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Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές έκαναν ήδη
την εμφάνισή τους οι πρώτες ψύχρες κατά τις πρωινές και
βραδινές ώρες, για να μας θυμίσουν ότι οι σχετικά ξένοιαστες
ημέρες του καλοκαιριού πέρασαν γρήγορα, όπως άλλωστε
συμβαίνει με κάθε ευχάριστο γεγονός. Ας είναι. Ο καιρός
περνάει γρήγορα και είθε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε
και πάλι του χρόνου στην αγαπημένη μας πόλη για τις καλοκαρινές μας διακοπές
Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας
όπου, εκτός από τα “συνήθη” που μας πρόσφερε απλόχερα
η πόλη μας (συναντήσεις με φίλους και συμμαθητές, μπάνια,
θαλασσομεζέδες, βόλτες στο γνωστό και καθιερωμένο δρομολόγιο Φάρος-“ΑΡΓΩ”) είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε
με πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι μας προσέφεραν την
οικονομική τους ενίσχυση καθώς και υλικό για το περιοδικό
μας.
Θεωρώ ότι, ιδιαίτερη σημασία για τις φετινές καλοκαιρινές
συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη, είχε η πραγματοποιηθείσα
στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου συνάντηση διαφόρων τάξεων
που αποφοίτησαν τη δεκαετία του 1960. Σχετικό ρεπορτάζ
και εικαστικό υλικό θα συναντήσετε σε επόμενες σελίδες
του παρόντος τεύχους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να
συγχαρώ τους πρωταγωνιστές συμπατριώτες μας για την
ωραία πρωτοβουλία τους και να ευχηθώ καλή συνέχεια.
Στην πόλη μας έλαβαν χώρα, κατά τους θερινούς μήνες,
πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρετικής ποιότητας,
από τις οποίες δημοσιεύουμε μερικές, πάντα σύμφωνα με
τους φορείς που τις είχαν αναλάβει. Δεν αξιολογήσαμε,
απλώς δεν ενημερωθήκαμε για τις υπόλοιπες.
Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη και ενδιαφέρουσα
ύλη, όπως και σε κάθε τεύχος, ώστε να καλύπτει, κατά το
δυνατόν, τις προτιμήσεις όλων των αναγνωστών μας. Οι
τακτικοί μας συνεργάτες, συνεπείς στη βοήθειά τους, έδωσαν
και πάλι το καλύτερο “συγγραφικό” τους έργο και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την πρωτοτυπία της εκάστοτε
δημοσιευόμενης εργασίας τους.
Παρακαλούμε όμως και άλλους αναγνώστες να βοηθήσουν,
με τη γνώση και την πένα τους, ώστε να γίνει περισσότερο
γνωστή η εικόνα της Αλεξανδρούπολης και των ανθρώπων
της, πρώτα σε εμάς τους ίδιους και στη συνέχεια στους νεότερους και γιατί όχι και σε άλλους Έλληνες.
Έχουμε την καλή πρόθεση όπως εντός των προσεχών
χειμερινών μηνών να πραγματοποιήσουμε, εκτός από εκδρομές, και επίσκεψη σε κάποιο αρχαιολογικό χώρο ή
Μουσείο, να παρακολουθήσουμε κάποια ενδιαφέρουσα παράσταση ή κάτι άλλο, για τα οποία θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Κλείνοντας σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την αγάπη
και τη στήριξή σας και σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς
καλό το υπόλοιπο φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Παύλος Θεοδώρου Κουντουριώτης (1855-1935)
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Θεωρήσαμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας την πρώτη και
σύντομη απελευθέρωση του Δεδέαγατς τον Ιούλιο του 1913, παραπέμποντας στα
σχετικά λεπτομερή άρθρα που βρίσκονται στα παλαιότερα τεύχη του περιοδικού
μας ή στο βιβλίο μας «Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της
γύρω περιοχής». Εξ άλλου και άλλοι μελετητές της ενδιαφέρουσας ιστορίας της
πόλης μας έχουν ασχοληθεί με την περίοδο αυτή. Το περιεχόμενο των εργασιών
αυτών μπορείτε να αναζητήσετε και στο διαδίκτυο.
Στο σημερινό άρθρο μας εμείς θα προβάλουμε συνοπτικά τη μία από τις δύο
μεγάλες ναυτικές προσωπικότητες, που πρωταγωνίστησαν στο γεγονός, κρίνοντας
ότι πρέπει να μνημονεύουμε και να τιμούμε “τα πρόσωπα’’ που πρωτοστάτησαν
σε σπουδαία γεγονότα.1

Η προβολή της επετείου της πρώτης απελευθέρωσης
του Δεδέαγατς και των προσώπων της συμβαδίζει με
την προσπάθεια που κάνουμε να τονίσουμε την ξεχωριστή σχέση που έχει η Αλεξανδρούπολη με τη θάλασσα.
Βρήκαμε όμως και την αφορμή να ζητήσουμε ή να προτείνουμε, κατά τον μεγάλο εορτασμό που θα πραγματοποιηθεί το 2020, δηλαδή στην επέτειο των 100 χρόνων, να περιληφθεί και εορτασμός της πρώτης απελευθέρωσης, εορτασμός που δεν έγινε το 2013!
Η επέτειος των 100 χρόνων από την πρώτη “δραματική” απελευθέρωση “πέρασε στα ψιλά” με μερικά
άρθρα σε κάποια έντυπα!
Στη “μεγάλη” πλέον πόλη μας δεν έγινε μνεία της
επετείου ούτε υποτυπώδης επετειακός εορτασμός ούτε
αναφορά στους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, ενώ
πραγματοποιούνται συχνά αξιόλογες πνευματικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις από διάφορους φορείς (Μουσεία,
συλλόγους κ.ά.) και βεβαίως από τις επίσημες αρχές
του τόπου.
Το περιοδικό μας προτείνει, μέσα στους επίσημους
ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης ονομάστηκε
επίτιμος δημότης Δεδέαγατς από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλεως προεδρεύοντος του τότε Μητροπολίτη Αίνου και μετέπειτα Μητροπολίτη Χαλκηδόνας Ιωακείμ Γεωργιάδη για την απελευθέρωση
της πόλεως από τον Βουλγαρικό ζυγό από τον Ελληνικό στόλο με επικεφαλής το θρυλικό “Αβέρωφ”
την 11η Ιουλίου 1913 (Θρακικά τόμος ΙΣΤ’).
Ο Υποναύαρχος ε.α. Στέλιος Δ. Μαυρομιχάλης
(ψευδώνυμο Μαυρομμάτης) ομοίως και ταυτόχρονα
με τον Ναύαρχο Κουντουριώτη, ως πρώτος στρατιωτικός διοικητής της πόλεως. [2, σελ. 338]

Η παράθεση των σημαντικότερων σταθμών της
ζωής του Παύλου Κουντουριώτη, κατά τα 50
χρόνια περίπου προσφοράς στην πατρίδα, ίσως
προκαλέσουν δημιουργικούς συνειρμούς στους
νεότερους Έλληνες και όχι μόνο πικρή γεύση από
τα πάθη της πατρίδας μας. Αξίζει να κληθούν και
να τιμηθούν απόγονοι των δύο σπουδαίων ναυτικών, μαζί με τους απογόνους των στρατιωτικών
της απελευθέρωσης το 1920.
εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση-ενσωμάτωση της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον
ελληνικό κορμό, να γίνει επίσημη αναφορά και στην
Α’ πρώτη βραχύβια απελευθέρωση του 1913. Ο αρραβώνας έχει ισχυρό συμβολισμό για την επιτυχία
ενός γάμου! [2]
Η μία εκ των δύο προσωπικοτήτων, ο Παύλος Θεοδώρου Κουντουριώτης, ναύαρχος και αρχηγός του
στόλου Αιγαίου που έπαιξε τον σπουδαιότερο στρατιωτικό ρόλο κατά τη σύντομη πρώτη απελευθέρωση,
είναι μια ξεχωριστή στρατιωτική αλλά και πολιτική
προσωπικότητα της νέας Ελλάδας. Κατάγεται από την
επιφανή οικογένεια των Κουντουριώτηδων της Ύδρας.
Πλείστα μέλη της οικογένειας αυτής διακρίθηκαν και
κατά τον αγώνα της Εθνικής παλιγγενεσίας και κατά
τους μεταγενέστερους αγώνες του ελληνισμού.
Το πραγματικό όνομα της οικογένειας ήταν Ζέρβας
αλλά, επειδή ένα μέλος της, ο Χατζή Γεώργιος Ζέρβας,
έζησε στα Κούντουρα της Αργολίδας και, όταν επέστρεψε
στο νησί του φορούσε την Κουντουρέικη ενδυμασία,
επεκράτησε το παρατσούκλι “Κουντουριώτης”. Κάπως
έτσι εξελίσσονταν τα επίθετα σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις κατά τους δύο πρώτους αιώνες στις νεοελληνικές κοινωνίες.

1. Για τη μία προσωπικότητα, τον Στέλιο Δ. Μαυρομιχάλη, έχουμε ήδη ασχοληθεί, δες βιβλιογραφία 1 & 8.
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Σημαντικές προσωπικότητες διακρίθηκαν από την
Ετχέμ Πασά και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στην πεοικογένεια αυτή: ο Λάζαρος, ο Γεώργιος, ο Ανδρέας, ο
ριοχή, μια επιτυχία της Ελληνικής πλευράς.
Ιωάννης, ώσπου να φθάσουμε στον Παύλο, που έζησε
Στη συνέχεια ο Π.Κ. στις ναυτικές επιχειρήσεις διααπό το β’ μισό του 19ου έως το δραματικό α’ μισό του
δραμάτισε κατευναστικό ρόλο σε θλιβερό γεγονός όταν
20ου αι. (1855-1935).
έχασαν τη ζωή τους 4 Έλληνες από παραπληροφόρηση
Η διαδρομή του ξεχωριστού αυτού Υδραίου είναι
και παγίδα των Οθωμανών, στην “προσπάθειά” του
πολύ πλούσια και πολυδημοσιευμένη σε σοβαρές εγκυνα ολοκληρώσει το έργο της προκληθείσας πυρκαγιάς.
κλοπαίδειες, ιστοριογραφίες, βιογραφικές μελέτες, στις
1901. Αντιπλοίαρχος πλέον, ήταν ο πρώτος που
οποίες μπορεί να καταφύγει ο ενδιαφερόμενος, και φυδιέπλευσε τον Ατλαντικό προς Αμερική με το εύδρομο
σικά στο διαδίκτυο.
“Ναύαρχος Μιαούλης”, πλοίο του Ελληνικού Ναυτικού,
Εμείς, αποτίοντας φόρον τιμής στον Παύλο Κουνσε εκπαιδευτικό ταξίδι Ναυτικών Δοκίμων. Ήταν ένα
τουριώτη, ως πρώτο Έλληνα αξιωματούχο, δαφνοσκεπή
τολμηρό εγχείρημα, αν σημειώσουμε μάλιστα ότι, για
νικητή και κατακτητή της ιδιαίτερης πατρίδας μας, με
εξοικονόμηση καυσίμων, έπλεε το πλοίο μόνο με πανιά,
έδρα μάλιστα το απέραντο Θρακικό πέλαγος, ωσάν να
όταν οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν! [8]
σηματοδοτούσε τη “ριζική” σχέση της νέας πόλης με το
1905. Προάγεται αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
υγρό στοιχείο, θα σημειώσουμε σταθμούς της ζωής
Ναυτικού και το 1912 αρχηγός του Στόλου του Αιγαίου.
του, στους οποίους αξίζει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ίσως
σχηματίσουμε μια εικόνα του ήθους,
του δυναμισμού και της αποφασιστικότητας του Π.Κ.
Η σταδιοδρομία του αρχίζει το
1874, καταταγείς στο Πολεμικό Ναυτικό. Αρχικυβερνήτης των γαλλικών
κανονιοφόρων «Α» και «Β» έκανε την
πρώτη του δυναμική παρουσία στον
κόσμο της θάλασσας. Εισέπλευσε ορμητικά στον κόλπο της Πρέβεζας για
να προστατεύσει την οδό προς την
Η γαλλική κανονιοφόρος «Α» όπου υπηρέτησε ως Αρχικυβερνήτης ο Π.Κ.
Άρτα και να εμποδίσει ενδεχόμενες
στο λιμάνι του Δεδέαγατς, το 1912.
ενοχλήσεις από δύο τουρκικά πολεμικά που βρέθηκαν στον Αμβρακικό
κόλπο. Δύσκολες δεκαετίες για τον
ελληνισμό...
1897. Τον συναντάμε, λίγο πριν
από τον ατυχή πόλεμο του 1897, ως
πλωτάρχη του ατμομυοδρόμωνος
“Αλφειός”, να κρατά σκληρή στάση
απέναντι στις εντολές της κυβέρνησης
για τη μη απομάκρυνση των πλοίων
“Αλφειός” και “Πηνειός” από τα Κρητικά ύδατα με την εξής φράση, αυτολεξεί: «...να αντιτάξουν δικαίαν
βίαν κατ’ αδίκου βίας, έστω και με
κίνδυνον καταβυθίσεως των σκαφών
των...». Οι Ευρωπαίοι ναύαρχοι θαύμασαν την «εὐστάθεια τοῦ ἐν τῇ
ἐκτελέσει τῆς ἣν εἶχε διαταγῆς».
Κατά τη διάρκεια του «ατυχή» πολέμου που εξερράγη το 1897 μεταξύ
Ελλάδας και Οθωμανικής αυτοκρα- Ἡ δημοσιευομένη λαϊκὴ λιθογραφία ἀναφέρεται εἰς μίαν ἀπὸ τὰς πρώτας μάχας μεταξὺ
τορίας έλαβε μέρος με το “Αλφειός” ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ στρατοῦ κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ 1987. Τὸ ἀρχικὸν σχέδιον τῶν
στις ναυτικές επιχειρήσεις στη Λε- Τούρκων ἦτο νὰ προελάσουν μέσῳ Ρεβενίου, ἐγκατελήφθη ὅμως ὅταν διεπιστώθη ὅτι ἡ
πτοκαρυά (κοντά στον Πλαταμώνα). διὰ τῆς Μελούνας προέλασις ἦτο εὐχερεστέρα. Ἡ ἐπίθεσις τῶν Τούρκων τῆν πρωίαν τῆς
Συγκεκριμένα ο Ελληνικός στόλος βομ- 6 Ἀπριλίου διὰ δύο μεραρχιῶν ὑπῆρξε σφοδροτάτη, οἱ δὲ ὑπερασπισταὶ τοῦ Ρεβενίου
βάρδισε τις μεγάλες παρακαταθήκες
ἔδωσαν ἔξοχα δείγματα ἀνδρείας. (Ἀπὸ τὴν καταρτισθεῖσαν ὑπὸ Ἰ. Μελετοπούλου
εφοδίων του Τουρκικού στρατού του
συλλογὴν λαϊκῶν εἰκόνων τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου).

6

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T63

Υπουργείο Ναυτικού στην κυβέρνηση
Βενιζέλου, όπου και παρέμεινε πάνω
από δύο χρόνια.
Μετά τον αδόκητο θάνατο του Αλεξάνδρου το 1920 έγινε αντιβασιλέας
αλλά με την ήττα του κόμματος του
Βενιζέλου αποσύρθηκε και ιδιώτευσε.
Ο Παύλος Κουντουριώτης δεν απέφυγε και αυτός την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του [7], συνήθη “τακτική”
ακραίας διαφωνίας των “οπαδών” των
δύο μεγάλων κομμάτων της εποχής,
των Βασιλικών και των Φιλελεύθερων
Βενιζελικών! Υπενθυμίζουμε ότι ο Γεώργιος Α’ δολοφονήθηκε, κατά του Ελ.
Βενιζέλου έγιναν δύο απόπειρες, ο Ίων
Δραγούμης δολοφονήθηκε, ο Αλέξανδρος
έπαθε σηψαιμία και απέθανε...
Το 1924 κηρύσσεται στην ταλαίπωρη
Τὴν 12 Μαρτίου 1910 εἰς τὸ ναυπηγηθὲν ἐν Λιβόρνῳ θωρηκτὸν ὑψοῦτο ἡ ἑλληνική Ελλάδα (1-2 χρόνια μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή και την έλευση εκατομμυσημαία καὶ ἤρχιζεν ἡ ἔνδοξος ἱστορία τοῦ «Γ. Ἀβέρωφ». Τὸ πλοῖον ἐναυπηγήθη μὲ
τὸ «Πίζα» καὶ τὸ «Σάν Τζιόρτζιο», ἡ δὲ Ἰταλία, θεωροῦσα ὅτι ἠδύνατο νὰ ἀρκεσθῇ εἰς ρίων προσφύγων) δημοκρατία. Πρότὰ δύο ταῦτα καταδρομικά, ἠθέλησε νὰ πωλήσῃ τὸ τρίτον. Τὸ «Γ. Ἀβέρωφ» ἐστοίχισε εδρος πάλι ο Παύλος Κουντουριώτης.
Η επιλογή του μας προκαλεί να σταθούμε
22.300.000 δρχ., διὰ τὴν πληρωμήν του δὲ διετέθησαν περὶ τὰ 8 ἑκατ. δρχ.,
με απορία, θαυμασμό και αγωνία.
εὑρισκόμενα εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ «Ναυτικοῦ Ταμείου» ἐκ τοῦ κληροδοτήματος του
Σε λίγο ο στρατηγός Θεόδωρος ΠάγΓ. Ἀβέρωφ, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὁρίσει ὅτι τὰ 20% τῆς περιουσίας του θὰ διετίθεντο
διὰ τὴν ναυπήγησιν πλοίου, τὸ ὁποῖον θὰ ἔφερε τὸ ὄνομά του.
καλος καταλαμβάνει την αρχή και κη( Ἐθνικὸν Ἱστορικὸν Μουσεῖον).
ρύσσει εαυτόν “δικτάτορα”. Η δικτατορία
του Πάγκαλου το 1926 ανατρέπεται. Ο
Στις 5/18 Οκτωβρίου 1912 προάγεται σε υποναύαρχο,
Παύλος Κουντουριώτης ορίζεται πάλι Πρόεδρος της
διοικεί ουσιαστικά ολόκληρο τον Ελληνικό στόλο, αρχίζουν
Δημοκρατίας! Όχι, δε διαβάζετε, αγαπητοί αναγνώστες
οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ακολουθούν οι επιτυχημένες
μυθιστόρημα. Ακολουθεί δεύτερη απόπειρα δολοφονίας
ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου (η αποφυγή της
«έξω από το Δημαρχείο των Αθηνών». Μετά την επίσημη
παγίδας που έστησαν οι Τούρκοι με τη διαφυγή του
εκλογή του ως τακτικού προέδρου της Δημοκρατίας,
Χαμηδιέ2), που ανέδειξαν την διπλωματική του “περίνοια”.
τον Μάιο του 1935, σε λίγους μήνες παραιτείται για
Έτσι αρχίζει και η πολιτική του καριέρα.
λόγους υγείας και τον Δεκέμβριο του 1935 πεθαίνει.
1915. Στην κυβέρνηση Σκουλούδη ορίζεται Υπουργός
Τα σχόλια δικά σας.
Ναυτικού. Ο Π. Κουντουριώτης υποστήριζε τον θεσμό
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
της βασιλείας, διότι πίστευε ότι ο θεσμός αυτός αποτε1. Από σελ. 6 έως 10 του περιοδικού μας τ. 47.
λούσε εγγύηση σταθερότητας της δημοκρατίας.
2. Αθανασίου Κ. Κριτού, «Αλεξανδρούπολη. Η εκατοντάχρονη
Ο μεγάλος πόλεμος είχε αρχίσει· ως γνωστό ο ΚωνΙστορία της, 1878-1978».
3. Μ.Ε.Ε., λήμμα «Παύλος Κουντουριώτης», τ.ΙΕ’ και τ.Γ’, σελ.384.
σταντίνος δε συμφωνούσε με την άποψη του Βενιζέλου
4. Διον. Κόκκινου, «Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος», τόμ. 3ος.
να αφήσει η Ελλάδα την ουδετερότητα και να ακολουθήσει
5.
«Θράκη», Γεν. Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίαςως σύμμαχος την Αντάντ, αντίπαλο της Γερμανίας - ΑυΘράκης.
στροουγγαρίας (ο Κωνσταντίνος είχε σύζυγο Γερμανίδα!).
6. Βιβλίο μας «Σελίδες από την Ιστορία της Αλεξανδρούπολης και
Ο Κουντουριώτης, ως φιλοβασιλικός, στάθηκε απέναντι
της γύρω περιοχής», Το Δεδέαγατς απαλλάσσεται από την Οθωστη διορατικότητα του Βενιζέλου. Το 1916 όμως, ο
μανική κυριαρχία. Πρώτη σύντομη απελευθέρωση στις 12/25
Ιουλίου 1913, σελ. 221-232, έκδ. Π.Ψ.Σ.Α.Α.
Ελευθέριος Βενιζέλος στέλνει επιστολή προς τον Παύλο
7. Αφιέρωμα «Καθημερινής», Η Ελλάδα στον 20ό αιώνα, 1999.
Κουντουριώτη, γεμάτος αγωνία: «...Ναύαρχε, εις χείρας
8.Για την προσωπικότητα του Στυλιανού Μαυρομιχάλη, του
πάλι Κουντουριώτη κρέμεται η σωτηρία του Έθνους,
γνωστού ως Μαυρομμάτη, μπορείτε να διαβάσετε την εργασία
εφ’ όσον είναι ακόμη καιρός...».
του συνεργάτη μας κ. Κωνσταντίνου Μανωλίκα, τ. 47. Στο ίδιο
Μετά την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου, τάχθηκε
τεύχος θα βρείτε λεπτομέρειες για το δραματικό αυτό γεγονός.
με την πολιτική του Βενιζέλου και απετέλεσε μέλος
Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό
της τριανδρίας Βενιζέλου, Κουντουριώτου, Δαγκλή
υλικό γύρω από τη δράση του Παύλου Κουντουριώτη στους
Βαλκανικούς πολέμους κ.ά.
στο κίνημα της Θεσσαλονίκης. Το 1917 ανέλαβε το
2. Οι δύο ναυμαχίες και η ηγετική δράση του Π.Κ. περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 44, σελ. 19-22.
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Ο Ι Ν Ε Ο Ι Μ Α Σ . . . Γ ΡΑ Φ Ο Υ Ν

Συνταγματάρχης Πλαστήρας - Στρατηγός Πάγκαλος:
μία συγκρουσιακή σχέση στο βενιζελικό στρατόπεδο
Γράφει η Mαρία Γκούτη

M

ετά την πτώση του μετώπου στη Μ. Ασία (Αύγουστος
1922) σημαντικό μέρος του ελληνικού στρατού είχε
συμμετάσχει στο κίνημα του Σεπτεμβρίου το οποίο, αφού
κατέλαβε την εξουσία, απαίτησε –μεταξύ άλλων– την
απομάκρυνση του Κωνσταντίνου και την άμεση ενίσχυση
του Θρακικού μετώπου. Η οργάνωση της στρατιάς της
Θράκης οφείλεται κατά κύριο λόγο στις πρωτοβουλίες
των συνταγματαρχών Σ. Γονατά και Ν. Πλαστήρα και στη
δυναμική του στρατηγού Θ. Πάγκαλου. Ανάμεσα στους
δύο τελευταίους αξιωματικούς αναπτύχθηκε μία έντονη
σχέση αντιπαράθεσης και συναλλαγής καθ’ όλη τη διάρκεια
του Μεσοπολέμου.
Ήταν δύο αξιωματικοί με διαφορετικές καταβολές και
διαφορετικό υπόβαθρο που, ωστόσο, είχαν υποστηρίξει
ένθερμα και έμπρακτα την παράταξη των Φιλελευθέρων
και είχαν συμβάλει στην υλοποίηση των επιλογών του Βενιζέλου. Ο Πλαστήρας, με αγροτική καταγωγή, απόφοιτος
της Σχολής Υπαξιωματικών της Κέρκυρας, έχοντας αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες κατάφερε να αναδειχθεί ανάμεσα
στους βενιζελικούς. Ο Πάγκαλος με αστική καταγωγή,
απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων και έπειτα διδάσκων σε
αυτή, είχε διαμορφώσει ένα πλαίσιο συναλλαγής με τους
παράγοντες του βενιζελισμού. Αμφότεροι είχαν συμμετάσχει
δυναμικά στους βαλκανικούς πολέμους και το μακεδονικό
μέτωπο. Ο Πάγκαλος μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του
1920 είχε αποταχθεί και είχε δημιουργήσει πυρήνα αξιωματικών στην Κωνσταντινούπολη απ’ όπου αντιπολιτευόταν
–έμμεσα και πολλαπλά– την κυβέρνηση των Λαϊκών μέχρι
την πτώση του μετώπου. Ο Πλαστήρας, από την άλλη,
ήταν στους λίγους βενιζελικούς αξιωματικούς που δεν
αποστρατεύτηκαν μετά τις εκλογές του 1920. Το 1922 οργάνωσε τις διαλυμένες μονάδες και προώθησε τα υπολείμματα του ελληνικού στρατού προς τον Τσεσμέ και από
εκεί προς τη Χίο.
Και οι δύο ήταν φύσεις παρορμητικές και οξύθυμες με
έντονη φιλοδοξία. Η ραγδαία αναρρίχηση του Πλαστήρα
στην αρχηγία της «Επανάστασης» κατά τον Νοέμβριο του
1922, εξόργισε τον Πάγκαλο, ο οποίος προσδοκούσε να
αναδειχθεί ο ίδιος «αρχηγός» και να παραμερίσει τον κατώτερό του συνταγματάρχη. Σε αυτήν την κατεύθυνση ο
Πάγκαλος κινούταν μεθοδικά από την αρχή του κινήματος,
όταν απέστειλε σημαντικό χρηματικό ποσό στον Πλαστήρα,
στη Χίο, προκειμένου να κινηθεί πιο άνετα κατά της τότε
κυβέρνησης. Είχε την πεποίθηση ότι θα χρησιμοποιούσε
τον Πλαστήρα και τη φήμη του στο μέτωπο μέχρι την κατάληψη της εξουσίας. Μάλιστα, δε δίσταζε να υποτιμά
αυτόν και τον Γονατά απροκάλυπτα και κυνικά. Τους
αποκαλούσε «χαλβάδες» και «ερμαφρόδιτους», ενώ διατύ-

πωνε ενώπιον άλλων αξιωματικών την άποψή του ότι
«αν αφήσουμε την υπόθεση σε αυτούς, πάλι θα βγούμε
χαμένοι».
Ο Πλαστήρας, αντιλαμβανόμενος την αδυναμία του να
χειριστεί με διπλωματική δεξιοτεχνία τις εξωτερικές υποθέσεις και την ανεπάρκειά του να παρακολουθεί τις δολιχοδρομίες των πολιτικών, είχε εμπλέξει πολλούς μη στρατιωτικούς στην κυβέρνηση. Γενικά, προσπαθούσε να τηρεί
μια μετριοπαθή στάση, γεγονός που εξόργιζε τον ακραίο
στρατηγό τόσο, όσο και η παραμονή στην ανώτερη βαθμίδα
της «επανάστασης» ενός ιεραρχικά κατώτερού του.
Ο Πάγκαλος εξώθησε την υπόθεση στα άκρα κατά την
περίπτωση της δίκης και της εκτέλεσης των Έξι. Οργανώνοντας συγκεντρώσεις ακραίων αξιωματικών στον Σύλλογο
«Παρνασσός», παρουσίαζε το στράτευμα να απαιτεί την
εκτέλεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διχασμός των βενιζελικών αξιωματικών ήταν μία απειλή ιδιαίτερα επικίνδυνη,
καθώς η συνθήκη ειρήνης δεν είχε υπογραφεί και το
μέτωπο της Θράκης ήταν εν βρασμώ. Ο Πλαστήρας
σχεδόν εξαναγκάστηκε να υπογράψει την εκτέλεση των
Έξι, κάτι που δε θα συγχωρούσε στον Πάγκαλο. Δεν
άφησε να φανεί ποτέ η αδύναμη θέση στην οποία βρέθηκε
τότε και πάντα επέμενε να αναλαμβάνει την ευθύνη για
την εκτέλεση. Αντίθετα, ο Πάγκαλος, που τότε είχε επιμείνει,
παρουσίαζε τον εαυτό του «εν αγνοία» αργότερα. Ο Πλαστήρας το 1922 είχε μία εξαιρετική ευκαιρία να υπερβεί
το πλαίσιο της καταγωγής και της τάξης του και να ικανοποιήσει την φιλοδοξία του για εξουσία, πάντα πεπεισμένος
ότι δρα με άξονα το συμφέρον της πατρίδας. Δέσμιοι
αδυναμιών και εξαιρετικά αρνητικής συγκυρίας και οι
δύο.
Η σύγκρουσή τους θα κορυφωνόταν στο Θρακικό μέτωπο. Ο Πλαστήρας είχε αναθέσει στον Πάγκαλο την αρχηγία του στρατού εκεί, όχι μόνον γιατί πίστευε στην οργανωτική του ικανότητα, αλλά και γιατί δίνοντάς του μία
τέτοια σημαντική θέση, τον καθησύχαζε και ταυτόχρονα
τον απομάκρυνε από την Αθήνα. Ωστόσο, την άνοιξη του
1923, ο Πλαστήρας είχε πληροφορίες ότι ο Πάγκαλος είχε
υποκλέψει τον κλειδάριθμο του υπουργείου στρατιωτικών
και επικοινωνούσε κρυφίως μέσω τηλεγραφημάτων με
αξιωματικούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με σκοπό
την ανατροπή του Πλαστήρα. Στο στρατιωτικό συμβούλιο
που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη ο Πλαστήρας εμφάνισε
αποδεικτικά στοιχεία της εις βάρος του συνωμοσίας και
κατηγόρησε τον Πάγκαλο για υποκίνηση διχαστικού κινήματος στον στρατό. Ο διάλογος των δύο στρατιωτικών
έχει ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει το κλίμα έντασης
που επικρατούσε στο βενιζελικό στρατόπεδο και το οποίο
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διευρύνθηκε αργότερα στις βενιζελικές κυβερνήσεις:
«–Μιλάς σαν να’ σαι κανένας δικτάτορας και λες να πάρεις
μέτρα εναντίον μου. Λησμονείς όμως πως και αρχηγός της
επανάστασης ακόμα είσαι μονάχα ψιλώ ονόματι!
–Εγώ είμαι ό,τι έγινα μόνος μου. Εσύ είσαι ό,τι σε έκανα
εγώ, που αν δεν ερχόμουν επαναστάτης, θα συμφυόσουν
μέσα στα καφενεία θρηνολογώντας!».
Ακολούθησε σύγκρουση και τους δύο «ομοϊδεάτες» χώρισαν οι άλλοι παρευρισκόμενοι στρατιωτικοί. Η οξύτητα
του διαλόγου και των σχέσεων των δύο ανδρών προδίκαζε
την αντικατάσταση του Πάγκαλου στη διοίκηση της στρατιάς του Έβρου. Δημόσια ο στρατηγός προφασίστηκε
λόγους υγείας και φάνηκε ότι αποχωρεί εκουσίως. Αλλά
δεν είχε ποτέ συγχωρήσει τον συστρατιώτη του για την
«ανυποχώρητη στάση» του και του την ανταπέδωσε το
1925, όταν, δικτάτορας πια, έδωσε εντολή να τον συλλάβουν και να τον απελάσουν από την Ελλάδα, μετά από
ένα κυνηγητό σε στέγες σπιτιών, που θα έδινε την
αφορμή στους αντίπαλους δημοσιογράφους να μετονομάσουν τον «Μαύρο Καβαλάρη» σε «Μαύρο Γάτο».

Τα πάθη και οι εντάσεις των μπαρουτοκαπνισμένων
στρατιωτικών μεταφέρονταν αβίαστα στην πολιτική με
την οξύτητα που επέβαλε η ιστορική συγκυρία. Χαρισματικά
πρόσωπα που διαλύονταν στη φιλοδοξία να διοικήσουν
έναν πολιτικά απαίδευτο τόπο, όπου δεν υπάρχει αθώο
θύμα...
ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Σ. Αναστασάκος, Ο Πλαστήρας και η εποχή του, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα 2009, τ. Β’.
- Π.Σ. Δέλτα, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ημερολόγιο- Αναμνήσεις,
Μαρτυρίες-Αλληλογραφία, επιμ.: Π.Α. Ζάννας, Ερμής, Αθήνα
1978.
- Θεόδ. Πάγκαλος, Απομνημονεύματα, Η ταραχώδης περίοδος
της τελευταίας πεντηκονταετίας, Κέδρος, Αθήνα 1973.
- Αναστ. Παπούλας, Η αγωνία ενός έθνους, διήγηση γεγονότων
στον Ιω. Πασά, Αθήναι 1925.
- Ι.Α. Πεπονής, Νικόλαος Πλαστήρας, Ο Μαύρος Καβαλάρης,
εκδόσεις Σύλλογος Μεσενικολιτών, Αθήνα χ.χ.
- Στ. Χαρατσής, 1023 αξιωματικοί και 22 κινήματα, Αθήνα 1985,
τ. Α’.

Ο ΝIKOΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Aπό το αρχείο του Θεόδωρου Kων/νου Ορδουμποζάνη
Ο Στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας (στο κέντρο) στην
Αλεξανδρούπολη το φθινόπωρο του 1952 με τον πρώην
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στη Κυβέρνηση Σοφούλη,
Δικηγόρο Γρηγόρη Χρυσοστόμου και τον πολιτικό του φίλο
Φαρμακοποιό Σπυρίδωνα Τσινταράκη και (αριστερά) και
τους Αλέκο Καραγιάννη, επιχειρηματία και Κωνσταντίνο
Μανατό, κτηματία, επίσης πολιτικούς του φίλους (δεξιά).

Μάρτιος του 1950 και αναμνηστική
φωτογραφία του Στρατηγού με τον
πολιτευτή του και μετέπειτα Βουλευτή
Έβρου την Ένωση Κέντρου
Φαρμακοποιό Απόστολο Βλασακούδη,
την σύζυγό του και τον υιό του Βλάση
Βλασακούδη, στην σκάλα του
ξενοδοχείου, από όπου εκφώνησε
πολιτικό λόγο προς τους κατοίκους
της πόλης.

Ο Συνταγματάρχης Νικόλαος Πλαστήρας
ενώ συνομιλεί με Τούρκους Μουχτάρηδες
(Προέδρους Κοινοτήτων).

1922. Ο Κωνσταντίνος
Ορδουμποζάνης, εθελοντής στο
σύνταγμα Ευζώνων της Στρατιάς
του Έβρου και μέλος της
προσωπικής φρουράς του
Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα,
σε αναμνηστική φωτογραφία.
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Θ ΡΑ Κ Ι Ω Τ Ω Ν
Oλοκληρώνουμε τη δημοσίευση της ομιλίας της Μαρίας Γκούτη, που εκφωνήθηκε τον
Απρίλιο του 2017, εις μνήμην των μεγάλων διωγμών του 1913-1918
Σ. Ε.

Ημέρα μνήμης για τους Θρακιώτες βαλκανιομάχους
Γράφει η Μαρία Γκούτη
ΜΕΡΟΣ Β’
κρατορίας στην Ανατολική Θράκη, στην Προποντίδα
Ο Διωγμός του 1913-1918 και η Γενοκτονία
και
στη Δυτική Μικρασία, διαπίστωσαν την ύπαρξη
των Χριστιανών της Αυτοκρατορίας
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, που διέθεταν ενΤον Δεκέμβριο του 1913, έφτασε στην Πόλη
τυπωσιακή οικονομική και πνευματική υπεροχή
μια γερμανική αποστολή, με στόχο την αναδιορέναντι των συνοίκων Μουσουλμάνων. Γενικώς οι
γάνωση του τουρκικού στρατού. Απώτερος σκοπός
Γερμανοί θεωρούσαν τους Έλληνες και τους Αρμέήταν στην πραγματικότητα ο πλήρης στρατιωτικός
νιους ως σοβαρό εμπόδιο στις βλέψεις τους στην
έλεγχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενόψει
ανατολή. Για αυτό πρότειναν πιεστικά την αποτου Μεγάλου Πολέμου. Δεν ήταν η πρώτη φορά
μάκρυνση των συμπαγών ελληνικών και αρμενικών
που καλούνταν Γερμανοί στρατιωτικοί εμπειροπληθυσμών από τις εστίες τους.
γνώμονες από την Υψηλή Πύλη. Όμως τον Ιανουάριο
Βασικό επιχείρημα των Νεοτούρκων υπήρξε
η πρόφαση ότι οι άλλες εθνότητες, Έλληνες, Αρτου 1914 μόνο Γερμανοί αξιωματούχοι κατείχαν
μένιοι, Συροχαλδαίοι, Βούλγαροι, ακόμη και οι
καίριες θέσεις στο στράτευμα! Αυτοί, επιθεωρώντας
ομόδοξοί τους Άραβες πάντοτε συνωμοτούν
διάφορα στρατηγικά μέρη της Οθωμανικής Αυτο-

Πρόσφυγες, θύματα των πρώτων διωγμών, το 1914-1918, στη Μικρά Ασία, ενώ περιμένουν να εγκατασταθούν
στη Μυτιλήνη (Αρχείο Σπ. Σίμου, υπουργού Περιθάλψεως στην κυβέρνηση Βενιζέλου).
Αφιέρωμα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ”, Η Ελλάδα τον 20ό αιώνα, 1999
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κατά του κράτους. Οι Έλληνες κατηγορήθηκαν
συλλήβδην ως άπιστοι στην κυβέρνηση και ως κατάσκοποι. Οι Αρμένιοι θεωρήθηκαν ύποπτοι ανατρεπτικών ενεργειών. Με τέτοιου είδους επιχειρήματα οι Νεότουρκοι προσπάθησαν να απαλλαγούν
από πολυάνθρωπα έθνη, που διατελούσαν υπήκοοι
της αυτοκρατορίας τους έξι αιώνες. Τελικά το ίδιο
το κράτος οργάνωσε και κατηύθυνε διώξεις. Αυτός
ήταν άλλωστε και ο μόνος τρόπος για να πετύχει
το κύριο σύνθημα των Νεοτούρκων «η Τουρκία
στους Τούρκους».
Οι διωγμοί ξεκίνησαν από την Ανατολική Θράκη
στα τέλη του 1913. Από τον Ιανουάριο του ’14 η
ελληνική κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί από τον
πρεσβευτή της στην Κωνσταντινούπολη Δημήτριο
Πανά για τις προθέσεις των Τούρκων να εκτοπίσουν
και να διώξουν τους Έλληνες των μικρασιατικών
παραλίων. Ασκώντας παρελκυστική πολιτική, στις
6 Απριλίου 1914 οι Τούρκοι πρότειναν στον Βενιζέλο
ανταλλαγή των Ελλήνων του βιλαετίου Αϊδινίου (ή
Σμύρνης) με τους Μουσουλμάνους της Μακεδονίας.
Ο Βενιζέλος δέχθηκε καταρχήν την εθελούσια και
όχι την εξαναγκαστική μετανάστευση, αλλά οι Νεότουρκοι είχαν ήδη εξαπολύσει συστηματικούς
διωγμούς. Τότε ο Βενιζέλος απείλησε την Τουρκία
με πόλεμο. Ταυτόχρονα οι Τούρκοι προέβαιναν σε
απηνείς διώξεις Ελλήνων. Ήδη μέχρι τον Μάιο του
’14 η τουρκική κυβέρνηση είχε στείλει σε όλους
τους διοικητές, ακόμη και στους μουχτάρηδες των
χωριών, διαταγές να ετοιμάσουν διωγμό των Ελλήνων στις αγροτικές περιφέρειες Θράκης και Δυτικής Μικρασίας. Στις 25 Μαΐου, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο κήρυξε την Εκκλησία υπό διωγμό.

Η δεύτερη φάση του Διωγμού:
η Γενοκτονία του 1914-1918
Μετά την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(1η Αυγούστου 1914), εξαπολύθηκε η δεύτερη
φάση των διωγμών, αγριότερη και συστηματικό-

τερη. Στα μέσα του 1915 εκδιώχθηκαν όλοι οι
Ρωμιοί από τα θρακικά και ασιατικά παράλια του
Μαρμαρά, τα Μαρμαρονήσια, την Αιολίδα και την
αιγαιακή Καρία. Εκείνη την εποχή άρχισαν τρομερές
εκτοπίσεις και σφαγές στον Πόντο, που κορυφώθηκαν μετά τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας (1917).
Χαρακτηριστικό είναι το λαϊκό δίστιχο:
«Ανήμερα τ’ Αη-Γιαννιού, πριχού τη μεσηβρία,
σηκώσαν τα Ντεμερτζιλιά, τα στείλαν εξορία.»
Από έλλειψη σύνεσης των Τούρκων και των
Γερμανών δεσποτών τους,1 οι διωγμοί, οι σφαγές
και οι επιτάξεις οδήγησαν στην ολοκληρωτική παρακμή της οικονομίας. Λιμός και παντελής ένδεια
μάστιζαν για τέσσερα χρόνια την πλειονότητα
των Οθωμανών υπηκόων. Η πολιτική εκτουρκισμού έπληξε ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον τουρκικό
λαό. Η Τουρκία ηττήθηκε και συνθηκολόγησε
στον Μούδρο της Λήμνου (30 Οκτωβρίου 1918).
Τότε έληξε ο Πρώτος Διωγμός.
Είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια οι
αριθμοί των διωγμένων Ελλήνων, καθώς και οι
ζημιές που προκλήθηκαν από τους Τούρκους στις
κάθε λογής ελληνικές περιουσίες. Με το τέλος του
πολέμου αποδείχτηκε ότι λεηλατήθηκαν πάντα
τα κινητά και καταστράφηκε μερικώς ή ολικώς το
90% των εκκλησιαστικών, κοινοτικών και ιδιωτικών
περιουσιών. Σύμφωνα με τη Μαύρη Βίβλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Διωγμών και Μαρτυρίων
του εν Τουρκία Ελληνισμού (1914-1918), οι διωγμένοι
Έλληνες από τη Θράκη και τη Μικρασία ανήλθαν
στις 776.000. Από αυτούς περίπου το ένα τρίτο
χάθηκε κατά τους εκτοπισμούς και οι υπόλοιποι
επέστρεψαν στις ρημαγμένες πατρίδες τους μετά
τη συνθηκολόγηση. Οι περισσότεροι αποφάσισαν
να γυρίσουν μετά τον Μάιο του 1919, όταν πια ο
ελληνικός στρατός είχε ελευθερώσει τη Σμύρνη.
Τριάντα οκτώ μήνες μετά τους περίμενε η Μεγάλη
Έξοδος, η οριστική αποχώρηση του ελληνισμού
από την ανατολή.

1. Οι συστηματικοί διωγμοί σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν με την καθοδήγηση των Γερμανών συμμάχων τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1 Βαφειάδης Μαρίνος & Σωτήριος
Εις μνήμην της πολυαγαπημένης τους θείας
Ρίτσας Σταματοπούλου

€ 100,00

2 Καραλή Ευφροσύνη
Εις μνήμην του συζύγου της, γονέων και
λοιπών συγγενών

€ 100,00

3 Λιανίδης Ιωάννης
Εις μνήμην της συζύγου του Ελπίδας

€ 50,00

4 Μπιλιμπίνη Ελένη
Εις μνήμην του συζύγου της Ξάνθιππου

€ 50,00

5 Τσακίρης Κυριάκος
€ 50,00
Εις μνήμην της αδελφής του Τασούλας Τσακίρη-Αδαμίδου
6 Τσομπανίδου Στέλλα
Εις μνήμην Ζωής Μικίδου

€ 50,00

7 Φειδάνης Βασίλειος
Εις μνήμην της συζύγου του Λένας

€ 30,00
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Η Αλεξανδρούπολη το 1910-11
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Α

ρκετές πληροφορίες αντλούμε για την Αλεξανδρούπολη του 1910-1911, λίγο δηλαδή
πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους και τη
μεγάλη αναταραχή που σημάδεψε την ευρύτερη
περιοχή μας, από έναν οδηγό της Ελλάδος του
Νικολάου Γ. Ιγγλέση1, ο οποίος αναφέρεται, πέραν
της ελεύθερης Ελλάδας και σε ολόκληρη τη Μακεδονία και Θράκη, τη Μικρά Ασία μετά των νήσων
του Αρχιπελάγους κ.λπ.
Συγκεκριμένα ο οδηγός αυτός για το Δεδέαγατς
σημειώνει:
«Πόλις παράλιος της Θράκης, πρωτεύουσα διοικήσεως (Σαντζάκ = διοικητική περιφέρεια), υπαγομένης εις το βιλαέτιον Αδριανουπόλεως (μεγάλη
διοικητική περιφέρεια)».
Στο Σαντζάκ Δεδεαγάτς υπάγονται οι υποδιοικήσεις (Καζάδες) της Αίνου και του Σουφλίου και
περιλαμβάνει συνολικά 42 χωριά, από τα οποία
τα 14 είναι Χριστιανικά και τα 28 Μουσουλμανικά.
Το Δεδεαγάτς έχει τον Σιδηροδρομικό Σταθμό
της ενωτικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Κωνσταντινούπολης (Jonction Salonique - Constantinople)
στον οποίο γίνεται η ένωση των δύο σιδηροδρομικών
γραμμών και απέχει από τη Θεσσαλονίκη 12 ώρες
σιδηροδρομικώς και από την Κωνσταντινούπολη
επίσης άλλες 12 ώρες. Δια θαλάσσης απέχει από
την Καβάλα 8 ώρες.
Είναι έδρα του Μητροπολίτου Αίνου και έχει
Μητροπολίτη τον Ιωακείμ Γεωργιάδη. Στην εκκλησιαστική επαρχία υπάγονται 2 χωριά της διοικήσεως
Δεδεαγάτς, 4 της υποδιοικήσεως Κεσσάνης και 11
της υποδιοικήσεως Αίνου και Σουφλίου. Σημειώνεται
ότι από τα χωριά της διοικήσεως του Δεδεαγάτς
η Μάκρη και η νήσος Σαμοθράκη, εκκλησιαστικά
υπάγονται στη Μητρόπολη Μαρώνειας.
Ο οδηγός αυτός μας πληροφορεί και για μια
σειρά από άλλα στοιχεία, από τα οποία μπορούμε
να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για
την ζωή της πόλης.
Πληθυσμός: Ο πληθυσμός του Δεδεαγάτς ανέρχεται σε 4.686 κατοίκους από τους οποίους οι

μισοί περίπου είναι Έλληνες 2.310, Βούλγαροι
369, Μωαμεθανοί 1.542, Αρμένιοι 125, Ιουδαίοι
230 και καθολικοί 110.
Εκκλησίες: Κάθε μία κοινότητα έχει τη δική της
εκκλησία και συγκεκριμένα υπάρχει μία (1) Ελληνική
(ο Άγιος Νικόλαος) με τρεις Ιερείς, μία Βουλγαρική
(των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου - μετέπειτα
Αγίου Ελευθερίου), μία Αρμενική (του Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου - Σουρπ Γκαραμπέτ), μία Εβραϊκή συναγωγή, μία Καθολική (του Αγίου Ιωσήφ) και δύο
Τεμένη.
Σχολεία: Στο Δεδεαγάτς λειτουργούν:
• Αστική Σχολή Αρρένων (αναφέρεται στη Λεονταρίδειο Σχολή Αρρένων) με επτά (7) τάξεις,
εκατόν τριάντα (130) μαθητές και πέντε (5) Δασκάλους.
• Παρθεναγωγείο μαζί με Νηπιαγωγείο, με έξι (6)
τάξεις, έξι (6) δασκάλες, εκατόν τριάντα τρεις
(133) μαθήτριες και εκατόν τριάντα (130) νήπια.
• Τουρκική Σχολή με διακόσιους μαθητές και τέσσερις (4) δασκάλους.
• Βουλγαρική Σχολή με σαράντα έξι (46) μαθητές
και δύο δασκάλους.
• Αρμενική Σχολή με πενήντα (50) μαθητές και
δύο δασκάλους.

Δεδέαγατς 1904. Εγκαίνια του Μουσουλμανικού Τεμένους
στο Δεδέαγατς

1. O Οδηγός Ν.Ι. Ιγγλέση δημοσιεύθηκε στο περιοδικό μας τ.35, σελ. 11-15.
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Οι μαθήτριες του Παρθεναγωγείου των Καθολικών
με τις δασκάλες του, έξω από το σχολείο τους

• Εβραϊκή Σχολή με τριάντα (30) μαθητές και έναν
δάσκαλο.
• Καθολική ιερέων με είκοσι πέντε (25) μαθητές.
Σωματεία - Λέσχες: Λειτουργεί ο Ελληνικός Σύλλογος Φιλόμουσων μετά Λέσχης και Μουσικού
τμήματος. Επίσης υπάρχει και η Οθωμανική Λέσχη
Νεοτουρκικού Κομιτάτου.
Το Δεδεαγάτς θεωρείται κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και τα κύρια προϊόντα που παράγει, τα οποία και εξάγει, είναι Δημητριακά, Βαλανίδια και Αλίπαστα.
Να δούμε τώρα ποιες ήταν οι εγκατεστημένες
στην πόλη αρχές και ποιοί ήταν οι επικεφαλής
αυτών, για να πάρουμε μια άποψη της δομής λειτουργίας της πόλης.
– Μουτεσαρίφης ήταν ο Αγκόπ Καραμπετιάν εφέντης (προφανώς Αρμενικής καταγωγής).
– Στρατιωτικός Διοικητής ο Αλή Ριζά πασάς
– Μουδίρης των Εμμέσων φόρων ο Θεμιστοκλής
εφέντης (Ελληνικής καταγωγής)
– Αρχηγός της Χωροφυλακής ο Ιμπραήμ Ιζέτ βέης
– Διευθυντής της Αστυνομίας ο Αλή Ριζά εφένδης

Ο Ενωτικός Σιδηροδρομικός Σταθμός στα Δυτικά της πόλης

– Λιμενάρχης ο Χασάν Rasri βέης
– Τελώνης - Αρχιλογιστής ο Ισμαήλ Χακκή εφέντης
– Δήμαρχος ο Μαχμούτ Σεφκέτ βέης
– Μηχανικός ο Αδζεμιάν Ι. (Αρμενικής καταγωγής)
– Ιατρός Δημοτικός ο Σαβρή βέης, κτηνίατρος ο
Ταχσίν εφέντης, Διευθυντής του Υγειονομικού
ο Νατζή Μουσταφά εφέντης και Υγειονομικός
Γιατρός ο Dr Καλούδης (Ελληνικής καταγωγής).
– Μουδίρης του Ταχυδρομείου και του Τηλεγραφείου
ο Χααδή εφέντης. Υπεύθυνος για το Δημόσιο
Οθωμανικό χρέος ήταν ο Ιμπραήμ Χακκή και
του Μονοπωλείου καπνού (Regie) Μουδίρης ο
Αρσάν βέης.
Ο ίδιος οδηγός μάς πληροφορεί ότι στην πόλη
λειτουργεί Αυστριακό Ταχυδρομείο με διευθυντή
τον Βerguglian Ε. και Γαλλικό Ταχυδρομείο υπό τη
διεύθυνση του Μπαδέττη Ε. καθώς και δύο Νοσοκομεία (το Στρατιωτικό και το Δημοτικό που σώζεται μέχρι σήμερα).
Στον οικονομικό τομέα λειτουργεί υποκατάστημα
της Οθωμανικής Αυτοκρατορικής Τράπεζας με Διευθυντή τον Orr και Υποδιευθυντή τον Χολστάιν,
ως επίσης και Πρακτορεία της Τράπεζας Θεσσαλονίκης και της Τράπεζας Douche Orient Agent.
Λειτουργούν δύο σιδηροδρομικοί σταθμοί πλήρως
επανδρωμένοι με Επιθεωρητές, Μηχανικούς, Σταθμάρχες κινήσεως και εμπορευμάτων, Μηχανοδηγούς
και λοιπό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό κυρίως
Φραγκολεβαντίνων και Ελλήνων.
Επίσης λειτουργούν πολλοί εκκαθαριστές αβαριών, ασφαλιστές, ναυτικοί πράκτορες και πολλά
Προξενεία.
Συγκεκριμένα τα Προξενεία που είναι αυτήν
την εποχή εγκατεστημένα στο Δεδεαγάτς είναι:
Το Αγγλικό με υποπρόξενο τον Godefroi Badetti,
το Αυστροουγγρικό με υποπρόξενο τον E. Rezuglian,
της Γερμανίας με υποπρόξενο τον W. Rohde,
της Γαλλίας με διευθύνοντα τον Ιωάννη Τακέλλα,
της Ελλάδας με διευθύνοντα τον Ν. Τσιρίπη,
της Ιταλίας με διευθύνοντα τον Evariste Tacchella,
της Περσίας με υποπρόξενο τον Αντώνιο Χαμπούρη,
της Ρωσίας με υποπρόξενο τον Αθανάσιο Κριτή.
Ένα άλλο πολύτιμο στοιχείο που μας δίνει ο
οδηγός είναι οι ασχολίες των κατοίκων της πόλης.
Αναφέρει ονομαστικά όλες τις επιχειρήσεις της
πόλης. Συγκεκριμένα:
Υπάρχουν κατά αλφαβητική σειρά: έξι έμποροι
και παραγωγοί αλεύρων, τρία εργοστάσια αερι-
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ούχων ποτών, τρείς αμαξηλάτες (ένας βούλγαρος
και δύο Οθωμανοί), τρεις ανθρακέμποροι, δέκα
αντιπροσωπείες εισαγωγών και εξαγωγών. Μία
από αυτές, του Κανέτσου Ι.Χ. και Υιοί, είχε ιδρυθεί
το 1860 και διατηρούσε υποκαταστήματα στην
Αίνο και αλλού, ενώ μία άλλη, του Κ. Κορδέλη, αντιπροσώπευε το Ουγγρικό Αυτοκρατορικό Επιμελητήριο. Μία επιχείρηση Αποστολών, έξι Αρτοποιών,
δύο Αργυραμοιβών, δύο ασφαλειών ζωής, τέσσερις
ασφαλειών θαλάσσης και πέντε ασφαλειών πυρός,
ένα εργοστάσιο ατμόμυλων (του Πρωτόπαπα Δ.Γ.
και Σία).
Επίσης δέκα εξαγωγείς βαλανιδιών, τέσσερα βιβλιοδετεία - βιβλιοπωλεία - χαρτοπωλεία, επτά
γαλακτοπωλεία, δέκα τέσσερις έμποροι γεννημάτων
(δημητριακών), πέντε δερματέμποροι, τέσσερις δικηγόροι (δύο Οθωμανοί, ένας Έλληνας και ένας
Αρμένιος), επτά εκτελωνιστές, τέσσερις έμποροι
ελαίων και σαπουνιών, έξι έμποροι αποικιακών,
τέσσερις έμποροι κασμιριών και ετοίμων ενδυμάτων
(τρεις Έλληνες και ένας Εβραίος), τέσσερις έμποροι
ναυτικών ειδών (τρεις Έλληνες και ένας Αρμένιος),
δέκα έμποροι υφασμάτων (επτά Έλληνες, ένας
Εβραίοι και δύο Αρμένιοι), πέντε εμπορομεσίτες,
έξι εμποροπλοίαρχοι (πέντε Έλληνες και ένας Οθωμανός), πέντε εντολοδόχοι, πέντε εστιατόρια (τέσσερις Έλληνες και ένας Αρμένιος) και τρία μαγειρεία,
δύο ζαχαροπλαστεία, δύο αποθήκες ζύθου, μία
αντιπροσωπεία ηλεκτρικών ειδών, δέκα γιατροί,
όλοι Έλληνες, από ένας έμπορος καυσόξυλων και
καπνών, δέκα τρία καφενεία, μία επιχείρηση Κήπων
του Δημοσίου, πέντε κουρεία, έξι κρεοπωλεία,
τρία λευκοσιδηρουργεία, μία επιχείρηση για γεωργικές μηχανές και μία για ραπτομηχανές, εννέα
επιχειρήσεις ξενοδοχείων με ονόματα όπως «Η
Ρούμελη», «Η Ευρώπη», «Αδριανούπολης», «Grand
Hotel», «Κωνσταντινούπολη» κ.λπ. και δύο πανδοχεία.
Επίσης υπήρχαν τέσσερις επιχειρήσεις εμπορίας
ξυλείας και πέντε ξυλουργεία, ένας οδοντίατρος,
δέκα οινοπωλεία και εργοστάσια ποτών, είκοσι
παντοπωλεία, δύο εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων, δέκα τρία πρακτορεία ακτοπλοϊκών εταιρειών, πέντε ραφεία, (τρία Ελληνικά, ένα εβραϊκό
και ένα Αρμένικο), πέντε έμποροι σιδήρου και σιδηρικών, τέσσερις σιδηρουργοί (τρεις Έλληνες και
ένας Αρμένιος), επτά σιτέμποροι, τρεις Τράπεζες
και έξι Τραπεζίτες, τρεις εξαγωγικές επιχειρήσεις
τυριών, επτά υποδηματοποιεία, πέντε φαρμακεία,

Tο Οθωμανικό Διοικητήριο της πόλης

ένα χρυσοχοείο και τρία ωρολογοποιεία (από τα
οποία τα δύο Αρμενικά).
Σημειώνουμε ότι το Οθωμανικό κράτος, αντιλαμβανόμενο τη γεωπολιτικοστρατηγική θέση
της νέας πόλης και την ανάπτυξη που έλαβε
λόγω του σιδηροδρόμου και του λιμανιού, από
τα τέλη του 19ου αιώνα είχε αρχίσει να επενδύει
σε υποδομές προκειμένου να καταστήσει την
πόλη διοικητικό, οικονομικό και στρατιωτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Είναι η εποχή που
ανεγείρονται στη πόλη πολλά Δημόσια κτήρια κάποια από τα οποία σώζονται μέχρι και σήμερα
(Δικαστήριο, ταχυδρομείο, παιδικός σταθμός, Νοσοκομείο, φυλακές, Πασαλίκι, στρατώνες κάπου
προς τη Χηλή αλλά και σπίτια αξιωματικών στην
παραλία, ακόμη και πανεπιστημιακές σχολές, όπως
η Ακαδημία κ.λπ. κτήρια). Όλο αυτό το πρόγραμμα
ανάπτυξης της πόλης διέκοψαν οι επακολουθήσαντες πόλεμοι (Βαλκανικοί και Παγκόσμιος) και η
κατάληψη της πόλης από τους Βουλγάρους, που
απέβλεπαν στην έξοδό τους στο Αιγαίο.

Από τα εγκαίνια του Νοσοκομείου του Δεδέαγατς
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Θ ΡΑ Κ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ΡΗΣΟΣ: Πόσο γνωστή είναι η τραγωδία του Ευριπίδη (;)
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
ΜΕΡΟΣ Γ’
Στις πρώτες δύο ενότητες προσεγγίσαμε την τραγωδία
«Ρήσος», κυρίως ως προς το περιεχόμενο (μύθος, ανατροπές
κ.ά).
Θα κλείσουμε την προσέγγιση στην υποτιμημένη τραγωδία,
που φέρει το όνομα του βασιλιά της αρχαίας Θράκης, καταγράφοντας τα σημαντικότερα χωρία της, τα οποία κατά την
ταπεινή γνώμη της Θρακιώτισσας γράφουσας «αποδεικνύουν»
την ποιότητα του έργου.
Σε κάθε δράμα και κυρίως στο αρχαίο δράμα με τις υποδιαιρέσεις του (τραγωδία, σατυρικό δράμα, κωμωδία), η
εξέλιξη του μύθου, οι ανατροπές, η παρουσίαση των χαρακτήρων των ηρώων πρέπει να είναι κατά το «εἱκός καί
ἀναγκαῖον».
Τι εννοούμε. Kατά το εικός σημαίνει εύλογο, σύμφωνο
με τη λογική, με τη φύση και την αλήθεια των πραγμάτων
και αναγκαίον, σύμφωνο με την ψυχολογική αναγκαιότητα
κ.λπ. κατά την οποία κάτι γίνεται ως αναγκαία ψυχολογική
συνέπεια συναισθήματος, πάθους, πράξεως.
Π.χ. ήταν «κατά το εικός και αναγκαίον» η συμπεριφορά
του Έκτορα προς τον Ρήσο που άργησε τόσο;
Ήταν «κατά το εικός και αναγκαίον» η αντίδραση του
Ρήσου; Η δικαιολογία του;
Ήταν «κατά το εικός και αναγκαίον» η συμπεριφορά των
άλλων ηρώων, του Δόλωνα σε σχέση με το όνομά του, του
Οδυσσέα ως προς τη γνωστή προσωπικότητά του, του
Διομήδη ως προς το ήθος ενός Έλληνα αρχηγού;
Η τραγική ειρωνεία για τον μελλούμενο θάνατο του
Έκτορα ήταν κατά το «εικός και αναγκαίο»;
Ο αείμνηστος δάσκαλος της διδασκαλίας αρχαίου δράματος
Αλέξης Σωλωμός εκφράζει αρνητικές παρατηρήσεις για τη
γνησιότητα αλλά κυρίως για την ποιότητα του «Ρήσου». Συγκεκριμένα διερωτάται πώς ήταν φυσικό (εικός) να δίνει ο
ποιητής μεγάλο δραματικό χώρο και χρόνο σε 263 στίχους,
ώστε να μη αιφνιδιάσουν οι Αχαιοί τους κοιμισμένους
Τρώες. Ένα παράδειγμα αρνητικό. [12]
Κατά τον γνωστό ιστορικό και δάσκαλο Σαράντο Καργάκο,
ο Ρήσος δεν είναι έργο του Ευριπίδη διότι «...παραέχει Ευριπίδη». Η αποθέωση του Ρήσου και όχι η κανονική ταφή
σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρός χρή σοφόν τι μανθάνειν
οὐδείς ἀνήρ εὔψυχος ἀξιοῖ λάθρᾳ
κτεῖναι τόν ἐχθρόν, ἀλλ᾽ ἰών κατά στόμα

στ. 206

στ. 510-11

μετά τον θάνατό του, που αποτελεί και την κάθαρση στο
έργο, φαίνεται ότι υποκρύπτει ταφή ενός σπουδαίου ιστορικού
προσώπου σε χώρο που δε θα μπορούσε να φαντασθεί
κάποιος εχθρός του, ώστε να τον καταστρέψει. Πιθανόν,
λοιπόν, ο τάφος στην Αμφίπολη να είναι ο χώρος αυτός, το
δε ιστορικό πρόσωπο που θάφτηκε κρυφά είναι ο Μέγας
Αλέξανδρος και ο «εχθρός» είναι ο Κάσσανδρος! Αποτελεί
επιχείρημα αυτών που προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο
σπουδαίος τύμβος της Αμφίπολης περιείχε τον νεκρό του
Μ. Αλεξάνδρου και ο βασιλιάς της Θράκης Ρήσος συμβολίζει
τον μεγάλο στρατηλάτη.
κρυπτός δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χθονός
ἀνθρωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος,
Βάκχου προφήτης...
(στιχ. 970-972)

Τα στοιχεία πολιτισμού που περιέχονται στην τραγωδία
αυτή είναι γνωστά από τον Όμηρο. Όμως, συναντάμε και
κάποια άλλα που διατυπώνονται κατά το «εικός και αναγκαίον»,
για να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι άργησε ο Ρήσος. Είχε
κληθεί από τον Έκτορα να βοηθήσει στην πολιορκία του
Ιλίου, άργησε όμως και άφησε τον σύμμαχό του αβοήθητο.
Στην πραγματικότητα είχε αναγκασθεί να αντιμετωπίσει την
επέλαση των Σκυθών και γι’ αυτό άργησε. Γνωρίζουμε όμως
ότι οι Σκύθες ήταν Θρακικό φύλο. Συμπεραίνουμε λοιπόν
ότι τα θρακικά φύλα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και προκαλούσαν πολεμικές συγκρούσεις· ένα σημαντικό πολιτιστικό
στοιχείο της τραγωδίας δηλαδή.
Στις προηγούμενες ενότητες περιγράψαμε το ήθος του
βασιλιά των Θρακών και το αναλύσαμε. Ο κεντρικός ήρωας
της τραγωδίας παρουσιάζεται σχεδόν καθαγιασμένος, ως
άνθρωπος και ως ηγέτης· και ο ήρωας δεν ήταν Αθηναίος.
Σημαίνει αυτό κάτι ιστορικά και πολιτιστικά;
Δε θα επεκταθούμε σε αναλύσεις που απομακρύνονται
από το ύφος του περιοδικού μας αλλά θα σταθούμε στα
γνωμικά, χαρακτηριστικό της γραφής του Ευριπίδη και σε
γενικότερες σκέψεις του ποιητή, που είναι κι αυτές καταστάλλαγμα εμπειρίας.
από σοφό άνδρα πρέπει κάτι σοφό να μαθαίνεις
κανένας γενναίος άνδρας δεν επιθυμεί να σκοτώσει
τον εχθρό πισώπλατα αλλά κατά μέτωπο

ὅρα τό μέλλον, πόλλ᾽ ἀναστρέφει θεός

στ. 332

δώσε προσοχή στο μέλλον, ο θεός πολλά αναποδογυρίζει

μισῶ φίλοισιν, ὕστερον βοηδρομεῖν

στ. 333

δεν αγαπώ τους φίλους που σπεύδουν να βοηθήσουν καθυστερημένα
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μή νυν τά πόρρῳ τἀγγύθεν μεθείς σκόπει

στ. 482

μην εξετάζεις τα πολύ μακρινά, αδιαφορώντας για τα
κοντινά

εἴθ᾽ ἦσθ᾽ ἀνήρ εὔβουλος ὡς δρᾶσαι χερί.
ἀλλ᾽ οὐ γάρ αὑτός πάντ᾽ ἐπίστασθαι βροτῶν
πέφυκεν· ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο πρόσκειται γέρας,
σέ μέν μάχεσθαι, τούς δέ βουλεύειν καλῶς·
στ. 105-8

μακάρι να ήσουν άνδρας που παίρνει σωστές αποφάσεις
όπως είσαι καλός στα χέρια. Αλλά δε γεννήθηκε άνθρωπος
που να τα γνωρίζει όλα· άλλο προσόν δίνεται στον ένα,
άλλο στον άλλο: εσύ να πολεμάς, οι άλλοι να αποφασίζουν
σωστά.

θρασύς γάρ Ἔκτωρ νῦν, ἐπεί κρατεῖ, θρασύς

στ. 579

γιατί τώρα ο Έκτωρ έχει θράσος, πολύ θράσος, επειδή
είναι κυρίαρχος

σφαλερά δι᾽ οὐ φιλῶ στρατηγῶν κράτη

στ. 132

δεν αγαπώ τις λανθασμένες αποφάσεις των στρατηγών

φιλῶ λέγειν τἀληθές αἰεί κοὐ διπλοῦς
πέφυκ᾽ ἀνήρ

στ. 394-5

αγαπώ να λέω πάντα την αλήθεια και δε γεννήθηκα να
είμαι διπλόγνωμος άνδρας

ἀλλ᾽ ὕστερος μέν ἦλθον, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως

στ. 443

ήρθα καθυστερημένα, όμως εγκαίρως

νικᾶτε, ἐπειδή πᾶσιν ἁνδάνει τάδε

στ. 137

προχωρείτε· τούτο ας γίνει αφού όλοι το θέλουν

κακαί γεωργεῖν χεῖρες, εὖ τεθραμμέναι

στ. 176

τα καλοθρεμμένα χέρια είναι ανίκανα να καλλιεργήσουν
τη γη

μάτωσης της περιοχής μας στον ελληνικό κορμό, και από
άλλο θεατρικό φορέα, ίσως επίσημο, π.χ. το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος ή και από άλλους, που θα επιλέξουν να
παρουσιάσουν το έργο αυτό, με τα πολλά σύγχρονα μηνύματα
και τους ελκυστικούς ήρωες.
Εξ άλλου υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, όπως καταγράφεται στην εργασία μας ή στο διαδίκτυο. Θα είναι η 5η
φορά που θα ανεβεί στη σκηνή, από την αναβίωση του αρχαίου δράματος, το 1927. Ευχής έργο θα είναι να γίνει η
πρεμιέρα στο νέο υπαίθριο θέατρο του οικοπάρκου “Αλτιναλμάζη”.
Ίδωμεν!

Το αρχαίο θέατρο της Μαρώνειας (4ος π.Χ. αι.)

Βαθύτερο αίτιο για να παρουσιάσουμε μια αρχαία τραγωδία
με αυτόν τον ηχηρό τίτλο ήταν η πρόκληση· πρόκληση προς
όλους τους αναγνώστες, Θρακιώτες ή όχι, ώστε να σκεφθούν
πόσο λίγες αρχαίες τραγωδίες ξεφεύγουν από τους γνωστούς
μεγάλους μύθους και γιατί ένας ποιητής του 4ου αι. π.Χ.
ασχολήθηκε με την τραγική μοίρα ενός Θράκα βασιλέα.
Πρόκληση όμως και σε ενεργούς φωτισμένους δασκάλους
σχολείων της ιδιαίτερης πατρίδας μας να «διδάξουν» αυτήν
την τραγωδία και να τονίσουν τις σπουδαίες ιδέες που κρύβονται σε μια «άτεχνη» έστω τραγωδία με κεντρικό ήρωα τον
Ρήσο.
Ενώ η γράφουσα έρριχνε τις ιδέες της στο χαρτί, γεννήθηκε
μια περισσότερο τολμηρή ιδέα. Να περιληφθεί η “διδασκαλία”,
δηλαδή η παράσταση αυτού του δράματος στο πρόγραμμα
των εορταστικών εκδηλώσεων για το 100χρονα της ενσω-

Βιβλιογραφία
1. Eυριπίδου Έργα, τόμος 3ος, Ρήσος, εκδόσεις Οξφόρδης.
2. Eυριπίδου Ρήσος, Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, μετ. Αρίστου Καμπάνη.
3. Ομηρικόν Λεξικόν, Παναγή Λορεντζάτου.
4. Λεξικόν Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, Ιωάννου Σταματάκου.
5. Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης των Liddel-Scott.
6. Παγκόσμια Ιστορία, λήμμα «Θράκη», Πάντος Πάντος, σελ.
346, Εκδοτική Αθηνών.
7. Albin Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας,
έκδ. Αφών Κυριακίδη, σελ. 867, Θεσσαλονίκη 1983.
8. Ελένης Λαδιά, e-istoria.com, Εθνικό Θέατρο (1968).
9. Bασιλείου Καλογερά, Αισθητική ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας.
10. Αριστοτέλους, Ποιητική, 1449 Β 23-27.
11. Σαράντου Καργάκου, «Ολυμπιάδα, βίος και πολιτεία Μεγάλου Αλεξάνδρου», εκδ. Ψυχογιός.
12. Αλέξη Σολομού, «Ευριπίδης ευφυής και μανικός», εκδ. Κέδρος.
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O Ρ Φ Ε Α Σ - Ο Ρ Φ Ι Σ Μ Ο Σ - Ο Ρ Φ Ι ΚΟ Ι Υ Μ Ν Ο Ι

Ορφικοί Ύμνοι για τη θάλασσα
Επιμέλεια Δρ χημ. μηχ. Πασχάλη Α. Χριστοδούλου
Kλείνουμε την εργασία μας με τους Ορφικούς ύμνους για τη θάλασσα και την ανάλογη
αναφορά μας στους σύγχρονους Έλληνες ποιητές.
ΜΕΡΟΣ Β’
Στο τεύχος 61 του «Φάρου της Αλεξανδρούπολης» δημοσιεύτηκε ο ορφικός ύμνος των νυμφών με μετάφραση.
Με ιδιαίτερο θαυμασμό υπενθυμίζουμε τα επίθετα, με τα
οποία εικονίζει ο ποιητής τις νύμφες. Μέσα σε αυτά ζωγραφίζεται η ομορφιά του ελληνικού τοπίου, της ελληνικής φύσης, γιατί όχι και της ελληνικής ψυχής και πνεύματος.
Οι Νύμφες στον ομώνυμο ορφικό ύμνο χαρακτηρίζονται κρυφιοτρέχουσες, τροφοί του Βάκχου, γήινες, πολύχαρες, λιβαδίσιες, λοξοδρόμες, αγνές, που χαίρονται στα
σπήλαια, αεροσύχναστες, πηγαίες, γοργόδρομες, δροσοντυμένες, ελαφροπάτητες, φανερές, αόρατες, φαραγγόβιες,
πολυανθείς, που χορεύουν μαζί με τον Πάνα στα όρη,
βακχεύτριες, βραχοανάβρυστες, γλυκόφωνες, θροϊστικές,
ορεισύχναστες, αγρόβιες κόρες, κρηναίες και δασόβιες,
εύοσμες παρθένες, λευκοντυμένες, εύπνοες στις αύρες, ποιμενικές, φίλες με τα θηρία, λαμπρόκαρπες, κρυοχαρείς,
απαλές, ζωοτρόφες και τροφοπληθείς, αμαδρυάδες κόρες,
παιχνιδιάρες, υδροπόρευτες, παράφορες, ιαματικές, που
τους αρέσει η άνοιξη. Οι νύμφες μαζί με τον Βάκχο και τη
Δηώ φέρνουν χαρά στους θνητούς.
Το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, για τον Έλληνα, είναι
και θα είναι πηγή έμπνευσης. Παραθέτουμε λοιπόν μερικά
αποσπάσματα από μεγάλους Έλληνες ποιητές. Κάθε ένας
βλέπει διαφορετικά τη νύμφη, τη θυγατέρα του Ωκεανού,
τη θάλασσα και αναλόγως τη ζωγραφίζει, την εικονίζει,
τη χαρακτηρίζει, την προσωποποιεί.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (1792-1869)
«Λύρα» Ο Ωκεανός (Ωδή δεκάτη)
Ύπνος, σιγή και πάλιν
Πεφιλημένα θρέμματα
τα χωράφια, την θάλασσαν,
Ωκεανού, γενναία
τον αέρα γεμίζουσι
και της Ελλάδος γνήσια
και τας πόλεις με κρότον
τέκνα, και πρωτοστάται
ποίμνια και λύρας.
Ελευθερίας.
Αστράπτουσι τα κύματα
ως οι ουρανοί, και ανέφελος
ξάστερος φέγγει ο ήλιος
και τα πολλά νησία
δείχνει του Αιγαίου.

«Λυρικά» Εις Ψαρά
(Ωδή δεύτερη)
Ιδού τα πολυτάραχα
κύματα της θαλάσσης
ιδού, ιδού των αμώμων
Ψαρών δικαιοτάτων
αι τραχείαι πέτραι.

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ (1900-1971)
(βραβείο Νόμπελ, 1963)
Στο περιγιάλι το κρυφό,
Πάνω στην άμμο την καυτή
κι άσπρο σαν περιστέρι, γράψαμε τ’ όνομά της,
διψάσαμε το μεσημέρι,
ωραία που φύσηξε ο μπάτης
μα το νερό γλυφό.
και σβήστηκε η γραφή.
Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ (1863-1933)
Θάλασσα του πρωΐου
Εδώ ας σταθώ. Κι ας δω κ’ εγώ τη φύσι λίγο
θάλασσας του πρωινού κι’ ανέφελου ουρανού
λαμπρά μαβιά, και κίτρινη όχθη· όλα
ωραία και μεγάλα φωτισμένα.
ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (1917-1981)
Τοπίο θανάτου. Η πετριωμένη θάλασσα
τα μαύρα κυπαρίσσια, το χαμηλό
ακρογιάλι ρημαγμένο από τ’ αλάτι
και το φως, τα κούφια βράχια,
ο αδυσώπητος ήλιος απάνω, και μήτε
κύλισμα νερού, μήτε πουλιού φτερούγα,
μονάχα απέραντη, αρυτίδωτη, πηχτή σιγή.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Κάθε λιμάνι και καημός
κάθε καημός και δάκρυ,
είναι η ζωή του καθενός
θάλασσα δίχως άκρη.

Αναθηματικό ανάγλυφο· βρέθηκε το 1952 σε σπηλιά στην
Πεντέλη, όπου λατρεύονταν οι Νύμφες μαζί με τον Πάνα
και τον Ερμή, που διακρίνονται στο ανάγλυφο να δέχονται
τις προσφορές πιστών. Η επιγραφή στη βάση του έργου
αναφέρει τα ονόματα των πιστών που το προσέφεραν (περίπου 360 π.Χ.) (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Βιβλιογραφία
1. ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Δ.Π. Παπαδίτσας - Ελένη Λαδιά, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Όγδοη έκδοση,
Οκτώβριος (2010)
2. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ, Ανδρέας Κάλβος, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
Εκδόσεις Ίκαρος (2014)
3. Ποιητική Ανθολογία Παπύρου, PAPYROS PRESS LTD (1971)

17

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T63

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

Η διεξαγωγή στην Αλεξανδρούπολη της 9ης Ν.Ο.Α. Regata
Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Μ

ε τη συμμετοχή 121 αθλητών από οκτώ χώρες
πραγματοποιήθηκε από 24 μέχρι
28 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη η “9η ΝΟΑ Regata»”, που
διοργανώνει για 9η συνεχή χρονιά ο Ναυταθλητικός Όμιλος
Αλεξανδρούπολης, με συνδιοργανωτές φέτος την Αντιπεριφέρεια Έβρου της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Επιμελητήριο
Έβρου.
Η διοργάνωση αυτή αποτελεί
ένα γεγονός με ξεχωριστή σημασία για τα ιστιοπλοϊκά δεδομένα όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και της ευρύτερης Μεσογείου, δίνοντας μια άλλη όψη στο λιμάνι της πόλης και
μια μεγάλη προβολή της Αλεξανδρούπολης.
Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 13 αθλητών η αγωνιστική ομάδα ιστιοπλοΐας τριγώνου του ΝΟΑ, έδωσε δυναμικό παρόν για μια ακόμη χρονιά, σε ένα γεγονός που
πλέον έχει καθιερωθεί διεθνώς.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν επίλεκτοι ιστιοπλόοι της
Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Ολλανδίας,
της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, της Σερβίας και της Αιγύπτου, ανεβάζοντας το επίπεδο του ανταγωνισμού σε
υψηλά επίπεδα.
Ο καιρός, κατά τη διάρκεια των αγώνων, επιφύλασσε
ευχάριστες ιστιοπλοϊκές συνθήκες, με τον Αίολο να είναι
παρών κάθε μέρα στην ώρα του. Όλοι οι συμμετέχοντες
θα θυμούνται για καιρό τη δεύτερη ημέρα της διοργάνω-

σης, κατά την οποία η επιτροπή αγώνων κατάφερε να
διεξαγάγει τις προγραμματισμένες ιστιοδρομίες και παράλληλα να φροντίσει για την έγκαιρη και ασφαλή επιστροφή όλων των σκαφών με απόλυτη ασφάλεια στο
λιμάνι, καθώς ξέσπασε πολύ δυνατό μπουρίνι με δυνατό
άνεμο και χαλαζόπτωση. Ωστόσο, η εμπειρία και οι
γνώσεις της Επιτροπής Αγώνων δεν επέτρεψε στον καιρό
να χαλάσει τους αγώνες και να δημιουργήσει δυσάρεστα
περιστατικά.
Οι ξένες αποστολές, αθλητές, προπονητές και συνοδοί,
διασκέδασαν, απόλαυσαν τη διαμονή τους στην πόλη και
έδωσαν ραντεβού για την επόμενη χρονιά στην 10η ΝΟΑ
Regata 2018.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί η συνεισφορά στην πραγματοποίηση των αγώνων των εθελοντών. Ειδικά αυτή
την εποχή της οικονομικής κρίσης, τίποτε δε θα ήταν
εφικτό χωρίς τους εθελοντές, τα
μέλη και τους φίλους του Ν.Ο.Α.
Άφησαν για αρκετές μέρες τις
επαγγελματικές και οικογενειακές
υποχρεώσεις τους και εργάστηκαν μέρα και νύχτα για πάνω από
2 μήνες ώστε να φέρουν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία τους
αγώνες. Επίσης αξίζουν συγχαρητήρια και στους ανθρώπους
του Ν.Ο.Α. που κατόρθωσαν να
καθιερώσουν στην πόλη μας να
διεξάγεται κάθε χρόνο ένα τόσο
μεγάλο και με διεθνή εμβέλεια
αθλητικό γεγονός.
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Χ Λ Ω Ρ Ι Δ Α Τ Η Σ Θ ΡΑ Κ Η Σ

Φύλλο της ελιάς και υγεία
Γράφει η Maρία Αρ. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός
ΜΕΡΟΣ Ε’
Μύστης των φύλλων της ελιάς δηλώνει ο Ελύτης ενώ
ο Νώε αναγαλλιάζει βλέποντας την περιστέρα με «φύλλο
ελαίας κάρφος εν τω στόματι αυτής».
Κι εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να θυμιατίζει με φύλλα
ελιάς και να ρίχνει φύλλα ελιάς πάνω στη μασίνα, την
πρωτοχρονιά.

Συστατικά των φύλλων της ελιάς με χρήσιμες
βιολογικές ιδιότητες
Το φύλλο της ελιάς είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιοενεργά
συστατικά που χαρακτηρίζονται από ισχυρές αντιοξειδωτικές
ιδιότητες και ανήκουν κυρίως στις πολυφαινόλες και τα
φλαβονοειδή. Σημαντικές τέτοιες ουσίες είναι η ελευρωπαΐνη,
η υδροξυτυροσόλη, η τυροσόλη, το καφεϊκό οξύ, η λουτεολίνη, η απιγενίνη, η διοσμετίνη, η ρουτίνη και η κατεχίνη.
Κάποια από τα συστατικά αυτά (όχι όλα) βρίσκονται και
στον καρπό της ελιάς καθώς και στο λάδι, όμως στα φύλλα
βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Έτσι οι συνολικές πολυφαινόλες στα φύλλα της ελιάς ανέρχονται σε
1450 mg ανά 100 g, ενώ στις ελιές σε 110 mg ανά 100 g
και στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 23 mg ανά 100 g.
Ομοίως η ελευρωπαΐνη, σημαντικό αντιοξειδωτικό, βρίσκεταιι
στο φύλλο σε ποσοστά 1-14%, ενώ στο λάδι μόνο 0,0050,12%. Εκτός από τις σημαντικές αυτές πολυφαινόλες, το
φύλλο της ελιάς περιέχει επίσης πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, καθώς και το μασλινικό οξύ, μιά ουσία με αντικαρκινικές (για το παχύ έντερο) ιδιότητες.

Βιολογικές ιδιότητες
Οι βιολογικές ιδιότητες των ουσιών αυτών βασίζονται
κυρίως στην ισχυρή αντιοξειδωτική τους ικανότητα. Σε ό,τι
αφορά τα φύλλα καθεαυτά, οι σχετικές έρευνες έχουν
δείξει ότι το εκχύλισμά τους (δηλαδή το ρόφημα που
μπορεί να παρασκευαστεί από αυτά) επίσης παρουσιάζει
βιολογικές ιδιότητες που το καθιστούν ευεργετικό για την
Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα φύλλα της
ελιάς περιέχουν μεγάλες ποσότητες σειράς ουσιών με
ιδιότητες εξαιρετικά ευεργετικές για την υγεία. Η ύπαρξη
τέτοιων ιδιοτήτων ήταν γνωστή από την αρχαιότητα, αφού
ο Ιπποκράτης εκτός από το λάδι χρησιμοποιούσε και
φύλλα ελιάς στις διάφορες παθήσεις. Επίσης τον 19ο
αιώνα τα φύλλα της ελιάς χρησιμοποιήθηκαν στη θέση της
κινίνης εναντίον της ελονοσίας, με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Πριν μερικά χρόνια κάποιο σκέυασμα από φύλλα της ελιάς
έγινε πασίγνωστο με το όνομα «φραπελιά» (ρόφημα), συνοδευόμενο από ισχυρισμούς για θεραπεία του καρκίνου,
ισχυρισμούς που ήταν και η αιτία για τη δυσφήμισή του.
Τα φύλλα της ελιάς είναι απλά, στενόμακρα, λογχοειδή,
αντικρυστά, με μικρό μίσχο. Είναι παχιά, δερματώδη,
πράσινα από πάνω και ασημένια από κάτω. Παραμένουν
στο δέντρο 2-3 χρόνια. Διατηρήθηκαν απολιθωμένα 50.00060.000 χρόνια στη Σαντορίνη.Αποτελούν βασικό αντικείμενο
επιστημονικών μετρήσεων για τον χαρακτηρισμό της ποικιλίας του δένδρου. Είναι πικρά, ενώ αποτελούν μία πραγματική αποθήκη ουσιών με φαρμακευτικές ιδιότητες
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υγεία. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός των πολυφαινολών
που βρίσκονται στα φύλλα φαίνεται να συντελεί:
- στην αντιμικροβιακή, αντι-ιική και αντιμυκητιακή δράση
τους
- και στην προστασία του εγκεφάλου και του κεντρικού
νευρικού συστήματος από τις βλάβες που προκαλούνται
από το οξειδωτικό στρες.
Το 2015 μιά ανασκόπηση που συγκέντρωσε τα ερευνητικά
αποτελέσματα μελετών με εκχύλισματα των φύλλων ελιάς
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά μπορεί να λειτουργούν
ως αντιυπερτασικά, υπογλυκαιμικά, υποχοληστερινικά,

Τσάι από φύλλα ελιάς

Xιλιόχρονο πεντάκορμο δέντρο στον ελαιώνα Μάκρης.
Μπορεί η μακροζωία του να οφείλεται στο ελιξίριο των ουσιών
που κυκλοφορεί στα φύλλα και στους χυμούς του.

Ανεξάρτητα από την παραπάνω επιφύλαξη, αξίζει να επισημανθεί ότι, με
απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, το εκχύλισμα των
φύλλων της ελιάς έχει χαρακτηριστεί
επίσημα ως παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιείται ως ήπιο διουρητικό (για την
απομάκρυνση κατακρατημένων υγρών
από τα νεφρά). Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο κυκλοφορούν νόμιμα σκευάσματα με φρέσκα ή ξερά φύλλα ως
έχουν, καθώς και με λεπτοκομμένα ή
κονιορτοποιημένα ξερά φύλλα, για
την παρασκευή ροφήματος ή σε κάψουλες. Αναγκαία προϋπόθεση για
την ασφαλή χρήση των παρασκευασμάτων αυτών είναι να έχει αποκλεισθεί από τον γιατρό η ύπαρξη κάποιας
σοβαρής κατάστασης, ενώ ακόμα η
κατανάλωσή τους δε συνιστάται για
παιδιά, έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
Επιπλέον, βέβαια, τα φύλλα να είναι
αράντιστα.

Εξαγωγή φύλλων
καρδιοπροστατευτικά και αντιφλεγμονώδη, και να συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου και
του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος, την καταπολέμηση
της χρόνιας κολίτιδας και της παχυσαρκίας, την πρόληψη
του καρκίνου και την επιβράδυνση της γήρανσης. Μιά δεύτερη ανασκόπηση του 2015, που συγκέντρωσε ανάλογα
αποταλέσματα από έρευνες που έγιναν σε καλλιέργειες
κυττάρων, συμπέρανε την πιθανότητα παρεμπόδισης, από
τις πολυφαινόλες των φύλλων της ελιάς, της ανάπτυξης
του καρκίνου του παγκρέατος, του μαστού, του προστάτη
και του παχέος εντέρου καθώς και λευχαιμιών.
Έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι οι παραπάνω θετικές ενδείξεις, αν και βασίζονται σε σοβαρές και σύγχρονες
έρευνες, έχουν αντληθεί από μελέτες που έχουν γίνει σε
κύτταρα ή πειραματόζωα, ενώ απουσιάζουν οι πληθυσμιακές ή κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, οι οποίες
είναι απαραίτητες για να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Αν λάβουμε υπόψη ότι περίπου 10% των 64.000 τόννων
υλικού που δίνεται στα ελαιουργεία για ελαιοποίηση αποτελείται από φύλλα (που σήμερα διαχωρίζονται και πετιούνται), καθώς και την δυνατότητα συλλογής φύλλων από
τα κλαδέματα και αυτά που πέφτουν κάτω κατά το μάζεμα
των ελιών, είναι προφανές πως οι ποσότητες υλικού που
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είναι τεράστιες. Σήμερα εξάγουμε κάποιες ποσότητες φύλλων στην Ιαπωνία, μιά
εξαγωγή που αν συστηματοποιηθεί μπορεί να αποφέρει
τεράστια έσοδα.
mbotsi2@gmail.com, τηλ 6973028498
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου ώρα 7,
Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης
Στο πλαίσιο θεματολογίας: «Διατροφή και Υγεία:
Μια σύγχρονη κριτική ματιά», ομιλία/συζήτηση με
θέμα: Το φύλλο, η ελιά και το λάδι
Ομιλήτρια η Μαρία Αρ. Μποτσιβάλη

Σ.Ε.
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Έκθεση φωτογραφίας Λαρίας Λουτζακλή
Γράφει η Κούλα Καφετζή

Η

ταν όμορφα την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, στα εγκαίνια της
έκθεσης φωτογραφίας της Μαρίας Λουτζακλή με θέμα
“Από τις σκιές του Αιγαίου στο φως της Αλεξανδρούπολης”.
Ξαναείδαμε την πόλη μας μέσα από τα μάτια μιας
τακτικής επισκέπτριας που εδώ και αρκετά χρόνια
ανέβαινε στην Αλεξανδρούπολη για τη δουλειά της ως
επόπτρια ψυχοθεραπεύτρια στην Εταιρεία Κοινωνικής
Ψυχιατρικής. Χανιώτισσα η ίδια, ήρθε στον Βορρά,
έκανε φίλους και με την ευαίσθητη ματιά της κατέγραψε,
σε διαφορετικές εποχές και ώρες κι επομένως κάτω
από διαφορετικό φως, καθημερινές εικόνες του τόπου
μας όπως δεν τον είχαμε δει ποτέ. Απλά αντικείμενα,
όπως ένα κομμάτι λαμαρίνας στην παραλία την ώρα
της δύσης, τα κάγκελα της παραλίας ή τα γυμνά δέντρα,
μέσα από τον ερασιτεχνικό φακό της μεταμορφώθηκαν
σε εντυπωσιακούς πίνακες ζωγραφικής. Οι φωτογραφίες της αποκαλύπτουν τη δύναμη και την ιδιαιτερότητα του φωτός στον τόπο μας και αναδεικνύουν
την ομορφιά και την παρθενικότητά του.

Προσκεκλημένη εισηγήτρια της βραδιάς ήταν η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μελίτα
Εμανουήλ που διδάσκει Ιστορία της Τέχνης στους Αρχιτέκτονες. Ανέλυσε το θέμα της “Το τοπίο στη ζωγραφική
και τη φωτογραφία” με μεγάλη εμβρίθεια. Αλλωστε
είναι η συγγραφέας του βιβλίου “Ιστορία της Τέχνης
από το 1945 σε πέντε ενότητες”, που όταν εκδόθηκε
θεωρήθηκε σταθμός καθώς, εκτός των αλλων, έκρινε
εικαστικούς εν ζωή.
Την ίδια περίοδο, συμπληρωματικά προς την κύρια
έκθεση, εκτίθεντο επιλεγμένα φωτογραφικά έργα της
Μ. Λουτζακλή στο καφεβιβλιοπωλείο ΚΑΦΚΑ με θέμα
“χαρακτικά αρμύρας”. Ο φακός εστιάζει σε λεπτομέρειες
στην επιφάνεια ενός πλοίου που το κατατρώει η αρμύρα
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και δίνει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα με ενδιαφέρουσες εικόνες που μοιάζουν τρισδιάστατες, σαν πραγματικά χαρακτικά που
φιλοτέχνησε με τα χρόνια η θάλασσα.
Από το έντυπο που δώρισε η Μαρία Λουτζακλή με
διακριτικότητα στους επισκέπτες της έκθεσής της, μεταφέρουμε για τους αναγνώστες του περιοδικού μας
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αποσπάσματα, για να τους δώσουμε μια
αίσθηση της ατμόσφαιρας που ζήσαμε από
τη «θέαση» των έργων της φωτογράφου,
όπως εκείνη «εθεάσατο» την πόλη της Αλεξανδρούπολης και τους ανθρώπους της:
To φως περιβάλλει και συνέχει το φυσικό
και αστικό-οικιστικό τοπίο αλλά και τις
ζωές των ανθρώπων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Εβραίοι, Φραγκολεβαντίνοι παλαιότερα, Εβρίτες, Αρμένιοι, Πομάκοι,
Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι κατοικούν και
στεγάζονται κάτω από το ίδιο φως εδώ
και αιώνες. Το φως στεγάζει και συνέχει
αυτή την ετερότητα. Ταυτόχρονα στεγάζει
και αναδεικνύει την ετερότητα και τον
οπτικό πλούτο των εποχών στην πόλη.
Εποχές και φως συνεργάζονται στη σύσταση εικόνων
εξαιρετικής ομορφιάς και οπτικών εκπλήξεων. Εικόνεςέκπληξη σαν αυτές που προκύπτουν από τη συνομιλία
του φωτός με τη σκιά στα νησιά του Αιγαίου. Σκιές του

Αιγαίου, Φως της Αλεξανδρούπολης, μια ακόμα συνομιλία
ή οι δύο όψεις του, «αγγελικό και μαύρο φως», στου Σεφέρη. Άλλωστε «όλα είναι ζήτημα φωτός».
Και εδώ, στην πόλη αυτή, αυτό επικυρώνεται εντυπωσιακά. Το φως αναδεικνύει όλη τη δημιουργική και μεταποιητική του ικανότητα.
Μεταποιεί τη θάλασσα, τα δέντρα και τα
βράχια σε εικόνες-πίνακες μιας μοντέρνας τοπιογραφίας. Τα κοινότοπα για το μάτι σήματα
οδικής κυκλοφορίας, τις λάμπες φωτισμού
κ.λπ., σε εικαστικά γεγονότα.
Εκόνες δώρα για το βλέμμα και τη σκέψη.
Η σύνδεση με το φως συνεχίζεται και διαρκεί... Το φως της μέρας, εδώ και 135 χρόνια,
παραχωρεί τις νύχτες στη θέση του στο φως
του Φάρου της Αλεξανδρούπολης. Παρουσία
επαγρυπνούσα και εγγυητική για την έξοδοείσοδο στην πόλη, για ταξίδια προς κάθε κατεύθυνση.
Πόλη-πύλη εξόδου στο Θρακικό πέλαγος,
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στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο. Πόλη-πύλη εισόδου από και
προς τις χώρες-γειτονιές των Βαλκανίων, αιώνες τώρα
υποδέχεται και φιλοξενεί ανθρώπους.
Εκεί που η πόλη συναντά τη θάλασσά της, η «φιλοξενία» και συνύπαρξη αυτή αποτυπώνεται καθημερινά. Στην παραθαλάσσια αυτή λωρίδα, καθημερινά
συστήνεται ένα ζωντανό πεδίο δημόσιας ζωής, μια
δια-γενεαλογική και διαπολιτισμική συνύπαρξη ανθρώπων. Μέσα σ’ ένα ζωντανό φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον, η ζώσα ιστορία της πόλης εμπλουτίζεται
και εξελίσσεται με «μάρτυρα» το Φως και τη Θάλασσα.
«Μου οφειλόταν ένα πλάτος», λέει η Κική Δημουλά.
«Και μου εδόθη», θα μπορούσε να πει κάθε Αλεξανδρουπολίτης που περπατά σ’ αυτή τη γραμμή συνάντησης της πόλης με τη θάλασσα και το φως
της.
Τέλος και επί προσωπικού· θα ευχόμουν οι φωτογραφίες αυτές, ως άλλο λεξικό, να εισαγάγουν
τους ξένους επισκέπτες στον «εικαστικό πλούτο» του
φυσικού και «φωτεινού» περιβάλλοντος της Αλεξανδρούπολης αλλά και να εμπλουτίσουν το βλέμμα των
ανθρώπων της, απέναντι στην ίδια τους την πόλη.
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Λάδι με περγαμηνές
Γράφει o Aργύρης Κελίδης

Η εταιρεία Κύκλωπας Ελαιοτριβείο Αργύρη Κελίδη
Α.Ε. παράγει από 1982 στην περιοχή της Μάκρης ένα
από τα καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο .
Στα οικογενειακά κτήματα, με πολύ μεράκι και με
σεβασμό στη φύση καλλιεργούνται περίπου 12.000
ελαιόδενδρα της αρχαίας μοναδικής ποικιλίας της
Μάκρης. Στο ιδιόκτητο ελαιοτριβείο η πείρα, η επιμονή
και οι σωστές πρακτικές αναδεικνύουν ένα πολύ καλό
προϊόν, στο να αποκομίσει τα περισσότερα βραβεία
ελαιόλαδου στην Ελλάδα.
Ο απολογισμός των τελευταίων 8 χρόνων είναι 54
παγκόσμια και πανελλαδικά βραβεία.
Σε μια εποχή του εύκολου κέρδους κάποιοι επιμένουν
ποιοτικά και δικαιώνονται .
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, σε μία λαμπρή τελετή

στο Ζάππειο Μέγαρο, η εταιρεία Κύκλωπας Α.Ε. κατέκτησε άλλο ένα βραβείο ποιότητας από το περιοδικό
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ” .
Μετά από εργαστηριακά τεστ και τυφλή γευσιγνωσία
ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια
του εργαστηρίου του ΤΕΙ Καλαμάτας, το BΡΑΒΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ πήγε στην εταιρεία «Κύκλωπας»
Μάκρης Έβρου, η οποία αναδείχθηκε νικητής με το
σπαθί της .
Η οικογένεια Κελίδη με όλες αυτές τις πρωτιές κατάφερε να βάλει τον ελαιώνα της Μάκρης στον παγκόσμιο
ελαιοκομικό χάρτη και νιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση γι’
αυτό, μεταφέροντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχει καμία
δικαιολογία για ένα μη ποιοτικό προϊόν.

23

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T63

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

Κεντημένη Λνήμη
Γράφει η Aγγέλα Γιαννακίδου
Στο προηγούμενο επετειακό τεύχος για την οριστική απελευθέρωση-ενσωμάτωση της
πόλης μας στον Ελληνικό κορμό κοσμήσαμε το εξώφυλλο του περιοδικού μας με τη φωτογραφία του ανηρτημένου πρωτότυπου και εντυπωσιακού πανό με την «κεντημένη
μνήμη». Σε αυτό το τεύχος θεωρήσαμε σκόπιμο να μνημονεύσουμε την ιστορία του σπουδαίου αυτού καλλιτεχνικού έργου, του οποίου εμπνευστής ήταν η Αγγελική Γιαννακίδου,
διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης.
Σ.E.
16.740 χαρακτήρες (γράμματα), 25.000 μέτρα
κλωστή, 1.700.000 βελονιές σε ένα πανό διαστάσεων
14m x 4,2m αναρτήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης.
Η κεντημένη ιστορία της Αλεξανδρούπολης.
Μήνυμα αισιοδοξίας από έναν τόπο με τεράστιο
πολιτιστικό και κοινωνικό απόθεμα.
Πενήντα μία γυναίκες της πόλης άφησαν το αποτύπωμά τους σ' ένα πανί κεντώντας ημερομηνίεςγεγονότα, που σημάδεψαν αυτόν τον υπέροχο τόπο,
που τίμησαν, πολέμησαν, κουράστηκαν, δούλεψαν
και ονειρεύτηκαν τόσοι –όλοι πριν από μας.
Εκατοντάδες βελονιές και άλλες τόσες ευχές για
την ψυχή της πόλης, η ιστορία της οποίας είναι συνυφασμένη με αυτή της Θράκης.

Κέντησαν οι γυναίκες:
Αδαμίδου Ανθούλα, Αδαμίδου Ευστρατία, Αδαμίδου
Μαρία, Αλεξανδρή Δώρα, Αναστασίου Χρυσάνθη,
Αρουτσιόνοβα Ελίνα, Γιαννακίδου Αγγέλα, Γκαϊντα-
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τζοπούλου Ελένη, Γλύστρα Πελαγία, Δανδανίδου Βαρβάρα,
Δημητριάδου Χρυσούλα, Δημοπούλου Μαίρη, Ελευθεριάδου
Κατερίνα, Ευσταθίου Κάρμεν,
Ζήβελδη Ελένη, Ηλία Τούλα, Θωμαΐδου Ζωή, Θεοχαρίδου Χρυσούλα, Ιωσηφίδου Θάλεια, Κεραμάρη Μαρία, Κεραμάρη Μαρία
Άννα, Κλαδουρίδου Μαρία, Καψιώτη Κική, Καψιώτη Σταυρούλα,
Λάμπογλου Αθανασία, Λεγγέτση
Χρυσούλα, Λεγγέτση Δέσποινα,
Μάιμου Ελπινίκη, Μιχαηλίδη
Έβρω, Μιχαηλίδου Φοίβη, Μόκαλη Ελένη, Μουλούδη Αικατερίνη, Μπαξεβανίδου Ζωή, Μπουρκέλη-Τσεσμελή Αικατερίνη, Οκταπόδη Στέλλα, Παπαναστασίου
Πάτρα, Παπαντωνούδη Αλεξάνδρα, Ράγκου Μαίρη, Ρίζου Τότα,
Σαμαρά Λένα, Σκάβδη Βάσω, Σκάβδη Φωτεινή, Σπετσιώτου Εύη,
Σταθάτου Εύη, Τσόμωφ Αθανασία, Τσόμωφ Ραλλού, Χαϊδευτού
Μηλιά, Χατζηβασιλειάδου Άλκηστις, Χατζηευαγγέλου Ελισάβετ
και Χαψιάδου Ζήνα.

Συμμετείχαν οι Σύλλογοι:
Άβαντα • Εκμάθησης Κοπανελιού ΕΜΘ • Κυριών και
Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης • Καππαδοκών •
Πετρωτιωτών • Χηλής Αγ. Ευθύμιος
Ευχαριστίες θερμές στις γυναίκες που συμμετείχαν,
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την τεχνική βοήθεια,
στον χορηγό επικοινωνίας, τη ΔΕΛΤΑ TV, και στον
Δήμο της Αλεξανδρούπολης.
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι ΚΟΥ Μ ΟΥ Σ Ε Ι ΟΥ

5ήμερη εκδρομή στην Κύπρο
Γράφει ο Νίκος Πινάτζης
Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης ταξίδεψε με τα μέλη και τους φίλους του στην
Κύπρο από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Η εκδρομή διοργανώθηκε από το
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το γνωστό πρακτορείο της πόλης μας
«Λέων Τουρς». Τα πενήντα άτομα που συμμετείχαν στην εκδρομή ταξίδεψαν αεροπορικώς
στην Κύπρο, επισκέφτηκαν τις μεγαλύτερες πόλεις του νησιού και ξεναγήθηκαν στα μνημεία
από την κυρία Λένια Αθανασίου, έμπειρο ξεναγό της Κύπρου.
υγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα της εκδρομής είχαμε
μία σύντομη περιήγηση στη Λάρνακα, όπου βρίσκεται και ο διεθνής αερολιμένας. Το όνομα της πόλης
προέρχεται από τη λέξη «λάρνακα», δηλαδή την αρχαία
πέτρινη σαρκοφάγο (δύο σαρκοφάγοι βρέθηκαν στο
ιερό του ναού του Αγίου Λαζάρου κατά τη διάρκεια
ανασκαφών). Πολλές σαρκοφάγοι υπήρχαν στην περιοχή
της πόλης, όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως και
ερείπια της αρχαίας πόλης του Κιτίου.
Στην παραλία της Λάρνακας, τις Φοινικούδες, επισκεφτήκαμε τον ναό του Αγίου Λαζάρου, τον σημαντικότερο από τους ναούς της σημερινής Λάρνακας.
Kτισμένος γύρω στο 900 μ.Χ., πιστεύεται ότι είχε ανεγερθεί στο χώρο όπου είχε ταφεί ο άγιος, και το Μεσαιωνικό Κάστρο, γνωστό και ως Φρούριο της Λάρνακας.
Στη συνέχεια, μεταβήκαμε στη Λεμεσό όπου και διαμέναμε. H Λεμεσός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Κύπρου και η νοτιότερη της Ευρώπης. Η Λεμεσός
είναι επίσης το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού κι ένα

Σ

Στο κάστρο της Λάρνακας

από τα μεγαλύτερα της Ανατολικής Μεσογείου. Η πόλη
της Λεμεσού άρχισε να αναφέρεται στην ιστορία, κατά
την πρώιμη βυζαντινή εποχή, με το όνομα Νεάπολις.
Σήμερα το παλαιότερο κομμάτι της έχει διατηρηθεί ως
το Ιστορικό Κέντρο, που ξεκινά από τα δρομάκια δίπλα
από το Παλιό Λιμάνι και απλώνεται ανατολικότερα
κατά μήκος της παραλίας. Ο πυρήνας αυτού του ιστορικού κέντρου είναι το Κάστρο της Λεμεσού, σήμα κατατεθέν της πόλης. Ανατολικά του Κάστρου, δεσπόζει
ο καθεδρικός ναός της Αγίας Νάπας, χτισμένος στα
τέλη του 19ου αιώνα.
Την δεύτερη ημέρα αναχωρήσαμε για την πρωτεύουσα
της Κύπρου, τη Λευκωσία, γνωστή διεθνώς με το
ιταλικό της όνομα Nicosia. Σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία, η Λευκωσία ήταν σειρήνα, μία από τις
κόρες του Αχελώου και της Μελπομένης και το όνομά
της μεταφράζεται ως «Λευκή Ουσία». Χτισμένη πάνω
στον Πεδιαίο ποταμό, η Λευκωσία αποτελεί την έδρα
της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκεί επισκεφτήκαμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη, τα
Φυλακισμένα Μνήματα,
όπου οι Βρετανοί έθαβαν
τους απαγχονιζόμενους
κατά τη διάρκεια του ενωτικού απελευθερωτικού
αγώνα του 1955-1959 για
την απελευθέρωση της
Κύπρου από τους Άγγλους και την Ένωσή της
με την κυρίως Ελλάδα.
Εκεί είναι θαμμένοι δεκατρείς αγωνιστές της
Ε.Ο.Κ.Α. (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών).
Ακόμη, επισκεφθήκαμε
τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, που είναι στρατιωτικό νεκροταφείο Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων πεσόντων κατά
τους αγώνες της Κύπρου
εναντίον των Τούρκων,
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το 1964 και 1974. Επίσης, ξεναγηθήκαμε στο Αρχαιολογικό
Μουσείο που είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της
χώρας. Η συλλογή αποτελείται
αποκλειστικά από αντικείμενα
που ανακαλύφθηκαν στο νησί.
Την τρίτη ημέρα ξεκινήσαμε
για την Πάφο, η οποία λόγω
της πολύ μεγάλης πολιτιστικής
κληρονομιάς που διαθέτει, καθώς έχει σχεδόν 4.000 χρόνια
ζωής, ανακηρύχτηκε από την
UNESCO ολόκληρη η πόλη ως
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι- Στον Tύμβο της Μακεδονίτισσας
κής κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής κάναμε μια στάση, για να δούμε τον
επαρχίας και ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία βασίλεια
πύργο των ιπποτών στο Κολόσσι, ένα από τα σημαντης νήσου. Μεταξύ άλλων, ήταν διάσημο και ως κέντρο
τικότερα μνημεία στρατιωτικής αρχιτεκτονικής της μελατρείας της θεάς Αφροδίτης. Η πόλη χωρίζεται σε
σαιωνικής Κύπρου. Πρόκειται για λιθόκτιστο κάστρο με
δύο επίπεδα: Στην Πάνω Πάφο, γνωστή και ως Κτήμα,
τρεις ορόφους συνολικού ύψους 21 μέτρων. Το ισόγειο
που είναι το εμπορικό κέντρο της πόλης, και στην
χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως αποθήκη με δύο υπόΚάτω Πάφο, που βρίσκεται χαμηλότερα και παραλιακά
γειες στέρνες. Η είσοδος στον πρώτο όροφο γίνεται
και είναι ο κατ' εξοχήν τουριστικός προορισμός του νημέσω μιας κρεμαστής γέφυρας, όπου βρισκόταν η αίσιού. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και οι Τάφοι των
θουσα με την εστία και αποτελούσε ίσως τον βασικό
Βασιλέων, που πιστεύεται ότι αποτελούν νεκροταφείο
χώρο γευμάτων και φιλοξενίας, ενώ στο δεύτερο όροφο
πλουσίων κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και χρονολογούνται
υπήρχαν άλλοι δύο χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνταν
από τον 4ο αιώνα. Στην Κάτω Πάφο ξεναγηθήκαμε
ως καταλύματα και κοσμούνται με δύο επιβλητικά
στα Ψηφιδωτά της Πάφου. Τα εξαίρετα και άφθονα
τζάκια. Επίσης, επισκεφτήκαμε το αρχαίο θέατρο Κουψηφιδωτά δάπεδα της Πάφου, που συνεχώς αποκαρίου. Το θέατρο κατασκευάστηκε στα τέλη του 2ου αιλύπτονται από την αρχαιολογική σκαπάνη, μαρτυρούν
ώνα π.Χ., αλλά πήρε τις σημερινές του διαστάσεις κατά
την ακμή της πόλης.
τη διάρκεια του 2ου αιώνα μ.Χ. Αποτελείται από μια
Την τέταρτη ημέρα επισκεφτήκαμε την ορεινή Κύπρο.
ημικυκλική ορχήστρα που περιβάλλεται από καθίσματα
Το ορεινό σύμπλεγμα Τρόοδος, (γενική του Τροόδους),
του κοίλου και ήταν κλειστό στα νότια από το κτήριο
είναι η ψηλότερη οροσειρά της Κύπρου με κορυφές
των «scenae frons», δηλαδή την πρόσοψη, που πρέπει
που φτάνουν σε υψόμετρο τα 1952 μέτρα. Εκεί συναννα έφτανε στο ύψος του κοίλου, αν και σήμερα διατητούνται οι τρεις δρόμοι που συνδέουν το βουνό με τη
ρούνται μόνο τα θεμέλιά της.
Λευκωσία, τη Λεμεσό και τον Πρόδρομο, απ' όπου και
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Πανεπιστήμιο “Νεπροέρχεται η ονομασία (τρεις οδοί - Τρόοδος). Στη συάπολις” της Πάφου, όπου παρακολουθήσαμε μία σύντομη
παρουσίαση των μελετών και
έργων που πραγματοποιήθηκαν
στην Πάφο στα πλαίσια του θεσμού «Πάφος - Πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης 2017» από
τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Πάφος - πολιτιστική πρωτεύουσα και ένας εκπρόσωπος
του Δήμου Πάφου.
Η Πάφος είναι πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κύπρου,
Στο αρχαίο θέατρο Κουρίου
πρωτεύουσα της ομώνυμης
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Στους Τάφους των Βασιλέων

νέχεια επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή της Παναγίας
του Κύκκου ή αλλιώς Ιερά Μονή Κύκκου, που είναι μια
από τις τρεις μεγαλύτερες και ιστορικότερες Ιερές Μονές
της Κύπρου, ανδρώα, και ανήκει στην Εκκλησία της Κύπρου. Είναι, επίσης, μία από τις 3 Σταυροπηγιακές
Μονές της Εκκλησίας της Κύπρου και ο Ηγούμενός της
είναι ο εκάστοτε μητροπολίτης Κύκκου. Στην πλούσια
Μονή υπάρχει και η γνωστή εικόνα της Παναγίας της
Ελεούσας (του Κύκκου) που παρουσιάζει την Παναγία
βρεφοκρατούσα από τη δεξιά πλευρά. Κατά την παράδοση φέρεται να είναι αγιογραφημένη από τον
Ευαγγελιστή Λουκά. Τέλος, κάναμε μία στάση στο παραδοσιακό χωριό Κακοπετριά, ένα από τα μεγαλύτερα
χωριά της επαρχίας Λευκωσίας στην Κύπρο.
Την τελευταία ημέρα ξεκινήσαμε με κατεύθυνση για
την Αγία Νάπα, κωμόπολη της Κύπρου στην Επαρχία

Στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκκου
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Αμμοχώστου. Λόγω των αμμωδών
παραλιών της είναι δημοφιλέστατος
τουριστικός προορισμός. Το όνομα
Αγία Νάπα προέρχεται από ομώνυμο μοναστήρι που κατά την εποχή
της Ενετικής κατοχής βρισκόταν στο
κέντρο της πόλης. “Αγία Νάπα” σημαίνει “Αγία του δάσους”. Η περιοχή
πήρε την ονομασία της από την
“Εικόνα της Παναγίας της Νάπης”,
δηλαδή της Αγίας του Δάσους, και
για συντομία ονομάστηκε “Αγία
Νάπα”.
Στη διαδρομή επισκεφτήκαμε
πρώτα τη Χοιροκοιτία, έναν από
τους πιο αντιπροσωπευτικούς οικισμούς της νεολιθικής περιόδου,
που βρίσκεται στην κοιλάδα του
ποταμού Αγίου Μηνά, στους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους.
Στη συνέχεια περάσαμε από την Πύλα, ένα από τα
δύο μικτά χωριά, όπου συνυπάρχουν αρμονικά Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Λίγο πριν αναχωρήσουμε
από το νησί κάναμε μια στάση στη Δερύνεια. Η Δερύνεια
είναι κωμόπολη της Κύπρου στην Επαρχία Αμμοχώστου,
ανεξάρτητος δήμος από το 1994. Το 75% του δήμου
βρίσκεται από το 1974 υπό Τουρκική κατοχή, δηλαδή
σχεδόν όλη η καλλιεργήσιμη γη και η παραλιακή ζώνη.
Εκεί επισκεφτήκαμε το Πολιτιστικό Κέντρο της Αμμοχώστου, που δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί τακτικές
παρουσιάσεις και ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με το
Κυπριακό Πρόβλημα, που προέκυψε μετά την τουρκική
εισβολή του 1974 και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη
διαίρεση του νησιού. Στο Πολιτιστικό Κέντρο διατίθενται
κιάλια οράσεως, με τα οποία οι επισκέπτες μπορούν
να δουν την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου!
Τέλος, καταλήξαμε στον παραλιακό τουριστικό οικισμό της Αγίας
Νάπας και στη συνέχεια αναχωρήσαμε για το αεροδρόμιο της Λάρνακας και το ταξίδι της επιστροφής.
Η πολύ καλά οργανωμένη εκδρομή στην Κύπρο έφτασε στο τέλος
της και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους συμμετείχαν. Σύμμαχος ήταν και ο καιρός στην υλοποίηση του προγράμματος της εκδρομής, καθώς η θερμοκρασία έφτανε τους 30°. Στις αποσκευές τους,
πέρα από τα συνηθισμένα, οι εκδρομείς φόρτωσαν εικόνες από όμορφα μέρη, γνώσεις από την ιστορία
της Κύπρου και φυσικά όρεξη για
το επόμενο ταξίδι.
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Εκδηλώσεις Καλοκαιριού 2017
Εορτασμός 90 χρόνων από την ίδρυση του ΕΘΝΙΚΟΥ
Γράφει ο Νίκος Νικολαΐδης 1
τις 27 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή στις 8 το βράδυ,
ο ΕΘΝΙΚΟΣ γιόρτασε τα 90 χρόνια από την
ίδρυσή του στο νέο καλοκαιρινό θέατρο “ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ”, στο πρώην στρατόπεδο “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ”.
Στην εκδήλωση πήραν μέρος και τα 14 τμήματα
το ΕΘΝΙΚΟΥ με συμμετοχή των αθλητών τους, όπου
έγινε και η παρουσίαση του κάθε τμήματος από τη
Χρύσα Λουμπασάκη και τον Ίωνα Γκατσούδη, με τις
επιτυχίες του, τη διαδρομή του και όλα εκείνα τα
στοιχεία που ήταν απαραίτητα για να συμπληρωθεί
η εικόνα του κάθε τμήματος.
Έγινε αναδρομή στην Ιστορία του ΕΘΝΙΚΟΥ παράλληλα με την ιστορία της Αλεξανδρούπολης, αφού
είναι συνυφασμένες οι ιστορίες τους.
Τιμήθηκαν και βραβεύθηκαν παλιοί και νέοι αθλητές

Σ

κάτω από τα συνεχή χειροκροτήματα των παρισταμένων αρχών και λαού. Το θέατρο, χωρητικότητας
περίπου 2.500 θέσεων, ήταν γεμάτο.
Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία των ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΩΝ με πολύ ωραία μουσική και τραγούδια.
Παρόντες ήταν η εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών Γεωργία Μιχελινάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτριος Πέτροβιτς, εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Γκοτζίδης, Αντιδήμαρχοι, ο εκπρόσωπος της ΕΣΑΠ Βόλεϊ
Παντελής Ταρνατόρος και φυσικά το Δ.Σ. του ΕΘΝΙΚΟΥ
με επικεφαλής τον Πρόεδρό του Αυγερινό Μισηνέζη.
Την όλη διοργάνωση της εκδήλωσης είχαν αναλάβει
οι ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΙ του ΕΘΝΙΚΟΥ με επικεφαλής τον
υπογράφοντα.

Ιστορικό και δράσεις των ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ
Το μουσικό τμήμα των ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΩΝ έχει πλούσια συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο.
Το μεγάλο τους έργο όμως είναι οι δικές τους παραστάσεις που είναι ομολογουμένως αξιόλογες παραγωγές όσον αφορά στην επιλογή των θεμάτων,
των τραγουδιών που την πλαισιώνουν αλλά και στα
κείμενα, στα σκηνικά, στον φωτισμό και στον επιμελημένο ήχο, στις θεατρικές ομάδες που συμπράττουν
και φυσικά στα μουσικά όργανα, τα οποία απαρτίζουν την ορχήστρα σε κάθε παράσταση.

Με τον χρόνο συνεχώς και αυξάνεται το κοινό
που παρακολουθεί τις παραστάσεις· ως αποτέλεσμα,
και ως μέτρο σύγκρισης, το γνωστό θερινό κηποθέατρο είναι πλέον μικρό, για να χωρέσει τους θεατές
που παρακολουθούν τις παραστάσεις μας.
Η συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης μάς ώθησε να βγούμε στους δρόμους της
πόλης κάποια βραδάκια και, περνώντας μέσα από
την αγορά και τις γειτονιές, να ακουστούν παλιές
ωραίες καντάδες.
Η παράσταση που ανεβάσαμε «Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΘΥΜΑΤΑΙ», σε συνεργασία με την Αγγέλα Γιαννακίδου, Πρόεδρο του Εθνολογικού
Μουσείου Αλεξανδρούπολης, θύμισε την παλιά Αλεξανδρούπολη, μέσα από το φωτογραφικό αρχείο της, και πώς ήταν η ζωή τότε.
«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΔΑΣ» ήταν μια παραγωγή του τμήματός μας, σε συνεργασία με
κυρίες από το Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης με
ωραία σκηνικά και παλιά καλά τραγούδια. Η
ίδια παράσταση ανέβηκε και στο κηποθέατρο,
σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΕΣ με περισσότερα σκηνικά και ηθοποιούς. Σε αυτήν εξιστορήθηκε η ιστορία της

1. O Nίκος Νικολαΐδης είναι έφορος του τμήματος των ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΩΝ.
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καντάδας, μέσα από διάλογους με χιούμορ και σκέρτσο, και είχε εξαιρετική επιτυχία.
Άλλη παράσταση που έκανε εντύπωση ήταν η
«ΑΓΑΠΗΣ ΛΟΓΙΑ» πλαισιωμένη από ηθοποιούς, σκηνικά εποχής και προβολή φωτογραφιών ανάλογες
με τους στίχους των τραγουδιών. Προβλήθηκαν περίπου 600 φωτογραφίες.
Σε αυτήν την παράσταση, παρουσία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Eυάγγ. Λαμπάκη, βραβεύτηκε
ο μαέστρος Χάρης Κανδυλάκης για την μέχρι τότε
προσφορά του στο μουσικό τμήμα και συγχρόνως
παρέλαβε τα καθήκοντα του μαέστρου ο νέος μαέστρος του τμήματος Νίκος Κάλλιας.
Μεγάλη χαρά μας πρόσφερε η πρόσκληση από
τον Δήμο Αθηναίων. Τραγουδήσαμε καντάδες μέσα
στα στενά της Πλάκας, ευχάριστο θέαμα και άκουσμα
τόσο από τους μόνιμους κατοίκους όσο και από τους
τουρίστες που βολτάριζαν εκεί με πλήθος κάμερες
και φωτογραφικές μηχανές.
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Ας μη παραβλέψουμε και τις εξής παραστάσεις:
«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ», με πολλούς ηθοποιούς
και χορευτές, βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο
του Δημ. Ψαθά.
«ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ», μια παράσταση με πολύ
γέλιο και ωραίο τραγούδι. Θέμα της η σύγκριση της
ζωής ενός ζευγαριού στις συνθήκες του ΧΘΕΣ και
του ΣΗΜΕΡΑ. Οι θεατές σχολίασαν ότι η παράσταση
αυτή ήταν κλάσεις ανώτερη από την παράσταση
που δόθηκε στον ίδιο χώρο, το κηποθέατρο, την
προηγούμενη μέρα από επαγγελματικό μουσικό
θίασο.
«ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ», μια τρυφερή παράσταση που δόθηκε στο κηποθέατρο μια βραδιά καλοκαιριού με πανσέληνο και τραγούδια που «μιλούσαν» μόνο για το φεγγάρι.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ», παράσταση με
τραγούδια-επιτυχίες του Ελληνικού κινηματογράφου,
πλαισιωμένα από αντίστοιχα σκετς και ατάκες.
«ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΟ
ΑΙΓΑΙΟ», μια παράσταση που άφησε άφωνους όλους
τους θεατές για τα σκηνικά, την γκάμα αλλά και εκτέλεση των τραγουδιών. Ήταν μια περιήγηση στα νησιά
του Αιγαίου με νησιώτικα τραγούδια και όχι μόνο.
Εφέτος, το 2017, πραγματοποιήσαμε δύο αξιόλογες παραστάσεις: μία τον Μάιο στο Δημοτικό θέατρο
με τίτλο «ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ», κατά την οποία το
θέαμα και τα μουσικά ακούσματα κυριολεκτικά μάγεψαν το κοινό, που έφυγε με τις καλύτερες των εντυπώσεων και την εκδήλωση του εορτασμού των 90
χρόνων του ΕΘΝΙΚΟΥ, που προαναφέραμε.
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Ανταπόκριση από μια ασυνήθιστη συνάντηση...
Γράφει ο Γρηγόρης Γεωργίου

E

μείς του εξήντα οι εκδρομείς... Σαν να δόθηκε ένα
σύνθημα, σαν να ήχησε μια σάλπιγγα, σαν να υπακούσαμε σε ένα εσωτερικό κέλευσμα, που κανείς δεν
μπορούσε να του αντισταθεί...
Στις 8 και στις 9 του Σεπτέμβρη, εμπρός, όλοι μαζί,
να βρεθούμε πίσω στον τόπο μας, εκεί που μεγαλώσαμε,
πίσω στον χρόνο, στο τότε... Να βρεθούμε πάλι εκεί και
τότε... Να μαζευτούμε, έτσι για λίγο, σαν σε όνειρο, να
ξαναγίνουμε οι φατσούλες του Γυμνασίου, εκείνες που
χτυπούσε το κουδούνι ο κυρ-Ηλίας και βγαίναμε στο
διάλειμμα, από δω τα αγόρια από κει
τα κορίτσια ...

Όχι αυτά τα..., πώς τα λένε να δεις, αυτά τα reunion
της μόδας, για τα 40 ή τα 50 ή δεν ξέρω για ποια χρόνια...
Να γίνει μια συνάντηση όχι μιας τάξης, όχι μιας χρονιάς αλλά όλων των τάξεων εκείνου του καιρού. Μια
συνάντηση για να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί, να αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον, να αγγίζει ο ένας τον άλλον, να
γλυκάνει το μέσα μας... όχι οι απόφοιτοι της τάδε χρο-
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νιάς... Όχι μόνο... Οι απόφοιτοι εκείνου του
σχολείου, εκείνων των χρόνων, εκείνου του
τόπου και εκείνης της εποχής... Σ’ ένα
πάρτυ σαν εκείνα τα δικά μας...
Μα... εκείνος ο τόπος των παιδικών μας
χρόνων έμεινε ίδιος; Κι εμείς δεν αλλάξαμε;
Φυσικά. Ξέρουμε ότι όλα έχουν αλλάξει...
Κι ο τόπος μας κι εμείς και τα όνειρά μας ...
και οι εποχές...
Κι όμως. Εμείς αυτά που ψάχναμε να

«Καθώς περπατούσαμε στον έρημο
δρόμο άνοιξε το σακάκι του και μούδειξε το
παιδικό του πρόσωπο.
– Σαράντα χρόνια τώρα και δεν μπορώ να
το αποχωριστώ, είπε
– ενώ έπρεπε κάπου να τόχω θάψει.
Κι εγώ, ο ηλίθιος, απορούσα που καμμιά
φορά σφύριζε τόσο αμέριμνα.»

δούμε, τα είδαμε με την καρδιά μας... Κι
αν θέλετε το πιστεύετε...
Μαζευτήκαμε, που λέτε δυο μέρες, ναι,
δυο μέρες μόνο, τραγουδήσαμε, χορέψαμε,
διασκεδάσαμε, φλυαρήσαμε, κλάψαμε, γελάσαμε, αγκαλιαστήκαμε, κοιταχτήκαμε και
θυμηθήκαμε... Και χωρίσαμε...
Ραντεβού κάθε Σεπτέμβρη... Έτσι είπαμε
όλοι σαν ήλθε εκείνη η ώρα. Και η υπόσχεση
αυτή έκανε πιο εύκολο τον αποχαιρετισμό...
Κι ήταν τα λόγια του ποιητή, που φεύγοντας μας έρχονταν στο νου:
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Τ Ο Υ Σ Η Μ Ε ΡΑ

Διακοπές στη μικρή μας πόλη
(που

έγινε μεγαλούπολη)
Γράφει η Aλεξάνδρα Μποτονάκη

ριν αρκετά χρόνια η γράφουσα με τρυφερό ύφος
συνέταξε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 8ο
τεύχος του περιοδικού μας με παρόμοιο τίτλο, εμπνευσμένο από τον τίτλο του γνωστού κινηματογραφικού
έργου «Διακοπές στη Ρώμη» (αλλά και το «Διακοπές
στη Μύκονο»). Η φετινή πρόκληση ήταν διαφορετική.
Αισθάνθηκε ότι έκανε διακοπές σε ένα όμορφο, σύγχρονο,
πολυπολιτισμικό καλοκαιρινό θέρετρο με ...αντιθέσεις
δυσνόητες και ενίοτε δύσπεπτες. Δύσκολη η αποτύπωση
στο χαρτί με χαρακτηριστικά επίθετα και εικόνες χωρίς
πινέλο, κλασικό ή ηλεκτρονικό. Ίσως μια αεροφωτογραφία
θα κάλυπτε ασφαλώς την εικόνα της απλωσιάς της
πόλης που ευκολύνει τη διαβίωση 58.000 περίπου μόνιμων κατοίκων.
Συνειρμικά η γράφουσα τολμά να παρατηρήσει ότι
στους κεντρικούς δρόμους κινούνται άλλοι τόσοι επισκέπτες, οχούμενοι ή όχι! Ξεχάστε τους φαρδείς δρόμους
που χαρακτήριζε την πόλη πριν μερικές δεκαετίες, με
το ωραίο ρυμοτομικό (“ιπποδάμειο”) σχέδιο, που σχετίζεται και με την ιστορία της.
Ο κεντρικός δρόμος, ονόματι Βασιλέως Γεωργίου ή
Ελευθερίου Βενιζέλου και τώρα Δημοκρατίας, με τη
διπλή σειρά των πεζοδρομίων δεν υπάρχει πλέον! Οικοδομήθηκε; Όχι βέβαια, αλλά είναι πνιγμένος από
“τραπεζάκια έξω” καθ’ όλη την έκταση που διανύει το
κέντρο της πόλης, ένθεν και ένθεν, και στο μέσο κινούνται,

Π

σε δύο κατευθύνσεις, αυτοκίνητα με κάθε προέλευσης
πινακίδες, ελληνικές, τουρκικές, βουλγαρικές, γερμανικές,
αγωνιώντας να υπακούσουν στους φωτεινούς σηματοδότες, που είναι μάλιστα εκσυγχρονισμένοι1.
Τα ποδήλατα και τα σκούτερ ευκολύνουν τη μετακίνηση μέσα στην πόλη με “άνεση” επικίνδυνη, όπου δεν
υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Ας μου επιτραπεί η παρατήρηση ότι η πόλη διαθέτει μόνο ένα πάρκιν στην
παραλία για κάποιους λόγους που γνωρίζει ασφαλώς η
τοπική διοίκηση και σίγουρα θα προσπαθεί να το αντιμετωπίσει.
Η ζωντάνια της πανέμορφης παραλιακής λεωφόρου,
Βασιλέως Αλεξάνδρου και όχι βεβαίως του Μεγάλου
Αλεξάνδρου (πότε επιτέλους θα τελειώσει αυτή η παρανόηση;) σφύζει από ζωή κάθε βράδυ, όταν μάλιστα
από τις 8:30 μ.μ. μέχρι τη μία τα μεσάνυχτα απαγορεύεται η διέλευση των αυτοκινήτων. Μπορείς να απολαύσεις ό,τι επιθυμεί η όρεξή σου και αντέχει η τσέπη
σου, από εκλεκτό ψάρι μέχρι έναν απλό καφέ, σε εξαιρετική ποιότητα και προσιτή τιμή. Νέοι επαγγελματίες
διευθύνουν επιχειρήσεις εστίασης με σύγχρονες προδιαγραφές. Και όλα αυτά όχι μόνο στην παραλιακή λεωφόρο αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης, π.χ. σε
πλατειούλες, που έχουν αυξηθεί, όπου και το πράσινο
δίνει έντονη την παρουσία του.
Τι να πει κανείς για τις αμέτρητες οργανωμένες πλαζ

1. Σε βασικές διασταυρώσεις λειτουργεί φωτεινή ένδειξη, σε πόσα δευτερόλεπτα θα αλλάξει η φορά της κίνησης.
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που έχουν διαμορφωθεί μέχρι και την Αγία Παρασκευή
της Μάκρης και μακρύτερα, μέχρι τη Μεσημβρία (λάθος
παρακαλώ, στην αρχαία Ζώνη!).
Και πού διαμένουν οι πολυάριθμοι επισκέπτες, που
προαναφέραμε; Eκτός από τα γνωστά πολύ μεγάλα 45 ξενοδοχεία της παραλιακής ζώνης μέχρι τη Μάκρη,
διαμορφώθηκαν επί τα βελτίω τα μικρότερα, προφανώς
για τα χαμηλότερα βαλάντια και τους επισκέπτες εσωτερικού τουρισμού και επί πλέον ενοικιάζονται μικρά
διαμερίσματα, επιπλωμένα για όσους επιθυμούν διαμονή
με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης και την
όμορφη λεωφόρο του Φάρου.
Σημειωτέον ότι το ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία
στεγάζει το “καζίνο” της περιοχής, το άλλο αποτελεί
πλέον για είκοσι χρόνια μέλος της σειράς 5άστερων ξενοδοχείων “RAMADA” σε οικονομική σχέση φραντσάιζ
και το τρίτο μεγάλο φιλοξενεί “Γαλλοεβραίους” κατά τη
διάρκεια όλου του έτους.
Οι γείτονες Βαλκάνιοι, και κυρίως οι εκ Βουλγαρίας,
απολαμβάνουν τις ομορφιές του Θρακικού πελάγους,
διαμένοντας, ανάλογα με το βαλάντιό τους, σε πολυτελή
ή απλώς άνετους και ευπρεπείς χώρους, τρώνε όμως
όλοι πολύ καλά.
Κάθε Σάββατο η πλαζ του ΕΟΤ προσφέρει τις ανέσεις
της για ένα ευχάριτο μπάνιο στους “φτωχούς” γείτονες
Βούλγαρους, που καταφθάνουν με πούλμαν, σε ημερήσια
εκδρομή...
Η παρουσία των εύπορων Τούρκων είναι εξαιρετικά
εμφανής. Γνωστοί καλοφαγάδες και αυτοί, κυρίως οι
προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και τα πέριξ,
διαλέγουν τις καλύτερες ψαροταβέρνες για να απολαύ-
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σουν το φαγητό τους και... φυσικά το ποτό τους.
Απόδειξη των προαναφερομένων ότι οι διαφημιστικές
πινακίδες, που στήνονται ως κράχτες, φέρουν επιγραφή
κυρίως στα Τούρκικα και τα Βουλγάρικα. Τα γκαρσόνια
είναι... πολύγλωσσα· πηγή προέλευσης τα γύρω Τουρκόφωνα χωριά (Πομάκικα)· με γαλανά και ζωηρά μάτια
σπεύδουν να εξυπηρετήσουν τον πελάτη και αναλόγως
χρησιμοποιούν και την αντίστοιχη γλώσσα! (Ίσως και
το ανάλογο όνομα, όποιο ηχεί καλύτερα στο αφτί του
πελάτη!).
Τα ψαροπούλια περιμένουν με ανυπομονησία να ορμήσουν στα πλούσια αποφάγια των συνδαιτημόνων.
Ερώτημα: Υπάρχει για όλους κρίση; Διερωτηθήκατε αν
σε άλλη παραλιακή πόλη της Ελλάδας τα “ψαροπούλια”
πετούν σε τόσο βάθος από την παραλία και αναζητούν
την τροφή τους στην ξηρά, αρκεί να τη βρουν εύκολα
προσβάσιμη.
Παραθέτω μια παρατήρηση, όχι της γράφουσας
αλλά ντόπιου φίλου, ότι σήμερα, την εποχή της κρίσης,
που και στην Αλεξανδρούπολη ζουν άνθρωποι που
ψάχνουν στους κάδους για τροφή, τα ψαροπούλια
φθάνουν χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα και μαζεύουν τροφή από τα υπολείμματα της αγωνίας των
πεινασμένων. Απίστευτο για αληθινό; Μακάρι!
Άλλες εικόνες από τα ψαροπούλια, που εντυπωσιάζουν και εμπνέουν τους ειδικούς, μπορείς να απολαύσεις
ατενίζοντας το Θρακικό πέλαγος. Κάθονται ακίνητα,
σχεδόν καμαρώνοντας, επί ώρες για να στεγνώσουν τα
φτερά τους στα γνωστά σίδερα της παραλίας του
Φάρου, στις σκεπές των σπιτιών της παραλίας και
δίνουν την εντύπωση ότι είναι καλλιτεχνική δημιουργία
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κάποιου γλύπτη! Μήπως όμως υπάρχει και αυτή
η εικόνα, απομίμηση;
Bεβαίως! Οι καπνοδόχοι των μοντέρνων τετραόροφων πολυκατοικιών, που ασφυκτιούν
στη γραφική γειτονιά της Απολλωνιάδας, απολήγουν σε μεταλλικά ψαροπούλια, που κινούνται
κατά τη φορά του ανέμου με χάρη και παίζουν
με τις εντυπώσεις. Ιδιαίτερες εικόνες της γεμάτης φως πόλης μας, της κάποτε “μικρής”
και σήμερα πολύβουης μεγαλούπολης.
Θα προσπαθήσει η γράφουσα να μη γκρινιάσει για την “άχρωμη” σημερινή τσιμεντένια
εικόνα της, χωρίς τα νεοκλασικά της (παρά
ελάχιστα), χωρίς τους τριανταφυλλένιους
κήπους (παρά τις λίγες πλατείες και τα
λουλουδιασμένα μπαλκόνια), χωρίς τις ακακίες και τις μουριές (και όσες υπάρχουν
εξαφανίζονται λόγω διαφοράς... ύψους) και με
εσφαλμένους ή ανορθόγραφους οδοδείκτες. Η παραλιακή
λεωφόρος εξακολουθεί, σε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, να ονομάζεται «Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου».
Τις πταίει;

Η πόλη ακολούθησε τη σύγχρονη πολεοδομική εξέλιξη
όλων των μικρών ή μεγάλων άστεων της πατρίδας μας,
η σύνθεση του πληθυσμού της διαφοροποιήθηκε, ζωντάνεψε με νέο “αίμα”, φυσική συνέπεια της εσωτερικής
ή και της εξωτερικής μετανάστευσης. Νέες ιδέες κυκλοφόρησαν και μαζί με τις παλιές και την ιστορία της
αλλά και τις παραδόσεις των κατοίκων της, βγήκε ο
νέος Αλεξανδρουπολίτης που ζει, εργάζεται, διαμορφώνει
την κοινωνική, καλλιτεχνική, οικονομική, πνευματική
ζωή και συμβάλλει στη σύνθεση του γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης.
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Οι παρατηρήσεις και σκέψεις
είναι απολύτως προσωπικές, είναι
αποτέλεσμα καλοπροαίρετης “ματιάς” και σεβασμού στους νέους
κατοίκους.
Επιβάλλεται ό,τι είναι πιο ζωντανό, πιο δυναμικό, πιο σύγχρονο.
Η αιώνια πάλη ανάμεσα στο παλιό
και το καινούργιο. Η ταχύτητα
όμως της εποχής αναστατώνει το
παραπάνω αξίωμα, αποδυναμώνει
περισσότερο το δοκιμασμένο παλιό
και ίσως αποπνευματικοποιεί το
αποτέλεσμα αυτής της πάλης. Και
όμως, γίνονται πολλοί αγώνες για
να ισορροπήσουν οι αντιδράσεις
και από τις δύο ή τρεις ή
και περισσότερες μεριές...
Τα υπάρχοντα Μουσεία
λειτουργούν και προσφέρουν την πνευματική τους
αύρα στους κατοίκους, μόνιμους ή προσωρινούς, της πόλης μας. Το εντυπωσιακό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην είσοδο της πόλης,
“περιμένει” να ανοίξει και να
δεχθεί τους επισκέπτες. Τι περιμένει; Το θέμα είναι μάλλον οικονομικό! Και πώς να μην είναι!
Εξαιρετικές ταινίες προβλήθηκαν στον θερινό κινηματογράφο
και πολλοί λάτρεις του σινεμά πέρασαν αξέχαστες βραδιές.
Να μην ξεχάσουμε και τα καινούργια ταχύπλοα που
μικραίνουν την απόσταση για τη Σαμοθράκη καθημερινά!
Το σημαντικότερο όμως δώρο της πόλης προς τους
ντόπιους και τους ξένους είναι η ατέλειωτη λεωφόρος
Βασιλέως Αλεξάνδρου, η βόλτα σ’ αυτήν και τα αμέτρημα
μαγαζιά για ποτό ή φαγητό καθ’ όλο το μήκος της.
Κατά τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν πολλές
ενδιαφέρουσες “πολιτιστικές” εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τα μουσεία μας, από τον Δήμο μας, από
Συλλόγους, από..., από... Κλήθηκαν γνωστοί καλλιτέχνες,
θίασοι επέλεξαν και την Αλεξανδρούπολη ως σταθμό
της περιοδείας τους, γειτονικά χωριά αναβίωσαν παλιά
πανηγύρια και φυσικά έγινε και πάλι η γιορτή του κρασιού. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες διασκέδασαν, κατά
την αποτίμησή τους και, φυσικά, απόλαυσαν τον ήλιο
και τη θάλασσα είτε κολυμπώντας, είτε ατενίζοντας το
απέραντο Θρακικό πέλαγος και τα θαυμάσια ηλιοβασιλέματα, πίσω από την κορυφογραμμή των Ζωναίων
ορέων.
Του χρόνου, να περάσετε τις διακοπές σας στην
Αλεξανδρούπολη!
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Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ ΟΥ Π ΟΛ Η ΤΟΥ Χ Θ Ε Σ

Aπό το “Παρμενίων” έως το “Αλτιναλμάζη”
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Δ

ιάβασα στο προηγούμενο τεύχος του «ΦΑΡΟΥ» ότι
στην Αλεξανδρούπολη το στρατόπεδο «Παρμενίων»
παραχωρήθηκε στον Δήμο και έγινε εκεί ένα θαυμάσιο
οικοπάρκο και εμένα ο νους μου, παρασυρμένος από
τις μνήμες και τη νοσταλγία, κατρακύλισε στον χρόνο.
Ήταν εκεί στα 1938-39. Μικρό παιδί εγώ τότε, τεσσάρων-πέντε χρόνων. Παρά την ανεμελιά της ηλικίας
μου, έβλεπα στα πρόσωπα των μεγάλων την ανησυχία
τους, που σύννεφα πολέμου συσσωρεύονταν γύρω μας
και κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί.
Οι μνήμες από τα κοντινά σε χρόνο πολεμικά γεγονότα
του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, τη Μικρασία, την
ανταλλαγή των πληθυσμών, την προσφυγιά έκαναν
την ανησυχία τους έκδηλη, και μπορούσε να την αντιληφθεί ακόμα και ένα μικρό παιδί.
Τριγύρω στην πόλη μας χτίζονταν με εντατικό ρυθμό,
βιαστικά και γρήγορα, οι στρατώνες. Οι μεγάλοι μιλούσαν
για τα οχυρά, για τη «Γραμμή Μεταξά», που εγώ δεν
καταλάβαινα τι εσήμαινε. Κατανοούσα όμως ότι επρόκειτο για κάτι πολύ σοβαρό, για κάτι κακό.
Κάθε πρωί, ο παππούς μου ο Δημητρός Καράκης
έζευε τον γάιδαρό του στο κάρο, έπαιρνε και εμένα
μαζί του και πηγαίναμε στον φούρνο του νονού μου,
του Πέτρου Ζαφειρόπουλου, εκεί στην 14ης Μαΐου και
φορτώναμε ψωμιά. Τα ψωμιά αυτά τα πηγαίναμε στα
συνεργεία που δούλευαν εντατικά στην αποπεράτωση
των στρατώνων. Ήδη είχε αρχίσει και η εγκατάσταση
στρατιωτικών μονάδων και τα στρατόπεδα που δημιουργήθηκαν γύρω από την πόλη, ανάλογα με τη χρήση
τους, πήραν και την ονομασία τους.
Ο μπαρμπα-Ανέστης, γείτονας, συνομήλικος του
παππού μου, με όσες οικονομίες μπόρεσε να φέρει
από την Καππαδοκία, αγόρασε έναν τόπο δύο στρέμματα
και έκανε εκεί έναν αμυγδαλεώνα. Μαζί με την ελπίδα
για το αύριο, αμύγδαλο-αμύγδαλο φύτεψε υπομονετικά
το κάθε δέντρο. Ήδη τα δενδρύλλια έγιναν ένα μπόι
ψηλά. Τότε ήταν που τον κάλεσαν και του είπαν ότι ο
αμυγδαλεώνας του, μαζί με τα γύρω χωράφια, απαλλοτριώνεται για να γίνει στρατώνας. Του είπαν ότι θα
αποζημιωθεί και του έδωσαν κάτι χαρτιά, που τα
φύλαξε μαζί με τα άλλα που είχε, για την ανταλλάξιμη
περιουσία που άφησε στην Καππαδοκία και τα φύλαγε
στο εικονοστάσι, πίσω από τα εικονίσματα, που έφερε
από την πατρίδα.
Εκεί, στον αμυγδαλεώνα του μπαρμπα-Ανέστη, στην
Εξώπολη στη γειτονιά μου, έγινε η «Μοίρα Αυτοκινήτων»,
με ένα κτίσμα μακρυνάρι, στέγαστρο των αυτοκινήτων.
Πιο πέρα, στη διασταύρωση του δρόμου για τα Δάμια
(σημ. Παλαγία), ήταν το στρατόπεδο του «Πυροβολικού»
και πιο πέρα, στο στρατόπεδο με τους δύο υδατόπυργους, ήταν το «Ιππικό». Από την άλλη μεριά, πίσω από

την Καλλιθέα, ήταν το «Μηχανικό», οι «Διαβιβάσεις»
και στρατιωτικοί φούρνοι.
Τότε, τα αγόρια ζούσαμε με τη λαχτάρα πότε θα μεγαλώσουμε να γίνουμε στρατιώτες. Με τόσους στρατώνες γύρω μας και με τόσους στρατιώτες ανάμεσά
μας, η παιδική λαχτάρα ήταν παιχνίδι και πραγματικότητα μαζί.
Περνούσαν οι μήνες, ο καιρός κυλούσε αργά, ώσπου
ήρθε το 1940 και γράφτηκα στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Όμως, πριν προφτάσω να μάθω όλη την
αλφα-βήτα, κηρύχτηκε η επιστράτευση, έκλεισαν τα
σχολεία και ο πόλεμος, που τον νόμιζα παιχνίδι, έγινε
πραγματικότητα. Άκουγα για τον πόλεμο στην Αλβανία,
έβλεπα τον Μουσολίνι στις γελοιογραφίες και πολύ μου
άρεσαν. Μάθαινα τα σχετικά τραγούδια, έβλεπα τις
αφίσες με τα κατορθώματα των στρατιωτών μας στο
Πόγραδετς, στην Κορυτσά, στο Τεπελένι και αυτές

Το ΤΖΕΪΜΣ σταματημένο μπροστά στη Λέσχη των
Αξιωματικών. Ευκαιρία για μια εντυπωσιακή φωτογραφία.

πολύ μου άρεσαν. Έβλεπα και το μέτωπο του παππού
μου, που το ρυτίδωναν οι έγνοιες και η ανησυχία και
δεν καταλάβαινα που και ο πόλεμος... είχε μέτωπο και
αναρωτιόμουν αν είχε ρυτίδες όπως το μέτωπο του
παππού μου.
Κάποτε ο πόλεμος πήρε άλλη τροπή. Το μέτωπο κατέρρευσε όπως και η Γραμμή Μεταξά. Οι στρατώνες
άδειασαν, ερήμωσαν και έγιναν ο τόπος των παιδικών
ασχολιών μας. Περιφερόμασταν όλη μέρα στα στρατόπεδα, ακόμα και μέσα στα κτήρια. Περιεργαζόμασταν
ό,τι είχε εγκαταλειφθεί και μαζεύαμε σφαίρες και στρατιωτικά πράγματα. Με τον φίλο μου τον Κώστα, με τις
ώρες, προσπαθούσαμε να ανοίξουμε ένα σιδερένιο
ντουλάπι και τελικά δεν τα καταφέραμε. Ήταν ένα εγκαταλειμμένο χρηματοκιβώτιο, αυτό που εμείς το νομίζαμε
...ντουλάπι.
Στην κατοχή που ακολούθησε, οι Βούλγαροι χρησι-
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μοποίησαν ορισμένους από τους στρατώνες. Εμείς, τα
παιδιά της γειτονιάς, πάλι εκεί. Περιφερόμασταν εκεί
γύρω και αξιολογούσαμε και παίρναμε ό,τι μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί ή να πουληθεί.
Το στρατόπεδο του «Ιππικού» χρησιμοποιήθηκε από
τους Βούλγαρους για τον ίδιο λόγο. Ιππικό δεν είχαν·
είχαν όμως μεγαλόσωμα ουγγαρέζικα άλογα, που έσερναν
βαριές στρατιωτικές άμαξες ή κανόνια. Περιφερόμασταν
έξω από το στρατόπεδο και, όταν δε μας έβλεπε κανείς,
περνούσαμε τα σύρματα του φράχτη, μπαίναμε στις
χορταποθήκες, κόβαμε και παίρναμε τα σύρματα από
τις χορτομπάλες. Όταν μας αντιλαμβάνονταν, μας κυνηγούσαν βρίζοντας και εμείς τρέχαμε, για να γλιτώσουμε,
ξυπόλυτοι μέσα στα αθέριστα σιταροχώραφα.
Τα μεγάλα ουγγαρέζικα άλογα δεν τα σήκωσε το
κλίμα. Μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, άρρωστα, αργοπέθαιναν ξαπλωμένα κάτω από τις βελανιδιές, στις
παρυφές του στρατοπέδου... Πηγαίναμε εμείς, με τανάλιες και σκεπάρνια και τους αφαιρούσαμε τα πέταλα,

Επάνω στο «Τριών Τετάρτων», καθ’ οδόν
για το πεδίο ασκήσεων

μεγάλα ίσαμε ένα πιάτο και εκείνα στο χάλι τους ούτε
που μπορούσαν να κουνηθούν. Κάποια από αυτά ήταν
ήδη νεκρά. Τα πέταλα αυτά τα πουλούσαμε στους πεταλωτήδες, κάτω στην αγορά, εκεί κοντά στο παγοποιείο.
Κάναμε περίπου αυτό που έκαναν τότε και οι νεκροθάφτες που, μόλις αποχωρούσαν οι τεθλιμμένοι συγγενείς,
άνοιγαν την κάσα και έπαιρναν τα παπούτσια του
νεκρού και ό,τι άλλο μπορούσε να πουληθεί και τον
άφηναν ξυπόλυτο και γδυτό.
Γι’ αυτό τα ένα-δυο μαγαζιά της πόλης, που πουλούσαν μεταχειρισμένα ρούχα, τα λέγανε “πεθαμενατζήδικα”. Πολλά γαμπριάτικα κουστούμια στην κατοχή,
αν δεν ήταν δανεικά, ήταν από αυτά τα μαγαζιά!
Η «Μοίρα Αυτοκινήτων», ο στρατώνας της γειτονιάς
μας, ξαναπήρε ζωή όταν, μετά την απελευθέρωση, ξανάρθε ο Ελληνικός Στρατός. Τα αποικιακά στρατεύματα,
που ήρθαν πιο μπροστά στην πόλη μας, οι Γκούρκας
από το Νεπάλ και οι Σιχ από την Ινδία, είχαν εγκατασταθεί στους άλλους στρατώνες. Αυτούς τους ψιλοφοβόμασταν. Είχαμε ακούσει κάτι ιστορίες για ανθρωποφάγους και με τις παιδικές φαντασιώσεις μας αλλά και
με τα όσα ζούσαμε, τίποτα δε μας φαινόταν παράξενο.

Οι Αμίκοι, έτσι τους λέγαμε, κοντόσωμοι και όλοι
ιδιοι μεταξύ τους, με μια τουφίτσα μαλλί στην κορυφή
του ξυρισμένου κεφαλιού τους, είχαν μια πρόσθετη
παραξενιά. Ζητούσαν αβγά και κοκόρια και τα αντάλλασσαν με στρατιωτικά είδη. Με δύο κοκόρια μπορούσες
να πάρεις έναν μουσαμά αυτοκινήτου!
Τη δουλειά αυτή την είχαν αναλάβει οι μεγάλοι της
γειτονιάς. Χλαίνες, κουβέρτες, μπουφάν, κονσέρβες,
ένα σωρό στρατιωτικά πράγματα ανταλλάχτηκαν με
κοκόρια. Κινδύνεψε να εξαφανιστούν τα κοκόρια από
τη γειτονιά. Αληθινή... γενοκτονία! Το πρωινό λάλημά
τους έγινε σπάνιο άκουσμα. Και όπλα να ζητούσες θα
σου έδιναν! Όπλα όμως μπορούσες να βρεις εδώ και
καιρό, χωρίς να χρειάζεται να τα ανταλλάξεις με κάτι.
Εμείς τα παιδιά πηγαίναμε στον δικό μας στρατώνα,
στη «Μοίρα Αυτοκινήτων», με τους Έλληνες στρατιώτες.
Εκεί είχε στρατοπεδεύσει μια μονάδα της Τρίτης Ορεινής
Ταξιαρχίας. Δε γνωρίζαμε τότε και πολλά πράγματα
γι’ αυτούς, για τη συμμετοχή τους στις μάχες του Ελ
Αλαμέιν και του Ρίμινι. Γι’ αυτό, ίσως, η υποδοχή που
τους επιφύλαξε κατά τον ερχομό τους η ανταρτοκρατούμενη πόλη δεν ήταν η πρέπουσα.
Τώρα όμως αυτά είχαν περάσει· οι στρατιώτες αναπαύονταν ή έπλητταν στην απραξία του στρατοπέδου
της Μοίρας των Αυτοκινήτων. Πότε-πότε έπαιρναν τα
όπλα και έκαναν σκοποβολή μπροστά σε ένα ανάχωμα.
Μετά πηγαίναμε εμείς, μαζεύαμε τους κάλυκες ή σκαλίζαμε στο ανάχωμα και παίρναμε τα βλήματα από τα
όπλα και από τα αυτόματα, τα ΤΟΜΣΟΝ. Ήταν αντικείμενα στο παιχνίδι μας, το πάντα ενδιαφέρον και
επίκαιρο.
Το κράτος άρχισε σιγά-σιγά να μπαίνει σε τάξη. Οι
στρατώνες έγιναν κέντρα εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων
και γέμισαν με φαντάρους. Τα σαββατοκύριακα η
πόλη χρωματιζόταν με το τιμημένο χακί και, όταν νύχτωνε, τα φανταράκια ανηφόριζαν τη 14ης Μαΐου,
επιστρέφοντας στον στρατώνα τους. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, κάποιο πρωινό Κυριακής,
το Γυμναστήριο γέμιζε με κόσμο και με φαντάρους για
την ορκωμοσία τους και ο χώρος αντηχούσε από τη
ζεστή ανδρική φωνή τους, καθώς επαναλάμβαναν τον
όρκο που τους υπαγόρευε ο Δεσπότης της πόλης μας,
ο Ιωακείμ Καβύρης:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την πατρίδα».
Έτσι είχαν τα πράγματα, ώσπου μεσολάβησε ο εμφύλιος και οι αδηφάγες πόλεις της Πελοποννήσου
πήραν τα κέντρα εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων και ερήμωσαν πάλι τα στρατόπεδα της Αλεξανδρούπολης. Ως
αντάλλαγμα, σε μερικά από αυτά εγκαταστάθηκαν τεχνικές σχολές, για την ανασυγκρότηση της χώρας, που,
αντί να ανασυγκροτείται, εξακολουθούσε να καταστρέφεται.
Έξω στην ύπαιθρο ο εμφύλιος εμαίνετο και τροφοδοτούσε και γιγάντωνε το αδελφοκτόνο μίσος.
«...και στείλανε φιρμάνι
να ’ρθουν οι πολιτσμάνοι
να κυνηγήσουν τα θεριά...»
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Και σχηματίστηκαν καπετανάτα από διάφορους
οπλαρχηγούς και ρίχτηκαν και αυτά στον εμφύλιο.
Έτσι, η Μοίρα των Αυτοκινήτων ονομάστηκε «Στρατόπεδο Ψηλογιάννη» από το όνομα ενός τέτοιου οπλαρχηγού, που σκοτώθηκε κατά τον εμφύλιο σε μια μάχη,
κάπου στον Έβρο. Επικράτησε από τότε η συνήθεια τα
στρατόπεδα να φέρουν το όνομα κάποιου που, κατά
περίπτωση, προσέφερε στην πατρίδα. Έτσι ακούστηκαν
μεταξύ των άλλων και οι ονομασίες: Στρατόπεδο Κανδηλάπτη, Στρατόπεδο Παύλου Μελά, Στρατόπεδο
Παρμενίων.

σ τή λ η β ιβ λ ίω ν
Hλία Γ. Λισσαίου

Θάλασσα - ήλιος
Το αιώνιο, θεϊκό φιλί της ψυχής
(Μόνο στην πατρίδα μας)1
Μικρή μελέτη - Πόρτο Ράφτη 2016
Η σύντομη μελέτη του φίλου, συγγραφέα Ηλ. Λισσαίου,
μηχανικού, διανοητή και μελετητή “εις βάθος” προσπαθεί
να προσεγγίσει και να “αποκρυπτογραφήσει” την ελληνική
σύνθετη λέξεη «θαλασσα» με τη βοήθεια του μεγάλου φιλολόγου Bentley και το επιστημονικό του συμπέρασμα.
Ο Άγγλος συγγραφέας διαπίστωσε ότι: «...τη δυνατότητα
της μουσικής επένδυσης των δύο Επών, από τον εντοπισμό
της Πυθαγόρειας Μουσικής Κλείδας του F δίγαμμα. Ο διάσημος Άγγλος φιλόλογος έκανε την μεγάλη έκπληξη στα
έργα του Ομήρου, αποδεικνύοντας το δίγαμμα F σε 3.354
εμφανίσεις μέσα σε 27.617 στίχους, εξ ων 15.537 της Ιλιάδος
και 12.080 της Οδύσσειας, πραγματικά μία γιγάντια εργασία.
Κατέγραψε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά (σε συνεχή διασταύρωση) της εν λόγω κλείδας, που βοήθησε τη σύνταξη
να επιτύχει στο σύγχρονο πεντάγραμμο, εγγραφή σε
νότες/αριθμοί, συμβατοί - χωρίς πρόβλημα...»
«...Εδώ πρωτοακούσθηκε η λέξη αρμονία ψυχής, ηρεμία
και ομορφιά (η πρώτη έννοια του Ελληνικότατου F δίγαμμα),
γεννημένη μαζί με το φως της γνώσης (λόγος, στίγμα/επιστήμες), στη θεόσταλτη φωτεινή πανδαισία του ανώτερου
πνεύματος (Απόλλων = [Ι] = ήλιος = ένα = μέγιστο πνεύμα).
Δεν είναι τυχαίο που η ψυχή εκφράζεται = 2 F διγαμμα με
αρμονία = F δίγαμμα...
Μόνο τα δύο ως άνω στοιχεία, στην Πατρίδα μας, ηρεμούν και ανατάσσουν την ψυχή... και αυτό δεν συμβαίνει σε
καμμία άλλη χώρα του κόσμου...»
O συγγραφέας στηριζόμενος στα Πυθαγόρεια “απόκρυφον” - “αμφίδρομον” και το αξίωμα ότι όλα είναι αριθμοί,
και πριν φθάσει στην ανάλυση-σύνθεση της λέξης «θάλασσα», παρεμβάλλει την εξέλιξη του μουσικού κώδικα. Ο
κώδικας αυτός χαρακτηρίζει και την εξέλιξη γενικότερα των
αρχαίων ρυθμού και μέτρου αλλά και τη χρήση ποιητικά

Η πάλαι ποτέ «Μοίρα Αυτοκινήτων» έφερε τα τελευταία χρόνια την ονομασία «Στρατόπεδο Παρμενίων».
Τελικά παραχωρήθηκε στον Δήμο και έγινε εκεί το
θαυμάσιο πάρκο «Αλτιναλμάζης», από το όνομα του
Δημάρχου που τόσα πολλά προσέφερε στην πόλη.
Έτσι η Αλεξανδρούπολη, η πόλη μας, που διαρκώς
προοδεύει και στην κυριολεξία “ανθεί και λουλουδίζει”,
απέκτησε το θαυμάσιο οικοπάρκο «Αλτιναλμάζης» και
η χαρά των επισκεπτών του θα αντανακλάται και σε
εμάς τους απόδημους, που χαιρόμαστε από μακριά για
κάθε καλό που γίνεται στην πόλη μας.

Αλεξάνδρα Μποτονάκη
Επιμέλεια: Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
Γρηγόρης Γεωργίου
των σύνθετων λέξεων.
Η σύνθετη αρχική λέξη “θ-αλός-ςα” δημιουργήθηκε από
την αρχική αλς-αλός (έκταση αλμυρού νερού) με το «θ»
(έω=τρέχω, δηλαδή αλλάζω θέση, μετατοπίζομαι) και το
(ε)ςα(ει) - το αιώνιο, το αείποτε, για να διαμηνύσει μαζί με
το αλμυρό νερό συγχρόνως και το φυσικό φαινόμενο της
μετακίνησής του, δηλαδή την άμπωτιν και παλίρροια (το
FLUX και REFLUX). “Θαλόςςα = έκταση αλμυρού νερού που
μετατοπίζεται στο διηνεκές”.
Ο Ηλίας Λισσαίος, ολοκληρώνει τη βαθιά φιλοσοφημένη
εργασία του με τις εξής προσωπικές σκέψεις:
«Λέμε, την πανάρχαια θαλόσσα - θάλασσα, ξελογιάστρα
λησμονούντες τον ψυχικόν μας δεσμόν μαζί της και με το
θείον, ΕΝΑ, που μας υπενθύμισαν οι θαυμαστοί πρόγονοί
μας. Τι είδους σύγκριση μπορεί να υπάρξει ανάμεσα σε ένα
λαμπερό κοχύλι, ξέχειλο προγονικής γνώσης και των mare,
mer, meer, sea, deap και οποιοδήποτε άλλο θαμπό βότσαλο... Πώς φτιάχνεται το φυλαχτό για τους κληρονόμους
της αστραφτερής ξεχωριστής πατρίδα μας;»
Α. Μ.
1. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μας έχουν τη δυνατότητα να
ζητήσουν από τον συγγραφέα τη διάθεση της μελέτης του.

Δημήτρη Αναστασιάδη

«Ιατρικός Σύλλογος Έβρου
92 χρόνια δημιουργικής παρουσίας,
1925-2017»
Έκδοση Ι.Σ.Ε. - Ιούνιος 2017
«Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, 92 χρόνια δημιουργικής
παρουσίας, 1925-2017» είναι ο τίτλος ενός νέου βιβλίου
που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες ο βραβευμένος Αλεξανδρουπολίτης συμπολίτης μας, γνωστός για τους κοινωνικούς
του αγώνες οφθαλμίατρος και επί σειρά ετών Πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου Δημήτρης Αναστασιάδης.
Πρόκειται για μια πολύ καλαίσθητη και κατατοπιστική
έκδοση 120 σελίδων, μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης
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θα ταξιδέψει στα 92 χρόνια της ιστορίας του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, θα «συνομιλήσει», με τους ανθρώπους που
όλα αυτά τα χρόνια πάσχισαν για την υγεία των συμπολιτών
μας, πολλοί από τους οποίους μάλιστα υπήρξαν διακεκριμένες προσωπικότητες όχι μόνο της ιατρικής επιστήμης
αλλά και των γραμμάτων. Θα γνωρίσει τους χώρους μέσα
στους οποίους ασκούσαν το υψηλό αυτό λειτούργημα και
κάτω υπό ποιες συνθήκες αλλά θα πληροφορηθεί και για
τους γιατρούς που ηγήθηκαν και εργάσθηκαν μέσα από τη
διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου για την αναβάθμιση της
θέσης των γιατρών.
Το πόνημα περιλαμβάνει σε ξεχωριστή ενότητα
και όλους τους
συναδέλφους
του γιατρούς,
που ασχολήθηκαν με την πολιτική και εκπροσώπησαν τους
συμπολίτες μας
είτε στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο ως
βουλευτές, είτε
στις διάφορες
κυβερνήσεις ως
Υπουργοί και
Υφυπουργοί.
Το βιβλίο περιέχει επίσης
πληθώρα φωτογραφιών αλλά και πολλά άλλα ιστορικά ντοκουμέντα (ιατρικές συνταγές, διαγνώσεις και γνωματεύσεις,
διαφημιστικές αναφορές στον τοπικό τύπο), ειδική αναφορά
στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης
που τιμά την πόλη μας, τις διάφορες δράσεις και λοιπές
εκδηλώσεις του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου.
Προλογίζοντας το βιβλίο ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου Παναγιώτης Βάρναλης, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα φέρει στην
επιφάνεια και θα καταγράψει γεγονότα, ονόματα, πράξεις
απλών καθημερινών ανθρώπων που άσκησαν ιατρική στον
Νομό και σε καιρούς δύσκολους, στερημένους, όπου ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, ο πατριωτισμός, ο ανθρωπισμός
δεν ήταν απλές λέξεις αλλά τρόπος ζωής. Ταυτόχρονα θα
είναι και απότιση φόρου τιμής στη μνήμη τους και στο έργο
τους...».
Ο ίδιος ο συγγραφέας αφιερώνει όλη αυτή την ιστορική
αναδρομή σ’ όλους τους γιατρούς του Έβρου που έζησαν
και εργάσθηκαν πριν το 1950, γιατί όπως αναφέρει «...Με
ένα ακουστικό μόνο στα χέρια, χωρίς ιατρικά μηχανήματα,
χωρίς φάρμακα, με υποτυπώδη Νοσοκομεία και χωρίς μεταφορικά μέσα, πάλευαν μέρα και νύχτα με τις αρρώστιες
και τον θάνατο. Το έργο τους δεν ήταν μόνο λειτούργημα»,
συνεχίζει, «αλλά στην κυριολεξία ηρωισμός». Και καταλήγει:
«Ο κόσμος του Έβρου το έχει αναγνωρίσει και τους έχει τιμήσει, γιατί έγραψαν ιστορία...».
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Και να μη ξεχνάμε ότι η Ιστορία της διεκδίκησης και της
ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής στην πόλη μας, ένα από τα
σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας αυτής
της πόλης, ένα γεγονός που συνένωσε σε κοινούς αγώνες
όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης, κάτω από την
πνευματική ηγεσία τού τότε Μητροπολίτη Άνθιμου, με τη
συμπαράσταση όλων ανεξαρτήτως των τοπικών αρχών,
είχε μία από τις κινητήριες δυνάμεις της και τον Ιατρικό
Σύλλογο Έβρου, ο Πρόεδρος του οποίου αποτελούσε δυναμικό μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.
Και υπό αυτήν την έννοια, η προσπάθεια καταγραφής
της 92χρονης ζωής του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου από
τον συγγραφέα αποτελεί ένα δώρο στην ιστορική μνήμη
της πόλης και του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Θ. Ο.

Δημήτρη Σιμσιρίκη

Πέλαγα και Πεσκάδες
«Το βαπόρι βογάριζε (αρμένιζε δύσκολα, επικίνδυνα)
πάνω στον καιρό, σαν άγριο άλογο. Σαν να ήθελε να νικήσει
τον Θεό. Η πλώρη του βούταγε στη θάλασσα, η γέφυρα
χανόταν κάτω απ το νερό. Άδειαζε η θάλασσα από τα
μπούνια κι ερχόταν η άλλη. Η προπέλα ξενέριζε, έχανε τα
νερά της και τα ξανάπιανε. Ο αέρας σφύριζε πάνω στα
σύρματα, μα ο καπτάν-Κυριαζής έπινε τον καφέ του αργά.
Βογάριζε, γιατί ο καπετάνιος είχε εμπιστοσύνη το βαπόρι
του και το βαπόρι τον καπετάνιο του...»
Το “Πέλαγα και πεσκάδες” είναι μία συλλογή διηγημάτων
μέσα από την περιπετειώδη ζωή του συγγραφέα, στις
θάλασσες της Δυτικής Αφρικής, στα αφιλόξενα νερά της
Σενεγάλης. Οι ήρωες είναι πρόσωπα πραγματικά, πρόσωπα
που έζησαν μαζί του τους ίδιους κινδύνους, που υπέφεραν
από την ίδια μοναξιά και την ίδια λαχτάρα, τις ίδιες αγωνίες
...Ο καπτάν-Κυριαζής, ο Μπιντές, ο Διαμαντής, ο Νάσος,
ο Μουστάφα, ο Σέσε, ο Κονάτε, ο Μπακάρι, ο καπτάν
Φώτης απ’ την Μάλαγα, οι σύντροφοι στα βαπόρια, που
ψάρευαν στα ανοικτά του Ντακάρ πολλές φορές χωρίς να
αντικρύζουν στεριά για μήνες,
ξαναζούν τις
ιστορίες τους και
τις αγωνίες τους
μέσα από τη θύμηση του συγγραφέα.
«Γράφοντας
αυτές τις ιστορίες απ’ τις θάλασσες», εξομολογείται στον
πρόλογο του βιβλίου ο Τάκης
Σιμσιρίκης, «μοιραία ξαναζώ και
πολύ ωραιότερα
μάλιστα, αφού
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μπορώ να φτιάξω τα γεγονότα και τις καταστάσεις όπως θα
ήθελα στην πραγματικότητα να συμβούν, έστω κι αν εξαπατώ
ή κλέβω τον ίδιο μου τον εαυτό».
Πολλοί που τον γνώρισαν ως επιχειρηματία στην Αλεξανδρούπολη ξέρουν ότι έζησε πολλά χρόνια της νιότης
του στα ψαράδικα της Δυτικής Αφρικής. Λίγοι όμως θα
μπορούσαν να φαντασθούν ότι έχει αυτό το χάρισμα να
αποδίδει με τόση δύναμη και ρεαλισμό τις εικόνες από τις
αναμνήσεις και τις εμπειρίες του.
Διαβάζοντας τον διάλογο του σφυροκέφαλου καρχαρία
με τον καπετάν-Κυριαζή, άθελά του ο αναγνώστης φέρνει
στο νου του περιγραφές του Τζακ Λόντον και του Έρνεστ
Χεμινγουέι ή στίχους του Νίκου Καββαδία.
«Ο ήλιος, η υγρασία, το χαμηλό βαρομετρικό κάνουν τα
κόκκαλά σου να πονάνε. Το μυαλό δουλεύει αργά. Κάτι, που
συνέβη πριν δέκα λεπτά, νομίζεις ότι έγινε χθες ή προχθές.
Χάνεις το χρόνο. Όλες οι μέρες είναι ίδιες, βασανιστικά
ίδιες. Ζέστη, μούχλα, σκουριά, ιδρώτας, καυτά σίδερα,
άπλυτα ρούχα ή πλυμένα στο επιπάριο (μάνικα) με θάλασσα.
Ντουμάνι απ΄το χασίσι, πλώρα στο μπαλαούρο.
Οι ψαράδες του ωκεανού στην άλλη τους ζωή δεν έχουν
κόλαση. Κόλαση είναι η καυτή λαμαρίνα που πατάνε, το
νερό που πίνουν από τα τέγκια (τεπόζιτα) και μυρίζει μούργα
και χλώριο, το φαγητό που δεν κατεβαίνει από τη ζέστη και
το πετάνε στους γλάρους, το ουίσκι που τους καίει τα
σωθικά, τα χάπια που παίρνουν κάθε μέρα για τη μαλάρια
(ελονοσία), οι πληγές στο μυαλό που δεν κλείνουν όσο κι αν
τις πλένεις με θάλασσα».
Η γλώσσα του είναι απλή και αβίαστη. Οι διάλογοί του
είναι ζωντανοί. Χρησιμοποιεί ορολογία ψαράδικη και λέξεις
ναυτικές, μια γλώσσα, που, όπως λέει ο ίδιος, σιγά-σιγά θα
χαθεί, γιατί οι επαγγελματίες ψαράδες μας λιγοστεύουν.
« Πεσκάδες, τραγάνα, βαρκαδιές, σμπρίλος, μαλάτσα,
μπαστέκα, ρεμέτζο, τραβερσάδα, παστιγάγιο, μπαντερμάς,
σεντίνα....» Κι ο αναγνώστης, που βλέπει όλες αυτές τις
περίεργες ναυτικές λέξεις να διανθίζουν τη διήγηση,
χαίρεται, γιατί την ερμηνεία τους τη βλέπει άμεσα μέσα
στο κείμενο, χωρίς να αναγκάζεται να ανατρέχει σε παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, όπως συνήθως συμβαίνει.
«Είμαι γέρος πια, όμως τα βράδια ακόμα ονειρεύομαι ότι
είμαι τριάντα και τραβάω τράτα στους πάγκους του Ατλαντικού. Είναι μια κόλαση που σε τραβάει, δεν σ’ αφήνει σε
ησυχία ποτέ. Αν ξαναγινόμουν νέος, πάλι ψαράς μηχανοτρατάρης θα γινόμουν. Η ψαροσύνη είναι γυναίκα. Σε ματώνει
με τα νύχια της, σε πονάει κι ύστερα σε ανεβάζει στα
ουράνια από ηδονή. Δεν είναι επάγγελμα, είναι ερωμένη.»
Είναι μια εξομολόγηση εκ βαθέων, που νιώθεις να κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο. Νιώθεις το συναίσθημα, που νιώθουν όλοι οι ψαράδες. Λυπούνται, όταν γυρνάνε στο λιμάνι
και χαίρονται,όταν φεύγουν στο πέλαγος, που θα έπρεπε
να είναι ανάποδα...
Γ. Γ.
* Το βιβλίο του Δημ. Σιμσιρίκη “Πέλαγα και Πεσκάδες”, με
155 σελίδες, κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν.
Είναι πολύ εύκολο να το βρεί κανείς στο ιντερνέτ, αρκεί
να το αναζητήσει με τον τίτλο του.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΣ ΜΕΛΟΠΟΙΕΙ ΚΑΒΑΦΗ
Κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι c.d. με τίτλο
“Είπες θα πάγω σ’ άλλη γη”, που περιλαμβάνει οκτώ
ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, μελοποιημένα
από τον Αλεξανδρουπολίτη μουσικό και συνθέτη Κώστα
Κάλλια.
Ερμηνεύουν με ευαισθησία και λυρισμό ο Παντελής
Θεοχαρίδης, η Αφροδίτη Μάνου και η Δανάη Καλογιάννη, μια καινούργια φωνή στα μουσικά δρώμενα
της πόλης μας.
Ο Κώστας Κάλλιας προέρχεται από οικογένεια με
παράδοση στον χώρο της μουσικής, αφού ο πατέρας
του Νίκος Κάλλιας, δεξιοτέχνης στο σαξόφωνο, διευθύνει
εδώ και πολλά χρόνια, ως μαέστρος και ενορχηστρωτής,
τη χορωδία και ορχήστρα των ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΩΝ του
ΕΘΝΙΚΟΥ στην Αλεξανδρούπολη.
Έχοντας κληρονομήσει το χάρισμα και την αγάπη
για τη μουσική, ο Κώστας Κάλλιας πήρε πτυχίο μουσικής
από το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, ενώ αρίστευσε στο κλαρινέτο στο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα παίζει σαξόφωνο, πιάνο, ηλεκτρικό μπάσο
και κιθάρα.
Από το 1995 είναι μόνιμο μέλος της στρατιωτικής
μπάντας, ενώ το 2003 συμμετείχε στη Νάπολη της Ιταλίας ως μέλος της Jass Big Band. Έχει διευθύνει συναυλίες με μουσική Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη εκτός Ελλάδας. Η συμμετοχή του στο Φεστιβάλ
τραγουδιού Θεσσαλονίκης, το 2008, του χάρισε το
τρίτο βραβείο σύνθεσης και στίχου.
Ύστερα από αυτή την επιτυχημένη και αξιόλογη
πορεία στην ποιοτική μουσική, το εγχείρημα να μελοποιήσει Καβάφη ήταν “πρόκληση”, όπως ο ίδιος σημειώνει στο εξώφυλλο.
«Άκουσα ή καλύτερα, αφουγκράστηκα τη μελωδία,
αφού είμαι λάτρης της μουσικής, ενώ δεν μπορώ να
πω το ίδιο για την ποίηση και τους στίχους. Άλλωστε
πάντα προτιμούσα τον πεζό λόγο. Σιγά-σιγά, όμως,
έπαψαν να είναι απλές σκέψεις του ποιητή για τη ζωή,
βαθυστόχαστες και μεταφορικές ίσως και λίγο πεσιμιστικές. Δεμένες με τη μουσική, τις ένιωσα σαν άγγιγμα
ψυχής». “Μια άρτια σύζευξη μουσικής και ποίησης”,
όπως εύστοχα σχολίασε ο καλλιτεχνικά υπεύθυνος
του δίσκου.
Η μελωδικότητα της σύνθεσης καταφέρνει να κάνει
τους στίχους πιο απλούς και η ποίηση του Καβάφη να
περνά μέσα από το συναίσθημα και την ψυχή.
Με τη μελωδία του Κώστα Κάλλια “πηγαίνεις σ’
άλλη γη, σ’ άλλη θάλασσα” και σκέφτεσαι ακούγοντας
“αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις...
όσο μπορείς να μην την εξευτελίζεις”.
Κοτσώνη Δώρα
Σημ. Το c.d. διατίθεται σε όλα τα δισκοπωλεία σε
Ελλάδα και Κύπρο.
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ΚΟ Ι ΤΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Σ Π Ρ Ο Σ ΤΑ Π Ι Σ Ω

Αρχίζουν τα μαθήματα
Η τάξη μας (1945-1951)
ΜΕΡΟΣ Α’

Η

τάξη μας ήταν η πρώτη κανονική μεταπολεμική
και ίσως γι’ αυτό να ήταν η ολιγαριθμότερη του
μεικτού Γυμνασίου μας. Μετά τον πρώτο χρόνο
άρχισε να ακούγεται ότι θα μας κάνουν και... μεικτή
τάξη! Έτσι η Ε’ τάξη (του τότε 8τάξιου Γυμνασίου)
αρρένων και η Ε’ τάξη θηλέων συγχωνεύθηκαν σε
μία μεικτή τάξη. Στην αρχή τα ’χαμε χαμένα. Πρώτη
φορά συνέβαινε αυτό. Τι “υπέρ” και τι “κατά” είχε;
Όλοι μαζί ογδόντα με ενενήντα. Αυτή είναι τάξη, όχι
σαν τις σημερινές με... 24 παιδιά! Κι όμως μαθαίναμε.
Ξεκίνησε η χρονιά μουδιασμένα. Προσέχαμε περισσότερο την εμφάνισή μας, τη συμπεριφορά μας
και την προπαρασκευή μας στα μαθήματα, για να
μη ρεζιλευόμαστε στις συμμαθήτριές μας! Το ίδιο
φαντάζομαι ότι συνέβαινε και στα κορίτσια. Αυτό
το “φέρεσθαι” κράτησε μια-δυο βδομάδες και σιγάσιγά ξεθώριασε τόσο που στον μήνα επάνω επανήλθαμε στις παλιές συνήθειες και συμπεριφορά σαν
να μην υπήρχε διαφορά φύλων.
Στα μαθήματα υπήρχε μια ελαφρά διαφοροποίηση.
Τα αγόρια υπερείχαν λίγο στα φυσικομαθηματικά,
ενώ τα κορίτσα στα φιλολογικά. Έτσι τελειώσαμε το
Γυμνάσιο, στη διάρκεια του οποίου μάθαμε πολλά
αλλά αναπτύξαμε προτιμήσεις και απέχθεια σε μαθήματα που λειτούργησαν σε μεγάλο βαθμό ως πυξίδες επαγγελματικού προσανατολισμού.
Στις πρώτες τέσσερις τάξεις πέφταμε συστηματικά
σε φιλολόγους καθηγητές επιρρεπείς στην αρχαιοπληξία και κάναμε υποβαθμισμένα Νέα Ελληνικά ή
καθόλου, με αποτέλεσμα να ζηλεύουμε τις μικρότερες
ή μεγαλύτερες τάξεις που είχαν άλλης νοοτροπίας
καθηγητές.
Το καθημερινό, σχεδόν δίωρο, μάθημα Αρχαίων
αντί να μας κάνει “αρχαιόγλωσσους” ρήτορες, ανέπτυξε αντισώματα αρνήσεως των αρχαίων. Στη
χάση και φέξη γράφαμε καμιά έκθεση με θέματα
ανούσιας καθημερινότητας και στεγνά επαγγελματικά.
Δίπλα σε τέτοιον ανταγωνιστή τα Μαθηματικά και η
Φυσική πετούσαν και κέρδιζαν συμπάθεια, ενώ η
Χημεία (χωρίς τα αναγκαία και εντυπωσιακά πειράματα) αποκτούσε αντιπάθεια.
Τα αρχικά λοιπόν θαμποφεγγισμένα νεοελληνικά
μας στην Ζ’ τάξη φωτίστηκαν άπλετα και στην Η’
τάξη έλαμψε γοητευτικά η μεταβατική διαδρομή από
τα Ομηρικά έπη στα σύγχρονα αριστουργηματικά
ποιήματα και πεζολογοτεχνήματα με επιτυχημένες,
εύστοχες δειγματοληπτικές επιλογές.

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

Με τέτοια πορεία μάθαμε ότι η προφορική ή γραπτή “Έκθεση Ιδεών ” πρέπει να είναι επακόλουθο
“Σύνθεσης Ιδεών”. Ιδεών απλών ή πολύπλοκων, συλλεγμένων με διαδρομές φτερωτής σκέψης, ελεύθερης
να πετά μπρος-πίσω στον χρόνο και γύρω στον
χώρο τής όποιας γνώσης, τρυπώντας, όταν χρειάζεται, και το κουκούλι τού υπαρκτού προς τον έξω
φανταστικό.
Κάναμε και ξένες γλώσσες. Βέβαια! Μάθαμε Γαλλικά
και μάλιστα σε τόσο προχωρημένο βαθμό όσο μάθανε,
αντίστοιχα, Ελληνικά τα... Γαλλόπουλα. Μάθαμε
επίσης και τη Λατινική γλώσσα, τη μητέρα πολλών
άλλων γλωσσών, που όλες όμως γράφονται με το
ίδιο... ελληνικό αλφάβητο, ακριβέστερα Κυμαϊκό ή
Χαλκιδικό. Αλήθεια, δεν έφθανε η γενναιόδωρη δωρεά
του αλφάβητου, έπρεπε να τους χαρίσουμε και το
όνομά του βαφτίζοντάς το αβασάνιστα “Λατινικό”.
Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε και φθάνουμε στο
σημείο ώστε ένας παράλογος που δεν του άρεσε η
γλώσσα μας, βρήκε την ευκαιρία να εισηγηθεί την
αφαίρεση της Ελληνικής γλώσσας από τις επίσημες
της Ε.Ε. με τον ισχυρισμό ότι ομιλείται από λίγους, και
δε βρέθηκε ένας να του πει, τραβώντας τον απ’ το
μανίκι ότι οι μισές λέξεις και όλο το αλφάβητο που
χρησιμοποίησε κατάγονται από τη γλώσσα που θέλει
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδας, ο Ξενοφών Ζολώτας, ως αντιπρόσωπος
της Ελλάδας στη συνεδρίαση κατά την οποία “γινόταν
επισκόπηση και αναλύονταν τα συμπεράσματα από
τις εργασίες του Δ.Ν.Τ. και της Διεθνούς Τράπεζας”,
μίλησε στα Ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι. Χρησιμοποίησε ελληνικές λέξεις, που χρησιμοποιεί η Αγγλική
γλώσσα (όρους, ρήματα σε όλο το κείμενο, εκτός από
συνδέσμους, αντωνυμίες κ.ά. συνδετικούς όρους).
Mεταφέρουμε ενδεικτικά μία φράση.
...With enthusiasm we dialogue and synagonize at the
synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed
and synthesized...
Επανέλαβε το εγχείρημά του το 1959.
Το 1957 ζητά διεθνή εναρμόνιση και συνέργειες για
την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ενώ το 1959
γλαφυρά περιγράφει τα προβλήματα που αναδύονται
από την ταυτόχρονη συνύπαρξη «της Σκύλλας του
πληθωρισμού και της Χάρυβδης της οικονομικής ύφεσης» (Νίκος Σαραντάκος).
Σ.Ε.
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να καταργήσει, όπως παλιότερα έπραξε ο Ξενοφών Ζολώτας.
Δε βρέθηκε επίσης ένας δικός μας να δηλώσει,
περιπαικτικά, ότι θα συμφωνήσουμε απόλυτα
υπό τον όρο της γενικής αφαίρεσης της Ελληνικής όχι μόνο από την Ε.Ε. αλλά και από τις
δικές τους γλώσσες. Δηλαδή να μη χρησιμοποιούν, οι “πολυαριθμότεροι” από εμάς λαοί ούτε
το λεγόμενο Λατινικό αλφάβητο, ούτε και τις
ελληνικές λέξεις, οπότε το γλωσσομπέρδεμα
του Πύργου της Βαβέλ θα εφάνταζε σαν...
“ομογλωσσία”.
Στην περίπτωση αυτή δε θα υπήρχαν καν
λέξεις σε μεγάλο ποσοστό και μόνο τους καταφύγιο θα ήταν η... αυτοσχεδιαστική παντομίμα·
κι όποιος καταλάβει, κατάλαβε.
Για να είμαι ειλικρινής, βρέθηκαν. Όπως δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ, βρέθηκαν ευρωβουλευτές ψυχωμένοι, της ατίθασης ράτσας των
Βάσκων, που παραμερίζοντας τις τόσο έντονα
διεκδικούμενες φυλετικές τους διακρίσεις, πρότειναν την καθιέρωση ως μοναδικής επίσημης
γλώσσας (της Ε.Ε.) την Ελληνική (!), καταργώντας
όλες τις άλλες. Έφθασαν μάλιστα στο σημείο
να ζητούν τη συμπαράσταση των Ελλήνων συ- Η εξέλιξη της παρέα μας: ο Κώστας έγινε σιδηροδρομικός,
ο Γιώργος γιατρός, ο Θάνος επιχειρηματίας, ο Βασίλης
ναδέλφων τους προς υποστήριξη της πρότασής
τους
γιατρός, ο Γιώργος υπάλληλος Υ.Π.Α. και ο Κώστας
Μας πήραν είδηση!
έγινε Αρχιμανδρίτης με το όνομα Ιωακείμ.
Τέτοια σημερινά φλέγοντα θέματα είναι δύσκολο να τ’ αποφύγεις όταν αναδρομές στο παρελθόν
τον μέσο όρο της, κατά τα άλλα, μεσαίας βαθμολογίας
φέρνουν στην επιφάνεια δυσάρεστες διαπιστώσεις
μου.
αλλεπάλληλων ζημιών από αδιαφορία (επιβεβλημένη
Καλλιτεχνικά αναμνηστικά της μαθητικής μας ζωής
ή μη!), όσον αφορά στην πνευματική ή άλλη κληροήταν και οι πλούσιες “φυτοθήκες” που κάναμε και
νομιά μας και δικαιώματά μας από διεθνείς συνθήκες.
τα “Λευκώματα”, όπου αφιερώναμε, στους κατόχους
Οι κατά καιρούς μεγαλόσχημοι και μεγαλόστομοι
τους, διάφορα γνωμικά, ποιήματα και σκωπτικούς
που καλούνται να κουμαντάρουν, ανάμεσα σε βράχους
ορισμούς.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
και υφάλους, τη ρότα του πλοίου ΕΛΛΑΣ που επιβαίνουμε, δεν προσέχουν όσο πρέπει και από
ψιλοτρακαρίσματα φεύγουν κομμάτια και ανοίγουν τρύπες. Ας το προσέξουν, λοιπόν, γιατί
δεν είναι κοτεράκι για την αναψυχή τους, μη
χάσουμε καμιά ώρα και το δοιάκι ή, και το χειρότερο, μας μείνει μόνο αυτό στο χέρι.
Πιστεύω ότι αυτά που ξεδιάντροπα έκαναν
και διελάλησαν για τις αλησμόνητες πατρίδες
άλλων, δε θα τολμούσαν να κάνουν για τις γενέτειρές τους, γιατί τότε θα τους έκαναν να
εξαφανισθούν στα... “υπόγεια” των ταρτάρων.
Για όσους αυτά είναι χωρίς ενδιαφέρον ή “αφορισμένα”, ας τα αγνοήσουν αποδεχόμενοι την
ανυποληψία που πέφτουμε και... πάμε για τα
παρακάτω.
Το μάθημα Τεχνικών, που για τους πολλούς
Tα κορίτσια της τάξης μας με τους καθηγητές Τόλκα,
ήταν πρόβλημα, ήταν η λατρεία μου, γιατί είχα
Ταμβακίδη και Φορτούνα
επίδοση και μαζί με τη Γυμναστική βελτίωναν
Αρχείο Αικ. Ταμβακίδου-Αδαμοπούλου
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H AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ

Η μικρή αποθηκούλα της αυλής
Γράφει ο Άγγελος Αγγελίδης
Aπλό και τρυφερό. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα συγκινηθούν ιδιαίτερα· γιατί
όχι και οι νεότεροι. Εποχή, προ facebook. Απολαύστε το...
Σ. E.
Τα βήματα με έφεραν ένα πρωινό στη μικρή αποθηκούλα της αυλής. Ήταν το μέρος όπου,
ό,τι παλιό υπήρχε και δεν το χρειαζόμασταν, το ρίχναμε σε αυτήν. Και τι δεν
υπήρχε! Χαϊδεύω δυο-τρία τσέρκια (αυτά
που έδεναν οι βαρελάδες τα βαρέλια).
Είχαν σκουριάσει λίγο από την πολυκαιρία. Κάποτε παίζαμε με αυτά. Αφού
τα δίναμε φόρα, τρέχαμε κοντά τους,
τα χτυπούσαμε με μια βέργα κι αυτά
συνέχιζαν να κυλούν. Και γέλια και
γέλια... Τι ωραίο παιχνίδι!
Πιο ‘κει ένα τσούρμο από τενεκεδένια κουτιά, περασμένα σε σύρματα, όλα ένα κουβάρι! Ήταν τα τρενάκια
και τα αυτοκινητάκια μας. Ένα από αυτά,
ταλαιπωρημένο από τα χτυπήματα. Παρακάτω δυο-τρία παιχνίδια, σαραβαλιασμένα από τον καιρό, περίμεναν
να πεταχτούν κάποια στιγμή.
Σε μια γωνία σκεπασμένο από
τσουβάλια της “ΟΥΝΡΑ” ένα παλιό
ξύλινο μπαούλο, όπου μέσα έβαζαν
τις κουρελούδες και τις βελέντζες,
περίμενε. Στο άνοιγμά του φάνηκαν
ένα σωρό διάφορα χαρτιά πεταμένα γύρω από ένα άλλο μικρό
μπαούλο, σαν εκείνα που είχαν
οι πειρατές και το γιόμιζαν με
χρυσές λίρες, απίθανα κομπολόγια, μαργαριταρένια κολιέ
(εδώ μιλά το πνεύμα του Συρκούφ, του
πειρατή).
Δεμένο με στενές χρωματιστές λουρίδες λαμαρίνας, σαν αυτή που βάζαμε
πίσω από τη σόμπα, για να μη λερωθεί ο
τοίχος. Ήταν κλειστό. Το άνοιξα με ένα
αιχμηρό αντικείμενο, μια που δεν υπήρχε
κλειδάκι, και το ημισφαιρικό καπάκι του
άφησε να δω τι είχε μέσα στα σπλάχνα
του. Και εδώ χαρτιά, κάτι τεφτεράκια που
έγραφαν επάνω «ΝΟΤΕΣ» και την προπαίδεια

στο πίσω μέρος. Μια σκουριασμένη μικρή «ντουντούκα» και κανα-δυό σακκουλάκια δεμένα με σχοινάκι,
σαν αυτά που έβαζαν μέσα τα γρόσια!
Άνοιξα ένα και έπεσαν μερικές χωμάτινες μπίλιες. «Άνθραξ ο θησαυρός»,
σκέφτηκα και άνοιξα ένα πιο βαρύ από
το πρώτο, που μάλιστα ένιωσα πως
κάτι έτριξε μέσα του. Το ίδιο αποτέλεσμα,
με τη διαφορά ότι αυτές ήταν γυάλινες
χρωματιστές μπίλιες, τα «τζιτζιλιά». Ανάμεσά τους και δυο-τρεις διαφορετικές,
πιο μεγάλες.
«Γκάζες είναι», είπα.
Τις βρίσκαμε μέσα στο λαιμό του
μπουκαλιού της γκαζόζας και ίσως
γι’ αυτό τις λέγαμε «γκάζες».
Να όμως και κάτι σαν βιβλίο που
ήταν σκεπασμένο με πράσινο κάλυμμα.
«Το ΛΕΥΚΩΜΑ μου είναι», είπα
και άρχισα να το ξεφυλλίζω.
Ήταν ζωγραφισμένο με σκίτσα, πατητούρα από διάφορα
περιοδικά, ανάλογα με τις ερωτήσεις «Τι
είναι Λεύκωμα;», «Τι εστί φιλία-έρως;», «Τι
σας αρέσει, το βουνό ή η θάλασσα;» και άλλες.
Κάτω από αυτές, οι απαντήσεις με το ψευδώνυμο που διάλεγε ο καθένας. Στο τέλος
υπήρχε η ερώτηση: «Ποια γνώμη έχετε
για τον κτήτορα»
Τέλος, ακολουθούσε η αποκάλυψη.
Κοντά στο “Λεύκωμα” ήταν πεταμένα
μερικά περιοδικά της εποχής όπως «Ο
Μικρός Ήρως», «Περιπέτεια», «Μάσκα»
και λίγες κιτρινισμένες καρτ-ποστάλ.
Επιτέλους βρήκα και τον θησαυρό της
νιότης μου. Έναν τόμο του περιοδικού
«Ελληνόπουλο». Ήταν εκεί και περίμενε χρόνια.
Το πήρα, το ξεσκόνισα, έκατσα
στο σκαλοπάτι και άρχισα ένα-ένα
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να γυρνώ τα φύλλα του. Και άρχισε η παρέλαση:
«Παναγία των Παρισίων», «Κόμης Μοντεχρήστος»,
«Τρεις Σωματοφύλακες»· Ντίκενς, Δουμάς, Καραγάτσης, Πολέμης, Μαλό, Στήβενσον. Το μικρό πανεπιστήμιο, οι απαντήσεις διαφόρων γεγονότων της
εποχής και αναμνήσεις και συγκινήσεις. Να και η
σελίδα των “ανοιχτών μυστικών” όπου έγραφαν διάφορα παιδιά τις σκέψεις τους, τα πειράγματά τους:
Ραμπαγάς, Κατίγκω, Μαύρος ιππότης, Όαση της
ερήμου, Εύθυμος Τυρολέζος ήταν μερικά από τα
ψευδώνυμα.
Άραγε υπάρχουν ακόμη αυτά τα “παιδιά”; Τι συγκίνηση, αλήθεια, τι αναμνήσεις!
Χωρίς να το καταλάβω είχα τελειώσει· είχα φτάσει
στην τελευταία σελίδα. Εκεί στο εσωτερικό της έβλεπες
ποιήματα και άλλες σημειώσεις από τους νέους που
αγόραζαν το περιοδικό.
Κλείνοντας, σταμάτησα να χαρώ τον περιβόητο
«Μπιμπίκο» με τις περιπέτειές του στο περιοδικό

«Ο θησαυρός των παιδιών». Τελείωσα και η γαλήνη
ήρθε στην καρδιά μου. Σήμερα η κόρη μου, αφού
έκανε μία καλλιτεχνική επεξεργασία, στολίζει το τραπεζάκι στο χωλ του σπιτιού. Περνώ από μπροστά
του, το βλέπω, κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύομαι

το περιοδικό. Τα νιάτα που έτρεχαν να το πάρουν
στα χέρια τους, αυτούς που έγραψαν και είτε με το
όνομα ή το ψευδώνυμο να έρχονται οι αναμνήσεις
για τα νιάτα που πέρασαν...

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

Αγγελίδης
Άγγελος
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αυγουστίδης
Φώτιος
Βαφειάδης
Κίμων
Βερβερίδης
Νικόλαος
Βερβερίδης
Μόσχος
Βερβερίδης
Αθανάσιος
Βερβερίδης
Χάρης
Βογιατζή
Αντωνία
Γεροντοπούλου
Ασπασία
Γιαννούτσος
Ιωάννης & Μαίρη
Γιαννούτσος
Σωκράτης
Γκιόρκα - Χιώτη
Πολυνίκη
Γκολφινοπούλου
Αναστασία
Δαλαβέρα-Μαλγαρινού Μαρίνα
Δελιάγας
Απόστολος
Διαμαντίδου
Αναστασία
Καραμανίδης
Ηλίας
Καράμπαλης Βασίλειος και Πέπη
Καραμπερίδης
Στέργιος
Κατσίκη
Φούλη
Κεραμάρη-Λασκαρίδου
Μαρία
Κοτσώνη
Δώρα
Κουραντζής
Κων/νος
Κουτρούλα
Ελένη
Κουτρούλας
Βασίλειος
Κουφού
Αρχοντούλα
Λουκματζής
Δημήτριος
Λυμπόπουλος
Αναστάσιος
Λυμπόπουλος
Θέμης
Μάκρα
Λίτσα
Μάλλιου-Τσελεμπή
Άννα

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

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Μανίκα-Πουλουκτσή
Φανή
Μασκαλέρης
Χρήστος
Μασκαλέρης
Αθανάσιος
Μιχαηλίδου
Δέσποινα
Μουφτόγλου
Αντωνία
Μπλέκος
Σεραφείμ
Νικολαΐδου-Μπαμίδου
Έφη
Ντομπρούδης
Ευάγγελος
Ορφανίδου
Άννυ
Παλακίδου-Κουγιουμτζή Πέπη
Πανταζίδου-Οικονόμου
Αγγελική
Παπαγιαννοπούλου
Αικατερίνη
Παπαδανιήλ
Ειρήνη
Παπαδόπουλος
Αλέκος
Παπαδόπουλος
Αχιλλέας
Παχουμιάδου - Πετρίδη Λίτσα
Πολίτου-Αγγελίδου
Μίνα
Πούλιου
Αναστασία
Ρεϊτάν-Μισδραχή
Ινές
Ρούτση
Χριστίνα
Σαμαρά-Μαυραγάνη Λένα & Μαυραγάνης Κώστας
Σιμοπούλου-Μουρούκη Ευδοκία
Σιμσιρίκης Δημήτριος & Ματζάρη-Σιμσιρίκη Φανή
Σκάβδης
Γεώργιος
Στεργιάδου-Φίκα
Ινώ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τσινάρης
Σταμάτης
Φαράτσης
Ιωάννης
Χακίμ
Βίκυ & Μάρκο
Χαριτούδης
Σταύρος
Χατζημιχαήλ
Αθανάσιος
Χρυσάκη
Ρίτα

€ 30,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 70,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 30,00
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H Μ Ε ΤΑ Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Η

Η ιστορία ενός δασκάλου σε ένα χωριό του Έβρου
Γράφει ο Γεώργιος Κ. Παπαγεωργίου
Το κείμενο αυτό αποτελεί προέκταση του βιβλίου “Κόνα Παπαδιά”. Το περιεχόμενό
του στηρίζεται και πάλι στα απομνημονεύματα του Κωσταντή Παπάζογλου (ή Μπαρμπα-Κώτσιου), πατέρα του γράφοντος, και αφορά στη μετανάστευση (υποχρεωτική)
των Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη στον Έβρο και τη ζωή του ως δασκάλου.
Μετά την εκκένωση της Αδριανούπολης πήρα την
κόνα παπαδιά και μετοικήσαμε στο Κάραγατς, προάστιο
εντεύθεν του Έβρου ποταμού. Είχαμε τη φρούδα
ελπίδα ότι το προάστιο αυτό, ως εντεύθεν του Έβρου,
θα επιδικαζόταν στην Ελλάδα. Μείναμε εκεί δέκα μήνες.
Το φθινόπωρο του 1923 φύγαμε από εκεί. Περάσαμε
στην Ελλάδα. Υπέβαλα αίτηση και διορίστηκα δάσκαλος.
Τοποθετήθηκα στο νεοεποικισμένο χωριό Άρζος, τέως
τούρκικο τσιφλίκι, όπου έμεινα πέντε χρόνια...
Διδακτήριο δεν υπήρχε. Στεγαστήκαμε σε ένα υπόστεγο καλαμοσκεπασμένο, που με τον χρόνο κάπως
βελτιώθηκε, χάρη σε επιτόπιους εράνους και προσωπική
εργασία.
Κατοικία για τον δάσκαλο δεν υπήρχε. Νοίκιασα
ένα σπιτάκι στο κεφαλοχώρι Ρίζια, τέσσερα χιλιόμετρα
από τον Άρζο, στην αντίπερα όχθη του ποταμού
Άρδα (από Δ προς Α). Πρωί-βράδυ έκανα τη διαδρομή
πεζός, περνώντας τον ποταμό με ποταμόπλοιο.
Υπό συνθήκες μεγάλης κακοκαιρίας ή πλημμύρας
ήμουν αναγκασμένος να μένω στον Άρζο και να κοιμούμαι στη μοναδική αίθουσα του σχολείου. Έβαζα
δύο θρανία δίπλα-δίπλα και ...έστρωνα. Ευτυχώς είχαμε
καυσόξυλα. Μετά τα μεσάνυχτα σηκωνόμουν και
άναβα τη θερμάστρα, για να μετριαστεί κάπως το
κρύο. Πώς δεν έπαθα κρυολογήματα, είναι θαύμα.
Κάποτε, παραμονή Χριστουγέννων, ξεκίνησα το
απόγευμα για τα Ρίζια. Μαζί μου και ο δάσκαλος του
χωριού Κριός, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Φτάσαμε
στο πέρασμα του ποταμού την ώρα που έπεφτε ο
ήλιος, γιατί σε πολλά σημεία η πεδιάδα είχε γεμίσει με
νερά και ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε ελιγμούς,
ζικ-ζακ. Όταν φτάσαμε, επιτέλους, οι βαρκάρηδες
μας είπαν ότι η βάρκα δεν μπορούσε να δουλέψει,
γιατί η επιφάνεια του ποταμού είχε παγώσει. Αλλά
δεν ήταν δυνατόν και να περάσουμε επάνω από τους
πάγους, γιατί η παγωμένη επιφάνεια δεν ήταν αρκετά
παχιά. Γυρίσαμε πίσω με σκοπό να πάμε στο χωριό
Μαράσια, έξι χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκό-

μασταν. Εκεί υπήρχε και σταθμός του τρένου, που θα
μας πήγαινε στην Ορεστιάδα.
Στο μεταξύ άρχισε να πέφτει το σκοτάδι. Το λυκόφως
του χειμώνα, όπως ξέρουν όλοι, διαρκεί αρκετή ώρα.
Το χιόνι της πεδιάδας έριχνε συμπληρωματικά την ανταύγειά του. Ξεκινήσαμε· φτάσαμε στα Μαράσια σε
δύο περίπου ώρες. Εκεί μας πληροφόρησαν ότι το
πέρασμα του ποταμού είχε ανοίξει. Ο Άρδας, σ’ ένα
σημείο του πολύ στενό κάνει ορμητικό το ρεύμα και ο
πάγος δεν πιάνει. Περάσαμε λοιπόν και συνεχίσαμε
την πορεία μας προς το απέναντι χωριό, τις Καστανιές,
σε απόσταση δύο χιλιομέτρων Από τις Καστανιές τα
Ρίζια απέχουν πέντε χιλιόμετρα. Ένα ποτό και δρόμο,
με το τσιγάρο αναμμένο σ’ όλη τη διαδρομή από τον
φόβο των λύκων, που τότε ήταν πολλοί. Οι λύκοι δεν
πλησιάζουν τη φωτιά.
Περπατώντας τη δημοσιά έφερνα στον νου μου
ιστορίες. Η Θράκη ήταν πάντα, και εξακολουθεί να
παραμένει, χώρα των παραδόσεων, των θρύλων και
των παραμυθιών, χωρίς να απορρίπτει τις κατακτήσεις
του πολιτισμού. Οι κάτοικοι του Άρζου, διωγμένοι
από την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήρθαν και κούρνιασαν στο τούρκικο τσιφλίκι, δίνοντας ζωή στην
όμορφη πεδιάδα, στο ολοκάθαρο τρελό ποτάμι και
στα εκατομμύρια των κουνουπιών που σκέπαζαν τα
έλη. Θέριζε η ελονοσία. Άποικοι από την Ανατολική
Θράκη, δεν ήξεραν τι θα πει κουνούπι. Εδώ όμως,
μόλις κόντευε η δύση του ήλιου, σύννεφα κουνουπιών
εξορμούσαν από την πεδιάδα, μαζί με τα κοπάδια
των αροτριώντων και βοσκούμενων ζώων και πλημμύριζαν τα παράρδια και παρέβρια χωριά. Οι άνθρωποι
έχαναν κάθε όρεξη για δουλειά. Ιδιαίτερα τα παιδιά
ήταν χλωμά εξαιτίας της νόσου και από την έλλειψη
θρεπτικών τροφών και φαρμάκων.
Πρώτοι φταίχτες οι αρμόδιοι. Έλα τώρα να μάθεις
γράμματα στα δύστυχα αυτά πλάσματα, και μάλιστα
με το ίδιο πρόγραμμα που εργάζεται η πόλη.
Ο tempora, o mores!

1. Ο Γεώργιος Κ. Παπαγεωργίου είναι Επίτιμος Γεν. Δ/ντής Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Mνήμες & πρόσωπα
Mαθήτριες με... κοτσίδες
Οι σελίδες αστές είναι μια
πρόσκληση-πρόκληση.
Στείλτε μας φωτογραφίες
από το οικογενειακό σας αρχείο,
σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,
εκδρομές, σημαντικά γεγονότα
της κοινωνικής και πνεσματικής
ζωής της πόλης κ.ά.).
Οι φωτογραφίες γράφοσν ιστορία.
Το επόμενο θέμα θα είναι:
“Στο πνεύμα των Χριστοσγέννων’’.
Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης
1960. Μέσα στην τάξη: η Τότα αγκαλιά με τη Βαγγελίτσα, η Νίκη, η Εύα,
η Κλαίρη, επάνω η Ελένη, η Μαρίτσα, η Παρούλα

1957. Σε ανοιξιάτικη εκδρομή διακρίνονται: η Ρωμυλία, η Βαγγελίτσα,
η Λευκή, η Τότα, η Συρμούλα και... όλες με κοτσίδες.
Τέσσερις φίλες, οι τρεις με κοτσιδάκια και
μία με αλογοουρά. Όλες με χαμόγελο!
Αρχείο Αικ. Ταμβακίδου

Τα κορίτσια της χορωδίας του Γυμνασίου όλα... με κοτσίδες,
εκτός από την καθηγήτρια μουσικής Γαβριά.

1960. Στις σκάλες του Γυμνασίου μας διακρίνονται:
η Εύα, η Μαρίτσα, η Παρούλα, η Κατερίνα, η Βαγγελίτσα,
η Νίκη, η Κλαίρη και η Λευκίμη.
Οι τέσσεσις φωτο: Αρχείο Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
MARIA GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

11, LEMBESSI STR, 117 42 ATHENS
ΤEL. (+30) 210 9231 346
Fax: (+30) 210 9231 392
Mob.: 6944 247 744
E-mail: mgias@tee.gr

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY
APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

ΕΛ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1. ΕΒΡΟΥ 16 & ΑΜΑΣΕΙΑΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ./FAX: 210 9316575
2.AΓΧΙΑΛΟΥ 23 & ΑΜΙΣΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ./FAX: 210 9319070
www.flmellon.gr - e-mail: info@flmellon.gr

ΠAIΔIATPOΣ

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

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH
KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

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

ΑΓΑΘΗ ΣΠ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 &ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 23
ΤΗΛ. 2310 272477 FAX: 2310 273663
κιν. 6944 582 382 www.deniseEleftheriou.gr

ΜΑΡΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ./FAX: 2310 412413 κιν. 6973 486888

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Μετεκπαιδευθείς στα ενδοστοματικά εμφυτεύματα
στο DGI του Λονδίνου και στην Yποστηρικτική Αγωγή
του στόματος στον ογκολογικό Ασθενή

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 309 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172 36
ΤΗΛ. 210 9754299 FAX: 210 9765433
κιν. 6944 341321 e-mail: gkardiak@otenet.gr

ΘΕΜΗΣ Α. ΛΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - D.E.A PARIS II

TΣΙΜΙΣΚΗ 33 (8ος όρ.) 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 282142 κιν. 6944391166
e-mail: lymbop@hol.gr

47

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T63

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2 (γωνία) 3ος όροφος
115 26 ΑΘΗΝΑ (πλησίον Μετρό Κατεχάκη)
e-mail: arismantzounis@gmail.com
ΤΗΛ. 210 6998223, 210 6997766
FAX: 210 6997765 κιν. 6948 275909

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
MD, Mc ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Επιμελητής Ορθοπεδικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε
Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης Ενηλίκων & Παίδων
Μετεκπαιδευθείς:
- Queen’s Medical Centre, Nottingham, UK
- Royal Hospital for Sick Children & Royal Infirmary,
Edinburg, UK
- Frenchay & Southmead Hospitals, Bristol, UK
• Aρθροσκοπική Χειρουργική • Αθλητικές κακώσεις
• Τραματολογία • Επεμβάσεις Αρθροπλαστικής
• Ιατρείο Οστεοπόρωσης
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 43 (πρώην Ανθέων)
2ος όροφος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 228928 κιν. 6974018900
e-mail: cvkortho@gmail.com

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

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

ΕΙΡΗΝΗ Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΑΡΑΣΛΗ 21 ΑΘΗΝΑ 106 76
ΤΗΛ. 210 7215 546 FAX: 210 7215 622
κιν. 6932 243 736
e-mail: igrammatopoulou@gvm-law.gr

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΚΑΒΔΗΣ

ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ
ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΤΗΛ. 2310 221972

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

48

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ T63

ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ
08.07.2017 Eίκοσι εκ. εσρώ για τη
δημιοσργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Πρόκειται για
ένα «εργοστάσιο» το οποίο θα εξυπηρετεί τους κατοίκους των δύο νομών
Έβρου και Ροδόπης, ενώ μία μικρότερη
ΜΕΑ θα στηθεί στην Ορεστιάδα, κόστους 7 εκ. ευρώ. Θέμα ημερών η
ανακοίνωση της ένταξης χρηματοδότησης, δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Λαμπάκης.
28.07.2017 Μία Σοσφλιώτισσα επικεφαλής τοσ Αγωγού Αερίοσ
«ΤΑΡ» στην Ελλάδα. Η Κατερίνα
Παπαλεξανδρή αντικαθιστά τον μέχρι
σήμερα Διευθυντή του ΤΑΡ για την
Ελλάδα Rikard Scoufias από την 1η
Σεπτεμβρίου. Η Κ. Παπαλεξανδρή φέρνει στον ΤΑΡ σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας
στη βιομηχανία ενέργειας, ειδικότερα
στις αγορές αερίου, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στη διαχείριση ενδιαφερομένων μερών.
29.07.2017 Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του υπερσύγχρονου συστήματος χρονομέτρησης στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης. Έτσι
θα μπορεί να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου διοργανώσεις του υγρού στίβου.
02.08.2017 Ξεκίνησαν τα «Καβείρια
2017» τοσ Δήμοσ Σαμοθράκης. Θα
διαρκέσουν έως τις 19 Οκτωβρίου, με
αξιολογότατο πρόγραμμα εκδηλώσεων.
24.08.2017 Δίνοσν τζάμπα τα χωριάφια των Ελλήνων σε μετανάστες. Η κυβέρνηση κατέσχε τις περιουσίες των Ελλήνων, αφού πρώτα τους
φόρτωσε με φόρους και τώρα «τρέχει»
πρόγραμμα παραχώρησης αγροτικής
γης στους πρόσφυγες για τη δήθεν
ενασχόλησή τους και την ενσωμάτωσή
τους στη χώρα, όταν όλοι αναγνωρίζουν
πως κανείς δε θέλει να μείνει στην Ελλάδα.

07.09.2017 Στοσς 50 κορσφαίοσς
μηχανικούς ηλεκτρονικών σπολογιστών τοσ κόσμοσ. Ο Διδυμοτειχίτης
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών
κ. Παύλος Σπυράκης ανακηρύχθηκε
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Θεωρητικών Επιστημών (ΕΑΤCS). Tο
γεγονός τιμά τον τόπο μας.
08.09.2017 Από τον Φάρο ξεκινά ο
ποδηλατικός γύρος «Στη γη των
Θρακών», που τον διοργανώνει η
“Alexandroupolis Bike Team. Πρόκειται
για μία αξέχαστη διαδρομή 200 χλμ.
που ξεκινά Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου.
12.09.2017 Αύξηση της κίνησης
9,5% στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», σε σύγκριση με το περασμένο
καλοκαίρι. Το αεροδρόμιο μπορεί να
εξυπηρετήσει 20 έως 30 φορές την
κυκλοφορία που έχει σήμερα, ισχυρίζεται ο Αερολιμενάρχης Αλεξανδρούπολης.
13.09.2017 Φρένο στη διείσδσση
της Άγκσρας στον τομέα της σγείας
στη Θράκη βάζει το Ίδρυμα «Σταύρος
Νιάρχος» με την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κομοτηνή και την αγορά Ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές
ασθενών. Έρχονται και 143 υπερσύγχρονα Ασθενοφόρα οχήματα.
19.09.2017 Η κσβέρνηση ανοίγει
κερκόπορτα στη Θράκη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κόντρα στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, εισάγει τροπολογία για νομική αναγνώριση όλων των
παράνομων μειονοτικών συλλόγων στη
Θράκη, που φέρουν την επωνυμία
«Τουρκική - Τουρκικός». Η τροπολογία
παραβιάζει και τη Συνθήκη της Λωζάνης.
20.09.2017 Η αύξηση γεννήσεων
πρέπει πλέον να γίνει εθνικός μας
στόχος. Το 2050 οι Έλληνες θα είναι
περίπου 9 εκατ., με έναν στους τρεις
να είναι 65 ετών και άνω. Δυσοίωνο
μέλλον και για τη συνταξοδοτική αποταμίευση. Ένας εργαζόμενος για 2,8
συνταξιούχους.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου
21.09.2017 Σήμερα μεταβαίνει στην
Αγία Πετρούπολη ο Δήμαρχος
Εσάγγ. Λαμπάκης. Στόχος του η αύξηση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ
των δύο αδελφοποιημένων πόλεων.

ΓΝΩΜΗ
22.06.2017 Περίποσ 50 μαθητές
διαφόρων ηλικιών έδωσαν εξετάσεις
πιστοποίησης για το επίπεδο γνώσης
τους στη ρωσική γλώσσα. Είναι η
πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην
Αλεξανδρούπολη από το Πολιτιστικό
Κέντρο «Ρώσικο Σπίτι» σε συνεργασία
με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας
Πετρούπολης. Υπάρχουν συζητήσεις
για συνεργασία του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου με το ανωτέρω Ρωσικό
Πανεπιστήμιο.
11.07.2017 Παγκόσμιο ρεκόρ για
τρίτη σερί χρονιά ο χρσσός Μιχαλεντζάκης! Ο Εβρίτης κολυμβητής
έκανε για τρίτη συνεχόμενη φορά (!)
παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μ. πεταλούδας, στο Παγκόσμιο Μίτινγκ Κολύμβησης του Βερολίνου και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, έτοιμος για το παγκόσμιο του Μεξικού. Με μετάλλιο και
ρεκόρ επίσης ολοκλήρωσε την παρουσία
του και ο Θρακιώτης Δημήτρης Καρσπίδης.
20.07.2017 Ένα φιλόδοξο αλλά πολύπλοκο παζλ η Σιδηροδρομική
Εγνατία. Η σιδηροδρομική ένωση Αλεξανδρούπολης-Ηγουμενίτσας θα δημιουργήσει ένα δίκτυο για τα Logistics,
με 4 λιμάνια, 6 αεροδρόμια και 4 εμπορευματικά κέντρα. Το πιο ώριμο
κομμάτι είναι το Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο που έχει ήδη ενταχθεί στο πακέτο
Γιούνγκερ.
25.07.2017 «Πολύφερνη νύφη» το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης! Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας planning που διαμορφώνει το business plan
του λιμανιού μας και ο διευθυντής του
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Ο.Λ.Α παρουσίασαν από κοινού τους
βασικούς πυλώνες του business plan
για την αξιοποίησή του.
«Είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε ενδιαφέρον λιμάνι μετά από του Πειραιά και
της Θεσσαλονίκης», τόνισαν εταιρία
και Ο.Λ.Α.
25.07.2017 Απίστεστη δωρεά από
‘Ελληνες τοσ εξωτερικού για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Διαθέτουν
600.000 ευρώ για ανακαίνιση της μονάδας νεφρού.
25.07.2017 Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του σύγχρονου γραμμικού
επιταχυντή στο ΠΓΝΑ. Υπεγράφη η
επίσημη παράδοση-παραλαβή μεταξύ
νοσοκομείου και Ιδρύματος «Σταύρου
Νιάρχου». Περίπου τον Οκτώβριο έτοιμο
για να πραγματοποιεί ακτινοθεραπείες
σε ασθενείς.
29.07.2017 Φεστιβάλ Μαρώνειας
Σαπών: μια μοναδική βραδιά κλασικής
μουσικής. Στο κατάμεστο αρχαίο θέατρο
της Μαρώνειας εμφανίστηκαν η μεικτή
χορωδία και ορχήστρα του Ωδείου
«ΦΑΕΘΩΝ» από την Αλεξανδρούπολη.
Από την Οργανωτική Επιτροπή και τον
Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δ. Πέτροβιτς
εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στον
διευθυντή της ορχήστρας κ. Θανάση
Τρικούπη και τους μουσικούς του για
την καταπληκτική βραδιά.
29.08.2017 Κινέζοι και στη Σαμοθράκη; Eπίσκεψη στον Δήμαρχο Σα-

μοθράκης Αθανάσιο
Βίτσα πραγματοποίησε στις 25 Αυγούστου ο πρέσβης της
Κίνας στην Αθήνα κ.
Zou Xiaoli μετά της
συζύγου του. Ο κ.
Δήμαρχος παρουσίασε την ταυτότητα
του νησιού και τις
προοπτικές του σε
όλους τους τομείς,
κυρίως τον τουριστικό και τις πιθανές
επενδύσεις σε αυτόν.
31.08.2017 Δωρεά 900.000 εσρώ
από επιχειρηματικό “κολοσσό” στη
ΔΕΥΑΑ, για την υλοποίηση του έργου
αύξησης της χωρητικότητας του φράγματος του υδροταμιευτήρα. Ενστάσεις
και ανησυχία από την αντιπολίτευση
για τυχόν ιδιωτικοποίηση του νερού.
Το απέκλεισε η δημοτική αρχή.
12.09.2017 Αμείωτο το ενδιαφέρον
Κοπελούζοσ για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Το αποκάλυψε ο επικεφαλής του Ομίλου στο περίπτερο
του ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΕΘ. Την ίδια στιγμή
ο Ο.Λ.Α. υπέγραφε μνημόνιο συνεργασίας με το μεγαλύτερο λιμάνι του
κόσμου στη διακίνηση των εμπορευμάτων, αυτό της Καντόνα στην Κίνα.
26.09.2017 Με νέα ρεκόρ και μεγαλύτερη σσμμετοχή το 4ο Run
Greece Αλεξανδρούπολης. Την Κυ-

«Η ΓΝΩΜΗ», 27/09/2017

Σαμοθράκη
«Η ΓΝΩΜΗ», 29/09/2017

ριακή 24 Σεπτεμβρίου διεξήχθη ο μεγάλος αγώνας δρόμου με 3.500 συμμετέχοντες από 2 έως 82 ετών. Στο
βάθρο των νικητών και Θρακιώτες,
ενώ συγκίνησε η συμμετοχή των μελών
του «Α.Σ. ΑμεΑ Κότινος».
29.09.2017 Μηνύματα αλληλεγγύης
και βοήθειας προς τη Σαμοθράκη
από παντού. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και κλιμάκιο μηχανικών και
τεχνικών του Δήμου με τον απαραίτητο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό μετέβησαν στο
νησί. Σε απόγνωση ο Δήμαρχος του
νησιού: «Οι αναφορές από παντού είναι
ότι το νησί έχει διαλυθεί εντελώς».
29.09.2017 Πάνω από 2.500 θέσεις
εργασίας και στην ΑΜΘ από την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ
περιλαμβάνει σημαντικές επεκτάσεις σε
μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα. Στην
πρώτη φάση (2018-2022) εντάσσονται
οι πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή,
Ξάνθη, Δράμα, Ορεστιάδα, Καβάλα
κ.λπ.
Το όφελος από τη μείωση του ενεργειακού κόστους για την περίοδο 20182036, εκτιμάται στα 2.211 δισ. ευρώ.
30.09.2017 Το 2ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Αρωματικών και Φαρμακεστικών Φστών πραγματοποιείται στο
Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, το
Σάββατο 30/9 και την Κυριακή 1/10.
Ειδικοί επιστήμονες από Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα και Ινστιτούτα της χώρας
θα καταθέσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, σχετικά με την παραγωγή
και διάθεση στην αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
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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

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

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

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΙΔΗΣ
ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8 - Ν. ΧΗΛΗ
(προς καφέ Ορίζοντας)
Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 25510 39863 κιν. 6944546838

http://mouseio-evrou.site.gr
Σημαντικοί πολίτες της Αλεξανδρούπολης, μεταξύ των οποίων και ο ξεχωριστός Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης (δες “Πρόσωπα και μορφές της Αλεξανδρούπολης”, σελ. 59-66)
Μια ιστορική φωτογραφία της
δεκαετίας 1930-1940 (πιθανόν του
1935) από το αρχείο της κ. Αιμιλίας
Ανδρέου-Κρανιώτη.
Διακρίνουμε τους εξής: Όρθιοι
από αριστερά προς τα δεξιά, 5ος
(με τη στολή) Διοσκουρίδης, διευθυντής στρατιωτικού γραφείου, 6ος
Κλής, πατέρας του βουλευτή Γ. Κλή,
7ος Αναστ. Τερζής, έμπορος, 9ος
Μητσόπουλος, βουλευτής. Καθήμενοι
επάνω σειρά, 5ος Κ. Ορφανός (με
γιαλιά), έμπορος, πρόεδρος Λιμένος
Αλεξανδρουπόλεως, κάτω σειρά, 2ος
ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης (με το παπιγιόν), 6ος Πατσούκας, διευθυντής Ταχυδρομείου. Οκλαδόν 4ος Χρήστος Γιαννούτσος, έμπορος, 6ος Γεώργιος Ανδρέου, διοικητής Χωροφυλακής Έβρου.

Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)
Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου
Γρανίτα φράουλα
Υλικά
900 γρ. φράουλες ώριμες
450 γρ. ζάχαρη
3 φλιτζάνια τσαγιού νερό
τον χυμό ενός πορτοκαλιού
τον χυμό ενός λεμονιού
Εκτέλεση
Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη για 10 λεπτά.
Βγάζουμε την κατσαρόλα από το μάτι και αφήνουμε
να κρυώσει.
Περνάμε τις φράουλες από το μπλέντερ, αδειάζουμε
τον πολτό στο κρύο σιρόπι και προσθέτουμε τον
χυμό από το λεμόνι και το πορτοκάλι.
Τα χτυπάμε όλα μαζί και βάζουμε
το μίγμα σε δοχείο παγωτού.
Πριν πήξει εντελώς, ξαναχτυπάμε
με το το μίξερ τη γρανίτα.
Διατηρείται στην κατάψυξη για πολύ
καιρό.

σε σαλατιέρα, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά
και ανακατεύουμε.
Σε μικρό μπολ χτυπάμε τα υλικά για τη σάλτσα και
το αδειάζουμε στις βίδες.
Βάζουμε τη σαλάτα στο ψυγείο για 2 έως 3 ώρες.

Μους σοκολάτα
Υλικά
250 γρ. κουβερτούρα
500 γρ. γάλα
50 γρ. ζάχαρη
4 κρόκοι αυγών
4 ασπράδια αυγών

Μακαρονοσαλάτα
Υλικά
2 φλιτζάνια τσαγιού μακαρόνια
βίδες
1 φλιτζάνι τσαγιού μανιτάρια
10 καρδιές αγκινάρας, βρασμένες
2 ντομάτες, κομμένες σε κύβους
1/2 φλιτζάνι τσαγιού ψιλοκομμένο
μαϊντανό μαζί με βασιλικό
1 φλιτζάνι τσαγιού ελιές χωρίς κουκούτσι
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και κόλιανδρο σε σκόνη

Για τη σάλτσα:
1/4 φλιτζανιού ξύδι
3/4 φλιτζανιού λάδι
1 κουτ. γλυκού μουστάρδα
1 κουτ. γλυκού ψιλοκομμένο κρεμμύδι
Εκτέλεση
Βράζουμε τις βίδες, τις σουρώνουμε, τις αδειάζουμε

Εκτέλεση
Βάζουμε την κουβερτούρα να λιώσει σε “μπενμαρί” με το γάλα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, ανακατεύουμε μέχρι το μίγμα να γίνει χλιαρό.
Προσθέτουμε τους κρόκους χτυπημένους, συνεχίζοντας το ανακάτεμα.
Αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει, χτυπάμε τα
ασπράδια μαρέγκα και ανακατεύουμε απαλά με
την κρέμα σοκολάτας.
Αδειάζουμε σε μπολ και την τοποθετούμε στο ψυγείο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 137 (5ος όροφος) - Τ.Κ. 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΤΗΛ. 210 3215354

