσπαθούσαν να υπερισχύσουν βγάζοντας στη φόρα τα προαιώνια γονίδια του
Αδάμ! Εμ... τι περιμένεις· άνδρες μικροί, μεγάλοι δε μεγαλώνουν ποτέ!
Πάντως, απορίας άξιον ήταν το γεγονός, όταν μια καλή
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γιαγιά, μαζεύοντας χόρτα εκεί κοντά, τους μάλωσε με μια
λαλιά που δεν καταλάβαμε τίποτα.
Η απάντηση βέβαια δόθηκε άλλη μέρα πηγαίνοντας στο
αγροκήπιο, από τους σπουδαστές. Αυτά τα νέα παιδιά, με
τη δροσιά της νιότης και την αγάπη στο επάγγελμά τους,
προσπάθησαν να μας τονίσουν ότι κι αυτή η λαλιά είναι
κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, που είναι μία και μοναδική
στους αιώνες (γιατί έτσι το θέλει ο Θεός!).
Κολυμπώντας στα πελάγη της εθνικής υπερηφάνειας
πίστεψα πόσα πολλά κομμάτια τοπολαλιάς είχε το Βυζάντιο.
Όχι μόνο τα αδριανουπολίτικα αλλά του Πόντου, της Καππαδοκίας, της Ρούμελης, του Μοριά, της Κρήτης· της δε
Κύπρου καθρεφτίζει υπέροχα ο Βυζάντιος, στο έργο του
«Βαβυλωνία», το πνεύμα και τις λαλιές από την εποχή εκείνη.
Στην εκπαιδευτική συζήτηση του
περιπάτου μάθαμε και πόσο μεγάλη
είναι η δύναμη της φύσης, διότι
σπέρνοντας σπόρους από φακές,
φασίολους, καλαμπόκι, σε λίγο θα
συντελεστεί το θαύμα της φύσης,
του Δημιουργού!
Κι έτσι, μ’ αυτά τα λεγόμενα, τα
βρήκα με τους νόμους της φύσης
και, το σπουδαιότερο, ηρέμησα πατριωτικά με τη λαλιά της γιαγιάς
από τον Πόντο, της Καισσαρείας,
που άκουγα μέρες Παθών στον
Άγιο Λευτέριο, στο στασίδι κάτω
στα πόδια της γιαγιάς ακούγοντας
το «άξιον εστί» και κάνοντας με τα
λιωμένα κεριά κουλουράκια!
Σάββατο, μέρα σχόλης, τρέχοντας προς τη μεγάλη σιδερένια πόρτα του σχολείου, έβλεπα απέναντι,
μέσα από τα κάγκελα του κτηρίου
των φυλακών, μάτια να μας κοιτούν.
Θέαμα που, όσο μικρός κι αν είσαι,
σου τρυπά την καρδιά. Ναι, οι κοινωνίες να έχουν νόμους· είναι όμως ίδιοι για όλους;
– Ωχ, γιαβρίμ’, πόσοι εκεί μέσα είναι για το τίποτα! Ταμπαντάν και βερεσέ από ανέκαθεν!
Φυσικά και κατάλαβα τους στεναγμούς της γιαγιάς,
αφού και ο Γιάννης Αγιάννης το ίδιο δεν έπαθε για ένα
καρβέλι ψωμί! Αυτό το βιβλίο του Βίκτωρα Ουγκώ πολλές
φορές το διάβασα στα παιδικά μου χρόνια για να διαπιστώσω
ότι άλλοι έχουν πάθει χειρότερα για το τίποτα, ενώ εγώ βασανιζόμουν γιατί είναι τόσο απαραίτητη η διαίρεση στη
ζωή μου! Όλα βέβαια τα βάσανα του κόσμου, μαζί με την
αριθμητική, τα ξεχνούσα κατηφορίζοντας με παρέα παιδιών
προς τη θάλασσα. Οι τσέπες της ποδιάς μας γέμιζαν με
αστερίες που ξέβραζε η βραδινή νοτιά, μαζί με την Κική,
την Πέρσα, τον Κώστα, τον Θόδωρο. Η ματιά μας ασυναίσθητα ακολουθούσε τον χωματόδρομο μακριά στο βάθος
προς την Απολλωνιάδα. Οι βάρκες και τα δίχτυα μπροστά
στα πολύχρωμα σπιτάκια έδειχναν την περήφανη προσπάθεια
των κατοίκων να ριζώσουν στην καινούρια πατρίδα.
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Βλέποντας στο ημερολόγιο της χειμωνιάτικης κάμαρης
τον Χριστούλη στη φάτνη, αισθανόμουν ότι οι μικρές μέρες
του Δεκέμβρη μάς οδηγούσαν στις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και έγραφα στα ημερολόγιά μου τα εξής περιστατικά: Επιτέλους η αυλή του σχολείου μισοσκεπάστηκε
με χιόνι και οι πάπιες μπαινοβγαίναν σαστισμένες στα
πέτρινα σπιτάκια τους. Στην κεντρική αίθουσα του θεάτρου
στήθηκε το δένδρο. Μια από αυτές τις τελευταίες ημέρες
προ των εορτών, μέσα στην παγωνιά, πηγαίνοντας στο
σπίτι διαπίστωσα ότι τα βυσινί μποτάκια –πάντα παραγγελία
ένα νούμερο πιο μεγάλα για να φτουρούν και στο «κουτσό»,
το γνωστό παιχνίδι της γειτονιάς– μου φαινόταν στενά. Τα
πράγματα δεν ήταν καλά· δεν αισθανόμουν καθόλου καλά,
γιατί οι κυρίες του σπιτιού μ’ άρπαξαν από τα μάτια επειδή
γλίστρησα αθόρυβα κάτω από το
κιόσκι της αυλής και χάλασα με
ένα ξύλο τις μυρμηγκοφωλιές. Τη
μανία της καταστροφής την πλήρωσαν τα καημένα τα ζωΰφια, τα
οποία καλοτύχιζα που δεν τρώνε
ψάρια με σάλτσα –σαβόρο, λάδι,
ξύδι, σκόρδο, δενδρολίβανο, αυτόν
τον θάμνο που δεν ξέρω γιατί τον
κουβάλησαν από τα βάθη της Ανατολής. Αλλά και πάλι τα λυπόμουν,
μέσα στο χάλι μου, διότι κι αυτά
τραβούσαν της ψυχής τους τον τάραχο να κουβαλούν μέρα-νύχτα
καρπουζόσπορους, πιο μεγάλους
από το μπόι τους.
Σαν τη Θυμιώ, θεονήστικη, θεοδίψαστη, δεν κατάλαβα τι έγινε.
Όταν ξύπνησα, κεφαλοδεμένη με
μάλλινο χακί κασκόλ, για να είναι
ζεστοί οι μαγουλάδες, σφραγισμένοι
με μελάνι από τον κυρ-Δημητρό,
τον καλησπερατζή τον κουρέα, κατάλαβα μετά λύπης μου ότι ήταν
παραμονή Χριστουγέννων. Μεγάλη
πίκρα. Στον πόνο μου με συντρόφευαν οι φωνές των παιδιών
από τα κάλαντα, οι νιφάδες του χιονιού που σκέπαζαν τα
τελευταία μοβ χρυσάνθεμα του κήπου μας και τα σπουργίτια
που έψαχναν χώρο στα φύλλα της δαφνούλας για το
βραδινό απάγγειο.
Οι χτύποι του ρολογιού, το ρουθούνισμα της γατούλας
μου στο χαλάκι κάτω από το σοντίρ –καναπέ, η μυρωδιά
από το μπρίκι του απογευματινού καφέ στις στάχτες της
μασίνας, η παράξενη γαλήνη του χιονισμένου σούρουπου
με τους χτύπους του εσπερινού είναι στιγμές της ζωής μου
που δεν περιγράφονται με λόγια. Είναι εικόνες που τιμάρεψα
στο βάθος της ψυχής μου, έτσι για να μου κάνουν συντροφιά
και να μου γιατρεύουν τις λύπες και τις αναποδιές της
ζωής μου. Είναι κάτι πολύ δικό μου. Είναι η ταυτότητά μου
μαζί με τον μπόγο με τα προικιά που παίρνουμε όλοι μας,
μαζί με την αγάπη στα παιδιά και που δεν μετριέται με όλα
τα καντάρια του κόσμου.
Μόνη μου ζωγράφιζα στα θαμπά τζάμια του καθιστικού

34
έλκηθρα, έλατα, μπας και περάσει κι από τη δική μου αυλή
αυτός ο χαμογελαστός κοκκινοχοντρούλης άγιος Βασίλης.
Πώς τα καταφέρνει να μπαινοβγαίνει στα καπνισμένα τζάκια
χωρίς να καίγεται σ’ αυτές τις μυθικές πολιτείες του Βορρά;
Ήθελα να τον δω από κοντά. Πάντως, δε μου φαίνεται
ίδιος μ’ αυτόν που έβλεπα στον Άγιο Ελευθέριο, όταν κοινωνούσα την Κόκκινη Πέμπτη!
– Ένας είναι, μπρε, ο άγιος Βασίλης, ένας και μοναδικός·
αυτός ο δικός μας, ο καλός άνθρωπος που γιάτρευε στη
Βασιλειάδα τα ορφανά και φτωχούς άρρωστους ανθρώπους.
Πατριώτης με τους Αλη-Μπελιώτες που ήρταν από εκείνα
τα μέρη της Καισσάρειας. Δεν ακούς, ως και τα κατσιβελάκια
τον τραγουδούν μέχρι τις αποκριές: Άη-Βασίλη, γκελ
μπουρντά! Γιατί τον φορέσαν κόκκινα σκουφιά στη Φραγκιά,
δεν ξεύρω! Θα μου πεις, τζάκι στο σπίτι δεν υπήρχε. Πώς
να χωρέσει στην πράσινη σαλαμάντρα –εμαγιέ ξυλόσομπα–
της σάλας; Όσο για τη μασίνα της καθημερινής κάμαρης,
δεν τον βόλευε λειτουργικά. Άσε... άσε, όρεξη έχεις· θα τα
έκανε όλα, καπάκια, τσαερά, μπουριά ντάρμα-νταν ο πληθωρικός επισκέπτης σ’ αυτό το πολυμηχάνημα παντός καιρού.
Σύμμαχος του χειμωνιάτικου νοικοκυριού, μάζευε γύρω
του όλη την οικογένεια με ένα ξύλο. Έβραζε το γάλα, στη
μασιά έψηνε το ψωμί για το βούτυρο, στο μπουρί σιδέρωνε
τις πρωϊνές κορδέλες, μέχρι το μεσημέρι έφτιαχνε καθημερινό φαγητό, τη βοηθεία του φούρνου, μ’ όλες τις πίτες
με ζαρζαβάτια της θρακιώτικης γης. Αργά, πολύ αργά, ξαπόστανε αφού ζέστανε τα σκεπάσματα για τη νυχτερινή
έφοδο στα υπνοδωμάτια σιβηρικών καταστάσεων. Όλα
καλά· περιθώρια για πολλά λόγια δεν υπήρχαν.
Τη δυστυχία της ανημποριάς μου την περιέγραφα σε
κάτι ξεχασμένα τετράδια με τα ημερολόγια. Με ζεστό
χοσάφ, κουταλάκι-κουταλάκι, από αποξηραμένα φρούτα
της αυλής μας, περασμένα στην κλωστή στο μαγειριό και
ζεστό σταφιδόψωμο από τον Κεβρεκίδη προσπαθούσα να
επιβιώσω από τους πόνους, ζητώντας πολλές φορές γεύσεις
από καρπούζι, γάλα σκόνη με κακάο και τυρί κίτρινο αμερικάνικο, τις οποίες η κυρά Φλώρα, η γαλατού, τις απέρριπτε
διά παντός. Αφού μας ήρθε πρωί-πρωί, μέσ’ στην καλή
χαρά, να μας τραγουδά τα δικά της κάλαντα, τα ακαταλαβίστικα, έλεγε επιτακτικά, με ύφος, ότι τα τυριά αυτά τα
τρώνε μόνο οι καουμπόηδες.
Τις καλοτύχιζα γιατί δεν πονούσαν και η γιαγιά μου καλοτύχιζε τον εαυτό της που τη γλίτωσε λέγοντας: Δόξα τω
Θεώ! Κανάκευε τον πόνο μου λέγοντας τα δικά της κάλαντα,
αυτά που έπαιζε η στρατιωτική μπάντα στην Αδριανού στα
χρόνια της λευτεριάς:
Κατέβηκε η πέρδικα, γεια σας παιδιά λεβέντικα,
να βρέξει το φτερό της. Ζήτω ο Έλλην στρατιώτης!
Αργά το δειλινό, πίνοντας τον καφέ της συλλογισμένη
και βλέποντας προς τον ουρανό αορίστως μου έλεγε βαριεστημένα διάφορες ιστορίες με τις ίδιες λέξεις πολλές
φορές, προφανώς για να περνά η ώρα.
Στη μεγάλη αγωνία μου αν ο φρουρός της Παναγίας
Σουμελά, ο ακρίτας Κωσταντής, βρήκε την αδελφή του
που την έκλεψαν οι άπιστοι στα βάθη της Ανατολής, μου
είπε: Να πας να ρωτήσεις την κυρά Πελαγία που κάνει καλό
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τραχανά και μιλάει τη λαλιά του Κωσταντή, αυτή θα ξεύρει.
Πού να ξεύρω αυτόν τον κουρέα που σφράγισε τους μαγουλάδες, που παίζει κιθάρα, γιατί τον φωνάζουν καλησπερατζή; Εμ, να λες μέρα-νύχτα καλησπέρες, πολύ ήθελε; Του
’μεινε. Αμάν, γάνιασα· πού να βρω καρπούζι χειμωνιάτικα;
Δραγάτη σε βάλαμε, γιατί κοιτάω τον ουρανό; Tι να κάνω,
μόνη μου απόμεινα· άδειασε η γειτονιά, χάθηκαν όλες από
το μεϊντάν· τις αγάπησε και τις πήρε κοντά του ο Κύριος.
Να, κι αυτή η παραδίπλα, η Θοδώρα, μ’ ένα αφτί ακούει.
Περισσεύω πια, κουράστηκα, όμως στασίδι για μένα ακόμη
δεν άδειασε στα ουράνια.
Αμάν-αμάν, στη λαχτάρα μου μην αδειάσει στασίδι και
μας βλέπει από ψηλά, η μαμά είπε:
– Μη φοβάσαι, ακόμη δεν την αγάπησε ο Θεός!
Κι έτσι ηρέμησα για την ώρα. Τέλος με σταύρωσε με
σπαθόλαδο για να φύγει το κακό μάτι.
Αχ, πονήρω γιαγιάκα μου από την Αδριανού... το άλλο
λαδάκι για τους πόνους της ψυχής πού να το είχες τιμαρέψει
άραγε;
Nαι, ναι, θυμάμαι... υπομονή και σιωπή!
Τέλος πάντων, ο χιονάνθρωπος στον αυλόγυρο του
σχολείου έμεινε χωρίς κεφάλι, όλα μου φαίνονταν ότι ξεθώριασαν και οι πάντες περίμεναν καρτερικά να τελειώσει
αυτός ο πρώτος μήνας του χρόνου που τελειωμό δεν είχε
πια.
Μπαίνοντας στον κουτσοφλέβαρο κάτι αρχίζει ν’ αλλάζει.
Τις ημέρες που η Αλκυών επώαζε τα αβγά της και ο ήλιος
προσπαθούσε να ζεστάνει τα μπλε ζουμπουλάκια στην
άκρη του κήπου, οι αυλές μας στολίστηκαν με ανθισμένες
αμυγδαλιές. Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα
μυρίσει. Αμ... δε, τα δόντια του τα έμπηξε γερά σ’ όλα τα
νοικοκυριά, γράφοντας τα παιδιά διάφορα μ’ όλη την
αφέλεια για τη μεγάλη κυρία, την οικονομική κρίση, που
είναι ίδια στους αιώνες των αιώνων και δεν πεθαίνει ποτέ,
σαν την πατρίδα μου, την Ελλάδα.
Σήμερα η γιαγιά, η μαμά της μαμάς μου, από την
Τρίπολη, μουρμούριζε ότι κρύωνε και ότι οι πατάτες φύτρωσαν να τις τρώει κάθε μέρα. Κι ο μπαμπάς της είπε:
Δεν πειράζει, πατάτες έτρωγε ο Κολοκοτρώνης, ο πατριώτης
σου, στα χιόνια κοιμόταν και δεν έπαθε τίποτε.
Τι να γίνει, κι αυτό ήταν φιλοσοφία της στρατιωτικής
πειθαρχίας της μεταπολεμικής επιβίωσης.
Και όταν στο τέλος αυτού του μικρού αλλά θαυματουργού
μήνα έγραφα στα ημερολόγιά μου ότι άκουγα τα βράδια
με ξαστεριά κραυγές από πάπιες που όδευαν στο Βορρά,
οι σπουδάστριες μας έλεγαν ότι αυτά τα χιλιάδες πουλιά
έχουν αόρατη πυξίδα τ’ αστέρια και κάνουν αυτό το μεγάλο
ταξίδι κάθε παγωμένο κουτσοφλέβαρο. Εϊναι έργο του Δημιουργού!
Το ρολόι του καθιστικού, αυστηρός “χρονοκόπτης”, λεπτό-λεπτό μας έσπρωχνε στην κατηφοριά της άνοιξης και
του καλοκαιριού.
– Άιντε-άιντε, πρωτομαρτιά θα έρθουν τα χελιδόνια, το
καλοκαίρι!
– Μη βιάζεσαι κυρα-Χρυσή, είπε ο Φίλιππας, ο μανάβης.
Όταν τα φύλλα της συκιάς γίνουν σαν την πατούσα της
πάπιας, τότε θα ζεστάνει ο καιρός.
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Αυτά είπε ζυγίζοντας τα παγωμένα πράσα, λάχανα και
άλλα ζαρζαβάτια από το αμαξάκι του και τον γαϊδαράκο να
περιμένει καρτερικά.
– Για διες τι ακούει ο άνθρωπος στα γεράματα!
Ο Μάρτης, ο γδάρτης, ο παλουκοκάφτης έπαιζε κρυφτούλι στο ελαφρύ χιόνι της αυλής και ξεγέλασε το ζουμπουλάκι που πρόλαβε όμως να σκορπίσει τη μυρωδιά του
στο βάζο του μπουφέ.
Κάποιο πρωί, δεν ήταν όνειρο, το σχολειό μου έβαλε τα
γιορτινά του. Γέμισαν οι αίθουσες από εικόνες με μουστακοφόρους ήρωες του’21 στα ζωγραφιστά χελιδόνια πάνω
από τον πίνακα, δίπλα στη φάλαινα και στον καρχαρία.
Στο αγροκήπιο όλοι οι σπόροι έβγαλαν φυλλαράκια. Οι
φακές στο περβάζι του καθιστικού, μέσα στα μπαμπάκια,
πρασίνισαν υπακούοντας στους νόμους της φύσης. Το
ρύζι όμως που έσπειρα στον κήπο μας, γιατί κοιμάται τον
ύπνο του δικαίου;
– Σιγά, μπρε, που θα φυτρώσ’ το ρύζι· αυτό φυτρώνει
στα τζαντέμια, στους σχιζομάτηδες με τα ξεχειλωμένα σαν
χωνιά καπέλα, στους τσιν-τσόνηδες!
Αυτές ήταν οι γνώσεις της γιαγιάς περί ρυζιού. Τα τζαντέμια δε, κάλυπταν όλους τους μακρινούς, άγνωστους κόσμους, πέρα στο χάος, γεωγραφικά.
Mέρες Μάρτη, ακούγοντας τους κραδασμούς της άνοιξης
από το ξεμούδιασμα της φύσης και με το αποκριάτικο χιόνι
τα παιδιά έγραφαν στα ημερολόγια: «Σήμερα φάγαμε πάλι
στραγγάλια φαγητό, αυτά τα ρεβύθια που έστειλε η γιαγιά
από το νησί. Ο μπαμπάς έβαλε δίχτυα στη χιονισμένη αυλή
για να πιάσει μαυροπούλια που είναι νόστιμα με ρύζι.»
Κι εγώ, πάνω στον πόνο μου για τα καημένα πουλιά που
έρχονταν να ξαποστάσουν, έγραφα στο ημερολόγιό μου:
«Σήμερα, τη γάτα μου, την Πιτσιλού, την έκλεισα στο υπόγειο
επειδή έτρωγε τις καρδερίνες και γέμισε η αυλή μας κίτρινα
φτερά. Γέννησε κάτω στα ξύλα, γέμισε ο τόπος γατιά, γιατί
την ξέχασα!»
– Θα ψοφίσει το χαϊβάν από πείνα, μη κοιτάς μόνο τη
συκιά, είπε η γιαγιά.
Πάντως, τις παγωνιές του τρελλομάρτη δεν τις ξεχνώ
εύκολα.
Στο ημερολόγιό μου έγραφα λεπτομερώς πώς μέρες
αποκριάς, παριστάνοντας την κοκκινοσκουφίτσα μ’ ένα καλαθάκι, που βάζει η μαμά τα μανταλάκια, γεμάτο κομφετί
βρέθηκα χέρι-χέρι με τη γιαγιά στα Καραγατσιανά.
Μεγάλη χαρά, γνωστή γειτονιά. Στον δρόμο έβλεπα
πολλά καρναβάλια, χαμαμτζήδες και γιατρούς με μαύρα
κουστούμια. Σ’ αυτό το νοικοκυρεμένο σπίτι της ξαδέλφης
της γιαγιάς, με πολλές δαντέλες και τη τζαμαρία γεμάτη
λουλούδια καταχείμωνο, άκουγα τα γέλια τους για τα προυσαλίδικα μπουρνούζια, για που βγήκαν στο σεργιάν’ και για
τα μαύρα κουστούμια από τους συγχωρεμένους. Αυτή η
λέξη μου φαινόταν σπουδαία· ένα πράγμα σαν “σεβασμιότατοι”. Στο τρατάρισμα, τον σκληρό χαλβά δεν τον πείραξε,
γιατί φοβόταν μην της φύγουν τα δόντια!
Επιτέλους, φεύγοντας από αυτήν την κακιά γιαγιά, γιατί
μόλις με είδε με το καλαθάκι μου και τα κομφετί μου, μου
φάνηκε πως ήθελε να με πετάξει στα κεραμίδια, φορτωθήκαμε και μια γλάστρα με μπιγόνια. Στον γυρισμό η γιαγιά
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έλεγε:
– Δεν κάθησες κι εσύ στ’ αβγά σου, να μας έδινε και μια
σκουλαρικιά· όλο ανωκατλίκια!
Έμαθα ακόμη, στον γυρισμό, ότι όλοι στα Καραγατσιανά
δουλεύουν στον ΣΕΚ, στον σιδηρόδρομο, κι ακούν κιθάρες
μέρα-νύχτα.
Στα απριλιάτικα ημερολόγια έγραφα: «Σήμερα η γιαγιά
στενοχωρέθηκε πολύ γιατί η μικρή μου αδελφή με τις
κόκκινες μπογιές μουντζούρωσε τη Σύνοψη των Παθών του
Χριστού.»
– Πα, πα, πα, νταμπλάς θα μ’ έρτ’! Με την καρέκλα
ανέβηκε στο εικονοστάσι; Τι θα βλέπω εγώ στην εκκλησία;
έλεγε.
– Σιγά, μωρό είναι· σάμπως τι βλέπεις κι εσύ βράδυ μέσ’
στα σκοτάδια με τα κεριά; Αφού έτσι κι αλλιώς βλέπεις
μόνο μ’ ένα μάτι!
Αυτά είπε η μαμά στον χαμό της μεγάλης αγάπης!
Αργότερα, με πολύ παράπονο περιέγραφα στο ημερολόγιό μου ότι, από την αδελφή μου, αυτόν τον μεγάλο
μπελά, την ίδια τύχη είχαν τα αγαπημένα μου περιοδικά:
“Το Ελληνόπουλο” και “Ερυθρός Σταυρός”. Οι κόκκινες κηρομπογιές μουντζούρωσαν όλες τις φωτογραφίες. Δεν
ξέρω πώς τη γλίτωσε μόνο μία φωτογραφία του “Ερυθρού
Σταυρού”, με προσκόπους, ναυτοπροσκόπους, μαθητές
του μοναδικού γυμνασίου της πόλης μας, μ’ όλα τα κορδόνια,
σφυρίχτρες και σαλτανάτια να φυτεύουν πευκάκια δίπλα
στη θάλασσα, η οποία ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα.
Έχω όμως μια αγωνία μόνο· μήπως δεν περάσει ο
καιρός και δεν πρασινίσει ο τόπος. Ναι... ναι, έτσι νόμιζα·
τόση θα μείνω, δε θα μεγαλώσω ποτέ! Σαν μια μέρα πέρασε
ο χρόνος. Όλα μεγάλωσαν, θέριεψαν. Μόνο αυτοί που φύτεψαν τα πευκάκια, πέρα κοντά στο Στάδιο, περισσότεροι
γνωστοί, είναι “φυτεμένοι”.
Τα μαγιάτικα ημερολόγια είχαν πολλά χρώματα και μυρωδιές με τις πλούσιες περιγραφές των παιδιών από τους
ονειρεμένους κήπους της μικρής όμορφης πατρίδας μου.
Το αγιόκλημα και το γιασεμί στον αυλόγυρο του σχολείου
μου μύριζαν αλλιώτικα, πολύ δυνατά. Στην τάξη, το βάζο
της έδρας καμάρωνε με ειδών-ειδών πολύχρωμα τριαντάφυλλα. Μάης... μήνας χαράς, γιορτής και ελπίδας.
Σήμερα γιορτή, Κωνσταντίνου και Ελένης, όλα είναι
γιορτάσιμα μαζί με τον μπαμπά. Η σάλα μας στολίστηκε με
λαμπάκια και φούλια της αυλής και όλα τ’ ασπροκέντια της
Αδριανούς. Οι μουσαμάδες στο πάτωμα έλαμπαν. Φόβος
και τρόμος της γιαγιάς μη γλιστρήσει ανάποδα κανένας
επισκέπτης και προπάντων ο Δεσπότης! Νωρίς-νωρίς, η
πόρτα της κύριας εισόδου έμεινε μισάνοιχτη, γιατί το κουδούνι μας, η γνωστή πεταλούδα, ίσα που ακουγόταν στη
σάλα. Με το καλό μου φουστάνι, με σφηκοφωλιές βελούδινες
και άσπρο γιακά δαντελένιο, τον δίσκο με πολύχρωμα ποτηράκια του λικέρ καλωσόριζα τον Μητροπολίτη Ιωακείμ.
Από πίσω η μικρή μου αδελφή, με την ίδια ενδυματολογική
κατάσταση, κρατούσε τη χρυσοκόκκινη φοντανιέρα με τα
φοντάν. Απ’ έξω περίμενε ο παϊτοντζής με το αλογάκι του
για να συνεχίσουν τις ευχές και σε άλλους εορτάζοντες.
Μικρή πολιτεία, όλοι γνωστοί. Η πιατέλα με τ’ αμυγδαλωτά
άδειασε, τα φοντάν μπήκαν στα τσαντάκια των κυριών για
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το άλλο ασκέρι του σπιτιού. Ευτυχώς, αργά βρήκαμε την
αδελφή μου να κοιμάται στο χαλί, κάτω από το τραπέζι με
τα παράξενα λεονταρίσια πόδια, μισοσκεπασμένη με το
κόκκινο τραπεζομάντηλο αφού κατέβασε όσο λικέρ περίσσευε από τα πολύχρωμα ποτηράκια!
Τα φώτα έσβησαν· στην αγκαλιά του μισοσκόταδου η
κιθάρα του μπαμπά, αφημένη στην πολυθρόνα ξεκουραζόταν,
αφού έδωσε ό,τι μπόρεσε και δώρισε μια σταλιά χαράς
στο σπιτικό μας και στα τρελλαμένα από μυρωδιές των μαγιάτικων λουλουδιών του βάζου. Πάντως, οι γυναικείες χορωδιακές φωνές της μαμάς και της Χαραλαμπίδου, συνοδεία
κιθάρας και μαντολίνου, στα γνωστά τραγούδια Τιμή δεν
έχει η αγάπη, τιμή δεν έχει η τιμή... και Νύχτες ερωτικές τ’
Απρίλη, μου έδιναν την εντύπωση ότι τραγουδώντας όλος
αυτός ο κόσμος απολάμβανε τη χαρά της δύσκολης μεταπολεμικής δημιουργίας.
Τα μαγιάτικα πάντως ημερολόγια ήταν πλούσια σε περιγραφές της καθημερινότητας εν συγκρίσει με τα μαρτυρικά
τελευταία του Ιουνίου που καθρέφτιζαν την ανεμελιά και
το ξελασκάρισμα του σχολικού προγράμματος.
Τα παιδιά έγραφαν: «Σήμερα, αρχές Ιουνίου, στις γενικές
πρόβες για τις επιδείξεις, ο Θανάσης ο χοντρός έπεσε στη
λίμνη με τα χρυσόψαρα. Ευτυχώς η άσπρη στολή του θα
στεγνώσει μέχρι την Κυριακή.»
Ο Χρήστος τον έσπρωξε γιατί μαρτύρησε στον δάσκαλο
για τη σφεντόντα με την οποία κυνηγούσε τις γάτες και
έσπαζε τα τζάμια στη γειτονιά τους.
Εγώ περιέγραφα πόσο χαρούμενη είμαι σήμερα που ξέχασαν να μου δώσουν μουρουνέλαιο. Αύριο θα πάμε εδρομή
στη Μαΐστρο, στα πλατάνια με τα νερά. Πρωί-πρωί η
τζαμαρία προς την αυλή μοσχομύριζε δυόσμο που έκοψε η
γιαγιά από τη βρύση της αυλής. Ψιλοκόβοντας τα κρεμμυδάκια για τα ντολμαδάκια γιαλαντζή μουρμούριζε ότι το
τραπεζομάντηλο με τα χοντρά πισκιούλια, που μου έδωσε
πέρυσι στην ίδια εκδρομή, σεργιανάει από τα πέρσι κάτω
στα νερά.
– Nα διεις τι ωραία που είναι να φας φέτο κάτω στα χορτάρια!
Μπορεί να μουρμούριζε, εγώ όμως τη νοιαζόμουν μην
αδειάσει στασίδι στα ουράνια και μας βλέπει από ψηλά καλοκαιριάτικα και μετά ποιος θα μας κάνει στο μεγάλο
καζάνι μαρμελάδα από τα ζέρδελα που χρυσοκοκκίνισαν
στη μεγάλη καϊσιά της αυλής, τη γλυκιά χειμωνιάτικη συντροφιά. Μεγάλος καημός, να μην πάνε τζάμπα τόσα ζέρδελα.
Πολλή σκέψη, στα πλαίσια του μέτρου της οικιακής οικονομίας.
Στο τελευταίο-τελευταίο ταλαίπωρο ημερολόγιο του Ιουνίου έγραφα τα εξής: «Σήμερα δεν έριξα ούτε μια ματιά στη
συκιά της αυλής μας. Ουφ..., τη βαρέθηκα· άλλωστε τα
φύλλα της έγιναν σαν τα πλατανόφυλλα. Ήρθε το καλοκαίρι.
Η γιαγιά είπε ότι θα πάμε με το παϊτόνι στη Χηλή το
απόγευμα. Η Αντιγόνη από τον Βόσπορο θα μας φιλέψει
σωλήνες και μύδια με ρύζι. Κάτω στην παραλία είχε πολλές
γιαγιάδες που έτρωγαν και κάθε τόσο τίναζαν τις κουβέρτες,
όπου κάθονταν, από την άμμο. Όλα τα παιδιά βάλαμε τα
πόδια μας στη θάλασσα. Στον γυρισμό, στο παϊτόνι, κατάλαβα
ότι έχασα το ένα κόκκινο πεδιλάκι μου και έκλαψα.»
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– Δεν πειράζει, αύριο θα πας μ’ ένα πέδιλο στο σχολείο,
να βαλ’ς μυαλό!
Αυτά μου είπε η γιαγιάκα μου.
Στο σπίτι τα πράγματα ήταν ήρεμα.
– Καλώς τον Ιάσονα τον μονοσάνδαλο! είπε ο μπαμπάς.
Τον Ιάσονα δεν τον γνώριζα αλλά γνώρισα ότι άλλη
φορά βράδυ στις αμμουδιές δεν πρόκειται να ξαναπάω.
Εμ... να τρώω αυτές τις σωλήνες, σκουλίκια, φαγητό με
άμμο, εμ... να χάνω και το πεδιλάκι μου! Δίκιο είχε ο
μπαμπάς μου που έλεγε πως πιο ωραία είναι απογευματάκι,
με το καλό μου το φουστάνι, κάτω στον Φλοίσβο, με τις χαβάγιες του Γιαννίκου, να τρώω και παγωτό και “μαλλί της
γριάς”.
Δόξα τω Θεώ, έφυγε ο χειμώνας. Τη συκιά την περιφρόνησα, γιατί μεγάλωσαν τα φύλλα της, ήρθε το καλοκαίρι·
η αχαριστία στο μεγαλείο της. Πάντως μου έμεινε το κουσούρι του εποχόμετρου. Γενικώς, το μέτρο, θερμόμετρο,
σταγονόμετρο, βλακόμετρο, ναι... ναι, αυτό κι αν χρειάζεται
για να μη ταλαιπωρούνται οι πάντες γύρω σας.
Φυσικά οι εντάσεις της γιαγιάς περί ημερολογίου:
– Κώστα, αυτό ρεζίλ’ μας έκανε· όλα τα σπιτικά στη
φόρα!
Όλα τα μουρμουρητά πήγαν χαμένα, διότι η ελευθερία
της έκφρασης των παιδιών είναι επιβεβλημένη. « Άστα να
εκφράζονται», ήταν η απάντηση.
Για μένα και για όλον τον παιδόκοσμο αυτή η επαφή με
το χαρτί ήταν ψίθυρος από μια χαραμάδα, ήταν ρουφηξιά
οξυγόνου ελευθερίας στη λίγο-πολύ στριμωγμένη παιδική
πραγματικότητα του σωστού, του καθώς πρέπει. Άλλωστε
ο καθένας μας, από την αρχή της ζωής του μέχρι το τέλος,
παίζει κάποιο ρόλο που έχει διαλεξει στο σανίδι της
θεατρικής καθημερινότητας.
Κι έτσι, μ’ αυτά τα διάφορα, τις σκόρπιες σκέψεις, επιθυμίες, όνειρα που κατέληγαν στην αδηφάγο φλόγα της
ξυλόσομπας για προσάναμμα, έκλεινε ο σχολικός κύκλος
κάθε χρόνο.
Αόρατος μύλος άλεθε στο μυαλό των μικρών παιδιών
όλη αυτή τη μάζα της μάθησης που συσσωρευόταν με
πολλή φροντίδα από όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, τοποθετώντας λιθαράκι-λιθαράκι στο οικοδόμημα της γνώσης.
Το καλοκαίρι βουβό, αγέρωχο περίμενε τις καινούριες
φωνές, τα καινούρια όνειρα.
Σ’ αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε, κάνοντας βουτιά
στη λίμνη των αναμνήσεων, καλό είναι να ρίχνουμε καμιά
ματιά σ’ αυτά τα πανάκριβα χρόνια της νιότης των σχολικών
χρόνων. Χρόνια πολυτραγουδισμένα, που δεν αγοράζονται
ούτε πωλούνται μ’ όλα τα γρόσια του κόσμου αλλά απλώς
μας ακολουθούν σαν τη σκιά μας.
Το βουητό της μέλισσας, η αύρα της θάλασσας, η μυρωδιά της πικροδάφνης είναι στηρίγματα της ζωής μας.
Δε φοβάμαι τίποτα, αντλώντας αναμνήσεις απ’ όλο αυτό
το οικοδόμημα του σχολείου μου, της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας!
Ευχαριστώ, από βάθους ψυχής, τους πάντες που με
βοήθησαν να στεριώσω στην ψυχή μου τη γνώση και να
γνωρίσω τον εαυτό μου.
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Δευτέρες και Τετάρτες

Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας

Την κοίταζα και μάλιστα με μάτια λαίμαργα, για να λέω την αλήθεια. Ήταν το χούι μου, όταν είχα να κάνω με ένα πλάσμα,
που ήταν φτιαγμένο από δυσεύρετα υλικά της γυναικείας ομορφιάς.
Πώς να μην την κοίταζα, καλέ κι εσείς; Έχω κι εγώ κεντρί στην καρδιά μου, άντρας που είμαι, που με ξυπνά κάθε φορά,
που η ρουτίνα πάει να με αποβλακώσει.
Από τότε που τέλειωσαν οι διακοπές και όλοι γύρισαν στα σπίτια τους, έχασα την ησυχία μου τα απογεύματα, πάνω
που τέλειωνα την γυμναστική μου και ήταν, να απολαύσω το καφεδάκι μου. Το πήρα συνήθειο, να κάθομαι σε μια άνετη
πολυθρόνα στη βεράντα του ΑΣΤΕΡΑ, να χαζεύω τη θάλασσα μπροστά μου και μέχρι τη Σαμοθράκη. Καμιά φορά, έπαιρνα
και το βιβλίο μου μαζί, μια αστυνομική νουβέλα και πάλευα κι εγώ μαζί με τον ινσπέκτορα Τέρη Μίχο, να βρω πρώτος εγώ
τον δολοφόνο, πριν από αυτόν.
Πώς να βρω τον δολοφόνο, όταν η γυναίκα που σας λέω, προλάβαινε και με δολοφονούσε με την ομορφιά της;
Στην παρέα της …όλες Αλεξανδρουπολίτισσες, δηλαδή… έλεγα, πως θα ήταν η αρχηγός.
Θα βοηθούσε σίγουρα, η κοινωνικής της θέση. Μου μύριζε
η οικονομική της ευρωστία, με την αύρα του ακριβού γυναικείου αρώματος, που φορούσε. Την διαπίστωνα επιπροσθέτως …κι ας μην είχα και καμιά ιδιαίτερη παιδεία από μόδες και
λούσα… όπως την έβλεπα ντυμένη με συνολάκια ακριβά, ποτέ
τα ίδια. Μετρούσα και τα κοσμήματα, που στόλιζαν τον λαιμό
της, τα αφτιά της, τα δάχτυλα των χεριών της. Όλα χρυσά!
Από την πρώτη στιγμή που την είδα, είπα πως η γυναίκα έχει
λεφτά, όχι αστεία. Άλλωστε, …τώρα να το πω.. και οι άλλες
της παρέας της δεν έπεφταν παρακάτω.
Όπως καθόταν, ένα τραπέζι παραδίπλα, άκουγα τι έλεγε,
όχι γιατί έστηνα αφτί, αλλά γιατί η φωνή της ήταν σοπράνο,
μελωδική να πω καλύτερα, ιδίως όταν συνόδευε τα λόγια της,
με γέλιο.
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη! Στις πέντε η ώρα το απόγευμα.
Λες και μου έδιναν και μένα ραντεβού, πρώτος έπαιρνα
θέση στη βεράντα. Στο τραπεζάκι μου ο καφές και το βιβλίο
αγκαλιά. Ποιος κερατάς σκότωσε τον μεγαλοεργολάβο Τζόρνταν Πεχλιβανίδη; Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, έπρεπε να βιαστώ μπας και βρω τον δολοφόνο πριν τις πέντε, γιατί… πάνω
που έλεγα, πως πιθανότατα, να τον φαρμάκωσε η νεαρότατη
σύζυγός του, η πανέμορφη Χρυσούλα, κατέφτανε η γόησσα με
τις κυρίες της παρέας της και… και σταματούσε η διερευνητική
μου ικανότητα και πάσα άλλη πνευματική μου λειτουργία.
Μπουνταλάς, ας πούμε. Το πρόσωπό της, φάτσα σχεδόν με
το δικό μου, με καθήλωνε. Δεν είχα τη δύναμη ούτε τη σελίδα να γυρίσω. Βασανιστήριο!
Έμαθα αρκετά γι’ αυτήν. Τη λένε Αντιγόνη, σύζυγος γνωστού παραλή της πόλης, μητέρα δύο παιδιών και με τη μάνα
της, δυστυχώς, με πάθηση Αλτσχάϊμερ.
Μόνον αυτά;
Σαν λίγα δεν είναι; Πολύ λίγα για τη δίψα, που μ’ έπιασε γι’ αυτήν.
Κόντεψα να μάθω όλα τα επεισόδια από το σίριαλ “Αύριο θα ’ναι αργά”, υπέροχο! Σε κάποια στιγμή, που αυτός την χαστούκισε γιατί αυτή τον αποκάλεσε ανίκανο και εννοούσε τις σεξουαλικές του επιδόσεις, η Αντιγόνη βούρκωσε. Οι άλλες
πέσανε πάνω στον χαστουκιστή, να τον φάνε τον μισογύνη κι εγώ βρέθηκα τυλιγμένος από συγκίνηση, όχι γι αυτόν τον
άνανδρο, που χαστουκίζει ανήμπορες γυναίκες, αλλά για την Αντιγόνη, καρσί απέναντί μου. Μ’ έπνιξε μια υποψία και αναρωτήθηκα “έχει γούστο, να την χαστουκίζει ο παραλής;“ και μου σηκώθηκε το τριχωτό της κεφαλής μου κι έχυσα και τον
καφέ μου, από την σύγχυση που πήρα.
Αθώο, γλυκό πλάσμα! Γυναίκα της υπομονής! Μοναχούλα στην καθημερινή ζωή της. Την άκουσα να παραπονιέται, πως
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πάλι μόνη της με τα παιδιά θα πάει στο Καϊμακτσαλάν για τα Χριστούγεννα, γιατί ο παραλής δεν άδειαζε, είχε προγραμματισμένες επαφές με επιχειρηματίες, άϊ στο καλό της για δουλειά. Δεν έφτανε, που ξημεροβραδιαζότανε στο γραφείο
του, έπρεπε και τα Χριστούγεννα να δουλεύει;
Όχι! Είχε απόλυτο δίκαιο η όμορφη. Μόνη! Μοναξιά! Η μοναξιά αφυδατώνει τα νιάτα μιας γυναίκας, σκέφτηκα.
Της έκανα κάτι βλεφαριές για συμπαράσταση, μην μπορώντας να τρέξω και να την αγκαλιάσω, να την παρηγορήσω ευπρεπώς, να σκουπίσω τα δακρυάκια της και …γιατί όχι;… να της δώσω ένα φιλί, προϊόν της πλημμύρας του έρωτά μου, γι
αυτήν. Σιγά-σιγά, με τον καιρό, Δευτέρες και Τετάρτες εννοώ, μαζεύτηκαν μέσα μου κάμποσες αιτίες για ένα φιλί, για μια
αγκαλίτσα, να κάνω μια αυτοψία στο ντεκολτέ της, μπας και καταλάβω την μάρκα του αρώματος που βάζει. Κι ας έπεφταν
επάνω μου, να με φάνε όλες εκείνες οι κομπάρσες του δράματός μου. Ας με τρώγανε! Σκασίλα μου.
“Είσθε ο Μάκης Ζουλάς;“, ήλθε πάνω από το κεφάλι μου στα ξαφνικά και με ρώτησε. Δεν ήταν Δευτέρα ούτε Τετάρτη.
Μια Παρασκευούλα ήταν, ασήμαντη για μένα, μια μέρα. Στην νουβέλα που διάβαζα, η παραμάνα του Τζόρνταν Πεχλιβανίδη,
η μαντάμ Ευγενία, η Κωνσταντινουπολίτισσα, του έδινε τσάγια με βότανα και μαντζούνια, που έφερνε από το Μισίρ Τσαρσί
της Πόλης, μέσα σε βάζα. Τι πότιζε, τον άνθρωπο, που αναπάντεχα τούρθε ένα εγκεφαλικό, μια μπόμπα να λέμε καλύτερα;
Αυτό προσπαθούσα, να εξιχνιάσω όταν ήλθε, σαν ροπαλιά στο κεφάλι μου, το ερώτημά της, αν είμαι ή δεν είμαι ο Μάκης
Ζουλάς.
“Είμαι“ της απάντησα όρθιος, που σηκώθηκα, μάλλον από αιφνιδιασμό.
“Ντροπή σας, κύριε Ζουλά! Δεν ντρέπεστε λιγάκι; Ρεζίλι μ’ έχετε κάνει. Για ποια με περάσατε; Σας φαίνομαι για καμιά
σουρλουλού, που έρχεται στο ξενοδοχείο, ψάχνοντας για γκόμενο; Τι τρόπος είναι αυτός που με κοιτάτε και με κάνετε και
ματάκια και σαλιώνετε τα χείλη σας και ρίχνετε κάτω τους καφέδες σας, για να προσέξω; Ντροπή! Όλες οι φίλες μου με
ρωτάνε, τι θέλει αυτός και σε κοιτά με κολλημένα τα μάτια του, επάνω σου. Τι να τις απαντήσω; Ένας ξεμωραμένος θα
είναι, που πάει στην επαρχία και νομίζει, πως θα του κάτσουνε όλες, απλά και μόνο γιατί είναι εξ Αθηνών. Σιγά τ’ αβγά,
που είσαι Αθηναίος! Σας ξέρουμε κι εσάς τους Αθηναίους! Οι μισοί είστε γκέουρες! Να κάτσω, γιατί έχω να σας πω και
άλλα…“
Έκατσε. Δε θυμάμαι αν πρόλαβα να της πω “καθίστε“, αλλά δευτερεύον! Άλλωστε, μέσα στα νεύρα της, που τάχα την
εξέθετα κοιτάζοντάς την ασύστολα, ξεπηδούσε μια άλλη ομορφιά, που με ξάφνιαζε. Αυτή η γυναίκα ομόρφαινε, όταν αναψοκοκκίνιζε. Φωτίζονταν τα καστανά της μάτια, τα φρύδια τσιτώνονταν από πάνω τους και τα χείλη της …αμάν, τα χείλη
της!… πρήζονταν θαρρείς κι έλεγες, τώρα θα σπάσουν, να γεμίσει το τραπέζι μου πετιμέζι.
Αγκομαχούσε, σαν πρωτόβγαλτη. Άκουγα το ρυθμικό “τακ-τακ“ των τακουνιών της στο πλακόστρωτο, δείγμα ανεξέλεγκτης αμηχανίας.
“Νεράκι;“ την ρώτησα, που είδα, πως την θέλει μια ενθάρρυνση.
“Άναψα! Βάλτε μου λίγο“.
Της έβαλα.
“Καφεδάκι;“, πρότεινα με ψυχραιμία. Πού την βρήκα;
“Θα το πιω, καλό θα με κάνει. Σαν τα μνημόσυνα, καλέ συ!“, με είπε κι άρχισε εκείνα τα γέλια της τα διαπεραστικά, όλη
η βεράντα μας άκουγε.
Σκεφτόμουν στο μεταξύ, ποια μπορεί να είναι αυτά τα «άλλα», που ήθελε να μου πει. Στούπωσα και δεν γεννούσε το
μυαλό μου. Άφησα την μπάλα στα χέρια της.
“Κύριε Ζουλά! Από πού είστε;“
“Από την Αλεξανδρούπολη“, απάντησα και περίμενα.
“Αλήθεια; Και πως νομίσαμε, πως είστε από την Αθήνα;“
“Εννοείτε, το κονγκλάβιο των φιλενάδων σας; Λάθος!“
“Και γιατί δεν σας ξέρει κανείς;“
“Μάλλον, γιατί έφυγα νεαρός για σπουδές και γύρισα μόλις τώρα για δουλειά“
“Και τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε“
“Δεν επιτρέπεται!“, απάντησα κοφτά. Αρκετή φόρα δεν πήρε;
Ήπιαμε το καφεδάκι μας. Έπιασα τα αστεία, για να την κάνω να γελά και να ομορφαίνει τον περίγυρο. Φτάσαμε στο
σημείο, που ο ανάλγητος χρόνος έχωσε τη μούρη του ανάμεσά μας και έπρεπε, καθώς είπε, έπρεπε δυστυχώς να φύγει.
Έφυγε! Με είπε “τσάο“. Την είπα “γκιορουσούρουζ“, στα τούρκικα.
“Πώς το είπατε αυτό;“, σταμάτησε για λίγο, να με ρωτήσει.
“Τίποτα! Να! Θα ξανασυναντηθούμε, θα πει στα τούρκικα.
Έκανε ένα γελάκι αίνιγμα και χάθηκε στο πάρκιν. Το ζύγισα μέσα μου το γελάκι αυτό και μ’ έβγαζε “μάλλον ναι“. Το κλείδωσα στα μυαλά μου. Μπορεί και στην καρδιά μου. Κάπου το έβαλα, τέλος πάντων. Το άφησα να ζυμωθεί, όπως ζυμώνεται
ο μούστος, για να γίνει υπέροχο ένα κρασί.
Πέρασαν μέρες. Δεν τις μετρούσα. Στην αρχή τις μετρούσα και τις έβριζα.
Έπιασα στα σοβαρά την αστυνομική μου νουβέλα, από την αρχή. Σάμπως, θυμόμουνα και που είχα μείνει; Ο Τζόρνταν
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Πεχλιβανίδης, εξ αιτίας της νεαρής και πανέμορφης συζύγου του, της Χρυσούλας, που το πήρε συνήθειο, να ξελογιάζεται
τις νύχτες, η σουρτούκα, παθαίνει ένα εγκεφαλικό ο άνθρωπος και μένει από κει και πέρα, πάνω σε μια αναπηρική καρέκλα,
να τον κουράρει η παραμάνα του, η μαντάμ Ευγενία, η Πολίτισσα. Δραματική μια κατάσταση! Στενοχωριόμουν για να είμαι
ειλικρινής και θύμωνα εν πολλοίς. Δεν ενέκρινα αυτή τη συμπεριφορά της Χρυσούλας. Έλεγα, “θέλεις κι άλλα κυρία Χρυσούλα
μας; Χώρισε και άντε να χορτάσεις τα νιάτα σου. Αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, παντρεμένη γυναίκα!“. Τέτοια έλεγα να
ξεθυμάνω κι εγώ, γιατί η νουβέλα πολύ με ζορλάντιζε. Εκείνο το βράδυ, που λέτε, η Χρυσούλα ντυμένη σαν καμπαρετζού,
λίγο πριν φύγει, αφήνει παραγγελία στη μαντάμ Ευγενία, πως αν χτυπήσει το τηλέφωνο και είναι ένας κάποιος Αλ Σαρίφ
Αλ Ραμαντάν, συρορθόδοξος, να του πει, να την συναντήσει εκεί που ξέρει. “Κατάλαβες Ευγενία ή να στο ξαναπώ;“, την
ρώτησε η άτιμη και έφυγε.
Αν την είχα μπροστά μου, τη Χρυσούλα εννοώ, θα την έφτυνα! “Ούξου μωρή!“ θα την έλεγα. Αφέθηκα σ’ αυτό το κρίσιμο
σημείο του κειμένου, καρυδότσουφλο στις μαύρες σκέψεις μου, για τον καημένο τον κύριο Τζόρνταν Πεχλιβανίδη, μεγαλοεργολάβο.
“Ντριν... Ντριν... Ντριν...“, το τηλέφωνο!
Άθελά μου, σαν υπνωτισμένος ας πούμε, πήγα να το σηκώσω. Θα ήταν ο συρορθόδοξος Αλ Σαρίφ Αλ Ραμαντάν! Ο επιβήτωρ!
“Αλό!“, είπα το εμπρός, σε διεθνή γλώσσα.
“Τι αλό, καλέ κι συ; Η τέτοια είμαι, ξέρεις. Έρχομαι!“, είπε ένα τηλεγράφημα και έκλεισε.
Ψυχραιμία!
Νέα γυναίκα είναι! Η ζωή δονείται μέσα της, δεν την ακούτε; Μόνη. Μοναξιά. Ο παραλής βάλθηκε να κατακτήσει τον
κόσμο όλο. Και τα Χριστούγεννα, με το κινητό του στα χέρια, θα τα κάνει. Η μάνα της όσο πάει και χειροτερεύει. Τα παιδιά
της, παιδιά κατσίκια! Δεν πάει άλλο, καλέ κι εσείς. Μια διέξοδο! Επειγόντως μια διέξοδο!
“Αϊ σιχτίρ, ρε Αλ Σαρίφ Αλ Ραμαντάν “ είπα μια και πέταξα το βιβλίο. Έπρεπε, να συμμαζέψω το δωμάτιό μου.
Χάλια ήταν...
Σας χαιρετώ.

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΑ

ιδρύθηκε το 1151-52 από τον Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο
Η «Βήρα», εφημερίδα του πολιτιστικού Συλλόγου Φερών
Κομνηνό, γιο του Αλέξιου Α’ και της Άννας Κομνηνής.
και περιφέρειας Ν. Έβρου, που εκδίδεται κάθε τρεις μήνες
Με αφορμή τη βράβευση του «χρυσού» παραολυμπιονίκη
στην Αθήνα, αντέχει επί 21 χρόνια, χάρις στην πολύ ενδιαστην κολύμβηση, καταγόμενου από τις Φέρες, ξεχωρίζουμε
φέρουσα ποικίλη ύλη και την επιμονή των υπευθύνων.
ένα άρθρο τής κ. Δ. Ταρσή με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Κρατάμε στα χέρια μας το 111ο τεύχος και ξεφυλλίζουμε
άρθρο με θέμα «Αθλητισμός στην Ανατολική Ρωμαϊκή (Βυτο περιεχόμενό της. Η ύλη του παρόντος τεύχους, μεσα
ζαντινή) Αυτοκρατορία» του κ. Δημήτρη Καραμάτσιου (Μάστα πλαίσια του πνεύματος και ύφους κάθε τεύχους, περιστερ Θρησκειολογίας) και οπωσδήποτε την ολοκλήρωση
λαμβάνει θέματα αφ’ ενός ιστορικά που αφορούν στην
δημοσίευσης της εμπεριστατωμένης ομιλίας του κ. Παντελή
ιστορία των Φερών του Ν. Έβρου αλλά γενικότερα και
Αθανασιάδη, δημοσιογράφου της Βουλής με θέμα «Η κοιτης Θράκης, αφ’ ετέρου ματιές στη σύγχρονη ζωή των
νοβουλευτική ιστορία της Θράκης». Αυτά χωρίς να υποτιΦερών και ολόκληρου του Νομού.
μούμε την υπόλοιπη ύλη.
Δεν λείπουν και οι αναφορές σε σύγχρονα κοινωνικά θέΗ «Βήρα» τυπώνεται σε μέγεθος Α3 και είναι 8σέλιδη με
ματα ή συμβάντα, ανακοινώσεις, βιβλιοκριτικές και φυσικά
ασπρόμαυρη μορφή, από τις
και διαφημίσεις επαγγελματιών,
«Γραφικές τέχνες Πάραλος» και
καταγομένων από τις Φέρες.
την επιμέλεια του εντύπου έχει
Στο τεύχος Ιουλίου - Αυη Βούλα Αρβανιτίδου.
γούστου - Σεπτεμβρίου ξεχωΩς εκδότης αναγράφεται ο
ρίζουμε μερικά πολύ ενδιαφέΠρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώρροντα κείμενα που μας προγος Ταμουρίδης και την επιμέλεια
κάλεσαν ιδαίτερη προσοχή.
ύλης, την οποία επιλέγει 8μελής
Δημοσιεύονται αποσπάσματα
συντακτική επιτροπή, έχει ο κ
από την ομιλία του ΣεβασμιοΔημήτρης Καραμάτσκος.
τάτου Μητροπολίτη ΑλεξανΤους συγχαίρουμε όλους τους
δρούπολης κ. Άνθιμου, την
φίλους και συμπατριώτες, οι οποίοποία εκφώνησε κατά τον
οι εργάζονται αφιλοκερδώς, όπως
εσπερινό του δεκαπενταύγουκαι εμείς, για την προβολή της
στου στην Παναγία Κοσμοσώταυτότητας της περιοχής μας.
τειρα, δηλαδή στην εκκλησία
O Oλυμπιονίκης μας με τον Σεβ. Μητροπολίτη
Η Συντακτική Eπιτροπή
της μονής του Βηρός, που
Αλεξανδρούπολης κ. ‘Ανθιμο.
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Η πατόζα του Ψύλλα
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
Ξεφύλλιζα τις προάλλες τα αξιόλογα φωτογραφικά άλμπουμ που εξέδωσε το Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, με τις καταπληκτικές παλιές φωτογραφίες από τη γενέτειρά μας, και που μου παραχωρήθηκαν
«τιμής ένεκεν». Τους ευχαριστώ πολύ για την κίνηση αυτή.
Με την πίεση της κρίσης και των τραγικών γεγονότων των ημερών μας, το παρελθόν που μας παρουσιάζεται
μέσα από τις φωτογραφίες αυτές είναι μια ανακούφιση, είναι μια απόδραση από τη σκληρή καθημερινότητά
μας, σε έναν κόσμο, σε μια εποχή που τη ζήσαμε κι ας μην ήταν εύκολη. Η κρισάρα του χρόνου απέβαλε και
απόρριψε ό,τι δυσάρεστο, κράτησε όμως μνήμες και συγκινήσεις που μας τις ζωντανεύουν οι παλιές φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν την εποχή που ήμασταν παιδιά είναι οι πιο σημαντικές για
μας. Είναι βιωματικές και μας θυμίζουν γεγονότα, που με κάποιον τρόπο μετείχαμε κι εμείς και μας
συγκινούν ιδιαίτερα. Οι άλλες, οι παλαιότερες, είναι απλά ωραίες ιστορικές φωτογραφίες της πόλης μας.
Καθώς λοιπόν ξεφύλλιζα
την ενότητα των φωτογραφιών, των σχετικών με την
οικονομική ζωή της πόλης
μας, η ματιά μου σκάλωσε
σε μία. Κάτι μου θύμισαν ο
δρόμος και τα σπίτια που
απεικόνιζε. Την πρόσεξα ιδιαίτερα.
Στη μέση του δρόμου, ένα
τεράστιο μηχάνημα και ένα
τρακτέρ. Η λεζάντα στη φωτογραφία έγραφε: «Παλιό,
οδοποιητικό μηχάνημα».
Στάθηκα και την κοίταζα για αρκετή ώρα με μια διάθεση ανάμικτη με μελαγχολία αλλά και χαρά μαζί. Την
αναγνώρισα. Η φωτογραφία δεν απεικόνιζε ένα οδοποιητικό μηχάνημα. Ήταν τραβηγμένη στη γειτονιά
μου, στο Αλήμπεη, στην οδό Κικόνων. Αναγνώρισα τα
σπίτια που δεν υπάρχουν πια. Αναγνώρισα την πατόζα,
την αλωνιστική μηχανή του Ψύλλα, τη σταρ, τη βασίλισσα,
την πρωταγωνίστρια του αλωνισμού που γινόταν στα
αλώνια, λίγο πιο εκεί από τη γειτονιά μου, την πατόζα
που τώρα απεικονιζόταν, ξεπεσμένη, παρακατιανή και
αγνώριστη.
Αυτή την ίδια την πατόζα, τον θερισμό και τα αλώνια
τα αναφέρω σε σχετικό κεφάλαιο στο «ΑΛΗΜΠΕΗ»,
από όπου είναι παρμένα και τα παρακάτω.
...Όταν ολοκληρωνόταν ο θερισμός, τα δεμάτια μεταφέρονταν στον χώρο του αλωνισμού, στα αλώνια.
Επί μέρες πηγαινοέρχονταν τα βοδόκαρα και σιγά-σιγά
στήνονταν οι θημωνιές, η μία δίπλα στην άλλη, άλλες
μικρές, άλλες μεγάλες και ψηλές, σχηματίζοντας μια
καλά ρυμοτομημένη πόλη με δρόμους, από όπου θα
περνούσε η αυτού μεγαλειοτάτη, η βασίλισσα του αλωνισμού, η πατόζα.
Όταν ολοκληρωνόταν η συγκέντρωση των δεματιών,
έκανε επί τέλους την εμφάνισή της η πατόζα, μεγάλη,
θεόρατη, φρεσκοβαμμένη, βαριά και δυσκίνητη και κυ-

λούσε επάνω στις σιδερένιες
ρόδες της.
Σιδερένιες ήταν και οι ρόδες του τρακτέρ που την
έσερνε. Το πέλμα τους φαρδύ με λοξές σιδερένιες ραβδώσεις, για να πιάνουν
στο μαλακό χώμα. Έμπαινε
στον χώρο του αλωνισμού
και άπλωναν τον ιμάντα
μέχρι το τρακτέρ, που
έπαιρνε θέση αρκετά πιο
πέρα.
Ένα σωρό κόσμος παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την όλη διαδικασία και,
όταν το τρακτέρ έπαιρνε μπρος, οι θεατές ξεσπούσαν
σε γέλια και επευφημίες. Τα μηχανήματα τότε δεν ήταν
πολλά και η λειτουργία ενός τρακτέρ ήταν θέαμα εντυπωσιακό.
Με τον ιμάντα έδινε κίνηση και ζωή στην πατόζα.
Σαν θεριό που ξυπνούσε από λήθαργο αναταραζόταν,
αργά στην αρχή και γρηγορότερα στη συνέχεια.
Ένα σωρό μικρότεροι ιμάντες, λοξά τοποθετημένοι,
έδιναν κίνηση σε κυλίνδρους, σε κόσκινα, μικρά μεγάλα,
μέσα σε ένα συνεχές μουγκρητό της πελώριας μηχανής.
Στη θέση του, ψηλά επάνω στην πατόζα στεκόταν ο
«ταϊστής» με τα ειδικά γυαλιά στα μάτια του, για να τα
προφυλάγουν από τα άγανα, και με ένα μαντήλι στο
πρόσωπο να του προφυλάγει την αναπνοή.
Και άρχιζαν τα δικράνια να δίνουν τα δεμάτια, να τα
παίρνει ο ταϊστής, να κόβει με τον οδοντωτό «σβανά»
το δέσιμό τους και να ταΐζει την πατόζα. Και μέσα στη
βουή, άρχιζε να τρέχει από τους ειδικούς «κρουνούς»
το σιτάρι, το κίτρινο χρυσάφι της ζωής, καταρράκτης
χαράς, μέσα στα σακιά.
Άπλωνε ο γεωργός το ροζιασμένο χέρι του, συγκρατούσε για λίγο στη χούφτα τη ροή και έβλεπε τον κόπο
του, τον ιδρώτα του, μετουσιωμένο σε σιτάρι. Και πέρα
από το πίσω μέρος της μηχανής, από τον τεράστιο
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λοξό σωλήνα, έφευγε το άχυρο, πλήθος χρυσό κομφετί,
σαν επισφράγισμα στο μεγάλο πανηγύρι.
Η πατόζα δούλευε μέρα-νύχτα, βδομάδες ολόκληρες.
Όταν τελείωνε εδώ, προχωρούσε πιο κάτω στις παρακείμενες θημωνιές, που περίμεναν υπομονετικά τη σειρά
τους.
Δούλευε η πατόζα, γύριζαν οι ιμάντες, πηγαινοέρχονταν τα κόσκινα, τιναζόταν στον ουρανό το άχυρο
και έτρεχε το σιτάρι στα σακιά, που κρεμασμένα άδεια
και άψυχα γέμιζαν σιγά-σιγά και καμπύλωναν και πλάταινε το χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων.
Και μέσα στο μεγάλο πανηγύρι, από δίπλα και τα
παιδιά ξυπόλυτα, να νιώθουν ευχάριστα στις γυμνές
τους πατούσες το ζεστό χώμα, που οι ρόδες των
αμαξιών το είχαν μετατρέψει σε καφετιά πούδρα. Τρελά
παιχνίδια στην απέραντη παιδική χαρά των αλωνιών.

Και όλα αυτά, μέσα στο ευχάριστο και συνεχές βουητό
της πατόζας, μέσα σε ένα σύννεφο χρυσόσκονης, που
πασπάλιζε και χρύσωνε όλο τον χώρο, κάτω από το
φως του καλοκαιρινού ήλιου...
Και δημιουργός όλων αυτών η πατόζα, η πρωταγωνίστρια, η σταρ, η βασίλισσα του σαρανταήμερου πανηγυριού του αλωνισμού.
Και σήμερα;
Σήμερα, παραγκωνισμένη, σε μια παλιά φωτογραφία,
αχρείαστη και αγνώριστη. Έτσι είναι τα γυρίσματα των
καιρών. Άλλες οι ανάγκες του σήμερα. Άλλοι άνθρωποι,
άλλες εικόνες, άλλες χαρές.
Και εμείς, οι παλιοί συνοδοιπόροι της παλιάς πατόζας,
σε κάποιες παλιές φωτογραφίες, που θα τις κοιτάζουν
και θα αναρωτιούνται:
– Mα, ποιος να είναι;

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Αγγελίδης
Αγγελίδου
Αηδονίδης
Αλεπάκος
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Βαλαβάνη-Μυλωνά
Βαρβάτος
Βασιλειάδου
Βουτσινά-Τσαλαγράδα
Γεροντοπούλου-Μπασάρα
Γεροντοπούλου
Γιαννούτσος
Γιαννούτσος
Γιαννούτσου
Γκολφινοπούλου
Γραμμενίδης
Δαμιανίδης
Δήμητσα
Δουλάμη
Ιωαννίδου-Φίλη
Ιωάννου
Καραμιχάλη
Καράμπαλη-Κριτού
Καραπάνου
Κουγιουμτζής
Κουρτίδης
Κουτρούλα-Λιγούδη
Κουτρούλας
Κουφού
Λυμπόπουλος
Λυμπόπουλος
Μαγουνάκης
Μασκαλέρης
Μασκαλέρης
Μάλαμας
Μάλλιου
Μαρτίνης
Μιχαηλίδης
Μιχαηλίδου

Άγγελος
Μίνα
Χρόνης
Γεώργιος

Κυριακή
Κώστας
Ελευθερία
Άννα
Αγγελική
Ασπασία
Σωκράτης
Ιωάννης & Μαίρη
Ευγενία
Αναστασία
Νικηφόρος
Σταύρος
Λευκή
Παναγιώτα
Αθανασία
Παναγιώτης
Σοφία
Δέσποινα
Μαίρη
Μενέλαος
Απόστολος
Ελένη
Βασίλειος
Αρχοντούλα
Αναστάσιος
Θέμης
Παναγιώτης
Χρήστος
Αθανάσιος
Φοίβος
Άννα
Γεώργιος
Κώστας
Πέπη

€ 40,00
€ 30,00
€ 500,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Μουφτόγλου
Αντωνία
€ 20,00
Μπάτσα
Φωτεινή
€ 50,00
Μποτονάκη-Βοζαλή
Ιζαμπέλα
€ 20,00
Μποτονάκης
Ελευθέριος
€ 30,00
Μποτονάκης
Χρήστος
€ 30,00
Ντομπρούδης
Ευάγγελος
€ 50,00
Ξενιτίδου
Νούλη
€ 100,00
Ξενιτίδου
Mπέλλα
€ 20,00
Νικόλαος-Χάρης-Αθανάσιος-Μόσχος Βερβερίδης € 100,00
ΟΡΦΕΑΣ
€ 50,00
Ουζουνίδου
Νίτσα
€ 30,00
Ουζουνίδου
Γεωργία
€ 20,00
Παλακίδου
Πέπη
€ 30,00
Παπαγιαννοπούλου
Αικατερίνη
€ 20,00
Παπαδήμος
Απόστολος
€ 100,00
Παπαδόπουλος
Απόστολος
€ 25,00
Παχουμιάδου - Πετρίδου
Λίτσα
€ 30,00
Πλουμίδου
Πολυξένη
€ 20,00
Πούλιου
Αθανασία
€ 30,00
Ρηγοπούλου
Σεμίραμις
€ 20,00
Ρούντη
Ελένη
€ 20,00
Σαγβαλή-Κουντούρη
Πολυξένη
€ 50,00
Σάδου
Αναστασία
€ 20,00
Σιδερά -Μπουραντά
Βασιλική
€ 30,00
Σκάβδη
Βασιλική
€ 20,00
Σκεύα
Σμαρώ
€ 20,00
Σκεύας
Αντώνιος
€ 50,00
Τσικούρα-Γραμμενίδου
Χρυσούλα
€ 20,00
Τσινταράκης
Ελευθέριος
€ 40,00
Τσομπανίδου
Στέλλα
€ 50,00
Τσορμπατζίδου
Ευγενία
€ 50,00
Φανφάνη-Μαλακόζη
Τζούλια
€ 50,00
Φαράτσης
Ιωάννης
€ 100,00
Χαμπούρη-Μπέλτσου
Εύη
€ 20,00
Χαραλαμπίδου
Καίτη
€ 30,00
Χαριτούδης
Σταύρος
€ 50,00
Χατζησταυρακίδου
Ελισάβετ
€ 30,00
Χατζηχρήστου
Σούλα
€ 50,00
Χιώτη-Γκιόκα
Πρατονίκη
€ 20,00
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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 Θ’
Aπό το φθινόπωρο, που άρχιζαν οι ισχυροί νοτιάδες
μέχρι την άνοιξη που καλμάριζαν, αγρίευε η εικόνα
της περιοχής από το ανελέητο κυματομαστίγωμα που
δεχόταν τόσο ο λιμενοβραχίονας, όσο και η παραλία*.
Η ακτή σιγά-σιγά αποκτούσε μια ζώνη από καινούρια
άμμο, βοτσαλάκια με άδεια όστρακα κάθε είδους και
μεγέθους αλλά καλυμμένη από παχύ στρώμα ξεριζωμένων φυκιών, κυρίως του είδους «Ποσειδωνία»12.
Τα κύματα στο βυθοσάρωμα που έκαναν δεν έβγαζαν
μόνο τα φύκια αλλά και τα χταπόδια από τα θαλάμια
τους που, αφού τα σκότωναν στα βραχάκια του
βυθού, στη συνέχεια με το «πήγαινε-έλα» τους στην
ακτή τα «σγούριζαν» τέλεια. Έτσι άνθισε μια καινούρια
επαγγελματική ειδικότητα· του «χταποδοσυλλέκτη».
Τα πρώτα μετακατοχικά χρόνια έμπαιναν στη θάλασσα,
μέσα στα κύματα μέχρι τη μέση, φορώντας παλιά
ρούχα που μούσκευαν, αλλά με τα χρόνια εφοδιάστηκαν
με υψηλές λαστιχένιες μπότες που είχαν πρόσθετη
επέκταση μέχρι τη μέση. Έτσι στεγνοί με καλύτερη
προστασία και περισσότερη άνεση μάζευαν έτοιμα
«παραγουλισμένα» χταπόδια.
Όταν τελείωνε η άνοιξη και καθαριζόταν το ακρογιάλι
από το στρώμα των φυκιών, που έτσι είχαν συσσωρευθεί, αποκαλύπτονταν η άμμος και τα βοτσαλάκια
που ξέβραζαν τα κύματα μαζί με τα φύκια. Ανάμεσα
σ’ αυτά βρίσκαμε πληθώρα κοχυλιών και άλλων οστράκων.
Τα πολύμορφα και πολύχρωμα κοχυλάκια ήταν
στόχος της πιτσιρικαρίας που τα μάζευε μετά μανίας
και με λίγο ψιλό χαλκόσυρμα, ένα σουβλί και μια
τανάλια, έφτιαχνε ωραιότατα κολιέ και κομπολόγια.
Μεταξύ των μεγαλύτερων οστράκων υπήρχαν και

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

πολλά κελύφη από «καλόγνωμες» που τέτοια ζωντανή
δεν βρήκα πουθενά στην περιοχή μας και ακόμη έχω
την απορία: «από πού έρχονταν αυτά τα όστρακα»;
Από τη θέση των ψαράδικων (στον μυχό του ορθογώνιου κόλπου που σχηματίζει ο λιμενοβραχίονας με
την ακτή) άρχιζε ο μεταπολεμικά κατασκευασμένος
πανίσχυρος τοίχος που οριοθετούσε και συγκρατούσε
την υψομετρική διαφορά της λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου από το παραθαλάσσιο επίπεδο και τελείωνε
στις εγκαταστάσεις των αποδυτηρίων του «Φλοίσβου».
Επί της παραλιακής λεωφόρου, στην αρχή μετά τα
καφενεία, ήταν το Λιμεναρχείο όπου μπαινόβγαιναν
ναυτικοί των πληρωμάτων των διαφόρων πλοίων, με
τα «Ημερολόγια» και «Ναυτολόγια» στα χέρια για την
επιβεβλημένη διαδικασία του «πρατηγαρίσματος».
Την πόρτα του Λιμεναρχείου πέρασα για πρώτη
φορά κι εγώ μαζί με τον φίλο μου Μανώλη Μανωλίκα
το πρωί της 30ης Ιουνίου 1948 για να πάρουμε τα
Ναυτικά Φυλλάδιά μας, που είχαν προετοιμάσει την
έκδοσή τους οι καπεταναίοι πατεράδες μας Δρόσος
και Ανδρέας.
Μόλις μπήκαμε στο αρμόδιο γραφείο και δώσαμε
τις φωτογραφίες μας, ο υπαξιωματικός που τα ετοίμαζε
μας σάρωσε πατόκορφα με ερευνητικό βλέμμα και,
ενώ συμπλήρωνε τα χαρακτηριστικά μας, μ’ ένα νόημα
των ματιών μάς έστειλε στον ναύτη που περίμενε
δίπλα στην πόρτα, για να μετρήσει το ύψος μας στο
μέτρο του τοίχου. Εκεί άκουσα το... άκρως ενθαρρυντικό
προγνωστικό για το μικρό ύψος μου: «κυρ-Οπλονόμε
είναι 1,43 αλλά γράψε 1,45 γιατί... μπορεί να ψηλώσει»·
που ωστόσο επαληθεύτηκε μετά δυο-τρία χρόνια.
Μετά το Λιμεναρχείο και στο μέσον του πλατώματος
της λεωφόρου ύψωνε το επιβλητικό του ανάστημα ο
Φάρος που έγινε το σύμβολο της πόλης μας. Δίπλα
στη βάση του είχε κολλημένα κάτι χαμηλόστεγα κτίσματα για τους φαροφύλακες, που όταν έγινε διαρρύθμιση της λεωφόρου τα κατεδάφισαν. Ακολούθως
ήταν το καφενείο «το Λονδίνον» (που στη θέση του
αργότερα έγινε ο όμορφος θερινός κινηματογράφος
ΕΒΡΟΣ του Παν. Παπαδόπουλου που είχε και τα ΤΙΤΑΝΙΑ) έχοντας μπροστά του το δένδρο στο οποίο, από

* Ιδέ σχετική φωτογραφία Γ. Παναγιώτου στον Φ.τ.Α. τεύχος 54, σελίδα 18
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κάτω, μόναζε ο μουσουλμάνος μοναχός (ντεντές) που
έδωσε το αρχικό του όνομα στο ψαροχώρι που εξελίχθηκε στην αγαπημένη Αλεξανδρούπολη.
Μετά ήταν η Νομαρχία και στη γωνία με την οδό
Νικηφόρου Φωκά ήταν το Ταχυδρομείο, όπου ο Πεπλιώτης αγαπητός φίλος Ανέστης Νικολαΐδης πάλευε
με τις διάφορες υποθέσεις του και η, συμμαθήτρια
στο Γυμνάσιο, Δώρα Ιωσηφίδου με τα γραμματόσημα
της σχετικής θυρίδας. Στον ευρύχωρο κήπο, δίπλα
στο Ταχυδρομείο, κυριαρχούσε το κτήριο του Δικαστηρίου και πέρα από την πίσω πλευρά του ήταν οι
Φυλακές.
Στην αίθουσα, όπου γίνονταν οι δίκες, μπήκα μόνο
σε δύο περιπτώσεις μαζί με πολλές άλλες νεανικές
παρέες, γιατί είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι «θα είχαν
πολλή πλάκα». Και τις δύο φορές επικρατούσε συνωστισμός στο ακροατήριο και οι διαδικασίες δικαιολόγησαν
απόλυτα τις φήμες. Οι υποθέσεις είχαν πρωταγωνιστές
η μία ένα λεμόνι και η άλλη μια πιπεριά καυτερή, και
ήταν ξεκαρδιστικές σε αφάνταστο βαθμό.

Μετά; Μετά ήταν το «Πασαλίκι» που με κακή
διάθεση μπορούσες να το χαρακτηρίσεις «παραγκοσαράι» και με καλή «ξύλινο κτηριακό αριστοτέχνημα»
με πολλές γραμμές Αραβικής τεχνοτροπίας. Όπως κι
αν το χαρακτήριζες, όποια κακιά περίοδο κι αν θύμιζε,
είναι γεγονός ότι, κι από μακριά, φώναζε «Διατηρητέο».
Για αρκετό καιρό στον υψηλότερο σοφιτοειδή (τρίτο)
όροφο φιλοξενούσε Προσκοπική Λέσχη, ενώ στους πιο
κάτω άλλους δύο είχε εγκατασταθεί η Μέση Εμπορική
Σχολή μετά την αποχώρησή της από το κτήριο του Γυμνασίου όπου συστεγάστηκε για λίγο καιρό. Η βάση
του ήταν ένα καλοχτισμένο ισόγειο με σχετικά «μεγαλοπρεπείς» σκάλες στις γωνίες της πρόσοψής του.
Ακουμπώντας στον προαναφερθέντα τοίχο, κάτω
από τον Φάρο, ήταν κατασκευασμένες και οι διπλές
αντικριστές σκάλες που από το επίπεδο της λεωφόρου
κατέβαζαν στο κατάγιαλο. Ο χώρος που βρισκόταν
κάτω από τη δεξιά, παραχωρήθηκε στους Ναυτοπροσκόπους όπου και μεταφέρθηκε η Λέσχη μας, από
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εκεί που ήταν εγκατεστημένη (στο ένα από τα χαμηλά
κτήρια της βάσης του Φάρου).
Σαν συνειδητό ναυτοπροσκοπάκι, που ήμουν, κρέμασα στους τοίχους της ένα κομμάτι σανίδι με ναυτικούς
κόμπους (σταυρόκομπο - ψαλιδιά - ποδόδεσμο - καντηλίτσα και δυο-τρεις άλλους) και ένα πολύ μεγάλο
σουπιοκόκαλο που, στη μαλακή παχιά πλευρά του,
είχα σκαλίσει ένα ανάγλυφο προσκοπικό τριφύλλι, μ’
όλες τις λεπτομέρειές του, και στο κέντρο του την
προτομή του Μπάντεν Πάουελ13 . Εκεί δούλεψαν φιλότιμα ο Θεοδ. Αγαλίδης και δυο φίλοι που αγάπησαν
τον προσκοπισμό της «ναυτοσύνης», φθάνοντας ψηλά
στην ιεραρχική του πυραμίδα. Ο ένας ήταν ο Χρήστος
Μπουνταλούδης και ο άλλος είναι ο Παναγιώτης Τσιακίρης· για μας ο παιδικός φίλος «Πότης» από την
παλιά παρέα της γειτονιάς στα «Πευκάκια» της πατρίδας μας. Έχοντας το πάθος της προσφοράς στα
κοινά, εκτός του Ναυτοπροσκοπισμού ο Πότης συνέχισε
και συνεχίζει με τον Σύλλογο Αλεξανδρουπολιτών στην
Αθήνα και την παγκόσμιας ακτινοβολίας διοργάνωση
«Σπάρταθλον»· πεδία αρετών και αξιών, άσπιλα και
αμόλυντα, ευτυχώς.
Ο γειτονικός παραθαλάσσιος χώρος της Λέσχης φιλοξενούσε διάφορες βάρκες τραβηγμένες στη στεριά
και ανάμεσά τους τις δύο οκτάκωπες των Ναυτοπροσκόπων· παρ’ όλον ότι ήταν ναυπηγημένες στη Θάσο
ο καπετάν Ανδρέας επέμενε ότι ήταν θαυμάσια Σπετσιώτικα σκαριά. Με το πέρασμα του χρόνου οι οκτάκωπες πάλιωσαν· η μία σκόρπισε ενώ η άλλη σαν μισοδιαλυμένο σκέλεθρο έκανε τον πατέρα ευτυχισμένο
γιατί, όπως μας είπε, βρήκε «άκρη» και την... αγόρασε.
Μετά ανέθεσε στον καραβομαραγκό μαστρο-Θύμιο
Παπαδόπουλο να την ανακατασκευάσει, αντιγράφοντας
με ακρίβεια τις υδροδυναμικές καμπύλες του σκελετού
της, ιδιαίτερα της πλώρης. Όταν τέλειωσε, μια εσωλέμβια μονοκύλινδρη πετρελαιομηχανή εξασφάλισε
την κίνησή της, νηολογήθηκε με το όνομα: «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛ.359» και για πολλά χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες
της ως ερασιτεχνική αλιευτική. Όταν με τα χρόνια ο
πατέρας μου αναγκάσθηκε να έλθει στην Αθήνα, την
πούλησε και όπως μου είπε: «πέρασε σε καλά χέρια»·
στου εμπορορράπτη Κίμωνα που ήταν φανατικός
ερασιτέχνης ψαράς.
Πιο πέρα από τον χώρο αυτόν εκτεινόταν η πλαζ
του ΦΛΟΙΣΒΟΥ. Η δική μας, μικρή αστική COPACABANA
που, αντί για «Μουλάτες» από τις «φαβέλες» του Ρίο,
γέμιζε με καλλονόμορφες κοπελιές και γεροδεμένα παλικαρόπουλα από τα, μετά τη θύελα του πολέμου, ξαναστημένα νοικοκυρόσπιτα της πόλης και της περιφέρειάς της.
Η θάλασσα στην πλαζ του Φλοίσβου βάθαινε ομαλά
και λίγο πιο ανοιχτά υπήρχε μια ύφαλος ξέρα που δεν
εξείχε αλλά μπορούσες να πατήσεις και να σταθείς
όρθιος. Η ακτή του Φλοίσβου είχε ...ακτοπλοϊκή σύνδεση
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με την πλαζ της παραθαλάσσιας εξοχικής ψαροταβέρνας «ΝΤΕΛΗΣ» με διάφορες ιστιοφόρες βάρκες,
αλλά η γνωστότερη, τακτικότερη και μεγαλύτερη ήταν
αυτή που είχε πρύμα-πλώρα το όνομα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
γραμμένο με γράμματα εγκοπών σε χαρτόνι. Ήταν
του συμπαθέστατου στη νεολαία Πασχάλη Μαστράφη,
πάντα βαμμένη άσπρη με πολύχρωμα μερακλίδικα
ζωνάρια. Ο Πασχάλης, για τις μεταφορικές ανάγκες
των κτημάτων, είχε και μια 4τροχη «σούστα» με όλα
τα συνηθιζόμενα ξύλινα διακοσμητικά στα πλαϊνά της,
χρωματισμένα με γούστο, και το όνομα αυτής «Η
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΑΚΡΗ»· γραμμένο στο σανίδι που
έκλεινε το πίσω μέρος του αμαξιού.
Επειδή η βάρκα μετέφερε επιβάτες, δέχθηκε μια
φορά την επιθεωρητική επίσκεψη ενός Λιμενικού, για
να διαπιστώσει αν είχε «επαρκή αριθμό σωσιβίων».
Μόλις έγινε η σχετική ερώτηση, ο Πασχάλης (που δεν
είχε ούτε ένα) άρπαξε αστραπιαία τον ένα από τους
πάγκους της βάρκας (από παχύ σανίδι) και πετώντας
τον στη θάλασσα: «Να τα σωσίβια και γρήγορα μάλιστα». Ο Λιμενικός κατάλαβε και έφυγε χωρίς να δώσει
συνέχεια. Όταν μας το διηγήθηκε ο Πασχάλης, μου
έφερε στο νου τις σωτήριες οδηγίες που μου έδωσε ο
πατέρας μου, όταν άρχισε να με παίρνει μαζί του τα
καλοκαίρια: «Σε περίπτωση ναυαγίου φρόντισε να πιαστείς από κάτι που να επιπλέει, για να μη κουραστείς,
γιατί από τους πρώτους που πνίγονται είναι αυτοί
που βασίζονται μόνο στο ότι ξέρουν κολύμπι» και «αν
σε πιάσει κράμπα ή κουραστείς, μείνε ακίνητος ανάσκελα
κι αν έχει κύμα τότε μπρούμυτα και χαλαρά με το
κεφάλι μέσα, που θα το βγάζεις κάθε τόσο μόνο για
εισπνοή».
Επανερχόμενοι στο Πασαλίκι και την περιοχή του
βλέπουμε απέναντί του, προς τη θάλασσα, τον Δημοτικό
Κήπο με το Ηρώον και στο πιο κάτω επίπεδο της
ακτής, το παραλιακό κέντρο «Αργώ». Αν προχωρούσες
στη θάλασσα, λίγο πιο πέρα από την ακτή, σ’ ένα
βάθος 2-3 μέτρων, θα συναντούσες ένα υποβρύχιο...
δάσος από φυκόδενδρα που μοιάζουν με πολύ εύκαμπτα κυπαρισσάκια ενώ η κορυφή τους φθάνει στην
επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να εξέχει.
Στην «Αργώ» όμως μια βραδιά συνέβη κάτι που ξαναθύμισε τον αρχαίο μας Αρχιμήδη· όπως περιγράφεται
στο παρακάτω διασκεδαστικό περιστατικό. Πιο συγκεκριμένα, περί τα τέλη της δεκαετίας του ’50 εμφανίσθηκε στην πόλη μας ένας τύπος που, όσο κι αν το
επεδίωκε, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος.
Ήταν ένας πενηντάρης περίπου, γιγαντόσωμος,
τουλάχιστον 150 κιλών, με φορεσιά που συνήθιζαν
οι ζωέμποροι (σκούρο πουκάμισο, μπεζ κιλοτοπαντέλονο, δερμάτινη πλατιά ζώνη με διπλόγλωσσο τοκάπόρπη, ψηλές μπότες σαν στιβάλια και τραγιάσκα
στο κεφάλι). Ακούσθηκε ότι ήλθε από την Ορεστιάδα
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και το... «βιογραφικό» του είχε κάτι σκιές, που η όλη
συμπεριφορά του τις διέψευδε. Όνομα: Σωτηράκης
ή πληρέστερα, όπως έγινε γνωστός, Σωτηράκης ο
Μάγκας. Κυκλοφορούσε παντού· στην αγορά, στα
καφενεία, στα εστιατόρια και καμμιά φορά στα παραλιακά κέντρα διασκέδασης.
Έτσι κάποιο βράδυ στην παραθαλάσσια «Αργώ»
όταν η ορχηστρούλα, μετά τα βαλς και τα ταγκό,
άρχισε να παίζει ένα ζεϊμπέκικο, ο Σωτηράκης ο
Μάγκας με τις πρώτες νότες, παραβλέποντας τον
όγκο και το βάρος του πετάχθηκε, στην κυριολεξία
εκτινάχθηκε, στην πίστα και άρχισε να χορεύει καταργώντας σε μεγάλο βαθμό ...τη βαρύτητα. Αυτόματα η
ατμόσφαιρα έγινε πιο ελαφριά, πιο διασκεδαστική και
ενθουσιώδης, ενώ πολλοί άρχισαν να κτυπούν ρυθμικά
τα χέρια τους. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας μ’ αυτό
που βλέπαμε. Ο Σωτηράκης, σαν τέλειος πουπουλόβαρος χορευτής, έκανε όλες τις φιγούρες με τσακίσματα,
σκυψίματα, πετάγματα και κτυπήματα της μπότας
και της πίστας όταν ξαφνικά ένας από τους θαμώνες
φώναξε δυνατά «Ε, ρε να ’χε η γη χαλκά να την σηκώσω»! (σύγχρονη και πιο δυναμική έκφραση του Αρχιμήδειου: «δός μοι πᾶ στῶ καί τάν γᾶν κινάσω».) Πήρε
φωτιά ο υπέρβαρος χορευτής, πέταξε το σακάκι του,
τον έπιασε το ηρωικό του και τα πετάγματα πύκνωσαν
τόσο πολύ, το ένα με το άλλο, που έδινε την εντύπωση
ότι περισσότερο πετούσε παρά χόρευε, ενώ σε κάθε
προσγείωση το χέρι χτυπούσε την πίστα και σερνόταν
για λίγο, σαν να έψαχνε τη γη για τον... χαλκά της! Τέτοιος ήταν ο συμπαθέστατος Σωτηράκης ο Μάγκας.
Προχωρώντας στην ίδια παραλιακή λεωφόρο προς
τα δυτικά, συναντούσαμε στη δεξιά πλευρά μια σειρά
ομοιόμορφων συνεχόμενων ημιδιόροφων κτηρίων που
στέγαζαν άλλες δύο κρατικές Υπηρεσίες. Τη Νομιατρική
Υπηρεσία και το 138 Στρατολογικό Γραφείο όπου υπηρετούσαν οι φίλοι: Λοχαγός Αλέκος Μολόζης και ο
Ανθ/γός Νίκος Πλατσούκας καθώς και ο συμπολίτης
μας Θεόφιλος Γεροντόπουλος.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

12. Ποσειδωνία = στενόμακρα φύκη σαν κορδέλες
13. Μπάντεν Πάουελ = ο ιδρυτής του Προσκοπισμού
Παρακαλούμε τους φίλους συνεργάτες να στέλνουν
έγκαιρα τα κείμενά τους, να συνοδεύονται από φωτογραφίες με λεζάντες (οι φωτογραφίες δεν επιστρέφονται) και να ανταποκρίνονται όταν τους ζητάμε φωτογραφικό υλικό για συγκεκριμένο θέμα, π.χ. για τη
σελίδα «Μνήμες και Πρόσωπα».
Έχουμε τόσες μνήμες στο οικογενειακό μας άλμπουμ, που περιμένουν να μιλήσουν.
Ευχαριστούμε.
Η Συντακτική Επιτροπή
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Γραμματικοί (Κονδυλοφόροι)
Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

M

ια χαμηλή καρέκλα, ένα έτοιμο ή
κατασκευασμένο από τους ίδιους
τραπεζάκι, το οποίο ήταν τυλιγμένο από
μια αφίσα του λαχείου συντακτών ή από
κάποια άλλη γνωστών διαφημίσεων.
Επάνω στο τραπεζάκι τοποθετημένα
με τάξη ένα μελανοδοχείο, μερικά μολύβια, μια γόμα, χαρτιά, στυπόχαρτα και
κονδυλοφόροι με τις πένες έτοιμες να
συμπληρώσουν κάποια αίτηση πελάτη.
Ο “γραμματικός” περίμενε εναγωνίως
τον πρώτο πελάτη της ημέρας, για να
αρχίσει τη δουλειά του.
Ήταν σκορπισμένοι σε διάφορα σημεία
του κεντρικού δρόμου της πόλης μας
και περίμεναν την πελατεία. Και ήταν
αρκετοί αυτοί που σταματούσαν για να
ζητήσουν κάτι από τους “κονδυλοφόρους”: Μια αίτηση για κάποιο θέμα τους,
την αντιγραφή κάποιου εγγράφου για
να συνεχίσουν τα περαιτέρω.
Αφού τελείωνε η δουλειά τους, άφηναν
στον γραμματέα τον οβολόν τους και
έφευγαν ευχαριστημένοι.
Ένας τέτοιος γραμματέας ήταν ο Θανάσης Βαλλίδης, ένας μελαχρινός αδύνατος
άνθρωπος, που είχε στήσει το στέκι του
κοντά στο ζαχαροπλαστείο του Ρούντη
(γνωστό για τις κρέμες και το ρυζόγαλο).
Σ’ αυτό το στέκι, λοιπόν, ο κυρ-Θανάσης, πάντα με το γνωστό χιούμορ του,
έγραφε την αίτηση του πελάτη και εισέπραττε το αντίτιμο για τον κόπο του.
Στο απέναντι πεζοδρόμιο, δίπλα στο

Ο Αριστοφάνης Καρπούζας

Ο Γιάννης Μπιλιμπίνης

ζαχαροπλαστείο “Μέλισσα” και στην είσοδο της λέσχης του “Εθνικού” ήταν το
στέκι του Αριστοφάνη Καρπούζα. Ο Αριστοφάνης έλεγε, έλεγε και έγραφε. Ήταν
ενήμερος για τα πάντα· από πολιτικά
μέχρι τις επιδόσεις του “Εθνικού”.
Στο ίδιο πεζοδρόμιο, λίγο πιο κάτω,
είχε στήσει το υπαίθριο γραφειάκι του
ένας άλλος “γραμματικός”, ο Μιαούλης·
ήταν ένας ψηλός και σωματώδης άνδρας,
ο οποίος με χαμόγελο, εξυπηρετούσε
τους πελάτες.
Ένας άλλος γνωστός “γραμματικός”
ήταν ο Γιάννης Μπιλιμπίνης, ο οποίος
έστησε το γραφείο του στο τέρμα της
οδού Εμπορίου.
Αυτοί ήταν οι πιο γνωστοί “γραμματικοί” της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι
εξυπηρετούσαν τους μη γνωρίζοντας να
συντάξουν μια αίτηση ή να εξηγήσουν
ένα έγγραφο. Μ’ αυτό τον τρόπο εξασφάλιζαν ένα μεροκάματο και συντηρούσαν την οικογένειά τους.
Όμως με τα χρόνια οι πελάτες λιγόστεψαν και οι “γραμματικοί”, για να επιζήσουν, εφοδίασαν τα στέκια τους με
λαχεία, τσιγάρα και διάφορα μικροπράγματα.
Μα εγώ όπως και όλοι μας θυμούμαστε
τις χαρακτηριστικές αυτές φιγούρες που,
μπροστά στα τραπεζάκια τους καθισμένοι,
περίμεναν, περίμεναν για να εξυπηρετήσουν συναθρώπους τους, με το αζημίωτο...
φυσικά.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1 Αδαμίδου Στέλλα
Εις μνήμην του συζύγου της Παντελή

€ 50,00

2 Ανδρέου-Κρανιώτη Αιμιλία
Εις μνήμην της Ηρούς Λαλέτα
3 Γεωργαράκη Αριστέα
Εις μνήμην των γονέων της

€ 50,00

€ 50,00

7 Μανίκα Φανή
Εις μνήμην του γαμπρού της Δημήτρη
(Μίμη) Κομήτη
8 Πολυχρονίδη Ελένη & Ευγενία
Εις μνήμην των γονέων

€ 50,00

€ 50,00

4 Διαμαντής Κωνσταντίνος
Εις μνήμην των αδελφών του Αδαμαντίου
και Δήμου

€ 100,00

5 Ιωαννίδου-Καρακατσάνη Μαρούλα
Εις μνήμην του αδελφού της Ιωάννη Ιωαννίδη

€ 100,00

6 Μάκρα Ευαγγελία
Εις μνήμην του συζύγου της Άγγελου Μάκρα

€ 50,00

9 Σουλακάκης Αναστάσιος
Εις μνήμην των γονέων και αδελφών

€ 100,00

10 Φίκας Πέτρος και Ινώ
Εις μνήμην των γονέων τους

€ 50,00

11 Χαμπούρης Χριστόδουλος
Εις μνήμην της συζύγου του Χρυσούλας
Βακάλη-Χαμπούρη

€ 50,00
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
06.07.2016 Aναζητούνται καλλιεργητές αρωματικών φυτών
στη Θράκη Μετά από τριετή έρευνα
καταγραφής της αρωματικής χλωρίδας της Σαμοθράκης, από τη Σχολή
Δασοπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
ευρέθησαν 128 είδη αρωματικών
φυτών από τα 800 που προϋπήρχαν.
Τα υπόλοιπα αποψιλώθηκαν λόγω
της υπερβόσκησης από τα αμνοερίφια. Αναζητούντια καλλιεργητές λόγω
της σημαντικής εμπορικής και φαρμακευτικής αξίας τους.
09.07.2016 3 εκατ. ευρώ για το
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης Τα χρήματα θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών
του Μουσείου και για τη διαμόρφωση
των εξωτερικών χώρων του.
15.07.2016 Η Θράκη μπαίνει στο
δίκτυο φυσικού αερίου Διατίθενται 32 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
για την ανάπτυξη δικτύου Φυσικού
Αερίου χαμικής πίεσης, σε Κομοτηνη,
Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα
και Ορεστιάδα.
16.07.2016 Ευρωπαϊκή κατασκήνωση νέων στη Σαμοθράκη Από
23 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2016,
νέοι ηλικίας 14-18 ετών από Γαλλία,
Γερμανία και Σαμοθράκη θα συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή κατασκήνωση που διοργανώνει η «Ζαθέη».
Η Ζαθέη είναι η πρώτη Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση στη Σαμοθράκη που δημιουργήθηκε από
πέντε νέους που ζουν και δραστηριοποιούνται στο νησί, με στόχο την
προώθηση της τοπικής ταυτότητάς
του.

21.07.2016 Η Συνεταιριστική
Τράπεζα Έβρου είναι ισχυρή και
βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να
φροντίσει τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών της. Αυτά
ανέφερε ο Πρόεδρός της Νίκος Ντουμανίδης σε ερώτηση του ΘΡΑΚΗΝΕΤ σχετικά με δημοσιεύματα που
πιθανολογούσαν τη συγχώνευσή της
με την αντίστοιχη συνεταιριστική
τράπεζα της Θεσσαλίας.
22.07.2016 Δεύτερη γεώτρηση
στο γεωθερμικό πεδίο της Τραϊανούπολης Η γεώτρηση, που θα
είναι η πιο βαθειά (θα φθάσει σε
βάθος 500 μέτρων), γίνεται για να
τεκμηριώσει τις ποσότητες νερού
και θερμοκρασίας, για τη μονάδα
τηλεθέρμανσης των οικισμών Άνθειας-Αρίστεινου.
25.08.2016 Ποδηλατάδα από την
Κωνσταντινούπολη στο Ηράκλειο Το Wheeling2help είναι μια
αλλιώτικη ποδηλατάδα με σκοπό να
συγκεντρώσει χρήματα για να αγοραστούν 100 αμαξίδια για παιδιά με
αναπηρία σε διάφορες πόλεις ανά
την Ελλάδα. Εμπνευστές του όλου
εγχειρήματος είναι ένα ζευγάρι νέων
παιδιών, ο Ελπιδοφόρος Χρυσοβέργης και η Δώρα Μπίτση. Το Σάββατο,
10 Σεπτεμβρίου, το Wheeling2help
κάνει στάση στην Αλεξανδρούπολη
και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, με
συντονιστή τη Δημοτική Βιβλιοθήκη,
οργανώνει μια γιορτή εθελοντισμού
στο πάρκο Ανεξαρτησίας.
06.09.2016 Νέα όψη παίρνει η είσοδος του ΠΓΝΑ με χρώματα του
Δημήτρη Ναλμπάντη. Ο διεθνούς φήμης Εβρίτης ζωγράφος Δ. Ναλμπάντης
ανέλαβε, μετά από πρωτοβουλία των
εργαζομένων του ΠΓΝΑ, να αναμορφώσει την είσοδό του. Ήδη το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό με την
αναπαράσταση του «βυσσινόκηπου»
να φέρνει την άνοιξη στις καρδιές
των νοσηλευομένων.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
10.09.2016 Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές ξεκινά το
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Ποιες θεματικές ενότητες θα υλοποιηθούν για μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύνδεση Ιστορίας και πολιτισμού του τόπου μας.
13.09.2016 Ειδική αναφορά Τσίπρα στη ΔΕΘ για έργα στην περιοχή
μας Η Αλεξανδρούπολη μετασχηματίζεται σε εμπορικό, διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο των
Βαλκανίων, με την αναβάθμιση του
λιμανιού, τη σιδηροδρομική σύνδεση
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, τη
δημιουργία του αγωγού IGB, που
θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» για
τη μεταφορά φυσικού αερίου προς
τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης,
και την κατασκευή του Πλωτού
Σταθμού Αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).
14.09.2016 Λειτουργεί το νέο
Βυζαντινό Μουσείου Διδυμοτείχου από τις 12 Σεπτεμβρίου. Τα εκθέματα προέρχονται από την περίοδο
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που
στην περιοχή άνθισε η Πλωτινόπολη
αλλά και τις περιόδους της Βυζαντινής
και Οθωμαντικής Αυτοκρατορίας,
όταν το Διδυμότειχο αποτέλεσε ιστορικό σημείο αναφοράς. Προσεχώς
αναμένεται να προστεθεί στα εκθέματα και η χρυσή προτομή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Σεπτίμιου Σεβήρου, που προς το παρόν εκτίθεται
στο Μουσείο της Κομοτηνής.
15.09.2016 Εργοτάξιο του αγωγού «ΤΑΠ» λειτουργεί στο λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης. Εργασίες τοποθέτησης, λύγισης και συγκόλλησης
των σωλήνων στον Μηχανολογικό
Σταθμό του λιμανιού. Οι παράλληλες
εργασίες γίνονται για την κατασκευή
του Αγωγού σε μήκος 30 χιλιομέτρων
στον Νομό Έβρου.
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ΓΝΩΜΗ
06.07.2016 Ξεκίνησε η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης στο
Τυχερό. Ένα προϊόν με 25.000 παράγωγα που μπορεί να αλλάξει τα
δεδομένα στην αγροτική οικονομία
του Έβρου, όπως ισχυρίζεται η
ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. «Θεογένης», με έδρα
το Τυχερό. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή μπύρας, αλεύρου, φαρμακευτικών σκευασμάτων, ζωοτροφών
και οικοδομικών υλικών. Παράλληλα
δεν χρειάζεται φυτοφάρμακα και έχει
ελάχιστα καλλιεργητικά έξοδα.
07.07.2016 Αφετηρία για ολιγοήμερες κρουαζιέρες το λιμάνι μας.
Σημαντική θέση κατέχει η Αλεξανδρούπολη στις προτάσεις της Ένωσης
Εφοπλιστών. Η Αλεξανδρούπολη θεωρείται ιδανική για εκκίνηση για τριήμερες κρουαζιέρες με προορισμούς
τον Βόλο, τη Σκιάθο, τη Θεσσαλονίκη
και την Καβάλα.

της παραχώρησης των κοιτασμάτων
ζεολίθου.
19.08.2016 Η Σαμοθράκη αγαπήθηκε (και) από τους Ιταλούς
Μετά από το Bloomberg, τον Gardian
και άλλα γνωστά μέσα ενημέρωσης,
η Ιταλική εφημερίδα La Republica
κάνει γι’ αυτό ένα μοναδικό αφιέρωμα
με τον τίτλο «Σαμοθράκη, το νησί
των μεγάλων θεών». Το νησί παρουσιάζεται ως ο ιδανικός προορισμός
για τους λάτρεις της αρχαιολογίας
αλλά και για τους φυσιολάτρες.
24.08.2016 Κλινική Πλαστικής
Χειρουργικής και Εγκαυμάτων
στο ΔΠΘ Ιδρύεται και θα λειτουργήσει στον Τομέα Χειρουργικής του
Τμήματος Ιατρικής του.
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Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης.
«Ταξίδεψαν» με θέματα όπως αυτά
του ηλιακού συστήματος, των γαλαξιών καθώς και της πορείας της ζωής
των άστρων.
07.09.2016 Σιδηροδρομικό σχέδιο
«αποφόρτισης» των Στενών του
Βοσπόρου Στην Αλεξανδρούπολη
σήμερα η συνάντηση εκπροσώπων
από Ελλάδα και Βουλγαρία για να
συζητήσουν την ηλεκτροκίνηση του
σιδηροδρομικού δικτύου Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Σβίλεγκραντ Μπουργκάς. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι
το έργο μπορεί να προσελκύσει σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
17.09.2016 Ο «χρυσός» Δημοσθένης Ο 17χρονος Δημ. Μιχαλετζάκης από τις Φέρες του Νομού

14.07.2016 Το 3ο θερινό πανεπιστήμιο στη Σαμοθράκη υπό την
αιγίδα διεθνών οργανισμών της
UNESCO και του GWP. Οι εργασίες
του πραγματοποιούνται από 9 έως
22 Ιουλίου με γενικό τίτλο «Προσεγγίσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
για Αποθέματα Βιόσφαιρας και άλλες
Προστατευόμενες Περιοχές». Συμμετέχουν 80 φοιτητές, προερχόμενοι
από περισσότερες από 10 χώρες.
26.07.2016 22η Συνάντηση Νέων
στον Άρδα Το καθιερωμένο πλέον
φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από
26 έως 31 Ιουλίου με εξαιρετικό
όπως πάντα πρόγραμμα.
27.07.2016 Πλήθος κόσμου στην
1η μέρα της Γιορτής Κρασιού
Στα ύψη το κέφι με τη Μελίνα Ασλανίδου στη σκηνή. Το πρόγραμμα θα
διαρκέσει από 25 έως 31 Ιουλίου.
18.08.2016 Εξόρυξη ζεόλιθου μόνο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας Οι κάτοικοι του χωριού Πετρωτών Ορεστιάδας θα διερευνήσουν
τις δυνατότητες ίδρυσης εταιρίας λαϊκής βάσης με στόχο τη διεκδίκηση

26.08.2016 Εγκαίνια για τη νέα
γέφυρα του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη Η τρίτη γέφυρα της
Κωνσταντινούπολης που θα συνδέει
την Ευρώπη με την Ασία. Τούρκοι
αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πρόκειται
για τη μακρύτερη κρεμαστή γέφυρα
με σιδηροδρομική γραμμή. Σημαντική
αναμένεται η συμβολή της στη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του
κυκλοφοριακού της πόλης.
27.08.2016 ΣΕΑΘ: Επίσκεψη στη
Δημοτική Κατασκήνωση Μάκρης
4 εκπαιδευτικά προγράμματα, τα
οποία παρακολούθησαν πάνω από
600 παιδιά, υλοποίησε ο Σύλλογος

Έβρου έκανε όλη τη χώρα και τον
κόσμο να μιλά γι’ αυτόν. Από το
βράδυ της Πέμπτης είναι ο κάτοχος
ενός χρυσού μεταλλίου σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και κάτοχος ενός
νέου παραολυμπιακού ρεκόρ στα
100μ. πεταλούδα S9.
21.09.2016 Kατασκευή περιπατικού διαδρόμου άθλησης και
αναψυχής στον πλατανότοπο Μαΐστρου. Ο διάδρομος έχει μήκος περίπου 420 μ. και πλάτος 1,40 μ. και
η διαδρομή του είναι ιδιαίτερα γραφική καθώς περνά ανάμεσα από τα
πλατάνια, περιμετρικά του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας.
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Ποζάροντας με τον/την φίλο-η μας
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:
“Χειμωνιάτικες και εορταστικές
εικόνες’’.
Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης
29 Σεπτεμβρίου 1958. Παρέα φίλων στην οδό Βενιζέλου: Κατερίνα Βαλσαμίδου,
Νίκος Διοματάρης, Βαγγελίτσα Παρασκευοπούλου, Ηλίας Εμμανουηλίδης.
Αρχείο Bαγγελίτσας Παρασκευοπούλου

20 Αυγούστου 1959. Δεν είναι η Έστερ Ουίλιαμς με τη Μπέτι
Γκρέιμπλ, είναι η Βαγγελίτσα Παρασκευοπούλου με τη φίλη της
Ζίτσα από τη Δράμα, στην παραλία, με φόντο τα πευκάκια.
Αρχείο Bαγγελίτσας Παρασκευοπούλου

1957. Οι κολλητές φίλες και συμμαθήτριες Κατερίνα
Βαλσαμίδου και Βαγγελίτσα Παρασκευοπούλου.
Αρχείο Bαγγελίτσας Παρασκευοπούλου
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Δεκαετία του ’30. Ο θείος Ανδρέας με έναν φίλο του.
Αρχείο οικογ. Μποτονάκη

Δεκαετία του ’30. Ο θείος Νίκος, πρόσφυγας από την
Κεσάνη, με έναν Σαλονικιό φίλο του.
Αρχείο οικογ. Μποτονάκη

Δεκαετία του ’60. Στη 14ης Μαΐου, οι φίλες Ελενίτσα
Σεβαστάκη και Ρίτσα Σταματοπούλου με τη μικρή
Αλίκη Αναστασιάδου.
Αρχείο Ρίτσας Σταματοπούλου

Υπόλοιπα... από το θέμα του προηγούμενου τεύχους
17 Mαΐου 1961.
Από τις γυμναστικές
επιδείξεις του Γυμνασίου
Αλεξανδρούπολης.
Μαθητές της όγδοης τάξης
παρελαύνουν. Στην πρώτη
σειρά διακρίνονται οι:
Βασ. Αγαθαγγέλου,
Σταύρος Ζαφειρόπουλος,
Χαράλαμπος Χατζηιωακείμ
και Παν. Καφετζής.
Αρχείο Στ. Ζαφειρόπουλου
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Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Φανουρόπιτα ανεβατή (Καππαδοκίας)
Υλικά
1/2 κιλό αλεύρι
30 γρ. νωπή μαγιά
1/2 κ.γ. αλάτι
1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1 φλιτζανάκι του καφέ ούζο
1 κ.γ. κανέλα
1/2 κ.γ. μαστίχα
1 φλιτζάνι ταγιού νερό χλιαρό
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη μαγιά, τη ζάχαρη,
τη μαστίχα, την κανέλα, το αλάτι και τέλος το λάδι.
Ζυμώνουμε το μείγμα και προσθέτουμε το χλιαρό
νερό. Συνεχίζουμε το ζύμωμα μέχρι να γίνει μια
μαλακή ζύμη και τη στρώνουμε σε ένα λαδωμένο
ταψί. Σκεπάζουμε το ταψί με μία πετσέτα και αφήνουμε τη ζύμη να ανέβει, να διπλασιαστεί. Τρυπούμε
την επιφάνεια με οδοντογλυφίδα και αλείφουμε με
χλιαρό νερό με το πινέλο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 175° για 45 λεπτά.

Προαιρετικά βάζουμε πάνω στα μπαλάκια από ένα
αμύγδαλο ή φυστίκι.
Τα διατηρούμε και στην κατάψυξη.

Σύκο γλυκό (του κουταλιού)
Υλικά
1 κιλό σύκα
1 1/2 κιλό ζάχαρη
4 ποτήρια νερό
2 φλιτζανάκια του καφέ χυμό λεμονιού
γάντια μιας χρήσης
Εκτέλεση
Όταν έχουμε να ασχοληθούμε με σύκα φοράμε
γάντια. Πλένουμε τα σύκα και αφαιρούμε μια λεπτή
φλούδα από κάθε σύκο, χωρίς να χαλάσουμε το
σχήμα τους. Κάθε σύκο που καθαρίζουμε το ρίχνουμε
σε μία λεκάνη με νερό. Εν συνεχεία τα σουρώνουμε,
τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα με πολύ νερό να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν. Κατόπιν τα σουρώνουμε
και, όταν είναι χλιαρά, τα στίβουμε για να βγάλουν
την πικρίλα τους.

Ψωμάκια με τυριά (φωτο)
Υλικά
200 γρ. φέτα (τριμμένη με το χέρι)
200 γρ. γραβιέρα
200 γρ. μοτσαρέλα
200 γρ. Kerrygold
1 πακέτο βούτυρο
1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
3 αβγά
1 κ.γ. κοφτό αλάτι
1 μπέικιν και αλεύρι μαλακό, όσο πάρει
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ χτυπάμε το βούτυρο, προσθέτουμε το γιαούρτι, ένα-ένα τα αβγά
και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να γίνει ομοιογενές
το μείγμα. Προσθέτουμε τα τυριά ένα-ένα και ανακατεύουμε με το χέρι. Ρίχνουμε το αλεύρι με το αλάτι
και ζυμώνουμε ώστε να γίνει μια απαλή ζύμη. Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί στη λαμαρίνα, πλάθουμε
τη ζύμη σε μπαλάκια και τα τοποθετούμε στη λαμαρίνα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
170° για 25 λεπτά.

Ετοιμάζουμε το σιρόπι, το βράζουμε για 15 λεπτά,
μετά ρίχνουμε το ένα φλιτζανάκι χυμό λεμονιού, τα
σύκα και τα αφήνουμε να βράσουν για 20 λεπτά. Ρίχνουμε τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού και συνεχίζουμε
το βράσιμο για 15 λεπτά. Εξετάζουμε το δέσιμο του
σιροπιού και, αν δεν μας ικανοποιεί, το αφήνουμε να
βράσει για λίγο.
Διατηρείται στο ψυγείο.
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