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Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνεργασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστορικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναφορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλόμενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες
του περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους
παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση:
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154
51 Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax:
210 6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρόνια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανάλογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG
EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς
την κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε
ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιοδικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Aλήθεια! Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος... Χωρίς να το καταλάβουμε
πέρασαν δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε
το πρώτο τεύχος του περιοδικού μας “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης’’
κάνοντας μια επιτυχή διαδρομή, γεγονός που μας γεμίζει με υπερηφάνεια.
Σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση με δωρεές και χορηγίες
πολλών συμπατριωτών μας –μελών και μη– για την επίτευξη των
στόχων μας.
Η ηθική συμπαράσταση, πλην της οικονομικής, και η εποικοδομητική
και καλόπιστη κριτική σας, δίνει κουράγιο και δύναμη σε όλους
εκείνους που μοχθούν συνεχώς για τη βελτίωση του επιπέδου της
έκδοσης, να συνεχίσουν την ευγενική τους προσπάθεια.
Στις 25 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στην ωραιότατη αίθουσα τελετών
της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και βραβεύσαμε
εγγόνια των μελών του Συλλόγου μας που πέτυχαν στις εξετάσεις
και εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. Εκτενές ρεπορτάζ και πλούσιο φωτογραφικό
υλικό θα βρείτε σε άλλες σελίδες του παρόντος τεύχους.
Το τριήμερο 17, 18 και 19 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήσαμε με
επιτυχία, βοηθούντος και του εξαιρετικού καιρού, εκδρομή στην
Καλαμπάκα - Καστοριά (με δύο διανυκτερεύσεις) - Πρέσπες Πισοδέρι - Φλώρινα - Λιμναίο οικισμό - Γρεβενά. Σχετικό ρεπορτάζ
με φωτογραφικό υλικό θα βρείτε σε άλλες σελίδες του παρόντος
τεύχους.
Την 1η Μαρτίου χάσαμε την καλή μας Ζωή ΔεληγιαννίδουΜηκίδου, παλαιό μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, πρόωρα και
αδόκητα. Ζωή, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 έλαβε χώρα, στον Ιερό Ναό της
Ευαγγελιστρίας του Πειραιά, επίσημη υποδοχή της ιεράς εικόνας
της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, προστάτιδας της Θράκης και των
απανταχού Θρακιωτών, που φυλάσσεται στις Φέρες του Έβρου,
στον ομώνυμο προσκυνηματικό Ναό. Σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό θα βρείτε σε άλλες σελίδες του παρόντος τεύχους.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη,
μέσα στα πλαίσια του ύφους του περιοδικού μας και ρεπορτάζ σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στην ιδιαίτερη
πατρίδα μας, από συνεργάτες που τις προσέφεραν ως ύλη στο περιοδικό μας. Περιλαμβάνει επίσης δράσεις του Συλλόγου μας και
φυσικά τις διάφορες συνεργασίες και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες.
Η Πανθρακική Ομοσπονδία προετοιμάζεται για να γιορτάσουμε
και φέτος, όλοι μαζί οι Θρακιώτες, την 97η επέτειο των “ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ’.
Οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον
φιλόξενο χώρο της Πλατείας Δαβάκη, το απόγευμα του Σαββάτου
27 Μαΐου στις 19:00, με την ευγενική προσφορά του Δήμου
Καλλιθέας, πρωτοστατούντος του Εβρίτη Αντιπροέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου και Προέδρου της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. κ. Κων/νου Πολυχρονίδη.
Την Κυριακή 28 Μαΐου και ώρα 11:00 θα τελεσθεί επίσημη
δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύκη, στην Πλατεία
Καρύτση, και στη συνέχεια θα επακολουθήσει κατάθεση στεφάνων
εκ μέρους των Αρχών και των Θρακικών Συλλόγων στο Μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτου. Παρακαλούμε για τη μαζική συμμετοχή
σας στις ανωτέρω δύο εκδηλώσεις.
Να ληφθεί υπόψη ότι, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων,
δε θα σταλεί σχετική ενημερωτική επιστολή στα μέλη μας.
Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς να απολαύσετε
με υγεία και καλή διάθεση το υπόλοιπο της Ανοίξεως.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Η Δόμνα Βισβίζη και η προσφυγιά της στην πατρίδα
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Με την Αινίτισσα ηρωίδα της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ασχοληθήκαμε σε πολλά τεύχη του
περιοδικού μας αλλά με διαφορετική οπτική γωνία κάθε φορά (τ. 3, 5, 15, 25).
Στο τεύχος αυτό θα προσεγγίσουμε τη ζωή της Θρακιώτισσας αρχοντοπούλας κάνοντας αναγωγή των επί
μέρους σταθμών της ζωής της σε “μύθο’’ μιας τραγωδίας με τα κλασικά της στοιχεία.
Μια νέα “Ιφιγένεια’’ ως τραγικό πρόσωπο, που κάποιος θεός τη σώζει βέβαια από τον θάνατο αλλά η
αγωνία του θανάτου διαρκεί επί πολλά χρόνια.
Η μυθική Ιφιγένεια έζησε, κατά τον Ευριπίδη, «άγαμος, άτεκνος, άπολις, άφιλος» στους μακρινούς Ταύρους,
ώσπου να λυτρωθεί από τον αδελφό της.
Η δική μας Ιφιγένεια, όχι άγαμος αλλά χωρίς τον αδικοχαμένο αγωνιστή σύζυγό της, όχι άτεκνος αλλά με 5
παιδιά (και το ένα σοβαρά άρρωστο), όμως κατήντησε «άπολις και άφιλος» στην ίδια της την πατρίδα.

...νῦν δ᾽ ἀξείνου πόντου ξείνα
δυσχόρτους οἴκους ναίω,
ἄγαμος ἄτεκνος ἄπολις ἄφιλος,
οὐ τὰν Ἄργει μέλπουσ᾽ ᾽Ἥραν
οὐδ᾽ ἱστοῖς ἐν καλλιφθόγγοις
κερκίδι Παλλάδος Ἀτθίδος εἰκὼ
(καί) Τιτάνων ποικίλλουσ᾽, ἀλλ᾽
αἱμόρραντον δυσφόρμιγγα
ξείνων ...
οἰκτρόν τ᾽ αἰαζόντων δάκρυον. [1]

Η

Δόμνα είναι γνωστό ότι, μετά τον αμφιλεγόμενο
(ως προς την αιτία) θάνατο του συζύγου της, ως
δυναμική καπετάνισσα συνέχισε να αλωνίζει το Αιγαίο
συντηρώντας οικογένεια και πλήρωμα της ηρωικής “Καλομοίρας”, έως ότου το ιστορικό πλέον καράβι γέρασε
και έγινε πυρπολικό. Ήταν αυτό που πυρπόλησε στη
Χίο την τουρκική ναυαρχίδα το 1822.
Η νότια Ελλάδα ελευθερώθηκε αλλά όχι και η ιδιαίτερη
πατρίδα της. Η Δόμνα βρέθηκε «άπολις» στο Ναύπλιο,
στην Αίγινα, με ανήλικα παιδιά να ζητιανεύει ή να παρακαλεί την υπερτάτη διοίκηση:

...Προσέτι, προλαβόντως ἔδωσα ἀναφοράν μου εἰς
τήν Ὑπερτάτην Διοίκησιν, διά νά μοί δοθοῦν μερικά
χρήματα ὁπού ἔχω μεγαλωτάτην δυστυχίαν, καί κείτομαι
κλινήρης μήν ἔχοντας τά πρός τό ζῆν ἀναγκαῖα, δηλαδή
χρήματα, καί μοί ἀπεκρίθη ἡ Ὑπερτάτη Διοίκησις, ὅτι
ἐλευσομένου τοῦ δανείου θέλει μέ εὐχαριστήσει...
περιγράφοντας τις ανάγκες της

...νά δώσω καί ἐγώ τῶν ἰατρῶν καί ἰατρικά, διότι
γνωρίζει καλώτατα ὅτι δέν ἔχω ἄλλον πόρον πρός ἐξοικονόμησίν μου, ἐν τοσούτοις προσκυνώντας μένω εὐσεβάστως.
Τῇ 2 Δεκεμβρίου 1824
Ἐν Ναυπλίῳ
Ἡ δούλη σας καί πατριῶτις δόμνα Βισβήση (sic)

...τώρα όμως κατοικώ ξένη,
σε άξενο οίκο του αφιλόξενου πόντου,
άγαμη, χωρίς παιδιά, χωρίς πατρίδα, χωρίς φίλους,
χωρίς να τραγουδώ στο Άργος την Ήρα
ούτε να υφαίνω εικόνα της Παλλάδας Αθηνάς
στολίζοντάς την με τους Τιτάνες, αλλά
ματώνοντας τους βωμούς από θρήνους
ξένων ...
που κραύγαζαν με γοερή φωνή
και χύνοντας μαύρο δάκρυ
Σε άλλη επιστολή:

Πρός τήν σεβαστήν Ἐπιτροπήν τῆς Ἑλλάδος
Ἡ ὑποφαινομένη ἀφοῦ ἐκατήντησα εἰς Ναύπλιον
περιφερομένη ἀπό οἰκίαν εἰς οἰκίαν σχεδόν δύο χρόνους
καί τά ὅσα ἐδοκίμασα ὁ Θεός τό γνωρίζει, τέλος
πάντων πρό ἡμερῶν ἐλθόντες μερικοί στρατιῶται ἐκ
τῶν Ρουμελιωτῶν, ἔκαμαν κονάκι εἰς τό σπίτι μου καί
ἐπειδή τό σπίτι κοντά ὁπού ἦτον μικρόν, καί ἐν ταὐτῷ
μέ τό νά ἔχω καί κορίτζι εἰς ἡλικίαν ἦτον ἀδύνατον καί
δύσκολον νά συγκατοικῶ μέ αὐτούς, ὅθεν περιφερομένη
ἀπό μέρος εἰς μέρος ζητοῦσα ἔτυχα μίαν κάμεραν εἰς
ἕν ἐθνικόν ὁσπίτιον Ν. 79 χωρίς παράθυρον χωρίς
πόρταν καί σχεδόν κινδυνεύει νά πέσῃ ἡ ἄκρα ὅμως
δυσκολία τῶν ὁσπιτίων μέ βιάζει νά μένω εἰς αὐτόν.
Λοιπόν προστρέχω εἰς τό ἔλεος τοῦ σεβαστοῦ τούτου
σώματος, ὁπού νά μοί δοθῇ μία διαταγή νά μείνω εἰς
αὐτό ἀνενόχλητος ἐπειδή καί εἰς αὐτό ὁ καταλυματίας
δέν μέ ἀφήνει ἥσυχον, ἀλλά συχνά μέ βιάζει διά νά
εὔγω, ὅθεν καλῶς γνωρίζετε τήν σημερινήν κατάστασιν
τοῦ Ναυπλίου, καί ὅτι εἶναι μεγαλωτάτη δυσκολία τῶν
ὁσπιτίων, οὖσα δ᾽ εὔελπις ὅτι δέν θέλει μείνω ἀπροστάτευτος ἀπό τήν φιλανθρωποτάτην ἐπιτροπήν εὐσεβάστως ὑποσημειοῦμαι.
Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 4 Ἰουλίου 1826
Εὐπειθής πατριώτισσα Δόμνα Βισβίση (sic)
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Όχι μόνον «άπολις» αλλά και «άφιλος». Κανένας συγγενής, κανένας φίλος αλλά μόνο μερικοί Ρουμελιώτες
στρατιώτες που της φέρθηκαν απάνθρωπα, ένας σκληρός νοικοκύρης και ένας απατεώνας γαμπρός.

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος
... Διά νά μή ἐνοχλῶ ἐκ περισσοῦ τήν Ἐξοχότητά
σας παραιτῶ τάς θυσίας τοῦ Μακαρίτου ἀνδρός μου
διά το Γένος, καί τάς δυστυχίας μου, καί τά δικαιώματά
μου εἰς ἀποζημίωσιν. Μείνασα χήρα μέ πέντε ὀρφανά,
ἐξ ὧν ἕν καί μόνον θηλυκόν, αὐτό ἀπατηθεῖσα παρά
τινος Παναγιώτου Πορφυρίου, πρώην διάκονος ἱερωμένου, ξυρισθέντος τό γένειον, καί ἀγνώστου, εἰς ἐμέ,
τό ὑπάνδρευσα μετ᾽ αὐτοῦ τόν ἀπελθόντα Ὀκτώβριον.
Μόλις τόν ἔμβασα ἐσώγαμβρον ἤρχισε νά ἀφανίζῃ τήν
προῖκά του περιουσίαν τῆς δυστυχοῦς θυγατρός μου,
συνισταμένην εἰς δεκαπέντε χιλιάδας γρόσια, ὥστε εἰς
διάστημα δέκα πέντε ἡμερῶν κατηνάλωσε τό ἕν τέταρτον...
και ζητά διαζύγιον της κόρης της από τον πρώην διάκονο.
Από την άλλη μεριά...
Γράμμα του Παναγιώτη Πορφυρίου,
γαμβρού της Δόμνας

Ἐξοχώτατε Κυβερνῆτα τῆς Ἐλλάδος
Ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ τούτου ἀγῶνος πρίν ἀκόμη
ἒλθω εἰς τήν Ἑλλάδα, καί ἀφοῦ ἦλθον ἐφάνην ὠφέλιμος
εἰς αὐτήν δουλεύσας στρατιωτικῶς μέν ὁμοῦ μέ τόν
ἀοίδιμον Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντην, πολιτικῶς δέ ἀφοῦ
ἦλθον εἰς τήν Ἑλλάδα πεμφθείς δίς ὡς πρέσβυς εἰς
Σερβοβουλγαρίαν καί Μαυροβούνιον δι᾽ ἰδίων ἐξόδων
μου, καί ἐξετέλεσα εἰς ἀμφότερα τό πρός τήν Πατρίδα
ἱερόν χρέος μου καθ᾽ ὅσον ἠδυνάμην, τοῦτο ὡς κοινόν
ἑκάστου ἀγαθοῦ πολίτου χρέος καί ἰδικόν μου, μήτε
διά μέγα κατόρθωμά μου τό λογαριάζω, μήτε ἐπιχειρῶ
τήν διήγησίν των. Τό μόνον ὁπού ἐπιθυμῶ ...
και αφού χρησιμοποιεί κάθε είδους κολακευτικές φράσεις
για τον Κυβερνήτη Καποδίστρια...

... Κατά τό 1827, περί τά τέλη 7βρίου, ἐνυμφέφθην
ἐκκλησιαστικῶς τήν θυγατέρα τῆς χήρας, Δόμνας ὀνομαζομένης, συζύγου φιλοπάτριδός τινος τοῦ μακαρίτου
Χ᾽᾽ Βισβίση. Ἡ φυσική ὕπα[ρ]ξίς μου ἐπιβουλεύθη
μετά ἓνα μῆνα παρά τῆς Πενθερᾶς μου Δόμνας, δώσασα
εἰς ἐμέ δολίως τό κώνειον (sic)...
και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προσεπάθησε
να τον ...δηλητηριάσει (!) η πεθερά του ...Δόμνα.
Παραθέσαμε μερικά αποσπάσματα από τις επιστολές
που διασώθηκαν [2], στις οποίες ο αναγνώστης θα
νιώσει την πραγματικότητα αλλά και τα συναισθήματα
που ταλάνιζαν την ηρωίδα Δόμνα και θα βοηθηθεί να
κατανοήσει τις αναγωγές που ακολουθούν.

Mαριορή, σύζυγος Ιωάννου Θαιράκη, πλοιάρχου
του Πολεμικού Ναυτικού που βοήθησε στον αγώνα,
και θυγατέρα του Αντωνίου και της Δόμνας Βισβίζη (1815-;).
Ίσως είναι η κόρη που αναφέρεται στις επιστολές.
Η αείμνηστος Δόμνα Βισβίζη-Δοντά, εγγονή της ηρωίδας,
επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι η Δόμνα Βισβίζη
είχε μόνο μία κόρη.

Η μυθική Ιφιγένεια βρέθηκε «άπολις» από θεϊκή επέμβαση αλλά υποχρεώθηκε να θυσιάζει κάθε ξένο που
περνούσε από τον μακρινό αυτόν τόπο.
Η δική μας Ιφιγένεια βρέθηκε «άπολις» να κατηγορείται
ότι “τιμωρεί” άδικα, πρόσωπο “ξένο” προς την οικογένειά
της. Και όμως ήταν “συγγενής” της.
Η μυθική Ιφιγένεια δεν ένιωθε να την αγαπά κανείς,
παρ’ όλο που ο ποιητής την παρουσιάζει να περιβάλλεται
από Ελληνίδες γυναίκες (;).
Η δική μας Ιφιγένεια αισθάνεται να μην την αγαπά
κανείς, νιώθει βαθιά αδικημένη από τον κόσμο που την
περιβάλλει και καταφεύγει να εκλιπαρεί, ταπεινωμένη,
την παραπαίουσα υπερτάτη αρχή της πρώτης δεκαετίας
μετά την έκρηξη του αγώνα για την εθνική παλιγγενεσία·
υπηρετούσε αυτή άραγε την αναγέννηση όλου του
έθνους ή το βόλεμα μόνο κάποιων; Τέλος, καταφεύγει
στον έντιμο κυβερνήτη Καποδίστρια, ο οποίος πάλευε
να ισορροπήσει αντιφατικές καταστάσεις.
Και η σημερινή ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη από
ανάλογες καταστάσεις, ερωτηματικά, εικόνες και ίσως
δημιουργεί σε εμάς κάποιες σκέψεις για σημερινές Ιφιγένειες.
Ο μυθικός Αγαμέμνονας έπρεπε να θυσιάσει την
αγαπημένη του κόρη, για να ικανοποιήσει την υπόσχεσή
του στον προσβεβλημένο αδελφό του Μενέλαο και παράλληλα να ικανοποιήσει την προσωπική του φιλοδοξία,
ως “πρώτος”.
Ποιος σύγχρονος Αγαμέμνων θυσίασε και θυσιάζει
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Ιφιγένειες, σαν την Αινίτισσα αρχοντοπούλα Δόμνα ή
ποιες Ιφιγένειες ψάχνουν για “ένα μικρόν οσπίτιον” και
ο νοικοκύρης να τους διώχνει, απάτριδες μέσα στην
ίδια τους την πατρίδα ή και μακριά από αυτήν, χωρίς
πραγματικούς φίλους;
Ποιος Ευριπίδειος “από
μηχανής θεός” θα οδηγήσει
στην κάθαρση της επαναλαμβανόμενης προσωπικής
τραγωδίας, ακολουθώντας
τη γνωστή διαδρομή: ύβρις,
νέμεσις, τίσις, κάθαρσις;
Ποιος θεός θα οργισθεί
για την ύβρη του σημερινού
Αγαμέμνονα και θα τον τιμωρήσει και... ποιος ο σημερινός Αγαμέμνονας, από
τους πολλούς σημερινούς
“πρώτους”;
Μπορεί η σημερινή Ιφιγένεια να κλείνεται σε μια
“μπούργκα” ή σε ένα φανταχτερό και προκλητικό περίβλημα, μπορεί όμως και
να είναι μια Ιφιγένεια με ένα απλό φόρεμα «άφιλος» και
«άπολις» μέσα στην ίδια της «πόλη» ή στην παγκόσμια
πόλη, μπορεί «άτεκνος», μπορεί και όχι, και να δέχεται
την περιφρόνηση, χωρίς αγάπη.
Ας πάμε και λίγο πιο μακριά... Μπορεί να είναι και
μια άλλη αρχοντοθρεμμένη Ιφιγένεια, μια “ιδέα” πολλών
χρόνων, μία χώρα ντυμένη με την μπαλωμένη φορεσιά
και την κλασική περικεφαλαία της θεάς της γνώσης και
του πολιτισμού, να περιφέρεται επαιτώντας μέσα στην

ίδια την «πόλη», με την ευρύτερη παγκοσμιοποιημένη
μορφή.
Ο χώρος αυτός, η «πόλη» της, φέρει ένα όνομα μιας
όμορφης μυθικής γυναικείας μορφής, που είχε τη θεϊκή
τύχη να την αγκαλιάσει ένας θεός
και να γεννηθεί το όνομά της.
Η σύγχρονη Ιφιγένεια περιφέρεται, για πόσο ακόμη; και ποιος
“από μηχανής θεός” θα φέρει την
κάθαρση; Η διαδρομή ύβρις, νέμεσις, τίσις τελειώνει! Όμως, τελειώνει πριν ή μετά τη θυσία κάποιας Ιφιγένειας;

Βιβλιογραφία
1. Ευριπίδου έργα, εκδόσεις Οξφόρδης, τομ. ΙΙ, Ifigenia Taurica, στ. 218-227.
2. Κ. Α. Διαμάντη, Θράκηςαγωνισταίτου1821.
3. Περιοδικό Π.Ψ.Σ.Α. Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης, τ. 3, 5,
15, 25.
4. Π.Ψ.Σ.Α. Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και
τηςγύρωπεριοχής,σελ. 113-125
5. Βασ. Καλογερά, Αισθητικήερμηνείατηςαρχαίαςτραγωδίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Mε θλίψη πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο θάνατο της Όλγας Μουλατσιώτου, μεγαλύτερης κόρης τής επί
πολλά έτη καθηγήτριάς μας Άννας Καράμπαλη.
Τη μητέρα της, την αδελφή της, τους θείους της και όλους τους οικείους της συλλυπούμεθα θερμά.
• Ο θάνατος της Ρίτσας Σταματοπούλου, παλιάς Αλεξανδρουπολίτισσας, μας προκάλεσε μεγάλη λύπη. Η αποθανούσα προσέφερε μεγάλο κοινωνικό έργο στην πόλη μας και διέθεσε στον Σύλλογό μας άφθονο υλικό από το
αρχείο της οικογένειάς της.
Συλλυπούμεθε θερμά τους οικείους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
• Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Ζωή Δεληγιαννίδου-Μηκίδου, αγαπητό και ενεργό μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου
μας. Η απώλειά της λύπησε όλους μας.
Ευχόμαστε στον σύζυγό της Αντώνη Μηκίδη, στα παιδιά της Μαρία και Ηλία, στην αδελφή της Πίτσα Δεληγιαννίδου-Χανιαλίδη και σ’ όλους τους αγαπημένους της, η μνήμη της να απαλύνει τον πόνο τους.
• Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου Σταύρος Μπαμπάλας, μικροναυπηγός - πλοίαρχος του
Εμπορικού Ναυτικού. Η απώλειά του λύπησε όλους τους συμπολίτες του αλλά και εμάς τους απόδημους Αλεξανδρουπολίτες. Θα τον θυμόμαστε ζωντανό να κατασκευάζει το αντίγραφο της ιστορικής «Καλομοίρας».
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ... ΓΡΑΦΟΥΝ

Εκ Δράμας εις Αλεξανδρούπολιν σιδηροδρομικώς
Η Θράκδ μέσα από έναν ταξιδιωτικό οδδγό του 1930.
Γράφει η Μαρία Γκούτη
Το 1930 ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος είχε ολοκληρώσει τη συμφωνία φιλίας και
συνεργασίας με την Τουρκία. Σύμφωνα φιλίας είχε προωθήσει και με τις βαλκανικές χώρες,
αλλά και με την Ιταλία, που υπό την εξουσία του δικτάτορά της Μουσολίνι, απειλούσε τους
πάντες. Η διπλωματική πολιτική του Βενιζέλου στόχευε στην εξασφάλιση των βορείων κυρίως
συνόρων της Ελλάδας, από τους γείτονες που πάντα εποφθαλμιούσαν «ένα κομμάτι Μακεδονίας,
λίγη Θράκη, κάποιο νησί». Παράλληλα, στο εσωτερικό, επιδιωκόταν, έστω και καθυστερημένα,
ο αστικός εκσυγχρονισμός της χώρας σε όλα τα επίπεδα και όσο επέτρεπαν οι αποζημιώσεις
που έπρεπε να πληρωθούν προς τους Συμμάχους κατά τον Πόλεμο και η διεθνής κρίση που
είχε ξεσπάσει από το 1929. Ο τουρισμός ήταν ένας τομέας που ο Βενιζέλος ήθελε πολύ να
επενδύσει. Το 1929 είχε ιδρυθεί ο Ε.Ο.Τ. και τα αναπτυξιακά έργα σε όλη την Ελλάδα
υπόσχονταν την εύκολη, τηρουμένων των αναλογιών, πρόσβαση των ταξιδιωτών. Άλλωστε, ο
τουρισμός και οι «διακοπές» εν γένει ξεκίνησε ως συνήθεια της αστικής τάξης.
Οι «νέες χώρες», αλλά και οι παλιές, παρουσιάζονταν
σε Έλληνες και ξένους επίδοξους επισκέπτες μέσα από
έναν εκτενή τουριστικό οδηγό, που εκδόθηκε το 1930
από τον οίκο «Ελευθερουδάκης». Η Θράκη παρουσιάστηκε μαζί με τη Μακεδονία σε έναν οδηγό 96 σελίδων
με ευρετήριο ονομάτων περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στη Γενική Διοίκηση Θράκης υπάγονταν τότε και οι
νομοί Καβάλας και Δράμας. Ο συντάκτης – περιηγητής
πρότεινε την εξερεύνηση της Θράκης σε δύο φάσεις.
Αρχικά με το τραίνο από τη
Δράμα ως την Αλεξανδρούπολη και σε δεύτερο χρόνο
από την Αλεξανδρούπολη
στο Διδυμότειχο. Δεν παραλείπεται μία σύντομη αναφορά στην ιστορία της Θράκης. Βέβαια, ως Θράκη
τότε εννοούσαν την περιοχή που εκτεινόταν ως
την Φιλιππούπολη και τις
παρυφές της Κωνσταντινούπολης. Η τύχη αυτών
των επαρχιών της αρχαίας
Θράκης επισημαίνεται στην
εισαγωγή του τουριστικού οδηγού χωρίς σχολιασμό.
Είναι ενδιαφέρουσα η σημείωση των παλιότερων τοπωνυμίων της κάθε περιοχής, πόλης, χωριού από τα
οποία περνάει ο σιδηροδρομικός συρμός, δίπλα από τις
σύγχρονες εξελληνισμένες ονομασίες. Έτσι, σημειώνουμε την Σταυρούπολη ως Γενήκιοϊ, τη Βιστονίδα
ως Μπουρού, την Κομοτηνή ως Γκιουλμπουτζίνα, τις
Φέρρες ως Φερετζίκ.
Πρώτος σημαντικός σταθμός που έλκει την προσοχή
του ταξιδιώτη είναι η Ξάνθη: «γοργώς εξελισσόμενη εις

ακμήν πόλις και σπουδαίον καπνοπαραγωγικόν κέντρον,
πρωτεύουσα ομωνύμου υποδιοικήσεως και μητροπόλεως». Τρεις σημαντικές μονές θεωρούνται αξιοσημείωτες,
των Ταξιαρχών, της Παναγίας Καλαμούς και της Παναγίας
Αρχαγγελιωτίσσης, οι οποίες τότε βρίσκονταν «εις
μικράν απόστασιν έξωθεν της πόλεως». Κατευθυνόμενος
προς την Κομοτηνή ο συντάκτης παρατηρεί τις ιχθυοκαλλιέργειες πριν από το Πόρτο – Λαγό και τα υπολείμματα ενός ρωμαϊκού οχυρού κοντά στον Ίασμο. Η Κομοτηνή, όπου και η έδρα της Γενικής Διοικήσεως
Θράκης, χαρακτηρίζεται ως μια πολυπολιτισμική πόλη
με κατοίκους «εν ιδίαις συνοικίαις» Τούρκους, Έλληνες,
Αρμένιους, Εβραίους. Προτείνεται μάλιστα στους επισκέπτες η «επαφή» με τα προϊόντα της ανερχόμενης
και πληθωρικής τοπικής βιοτεχνίας. Περνώντας τους
σταθμούς Βέννα, Μέστη, Συκαράγη, Κίρκη, Μπάδομα ο
περιηγητής εισέρχεται στον νομό Έβρου.
Η στρατηγική γραμμή των Φερρών, κωμόπολη με
ερείπια ρωμαϊκά και πλήθος
ανεμόμυλων, παρουσιάζει
«θαυμάσια θέα». Αυτό είναι
το πρώτο σχόλιο του συντάκτη σχετικό με την ομορφιά του περιγραφόμενου
τόπου, καθώς μέχρι τις Φέρρες αναλωνόταν σε λεπτομέρειες ποσοτικών χαρακτηριστικών των περιοχών
(βιομηχανική και αγροτική
παραγωγή κ.ά.). Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην
πόλη της Αλεξανδρούπολης,
του «άλλοτε γενουατικού
πύργου αντίκρυ της Σαμο-
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Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου, αλλά και του Βαγιαζήτ, και η
πρόσκαιρη εγκατάσταση του Καρόλου ΙΒ΄της Σουηδίας
αναδεικνύουν το Διδυμότειχο σε κομβικό ιστορικό σημείο. Από το Διδυμότειχο μια σύντομη εκδρομή (13χλμ.)
είναι μέχρι το Πύθιον (Κουλελή-Μπουργάς), όπου
υπάρχουν λείψανα αρχαίας ακροπόλεως και τείχους.
Μια πιο μακρινή εκδρομή είναι μέχρι την πόλη της
Νέας Ορεστιάδας. Με περίπου τρισήμισι χιλιάδες κατοίκους έχει ιδρυθεί μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και
την παραχώρηση του τριγώνου Καραγάτς (Ορεστιάδος)
στους Τούρκους.
Ως επωδός, ας χρησιμοποιηθεί μία περιγραφή του
περιηγητή του 1930: «Ολόκληρον σχεδόν το θρακικόν
έδαφος είναι ευφορώτατον και γονιμώτατον και παράγει
κυρίως μεν άφθονα σιτηρά, όσπρια, οίνον και καπνόν,
αλλά και κηπαία και οπώρας. Ακμάζει η καλλιέργεια
της ελαίας και των εσπεριδοειδών, ως και η κτηνοτροφία
και η μεταξοσκωληκοτροφία. Σημαντικός είναι ο πλούτος
των δασών. Διά την ευφορίαν της και διότι ενέκαθεν
απετέλει γέφυραν επικοινωνίας μεταξύ Ευρώπης και
Ασίας, υπήρξεν θέατρον μεγάλων και ποικίλων επιδρομών…».

θράκης». Το παλιό όνομα της πόλης, «δένδρο του καλογήρου», αξίζει ερμηνείας, καθώς κατά τον 15ο αιώνα
είχε εγκατασταθεί εκεί μοναστική κοινότητα δερβισών.
Το 1930 η πόλη μετρά 12.000 κατοίκους. Διαθέτει
πλήρες γυμνάσιο και διδασκαλείο. Το λιμάνι έχει
ιδιαίτερη κινητικότητα και οι συναλλαγές όχι μόνον με
την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά εξίσου με την
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Η εξαγωγική δραστηριότητα της πόλης δεν είναι ανάλογη με της Ξάνθης
και της Κομοτηνής «ελλείψει ενδοχώρας». Προτείνεται
μία διαδρομή με αυτοκίνητο μέχρι την παράκτια εξοχή
της αρχαίας Μεσημβρίας, νυν Μάκρης. Μία εκδρομή
που παρουσιάζει ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον συντάκτη
του τουριστικού οδηγού, μπορεί να πραγματοποιηθεί
από τις Φέρρες στα ερείπια της αρχαίας Τραϊανούπολης.
Επισημαίνεται η ύπαρξη και η λειτουργία θερμών θειούχων λουτρών. Άλλωστε, ο παραθερισμός σε ιαματικές
λουτροπόλεις αποτελούσε προσφιλή συνήθεια μέχρι
και τον Μεσοπόλεμο, καθώς λειτουργούσε και σαν θεραπεία και σαν πρόληψη.
Η διαδρομή στη Θράκη συνεχίζεται με μία εκδρομή
από το Σουφλί ως το Διδυμότειχο. Ιδιαίτερη μνεία
γίνεται στην πόλη του Σουφλίου, η οποία το 1930
αριθμούσε περίπου επτά χιλιάδες κατοίκους και ήταν
πρωτεύουσα της υποδιοικήσεως του νομού Έβρου,
ενώ αποτελούσε μητρόπολη. Η καλλιέργεια «της αμπέλου και της μετάξης» είναι οι βασικές ασχολίες των
κατοίκων, ενώ η πόλη χαρακτηρίζεται «μία των ελληνικωτάτων της θρακικής περιφερείας». Ο συντάκτης
σε αυτό το σημείο εννοεί την εθνική και θρησκευτική
ομοιογένεια των κατοίκων. Στο Διδυμότειχο με τις
οκτώ χιλιάδες κατοίκους γίνεται αναλυτική ιστορική
αναφορά. Τα μεσαιωνικά ερείπια, η εκεί γέννηση του

Σημ. Σ.Ε.: Προσέξτε τον αριθμό των κατοίκων κατά το
1930 και συγκρίνετε με τον σημερινό πληθυσμό των κυριωτέρων πόλεων του Νομού Έβρου:
Πόλη
Αλεξανδρούπολη
Σουφλί
Διδυμότειχο
Ν. Ορεστιάδα

1930
12.000
7.000
8.000
3.500

Σήμερα
57.800
4.250
9.260
18.400
Πηγή: wikipedia

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1
2
3

4
5
6

7

8

2οΣύστημαΠροσκόπωνΑλεξανδρούπολης
€ 20,00
ΕιςμνήμηνΣταύρουΜπαμπάλα
ΓεωργιάδηςΑντώνιος
€ 50,00
Ειςμνήμηντωνγονέων
Γιαννικάκη-ΜαγιάφαΕιρήνη
€ 150,00
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΔημητρίουΜαγιάφα
καιτηςαδελφήςτης
Καλπάκα-ΤέντεΔήμητρα
€ 50,00
ΕιςμνήμηντηςΑντιγόνηςΚαλπάκα-Ισαακίδου
ΚοντογιώργηΝεραντζιά
€ 50,00
Ειςμνήμηντωνγονέωντης
ΚώσταςκαιΜαρίαΦιμερέλη
€ 100,00
ΕιςμνήμηντωνγονέωντουςΓεωργίου&
ΕλένηςΦιμερέλη
ΛιβιεράτοςΣπύρος
€ 50,00
Ειςμνήμηντουαγαπημένουφίλουκαι
συμμαθητήτουΕυαγγέλουΜιχελή
ΛιβιεράτοςΣπύρος
€ 80,00
ΕιςμνήμηναδελφώνΛευκής&ΔημητρίουΜπένου

9
10
11
12
13

14
15
16
17

ΜανιάΑγγελική
€ 50,00
ΕιςμνήμηντουσυζύγουτηςΝτίνουΜανιά
Μιχαήλογλου-ΤσικούραΔανάη
€ 50,00
ΕιςμνήμηντουαγαπημένουτηςσυζύγουΑπόστολου
ΠαναγιωτίδουΑλεξάνδρα
€ 50,00
ΕιςμνήμηντουπατέρατηςΔημητρίουΠαναγιωτίδη
ΠαναγιωτίδουΑλεξάνδρα
€ 30,00
ΕιςμνήμηντηςΖωήςΔεληγιαννίδου
ΠαναγιωτίδουΑλεξάνδρα
€ 20,00
Ειςμνήμηντηςσυναδέλφουτης
Αικ.Μπαλάση-Βασιλάκη
Σπανού-ΓεωργοπούλουΣοφία
€ 100,00
ΕιςμνήμηντουπατέρατηςΑδαμαντίουΣπανού
ΤερζούδηΥβόννη
€ 100,00
ΕιςμνήμηντουΣταμάτηπου"έφυγε"πριναπό25χρόνια
ΤριανταφυλλίδουΑθηνά
€ 50,00
ΕιςμνήμηντωνγονέωντηςΙωάννη&Χριστίνας
ΧριστοδούλουΠασχάλης
€ 50,00
ΕιςμνήμηντωνγονέωντουΑθανασίουκαιΕυφροσύνης
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Η ναυτοσύνη της Αλεξανδρούπολης
Σκάφη της μεταπολεμικής εποχής που έχουν αποσυρθεί
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
ΜΕΡΟΣB’
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ένα άλλο σκάφος που είχε μάλιστα και άδοξο τέλος
ήταν το «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ιδιοκτησίας του Καπετάνιου Αποστόλου Χάγια, γραμμένο στο νηολόγιο της Αλεξανδρούπολης.
Πρόκειται για ένα ξύλινο σκάφος, που κατασκευάσθηκε
στην Καβάλα στις αρχές του 1950 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Βόλο, όπου τοποθετήθηκαν οι μηχανές του.
Προηγουμένως ο ιδιοκτήτης του, που ήταν και ο καπετάνιος
του σκάφους, μαζί με τον Παπαράλλη είχαν το σκάφος
«Τρεις Φίλοι» που αναφέρθηκε στο προηγούμενο τεύχος.

Το «Θάλεια» με το πλήρωμά του. Πρώτος από αριστερά
ο καπετάνιος του Θανάσης Ζαρκάδης.

Το σκάφος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», αραγμένο έξω από ένα νησί.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 καθώς ταξίδευε από
την Αλεξανδρούπολη προς την Ικαρία, με φορτίο ζωοτροφές
(άχυρα) και έπλεε έξω από τους Φούρνους, πήρε φωτιά
το φορτίο, πιθανόν από τσιγάρο, και τελικά κάηκε και βυθίστηκε όλο το σκάφος. Ο καπετάνιος του Απόστολος
Χάγιας και το πλήρωμα έπεσαν στη θάλασσα και το μόνο
που πρόλαβε να σώσει ήταν το όπλο που έφερε μαζί του.
Ήταν το τελευταίο προγραμματισμένο ταξίδι του σκάφους
με καπετάνιο τον Απόστολο Χάγια, διότι στη συνέχεια θα
πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε συμφωνηθεί η μεταβίβασή του σε άλλο πλοιοκτήτη με απώτερο σκοπό να
μετατραπεί σε σκάφος αναψυχής (γιοτ). Λέγεται ότι το
τίμημα της συμφωνηθείσης τότε πώλησης αντιστοιχούσε
στην αγορά τριών διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε
δε γνωρίζουμε την τύχη του!

«ΘΑΛΕΙΑ»
Ένα από τα ιστορικότερα ιστιοφόρα της πόλης μας
είναι και το καΐκι «ΘΑΛΕΙΑ», συνιδιοκτησίας Γιώργου Γανώση, Κώστα Μαυρίδη και Αθανασίου Ζαρκάδη, το οποίο
είχε πάρει το όνομά του από τη σύζυγο του κύριου πλοιοκτήτη Γεωργίου Γανώση. Το σκάφος ναυπηγήθηκε σε

ναυπηγείο της Σάμου υπό την επίβλεψη του καπετάνιου
του Θανάση Ζαρκάδη και καθελκύσθηκε την άνοιξη του
1935. Έχει μήκος 31 μέτρα και ζυγίζει περίπου 130 τόνους.
Πρόκειται για ένα πολύ αξιόπιστο σκάφος που μέχρι και
σήμερα βρίσκεται σε χρήση. Μάλιστα οι ναυτικοί στο
Βόρειο Αιγαίο το αποκαλούσαν «μαγκιόρικο» σκάφος,
γιατί ήταν το μόνο που τολμούσε να ταξιδέψει ακόμα και
με 8 μποφόρ άνεμο από το Πόρτο Κουφό για Λήμνο, όταν
τα άλλα καράβια έμεναν αραγμένα εκεί. Με καπετάνιο
τον Θανάση Ζαρκάδη όργωσε το Αιγαίο, τον Βόσπορο και
τη Μαύρη Θάλασσα, μεταφέροντας ζώα από την Αλεξανδρούπολη στον Πειραιά, τσιμέντα από Χαλκίδα, στάρια
για Ναύπλιο και Πάτρα, ξυλεία από τη Ρουμανία. Έτσι δημιούργησε τη φήμη καλού και αξιόπιστου σκάφους.
Ο Πόλεμος του 1940 το βρήκε στη Ρουμανία να
φορτώνει ξυλεία. Καπετάνιος και πλήρωμα συνελήφθηκαν
στη Ρουμανία από τους Γερμανούς και αργότερα, όταν
επέστρεψε στην Ελλάδα, επιτάσσεται από τους Άγγλους,
για να βοηθήσει στην αποχώρηση των Αγγλικών Στρατευμάτων από την Ελλάδα. Τελικά βρέθηκε εγκαταλελειμμένο
στην Κρήτη, απ’ όπου ο αντιπλοίαρχος Ματθαίου το μετέφερε στην Αλεξάνδρεια μαζί με τον υπόλοιπο ελληνικό
στόλο.
Στην Αλεξάνδρεια μετατράπηκε σε ναρκαλιευτικό και
στις 4 Σεπτεμβρίου του 1942 εντάχθηκε στη δύναμη του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και χρησιμοποιήθηκε ως
ναρκαλιευτικό μέχρι τα μέσα του 1943, οπότε άρχισε η
αντικατάστασή τους από σύγχρονα Αγγλικά ναρκαλιευτικά
σκάφη. Στη συνέχεια μετατρέπεται σε πλοίο υποστήριξης
επιδρομικών καϊκιών που δρούσαν στο Αιγαίο και με
Άγγλους στην αρχή αλλά και με Έλληνες του Ιερού Λόχου·
στη συνέχεια έκανε επιδρομές κατά των Γερμανών στα
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ελληνικά νησιά. Τελικά επεστράφη στους ιδιοκτήτες του
το 1949, όταν όμως οι ιδιοκτήτες του είχαν ναυπηγήσει
άλλο σκάφος, το «Λέσβος» και τελικά πουλήθηκε η «ΘΑΛEΙΑ», μετονομάσθηκε σε «Μάρω» και δούλευε ως ψαροκάικο. Αφού μεσολάβησαν και άλλες πωλήσεις, τελικά το
1996 μετατράπηκε από τον τελευταίο ιδιοκτήτη σε παραδοσιακό ξύλινο σκάφος αναψυχής, μετονομάσθηκε τελικά
σε «Αραμπέλα» και κάνει μέχρι σήμερα ταξίδια αναψυχής
στον Θερμαϊκό.
Το Ελληνικό κράτος αναγνωρίζοντας την προσφορά
του σκάφους αυτού με σχετική απόφαση του Υπουργείου
Πολιτισμού το έκρινε ως διατηρητέο κινητό μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002, διότι είναι συνδεδεμένο με τις ναυτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στην
Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και επομένως πρόκειται για σκάφος με σημαντική
και αποδεδειγμένη ιστορική αξία.

Το σκάφος «Μανωλίκας» στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

στα νηολόγια Α’ Κλάσης Άνδρου στις 22.11.1969 και τελικά
μετά από διαδοχικές μεταβιβάσεις βρέθηκε στη Ρόδο όπου,
ύστερα από τις μετατροπές που του έκανε ο νέος ιδιοκτήτης,
ονομάσθηκε «ΦΟΙΒΟΣ» και είναι cruise, δηλαδή έγινε τουριστικό σκάφος που χρησιμοποιείται για μικρές κρουαζιέρες
στα Δωδεκάνησα.

«ΝΕΑ ΖΩΗ»

Το «ΘΑΛΕΙΑ» με πλήρη αρματωσιά ξεκινά το ταξίδι του.

«ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ»
Ένα άλλο σκάφος, γνωστό στους παλιούς Αλεξανδρουπολίτες, και το οποίο βρίσκεται στη ζωή μέχρι και σήμερα,
είναι το «ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ», ιδιοκτησίας της γνωστής οικογένειας
των αδελφών Γιώργου και Δρόσου Μανωλίκα.
Πρόκειται για ένα παραδοσιακό ξύλινο σκάφος, καταχωρημένο στο Νηολόγιο Αλεξανδρούπολης με αριθμό 20.
Ναυπηγήθηκε εδώ στην Αλεξανδρούπολη το 1948 με καραβομαραγκούς που ήρθαν για τον σκοπό αυτόν από τη
Σύρο. Έχει χωρητικότητα 74,50 τον. Είχε μήκος 21,75 μ.
και πλάτος 6,72 μ.. Ήταν εμπορικό σκάφος τύπου «ΠΕΡΑΜΑ» και ταξίδευε σε όλο το Αιγαίο. Μετέφερε στάρια,
τσιμέντα από τον Πειραιά, μούστο σε βαρέλια από την
Αττική για τους ποτοποιούς Αδαμίδη και Μαλαματίνα
αλλά και άλλα στερεά φορτία καθώς και ζωοτροφές και
μεγάλα ζώα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το
σκάφος ταξίδευε μέχρι το 1967, οπότε και μετανηολογήθηκε

Προπολεμικά υπήρχε και ένα άλλο μικρό σκάφος, που
εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη.
Πρόκειται για το 15 τόνων καΐκι «ΝΕΑ ΖΩΗ», που ναυπηγήθηκε στον Ταρσανά της Αλεξανδρούπολης λίγο μετά την
απελευθέρωσή της από τον Αθανάσιο Ζαρκάδη, που είχε
επιστρέψει από την Αμερική, όπου είχε καταφύγει το
1907, από την Αίνο, για να αποφύγει τη στράτευσή του
στον Τουρκικό Στρατό. Το σκάφος αυτό, κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, πραγματοποιούσε δρομολόγια με
την Ίμβρο και την Τένεδο, για τη μεταφορά προσφύγων.
Σχετική αναφορά για το σκάφος «ΝΕΑ ΖΩΗ» και τους
πλοιοκτήτες βρίσκουμε στα περιοδικά «Ναυτική Ελλάς»
και «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης». Ο πόλεμος του
1940 το βρίσκει δεμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
και στη συνέχεια οι Βούλγαροι το πούλησαν στην Καβάλα
σε ομοεθνείς τους, χωρίς ποτέ να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης
του, με τη δικαιολογία ότι πωλήθηκε επίσημα. Δε γνωρίζουμε
για την περαιτέρω τύχη του.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Το σκάφος της οικογένειας Ζαρκάδη «ΝΕΑ ΖΩΗ»,
με τον καπετάνιο του και τους επιβάτες να χαιρετούν.
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ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ

Ο φάρος της μνήμης άναψε
Γράφει ο Απόστολος Σ. Φουρνατζόπουλος
Μία μετακόμιση κουράζει πολύ το σώμα. Αναστατώνει την καθημερινότητα, βοηθάει όμως ώστε
να έρθουν στην επιφάνεια βιβλία, χαρτιά, ξεχασμένα αντικείμενα, κάποτε χρήσιμα, αυτή τη στιγμή
άχρηστα, ζωντανά όμως σε εικόνες, βιώματα και μνήμες. Το παρακάτω, σχεδόν ποιητικό κείμενο
που βρέθηκε στη μετακόμιση, έχει συνθέσει ένας παλιός εργάτης της θάλασσας... και υπογράφει.
νοοτροπίες ανθρώπων που γνωΑέναη η ροή των ωκεανών,
ρίζω.
αχανής ο ορίζοντας, φτωχικά τα
Δε θα σας μιλήσω για τυφώνες
ντεκόρ, οι θεατές μας ανύπαρκτοι,
και κυκλώνες, για καταιγίδες και
τα κοίλα του θεάτρου άδεια, και
κύματα βουνά, ούτε για τρομαόμως το μονόπρακτο δράμα μας
κτικά ταξίδια του χαμού, όταν
μεταξύ ουρανού και θάλασσας
“τραβέρσο” το καράβι «το κύμα
το παίζουμε...
η πλώρη εκέρδιζεν οργιά με την
Αργοναύτες δεν είμαστε που
οργιά» που γράφει κι ο Νίκος Καβζητάμε Κολχίδα, ούτε Μαγγελάνοι
βαδίας, σε ποίημά του.
–στην εποχή των ταξιδιών στο
Θα μιλήσουμε για ταξίδια, συφεγγάρι– που ψάχνουμε για μία
νοδεία παγοθραυστικού στα πακαινούρια στεριά. Τουριστικά ταγοπέδια στις θάλασσες του βορρά.
ξίδια δεν είναι για μας των ωκεαΓια το βόρειο παγωμένο ωκεανό
νών το κροσάρισμα (πέρασμα),
Χιροσίμα: Στο σημείο όπου έπεσε η πρώτη ατομική
που δε βασιλεύει ο ήλιος το καλοκι ούτε η δίψα της απόλαυσης
βόμβα στις 6/8/1945. Ο υπογράφων με δύο
κάποιας Γκέισας είναι οι σκοποί Γιαπωνεζούλες έχοντας φόντο το μουσείο της μνήμης. καίρι και δεν ανατέλλει τον χειμώνα. Να σας πω για το Βόρειο
μας.
Σέλας και τα φιορντ της Νορβηγίας.
Εργάτες της θάλασσας είμαστε. Ατελείωτο αγώνα
Να περπατήσουμε στο Σινικό Τείχος και να σας πω για
δίνουμε για τον «επιούσιο». Των αναμνήσεων είμαστε
την Κίνα του Μάο Τσε Τουνγκ, την επιμορφωτική επανάδέκτες. Φάροι σβηστοί του κάβου της γοερής συλλογής
σταση και την σκέψη του Μάο στο κόκκινο βιβλιαράκι.
μας... Θαλασσοδαρμένη φυλή ακολουθούμε ακούραστοι
Για την Αλόχα της εξωτικής Χαβάης (το μοίρασμα της
το δρόμο που παίρνουν οι ελπίδες...
αναπνοής, το μοίρασμα στις χαρές της ζωής).
Πειθήνιοι παρακολουθούμε το χάλι μας και ιπποτικοί
Να πάμε βόλτα στη φημισμένη παραλία της Κόπα
στρώνουμε τον μανδύα της υπομονής, καρτερώντας τη
Καμπάνα
του Ρίο ντε Τζανέιρο.
στιγμή που ένα φως της γαλάζιας πατρίδας σινιάλο χαράς
Για
τις
δύο ατομικές βόμβες και τις τεράστιες καταθα μας κάνει. Τον “αποθρώσκοντα” καπνό από την Ιθάκη
στροφές σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, τα εξιλαστήρια θύτου Οδυσσέα (Oμήρου Οδύσσεια,α) κι ως τότε, μέχρι τη
ματα για τη λήξη της μάχης του Ειρηνικού.
γλυκειά του γυρισμού τη μέρα, αναλαμπές χαράς τα γράμΝα πούμε τόσα και τόσα άλλα...
ματα της μάνας, της συζύγου, της ερωμένης.
– Αχ, Μαρκόνι... Μου χάλασες την καλύτερη παρέα.
Κουράγιο αντλούμε και από τις αναμνήσεις που μας
Με γύρισες πίσω από το μακρινό μου ταξίδι στην πατρίδα.
κρατούν συντροφιά στα μακρινά μας ταξίδια. Κι εγώ που
Τι τρέχει;
ήδη έχω γνωρισθεί με τα «άντα» μου χρόνια, που όμως
– Πήρα έκτακτο δελτίο θυέλλης. Σοβαρός τροπικός κυχωρίς κόπο και με πείσμα ζω κοντά στο χθες μου, που το
κλώνας δεξιά από την πλώρη μας.
νιώθω μία ανάσα δίπλα μου και
– Δoς μου το δελτίο και φώναξε
θέλω να το αδράξω.
τον Α΄ Μηχανικό και τον ΥποπλοίΘα αδράξω το χθες μου, δε
αρχο. Η θάλασσα δεν αστειεύεται,
με φοβίζει ο δρόμος κι από τόσο
πρέπει να τη σεβαστείς για να σε
μακριά περνώντας ωκεανούς και
σεβαστεί και εκείνη.
ηπείρους φθάνω νοερά εκεί στην
Φίλοι μου στην πατρίδα, περιποθητή συντροφιά των νεανικών
μένετέ με. Θα ξανανοίξω το συρμου χρόνων. Απλώνω στιβαρό
τάρι των αναμνήσεων, θα δω και
το αλμυροδαρμένο μου χέρι και
πάλι τον εαυτό μου μέσα στα δάση
ζητώ το δικό σας να σφίξω. Να
της νιότης μου και θα ξανάρθω...
τα πούμε, να σας ακούσω και να
Κι ως τότε σας στέλνω την αγάμε ακούσετε.
πη
μου. Μια αγάπη πεντανόστιμη
Να μιλήσουμε για ταξίδια σε
«Το κύμα, η πλώρη κέρδιζε οργιά με την οργιά...»
γιατί κι αυτή είναι αλμυρισμένη…
χώρες μακρινές που γυρίζω και
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OΡΦΕΑΣ - ΟΡΦΙΣΜΟΣ - ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Ορφικοί Ύμνοι για τη θάλασσα
Επιμέλεια Δρ χημ. μηχ. Πασχάλη Α. Χριστοδούλου
Συνεχίζουμε τη δημοσίευση Ορφικών Ύμνων για τη θάλασσα παρουσιάζοντας
τον Ύμνο των Νυμφών, που είναι του μεγαλόκαρδου Ωκεανού θυγατέρες.
A’MΕΡΟΣ

[1]
Η Νύμφη είναι γυναικεία θεότητα κατώτερης τάξης.
Οι νύμφες κατοικούν σε νησιά, όρη, δάση, πηγές. [2]
Στην Ιλιάδα Υ 7-9 αναγράφεται για τις νύμφες και τον
Ωκεανό:

Επιπλέον το νάμα σημαίνει τον ερυθρό γλυκύ οίνο για
τη θεία κοινωνία. [5]
Το Βυζαντινό Λεξικό Σουΐδα δίνει τον εξής συνοπτικό ορισμό για το λήμμα Νύμφη: πηγή και η νεόγαμος
γυνή. [6]

«Οὔτε τις οὖν ποταμῶν ἀπέην, νόσφ᾽ Ὠκεανοῖο
οὐτ᾽ ἄρα νυμφάων, αἵ τ᾽ ἄλσεα καλά νέμονται
καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα.»
«Ούτε κάποιος από τους ποταμούς ήταν απών, πλην του
Ωκεανού, ούτε από τις νύμφες που τα καλά άλση νέμονται και τις πηγές των ποταμών και τους χλοερούς χειμώνες.» [3]
Οι νύμφες κάποιες φορές κατοικούσαν και σε μοναχικά νησιά, όπως η Καλυψώ και η Κίρκη. Οι νύμφες
των δασών, των λόφων, των λιβαδιών και των πηγών
εμφανίζονται ως τα καλοκάγαθα πνεύματα αυτών των
τοποθεσιών και ζουν μια ζωή ελευθερίας, πότε υφαίνοντας μέσα στις σπηλιές, πότε χορεύοντας και τραγουδώντας, πότε κυνηγώντας μαζί με την Άρτεμη ή
γλεντώντας με τον Διόνυσο ή Βάκχο. [4]
Στον τελευταίο στίχο του ύμνου των νυμφών διαβάζουμε «οι νύμφες χύνουν νάμα υγιεινό στις πλουτοφόρες εποχές». Είναι αξιοσημείωτο ότι η λέξη νάμα χρησιμοποιήθηκε με την ίδια έννοια μέχρι και σήμερα.

Τμήμα αναπαράστασης από ερυθρόμορφη οινοχόη του
460 π.Χ. με απεικόνιση της νύμφης Κίρκης που κρατάει
δοχείο με μαγικό φίλτρο και το ραβδί της.
(Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι)
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H πηγή της Κασταλίας
στους Δελφούς αποτελούσε
ένα από τα πιο γνωστά
νυμφαία της αρχαίας
Ελλάδας (φωτ. Πάνου
Μπόμπολα).

Οι νύμφες απολαμβάνουν θεϊκές τιμές από αρχαιοτάτων χρόνων, αρχικά στα μέρη όπου είχαν
δύναμη, στις πηγές και
στις σπηλιές. Αργότερα
απέκτησαν δικούς τους
βωμούς που ονομάζονταν
Νυμφαία. Νυμφαίο είναι
η πηγή της Κασταλίας
στους Δελφούς· Νυμφαία
επίσης ονομάζονταν τα αψιδωτά οικοδομήματα που
στέγαζαν τις βρύσες των πόλεων, που κι αυτές ήταν
συνήθως αφιερωμένες στις νύμφες. Στην ελληνιστική
εποχή, τα αρχιτεκτονικά νυμφαία έγιναν ακόμα πιο
επιβλητικά και πολυτελή. Ένα τέτοιο μεγαλοπρεπές
νυμφαίο ήταν και το Νυμφαίο της Μιέζης στη Μακεδονία, όπου ο Αριστοτέλης καθοδηγούσε τον μαθητή
του Αλέξανδρο (Πλούταρχος, Αλέξανδρος 7).
Τα ρωμαϊκά νυμφαία ήταν κτίσματα ανακτόρων ή θερμών, όπως το νυμφαίο των κήπων του αυτοκράτορα Γαλληινού, το νυμφαίο του ανακτόρου του Δομιτιανού στον
Παλατίνο λόφο και άλλο στον Κυρηνάλιο λόφο. [4]
Στους Χαιρετισμούς, που αναγιγνώσκονται στην Ορθόδοξη λατρεία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ακούεται
ως επωδός η επίκληση στη Θεοτόκο «Χαίρε Νύμφη
ανύμφευτε» και ότι η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη
στην παραβολή του Νυμφίου «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται
εν τω μέσω της Νυκτός...».
Το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, για τον Έλληνα, είναι

Το ρωμαϊκό νυμφαίο που χτίστηκε από τον Ηρώδη
τον Αττικό στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας.

και θα είναι πηγή έμπνευσης. Παραθέτουμε
λοιπόν μερικά αποσπάσματα από μεγάλους
Έλληνες ποιητές και πεζογράφους. Κάθε
ένας βλέπει διαφορετικά τη νύμφη του
Ωκεανού, τη θυγατέρα, τη θάλασσα και αναλόγως τη ζωγραφίζει, την εικονίζει, τη χαρακτηρίζει, την προσωποποιεί.
AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τα ρόδινα ακρογιάλια

...πλέων τήν ἒρημον ἀκτήν... Εἶχα μεγάλην
κούρασιν. Τέλος, καί αὐτό ἦτο ὁ μεγαλείτερος
παραλογισμός τόν ὁποῖον ἒπραξα ἀπό τό πρωί
τῆς ἡμέρας ταύτης, αἴφνης ἀπεφάσισα νά
πέσω εἰς τήν θάλασσαν νά κολυμβήσω. Ἰδέαν
περί αὐτοκτονίας δέν εἶχα πλέον. Εἶπα, ἄς
κάμω τέλος ἓν λουτρόν, ἄν καί προέβη ἤδη
τό φθινόπωρον, καί πρέπει νά εἶναι κρύα ἡ θάλασσα.
Ἐγυμνώθην κι ἐπήδησα εἰς τά κύματα. Ἀφοῦ ἐπ᾽ ὀλίγον
ἐκολύμβησα, ᾐσθάνθην τόσην νάρκην, ὥστε δέν εἶχα
πλέον δύναμιν ν᾽ ἀνέλθω εἰς τήν βάρκαν, νά ἐνδυθῶ καί
να σωφρονήσω. Εἶπα: « Ἄς κάμω τ᾽ ἀνάσκελα!» κι ἒκαμα
ὅπως ὅταν εἴμεθα παιδιά, ὁπότε, δραπετεύοντες ἀπό τό
σχολεῖον, ἐκολυμβούσαμεν διαρκῶς ὀκτώ ἤ δέκα φοράς
τήν ἡμέραν... Καθώς ἤμην πλαγιασμένος, ἐλαφρός εἰς τό
κῦμα, τί ἒπαθα; Ἀπεκοιμήθην τάχα; Ἐξαπλωμένος εἰς τά
μαλακά, εἰς τά πούπουλα, ᾐσθανόμην ἀπόλαυσιν καί
τρυφήν Συβαρίτου. Ρόδον διπλωμένον δέ ὑπῆρχεν ὑπό
τήν ράχιν, κι αἱ εὐωδίαι ὅλων τῶν ρόδων τῆς ἀκρογιαλιᾶς,
τῶν κήπων, τῆς ἀμφιλύκης καί τῆς αὐγῆς, ἤρχοντο εἰς
τάς αἰσθήσεις μου καί μ᾽ ἐμέθυσκον. Ὅλη ἡ αἴσθησις, ἡ
συνείδησις κι ἡ ὕπαρξίς μου εἶχον μεταβληθῆ εἰς μίαν
ἀπόλαυσιν ἀπείρου εὐωδίας... [8]
Βιβλιογραφία
1. ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Δ.Π. Παπαδίτσας - Ελένη Λαδιά, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Όγδοη έκδοση, Οκτώβριος (2010)
2. Σ. Πανταζίδου, Ομηρικόν Λεξικόν, Αθήνα 1872, λήμμα
“νύμφη”
3. ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, μετάφραση Κώστας Δούκας, Ιδεοθέατρον, Γεωργιάδης, Αθήναι (2000), Β’ έκδοσις
4. ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Εκδόσεις «ΔΟΜΗ» Α.Ε.,
Αθήνα (2002), λήμματα “νύμφη” και “νυμφαίο”
5. ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΑΠΥΡΟΣ, Αθήνα
(2008), λήμματα “νύμφη”, “νάμα”
6. Βυζαντινό Λεξικό Σουΐδα (10ος αι. μ.Χ.), Εκδόσεις Θύραθεν,
Θεσσαλονίκη (2002), λήμμα “νύμφη”
7. Α CENTYRY OF GREEK POETRY, 1900-2000, Bilingual
Edition, Cosmos, Greece (2004)
8. Aλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, Γ’ τόμος, επιμέλεια Γ. Βαλέτα, Κοινοπραξία ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ-ΒΙΒΛΟΣ, Αθήναι
(1954), σελ. 514
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

«Πώς πέρασα τις αποκριές»
(ΑπότοΑλήμπεητηςμικρήςμαςπόλης)
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
Ο αρχαίος συμπατριώτης μας Δημόκριτος “απεφάνθη”: «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος».1
Και για να μη καταντήσει η ζωή μας σαν μακρινή οδός
χωρίς ένα πανδοχείο, όπου να μπορούμε να σταματήσουμε να ξαποστάσουμε, να πάρουμε μιαν ανάσα, θεσμοθετήθηκαν οι διάφορες γιορτές, οι θρησκευτικές, οι
εθνικές και οι άλλες, που διατηρούνται μέσω των εθίμων
και της παράδοσης.
Τέτοιες είναι οι γιορτές της Αποκριάς και της Καθαράς
Δευτέρας, που τις γιορτάσαμε και φέτος, τον Φεβρουάριο
που μας πέρασε.

Μου ξέφυγε και είπα τις γιορτάσαμε. Εγώ, λόγω ηλικίας, δεν μπορούσα να πάρω μέρος στις γιορτές ισότιμα
με τους άλλους. Έπρεπε να είμαι συνετός και προσεκτικός, γιατί το μέλλον του ηλικιωμένου δεν είναι υπόθεση
αισιόδοξη. Το μέλλον ξανοίγεται αισιόδοξο και ελπιδοφόρο
στους νέους που η ζωή είναι μπροστά τους. Ο ηλικιωμένος έχει αφήσει τη ζωή πια πίσω του.
Εκεί πίσω έχω αφήσει και εγώ τις γιορτές και τα πανηγύρια της αποκριάς, που τα γιόρτασα όμως με τη
συνδρομή της μνήμης, της καταπληκτικής αυτής ψυχικής
δύναμης, που δίνει ζωή στο απόμακρο και θολό παρελθόν
και το κάνει έντονο παρόν. Με αυτό το παρόν της
μνήμης πέρασα για άλλη μια φορά τις γιορτές της
αποκριάς.
Ήταν εκείνη η εποχή που τα δεινά της προσφυγιάς πήγαιναν να λησμονηθούν. Η αισιοδοξία
και η ελπίδα ότι το αύριο θα ήταν καλύτερο έδινε
κέφι και ζωντάνια στους ανθρώπους και τη διάθεση
να γιορτάσουν την κάθε ευκαιρία και ιδιαίτερα
αυτήν που τους έδιναν οι ημέρες της αποκριάς.
Οι νέοι άνδρες από το Αλήμπεη, ο Ανάργυρος
της Σταυρούλας, ο Ισάκ της Φωτίκας, ο Δημητρός
της Ευδοξίας, ο Παντελής ο Νταρίτζαλης, ο Απόστολος του Τοπάλ-Γιορντάν, ο Λάζαρος της Γλυκερής και άλλοι από την από κάτω γειτονιά, από
τις παράγκες, μέρες τώρα ετοιμάζονταν πυρετωδώς. Ετοίμαζαν τον «ντεβετζή», τον καμηλιέρη,
Από τις αποκριάτικες γιορτές των σπουδαστών στην Ακαδημία
που
καβάλα στο γαϊδουράκι του –o ίδιος ήταν και
27 Φεβρουαρίου 1955
καβαλάρης και γάιδαρος– θα οδηγούσε την καμήλα
Aρχείο ΖαφείρηΑλεξιάδη
που την αποτελούσαν δύο άνδρες και την ειδική
κατασκευή που σχημάτιζε το σώμα της. Και γύρω
τους ένα σωρό συνοδοί, ανατολίτες καμηλιέρηδες,
με φέσια, με ντέφια και με λαούτα.
Άλλοι από αυτούς ετοίμαζαν τον αρκουδιάρη,
τον γύφτο με την αρκούδα και με ένα τσούρμο γύφτισσες γύρω του, όλοι τους μασκαρεμένοι άνδρες
και η μεταμφιεσμένη αρκούδα να πειθαρχεί στα
παραγγέλματα του αρκουδιάρη και να μιμείται
πώς φτιασιδώνεται η κοπέλα στο καθρεφτάκι της,
ή πώς κοιμάται ο γέρος με τη γριά και πλήθος
άλλα και όλα αυτά κάτω από τους ήχους του ντεφιού και τα χαχανητά του κόσμου.
Έπαιρναν τους δρόμους και τις γειτονιές της
Αλεξανδρούπολης και διασκέδαζαν και γλεντούσαν,

1. Τη ρήση αυτή διασώζει ο Στοβαίος, 154, 58
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μισοφτιαγμένοι από τα κεράσματα που τους πρόσφεραν
οι συμπολίτες τους. Και καθώς έσμιγαν και με άλλους
μασκαρεμένους, συχνά σχημάτιζαν ολόκληρη πομπή,
που σκορπούσε το κέφι στην πόλη, μέρες κεφιού και
διασκέδασης που ήταν.
Οι κοπέλες πάλι άνοιγαν τα σεντούκια και έβγαζαν
τα ακριβά φορέματα από βελούδο και ταφτάδες, αγορασμένα από την Πόλη, ακριβά κειμήλια, που θύμιζαν
την προκοπή και τη συμφορά τους, ντύνονταν μ’ αυτά
και χαίρονταν και καμάρωναν και διασκέδαζαν κι αυτές.
Όταν όμως ήρθε ο Δεύτερος Πόλεμος (που ονόμασε
την εποχή τους «Μεσοπόλεμο» και τα χρόνια τους
«Προπολεμικά») οι μασκαράδες ντύθηκαν στρατιώτες
και στον τόπο ήρθαν καινούργια δεινά και νέες συμφορές.
Τέλος, κάποτε πέρασαν κι αυτά. Άνθισαν καινούργιες
ελπίδες και ήρθε καινούργια αισιοδοξία. Ξανά χαρές
και πανηγύρια καιι αποκριές και μασκαρέματα και ντεβετζήδες και αρκουδιάρηδες. Καινούργιες αφορμές
κεφιού στους δρόμους της πόλης και στα κέντρα διασκέδασης στη Ρέμβη, στον Λαβύρινθο, στη Λέσχη των
Αλεξανδρουπολιτών, στην Πράσινη Ταβέρνα του Κουτσουμπίδη, στου Μπίζιου.
Η Καθαρά Δευτέρα ήταν η ημέρα του «μουτζούρη».
Οι διασκεδαστές κατάμαυροι με φούμο, μισομεθυσμένοι
και με τις καράφες στο χέρι περιφέρονταν στους
δρόμους, τραγουδούσαν, αστειεύονταν, αλληλοπειράζονταν με πειράγματα που δε λέγονται και άμα συναντούσαν κάποιον γνωστό τους –και ποιος ήταν άγνωστος
τότε–, τον αγκάλιαζαν, τον χάιδευαν με τα κατάμαυρα
χέρια τους ή άγγιζαν το πρόσωπό του με την τραγιάσκα
τους τη γεμάτη με φούμο, τον έκαναν κατάμαυρο και
τον έμπαζαν στην παρέα τους.
Την Καθαρά Δευτέρα έκαναν τη μεγάλη έξοδό τους
οι κατσιβέλες. Γύριζαν σε όλα τα σπίτια. Καθώς η πόλη
ήταν μικρή, όλοι, κατσίβελοι και μη, γνωρίζονταν.
– Kομσού! Καλό Σαρακοστή! και μάζευαν όποιο κρεατικό είχε απομείνει από την αποκριά και το έριχναν
σε ένα μεταλλικό δοχείο, στο μπακράτσι.
Της “κατσιβέλας το μπακράτσι” παρέμεινε έκφραση
που έγινε παροιμιώδης και σήμαινε ότι ανακατεύεις
ετερόκλητα πράγματα, τουρλού-τουρλού..
Το τέλος της Αποκριάς, την Καθαρά Δευτέρα, σηματοδοτούσαν επάνω στη Δεξαμενή με το πέταγμά τους
οι μεγάλοι χαρταετοί, που είχαν ετοιμάσει οι νέοι του
Αλήμπεη, ο Ανδρέας της Γκουλισθένης, ο Νίκος του
μπαρμπα-Δημητρού, ο Δημητρός του Ανδρέα. Τα ύψη
ήταν μια στάση και μια επιθυμία του τελευταίου που
τον οδήγησαν, ώριμο παλικάρι πια, να καταταγεί εθελοντής στην αεροπορία και με αυτήν την ιδιότητά του
πέρασε όλα τα χρόνια του πολέμου.
Τελείωναν λοιπόν οι αποκριές. Οι νοικοκυρές έτριβαν
με στάχτη και γυάλιζαν τα χαλκοματένια κουζινικά και

Οι κοπέλες Άννα Ηλιάδου, Πουπούλα Ηλιάδου και
Δόμνα Μίγα-Γκεγκάκη ντυμένες καρναβάλια
κατά τις Απόκριες.
ΑρχείοΕλένηςΗλιάδου,1936(;)

τα αράδιαζαν στο ράφι, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν
μετά τη Σαρακοστή για το πασχαλινό τραπέζι.
Καθαρά Δευτέρα. Αρχή της Σαρακοστής. Λείπει ο
Μάρτης από τη Σαρακοστή; Δε λείπει. Και όλη η έγνοια
μας ήταν να φορέσουμε στο χέρι μας τον «μάρτη», να
μη μαυρίσουμε από τον μαρτιάτικο ήλιο. Ο «μάρτης»
στο χέρι ήταν το μόνο αντιηλιακό που κυκλοφορούσε
τότε.
Σας το είπα από την αρχή. Αυτή η μνήνη είναι παντοδύναμη. Ζωντανεύει τα πάντα. Μου έφερε όλα τα
παραπάνω σε εικόνες μπροστά μου· μ’ έκανε να περάσω
καλά τις απόκριες. Στιγμές-στιγμές μ’ έκανε και να συγκινηθώ.
Διώχνειςμε,μάνα,διώχνειςμε,
σταξέναθαπααίνω,
μιταπουλάκιαθαδιαβώ
καιμιταχελιδόνια
κιταπουλάκιαθαέρχουντι
κι’γωπάνταθαλείπω...
Θρακικό τραγούδι της ξενιτιάς
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ΘΡΑΚΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

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

Η υπόθεση του «Ρήσου» από αρχαίους συγγραφείς
Ρῆσος παῖς μέν ἦν Στρυμόνα τοῦ ποταμοῦ καί Τερψιχόρης, Μουσῶν μιᾶς, Θρᾳκῶν δέ ἡγούμενος εἰς Ἴλιον
παραγίνεται νυκτός, στρατοπεδευομένων τῶν Τρώων
παρά ταῖς ναυσί τῶν Ἑλλήνων. τοῦτον Ὀδυσσεύς καί
Διομήδης κατάσκοποι ὄντες ἀναιροῦσιν, Ἀθηνᾶς αὐτοῖς
ὑποθεμένης· μέγαν γάρ ἒσεσθαι τοῖς Ἕλλησι κίνδυνον
ἐκ τούτου. Τερψιχόρη δέ ἐπιφανεῖσα τό τοῦ παιδός
σῶμα ἀνείλετο. ὡς ἐν παρόδῳ δέ διαλαμβάνει καί περί
τοῦ φόνου τοῦ Δόλωνος. Ἡ σκηνή τοῦ δράματος ἐν
Τροίᾳ, ὁ χορός συνέστηκεν ἐκ φυλάκων Τρωικῶν, οἳ
καί προλογίζουσι. περιέχει δέ τήν Νυκτεγερσίαν.

Ο Ρήσος, γιος του ποταμού Στρυμόνος και της Τερψιχόρης, μιας από τις Μούσες, οδηγώντας Θράκες
φθάνει στο Ίλιον (Τροία) νύκτα, ενώ οι Τρώες στρατοπέδευαν κοντά στα πλοία των Ελλήνων. Αυτόν ο
Οδυσσέας και ο Διομήδης, κατασκοπεύοντας τον σκοτώνουν, ύστερα από εντολή της Αθηνάς. Διότι μεγάλος
ήταν ο κίνδυνος από την παρουσία του. Η Τερψιχόρη
όμως, αφού εμφανίσθηκε, «κηδεύει» το σώμα του γιου
της. Η υπόθεση, μέσα σε πάροδο, περιλαμβάνει και
τη δολοφονία του Δόλωνα (δηλαδή χορικό τραγούδι,
ο χορός άδει και δεν απαγγέλλει).

Στην άλλη υπόθεση, εκτενέστερη και αναλυτικότερη, δεν αναφέρεται ο όνομα της Μούσας, της μητέρας του Ρήσου,
αλλά περιέχει την εξής παρατήρηση:
...Τοῦτο τό δρᾶμα ἒνιοι νόθον ὑπενόησαν ὡς οὐκ
ὄν Εὐριπίδου· τόν γάρ Σοφόκλειον μᾶλλον ὑποφαίνει
χαρακτῆρα. ἐν μέντοι ταῖς διδασκαλίαις ὡς γνήσιον
ἀναγέγραπται, καί ἡ περί τά μετάρσια δέ ἐν αὐτῷ πολυπραγμοσύνη τόν Εὐριπίδην ὁμολογεῖ.

...Αυτό το δράμα μερικοί συμπέραναν ότι δεν είναι
του Ευριπίδη· υποκρύπτεται μάλλον ο χαρακτήρας του
Σοφοκλή. Κατά τις διδασκαλίες όμως του έργου έχει χαρακτηρισθεί ως γνήσιον του Ευριπίδη και η χρήση παρουσίασης σκηνών στον αέρα, πάνω από τον γήινο
κόσμο, αποδεικνύει την πολυπραγμοσύνη του Ευριπίδη.

Υπάρχει και τρίτος πρόλογος που πιθανόν να προστέθηκε από τους υποκριτές. Απευθύνεται στην Αθηνά και
αποδίδει, ως αίτιον του πολέμου και των δεινών που περιγράγονται, την επιλογή του Πάρη να προσφέρει το μήλο
στην Αφροδίτη ως ωραιότερη από την Αθηνά.
Η εργασία αυτή, διηρημένη σε ενότητες, είναι απλώς
μια προσέγγιση στην τραγωδία «Ρήσος», στηριγμένη
στον Αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας. Στην ενότητα
αυτή η γράφουσα θα τολμήσει να αντιπαρατεθεί προς
τα συμπεράσματα των ειδικών ότι το έργο αυτό υστερεί
και δεν έχει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τραγωδίας.
« Ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ τῶν
εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις δρώντων καὶ οὐ δι᾽ ἀπαγγελίας, δι᾽
ἐλαίου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων
κάθαρσιν»
«Τραγωδία είναι, λοιπόν, απομίμηση πράξεως σοβαρής
και με πληρότητα (αρχή, μέσον και τέλος), έχει μέγεθος,
όσο είναι απαραίτητο, έχει ρυθμό, αρμονία και μέτρο, διαφορετικό στο κάθε είδος (στα επεισόδια, στα στάσιμα,
στους κομμούς), όχι με αφήγηση και απαγγελία αλλά με

δράση και κίνηση, πραγματοποιώντας τελικά την τέτοιου
είδους (δηλαδή φοβερών και ελεεινών) παθημάτων (σωματικών,
ψυχικών συναισθημάτων), με έλεος, συμπάθεια και φόβο,
κάθαρση (ως έργον τέχνης). [9]
Από τον ορισμό της αρχαίας τραγωδίας του Αριστοτέλη
μπορούμε να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά ενός
αρχαίου δράματος στην εξωτερική και εσωτερική μορφή
της, εκτός βέβαια από το «ἠδυσμένῳ λόγῳ». Είναι δύσκολο
να απολαύσουμε σήμερα την ομορφιά του αρχαίου ποιητικού λόγου (μέτρο - ρυθμό με προσωδία) όσο κι αν
νομίζουμε ότι γνωρίζουμε την αρχαία Ελληνική.
Στο πρώτο μέρος προσπαθήσαμε να ανατρέξουμε
στην πορεία της εξέλιξης και ολοκλήρωσης του μύθου,
στις ανατροπές, δηλαδή την «μίμηση πράξεως», όχι
βέβεια αντιγραφή της πραγματικότητας αλλά ελεύθερη
σύνθεση, «σπουδαίας και τελείας, μέγεθος εχούσης»
και τέλος αναζητήσαμε την κάθαρση μέσα από τον έλεον
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και τον φόβον (συναίσθημα, αγωνία, ερωτηματικά, συμπάθεια προς τον ήρωα.
Οι παρακάτω παρατηρήσεις δικαιολογούν την άποψή
μας ότι το δράμα «Ρήσος» αδιαμφισβήτητα «μίμηση
πράξεως» είναι και «μέγεθος» έχει και «σπουδαία» και
«σοβαρή» είναι και «ολοκληρωμένη» όσο πρέπει, με συνεχείς ανατροπές και με πρόκληση συναισθημάτων για
τα σωματικά και ψυχικά παθήματα των ηρώων. Η υπόθεση στηρίζεται, όπως προαναφέραμε, στο Κ της Ιλιάδας,
είναι «τέλεια» και δράση έχει «δρώντων καὶ οὐ δ᾽
ἀπαγγελίας» καί «έλεος - φόβο» εκφράζει και «παθήματα»
υφίστανται οι ήρωες και τελειώνει με «κάθαρση».
Όπως προαναφέραμε στην πρώτη ενότητα (τ.59), το
έργο πρέπει να είναι γραμμένο στις αρχές του 4ου π.Χ.
αι. ή στο τέλος του 5ου, όταν αμφισβητούνται οι υφιστάμενες αξίες, σε μια εποχή που σήμαινε και τη φθορά
της δημοκρατίας, μετά το τέλος του Πελοποννησιακού
πολέμου (404 π.Χ.).
Ο Δόλων, όνομα και πράγμα, αποκαλύπτεται ότι
θέλει και αμοιβή. Η στιχομυθία που ακολουθεί και για
την οποία μελετητές εκφράζουν αμφιβολίες για τον συγγραφέα ή την ποιότητα του δράματος, έχει πράγματι
κωμικά στοιχεία. Ο Δόλων δεν θέλει να γίνει γαμπρός
του άρχοντα, δεν θέλει χρυσάφι, δεν θέλει τίποτε το
υλικό. Θέλει όμως τη δόξα από την κλοπή των θαυμαστών
αλόγων του Ρήσου και τη βοήθεια των θεών.
Ο Χορός τον χαρακτηρίζει «βασιλέα των κλεφτών».
Αλλά μήπως και ο Οδυσσέας, από τη μεριά των Αχαιών
δεν έχει ανάλογες ικανότητες; Ο Δόλων ονειρεύεται να
φέρει το κεφάλι του Οδυσσέα ή του συντρόφου του Τυδείδη Διομήδη. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο
Οδυσσέας σκότωσε τον Δόλωνα! Άλλο χαρακτηριστικό
της τραγωδίας
Ας θυμηθούμε ότι δύο είναι οι βασικοί τραγικοί
ήρωες στην τραγωδία αυτή. Ο πρώτος, που βρίσκεται
μάλιστα στη σκηνή καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας
του δράματος, είναι ο αρχηγός του στρατού των Τρώων.
Τον ήρωα αυτόν ο ποιητής σε πολλά σημεία τον παρουσιάζει να επαίρεται για την επιτυχία της προηγούμενης
ημέρας και να φθάνει στα όρια της ύβρης, μειώνοντας
το μέγεθος της προσφοράς του άλλου ήρωα, του Ρήσου.
Σε πολλά σημεία κατευνάζει τον θυμό του από τις συμβουλές του Χορού (που εκπροσωπεί τη συνολική σκέψη
των Τρώων, του αδελφού του Αινεία και του βοσκούαγγελιοφόρου. Ο Χορός, με την άφιξη του Ρήσου, παρασύρεται σε τραγούδι χαρούμενο, εκφράζοντας και το
όνειρό του, που νομίζει ότι πραγματοποιείται. Το
τραγούδι, ωραίο τραγούδι, υμνεί την καταγωγή, τη δύναμη, την ομορφιά του Ρήσου και των αλόγων του.
Ο Ρήσος, ο κοινής καταγωγής με τον Έκτορα, κεντρικός
ήρωας της τραγωδίας, εμφανίζεται στη σκηνή πολύ διαφορετικός από τον αρχηγό των Τρώων.
Η κάθαρση δεν είναι η ίδια στους δύο τραγικούς
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ήρωες. Του πρώτου, του Έκτορα, είναι ήδη γνωστή
στους ακροατές από την Ιλιάδα. Εξ άλλου αυτοί έχουν
ήδη (;) παρακολουθήσει την «Εκάβη» ή τις «Τρωάδες»
και γνωρίζουν το τραγικό τέλος του λαού των Τρώων.
Του κύριου όμως ήρωα το τέλος θέλει να τονίσει ο ποιητής, που κι αυτό είναι γνωστό από το Κ της Ιλιάδος. Η
αδικία που τον συνόδευε συγκινεί ιδιαίτερα τον ποιητή,
μια κατηγορία τραγικότητας του ανθρώπου.
Δεν άργησε, γιατί αδιαφόρησε, αλλά «...ἀλλ᾽ ὕστερος
μέν ἦλθον, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως» στ. 443.
Αλλά, και αυτός φθάνει στην ύβρη: «...ἐγώ γάρ ἓξω
τούς μέγ᾽ αὐχοῦντας δορί πέρσας Ἀχαιούς, καίπερ ὕστερος
μολών».
«Εγώ όμως θα τους νικήσω με τα όπλα μου τους καυχησιάρηδες Αχαιούς, αν και έχω έρθει καθυστερημένος».
Πολύ δυνατός ο διάλογος μεταξύ Έκτορα και Ρήσου.
Δύο δυνατοί αρχηγοί, όχι Αχαιοί αλλά «βάρβαροι», εμφανίζονται στη σκηνή θίγοντας πανανθρώπινες και αιώνιες αλήθειες είτε έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά
ενός μεγάλου, ισχυρού (;) ηγέτη είτε αφορούν σε όλους
τους ανθρώπους και την ύπαρξή τους ή την αδυναμία
τους. Ο διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την ταπεινή γνώμη της γράφουσας, μπορεί να γινόταν και σήμερα μεταξύ δύο σύγχρονων ηγετών που χαρακτηρίζονται
όμως από δύναμη, ήθος και αγάπη για την πατρίδα
τους, αλλά και επίγνωση της ανθρώπινης αδυναμίας.
Η ύβρις όμως παραμονεύει και κατά συνέπεια η
τίσις. Ο Ρήσος θα πέσει θύμα της «πονηριάς» του
Οδυσσέα, συγχρόνως όμως ο ποιητής απευθύνει ύμνο
προς τον «γενναίο» άνδρα που σέβεται τον αντίπαλό του
και διερωτάται: Η στρατηγική ενός πολέμου ανέχεται
τον δόλο; Αντιφατικότητα και ερωτηματικά.
Στη σκηνή με τον Οδυσσέα και τον Διομήδη, γιο του
Τυδέα, και στον διάλογο που ακολουθεί ο ποιητής
περνά τις αρετές του γενναίου πολεμιστή, που δεν
ανέχεται να επιστρέψει χωρίς επιτυχία, στις σκέψεις
των δύο Αχαιών που δεν επέτυχαν να ολοκληρώσουν
το σχέδιό τους: Να σκοτώσουν τον νικητή της προηγούμενης ημέρας, αρχηγό των Τρώων, Έκτορα· αλλά η εμφάνιση της Αθηνάς ανατρέπει την απόφαση των δύο
Αχαιών: Η τραγικότητα κάθε ανθρώπου μπροστά στη
μοίρα του και το «θείο». Ακολουθεί η σκηνή κατά την
οποία η Αθηνά εξαπατά τον Πάρι (Αλέξανδρο) με τη
μορφή της Αφροδίτης, που προστατεύει τους Τρώες και
τον παραπλανά με ψεύδη. Άλλη μια τραγική ειρωνεία.
Με αυτή την αμφισβήτηση του «θείου» ο ποιητής
προκαλεί τα αρνητικά συναισθήματα για τον ανθρωπομορφισμό των θεών, στη χειρότερή του μορφή.
Το χορικό που ακολουθεί αποτελεί έναν προβληματισμό γύρω από το ήθος και τη δύναμη, την πανουργία
του Αχαιού Οδυσσέα και αναζητά δικαιοσύνη. Από
ποιόν;
Η εμφάνιση του Θράκα ηνίοχου, ως αγγελιαφόρου,
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ανατρέπει πάλι την πλοκή.
Ο αργοπορημένος βασιλιάς της Θράκης, ως Ιφιγένεια,
χάνει τη ζωή του σφαγμένος από τον Αχαιό Οδυσσέα.
Γιατί όμως το θύμα είναι γιος ενός ποταμού και μιας
μούσας; Ο Στρυμόνας και η Τερψοχόρη δεν ήταν ούτε
άνθρωποι ούτε θεοί αλλά κάτι ενδιάμεσο. Σημαίνει
κάτι αυτό;
Εργαλείο της μοίρας ή έπαρση της νίκης και ο ύπνος
που ακολούθησε τους νικητές. Ποιος ο φταίχτης; Είναι
η σκηνή που αναζητείται ο φταίχτης του φόνου του
Ρήσου και η αδικία, θεών και ανθρώπων, για τον
θάνατο του βασιλιά των Θρακών, που ήλθε βοηθός,
έστω και αργοπορημένος. Προβληματισμός, επιχειρήματα,
ρητορικές ερωτήσεις, σοφιστικοί συλλογισμοί, αποκαθήλωση των θεών. Οι θεατές είναι σαν να παρακολουθούν
φιλοσοφική συζήτηση αλλά πάντοτε μέσα στα όρια της
τέχνης.
Ο «από μηχανής θεός», χαρακτηριστικό της τεχνικής
του Ευριπίδη (;), εμφανίζεται. Είναι η μητέρα του
τραγικού ήρωα που πλήρωσε (τι;) χωρίς να φταίει,
παρά μόνο το «πείσμα» του να πάρει μέρος στον πόλεμο
και να βοηθήσει τους συγγενείς του Τρώες. Η μούσαμάνα καταριέται τους φονιάδες του γιου της και προϊδεάζει
για το τέλος όλων όσων έγιναν αιτία να ξεκινήσει αυτός
ο 10ετής πόλεμος, που έφερε τόσες καταστροφές. Αξιοπρόσεκτοι είναι οι στίχοι που αναφέρονται και απευθύνονται στη θεά Αθηνά, τη θεά της Αθήνας. Ας μην ξεχνούμε ότι ο ποιητής απευθύνεται σε Αθηναίους (ή
ανάλογους Έλληνες με την ίδια παιδεία).
Όπως προαναφέραμε και στην πρώτη ενότητα, η κάθαρση για τον άδικο θάνατο του ήρωα Ρήσου έγινε με
την αποθέωσή του:
«...κρυπτός δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χθονύς ἀνθρωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος, Βάκχου προφήτης...»
«αλλά κλεισμένος στα σπήλαια της γης της πολυάργυρης
θα ζήσει θεοποιημένος, προφήτης του Βάκχου...»
και κλείνει τον θρήνο σαν μια οποιαδήποτε θνητή μάνα
που χάνει το παιδί της:
«...ὦ παιδοποιοί συμφοραί, πόνοι βροτῶν· ὡς ὅστις
ὑμᾶς μή κακῶς λογίζεται, ἅπαις διοίσει κοὐ τεκών θάψει
τέκνα.»
«Ω, των γονιών φροντίδες, πόνοι των θνητών, εκείνος
που καλά σας ξέρει τι είσθε, άτεκνος τη ζωή του θα περάσει για να μη θάψει τα παιδιά που θα γεννήσει.»
Ως προς το ήθος των ηρώων, ο ποιητής το αποδίδει,
για τον καθένα, με ζωηρότητα, καθαρότητα, ευγένεια,
σοβαρότητα, εκτός από το ήθος του Δόλωνα, για την
παρουσία του οποίου αμφισβητήθηκε και η ποιότητα
του έργου. Ο φόνος του Δόλωνα παρουσιάζεται, όπως
παρουσιάζοντια οι φόνοι σε όλες τις τραγωδίες, με την
τεχνική της αγγελικής ρήσης, από σεβασμό προς την αισθητική του θεατή. Στον “Ρήσο” «ζωγραφίζονται» παρα-
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στατικά τα συναισθήματα και οι φόβοι του Τρώα οινοχόου-αγγελιαφόρου. Ο Χορός, οι νυχτοσκόποι, υπεύθυνοι
και αυτοί για τον φόνο του Ρήσου, μοιρολογούν την
αβλεψία τους.
Ο “Ρήσος” του Ευριπίδη, του τραγικότερου τραγικού
ποιητή της αρχαιότητας, είναι μια τραγωδία που “περιγράφει” την τραγικότητα του ανθρώπου μπροστά στην
ανάγκη, τη μοίρα, τα πάθη, τις ανθρώπινες αδυναμίες
με στόχο να τα νικήσει και να λυτρωθεί. Οι ήρωές του
είναι αντιφατικοί· ο Έκτορας υπηρέτης του καλού (υπερασπίζεται την πατρίδα του) αλλά σύρεται και από αλαζονεία. Ο Ρήσος υπηρέτης του καλού (υπερασπίζεται
την πατρίδα του), σπεύδει σε βοήθεια των φίλων του
αλλά καθυστερεί χωρίς να φταίει, παρασύρεται κι αυτός
από αλαζονεία. Ο Διομήδης υπερασπίζεται την πατρίδα
του αλλά οι θεοί υπαγορεύουν το κακό. Ο Δόλων
υπηρετεί το ψέμμα-κακό και τιμωρείται. Μόνο ο ήρωας
Οδυσσέας υπηρετεί το κακό αλλά σχεδόν καθαγιάζεται
από τον ποιητή. Η τιμωρία του πολύτροπου ήρωα θα
είναι διαφορετική, γνωστή ήδη. Θα περιπλανιέται άλλα
δέκα χρόνια μακριά από την πατρίδα, τιμωρία που κατά
τους αρχαίους μας έρχεται δεύτερη μετά την ποινή του
θανάτου.
Μήπως το δράμα αυτό του Ευριπίδη ή άλλου τινος
είναι ένα πρωτοποριακό έργο, που έχει τα βασικά χαρκατηριστικά των άλλων έργων της αρχαίας τραγωδίας,
όπως τα προσεγγίσαμε, αλλά προμηνύει κάποια εξέλιξη,
επηρεασμένη δημιουργικά και όχι αρνητικά, από την
αμφισβήτηση των «πάντων»;
Μήπως αυτή η σύγκρουση και αντιφατικότητα, η
εσωτερική σύγκρουση που συναντούμε στη νεότερη
δραματουργία (πολλούς αιώνες μετά) μεταξύ του ανθρώπου προς τους άλλους ανθρώπους;
Μήπως εντείνεται η πάλη μεταξύ του «καλού» προς
το «κακό», του «θείου» προς το «ανθρώπινο»;
«Μια τραγωδία είναι μια πείρα επί της καρδίας
των ανθρώπων»
Βολταίρος
Βιβλιογραφία
1. Eυριπίδου Έργα, τόμος 3ος, Ρήσος, εκδόσεις Οξφόρδης
2. Eυριπίδου Ρήσος, Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, μετ. Αρίστου Καμπάνη
3. ΟμηρικόνΛεξικόν, Παναγή Λορεντζάτου
4. ΛεξικόνΑρχαίαςΕλληνικήςγλώσσας, Ιωάννου Σταματάκου
5. ΜέγαΛεξικόντηςΕλληνικήςΓλώσσης των Liddel-Scott.
6. ΠαγκόσμιαΙστορία, λήμμα «Θράκη», Πάντος Πάντος, σελ. 346,
Εκδοτική Αθηνών
7. Albin Lesky, ΙστορίατηςΑρχαίαςΕλληνικήςΛογοτεχνίας, έκδ.
Αφών Κυριακίδη, σελ. 867, Θεσσαλονίκη 1983.
8. Ελένης Λαδιά, e-istoria.com, Εθνικό Θέατρο (1968)
9. Bασιλείου Καλογερά, Αισθητικήερμηνεία τηςαρχαίαςτραγωδίας.
10. Αριστοτέλους, Ποιητική, 1449 Β 23-27.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

H κοπή της βασιλοπίτας 2017
Γράφει δ Ιωάννα Αποστολίδου

Σ

τη μεγαλοπρεπή αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων συγκεντρωθήκαμε και
φέτος στις 25 Ιανουαρίου 2017, 150 άτομα περίπου,
για το παραδοσιακό κόψιμο της βασιλόπιτας.
Δε μας υποδέχθηκε βέβαια η γνωστή ευωδιά του μαχλεπιού και της μαστίχας που γεμίζει ακόμα και στις
μέρες μας τα περισσότερα σπίτια των συμπατριωτών,
όμως στην όλη ατμόσφαιρα ένιωθες ζωντανή την παράδοση του κοινού τόπου καταγωγής μας, της αγαπημένης Θράκης και ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης.
Και είναι πράγματι αγαπημένη, εφόσον ακούμε σχεδόν
πάντα εντυπώσεις από τον κόσμο που την επισκέπτεται,
χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποια καταγωγή από
εκεί. Αυτό που αναφέρεται χαρακτηριστικά είναι:
«Ωραίοςτόπος,πλούσιαταμέρη,κυρίωςόμωςοιάνθρωποι:καλοί,απονήρευτοι,ευγενικοί,ξεχασμένοιόμως
δυστυχώςαπότηνκεντρικήΕξουσία».
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί επίσημοι όπως: οι
Βουλευτές του Νομού Έβρου Αναστασία Γκαρά, Δημή-

τριος Ρίζος και Αναστάσιος Δημοσχάκης, o πρώην
Υπουργός και Βουλευτής Έβρου Κυριάκος Γεροντόπουλος,
ο Πρόεδρος της Π.Α.Ο.Ν.Ε. και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης, o Γεν. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Αθηναίων και Δημ. Σύμβουλος Νικ. Βαφειάδης, η Τζούλια
Φανφάνη-Μαλακόζη, εκπρόσωπος του Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πόλεως και ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης,
συνεργάτης του περιοδικού μας.
Στο κόψιμο της πίτας τυχεροί της βραδιάς ήταν:
• H Μαρία Γκούτη του Μιχαήλ, συνεργάτης του περιοδικού μας και κόρη του μέλους του Δ.Σ. Στρατούλας
Κουκουρίκου-Ραχούλη, η οποία κέρδισε ένα ωραίο ασημένιο μπωλ και η
• Η Κωνσταντίνα Παπανικολάου που κέρδισε ένα
Σαββατοκύριακο με πρωινό σε σουίτα του συγκροτήματος «ΚΑΡΑΣΣΟΥ», στα Καμμένα Βούρλα, για 2 άτομα.
Ο κ. Καράσσος ήταν ο επικεφαλής του Catering που
παρασκεύασε και προσέφερε το δείπνο κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης.

Η κλασική φωτογραφία της “πίτας’’ μας με τους επίσημους προσκεκλημένους και μέλη του Δ.Σ.
Καθήμενοι: ο Πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. κ. Κ. Πολυχρονίδης, οι βουλευτές Έβρου κ. Δ. Ρίζος και κ. Α. Γκαρά,
ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Έβρου κ. Κ. Γεροντόπουλος, ο βουλευτής Έβρου κ. Α. Δημοσχάκης,
η εκπρόσωπος του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης κ. Τζ. Φανφάνη-Μαλακόζη
Όρθιοι: τα μέλη του Δ.Σ. Γρ. Γεωργίου, Α. Γεωργιάδης, Αλ. Μποτονάκη, Υβ. Δαΐδου, Π. Παρασκευόπουλος, Α. Κοντογιώργης,
Γ. Kαραμανίδου-Μίχου, Ε. Κουκουρίκου-Ραχούλη, Π. Τσιακίρης και ο προσκεκλημένος Θ. Ορδουμποζάνης.
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Ο Βουλευτής Έβρου κ. Δημήτριος Ρίζος, η μία εκ των τυχερών
της βραδιάς κ. Μαρία Γκούτη και ο Πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

H Βουλευτής Έβρου κ. Α. Γκαρά επιδίδει τον τιμητικό έπαινο
και το αναμνηστικό δώρο στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο του
Κωνσταντίνου, εγγονό του μέλους του Δ.Σ. Τώνη Γεωργιάδη.

Τα εδέσματα πλούσια και νόστιμα, όπως και η βασιλόπιτα. Στη συνέχεια ακολούθησε η βράβευση των
νέων με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη που επέτυχαν σε Ανώτατες Σχολές Πανεπιστημίων. Για τη
φετινή χρονιά αναφέρουμε τον Δημήτριο Γιαννακόπουλο
του Κωνσταντίνου, εγγονό του μέλους μας Τώνη Γεωργιάδη, ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα Μαθηματικών του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στον ανωτέρω απενεμήθη τιμητικός έπαινος, αναμνηστικά δώρα (TABLET) και τα βιβλία που έχει εκδώσει
ο Σύλλογός μας με τίτλο: α) ΠρόσωπακαιΜορφέςτης
Αλεξανδρούπολης, β) ΣελίδεςαπότηνΙστορίατηςΑλεξανδρούποληςκαιτηςγύρωπεριοχής.
Εδώ δεν πρέπει να παραλείψω να αναφέρω ότι ο
βραβευθείς Δημ. Γιαννακόπουλος είναι δισέγγονος του
Γεωργίου Γεωργιάδη, ο οποίος έμαθε τα πρώτα γράμματα
σε πολλές γενεές Αλεξανδρουπολιτών, μεταξύ αυτών
και στη μητέρα μου, η οποία συχνά, αναφερόμενη στον
δάσκαλό της, διηγόταν: «ΣτηνΑκαδημίαείχαμεδάσκαλο
τον κ. Γεωργιάδη που συχνά μας έλεγε σοφά λόγια:
Μάθετε παιδιά μου γράμματα, η ζωή είναι βουνό».
Άδικο είχε; Καθόλου θα έλεγα.
‘Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την όλη εκδήλωση

κάλυψε φωτογραφικά ο αγαπητός σε όλους μας κ.
Τόλης Σιάτρας, ο οποίος ήρθε από την Αλεξανδρούπολη
ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό.
Πριν το τέλος της ωραίας αυτής βραδιάς σχηματίστηκαν στα τραπέζια τα γνωστά πηγαδάκια, όπου
φίλοι και γνωστοί συνομίλησαν, αντάλλαξαν απόψεις,
θυμήθηκαν με νοσταλγία και συγκίνηση τα παλιά και το
κέφι κορυφώθηκε, όταν πολλοί φίλοι κατέληξαν στην
πίστα και ευχαριστήθηκαν χορό με λίγο απ’όλα και για
όλα τα γούστα!
Μια ευχάριστη μουσική νότα μας ξάφνιασε. Ξαφνικά
ακούστηκαν τραγούδια από την παλιά χορωδία του
αείμνηστου μουσικού Χριστόφορου Παπαδόπουλου και
ο “ύμνος για την Αλεξανδρούπολη”, που είχε συνθέσει
ο ίδιος.
‘Ετσι έκλεισε και για το 2017 η εκδήλωση για το
κόψιμο της βασιλόπιτας και όλοι οι συνδαιτημόνες εγκατέλειψαν σιγά σιγά την ωραία αίθουσα με αγκαλιές,
φιλιά , αλληλοευχόμενοι:
«Παιδιά, και του Χρόνου πάλι μαζί σε τέτοια»!

Ο Βουλευτής Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, η μία εκ
των τυχερών της βραδιάς κ. Κωνσταντίνα Παπανικολάου,
ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
και η Γεν. Γραμματέας κ. Ευστρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

«Ιστορική ιχνηλασία στη θρακοπελάγια Μητρόπολη Αίνου»
πραγματοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως
και τον Σύλλογο “Ελληνομουσείον Αίνου”
Γράφει δ Στέλλα Κλαδαρά
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017
στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
αφιερωματική εκδήλωση στην αλησμόνητη πατρίδα,
την Αίνο.
Την εκδήλωσε προλόγισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος ο οποίος ήταν
και ο εμπνευστής της όλης οργάνωσης και ο οποίος
αδιαλείπτως εργάζεται συλλέγοντας ιστορικό υλικό,
ντοκουμέντα και μαρτυρίες που προέρχονται από την
Αίνο και τις χαμένες πατρίδες για τον εμπλουτισμό της
ιστορικής μνήμης και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Ο θεολόγος και ιστορικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς
ανέπτυξε όλες τις πτυχές του ιστορικού, εκκλησιαστικού,
εκπαιδευτικού, οικονομικού και κοινωνικού βίου της
Μητρόπολης Αίνου μέχρι το 1923.
Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από την «ΕκκλησιαστικήκαιΕκπαιδευτικήΟργάνωσηκατάτηνΥστεροθωμανικήΠερίοδο(17ος-20οςαιώνας)»:
... Η παλαίφατος και μεγάτιμος ελληνορθόδοξη
επαρχίατηςΑίνουστηνΑνατολικήΘράκη,ηοποίαπριν
απότονπικρόαπορφανισμότηςκατάτοέτος1922και
την οριστική Αναγκαστική Ανταλλαγή των πληθυσμών
μετηνυπογραφείσαΣυνθήκητηςΛωζάνης(1923)είχε
ακμαίες ρωμαίικες κοινότητες με άρτια εκκλησιαστική

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος
παρουσιάζει σπάνια έγγραφα
από την Αίνο.

εκπαιδευτικήοργάνωσηόπουδιέπρεπαν επιφανείς λόγιοι Μητροπολίτες,
ΙερομόναχοικαιΔιδάσκαλοιτουΓένους,
οιοποίοιανέθρεψανκαιεγαλούχησαν
μετο«μέλικαιτογάλατηςελληνορθοδόξουπαιδείαςκαιευσεβείας»γενεέςγενεώνελληνοπαίδων...
... Η γεωγραφική έκταση της Μητροπόλεως Αίνου,
όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά το έτος 1885 (κατά
τον Στ. Ψάλτη), ένεκα σοβαρών οικονομικών προβλημάτωνπουαντιμετώπιζε,απεσπάσθησαναπότηΜητρόπολη Μαρωνείας το Δεδέαγατς (σημερινή Αλεξανδρούπολη) και άλλα 14 χωριά, τα οποία υπήχθησαν
στηνεκκλησιαστικήδικαιοδοσίατηςΜητροπόλεωςΑίνου...
... Το έτος1873 δημοσιεύθηκε στην Επετηρίδα του
ΘρακικούΦιλεκπαιδευτικούΣυλλόγουέκθεσηπερίτης
εκπαιδευτικήςκαταστάσεωςτηςΜητροπόλεωςΑίνου,
στηνοποίααναφέρεταιότιαυτήπεριλάμβανε13χωριά
με 1.425 οικογένειες, 6 λειτουργούντα σχολεία στα
οποίαφοιτούσαν300μαθητέςκαιδίδασκαν6δάσκαλοι.
ΟSynret,τοέτος1877αναφέρειότιυπήρχαν14χωριά
με8.650ΈλληνεςΟρθοδόξους,6σχολείαμε300μαθητές,
ενώοStanford καταγράφειτηνύπαρξη13χωριών...
... Όταν το έτος 1885 το Οικουμενικό Πατριαρχείο
απεφάσισεναενισχύσειτηνοικονομικώςδυσπραγούσα
ΜητρόποληΑίνου,υπήγαγεσεαυτήταανήκονταμέχρι
τότε στη Μητρόπολη Μαρωνείας, κάτωθι 17 χωριά,

Ο θεολόγος και ιστορικός κ. Ιωάννης Ελ.
Σιδηράς αναπτύσσει την ιστορική
ιχνηλασία στη θρακοπελάγια
Μητρόπολη της Αίνου.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Στέλλα Κλαδαρά παρουσιάζει
φωτογραφικό υλικό
από την Αίνο.
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συμπεριλαμβανομένου του Δεδέαγατς (σημερινή Αλεξανδρούπολη)...απότονΚαζάΔεδέαγατςεκτωνοποίων
ταεννέατελευταίαυπήγοντοστηνσχισματικήβουλγαρική
εξαρχία...
...H Αίνος, κατά τον καθηγητή Βασίλειο Σταυρίδη,
ήτανμιαπόλητουθρακικούπελάγους,ηοποίαήκμαζε
στον θρησκευτικό, τον εκπαιδευτικό και πνευματικό
τομέα.Είχε17ναούς,παρεκκλήσια,μονές,κελιά,μετόχια,
σχολείακαιάλλαπνευματικάκαιευαγήφιλανθρωπικά
ιδρύματα ή Καταστήματα, όπως χαρακτηριστικά ονομάζονταν.Οικυριότεροιναοίήταν:τουΑγίουΓρηγορίου
ΝεοκαισαρείαςστοΚάστρο,τουΤιμίουΠροδρόμου,του
Αγίου Νικολάου, του Αγίου Βλασίου, προστάτου της
συντεχνίας(ΕσναφίουήΡουφετίου)τωνΑγγειοπλαστών,
τουΑγίουΕύπλου,διάφοροιναοίεπ’ονόματιτηςΠαναγίας, της Παναγίας της Κεχαριτωμένης της οποίας η
ιστορικήεικόναεσώθη,οναόςτηςΖωοδόχουΠηγήςή
ΧρυσοπηγήςστοΚάστρο.Άξιομνείαςείναιτογεγονός
ότι οι  Αινίτες ευλαβούντο ιδιαίτερα την Υπεραγία
Θεοτόκο, όπως μαρτυρούσε η πληθώρα των παρεκκλησίων,πουήταναφιερωμένασ’αυτή,μετιςονομασίες,

Έκθεση με την ιστορία της πόλεως της Αίνου.

«Ελαιούσα»,«Οδηγήτρια»,«Φανερωμένη»,«Παντοβασίλισσα», «Χαριτωμένη», «Ταξιδαριά» κ.ά. Οι δε Μονές
πουυπήρχανσταεκκλησιαστικάόριατηςΜητροπόλεως
Αίνου ήταν: του Αγίου Παντελεήμονος, η Πατριαρχική
καιΣταυροπηγιακήΜονήτηςΥπεραγίαςΘεοτόκουΣκαλωτής(ΚοιμήσεωςτηςΘεοτόκου)καιηΠατριαρχικήκαι
ΣταυροπηγιακήΜονήΑγίουΑθανασίουΤσαδήρι...
...Περισσότερες ιστορικές πληροφορίες διαθέτουμε
απότοέτος1796,ότανοΟικουμενικόςΠατριάρχηςΓ΄
Γεράσιμος κατόπιν αιτήσεως των Αινιτών εξέδωκε Σιγιλλιώδες Πατριαρχικό και Συνοδικό Γράμμα διά του
οποίουηΙεράΜονήΑγίουΠαντελεήμονοςμετεποιείτο
σεσχολή.ΤοΟικουμενικόΠατριαρχείούστερααπότην
αίτησητωνπροκρίτωντηςΑίνουπαρεχώρησεόλοτο
Μετόχιμετηνεκκλησίαστηνελληνορθόδοξηκοινότητα
και οι εφοροδημογέροντες ανέλαβαν την υποχρέωση

καιτακαταγώγιατηςΜονήςναανακαινίσουνκαικαινούργια σχολή να ανοικοδομήσουν και τον μισθό του
προσληφθησόμενουδιδασκάλουνακαταβάλλουναπό
τοκοινοτικόταμείο.Ηανοικοδόμησητηςσχολήςάρχισε
την1ηΑυγούστουτου1799καιολοκληρώθηκεπερίτο
τέλοςΣεπτεμβρίουονομασθείσασε«Ελληνομουσείον»...
...ΠαρόλοπουοιπρώτοιδιδάξαντεςτηςΣχολήςείναι
άγνωστοι,εντούτοιςκαλώςγνωρίζουμεότιτηνφροντίδα
τηςελληνικήςΣχολήςΑίνουανέλαβεκατάτιςαρχέςτου
19ου αιώνα ο Μητροπολίτης Αίνου Ματθαίος (18081821),άλλοτεδιδάσκαλοςτωνΕπιβατώνκαιτηςΜεγάλης
τουΓένουςΣχολής.Ιδιαίτεροενδιαφέρονγιατηλειτουργία
τηςΣχολήςεπέδειξεκαιοΜητροπολίτηςΑίνουΓρηγόριος
ο Τήνιος κατά το έτος 1823, πρώην εφημέριος της εν
ΜελίτηΕλληνικήςΚοινότητος,οοποίοςπροέτρεψετον
Χατζηλασκαράκη Χατζή Μανωλάκη «να διαθέσει υπέρ
τηςΣχολήςμαγαζείον».
Η από το 1799 ανακαινισμένη και στεγασμένη σε
ιδιόκτητοκτίριοελληνικήσχολήτηςΑίνουικανοποίησε
τις εκπαιδευτικές ανάγκες για αρκετές δεκαετίες. Το
έτος 1847 η Σχολή αυτή, που ήταν μονόροφη και δεν
επαρκούσε για τις σχολικές ανάγκες της
πόλεως,κατεδαφίσθηκεκαιανεγήρθηένα
νεόδμητο διώροφο κτίριο με συνδρομές
εντοπίων κατοίκων και επισκεπτών εμπόρων. Διέθετε 7 αίθουσες διδασκαλίας
καιδύοαίθουσεςγιαβιβλιοθήκηκαιγραφείο.Ηδαπάνηέφθασετις40.000οθωμανικάγρόσια,δηλαδή400χρυσέςοθωμανικές λίρες. Η νέα αυτή σχολή ονομάσθηκε «ΑΘΗΝΑ» και στην πρόσοψή της
υπήρχε η επιγραφή: «ΨΥΧΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ»,
ηοποίαεσώζετομέχριτο1940.Ηνεόδμητη
σχολή διέθετε λαμπρή και βαρύτιμη βιβλιοθήκημεπερισσότερααπό2.000συγγράμματαθεολογικά,φιλολογικάκαιένα
Ευαγγέλιοεπίπεργαμηνής,αρίστηςτέχνης,
έργο του 12ου μ.Χ. αιώνος. Αυτοί οι 2.000 πολύτιμοι
τόμοικατεστράφησαναπότουςΝεότουρκουςκατάτα
τέλητου1915...
...Προσωπικότητες της Εκκλησίας, των γραμμάτων
καιτωντεχνώνπουεγεννήθησανστηνΑίνοκαιετίμησαν
επαξίωςτηνγενέτειράτουςήταν:1)οΠατριάρχηςΙεροσολύμων Μελέτιος (ΙΖ΄), 2) ο Μητροπολίτης Αίνου
καιλόγιοςδιδάσκαλοςΜατθαίος(ΙΗ΄),οοποίοςανεδείχθη
σεΜητροπολίτηΘεσσαλονίκηςκαιέπειταΚυζίκου,και
κατέλιπεταεξήςέργα:1)Αντίρρησινπροςτηνενείδει
απολογίαςπερίτηςειςτοχυδαίονιδίωμαμεταφράσεως
των Ιερών Γραφών, αποσταλείσαν τη του Χριστού Μ.
ΕκκλησίαεπιστολήτουΤορνόβουΙλλαρίωνος,Κωνσταντινούπολις 1841, 2) Επανάληψις της Λογικής Ευγενίου
(κατάΑναστάσιοντονΟικονόμουΑμπελακίων,απολογία
ιστορικοκριτικήενΤριεστίω1814,3)ΠεριγραφήτηςΚυ-
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Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Στέλλα Κλαδαρά παζίκουκατάΓεδεών,3)ΑρχιμανδρίτηςΘαλλελαίοςΔημηρουσίασε φωτογραφικό υλικό της Αίνου από το ιστορικό
τριάδης(ΙΘ΄),4)ΑχιλλεύςΘ.Σαμοθράκης(1876-1944),
αρχείο του ιδρυτή της Χριστιανικής Αρχαιολογίας αειΙατρόςκαιΙστοριογράφος.ΟιδεπλέονγνωστοίΜουσικοί
μνήστου Γ. Λαμπάκη (1902) και σύγχρονο φωτογραφικό
–Ιεροψάλτες,καταγόμενοιεξΑίνου,ήτανοι:Παναγιώτης
υλικό της Αίνου από το αρχείο του Συλλόγου (2007Αγαθοκλής,ΣταυράκηςΓεωργιάδηςκαιΣυμεώνΜανα2016).
σίδης...
Στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου υπήρχε έκθεση
...Oκατά το 1922επώδυνος απορφανισμός της ακμε
την
ιστορία της πόλεως της Αίνου και με παραδοσιακά
μαίας και ανθηρήςελληνορθοδόξουεπαρχίαςΑίνουμε
αινίτικα κεράσματα από τον Σύλλογο «Ελληνομουσείον
τονβίαιοεκπατρισμότωνΑινιτώνδενοδήγησεστονενΑίνου».
ταφιασμότηςαθάνατηςμνήμηςπερίτηςΘρακοπελάγιας
Αίνου.Οιεπιγενόμενοιτωνπονεμένωνεκείνωνπροσφύγων,οιοποίοι
ωςεπίτοπλείστονεγκατεστάθησαν
καιδιαβιούνστηνΑλεξανδρούπολη,
διατηρούν άσβεστη την Κανδήλα
τωνιερώνκαιοσίωντηςΑίνουπου
ζειστησυλλογικήιστορικήσυνείδηση
καιμνήμητους.ΤοδεΟικουμενικό
ΠατριαρχείοακόμηκαιμετάτονεκπατρισμότωνκατοίκωντηςεπαρχίαςτηςΑίνουεξέλεξεωςΜητροπολίτεςΑίνουτους:α)ΓερμανόΓαροφαλίδη(1936-1962)απόΑβύδου,
β) Απόστολο Παπαϊωάνου (1975- Παραδοσιακά αινίτικα κεράσματα από τα μέλη του Συλλόγου «Ελληνομουσείον Αίνου».
Από αριστερά η Σμαρώ Δέλκου, η Γεωργία Αντωνοπούλου, η Βάγια Κλαδαρά,ο Δημήτρης
1977)απόΚαρπάθουκαιΚάσου,γ)
Ντομάτας, η πρόεδρος Στέλλα Κλαδαρά, ο γραμματέας Λουκάς Κουινέλης, η ταμίας
Μάξιμο Αγιωργούση (1997-2002)
Μαριλένα Πετίνου, η Χριστίνα Παλαιολόγου και η Αικατερίνη Κάλτσου.
απόΠιτσμπούργου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ

H κοπή της «πίτας» της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας
Επιμέλεια Σ.Ε.
από λοιπούς πολιτιστικούς φορείς και
Ομοσπονδίες, από την Εκκλησία αλλά και
από τον χώρο του πνεύματος και των επιστημών.
Η υπεύθυνη εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Σίσσυ Καζακίδου προλογίζοντας την
εκδήλωση, μίλησε για την εθνική ανάγκη
να διατηρούμε με κάθε τρόπο τα ήθη και

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, σε εορταστικό
κλίμα και με την παρουσία πλήθους κόσμου, που γέμισε
ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε., η
Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας έκοψε την
καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη πίτα της.
Ήταν μια ευκαιρία να ανταμώσουν τα μέλη της Ομοσπονδίας με Θρακιώτες της Αθήνας και φίλους και εκπροσώπους της Θράκης μας από τον πολιτικό χώρο,

24

τις παραδόσεις της πατρίδος μας και να επαγρυπνούμε
για τη Θράκη μας.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Κώστας
Πολυχρονίδης, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους,
μίλησε για τη συνεργασία όλων των πολιτιστικών φορέων και τόνισε την ανάγκη να υπάρχει ενότητα και
ομοψυχία τούτες τις δύσκολες μέρες που περνάει ο τόπος μας. Επίσης τόνισε ότι η ΠΑ.Ο.Ν.Ε εργάζεται συστηματικά ώστε να φέρει κοντά όλους τους Θρακιώτες
στην Αθήνα και στη Νότια Ελλάδα και σχεδιάζει αντίστοιχα δράσεις που είναι προς την κατεύθυνση αυτή.
Κατόπιν ο πατήρ Παντελεήμων, εκπροσωπώντας
το Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής ευλόγησε
την πίτα και ευχήθηκε Υγεία και Καλοσύνη σε όλους
τους παρευρισκόμενους.
Η γραμματέας της Ομοσπονδίας Χριστίνα Αθανασιάδου εκφώνησε τα ονόματα των επίσημων προσκεκλημένων, οι οποίοι παραλαμβάνοντας το κομμάτι της
πίτας τους ευχήθηκαν με τη σειρά τους.
Πρώτοι βέβαια παρέλαβαν το κομμάτι τους, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. που συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση της εκδήλωσης και ήταν
παρόντα: Ο Πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Κώστας Πολυχρονίδης, η Γ.Γ. Χριστίνα Αθανασιάδου, ο Αντιπρόεδρος
Σταυρίδης Πασχάλης, η ταμίας Δόβρη Λιλίκα, ο υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων Σιαλάκης
Γιώργος, η υπεύθυνη της πρώτης χορευτικής Ομάδας
Κουκουρίκου Στρατούλα, η υπεύθυνη των νέων πολιτιστικών και χορευτικών ομάδων Κυριακίδου Ευαγγελία,
η Υπεύθυνη εκδηλώσεων Καζακίδου Σίσσυ, ο ειδικός
γραμματέας Δελαπόρτας Γεώργιος, ο ειδικός ταμίας
Χολογούνης Δημήτριος.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους οι
βουλευτές Έβρου Ρίζος Δημήτριος, Δημοσχάκης Αναστάσιος, Επίτιμος αρχηγός ΕΛ.ΑΣ., Κυριάκος Γεροντόπουλος, τέως Υπουργός.

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T60

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από τον Σύλλογό μας
ο πρόεδρος Παν. Παρασκευόπουλος, ο Παν. Τσιακίρης, πρώην πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε., ο Σπύρος Λιβιεράτος, επίτιμο μέλος, ο Γιώργος Ψύλλας και άλλα μέλη.
Η εκδήλωση απέκτησε στη συνέχεια χρώμα χορευτικό, με τη νεοσύστατη χορευτική Ομάδα της Πανθρακικής Ομοσπονδίας, υπεύθυνη της οποίας είναι η Κυριακίδου Ευαγγελία και έχει χοροδιδάσκαλο τον
Λουκάτο Διονύση, να μας παρουσιάζει αντιπροσωπευτικούς χορούς της Θράκης από την περιοχή του Σουφλίου.

Με την παρότρυνση της χορευτικής Ομάδας ακολούθησε γλέντι και όλοι μας θυμηθήκαμε χορούς και
τραγούδια της πατρίδας μας.
Τα καταστήματα Σκλαβενίτη, οι τέσσερις βουλευτές
του Νομού Έβρου και το επίτιμο μέλος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε.
Σπύρος Λιβιεράτος στήριξαν οικονομικά την εκδήλωση.
Ο Μάριος Τσιακίρης από τον Σύλλογο Σουφλιωτών
αφιλοκερδώς κάλυψε ηχητικά την εκδήλωση.
Οι «Παραδοσιακοί Τραχανάδες» πρόσφεραν πλούσια εδέσματα και εμείς είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε γνήσια θρακιώτικα προϊόντα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ

ΒΡΑΒΓΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΓΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΤΑΡΣΟΥΔΗ
Από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Η φετινή ετήσια εκδήλωση του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης στις 5 Φεβρουαρίου
2017 είχε ένα ιδιαίτερα πολιτιστικό χαρακτήρα, ανάλογο της ευρύτερης πολιτικής και
φιλοσοφίας που εκφράζει το Μουσείο ως φορέας πολιτισμού. Συνεχίζοντας την παράδοση που
θέλει κάθε χρόνο στην εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας να βραβεύει
ανθρώπους της Αλεξανδρούπολης που διακρίνονται στα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό,
επέλεξε και τίμησε εφέτος, στην κατάμεστη σάλα του ξενοδοχείου ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ, δύο
καταξιωμένους Αλεξανδρουπολίτες καλλιτέχνες: Έναν δικό μας άνθρωπο, τον Αντιπρόεδρο του
Πολιτιστικού και Ψυχαγωγικού Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, γελοιογράφο Γρηγόρη
Γεωργίου, ως επίσης και τον Αλεξανδρουπολίτη ζωγράφο Αθηνόδωρο Ταρσούδη για το συνολικό
τους έργο και την πολιτιστική τους προσφορά στη γενέτειρα πόλη των δύο αυτών τιμώμενων
προσώπων. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε πριν από τη βράβευσή τους, οι δύο καλλιτέχνες
τιμούνται:
«ΟΓρηγόρηςΓεωργίουδιότιδηλώνειότιαισθάνεται
την Αλεξανδρούπολη ως πατρίδα του, καθώς σε
αυτήνπέρασεέναμεγάλοκομμάτιτηςζωήςμετην
οικογένειά του, αφού στην πόλη αυτή έζησε τα
παιδικάκαιεφηβικάτουχρόνια.Σπούδασεπολιτικός
μηχανικόςστοΕθνικόΜετσόβιοΠολυτεχνείοκαιαπό
τότεζεικαιεργάζεταιστηνΑθήνα.Μετηγελοιογραφία
ασχολείται συνεχώς από μικρό παιδί. Τα τελευταία
τριάνταχρόνια,παράλληλαμετηνκύριαεπαγγελματική
απασχόλησή του ως μηχανικός, συμμετείχε συστηματικάσεπάραπολλέςδιεθνείςεκθέσειςκαιδιαγωνισμούςγελοιογραφίας.Έργατουέχουνδημοσιευθεί
σεεφημερίδες(Ελευθεροτυπία,Έθνος,Βήμα,Ποντίκι)
και σε πολιτιστικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.Είναι μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού
“Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης’’ και έχει κοσμήσει
το εξώφυλλο με μια σύνθεσή του. Απότο1992έως
το 2010 υπήρξε μόνιμος συνεργάτης-γελοιογράφος
στοσατιρικόπολιτιστικόπεριοδικό“ΤΟΦΙΣΤΙΚΙ”,που
εξέδιδεστηνΑίγιναμέχριτονθάνατότουογνωστός
συγγραφέαςΔημήτρηςΣαραντάκος.Έργατουέχουν
επιλεγεί και συμμετάσχει σε περισσότερες από 100
ομαδικές εκθέσεις γελοιογραφίας, σε διαφορετικά
μέρη του κόσμου σε όλες τις Ηπείρους, έχει κατ’
επανάληψηβραβευθείκαιταέργατουσυμπεριλαμβάνονταιστουςεκδοθέντεςκαταλόγουςαυτώντων
εκθέσεων.Ενδεικτικάαναφέρονται:
1994-1995:ΒραβείοΓελοιογραφίαςΔημοσιογραφικού
ΕλληνοτουρκικούΔιαγωνισμούΕιρήνηςκαιΦιλίαςΑΜΠΝΤΙΙΠΕΚΤΣΙ.

2003,2004,2006:Κορέα.ΕύφημηΜνεία.
2005:Κίνα,Βραβείοκαλύτερηςγελοιογραφίας.
2009:Βέλγιο,Αργυρόβραβείο.
2009:Ρωσία-Βουλγαρία,ειδικόβραβείο.
2010:Κίνα,βραβείο.
2012:Σμύρνη,Τουρκία.Τιμητικήπρόσκληση-συμμετοχή στα Εγκαίνια του Μουσείου Γελοιογραφίας,
όπουτοέργοτουεπιλέχθηκεγιατησυγκεκριμένηέκθεση
2012:Ζάγκρεμπ,Κροατία.Τρίτοβραβείοκοινού.
2012: Άγκυρα, Τουρκία. Τιμητική πρόσκληση από
τοίδρυμαγελοιογραφίαςγιατηνπροσφοράτουστη
γελοιογραφία.
2013.Δαμασκός,Συρία.Πρώτοβραβείοαπότην
ένωσηΣύριωνγελοιογράφωνγιατονδιεθνήδιαγωνισμό

Ο Πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου Νίκος Πινάτζης
βραβεύει τον γελοιογράφο Γρηγόρη Γεωργίου.
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γελοιογραφίαςμεθέμα“Όχιάλλοαίμα.Θέλουμενα
ζήσουμε”(Nomoreblood.Wewanttolive).
Ο Γρηγόρης Γεωργίου είχε στείλει ένα έργο που
ήταν σύνθεση με μηνύματα από τη Guernica του
Picaso,τοπεριστέριαπότησύνθεση“Τοπαιδίκαιτο
περιστέρι”τουίδιουδημιουργούκαιτασύννεφατων
έργωντουMagritte.
Ο Γρηγόρης Γεωργίου είναι μέλος της Διεθνούς
ΟμοσπονδίαςΓελοιογράφων(FECO),αναγνωρίσιμος
καικαταξιωμένοςαπότουςομότεχνούςτου,καθώς
καιαπότουςλάτρειςτηςγελοιογραφίας.Οιδιακρίσεις
τουείναιεντυπωσιακέςσεεθνικόκαιδιεθνέςεπίπεδο,
καθώςκαιοισυμμετοχέςτουσεκριτικέςεπιτροπές
διεθνώνδιαγωνισμώνγελοιογραφίας».
«Ο Αθηνόδωρος Ταρσούδης αρχικά έζησε με την
οικογένειάτουστονΠέπλοαλλάσύντομαμετακόμισε
στηνΑλεξανδρούπολη.Απότηνπρώτηακόμητάξη
τουΔημοτικού,οτότεδάσκαλόςτουαναγνώρισετο
ταλέντοτουστηζωγραφική.Μέντοράτουστηφωτογραφία και στο σχέδιο θεωρεί τον Γιώργο Παναγιώτου,στοφωτογραφείοτουοποίουέμαθεπολλά
για την τέχνη του σχεδίου. Επίσης, μία ευτυχής
συγκυρίατονέφερεκοντάστονζωγράφοΡάλλη Κοψίδη,απότονοποίοπήρεπολλέςγνώσειςαλλάκαι
συμβουλέςγιατηζωγραφική.
Επιθυμούσε να σπουδάσει αρχιτεκτονική, αλλά
τελικάσπούδασεηλεκτρονικάκαιεργάστηκεωςεκπαιδευτικός στην Τεχνική Εκπαίδευση από το 1973,
απόόπουκαισυνταξιοδοτήθηκε.
Συμμετείχεσεπρογράμματαεικαστικώνσεσχολικές
μονάδες,όπουπρόσφερετιςγνώσειςκαιτομεράκι
του για τη ζωγραφική και ενέπνευσε τα παιδιά να
ασχοληθούνμετιςτέχνες.

Ο Πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου βραβεύει
τον ζωγράφο Αθηνόδωρο Ταρσούδη.

Η έκπληξη της βραδιάς. Οι δύο καλλιτέχνες, φίλοι από
τα παλιά, δίνουν ρεσιτάλ με παλιά αγαπημένα τραγούδια
με τις φυσαρμόνικές τους.

Ανέλαβετησκηνογραφίασετρίαέργατηςθεατρικής
ομάδας Τεχνικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης και φιλοτέχνησεταδιαζώματατουτότεΤεχνικούΛυκείου
τηςπόληςμας.
Ηπρώτηατομικήτουέκθεσηέγινεστοεμπορικό
επιμελητήριοτο1965.Πολλέςατομικέςτουεκθέσεις
ζωγραφικής φιλοξενήθηκαν σε επώνυμες γκαλερί
τηςΘεσσαλονίκηςκαιτηςΑθήνας.
Από το 1981-2017 έργα του φιλοξενούνται στην
Αίθουσα Τέχνης Γ. Σταυρίδη στην Αλεξανδρούπολη,
καθώςκαιστηναίθουσατουΔημαρχείου(1984-1996).
Πραγματοποίησεπολλέςατομικέςεκθέσεις.Επίσης
συμμετείχεσεΟμαδικέςεκθέσειςσεπολλάπολιτιστικά
κέντρατηςΘράκης.
Το περιοδικό “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης”
έχει δημοσιεύσει δύο αφιερώματα στο έργο του και
δύο έργα του έχουν κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού.
Έχειεικονογραφήσειβιβλίακαιπεριοδικά,ποιητικές
συλλογές,εγχειρίδιατόσοτουΔημοκρίτειουΠανεπιστημίουΘράκης(Π.Τ.Δ.Ε),όσοκαισχολικώνομάδων
(ΟικολογικήΟμάδαΕ.Π.ΛυκείουΑλεξανδρούπολης).
ΕικονογράφησεαφίσεςσεεκδηλώσειςτουΔήμου
(Ελευθέρια1995-1997)καισεημερίδεςΔ.Π.Θ.Πολύ
ενδιαφέρουσαήτανηΕικονογράφησησταπρακτικά
του6ουΠαγκοσμίουΣυνεδρίουΘρακών(2003).
Τα έργα του είναι αναγνωρίσιμα με μοτίβα από
τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό εμπνευσμένα από το
παρελθόνκαιτοπαρόν.
Απότο1998είναιμέλοςτουΕπιμελητηρίουΕικαστικών Τεχνών της Ελλάδος με αναγνωρισιμότητα
απότουςομότεχνούςτου».
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού Μουσείου κόβει την πρωτοχρονιάτικη
πίτα του Συλλόγου.

Φίλοι από παλιά, έπαιξαν μαζί φυσαρμόνικα –όπως τον παλιό καλό
καιρό– παλιά και αγαπημένα στο
κοινό μουσικά κομμάτια, αποσπώντας τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Στο τέλος πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας και δόθηκαν πλούσια δώρα
στην τυχερή της βραδιάς, κατά τη
λαχειοφόρο αγορά, μεταξύ των
οποίων και έργα των τιμηθέντων
καλλιτεχνών.
Την επομένη το πρωί 6 Φεβρουαρίου 2017, στον χώρο του Μου-

Η βραδιά είχε ένα πολύ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, καθώς η εκδήλωση
ξεκίνησε με την καταξιωμένη πολυφωνική
χορωδία του Μουσείου, η οποία στο 9ο
χορωδιακό φεστιβάλ Θέρμης απέσπασε
εξαιρετικές κριτικές. Ακολούθησαν οι τιμητικές διακρίσεις από τον Πρόεδρο του
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Νίκο Πινάτζη, με αναλυτική αναφορά στην
πολιτιστική προσφορά και το έργο των
δύο προσώπων που τιμήθηκαν εφέτος,
του γελοιογράφου Γρηγόρη Γεωργίου και
του ζωγράφου Αθηνόδωρου Ταρσούδη.
Από τα εγκαίνια της έκθεσης γελοιογραφίας του Γρηγόρη Γεωργίου,
Στη συνέχεια το γυναικείο μουσικό συγτην επομένη στο ισόγειο του κτηρίου του Ιστορικού Μουσείου.
κρότημα Fortissimo σαγήνεψε με τις μεΟ καλλιτέχνης με συμμαθητές και συμμαθήτριές του.
λωδίες και την ποιότητα της μουσικής των
εγχόρδων, χωρίς βέβαια να λείψουν και οι εκπλήξεις
σείου, έγιναν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης γετης βραδιάς που ήταν τα δύο τιμώμενα πρόσωπα.
λοιογραφίας του Γρηγόρη Γεωργίου από τον ίδιο τον
δημιουργό, παρουσία πολλών
φίλων και συμμαθητών του.
Η έκθεση ήταν επισκέψιμη για
το κοινό από Τρίτη έως Σάββατο και από 11.30-13.30 στον
ισόγειο χώρο. Την έκθεση επισκέφθηκε πολύς κόσμος καθώς και διάφορα σχολεία και
άφησε εξαιρετικά καλές εντυπώσεις.

Εντυπωσιακή η εμφάνιση
του συγκροτήματος εγχόρδων
«Φορτίσιμο».
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AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - 8 MΑΡΤΙΟΥ
από τον Γρηγόρη Γεωργίου
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ

«H Παναγία Κοσμοσώτειρα προστάτιδα της Θράκης στον Ιερό Ναό
της Ευαγγελιστρίας του Πειραιά»
Γράφει o Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
Θρακικών Σωματείων που εδρεύουν στην Αττική. Τη
μουσική κάλυψη της εκδηλώσεως παρείχε η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά.
Μετά την είσοδο της Εικόνας, στον κατάμεστο από
πιστούς Ναό, τελέσθηκε δέηση προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου και Δοξολογία. Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιά κ. Σεραφείμ ευχαρίστησε
θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για
τη μέγιστη δωρεά να κομίσει στον Πειραιά το σέβασμα
της Θράκης, την εικόνα της «Παναγίας της Κοσμοσώτειρας». Απευθυνόμενος δε προς τον Μητροπολίτη μας
και στο έργο που επιτελεί στην ακριτική Μητρόπολη
που διακονεί, σημείωσε: «Η καρδιά όλων στρέφεται στην
Αγιοτόκο και Ηρωοτόκο Μητρόπολή σας, την πεφιλημένη
Ελληνική μας Θράκη και αισθανόμαστε βαθύτατη συγκίνηση, διότι η σεπτή προσωπικότητά σας και το πανθομολογούμενο πνευματικό σας έργο αποτελούν τον εξαίρετο κυματοθραύστη σε κάθε είδους εχθρική επιβουλή
εναντίον της πατρίδας και της ηρωικής Θράκης.»
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Πειραιά για την
υποδοχή της εικόνας που, όπως
είπε, φυλάσσεται στις καρδιές
όλων των Θρακιωτών εδώ και αιώνες.
Στη συνέχεια, έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του
φερώνυμου προσκυνήματος στις
Φέρες, στο οποίο φυλάσσεται η
εικόνα, που είναι το σύμβολο του
Θρακικού Ελληνισμού και έχει
ανακηρυχθεί παγκόσμιο προσκυνηματικό κέντρο των απανταχού
Θρακιωτών.
Θεωρείται από τα παλαιΣτιγμιότυπο από τη δέηση προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ι.Ναό Ευαγγελιστρίας ότερα εμβλήματα του Βυζανστον Πειραιά. 1η σειρά: Διακρίνονται εξ αριστερών ο Αντιδήμαρχος Φερών κ. Νικόλαος
τίου, με την ίδρυσή του να ανάΓκότσης, ο Βουλευτής Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο πρώη Υφυπουργός Εξωτερικών
και Βουλευτής Έβρου κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος και ο εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά γεται στον Ισαάκιο Κομνηνό,
τριτότοκο γιο του Αλεξίου του
κ. Κυριάκος Σιγαλάκος. 2η σειρά: Ο Πρόεδρος των Φεριωτών Αττικής κ. Γεώργιος
Α`. Ο Ισαάκιος το 1151 μ.Χ.
Ταμουρίδης, ο Πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. κ. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης και ο Πρόεδρος
Αλεξανδρουπολιτών Αττικής κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος.
ίδρυσε μοναστήρι αφιερωμένο

ην Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, έλαβε χώρα στον
Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά, επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, προστάτιδας της Θράκης και των απανταχού Θρακιωτών, που φυλάσσεται στις Φέρες του
Έβρου στον ομώνυμο Προσκυνηματικό Ναό.
Την εικόνα συνόδευε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος με τη συμμετοχή
νέων με παραδοσιακές θρακιώτικες στολές, ενώ της
υποδοχής προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πειραιά κ. Σεραφείμ.
Στην υποδοχή παρέστησαν ο Βουλευτής Έβρου κ.
Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Έβρου κ. Κυριάκος Γεροντόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Φερών κ. Νικόλαος Γκότσης,
ο Πρόεδρος της Π.Α.Ο.Ν.Ε. κ. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης, εκπρόσωποι του Δήμου Πειραιά, ο υπογράφων
και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών
Αττικής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φεριωτών Αττικής
κ. Γεώργιος Ταμουρίδης καθώς και Πρόεδροι και μέλη

Τ
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στην Παναγία την Κοσμοσώτειρα και ο Ναός ήταν το
Καθολικό της Μονής. Σήμερα διασώζεται μεγάλο
τμήμα των ονομαστών και θαυμαστών αγιογραφιών
καθώς και του γλυπτού διάκοσμου του Ναού.
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως ζήτησε τις
προσευχές όλων για τους κατοίκους της Θράκης, διότι
αισθάνονται γύρω τους μια κινούμενη άμμο, όπου
πολλά πράγματα αλλάζουν, αλλά δεν αισθάνονται
φόβο, επειδή έχουν εμπιστοσύνη στην Παναγία.
Στη συνέχεια και μετά το πέρας της παρακλήσεως
και των προσφωνήσεων των δύο Μητροπολιτών, ακολούθησε η Α' Στάση των Χαιρετισμών, όπου προεξήρχε
ο Μητροπολίτης μας κ. Άνθιμος, ο οποίος με μια άκρως
μεστή και γλαφυρή ομιλία συνεκίνησε τους πιστούς
που είχαν κατακλύσει το Ναό. Μεταξύ άλλων τόνισε:
«Η Παναγία μας περιμένει στο τέλος του δρόμου, για να
μας χαρίσει το ίδιο Της το παιδί, τον ίδιο Της τον εαυτό.
Ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο καθημερινά μέσω των μυστηρίων Του. Και η ίδια η ζωή του καθενός μας είναι ένα
μυστήριο: το πώς γεννηθήκαμε, το γιατί τώρα και όχι
αύριο, γιατί εδώ και όχι αλλού, είναι αποτέλεσμα της
πρόνοιας του Θεού, προκειμένου ο καθένας από μας
να ζήσει μια μυστηριακή σχέση με τον Θεό.»
Αναφερόμενος στο γεγονός του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου τόνισε ότι η Εκκλησία πάνω σε αυτό το υπέρλογο για εκείνη και παράλογο για τον κόσμο γεγονός,
στηρίζει το οικοδόμημά της. Και συνέχισε «Γι’ αυτό κατεστάθη Θεοτόκος. Γέννησε τον ίδιο τον Θεό καλυμμένο
με ένα ανθρώπινο σώμα, ώστε να μπορούμε να τον
δούμε. Πάντοτε ο άνθρωπος αναζητούσε να έχει υπαρξιακή σχέση με τον Θεό. Αυτό κάνει η Παναγία. Κάνει το
σώμα Της μια γέφυρα για να μπορεί ο άνθρωπος να
ανέβει στον ουρανό.»
Κλείνοντας έκανε μια ακόμη αναφορά στην εικόνα

Ο Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Πειραιά Αρχιμανδρίτης
κ. Νήφων Καπογιάννης υποδέχεται τον Μητροπολίτη
Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο, ο οποίος συνόδευσε την ιερά
εικόνα της “Παναγίας της Κοσμοσώτειρας’’ από τις Φέρες
του Έβρου στον Πειραιά.
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Tοιχογραφία στρατιωτικού Αγίου, που διασώζεται στον Ναό
της Κοσμοσώτειρας. Λέγεται ότι η ομοιότητα της μορφής
παραπέμπει στον ίδιο τον Ισαάκιο Κομνηνό.

της «Παναγίας της Κοσμοσώτειρας» την οποία και κόμισε στον Ναό.
Η λέξη κόσμος σημαίνει στολίδι. Και καταλήγοντας
σημείωσε: «Ας καταλάβουμε κάποτε οι Έλληνες, ότι στολίδι για τον Ελληνισμό είναι η πίστη μας, η παράδοσή
μας, ο πολιτισμός μας. Γι` αυτό και την ονομάζουμε “Κοσμοσώτειρα” επειδή σώζει τα στολίδια των Ελλήνων και
κυρίως την ελπίδα που μας κρατάει ζωντανούς σε τέτοιες
δύσκολες στιγμές».
Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Ναό για προσκύνηση έως την Κυριακή 2 Απριλίου.

Θρακιώτες νέοι, με παραδοσιακές στολές, περιστοιχίζουν
την ιερά εικόνα της “Παναγίας της Κοσμοσώτειρας’’, η οποία
έχει στηθεί στο κέντρο του Ναού της Ευαγγελιστρίας
προκειμένου να την προσκυνήσουν οι πιστοί.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Τριήμερη εκδρομή στην Καλαμπάκα - Καστοριά - Πρέσπες Φλώρινα - Πισοδέρι - Γρεβενά
17-18-19 Mαρτίου 2017
Γράφει η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου
κδρομή! Πάλι; Nαι και πάλι ναι, ανταποκρίνεται η
έφηβη ψυχή μας παρά τις υποχρεώσεις που εκκρεμούν, παρά τα γεγονότα που τρέχουν.
Παρασκευή 17 Μαρτίου, 6 το πρωί. Το ξυπνητήρι
κουδουνίζει δαιμονισμένο μόνο και μόνο για να μου θυμίσει πως ακόμα μια φορά, πριν από την εκδρομή καθόλου δεν κοιμήθηκα. Ο νους μου έχει ήδη εκδράμει,
έχει επιβιβασθεί στο λεωφορείο με το χαμογελαστό
οδηγό και τους 42 συνεπιβάτες και ταξιδεύει. Λίγο μετά
τις οκτώ έχουμε ήδη φτάσει στο ύψος της Εθνικής
Οδού, παραλαμβάνουμε τους δύο τελευταίους συνεπιβάτες και παραδινόμαστε στο άκουσμα της απαλής
μουσικής, που μας σιγονανουρίζει... Τη σκυτάλη παίρνει
η απόλαυση, καθώς κάνουμε στάση στα Καμένα
Βούρλα, για να γευτούμε ζουμερούς λουκουμάδες και
νόστιμο γαλακτομπούρεκο.
Το γεύμα στην Καλαμπάκα προδίδει τις προσδοκίες
μας αλλά μας αποζημιώνει η διαδρομή. Μετέωρα, Βενέδικτος ποταμός, Αλιάκμονας ποταμός και, στις όχθες
τους, φύλλα ξερά που μας θυμίζουν ότι η άνοιξη δεν
ντύθηκε το πράσινο ακόμη. Εκστατικοί και μαγεμένοι
απολαμβάνουμε την ομορφιά του τοπίου, όταν ήχοι που
θυμίζουν μελωδία τις ψυχής αρχίζουν να ακούγονται
στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Η κιθάρα του κ. Αλεξιάδη κελαηδά μαζί με τις φυσαρμόνικες του Γρηγόρη
και του Τώνη, η κ. Αλεξιάδου τραγουδά μελωδικά, ο
πρόεδρος και η Στρατούλα σιγοντάρουν με τις ωραίες
τους φωνές. Η παρέα ζωηρεύει και ξεφαντώνει.
Νύχτα πια φτάνουμε κατάκοποι στον προορισμό

μας, την Καστοριά. Μπαίνουμε στα δωμάτιά μας αναζητώντας μια ανάσα ξεκούρασης. Απέναντι από το δωματιό μου η λίμνη της Καστοριάς. Ανοίγω το παράθυρο
για να απολαύσω τη δροσερή της αύρα και με υποδέχεται ένα σμήνος από μυγάκια... Εσείς μου λείπατε,
μουρμουρίζω αποκαμωμένη.
Μετά τον Μαραθώνιο των 700 χιλιομέτρων και την
ξεκούραση δύο ωρών, όσοι έχουν ακόμη δυνάμεις, δίνουν το παρόν στο ραντεβού των 9:30. Άλλοι πηγαίνουν
για φαγητό στο «Στέκι» και οι νεότεροι κινούν για τα
ξενυχτάδικα της πόλης.
Ξημερώνει Σάββατο, 18 Μαρτίου. Απολαμβάνουμε
το πρωινό και στη συνέχεια οδεύουμε προς την Πρέσπα. Περνώντας από το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο
αναπολούμε στιγμές δόξας του ελληνικού αθλητισμού.
Σκέφτομαι πως οι άνθρωποι εδώ φυλάνε Θερμοπύλες
αλλά ζουν σ’ έναν ευλογημένο τόπο. Το θέαμα είναι
μοναδικό. Εδώ άνθρωποι, ζώα, πουλιά και ψάρια ζουν
μαζί, συνυπάρχουν αρμονικά σ’ έναν τόπο που σε καλεί
να στοχαστείς και να συνδεθείς με το υπερβατικό.
Η περιοχή των Πρεσπών περιλαμβάνει 11 κατοικημένα χωριά. Μια ξύλινη πεζογέφυρα 650 μέτρων ενώνει
την όχθη της Μικρής Πρέσπας με το νησάκι του Αγίου
Αχιλλείου. Πριν από χίλια χρόνια εδώ, σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο, εγκατέστησε το βασίλειό του ο κατακτητής Βούλγαρος Τσάρος Σαμουήλ. Έφερε από τη
Λάρισα το λείψανο του Αγίου και το τοποθέτησε σε μία
μεγαλοπρεπή εκκλησία, η οποία σώζεται μισοερειπωμένη. Ο δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία είναι ανη-

Στο χιονοδρομικό, επιστρέφοντας από τη Φλώρινα

Στον Άγιο Αχίλλειο, Μικρή Πρέσπα

Ε
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Καστοριά, στην ταβέρνα «Στέκι του Καραγκιόζη»

ρορικός. Αξίζει όμως να ανεβούμε την ανηφόρα αυτή,
έστω για μια φορά στη σύντομη ζωή μας, με τα πόδια
να πονούν και την ψυχή να προσεύχεται.
Επιστρέφοντας από την εκκλησία επιστρέφουμε ταυτόχρονα στην πραγματικότητα. Αυτοκίνητα, μικρά και
μεγάλα, έχουν μετατραπεί σε μικρομάγαζα, πουλούν,
τι άλλο, φασόλια Πρεσπών –φασόλια άσπρα, φασόλια κόκκινα, φασόλια γίγαντες! Γεμίζουμε τις
σακούλες μας και επιστρέφουμε φορτωμένοι στο
λεωφορείο. Συνεχίζουμε για τον Άγιο Γερμανό, το
μεγαλύτερο χωριό της Πρέσπας. Το χωριό φωλιάζει στη σκιά του Βαρκούντα. Το τοπίο γύρω του
είναι χιονισμένο αλλά οι κάτοικοί του, ζεστοί, μας
προσφέρουν αχνιστό καφέ και μυρωδάτο τσάι.
Επόμενος προορισμός μας η γραφική και ακριτική πόλη της Φλώρινας. Γευματίζουμε στο «Στέκι
του Καραγκιόζη» και ρωτάμε τους ντόπιους ποια
γειτονιά αξίζει να επισκεφθούμε. Όλοι, με μια φωνή,
απαντούν: «Στο ποτάμι». Τη
γειτονιά αυτή, που είναι κτισμένη κατά μήκος του ποταμού Σακουλέβα, κοσμούν
τα ωραιότερα κτίσματα της
πόλης. Ένα από αυτά είναι
το ξενοδοχείο «Διεθνές»,
που έκλεισε το 1990. Στο
ισόγειό του βρίσκεται το
ομώνυμο καφενείο «Διεθνές», το οποίο κτίσθηκε το
1995. Το καφενείο έγινε διάσημο χάρη στον σκηνοθέτη
Θεόδωρο Αγγελόπουλο, καθώς εδώ γυρίστηκαν σκηνές
της ταινίας «Το μετέωρο
βήμα του πελαργού».

Αφήνοντας πίσω μας την ομορφιά του
Σακουλέβα, παίρνουμε τον δρόμο για το
Πισοδέρι. Παίρνουμε δρόμο ανηφορικό,
ανάμεσα σε πυκνές οξυές. Ο ήλιος παίζει
με το αραιό χιόνι του Μάρτη· το ακουμπά
και λαμπυρίζει. Περνούμε το χιονοδρομικό
κέντρο και φτάνουμε στο Πισοδέρι. Έχει
νυχτώσει πια για τα καλά. Ο οδηγός μας
επιταχύνει, καθώς επιστρέφουμε στην Καστοριά. Το μόνο που θέλω είναι να απολαύσω έναν ύπνο βαθύ και αναζωογονητικό. Το πρόγραμμα, όμως, προβλέπει
δείπνο και γλέντι στο ξενοδοχείο. Στολίζω
την κούρασή μου, βάζω τα καλά μου και
κατεβαίνω στη μεγάλη αίθουσα. Μοιραζόμαστε καλό φαί, καλό κρασί και την καλή
παρέα. Η κούραση όμως προδίδει τους περισσότερους. Απομείναμε λίγοι γνώριμοι απ’ τα παλιά
να ψάχνουμε απεγνωσμένα έναν χώρο, που να χωρά
τον ήχο της φυσαρμόνικας και του κεφιού που, παρά
την κούρασή μας, επιμένει. Οι προσπάθειές μας καρποφορούν, το κέφι με τραγούδια νοσταλγικά και κανταδόρικα ανάβει και κάπου παρακάτω ξεψυχά, καθώς
αρχίζουν οι αποχωρήσεις.
Ξημερώνει
Κυριακή, η τρίτη και τελευταία ημέρα της
εκδρομής μας. Πρώτος σταθμός το ενυδρείο της Καστοριάς
«Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος». Το ενυδρείο

Mια ανδροπαρέα διασκεδάζει.
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Oι «μουσικοί» μας στο μπαρ του ξενοδοχείου

σαν μια ευχάριστη έκπληξη που, εννοείται, την καλωσορίζουμε. Στη δεκαετία του ’40 ερασιτέχνες εξερευνητές Καστοριανοί ανακάλυψαν και εξερεύνησαν το
σπήλαιο. Αργότερα, το 1954, ο Σουηδός εξερευνητής
Linberg περιηγήθηκε το σπήλαιο και περιέγραψε στους
ντόπιους το εσωτερικό του, εκεί όπου οι σταλακτίτες
και οι σταλαγμίτες υφαίνουν έναν απαράμιλλης ομορφιάς διάκοσμο. Ο Δήμος Καστοριάς, μετά από πολλές
προσπάθειες, εξασφάλισε τους απαραίτητους πόρους
για την αξιοποίηση του σπηλαίου, που άνοιξε τις πύλες
του για το κοινό στις 13 Δεκεμβρίου του 2009. Έκτοτε
λειτουργεί ως ένα μνημείο της φύσης, που μοιράζεται
μαζί μας την ομορφιά, το μυστήριο και τον μύθο του.
Επόμενος σταθμός μας ο Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού, 7 χιλιόμετρα από την Καστοριά, στη νότια όχθη
της λίμνης. Εδώ μας υποδέχονται ξύλινοι πάσσαλοι στα
ρηχά της λίμνης, που κάποτε υποβάσταζαν ξύλινα σπίτια και πέτρες πελεκητές, που μαρτυρούν τη νεολιθική
καταγωγή του οικισμού.
Η ώρα περνάει, το πρόγραμμα πιέζει. Αναχωρούμε
από την Καστοριά. Τελευταίος μας σταθμός τα Γρεβενά, όπου και γευματίζουμε πριν πάρουμε τον δρόμο
της επιστροφής. Επιστρέφοντας, κάπου ανάμεσα στο

Το ζεύγος Γκαρδιακού και... η υπογράφουσα

εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2012 από
τον Οικουμενικό Πατριάρχη, από τον
οποίο πήρε και το όνομά του. Μεγάλο
και εντυπωσιακό, φιλοξενεί πολλούς
υδρόβιους οργανισμούς που ζουν στις
λίμνες και τα ποτάμια των Βαλκανίων.
Μας ξεναγεί στη ζωηράδα του υδάτινου κόσμου και μας καλεί να τον φροντίσουμε και να τον προστατέψουμε.
Την επίσκεψή μας στο ενυδρείο διαδέχεται η επίσκεψη στην Παλιά Πόλη
για βόλτα και ζεστό καφέ. Η πρόταση
να επισκεφθούμε, εκτός προγράμματος, τη Σπηλιά του Δράκου έρχεται
Προσωπικότητες... του Συλλόγου

Σάββατο βράδυ στο μπαρ του ξενοδοχείου.
Μέλη και φίλοι διασκεδάζουν.

καθιερωμένο μας ξεφάντωμα και στη θλίψη για την εκδρομή που τελειώνει, ζωντανεύουν στα μάτια μου εικόνες από την Καστοριά. Βλέπω μπροστά μου, ξανά, τα
στενά δρομάκια της, το ρομαντικό παραλίμνιο, τις βάρκες που λικνίζονται στην επιφάνεια της λίμνης, τα πολύβουα γουναράδικα, τα ιδιόρυθμα αρχοντικά, τις υποβλητικές βυζαντινές εκκλησίες, τους αδριάντες των
ηρώων που πότισαν με το αίμα τους τη μακεδονική γη.
Μαζί με τις εικόνες ζωντανεύουν στη μνήμη μου τα
λόγια του ποιητή Γεώργιου Ζαλοκώστα: «Αν καθόμουν
λίγες μέρες ακόμη στην Καστοριά, δε θα μπορούσα να
ξεκολλήσω από αυτή».
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Ελαιόλαδο και Υγεία
Γράφει η Maρία Αρ. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός
Τον 4ο π.Χ. αιώνα ο Ιπποκράτης δίδασκε: «Φάρμακό σας ας γίνει η τροφή σας και
η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας» και ακόμα «Η τροφή μπορεί να αποτελέσει φάρμακον άριστον, όμως η τροφή μπορεί να αποτελέσει και φάρμακο χείριστο, η τροφή
είναι χείριστη ή άριστη ανάλογα με την περίσταση» («Περί Τροφής» § 19). Ο ίδιος
αναφέρει 60 χρήσεις του ελαιολάδου σε σχέση με την υγεία.
ΜΕΡΟΣ Γ’

Μεσογειακή διατροφή
Σήμερα το ελαιόλαδο είναι γνωστό ως ένα από τα κυριότερα συστατικά της Μεσογειακής διατροφής. Η
μελέτη της Μεσογειακής διατροφής (πληθυσμιακή έρευνα) ξεκινά τη δεκαετία του 1960 και κορυφώνεται το
1970 με τη λεγόμενη Μελέτη των Επτά Χωρών (Ancel
Keys, φυσιολόγος), μία των οποίων ήταν η Ελλάδα (Κρήτη/Κέρκυρα), με κύριο εύρημα τη σύνδεσή της με χαμηλότερη θνησιμότητα και στεφανιαία νόσο. Το 1993 μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για τη Μεσογειακή
διατροφή αναδεικνύει την Κρητική διατροφή και προσδιορίζει τη συνιστώμενη συχνότητα κατανάλωσης των
διαφόρων τροφίμων για καλύτερη υγεία μέσω μιας σχηματικής πυραμίδας (Σχήμα 1). Το 2013 η Μεσογειακή

Σχήμα 1: Στην πυραμίδα φαίνεται η συνιστώμενη συχνότητα κατανάλωσης διαφόρων κατηγοριών τροφίμων
(ημερησία, εβδομαδιαία, μηνιαία). Το ελαιόλαδο ανήκει
στα τρόφιμα για τα οποία συνιστάται καθημερινή κατανάλωση.

διατροφή ανακηρύσσεται Μνημείο Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Εχουν γίνει πάρα πολλες μελέτες για τη Μεσογειακή
διατροφή. Μία, πολύ πρόσφατη, (Φεβρ. 2017) συνδέει
τη Μεσογειακή διατροφή με επιγενετικές μεταβολές σε
8 γονίδια που συνδέονται με τη φλεγμονή και το ανοσοποιητικό σύστημα, τα οποία συνδέονται με πολλές ασθένειες.
Παραγωγή και Κατανάλωση
Η Ελλάδα έχει 150 εκατομμύρια ελαιόδενδρα από τα
750 εκ. που υπάρχουν στον κόσμο.
Γι’ αυτό καλά λέει ο Ελύτης πως «αν αποσυναρμολογήσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν
μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει πως
με άλλα τόσα μπορείς να την ξαναφτιάξεις».
Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, το 80% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται
από τις Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Ιταλία,
Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία, Μάλτα, Πορτογαλία,
Σλοβενία), από το οποίο το 77% προέρχεται από την
Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα.
Η Ελλάδα είναι παγκοσμίως τρίτη (φέτος πιθανόν
δεύτερη λόγω του βακτηρίου της Xylela στην Ιταλία) σε
παραγωγή ελαιολάδου, με περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής. Είναι πρώτη στην παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (το 80% του ελληνικού
ελαιολάδου είναι εξαιρετκό παρθένο, ενώ μόνο το 65%
του Ιταλικού και το 30-40% του Ισπανικού), πρώτη στην
κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου (17 κιλά/άτομο
τον χρόνο) και τρίτη (δυστυχώς) στην τυποποίηση,
αφού τυποποιεί μόνο το 20% της παραγωγής της (το
υπόλοιπο εξάγεται χύμα) ενώ η Ισπανία τυποποιεί το
50% και η Ιταλία το 75% .
Είδη ελαιολάδου
1) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (ελεύθερα λιπαρά
οξέα, δηλαδή οξύτητα, μικρότερη του 0,8%)
2) Παρθένο ελαιόλαδο (οξύτητα μικρότερη του 2%)
Τα παρθένα ελαιόλαδα λαμβάνονται από τις ελιές
μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες, σε συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση (π.χ.
χαμηλή θερμοκρασία κατά την παρασκευή τους)
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3) Ελαιόλαδο (μίγμα εξευγενισμένου ελαιόλαδου, δηλαδή ελαιολάδου που έχει υποστεί επεξεργασία, και
παρθένων ελαιόλαδων, και του οποίου η οξύτητα δεν
υπερβαίνει το 1%)
4) Πυρηνέλαιο (μείγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου
και παρθένων ελαιολάδων)
Σημειώνεται ότι η οξύτητα δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό για τον χαρακτηρισμό αλλά είναι θεσμοθετημένη μία μεγάλη σειρά συστατικών που ελέγχονται εργαστηριακά με αυστηρή μεθοδολογία. Υπάρχουν εγκεκριμένες μέθοδοι γευσιγνωσίας ακόμη και για τον χαρακτηρισμό των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που
ορίζονται από τη νομοθεσία (κοινοτική), ενώ κάθε χώρα
έχει επίσημους γευσιγνώστες για το λάδι.
Φύλαξη
Το λάδι διατηρεί τις καλές για την υγεία ιδιότητές
του επί 1,5 περίπου χρόνο, εφόσον αποθηκεύεται σωστά.
Ο χρόνος κατανάλωσής του πρέπει να αναγράφεται
στη συσκευασία. Είναι καλό να φυλάγεται μακριά από
φως .
Κύρια Συστατικά του ελαιολάδου
• Λιπαρά οξέα (ελαϊκό 73%, παλμιτικό 7,5-20%,
στεατικό 0,5-5%, λινολεϊκό 3,5-20%, α-λινολενικό 0-3,5%)
• βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) 14mg/100g που αντιστοιχεί
σε 93% της ημερ. δόσης
• βιταμίνη Κ 67μg/100g (57% ημερ. δοσης)
• 230 μικροσυστατικά, από τα οποία 30-40 φαινολικά
συστατικά (Σχήμα 2). Σημαντικά φαινολικά συστατικά
είναι η τυροσόλη, η υδροξυτυροσόλη, η ελαιοκανθάλη
και η ελευρωπαΐνη (εστέρας της τυροσόλης με ελενολικό
οξύ)
• Αλλο σημαντικό συστατικό είναι ο τριτερπενικός
υγρογονάνθρακας σκουαλένιο.
Σημειώνεται ότι οι ελιές είναι πολύ πλούσιες σε φαινολικές ουσίες, όμως ένα μεγάλο ποσοστό απομακρύνεται, κατά την κατεργασία, με τα υδατικά απόβλητα
του ελαιοτριβείου.

Σχήμα 2: Κύρια φαινολικά συστατικά του ελαιολάδου
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Επισήμανση
Τα συστατικά, η διατροφική αξία και τα οφέλη των
τροφίμων στην υγεία μπορούν να επισημαίνονται στις
συσκευασίες τους με τη χρήση «ισχυρισμών υγείας»,
ένα είδος επισήμανσης που είναι διαφορετική από τη
θρεπτική επισήμανση.
Η «θρεπτική επισήμανση» των συσκευσμένων τροφίμων
είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει το ποσό (ανά 100γρ)
των θερμίδων, τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τα λιπαρά, τις τροφικές ίνες και το νάτριο, καθώς επίσης και
βιταμίνες και ανόργανα άλατα (ιχνοστοιχεία) εφόσον
αυτά υπερβαίνουν κάποιο ποσοστό της απαιτούμενης
ημερήσιας δόσης (ΕΕ Καν. 1169/2011). Σημειώνεται ότι
1 γραμμάριο ελαιολάδου δίνει 9 θερμίδες (Kcal).
Οι «Ισχυρισμοί Υγείας» είναι ισχυρισμοί που αναγράφονται στις συσκευασίες τροφίμων και δηλώνουν ή υπονοούν ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ κάποιας κατηγορίας τροφίμων ή κάποιου συγκεκριμένου τροφίμου ή
συστατικού του και της υγείας, χωρίς να αναφέρονται
σε συγκεκριμένες ασθένειες. Η χρήση τους προβλέπεται
από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ Καν.1924/2006 και
432/2012) και εγκρίνεται για κάθε περίπτωση από την
Υπηρεσία Τροφίμων (EFSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ισχυρισμοί υγείας που επιτρέπονται για το ελαιόλαδο
είναι οι παρακάτω:
1) «Η αντικατάσταση κορεσμένων λιπαρών από ακόρεστα λιπαρά στη διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση
των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα
(τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα είναι ακόρεστα
λιπαρά)».
Ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
για τρόφιμα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα
λιπαρά οξέα.Το ελαιόλαδο έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε τέτοια οξέα (μονοακόρεστα).
2) «Οι πολυφαινόλες ελαιόλαδου συμβάλλουν στην
προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό
στρες». Ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιείται
μόνο για το ελαιόλαδο, το οποίο περιέχει τουλάχιστον
5 mg υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της (π.χ. σύμπλοκο ελαιοευρωπαΐνης και τυροσόλης) ανά 20 g ελαιολάδου. Για να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός αυτός, θα
πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή η πληροφορία
ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την
ημερήσια πρόσληψη 20 g ελαιολάδου. Το εξαιρετικό
παρθένο πάντοτε αλλά και το παρθένο ελαιόλαδο συνήθως έχουν υπερδιπλάσιο ποσό τέτοιων φαινολών.
Όταν βέβαια υπάρχει δήλωση στη συσκευασία, σημαίνει
ότι το ποσοστό έχει μετρηθεί.
Ελαιόλαδο και υγεία
Οι επιδράσεις του ελαιολάδου στην υγεία συνδέονται
με τα λιπαρά οξέα (μονοακόρεστα), τα φαινολικά συστατικά (αντιοξειδωτικά), την τοκοφερόλη (αντιοξειδωτική)
καθώς και με άλλα συστατικά του.Οι ουσίες αυτές επεμβαίνουν σε διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς και λειτουργίες όπως, μεταξύ άλλων, το οξειδωτικό στρες, την
προστασία των αγγείων (αρτηριοσκλήρωση), την πήξη
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Σχήμα 3: Επιδράσεις συστατικών του ελαιολάδου σε ασθένειες (Caramia et al., Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012)
του αίματος κ.ά. Επίσης παρεμβαίνουν στους μηχανισμούς
έκφρασης των γονιδίων με τρόπους που ενισχύουν τους
προστατευτικούς μηχανισμούς των κυττάρων.
Ασθένειες και Προστασία
Ασθένειες με τις οποίες συνδέεται προστατευτικά το
ελαιόλαδο είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος
(παχύ έντερο, πνεύμονας κ.α.) με μείωση κινδύνου κατά
30-40%, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα (Alzheimer,
Πάρκινσον), ο διαβήτης, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η
φλεγμονώδης εντερική νόσος, η οστεοπόρωση, τα
δερματικά νοσήματα, ο ερυθηματώδης λύκος (αυτός
σε μελέτες 2017).
Οξειδωτικό στρες
Μιά από τις ευεργετικές δράσεις του ελαιολάδου
σχετίζεται με την ικανότητά του να καταπολεμά το οξειδωτικό στρες. Επειδή πολλή συζήτηση γίνεται γενικά
για το οξειδωτικό στρες, το οποίο βρίσκεται στη βάση
πληθώρας ασθενειών, αναφέρονται μερικά επεξηγηματικά
και χρήσιμα:
Κατά την κανονική κυτταρική λειτουργία παράγονται
χημικά δραστικά μόρια (ρίζες οξυγόνου) που, κανονικά,
συμβάλλουν στην υγεία του κυττάρου. Για παράδειγμα,
η φλεγμονή μετά από κάποια λοίμωξη παράγει οξειδωτικό
στρες με στόχο την καταπολέμηση των μικροβίων. Όμως
η χρόνια φλεγμονή οδηγεί σε αυξημένο, ανεξέλεγκτο
οξειδωτικό στρες, με συνέπεια την πρόκληση βλαβών
σε συστατικά του κυττάρου, όπως είναι το DNA και οι
πρωτεϊνες, με αποτέλεσμα την πρόκληση πολλών ασθενειών μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος.
Το οξειδωτικό στρες καταπολεμάται από ουσίες με
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως οι φαινόλες του ελαιολάδου (Σχήμα 4). Σημειώνεται πως η υδρόξυτυροσόλη
(συστατικό της ελευρωπαΐνης)είναι μία από τις ισχυρότερες φυσικές αντιοξειδωτικές ουσίες.
Το ελαιόλαδο ως λειτουργικό τρόφιμο
(Functional food)
Το ελαιόλαδο θεωρείται σαν ένα σημαντικό λειτουργικό
τρόφιμο. Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι τρόφιμα που περιέχουν βιοδραστικά συστατικά και τα οποία, μετά από

Σχήμα 4: Δράσεις της ελευρωπαΐνης
κατανάλωση σε συγκεκριμένες ποσότητες, προσφέρουν
κλινικά αποδεδειγμένα οφέλη για την πρόληψη, διαχείριση
και θεραπεία χρόνιων ασθενειών, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και ως χημειοπροστατευτικά (chemopreventive), λόγω των συστατικών τους.
Συμπέρασμα για το ελαιόλαδο
• αποτελεί τη βάση της Μεσογειακής διατροφής
• συμβάλλει στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων
χοληστερόλης στο αίμα μέσω των καλών λιπαρών
οξέων του
• συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματος
από το οξειδωτικό στρες μέσω των πολυφαινολών του
• λειτουργεί προστατευτικά σε μία πληθώρα ασθενειών
• θα μπορούσε να ονομαστεί «πανάκεια», πολυφάρμακο
Τέλος, το λάδι της Μάκρης στο μεγαλύτερο ποσοστό
του είναι εξαιρετικό παρθένο και λόγω του τρόπου παρασκευής του από υπερσύγχρονα ελαιοτριβεία αλλά
και της συνήθειας να συλλέγεται η ελιά νωρίς, σχεδόν
πράσινη και να δίνει έτσι ουσιαστικά αγουρέλαιο.
Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ τη γιαγιά μου που πήγαινε πολύ πρωί στο παλιό ελαιοτριβείο για να πάρει το
λίγο «άθερμο», αυτό που δεν είχε θερμανθεί και ήταν
κάτι παραπάνω από το σημερινό εξαιρετικό παρθένο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Οι ελιές
mbotsi2@gmail.com, 6973028498
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στήλη β ιβλί ων
Αλέξανδρου Χ. Πολυχρονίδη
Καθηγητή Ιατρικής

Η Ιστορία της Ιατρικής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
«Η Ιστορία της Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», είναι ο τίτλος ενός νέου βιβλίου που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015 το Τμήμα Ιατρικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Συγγραφέας του ο
Καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ. και
Διευθυντής της Α΄ χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Αλέξανδρος Χ.
Πολυχρονίδης.
Πρόκειται για μια πολύ κατατοπιστική έκδοση 614 σελίδων, μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης θα ταξιδέψει από
το 1965, χρονιά που ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες για
την ίδρυση Πανεπιστημίου στη Θράκη από τον Σύλλογο
Δασκάλων Κομοτηνής και Περιφέρειας μέχρι και σήμερα
με αναφορές σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς. Κρατικές παλινδρομήσεις μέχρι να ληφθεί η
απόφαση της ίδρυσης Πανεπιστημίου στη
Θράκη, διεκδίκηση Ιατρικής Σχολής, διαμάχη των δύο γειτονικών νομών Έβρου
και Ροδόπης για την έδρα της σχολής, οι
αγώνες της διεκδίκησης της έδρας από
τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης και
ολόκληρου του Έβρου, η ίδρυση του παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στην
Αλεξανδρούπολη, οι πρώτοι καθηγητές
και οι πρώτοι φοιτητές του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η οριστική
λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στην
Αλεξανδρούπολη, η άφιξη των πρώτων
τακτικών καθηγητών, πρώτοι φοιτητές, η
στελέχωση των κλινικών και ό,τι προηγήθηκε αλλά και ό,τι επακολούθησε μέχρι
και σήμερα, περιγράφονται με σαφήνεια
και με παράθεση πάρα πολλών στοιχείων
(Εφημερίδες Κυβερνήσεως, Νόμοι, Υπουργικές αποφάσεις,
δημοσιεύματα εφημερίδων, διάφορα έγγραφα, φωτογραφίες κ.λπ. στοιχεία) στην έκδοση αυτή. Ο συγγραφέας είχε
την τύχη να ζήσει σχεδόν όλη αυτή την πορεία που περιγράφει στο βιβλίο του ως ένας από τους πρώτους φοιτητές
που φοίτησε στο ιδρυθέν την 1η Αυγούστου 1978 Εκπαιδευτικό Παράρτημα της Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στην Αλεξανδρούπολη, και
αργότερα ως ειδικευόμενος, ως γιατρός και ως Πανεπιστημιακός στο εδώ Πανεπιστήμιο και τώρα ως Καθηγητής.
Διευθυντής Κλινικής και Πρόεδρος της Σχολής έχει πλήρη
και προσωπική γνώση των περισσότερων γεγονότων, των
ανθρώπων που πρωτοστάτησαν και της εν γένει ιστορικής
διαδρομής αυτής της σχολής στην πόλη μας.

Επιμέλεια:

Θεόδωρος Ξρδουμποζάνης
Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Παρ’ όλο που ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι «η “καταγραφή” αυτή δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει βιβλίο ιστορίας
και ότι αποτελεί μια απλή παράθεση στοιχείων, εγγράφων
και δημοσιευμάτων, με ελάχιστες προσωπικές απόψεις και
κρίσεις», αποτελεί ό,τι καλύτερο και πληρέστερο έχει γραφεί και παρουσιαστεί μέχρι σήμερα για την Ιστορία της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Η ματιά που χρησιμοποιείται σε
αυτό το βιβλίο είναι μια έντιμη, περιγραφική των αποφάσεων
και των γεγονότων που οδήγησαν στην ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής και ταυτόχρονα μια απήχηση της
κοινής γνώμης μέσα από έγγραφα, δημοσιεύματα και φωτογραφίες της εποχής.
Στον πρόλογό του ο συγγραφέας αναφέρει: «…Φαινομενικά, η Ιστορία του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, έως
τον Αύγουστο του 1978, έτος έναρξης της λειτουργίας του
Εκπαιδευτικού Παραρτήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στην Αλεξανδρούπολη ή το 1985,
έτος έναρξης της λειτουργίας του Τμήματος Ιατρικής, φαίνεται να μη σχετίζεται με την ιστορία της Ιατρικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στην πραγματικότητα όμως αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της Ιστορίας της Ιατρικής, αφού προετοίμασε τη λειτουργία της, και το τότε καινούργιο, άνετο και λαμπερό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή της Καλλιθέας, αποτέλεσε ίσως τον σοβαρότερο
λόγο επιλογής της Αλεξανδρούπολης ως
έδρας της Ιατρικής Σχολής...».
Το βιβλίο προλογίζει ο πρώην Πρύτανης
του Δ.Π.Θ. και Καθηγητής Χειρουργικής
Κωνσταντίνος Σιμόπουλος, ο οποίος αναφέρει για τον συγγραφέα ότι «…συνδυάζει
τις ιδιότητες ενός εξωτερικού παρατηρητή,
ενός πρωτεργάτη που έζησε όλες τις στιγμές από πολύ κοντά και ενός συμμετέχοντα
που διαχειρίζεται με επιτυχία τις τωρινές
δυσκολίες της Σχολής». Και αναφερόμενος
στο έργο προσθέτει: «…Το βιβλίο περιέχει
ένα θησαυρό πληροφοριών που θα είναι
πολύτιμες σε όλους μας και σε όλους τους μελετητές της
ιστορίας της Ιατρικής Σχολής και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης».
Και να μη ξεχνάμε ότι η ιστορία της διεκδίκησης και της
ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής στην πόλη μας, αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας
αυτής της πόλης, ένα γεγονός που συνένωσε σε κοινούς
αγώνες όλους τους κατοίκους της πόλης, κάτω από την
πνευματική ηγεσία του τότε Μητροπολίτη Άνθιμου Α’, με
τη συμπαράσταση όλων ανεξαιρέτως των τοπικών αρχών.
Και υπό αυτήν την έννοια, η προσπάθεια καταγραφής όλων
των ανωτέρω προσπαθειών από τον συγγραφέα αποτελεί
ένα δώρο στην ιστορική μνήμη της πόλης.
Θ. Ο.
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Λίτσας Παχουμιάδου-Πετρίδου

«Κέρασμα»
Ποιήματα, Αλεξανδρούπολη 2016
Ένα ιδιαίτερο “κέρασμα” γεύθηκα κατά τις δύσκολες φετινές χειμωνιάτικες ημέρες του 2016-2017. Η παλιά, ξεχωριστή
μαθήτριά μου Λίτσα Παχουμιάδου-Πετρίδου, σπουδαγμένη
φιλόλογος, με πολλή αγάπη μου έστειλε ένα “δεματάκι γεμάτο
με μπουκίτσες, που μου αρέσει το είδος τους πολύ. Εξαιρετική
μαγείρισσα! Σας μεταφέρω λίγα από τη γεύση τους...
Αντί προλόγου
Κερνάω «μπουκιές και μπουκίτσες»,
κάνοντας μεταφορές τακτικά,
σε διαδρομές οριοθετημένες
με τα γνωστά μας εισαγωγικά.
Για να μην βαρυστομαχιάσει κανένας,
κάνω και στάσεις τακτικά,
διαλέγοντας ως καταλληλότερα σημεία
τα εχέμυθα αποσιωπητικά...
Καλή σας όρεξη!
Τα μικρά σε έκταση-στίχους ποιήματα (μπουκίτσες) αριθμούν σε 86, σε ελεύθερο στίχο.
Θεωρώ ότι το πρώτο ποίημα, το «Αντί
προλόγου», μας εισάγει στην πρωτοτυπία
να δούμε την ποίηση της Λ.Π-Π. ως «κέρασμα» με σεμνότητα, όπως χαρακτηρίζεται
και η προσωπικότητα της ποιήτριας από παρόμοια αρετή.
Για πιο καθημερινό, απλό, χωρίς την αίσθηση σπουδαίας δημιουργίας, ένα κέρασμα σε μπουκιές κλεισμένες μεταφορικά «σε
διαδρομές οριοθετημένες με τα γνωστά μας
εισαγωγικά», τα «εχέμυθα εισαγωγικά»,
εκρήγνυται ίσως πολλές φορές με σκληρότητα αλλά είναι αληθινό.
Μικρά σε έκταση αλλά πλούσια σε ιδέες
αλλά και σε ποιητικές φόρμες, ζωντανές εικόνες, διαλεγμένα ρήματα, μοναδικές μεταφορές.
Ποίημα
Πλεγμένο με τη λυγαριά του νου,
φτάνεις ως τις πύλες τ’ ουρανού,
με βάση σου έναν πυρήνα,
στέλνεις τα φιλιά σου παντού,
σ’ ελεύθερο στίχο είτε σε ρίμα...
Θαμώνας σε σπίτια, βιβλιοθήκες,
μουσεία, σχολεία...
Ευφραίνεις τα ευήκοα ώτα,
τη βαθιά καλλιεργημένη καρδιά!
Μαγείρεψε ή γέννησε το ποίημα η Λ.Π-Π., όπως συχνά εκφράζονται οι περισσότεροι δημιουργοί για το έργο τους;
Η πρωτοτυπία της Λίτσας, κατά την άποψη της γράφουσας,
είναι η ελαφράδα, ίσως και η ειρωνεία με την οποία αποτυπώνει
την έμπνευση και τη δημιουργία κάθε ποιήματος, κάθε άλλο
παρά ελαφρών ιδεών.
Ποίημά μου (από τους 25 στίχους)
Η σύλληψή σου έγινε στη μήτρα της σκέψης μου...
...όταν ωρίμασες, γεννήθηκες...
...τον ομφάλιο λώρο, σε τύλιξα σε ολόασπρα σπάργανα...
...Εσύ με κοιτούσες κατάματα, και, άλλοτε, χαρούμενο...

...Στην αρχή, σε στέγασα σ’ ένα φύλλο τετραδίου μου.
Αργότερα, σου αγόρασα σπίτι μέσα σ’ ένα βιβλίο...
...Σήμερα δεν παύω να σε επισκέπτομαι στο σπίτι σου...
Η προσωποποίηση στο ποίημα «Ποίημά μου» ζωντανεύει με
έναν διάλογο προς αυτό, με αποτέλεσμα να μεταδίδει στον
αναγνώστη την αγάπη και τρυφερή σχέση που έχει η ίδια προς
το δημιούργημά της ώστε να νιώθει όμοια και εκείνος.
Επιμένω στις προσωποποιήσεις και μεταφορές, βασικό στοιχείο ζωντάνιας, μέσα από πολλά και συγχρόνως πολύ βαθιά
βιώματα, λίγο πολύ κοινά σε όλους τους ανθρώπους που παρατηρούν, ζουν έντονα τον κόσμο τους ή τον κόσμο γύρω
τους.
Εξ άλλου η Λ.Π-Π. γνωρίζει πολύ καλά, σε όλο το πολλών
χιλιετιών μήκος της ζωής της, την Ελληνική γλώσσα, από την
αρχαία έως τη σύγχρονη και μπορεί να χρησιμοποιεί την κατάλληλη, φορτισμένη στη μακρά διαδρομή της από σκέψη και
συναίσθημα. Έτσι και οι τίτλοι, η κεντρική ιδέα πολλών ποιημάτων, είναι αρχαίες ή λόγιες λέξεις, μικρές φράσεις, ακόμα
και πρόσωπα, που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή επικοινωνία, αποσταλάγματα πολύμορφης εμπειρίας της ζωής. Η
ποιήτρια τις χρησιμοποιεί, βεβαίως, εύστοχα, αντιλαμβανόμενη
τον πλούτο τους, προσθέτοντας μάλιστα σε κάθε λέξη ή φράση
τον δικό της πλούσιο εσωτερικό κόσμο.
Οι σκέψεις μου
Στου μυαλού μου τον εργαλειό,
στημόνι οι σκέψεις μου, υφαίνουν.
Ακούραστη η σαΐτα τις διαπερνά σαδιστικά,
κι εκείνες πασχίζουν να βγάλουν το άχτι τους.
Με υποχωρήσεις και θυσίες,
στο τέλος γίνονται χαλί.
Για τον λόγο αυτό απλή, καθημερινή λέξη
συνοδευόμενη από έναν “άσχετο” προσδιορισμό ξαφνιάζει για το αντίθετο συναίσθημα ή
εικόνα που προκαλεί.
Mε το καραμελωμένο «ευ»
Τα συναισθήματα..., εφαπτόμενα.
Οι σκέψεις..., συγγενείς εξ αγχιστείας.
Τα βλέμματα..., επίγειοι παράδεισοι.
Οι αγκαλιές..., παντρεμένες...,
με τα στεφάνια χειροποίητα
από το καραμελωμένο «ευ»!
Δεν μπορεί η γράφουσα να κατατάξει σε ενότητες, που να
συνδέονται με γενική ιδέα. Ο τίτλος της μικρής συλλογής,
πολύ εύστοχος, μας φθάνει, Η Λ.Π-Π. μας προσέφερε τις
«μπουκιές» μικρά ποιήματα, να τις γευθούμε και να απολαύσουμε. Θεωρώ ότι το τελευταίο ποίημα συνοψίζει τον σημερινό
άνθρωπο, την ίδια και τον αναγνώστη, κλείνοντας όμως με μια
κραυγαλέα αρχαία ρήση «γνώθι σαυτόν», γεμάτη ελπίδα.
«Ρετιρέ»
Φενάκη στον ίλιγγο, στη δίνη, στο κενό...,
σε ρυθμό αλλοπρόσαλο.
Ξόανα, είδωλα, Σάτυροι,
μέσα σε πλούτη φτηνά,
μέσα σε δόξα άδοξη,
μέσα σε άσοφη σοφία.
Η ανάβαση προαιρετική...
Ασανσέρ..., στο ισόγειο,
σιμά στη θύρα «γνώθι σαυτόν».
Εάν θέλετε και εσείς μπορείτε να τα απολαύσετε.

Α. Μ.
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Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Μηχανουργείο Σ.Ε.Κ. (ΞΣΕ) Αλεξανδρούπολης
ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΘΗΡΙΟ

T

Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης

ο μεγάλο μαύρο θηρίο βρυχήθηκε δυνατά· μαύρος
Τότε μπήκε μέσα στο «τολ» του μηχανουργείου και η
καπνός ξεχύθηκε από τα σπλάχνα του και μικρές
μικρή μηχανή που βοήθησε το θηρίο να βγει σκορπώντας
ένα σύννεφο από άσπρους ατμούς. Αφού έθεσαν τα βαφλογίτσες τρυπούν τον μανδύα του καπνού Ύστερα
γόνια πίσω της ξεκίνησε με εκείνα τα «τσαφ-τσουφ» για
από λίγο ένα λευκό σύννεφο το τύλιξε ολόκληρο και
τον σταθμό, όπου περίμεναν οι ταξιδιώτες.
ακούστηκε ένα φοβερό στρίγγλισμα από τις ρόδες που
Εν τω μεταξύ, ο καφές ο ζεστός, φτιαγμένος από τον
έτρεχαν πάνω στις σιδερένιες ράγες. Την ίδια ώρα, ένα
Γιώργο Χόπτηρη, ήρθε για να διώξει την καπνιά και τη
σφύριγμα ξεχύθηκε στον αέρα, ενώ μερικοί άνδρες έτρεχαν
μυρωδιά του γράσου από τα στόματα των εργατών.
βιαστικά μέσα στο «τολ» του μηχανουργείου φροντίζοντας
Στον σταθμό ανέβηκαν αυτοί που θα πήγαιναν ταξίδι
ο καθένας να βρίσκεται στο «πόστο» του. Διάφορα
προς Κομοτηνή, Δράμα, Θεσσαλονίκη· στρατιώτες, έμεργαλεία πήραν τη θέση τους πάνω σε τραπεζάκια, ενώ
ποροι, φοιτητές, χωρικοί. Το θηρίο μούγκρισε, έβγαλε
άλλα ήταν κρεμασμένα στον πίνακα, στη σειρά.
από τα σωθικά του μαύρο καπνό, σφύριξε και οι ρόδες
Μια μικρή μηχανή άρχισε να σέρνει το θηρίο μέσα στο
κύλισαν στις ράγες. Πέρασε χωριά, σταθμούς μεγάλους
«τολ» του συνεργείου του Σ.Ε.Κ. Εκεί το άφησε και βγήκε
και μικρούς, άφησε και πήρε επιβάτες και έφτασε στη
από την άλλη πλευρά, για να πάρει ανάσα. Το θηρίο βρέΔράμα. Από μακριά σφύριξε και οι ρόδες σταμάτησαν
θηκε περικυκλωμένο από τους ειδικούς και περίμενε βρυμπροστά στον σταθμό. Μεχώντας και ξεφυσώντας
ρικοί περίμεναν αυτούς
άγρια. Τα χέρια έπιασαν
που έρχονταν· μερικοί θα
τα εργαλεία. Οι άνδρες,
έφευγαν για πιο εκεί.
άλλοι ανέβηκαν πάνω του,
«Μπαμπά», ακούστηκε
άλλοι έπεσαν με την πλάτη
μια κοριτσίστικη φωνή.
τους κάτω από αυτό και
Ένα χαμόγελο, μια αγκαάρχισε μια δουλειά με
λιά έκλεισε το κορίτσι. Είχε
κόπο, προσοχή και υπευτελειώσει την Ακαδημία
θυνότητα.
στην Αλεξανδρούπολη και
Μηχανικοί και εργάτες
γυρνούσε πίσω. Ένας νεέβλεπαν, σχολίαζαν, έφτιααρός, ακουμπισμένος σε
χναν με την οδηγία του
έναν φανοστάτη, της
αρχιμηχανικού που έφερνε
βόλτα το θηρίο και φώναέστειλε ένα φιλί με το χέρι.
ζε:
Από ένα βαγόνι κατέβηκαν
Mια ομάδα εργατών μπροστά σε μια μηχανή της εποχής,
– Παντελή, σφίξε καλά
τρεις-τέσσερις στρατιώστο μηχανοστάσιο ή αμαξοστάσιο του Σ.Ε.Κ. (ΟΣΕ)
τη βίδα., Νικόλα, βάλε γράτες. Είχαν πάρει άδεια και
σο στην υποδοχή για να γλιστρά το έμβολο. Κι εσύ,
ήταν όλο χαρά. Κάποια κοπελιά έτρεξε και αγκάλιασε
Κώστα, βγάλε εκείνη τη βίδα και βάλε άλλη, καινούργια.
κάποιον· τον φίλησε. Οι άλλοι γέλασαν και είπαν: «τυΆνοιξε λίγο το καπάκι του ατμού, όχι πολύ, έτσι;
χερέ»...
– Εντάξει, μηχανικέ.
Το θεριό πήρε φόρα και ξεκίνησε. Τα βαγόνια βρήκαν
Και δώσ’ του δουλειά με προσοχή.
για λίγο το ένα το άλλο και σε λίγο ακούστηκε το σφύριγμα·
– Ε, οδηγέ, φώναξε, πάτα τον ατμό και κοίτα αν τα
όμως αυτό είχε χαθεί στη στροφή.
ρολόγια δουλεύουν. Δώσε μια κίνηση στις ρόδες και πάτα
Το κορίτσι της Aκαδημίας έφευγε με τον πατέρα της,
το φρένο. Τι βλέπεις; ξαναφώναξε.
ο στρατιώτης είχε αγκαλιάσει την κοπελιά του και πήρε
– Όλα καλά, όλα εντάξει, είπε ο οδηγός. Όλα πάνε
κι αυτός τον δρόμο του· το ίδιο και οι άλλοι που είχαν κακαλά.
τεβεί και το θεριό συνέχισε τον δρόμο του.
Εκείνος γυρνούσε γύρω από το θηρίο και όλο έλεγε
Κάπου αλλού, σε άλλο μηχανοστάσιο θα το κοιτούσαν
κάτι, ώσπου πιάστηκε από κάπου και “οπ” βρέθηκε
πάλι με προσοχή. Στην αρχή της διαδρομής το συνεργείο
πάνω του. Είχε στα χέρια του ένα μεγάλο εργαλείο, κάτι
ήταν έτοιμο εκεί στο μηχανουργείο του ΣΕΚ-ΟΣΕ στην
σαν γερμανικό κλειδί (έτσι το έλεγαν) και έκανε δοκιμές.
Αλεξανδρούπολη. Εργάτες, μηχανικοί, αρχιμηχανικοί, με
Χτύπησε το σώμα του θηρίου, είπε κάτι στο συνεργείο
τις λερωμένες από τον γράσο και την καπνιά φόρμες,
και σφύριξε. Όλοι πήγαν στις θέσεις τους και ο οδηγός
περιμένουν με τα εργαλεία τους κάποιο άλλο θηρίο, να
πάτησε το κουμπί· τα έμβολα άρχισαν να πηγαινοέρχονται
το προστατέψουν από τυχόν αρρώστια και αυτό σαν
και οι ρόδες να κυλούν.
ήσυχος ασθενής θα περιμένει να του κάνουν καλό!
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Δημοσιεύουμε σαρωμένο αντίγραφο της από 21-3-2017 επιστολής του Δ.Σ. του Κ.Ο.Α.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα όπως μη δημοσιευθεί στο μέλλον
ο,τιδήποτε σχετικό με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με τους κανόνες έκδοσης του περιοδικού.
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

O δρόμος ο «Λοξός»
Γράφει ο Ανέστης Νικολαΐδης
Αποτελούσε σημείο αναφοράς και οδηγία στον οδηγό “παϊτονιού”:
«Μένουμε πάνω από τον “Λοξό”, κοντά στην Πλατεία Αν. Θράκης.»
Τώρα λέγεται Εθνικής Αντίστασης, παλιότερα δεν
διάστηκε, συνέδεε την πόλη με τον πρώτο Σιδηροδρομικό
ξέρω αν είχε όνομα, αλλά το γεγονός ότι την έχει
Σταθμό. Δηλαδή, αν τραβήξουμε μια νοητή γραμμή
βαφτίσει ο Λαός, δεν αλλάζει με τίποτα. Η μανία μας
από το ΚΑΠΗ όπου βρισκόταν ο Ελληνικός Σταθμός,
να αλλάζουμε την ονομασία των δρόμων, κάθε τόσο,
μέχρι το σημερινό ξενοδοχείο Εγνατία-Αστήρ, εκεί ακριδε νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Περισσότερο μας
βώς κατέληγε ο Σταθμός «Ζογκσιόν» γνωστός στους
μπερδεύει, παρά μας βοηθάει. Άσε, που ορισμένες
Αλεξανδρουπολίτες, όπως μας πληροφορεί ο αγαπητός
φορές τις γράφουμε και στραβά, όπως την Αδριανουμου φίλος Αν. Τερζής,στο βιβλίο του «ΙστορικάΑνάλεκτα»
πόλεως, την κάναμε Α(ν) δριανουπόλεως. Η Δολόγκων
(σελ. 22). Ο σταθμός αυτός ισοπεδώθηκε το 1915 από
π.χ. που ξεκινάει από το βενζινάδικο της λεωφόρου
βομβαρδισμούς.
και καταλήγει στην Καλλιθέα, όπως την ήξερα, τώρα
Φυσικά, τα όρια του δρόμου τότε ήταν ελάχιστα
τη βρίσκω 28ης Οκτωβρίου. Και μια που γίνεται λόγος
τερματικά σπίτια, σε εποχή που κυκλοφορούσαν μερικά
για μετονομασίες οδών-πλατειών,
μια μέρα βρισκόμουν επί της Πατησίων και περίμενα να περάσω
απέναντι και κάποιος επαρχιώτης
με ρωτάει:
– Ποια είναι η Πατησίων;
– Μα αυτή που περπατάτε,
του απαντώ.
– Μα αυτή, μου λέει, είναι η
28ης Οκτωβρίου και μου δείχνει
την πινακίδα στη γωνία.
Ομολογώ πως δεν το είχα προσέξει, παρ’ όλο που περνούσα συχνά από εκεί. Επαρχιώτης και εγώ,
αλλά στα τριάντα χρόνια παραμονής μου στην πρωτεύουσα και
επειδή η δουλειά μου ήταν στο
Κέντρο, ωστόσο έμαθα καλά μερικούς δρόμους. Θέλω να πω ότι η
γραφειοκρατία μπορεί από λόγους σκοπιμότητας να αλλάζει
εύκολα τα ονόματα αλλά, ό,τι
βαφτίσει ο Λαός, δεν ξεβάφει με
1. Τ.Σ.: Τερματικός Σταθμός: Εδώ τερμάτιζαν τα τρένα Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης,
τίποτα. Συγχωρέστε με, για αυτή
μέσω του “Λοξού” δρόμου, όπως η έντονη σημείωση με τα βέλη.
τη μικρή εισαγωγή αλλά το θέμα,
2. Ε.Σ.: Ελληνικός Σταθμός: Κεντρικός Σταθμός όταν η πόλη αβγάτισε γύρω από αυτόν.
με το οποίο θέλω να επικαλεσθώ
3. Α.Σ.: Ανατολικός Σταθμός: Γαλλικός, Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη.
4. Σ.Λ.: Σταθμός Λιμήν: Προέκταση του Γαλλικού μέχρι το Λιμάνι, στις μεγάλες αποθήκες.
την προσοχή σας, είναι οι δρόμοι
Σήμερα, όλα τα τρένα από και προς Θεσσαλονίκη-Ορμένιο, έχουν αφετηρία και τέρμα τον
της πόλεώς μας, που έχουν σχέση
Σταθμό του Λιμανιού, όπου υπάρχει σύγχρονο στέγαστρο επιβίβασης-αποβίβασης.
με το κυκλοφοριακό, που κατάνΙστορία: To δίκτυο Ορμένιο-Αλεξανδρούπολη λειτούργησε υπό Γαλλο-Ελληνική Εταιρεία.
τησε ο μεγαλύτερος βραχνάς των
Το 1954 έγινε η εξαγορά του και περιήλθε στο κράτος με την επωνυμία ΣΕΚ και τώρα ΟΣΕ.
κατοίκων της.
Να σημειώσω ότι σε αυτούς τους δύο κόμβους, Σιδηρόδρομο - Λιμάνι, η πόλη μας οφείλει
Ο «Λοξός» δρόμος, περί του
την ανάπτυξή της.
οποίου ο λόγος, όταν πρωτοσχε-
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παϊτόνια. Με την πάροδο του χρόνου, που αναπτύχθηκαν οικισμοί πάνω από τον “Λοξό” και με τη ραγδαία
αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, έγινε ένα μεγάλο
κυκλοφοριακό μπέρδεμα, που μας κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή.
Οι κάθετοι δρόμοι προς τον “Λοξό”, που ξεκινούν
από τη λεωφόρο, με εξαίρεση την 14ης Μαΐου και την
Ιωακείμ Καβύρη, οι υπόλοιποι δύσκολα επικοινωνούν
με τους απέναντι. Και δεν είναι μόνο αυτό· υπάρχουν
ιδιοκτησίες και κάποια κτίσματα σαράβαλα, που βγαίνουν έξω από την οικοδομική γραμμή και κάνουν ακόμα
δυσκολότερο το πέρασμα.
Δε φτάνει που το κλήμα είναι «κολοβό», είναι και διπλής κατεύθυνσης. Τα αυτοκίνητα παρκάρουν και από
τις δύο μεριές, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο κομφούζιο.
Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, η οποία ακολουθεί τη διαδρομή της
σιδηροδρομικής γραμμής, που χωρίζει την περιοχή του
Άβαντα και καταλήγει στον παλιό Γαλλικό Σταθμό.
Υπενθυμίζω ότι το τμήμα της Σιδηροδρομικής γραμ-

μής, από τη Στρατιωτική Στάση (Γκαρ-Μιλιτέρ) μέχρι
τον Ελληνικό Σταθμό, που τώρα είναι το ΚΑΠΗ, δηλαδή
ο “Λοξός” δρόμος, αποξηλώθηκε. Στη θέση της διαμορφώθηκε η νέα οδός, που πήρε το όνομα Εθνικής
Αντιστάσεως.
Ο πρώην Ελληνικός Σταθμός μεταφέρθηκε κάτω
στο λιμάνι, όπου τερματίζουν και τα τρένα της γραμμής,
που έρχονται από τα Δίκαια. Αυτοί οι δύο άξονες και
πολλά άλλα οδικά προβλήματα θα πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη από τους μελετητές για τον πολεοδομικό
σχεδιασμό της πόλης.
Συχνά ακούω, σε προεκλογικές περιόδους Δημοτικών
εκλογών, ορισμένοι υποψήφιοι να μιλούν για μια πόλη
των 200.000 κατοίκων. Όσοι ονειρεύονται μια τέτοια
πόλη καλά θα κάνουν να βρουν, αν θα βρουν, κάποια
πλαγιά σε βουνό, για να τη «μετακομίσουν».
Στη χώρα μας είθισται, δρόμοι, πλατείες, πάρκα
να βαφτίζονται με ιστορικά, προβεβλημένα, καταξιωμένα πρόσωπα. Η Εθνικής Αντιστάσεως βαφτίστηκε
“Λοξός” δρόμος από τους κατοίκους του και έτσι θα
παραμείνει.

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

Αγγελίδης
Άγγελος
€ 40,00
Αγγελοπούλου
Ιφιγένεια
€ 30,00
ΑΓΝΩΣΤΗ
Αθήνα
€ 100,00
Αλεξιάδης
Ζαφείρης
€ 15,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑπόΘεσσαλονίκη € 50,00
Βραχιολίδης
Ιωάννης
€ 20,00
Γαλάνης
Αθανάσιος
€ 25,00
Γερασίμου-Τσικουδή
Μαίρη
€ 30,00
Γιασεμάκης
Θεόδωρος
€ 30,00
Δρίζου
Αγγελική
€ 40,00
Ζωΐου-Παπαδοπούλου
Ιώ
€ 50,00
Ηλιοπούλου
Ελένη
€ 25,00
Θεοχαροπούλου-ΠρωτονοτάριουΈρση
€ 30,00
Καλαμογιώργου
Νίκη
€ 20,00
Καπετανίδου
Σεβαστή
€ 30,00
Καραγιαννίδου-ΠαπαδοπούλουΕύα
€ 50,00
Καρανικολαΐδης
Νικόλαος
€ 50,00
Κάρτσωνα
Μαίρη
€ 100,00
Κεραμιδάρης
Ευρυβιάδης
€ 50,00
Κοτσώνη
Δώρα
€ 50,00
Κουσίδης
Παναγιώτης
€ 30,00
Λιβιεράτος
Σπύρος
€ 60,00
Λουκάτου-Ζαλοχώρη
Μαρία
€ 50,00
Μανωλίκας
Κώστας
€ 50,00
Μηνοπούλου
Σοφία
€ 50,00

26 Μισαρίδης

Χαράλαμπος

27 Μπάστα-Πετυχάκη

Νιόβη

28 Νικολαΐδης

Ανέστης

€ 30,00
€ 200,00
€ 30,00

29 Ξενουδάκη

Νίτσα

€ 20,00

30 Παϊδούσης

Αντώνιος

€ 70,00

31 Παπαδόπουλος

Απόστολος

€ 15,00
€ 100,00

32 Παπαράλλης

Δημήτριος

33 Παραβίας

Κώστας

€ 50,00

34 Παρασκευοπούλου

Μαρία

€ 20,00

35 Πολιτούδη

Σμαράγδα

€ 20,00

36 Ρακιτζή-Καλφοπούλου

Λιθαρή

€ 20,00

37 Ρορώτου/Πούλου

Κασσάνδρα

€ 30,00

38 Ρούντη-Χαψιάδου

Ζήνα

€ 50,00

39 Σιτμαλίδης

Ευάγγελος

€ 50,00

40 Σκάβδης

Γεώργιος

€ 30,00
€ 100,00

41 Σταυρακούδη

Αλίκη

42 Σωτηριάδης

Ευστράτιος

€ 20,00

43 Τοπαλίδου-Τοπάλη

Δήμητρα

€ 50,00

44 Τρικούπη-Χόνδρου

Αννα

€ 50,00

45 Τσιακίρης

Απόστολος

€ 30,00

46 Τσολάκης

Ιωάννης

€ 100,00

47 Τσουγιάννη

Μπέττυ

€ 120,00

48 Χάμος

Γρηγόριος

€ 30,00

49 Χαραλαμπίδης

Βύρων

€ 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
ΜΕΡΟΣΙΑ’
Τελειώνοντας την αναδρομή στον ποδοσφαιρικό αγώνα με τους Ασιάτες, συνεχίζουμε με τις κατ’ έτος μαθητικές αθλητικές επιδείξεις. Αυτές, σαν ένα είδος «ετήσιων
εξετάσεων της Γυμναστικής», ήταν τυποποιημένες και
περιττεύει η περιγραφή τους. Μια χρονιά όμως (γύρω
στο 1950 αν θυμάμαι καλά) έγινε το απρόσμενο «μπαμ»
από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο.
Ο Δ/ντής του, Θεοδ. Χαραλαμπίδης (ένας εμπνευσμένος ΔΑΣΚΑΛΟΣ, απ’ αυτούς που πρέπει να γράφονται μ’ όλα τα γράμματα κεφαλαία και όχι μόνο το
Δ), αφού από χρόνια είχε προετοιμάσει πρότυπη μανδολινάτα από μαθήτριες, έφερε στις Γυμναστικές Επιδείξεις ένα τμήμα μαθητριών από το... μέλλον. Είχε πετάξει τις άκομψες «βρακοφουφούλες» και τις αντικατέστησε με μπλε σορτσάκια που είχαν μεγάλα διακοσμητικά
κουμπιά στις τσέπες. Στο επάνω μέρος του σώματος
φορούσαν άσπρα μπλουζάκια· έτσι, όταν ήλθε η σειρά
του τμήματός τους, βγήκαν από την παράταξη αναμονής
και, χωρίς παραγγέλματα άρχισαν να κάνουν συγχρονισμένες γυμναστικές ασκήσεις υπό τους ήχους της
μουσικής επιτυχίας της εποχής: «Άστα τα μαλλάκια
σου ανακατωμένα» που έπαιζε η προαναφερθείσα μανδολινάτα του σχολείου. Έγινε χαμός από τον ενθουσιασμό
των θεατών που όρθιοι χειροκροτούσαν ατέλειωτα.
Προτού απομακρυνθώ από αυτόν τον αγωνιστικό
χώρο θέλω να απαλλάξω τη συνείδησή μου από δύο
ιδέες που σαν αθλητικά βάρη στα άκρα ενός αλτήρα
είναι πολύ βαριές για τις αρσιβαριστικές μου δυνατότητες·
όχι όμως για τις δυνατότητες του οργανωμένου αθλητισμού της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Η πρώτη αφορά
στην αδικία που γινόταν και εξακολουθεί να γίνεται
στους αθλητές και αθλήτριες των αλμάτων «εις ύψος»
και «επί κοντώ». Η ακρίβεια στη μέτρηση των επιδόσεων
όλων των άλλων αγωνισμάτων ακολούθησε την εξέλιξη
των μετρητικών οργάνων και μεθόδων.
Οι δρομείς, πέραν του «φώτο-φίνις», δεν χάνουν
πλέον ούτε εκατοστό του δευτερολέπτου της προσπάθειάς τους, ενώ οι ρίπτες και οι άλτες μήκους (απλού
και τριπλού) όποια επίδοση πετύχουν, σε οποιαδήποτε
αγωνιστική φάση, τους αναγνωρίζεται με ακρίβεια.
Στους άλτες ύψους και επί κοντώ όμως, ασχέτως του
ύψους που θα περάσουν πάνω από τον πήχυ, αναγνωρίζεται μόνο το ύψος που έχει στο χαμηλότερο
σημείο της «κοιλιάς» που κάνει. Πιο συγκεκριμένα: αν,
στους προκριματικούς ή τελικούς αγώνες οποιουδήποτε

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

αθλήματος δρόμου ή ρίψης ή οριζοντίου άλματος, ο
αγωνιζόμενος επιτύχει μεγάλη επίδοση, θα του αναγνωρισθεί «ατόφια» μετρημένη με ακρίβεια. Αν όμως
ένας άλτης του ύψους καταφέρει σωστό πάτημα και
επιτύχει φανταστική εκτίναξη με πέρασμα 20 ή 30
πόντων πάνω από τον πήχυ, που είναι τοποθετημένος
π.χ. στα 2.00 μέτρα, θα του αναγνωρισθούν μόνον
αυτά (2.00 μ.) και όχι τα 2.20 μ. ή 2.30 μ. που πέτυχε.
Δεν είναι ολοφάνερη η αδικία, όταν η σημερινή θαυμαστή τεχνολογία (διάφορες ακτινοβολικές μέθοδοι,
ακόμη και λέιζερ) μπορεί να τη μετρήσει με ακρίβεια;
Σε καμμία περίπτωση βέβαια δεν μπορεί να καταργηθεί
ο πήχυς, γιατί πάντα θα είναι απαραίτητος οπτικοψυχολογικός στόχος για την προσπάθεια υπέρβασής του.
Η δεύτερη αφορά σε ένα πολύ μεγάλης έκτασης και
ειδικού βάρους θέμα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες
που εξελίχθηκαν σ’ αυτήν την περιφερόμενη, απαράδεκτη πιστεύω για εμάς τους Έλληνες, κερδαποβλέπουσα διοργάνωση. Το όνομά τους επιβάλλει να διεξάγονται μονίμως στην Ολυμπία και να τηρείται
απαράβατα η «εκεχειρία των εμπολέμων» που συμμετέχουν. Επίσης να ενταχθούν στο εναρκτήριο πρόγραμμα κάποια αρχαιοπρεπή αγωνίσματα που έχουν
καταργηθεί και που μαζί με την τελετή αφής του
Ολυμπιακού φωτός θα μας μεταφέρουν στην «ατμόσφαιρα» της αρχαίας εποχής.
Αν δεν κάνω λάθος τέτοια είναι: οι αρματοδρομίες, η
χωρίς περιστροφικό παλμό δισκοβολία από τετράγωνο
επικλινή βατήρα, τα μόνο με εκτίναξη «άνευ φοράς»
άλματα εις ύψος και μήκος (παλαιός πρωταθλητής ο
Κ. Τσικλητήρας) ή άλμα εις μήκος με αλτήρες στα
χέρια και άλλα αρχαιοπρεπή Ολυμπιακά αγωνίσματα
που μπορεί να βρει κανείς ψάχνοντας. Φυσικά και ο
Μαραθώνιος δρόμος μόνο με αφετηρία τον Μαραθώνα.
Γίνεται ομελέτα σπάζοντας... καρύδια αντί αβγά;
Πέρα από τον νότιο και δυτικό μαντρότοιχο του Γυμναστηρίου η περιοχή παρουσίαζε επικινδυνότητα δύο
μορφών και, αφού πέρασε από μία φάση προσωρινού
Ταρσανά, κατέληξε σε τουριστική περιοχή με επωφελή
για την πόλη εξέλιξη.
Η αρχική επικινδυνότητά της ήταν ήπιας μορφής
και προερχόταν από τα προς την παραλία εγκατεστημένα παλιά Σφαγεία που, όταν λειτουργούσαν, είχαν
μπροστά τους μία πολύ ανασφαλή θάλασσα. Τα αιματηρά ξεπλύματα από τις σφαγές και καθαρισμούς των
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ζώων και τα άχρηστα αποκόμματα των εντοσθίων και
λοιπών μερών, όταν έφταναν στη θάλασσα ήταν ο ελκυστικότερος μπασμός για τα μικρά γκριζωπά σκυλοψαράκια (κεντρώνια) και πιτσιλωτά γατόψαρα.
Η άλλη επικινδυνότητά της όμως προέκυψε στα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ήταν πολύ υψηλού βαθμού
και οφειλόταν στη μετατροπή της περιοχής σε πυκνό
συστηματικό ναρκοπέδιο με αντιαρματικές, και κοντά
στον δρόμο και σ’ ολόκληρο το πευκοδασάκι με ατομικές
(κατά προσωπικού) νάρκες.
Τη ναρκοθέτηση έκαναν οι Γερμανο-Βούλγαροι φοβούμενοι συμμαχική αποβατική ενέργεια, στο κατάλληλο
αυτό σημείο. Πριν από τη συστηματική εκκαθάριση
της περιοχής έχασαν εκεί τη ζωή τους πολλοί συμπολίτες μας από άγνοια του κινδύνου ή δυστυχήματα
αυτοδίδακτων πολιτών-ναρκοσυλλεκτών.
Έτσι, ενώ μέσα στο Γυμναστήριο ετοιμαζόταν συστηματικά για «Μεσογειονίκης» ο πρωταθλητής μας
Φώτης Κοσμάς, από την έξω μεριά ένας άλλος Φώτης,
ο Κανταράκης, έχανε τη ζωή του, παρά την πείρα του,
γιατί από μέρες (όπως είχε εμπιστευθεί σε φίλο του)
τον βασάνιζαν-πεισμάτωναν τρεις παγιδευμένες μεταξύ
τους αντιαρματικές νάρκες. Άλλα δύο-τρία πολεμικά
αμυντικά «ενθύμια» βρίσκονταν εκεί γύρω και είχαν τη
μορφή πανίσχυρων τσιμεντένιων πολυβολείων, σε
κρίσιμα σημεία όπως η γέφυρα Βανικιώτη, που διασταυρώνει ο δρόμος το ποταμάκι της Καλλιθέας.
Όταν εκκαθαρίσθηκε η περιοχή από τα ύπουλα
απομεινάρια της κατοχής, εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ένα ναυπηγείο «μιας χρήσεως» γύρω στο 194749. Εκεί «κτίσθηκε» (αν και συνηθίζεται η λέξη αυτή,
παραπέμπει ωστόσο σε πηλοφόρια, μυστριά, ασβέστες
και τούβλα) το πανέμορφο δικάταρτο «πέραμα» (άνω
των 100 τόνων) των αδελφών Δρόσου και Γιώργου Μανωλίκα που το βάφτισαν κι αυτό «ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ»1. Το
σκαρί του έστησε ο Συριανός ναυπηγός μαστρο-Γιώργης
Ρωλογάς και το όνομά του, στα πλαϊνά παραπέτα του,
το έγραψε ο... υπογράφων την ανά “χείρας περιγραφή”
όπως μου θύμισε ο αγαπητός Κώστας Μανωλίκας, γιος
του καπετάν Δρόσου. Αυτό το γερό σκαρί, κατάλληλα
διασκευασμένο, συνεχίζει μέχρι σήμερα τα ταξίδια του
με το όνομα «ΦΟΙΒΟΣ» υπηρετώντας τον τουρισμό
της Μυκόνου. Μετά από τη χρήση του χώρου ως καρνάγιο κτίσθηκε και λειτούργησε το ξενοδοχείο της σειράς
«ΑΣΤΗΡ» και ακολούθησε το «ΕΓΝΑΤΙΑ».
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 πηγαίναμε με
την οικογένειά μου για μπάνιο στην παραλία του «ΕΓΝΑΤΙΑ», γιατί μας ερχόταν πιο βολικά. Εκεί, ένα αυγουστιάτικο
πρωινό παρακολουθήσαμε, ή ακριβέστερα ζήσαμε ένα
συγκινητικό ...μονόπρακτο έργο με έναν και τον αυτό
παραγωγό - σεναριογράφο - σκηνογράφο - φροντιστή ενδυματολόγο - σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή.
Από τη φύση του το έργο ήταν άτιτλο· μετά τις
1. Ανάλογο αφιέρωμα βλ. στη σελ. 10.
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πρώτες όμως σκηνές του φάνηκε ότι η σημειολογία του
το είχε τιτλοφορήσει: «Η υλοποίηση ενός ονείρου». Ένα
παλικάρι, καμιά τριανταριά χρόνων, ήλθε με το αυτοκίνητό του (που είχε γερμανικό αριθμό κυκλοφορίας) και
με δυσκολία, γιατί οι ρόδες του βούλιαζαν και πατινάριζαν
στην άμμο, το έβαλε παράλληλα με την ακτή, 5-6 μέτρα
μακριά από το κύμα. Έβγαλε και έστησε μια μεγάλη ομπρέλα θαλάσσης και στη σκιά της άνοιξε μια σπαστή
πολυθρόνα ηλιοθεραπείας, με ένα ελαφρό στρώμα που
είχε ενιαίο προσκέφαλο. Στη συνέχεια, δίπλα στην πολυθρόνα ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι φιλοξένησε ένα
φορητό ραδιόφωνο (που έπαιζε μουσική), ένα πούρο
με έναν αναπτήρα και ένα υψηλό ποτήρι με καφέ.

Το σκηνικό του «μονόπρακτου»

Μόλις τελείωσαν οι εργασίες του «σκηνογράφου» και
«φροντιστή», στη χωρίς κουίντες και παρασκήνιο ανοιχτή
σκηνή του κατάγιαλου, ο «ενδυματολόγος» αντικατέστησε
τα σκαρπίνια και κάλτσες με πέδιλα και, περνώντας
μια αφράτη πετσέτα στον λαιμό, του έβγαλε πουκάμισο
και παντελόνι αφήνοντάς τον με το μαγιό. Ο «πρωταγωνιστής» υπακούοντας στις οδηγίες του «σκηνοθέτη»
διόρθωσε τη θέση των γυαλιών του, κάθισε αναπαυτικά
και, αφού έκοψε δαγκωτά τη μία άκρη του πούρου, το
άναψε· πήρε με το άλλο χέρι το ποτήρι με τον καφέ
και, εκτείνοντας τα χέρια του δεξιά-αριστερά, έβγαλε
έναν αναστεναγμό ανακούφισης, ενώ ένα χαμόγελο ικανοποίησης και απόλυτης ευχαρίστησης στόλιζε τα χείλη
του.
Όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς το δεκαπεντάλεπτο αυτό «θεατρικό» έργο, εμένα με συγκίνησε πάρα
πολύ, γιατί είδα με τη φαντασία μου τον «σεναριογράφο»
να αντιγράφει με θαυμαστή ακρίβεια μια ανάλογη κινηματογραφική σκηνή, με έναν ευτυχισμένο πλούσιο-άρχοντα, που είδε προ πολλών ίσως ετών και εντυπωσιασμένος άρχισε ως «παραγωγός» τις οικονομίες και το
έκανε «όνειρο ζωής».
Μετά από λίγη ώρα, όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε,
απευθύνθηκα στον ξενιτεμένο συμπατριώτη: «Γειάσου
πατριώτη,μετανάστης»; Αυτός πανευτυχής μου απάντησε: «Ναι,ναι,στηΓερμανία·ήλθαγιατοκαλοκαίρι».
Απομακρυνόμενος του ευχήθηκα «καλή διαμονή» και,
όπως βλέπετε, πήρε ξεχωριστή θέση στη μνήμη μου!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Mνήμες

&

πρόσωπα

Η Αθήνα συνδέεται αεροπορικώς με την Αλεξανδρούπολη - Τα πρώτα αεροπλάνα

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:
“Ανοιξιάτικες εκδρομές’’.

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Εκδρομή των σχολείων στο αεροδρόμιο, στην προσγείωση του ΝΤΑΚΟΤΑ της
ΤΑΕ. Οι σπουδάστριες Καίτη Ασημακοπούλου και Πηνελόπη Δαμιανού
υποδέχονται (τάχα τον αφιχθέντα) Κώστα Χαραλαμπίδη.
Με το ποδήλατο ο Ζ. Αλεξιάδης.

Επίσκεψη στο αεροδρόμιο με το σχολείο
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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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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
31.01.2017 Στα κέντρα Logistics
και η Αλεξανδρούπολη Δημιουργείται δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα μας - Σημαντική
βοήθεια για παραγωγούς και βιοτέχνες
- Συνεργασία με Ιράν για μεταφορές
μέσω Αλεξανδρούπολης.
31.01.2017 «Εδώ Λιλιπούπολη»
Κλασική ορχηστρική μουσική και παραμυθοτράγουδα πλημμυρίζουν τους
σχολικούς χώρους στα διαλείμματα
και κάνουν πιο ευχάριστη και μελωδική τη σχολική ζωή! «Δημιουργούμε
στα παιδιά μας μια αξιόλογη μουσική
παιδεία», δηλώνει ο Σύλλογος Γονέων, στον οποίο ανήκει η ιδέα. Έτσι,
οι μαθητές, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 10ου Δημ.
Σχολείου Αλεξανδρούπολης, του
«ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», ξεκινούν
όλοι μαζί από την 1η Φεβρουαρίου
2017 τη δράση αυτή.

Αστικής Ανάπτυξης 8.572.771,50
€ η επιχορήγηση για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ακολουθούν Καβάλα,
Δράμα, Κομητηνή και Ξάνθη. Αποκλείστηκε η Ορεστιάδα.
04.02.2017 Με λάμπες LED θα
αντικατασταθεί ο φωτισμός σε
ολόκληρο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ενεργειακή αναβάθμιση και
εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρο
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης από
την αντικατάσταση του δικτύου φωτισμού με λάμπες LED.
09.02.2017 Σε τρία χρόνια Συνεταιριστική Τράπεζα Θράκης
Μέσα στην επόμενη τριετία, με τις
κατάλληλες ενέργειες και προϋποθέσεις, η Συνεταιριστική Τράπεζα
Έβρου θα μετασχηματισθεί σε Συνεταιριστική Τράπεζα Θράκης. Αυτό
τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής ο αντιπρόεδρος της Σ.Τ.Ε. Σταύρος Σταυράκογλου.
15.02.2017 100.000.000 η Τουρκία - Μόλις 7.000.000 η Ελλάδα
Η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και
ουδείς φαίνεται να συγκινείται. Πλήρης αδιαφορία από την Πολιτεία,
τα κόμματα και την Εκκλησία. Εφιαλτικές οι προβλέψεις της Eurostat
για τις πληθυσμιακές εξελίξεις ως
το 2080.
17.02.2017 Δενδροκαλλιέργειες
τώρα και στον Έβρο Η ανάπτυξη
της δενδροκαλλιέργειας πρέπει να
γίνει με προσεκτικά βήματα. Στον
Βόρειο Έβρο μπορούν να ευδοκιμήσουν είδη ανθεκτικά στο ψύχος
όπως μηλιές, δαμασκηνιές, αχλαδιές,
καρυδιές. Στον Νότιο ελιές, αμυγδαλιές, ροδιές, λωτοί κ.λπ.

04.02.2017 Πρώτη η Αλεξανδρούπολη στον Πίνακα Κατάταξης των Στρατηγικών Βιώσιμης

25.02.2017 Ετοιμάζεται να τρέξει
μέχρι τον Βόρεια Πόλο ο 36χρονος Κώστας Ρώσσογλου, δικηγόρος
στις Βρυξέλλες, με καταγωγή από
τις Φέρες Έβρου, ο μοναδικός Έλληνας στον Μαραθώνιο της Αρκτικής.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
Επελέγη βάσει της προσωπικής του
ιστορίας: Συμπληρώνει έξι χρόνια
από τότε που έκοψε το τσιγάρο. Το
τρέξιμο για εκείνον είναι μια καθημερινή νίκη της δικής του απεξάρτησης.
08.03.2017 Δώρο σε Ερντογάν
τα Νηπιαγωγεία Θράκης Εδραιώνει τα πλοκάμια της στη Θράκη η
Άγκυρα, με τα δίγλωσσα Νηπιαγωγεία στην Ξάνθη και Κομοτηνή. Μοχλός οι τρεις Μουσουλμάνοι Βουλευτές, που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Ένα ακόμη ΛΑΘΟΣ που θα
φανεί σύντομα.
08.03.2017 Α’ Βραβείο ρομποτικής για την Ορεστιάδα Το απέσπασε το Α’ Δημ. Σχολείο Ορεστιάδας στον διαγωνισμό για παιδιά
που έγινε στην Ξάνθη.
08.03.2017 Ύπουλο σχέδιο της
Τουρκικής Τράπεζας Ziraat Bank
στη Θράκη Οικόπεδα, χωράφια
και σπίτια στη Θράκη κινδυνεύουν
από τις υποθηκεύσεις και τις κατασχέσεις μέσω της διαχείρισης
των κόκκινων δανείων, αναφέρει
ο Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.
10.03.2017 Πρόβλεψη σεισμών
από δορυφόρο! Σε ανακοίνωσή
του, ο καθηγητής του Δ.Π.Θ. στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών π.
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, ανέφερε ότι χρησιμοποιώντας έναν ειδικό δορυφόρο, τον Demeter, διαπίστωσαν ότι πάνω από κάποιες
περιοχές της γης που ετοιμάζονται
να δώσουν πολύ ισχυρό σεισμό
παρατηρείται «βροχή» ηλεκτρονίων
από το διάστημα, όχι μακριά από
μας.
31.03.2017 Έτοιμη για την κατάκτηση της κορυφής Έβερεστ
Η Αλεξανδρουπολίτισσα ορειβάτης
Κική Τσακαλδήμη αναχωρεί σήμερα για το Νεπάλ.
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ΓΝΩΜΗ
26.01.2017 Χρηματοδότηση 4
εκ. € από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ,
αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη
πιλοτική επιδεικτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 3 μεγαβάτ στην περιοχή του γεωθερμικού
πεδίου Αρίστεινου και στη συνέχεια
Άνθειας και Λουτρών.
27.01.2017 Με 11 μετάλλια επέστρεψε από την Καβάλα και τους
«Γαλάζιους Αγώνες» ο ΟΦΘΑ! Άτυπη
πρωτιά με 7 χρυσά και 4 ασημένια
μετάλλια.
31.01.2017 «Ζεόλιθος Πετρωτών» Είναι πλέον γεγονός η ίδρυση
ανώνυμης βιομηχανικής και εμπορικής
εταιρίας «Ο Λιθοξόος». Οι απανταχού
Πετρωτιώτες ενώνουν τις μικρές οικονομικές τους δυνάμεις και προχωρούν μόνοι τους στην αξιοποίηση
του ορυκτού της περιοχής τους.
31.01.2017 «Βροχή» από δωρεές
σε σχολεία της Αλεξανδρούπολης
Πετρέλαιο θέρμανσης και εξοπλισμό
προσφέρουν οι ιδιώτες για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες του φετινού κρύου χειμώνα.
03.02.2017 Εβρίτης επιστήμονας
διαπρέπει στη Νορβηγία Ο γιος
του αείμνηστου καθηγητή Θανάση
Τζούλη, Χαράλαμπος, ερευνητής
στο Πανεπιστήμιο Μπέργκεν, ταυτοποίησε νέο μηχανισμό-κλειδί για
τη θεραπεία του Πάρκινσον.

04.02.2017 Με σύγχρονα συστήματα θέρμανσης θωρακίζεται ενεργειακά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Ήδη έγιναν γεωτρήσεις για αβαθή
γεωθερμία στους Παιδικούς Σταθμούς
Α’ Αλεξανδρούπολης και Β’ Φερών.
Ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Γιάννης Φαλέκας ελπίζει ότι τον επόμενο χρόνο θα λειτουργεί το σύστημα.
07.02.2017 Βράβευση του μαθητή
Ορέστη Τσαλαμπασίδη από τον
Υπουργό Παιδεία και το Ίδρυμα Ωνάση, για την κατάκτηση του χάλκινου
μεταλλείου στη Βαλκανική Ολυμπιάδα
Μαθηματικών του 2016 στη Ρουμανία. Ο Ορέστης έχει κατακτήσει
μέχρι τώρα και πολλά άλλα μετάλλια
σε Πανελλήνιους Μαθηματικούς Αγώνες.
23.02.2017 1ο Διεθνές Συνέδριο
Επιχειρηματικής Συνεργασίας
στην Ορεστιάδα. Πραγματοποιήθηκε
παρουσία Επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Εμπορικών Επιμελητηρίων και τοπικών Δημοσίων Φορέων από την Ελλάδα, τη Ρουμανία
και τη Βουλγαρία. Διερευνήθηκαν οι
προοπτικές εμπορικών, βιομηχανικών
και ερευνητικών συνεργασιών, η χάραξη κοινής στρατηγικής, προς την
αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
04.03.2017 Ο κούρδος καλλιτέχνης Ηemen Muhammad, κάτοικος της Αλεξανδρούπολης από το
2003, εντυπωσίασε την πόλη με το
γλυπτό από χιόνι που έκανε με ένα
κουτάλι μέσα σε λίγα λεπτά. Η γοργόνα του χιονού κάθεται σε ένα παγκάκι της παραλίας. Σε συνάντησή
του με τον Δήμαρχο Ευάγγ.
Λαμπάκη πρότεινε τη δημιουργία ενός φεστιβάλ με
αγάλματα στην άμμο το καλοκαίρι.
08.03.2017 26 καλλιτέχνες ζωγράφισαν για τη
γυναίκα Παρουσία πλήθους
κόσμου πραγματοποιήθηκε,
στις 8/3/2017, στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης η εκδήλωση της Επι-

τροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου
Αλεξανδρούπολης «Ζωγραφίζοντας
τη γυναίκα», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας. Έλαβαν μέρος πλήθος επαγγελματιών και ερασιτεχνών ζωγράφων της περιοχής.
10.03.2017 Και επίσημα στον
χάρτη των δυτικών «δρόμων
του μεταξιού» εντάχθηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως ανακοίνωσε από το
Βερολίνο η Υπουργός Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά. Η εξέλιξη δίνει
μια σημαντική ευκαιρία όχι μόνο
στον Έβρο, στην Α.Μ-Θ αλλά και
στη χώρα να προχωρήσει στη διαφοροποίηση του τουριστικού της
προϊόντος και να προσεγγίσει καινούριες τουριστικέ αγορές.
11.03.2017 Τιμήθηκαν τρεις επιφανείς γυναίκες του Έβρου Σύνη
Αναστασιάδη, Αγγέλα Γιαννακίδου
και Ουρανία Μαυρίδου βραβεύθηκαν
από την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας
- Θράκης στο πλαίσιο εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας.
11.03.2017 Βραβεία «Ελληνική
Αξία» του ΣΒΒΕ σε επιχειρήσεις
της Θράκης Ξεχώρισαν Ζυθοποιΐα
Μακεδονίας Θράκης ΑΕ, Λάντσιον
Μητ Έβρου ΑΕ, ΣΕΚΑΠ ΑΕ, Sunlight
Recycling AE. Eιδικό βραβείο επενδύσεων στην εταιρεία του αγωγού ΤΑΡ.
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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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

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

e-mail: k_papado@tee.gr

EΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017
Σαςενημερώνουμεότι,σταπλαίσιατουεορτασμούτων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ2017,ηΠΑ.Ο.Ν.Ε.διοργανώνειμουσικοχορευτική
εκδήλωση το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 ώρα 19:00, στην
ΠλατείαΔαβάκηστηνΚαλλιθέα.
Την επομένη, 28 Μαΐου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα
11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Καρύκη(στηνπλατείαΚαρύτση)δοξολογία.Τονπανηγυρικό
θαεκφωνήσειοΣταμάτης Γεωργούλης,καθηγητήςΔιεθνούς
Δικαίου. Στησυνέχειαθαακολουθήσεικατάθεσηστεφάνου
στομνημείοτουΆγνωστουΣτρατιώτη.
ΠαρακαλούμεταμέλητουΣυλλόγουμαςαλλάκαιόλους
τουςφίλουςμαςναπαρευρεθούνστιςδύοεπετειακέςεκδηλώσειςγιατονεορτασμότης14ηςΜαΐου1920.
Το Δ.Σ.

Mνήμες

&

πρόσωπα

Oι φίλοι αναγνώστες μας δεν ανταποκρίθηκαν και πάλι στην πρόσκληση-πρόκλησή μας ώστε να στείλουν φωτογραφίες, σχετικές με το
θέμα που ζητήσαμε.
Έτσι βρήκαμε την ευκαιρία να
παρουσιάσουμε φωτογραφίες με
το θέμα του 59ου τεύχους: “Ποζάροντας με τον/την φίλο/η μου”.

Oι δύο ποδοσφαιριστές ανήκουν σε
ποδοσφαιρική ομάδα της
Αλεξανδρούπολης που έπαιζαν τα έτη
1927 και πέραν. Αριστερά είναι ο
Ιωάννης Φέλας, γεννημένος το 1910
στην Αλεξανδρούπολη και δεξιά ένας
συμπαίκτης του.

Φίλες δεσποινίδες,
μέσα δεκαετίας του ‘40
Νέλλη Μαρτίνη (Χανού) και Ευανθία
Δουκίδου (Καφετζή

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Γλυκό περγαμόντο
(του κουταλιού)
Υλικά
10 περγαμόντα
1.200 γραμ. ζάχαρη
1/2 κουταλάκι του γλυκού
λεμόντοζου
Εκτέλεση
Πλένουμε τα περγαμόντα,
τα σκουπίζουμε και τα
ξύνουμε στον τρίφτη.
(Κρατάμε το ξύσμα για
λικέρ.) Κόβουμε στα
τέσσερα τη φλούδα, την
τυλίγουμε και περνάμε μια
οδοντογλυφίδα, για να
διατηρήσει το σχήμα τους.
Τα βάζουμε σε κατσαρόλα, τα σκεπάζουμε με
νερό και τα αφήνουμε να βράσουν έως ότου
τελειώσει το νερό. Ετοιμάζουμε το σιρόπι: τη
ζάχαρη με τέσσερα ποτήρια νερό και το
βράζουμε ώσπου να δέσει. Στραγγίζουμε τα
βρασμένα περγαμόντα και τα ρίχνουμε στο
σιρόπι. Ξεκινούμε το βράσιμο μέχρι να δέσει το
σιρόπι και στο τέλος προσθέτουμε το
λεμόντοζου να πάρει και μ’ αυτό μία βράση. Το
αφήνουμε στην κατσαρόλα γιατί όλα τα
εσπεριδοειδή αφήνουν υγρά. Εάν είναι δεμένο
καλά το σιρόπι βάζουμε το γλυκό σε γυάλινα
βάζα και εν συνεχεία στο ψυγείο. Εάν το δούμε
αραιό, το βράζουμε για λίγο.

Κροκέτες με κιμά και πατάτες
Υλικά
500 gr κιμά - 150 gr γραβιέρα
2 κουταλιές βούτυρο - αλάτι - πιπέρι
2 κρεμμύδια - 2 αβγά - 2 κουταλιές αλεύρι
1 Kg πατάτες
Εκτέλεση
Βράζουμε τις πατάτες καθαρισμένες, τις
πολτοποιούμε, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, τα

αβγά, το τυρί τριμμένο, τις δύο κουταλιές
αλεύρι και τα ζυμώνουμε όλα μαζί.
Τσιγαρίζουμε τον κιμά με το βούτυρο και το
κρεμμύδι, προσθέτουμε και νερό για να βράσει.
Αφού κρυώσει, παίρνουμε μια κουταλιά κιμά,
τη βάζουμε στον πουρέ που κρατάμε στη
χούφτα μας και την κλείνουμε σαν κροκέτα.
Έτσι, ετοιμάζουμε όλο το υλικό σε κροκέτες και
τις ψήνουμε στον φούρνο σε αντικολλητικό
χαρτί ή τις τηγανίζουμε στη φριτέζα.

Χταπόδι φούρνου με πατάτες
Υλικά
1 χταπόδι
1 ποτήρι κρασί κόκκινο ή άσπρο
1/2 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
αλάτι - πιπέρι - ρίγανη
Εκτέλεση
Καθαρίζουμε το χταπόδι αφαιρώντας το στόμα
και την κοιλιά του. Βάζουμε στη μέση ενός
πυρέξ το χταπόδι, γύρω-γύρω τις πατάτες
κομμένες και αλατισμένες. Ρίχνουμε πιπέρι και
ρίγανη, περιχύνουμε με το λάδι και το κρασί.
Ψήνουμε στους 180° για μισή ώρα.
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