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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλου-

τίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγ-

χρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά

και της ευρύτερης περιοχής.

“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνερ-

γασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και

χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει

να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστο-

ρικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.

Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ανα-

φορές 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 αποστελλό-

μενη 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 χρό-

νια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύ-

ξηση 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 ανά-

λογο 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 Αλεξανδρούπο-

λης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιο-

δικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.

Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:

GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Παρ’ όλη την πίεση του χρόνου και τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (θερμοκρασίες που έφθαναν τους 45 βαθμούς Κελσίου),
τα καταφέραμε αισίως να ετοιμάσουμε την ύλη του 62ου τεύχους
του περιοδικού μας που καλύπτει τη χρονική περίοδο Απριλίου -
Μαΐου - Ιουνίου 2017. Το εν λόγω τρίμηνο ήταν πολύ πλούσιο σε
επετείους και κατά συνέπεια και σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα
τόσο στην Αθήνα όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. 

Ευχαριστούμε θερμά όσους παρέστησαν στην Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου,
στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Ο αριθμός των παρευρε-
θέντων δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Παρευρέθηκαν
μόνο 50 άτομα περίπου, ήτοι το 1/3 από τα ταμιακώς τακτοποιημένα
μέλη μας.

Σε επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε αναλυτικώς για τα αφορώντα
στη Γενική Συνέλευση, ισολογισμό, απολογισμό δράσης, αποτελέ-
σματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ, της νέας
Ελεγκτικής Επιτροπής, τους αντιπροσώπους μας στην ΠΑ.Ο.Ν.Ε.
καθώς και τα πεπραγμένα του απελθόντος Δ.Σ. για το χρονικό διά-
στημα 1/3/2016 έως 28/2/2017.

Στο σημείο αυτό δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω θερμά
το απελθόν μέλος κ. Αλεξάνδρα Μποτονάκη, η οποία στα πλαίσια
της επιθυμίας της για ανανέωση των μελών του Δ.Σ., αποφάσισε
να μη θέσει υποψηφιότητα. Θα παραμείνει όμως στα υψηλά της
καθήκοντα της επιμέλειας της έκδοσης του περιοδικού μας. Και
πάλι την ευχαριστούμε θερμά για την πολυετή (εικοσαετή) πολύτιμη
προσφορά της τόσο στον Σύλλογο όσο και στο περιοδικό μας.

Επίσης καλωσορίζω το νεοεκλεγέν μέλος στο Δ.Σ. κ. Σουλτάνα
Μιχαηλίδου και της εύχομαι να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον
Σύλλογο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με αισθήματα χαράς και εθνικής αγαλλιάσεως γιορτάσαμε και
φέτος την 97η επέτειο απελευθέρωσης της Θράκης και την ενσω-
μάτωση της ιδιαίτερης πατρίδας μας στο Εθνικό κορμό.

Την Τετάρτη 10 Μαΐου και το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαΐου
έλαβαν χώρα διάφορες εκδηλώσεις για τα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ˝, για τις
οποίες θα ενημερωθείτε αναλυτικά σε επόμενες σελίδες, καθώς
επίσης και τις σχετικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Το Σάββατο 17 Ιουνίου τ.ε. πραγματοποιήσαμε με επιτυχία μο-
νοήμερη εκδρομή στην Εύβοια (Χαλκίδα, Μονή Αγ. Γεωργίου Αρμά,
Λευκαντί, Ερέτρια). Σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό θα
βρείτε σε επόμενες σελίδες.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη
με βασικό χαρακτηριστικό το περιεχόμενό της να συνδέεται
θεματικά με την ιστορία και τον πολιτισμό, παλιό και σύγχρονο της
ιδιαίτερης πατρίδας μας. Παράλληλα περιλαμβάνει διάφορες συ-
νεργασίες από συνεργάτες που διαμένουν στην Αλεξανδρούπολη,
στην Αττική και αλλού, ως και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες.

Και πάλι σας υπενθυμίζουμε και παρακαλούμε, όταν στέλνετε
υλικό προς δημοσίευση, να περιέρχεται αυτό εγκαίρως στα χέρια
της Συντακτικής Επιτροπής, ει δυνατόν ηλεκτρονικά, να συνοδεύεται
δε, όπου χρειάζεται, από φωτογραφίες ή ντοκουμέντα με σχετικές
λεζάντες, καθώς επίσης παρακαλούμε να αποστέλλετε και τηλέφωνο
επικοινωνίας.

Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε ότι το αποσταλέν προσφάτως
υλικό προς δημοσίευση ξεπερνούσε τη χωρητικότητα του παρόντος
τεύχους και γι’ αυτό επιφυλασσόμεθα να το δημοσιεύσουμε στο
επόμενο τεύχος.

Κλείνοντας, σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς:
Καλό Καλοκαίρι!  Χαρούμενες διακοπές!

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ξεκινάμε το άρθρο μας με μια πολύ ενδιαφέρουσα
παρατήρηση του Θ. Ορδουμποζάνη για τη στάση του
Αθηναϊκού και Θεσσαλονικιώτικου Τύπου στο μεγάλο
γεγονός: 

Οι διεργασίες για την ενσωμάτωση της Θράκης στην
Ελλάδα και τα στρατιωτικά γεγονότα που ακολούθησαν
και είχαν ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση της Θράκης
απασχόλησαν όλον τον Ελληνικό Tύπο της εποχής, κυ-
ρίως των Αθηνών («Ακρόπολις», «Πατρίς», «Αθήναι», «Νέα
Ελλάς», «Καθημερινή», κ.λπ.) αλλά και της Θεσσαλονίκης
(«Μακεδονία», «Φως», «Νέα Αλήθεια»). Στην Αθήνα ο μεν
συμπολιτευόμενος τον Βενιζέλο τύπος (Ακρόπολις, Πα-
τρίς) έδινε στην απελευθέρωση της Θράκης διαστάσεις
θριάμβου και περιελάμβανε τα γεγονότα με τον μανδύα
του θρύλου. Σε αντίθεση με τον αντιπολιτευόμενο στον

Βενιζέλο τύπο, (Καθημερινή, Νέα Αστραπή), ο οποίος, αν
και δεν αποσιωπούσε τις θετικές εξελίξεις στη Θράκη,
τις υποβάθμιζε και τις απέδιδε περισσότερο στο δαιμό-
νιο της φυλής παρά στην πολιτική και στρατηγική ικα-
νότητα του Βενιζέλου, την οποία και δεν αναγνώριζε.
Στη Θεσσαλονίκη η «Μακεδονία», ιδρυτής και διευθυντής
της οποίας ήταν ο Κ. Βελλίδης, παρουσίαζε τα γεγονότα
με πολύ έντονο το βιωματικό στοιχείο και αφουγκραζό-
μενη τους παλμούς εκείνης της εποχής. Είχε μόνιμο απε-
σταλμένο στη Θράκη τον Πέτρο Λεβαντή και ήταν πλήρως
ενήμερη για τις εξελίξεις, τις οποίες με άρθρα και σχόλια
ανέλυε αναδεικνύοντας πέρα από την αντικειμενική θεώ-
ρηση των γεγονότων και την εθνική έξαρση που επικρα-
τούσε στον λαό. Η εφημερίδα αυτή ήταν μακριά από το
επίκεντρο των πολιτικών αντιπαραθέσεων (Βενιζελικών
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Ο Ελληνικός Τύπος και η απελευθέρωση του Δεδέαγατς
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Αφορμή για τη σύνθεση του κειμένου που ακολουθεί, αφιερωμένου στο μέγιστο γεγονός της απελευθέρωσης
και ενσωμάτωσης της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον Ελληνικό κορμό, κατά τις 14 Μαΐου 1920, υπήρξε μια
εκδήλωση του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης για τον εορτασμό των “Ελευθερίων” στην Αλεξανδρούπολη
με θέμα: «Ο Τύπος για την απελευθέρωση της Θράκης». Το άρθρο που δημοσιεύεται λοιπόν παρακάτω είναι
μια νέα προσπάθεια να προσθέσουμε άλλη μια πληροφορία για το μεγάλο γεγονός που γιορτάζουμε κάθε
χρόνο στις 14 Μαΐου. Βεβαίως, στο τ. 54 δημοσιεύθηκε σχετική προσέγγιση του θέματος, δηλαδή πώς είδε ο
τύπος της Θεσσαλονίκης τα τεκταινόμενα στη Θράκη. Σε αυτό το τεύχος θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε
τον Ελληνικό τύπο γενικότερα και έτσι να αναβιώσουμε και πάλι τη μεγάλη επέτειο. Εξ άλλου μόνο έτσι ολοκλη-
ρώνουμε τη γνώση μας για την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μας, κύριο στόχο του περιοδικού μας.

Η βασική βοήθεια για να συνθέσει η γράφουσα τις παρακάτω παρατηρήσεις προέρχεται αφενός από
ανάρτηση στο διαδίκτυο του συνεργάτη μας Θεόδωρου Ορδουμποζάνη στις 29 Μαΐου 2009 με θέμα:
«Αναμνήσεις από την απελευθέρωση του Δεδέαγατς» και στις 5 Μαΐου 2010, με θέμα: «Ο Τύπος για την απε-
λευθέρωση της Θράκης» και αφετέρου από συζήτηση που ακολούθησε με τον προαναφερόμενο συνεργάτη
και ερευνητή συμπολίτη μας.

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, εν όψει του

εορτασμού της ενσωμάτωσης της πόλης μας στην Ελλάδα,

παρουσίασε την έκθεση με τίτλο «Ο τύπος του 1920», η

οποία περιλάμβανε τις εφημερίδες του 1920. Οι εφημερίδες

«Το Φως», «Μακεδονία», «Καθημερινή», «Πατρίς», «Τα

Ημερήσια Νέα» και άλλες καταγράφουν τα γεγονότα

εκείνης της περιόδου. Οι εφημερίδες προέρχονται από

το αρχείο του κυρίου Μόσχου Κούκου.
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και Αντιβενιζελικών) και έδινε πληθώρα ειδήσεων,
ασκούσε εποικοδομητική κριτική και ζητούσε συνετή δια-
χείριση των εδαφών που κατακτούσε ο στρατός μας. Ση-
μείωνε συγκεκριμένα: «Η Δυτική Θράκη είναι σήμερον
Ελλάς και πρέπει να εξαλειφθεί απ’ εκεί κάθε ίχνος
βουλγαροκρατίας» και απαιτούσε την άμεση κατάργηση
του βουλγαρικού δασμολογίου.

Aξίζει να τις προσέξουμε και ο κάθε αναγνώστης να
σχολιάσει αναλόγως. Στο ερώτημά μας όμως, γιατί δεν
αναφέρονται ανταποκρίσεις δημοσιογράφων από το
τότε Δεδέαγατς για το σπουδαίο αυτό γεγονός, σημαίνει
ότι οι προαναφέρομενες εφημερίδες δεν έστειλαν δη-
μοσιογράφο για να παρακολουθήσει την αποβίβαση
του 15ου Συντάγματος Μεραρχίας Ξάνθης από τα Ελ-
ληνικά πλοία στο Δεδέαγατς, αλλά το ενδιαφέρον τους
είχε συγκεντρωθεί στην πορεία σιδηροδρομικώς της 9ης
Μεραρχίας Ξάνθης προς την Αδριανούπολη. Ο στόχος
του Ελληνικού στρατού ήταν να καταλάβουν την Αδρια-
νούπολη. Εξ άλλου, η Κομοτηνή (Γκιουμουλτζίνα) ήταν
η πρωτεύουσα της διασυμμαχικής κυβέρνησης υπό
τον Γάλλο στρατηγό Σαρπύ και αντιπρόσωπο της Ελλη-
νικής κυβέρνησης τον συνεργάτη του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου, Χαρίσιο Βαμβακά, και συγκέντρωνε το ενδιαφέρον
του Τύπου για τους εξής λόγους.

Ο πρώτος λόγος λοιπόν ήταν ότι η Ελληνική κυβέρ-
νηση δεν επέτρεψε να ανεβούν στα 15 Ελληνικά πλοία
ούτε Έλληνες ούτε ξένοι ανταποκριτές. Από τον Νο-
έμβριο του 1919, οπότε είχε εγκατασταθεί η Διασυμμαχική
διοίκηση στη Θράκη (Συνθήκη του Νεϊγύ, άρθρα 42 και
48), μέχρι τον Μάιο του 1920, η περιοχή μας συγκέντρωνε
το ενδιαφέρον του Τύπου λόγω των αναγκών που
προέκυψαν από τον επαναπατρισμό των Θρακιωτών
που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους, λόγω της Βουλ-
γαρικής κατοχής το 1913. Ο εκπρόσωπος Χαρ. Βαμβακάς
είχε προφανώς αναλάβει την οργάνωση του επαναπα-
τρισμού των 40.000 Θρακιωτών που παλιννοστούσαν
και προσπαθούσε να οργανώσει υποδομές περίθαλψης,
παιδείας, κατοικίας κ.ά. Επομένως οι δημοσιογράφοι
στην Γκιουμουλτζίνα παρακολουθούσαν στην πηγή τα
τεκταινόμενα και έστελναν τις ανταποκρίσεις στις εφη-
μερίδες τους. Το Δεδέαγατς δεν ήταν το κέντρο των γε-
γονότων, γι’ αυτό και δεν υπάρχει δημοσίευμα από το
Δεδέαγατς στις 14 Μαΐου και όσα διαβάζουμε για άφιξη
του στόλου, του 15ου Συντάγματος της 9ης Μεραρχίας
Ξάνθης προέρχονται από το γνωστό πρακτικό της κα-
ταλήψεως της πόλεως υπό του Ελληνικού Στρατού,
από προσωπικές αναμνήσεις νεαρών, μετέπειτα προ-
σωπικοτήτων της πόλης όπως του Αθαν. Κριτού ή
Αθαν. Μανιά και από όσα αναφέρονται στα πολεμικά
ανακοινωθέντα.

Άλλος λόγος, το γεγονός ότι η οργάνωση και προετοι-
μασία για την απελευθέρωση γινόταν μεταξύ κεντρικής
κυβέρνησης και εκπροσώπου στη Θράκη, η οποία έδρευε
στην Γκιουμουλτζίνα. Η μετακίνηση της μεγάλης δύναμης
του Ελληνικού στρατού θα γινόταν σιδηροδρομικώς.

Διαβάστε το παρακάτω τηλεγράφημα: 

AÚÈı. ÚˆÙ. 34/4

YÔÏÔ¯·ÁfiÓ B·ÎÎ¿Ó,                            TH§/MA

™‡Ó‰ÂÛÌÔÓ ·Ú¿ Ùˆ ™ÙÚ·ÙËÁÒ Charpy

°ÎÈÔ˘ÌÔ˘ÏÙ˙›Ó·Ó

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙË 10Ë M·˝Ô˘ 1920

AÓ·Ê¤Ú·ÙÂ EÈÙÂÏ¿Ú¯ËÓ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ Charpy, fiÙÈ ÙÌ‹ -

Ì·Ù· MÂÚ·Ú¯›·˜ ™ÂÚÚÒÓ, ¤ÛÔÓÙ·È °ÎÈÔ˘ÌÔ˘ÏÙ˙›Ó·Ó 9ËÓ

ÒÚ·Ó 14Ë˜ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ. K·Ù¿ Ù·‡ÙËÓ ËÌ¤Ú·Ó ÎÈÓËı‹ -

ÛÔÓÙ·È ÂÎ •¿ÓıË˜ ÌÂÙ¿ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÍ‹˜ Û˘ÚÌÔ›: ¶ÚÒÙÔ˜

·Ó·¯ÒÚËÛÈ˜ KÈ˙ÈÏÙ˙¿ÎÈÔ˚ ÒÚ·Ó 7ËÓ Î·È 2ã ¿ÊÈÍÈ˜ ¢Â‰¤ -

·Á·Ù˜ 11 Î·È 35ã ÛÙÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛÈ˜ •¿ÓıË˜

9ËÓ Î·È 39ã ¿ÊÈÍÈ˜ ¢Â‰¤·Á·Ù˜ 23 Î·È 30ã ÛÙÔ. TÚ›ÙÔ˜

·Ó·¯ÒÚËÛÈ˜ •¿ÓıË˜ 17 Î·È 59ã ¿ÊÈÍÈ˜ ¢Â‰¤·Á·Ù˜ 23 Î·È

30ã ÛÙÔ. ¶¤ÌÙÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛÈ˜ •¿ÓıË˜ 21 Î·È 24ã ¿ÊÈÍÈ˜

¢Â‰¤·Á·Ù˜ 2 Î·È 30ã ÛÙÔ. ŒÎÙÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛÈ˜ •¿ÓıË˜...

Î·È 59ã 15ËÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¿ÊÈÍÈ˜ ¢Â‰¤·Á·Ù˜ 6 Î·È 5ã ÛÙÔ.

Œ‚‰ÔÌÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛÈ˜ •¿ÓıË˜ 3 Î·È 59ã ¿ÊÈÍÈ˜ ¢Â‰¤·Á·Ù˜

9 Î·È 5ã ÛÙÔ. AÓ¿ÁÎË Û˘ÓÂÓÓÔËı‹ÙÂ ÌÂÙ’ ·˘ÙÔ‡, Ô‡Ùˆ˜

ÒÛÙÂ ÂÈÙ‡¯ˆÌÂÓ ·Ó˘ÂÚı¤Ùˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÈÓ Û˘ÚÌÒÓ ÂÈ˜

ÁÚ·ÌÌ‹Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ¤Ú·Ó ¢Â‰¤·Á·Ù˜

¿ÓÂ˘ ÌÂÙ· ÊÔÚÙÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Û·ÙÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

‰È’ È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ÌË¯·ÓÒÓ ‹ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÛÈ‰ËÚÔ -

‰ÚfiÌˆÓ. AÓ¿ÁÎË Û‹ÌÂÚÔÓ ·¿ÓÙËÛ›Ó Û·˜.

EÈÙÂÏ¿Ú¯Ë˜ KA§O°EPA™

...T· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙÔ˘ X·Ú›ÛÈÔ˘ B·Ì‚·Î¿ Î·È ÙˆÓ

‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ıÚ·ÎÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È

ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi Z˘Ì‚Ú·Î¿ÎË Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·ÁˆÓ›·.

H Û˘Óı‹ÎË ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜. H ¢˘ÙÈÎ‹ £Ú¿ÎË ¤ÚÂÂ Ó·

·Ú·‰ÔıÂ› ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. H Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·,

fiÌˆ˜, ‹Ù·Ó ÚÂ˘ÛÙ‹: «A˘Ùfi¯ıÔÓÂ˜ TÔ‡ÚÎÔÈ, ¶ÔÌ¿ÎÔÈ Î·È

ÔÚÂÈÓÔ› BÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Â·Ó·ÛÙ·Ù‹ÛÔ˘Ó»,

·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·.

«¶ÚÔ‚Ï¤ˆ ÚÔÛÂ¯Ò˜ ·Ú¿‰ÔÛË ¢˘ÙÈÎ‹˜ £Ú¿ÎË˜

·fi ŒÏÏËÓÂ˜, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÓ»

‹ «M¤¯ÚÈ ÓÂˆÙ¤Ú·˜ ‰È·Ù·Á‹˜ Ù· ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·

‰¤ÔÓ Ó· ÌËÓ ÂÍ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙË˜ •¿ÓıË˜».

OÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÊÔ‚fiÓÙ·Ó Ì‹ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ· -

ÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ‰˘Û¯¤ÚÂÈÂ˜, Î˘Ú›ˆ˜

ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÈ‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒ˜. AÁˆÓ›·,

·ÁˆÓ›·!

ŒÚÂÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Á›ÓÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÎÈÓ‹ -

ÛÂˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÔ ÛÙfiÏÔ Î·È Ó· ÚÔÎ·Ù· -

Ï¿‚Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ıÂÙÂ˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜.

TÔ EÏÏËÓÈÎfi °ÂÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô, ÛÙÈ˜ 6 M·˝Ô˘ 1920,

ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ X·Ú›ÛÈÔ B·Ì‚·Î¿ fiÙÈ ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Î·Ù¿ -

ÏË„Ë ÙË˜ £Ú¿ÎË˜ ·fi ÍËÚ¿˜ Î·È ı·Ï¿ÛÛË˜...
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Ο Στρατηγός Μαζαράκης βιαζόταν να καταλάβει,
μετά το Δεδέαγατς, και τη σιδηροδρομική γραμμή. Επι-
σκέφθηκε στην πόλη μόνο τον Μητροπολιτικό Ναό και
στη συνέχεια υπέγραψε το σχετικό πρακτικό.

Η πηγή  αναφέρει ότι στις 15 Μαΐου έγινε η δοξολογία,
η υποστολή της Γαλλικής σημαίας και η έπαρση της Ελ-
ληνικής.

Ίσως, αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης δημοσιογραφι -
κής κάλυψης είναι και το ερώτημα που έμεινε ακόμη
αναπάντητο ως προς την ημέρα που έγινε η έπαρση
της Ελληνικής σημαίας, 14η ή 15η Μαΐου στο Δεδέαγατς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Γεώργιος Α. Παναγιώτου, «Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης»,
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Ύστατοι απελευθερωτικοί αγώνες της Δ. Θράκης», έκδοση

Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης, 1993.

3. Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, «Η απελευθέρωση
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6. «Επιχειρήσεις εις Θράκην», εκδ. Δ/νση Ιστορίας Στρατού, 1986.

Σε τρία χρόνια η Θράκη και η Αλεξανδρούπολη θα γιορ-
τάσουν πανηγυρικά τα 100 χρόνια της ενσωμάτωσής τους
στον εθνικό κορμό της Ελλάδας (1920-2020) και τα 170
χρόνια από την ίδρυση της Αλεξανδρούπολης (1851-2021),
καθώς και την εγκατάσταση του πρώτου σιδηροδρόμου.

Μετά από 600 χρόνια σκλαβιάς και υποδούλωσης πρέπει
να εορτασθούν τα «Ελευθέρια» με λαμπρότητα και μεγαλο-
πρέπεια. Γι’ αυτό πρέπει τα εκατόχρονα της απελευθέρωσης
της Θράκης και της Αλεξανδρούπολης, που πλησιάζουν, να
εορτασθούν με πανηγυρικό τρόπο. Γιατί κάποια πράγματα
για να ωριμάσουν χρειάζονται επαρκή χρόνο προετοιμασίας.
Τα τρία χρόνια θα παρέλθουν σύντομα και γι’ αυτό πρέπει
να είναι παραγωγικά.

Στην απέραντη διάσταση του χώρου και στην αέναη διαδρομή
του χρόνου δεν απομένουν παρά μόνο οι μαρτυρίες, οι μνήμες,
οι θύμησες, τα πρόσωπα και τα δρώμενα. Αλλά πάνω απ’ όλα
απομένουν τα ιστορικά ευρήματα και ντοκουμέντα.

Οφείλουμε ένα πλήρες χρονικό και μια νοσταλγική ανα-
δρομή στον αιώνα «στα εκατόχρονα» της Αλεξανδρούπολης
με ντοκιμαντέρ, με ρεπορτάζ, με έρευνες, με αφηγήσεις,
με αφιερώσεις, με άρθρα, με εκθέσεις και πολλές άλλες
δράσεις και εκδηλώσεις, ώστε να συνθέσουμε την ιστορία
και το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της Αλεξαν-
δρούπολης.

Η ευρύτερη περιοχή της Θράκης και τα πολίσματά της
έχουν πλούσια προϊστορία και ένδοξη ιστορία. Η Γη της Με-
γάλης Θράκης πρόσφερε σ’ εμάς τους επιγόνους ανεκτίμητη
αρχέγονη κληρονομιά. Αλλά και η πόλη μας, η Αλεξανδρού-
πολη, που δεν έχει μακρινό παρελθόν (1851 sic) διαθέτει
πλούσια λαογραφική και πολιτιστική παράδοση και το μέλλον
της προδιαγράφεται λαμπρό και ελπιδοφόρο.

Υπάρχει όμως ακόμα άγραφη ιστορία της Αλεξανδρού-
πολης και της Θράκης. Γι’ αυτό πρέπει να εντατικοποιηθούν
οι προσπάθειες για ανεύρεση και δημοσιοποίηση όλων
των ιστορικών ευρημάτων και ανακαλύψεων. Τα μουσεία,
οι βιβλιοθήκες και τα ιδιωτικά αρχεία αλλά πρωτίστως το
νεοσύστατο Εληνικό Ινστιτούτο Θρακικών Ερευνών μπορούν
να συνδράμουν σ’ αυτή την προσπάθεια.

Κρίνεται σκόπιμο να συγκροτηθεί ένα διοικητικό (περι-
φερειακό και τοπικό) κέντρο-διευθυντήριο και να συσταθεί
μια Οργανωτική Επιτροπή που θα καθορίσουν τις προτε-
ραιότητες, τους τομείς και τις δράσεις των εκδηλώσεων. Για
αποκέντρωση και μαζικότερη συμμετοχή μπορεί να συσταθούν
τομεακές υποεπιτροπές για να ετοιμάσουν το υλικό κατά το-
μέα, όπως π.χ.: το λιμάνι, ο σιδηρόδρομος, οι αρχαιότητες

και τα μνημεία, η ιστορία και τα πρόσωπα που πρωταγωνί-
στησαν αλλά και ανώνυμων και πολλών άλλων που σημάδεψαν
και άφησαν το στίγμα τους στις τρεις εκφάνσεις της Θράκης
(Ανατολική, Βόρεια, Δυτική), από την πανάρχαια χώρα των
Θρακών μέχρι τη σύγχρονη Αλεξανδρούπολη.

Όλοι οι θεσμοί, με επικεφαλής την πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, οι φορείς, οι συλλογικότητες, ο
έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και οι εθελοντές έχουν υποχρέωση να ασχοληθούν
με τον τομέα τους, να ανακαλύψουν και να προσφέρουν
υλικό και να προετοιμάσουν-οργανώσουν κάθε μορφής πα-
νηγυρικές εκδηλώσεις.

Σ’ αυτά τα 100 χρόνια του ελλαδικού βίου υπήρξε ένας
μετασχηματισμός της ευρύτερης Θράκης και ειδικότερα
της Αλεξανδρούπολης μετά τη μαζική έλευση των προσφύγων
του ’22. Αλλά και οι δύο μεγάλες μεταναστεύσεις πληθυσμών,
αφενός προς τα μεγάλα αστικά κέντρα του εσωτερικού και
αφετέρου προς το εξωτερικό, αλλοίωσαν την πληθυσμιακή
σύνθεση της περιοχής. Ο ψυχρός πόλεμος Ανατολής-Δύσης
στα βόρεια σύνορά μας και η ελληνοτουρκική εχθρότητα
στα δυτικά στέρησαν τη Θράκη από τις αγορές και τις πολι-
τιστικές ανταλλαγές με τα όμορα κράτη της Βαλκανικής.

Ωστόσο, από το 1990 και εντεύθεν η Θράκη κατόρθωσε
να εντάξει-αφομοιώσει ένα κύμα ανατολικοευρωπαίων με-
ταναστών και προπαντός μια σημαντική πληθυσμιακή μερίδα
παλιννοστούντων ομογενών από τις περιοχές της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να αναπληρώσει με νέο αίμα και
οξυγόνο την αφαίμαξη της μετανάστευσης και της φυγής.

Κι όμως η ακριτική Θράκη, που είναι προμαχώνας στις
εθνικές επάλξεις, έμεινε για δεκαετίες παραγκωνισμένη και
αδικημένη χωρίς ουσιαστικό μερίδιο στην ανάπτυξη και στις
υποδομές, που θα κρατούσαν τον παραγωγικό πληθυσμό
στον τόπο τους και στις προγονικές εστίες. Και έτσι βρέθηκε
η Θράκη να ζητιανεύει από την Αθήνα ψιχία της εθνικής
πίτας.

Η μία και μοναδική προγονική εστία που μας έμεινε ελεύ-
θερη, η Δυτική Θράκη, που ενσαρκώνει ολόκληρο τον
Θρακικό Ελληνισμό, έχουμε υποχρέωση ως σκυταλοδρόμοι
και συνεχιστές να την παραδώσουμε ελεύθερη στις επερχό-
μενες γενιές των Ελλήνων, μεταλαμπαδεύοντας τον πολιτισμό
και την ιστορία της.

Αλλά έχουμε επίσης χρέος και ευθύνη να συντελέσουμε
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη, στην πρόοδο και
στην ευημερία της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της αγαπημένης
Αλεξανδρούπολης.

Tα εκατόχρονα της απελευθέρωσης 1920-2020
Γράφει ο Κουσίδης Παναγιώτης
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Ημέρα μνήμης για τους Θρακιώτες Βαλκανομάχους
Γράφει η Μαρία Γκούτη

ΜΕΡΟΣ  Α’

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ Ρ Α Κ Ι Ω Τ Ω Ν

Την πρώτη Απριλίου 2017 τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Σώστη της λεωφόρου Συγγρού επιμνη-
μόσυνος δέηση για τους Θρακιώτες που συμμετείχαν στους Βαλκανικούς πολέμους των ετών
1912-13. Μετά την τελετή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.), κ. Κ. Πολυχρονίδης
προλόγησε την ιστορικό Μ. Γκούτη, η οποία αναφέρθηκε συνοπτικά στους διωγμούς των
ελληνικών πληθυσμών από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης κατά το λεγόμενο «Μαύρο
Πάσχα του 1914». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των συλλόγων και των
σωματείων της Θράκης.

Σ. Ε.
Ακολουθεί η ομιλία της ιστορικού με περιεχόμενο το σχετικό θέμα.

6η Aπριλίου. Ημέρα γνωστή ως ημερομηνία της γερ-
μανικής επέλασης στην Eλλάδα το 1941. Για τους Θρα-
κιώτες άλλες οδυνηρές μνήμες ανακαλούνται σε αυτή
την ημερομηνία. Τον Απρίλιο του 1914, το λεγόμενο
«Μαύρο Πάσχα», ξεκίνησε η εκδίωξη των Ελλήνων
πολλών χωριών της επαρχίας Αρκαδιούπολης, Βιζύης
και ευρύτερων περιοχών της Θράκης. Το ίδιο έτος
πραγματοποιήθηκαν δολοφονίες, απελάσεις, διαρπαγές,
εμπρησμοί και λεηλασίες κατά των Ελλήνων των περιοχών
της Ηράκλειας, των Μαλγάρων και της Κεσσάνης. Από
τον Απρίλιο του 1914, 150.000 Θρακιώτες από τη
Μακρά Γέφυρα, τη Μάδυτο, την Καλλίπολη, τις Σαράντα
Εκκλησιές, τη Ραιδεστό, τον Σκοπό και άλλες περιοχές
της Ανατολικής Θράκης εκτοπίστηκαν από τους Νεό-
τουρκους στη Μικρά Ασία και ελάχιστοι από αυτούς
επέζησαν από τις πορείες στα τάγματα εργασίας, όπως
και χιλιάδες άλλοι Μικρασιάτες και Πόντιοι αδελφοί
μας. Ο συνολικός πληθυσμός των εξόριστων Ελλήνων
της Ανατολικής Θράκης που εκτοπίστηκαν μέχρι και
το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έφτασε τελικά
τις 220.000, σύμφωνα με στοιχεία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. 

Παρά τους διωγμούς αυτούς, τον Αύγουστο του
1920, η Ανατολική Θράκη απελευθερώθηκε από τον
Ελληνικό Στρατό και παρέμεινε ελεύθερη μέχρι τον
Οκτώβριο του 1922. Τότε, οι Ευρωπαίοι με την ανακωχή
των Μουδανιών διέταξαν την αποχώρηση του ελληνικού
στρατού και των Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη,
παρά την παρουσία του ελληνικού στρατού εκεί και
παραβλέποντας την αδυναμία των Τούρκων να μετα-
φέρουν δικό τους τακτικό στρατό στην περιοχή.

Ήταν ένα «δώρο» της Αντάντ στη νέα Τουρκία…
Ο ξεριζωμός των Ελλήνων θα ολοκληρώνόταν το

1923 με την Ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η Θρακική Γενοκτονία είναι

ιστορικά τεκμηριωμένη. Ωστόσο, αποσιωπάται και ελά-

χιστα μνημονεύεται από την Ελληνική ιστοριογραφία,
όπως αναφέρει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος.
Ο ίδιος σημειώνει με έμφαση ότι «η αφετηρία των διωγ-
μών και της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Μ. Ασίας
και αργότερα του Πόντου υπήρξε ο χώρος της Ανατολικής
Θράκης. Εκεί οι Νεότουρκοι δοκίμασαν και εφάρμοσαν
για πρώτη φορά το μοντέλο των μετατοπίσεων (και
διωγμών) των Ελληνικών πληθυσμών και των εθνικών
εκκαθαρίσεων, εκεί επέβαλαν τη γενοκτονική τους συμ-
περιφορά και εκεί αξιοποίησαν τα θλιβερά αποτελέσματα
των πειραμάτων τους, ώστε να τα επεκτείνουν σχεδόν
αμέσως (και με μεγαλύτερη επιτυχία) στη Δυτική Μικρασία
και αργότερα σε κραυγαλέο βαθμό (και μεγαλύτερη
αγριότητα) στον Πόντο». Τη Γενοκτονία του Ελληνισμού
της Ανατολής (Πόντου, Μ. Ασίας, Θράκης) αποκαλύπτει
ακόμη και ο σύγχρονος Τούρκος ιστορικός, Φονάτ
Ντουντάρ. Ομολογεί σε σχετική συνέντευξή του: «Με
ενδιαφέρει, μεταξύ άλλων, το πώς η εξουσία κατέγραψε
στα επίσημα έγγραφά της τις βιαιότητες που η ίδια
σχεδίασε και εκτέλεσε και που φυσικά η ίδια ποτέ δεν
παραδέχθηκε. Τα αρχεία αυτά λοιπόν παρουσιάζουν
λεπτομερώς τα στάδια που σχεδίου δράσης εναντίον
των Ρωμιών που κατάρτισε το καθεστώς των Νεοτούρ-
κων με τη βοήθεια Γερμανών στρατηγών». Η γενοκτονική
συμπεριφορά των Νεοτούρκων ήταν λοιπόν αποτέλεσμα
ενός μεθοδικά μελετημένου σχεδίου, όπως προκύπτει
από τα τουρκικά αρχεία. Με βίαια μέσα, με εμπορικό
αποκλεισμό, με βαριά φορολογία, λεηλασίες περιουσιών,
τρομοκρατικές επιθέσεις, υποχρεωτική στράτευση,
εκτοπισμούς, καταναγκαστική εργασία (τάγματα εργα-
σίας) εξανάγκασαν τους Θρακιώτες να εγκαταλείψουν
την Αν. Θράκη. Έτσι την περίοδο 1913-1917, 232.000
Θρακιώτες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πα-
τρογονικές εστίες και να καταφύγουν στην ελεύθερη
Ελλάδα. Άλλες 96.000 οδηγήθηκαν στη Μ. Ασία σε κα-
ταναγκαστικά έργα. Χωριά ολόκληρα μετακινήθηκαν
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για να εγκαταστήσουν σ’ αυτά οι Νεότουρκοι πρόσφυγες
Μωαμεθανούς από τη Βοσνία. Από τους 96.000 εκτο-
πισθέντες στη Μικρασία επέστρεψαν στις εστίες τους
με τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου μόνο 50.000.
Η Αν. Θράκη το 1910 αριθμούσε 360.000-370.000 Έλ-
ληνες. Κορύφωση των διωγμών σε βάρος του Ελληνικού
στοιχείου υπήρξε το «Μαύρο Πάσχα του 1914» (6η
Απριλίου). Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγκάστηκε,
έπειτα από διαμαρτυρίες, να κλείσει σχολεία και εκκλησίες,
να κηρύξει γενικό πένθος και τη Μεγάλη του Χριστού
Εκκλησία «εν διωγμώ» και να υψώσει φωνή έντονης
διαμαρτυρίας προς την Yψηλή Πύλη και τις πρεσβευτικές
αρχές των Μεγάλων Δυνάμεων. Τις απαρχές βέβαια
των διωγμών του Θρακικού Ελληνισμού τις βρίσκουμε
στο χώρο της Βορ. Θράκης (Ανατ. Ρωμυλίας) το 1906.
Τότε, οι Βούλγαροι οργάνωσαν σφαγές και διώξεις στην
Αγχίαλο και σε άλλες πόλεις σε βάρος του ελληνικού
στοιχείου. Εξανάγκασαν πολλούς Έλληνες να καταφύγουν
στην τουρκοκρατούμενη Ανατολική και Δυτική Θράκη
και στην ελεύθερη Ελλάδα.

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια ιστορική αναδρομή
για να αναδείξουμε τα γεγονότα της περιόδου από το
1908 ως την οριστική αποχώρηση των Ελλήνων το
1922.

Η επανάσταση των Νεοτούρκων, που ξέσπασε στη
Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 1908, είχε ως αποτέλεσμα
την εκθρόνιση του Αβδούλ Χαμίτ και τη συνταγματική
μεταπολίτευση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τότε,
για να έχουν την υποστήριξη των πολλών και διαφόρων
εθνοτήτων, που ζούσαν στην Αυτοκρατορία, οι Νεό-
τουρκοι υποσχέθηκαν ισονομία και ισοπολιτεία σε όλους
τους υπηκόους. Πολλοί πίστεψαν πως η Τουρκία μπήκε
στην πορεία του εκδημοκρατισμού, πως οι καταπιέσεις
των Χριστιανών θα πάψουν και πως όλοι αδελφωμένοι,
Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και Εβραίοι, θα ζήσουν ειρηνικά
και ισότιμα στην κοινή τους πατρίδα. Σύντομα οι Νεό-
τουρκοι έδειξαν το αληθινό τους πρόσωπο, αυτό που

εν πολλοίς ισχύει μέχρι σήμερα. Στόχος τους δεν ήταν η
ευημερία των πολιτών μέσα σε ένα πολυεθνικό και πο-
λυπολιτισμικό κράτος δικαίου, αλλά η πολιτική αφομοί-
ωσης ή εξόντωσης όσων δεν υποστήριζαν τις αρχές
του Τουρκισμού. Οι Νεότουρκοι συγκέντρωσαν όλες τις
εξουσίες και στα 1913 εγκαθίδρυσαν δικτατορία, πα-
ραμερίζοντας οριστικά τον σουλτάνο. 

Τον Ιούλιο του 1913 οι Τούρκοι ανακατέλαβαν από
τους Βούλγαρους όλη την Ανατολική Θράκη, έως την
Αδριανούπολη και το Διδυμότειχο. Ακριβώς αυτή την
εποχή, η Τουρκία συνδέθηκε ακόμη πιο στενά με την
πολιτική της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Γερμανοί,
για να εξασφαλίσουν τη σύμπραξη των Τούρκων σε μια
μελλοντική σύρραξη –που δεν άργησε άλλωστε να εκ-
δηλωθεί– υπόσχονταν επιστροφή των χαμένων βαλκα-
νικών επαρχιών. Οι Νεότουρκοι πάλι, προσπάθησαν
με κάθε τρόπο να εφαρμόσουν τα εθνικιστικά σχέδιά
τους εις βάρος των εθνοτήτων που είχαν απομείνει
στην Αυτοκρατορία.

Το σύνθημα «η Τουρκία στους Τούρκους» βρήκε θερ-
μότατη υποστήριξη από τη γερμανική πολιτική.

Τα πρώτα θύματα του τουρκικού εθνικισμού υπήρξαν
οι Έλληνες και οι Αρμένιοι τα τραγικότερα. Από το 1913
έως το 1924, με την ανοχή των ευρωπαϊκών κρατών,
περίπου 2.500.000 Έλληνες και Αρμένιοι εξοντώθηκαν
και άλλα 2.000.000 εκδιώχθηκαν από τις προαιώνιες
εστίες τους, για να γίνει η Τουρκία εθνικό κράτος.

Στα 1913-1914 η Γερμανία ετοιμαζόταν για την τελική
αναμέτρησή της με την Αντάντ. Η γερμανική πολιτική
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε θριαμβεύσει. Οι
Γερμανοί, στο πλαίσιο της «πολιτικής προς ανατολάς»
(Drang nach Osten), είχαν διεισδύσει τόσο πολύ στην
Τουρκία, ώστε την είχαν μεταβάλει σε προτεκτοράτο
τους. Οι Νεότουρκοι είχαν περίπου παραχωρήσει τη
στρατιωτική διοίκηση στους Γερμανούς. Έτσι η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία είχε καταστεί δέσμια γερμανικής
πολιτικής.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

1 Πατλάκας��Παναγιώτης� € 20,00

Εις�μνήμην�των�γονέων�Σταύρου�ιερέα�και�

Μεταξίας�πρεσβυτέρας

2 Τσερκέζη-Παπαδοπούλου��Δάφνη € 50,00

Εις�μνήμην�του�πατέρα�της�Τριαντάφυλλου�Τσερκέζη

3 Τζεμίντιμπη��Ζωή € 30,00

Εις�μνήμην�του�συζύγου�της�Γεωργίου

4 Ματζώρου-Νικοδήμου��Σταυρούλα € 50,00

Εις�μνήμην�των�γονέων�της�Δημητρίου�&�Αγγελικής

5 Μπάτσα��Φωτεινή € 50,00

Εις�μνήμην�της�αδελφής�της�Μαρίας

6 Αμπατζής��Θεοδόσιος € 50,00

Εις�μνήμην�της�μητέρας�του�Φωτεινής�Αμπατζή

7 Ιωαννίδης��Θωμάς € 50,00

Εις�μνήμην�των�γονέων�του�

8 Παρασκευοπούλου�-�Μπαλτατζή��Βούλα € 50,00

Εις�μνήμην�των�γονέων�και�της�αδελφής�της

9 Μποτονάκης��Γεώργιος�και�Αλεξάνδρα € 30,00

Εις�μνήμην�της�αγαπητής�θείας�τους�

Σοφίας�Κων.�Σχίζογλου

10 Θωμαΐδου��Θάλεια € 30,00

Αντί�στεφάνου,�εις�μνήμην�του�Γρηγόρη�Χατζηκωνσταντίνου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ Ρ Α Κ Ι Ω Τ Ω Ν

«Η Θράκη σταυροδρόμι Πολιτισμού και Ανάπτυξης»
Εθνικό πλεονέκτημα στον νέο αιώνα

Επιμέλεια: Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου, Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Ιατρίδης Κωνσταντίνος,
απόστρατος αξιωματικός της Π.Α., ο οποίος έκανε πα-
ρέμβαση για τις μειονότητες της Θράκης. Επικεντρώ-
θηκε στη μουσουλμανική μειονότητα, αναφέρθηκε στη
διαχρονική ελληνική πρακτική αλλά και στην τουρκική
διείσδυση στη Δυτική Θράκη. Ο ομιλητής προλόγισε
τους προσκεκλημένους Πομάκους.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Πομάκος δημοσιογρά-
φος Ιμάμ Αχμέτ, διευθυντής της εφημερίδας “Ζαγάλισα”,
ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην ΠΑ.Ο.Ν.Ε.
για την πρόσκληση και το παράπονό του για την αδια-
φορία της πολιτείας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι οι
Πομάκοι λοιδορούνται, εκβιάζονται και προπηλακίζονται
από τους αυτοαποκαλούμενους τουρκογενείς.

Επόμενος ομιλητής ο Ιωάννης Μάζης, καθηγητής και
πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών και σύγχρονων Ασια-
τικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Τίτλος της ομιλίας του: «Οι
γεωπολιτικές αναγνώσεις της συγκυρίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις υπό το φως
του νεοθωμανικού υποδείγματος της κυβέρνησης Ερν-
τογάν». Ο κ. Μάζης τόνισε την ανάγκη να μεταφέρουμε
τα εκλογικά μας δικαιώματα όλοι οι Θρακιώτες στον
τόπο καταγωγής μας για εθνικούς λόγους.

Επόμενη ομιλήτρια η διδάκτωρ Λαογραφίας του
ΕΚΠΑ και συγγραφέας Βασιλική Χαραλάμπους-Πανα-
γιωτοπούλου. Τίτλος της ομιλίας της: «Τα χρώματα λε-
βεντιάς και μεγαλείου της Θράκης στην αέναη ροή του
χρόνου». Έπλεξε το εγκώμιο της Θρακιώτισσας γυναί-
κας για την πολύτιμη προσφορά της σε όλα τα επί-
πεδα.

Τελευταίος ομιλητής ο γνωστός και πολύ αξιόλογος
συγγραφέας Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Τίτλος της ομι-
λίας του: «Θράκη - Όταν η ιστορία και γεωγραφία φέρ-
νουν δώρα πρέπει να είσαι έτοιμος και να τα καλλιερ-
γήσεις...».

Γ. Κ.

Από την προφορική ομιλία του Μιχάλη Χαραλαμπίδη
κρατήσαμε δύο σημεία, τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε.
Μεταφέρουμε και τις παρακάτω επισημάνσεις του ομι-
λητή, όπως εμείς τις κατανοήσαμε.

Το ένα αφορά στην επιστροφή σχεδίου για τη δημι-
ουργία μίας νέας πόλης στη Θράκη·σχέδιο που ως

γνωστό ψήφισε η ελληνική βουλή με μεγάλη πλειοψηφία
το 1997, αλλά ο τότε πρωθυπουργός το ακύρωσε.
Σήμερα όμως έχουμε μία νέα εξέλιξη. Σύμφωνα με δη-
λώσεις του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ε. Λαμπάκη,
ο σημερινός πρωθυπουργός επανέφερε στο προσκήνιο
το σχέδιο της πόλης κατά τη συνάντησή τους στην Αλε-
ξανδρούπολη την ημέρα των Θεοφανείων. Στη συνάντηση
συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης και ο
πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Στην ομιλία
του ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης τροφοδοτώντας τη νέα
κινητικότητα, αναφέρθηκε στην πόλη λέγοντας τα εξής:

«Από το 1985 η ιστορία και η γεωγραφία έστελναν
στην Θράκη, στους Θρακιώτες, στην Ελλάδα, πολλά
αναπτυξιακά δώρα. Αυτά δεν αξιοποιήθηκαν κεντρικά
και περιφερειακά...»

Αυτά τα δώρα όμως για πολλούς λόγους παρέμειναν
σε ισχύ και επανέρχονται. Ύστερα από το το πρωθυ-
πουργικό ενδιαφέρον για την ιδέα, ο Μ.Χ. πρότεινε μια
νέα πόλη στη Θράκη και συνιστά στους ακροατές να
οργανώσουν σήμερα μία ημερίδα, να καλέσουν τους θε-
σμικά και ιστορικά εμπλεκόμενους, η κινητικότητα να
διαδεχθεί την παθητικότητα, την πελατειακή αναμονή
και δουλεία.

«Εκεί στη θρακική ακτή ή θα έχουμε στο μέλλον ένα
πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σύστημα ποιότητας, μία
νέα όμορφη πολυκεντρική πόλη ή θα έχουμε το αντι-
πρότυπο της Λούτσας, της Αττικής ή μάλλον της μη Ατ-
τικής.»

Εξ αφορμής της συγγνώμης που ζήτησε ο Πολωνός
Πάπας Ιωάννης από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρι-
στόδουλο για την καταστροφή και ληστεία της Κων-
σταντινούπολης, το 1204 από τους Σταυροφόρους, ο
Μ.Χ. τόνισε τα εξής περίπου:

«Ένα νέο ανθρώπινο μέλλον της περιοχής από τον
Έβρο έως τον Ευφράτη απαιτεί την δημόσια ειλικρινή
συγγνώμη του ιδιόμορφου τουρκικού Ισλάμ, στην κεμα-
λοϊσλαμική μετεξέλιξή του.

Αυτό θα αποτελέσει ένα απελευθερωτικό ανθρωπιστικό
πεδίο συνεύρεσης και αγώνα όλων των πνευματικών
ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας,
ένα πεδίο του δικού μας ανθρωπιστικού πρωταγωνιστι-
σμού».

Α. Μ.

H Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.), στα πλαίσια του εορτασμού για τα 97
χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης στις 14 Μαΐου του 1920 και της ενσωμάτωσής της
στον Εθνικό κορμό, διοργάνωσε μία Εσπερίδα Φόρουμ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας και είχε ως θέμα
τη Θράκη, σταυροδρόμι πολιτισμού και ανάπτυξης, αλλά και ως εθνικό πλεονέκτημα στον νέο αι-
ώνα. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Αφέντρα Βαρσαμακίδου. 
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– Δάσκαλος θα γίνω όταν μεγαλώσω, απαντούσε με
πείσμα και καμάρι ο Σταύρος Κυβόπουλος, το τρίτο
παιδί του Βασίλη και της Μαργίτσας Κυβοπούλου, όταν
τον ρωτούσαν.

Ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε σε έναν ευλογημένο
και πανέμορφο τόπο, την παλιά Χηλή της Μαύρης Θά-
λασσας.

Έφυγε 9 ετών προσφυγόπουλο από εκεί μαζί με την
οικογένειά του, όπως όλοι οι Έλληνες τον καιρό της
προσφυγιάς, αλλά δεν ξέχασε ούτε εκείνη την ευλογημένη
γη που άφησε πίσω του πικραμένος, ούτε όμως και
την υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό του να γίνει δά-
σκαλος.

Το όνειρό του πραγματοποίησε με κόπους και ξενύ-
χτια, δουλεύοντας σκληρά για να σπουδάσει στην Ακα-
δημία Αλεξανδρούπολης. Αργότερα έγραφε στο ημερο-
λόγιό του για τα πρώτα σχολικά χρόνια στη Χηλή.

...Τα σχολεία μας δεν ήταν καλλιμάρμαρα και μεγα-
λόπρεπα κτήρια· μικρά και νοικοκυρεμένα μάζευαν
στους κόλπους τους περί τα 400 παιδιά, αγόρια και κο-
ρίτσια, και διδάσκονταν τη γλώσσα, τη θρησκεία και
την αγάπη προς την Ελλάδα. Στον ίδιο περίβολο και τα
δύο με το σαρνίτσι (στέρνα) στην αυλή και μια μεγάλη
κληματαριά. Ένα μεγάλο κουδούνι κρεμασμένο στο
ακραίο παράθυρο του αρρεναγωγείου μάς καλούσε
κάθε πρωί. “Τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον Αδί-Αδί Αδάμ”,
επαναλαμβάναμε μαζί με τους χτύπους του, καθώς
τρέχαμε για το σχολείο.

Μια μεγάλη έδρα στο βάθος, τα πολύεδρα θρανία,
μεγάλοι γεωγραφικοί χάρτες και όλα τα γνωμικά των
αρχαίων γραμμένα ψηλά στους τοίχους μένουν στη
μνήμη μου.

Στο παρθεναγωγείο τα μικρά στιβάζονταν στις βαθ-
μίδες, που θα ήταν καμμια δεκαριά, χωρισμένες κάθετα
σε δύο για το πρώτο και δεύτερο τμήμα. Από εκεί φώ-
ναζαν όλα μαζί: βι+α - βα, γου+α - γα κ.λπ., που τους
έδειχνε η καλή δασκάλα. Κακή διδασκαλία γινόταν, μα

καλά γράμματα μαθαίναμε.
Οι γιορτές, εκδρομές, Ωδική και Γυμναστική, που μας

την έκανε μια όμορφη δασκάλα με το κρόταλο στο χέρι,
μας έδιναν αρκετή ψυχαγωγία.

Στο γυμναστικό παιχνίδι “αγγλική αλυσίδα” (chaine
anglaise), που το χόρευαν, θυμάμαι, οι μεγάλοι στις καν-
τρίλλιες καθώς πηδούσαν, τραγουδούσαν τα κορίτσια:

Εις την σκιάδα την πρασινάδα που τις καλεί ένα βιολί
κόραι καλαί πηδούν, εύθυμα τραγουδούν.
Πιασμένες χέρι-χέρι, πηδώντας ζωηρά
χορεύουν ταίρι-ταίρι με άμετρον χαρά.
Αα-αα όλ’ η παρέα τρέχει, φωνάζει, παίζει, ψάλλει
Ω! τι χαρά, γλέντα, όλ’ η παρέα παίζει και γλεντά.

Και τακ-τακ το κρόταλο χτυπούσε ρυθμικά και έκαναν
τις διάφορες ασκήσεις.

Κάθε χρόνο, της Αγίας Βαρβάρας και τη Μεγάλη Τε-
τάρτη, αφού οι κυρίες μάς διάβαζαν στο σχολείο τη
“Μετάληψη”: “Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέσθω μοι
το σώμα σου”, μάς οδηγούσαν στην εκκλησία για το Ευ-
χέλαιο και την επομένη για την Κοινωνία. Με λόχο πάλι
επιστρέφαμε στο σχολείο για να διαβάσουμε τη Θεία
Ευχαριστία: “Ευχαριστώ Σε Κύριε ο Θεός μου...”. Τι
πίστη και τι προσήλωση στα θεία μας κατείχε τότε!

Οι δάσκαλοι διορίζονταν από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και η αγάπη και ο σεβασμός που έτρεφε ο
κόσμος σ’ αυτούς ήταν αφάνταστος.

Στο τέλος του έτους οι εξετάσεις ενώπιον κόσμου
και αυστηρού ακροατηρίου και εξεταστών μάς κατα-
τρόμαζαν. Οι παιδικές μας καρδούλες έτρεμαν σαν το
φύλλο στον άνεμο περιμένοντας τον βαθμό. Ένα τραγούδι
που εξέφραζε την ψυχική μας κατάσταση ήταν το εξής:

Μας προσκαλεί ο φοβερός των εξετάσεων καιρός
κι εμείς ερχόμεθα ευθύς εις την φυγήν του ευπειθείς.

Ερχόμεθα με συστολήν και με συγκίνησιν πολλήν
και η αθώα μας ψυχή φοβείται και ανησυχεί.

Ένα-δυο όμως άλλα εκφράζουν τη χαρά για τη λήξη
των μαθημάτων:

Λοιπόν ετελειώσαμε, χαρά - χαρά - χαρά,
εξέτασιν εδώσαμε, χαρά - χαρά - χαρά.

Να ζήση το σχολείο μας, χαρά - χαρά - χαρά,
να ζήση το βιβλίο μας, χαρά - χαρά - χαρά.

Βιβλίο σ’ αποχαιρετώ και σε μια κόχη σε πετώ,
ζήτω τώρα η εξοχή, ανθοσπαρμένη, μαγική.

Χαίρετε, το έτος λήγει, εξητάσθημεν λοιπόν,
τώρ’ ανάπαυσις ολίγη και καιρός διακοπών.

Χαίρετε, γονείς και φίλοι και διδάσκαλοι ημών,
δια σας κινούμεν χείλη ευχαριστιών θερμών.

Ένας μαθητής από τα σχολεία της Χηλής αφηγείται...
Γράφει η Δώρα Κυβοπούλου-Αλεξανδρή

Μ Ν Η Μ Ε Σ  Α Π Ο  Τ Ι Σ  Χ Α Μ Ε Ν Ε Σ  Π Α Τ Ρ Ι Δ Ε Σ
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Αν εκείνη τη χρυσή εποχή υπήρχε κινηματογράφος,
αυτό το θέαμα των ηλιοψημένων πιτσιρίκων, που λά-
μνανε με τα χέρια τους για να προωθήσουν τις σκάφες
του ζυμώματος ή της μπουγάδας, θα μπορούσε να
γυριστεί ταινία και να προβληθή ως ένα από τα πιο
περίεργα και ενδιαφέροντα επίκαιρα.

Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και για τις τολμηρές
βουτιές που έκαναν τα παλικάρια της Χηλής από την
Τρυπητή του Ταρσανά και συναγωνίζονταν ποιος θα
ξετινάξει πιο πολλά νερά και πιο ψηλά από την επιφάνεια
της θάλασσας, που τα έλεγαν “κιομπούκια”.

Άλλο, εξίσου γραφικό θέαμα παρουσιάζαν οι πιτσιρίκοι
όταν κολυμπούσαν ομαδικώς για την Πλάκα, ρυμουλ-
κούσαν ένα τενεκέ του πετρελαίου ανοιγμένο από τη
μια μακρινή πλευρά και είχαν μέσα σ’ αυτόν το παντα-
λονάκι τους και το σχετικό ξεροκόμματο για τα μύδια
και τις πεταλίδες.

Σ’ αυτά τα σχολεία εσφυρηλατείτο ο χαρακτήρας
μας, εδιδάσκετο τέλεια η Ελληνική γλώσσα και η αγάπη
προς την Ελληνική ιστορία και την Ελλάδα.

Με το κλείσιμο των σχολείων τα κορίτσια ασχολούνταν
με τα εργόχειρα και το νοικοκυριό και τα αγόρια με τη
θάλασσα. Γυμνιστές στο έπακρον και δεινοί κολυμβητές
θρέφονταν με της θάλασσας την αρμύρα από το πρωί
ως το βράδυ. Ένα “φελί” (φέτα) ψωμί και μια χούφτα
ελιές ή λίγο τυρί ήταν το μεσημεριανό τους φαγητό.
Στρώμα τους η ολοκάθαρη άμμος και τα βράχια. Μαλλιά,
φρύδια, ματοτσίνορα λες και συναγωνίζονταν ποιο θα
ασπρίσει πιο πολύ!

Οι ξύλινες τετράγωνες σκάφες της πλύσης μετατρέ-
πονταν σε τρικάταρτα καράβια και τ’ αγόρια σε τολμη-
ρούς καπεταναίους. Οι πιτσιρίκοι, που με τη φαντασία
τους ταξίδευαν για τα πιο μακρινά και πλούσια λιμάνια
και, όταν άραζαν κοντά στην Πλάκα, το Άλογο, το Το-
πάλ-τασι (ονομασίες βράχων) και αλλού, βουτούσαν
στον βυθό σαν τους πιο πεπειραμένους βουτηχτάδες
για να βρουν τον θησαυρό τους. Τα ωραία μεγάλα νο-
στιμότατα μύδια, με τα μικρά μαργαριταράκια μέσα, με
τέχνη ξεκολλούσαν τότε από τους βράχους και από
τον βυθό, το καράβι γέμιζε μέχρι την κουπαστή και σε
λίγο το πολύτιμο προϊόν πουλιόταν στους δρόμους.

– Mύδιααα... Δέκα παράδες το πινάκι (πιάτο), φώ-
ναζαν με τις φωνούλες τους τα παιδιά της Χηλής μας
και τα γεύονταν αυτοί που τα αγόραζαν, αχνιστά, τσα-
κιστά, ωμά, με λεμόνι, γεμιστά και στο νοστιμότατο πι-
λάφι τους.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1 Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος € 50,00

2 Ταμβακίδου-Αργυροπούλου� Άννα € 50,00

3 Τζιμοτούδης Παναγιώτης� € 70,00

4 Τσογκαράκη Χρυσούλα € 30,00

5 Μποτσιβάλη Μαρία € 100,00

6 Αλεξιάδης Ζαφείρης € 30,00

7 Χαμπούρη-Τσουμπλέκου Ράνια € 50,00

8 Χαμπαρίδου-Γκαρδιακού Αναστασία € 30,00

9 Δοξακοπούλου-Ντούφα Ρούλα € 30,00

10 Γεωργιάδου-Νταηλάκη Νίνα € 50,00

11 Ελευθεριάδου Αλεξάνδρα € 20,00

12 Χαραλαμπίδης Βύρων € 20,00

13 Αλιφεράκης Κώστας € 30,00

14 Αναγνώστου Ειρήνη € 15,00

15 Δίδη Μαριγούλα € 50,00

16 Χαριτούδης Γεώργιος € 50,00

17 Παπαδόπουλος Απόστολος € 15,00

18 Καραχάλιος Γεώργιος € 20,00

19 Μπραϊκίδης� Ευστράτιος € 40,00

20 Τσακίρη-Καραμιχάλη Καίτη € 20,00

21 Βαφειάδου Ιωάννα € 20,00

22 Παπαχρήστου Γεώργιος € 20,00

23 Γλυκή Παρασκευή € 50,00

24 Ξανθάκης Ρένος € 30,00

25 Βαντή Ρηγούλα € 100,00

26 Αγγελίδης Άγγελος € 40,00

27 Δαμιανίδης Σταύρος € 50,00

28 Χήρας Δημήτριος € 20,00

29 Παπανικολάου-Καρούζου Αικατερίνη € 20,00

30 Βουτσάς Ιωάννης € 20,00

31 Ντάρμας Γεώργιος/Θεσ/νίκη € 20,00

32 Μουγκρίδης Παναγιώτης € 20,00

33 Μαυρίδης Ανέστης� € 50,00

34 Πανταζίδου Αγγελική € 30,00

35 Μάλαμας Φοίβος € 50,00

36 Λάγια-Κριτού Ελπίς € 50,00
37 Θωμαΐδου Θάλεια € 30,00

Δωρεές�τεύχους�60�που�παραλείφθηκαν�
από�τις�σχετικές�στήλες�
και�ζητούμε�συγγνώμη

Παπαφράγκου Παναγιώτης € 30,00

Τολούδης Ιωάννης € 50,00

Τοπαλίδου-Τοπάλη Δήμητρα € 20,00

Τσεσμελής Δημήτριος € 30,00

Χαμπούρης Άγγελος € 100,00

Χαμπούρη-Τσουμπλέκου Ράνια € 100,00

Χατζηπαπά Αγγελική € 50,00

Εις�μνήμην�των�γονέων�της
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Μ Α Τ Ι Ε Σ Σ Τ Η Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Α

Ολίγα περί νομίσματος και τραπεζών...
Γράφει ο Παναγιώτης Τσιακίρης

Την πρώτη μορφή εμπορίου, τον αντιπραγματισμό
και τη σταδιακή του εξέλιξη, μετά την ανακάλυψη της
φωτιάς, ακολούθησε η χρήση των μετάλλων –χαλκού,
αργύρου (ασήμι) και χρυσού, αλλά και του ορυκτού
φυσικού ήλεκτρου–, βασικών υλικών για την κατασκευή
νομισμάτων. Με τον καιρό, αφήνεται πίσω ο αντιπραγ-
ματισμός και η ανταλλαγή γίνεται συναλλαγή. Προ-
ηγήθηκαν οι σφραγίδες και οι σφραγιδόλιθοι που έπαι-
ξαν ρόλο προνομίσματος. Μετά από χιλιετή χρήση των
μετάλλων επινοήθηκε ένα κομμάτι μέταλλο που να αν-
τιπροσωπεύει συγκεκριμένο βάρος ή συγκεκριμένη
αξία. Αυτό ήταν το τάλαντο αρχικά και οι υποδιαιρέ-
σεις του.

Το τάλαντο, ως νόμισμα πλέον, εξισούμενο
προς το αντίστοιχο βάρος χρυσού ή αργύ-
ρου, διαιρείται σε 60 μνας και κάθε μνα
προς εκατό Αττικές δραχμές. Η δραχμή
διαιρείται σε έξι οβολούς και ο κάθε οβο-
λός σε έξι χαλκία.

Οι Μυκηναίοι πρώτοι χρησιμοποιούν
στις συναλλαγές τους τον χρυσό με διάφορα
σύμβολα και τεμάχια ίσου βάρους.

Στον Όμηρο, μονάδα αξίας ήταν το βόδι και ο
ταύρος. Το Ομηρικό τάλαντο ήταν κομμάτι
χρυσού 8-9 γραμ. με αξία ενός βοδιού.

Οι μεγαλύτεροι μεταλλουργικοί φούρ-
νοι, 3ης χιλιετίας, έργα των Μινύων, βρέ-
θηκαν στην Αρκαδία. Της ίδιας περιόδου
φημισμένοι είναι και της Φαιστού.

Τα τάλαντα, ως χρήμα, έχουν σχήμα δο-
ράς (δέρματος ζώου) με γραμμικά σχήματα
που συμβολίζουν την αξία τους. Έτσι, κατά
τον καθηγητή Σβορώνο, από το ζώο πέρασαν
στην κεφαλή του και από την Ελληνική λέξη
«κάπυς» (κεφαλή) προέρχεται το capital, ο
καπιταλισμός. Το τάλαντο, στον Όμηρο,
λειτουργεί και ως πρόστιμο.

Οι στατήρες της μινωικής Γόρτυνος εί-
χαν βάρος ισάξιο με τη μνα και υπήρχαν
κέρματα χυτού αργύρου με σήμανση «Η»
(ολόκληρο) και «Ι–» (μισό).

Έτσι, με την κυκλοφορία του νομίσματος δόθηκε
ώθηση στις εισαγωγές και στις εξαγωγές και έχουμε το
«εξωτερικό» «δούναι και λαβείν». Στο εσωτερικό πλέον
ο καθένας κάνει τον έμπορο, αλλά στο εξωτερικό ο δια-
κανονισμός γίνεται από την ιθύνουσα τάξη.

Το νόμισμα εφευρέθηκε από τους Λυδούς, λαό ελλη-
νοπελασγικής φυλής, επί βασιλέως Γύγη (717-680 π.Χ.).
Κατά τον J. Levy, επινοήθηκε από τις Ελληνικές μικρα-
σιατικές πόλεις Φώκαια και Κύζικο και η σύλληψη της
κερματικής μορφής οφείλεται στο Ελληνικό δαιμόνιο.

Στην Αίγινα κόπηκαν τα πρώτα νομίσματα της Ευ-
ρώπης και καθιερώθηκαν τα πρώτα μέτρα και σταθμά.

Η Αίγινα έγινε ονομαστή χυτρόπολις και τα κύρια
έσοδά της προέρχονταν από την κοπή νομι-

σμάτων.
Η πρώτη υποτίμηση της δραχμής, δη-

λαδή το πρώτο «κούρεμα» χρέους στον
κόσμο, έγινε το 594 π.Χ. από τον Σόλωνα.
Ο μεγάλος μεταρρυθμιστής αντικατέ-
στησε την Αιγινίτεια δραχμή με την Αττική

ή Σολώνεια, όπως ονομάστηκε, δραχμή, η
οποία άξιζε 27% λιγότερο από την πρώτη.

Με αυτό τον τρόπο «κουρεύτηκε» μεγάλο μέρος
των χρεών που έπρεπε να καταβάλουν οι χα-

μηλότερες τάξεις στους δανειστές τους. Άλ-
λος λόγος ήταν να αυτονομηθεί η Αθήνα
από την Κόρινθο, την Εύβοια και την Αίγινα.
Όμως το ασημένιο νόμισμα της Αίγινας
ήταν το επίσημο στις συναλλαγές.

Τον 6ο αιώνα έχουμε την εμφάνιση των
κίβδηλων νομισμάτων, μόλυβδος επιχρυσω-

μένος αλλά με εγγύηση της γνησιότητας από
το κράτος.

Δύο οβολοί ήταν η αποζημίωση αυτών που
λάμβαναν μέρος στην Εκκλησία του Δήμου
και ένα πεντόβολο ήταν η ημερήσια αμοιβή
των δικαστών της Ηλιαίας.
Από την επιγραφή που παραθέτουμε συμ-
περαίνουμε ότι οι πλούσιοι Αθηναίοι (εδώ

και οι πλούσιοι μέτοικοι) πλήρωναν φόρο
για κάθε δούλο που είχαν στην υπηρεσία

Αφορμή για αυτό το κείμενό μου υπήρξε ένα καλοφροντισμένο πόνημα-ημερολόγιο του
2016 του Συνδέσμου «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ», την επιμέλεια του οποίου είχε η φιλόλογος
Ασπασία Σχοινά και την οργάνωση ο φιλόλογος Βασίλειος Σηφακάκης.

Ο σκοπός της έκδοσης διττός και ιερός· αφενός η ενημέρωση και στήριξη των παιδιών μας,
αφετέρου η συντήρηση 650 περίπου σχολείων - φροντιστηρίων Ελληνοπαίδων στον βόρειο
Πόντο (Αζοφική), στη βόρεια Ήπειρο και στο Μοναστήρι των Σκοπίων. Θέμα του «ΤΟ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ».
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τους. Βλέπουμε ότι πολλοί από τους δούλους είναι Θρά-
κες! Η αντιστοιχία είναι σε ελληνικές δραχμές προ ευρώ.

Στη Δωρική Σπάρτη, για να αποφευχθεί η διαφθορά,
ο Λυκούργος επέβαλε την κυκλοφορία του «πελάνορος»
σε μορφή σιδερένιου οβολού βάρους 600 γραμ.

Στους κλασικούς χρόνους πλέον κάνουν την εμφάνισή
τους νέες λέξεις όπως πιπράσκω = πωλώ, πρίαμαι =
αγοράζω, πωλώ και ονοούμαι. Η σημερινή λέξη ψώνια
ακολούθησε την εξής διαδρομή: όψον+ώνια (από το
ωνούμαι)=οψώνια = ψώνια. Παράλληλα κάνει την εμ-
φάνισή της η διαφθορά και καταδικάζεται το χρήμα
από τους φιλοσόφους της κλασικής εποχής. Ας μη ξε-
χνάμε όμως και το «δει δη χρημάτων και άνευ τούτων
ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων» του Δημοσθένους.

Τα σύμβολα των νομισμάτων έχουν σχέση με τον
θρησκευτικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πα-
ράγοντα. Το χρήμα χρησιμοποιείται για τη διαβίωση,
αποταμίευση, επίδειξη πλούτου, για στρατιωτικές,
αποικιακές και εμπορικές πράξεις. Και σήμερα ακόμη
τοποθετείται για ευτυχία στα θεμέλια των σπιτιών, ασή-
μωμα σε γεννήσεις και γάμους κ.λπ.

Eρχόμαστε τώρα στην πρώτη εμφάνιση των Τραπε-
ζών που ήταν οι «ιερές», που ανήκαν στους Ναούς. Αυ-
τές φύλαγαν χρήματα ιδιωτών και πόλεων. Το επιτόκιο
δανεισμού σε ιδιώτες ήταν 10% από τους ναούς, ενώ
από τους ιδιώτες ήταν διπλάσιο και περισσότερο. 

Κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. κάνουν την εμφάνισή τους
οι ιδιωτικές τράπεζες, δηλαδή απλά τραπέζια στο λιμάνι
του Πειραιά και στην αγορά. Εκεί υπήρχε και το
«δείγμα», που σύμφωνα με αυτό γινόταν οι διαπραγμα-
τεύσεις.

Οι ασχολούμενοι με ξένο νόμισμα λέγονταν «αργυρο-
σκόποι» και η αμοιβή τους «επι(κατα) λλαγή» ή «κόλλυ-
βος» (μικρό νόμισμα), απ’ όπου προέρχεται σήμερα η
λέξη «κολλυβογράμματα».

Ο δανεισμός γινόταν με εγγυήσεις και υποθήκες αγα-
θών, συχνά δε και ανθρώπων. Οι «όροι» αναγράφονταν
σε τριγωνικές πινακίδες που τοποθετούνταν στα υπο-
θηκευμένα και αναγράφονταν το ποσό, ο ιδιοκτήτης και
ο δανειστής. Η αθέτηση είχε πρόστιμο που έφθανε το

100%. Ο Σόλων με τη σεισάχθεια έκαμε τον δανεισμό
ανθρώπινο και ο κρατικός έλέγχος των τραπεζών βοή-
θησε στην ανάπτυξη.

Το αντικείμενο των εργασιών ήταν καταθέσεις
όψεως και προθεσμίας, η εκταμίευση γινόταν με επι-
τόκιο περίπου 15% το οποίο παρακρατείτο αρχικά.
Υπήρχαν και κυμαινόμενα επιτόκια μέχρι 25%.

Η διακίνηση του χρήματος γινόταν με μορφή εμβά-
σματος, δανείου, συναλλάγματος, με μεταφορά χρέους
και με «διαγραφή» (ταχ/κή εντολή πληρωμής). Οι τρα-
πεζίτες χάραζαν τον χρόνο διάρκειας στα τραπέζια
τους (γλύφω=χαράσσω) εξού και ο τοκογλύφος ή οβο-
λοστάτης. 

Η έκδοση των νομισμάτων γινόταν από το κράτος ή
τους Ναούς. Η ποινή για παραχάραξη ήταν ο θάνατος.
Τον 4ο αι. στήθηκε στη στοά των Αθηνών στήλη που
όριζε με νόμο τον δοκιμαστή των νομισμάτων.

Μια άλλη μορφή δανεισμού ήταν το «Ναυτοδάνειο».
Μετά την άφιξη του φορτίου, ο τόκος άγγιζε το 50%·
διαφορετικά δεν πλήρωνε τίποτε ο έμπορος ή ο πλοι-
οκτήτης. Η πρώτη ασφαλιστική επιχείρηση ιδρύθηκε
τον 4ο αι. ενώ η πρώτη Αγροτική Τράπεζα ιδρύθηκε
τον 5ο αιώνα.

Από την επίδραση της Ελληνικής γλώσσας στην Ανα-
τολή προήλθαν οι λέξεις DHIRHAM = ΔΡΑΧΜΗ, FALS =
Φόλλις = Βυζαντινό νόμισμα και ο χρυσός έγινε (χ→γ)
γρουσός και γρόσι. Στο Bυζάντιο έχουμε το «Κωνσταν-
τινάτο» που μέχρι και σήμερα ακούγεται ως «φλουρί
κωνσταντινάτο» και από τον 12ο αι. κυκλοφορεί το
«υπέρπυρο».

Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή ανθεί ο ανατοκισμός και η
τοκογλυφία από τους Ρωμαίους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, Ιωάννου Σταματάκου
2. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης των Liddel-Scott
3. Μ. Ε. Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη
4. Σχετικοί ιστότοποι
5. Ημερολόγιον 2016, Δήμος Ψυχικού - Φιλοθέης, Επιμέλεια
Ασπασία Σχοινά, οργάνωση Βασίλειος Σηφακάκης, Εκδ. Ψυχογιός
και «Σύνδεσμος των φίλων της Μαριούπολης»

Στην Αίγινα ιδρύθηκε, το

1828 από τον Καποδίστρια,

η πρώτη Εθνική Τράπεζα

και το πρώτο νομισματοκο-

πείο. Το πρώτο νόμισμά τους

ήταν ο «Φοίνικας».

Η Δραχμή καθιερώθηκε

ως νόμισμα της νεότερης

Ελλάδας επί Όθωνος το

1833 και επέζησε ως το

2002, που αντικαταστάθηκε

από το Ευρώ.
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Συνειρμικά τοποθετεί με τη φαντασία του τις διάφορες
φορεσιές, αξιοθαύμαστα δημιουργήματα, στις διάφορες πε-
ριοχές της Θράκης.

Οι φορεσιές χωρίζονται σε διάφορες ενδυματολογικές
ομάδες, όπως των Μάρηδων των Πετρωτών, του Σουφλίου,
των Σαρακατσάνων, των Αρβανιτόφωνων χωριών της Ανα-
τολικής Θράκης, του Καβακλιού της Βόρειας Θράκης, της

Σαμοθράκης, των παρα-
λίων της Μικράς Ασίας
κ.α.

Κάθε περιοχή είχε ιδι-
αιτερότητες στον τύπο
του ενδύματος, αλλά
υπήρχαν και πολλά κοινά
στοιχεία, π.χ. στην αν-
δρική φορεσιά το που-
κάμισο, η βράκα, το γι-
λέκο, το ζωνάρι και το
κεφαλοκάλυμμα.

Αντιθέτως, στη γυναι-
κεία ενδυμασία έχουμε
πανδαισία χρωμάτων με
κυριαρχούντα το κόκκι-
νο, το πράσινο, το κίτρι-
νο και το λευκό.

Εκείνο όμως που δη-
μιουργεί μεγάλη εντύ-

πωση είναι ο στολισμός με διάφορα κεντήματα της ποδιάς,
της ζώνης και κυρίως του πλουμιστού κεφαλοκαλύμματος.

Γενικώς, όλες οι φορεσιές είναι χάρμα οφθαλμών και η
μία καλύτερη από την άλλη. Προβληματίζεσαι ποια να πρω-
τοκοιτάξεις.

Αξίζει να φυλλομετρήσει ο Θρακιώτης τα δύο αυτά κομ-
ψοτεχνήματα, να γνωρίσει τον τρόπο που ντύνονταν οι

πρόγονοί μας, να θαυμάσει τη δεξιοτεχνία τους και να αι-
σθανθεί υπερήφανος για τους κατοίκους της άλλοτε ενιαίας
Θράκης.

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε και τονίζουμε ότι η ομοι-
ομορφία της ενδυμασίας, μαζί με τις κοινές παραδόσεις, τα
ήθη και τα έθιμα καταδεικνύουν το ενιαίο της Θρακικής Ελ-
ληνικής φυλής.

Ρ. Δ.-Μ.

Θανάση Μασκαλέρη

«Το γήινο Ευαγγέλιο 
του Νίκου Καζαντζάκη»

Την Τετάρτη 31 Μαΐου, το Ιστορικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Έβρου παρου-
σίασαν το νέο βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας,
στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, Μασκαλέρη Θανάση με τίτλο:
«Το Γήινο Ευαγγέλιο του Νίκου Καζαντζάκη: Θα σώσουν οι
άνθρωποι τη Γη;».

Φορεσιές της Θράκης
Δύο θησαυροφυλάκια της Θρακιώτικης 

πολιτιστικής κληρονομιάς

Έκδοση: Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
Διδυμοτείχου «Το Κάστρο», 2017

Tα στοιχεία των παραδόσεων, τα ήθη και τα έθιμα είναι
αυτά που συντηρούν και διαιωνίζουν την εθνότητα ενός
λαού.

Διακατεχόμενος απ’ αυτή την αντίληψη και πεποίθηση
ο κ. Τοπαλίδης Γεώργιος, με πολλή αγάπη και κόπο συγ-
κέντρωσε και μας έδωσε ένα πλούσιο υλικό των παραδο-
σιακών στοιχείων της Θράκης, Ανατολικής, Βόρειας και Δυ-
τικής, τα οποία ενυπήρ-
χαν στις περιοχές αυτές
από τα μέσα του 19ου αι-
ώνα μέχρι τις μέρες μας

Δείγματα αυτής της
παράδοσης μας δίνει ο κ.
Τοπαλίδης με την πολύ
σπουδαία δουλειά που
έκανε συγκεντρώνοντας
στοιχεία από Μουσεία,
από διάφορες ιδιωτικές
συλλογές, από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο του Δι-
δυμοτείχου «Το Κάστρο»,
από το Λαογραφικό Μου-
σείο Διδυμοτείχου, από
το Μουσείο Σαρακατσα-
ναίων Έβρου, από διάφο-
ρους άλλους πολιτιστι-
κούς φορείς και από
Θρακιώτες γνώστες και ασχολούμενους με την παραδοσιακή
θρακιώτικη φορεσιά.

Εκτός από τα ήθη και έθιμα, ένα από τα βασικά στοιχεία
της παράδοσης, που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά είναι
και η ενδυμασία. Η ενδυμασία, που αποτελούσε στοιχείο της
καθημερινής ζωής και σήμερα είναι μουσειακό είδος και την
καμαρώνουμε και τη θαυμάζουμε στις διάφορες πανηγυρικές
εκδηλώσεις.

Μέσα από ένα δίτομο λεύκωμα οι συντελεστές επιθυμούν
να μας γνωρίσουν την παραδοσιακή φορεσιά των κατοίκων
των διαφόρων περιοχών της Θράκης (Δυτικής, Ανατολικής,
Βόρειας), να διαπιστώσουμε την εξέλιξή των, αλλά να δώ-
σουν και ένα έναυσμα για περαιτέρω έρευνα από τις επόμε-
νες γενιές.

Το παρουσιαζόμενο δίτομο λεύκωμα συναποτελείται από
δύο ενότητες με τίτλο «Φορεσιές της Θράκης 1» και «Φορε-
σιές της Θράκης 2». Είναι δύο βιβλία γεμάτα με φωτογραφίες
ενδυμασιών, πραγματικούς πίνακες ζωγραφικής.

Βλέποντας το εξώφυλλο του κάθε τόμου προδιατίθεται ο
αναγνώστης για το πλούσιο περιεχόμενο που πρόκειται να
συναντήσει.

στήλη β ι βλ ίων
Επιμέλεια:

Ρούλα Δαουλτζή-Μανή
Αλεξάνδρα Μποτονάκη
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Σκοπός του νέου αυτού βιβλίου είναι να ευαισθητοποιήσει
τους αναγνώστες στο θέμα της διάσωσης του πλανήτη και
να αφυπνίσει την οικολογική τους συνείδηση. Ακόμη, στο
βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται αποσπάσματα από το έργο
του Νίκου Καζαντζάκη.

Για τον συγγραφέα και το έργο του μίλησε ο επίτιμος
σχολικός σύμβουλος των φιλολόγων Ν. Έβρου Καφετζής
Φώτιος, ενώ κείμενα από το νέο του βιβλίο
ανέγνωσε ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλολόγων Ν. Έβρου Τριανταφυλλίδης Αχιλ-
λέας και το μέλος του Συνδέσμου, ποιήτρια
και κριτικός λογοτεχνίας Δεληγιάννη Άννα.
Στο τέλος, ο συγγραφέας δέχθηκε τις ερω-
τήσεις του κοινού.

Ο καθηγητής Θανάσης Μασκαλέρης,
αδελφός του γνωστού παιδιάτρου της πόλης
μας Χρήστου Μασκαλέρη, γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Τεγέα Αρκαδίας. Μετανά-
στευσε στην Αμερική μετά το Γυμνάσιο.
Σπούδασε φιλοσοφία, αγγλική λογοτεχνία
και συγκριτική λογοτεχνία, με διατριβή πάνω
στο έργο του Κωστή Παλαμά, ως μεταπτυ-
χιακή εργασία. Έχει διδάξει Συγκριτική και
Νεοελληνική Λογοτεχνία, κυρίως στο Πολι-
τειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας στο
Σαν Φρανσίσκο (1967-1996). Εκεί ίδρυ-
σε το Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών
το 1981 και την έδρα του Νίκου Κα-
ζαντζάκη (τη μόνη στον κόσμο) το
1983.

Εκτός από έργα κριτικής, έχει εκ-
δώσει ποίηση, στα αγγλικά και στα ελ-
ληνικά, και μεταφράσεις ποίησης από
τα ελληνικά στα αγγλικά. Δύο πρό-
σφατες εκδόσεις του είναι μια σημαν-
τική Ανθολογία Νεοελληνικής Ποίησης
(με τον Νάνο Βαλαωρίτη) όπως και
«Το Γήινο Ευαγγέλιο του Νίκου Καζαν-

τζάκη», το οποίο και παρουσιάζουμε.
Αυτός είναι ο Ελληνικός τίτλος του

βιβλίου του Θανάση Μασκαλέρη από
τις Εκδόσεις Zorba Press (Ithaca, NewYork, USA, www.zor-
bapress.

Είναι ένα ανθολόγημα από αναφορές, ύμνους και προ-
τροπές του Νίκου Καζαντζάκη, για την ομορφιά της Φύσης
και την ανάγκη της διατήρησής της από τον σύγχρονο άν-
θρωπο. Σύγχρονοι επιφανείς των Γραμμάτων και των Τεχνών,
η Νίκη Σταύρου, ο Jean-Michael Cousteau, ο Δρ. Γιάννης Φί-
λης, ο Dr. John Anton, o Dr. Peter Bien, και ο Dr. Michael
Charles Tobias διατυπώνουν τις σκέψεις τους.

Το βιβλίο αυτό είναι επίκαιρο σε μια εποχή που η οικολογική
κρίση βρίσκεται στο πιο επικίνδυνο στάδιό της και χρειάζεται
άμεσα να αφυπνισθούν οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο
για τους επικείμενους κινδύνους από την καταστροφή που
οι ίδιοι, με τους τρόπους της ζωής τους, προκαλούν. Πα-
ράλληλα, προσφέρει μια πλήρη εικόνα της γνώσης του Κα-
ζαντζάκη για τη Φύση. Ο Θ.Μ. παραθέτει αποσπάσματα από
τα έργα του Καζαντζάκη, που αποδεικνύουν τη γνώση του

για τη φύση, δεν φλυαρεί, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο
να είναι σωστά δομημένο και συνοπτικές οι παρατηρήσεις.
Οι ανθολογημένες περικοπές δείχνουν, με τη ζωντάνια τους,
ότι ο Καζαντζάκης κατείχε βαθιά γνώση του γήινου κόσμου
μας –πάνω και κάτω από την επιφάνεια, από λουλουδιασμένες
βουνοκορφές μέχρι ρίζες που διεισδύουν στο χώμα. Και
εγνώριζε το υδάτινο περιβάλλον– από το Αιγαίο και το

Λυβικό πέλαγος που αγκαλιάζουν την Κρή-
τη, το θαυμάσιο νησί, μέχρι τα θρυλικά
ποτάμια Νείλο και Γιανγκ Τσε.

Ο Νίκος Καζαντζάκης, στον μυστικιστικό
του σεβασμό για τη φύση, απομνημονεύει
με ντροπή και μετάνοια ένα επεισόδιο που
του χάραξε τον ψυχισμό του με έναν τρόπο
που ο μοντέρνος άνθρωπος δεν μπορεί
εύκολα να κατανοήσει. Μια μέρα, έχοντας
αφαιρέσει μια χρυσαλίδα από ένα δέντρο
ελιάς και θέλοντας με ανυπομονησία να
βιώσει το θαύμα της μεταμόρφωσης του
σκουληκιού σε πεταλούδα, προσπάθησε
να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, φυσώντας
τη ζεστή αναπνοή του επάνω της. Το λυ-
πηρό αποτέλεσμα ήταν ότι η πεταλούδα
βγήκε μόνο για να πεθάνει αμέσως μετά.
«...κι εγώ, με την αναίδεια του ανθρώπου,

σκυμμένος, φυσούσα απάνω τους το
ζεστό αχνό μου, μα τα μισερωμένα
φτερά είχαν τώρα ακινητήσει κι είχαν
γείρει μαραμένα.

Η καρδιά μου πιάστηκε· από τη βιάση
μου, αποτολμώντας να παραβώ έναν
αιώνιο νόμο, σκότωσα την πεταλούδα·
στην απαλάμη μου κρατούσα ένα κου-
φάρι. Χρόνια και χρόνια πέρασαν· μα
από τότε, το αλαφρό τούτο κουφάρι
της πεταλούδας βαραίνει τη συνείδησή
μου.»

(Αναφορά στον Γκρέκο, σσ. 460-461)

Ο συγγραφέας κλείνει τον πρόλογό
του ως εξής. Ελπίζω, Αναγνώστη αυτού

του «Γήινου Ευαγγελίου» του Νίκου Κα-

ζαντζάκη, πως θα συγκινηθείς από τον σεβασμό του προς τη

Φύση, πως θα σε αγγίξει η ομορφιά των ύμνων του, και θα

μπεις κι εσύ στον οικολογικό αγώνα που ο πλανήτης μας

χρειάζεται σήμερα για να σωθεί. Ο Καζαντζάκης, ο μεγάλος

αγωνιστής, σίγουρα θα συμπορευόταν με τους άλλους μαχητές

για τη σωτηρία της Γης μας, αφού πίστευε πως «οι σωτήρες

του Θεού» πρέπει πρώτα να είναι «σωτήρες της Γης». Αν νοι-

ώσουμε σεβασμό και αγάπη για τη Γη, ένθερμα όπως ο Κα-

ζαντζάκης, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τη

διάσωσή της.

Α. Μ.

«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: εγώ, εγώ
μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε
σωθεί, εγώ φταίω.»

Νίκος Καζαντζάκης
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Εκτός όμως από τα ξύλινα σκαριά υπάρχουν μετα-
πολεμικά και κάποια σιδερένια σκάφη τύπου «Μότορ-
σιπ», τα οποία συνδέονται με τη δύσκολη μεταπολεμική
ακτοπλοϊκή και γενικά θαλάσσια συγκοινωνία της πε-
ριοχής μας. Και θα άξιζε να αναφερθούμε και σ� αυτά.

Μ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
Αρχίζουμε με το σκάφος, που έγινε η αφορμή να

πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα, το μότορσιπ με την
ονομασία «Μ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ»

Είναι το πρώτο σκάφος που πήρε το όνομα της
πόλης μας και το πρώτο που γράφηκε στο Νηολόγιο
της Αλεξανδρούπολης. Αναφερόμαστε στο Μ/Σ «Αλε-
ξανδρούπολις», με αριθμό 1 Νηολογίου Αλεξανδρού-
πολης. Η ναυπήγησή του έγινε το 1896 στα ναυπηγεία
Mackie &amp; Thomson στη Σκωτία ως αλιευτικό με το
όνομα LUPUS για την Grimsby &amp; North Sea Steam
Trawling Co. Οι διαστάσεις του ήταν 30 μέτρα μήκος και
πλάτος 6,1 ενώ είχε ολική χωρητικότητα 142 τόνων.

Στην Ελλάδα ήρθε το 1909, αρχικά με το όνομα "ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ" συνεχίζοντας να λειτουργεί ως
αλιευτικό. Το 1911 μετονομάστηκε "ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΑΜ-
ΒΟΥΡΓΕΡ", όνομα του επικεφαλής του ομώνυμου εμπο-
ρικού και βιομηχανικού οίκου της Πάτρας και έκανε και
δρομολόγια στην ακτοπλοΐα. Μετά την κατάρρευση
του Οίκου Αμβούργερ το 1912, το πλοίο το βρίσκουμε
υπό την ιδιοκτησία της εταιρίας «Ορυχεία». Το 1914 το
πλοίο μετονομάστηκε "ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ"
έχοντας περιέλθει στην εταιρία των Π. Νομικού & amp;
Γ. Τσίρου, οι οποίοι είχαν εκείνη την εποχή και άλλα
πλοία, όπως το ακτοπλοϊκό "ΘΕΣΣΑΛΙΑ" και το φορτηγό
�"ΙΣΜΗΝΗ". Την επόμενη χρονιά αλλάζει ιδιοκτήτες και
το 1916 μετονομάστηκε "ΜΙΧΑΗΛ" για λογαριασμό του
Γ. Σταματιάδη αλλά στη συνέχεια αλλάζει ξανά ιδιοκτήτες
και κάνει πάλι ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Το 1923 μεταφέρει

την έδρα του στο Βόλο και μετονομάζεται "ΑΡΓΩ" για
τον Η. Λιάκο &amp; Σια και μετά από διάφορες αγορα-
πωλησίες το 1934 μετονομάζεται "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φ." με
το "Φ" να σηματοδοτεί τους ιδιοκτήτες Αφούς Φούσκα.

Το πλοίο θα ξεφύγει από τους γερμανικούς βομβαρδι-
σμούς του 1941 και αλλάζοντας ξανά και ξανά ιδιοκτήτες
το βρίσκουμε το 1948 να μετονομάζεται "ΤΑΣΣΟΣ", το
1950 σε "ΑΡΚΑΔΙ" και το 1955 σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ»
οπότε και μετέφερε τη βάση του στην Αλεξανδρούπολη
λαμβάνοντας τον αριθμό 1 του εδώ νηολογίου. Νέοι ιδιο-
κτήτες του, κατά 50% έκαστος, είναι πλέον οι συμπολίτες
μας Βαφειάδης Μαρίνος του Νικολάου και Μπουντου-
ρέλης Γεώργιος του Νικολάου. Το σκάφος μεταφέρει
κυρίως σιτηρά από την Αλεξανδρούπολη στους μεγάλους
μύλους της χώρας, βοοειδή και ζωοτροφές (άχυρα) στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και άλλα εμπορεύματα.
Πωλήθηκε τελικά το 1970 στη Θήρα και εν συνεχεία
μετά από πολλές μεταβιβάσεις κατέληξε στην εταιρία
MATVOU MAR COMPANIA NAVIRRA S.A. με σημαία Πα-
ναμά.

Φ/Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ
Συνεχίζω το θαλασσινό ταξίδι μας στην μεταπολεμική

περίοδο με το φορτηγό - ποστάλι «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ», που
για πολλά χρόνια εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξαν-
δρούπολη - Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Πειραιάς, και
ερχόταν μία φορά την εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη.
Είχε ναυπηγηθεί το 1943 στα Pullman Standard Car
Manufacturing Co στο Σικάγο ως κορβέτα του αμερικα-
νικού ΠΝ με το διακριτικό PCE-835. Με την ολοκλήρωση
του πολέμου δόθηκε στην Αγγλία και ονομάστηκε
KILKHAMPTON (διακριτικό BEC 9). Το 1948 δόθηκε στο
Ελληνικό Δημόσιο και αγοράστηκε από την εταιρία Φου-
στάνου, (εξού και το γράμμα «Φ» δίπλα στο όνομά

Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Χ Θ Ε Σ

Η ναυτοσύνη της Αλεξανδρούπολης
Σκάφη της μεταπολεμικής εποχής που έχουν αποσυρθεί

Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
ΜΕΡΟΣ  Γ’

Το «ΓEΩΡΓΙΟΣ Φ» σε λιμάνι κατά την εκφόρτωση
εμπορευμάτων.

Το Μ/Σ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ», πρώην «ΑΡΚΑΔΙ».
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του), οπότε μετασκευάστηκε σε μικτό δηλαδή επιβατη-
γό-φορτηγό πλοίο. Είχε καμπίνες μέσα στο σκάφος, για
τη μεταφορά επιβατών και αμπάρια για τη μεταφορά
εμπορευμάτων.

Στη μετατροπή του σε φορτηγό - επιβατηγό η μπρο-
στινή μηχανή του μεταφέρθηκε πίσω δίπλα στη δεύτερη,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος
και να μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερο όγκο εμπορευ-
μάτων. Είχε όμως και τη δυνατότητα να μεταφέρει και
λίγους επιβάτες. Οι διαστάσεις του ήταν 52,3x10 μέτρα

και 867 κοχ. Ανέπτυσσε ταχύτητα 14 μίλια περίπου και
ήταν βαμμένο μαύρο. Ξεκίνησε δρομολόγια το 1950,
συνδέοντας τη Σύρο με όλα τα λιμάνια της Ικαρίας και
της Σάμου, καθώς και με τη Χίο - Μυτιλήνη - Ψαρά -
Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Το 1962 το πλοίο ανα-
γνωρίστηκε και ως επιβατηγό και πολλοί συμπολίτες
μας ταξίδευαν προς τα νησιά και τον Πειραιά με το
σκάφος αυτό. Το τέλος του πλοίου ήρθε το 1970, όταν
διαλύθηκε στα ναυπηγεία της Nemo στο Πέραμα.

Ε/Γ «ΙΟΝΙΟ»
Υπάρχει όμως ακόμη ένα σκάφος που θα θυμούνται

πολύ καλά οι παλιοί συμπολίτες μας που ταξίδευαν για
τα νησιά ή και για τον Πειραιά. Πρόκειται για το
«ΙΟΝΙΟ», το πλοίο που αντικατέστησε το «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φ» στην άγονη γραμμή Πειραιάς - Νησιά Βορείου Αιγαίου
- Αλεξανδρούπολη. Θυμάμαι ότι με αυτό το πλοίο τον
Αύγουστο του 1963 ταξιδέψαμε ως ομάδα Προσκόπων
από την Αλεξανδρούπολη στον Πειραιά, για να συμμε-

τάσχουμε στο 11ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
του Μαραθώνα. Ένα ταξίδι περίπου 23 ωρών στο …
κατάστρωμα, κάτω από τον έναστρο ουρανό το βράδυ
και τον καυτό ήλιο την ημέρα. Ευτυχώς που ήταν καλο-
καίρι…

Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και

στα πρώτα σιδερένια σκάφη της εταιρείας ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.
που, όταν αποσύρθηκαν τα ξύλινα σκάφη, η εταιρεία
ανέλαβε το βάρος της εξυπηρέτησης των συγκοινωνιακών
αναγκών της Σαμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη και
την Καβάλα με σιδερένια πλέον, περισσότερο ασφαλή
και πιο άνετα σκάφη. Η εταιρεία ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. ιδρύθηκε
το 1975 ως Ε.Π.Ε. από Σαμοθρακίτες μετανάστες της
Γερμανίας και δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Σαμο-
θράκης - Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης - Καβάλας,
στην αρχή με ένα μικρό σκάφος το Ε/Γ – Ο/Γ «ΣΑΜΟ-
ΘΡΑΚΗ», κλειστού τύπου με δυνατότητα μεταφοράς
και 2 αυτοκινήτων.

Το 1980 από τον συνεταιρισμό πλέον των Σαμοθρα-
κιτών μεταναστών στη Γερμανία αγοράζεται το σκάφος
κλειστού τύπου Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ, που γράφεται στα Νηο-
λόγια της Αλεξανδρούπολης με αριθμό 3 και έχει μεγα-
λύτερη μεταφορική δυνατότητα αυτοκινήτων. Το 1999
η ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία και
ξεκίνησε τη ναυπήγηση και του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ. Το
2001 και, όταν η εταιρεία παρουσίασε σοβαρά οικονομικά
προβλήματα λόγω του σοβαρού επενδυτικού ανοίγματος
της νέας κατασκευής, η οικογένεια Φωτίου Μανούση
εισήλθε στην εταιρεία ως στρατηγικός επενδυτής απο-
κτώντας μεγάλο μερίδιο μετοχών και συνεχίζοντας να
επενδύει σε πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα σκάφη, για
τα οποία θα αναφερθούμε σε άλλο κείμενό μας. 

Κλείνουμε το αφιέρωμά μας στα καΐκια και στα βα-
πόρια-θρύλους της τοπικής μας ακτοπλοΐας που αστα-
μάτητα και για χρόνια μας συνέδεαν τόσο με τα νησιά
μας στο Αιγαίο, όσο και με τον Πειραιά και τα άλλα
λιμάνια της πατρίδας μας με αυτούς τους στίχους του
Πυθαγόρα που ερμήνευσε ξεχωριστά ο ανεπανάληπτος
Πάνος Γαβαλάς:

«Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ
κι είναι η ζωή του καθενός θάλασσα δίχως άκρη»...

Το Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» στην προβλήτα του μικρού
λιμανιού της πόλης

Το σκάφος «ΙΟΝΙΟ» καθώς αποπλέει από το λιμάνι στο ταξίδι
του που συνέδεε τα νησιά μας με την Θράκη και τον Πειραιά.

Το φορτηγό - ποστ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ» εν πλω.
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H A Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Τ Ο Υ Χ Θ Ε Σ

Kαπετάν-Γιώργης ο ψαράς
Γράφει ο  Άγγελος Αγγελίδης

Τράβηξα προς τον δρόμο, στην αρχή του λιμανιού.
Άνθρωποι πήγαιναν προς τα εκεί, σταματούσαν και
έβλεπαν τα ψάρια που μόλις είχαν φέρει τα καΐκια.
Κοίταζαν, σχολίαζαν, αγόραζαν ή έφευγαν πάλι πίσω,
αφού είχαν κάνει τη βόλτα τους.

Καθόμουν σε ένα παγκάκι, από αυτά που υπάρχουν
εκεί. Σε λίγο, το καΐκι του καπετάν-Γιώργη έδενε στον
χαλκά που υπήρχε στην ακτή. Με τα βαριά του ρούχα
και τις γαλότσες, αφού έδεσε το καΐκι, άρχισε να ξε-
φορτώνει μαζί με τον βοηθό του, κάποιον Αιγύπτιο, τα
ψάρια που ήταν μέσα στα τελάρα από φελιζόλ.

Αφού τακτοποίησε τα πάντα, βγήκε έξω και η φωνή
του ακούσθηκε να λέει:

– Για περάστε, φρέσκα, ζωντανά ψάρια, και ανέφερε
τα ονόματα των ψαριών μαζί με
την τιμή τους. Κεφάλια, μιξινάρια,
σπάροι μεγάλοι, μουρμούρια, λα-
βράκια, σάλπες και άλλα με διά-
φορα ονόματα που ήταν δύσκολο
να συγκρατήσω.

Ήταν όμως πολύ κουρασμένος
και ήρθε να κάτσει δίπλα μου
στο παγκάκι.

– Τι κάνεις, κυρ-Γιώργη, τι γί-
νεται, του είπα με το θάρρος που
είχα ως πελάτης του.

– Τι να σου πω, αδερφέ, είπε
και το βλέμμα του ήταν ριγμένο κάτω, γιατί η μέση του
δεν του άφηνε να σηκώσει το κεφάλι.

Άναψε ένα τσιγάρο, ρούφηξε τον καπνό του και
άρχισε μια ιστορία πάνω-κάτω όπως όλες οι ιστορίες
της ζωής.

«...Από παιδί μπήκα στο καΐκι του πατέρα μου.
Άρχισα να μαθαίνω κοντά του για τα δίχτυα, τα δολώ-
ματα, τις πορείες, τα μέρη. Ανοιγόμασταν αρκετά
μακριά και πηγαίναμε σε μέρη που ήξερε ότι υπάρχουν
ψάρια, κοντά σε μικρούς υφάλους, σε ξέρες και αλλού.
Ξέρεις, γιε μου, στις ξέρες υπάρχει τροφή για όλα τα
ψάρια και μπορεί να πιάσεις αρκετά. Το ρεύμα τα
σπρώχνει προς τα εκεί και πηγαίνοντας για να φάνε,
μπλέκουν στα δίχτυα και έτσι βγαίνει το μεροκάματο.»

– Μου έλεγε πολλά που μπήκαν στο μυαλό μου και

έτσι ακολουθώ το σχέδιό του, γι’ αυτό έχω και μεγάλη
ποικιλία στα τελάρα. Θέλει όμως πολλή δουλειά και
έχει κούραση. Πρέπει να έχεις υπομονή και γερά μπρά-
τσα. Και καλά αν ο καιρός είναι καλός· όμως όταν έχει
κρύο και παγώνουν τα λάδια της μηχανής, τα δάχτυλα
των χεριών, είναι πολύ δύσκολη η θάλασσα.

Σταματούσε την ιστορία του για να κάνει λίγο τσιγάρο,
σαν να του έδινε αυτό ξεκούραση αλλά και να φωνάξει:

– Για περάστε, για περάστε...
Ο βοηθός του πήρε τη συνέχεια της φωνής του και

εγώ έριξα μια ματιά στην ποικιλία των ψαριών. Μερικές
ψείρες κουνούσαν τις κεραίες τους. Παλαιότερα τις
έδιναν ως δώρο για να πιει ο πελάτης κανένα ουζάκι·
τώρα έχουν κι αυτές την τιμή τους.

– Η θάλασσα, είπε και ξανάβαλε
το τσιγάρο στο στόμα, θέλει δουλειά
και κόπο. Για δες πώς με έκανε εμέ-
να. Με γέρασε, μου πλήγωσε τη
μέση αλλά πρέπει να βγάλω μερο-
κάματο· άλλο δεν ξέρω να κάνω.

Είδε που κοιτούσα τα ψάρια και
μου ’δειξε ένα που ήταν ανάμεσα
στα μουρμούρια.

– Είναι ένα ψάρι μούρλια...  είπε
το όνομά του που το ξέχασα την
ίδια στιγμή. Καθαρό, δώσ’ το άφοβα
στα χέρια ενός μικρού παιδιού για

να το μαγειρέψει· γίνεται με πολλούς τρόπους.
Γύρισε, είδε τον βοηθό του, που σχεδόν είχε ξεπουλήσει

και άρχισε να μαζεύει τα τελάρα. Πήρε έναν κουβά, τον
γέμισε από τη θάλασσα και ξέπλυνε το μέρος.

– Μας αφήνουν να πουλάμε, πρέπει όμως κι εμείς
να καθαρίσουμε το μέρος, είπε. Είναι ώρα να του
δίνουμε· όσα έμειναν θα τα πάω σε ταβέρνες και τα
υπόλοιπα στο σπίτι για καμιά σούπα.

Άφησε τον βοηθό του να σιάξει ό,τι μπορούσε, έβαλε
το ψάρι σε μια νάιλον σακούλα και μου είπε:

– Περιμένουν μερικοί φίλοι για κανένα ουζάκι. Αν
θέλεις, έλα.

Τον ευχαρίστησα, του είπα «άλλη φορά» και έφυγα.
– Άλλη μέρα, φώναξε, θα σου πω και άλλες ιστορίες.
– Θα περιμένω, του είπα και έφυγα κι εγώ.

Οι προσωπικές μας αναμνήσεις περιστρέφονται ως περισκόπιο υποβρυχίου γύρω απ’ ό,τι
έχει σχέση με τη θάλασσα! Γράψτε όσοι αισθάνονται ότι ξεχειλίζει η ψυχή τους από βιώματα
γύρω από κάθε τι που μοσχοβολά θάλασσα. Γιατί όλοι, όσοι καταγόμαστε από αυτή την πόλη,
την ανοιχτή στη θάλασσα και το άπλετο φως, κάπως έτσι νιώθουμε.

Θα το δεχθούμε λοιπόν το απλό κείμενο σαν βάλσαμο στις μικροπληγές που σκιτσάρισε κα-
κότεχνα στην ψυχή μας η μεγαλούπολη, τα τσιμέντα και η άρρυθμη βοή του πλήθους.
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Μ ετά από έξι χρόνια εντατικών επαφών, κινήσεων και

εργασιών, το Οικοπάρκο Αλτιναλμάζη (πρώην στρατόπεδο

“Παρμενίων”) παραδίδεται στους κατοίκους της Αλεξαν-

δρούπολης. Ο χώρος περιλαμβάνει 87 στρεμ. πάρκου, 32

στρεμ. που προορίζονται για σχολικές εγκαταστάσεις και

17 στρεμ. που προορίζονται για αθλοπαιδιές.

Μ
ε το υπ. αρ. πρωτ. 4063/14-6-2013 έγγραφο του Περι-
φερειάρχη ΑΜΘ εντάσσεται η τροποποιημένη μελέτη

στο παραπάνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με χρόνο περαί-
ωσης τον Σεπτέμβριο του 2015. Έναρξη εργασιών τον Ιούλιο
του 2013. Περιλαμβάνει υπαίθριο Κηποθέατρο, καμαρίνια,
W.C., αναψυκτήριο κ.λπ.

Και σε χρόνο ρεκόρ, μετά περίπου 3 χρόνια, το συγκεκρι-
μένο έργο ολοκληρώθηκε και πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, στην είσοδο του Οικοπάρκου
από τον Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμο παρουσία όλου του Πρω-
τοκόλλου και με μεγάλη επιτροπή Ρώσων επισήμων από την
Αγία Πετρούπολη.

Αμέσως μετά ακολούθησε στο κηποθέατρο, χωρητικότητας
1480 ατόμων, υψηλού επιπέδου πολιτιστική εκδήλωση με τη
συμμετοχή του μουσικοχορευτικού ρωσικού συγκροτήματος
“Μαρώσκα”, του Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς
Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, της χορωδίας «Ορφέας»
και των μουσικών Π. Παυλίδη με αρχαιοελληνική λύρα, με
την παρουσία του μικρού Κωνσταντή Μπίτση που άνοιξε την

Ιστορικό και Εγκαίνια του “Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη” 

στην έναρξη των “Ελευθερίων 2017”
Γράφει η Αμαλία Kaραϊσκάκη-Δούκα

Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Παραθέτω ένα σύντομο Ιστορικό του έργου “Οικοπάρκο
Αλτιναλμάζη”, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ο.Κ. ύψους πε-
ρίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την υπ. αρ. 158/2008 Απόφαση του ΔΣ Αλεξ/πολης εγ-
κρίνεται η εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο
"Έρευνα αρχιτεκτονικής τοπίου - καινοτομικός σχεδιασμός
σύγχρονου αστικού πάρκου στο πρώην στρατόπεδο “Παρμε-
νίων” Αλεξ/πολης".

Έχοντας υπόψη την παραπάνω απόφαση ο Δήμος Αλεξ/πο-
λης υπέγραψε την υπ. αρ. 34669/14-5-2008 προγραμματική
σύμβαση με το ΑΠΘ με επικεφαλής του ερευνητικού προ-
γράμματος την κ. Τζημοπούλου Μαρία, καθηγήτρια του ΑΠΘ.

Με την υπ. αρ. 455/2008 Απόφαση το ΔΣ Αλεξ/πολης επέ-
κτεινε το φυσικό αντικείμενο του παραπάνω ερευνητικού
έργου με την έρευνα αποκατάστασης δύο κτηρίων του πρώην
στρατοπέδου.

Με την υπ. αρ. 283/2009 Απόφαση του ΔΣ Αλεξ/πολης εγ-
κρίνεται η παραλαβή του ερευνητικού προγράμματος.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης,
έχοντας υπόψη, το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα, συν-
τάσσει την υπ. αρ. 174/2009 μελέτη του έργου “Οικοπάρκο
Αλτιναλμάζη” προϋπολογισμού 5.557.850,94 ευρώ με ΦΠΑ.

Με την υπ. αρ. 137/2010 Απόφαση το ΔΣ Αλεξ/πολης
εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του παραπάνω έργου. Στις
30/3/2010 διεξάγεται ο Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου “Οι-
κοπάρκο Αλτιναλμάζη”.

Με την υπ. αρ. 224/2010 Απόφασή του το ΔΣ Αλεξ/πολης
εγκρίνει το πρακτικό του Διαγωνισμού κηρύσσοντας Ανάδοχο
του έργου την Κ/Ξ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ με
έκπτωση 56,34%.

Στις 14/09/2010 υπογράφεται η Σύμβαση του έργου: “Οι-
κοπάρκο Αλτιναλμάζη” ποσού 2.038.990,99 €(χωρίς ΦΠΑ) με
Ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση: Άκμων ΑΤΕ - Χρήστος
Αδάμ με μέση έκπτωση 56,34%.

Λόγω ακύρωσης της προσωρινής κατά χρήση παραχώρησης
στον Δήμο από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας του ΓΕΣ (σύμφωνα
με το υπ. αρ. πρωτ. Φ.914.2/10/26/3841 - Σ.648/08-09-2008
έγγραφο), δε γίνεται η έναρξη των εργασιών.

Με τις υπ. αρ. 19/2011 και 237/2011 Αποφάσεις του ΔΣ
Αλεξ/πολης αποφασίζεται η προσωρινή διακοπή των εργασιών.
Στις 05/06/2012 υπογράφεται εκ νέου το Πρωτόκολλο Παρά-
δοσης - Παραλαβής του Στρατοπέδου. Έπειτα από απόφαση
του Δημάρχου εγκρίνεται από το ΔΣ με την υπ. αρ. 377/2012
απόφαση η τροποποίηση της μελέτης.

Στις 22/05/2013 ο Δήμος Αλεξ/πολης υποβάλλει αίτηση
χρηματοδότησης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περι-
φέρειας ΑΜΘ, για την υλοποίηση του έργου (μετά την τροπο-
ποίησή του), στα πλαίσια του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη 2007-
2013".
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εκδήλωση παίζοντας φλάουτο και μετά –
ψάλλοντας τον “Επιτάφιο του Σείκιλου”.

Μια εκδήλωση που αγκαλιάστηκε από
3.000 περίπου συνδημότες μας, οι οποίοι δε
σταμάτησαν να χειροκροτούν με ενθουσιασμό
καθ’ όλη τη διάρκεια της γιορτής.

Επίσης με αφορμή τα εγκαίνια του “ΟΙ-
ΚΟΠΑΡΚΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ” πραγματοποι-
ήθηκαν  δράσεις για τους μικρούς φίλους
με κατασκευές, πηλό και άλλα υλικά, βιω-
ματικές δραστηριότητες, κολλάζ και χειρο-
τεχνίες. Οι δραστηριότητες αφορούσαν παι-
διά ηλικίας 3-12 ετών και κάλυψαν θεματικές
ενότητες σχετικές με την περιοχή μας. 

Συμμετείχαν περίπου 300 παιδιά στα
οποία μοιράστηκαν και αναμνηστικά δώρα
από την ομάδα εθελοντών του Εργαστηρίου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Γρα-
φείου Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης. Η ομάδα αυτή συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή καμπάνια
«Europe in My Region», με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες
να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα
που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή
μας. Η δράση ανήκει στην πανευρωπαϊκή καμπάνια “Europe
in My Region”.

Ολόκληρη η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε και θα προ-
βληθεί στην TV της Αγίας Πετρούπολης για προσέλκυση
Ρώσων Τουριστών.

Την ίδια ημέρα και στις 11 το πρωί υπεγράφη το Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας και Αδελφοποίησης της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Βύμποργσκι Αγίας Πετρούπολης, στο πλαίσιο του εορτασμού
των Ελευθερίων και με αφορμή τα εγκαίνια του Οικοπάρκου
Αλτιναλμάζη. Παρέστη πολυπληθής Ρωσική αντιπροσωπεία
από την Αγ. Πετρούπολη με επικεφαλής τον κυβερνήτη της
αυτοδιοικητικής περιοχής Βύμποργσκι Αγ. Πετρούπολης, κ.
Βαλερί Γκάρνετς, την Υφυπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης
της Αγίας Πετρούπολης, τον Υπουργό Τύπου και ΜΜΕ, τον
Αντιπρόεδρο του Διευθυντή του γραφείου του Κυβερνήτη
Αγίας Πετρούπολης, τον Σύμβουλο του κυβερνήτη της Αγίας

Πετρούπολης κ.ά. Αμέσως μετά υπεγράφη Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας μεταξύ εκπροσώπων Βιβλιοπωλείων της Αγίας
Πετρούπολης και της Αλεξανδρούπολης και ακολούθησαν
τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας «Αγία Πετρούπολη -
Αλεξανδρούπολη».

Πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη και λαμπρότερη έναρξη
“Ελευθερίων” της πόλης μας με την επίσημη πια απόκτηση
του “Οικοπάρκου Αλτιναλμάζη” που ονομάστηκε έτσι προς
τιμήν του πρώτου δημάρχου της Αλεξανδρούπολης αει-
μνήστου Αλτιναλμάζη· σίγουρα θα αποτελέσει για όλους
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής έναν
καλαίσθητο πόλο αναψυχής και πολιτισμού, εφόσον και οι
κατασκευαστές του εκτός των άλλων σεβάστηκαν το όποιο
“πράσινο” υπήρχε στο παλιό στρατόπεδο “Παρμενίων”.

Η όμορφη πόλη μας, λοιπόν, γίνεται ακόμη ομορφότερη
και πλουσιότερη πολιτιστικά!

Υ.Γ. Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Αλε-
ξανδρούπολης κ. Λαμπάκη για την προσωπική βοήθειά του
στα αρχεία και στο φωτογραφικό υλικό της Δημαρχίας, ως
επίσης και όλους τους υφισταμένους του με τους οποίους
συνεργάστηκα.

Στα εγκαίνια του οικοπάρκου διακρίνονται ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
κ. Άνθιμος, οι τρεις πρώην Δήμαρχοι (Αλεξανδρής, Αρβανιτίδης, Σουλακάκης)

και ο νυν Ευάγγ. Λαμπάκης, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι.
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O
πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτι-

στικών συλλόγων και των φορέων της ευρύτερης πε-
ριοχής, τίμησε την 97η επέτειο της απελευθέρωσης της
Αλεξανδρούπολης και ενσωμάτωσής της στον εθνικό
κορμό, με πληθώρα εκδηλώσεων οι οποίες ήταν εμπνευ-
σμένες από τον σεβασμό για την παράδοση και εναρ-
μονισμένες στη σύγχρονη κουλτούρα και τα μηνύματα
της εποχής.

Το εορταστικό πρόγραμμα, που διήρκησε από 4
μέχρι 28 Μαΐου, προσέφερε στους Αλεξανδρουπολίτες
και τους επισκέπτες της πόλης εκδηλώσεις υψηλού
επιπέδου για κάθε γούστο και κάθε ηλικία, μουσικοχο-
ρευτικές και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις
ζωγραφικής, βιβλιοπαρουσίαση, αθλητικές εκδηλώσεις,
ομιλίες, αναπαραστάσεις γεγονότων κ.α.

Πέραν της καθιερωμένης παρέλασης ανήμερα της
επετείου της απελευθέρωσης, κορυφαίες εκδηλώσεις
των Ελευθερίων αποτέλεσαν η καθιερωμένη αναπαρά-
σταση της έλευσης από θαλάσσης της εικόνας της Πα-
ναγίας της Τριφώτισσας από την Αίνο, ανήμερα της

επετείου το βράδυ της 14ης Μαΐου, που έκαναν το
λιμάνι της πόλης κέντρο των εορτασμών και πόλο έλξης
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αλεξαν-
δρούπολης. Η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας
της Ελευθερώτριας στην πόλη έγινε την παραμονή της
εορτής.

Επίσης στο πρόγραμμα, εκτός από τα εγκαίνια του
οικοπάρκου Αλτιναλμάζη, της μουσικο-χορευτικο-ιστορικο
-φωτογραφικής παράστασης «Ένας τόπος γεννιέται...
Από το Δεδέαγατς στην Αλεξανδρούπολη του 1922»,
και την παρουσία του εξαιρετικού μουσικοχορευτικού
συγκροτήματος «Μαρούσκα» από την Άγια Πετρούπολη,
για τις οποίες γίνεται αναφορά σε άλλη στήλη, το πρό-
γραμμα περιελάμβανε:

– Δύο εκθέσεις, μία γλυπτικής του γνωστού καλλιτέχνη
Κωστή Γεωργίου στη Gallery Art με θέμα “Η τέχνη εν
μέσω κρίσης κι ως εργαλείο στα χέρια της εξουσίας”
και μία ζωγραφικής του συμπολίτη μας Θεόδωρου
Αγγλιά με θέμα τη Αλεξανδρούπολη, στο νέο κτήριο της
Νομαρχίας.

– Την αδελφοποίηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλε-
ξανδρούπολης με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βυμποργσκι
της Αγίας Πετρούπολης.

– Πάρα πολλές χορωδιακές και μουσικές εκδηλώσεις
υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, όπως το 2ο Χορωδιακό
Φεστιβάλ Αλεξανδρούπολης, τη συναυλία από τα
Σύνολα έντεχνης δυτικής και ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κομο-
τηνής με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά
και υπό τη διεύθυνση του Dr Ηλία Ιονάκη, τη μουσική
παράσταση “Νοσταλγικές Νότες” από τους Τροβα-
δούρους του Εθνικού, και παρόμοια από το Μουσικό
Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, την συναυλία - αφιέρωμα
στη Μάνα και στην Άνοιξη με θέμα «Μάνα, Μαγιάτικο
λουλούδι», τη ζωντανή μετάδοση της όπερας του R.

“Ελευθέρια 2017” στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Έλευση της εικόνας της Τριφώτισσας από τη θάλασσα

Από την υπέροχη μουσική παράσταση του Μουσικού
Γυμνασίου Κομοτηνής
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Strauss “Ο Ιππότης με το ρόδο” στο Δημοτικό Θέατρο
της πόλης, τη συναυλία της χορωδίας “Ορφέας” με
Αναγεννησιακή, Δημώδη, Ελαφρά και Έντεχνη Ελληνική
μουσική, συναυλία από τη Χορωδία του Πανεπιστημίου
Moody των Η.Π.Α Women's Champer Choir καθώς και
άλλη συναυλία από τη Χορωδία του Καλλιτεχνικού Ομί-
λου Αλεξανδρούπολης.

– Μουσικοχορευτική Παράσταση και Επιδείξεις Μον-
τέρνων Χορών από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο
Ritmo De Arte International, συναυλία της Τετράφωνης
Χορωδίας Αγίας Κυριακής και άλλη μία από το μουσικό
συγκρότημα “Εντέχνως” του «Εργαστηρίου Λόγου και
Τέχνης».

Επίσης στο πρόγραμμα είχαν ενταχθεί η θεατρική
παράσταση του έργου “Η Όπερα της Πεντάρας” του
Μ. Μπρεχτ, η ρομαντική κωμωδία του Σαίξπηρ “Δωδέ-
κατη Νύχτα” που παρουσιάσθηκε από το Μουσικό Γυ-
μνάσιο Αλεξανδρούπολης, και η θεατρική Παράσταση
“Je m' exprime en francais... et en grec.” - “Εκφράζομαι
στα Γαλλικά... και στα Ελληνικά” από το Θεατρικό ερ-
γαστήρι Νέων “Συλλόγου Ελληνογαλλικής Φιλίας”.

Επίσης στο Πρόγραμμα υπήρχαν: Εβδομάδα Δράσεων
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, με μια πολυδιάστατη Γιορτή
για τη Φύση με οργανωμένες εκπαιδευτικές δράσεις με
θέμα το περιβάλλον, έκθεση προσκοπικής και ιστορικής
φωτογραφίας από την Ένωση Παλαιών Προσκόπων
Αλεξανδρούπολης, ομιλία με θέμα «Χαρίσιος Βαμβακάς,
ο “Ελευθερωτής” της Θράκης», με προσκεκλημένο
ομιλητή τον δισέγγονο του Χαρίση Βαμβακά Νικόλαο
Μουσιόπουλο και διοργανωτή το 2ο Σύστημα Προσκό-
πων, Μεγάλο προσκοπικό παιχνίδι Πόλης με θέμα «Τα
βήματα του Γρίφου» από Λυκόπουλα, Προσκόπους και

Ναυτοπροσκόπους όλης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας
- Θράκης, αθλητικές εκδηλώσεις όπως η Γιορτή mini
Volley και η Γιορτή για το “Ευ Αγωνίζεσθαι” με συμμετοχή
των Σωματείων Α.Ο Καππαδοκίας, Ποντιακός, Εθνικός,
Νίκη Απαλού, Φέρες, Μαΐστρος, i-soccer, και βιβλιοπα-
ρουσίαση του βιβλίου του Λευτέρη Τσινταράκη “Ο Ναός
του Αγίου Νικολάου. 140 χρόνια Μητροπολιτικός Ναός
Αγίου Νικολάου από το Δεδέαγατς στην Αλεξανδρού-
πολη”.

Αφήσαμε τελευταία μια πρωτότυπη εκδήλωση που
αφορά στην ιστορία της Αλεξανδρούπολης, κεντημένη
από γυναίκες σε ένα τεράστιο πανό διαστάσεων 14 μ. x
4,5 μ. και το οποίο αναρτήθηκε στην πρόσοψη του Δη-
μοτικού μεγάρου την παραμονή της 14ης Μαΐου πα-
ρουσία του Δημάρχου και πλήθους κόσμου. Η πρωτο-
βουλία ανήκε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, ενώ
περισσότερες από 50 γυναίκες πολιτιστικών συλλόγων
και σωματείων της πόλης συνεργάστηκαν, προκειμένου
να κεντήσουν και να αποτυπώσουν την ιστορία της
εορτάζουσας πόλης σε αυτό το πανό.

Τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Αλεξαν-
δρούπολης πραγματοποίησαν, λίγες ημέρες πριν από
τη Μεγάλη Εβδομάδα, ένα διήμερο μουσικό οδοιπορικό
με υπέροχη θρησκευτική μουσική, προσαρμοσμένο στο
κλίμα της κατανυκτικής ατμόσφαιρας του Θείου δρά-
ματος.

Στη συναυλία “ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ” η ορχήστρα, η
χορωδία απο κλασικές φωνές και οι σολίστες του Ωδείου
ερμήνευσαν ύμνους, αποσπάσματα από ορατόρια και
άριες απο θρησκευτικές μουσικές συνθέσεις κλασικών
μουσουργών (Albinioni, Bach, Mozart, Handel).

Μεταξύ άλλων ακούστηκαν το Ρέκβιεμ του Mozart
και ο Μεσσίας του Ηendel που με την υπέροχη συνοδεία
εκκλησιαστικού οργάνου άγγιξαν την ψυχή και μίλησαν
στις καρδιές μέσα στον πιο κατάλληλο για μια τέτοια
εκδήλωση καθολικό ναό του ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ της Αλεξαν-
δρούπολης. Είναι ο μοναδικός καθολικός ναός της Θρά-

M Ο Υ Σ Ι Κ Ε Σ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Πάσχα στην Αλεξανδρούπολη
Επιμέλεια Δώρα Κοτσώνη

κης, ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής, ο οποίος κτίσθηκε το
1901 από την καθολική κοινότητα της τότε πολυπολι-
τισμικής πόλης μας. Μετά την ανακαίνισή του, το 2006,
φιλοξενεί θρησκευτικές μουσικές εκδηλώσεις.

Μια ομάδα από τις γυναίκες που κέντησαν το πανό.
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ΜΑΪΟΣ 2017 Συμπληρώθηκαν 97
χρόνια από τη 14η Μαΐου του
1920, ημέρα που απελευθερώ-
θηκε η Αλεξανδρούπολη αλλά και
η ευρύτερη περιοχή από τη Βουλ-
γαρική κυριαρχία που, σε συνέ-
χεια της Τουρκικής, κράτησε τη
Θράκη μας υπόδουλη για 600
χρόνια.

Τα «Ελευθέρια» της ιδιαίτερης
πατρίδας μας γιορτάστηκαν λοι-
πόν και φέτος με τις καθιερωμένες
εκδηλώσεις από τους Θρακικούς
συλλόγους της Αττικής, με διορ-
γανώτρια πάντα την Πανθρακική
Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος
(ΠΑ.Ο.Ν.Ε.) και συνδιοργανωτή
τον φιλόξενο Δήμο Καλλιθέας, το
Σαββατοκύριακο 27-28 Μαΐου.

Το Σάββατο 27 Μαΐου, παρά
τον επικίνδυνο συννεφιασμένο ου-
ρανό, η απλόχωρη πλατεία Δα-
βάκη γέμισε και φέτος από συμ-
πατριώτες και φίλους που ήρθαν
να απολαύσουν τους χαρούμενους
Θρακιώτικους χορούς.

Μετά τους σχετικούς χαιρετι-
σμούς των διαφόρων επισήμων
και την ομιλία του προέδρου της
ΠΑ.Ο.Ν.Ε. και αντιδημάρχου Καλ-
λιθέας Κώστα Πολυχρονίδη, απο-
λαύσαμε τις εξαιρετικές χορευτικές
ομάδες πέντε διαφορετικών Θρα-
κικών Συλλόγων της Αττικής: Τη
xορευτική ομάδα της ΠΑ.Ο.Ν.Ε.,
με χορούς από χωριά της Δυτ.
Θράκης, τη χορευτική ομάδα
ΠΑ.Ο.Ν.Ε. με χορούς από τη Μαύ-
ρη Θάλασσα της Βορ. Θράκης,
τον Σύλλογο Θρακιωτών Ανατ.
Θράκης με χορούς από χωριά της
Δυτ. Θράκης και τον Σύλλογο
Θρακιωτών & Φίλων Θράκης, με
χορούς από τη Δυτ. Θράκη.

Επίσημη προσκεκλημένη η χο-
ρευτική ομάδα του Εκπολιτιστικού
Λαογραφικού Συλλόγου Διδυμο-

τείχου «Τα Δίδυμα Τείχη».
Η ορχήστρα «Εβρίτικη Ζυγιά»

έκλεισε το πρόγραμμα καλώντας
το κοινό να χορέψει στους γνω-
στούς ζωηρούς ρυθμούς μας.

Άξιος παρουσιαστής - συντον-
τιστής της εκδήλωσης ο συμπα-
τριώτης μας ηθοποιός Ρένος Χα-
ραλαμπίδης.

Οι φίλοι μας είχαν φέτος την
ευκαιρία να αγοράσουν τα εξαιρε-
τικά βιολογικά τοπικά προϊόντα
(ιφκάδια, ούματς, κους-κους, έτοιμα
φύλλα, πίτες, μαρμελάδες, γλυκά
του κουταλιού, τραχανάδες κ.λπ.),
που ο Αγροτοτουριστικός Συνεται-
ρισμός Γυναικών Τριγώνου ΓΑΙΑ
παρουσίασε σε ειδικά διαμορφω-
μένα κιόσκια, στην άκρη της πλα-
τείας.

Για όσους δεν πρόλαβαν, πα-
ραθέτουμε προς ενημέρωση την
ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού:
www.gaia-evros.gr.

Tην επομένη, Κυριακή 28 Μαΐ-
ου, τελέσθηκε η καθιερωμένη οφει-
λόμενη δοξολογία στον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου Καρύκη στην
πλατεία Καρύτση. Τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησε ο Καθηγητής
Διεθνούς Δικαίου Σταμάτης Γεωρ-
γούλης θυμίζοντας σελίδες της
πρόσφατης σχετικά ιστορίας μας.

Ακολούθησε πορεία με τα βρεγ-
μένα ήδη λάβαρα των διαφόρων
Θρακικών Συλλόγων και κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη στο Σύνταγμα,
παρά την καταιγιστική βροχή που
έπεφτε εκείνη ακριβώς την ώρα,
δοκιμάζοντας την αντοχή των πα-
πουτσιών μας!

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας
Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
κατέθεσε το σχετικό στεφάνι.

Να ευχηθούμε «και του χρόνου»,
με καλύτερες καιρικές συνθήκες.

“Ελευθέρια 2017” στην Αθήνα
Γράφει η Υβόννη Δαΐδου

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ Ρ Α Κ Ι Ω Τ Ω Ν

Επίσημοι και κοινό στην εκδήλωση της 27ης Μαΐου

O Ρένος Χαραλαμπίδης συντονίζει την εκδήλωση.

O Σταμάτης Γεωργούλης εκφωνεί τον πανηγυρικό.

O Π. Παρασκευόπουλος στην κατάθεση στεφάνου
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Ξ
εκινώ με τις καλύτερες προθέσεις. Ιούνης μήνας και
ο καιρός δεν βοηθάει. Παίρνω καπέλο αλλά και ομ-

πρέλα. Είμαστε 40 συμπατριώτες, το πρόγραμμα είναι
μικρό και ξεκούραστο. Κατά τις 10 το πρωί βρισκόμαστε
στη Χαλκίδα για καφέ και λουκουμάδες, σ’αυτή την
ωραία πολιτεία κοντά στην Αθήνα.

Η Χαλκίδα είναι η πρωτεύουσα και ο κύριος λιμένας
της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας. Είναι κτισμένη
στις δύο πλευρές του Πορθμού του Ευρίπου με το ένα
κομμάτι να βρίσκεται στη νήσο Εύβοια και το άλλο στη
Στερεά Ελλάδα. Στην ηπειρωτική πλευρά της στο λόφο
της Κανήθου δεσπόζει το ενετικό κάστρο του Καρά -
μπαμπα που, μαζί με τη γέφυρα του Ευρίπου και το μο-
ναδικό φαινόμενο αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων
ανά 6 ώρες και ενδιάμεσα μιας ώρας στασιμότητα (πα-
λίρροια του Ευρίπου), αποτελούν τα σημαντικότερα χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματά της. Σύμφωνα με την απο-
γραφή τού 2011 η Χαλκίδα έχει πληθυσμό 59.125
κατοίκους. Για να μη μακρηγορώ, αναλυτικές πληροφο-
ρίες υπάρχουν στο διαδίκτυο για όποιον ενδιαφέρεται.
Θα αναφέρω μόνο γνωστές προσωπικότητες αυτής της
πόλης: Δημήτρης Μυταράς, ζωγράφος, καθηγητής της
ΑΣΚΤ. Ορέστης Μακρής, ηθοποιός και τενόρος της όπε-
ρας. Σωτηρία Μπέλλου, τραγουδίστρια του λαϊκού και
ρεμπέτικου τραγουδιού. Νίκος Σκαλκώτας, συνθέτης.
Μιχάλης Ασλάνης, σχεδιαστής μόδας. Τον αγαπημένο
μου συγγραφέα Γιάννη Σκαρίμπα, για κάποιο λόγο, η

Βικιπαίδεια δεν τον αναφέρει, μπορεί τελικά να μην είναι
από τη Χαλκίδα. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στην ιερά μονή
του Αγίου Γεωργίου ΑΡΜΑ, 20 χιλιόμετρα από τη Χαλ-
κίδα. Η μονή είναι κτισμένη σε πευκόφυτη περιοχή 8 χιλ.
ανατολικά της κοινότητας Φύλλα, πιθανή πατρίδα του
Α. Μιαούλη. Δεν είναι τεκμηριωμένο το έτος ιδρύσεως
της μονής αν και υποστηρίζεται ότι αυτό είναι το 1141 
(α

ρµα). Πιθανόν ο όρος ΑΡΜΑ είναι η ηχητική παρά-

φραση με στοιχεία αυτής της χρονολογίας αρχαιοελλη-
νικής αριθμητικής γραφής (ελληνικό αλφάβητο).

Επιγραφή εντοιχισμένη στην εξωτερική πλευρά 
του ανατολικού τοίχου φέρει ως έτος ιδρύσεως το 
ζ

ρµε=7145 από κτίσεως κόσμου, δηλ. το 1637 πιθανόν

η ηχητική παράφραση αυτής της ημερομηνίας. Εξίσου
όμως πιθανόν είναι το έτος αυτό (1637) να αγιογραφή-
θηκε ο νάρθηκας που είναι μεταγενέστερη προσθήκη
στον κυρίως ναό, σχήματος τετραγώνου, με τρούλο που
στηρίζεται σε τέσσερις κίονες, οι οποίοι έχουν ληφθεί
από αρχαίο ειδωλολατρικό ναό όπως και άλλα υλικά. Ο
ναός ανήκει στην κατηγορία των εγγεγραμμένων σταυ-
ροειδών μετά τρούλου και μάλιστα των συνθέτων τετρα-
κιόνων. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η μονή ήταν το
πνευματικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Από τα
σπλάχνα της προήλθε ο εθνεγέρτης της τουρκοκρατού-
μενης Εύβοιας, ο επίσκοπος Ευρίπου και πρόεδρος της
Ιεράς Συνόδου Νεόφυτος Αδάμ. Πίσω από την κόγχη

του ιερού βήματος βρέθηκαν θαμ-
μένα μέσα σε Άγιο Ποτήριο, τυλιγ-
μένο με επιτραχήλιο, τίμια λείψανα
αγνώστων αγίων.

Η μονή έχει ωραίο προαύλιο
χώρο με δένδρα, λουλούδια και μυ-
ριστικά, κελιά μοναχών που θέλουν
επισκευή, ένα μικρό πωλητήριο και
καινούργια κτίσματα υπό κατα-
σκευή. Το δυναμικό της είναι δύο
μοναχοί και ο υπεύθυνος είναι ο Αρ-
χιμανδρίτης Χριστοφόρος, ο οποίος
ήρθε ασθμαίνων ειδοποιημένος από
τον έτερο μοναχό. Ο Αρχιμανδρίτης
Χριστοφόρος είναι νέος, ευειδής,
γαλανομάτης, με την αλογοουρά
του, ζωηρός, μας συστήθηκε και ως

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ

Μονοήμερη εκδρομή στη Χαλκίδα - Μονή Αγ. Γεωργίου ΑΡΜΑ - 
Λευκαντί - Ερέτρια 

17 Ιουνίου 2017
Γράφει η Φρόσω Μπραϊκίδου-Θωμά

Μια παρέα εκδρομέων στη Γέφυρα του Ευρίπου
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μουσικός. Εξαιρετικά φιλόξενος μας πρόσφερε καφέ,
πορτοκαλάδα και κουλουράκια. Στον περίβολο του ναού
έχοντας μπροστά του μικρόφωνο και πλήκτρα, τραγου-
δήσαμε όλοι μαζί 4-5 δημοτικά τραγούδια και άλλα επαι-
νετικά αυτοσχέδιου ποιητή με μουσική του ιδίου, σύμ-
φωνα με το πρόγραμμά του. Κατόπιν οδηγηθήκαμε στο
εσωτερικό της εκκλησίας όπου έγινε παράκληση υπέρ
υγείας ονομάτων που αναγράψαμε σε χαρτάκια και ψά-
λαμε όλοι μαζί το «Κύριε Ελέησον»…

Μετά από σύντομο ιστορικό της μονής ο Αρχιμανδρί-
της Χριστοφόρος μας ανέφερε αναλυτικά διάφορα θαύ-
ματα του Αγίου και, αφού προσκυνήσαμε τίμια λείψανα,
αποχαιρετήσαμε τον πατέρα Χριστοφόρο παρακινούμε-
νοι να προμηθευτούμε εικόνες και καλούδια από το πω-
λητήριο, προς ενίσχυση της μονής, και να συστήσουμε
και σε άλλους προσκυνητές-εκδρομείς τη μονή.

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο Λευκαντί για φα-
γητό. Πρόκειται για παραθαλάσσιο οικισμό με έντονη
τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ουζερί,

τα μεζεδοπωλεία και οι καφετέριες βρίσκονται
κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Η παραλία εκτεί-
νεται σε 2 χιλιόμετρα, είναι αμμουδερή και ρηχή.
Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο αρχαιολογικός
χώρος της Ξηρόπολης. Καθόμαστε στην τα-
βέρνα ΚΕΧΡΗΜΠΑΡΙ, συστημένοι από το πρα-
κτορείο μας. Η αποθέωση του ερασιτεχνισμού!
Αλλόφρονες κοπέλες μπέρδευαν τις παραγγε-

λίες, δεν είχαν αρκετές προμήθειες, δεν έφτασαν για
όλους! Ο εκνευρισμός συνεχίστηκε ένθεν και ένθεν, πολ-
λοί εκδρομείς μείνανε νηστικοί και το κερασάκι στην
τούρτα ήταν δύο εφοριακοί που ήρθαν πάνω στον καβγά
και επέτειναν τον εκνευρισμό.

Μέχρι που να γίνουμε επαγγελματίες προτείνω να
σκορπιζόμαστε στις διάφορες ταβέρνες κάθε περιοχής,
ώστε το κάθε κατάστημα να εξυπηρετεί 5-10 πελάτες
και όχι 40, πράγμα δύσκολο για ερασιτέχνες.

Συνεχίσαμε νοτιότερα στην Ερέτρια για το παγωτό
και τον καφέ του αποχαιρετισμού, παραλιακή κωμόπολη,
απέναντι από τις βόρειες ακτές της Αττικής. Kάτι ανά-
λογο με το προηγούμενο γεγονός διαδραματίστηκε και
σε καφετέρια της παραλίας της Ερέτριας. Μια μικρή πα-
ρέα, αντί για τον αναμενόμενο επί μισή ώρα καφέ, αγό-
ρασε σοκολάτες από το γειτονικό περίπτερο και... όλοι
έμειναν ικανοποιημένοι.

Στην Ερέτρια δεν επισημάναμε εφοριακούς.
Ο καιρός άρχισε να γίνεται απειλητικός, μαύρα σύν-

νεφα εμφανίστηκαν στον ουρανό. Πολλοί πήραν διάφο-
ρες γεύσεις παγωτού και από μια παιδιάστικη αίσθηση
ανταγωνισμού θυμηθήκαμε το παγωτό του κυρ-Νίκου
στην πατρίδα μας το οποίο, συγκρινόμενο με όλα τα πα-
γωτά που φάγαμε τόσα χρόνια σε διάφορα μέρη, απέβη
το καλύτερο και το αξέχαστο!

Κατά τις 6 το απόγευμα και ενώ άρχισε να ψιχαλίζει
σήμανε η αναχώρηση και μέχρι που να φτάσουμε στην
Αθήνα η βροχή έγινε κατακλυσμός! Περαστικά μας!

Μεσημεριανό φαγητό στο Λευκαντί
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Παραθέτουμε μερικές από τις δράσεις της χο-
ρωδίας. Η παρουσία της χορωδίας στο 5ήμερο

Παγκόσμιο Συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη για
το μέλλον Κωνσταντινουπολιτών, Τενεδίων και Ιμ-
βρίων, υπό την αιγίδα του Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου, με δύο εκπληκτικές συναυλίες, ήταν συγκι-
νητική. Συγκινητική επίσης ήταν παρόμοια παρουσία
της χορωδίας ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Ανα-
στάσιου.

Οι συναυλίες και οι επετειακές εκδηλώσεις στο
Reggio και σε άλλες πόλεις της Κάτω Ιταλίας κατέ-
πληξαν και ενθουσίασαν τους ομογενείς μας. Συμ-
μετοχές σε Φεστιβάλ εντός του Ελλαδικού χώρου
και σε συναυλίες, Ολυμπιακούς αγώνες κ.α., καθώς
και οι βραβευμένες εκδηλώσεις με πρόζα, κείμενα
και ανάλογα τετράφωνα τραγούδια (συνοδεία οργάνων)
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο την έχουν καταξιώσει σε
πολλούς χώρους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, ιστορι-
κούς, κοινωνικούς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Η
παρουσία και συμμετοχή στη Ρώμη, σε Παγκόσμιο Φε-
στιβάλ, και η διάκρισή της σ' αυτό την ανέδειξε ως μία
από τις καλύτερες χορωδίες στο παγκόσμιο χορωδιακό
στερέωμα.

Στις 22 Μαΐου του 2011 πραγματοποίησε συναυλία
στην Κωνσταντινούπολη, με την ευκαιρία της συνάξεως
των οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με
μεγάλη επιτυχία. 

Τον Ιούνιο του 2012 συμμετείχε και διακρίθηκε στις
εκδηλώσεις για την "Αναβίωση των Νεμέων" σε διεθνές
επίπεδο, καθώς και το 2016, μεταξύ 47 συμμετεχόντων
κρατών. Τον Μάιο του 2014 έλαβε διάκριση σε Διεθνές

Φεστιβάλ της Unesco Πειραιώς και Νήσων.
Από το 2007 μέχρι σήμερα συνεργάζεται

στενά με την "Εταιρεία των φίλων του λαού"
(Λαϊκό Πανεπιστήμιο), σε εκδηλώσεις Ιστορικού-
Επετειακού, Θρησκευτικού και Κοινωνικού χα-
ρακτήρα. Η εκδήλωση στις 23-3-17 στην αίθουσα
"Ευεργετών" συγκίνησε ιδιαίτερα.

Η συμμετοχή της χορωδίας σε Πανελλαδικό
Θρησκευτικό Φεστιβάλ του Δήμου Επιδαύρου,
στις 19 Μαΐου 2017, με ύμνους και θρησκευτικές
τετράφωνες συνθέσεις, την καταξίωσε για μια
ακόμη φορά.

Το κοινωνικό έργο της χορωδίας στην ομογένεια
είναι αξιοσήμαντο: Έχει συγκροτήσει Ελληνική
βιβλιοθήκη στο Ρήγιο της Κάτω Ιταλίας για τους
εκεί ομογενείς. 

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Ε Λ Ω Ν  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ

Χορωδία “Ηχοχρωμάτων” Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Γράφει η Χριστίνα Ματσούκα

Εκδήλωση στην αίθουσα Φ.Σ. “Παρνασσός”, Αθήνα, με θέμα: «Θράκη:
Κοιτίδα πολιτισμού - Όχι άλλες χαμένες πατρίδες» με συμμετοχή του

Χρόνη Αηδονίδη και σημαντική εκπροσώπηση Εκκλησίας και Πολιτείας.

Η χορωδία “Ηχοχρωμάτων” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καρπός των μελών της για

ποιοτική μουσική, είναι τρίφωνη γυναικεία χορωδία στην οποία το ανδρικό “μπάσο” καλύπτεται

από μερικούς ταλαντούχους βαρύτονους σαν απόηχος καμπάνας. Στόχος της χορωδίας είναι η

μεταλαμπάδευση, μέσω της Μουσικής και Λογοτεχνίας, των ιδανικών της Ορθοδοξίας και του

Ελληνισμού, υπό την πλατύτερη έννοιά του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε

το 2000 με την ευλογία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και συνεχίζει το έργο

της, Μουσικό, Λογοτεχνικό και Κοινωνικό μέχρι σήμερα, αφιλοκερδώς, με μεγάλη επιτυχία.

Διεθνές φεστιβάλ χορωδιών στη Ρώμη, με διάκριση
της χορωδίας “Ηχοχρωμάτων” Ι.Α.Α.
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Συνέδραμε στην Αλβανία τους Ορθοδόξους νεο-
βαπτισθέντες, χαρίζοντας 400 μέτρα ύφασμα για
χιτώνες, καθώς και τους νεοχειροτονηθέντες Ιερείς
χαρίζοντας και σ’ αυτούς 450 μ. ύφασμα για άμφια
(αντερί). Παράλληλα δώρισε στην ομογένεια της
Κωνσταντινούπολης πολλά βιβλία για τους εκεί
μαθητές.

Τέλος, στήριξε οικονομικά την "Κιβωτό", τον "Ονή-
σιμο" την "Αγκαλιά" (την οποία στηρίζει για εννέα
χρόνια), το Γηροκομείο Αθηνών και αυτό του Αγίου
Γεωργίου Κυψέλης, την "Οικογένεια" των Ορθοδόξων
Πολυτέκνων Αττικής κ.α.

Τη χορωδία διευθύνει η συμπατριώτισσά μας και
τέως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αλεξανδρουπο-
λιτών Αττικής και της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Σμαρούλα Νάκη,
η οποία υπήρξε στενή συνεργάτις του περιοδικού
με τον Κράτη Ποιμενίδη στα πρώτα τεύχη του.

Η μεγάλη της αγάπη στην πατρίδα μας την Αλεξαν-
δρούπολη την εμπνέει ώστε να προβάλει μέσα από εκ-
δηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τις
ομορφιές και αξία της, και με προσωπικές της συνθέσεις
(ποιητικές και μουσικές). Σημειωτέον ότι ο "Ύμνος της
Αλεξανδρούπολης", του αειμνήστου Χριστόφ. Παπαδό-
πουλου, όπως και οι μουσικές δημιουργίες των αειμνή-

στων Θεοδ. Χαραλαμπίδη και Βασ. Αγγελίδη, εναρμονι-
σμένες για ορχήστρα και πολυφωνικά σχήματα ακού-
γονται και προβάλλονται συχνά σε μεγάλες εκδηλώσεις
και συγκινούν.

Ευχόμαστε η χορωδία “Ηχοχρωμάτων’’ να συνεχίσει
το αφιλοκερδές και τόσο εποικοδομητικό έργο της τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Tο έχει μεγάλη
ανάγκη ο τόπος μας.

Aπονομή βραβείου από τον Πρόεδρο της Unesco Πειραιώς και Νήσων,
μετά από Πανελλαδικό φεστιβάλ.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Σπύρου Αποστόλου, στον
Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού, η Ζωή Τηγανού-
ρια συνομίλησε για την καλλιτεχνική διαδρομή της με
τον δημοσιογράφο Γιώργο Ιγνατίου, την Παρασκευή
28 Απριλίου 2017.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έγινε προβολή σχε-
τικού video.

Η συμπατριώτισσά μας Ζωή Τηγανούρια, συνθέτης,
βιρτουόζος του ακορντεόν και performer, μετά την Κύ-
προ και το μακρινό Κουβέιτ, συνεχίζει τις επιτυχημένες
εμφανίσεις στο εξωτερικό.

Η Ζωή βρέθηκε στο Λονδίνο, την Κυριακή 14
Μαΐου, με special guest την ερμηνεύτρια και ηθοποιό
Έλενα Χατζηαυξέντη, με την οποία βρίσκονται ήδη
μαζί στο στούντιο ηχογραφήσεων.

Μαζί της, ο καταξιωμένος σολίστ του πιάνο Μάνος
Κιτσικόπουλος της London Royal Academy of Music,
και οι εξαιρετικοί Γιώργος Πολίτης στο ηλεκτρικό
μπάσο και Στέλιος Γενεράλης στα κρουστά.

Η  Θ Ρ Α Κ Η  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Ζωή Τηγανούρια, μερικές από τις επιτυχίες της 
Επιμέλεια: Σ. Ε.
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Eλιές και υγεία
Γράφει η Maρία Αρ. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός 

Ο Ρ ΣΕΜ

X Λ Ω Ρ Ι Δ Α Τ Η Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ

Η ελιά ως τρόφιμο, ιστορικά
Η ελιά αποτελεί παραδοσιακό τρόφιμο για την Ελλάδα

και όλες τις μεσογειακές χώρες· μαζί με ψωμί εξασφάλισε
κάποτε την επιβίωση της ελληνικής οικογένειας, ενώ υπήρξε
και βασικό τρόφιμο των νηστειών. Στην αρχαία Ελλάδα
αναφέρονται οι θλαστές ελιές (ίσως τσακιστές ή πατητές),
οι κολυμβάδες (έπλεαν σε άλμη), οι αλμάδες (αλατισμένες),
οι γογγύλες (στρόγγυλες), οι δρυπετείς δηλαδή μαύρες
και ζαρωμένες που τρωγόταν χωρίς επεξεργασία (σαν τις
σημερινές θρουμπολιές). Υπήρχαν ακόμη οι στεμφυλίδες,
μαύρες, από τις οποίες παρασκεύαζαν μία πάστα, το στέμ-
φυλο, από το οποίο με μυρωδικά, λάδι και ξύδι έκαναν το
επίτυρο, το οποίο τρωγόταν με τυρί. Η παρασκευή των
ελιών την αρχαία εποχή ήταν παρόμοια με τη σημερινή,
δηλαδή ξεπίκρισμα με άλμη και φύλαξη σε ξύδι ή λάδι.
Στους βυζαντινούς επίσης χρόνους βασικά συστατικά δια-
τροφής του κόσμου ήταν το ψωμί, η ελιά και το τυρί. 

Στην Ελλάδα σήμερα οι ελιές αποτελούν συνηθισμένο
συνοδευτικό στο ελληνικό τραπέζι και μέρος της παραδο-
σιακής χωριάτικης σαλάτας. Είναι ακόμα συστατικό δια-
φόρων φαγητών, όπως ψάρια, κοτόπουλο ή κυνήγια. Στην
Κύπρο είναι ονομαστές οι ελιωτές, μικρά ψωμιά ζυμωμένα
με ελιές, κρεμμύδι και δυόσμο (η σχετική συνταγή στη
στήλη των συνταγών).

Όταν υπήρχαν τα άγρια ορτύκια στην Μάκρη, θυμάμαι,
τα παίρναμε από το καφενείο του Λαλάκη, τα κάναμε πιλάφι
προσθέτοντας και ελιές (πιθανόν το νοστιμότερο πιλάφι,
ισοδύναμο με το μυδοπίλαφο)!

Παραγωγή και κατανάλωση
Η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρώπη ως προς την πα-

ραγωγή και την εξαγωγή επιτραπέζιας ελιάς, με πρώτη την
Ισπανία. Οι ελληνικές ελιές είναι από τις καλύτερες στον
κόσμο, ενώ οι των Καλαμών αποτελούν brand name.

Πίνακας: Παραγωγή και κατανάλωση επιτραπέζιας
ελιάς σε διάφορες χώρες

παραγωγή κατανάλωση
(χιλ. τόνοι) (χιλ. τόνοι)

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ισπανία 602 187
Ελλάδα 167 15
Ιταλία 66 136
Πορτογαλία 20,8 5,8
Κύπρος 2,8 3,5
Γαλλία 1,1 60
Κροατία 0,8 0,8
Αγγλια 40
Βουλγαρια 12
Γερμανία 61
Μάλτα 1,1
Ρουμανία 22
Σλοβενία 1
Σουηδία 8,5
ΣΥΝΟΛΟ 860 558

Άλλες χώρες
Αιγυπτος 470 380
Τουρκία 397 127
ΗΠΑ 54 200

Στοιχεία Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου 2015/2016

Χαρακτηριστικά και ποικιλίες
Η επιτραπέζια ελιά πρέπει να έχει μεγάλο καρπό και

μικρό κουκούτσι  (συνολικό βάρος μεγαλύτερο από 4,3
γρ.), με αναλογία σάρκας προς κουκούτσι όσο το δυνατόν
πιο μεγάλη (5:1 ως 12:1). Επίσης πρέπει η σάρκα να είναι
σφικτή και να διαχωρίζεται εύκολα από το κουκούτσι. 

Υπάρχουν ποικιλίες ελιών ειδικές για παραγωγή λαδιού,
για βρώση και μεικτές. Οι πιο γνωστές ποικιλίες επιτραπέζιων
ελιών είναι η Καλαμών, η κονσερβολιά (Αμφίσσης,
Αγρινίου,Βόλου) και η πράσινη Χαλκιδικής, ενώ από τις
μεικτές ποικιλίες χρησιμοποιούνται η Μεγαρίτικη, η Κο-
θρέικη, η αμυγδαλολιά, η καρυδολιά, η γαϊδουρολιά και η
θρούμπα. 

Ελιές ΠΟΠ/ΠΓΕ
Οι ελιές μπορεί να αποκτήσουν χαρακτηρισμό Προστα-

τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευό-
μενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ) και να εγγραφούν σε
αντίστοιχους Κοινοτικούς καταλόγους. Από τις ελληνικές
ποικιλίες έχουν χαρακτηριστεί 10 ΠΟΠ και μία ΠΓΕ.
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ΠΟΠ: Καλαμάτας, κονσερβολιά Αμφίσσης, κονσερβολιά
Αταλάντης, κονσερβολιά Στυλίδας κονσερβολιά Ροβιών Εύ-
βοιας, κονσερβολιά Πηλίου Βόλου, πράσινη Χαλκιδικής,
θρούμπα Θάσου, θρούμπα Χίου, θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύ-
μνου. ΠΓΕ: κονσερβολιά Aρτας.

Δομή καρπού, χημική και διατροφική σύσταση  
Η ελιά είναι δρύπη, δηλαδή σαρκώδης καρπός με

ξυλώδες ενδοκάρπιο (κουκούτσι), ο οποίος περιέχει συνήθως
ένα σπέρμα. Αποτελείται από το ενδοκάρπιο (κουκούτσι,
10-27%), τον σπόρο (2-4%), το μεσοκάρπιο (πούλπα, σάρκα,
70-80%) και το επικάρπιο (φλούδα, 1-3%). Η πούλπα περιέχει
κυρίως (50-75%) νερό και 10-30% λάδι. Το μέσο βάρος του
καρπού είναι περίπου 4 γραμμάρια. 

Οι ελιές είναι για τον οργανισμό πηγή ενέργειας και ση-
μαντικών συστατικών. Η θερμιδική αξία της ελιάς κυμαίνεται
από 150 μέχρι 300 kcal περίπου ανά 100 γρ. χωρίς κουκούτσι
(20 μεγάλες ή 30 μικρές), ενώ δέκα ελιές με κουκούτσι
δίνουν περίπου 100 kcal.

Εκτός από νερό και λάδι (κυρίως μονοακόρεστο ελαϊκό
οξύ), η πούλπα της ελιάς περιέχει πρωτείνες (2%), σάκχαρα
(3-7,5%), κυτταρίνη (3-6%), ανόργανα συστατικά (1-2%),
φαινολικά (1-3%) καθώς και διάφορα, σίδηρο, μαγνήσιο,
κάλιο και άλλα ιχνοστοιχεία. Περιέχει επίσης σκουαλένιο,
ένα πολυακόρεστο υδρογονάνθρακα που φαίνεται να μει-
ώνει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ενώ απορροφώμενο
από την επιδερμίδα (επάλειψη λαδιού), καταπολεμά τις
ρυτίδες και βοηθά στην επούλωση τραυμάτων.Επίσης
περιέχει τριτερπενικά οξέα (μασλινικό, ολεανολικό), με το
μασλινικό να καταπολεμά τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τέλος η ελιά περιέχει πολύτιμα αντιοξειδωτικά φαινολικά
συστατικά.

Φαινολικά συστατικά ελιάς
Η ελιά αποτελεί όχημα βιοενεργών συστατικών. Οι φαι-

νολικές της ουσίες έχουν εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιό-
τητες. Τα φαινολικά συστατικά της ελιάς είναι δέκα φορές
περισσότερα από του ελαιολάδου, παρόλο που μεγάλο
μέρος (30-60%) χάνεται κατά την επεξεργασία τους περ-
νώντας στην άλμη. Οι πιο σημαντικές φαινολικές ουσίες
που παραμένουν είναι η υδροξυτυροσόλη και η τυροσόλη,
προερχόμενες από την υδρόλυση της ελευρωπαΐνης και
της λινγκστροσίδης. Σημειώνεται ότι η πικρή γεύση της
ελιάς οφείλεται κυρίως στην ελευρωπαΐνη, η οποία μειώνεται
κατά την ωρίμανση, οπότε αυξάνεται η υδρόξυτυροσόλη.
Η πράσινη ελιά περιέχει ελευρωπαΐνη, ενώ η μαύρη κυρίως
τυροσόλη και υδρόξυτυροσόλη.

Η υδροξυτυροσόλη της ελιάς είναι το ισχυρότερο φυτικό
αντιοξειδωτικό με τον υψηλότερο δείκτη ORAC (oxygen
radical absorbance capacity), πολύ μεγαλύτερο της ρεσβε-
ρατρόλης, του πράσινου τσαγιού, της κερκετίνης, της ελευ-
ρωπαΐνης (Χ4) και συντριπτικά μεγαλύτερο της αντιοξει-
δωτικής βιταμίνης C. 

Σημειώνεται ότι η ελευρωπαΐνη και η λινγστροσίδη βρί-
σκονται όχι μόνο στον καρπό αλλά σε πολύ μεγάλες ποσό-
τητες και στα φύλλα, ως αμυντικοί μηχανισμοί για παθογόνους
οργανισμούς και προστασία από φυτοφάγα ζώα λόγω της
πικρής γεύσης.

Διατροφική επισήμανη
Στην συσκευσία των ελιών, αναγράφονται υποχρεωτικά

οι θερμίδες ανά 100 γρ. καθώς και η περιεκτικότητα σε
λίπη, υδατάνθρακες, βρώσιμες ίνες (κυτταρίνη), πρωτεΐνες
και αλάτι. Το τελευταίο το προσέχουμε ιδιαίτερα καθώς η
συνήθης περιεκτικότητα είναι σχετικά υψηλή (3,4-4,5%) και
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μπορεί να επιβαρύνει την καθημερινή πρόσληψη, που δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 5 γρ. (ένα κοφτό κουταλάκι γλυκού).

Επεξεργασία 
Η ελιά προκειμένου να γίνει βρώσιμη,επιτραπέζια, υφί-

σταται επεξεργασίες που συνίστανται σε εκπίκρανση και
σε ζύμωση. Υπάρχει μόνο μία ποικιλία ελιάς, η θρουμπολιά,
που μένοντας και ωριμάζοντας πάνω στο δέντρο, μπορεί
να καταναλωθεί χωρίς εκπίκρανση.

Η εκπίκρανση συνίσταται κυρίως στην απομάκρυνση ή
υδρόλυση της ελευρωπαΐνης μέσα στην άρμη, ενώ με την
επακόλουθη φυσική ζύμωση, κυρίως γαλακτική, αναπτύσ-
σεται η ιδιαίτερη γεύση και το άρωμα. Η ζύμωση αυτή
κάνει την ελιά τρόφιμο προβιοτικό.

Η παραδοσιακή επεξεργασία (όπως την έβλεπα από τη
γιαγιά μου και όπως εξακολουθούν να την κάνουν στη
Μάκρη, αλλά με μικρές παραλλαγές και σε όλη την Ελλάδα)
έχει ως εξής:

Οι χαραχτές μένουν 4-10 μέρες στο νερό με καθημερινή
αλλαγή και μετά σε άρμη. Η άρμη έχει 8-10% αλάτι,
μετρημένη με τη μέθοδο του αυγού, δηλαδή το αυγό να επι-
πλέει τόσο ώστε να φαίνεται στρογγυλό όσο μία δεκάρα
παλιά, σήμερα το πεντάλεπτο του ευρώ. Οι τσακιστές, πρά-
σινες σπασμένες, με λίγη άρμη ή λίγο αλάτι τρώγονται
αμέσως, (μαζευόταν του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, όταν
άρχιζαν να πιάνουν λάδι).Ελιές νερού, 2-3 μήνες στην άρμη.
Μαύρες πατητές, επί δύο ως τέσσερις εβδομάδες με
χοντρό αλάτι και βάρος ώστε να φεύγει ο χυμός. 

Για τις ελιές εμπορίου ακολουθούνται παρόμοιες μεθο-
δολογίες, βασικά τοποθέτηση σε άρμη επί κάποιους μήνες.Για
να μειώσουν τον χρόνο μπορεί να χρησιμοποιήσουν καυστικό
νάτριο (διαλύει την πικρή ελευρωπαΐνη), κατεργασία που
γίνεται στην ισπανική μέθοδο και στης Καλιφόρνιας. Χρει-
άζεται πολλή προσοχή γιατι το καυστικό νάτριο καταστρέφει
τις πολυφαινόλες. Οι ελληνικές επιτραπέζιες έχουν διπλάσιες
φαινόλες από τις ισπανικές, ενώ οι της Καλιφόρνιας σχεδόν
καθόλου.

Υπάρχει «κόλπο» για αναγνώριση επεξεργασίας με καυ-
στικό νάτριο (στις φυσικές το μαύρο χρώμα είναι ομοιογενές
μέχρι το κουκούτσι, ενώ στις άλλες περιορίζεται σε εξωτερική
στιβάδα).

Οι ελιές ως προβιοτικό τρόφιμο
Προβιοτικά είναι βασικά τα φιλικά βακτήρια του εντέρου,

η ενίσχυση των οποίων  είναι πολύ σημαντική για την υγεία
μας. Τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως προβιοτικά είναι
τρόφιμα προερχόμενα από ζύμωση και ενισχύουν τα βα-
κτήρια του εντέρου. Τέτοια τρόφιμα είναι οι ελιές,το γι-
αούρτι, το κεφίρ, κάποια τυριά, το λάχανο τουρσί, τα διά-
φορα τουρσιά, το ψωμί με προζύμι. Ελληνες επιστήμονες
(ΕΘΙΑΓΕ) στα πλαίσια του κοινοτικού έργου PROBIOLIVES
δημιούργησαν ελιές εμπλουτισμένες με τα δικά τους βα-
κτήρια,  με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι προβιοτικές τους
ιδιότητες, οδηγώντας σε ένα λειτουργικό τρόφιμο.

Ελιές και υγεία 
Για το λάδι επιτρέπεται ως ισχυρισμός υγείας «Οι πολυ-

φαινόλες ελαιόλαδου συμβάλλουν στην προστασία των λι-
πιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες, όταν περιέχει

τουλάχιστον 5 mg υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της
ανά 20 γρ. ελαιολάδου». Και ενώ για τις ελιές κατανάλωση
και μόνο 5-10 ελιών την ημέρα δίνει την παραπάνω ποσότητα
υδροξυτυροσόλης (50gr περιέχουν 56 mg), δεν υπάρχει
ακόμα επίσημη έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τροφίμων. 

Οι ελιές ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ
δρουν προστατευτικά για τα καρδιαγγειακά νοσήματα,
τον καρκίνο (παχύ έντερο, πνεύμονας, μαστός κ.α.), τα
νευροεκφυλιστικά νοσήματα, τον διαβήτη, την ρευματοειδή
αρθρίτιδα, τα δερματικά νοσήματα, την οστεοπόρωση
(ιδίως του μηριαίου οστού) κ.ά

Και ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό το κύριο αντικείμενο των
επιστημονικών μελετών ήταν το λάδι, τελευταία τα φώτα
έχουν στραφεί στις ελιές, δημιουργώντας νέες προσδοκίες.

(Σημειώνεται ότι η παρούσα εργασία στηρίζεται στην
τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία).

Και τέλος τα φύλλα της ελιάς!
Οι πολύτιμες για την υγεία πολυφαινόλες της ελιάς

υπάρχουν σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα φύλλα.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αναγνώρισε την
αξία των φύλλων και επέτρεψε, το 2013, χρήση ισχυρισμού
υγείας σε σχέση με τη ρύθμιση λειτουργίας των νεφρών
και το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο. Πολλά περισσότερα
όμως κρύβονται στα φύλλα. Με τα φύλλα της ελιάς θα
ασχοληθούμε σε επόμενο τεύχος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

mbotsi2@gmail.com, 6973028498
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Α Ν Ο Ι Ξ Ι Α Τ Ι Κ Α

Ιστορία και συμβολισμοί του ρόδου
Γράφει ο Πασχάλης Χριστοδούλου

Τ
ο ρόδο αντιπροσωπεύει και συμβολίζει την αγάπη,
τη μαγεία, την ελπίδα και το μυστήριο της ίδιας της

ζωής. Το όνομά του σχετίζεται με το χρώμα του. [1]
Ξεκινάμε από την αρχαιότητα. Στον Ομηρικό ύμνο

αφιερωμένο στη Δήμητρα, στιχ. 6, αναφέρεται το ρόδο.
Η περσική λέξη για το τριαντάφυλλο gul σημαίναι «πνεύ-
μα». Από παλαιότερους χρόνους το ρόδο συμβόλιζε
τον έρωτα και το πάθος. Οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν
το ερυθρό ρόδο με το αίμα του Άδωνη, του αγαπημένου
της Αφροδίτης. [1] Θυμίζουμε ότι τρία ήταν τα ιερά
φυτά-σύμβολα της αρχαιότητας: το ρόδο, το στάχυ
και το αμπέλι που εκπροσωπούσαν την Αφροδίτη, τη
Δήμητρα και τον Διόνυσο,
αντιστοίχως.

Το ρόδο, εκτός από σύμ-
βολο αγάπης, ήταν επίσης
σύμβολο της γονιμότητας
και της τιμής των νεκρών.
Τα ρόδα χρησίμευαν για το
στεφάνωμα του Διόνυσου
(Βάκχου), όπως και των
συμμετεχόντων σε εορτές
και συμπόσια, γιατί πί-
στευαν ότι τα ρόδα, μαζί
με τα γαρύφαλλα, επιδρού-
σαν ευνοϊκά στον δροσισμό
του εγκεφάλου. Έπαιζαν
επίσης τον ρόλο υπενθύμισης στους πότες, επάνω στο
μεθύσι τους, να μην αποκαλύπτουν μυστικά. [2]

Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ρόδα στις εορτές και
στα όργιά τους με τέτοια πληθώρα, ώστε σε μια περί-
πτωση οι φιλοξενούμενοι κυριολεκτικά πνίγηκαν από
τα ρόδινα πέταλα που έπεφταν από την οροφή. [1]

Σε νεότερες εποχές το ρόδο συμβολίζει επίσης την
εχεμύθεια. Οι εξομολόγοι στην καθολική εκκλησία φέρουν
ως έμβλημα ένα ισχυρό τεκτονικό σύμβολο, που παρι-
στάνουν το φως, την αγάπη και τη ζωή. [2]

Στον ακάθιστο ύμνο των χαιρετισμών της Θεοτόκου
αναγράφονται οι στίχοι: «Ρόδον το αμάραντον η μόνη
βλαστήσασα». Σήμαινε δηλαδή τον Ιησού Χριστό· μετά
όμως επικράτησε Ρόδον το αμάραντον να σημαίνει την
Παναγία.

Από μια απεικόνιση παγανιστικού έρωτα το ρόδο
μετασχηματίστηκε σε έμβλημα της χριστιανικής και
πνευματικής αγάπης, σε συνδυασμό με την Παρθένο
Μαρία, με το αίμα του Χριστού και με τον «στέφανον εξ
ακανθών». [3]

Ροδοπέταλα, που προέρχονται από τα ρόδινα στε-
φάνια τα οποία φέρνουν οι πιστοί στον σταυρό του
Κυρίου, ρίχνονται από τον τρούλο της ορθόδοξης εκ-
κλησίας το βράδυ της Μ. Παρασκευής, όταν ψάλλονται
τα εκγώμια και μάλιστα ο στίχος: «έρραναν τον τάφον,
αι μυροφόροι μύρα, λίαν πρωί ελθούσαι».

Πριν τον δέκατο έκτο αιώνα υπήρχαν μόνο μερικοί
βασικοί τύποι ρόδων στη
Δυτική Ευρώπη. Το ρόδο
του φαρμακοποιού ή Rosa
galicca, γηγενές της Ευρώ-
πης, εχρησιμοποιείτο από
τους θεραπευτές σχεδόν
για κάθε πάθηση, από τη
στειρότητα (με την κατά-
ποση ροδοπετάλων), μέχρι
την καταπολέμηση των
«σκουληκιών από ένα δυσ-
διάθετο μυαλό». Ένα ρόδο
Rosa galicca ονομαζόταν
«Rosa Mundi» προς τιμήν
της ερωμένης του Ερρίκου

ΙΙ (1154-1189), Ροζαμούνδης, η οποία κρυβόταν σ’ έναν
λαβύρινθο στο Woodstock κοντά στην Οξφόρδη, αλλά
αποκαλύφθηκε από την ζηλότυπη Βασίλισσα Ελεονώρα
Aquitaine και δολοφονήθηκε. Το ρόδο της Δαμασκού,
που άνθιζε δύο φορές το χρόνο, εθεωρείτο ότι προήλθε
από τη Δαμασκό και εχρησιμοποιείτο για την παραγωγή
ροδόνερου. Το ρόδο του σκύλου Rosa canina εθεωρείτο
ότι εθεράπευε το δάγκωμα ενός τρελού σκύλου.

Υβρίδια και παράγωγα των ρόδων περιελάμβαναν
το λευκό Rosa X alba, που εκπροσωπούσε τον οίκο της
Υόρκης στον πόλεμο των δύο ρόδων· το περίφημο γαλ -
λικό «ερύθημα της παρθένου» ή «ο μηρός της νύμφης
Emue» (με ένα δελεαστικό σαρκώδες χρώμα), το γεμάτο
αγκάθια Enflantine (από το λατινικό aculeatus ακανθώδες)·
το ρόδο μόσχου με τη γλυκιά ευωδιά· και το Centifolia,

Κάθε άνοιξη ο νους μας επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Αλεξανδρούπολη, την
πόλη των τριανταφυλλένιων κήπων. Σ’ αυτό το τεύχος συνειρμικά ας αναφερθούμε στην
ιστορία και στους συμβολισμούς αυτού, του μοναδικού στην ομορφιά δώρου της φύσης.
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το εκατοντάφυλλο, που αναπτύχθηκε στην Ολλανδία,
με τεράστια, στείρα άνθη που έμοιαζαν με λάχανα.
Κατά τον δέκατο έκτο αιώνα έφθασε το πρώτο κίτρινο
ρόδο από την Περσία..

Στο τέλος του 18ου αι. έφθασαν ρόδα από την Κίνα
στην Ευρώπη. Αυτά, αντίθετα με τα παλιά ρόδα που
άνθιζαν τουλάχιστον δύο φορές κάθε εποχή, άνθιζαν
συνεχώς. Mεταξύ αυτών ήταν και τα ρόδα του τσαγιού
(tea rosa), που δε μύριζαν τσάι –μερικοί έλεγαν ότι ήλθαν
μαζί με τα κουτιά εισαγωγής τσαγιού. Ήταν πολύ ευαί-
σθητα φυτά που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν στο
ύπαιθρο, έως ότου διασταυρώθηκαν με υβρίδια και στη
συνέχεια έγιναν η βάση όλων σχεδόν των σύγχρονων
ρόδων. Το ροζ υβρίδιο ρόδου, που καλλιεργήθηκε στη
Γαλλία, ονομαζόταν “la France” και ήταν το ρόδο που
χάριζαν στις γιαγιάδες μας οι αγαπημένοι τους.

Όλη αυτή η γενετική ανάπτυξη και η ιστορία του
ρόδου μας άφησε ονόματα ανθρώπων και τοποθεσιών
αλλά και των ονείρων τους. Οι Κινέζοι που ανέπτυξαν
και καλλιέργησαν ρόδα από την προϊστορία τους είχαν
την τάση να ονομάζουν τα ρόδα με ποιητικά ονόματα,
όπως το “Yugo-tain-tsing” (διαυγής λάμψη μετά τη βρο-
χή).

Πολλά γαλλικά ρόδα, ιδίως εκείνα που αναπτύχθηκαν
γενετικά κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Αυτοκρά-
τειρας Ιωσηφίνας, που είχε τον πιο περίφημο κήπο
ρόδων απ’ όλους, ονομάστηκαν από ονόματα διάσημων
ανδρών, των συζύγων τους ή των ερωμένων τους.
Έτσι συχνά επιβιώνει η μνήμη τους μόνο χάρις στα
ρόδα που ονομάστηκαν απ’ αυτούς. H Madame Testout,
π.χ., ήταν μια σχεδιάστρια μόδας στο Παρίσι. H Madame

Isaac Pereire ήταν σύζυγος ενός Γάλλου τραπεζίτη· η
Madame Hardy ήταν σύζυγος του προϊσταμένου του
κήπου του Λουξεμβούργου· η Madame Plautier ήταν η
σύζυγος του επικεφαλής των κήπων της Ιωσηφίνας.
Όλοι αυτοί τώρα είναι αναστημένοι ως όνομα ρόδου.
Η Ιωσηφίνα η ίδια αναφέρεται πιθανόν πιο συχνά ως
ένα ρόδο παρά ως η θλιμμένη πρώην σύζυγος του Να-
πολέοντα, επειδή κρατούσε πάντα μαζί της ένα τριαν-
τάφυλλο ώστε να μπορεί να κρύβει τα άσχημα δόντια
της πίσω του, όταν γελούσε. Είχε επιβάλει αποστολές
ή πλοία, που μετέφεραν ρόδα, να περνούν ανάμεσα
στις γραμμές μάχης αλώβητες από τους Γάλλους ή
τους Άγγλους για τον κήπο της στο Malmaison, που
επίσης το θυμούνται ως ένα ρόδο.

Τα σημερινά ρόδα μπορούν να μας πουν για τα
όνειρα και τη δόξα περασμένων εποχών, τους μα-
γευτικούς ανθρώπους που ο καθένας γνώριζε (όπως
την Grace Darling, τη θυγατέρα του φύλακα των
ακτών), την Grace Kelly ή την πριγκίπισσα Diana. Το
ρόδο Peace (ειρήνη) είχε καλλιεργηθεί γενετικά στη
Γαλλία και το έβγαλαν λαθραία προς την Αμερική
λίγο πριν την είσοδο των ναζί. Τουλάχιστον αυτά τα
ονόματα θα αναφέρονται με απόλαυση κάθε εποχή,
καθώς τα τριαντάφυλλα θα ανθίζουν πάλι. [1]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Diana Wells: 100 Flowers and how they got their names, past

times, Oxford England, 1997.
2. Udo Becker: Lexikon der symbole, Herber Spektrum 4, Auflage,

2002.
3. David Fontana: The secret Language of symbols, Pavillon books

Limited, London 1993.

Κ Α Λ Ε Σ   Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ

To Δ.Σ. σας εύχεται

Καλό Καλοκαίρι!

Aπό τον Γρηγόρη Γεωργίου
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, λόγω της επανάληψης,
που απαιτεί το Καταστατικό από το σύνολο των ταμιακώς
ενήμερων μελών του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Παναγιώτης Παρασκευόπουλος ανέλαβε την προεδρία της
Γενικής Συνέλευσης και πρότεινε την κ. Αναστασοπούλου-
Κοντογιώργη Δήμητρα ως πρόεδρο της συνεδρίασης, η
οποία εκλέχτηκε παμψηφεί με ανάταση του χεριού. 

Στη θέση του Γραμματέως προτάθηκε ο κ. Μιλτιάδης
Ραχούλης και στη συνέχεια ως μέλος ο κ. Απόστολος Ιωαν-
νίδης, οι οποίοι εκλέχθηκαν παμψηφεί.

Οι παραπάνω αποφασίσθηκε να αποτελέσουν και την
Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Δήμητρα Κοντο-
γιώργη κάλεσε τον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Πα-
ναγιώτη Παρασκευόπουλο, ο οποίος διάβασε τον απολογισμό
του έργου που επιτελέστηκε και τον οποίο δημοσιεύουμε
παρακάτω.

Αμέσως μετά ο Ταμίας κ. Παναγιώτης Τσιακίρης παρου-
σίασε αναλυτικά τον οικονομικό απολογισμό, ο οποίος είχε
διανεμηθεί στα μέλη και στη συνέχεια διάβασε τον προ-
ϋπολογισμό του 2017-18, τους οποίους και δημοσιεύουμε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής
Επιτροπής κ. Γεώργιος Ψύλλας διάβασε την Έκ-
θεση Ελέγχου της Επιτροπής, σύμφωνα με την
οποία τα βιβλία και τα δικαιολογητικά βρέθηκαν
σε απόλυτη τάξη.

Η πρόταση της Επιτροπής τέθηκε σε ψηφο-
φορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα
με ανάταση του χεριού:

Α. Τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό
και απάλλαξε το απερχόμενο Διοικητικό Συμ-
βούλιο από κάθε ευθύνη 

Β. Το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολο-
γισμό του 2017-18.

Συγχρόνως ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέ-

λευση ότι, εκτός από τη βοήθεια-διόρθωση του περιοδικού
μας της Φιλολόγου κ. Ελευθερίας Δαουλτζή-Μανή, προ-
σφέρθηκε και η κ. Μαρία Μποτσιβάλη, Δρ. Χημικός, για τη
διόρθωση κειμένων.

Μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, παρέλαβε το υλικό της ψηφοφορίας
(φακέλους και ψηφοδέλτια), τη σφραγίδα του Σωματείου,
την κάλπη, η οποία ελέγχθηκε, και άρχισε η διαδικασία της
ψηφοφορίας, η οποία περατώθηκε στις 14:00 μ.μ. ακρι-

βώς.
Καθώς μη υπάρχοντος άλλου εκλογέως, η Πρόεδρος

της Επιτροπής κ. Αναστασοπούλου-Κοντογιώργη Δή-
μητρα κήρυξε περαιωμένη την ψηφοφορία. Η διαδικασια
ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη δεξίωση.

Τα αποτελέσματα για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
καθώς και της Ελεγκτικής Επιτροπής και των εκπρο-
σώπων στην Πανθρακική Ομοσπονδία (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.) ανα-
φέρονται εκτενώς παρακάτω.

Την 9η Απριλίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Λεωφ. Συγγρού
αρ.137, συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου μας, σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και
να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1. Απολογισμός της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ.
2. Έγκριση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης για το 2017-18 καθώς και απαλλαγή των μελών

του Δ.Σ..
3. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

και εκλογή Αντιπροσώπων στην Πανθρακική Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Νοτίου Ελλάδος

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ

Aπό τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
αναδείχθηκαν οι εξής επιτροπές:

Α. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πρόεδρος), ΔΑΟΥΛΤΖΗ-ΜΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) (μέλος), ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
(μέλος)

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙKΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(ΠΑ.Ο.Ν.Ε.)
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΡΑΧΟΥΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ, ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Κατ’ αρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας
ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή Γενική
Συνέλευση, κατά την οποία θα έχουμε την ευχαρίστηση να
προβούμε σε σύντομη ανασκόπηση του έργου μας και θα
θέσουμε στην κρίση σας προς έγκριση τον απολογισμό των
πεπραγμένων κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου
2016 έως 28 Φεβρουαρίου 2017, καθώς επίσης και τον
προϋπολογισμό 2017-18 και το πρόγραμμα δράσης μας. 

Κατά το χρονικό διάστημα 1/3/16 έως 28/2/17 ενεγρά-
φησαν στο Σύλλογό μας επτά (7) νέα μέλη γεγονός που μας
χαροποίησε. (Διαβάζεται πίνακας των νέων μελών, ο οποίος
και επισυνάπτεται).

Το τριήμερο 4,5 και 6 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήσαμε
τριήμερη εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα, Ελάτη -Περτούλι -
Νεραϊδοχώρι - Πύλη - Τρίκαλα. Το μεσημέρι της Παρασκευής
γευματίσαμε σε εστιατόριο της Πλαζ Λαμπερού στη Λίμνη
Πλαστήρα και στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς την Ελάτη
όπου και καταλύσαμε στον ωραίο Ξενώνα «ΔΡΥΑΔΕΣ» και
διανυκτερεύσαμε και τα δύο βράδια.

Το πρωί του Σαββάτου επισκεφθήκαμε τα Περτουλιώτικα
λιβάδια και στη συνέχεια το χωριό Πύλη όπου ξεναγηθήκαμε
στη Βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα που ονομάζεται
«Πόρτα Παναγιά». Το ίδιο μεσημέρι γευματίσαμε στη γνωστή
ταβέρνα «Μαργαρίτη» στο Νεραϊδοχώρι. Το βράδυ του Σαβ-
βάτου κύλησε πολύ όμορφα, σε κατάλληλο χώρο του Ξενώνα
με τραγούδια με τη συνοδεία κιθάρας από το Ζαφείρη
Αλεξιάδη και φυσαρμόνικας από τον Τώνη Γεωργιάδη. Τέλος
την Κυριακή επισκεφθήκαμε την όμορφη πόλη των Τρικάλων.

Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Π.Α.Ο.Ν.Ε. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση

με απολογισμό πεπραγμένων και σχέδιο δράσης για το
μέλλον. 

Στις 25 Μαΐου 2016, στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Θράκης κ.
Ευριπίδης Στυλιανίδης παρουσίασε το βιβλίο του «Θράκη:
Το επόμενο βήμα…» ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Προκόπη Παυλόπουλου και πλήθους επισήμων και κόσμου.
Το Σύλλογο μας εκπροσώπησαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Υβόννη
Δαΐδου και Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου.

Το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου 2016 οι Θρακιώτες
της Αττικής τίμησαν με εκδηλώσεις μνήμης την 96η επέτειο
της απελευθέρωσης της Θράκης και της ενσωμάτωσής της
στον Εθνικό Κορμό. Το Σάββατο 28 Μαΐου στο φιλόξενο
χώρο της πλατείας Δαβάκη, όπως πάντα με την ευγενική
προσφορά του Δήμου Καλλιθέας, πρωτοστατούντος του
Εβρίτη Προέδρου της Π.Α.Ο.Ν.Ε. και Αντιπροέδρου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας κ. Κων/νου Πολυ-
χρονίδη. Έλαβε χώρα μουσικοχορευτική εκδήλωση, αφού
προηγήθηκε ομιλία του Εβρίτη δημοσιογράφου, συγγραφέα
και ερευνητή Παντελή Αθανασιάδη με θέμα «Η κοινοβουλευτική
παρουσία της Θράκης από το 1920».

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2016 τελέσθηκε δοξολογία στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη και εκφωνήθηκε ο πα-
νηγυρικός της ημέρας από τον συμπολίτη μας και τακτικό
συνεργάτη του περιοδικού μας κ. Γεώργιο Ψύλλα.

Στις 31 Μαΐου 2016 ο καθηγητής της Χημικής Μηχανικής
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του
Princeton των Η.Π.Α. κ. Γιάννης Κεβρεκίδης, μέσα στην
υπερπλήρη αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών παρουσίασε
την εργασία του με θέμα «Τέχνη και Επιστήμη. Δημιουργία

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/3/2016 ΕΩΣ 28/2/2017
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μοντέλων του κόσμου». Την εκδήλωση παρακολούθησαν
μέλη του Δ.Σ. και του Συλλόγου μας.

Για τις 23 Ιουνίου 2016 είχαμε προγραμματίσει να επι-
σκεφθούμε το ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη στον Πειραιά και στη
συνέχεια να γευματίσουμε σε ταβέρνα του Πειραιά. Δυστυχώς
η εν λόγω εκδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε διότι δεν συμ-
πληρώθηκε ένας ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών.

Το τριήμερο 18,19 και 20 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποι-
ήσαμε τριήμερη εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα
- Σπάρτη - Μυστρά - Αρεόπολη - Γερολιμένα - Γύθειο -
Γεράκι - και Μονεμβασιά. Το πρωί της Παρασκευής επισκε-
φθήκαμε το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Μεσσήνης και στη συνέχεια γευματίσαμε σε γνωστό εστια-
τόριο με θαλασσινά στην Καλαμάτα. Ακολούθως επισκε-
φθήκαμε το Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής και κάναμε
μια μικρή περιήγηση στην πόλη. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε
στη Σπάρτη, όπου καταλύσαμε στο ωραιότερο ξενοδοχείο
της πόλης «ΜΑΝΙΑΤΗΣ» στην καρδιά της Λακωνικής πρω-
τεύουσας. Το επόμενο πρωί ξεναγηθήκαμε στην Καστροπο-
λιτεία του Μυστρά και ακολούθως επισκεφθήκαμε το Οίτυλο,
τον Λιμένα, την Αερόπολη και το φημισμένο σπήλαιο του
Δυρού με τους γνωστούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στη
συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο Γερολιμένα και μετά στο
Γύθειο όπου γευματίσαμε. 

Το ίδιο βράδυ παραμείναμε στο ξενοδοχείο όπου, σε
έναν ωραίο χώρο, επαναλήφθηκε το καθιερω-
μένο πρόγραμμα δηλαδή τραγούδι με τη συνο-
δεία της φυσαρμόνικας του Τώνη Γεωργιάδη
και την κιθάρα του Ζαφείρη Αλεξιάδη. 

Το επόμενο πρωί κατευθυνθήκαμε στο Γεράκι
και στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη Μονεμβασιά
όπου, μετά την περιήγηση μας στο Μεσαιωνικό
Φρούριο, γευματίσαμε στην παραλία. Μετά από

δύο ημέρες ψαροφαγία αποφασίσαμε να επισκεφθούμε ψη-
σταριά της περιοχής. Θεωρούμε ότι και οι δύο εκδρομές
που έλαβαν χώρα στο εν λόγω χρονικό διάστημα στέφθηκαν
από επιτυχία.

Στις 25 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήσαμε με επιτυχία
την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας στην ωραιότατη αί-
θουσα τελετών της Λέσχης Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνά-
μεων, και βραβεύσαμε εγγόνια των μελών του Συλλόγου
μας που πέτυχαν στις εξετάσεις και εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι..
Εκτεταμένο ρεπορτάζ και πλούσιο φωτογραφικό υλικό θα
βρείτε στο τεύχος του περιοδικού μας που θα καλύπτει τη
χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου -Μαρτίου 2017.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
η κοπή της Βασιλόπιτας της Π.Α.Ο.Ν.Ε. στην αίθουσα εκδη-
λώσεων των γραφείων της. Παρέστησαν εκπρόσωποι των
Αρχών της Θράκης και αρκετά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και λοιπών Θρακικών Σωματείων που υπάγονται στην
Π.Α.Ο.Ν.Ε.

Τέλος σημειώνουμε ότι ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις
της Π.Α.Ο.Ν.Ε. το Δ.Σ. και κάποια μέλη μας συμμετείχαμε σε
εκδηλώσεις της, όπως και σε εκδηλώσεις άλλων Εβρίτικων
Σωματείων. 

Θεωρούμε ότι από όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου
μας ξεχωρίζει η έκδοση του περιοδικού μας «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» που αισίως έφθασε το 60ο τεύχος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΡΑΧΟΥΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

3. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

7. ΔΑΪΔΟΥ ΥΒΟΝΝΗ

8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

9. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Β΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΔΑΟΥΛΤΖΗ-ΜΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ)

3. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ-ΡΑΧΟΥΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

2 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

3. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Από 1/3/16 έως 28/2/17, 

ενεγράφησαν στον Σύλλογο 

τα εξής 7 νέα μέλη

1. Σουλτάνα Μιχαηλίδου

2. Παγώνα Καϊτατζή

3. Δέσποινα Ματζορίνη

4. Ζωή Ναούμ

5. Βιβή Ζάρα-Γιαννακούρα

6. Μαρία Καραμπερίδου

7. Ευριπίδης Καραμπερίδης

(και είναι προ των πυλών η έκδοση του 61ου τεύχους), κάνο-
ντας μια επιτυχή διαδρομή δεκαπέντε χρόνων, γεγονός που
μας γεμίζει με υπερηφάνεια. 

Σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση με δωρεές και χο-
ρηγίες πολλών συμπατριωτών μας –μελών και μη– για την
επίτευξη των στόχων μας. 

Η ηθική συμπαράσταση, πλην της οικονομικής, και η
εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική σας, δίνουν κουράγιο
και δύναμη σε όλους εκείνους που μοχθούν συνεχώς για τη
βελτίωση του επιπέδου της εκδόσεως, να συνεχίσουν την
ευγενική τους προσπάθεια. 

Όλες οι δραστηριότητές μας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό
μας και κάποιες από αυτές στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ» και «Η ΓΝΩΜΗ» που εκδίδονται στην Αλεξανδρού-
πολη. 

Αναφορικά με τα οικονομικά του Συλλόγου μας, θεωρώ
ότι το Δ.Σ. τα διαχειρίσθηκε ικανοποιητικά και μεταφέρει για
την επόμενη χρονιά το ποσό των 3794,33€. Στη συνέχεια, ο
Ταμίας του Συλλόγου μας κ. Παναγιώτης Τσιακίρης θα
προβεί σε αναλυτική ενημέρωση. Στα πλαίσια της δύσκολης
οικονομικής συγκυρίας και της σημαντικής αυξήσεως των
ταχυδρομικών τελών αναγκασθήκαμε με λύπη μας κατά την
τελευταία διετία να περικόψουμε κατά τετρακόσιους περίπου
τους αποδέκτες του περιοδικού, διότι παρά τις επανειλημμένες
υπενθυμίσεις δεν ενίσχυσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Σύλ-
λογο ή την έκδοση του περιοδικού. 

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου και μέσα στα
πλαίσια των δυνατοτήτων μας, προσπαθήσαμε να ανταπο-
κριθούμε στους σκοπούς του Συλλόγου, όπως αυτοί προκύ-
πτουν από το Καταστατικό του Σωματείου μας, καθώς και
στις προσδοκίες σας. 

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλα τα μέλη
του Συλλόγου αλλά και τους φίλους μας για την αγάπη, το
ενδιαφέρον και την οποιαδήποτε παρουσία τους. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες δράσης για
την περίοδο 2017-18. Εκτός από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις,
Κοπή Βασιλόπιτας και βραβεύσεις, Συνεστίαση, Εκδρομές
και τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας, προτείνουμε
και τα εξής:

1. Διοργάνωση επισκέψεων σε διάφορα Μουσεία εντός
Αττικής όπως Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας στη Μαρίνα
Ζέας στον Πειραιά, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον
Πειραιά, Μουσείο Σιδηροδρόμων, Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος
Νιάρχος, στο ναυλοχούν στο Λιμάνι του Πειραιά LIBERTY
κ.α.

2. Διοργάνωση καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής εκδηλώσεως
με πρόσκλησή μας. 

3. Ομιλίες ή παρουσιάσεις συμπατριωτών μας. 
Θεωρώ ως αυτονόητο, ότι πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι

μας για την εγγραφή στο Σύλλογό μας μελών νεότερης
ηλικίας προκειμένου να μακροημερεύσει ο Σύλλογος.

Πέρα από τα ανωτέρω, θεωρώ ότι ο καθένας από σας
συλλαμβάνει ιδέες, στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου
μας. Παρακαλούμε λοιπόν να τις υποβάλει στο νέο Δ.Σ.
που θα προκύψει από τις σημερινές αρχαιρεσίες, υπο-
δεικνύοντας ταυτόχρονα τρόπους εφαρμογής τους και
συμβάλλοντας στην υλοποίηση τους. 

Ζητούμε λοιπόν από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει
το Δ.Σ. ώστε να υλοποιήσει αποφάσεις του για δραστηριότητες
εφόσον βέβαια θα εμπίπτουν στο πνεύμα του άρθρου 2 του
Καταστατικού μας και θα εκφράζουν στόχους ενός πολιτι-
στικού και ψυχαγωγικού Σωματείου. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την τε-
λευταία διετία δημιουργήσαμε ιστοσελίδα στην οποία έχει
καταχωρηθεί το σύνολο των τευχών του περιοδικού μας «Ο
Φάρος της Αλεξανδρούπολης». Παρακαλούμε όποιος έχει
τη δυνατότητα να συνδράμει την προσπάθεια εμπλουτισμού
και ανανεώσεως της ιστοσελίδας μας καθώς και τη
σύνδεση και συνεργασία με ιστοσελίδες της Π.Α.Ο.Ν.Ε.
και άλλων Θρακικών Σωματείων και Φορέων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω για πολλοστή φορά
θερμές ευχαριστίες σε όλους εκείνους που μετέχουν στις
εκδηλώσεις μας, μας ενισχύουν ηθικά και οικονομικά και με
διάφορους τρόπους ενισχύουν τις προσπάθειές μας.

Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να μας συμπαραστέ-
κονται.

Σας ευχαριστώ.
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ο καπετάν Αθερινιός, ιχθυαλιεύς εκ γενετής, καθόταν
πρωί-πρωί στην προκυμαία και νετάριζε τα δίχτυα του.
Καλή η ψαριά του, δόξα στον Ερμή, αλλά… πολλή σα-
βούρα, βρε παιδάκι μου. Έπεσαν πάνω τους καβουρο-
μάνες και άντε τώρα να τις ξεμπλέξεις μία-μία. Καθυ-
στερούσε και ο ήλιος δεν αστειευόταν, βάραγε από
ψηλά, καλοκαίρι που ήταν. 

Είδε από μακριά το πλοίο, με τον θυρεό του Κένταυρου
ζωγραφισμένο στο πανί του, να μπαίνει, άνευ αδείας,
στο λιμάνι της Αίνου και κατατρόμαξε ο άνθρωπος. Και
πώς να μην τρόμαζε; Σάματις, πρώτη φορά θα ήταν,
που πλάκωναν μαχαιροβγάλτες και κούρσευαν τον τόπο;

Έβαλε κάτω την όση μνήμη διέθετε, να βρει από πού
μπορεί να είναι ένα καΐκι, με τον Κένταυρο στο πανί
του. Αδύνατον ένα πράμα. Λίγη η γεωγραφία του. Τε-
λικά, το βάφτισε «πειρατικό».

Άντε πάλι, πλάκωσαν οι πειρατές. Κακά ξεμπερδέ-
ματα θα έχουμε!”, μούγκρισε με τα δόντια του και πέ-
ταξε μια Αινίτικη βρισιά. 

Ωστόσο, προχώρησε μέχρι τον μώλο, γιατί… με μια
δεύτερη ματιά πρόσεξε πως το καράβι, ένα καραβάκι
ήταν τελικά. 

“Σιγά τα λάχανα“, έκανε μια οικολογική διαπίστωση
και πλησίασε άφοβα την κουπαστή.

“Χαίρετε!”, είπε ένας όμορφος εκ του πλοίου, μάλλον
αρσενικός.

“Εμείς εδώ όλο χαρά είμαστε.”
“Θέλω να πω καλημέρα σας!”
“Αμ έτσι πες μου, βρε τζιγέριμ* Χος γκελντίν, γκιουζέλ’

ιμ καπτάν*”, ευχήθηκε κι αυτός.
“Ορίστε;”
“Λέω… καλώς τους.”
“Είσθε ιθαγενής;”, τον ρώτησε ο ξένος, με μια μύτη

μέχρι τον ουρανό ψηλή.
“Αναντάν μπαμπαντάν*”, απάντησε δεόντως ο Αθε-

ρινιός.
“Ορίστε;”
“Άστο, ρε παιδάκι μου! Από ξένες γλώσσες… κατά-

λαβα! Μηδέν! Και βέβαια είμαστε ιθαγενείς, δε βλέπεις!
Εδώ είμαστε από τον τελευταίο κατακλυσμό του Δευ-
καλίωνα και εντεύθεν.”

“Ξέρετε...”
“Ξέρω! Όλα τα ξέρω, για!” τον πρόλαβε κι αυτός

“επίτιμος ληξίαρχος της Αίνου είμαι τζάνεμ, πώς μην
ξέρω;”

“Εκπροσωπώ τον πρίγκιπα Ιάσωνα, από το Πήλιον.”
“Ω! Τι έκπληξις! Τι κάνει το παλικάρι μας; Καλά;”

“Όχι και τόσο. Θα ξέρετε, πως κατάντησε μονοσάν-
δαλος.”

“Βρε, τέτοιε μου! Τι πειράζει, για; Μονόχνωτος άν-
τρας να μην είναι και από σανδάλια έχουμε εδώ στην
Αίνο να βάλουν και οι κότες.”

“Ήλθαμε για τον Ορφέα.”
“Καλέ, ποιον Ορφέα; Τον Οιάγρου και της Καλλιόπης;

Τον οργανοπαίκτη;”
“Επακριβώς.”
“Ατυχώς, αλιεύει γουλιανούς* εις τον Γκιαούρ Αντά*.”
“Μα... ο βασιλόπαις Ιάσων τον θέλει για την εκστρα-

τεία της Κολχίδος.”
“Ρε συ... πώς διάολο σε λένε;”
“Κήρυξ Τηλεφών, εκ Πηλίου.”
“Άκου, ρε Τηλεφών εκ Πηλίου! Ο Ορφεύς δεν κάνει

για εκστρατείες και τέτοια αθλήματα. Τον έχουν κηρύξει
ανυπότακτο απ’ τον στρατό και τον κρύβουμε στις κα-
λαμιές του Έβρου. Ανλαντίν μι*; Άσε που και να τον
έπαιρναν φαντάρο, θα τον γύριζαν πίσω. Δεν έκανε δη-
λαδή, για φαντάρος, το πιάνεις ή να αρχίσω τα άϊ σι-
χτίρια μου; Μόνο το όργανό του παίζει το παιδί, νυ -
χθημερόν. Τι εκστρατείες και εφόδους κάθεσαι και με
λες; Πάλι για αρπαχτή θα πάτε;”

“Κύριε Ληξίμαχε!”
“Ληξίαρχος ρε! Πλάκα τα γαλόνια! Δεν έχετε ληξίαρ-

χους στα χωριά σας; Ω, μον Εργμές.”
“Ο σκοπός μας είναι ιερός. Πάμε στην Κολχίδα ολο-

ταχώς, παίρνουμε το Χρυσόμαλλο Δέρας κρυφίως και
επιστρέφουμε με δόξα και τιμή.”

“Το Χρυσόμαλλο Δέρας!”
“Επακριβώς.”
“Και γιατί να μην σας δώσουμε μια ντουζίνα προβα-

τίσια δερματάκια εμείς και άλλα τόσα γουρουνοτόμαρα,
να μην κάνετε τόσο κόπο και πάτε εις του διαβόλου τη
μάνα και να αφήσετε και τον Ορφέα ήσυχο;”

“Το Χρυσόμαλλο Δέρας που θα υποκλέψουμε, δεν εί-
ναι για τον Ιάσωνα, αλλά για τον βασιλιά Πελία.”

“Άντε, ρε!”
“Σας διαβεβαιώ ενόρκως.”
“Πεσκέσι, δηλαδή;”
“Ουδόλως! Αποτελεί όρον, δια την επίλυσιν κληρο-

νομικών διαφορών επί του θρόνου.
“Και τι θα το κάνει ο …πώς τον είπες; Παλτουδάκι

για τις ψύχρες;”
“Δε γνωρίζω. Δεν απαντώ.”
“Και ο Ορφέας; Θα βάλετε τον Ορφέα, να το πάρει;

Τα λογαριάσατε καλά;”

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Α Λ Λ Α

Τα γουρουνοπάπουτσα
Γράφει ο Γιώργος Ψύλλας
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“Ουχί βεβαίως. Ο κύριος Ορφεύς θα ημερεύει τα
κακά δαιμόνια του ταξιδιού με τη λύρα του και θα ανοίγει
τον δρόμο μας.”

“Ααα έτσι; Ε! πέστο ντε! Τώρα αλλάζει το πράμα. Σ’
αυτό δεν έχεις άδικο. Ότι έχει κάτι τραγουδάκια γραμ-
μένα, για το κακό το μάτι, τα έχει. Και ξέρει και κάτι
άλλα που λένε: «ο καπετάνιος γιατ' είναι λυπημένος» κι
ένα άλλο «καπετάνιε, καπετάνιε χαμογέλα» τέτοια, δη-
λαδή. Α! και το άλλο που κέρδισε το φεστιβάλ του Δι-
δυμοτείχου του 1573 π.Χ., «βγαίνει η βαρκούλα του
ψαρά». Αριστουργήματα σε λέω!”

Τον ειδοποίησαν και ήλθε.
Δεν ήλθε! Τον έφεραν σηκωτό! Αντί για τη λύρα του,

βαστούσε μια γκάιντα ειδικής κατασκευής για ναυτικές
επιχειρήσεις.

“Μα… Ένας Ορφέας άνευ λύρας, πώς θα…;, από-
ρησε ο Τηλεφών.

Ρε συ, Τηλέφωνε! Για εκστρατεία δε θα πάτε; Η λύρα
κάνει για μουσική δωματίου, αν ξέρετε, πάνω στο Πήλιο,
από μουσική. Με τη γκάιντα όμως, θα παίζει στα Δαρ-
δανέλλια και θα τον ακούν στο Βόσπορο. Κατάλαβες ή
να του πω να ρίξει έναν θρακιώτικο καρσιλαμά, μπας

και συνέλθετε;”
“Λέτε;”
“Αμ, τι κάνουμε τόσα χρόνια;”
Ο Ορφέας και με το δίκιο του, δηλαδή, μούτρωσε.
“Εγώ αρβύλες δε φοράω, κύριε Τηλεφωνικέ μου.”
Έπεσε πάνω του ο Τηλεφών και τον κάλμαρε.
”Ορφέα! Στα καΐκια δε φοράμε άρβυλα.”
“Ξέρετε, ξερνάω εύκολα!”, τόλμησε μια δεύτερη αν-

τίρρηση.
“Έμπα μέσα, ρε καλλιτέχνη!”, του έβαλε μια φωνή ο

καπετάν Αθερινιός και τον ανέβασε με το ζόρι.
Πετάχτηκε μέχρι το σπίτι του. Και πάνω που το κα-

ράβι του Τηλεφών εκ Πηλίου ξεκόλλαγε από την προ-
κυμαία, πέταξε μέσα ένα τσουβαλάκι με γουρουνοπά-
πουτσα.

“Για τον Ιάσωνα, ρε σεις! Δώρο από την Αίνο!”, έβαλε
μια φωνή και περιχύθηκε με θάλασσα τρεις φορές, για
το καλό ταξίδι.

Τι να κάνουμε τώρα;
Χρυσό δερματάκι είναι αυτό!
Καλό καλοκαίρι
Χαιρετώ σας.

Δ ε σας κρύβω τη φθινοπωρινή χαρά μου, όταν είμαι
στη λαϊκή για ψώνια και ακούω να διαλαλούν τα

πεπόνια του Τυχερού και του Πέπλου.
Ας είναι φτηνές απομιμήσεις αυτά που πουλιούνται

στις λαϊκές, μια και είναι πεπόνια Ηλείας, Ορχομενού ή
Ιστιαίας. «Καλύτερα να σε ζηλεύουν, παρά να σε λυ-
πούνται», λέει ένας λόγος και εγώ λέω έναν άλλο: καλύ-
τερα να μαϊμουδίζουν και να σε μιμούνται κι εσύ να δια-
κρίνεσαι και να πρωτοτυπείς. Και τα πεπόνια που
πρωτοστατούν στις φθινοπωρινές λαϊκές είναι τα πε-
πόνια Θράκης και όταν λέμε Θράκης, εννοούμε αυτά
του Έβρου.

Κάποτε κατέβαιναν τρένα ολόκληρα φορτωμένα με
πεπόνια του Έβρου, κατευθείαν στη λαχαναγορά.
Σήμερα οι ανταγωνιστές είναι πολλοί και όλοι τους
σφετεριστές του ονόματος. Όμως, παρά την προσπάθειά
τους, τα πεπόνια τους, ομοιόχρωμα με αυτά του Έβρου,

κάλπικες απομιμήσεις είναι, όπως οι κάλπικες λίρες
που, παρά την ομοιότητά τους με τις γνήσιες, κάλπικες
παραμένουν.

Και δεν είναι μόνο η περίπτωση με τα εβρίτικα πε-
πόνια· έχουμε και άλλη εβρίτικη επιτυχία. Είναι η green
cola. Το διανοείστε να παρουσιαστεί ανταγωνίστρια
απειλή στην πανίσχυρη κόκα-κόλα! Και όμως η απειλή
είναι γεγονός. Είναι η green cola και, όπως λένε, είναι
πιο υγιεινή και με φυσικές πρώτες ύλες. Και πού παρά-
γεται; Στην Ορεστιάδα, στη Λεπτή Ορεστιάδας, στον
Έβρο! Είναι να μην καμαρώνεις!

Το άλλο πάλι! Αν για προσωπικούς λόγους αποφεύγεις
τα αναψυκτικά, έχεις κάτι πιο οικείο. Έχεις το αριάνι
της ΓΑΛΠΟ, δροσερό, τονωτικό, υγιεινό! Και πού πα-
ράγεται, παρακαλώ; Στο Διδυμότειχο, στον Έβρο κι
αυτό.

Κι αν λαχταρήσεις γευστικές αναμνήσεις του Έβρου,

Λ Α Χ Α Ν Ι Κ Α Κ Α Ι Α Λ Λ Α

Το έντονο παρόν του Έβρου στο σήμερα
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Ίσως να είναι σύμπτωμα της ηλικίας μου αυτό το αίσθημα της προγονολατρείας και της
πατριδολατρείας που νιώθω, με κάθε αφορμή και ο νους μου ταξιδεύει στην Αλεξανδρούπολη.
Κάποιοι ψιθυρίζουν πως το παραμυθάδικο ύφος στον λόγο μου είναι ηλικιακό σύμπτωμα.
Όπως και να έχει, είναι δεν είναι, εγώ δεν το αισθάνομαι ως ελάττωμα και χαίρομαι και
καμαρώνω κάθε φορά που πληροφορούμαι κάτι καλό για τον γενέθλιο τόπο μου.
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έχεις τα αλαντικά Θράκης. Τι νοστιμιές, τι γεύσεις, τι
καλούδια είναι αυτά!

Σκόρδα να ’χουμε, να μην αυτοβασκαθούμε· τι
καμάρι, τι υπερηφάνεια είναι αυτή!

Α! Καλά που το έφερε η κουβέντα. Τα σκόρδα! Ως
προχθές, τα σκόρδα που χρησιμοποιούσαμε στη σκορ-
δαλιά και στο τζατζίκι ήταν φερμένα από την Κίνα. Το
αναλογίζεσθε; Το ανεπανάληπτο ελληνικό τζατζίκι, η
εθνική μας σπεσιαλιτέ, με κινέζικα σκόρδα!

Όμως, τώρα μπορούμε να είμαστε εθνικά υπερήφανοι
και στο τζατζίκι. Τα σκόρδα που χρησιμοποιούμε πια
είναι ελληνικά, είναι δικά μας, είναι από τη Βύσσα Ορε-
στιάδας. Είναι από τον Έβρο! Άριστα τυποποιημένα
και συσκευασμένα, τρία-τρία στο διχτάκι τους, ένα
πέρα για πέρα εβρίτικο προϊόν.

Τι καμάρι, τι εθνική υπερηφάνεια είναι αυτή που
νιώθω, τώρα που σας τα λέω! Έτσι μου έρχεται να
ψάλω και τον Εθνικό Ύμνο!

Την τελευταία έκπληξη χαράς τη δοκίμασα στα ράφια
της μαναβικής σούπερ-μάρκετ όταν, προχθές, με έστειλαν
να αγοράσω μανιτάρια και είδα ξαφνικά μπροστά μου
να με περιμένουν και να με υποδέχονται με μεγαλοπρέ-
πεια, φρέσκα-φρέσκα και λαχταριστά, λευκά
μανιτάρια Αλεξανδρούπολης, χωρίς χημικά
και συντηρητικά και με εντυπωσιακή ονο-
μασία: Μανιτάρια Βορείου Ελλάδος, ή μα-
νιτάρια Αλεξανδρούπολης, που παράγον-
ται στον ίδιο τόπο που γεννήθηκα και
εγώ. Δεν είναι και μικρό πράγμα, εδώ
που τα λέμε.

Όλα τα παιδικά μου χρόνια τα πέ-
ρασα τσιράκι στο μανάβικο του θείου
μου, κάτω στην αγορά, στην οδό Εμ-
πορίου. Τότε τα μανάβικα δεν που-
λούσαν μανιτάρια. Δεν υπήρχαν μανι-
τάρια στην αγορά και σήμερα που
βελτιώσαμε το εδεσματολόγιό μας,
κυκλοφορούν μανιτάρια Αλεξανδρού-
πολης στα σούπερ μάρκετ της Αθή-
νας! Είναι να μην καμαρώνεις! Και
είναι ασυγκρίτως καλύτερα από
τα εισαγόμενα πολωνέζικσ ή από
τα κιτρινιάρικα κινέζικα... Τέτοιες
χαρές σας λέω!

Ας μη ξεχάσουμε και την πα-
ρουσία των Μύλων Θράκης σε
μεγάλα souper market με αλεύρι για όλες
τις χρήσεις.

Αλλά ο Έβρος δεν πρωτοστατεί μόνο στα αναψυκτικά,
στα εδέσματα και στις νοστιμιές. Πρωτοστατεί και στην
πνευματική τροφή.

Τότε, το 1940, μικρό παιδί εγώ –πότε κιόλας πέρασαν
τόσα χρόνια;– πήγαμε μαζί με τον φίλο μου, τον
Κώστα –οι Αλημπεγιώτες ξέρουν για ποιον Κώστα λέω–,
διαρρήξαμε και ληστέψαμε το σχολείο μας, που λόγω

πολέμου ήταν κλειστό και δε λειτουργούσε. Ανάμεσα
στα κλοπιμαία ήταν και η «Αδράστεια», μια ανθολογία
με ποιήματα για τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το σημαντικό, στο βιβλίο αυτό, είναι ότι τυπώθηκε
και εκδόθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1931, από το
τυπογραφείο του Κώστα Φανφάνη. Δε γνωρίζω να
υπάρχει άλλο βιβλίο εκείνης της εποχής, που να τυπώ-
θηκε στην Αλεξανδρούπολη. Το βιβλίο αυτό, για πα-
τριωτικούς λόγους –τι σας έλεγα για την πατριδολατρεία–
βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης.
Το χάρισα και ξαλάφρωσε η συνείδησή μου από το
άγχος εκείνης της παιδικής διάρρηξης και ληστείας.

Πριν λίγες μέρες ήλθε ο εγγονός μου από τη Λάρισα,
όπου σπουδάζει Μοριακή Βιοχημεία. Έφερε και τα
βιβλία του μαζί του. Και τι έκπληξη ήταν αυτή για
μένα! Τα πανεπιστημιακά βιβλία του ήταν από τις
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις που εδρεύουν πού; Στην Αλε-
ξανδρούπολη. Μάλιστα, στην Αλεξανδρούπολη, στη
Νέα Χηλή. Τι έκπληξη και τι καμάρι! Τα συγγράμματα
που χρησιμοποιούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια να
εκδίδονται στην Αλεξανδρούπολη, στην πατρίδα μας,
στην πόλη που είναι δίπλα στην πινέζα, που συγκρατεί
τον χάρτη στον τοίχο.

Συγκινημένος έκανα μια αναδρομή σε παρό-
μοιες εκδόσεις, με τις λίγες γνώ-
σεις που έχω επί του θέματος
Μου ήρθαν στον νου οι εκδόσεις
Λειψίας του 1800 με τους Έλληνες
αρχαίους συγγραφείς, από τις
οποίες έχω μια μικρή συλλογή.

Είχαμε, μετά, τις εκδόσεις Γκού-
τεμπεργκ και τώρα έχουμε τις υψη-
λού πανεπιστημιακού επιπέδου εκ-
δόσεις στην Αλεξανδρούπολη!

Ο Κώστας Φανφάνης ήταν ο σκα-
πανέας. Το δειλό ξεκίνημά του το
έκανε βροντερή επιστημονική φωνή·
οι Ακαδημαϊκές Εκδόσεις στην Αλεξαν-
δρούπολη. Και σήμα στο λογότυπο
των αντίστοιχων αγγλικών εκδόσεων,
που αποτυπώνεται και στις ελληνικές
εκδόσεις, είναι ο ΦΑΡΟΣ, σαν τον ΦΑΡΟ
τον δικό μας, που με τις αναλαμπές του
φωτίζει τις μνήμες μας, ενώ ο φάρος των
Ακαδημαϊκών Εκδόσεων στην Αλεξανδρού-
πολη, με τις ριπές των αναλαμπών του
φωτίζει τη γνώση στον ελληνικό πανεπι-
στημιακό χώρο.

Είναι να μην καμαρώνω;
Εκεί, επάνω στον Έβρο, στον τόπο μας, οι άνθρωποι

προσπαθούν και τολμούν.
Και εγώ από εδώ το προσπαθώ. Ένα σωρό ράφια

έχει το σούπερ-μάρκετ και, όταν βρω αυτό που ψάχνω,
η χαρά, η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση είναι η αμοιβή
στην προσπάθειά μου.
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M ’ όλα τα παραμυθένια αντίδοτα του κόσμου δε μπορούν
να σβηστούν τυπωμένες στιγμές από το βιολογικό

ρολογάκι, οι στιγμές του χαρτιού και του μυαλού που είναι
η ταυτότητά μας, που είναι η συντροφιά μας και μας
κάνουν να μειδιούμε σε αναλαμπές περισυλλογής στις
στιγμές της μοναξιάς μας.

– Άιντε, να σας ζήσουν... άιντε με το καλό... Θεός
σχωρέσ’ τον, ευχές που σφράγισε το μυαλό μου όταν, παι-
δάκι, σφιχτά από το χέρι η γιαγιάκα μου με οδηγούσε στον
δικό της κόσμο, λίγες φορές το πρωί, πολύ σπάνια στα
απογευματινά κοζερί της Αδριανούς.

Στα γειτόνια, τα πρωινά του γιαγιαδίστικου κόσμου, ένα
είδος παιδικής χαράς, περνούσα καλά, γιατί ξέφευγα από
τη χειμωνιάτικη ρουτίνα της καθημερινότητας με την “μπέμπα
μου”, που άφησε η νεράιδα στην πόρτα του σπιτιού που τη
λέγαν Ψαλτέλη, και τα πολλά “πρέπει” της μαμάς.

Σ’ αυτές τις γιαγιαδίστικες κάμαρες των σπιτιών χόρτασα
αγάπη, μυρωδιά της Ανατολής, πλούτισαν τα μάτια μου
χρώματα λουλουδιών καταχείμωνα στις κλειστές βεράντες
και παραλλαγές του μαβί, του τσαγαλί στα κεντίδια στους
καναπέδες και στα τραπέζια.

Σιωπηλή, φοβισμένη, με τα καλά μου σφηνωμένη στα
γόνατά της, για ευνοήτους λόγους, παρακολουθούσα σαν
σκηνικό ό,τι διαδραματιζόταν μπρος μου. Στον τοίχο απέναντι
έβλεπα καρφωμένες σε παράταξη ασπρόμαυρες, κιτρινό-
μαυρες, με μολύβι τονισμένες φωτογραφίες· μορφές να
κοιτούν ανέκφραστα, κοκκαλωμένα μπρος, αορίστως κάπου
που δεν ξέρω πού!

Συνέχεια, δίπλα στα μεγάλα φορ-
τωμένα εικονοστάσια με ασημένιες
εικόνες και πολύχρωμες γυάλινες καν-
τήλες καμάρωναν μορφές αγίων, προ-
στάτες της ψυχής τους, έτσι έλεγαν,
κουβαλημένα κειμήλια από τις αξέ-
χαστες πατρίδες του Βυζαντίου!

Τη σάλα του σπιτιού πάντα κο-
σμούσε η μεγάλη οικογενειακή φω-
τογραφία μ’ όλο το σόι, με χαρακτη-
ριστικά του τόπου καταγωγής.

Τα κοφτά κεντίδια του τραπεζιού
έκαναν συντροφιά την καντήλα που
σιγόκαιγε δίπλα στη φωτογραφία ενός
ναύτη.

Ισαάκ τον έλεγαν και φορούσε ένα
παράξενο καπέλο με κορδόνι. Ήταν
εθελοντής, αμούστακος· άγνωστη λέξη
για μένα και έλεγαν όλες “Θεός σχω-
ρέσ’ τον, Θεός σχωρέσ’ τον” κάνοντας
τον σταυρό τους για τον ήρωα ναύτη,
που τον κατάπιε η θάλασσα στο υπο-
βρύχιο όπου υπηρετούσε.

Κι όλη αυτή την πίκρα του χαμού
από την πρόσφατη φρίκη του πολέ-

μου την κατέβαζαν μπουκιά-μπουκιά με το βρασμένο σιτάρι,
στολισμένο στην πιατέλα με άχνη ζάχαρη και κουφέτα
άσπρα-ασημένια από τον Βαγενά. Σταρένια προσφορά για
να γλυκάνουν την ψυχούλα του άδολου αγωνιστή εκεί
ψηλά που βρίσκεται... Αυτό πίστευαν, αυτό τους γιάτρευε.

Ακαταλαβίστικα όλα αυτά για τον παιδικό μου κόσμο·
ακαταλαβίστικες οι τοπολαλιές τους, όπως και τα ονόματά
τους, βγαλμένα από τη Βίβλο, που έμαθα πολύ αργότερα
την ιστορία τους στο βάθος των αιώνων!

Όμως πολύ καλά κατάλαβα πόσο σπουδαίες ήταν αυτές
οι μακρινές πατρίδες της γιαγιάς Ιορδάνας, της Βηθλεέμ,
του Λάζαρου, του Ιακώβ και γιατί έτρεχε η γιαγιάκα μου
να τις σταθεί τις αδελφές ψυχές της ψυχής της –έτσι τις
έλεγε αυτές τις κυράδες του Βυζαντίου. Τη λαλιά τους δεν
την πολυκαταλάβαινε αλλά αφουγκραζόταν την ψυχή τους.
Είχαν δικό τους κώδικα επικοινωνίας τις ημέρες των Παθών.
Στον Αϊ-Λευτέρη, με σκούρα κεριά στο χέρι έψελναν και
νανούριζαν όλες μαζί το: «Ω, γλυκύ μου έαρ...» με την Πα-
ναγιά, τη δική τους, κάποια άνοιξη αφημένη να κοιμάται
στα ευλογημένα χώματα της αξέχαστης πατρίδας τους.

Κλάμα βουβό, πίκρα ο χωρισμός.
Λίγο πιο μακριά από τους συγχωρεμένους υπήρχε μια

φωτογραφία νύφης και γαμπρού ένστολου. Ήταν η Ουρανία
η μαμμή, που παντρεύτηκε μέσα στον πόλεμο έναν λοχία
κάτω στην παλιά Ελλάδα· έτσι έλεγαν.

Τα μπόλικα καρύδια και το μέλι στους λουκουμάδες μέ-
λωναν τη ζωή τους και ήταν αχταρμάς πόνου-χαράς. Αυτά
πάνε μαζί, είναι νόμος. Έτσι βίωναν την αλήθεια, τρέχοντας,

παλεύοντας να προλάβουν το τρένο
της δημιουργίας, της προκοπής.

Στο ξεμούδιασμα του γυρισμού,
πολύ συλλογισμένη, θα ήθελα να με
φωνάζουν Μελανία και να πάει πίσω
η μπέμπα μας σ’ αυτήν τη νεράιδα,
για να μη ξανατρέχω σ’ όλους αυτούς
τους συγχωρεμένους που μάζεψαν
υπογραφές, να βλέπω το παράξενο
βιολί στον τοίχο κρεμασμένο και τα
κουτάλια, έτσι τα λέγαν, που δεν είχαν
καμιά σχέση με τα δικά μας που
τρώμε γιουβαρλάκια. Ούτε ν’ ακούω
συνέχεια από τον κυρ-Λάζαρο το εύη-
χο «το και το, το και το» και να δείχνει
στον τοίχο, λίγο πιο μακριά από τους
συγχωρεμένους, έναν χοντροπαππού
με μουστάκια, τσαρούχια και φου-
στανέλλα.

– Τι είναι αυτά, η μπέμπα είναι ευ-
λογία Θεού! είπε αυστηρά η γιαγιά.
Και γιατί να σε λένε Μελανία. Εσύ
έχεις το δικό μου όνομα, το καλύτερο
της Ανδριανούς.

Όσο το «το και το» του κυρ-Λάζα-

H A Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Τ Ο Υ Χ Θ Ε Σ

Tυπωμένες στιγμές
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα

Αδριανούπολη 1898.
Η γιαγιά με φίλες. Ρούχα “ευρωπαϊκά”!
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ρου, είναι εξηγήσεις που έδωσε με μολύβι και χαρτί στον
γάμο της Ουρανίας κάτω στα τζαντέμια, στη νότια Ελλάδα.

– Ωχ, Παναγιά μ’, τι ένιωσαν τα σεμπεθέρια, στου γάμου
τον οβελία, από τον πόνο του ξεριζωμού του Λάζαρου δεν
ξεύρω.

– Εγώ ξεύρω, τον παστουρμά που πήραν σαν δώρο μαζί
τους τον ένιωσαν! Κι έστειλαν φωτογραφία του συμπέθερου
χωρίς τη συμβία του –ρεγάλο– μη τη ματιάσουν, για να μη
το ξεχνούν!

– Εμ, ξεχνιέται αυτό το μουστάκι, μ’ όλα τα μεγαλεία
του! Θα ζει, θα βασιλεύει, τον κόσμο θα κυριεύει στη σάλα
του κυρ-Λάζαρου, μ’ ένα καρφί να!...

– Εμ, κι ο κυρ-Ιάκωβος δεν είναι στα καλά του· πολλά
βάσανα μαζί· πώς έγινε έτσι σαν τον
στραβοσουγιά! Ωχ, ωχ, πιάστηκαν τα
παΐδια μ’, τι να γέν’, έτσι είναι ο ντου-
νιάς. Άλλος πάει, άλλος έρχεται, δεν
έχει σειρά. Δεν ησυχάζ’ κανείς πουθενά.
Ωχ, αν τύχει και γεράσεις, το παλιόβοδο
θα μοιάσεις!

Αυτές ήταν οι εξηγήσεις της για-
γιάκας μου επί του πολύβουου πρωινού
σκηνικού των πολύπαθων γιαγιάδων.

Φτάνοντας στο σπίτι από την πίσω
πόρτα, που δεν κλείδωνε ποτέ, ξέχασα
τα πάντα βλέποντας στο τεζιάκι της
κουζίνας μια στρογγυλή πορτοκαλί κο-
λοκύθα που άφησε η κυρα-Φλώρα η
γαλατού, λέγοντας επιτακτικά της για-
γιάς:

– Μπόλικη κανέλα, κυρα-Χρυσή,
μπόλικη κανέλα.

Πώς να τρώγεται άραγε αυτό το
παραφουσκωμένο κατασκεύασμα της
φύσης; Ουφ, τι πρωινό ήταν κι αυτό!
Θεός σχωρέσ’ τον εδώ, Θεός σχωρέσ’
τον εκεί· όλοι αυτοί οι καρφωμένοι
στους τοίχους είναι κομμάτια της ζωής
μας και δεν τους γλιτώνεις με τίποτα,
φαίνεται. Μυστήριο πού θα χωρέσει ο Θεός όλα αυτά τα
μάτια απροσδιορίστου προσανατολισμού. Μυστήριο πώς
είναι ο Θεός. Μοιάζει άραγε του κυρ-Λάζαρου που είναι
τόσο καλός άνθρωπος; Μπας και μοιάζει αυτού του χον-
τροσυμπέθερου; Μπα, δε νομίζω... Κανείς δε μου έδινε ση-
μασία από τον μεγαλόκοσμο που τα ξέρει όλα. Μήπως δεν
ξέρουν ούτε κι αυτοί;

Ευτυχώς ηρέμησα στο σπίτι με τη μυρωδιά της μαμαδί-
στικης σιγουριάς. Το ρυζόγαλο με μπόλικη κανέλα, η
μπέμπα μας στρογγυλοκαθισμένη στα μαξιλάρια του γω-
νιακού καναπέ, κλαίγοντας, εδραίωνε την παρουσία της.
Όλη αυτή η γαλήνη του σπιτικού μας με ταξίδεψε στη συ-
νέχεια σε άλλες τυπωμένες στιγμές της ζωής μου.

Ωχ... δεν πολυάργησε η αγαπημένη μου γιαγιάκα ακο-
λουθώντας τα γονίδια του σαματά, του δημιουργικού αν-
ταγωνισμού προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν ανήκει
στις “άγονες γραμμές” της ζωής, αργά αποκριάτικου Σαβ-
βατόβραδου με την οκλαΐ (πλάστρης) και τα ζυμάρια, πα-
ραμιλώντας και μουρμουρίζοντας έφτιαξε μοσχομυριστή
κολοκυθόπιτα.

– Τι λες, γιαγιά;

– Σουτ, μη μιλάς. Ακούς εκεί που θα με πει η Φλώρα
πόση κανέλα θα βάνω· το αναγκαίο κακό· αιώνια γερομ-
πουνακλαντίσματα αυτοκυριαρχίας!

Σιγά... ναι-ναι, στα πελάγη της σιγουριάς της κι εγώ της
ξέφυγα αθόρυβα. Η παιδική ανία, αυτή η καταστροφική
συμπεριφορά, με οδήγησε στο μεταλλικό κουτί του μπουφέ
μ’ όλες τις τιμαρεμένες οικογενειακές φωτογραφίες.

Η βελόνα με την οποία έραβαν τη χριστουγεννιάτικη
κότα, γεμιστή με συκωτάκια, ρύζι και σταφίδες, έγινε
εργαλείο καταστροφικής δημιουργίας στις περισσότερες
τυπωμένες στιγμές της Αδριανούς, αυτές που γλίτωσαν
από τη Βουλγάρικη λεηλασία.

– Νταμπλάς θα μ’ έρτ’! Άιντε φέτο να πας σχολείο, να
ησυχάσ’ το κεφάλι μ’. Πα-πα-πα, πώς
έγιναν έτσ’, τυφλές θα πάν’ στα ου-
ράνια οι ξαδέλφες μου; Δε χαζώθηκα
να βγαίνω φωτογραφίες. Σάμπως δεν
ξέρω το τέλος; Τι να κάνω, παρέα
την Ταρσώ και την Αρσινόη και να μη
γλέπουμε τι γίνεται εδώ κάτω. Με τον
σηκωμό, νύχτα φύγαν κλαίγοντας για
τον Νείλο, στα καμπάδικα χώματα με
τα μπαμπάκια. Είναι αλήθεια· δεν πέ-
ρασε καλά κι αυτός ο διπλανός, ο
αρραβωνιαστικός, ο μουστακαλής
τσορμπατζής από τις Σαράντα Εκ-
κλησιές.

– Μμμ... σιγά, κοντόχοντρος κα-
μαρών’ δίπλα στην κονδυλένια δα-
σκάλα την Ταρσώ και παραδίπλα η
μικρή αδελφούλα, η Αρσινόη, μ’ ένα
βιολί στο χέρι.

– Μπα, δε θα σε ρωτήσουν ποιον
θα παντρευτούν.

– Τότε έτσι παντρεύονταν, με προ-
ξενιό, για να μην τουρκέψουν και
φραγκέψουν.

Πω-πω, τι παθαίναν από τότε τα
κορίτσια, σκέφθηκα.

– Μη κλαις, μπρε, η Αρσινόη δε θα παίξει τυφλή βιολί
στα ουράνια!

– Δεν πειράζει, είπε ο μπαμπάς, η στάχτη από την ξυλό-
σομπα θα τις ακολουθήσει στα ουράνια, στ’ αστέρια! Αρ-
κετά.

Δεν πολυασχολήθηκε μ’ εμένα και το βιολί της Αρσινόης,
γιατί είχε άλλα στο κεφάλι του. 

Andrinople 22-3-1898 έγραφε από κάτω η μεγάλη κιτρι-
νόμαυρη φωτογραφία της σάλας. Ευτυχισμένη τυπωμένη
στιγμή της οικογένειας. Κεντρικό πρόσωπο ο παππούς, κα-
θιστός με φράγκικα ρούχα, δίπλα η χοντρή γιαγιά με
κορσάζ, καρφίτσα στο λαιμό, μαλλιά ψηλά και γύρω-γύρω
τα παιδιά της, ντυμένα ναυτάκια. Χρώμα, μυρωδιά, ψίθυρος
αστικής κοινωνίας με δυτικό προσανατολισμό. Αγνοί βιο-
παλαιστές, άδολοι πατριώτες, αγωνιστές κάτω από το
σουλτάνικο φέσι καμάρωναν αμέριμνοι. Άραγε, δεν κατα-
λάβαιναν τίποτα από την επερχόμενη καταστροφή; Πώς τα
κατάφερε και χώνεψε το σύμπαν όλο αυτό το μουρμουρητό,
τον θρήνο, το μοιρολόι αυτού του πλήθους αιώνων της Βυ-
ζαντινής επικράτειας κι όλη τη φρίκη της Κεμαλικής ντροπής;
Σε ποια αστέρια κατακάθισε αυτός όλος ο κουρνιαχτός;

Αδριανούπολη 1900. Φωτογραφία αρραβώνα. 
Υποχρεωτικό το σουλτανικό φέσι, ακόμα.



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T6242

Και η ζωή συνεχίζεται στον ρυθμό του ατέλειωτου θρα-
κικού χειμώνα βλέποντας, ακούγοντας όλα όσα συνέβαιναν
στον περίγυρο μ’ όλες τις δυσκολίες της μεταπολεμικής
κοινωνίας.

Επειδή ο κόσμος των μεγάλων ήταν δυσνόητος, έπλεκα
τον δικό μου χρωματιστό παιδόκοσμο απέριττα ή αποδεχό-
μουν αυτά που μπορούσε ν’ αλέσει το δικό μου μυαλό.

Ο δίτροχος, άλαλος φίλος μου, το ποδηλατάκι μου, κα-
ταλάβαινε τους φόβους μου, τις απορίες μου και μ’ ακο-
λουθούσε στις εξερευνητικές επιθυμίες στη γειτονιά μου.
Με ορμήνευε με τον δικό του τρόπο στα πρώτα μαθήματα
της πατριδογνωσίας. Από τη ροζ, αναρριχόμενη μέχρι τον
φράχτη απέναντι, αγριοτριανταφυλλιά με τα κόκκινα μπου-
κέτα, στρίβοντας λοξά-λοξά το τιμόνι
προς το σκαλοπάτι της κεντρικής
πόρτας, γεμάτο με κίτρινα τζιτζιφο-
λούλουδα, τερμάτιζε λαχανιασμένο
την ξενάγηση. Κι επειδή κάτω το
χώμα ήταν γεμάτο τριβόλια και τα
παιδιά που έπαιζαν κότσια, στα σκα-
λοπάτια της κυρίας Ελένης, μ’ ένα
τόπι ξενοβλέποντας πονηρά το πο-
δηλατάκι μου, το πέταξα γρήγορα-
γρήγορα στο υπόγειο παρέα με τα
γατάκια της Πιτσιλούς.

Προχθές το ξεπάτωσαν στα φουίτ
και ο Γκαρμπής φώναζε:

– Κυρα-Χρυσή, ποδήλατο και γυ-
ναίκα δε δανείζονται!

– Τι να πει, το λαχτάρισαν τα παι-
διά.

Αυτά μου είπε η γιαγιά καθισμένη
στη δροσιά, δίπλα στη βρύση. Ο πο-
δηλατάς είχε δίκιο· της γιαγιάς της
πονήρως πώς της ξέφυγε!

Το απογευματάκι, νωρίς-νωρίς,
πριν χαθεί ο ήλιος, μόλις η δημοτική
αντλία δρόσιζε τους χωμάτινους δρόμους από την κάψα
του καλοκαιριού και η μυρωδιά στο βρεγμένο χώμα σού
έσπαγε τη μύτη, αίσθηση που δεν ξέχασα ποτέ, όλοι σαν
τα σαλιγκάρια οδεύαμε προς τη θάλασσα. Ο καφετζής με
τον τριγωνικό δίσκο του αράδιαζε τα τραπεζάκια στο βρεγ-
μένο πεζοδρόμιο. Δίπλα-δίπλα, κολλητά τα χαμηλά μαγαζάκια
μ’ ανοιχτές πόρτες, όλα ισνάφια, έραβαν, κούρευαν, καλώ-
πιζαν την καταστραμμένη τοπική κοινωνία μας.

Περνώντας από τον μεγάλο δρόμο με πολλά ποδήλατα
και παϊτόνια στολισμένα με πολύχρωμες κορδέλες και χάν-
τρες, έκανα στάση στο πεζοδρόμιο χαζεύοντας ένα μεγάλο
μαύρο κουτί μ’ ένα μανίκι κρεμασμένο στο πλάι, στηριγμένο
σ’ ένα τρίποδο. Τι είναι πάλι αυτό; Μου είπαν, είναι φωτο-
γραφική μηχανή! Το κουτί της Πανδώρας! Γύρω-γύρω
ήταν στολισμένο με τυπωμένες στιγμές διαφόρων περα-
στικών από την πόλη μας. Σε λουλουδένιες τυπωμένες
φωτογραφίες, σε σχήμα καρδιάς, στέκονταν κοκκαλωμένοι
μουστακαλήδες στρατιώτες με δαχτυλίδι και ρολόι, όλοι
το ίδιο, δείχνοντας το πλατύ νεανικό, όλο υπερηφάνεια
χαμόγελο και το χρυσό τους δόντι. Πολλές παγωμένες
νύφες με σφιγμένα χείλη δίπλα σε σμιχτόφρυδους γαμπρούς
με μπούκλα στο μαλλί.

Πώς γίνεται όλοι αυτοί να μπαινοβγαίνουν από το μαύρο

μανίκι; Λειτουργικά δε χωρά ο χοντροσυμπέθερος εκεί
μέσα, γι’ αυτό δεν πήρε και τη συμβία του, έτσι φαίνεται...

– Μπα, μη χειρότερα· η κυρά Χρυσούλα, η μοδίστρα,
νύφη! Καλά, τώρα το θυμήθηκε, με τρία παιδιά; Το είχε
καημό μέσα στον πόλεμο!

– Αχ, αχ, αχ, τίποτε δε σου ξεφεύγει, γιαγιάκα!
Φθάνοντας στην παραλία, μπρος στην απεραντοσύνη

της θάλασσας ξεχνούσα το μαύρο μανίκι, την κυρά Χρυσούλα
νύφη, το χρυσό δόντι των φαντάρων. Πω, πω... τι κόσμος,
χρωματιστή πολιτεία η πατρίδα μου! Στον Φάρο, κάτω στα
πόδια των γονιών για σιγουριά, το τραπέζι του καφενείου
έγινε χαμηλή εξέδρα παρέλασης. Μικροί-μεγάλοι με τα
καλά τους ρούχα πηγαινοέρχονταν όλο οι ίδιοι έχοντας

στο χέρι “μαλλί της γριάς”, παγωτό
χωνάκι και γλειφιτζούρια, κόκκινα κο-
κόρια.

Εκεί κάτω δίπλα μου ήρθε με τη
μαμά του ο Ρούλης, ο παιδικός μου
φίλος. Με κόκκινη γλώσσα από το
γνωστό γλειφιτζούρι, φοβισμένος
μου έλεγε μη κολλήσει στη φωτο-
γραφία που έστειλε στη γιαγιά του
στη Θεσσαλονίκη.

– Σιγά, καλέ, τότε πώς ήρθες εδώ;
Μμμμ... τα χαζά του Ρούλη. Σαν

να είχε δίκιο η γιαγιάκα μου που
έλεγε ότι αργούν να γνωστέψουν τ’
αγόρια.

Ευτυχία η μυρωδιά του μπάτη στο
πανηγυράκι του Φάρου· ευτυχία, με
το βυσινί ζακετάκι της γιαγιάς Ιορ-
δάνας, τα τερλίκια με φούντες της
γιαγιάς Γεσθημανής. Για σκέψου,
κατ’ ευθείαν σταλμένα για μένα από
τον Άγιο Βασίλη της Καισσάρειας,
του Πόντου και της Αδριανούς. Πόσα
θέλει ένα παιδί για να χαρεί! Λίγη

αγάπη, λίγη σιγουριά και να κοιτάξει κατάματα την περι-
βόητη πρέσσα της ζωής.

Εμ, ο ηρωικός γυρισμός στο σπίτι δεν ξεχνιέται. Η μπέ -
μπα μας στο ωραίο καρότσι κι εγώ απ’ έξω να το κρατώ.

– Δε γίνεται, δεν είναι δίκαιο, έλεγε ο μπαμπάς.
– Δε χωράμε μέσα ’κει μπρε όλοι, είπε η γιαγιά.
Ωχ, κι εγώ, όμως, τι ευτυχία! Απολάμβανα τα πελάγη

της σιγουριάς με το λαγοκοίμισμα στην πλάτη του μπαμπά,
τα καλοκαιρινά απόβραδα του ’48.

Τυπωμένες στιγμές του μυαλού, του χαρτιού, κομμάτια
του εαυτού μας, που είναι καλό να μην τα ξεχνάμε, για να
ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ποιος ξέρει... μπορεί να υπάρχουν
στον μικρόκοσμο της ατομικής μας αστροσκόνης. Κι όταν
τελειώσει η αγωνία μην κολλήσω στο χαρτί, το παζλ της
ζωής τελειώνει με μια αλήθεια: Αυτήν την πυξίδα της ζωής
που μας οδηγεί στα στέρεα χώματα της πατρίδας μας και
στα μονοπάτια της άλλης πατρίδας, του μυαλού, που μιλάς
μ’ αυτούς που δεν ξεχνούν πια για μνήμες και αγάπες. Τυ-
πωμένες στιγμές χαρμάνι στο χαρτί και στο μυαλό.

Μυρωδιά πικραμυγδαλιάς, άκουσμα της ρεματιάς, 
τ’ αηδόνι μαντολίνο στης νύχτας τη σιγαλιά.
Έτσι! Δε θέλω να ζήσω άλλο τον ρεαλισμό, κουράστηκα!

Μ’ αρέσει η μαγεία!

1930. Aνδριανουπολίτισσες Καραγατσιανές
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Μετά τα ξενοδοχεία, εκεί που εκβάλλει το ποταμάκι
της Καλλιθέας, η θάλασσα είναι ρηχή και γεμάτη μεγα-
λούτσικες θαλασσοδαρμένες πέτρες με το επάνω μέρος
τους γεμάτο πεταλίδες κάθε μεγέθους.

Ανάμεσα σε αυτά και το εξοχικό
κέντρο του Ντελή, ένα πρωινό μετά
από έναν ελαφρό νοτιά βρέθηκε
«καθισμένη» στην ακτή, σαν ουρα-
νοκατέβατη στα μαλακά, μια μεγάλη
σφαιρική νάρκη θαλάσσης με τους,
σαν βοϊδοκέρατα, επικρουστήρες της
να εξέχουν προκλητικά. Ήταν μια απ’ αυ-
τές που είχαν ποντίσει στα περάσματα
των πλοίων και αφού με τον καιρό κό-
πηκε από τον αγκυροδεσμό της και
περιέφερε στα πέλαγα τον κρυμμένο
στα σπλάχνα της χάρο, εκβράσθηκε
στην ακτή από τα κύματα. Ανεξήγητο
μυστήριο βέβαια ήταν το «πώς» σύρθηκε
στα ρηχά μέχρις εκεί, χωρίς να εκραγεί.

Ένας συμπολίτης μας όμως, ζώντας
στον δικό του κόσμο και κατά μία πληρο-
φορία κωφάλαλος, αγνοώντας ή περιφρονών-
τας ίσως τον κίνδυνο, ανέβαινε επάνω στη νάρκη και
μιμούνταν τα φτερουγίσματα του πετεινού, ενώ κάθε
τόσο έσκυβε και... χτυπούσε έναν επικρουστήρα με
μια πέτρα που κρατούσε. Η τύχη του δεν κράτησε
πέρα από το μεσημέρι. Κοντά στις 2 μ.μ. έγινε η ισχυρότερη
έκρηξη που έγινε ποτέ (απ’ όσο γνωρίζω) στον τόπο
μας και σαν σεισμός ταρακούνησε τα σπίτια σε απόσταση
χιλιομέτρου. Ανοίχθηκε ένας τεράστιος λάκκος και ο
δύστυχος συμπατριώτης μας ...εξαερώθηκε· δε βρέθηκε
το παραμικρό! Ας είναι αυτό το τελευταίο τραγικό περι-
στατικό που, σκαλίζοντας τη μνήμη μας σε κάποιο βάθος
χρόνου, συναντήσαμε στην περιηγητική διαδρομή της
ακτής της πατρίδας μας.

Στη συνέχεια ήταν η μεγάλη εκτός πόλεως πλαζ (που
συγκέντρωνε την περισσότερη νεολαία) με το παραθα-
λάσσιο κέντρο «Ντελής» που είχε θαυμάσια κουζίνα ψα-
ρικών. Όταν, μετά το μπάνιο ή τον απογευματινό περίπατο,
καταλήγαμε εκεί με την παρέα για μεζεδάκια ή φαγητό,
τα πιάτα των ορεκτικών αχνιστών μυδιών και βραστών
γαρίδων άδειαζαν στον αέρα προτού ακουμπήσουν στο
τραπεζομάντιλο. Το τραπέζι στόλιζαν ακολούθως τα
πιάτα με τα μικρά τηγανητά ψαράκια: αθερίνα - μαριδάκια

- γόπες - κουτσομούρες και μπαρμπούνια μέχρι το νόστιμο
μεσαίο μέγεθος, γιατί όπως αποκαλύπτει η γευσιγνωσία:
«όσο το μπαρμπούνι κερδίζει σε μέγεθος και ικανοποιεί

το μάτι, τόσο αδικεί τη γεύση χάνοντας...
νοστιμιά».

Από του «Ντελή» προς τα «Κόκκινα
Βράχια» η παραλία ήταν ωραία, μεγάλη,
ομαλή και η θάλασσά της είχε ποικιλό-
μορφο βυθό με φυκιάδες και κάθε άλλου
είδους ψαρότοπους, όπου ρίχνονταν τα

παραγάδια με κρατούνες20 για σημαδού-
ρες. Όπου ο βυθός ήταν ρηχός, ομαλός

και πέρασμα ψαριών, καταλληλότερο ερ-
γαλείο αλιείας ήταν το “πεζόβολο”· ο
θεαματικότερος αλλά δυσκολότερος τρό-
πος ψαρέματος γιατί, το κωνικό δίχτυ
(διαμέτρου 4÷5 μέτρων) με τα περιμε-
τρικά σωληνωτά βαρίδιά του, θέλει συγ-
κεκριμένο τρόπο πιασίματος και πέταγμα
με δύναμη και επιδεξιότητα, ώστε να

ανοίξει και πέφτοντας στη θάλασσα να
εγκλωβίσει τα περαστικά ή τα προσελκυ-

σμένα από τον μπασμό ψάρια. Κάλλιστα θα
μπορούσε να γίνει ατομικό αθλητικό αγώνισμα άμιλλας
γιατί έχει όλα τα σχετικά προσόντα· προσφέρει θέαμα
και απαιτεί τεχνική συνδυασμένου κρατήματος και δύναμη
με δεξιότητα στην ρίψη του. 

Κ Ο Ι Τ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Α  Π Ι Σ Ω

«Πατριδογραφία»
Γιαλό-γιαλό από τη γειτονιά των σύγχρονων Ικάρων

ως την περιοχή της Σπηλιάς του παμπάλαιου Πολύφημου

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
ΜΕΡΟΣ  ΙΒ’

Στην παραλία «ΝΤΕΛΗΣ», Αύγουστος 1953. 
Από δεξιά οι Θάνος Ρούμπος, Βασίλης Σαραφιανός, 

Τόλης Τσικούρας και Γιώργος Χατζηανδρέου, συμμαθητές 
στο Γυμνάσιο, συγκολυμβητές τα καλοκαίρια 

και φίλοι ολόκληρη ζωή.
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Όταν η «αθλοπενία» ανέδειξε σε αγώνισμα το... «κο-
τρωνοτσούλημα», το πεζόβολο σαν «δικτυοβολία» (μετά
από θέσπιση σχετικού κανονισμού) τι έχει να ζηλέψει
από τη σφυροβολία, τη δισκοβολία, τη σφαιροβολία, τον
ακοντισμό και τη... λιθοβολία; Τίποτα απολύτως· αντιθέτως
υπερέχει!

δ) Κόκκινα Βράχια - Νέα Χηλή - Μάκρη

Η προπεριγραφείσα παραλία τερματίζεται δυτικά
στην προεξοχή των «Κόκκινων Βράχων», λίγο πριν τη
Νέα Χηλή. Όταν η θάλασσα ήταν γαληνεμένη στα «Κόκ-
κινα», όπως τα λέγαμε, έβρισκες καβούρια, πεταλίδες,
μύδια και τα πρωτοξάδελφά τους «χάβαρα», που είναι
λίγο πιο πιπεροπικάντικα. Σαν αγρίευε όμως η θάλασσα,
τα κύματα έσκαζαν επάνω στα ανώμαλα βράχια και
διαλύονταν μετατρεπόμενα σε αφρούς που, στον γυρισμό
τους στη θάλασσα, σχημάτιζαν στιγμιαίες πανέμορφες
δαντέλες. Πριν αποσυρθούν εντελώς στη θάλασσα ερχόταν
άλλο κύμα, ακολουθούσε άλλο κι άλλο με την ίδια πάντοτε
ομορφιά δαντελοσχηματισμών.

Από τη θέση αυτή, κάποια ξημερώματα ή ηλιοβασι-
λέματα, μπορεί το βλέμμα σου σαρώνοντας τον ορίζοντα
να φθάσει στις στεριανές άκρες. Οι εικόνες που φιλοτεχνεί
η φύση, με το ηλιόφως στα παιχνιδίσματά του με τα
σύννεφα, τη θάλασσα και τις βουνοκορφογραμμές της
Ανατολικής Θράκης αριστερά και Θάσου-’Αθω δεξιά,
προκαλούν υπέροχες αισθητικές απολαύσεις που ηρεμούν
την ψυχή. Στη μέση του σαρώματος όμως συναντά
αναγκαστικά τον επιβλητικό όγκο της Σαμοθράκης. Εκεί
μνήμες και φαντασία συνεργάζονται και τον μετατρέπουν
σε σκηνικό χώρο όπου συμπαρουσιάζονται, χωρίς
χρονικές διαφορές, οι μεγάλοι θεοί με τα Καβείρια Μυ-
στήρια, ο Φίλιππος Β’ να συναντά τη Μυρτάλη-Ολυμπιάδα
(359 π.Χ.), ο Σκόπας να φιλοτεχνεί την ασύγκριτη Νίκη
(4ος αι. π.Χ.), ο Αρίσταρχος (216-144 π.Χ.) να τελειοποιεί
τη γραπτή έκφραση της γλώσσας μας με τόνους και
πνεύματα, οι πέντε Μάρτυρες εκ Σαμοθράκης «Οι μαρ-
τυρήσαντες εν τη Μάκρη», ο Νικ. Φαρδύς να γράφει
(1898) το πρακτικώτατο «Απολυτήριον του Γυμνασίου
Μάθημα» και ο Παπαγιώργης Μανωλάκης να κάνει
πράξη το «Κρυφό Σχολειό της Κατοχής» μέσα στο απο-
θηκάκι που υπήρχε κάτω από τη σκάλα του γυναικωνίτη
του Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Χώρα. Από
επάνω τους πετούν σαν “φαινομενικά άπιαστα” πουλιά
οι οραματισμοί για «Νησιώτικο Χιονοδρομικό Κέντρο
ΣΑΟΣ» και «Επαναπατρισμό της απηγμένης φτερωτής
κόρης».

Τη «Βίγλα» της κορυφής των Κόκκινων Βράχων με την
ανεμπόδιστη θέα εκμεταλλέυθηκε ο ΟΤΕ και έστησε εκεί
επάνω τη σύγχρονη ηλεκτρονική «Φρυκτωρία» του με
την κατευθυνόμενη δέσμη συγκεντρωμένης ακτινοβολίας
των υψησύχνων του προς την αντίστοιχη της Θάσου,
εξασφαλίζοντας έτσι ασύρματη τηλεφωνική σύνδεση της
περιοχής μας με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τη Ραδιοφρυ-
κτωρία κρατούσαν “ακοίμητη” αγαπητοί φίλοι όπως:

ο Νίκος Σταυρακούδης, ο Αριστοτέλης Παλασίδης και
ο Τάσος Φαρδύς.

Την απόλαυση της θέας που πρόσφερε η θέση, τόσο
προς την ξηρά όσο και προς τη θάλασσα, διέκοπταν
αναπόφευκτα αποσπώντας την προσοχή αλλεπάλληλες
διελεύσεις των περιστεριών της Ν. Χηλής εκτελώντας
ομαδικά φιγούρες ιπτάμενου μπαλέτου. Από το μάτι
όμως του υποψιασμένου πιανόταν η στιγμιαία διαταραχή
του σχηματισμού τους και η “φιγούρα” του ανεξέλεγκτου
κουτρουβαλιάσματος μερικών πουλιών όταν, στην πορεία
της πτήσης τους, περνούσαν μέσα από τον χώρο της
δέσμης συγκεντρωμένης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
του αναμεταβιβαστικού σταθμού. Μόλις έβγαινε όμως
απ’ αυτήν το σμήνος, επανερχόταν στην προηγούμενή
του πορεία. Φαίνεται ότι η ακτινοβολία επηρέαζε απορ-
ρυθμιστικά τα, αόρατα σε εμάς, υπερευαίσθητα όργανα
πτήσης τους.

Λίγο πιο πέρα η Ν. Χηλή· άλλη μια “Νέα” πατρίδα
που οι πρόσφυγες προσπάθησαν να κάνουν σε ανάμνηση
της παλιάς ματωμένης, που αναγκάσθηκαν να εγκατα-
λείψουν παίρνοντας μαζί τους ατόφια την παράδοση,
τις τέχνες και τη γνώση που δεν μπορούσαν να τους αρ-
πάξουν. Όπου, στην ελεύθερη και πανέμορφη μικρή
μας Ελλάδα, ακούς τοπωνύμια που προτάσσεται το
“Νέα”, κατά κανόνα προϋποθέτει την ύπαρξη μιας
“Παλιας” αλησμόνητης Πατρίδας μετά από βίαιη απο-
μάκρυνση από αυτήν.

Από τη Ν. Χηλή μέχρι το λιμανάκι της Μάκρης, μια
απόσταση 7 περίπου χιλιομέτρων, έχει επαναλαμβανόμενα
κομμάτια ακτής και θάλασσας όμοια με προηγηθείσες
περιγραφές. Στο μέσον περίπου της απόστασης αυτής,
εκεί που ο δρόμος Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής πλησιάζει
στην ακτή, είναι το λεγόμενο «όγδοο χιλιόμετρο». Άλλος
ένας... ναός «γαστρονομικής γευσιλατρείας και απολαυ-
στικής γλωσσοτέρψης με θαλασσευωδιαστά ιχθυηρά»·
ας πούμε «καθαρευουσιανικολογοτεχνικά».

Η όλη περιοχή έχει περιβόλια και οπωρώνες και όσο
πλησιάζεις στη Μάκρη πληθαίνουν οι ελαιώνες της περί-
φημης βρώσιμης ελιάς. Στα παραθαλάσσια αυτά μέρη,
όπως και σ’ ολόκληρη την περιοχή μας ευδοκιμεί ένα
οπωροφόρο δένδρο που μοιάζει με τη δαμασκηνιά αλλά
ο λίγο μικρότερος καρπός του, νομίζω ότι είναι ποιοτικό-
τερος. Αυτό είναι η «πραουστιά», άγνωστη στη νότια
Ελλάδα. Το υπέροχο ωοειδές κιτρινοπράσινο πραούστι
με τη διάφανη φλούδα που αφήνει να φαίνεται ένα δίχτυ
μαλακών μικρονεύρων που περιβάλλει τη σάρκα του, η
οποία δεν είναι κολλημένη στο κουκούτσι του. Σαν φρούτο
ωμό έχει θαυμάσια γεύση με ένα άρωμα «το κάτι άλλο»
που δε μοιάζει με κανένα άλλο. Σαν μαρμελάδα είναι
ασύγκριτο και σαν γλυκό κουταλιού... δε λέω τίποτα για
να μην το αδικήσω, παρά μόνο ότι, απ’ ό,τι γνωρίζω, δεν
καλλιεργείται «συστηματικά» όπως θα έπρεπε.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
20.  Κρατούνα = Νεροκολοκύθα ξεραμένη, φλασκί
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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:

“Mαθήτριες με... κοτσίδες’’.

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Aνοιξιάτικες εκδρομές

3η Γυμνασίου, Εκδρομή στον Κιρκά. Διακρίνονται οι:

Καραδιαμαντή, Δημητριάδου, Κρεωνά, Βαργεμέζη,

Δεληγιαννίδου, Ατσάλου.

Αρχείο Π. Δεληγιαννίδου

H παρέα μας σε μια εκδρομή. Διακρίνονται οι:

Σαραφιανός, Ρούμπος, Ταμβακίδου, 

Μιχαήλογλου, Αλτιναλμάζης.

Αρχείο Άννας Ταμβακίδου

Εκδρομή με ποδήλατα, 7 Mαΐου 1959. 

Αρχείο Βαγγέλη Βογατσά

Μια παρέα από τρεις νέους στην εξοχή.

Αρχείο Άννας Ταμβακίδου
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μετεκπαιδευθείς στα ενδοστοματικά εμφυτεύματα
στο DGI του Λονδίνου και στην Yποστηρικτική Αγωγή

του στόματος στον ογκολογικό Ασθενή

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 309  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172 36

ΤΗΛ. 210 9754299   FAX: 210 9765433

κιν. 6944 341321 e-mail: gkardiak@otenet.gr

MARIA GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

11, LEMBESSI STR, 117 42 ATHENS
ΤEL. (+30) 210 9231 346
Fax: (+30) 210 9231 392

Mob.: 6944 247 744
E-mail: mgias@tee.gr

ΕΛ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1. ΕΒΡΟΥ 16 & ΑΜΑΣΕΙΑΣ  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ./FAX: 210 9316575

2.AΓΧΙΑΛΟΥ 23 & ΑΜΙΣΟΥ  ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ./FAX: 210 9319070

www.flmellon.gr  -  e-mail: info@flmellon.gr

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY

του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

ΛOYKA MΠEΛΛOY 13 AΘHNA 115 24
210 6927 058     6973 224 639

E-mail: nchatzian@tee.gr

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 13  ΑΘΗΝΑ 115 24
ΤΗΛ. 210 6916789  κιν. 6936 928534

Ε-mail: nicolhat@hotmail.com

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY
ΠAIΔIATPOΣ

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

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH
KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΤΗΛ. 2310 869588

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.

DENISE ELEFTHERIOU
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 &ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 23

ΤΗΛ. 2310 272477  FAX: 2310 273663
κιν. 6944 582 382   www.deniseEleftheriou.gr

ΜΑΡΤΙΝΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ./FAX: 2310 412413   κιν. 6973 486888

ΑΓΑΘΗ ΣΠ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15  ΑΘΗΝΑ 105 52

ΤΗΛ. 210 3248100

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

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T62 47

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ  225-227

ΤΗΛ. 6977 338808

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 221972

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (4ος όρ.) 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3831737 - 210 3803803

FAX: 210 3301910  κιν. 6977349339
e-mail: galetzas.e@dsa.gr

ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευθείς στην Εμβρυομητρική Ιατρική
στο Kings College Hospital Λονδίνου

Πιστοποιημένος από το Fetal Medicine Foundation

• AYXENIKH ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ • Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
• ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τσιμισκή - Φαλήρου 16  1ος όροφος Αλεξανδρούπολη
ΤΗΛ. 25510 88047 FAX: 25510 88657

κιν. 6955 69 79 77

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

MAYPOKOPΔATOY 9 AΘHNA 106 78
ΤΗΛ. 210 3813 997, 3813 977

Fax: 210 2813 897

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΕΙΡΗΝΗ  Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΑΡΑΣΛΗ 21 ΑΘΗΝΑ 106 76
ΤΗΛ. 210 7215 546  FAX: 210 7215 622

κιν. 6932 243 736
e-mail: igrammatopoulou@gvm-law.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 270  (3ος όροφος)
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. 25510 25239  κιν. 6943 165 675
e-mail: skavdis@yahoo.gr

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2 (γωνία) 3ος όροφος
115 26 ΑΘΗΝΑ  (πλησίον Μετρό Κατεχάκη)

e-mail: arismantzounis@gmail.com
ΤΗΛ. 210 6998223, 210 6997766

FAX: 210 6997765  κιν. 6948 275909

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 43 (πρώην Ανθέων.) 2ος όροφος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 228928  κιν. 6974018900
e-mail: cvkortho@gmail.com

THEODOR GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

11, LEMBESSI STR, 117 42 ATHENS
ΤEL. (+30) 210 9231 346
Fax:  (+30) 210 9231 392

Mob.: 6944 189 360
E-mail: mgias@tee.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ  ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΚΑΤΗΣ 14  ΚΥΨΕΛΗ  113 64
ΤΗΛ. 210 6142790 - 210 6140618

FAX: 210 8055638
e-mail: holojun1@otenet.gr

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ

ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΓOYNAPH 176 ANΩ ΓΛYΦAΔA 166 74
ΤΗΛ. 210 9646 995  κιν. 6944 549 654

E-mail: makras@internet.gr
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης

19.04.2017  «Καμπανάκι» για Θράκη
από Ακαδημία Αθηνών  Η Δυτική
Θράκη σήμερα είναι ένας πολύ ευαί-
σθητος ακριτικός χώρος, με κύρια προ-
βλήματα το Δημογραφικό και το οικο-
νομικό. Δύο κορυφαίοι Ακαδημαϊκοί
κρούουν κώδωνα κινδύνου, που δυστυ-
χώς οι αρμόδιοι δεν ακούν.

20.04.2017  Ο Δορυφόρος του ΔΠΘ
από την Ξάνθη στο Διάστημα!  Η
μοναδικότητα και η πρωτοπορία του
δορυφόρου του Δ.Π.Θ. οφείλεται στο
σύστημα περισυλλογής και επεξεργασίας
μετρήσεων, το οποίο αποτελείται από
μια σειρά ηλεκτρονικών και ολοκληρω-
μένων κυκλωμάτων - ASICS.

21.04.2017 Ποδηλατικός αγών 200
χιλιομέτρων σε Σουφλί - Αλεξανδρού-
πολη. Ξεκινά αύριο Σάββατο, από τον
Φάρο Αλεξανδρούπολης, η διαδρομή
200 χιλιομέτρων μέσα από χωριά και
όμορφες περιοχές.

22.04.2017  Η πρώτη άδεια διανομής
θερμικής ενέργειας στον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης. Την πρώτη άδεια στη
χώρα μας διανομής θερμικής ενέργειας
από το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής εν-
θαλπίας ισχύος 9,8 MWth, η οποία
φέρει την υπογραφή του υ πουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη,
εξασφάλισε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
(Δημοτική Ενότητα Άνθειας - Αρίστει-
νου).

03.05.2017  2ο χορωδιακό φεστιβάλ
από το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρού-
πολης. Στα πλαίσια του εορτασμού των
Ελευθερίων της πόλης μας θα πραγμα-
τοποιηθεί συναυλία, την Κυριακή 7 Μαΐ-
ου, στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρού-
πολης στην οποία θα συμμετάσχουν: η
μικτή χορωδία του Συλλόγου Φίλων
Μουσικής Καβάλας, η Ευρίπειος χορωδία
Χαλκίδας, η μικτή τετράφωνη χορωδία
του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλ-

λόγου «Τα δίδυμα τείχη» και η πολυ-
φωνική χορωδία του Ιστορικού Μου-
σείου Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος θα
είναι ελεύθερη για το κοινό.

11.05.2017  «Η Δυτική Θράκη είναι
δικό μας κομμάτι» δήλωσε ο Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Trakya - Αδρια-
νούπολης, σε ομιλία που έκανε πριν
από την επίδειξη «Φορεσιών Τουρκάλων
Γυναικών Δυτικής Θράκης». Συμπλή-
ρωσε επίσης ότι η Δυτική Θράκη είναι
μια περιοχή πολύ σημαντική για την
Αδριανούπολη και τους Τούρκους.

16.05.2017  Βράβευση Δημοτικού
Σχολείου Απαλού  Το σχολείο συμ-
μετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης στα
Education Business Awards 2017 pow-
ered by RDC Informatics, που διοργα-
νώνονται για 2η συνεχή χρονιά με
στόχο να αναδείξουν τις βέλτιστες και
καινοτόμες πρακτικές που πραγματο-
ποιούνται στην εκπαίδευση. Το σχολείο
κέρδισε silver βραβείο στην κατηγορία
Α.9.1 Εγκαταστάσες & Εκπαιδευτικό
Υλικό.

19.05.2017  To σχέδιο τουρκοποί-
ησης των Πομάκων της Θράκης
Ασφυκτικό κλοιό έχει στήσει το Τουρκικό
Προξενείο Κομοτηνής. Το χρήμα ρέει
άφθονο. Δωρεάν «τάμπλετ» σε μικρούς
μαθητές.

20.05.2017  Μαθητής από Αλεξαν-
δρούπολη πρώτος σε Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Φυσικής. Πρόκειται για τον
17χρονο Αντώνη Φούρφαρο, μαθητή
της Γ’ τάξης του 4ου Γενικού Λυκείου
Αλεξανδρούπολης. Η τιμητική αυτή διά-
κριση, για την οποία βραβεύτηκε από
τον διακεκριμένο ακαδημαϊκό καθηγητή
Φυσικής υψηλών ενεργειών Δημήτρη
Νανόπουλο, δεν είναι η πρώτη του.
Έχει διακριθεί μέχρι σήμερα σε διάφο-
ρους διαγωνισμούς της Μαθηματικής
Εταιρείας.

30.05.2017  Φωλιές κορμοράνων στο
δάσος Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου.
Η διαθεσιμότητα νερού στο δάσος καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους είναι ιδιαίτερα

σημαντική για πολλά είδη καθώς τα
βοηθά να ξεδιψάσουν τους ξερούς κα-
λοκαιρινούς μήνες, ενώ παράλληλα ευ-
νοεί τους πληθυσμούς των υδρόβιων
και αμφίβιων οργανισμών, οι οποίοι με
τη σειρά τους αποτελούν τροφή για
πολλά είδη πουλιών.

02.06.2017  Επιτέλους πλοίο από
Αλεξανδρούπολη για Λήμνο. Από
13 Ιουνίου 2017 μπαίνει σε λειτουργία
η νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρού-
πολη - Σαμοθράκη - Λήμνος - Λαύριο,
με το ΕΓ/ΟΓ ΣΑΟΣ.

03.06.2017  Υπογράφηκε αιφνιδια-
στικά η δημιουργία του South Stream2,
στην Αγία Πετρούπολη, μεταξύ Ρωσίας
- Ελλάδας και Ιταλίας. Ο αγωγός φυσι-
κού αερίου Southeast European Pipeline
θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο
μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της
Ελλάδας προς την Ιταλία. Τις χώρες
εκπροσώπησαν οι ΔΕΠΑ, Εdison ως
αγοράστριες και η Gazprom ως πωλήτρια
του αερίου.

07.04.2017  Σημαντική ανανέωση
του στόλου του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης μέσω ΤΑΡ Προμήθεια μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού 9. εκ. ευρ, ζητά
από την εταιρεία του αγωγού ο Δήμος
στα πλαίσια των αντισταθμιστικών.

11.04.2017  Καθήλωσε η συναυλία
θρησκευτικής κλασικής μουσικής
Κατάμεστο από μουσικόφιλους το Νο-
μαρχείο. Στη συναυλία ερμηνεύτηκαν
έργα σπουδαίων μουσουργών της δυτι-
κοευρωπαϊκής μουσικής όπως των Bach,
Händel, Mozart και Schubert. Κορυφαίο
γεγονός της εκδήλωσης αποτέλεσε η
πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του Actus
Tragicus BWV106 του Bach. Την επιμέ-
λεια του προγράμματος και τη διεύθυνση
είχε ο Θανάσης Τρικούπης.

25.04.2017  MindSpark Alexan-
droupolis: Η πρώτη σπίθα έλαμψε.

ΓΝΩΜΗ

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ
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Πολύ πετυχημένη η πρώτη διοργάνωσή
του. Μια γέφυρα από τη Silicon Valley
έως την Αλεξανδρούπολη. Soldout ήταν
η εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμε-
λητήριο Έβρου. Περισσότερα από 200
άτομα, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, επαγ-
γελματίες και επιχειρηματίες.

27.04.2017  Στον παγκόσμιο χάρτη
των εναλλακτικών προορισμών ο
Έβρος με τον «Δρόμο του Μεταξιού».
Εκπρόσωποι από 33 χώρες στο διήμερο
Workshop που πραγματοποιείται στην
Αλεξανδρούπολη. Ο «Δρόμος του Με-
ταξιού» εξελίσσεται σε πιο δυναμικό
brandname και από την coca cola με
την κυρίαρχη τάση των ταξιδιωτών παγ-
κοσμίως να είναι η αναζήτηση νέων
προορισμών. Τι είπε στην τοποθέτησή
της η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουν-
τουρά.

28.04.2017  Κήρυξη του 2018 ως
έτος τουρισμού για την Αλεξαν-
δρούπολη  Πρόταση στον διάλογο με-
ταξύ της υπουργού Τουρισμού και φο-
ρέων της Θράκης. Προτεραιότητα η επί-
λυση των προβλημάτων στους συνο-
ριακούς σταθμούς.

29.04.2017  Μεγάλες στιγμές για τον
αθλητισμό του Έβρου  Τα εκπληκτικά
παιδιά του Γενικού Λυκείου Σουφλίου
στεφανώθηκαν πρωταθλητές Ελλάδας
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ.
Επτά Εβρίτες κλήθηκαν στην εθνική
ομάδα βόλεϊ ανδρών που ξεκινά προ-
ετοιμασία στις 4 Μαΐου στην Αλεξαν-
δρούπολη.

03.05.2017  Ο καταξιωμένος ζωγρά-

φος και γλύπτης Κωστής Γεωργίου
εγκαινιάζει σήμερα την έκθεσή του «Εgo-
mion» στην Art Gallery και στη συνέχεια
θα την παρουσιάσει στο Λονδίνο και
στη Λεμεσό μετά την παρουσίασή της
σε Κίνα, Ευρώπη και Αμερική. Όπως
λέει ο καλλιτέχνης: «Η τέχνη οφείλει να
δώσει λίγο, ελάχιστο φως στον βιασμό
που δεχόμαστε».

05.05.2017  Δημιουργία πάρκου σκύ-
λων στο πάρκο Αλτιναλμάζη. Σήμερα
τα εγκαίνια του πάρκου και οριστικά
έτοιμο σε 1,5 μήνα.

06.05.2017  Οι πολύχρονες καθυ-
στερήσεις απαξιώνουν τα ευρήματα
της Μικρής Δοξιπάρας. Η μείωση του
αριθμού των επισκεπτών την τελευταία
10ετία προκαλεί θλίψη και αγανάκτηση.
Σε άλλη μία τροποποίηση της μελέτης
για το πολυπόθητο μουσείο θα προχω-

ρήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ.

06.05.2017  Νέοι δεσμοί μεταξύ Αγίας
Πετρούπολης και Αλεξανδρούπολης
Στον Έβρο πολυμελής Ρωσική αντιπρο-
σωπεία με παρουσία στα εγκαίνια του
οικοπάρκου και σε εκδηλώσεις. Πρωτό-
κολλα συνεργασίας με τη βιβλιοθήκη
μας.

09.05.2017  Ένας πνεύμονας πρασί-
νου παραδόθηκε στους πολίτες της Αλε-
ξανδούπολης. Τελετή εγκαινίων του Πάρ-
κου Αλτιναλμάζη και του κηποθεάτρου
του. Η έναρξη έγινε με κάθε επισημότητα,
στην οποία ξεχώρισε το συγκρότημα
«Μαρώσκα», με εξαιρετικούς μουσικούς
και χορευτές από την Αγία Πετρούπο-
λη.

12.05.2017  «Κερδήθηκε το πρώτο
στοίχημα να διατηρήσουμε μία στρα-
τηγικού χαρακτήρα βιομηχανία ζωντανή»,
δήλωσε για την Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης Θεσσαλονίκης ο αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ.
Χαρίτσης.

13.05.2017  Λύση στο ενεργειακό
της Θράκης από αέρα και ήλιο. Η
Θράκη υπερκαλύπτει τις ενεργειακές
ανάγκες όλης της Περιφέρειας, σύμφωνα
με τους επιστήμονες. Ενθαρρυντικά τα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 6ο
Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας.

16.05.2017  Η ιστορία της Αλεξαν-
δρούπολης σε πανό, κεντημένη από
49 γυναίκες, κρεμάστηκε στο Δημαρχείο,
σε ειδική τελετή στις 13 Μαΐου, στο
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων
για την ενσωμάτωση της πόλης.

Έργα του διεθνούς φήμης εικαστικού Κωστή Γεωργίου

«ΓΝΩΜΗ», 27/5/2017
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Mνήμες & πρόσωπα

ΝΑΝΤΙΑ  ΜΑΛΑΚΟΖΗ

Καθηγήτρια Μουσικής (Σοπράνο)

Καθηγήτρια Εικαστικών (Ζωγράφος)

Συντηρήτρια Έργων Τέχνης Αρχαιοτήτων

ΜΑΚΡΗ  ΤΗΛ. 25510 71124

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 13  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. 25510 26247

κιν. 6937191145

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς στο Παν/κό Νοσοκομείο

San Raffaele - Μιλάνο, Ιταλία

• Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού • Ενδοσκοπική Υπερηχοτομογραφία

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14

Κεντρική Πλατεία Γέρακα

ΤΗΛ./FAX: 210 6616019   κιν. 697 22 79 468

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Mε μεγάλη μας θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι στις 9/5/17 απεβίωσε
ο Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) Ηλίας Λεοντής, σύζυγος του μέλους
μας Σοφίας Φαράτση. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν ο Πρό-
εδρος, μέλη του Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου μας. Στην αγαπητή
μας Σοφία και στους γιους τους Θεόφραστο, Ιωσήφ και Γεώργιο
εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

• Ο Θωμάς Καραπιπέρης, συμβολαιογράφος και πατέρας της
πρώην γραμματέως Δ.Σ. του Συλλόγου μας Μαίρης Καραπιπέρη,
απεβίωσε στις 9 Ιουνίου, πλήρης ημερών.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Σχολική εκδρομή στην Αγία Μαρίνα Μαΐστρου.
Διακρίνονται οι μαθήτριες Πέρσα, Σοφιανοπούλου, 
Έφη, Άννα, Ζήκα και η καθηγήτρια Φορτούνα.
Αρχείο Άννας Ταμβακίδου

Eκδρομή στη Mαΐστρο με τον καθηγητή Σέργη στο κέντρο
Αρχείο Άγγελου Αγγελίδη

Η οικογένεια Δαΐδη σε ανοιξιάτικη εκδρομή.
Aρχείο Υβόννης Δαΐδου



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Φιλέτο κοτόπουλο με πιπεριές και μανιτάρια

Υλικά
2 διπλά φιλέτα κοτόπουλο
6 πιπεριές διαφόρων χρωμάτων
2 συσκευασίες μανιτάρια μικρά (Αλεξανδρουπόλεως)
2 κουταλιές σούπας σησάμι
1 φλιτζάνι τσαγιού σησαμέλαιο
2-3 μεγάλα κρεμμύδια σε φέτες
1 κουταλιά σούπας κορν-φλάουρ
1 μπρίκι νερό

Εκτέλεση
Σε μία κατσαρόλα: κόβουμε τα φιλέτα σε μπουκιές, ρί-
χνουμε το σησάμι, λίγο από το σησαμέλαιο, ανακα-
τεύουμε και το αφήνουμε να μαριναριστεί για λίγο και
μετά να βράσει.
Σε άλλη κατσαρόλα: κόβουμε φέτες τα κρεμμύδια, τις
πιπεριές σε ροδέλες, ρίχνουμε το υπόλοιπο σησαμέλαιο,
ή και λίγο ακόμη, σωτάρουμε και, αφού μαραθούν τα
κρεμμύδια και οι πιπεριές, προσθέτουμε τα μανιτάρια
και τα αφήνουμε να βράσουν.
Όταν είναι έτοιμα, αδειάζουμε το κοτόπουλο μέσα στις
πιπεριές και τα αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί για 10
λεπτά.
Μέσα στο μπρίκι με νερό λιώνουμε το κορν-φλάουρ, το
δένουμε και το αδειάζουμε στην κατσαρόλα, στην τε-
λευταία βράση.
Ανακατεύουμε καλά και σβήνουμε την εστία.

Ελιωτή

Υλικά
2 φλιτζάνια ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι
χονδροκομμένες
1 φλιτζάνι φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι
3/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι μεγάλο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι φύλλα φρέσκου δυόσμου ψιλοκομμένα
1 φλιτζάνι κόλιανδρο φρέσκο ψιλοκομμένο
4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν πάουντερ
½ φλιτζάνι σησάμι

Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε
ένα μπολ ανακατεύουμε τις ελιές, τον κόλιανδρο, τον
δυόσμο και το κρεμμύδι. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το
αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το ελαιόλαδο. Ανακα-
τεύουμε και τρίβουμε με τις παλάμες μας το μίγμα μέχρι
να αφρατέψει. Ρίχνουμε τον χυμό πορτοκάλι και ζυμώ-
νουμε. Ρίχνουμε και το μίγμα με τις ελιές στο μίγμα με

το αλεύρι και ζυμώνουμε ώσπου να γίνει ομοιογενές.
Προσθέτουμε και τη μισή ποσότητα από το σησάμι και
ζυμώνουμε ξανά.
Παίρνουμε ένα ταψί μετρίου μεγέθους, το αλείφουμε με
λίγο λάδι και το αλευρώνουμε. Βάζουμε τη ζύμη μας στο
ταψί, την πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο σησάμι και την
τοποθετούμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου
35-40 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το επάνω μέρος.

Κεράσι γλυκό

Υλικά
2 κιλά κεράσια πλυμένα, χωρίς κουκούτσι
1 ½ κιλό ζάχαρη
1 κουταλιά γλυκόζη
½ κουταλάκι γλυκού λεμόντοζου

Εκτέλεση
Βάζουμε τα κεράσια σε μεγάλη κατσαρόλα και τα σκε-
πάζουμε με τη ζάχαρη. Τα αφήνουμε περίπου 2 ώρες
και μετά ξεκινάμε το βράσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία.
Αφού λιώσει η ζάχαρη, δυναμώνουμε τη φωτιά. Αφαι-
ρούμε τον αφρό και στο τέλος προσθέτουμε τη γλυκόζη
και το ξινό.
Το αφήνουμε να κρυώσει, βλέπουμε το δέσιμο και εάν
θέλει λίγο ακόμη, το ξαναβράζουμε.
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