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Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλου-
τίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγ-
χρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνερ-
γασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστο-
ρικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ανα-
φορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλό-
μενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 -
153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες του
περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους πα-
ρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση: Αλε-
ξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154 51
Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax: 210
6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρό-
νια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύ-
ξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανά-
λογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EU-
ROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς την
κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε τα-
χυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπο-
λης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιο-
δικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!
Όπως και να το κάνουμε, δε θεωρούμε ότι είναι περιττό κάθε

χρόνο, τέτοια εποχή, να σας υπενθυμίζουμε ότι το περιοδικό μας
“Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης’’ έχει τα γενέθλιά του. Αισίως,
με το 56ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, συμπλήρωσε 14
χρόνια ζωής και μια γόνιμη και παραγωγική δραστηριότητα που
σηματοδοτήθηκε από τη δική σας αγάπη, αναγνώριση, εμπιστοσύνη,
ηθική και οικονομική στήριξη αλλά και τις άοκνες προσπάθειες
της συντακτικής επιτροπής, καθώς και τις εθελοντικές συνεργασίες
από συντάκτες διαφόρων κειμένων.

Και συνεχίζουμε... με την ίδια πίστη και αισιοδοξία, θεωρώντας
ότι το περιοδικό μας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των Αλεξαν-
δρουπολιτών που κατοικούν στην αγαπημένη μας πόλη και αυτών
που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής ως επίσης και σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στις 26, 27, 28 και 29 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήσαμε τε-
τραήμενη κρουαζιέρα με το πλοίο “Celestyal Olympia’’ και επι-
σκεφθήκαμε το Κουσάντασι, την αρχαία Έφεσο, την Πάτμο, τη
Ρόδο, το Ηράκλειο και τη Σαντορίνη. Η κρουαζιέρα στέφθηκε με
απόλυτη επιτυχία και θεωρούμε ότι τα μέλη μας που συμμετείχαν
σ’ αυτήν έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι. Σχετικό ρεπορτάζ και
φωτογραφικό υλικό θα βρείτε σε άλλες σελίδες.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Πανθρακικής Ομοσπονδίας
Νοτίου Ελλάδας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.) και στις 20 Δεκεμβρίου 2015 ανα-
δείχθηκε Πρόεδρος ο Εβρίτης Κων/νος Πολυχρονίδης, Αντιπρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας. Στο νέο
Δ.Σ. εξελέγησαν η Γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Ευ-
στρατία Κουκουρίκου-Ραχούλη και τα μέλη του Συλλόγου μας
Γεώργιος Δελαπόρτας και Δημήτριος Χολογούνης. Λεπτομέρειες
θα βρείτε σε άλλη σελίδα.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι απο-
φασίσαμε, το τριήμερο 4, 5 και 6 Μαρτίου 2016, να πραγ-
ματοποιήσουμε εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα, Ελάτη,
Περτούλι, Νεραϊδοχώρι, Πύλη (με την περίφημη βυζαντινή
εκκλησία του 12ου αιώνα Πόρτα Παναγιά) και Τρίκαλα. Οι
δύο διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε ξενοδοχείο της Ελάτης. Λε-
πτομέρειες θα σας γνωσθούν εγκαίρως με ιδιαίτερη επιστολή.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη. Εκτός από τις
καθιερωμένες σελίδες και συνεργασίες θα διαπιστώσετε ότι
συνεχώς πλουτίζεται η ύλη του περιοδικού μας με νέες συνεργασίες
και κείμενα ενδιαφέροντα, που άπτονται του πολιτιστικού είναι
και γίγνεσθαι της ιδιαίτερης πατρίδας μας, δηλαδή του ανεξάντλητου
πολιτισμού της.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι προτιθέμεθα, στις αρχές Απριλίου,
να πραγματοποιήσουμε Τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα «Απο-
λογισμός για το χρονικό διάστημα 1/3/15 έως 28/2/16 και προ-
γραμματισμός δράσης για το επόμενο έτος». Και πάλι θα ενημε-
ρωθείτε εγκαίρως με ιδιαίτερη επιστολή.

Κλείνοντας εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη για την
πατρίδα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται σκληρά
από την πρωτοφανή οικονομική κρίση και προσφάτως από την
έξαρση του προσφυγικού προβλήματος. Επίσης εύχομαι ο νέος
χρόνος να χαρίζει σε σας και στις οικογένειές σας υγεία, χαρά,
αγάπη, δύναμη, αισιοδοξία και όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Μεσούντος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, το φθι-
νόπωρο του 1942, το μέτωπο της Αφρικής είχε παγιωθεί
σε μια γραμμή μήκους 64 χιλιομέτρων, από το Βύθισμα
Κατάρα στον Νότο μέχρι τη μικρή σιδηροδρομική δια-
σταύρωση του Ελ Αλαμέιν στον Βορρά. Ο Γερμανός
στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ γνώριζε ότι ο χρόνος κυλούσε
εις βάρος του. Οι Ιταλοί σύμμαχοι ήταν αναξιόπιστοι,
ενώ οι σκληροτράχηλοι άνδρες του παρουσίαζαν σημάδια

κόπωσης και ταλανίζονταν από μόνιμες ελλείψεις εφο-
δίων. Απέναντί του βρισκόταν η 8η βρετανική Στρατιά
με αναπτερωμένο το ηθικό, υπό τον αντιστράτηγο
Μπέρναρντ Μοντγκόμερι και υπερεπάρκεια μέσων.

Μέρος της 8ης Στρατιάς αποτέλεσε η ένδοξη 1η Ελ-
ληνική Ταξιαρχία με τους ήρωες οπλίτες και αξιωματικούς
υπό τον καταξιωμένο Συνταγματάρχη Παυσανία Κα-
τσώτα, ο οποίος, αφού είχε διακριθεί ήδη ως πολεμιστής

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α

23 Οκτωβρίου 1942. H καθοριστική σημασία της μάχης του Ελ Αλαμέιν

και ο ηρωισμός της Πρώτης Ελληνικής Ταξιαρχίας
Γράφει η Φωτεινή Τοζακίδου

Ἄς μὴ βρέξῃ ποτὲ 
τὸ σύννεφον, καὶ ὁ ἄνεμος 
σκληρὸς ἄς μὴ σκορπίσῃ 
τὸ χῶμα τὸ μακάριον 
ποὺ σᾶς σκεπάζει.

Ὦ γνήσια τῆς Ἑλλάδος 
τέκνα· ψυχαὶ ποὺ ἐπέσατε 
εἰς τὸν ἀγῶνα ἀνδρείως, 
τάγμα ἐκλεκτῶν Ἡρώων, 
καύχημα νέον·

Ανδρέας Κάλβος

23 Οκτωβρίου 1942.  Μόνιμες θέσεις συμμάχων και εχθρών
4 Νοεμβρίου 1942.  Διάσπαση των εχθρικών γραμμών (μεγάλο τόξο) [1]

[6]
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στην Αλβανία, είχε μεταφερθεί από
την Παλαιστίνη στη Δυτική Έρημο.
Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για
τους Βρετανούς να καταφέρουν
ένα αποφασιστικό πλήγμα εναντίον
του Άφρικα Κορπς που τους είχε
ταπεινώσει τόσες φορές. Μια ευ-
καιρία που δεν επρόκειτο να την
αφήσουν να χαθεί. Η Βόρεια Αφρική
έχει μεγάλη στρατηγική σημασία,
επειδή ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος
των συγκοινωνιών τριών ηπείρων.

Για τον λόγο αυτόν, στις αρχές
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
αποτέλεσε το θέατρο σημαντικών
πολεμικών επιχειρήσεων, καθώς
τόσο οι Σύμμαχοι όσο και οι δυ-
νάμεις του Άξονα διεκδίκησαν να τη χρησιμοποιήσουν
ως βάση και αφετηρία μελλοντικών στρατηγικών
επιδιώξεων. Στην κύρια Μάχη του Ελ Αλαμέιν, 23
Οκτωβρίου 1942, μετά από πολλές συγκρούσεις και
μεγάλες απώλειες (13.000 για τους Συμμάχους, 30.000
για τον Άξονα), οι Σύμμαχοι ανάγκασαν τις δυνάμεις
του Άξονα να υποχωρήσουν μέχρι την Τυνησία. Η νίκη
των Συμμάχων στη Μάχη του Ελ Αλαμέιν ήταν η
πρώτη τους μεγάλη νίκη από την αρχή του πολέμου.
Έθεσε τέλος στις προσδοκίες του
Άξονα να καταλάβει την Αίγυπτο, να
ελέγξει τη Διώρυγα του Σουέζ και να
αποκτήσει πρόσβαση στις πετρελαι-
οπηγές της Μέσης Ανατολής. Από
πολλούς ιστορικούς θεωρείται η μάχη
που έκρινε την τύχη του 2ου Παγκο-

σμίου Πολέμου. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Τσώρτσιλ,
«πριν από το Ελ Αλαμέιν δεν είχαμε επιτύχει νίκη. Μετά
το Ελ Αλαμέιν δε γνωρίσαμε ποτέ ήττα και δεν ήταν η
αρχή του τέλους αλλά το τέλος της αρχής».

Η Ελλάδα υπήρξε πάντοτε παρούσα στους αγώνες
για Ελευθερία και Δικαιοσύνη. Το 1940 τα παιδιά της
πολέμησαν τον φασισμό και τη βαρβαρότητα με ηρωισμό
και αυταπάρνηση. Η αντίσταση του ελληνικού λαού ,
στις δυνάμεις του Άξονα, κατά τη διάρκεια της κατοχικής

περιόδου του 1941-1944, υπήρξε ηρωι-
κή και καθολική. Οι Έλληνες ,αφοσιω-
μένοι διαχρονικά στο ιδανικό της Ελευ-
θερίας, δε θα μπορούσαν να απουσιά-
ζουν από μια κορυφαία ιστορική στιγμή,
όπως ήταν αυτή, των κρίσιμων στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων που έλαβαν
χώρα στην περιοχή του Ελ Αλαμέιν
του 1942. Την Ελλάδα δόξασε η 1η Ελ-
ληνική Ταξιαρχία με επικεφαλής, για
το μέτωπο της Βορείου Αφρικής, τον
ικανότατο αξιωματικό, Συνταγματάρ-
χη Παυσανία Κατσώτα. Η εκπαίδευσή
της είχε πραγματοποιηθεί στην Πα-
λαιστίνη, στον Λίβανο και στη Συρία, η
δε δύναμή της ανήρχετο σε 325 αξιω-
ματικούς και 5.325 οπλίτες.

Την 1η Αυγούστου 1942 η Ταξιαρχία μεταφέρθηκε
στο μέτωπο των επιχειρήσεων της Δυτικής Ερήμου
της Αιγύπτου, στα μετόπισθεν της 8ης Βρετανικής
Στρατιάς. Τη νύκτα της 23ης Οκτωβρίου 1942 και ώρα
22:35, η Ταξιαρχία ενεργεί με επιτυχία το πρώτο της

Δεξιά: Ο Τοζακίδης Θεόδωρος με τα 
παράσημά του, σε μεγάλη ηλικία.

Κάτω: Nτοκουμέντο του Θρακιώτη
στρατιώτη Τοζακίδη Θεόδωρου που
υπηρέτησε στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία 
και συμμετείχε στη μάχη του Ελ Αλαμέιν.

1

Εἰς τήν Ταξιαρχίαν ὑπηρέτουν, ἐκτός τῶν ἐξ  Ἑλλάδος
Ἑλλήνων, καί πολλά ἐπιστρατευθέντα παιδιά τοῦ
Αἰγυπτιώτου Έλληνισμού, ὁ ὁποῖος συνέβαλεν εἰς τόν
ἀγῶνα μέ τό αἷμα, μέ το ὑψηλόν του φρόνημα καί μέ
τό χρῆμα του. [5]
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επιθετικό εγχείρημα με τίμημα 4 νεκρούς και 7 τραυ-
ματίες. Η 1η Ελληνική Ταξιαρχία συμμετείχε στις επι-
χειρήσεις (Αύγουστος-Δεκέμβριος 1942) αναπτύσσοντας
αξιόλογη πολεμική δράση με απώλειες 89 νεκρούς και
228 τραυματίες. Οι τάφοι των πεσόντων είναι ανάμεσα
στους τάφους των άλλων πολεμιστών της 8ης Βρετα-
νικής Στρατιάς, στο Διασυμμαχικό Κοινοπολιτειακό
Κοιμητήριο του Ελ Αλαμέιν. Ιδιαίτερα επισημαίνεται το
γεγονός, ότι μεταξύ των Ελλήνων πολεμιστών δεν
υπάρχουν αγνοούμενοι και κανείς δε συνελήφθη αιχ-
μάλωτος ή έμεινε στα χέρια του εχθρού, έστω και
νεκρός. Υπήρξαν μόνο ηρωικώς πεσόντες, παραδείγματα
θάρρους και αυτοθυσίας. 

Είναι ηθικό μας χρέος να αναφέρουμε ότι σε όλα τα
Εκστρατευτικά Σώματα της Μέσης Ανατολής και ιδιαί-
τερα στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία συμμετείχαν πολλοί

εθελοντές πολεμιστές με καταγωγή
από την Αλεξανδρούπολη και από
πόλεις και χωριά του νομού Έβρου.
Κάποιοι έμειναν για πάντα στα μα-
τωμένα χώματα της Μέσης Ανατολής
και κάποιοι επέστρεψαν στα πάτρια
βασανισμένα χώματα ως σύγχρονοι
Οδυσσείς. Οι επιζήσαντες, σημειωτέ-
ον, μέχρι τις τελευταίες στιγμές της
αποδημίας τους συμπορεύτηκαν με
καλές πρακτικές και άριστες δράσεις.
Γνώμονα στη ζωή τους είχαν την
ανυστερόβουλη αγάπη προς την πα-
τρίδα, την προσήλωση στο καθήκον,
τα ανθρώπινα ιδεώδη και την έμ-
πρακτη μετάδοση όλων αυτών στις
νεώτερες γενιές.

Ενδεικτικά και αλφαβητικά θα αναφέρουμε ονόματα
εβριτών αγωνιστών που συμμετείχαν στα πεδία των
μαχών της Μέσης Ανατολής και, αν συγκεντρώσουμε
επιπρόσθετα στοιχεία, θα τα αναφέρουμε σε μελλοντική
μας εργασία: Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αλεξίου Αλέ-
ξανδρος, Ασλανίδης Νικόλαος, Βαφειάδης Αρίσταρχος,
Δροσάκης Χρήστος, Κεχαγιάς Νικόλαος, Κυβόπουλος
Σταύρος, Κούτρας Παναγιώτης, Λαγουδάκης Αλέξαν-
δρος, Μάκρας Χριστόδουλος, Μουρατίδης Ιωάννης,
Μουτουσίδης Δημήτριος, Μπαμπάλας Απόστολος,
Μπαταούδης Θωμάς, Μποζάκης Κωνσταντίνος, Μπομ-
ποτάς Αθανάσιος, Παχουμιάδης Ανδρέας, Πολίτης
Παναγιώτης, Τεκτονίδης Κωνσταντίνος, Τοζακίδης
Θεόδωρος, Τσιφουτίδης Φώτιος(εν ζωή), Φαρμακίδης
Παύλος, Φράσκος Πολύβιος, Χαμιλάκης Γεώργιος,
Χατζηιωάννου Δημήτριος.

Βιβλιογραφία

1. Θεόδωρος Τοζακίδης, πυροβολητής της

1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας, πληροφοριακό

και φωτογραφικό αρχείο εποχής και των

μετέπειτα χρόνων

2. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο Ελληνι-

κός Στρατός στη Μέση Ανατολή (1941-1945)

3. Αδελφοί Μπούκα-Αθήνα, Οι Μεγάλες

Μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Μάχη

του Ελ Αλαμέιν, σελ. 132-164

4. ΙΣΤΟΡΙΑ, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυ-

ρος, τεύχος 567 Σεπτέμβριος 2015

5. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τα Χρόνια

του Μεγάλου Πολέμου 1939-1944, σελ.50-

51

6. NEA ΕΣΤΙΑ, Ανδρέας Κάλβος, (Η επι-

στροφή στην πατρίδα), Αθήνα, Σεπτέμβριος

1960

1

1

Εάν κάποιος απόγονος αναγνωρίσει εικονιζόμενο, παρακαλούμε να μας ενημερώσει.
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Κρατώ στα χέρια μου μία μικρή φωτογραφία, ασπρό-
μαυρη, με δαντελλωτές άκρες στο πλαίσιό της. Από τις
παλιές, αυτές που έχουμε στοιβαγμένες σε ένα χάρτινο
κουτί παπουτσιών, γεμάτο αναμνήσεις του παλιού και-
ρού, που δεν τις βλέπουμε ποτέ αλλά καταλαμβάνουν
χώρο στο έπιπλό μας, στη μνήμη μας, στην καρδιά μας.

Σκόνταψα τυχαία επάνω της. Αναρωτήθηκα γιατί,
ενώ όλες οι παλιές φωτογραφίες αποτυπώνουν πρό-
σωπα χαμογελαστά σε πόζες στημένες υπό την καθο-
δήγηση του φωτογράφου, σε έναν κλειστό χώρο, με τη
μηχανή του σκαρφαλωμένη σε τρίποδο, με το ίδιο απα-
ράλλακτο φόντο πίσω από τα πρόσωπα, … αυτή δια-
φέρει.

Τα πρόσωπα, ο παππούς μου ο Γιώργης και η γιαγιά
μου η Ελένη, δεν κοιτούν τον φακό, δεν κοιτάζονται καν
μεταξύ τους. Και το χαμόγελο της γιαγιάς μου, πικρό,
τείνει να γίνει λυγμός. Και είναι τόσο νέα και εύθραυστη
μέσα στο λουλουδάτο της φόρεμα. Το ένα της χέρι σφιγ-
μένο στο πλάι και το άλλο της κρατά ένα ρολόι, ένα με-
γάλο ρολόι τετράγωνο, αυτό που κοσμούσε χρόνια το
κομοδίνο της κάμαρής της.

Δε διακρίνω την ώρα. Ο παππούς μου, ακέραιος,
στιβαρός, ντυμένος μέσα στην μπλε στολή του ναυτικού,
γέρνει λίγο προς τα πίσω για
να κρατήσει καλύτερα τον
μονάκριβό του γιο στην αγ-
καλιά του. Είναι ο πατέρας
μου, ο Βασίλης. Με άψογη
χωρίστρα στο πλάι, τυλιγ-
μένος σε ζεστά φαρδιά
ρούχα, κλείνει τα μάτια του
στον ήλιο, χαμογελαστός,
ανυποψίαστος. 

Γυρνώ τη φωτογραφία·
στο πίσω μέρος αναγράφε-
ται με μολύβι: 28/10/40.

Tο ιστορικό της φωτογρα-
φίας του ναύτη αφηγείται ο
πατέρας μου, Βασίλειος Κου-
τρούλας, σύμφωνα με όσα
του διηγήθηκε ο δικός του
πατέρας.

«Ο εικονιζόμενος ναύτης,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ, επι-
στρατεύτηκε με Φ.Α.Π.Ε.
(Φύλλο Ατομικής Πρόσκλη-
σης Επιστράτευσης) αρκετές
μέρες πριν από την κήρυξη

του πολέμου ως σηματωρός του Πολεμικού Ναυτικού
(Β.Π.Ν.) στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης.

Την ημέρα της κήρυξης του πολέμου (28/10/1940) ο
Διευθυντής του Λιμεναρχείου κάλεσε τους επίστρατους
και ανακοίνωσε τα ονόματα αυτών που μετατίθενται
στο Λιμενικό Σταθμό Σαμοθράκης, δίνοντάς τους ολιγό-
ωρη άδεια να αποχαιρετήσουν τις οικογένειές τους.

Λίγο καιρό μετά την μετάθεσή του, ο πατέρας μου
μάς πήρε στη Σαμοθράκη, όπου έκανα τα πρώτα μου
βήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο ο πατέρας μου συνήθιζε να
με πειράζει λέγοντας «περπατάς σα Σαμοθρακίτης».

Μετά την κατάρρευση του μετώπου και την κατάληψη
της χερσαίας χώρας ήρθε η σειρά της Σαμοθράκης. Κά-
ποιο πρωί εμφανίστηκαν μηχανοκίνητα πλωτά αποβι-
βάζοντας στρατιώτες της ΒΕΡΜΑΧΤ. Η ολιγάριθμη
φρουρά από ναύτες και στρατιώτες (άρτι ιαθέντες τραυ-
ματίες από το Αλβανικό Μέτωπο) με ανεπαρκή εξοπλι-
σμό δεν κατόρθωσε να αποτρέψει την απόβαση και οπι-
σθοχώρησε σε μία στενωπό του δρόμου προς την
πρωτεύουσα του νησιού, τη Χώρα, όπου αντέταξε ορ-
γανωμένη άμυνα. Ο διοικητής της γερμανικής δύναμης
έστειλε μήνυμα στους Έλληνες να παραδοθούν σε τακτό
χρόνο, αλλιώς θα καλέσει την αεροπορία. Οι διοικητές

της ναυτικής και στρατιωτικής
φρουράς και ο Δήμαρχος απο-
φάσισαν να παραδοθούν, για
να αποφύγουν άσκοπες απώ-
λειες στρατευμένων και αμά-
χων. Κατόπιν τούτου, οι διοι-
κητές των μονάδων έδιωξαν
τους οπλίτες και τους ναύτες,
λέγοντάς τους να φορέσουν
πολιτικά ρούχα για να αποφύ-
γουν την αιχμαλωσία και οι
ίδιοι παραδόθηκαν.

Ο Γερμανός διοικητής
έδωσε εντολή να συλληφθούν
όλοι όσοι είχαν κοντοκουρε-
μένο μαλλί ή τον χαρακτηρι-
στικό κύκλο στο κεφάλι από το
ναυτικό καπέλο. Μετά την κα-
ταγραφή των στρατευμένων,
τους άφησαν ελεύθερους,
συμβουλεύοντάς τους να φύ-
γουν από το νησί όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα, πριν ο
βουλγαρικός στρατός αφιχθεί
στην Αλεξανδρούπολη.»

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

Οδοιπορικό μιας φωτογραφίας του πολέμου
Γράφει η Kουτρούλα Ελένη*
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Πόσοι έφυγαν εκείνες τις μέρες! Πόσοι δε γύρισαν!
Πόσοι γύρισαν ακρωτηριασμένοι στα άκρα, λαβωμένοι
στην ψυχή, πικραμένοι από την άδικη έκβαση του πο-
λέμου!

Ο παππούς μου γύρισε σώος. Πολέμησε στην Αντί-
σταση, φυλακίστηκε σε βουλγαρικό στρατόπεδο, αφέ-
θηκε ελεύθερος στο τέλος του πολέμου, έκανε με τη
σύντροφό του ακόμη έναν γιο, δούλεψε, έκτισε σπίτι
για την οικογένειά του και πέθανε προλαβαίνοντας να
δει γυναίκα, παιδιά και εγγόνια να του συμπαραστέ-
κονται όλοι μαζί ως το τέλος. Από τους τυχερούς· όχι
μόνο γιατί επέζησε, αν και έζησε δύσκολα μετά τον πό-
λεμο, αλλά γιατί έζησε με ιδανικά. Τίποτα δεν είναι πιο
αληθινό από αυτό που έχουμε φυλαγμένο στα φύλλα

της καρδιάς μας.
Σήμερα λοιπόν, η οικογενειακή ιστορία όλων μας σμί-

γει με την εθνική μας ιστορία. Οι μνήμες της περιόδου
‘40-’44 υπάρχουν ακόμη ζωντανές σε κιτρινισμένα επι-
στολικά δελτάρια, σε ασπρόμαυρες ταλαιπωρημένες
φωτογραφίες, στις διηγήσεις των παππούδων μας.
Υπάρχουν για να μας υπενθυμίζουν την ιστορική μας
ταυτότητα, να βαθαίνουν την εθνική μας συνείδηση, να
μας προτρέπουν να δίνουμε και εμείς τους καθημερινούς
μας αγώνες με εντιμότητα και αξιοπρέπεια, να μας εμ-
φυσούν το κουράγιο να παλεύουμε μαζί, όπως μας πρέ-
πει, όπως μας ταιριάζει.

* Η κ. Ελένη Κουτρούλα υπηρετεί ως Φιλόλογος καθηγήτρια στο
2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

1 Αγγελίδης Άγγελος € 80,00

2 Αρίκας Κυριάκος € 100,00

3 Βαγενάς� Στέλιος�&�Βούλα € 30,00

4 Βασιλειάδου Ζωή € 20,00

5 Βογιατζή Αντωνία € 35,00

6 Γλύστρας Κώστας € 30,00

7 Δημητριάδου�-�Ζηκίδου Φωτεινή € 50,00

8 Καραβόλτσος Ιωάννης € 50,00

9 Κεβρεκίδης Γεώργιος�� € 50,00

10 Κουκουρίκος Μαρίνος € 20,00

11 Ματζώρου�-�Νικοδήμου Σταυρούλα € 50,00

12 Μπραϊκίδης Ευστράτιος € 30,00

13 Παλαμήδα Ελπίδα € 100,00

14 Παμπορίδης Μιχάλης € 30,00

15 Παπαδόπουλος Κων/νος € 50,00

16 Παπαδόπουλος Απόστολος € 25,00

17 Παπαηλιού Βασιλική € 20,00

18 Πρίτσου Στέλλα € 40,00

19 Ρορώτου-Πούλου Κασσάνδρα € 40,00

20 Σινοπούλου�-�Μουρούκη Ευδοκία € 20,00

21 Σταματοπούλου Ρίτσα € 50,00

22 Τοπάλη-Τοπαλίδου Δήμητρα € 150,00

23 Τουτζιαρίδης Χάρης € 20,00

24 Τραχάνη�-�Σκαρίμπα Δώρα € 50,00

25 Υπερείδου�-�Χατζή Μαίρη € 150,00

26 Φανφάνη�-�Στούρα Χρύσα € 50,00

27 Φωτεινού Ελένη € 30,00

28 Χατζησταυρακίδου Ελισάβετ € 50,00

29 Χολογούνης� Οδυσσέας € 40,00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1 Αγγελή��Χάιδω € 100,00

Εις�μνήμην�Φιλίτσας�Ματζάρη-Χατζησταύρου

2 Αυγητίδου-Κοκκίνη��Μαρία € 100,00

Εις�μνήμην�του�συζύγου�της�Κων/νου�Αυγητίδη

3 Γεωργοπούλου-Σπανού�Σοφία € 50,00

Εις�μνήμην�του�πατέρα�της�Αδαμαντίου�Σπανού

4 Κόμη��Μαρίνα € 150,00

Εις�μνήμην�της�μητέρας�της�Εύας�Παπαδοπούλου-Κόμη

5 Κριτού-Καρανάσιου��Αγγελική € 50,00

Εις�μνήμην�γονέων�της�Αθανασίου�και�Ελένης�Κριτού

6 Παλαμήδα��Ελπίδα € 50,00

Εις�μνήμην�Μαρίκας�Λιβιεράτου

7 Παλαμήδα��Ελπίδα € 50,00

Εις�μνήμην�Μαργαρίτας�Κουρκουλή

8 Τολούδη��Στέλλα € 50,00

Εις�μνήμην�του�συζύγου�της

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Kοινωνικά
• Στις 28 Δεκεμβρίου 2015 έφυγε από τη ζωή η Εύα Παπαδοπούλου-Κόμη, μέλος του Συλλόγου μας.

Στις δύο κόρες της Μαρίνα και Ρένια και στους τρεις εγγονούς της εκφράζουμε τη λύπη μας και ευχόμαστε η μνήμη και η
αγάπη της να ευλογεί όλη τους τη ζωή.

• Την 1η Ιανουαρίου 2016 έφυγε από τη ζωή το μέλος του Συλλόγου μας Ρίτα Ορφανίδου-Βλάχου, απόγονος της γνωστής σε
όλους μας οικογένειας Λεονταρίδη.
Τα παιδιά της Σπύρο και Χάρη Βλάχο, τα τρία εγγόνια της, τα αδέλφια της Μάκη και Άννυ και όλους τους συγγενείς συλλυ-
πούμεθα από το βάθος της καρδιάς μας για την απώλεια της αγαπημενης τους.
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Το 1936 ο Στυλιανός Ζήβελδης ταξίδευε
με το καράβι από Αλε-
ξανδρούπολη προς το
Άγιο Όρος, με σκοπό
την επίσκεψη ενός συγ-
γενικού του προσώπου.
Το καράβι σταμάτησε
στο λιμάνι της Καβάλας
κι από εκεί ανέβηκε η Σο-
φία Βέμπο. 

Η Σοφία Βέμπο, το κα-
λοκαίρι του ’36 βρισκόταν
σε τουρνέ με τον θίασο του
Αττίκ στη Βόρειο Ελλάδα. Ση-
μειώνουμε ότι στην Καβάλα ο
Μίμης Τραϊφόρος πρωτάκουσε

τη Σοφία Βέμπο, σε κά-
ποιο καφενείο από το
γραμμόφωνο και μαγεύ-
τηκε από τη φωνή της.
Η Βέμπο τραγουδούσε το
ταγκό “Μαριτάνα”. Από
αυτό το τραγούδι την
ερωτεύθηκε ο Τραϊφόρος.
Το 1936 η Σοφία Βέμπο
ήταν μόλις 26 χρόνων.

Ο Στυλιανός Ζήβελδης, με ένα
μουσικό όργανο που το έλεγαν οκα-
ρίνα, ανέβηκε στο κατάστρωμα
μόνος του να παίξει για να περάσει
η ώρα. Εκεί τον πλησίασε η Σοφία
Βέμπο και τον παρακάλεσε να
παίξει διάφορα τραγούδια της
εποχής, μεταξύ των οποίων
"πάνε οι ελπίδες τα όνειρα ’σβή-
σαν, μείναν ανάμνηση τόσο πα-
λιά". Και τότε η Σοφία Βέμπο
άρχισε να κλαίει. Όταν την
ρώτησε γιατί κλαίει, είπε ότι
θυμήθηκε την πατρίδα της,
την Καλλίπολη που δε θα
την έβλεπε ξανά.

Μεσολάβησε ο πόλεμος
και οι δύο νέοι δεν ξανα-
συναντήθηκαν. Kάποια
στιγμή ο Στυλιανός Ζή-
βελδης έμαθε τη διεύθυν-
σή της και της έστειλε
γράμμα.

Έκτοτε είχαν αλληλογρα-
φία, αλλά ο Ζήβελδης δεν κρά-
τησε τα γράμματα, παρά μόνο
το τελευταίο που έλαβε. Είναι
γραμμένο στις 28/02/1978.
Eκείνη πέθανε στις 13/03/1978,
λίγες ημέρες μετά...

Μια συνάντηση
Γράφει η Ελένη Ζήβελδη

Ένα “τρυφερό’’ ντοκουμέντο από μια απλή και ανθρώπινη γνωριμία δύο νέων Θρακιωτών. Μιας προσφυ-
γοπούλας τραγουδίστριας, σύμβολο αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και ενός νέου συμπατριώτη
μας που εξελίχθηκε σε συγγραφέα της μικρής-μεγάλης ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Α Λ Η Θ Ι Ν Ε Σ   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ
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Κάθε εποχή ζει μέχρις ενός σημείου μέσα στο πνεύμα
των χρόνων του παρελθόντος της. Οσαδήποτε και αν
μεσολάβησαν κενά, παλινδρομήσεις, οσοδήποτε και αν
είχε διακοπεί η παράδοση, δεν μπορεί να αγνοηθεί το
παρελθόν. 

Θα μου επιτρέψετε σ’ αυτό το παρελθόν να ανα-
φερθώ, ξεκινώντας και φθάνοντας μέχρι τις μέρες μας,
στην ιστορία του παλαιότερου Συλλόγου της Θράκης.
Τελικά εσείς θα κάνετε τις διαπιστώσεις σας για την
προσφορά και την παρουσία του στην πολιτιστική και
κοινωνική ζωή αυτής της πόλης. Αλλά εκτός αυτού
είναι και ένα μνημόσυνο, κατά κάποιον τρόπο, σ’ αυτές
που εργάστηκαν, αγάπησαν αυτήν την πόλη, αλλά που
δεν υπάρχουν πια. 

Η ιστορία του Συλλόγου χωρίζεται σε δύο περιόδους,
εξ ίσου αξιόλογες από απόψεως δράσης, ανάλογα
βέβαια με τις συνθήκες των εποχών. Η πρώτη περίοδος
από το 1920 έως τον πόλεμο του 1940 και η δεύτερη
από το 1946, που ανασυντάχθηκε, έως και σήμερα. 

Το αρχείο του Συλλόγου που αφορά στην πρώτη
περίοδο (1920-1940) καταστράφηκε από τους Βουλγά-
ρους και χάρις στις προσπάθειες της κυρίας Λυδίας
Καλπάκα, Προέδρου του Συλλόγου, και λιγότερο της
υπογράφουσας, από παλιούς Αλεξανδρουπολίτες (τον
Κώστα Λύρο και κυρίως από την Αγγέλα Καργούδη, με
την οποία η γράφουσα είχε μια στενή και τρυφερή
σχέση μέχρι που εκείνη έφυγε από τη ζωή) συγκεντρώ-
θηκαν αρκετά στοιχεία από μαρτυρίες ορισμένων ατόμων
και παλαιών μελών πλέον ενημερωμένων και έτσι σχη-
ματίστηκε ένα μικρό ιστορικό. Η ιστορία του Συλλόγου
είναι δεμένη με την ιστορία αυτής της πόλης, είναι η
Ιστορία αυτής της πόλης. 

Ο Σύλλογος λοιπόν Κυριών και Δεσποινίδων ιδρύθηκε
στις 8 Σεπτεμβρίου του 1920, αμέσως μετά την απε-
λευθέρωση της πόλης από τους Βουλγάρους, χάρις
στην πρωτοβουλία ολίγων Κυριών της εποχής εκείνης
και με σκοπό να παρασχεθεί βοήθεια στους επανακάμ-
πτοντες πρόσφυγες, που είχαν καταφύγει σε ελεύθερες
περιοχές της χώρας, ώσπου να ελευθερωθεί και αυτό
το κομμάτι της ελληνικής γης. 

Ως ιδρυτικά μέλη αναφέρονται οι: Ευαγγελινή Δελη-
μιχάλη (Πρόεδρος), Έλλη Μανατού, Άννα Λεονταρίδου,
Μαρία Φιμερέλλη, Μαρία Τζιρίτη, Ξανθίππη Κανέτσου

και άλλες. Η Ευαγγελινή Δελημιχάλη, στην πρωτοβουλία
της οποίας οφείλεται η ίδρυση του Συλλόγου, που ήταν
όπως λέγεται μια εξαίρετη κυρία, αποχώρησε γρήγορα,
όταν πέθανε ο άνδρας της ο οποίος υπήρξε παλιότερα
και γερουσιαστής. 

Στο επόμενο συμβούλιο, όπως φαίνεται από μια
φωτογραφία της Δέσποινας Μανιά (1922) και όπου
κυρίες του Συλλόγου μοιράζουν σοκολάτες και τσιγάρα
στους τραυματίες και αδειούχους του Μετώπου της
Μ. Ασίας, μετείχαν οι κυρίες Ξανθίππη Μανιά, Μαρίκα
Σταϊκίδου, Χρυσή Πολυμένη (μετέπειτα κ. Γιανούτσου),
οι Δίδες Αντιγόνη Σταϊκίδου, Άννα Πολυμένη και άλλες.
Πρόεδρος ήταν η Άννα Λεονταρίδου ή η Μαρία Φιμε-
ρέλλη.

Ας σημειωθεί πως ο Σύλλογος ήταν το πρώτο σωμα-
τείο που ιδρύθηκε μετά την απελευθέρωση της  πόλης
με δεύτερο τον Σύλλογο Δεσποινίδων «Η Πρόοδος», ο

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γράφει η Xάιδω Tσιτάκη-Αγγελή

Διαβάζοντας τον «Φάρο»κάθε φορά που έρχεται κοντά μας, έχουμε την εντύπωση πως η μισή Αλεξαν-
δρούπολη βρίσκεται στην Αθήνα. Συγχαρητήρια για το θαυμάσιο περιοδικό σας με το οποίο, με μεγάλη
επιμέλεια για τα παλιά και τα σύγχρονα, μας ενημερώνετε κι έχουμε έτσι την αίσθηση ότι δεν φύγατε ποτέ,
ότι είστε εδώ και πορευόμαστε παρέα.

Ευχαριστούμε για την πρόταση να γράψουμε την ιστορία του παλαιότερου Συλλόγου της Θράκης. Θα
προσπαθήσω, όσο πιο σύντομα μπορώ, να αναφέρω γεγονότα σχεδόν ενός αιώνα.

ΜΕΡΟΣ  A’
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οποίος αργότερα συγχωνεύτηκε με τον «Σύλλογο Κυ-
ριών και Δεσποινίδων».1

Η τελετή ιδρύσεως του Συλλόγου έγινε στο Νηπια-
γωγείο που βρισκόταν στον περίβολο του Αγ. Νικολάου
και που αργότερα κατεδαφίστηκε. Ήταν μια μεγάλη
σάλα όπου έγινε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη
Ιωακείμ τον Α’, άριστο ιερωμένο, που αργότερα τον
απομάκρυναν για λόγους πολιτικούς, επειδή ήταν βενι-
ζελικός.

Στην τελετή μίλησε η Πρόεδρος Ευαγγελινή Δελημιχάλη
και ακολούθησε γιορτή κατά την οποία τραγούδησαν οι
τρεις αδελφές Δελημιχάλη. 

Ο Σύλλογος ονομάστηκε «Κυριών και Δεσποινίδων»,
γιατί συγκέντρωνε και μεγάλο αριθμό δεσποινίδων.
Μετά όμως τις εθνικές εκλογές του 1920 και με την κομ-
ματική διαμάχη που είχε διχάσει την Ελλάδα σε βενιζε-
λικούς και βασιλικούς, δημιουργήθηκε διχόνοια στους
κόλπους του Συλλόγου και έτσι το 1921 ένα τμήμα δε-
σποινίδων με επικεφαλής τις Κανέτσου, Όλγα Μηλιώνη,
Ελένη Παπαδοπούλου, Ελένη Λαλέτα και άλλες ίδρυσαν
τον δικό τους σύλλογο με την επωνυμία «Η Πρόοδος». 

Όσον αφορά στις δραστηριότητες του Συλλόγου Κυ-
ριών, με την επάνοδο των προσφύγων κατά τη διάρκεια

Έτος 1952. Μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έξω από τη
σχολή κοπτικής και ραπτικής - υφαντικής, η οποία έκλεισε
όταν άνοιξε η Ταπητουργική Σχολή. Διακρίνονται οι κυρίες:
Ταμβακίδου, Χρυσοστόμου, Δ. Μαστράφη, Π. Βασιλειάδου,

Ελένη Καραγιάννη.

Κυρίες που υποδέχονται τραυματίες από το Μέτωπο.
Διακρίνεται η Χρ. Πολυμένη, μετέπειτα κ. Γιανούτσου.

1. Άλλα σωματεία που εμφανίστηκαν αργότερα ήταν η «Εταιρεία Διανοουμένων» το 1925 και ο «Μορφωτικός Σύλλογος» αμέσως μετά.
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της Μικρασιατικής Καταστροφής και τη δραματική
προσ φυγιά του 1922 ήταν μεγάλες. Οργανώθηκε συσσίτιο
στον αυλόγυρο του Αγ. Νικολάου·  οι κυρίες μαγείρευαν
και διένειμαν φαγητό και ρουχισμό στους πρόσφυγες,
που συγκέντρωναν από εράνους στην πόλη και πρόσ -
φεραν κάθε δυνατή βοήθεια στις αρχές του τόπου. Αρ-
γότερα, όταν κάπως ηρέμησε η κατάσταση, κάθε Χρι-
στούγεννα μοίραζαν παπούτσια στα άπορα παιδιά
των Δημοτικών Σχολείων και χρηματική βοήθεια στους
απόρους. Επίσης παρείχαν βοήθεια στους αποφυλακι-
ζόμενους και αρκετά χρόνια, στη δεκαετία του ’30, είχε
καθιερωθεί η εκάστοτε πρόεδρος του Συλλόγου να είναι
και πρόεδρος του Σωματείου Αποφυλακιζομένων. Κάθε
πρώτη του χρόνου η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
γινόταν στις φυλακές, που βρίσκονταν απέναντι από
την Ακαδημία, μέχρι που γκρεμίστηκαν.

Μια από τις φροντίδες του Συλλόγου ήταν επίσης η
επισκευή του νεκροταφείου που ήταν κατεστραμμένο.
Το νεκροταφείο τότε βρισκόταν στη θέση του σημερινού
ΠΙΚΠΑ. Εκεί ήταν και τα αρμενικά νεκροταφεία. 

Τα έσοδα του Συλλόγου προέρχονταν από συνδρομές
μελών, έκτακτες εισφορές αρωγών μελών (όπως και
σήμερα) και χορευτικές συγκεντρώσεις. 

Οι απογευματινές εκδηλώσεις γίνονταν στη σάλα
του νηπιαγωγείου, όπου γυναίκες χόρευαν μεταξύ τους.
Σημαντικό έσοδο για τον Σύλλογο απετέλεσε ο Κιν/φος
«ΗΛΥΣΙΑ» ο οποίος ήταν μια καπναποθήκη του Δημοσίου
που παραχωρήθηκε στον Σύλλογο μεταξύ 1925-1927.2

Η Μαρία Τζιρίτη παρέμεινε πρόεδρος μέχρι την κή-
ρυξη του πολέμου του 1940 με συνεργάτιδες τις κυρίες
Παπαδάκη, Αλτιναλμάζη, Παπανικολάου και άλλες.
Εν τω μεταξύ ο Σύλλογος των Δεσποινίδων που είχε
αποσχισθεί από τον Σύλλογο Κυριών, κατάφερε με
σωστές ενέργειες να του παραχωρηθεί ένα παλιό βουλ-
γάρικο σπίτι που διαμόρφωσε σε εντευκτήριο και το
οποίο εξελίχθηκε σε κυψέλη εργασίας. Σε αυτό κοπέλες
διδάσκονταν κέντημα, κοπτική, ραπτική, ενώ στο
υπόγειο είχαν εγκαταστήσει έναν αργαλειό όπου Μι-
κρασιάτισσες με παραδοσιακές στολές δίδασκαν την
τέχνη του χαλιού. 

Αυτό το εργαστήρι λειτούργησε εντατικά και υπό τη
διεύθυνση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων μετέ-
πειτα, ώσπου χτίστηκε η Ταπητουργική Σχολή. Μέσα
στις δραστηριότητες του Συλλόγου ήταν και οι ομαδικοί
γάμοι. Ένα μεγάλο έσοδο του Συλλόγου ήταν ο ετήσιος
χορός που αποτελούσε το γεγονός της χρονιάς. 

Στους χορούς του Συλλόγου συνηθίζονταν και τα
Carnets de Bal (μικρά δίπτυχα με ρομαντική φιγούρα
απ’ έξω) όπου αναγράφονται οι χοροί κατά σειράν
εκτελέσεως, ώστε οι κυρίες να σημειώνουν το όνομα
του καβαλιέρου που τις είχε αγκαζάρει για τον κάθε
χορό! Στη μέση του χορευτικού προγράμματος είχαν
θέση οι απαραίτητοι «λανσιέδες».

Όταν ξανά συστάθηκε ο Σύλλογος το 1946 με
Πρόεδρο τη Δάφνη Πασχάλη, ο Σύλλογος των Δίδων με
επιμονή ορισμένων μελών, ιδιαίτερα της Μερόπης Χα-
τζηαντωνίου και Σουλτάνας Τσουκαλά, συγχωνεύτηκε
με τον Σύλλογο Κυριών, μιας και οι σκοποί ήταν ταυτό-
σημοι και πολλές από τις παλιές δεσποινίδες ήταν πια
κυρίες της μεταπολεμικής κοινωνίας της πόλης. Ετέθη
βέβαια ο όρος στο 12μελές Δ. Συμβούλιο να συμμετέχουν
4 Δεσποινίδες και Αντιπρόεδρος να είναι Δεσποινίδα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 1951. Διακρίνονται οι: Σουλ.
Τσουκαλά, Μαρί Μανατού, Ελ. Καραγιάννη, Ελ. Φιλιππίδη
(Πρόεδρος), Α. Σπετσιώτου, Ευγ. Γιανούτσου (Ματσούκα),
Χαρ. Εξηντάρη, Μίκα Σταματοπούλου.

Αποχαιρετιστήριο γεύμα στο απερχόμενο Επίσκοπο
μακαριστό Ιωακείμ Καβύρη, στο ξενοδοχείο “Αστήρ’’. 

Από αριστερά: Κ. Κονδύλης, ο Δήμαρχος Θ. Μιχαήλογλου, 
ο Στρατηγός, ο Σεβασμιότατος, ο Διευθ. Νομαρχίας 

και η σύζυγος του Δημάρχου Μ. Μιχαήλογλου

Ομαδικοί γάμοι. Αριστερά η Ελένη Φιλιππίδη, τα ζευγάρια, 
ο μακαριστός Ιωακείμ Καβύρης, ο Χαράλαμπος Καλπάκας 
και ο Τάκης Αδαμίδης

2. O Θεόδ. Ορδουμποζάνης αναφέρεται εκτενώς στην ιστορία του κινηματογράφου «Ηλύσια», που άνοιξε πάλι τις πύλες του, σελ. 14.
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Αυτά αφορούν στην πρώτη περίοδο του Συλλόγου,
1920-1940.

Μετά τον πόλεμο αρχίζει η δεύτερη περίοδος του
Συλλόγου. Το 1946 γίνεται η ανασύσταση του Συλλόγου
με Πρόεδρο την Δάφνη Πασχάλη. Επαναλειτουργεί ο
κινηματογράφος και επαναλαμβάνεται το φιλανθρωπικό
έργο του Συλλόγου. 

Το 1948 έως το 1952, εκλέγεται Πρόεδρος η Ελένη
Φιλιππίδη, στα πιο δεινά χρόνια του εμφυλίου. Με μια
στενή συνεργασία των μελών με τις τοπικές αρχές και
ενίσχυση του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας η δράση
του Συλλόγου ήταν κοινωνική και εθνική. Σε συνεργασία
με τις εθελόντριες αδελφές του ΕΕΣ (Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού) συγκέντρωναν παιδάκια από τα σημεία όπου
υπήρχε κίνδυνος και τα προωθούσαν σε παιδουπόλεις
ή σε τοπικές οικογένειες. 

Ριψοκινδύνευαν μέσα από νάρκες, για να μεταφέρουν
τρόφιμα και ιματισμό στους ρημαγμένους χωρικούς
μας. Πολλές κυρίες που εργάστηκαν παλιότερα στον
Σύλλογο και δεν ζουν πια, όπως η Ελένη Καραγιάννη,
προσέφεραν πολλά σ’ αυτόν αλλά και στον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό. Η Χρυσούλα Χαμπούρη, Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου, η οποία πρόσφατα έφυγε, υπήρξε επίσης
μια πραγματική κυρία.

Παράλληλα διευρύνεται το πολιτιστικό πρόγραμμα
με σειρά ομιλιών και υπάρχει μια μακρά συνεργασία με
το «Ελληνικό σπίτι» της Αγγελικής Χατζημιχάλη. 

Το 1952 αναλαμβάνει Πρόεδρος η Πόπη Βασιλειάδου.
Παραχωρείται, επί προεδρίας της, στον Σύλλογο, από
μέρους του Δημοσίου, έκταση 3 στρεμμάτων στην Καλ-
λιθέα κατόπιν ενεργειών του Βουλευτού Αλέξανδρου
Παπαθανάση. 

Τα έτη 1958-1968 εκλέγεται πάλι Πρόεδρος η Ελένη
Φιλιππίδη. Υπήρξε μια εξαιρετικά παραγωγική περίοδος.
Η Ελ. Φιλιππίδη έδωσε την ψυχή της στη Σχολή Κοπτικής
- Ραπτικής - Κεντητικής, που καθιστούσε ικανές τις
απόφοιτες μαθήτριες να εργαστούν επαγγελματικά.
Υπήρχε αθρόα συμμετοχή από την περιφέρεια στη
Σχολή του Συλλόγου, της οποίας κύριος στόχος ήταν η
επαγγελματική κατάρτιση των μαθητριών και η προ-
αγωγή της θρακιώτικης χειροτεχνίας. Μάλιστα, στον
ετήσιο αγιασμό, δίδονταν βραβεία τα οποία αθλοθε-
τούσαν διάφοροι πολίτες της κοινωνίας της πόλης μας. 

Στις 7 Ιουλίου 1959 (;) εγκαινιάζεται η Στέγη Κοριτσιού.
Μια πολιτισμένη και ευπρεπής στέγη, όχι μόνο για
άπορες κοπέλες. Η στέγη διευκόλυνε επιπλέον και την
υπάλληλο ή την εκπαιδευτικό που λόγοι υπηρεσιακοί
έφερναν στην πόλη μας. Για τον εξοπλισμό αυτής της
στέγης, βοήθησαν πολλές κυρίες του Συλλόγου καθώς
μεγάλη ήταν και η συμπαράσταση του Νομάρχη Καμπάνη
και του αειμνήστου Δημάρχου Ιωάννη Μπέτσιου. 

Το 1961 γεννάται το όραμα ιδρύσεως της Ταπητουρ-
γικής Σχολής και το ίδιο έτος μπαίνει ο θεμέλιος λίθος
από τον Δήμαρχο Ιωάννη Μπέτσιο και η οποία ολοκλη-
ρώνεται σε τρεις φάσεις. 

Το 1962 γίνονται τα εγκαίνια από τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Ιωακείμ Καβύρη και στην τρίτη φάση η
Ταπητουργική Σχολή λειτουργεί με 16 ταπητουργικούς
ιστούς και δύο ιστούς υφαντικής. 

Οι εκπαιδευόμενες μαθήτριες αμείβονταν ανάλογα
με τους κόμβους, ενώ παράλληλα λειτουργούσε συσσίτιο
αλλά και οικοτροφείο στον ίδιο χώρο δωρεάν. 

Ένας ολόκληρος θησαυρός από σαρακατσάνικα
σχέδια αξιοποιήθηκε και βγήκε προς τα έξω. 

Πανέμορφα χαλιά στόλισαν και στολίζουν τα ελληνικά
σπίτια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Έγιναν πολλές εκθέσεις ταπήτων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Με την τέχνη της ταπητουργίας, όπως
με το κέντημα και το υφαντό, διεσώθη ό,τι καλύτερο
και ωραίο μας πρόσφερε ακόμη η καλλιτεχνική παράδοση
της Θράκης. Ένας αληθινός διακοσμητικός θησαυρός… 

Οι επισκέπτες έμεναν έκπληκτοι και οι κριτικές στις
εφημερίδες έγραφαν: «εκπληκτικά χαλιά που περιέχουν
όλο τον πλούτο της λαϊκής κληρονομίας με συνδυασμούς
προσωπικής εμπνεύσεως με μοτίβα ελληνικά απηλ-
λαγμένα από ξένες απομιμήσεις».

Το 1968 ανακαινίζεται ο κινηματογράφος ΗΛΥΣΙΑ με
δάνειο, το μισό έντοκο και το μισό άτοκο, από τον Νίκο
Ιωαννίδη, που αποδείχθηκε πραγματικός κύριος. Στην
εποχή Ιωαννίδη έζησε δόξες ο κινηματογράφος μας, όχι
μόνο από άποψη ταινιών αλλά και για τις σημαντικές
πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν εκεί
με εξαιρετικούς ομιλητές και διεθνούς φήμης καλλιτέ-
χνες.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Υφάντρες την ώρα της εργασίας Η κυρία Λυδία Καλπάκα με την Ελένη Φιλιππίδη
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Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Χ Θ Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Ο κινηματογράφος «Ηλύσια» και πάλι λειτουργεί!
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Η Αλεξανδρούπολη σε περασμένες εποχές τρία πράγ-
ματα είχε σε αφθονία. Ποδήλατα, ξεγνοιασιά και κι-

νηματογράφους. Οι τελευταίοι ίσως να ήταν περισσότεροι
από κάθε άλλη αντίστοιχη σε πληθυσμό επαρχιακή πόλη.
Από τις λιγοστές διασκεδάσεις της μεταπολεμικής Ελλάδας
και βέβαια και της μεταπολεμικής Αλεξανδρούπολης! Προ-
σιτός σε όλα τα βαλάντια. Βόλτα από νωρίς στην κεντρική
λεωφόρο τον χειμώνα και στην παραλία το καλοκαίρι. Και
μετά ...σινεμά!

Τα τελευταία χρόνια όμως χάθηκαν οι κινηματογράφοι,
χάθηκαν οι γειτονιές, χάθηκαν οι παρέες, χάθηκαν τα όνειρα
κάτω από τον έναστρο ουρανό! Σήμερα; Άλλαξαν οι εποχές!
Άλλαξαν και οι διασκεδάσεις. Κι έχει χάσει η πόλη τις
μνήμες της! Μετά το καλοκαίρι του 2014 έκλεισε και ο τε-
λευταίος χειμερινός κινηματογράφος της πόλης, τα «Ηλύσια».
Έμεινε στην πόλη μόνο ο θερινός «Φλοίσβος», δίπλα στο
Δημοτικό Κάμπινγκ να προσπαθεί να σηκώσει το βάρος
μιας μεγάλης  κινηματογραφικής παράδοσης της πόλης.

Η ανακοίνωση, τον Οκτώβρη του 2015, ότι ξεκίνησε τη
λειτουργία του και πάλι στην πόλη μας ο χειμερινός κινη-
ματογράφος «Ηλύσια», γέμισε χαρά και ανακούφιση στους
φίλους του κινηματογράφου. Ήταν και ο τελευταίος που
είχε απομείνει να λειτουργεί, από τους πολλούς κινηματο-
γράφους που για πάρα πολλά χρόνια είχε η πόλη μας. Και
ήταν μάλιστα και ο παλαιότερος. Για αυτό και αξίζει να
αναφερθούμε στην  90χρονη περίπου ιστορία του.

Ο Κινηματογράφος «Ηλύσια», επί της οδού Μαζαράκη,
απέναντι από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου
και τη Λεονταρίδειο Σχολή Αρρένων, ιδιοκτησίας του Συλ-
λόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης,  είναι
ο πρώτος που λειτούργησε στην πόλη και για το λόγο αυτό
έχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της.

Στην αρχική του μορφή, αμέσως μετά την απελευθέρωση
της πόλης, ήταν μια καπναποθήκη του Δημοσίου που παρα-
χωρήθηκε στο Σύλλογο μεταξύ 1925 και 1927. Αρχικά νοι-
κιάστηκε στον Αρμένιο καπνέμπορο Ατζαριάν. Αργότερα με
μια πρόχειρη διασκευή άρχισε να λειτουργεί ως κινηματο-
γράφος με περιορισμένη όμως κίνηση, γιατί ο κόσμος δεν
ήταν συνηθισμένος σ’ αυτό το θέαμα. Ήταν η εποχή του
βωβού κινηματογράφου και ο κόσμος δεν είχε «σκλαβωθεί»

από τη μαγεία της 7ης Τέχνης. Στην πιο συστηματική του
μορφή ως κινηματογράφου άρχισε να λειτουργεί λίγο πριν
το 1930. Χρειάσθηκε να κλεισθεί και να αναμορφωθεί και
για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος πήρε δάνειο 50.000 δραχμών
και με διευκολύνσεις από τον εμπορικό οίκο ξυλείας των
Καραθανάση-Τζιρίτη αποπεράτωσε το έργο. Επίσης στην
κατασκευή του βοήθησε οικονομικά και ο πλούσιος εκ Κων-
σταντινοπόλεως καταγόμενος ξυλέμπορος Ευγενίδης.

Τα επίσημα όμως εγκαίνιά του ως κινηματογράφου
έγιναν από τον τότε Μητροπολίτη της πόλης Γερβάσιο, ο
οποίος και έδωσε το όνομα «Ηλύσια». Ο πρώτος μισθωτής
των «ανακαινισμένων» πλέον «Ηλυσίων» ήταν ο αυστριακής
καταγωγής υπάλληλος της Γαλλοελληνικής Εταιρίας Σιδη-
ροδρόμων Φιλκεστάϊν, ο οποίος συνεταιρίσθηκε με τον
επιχειρηματία Γεώργιο Κόπανο. Αυτός διέθεσε για κεφάλαιο
τις 400 καρέκλες που κατείχε. Επόμενος μισθωτής του
ήταν κάποιος Στεφανίδης, μέχρι να αναλάβει τη διεύθυνσή
του ο Νίκος Ιωαννίδης ο οποίος κράτησε τον κινηματογράφο
για πάνω από 40 χρόνια (μέχρι τη δεκαετία του 1980) και
συνέβαλε στη ριζική ανακαίνιση και στον εκσυγχρονισμό
του, το 1968. Διέθετε μάλιστα ξύλινο εξώστη, τακτικοί πε-
λάτες- θαμώνες του οποίου, στην μεταπολεμική περίοδο,
ήταν κυρίως μαθητές, που προσπαθούσαν να κρυφτούν
από τους καθηγητές τους, αφού η κατά μόνας παρακολού-
θησή του από μαθητές ήταν απαγορευμένη “ενέργεια’’ και
ετιμωρείτο με 2 έως 5 ημέρες αποβολή από τα μαθήματα
του σχολείου και στο τέλος διαγωγή «Κοσμία»

Ο κινηματογράφος λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα υπό
τη διεύθυνση του Ηλία Φωτιάδη, αλλά ήδη από το καλοκαίρι
του 2014 έπαυσε να λειτουργεί. Και από τον Οκτώβριο του
2015 τη λειτουργία του ανέλαβαν δύο νέοι επιχειρηματίες
από τη Δράμα και την Καλαμάτα αντίστοιχα, με εμπειρία
στο χώρο του θεάματος, ενώ την ανακαίνιση του κτηρίου
έχουν αναλάβει τοπικές επιχειρήσεις. Να σημειωθεί ότι τα
μηχανήματα θα είναι τελευταίας τεχνολογίας (digital 3D
cinema) και το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί και ο εξώστης,
οπότε θα προσφέρει ακόμα περισσότερες θέσεις για το
κοινό της πόλης. Η πλατεία του σήμερα είναι χωρητικότητας
265 ατόμων.

Κάποιες μνήμες δεν μπορούν να σβήσουν! Και δεν
πρέπει να σβήσουν! Γιατί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
της ζωής μας. Και για τη γενιά μας ο κινηματογράφος ήταν
ένα κομμάτι της ζωής μας! Και οφείλουμε να το μεταφέρουμε
στους νεότερους...



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T56 15

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

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, 

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Στις 11 Νοεμβρίου 2015 στην Κομοτηνή, στο αμφιθέατρο της Παλιάς Νομικής,
πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα του κ. Τριαν-
τάφυλλου Σ. Διαμαντή, Επίτιμου Εφόρου Αρχαιοτήτων, ενώπιον πλήθους κό-
σμου.

Η προαναφερθείσα αναγόρευση δρομολογήθηκε μετά από εισήγηση του Κο-
σμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Κ. Χατζόπουλου. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ., κ. Αθανάσιος Καραμπίνης
χαιρέτησε και προσφώνησαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπι-
στικών Σπουδών, κ. Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος και ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ιστορίας και Εθνολογίας, κ. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, ενώ επή-
νεσε τον τιμώμενο η κ. Ντούσανκα-Χριστίνα Ούρεμ-Κώτσου,
επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.
Στη συνέχεια ο Κοσμήτορας της Σχολής ανέγνωσε το ψήφισμα
της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος και έγινε η
περιένδυση του τιμωμένου και η επίδοση των διασήμων. Ακο-
λούθησε η άκρως εμπεριστατωμένη ομιλία του Επίτιμου Διδά-
κτορα κ. Τριαντάφυλλου Σ. Διαμαντή, την οποία θα επεξεργα-
στούμε σε επόμενο τεύχος.

Αξιότατος είναι ο τιμηθείς επιφανής επιστήμων, σκαπανέας
της ιστορικής συνέχειας της Θράκης και της ελληνικότητάς
της. Είναι εξαιρετικά πλούσιο το αρχαιολογικό του έργο τόσο
σε έρευνες και ανασκαφές όσο και σε διάδοση των αποτελε-
σμάτων τους με τη μορφή ανακοινώσεων, άρθρων, συμποσίων, διαλέξεων και ομιλιών ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό
και, ειρήσθω εν παρόδω, ιδίοις εξόδοις. Είναι μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιτροπών και φορέων. Έχει τιμηθεί για

το έργο του από τοπικούς φορείς, Δήμους, Σχολεία και
Πολιτιστικούς Συλλόγους. Είναι πολλές οι δημοσιεύσεις
του σε αρχαιολογικά και ιστορικά περιοδικά, ελληνικά
και ξένα, καθώς και σε πρακτικά Συνεδρίων. ’Αοκνος ερ-
γάτης και πολλαπλασιαστής της γνώσης, πραγματικός
Πρεσβευτής της Ελλάδας. Του είμαστε ευγνώμονες και
του ευχόμαστε από καρδιάς γεροσύνη και ευόδωση του
σπουδαίου έργου του.

Μετά το πέρας της τελετής πραγματοποιήθηκε ημε-
ρίδα με θέμα «Η ΘΡΑΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ», με ομιλητές τους: Δόμνα Τερζοπούλου, Δη-
μήτρη Μάτσα, Χρύσα Καραδήμα, Κωνσταντίνα Καλλιν-
τζή, Διαμαντή Τριαντάφυλλο, Πολυξένη Τσατσοπούλου.

‘Ολοι οι παρευρεθέντες απολαύσαμε ένα πανόραμα
της αρχαιολογικής σκαπάνης στη Θράκη, αισθανθήκαμε

σοφότεροι, υποκλιθήκαμε στο άριστο εθνικό έργο επιφανών επιστημόνων, θεραπόντων την ιστορική έρευνα και αλήθεια.
Τους συγχαίρουμε θερμά και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και συνέχεια στο έργο τους με μία, εν κατακλείδι, αξιοπρόσεκτη

αναφορά της γράφουσας: Η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να σκύψουν πάνω στο επίπονο έργο των αρχαιολόγων μας
και να σταθούν εμπράκτως αρωγοί και εκτιμητές για να μη βαλτώνουν και μαραζώνουν αρχαιολογικοί χώροι όπως ο
σπουδαίος Ταφικός Τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας - Ζώνης στον Βόρειο Έβρο επί δεκατέσσερα χρόνια και πολλοί άλλοι αρ-
χαιολογικοί χώροι της πατρίδας μας.

Η ανάδειξη του πολυσυζητημένου και πολύπαθου ελληνικού πολιτισμού (δυστυχώς πολλοί τον επικαλούνται χωρίς κατ’
ουσία να τον εννοούν) χρειάζεται και ηθική αλλά και οικονομική προτεραιότητα και στήριξη για να καρποφορήσει, απ’
όπου κι αν αυτή προέρχεται, πολιτεία ή ιδιωτικούς φορείς.

Φωτεινή Τοζακίδου
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Εκλογή του καθηγητή Ιωάννη Κεβρεκίδη ως Αντεπιστέλλοντος
Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της Χημικής

Μηχανικής στην Τάξη των Θετικών Επιστημών

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 29ης Οκτωβρίου 2015
τον Iωάννη Κεβρεκίδη, Καθηγητή Χημικής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών του Πανεπιστημίου Princeton Η.Π.Α., ως αντεπιστέλλον μέλος
της στον κλάδο της Χημικής Μηχανικής στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

Ο Ιωάννης Κεβρεκίδης κατέχει την Έδρα Pomeroy and Betty Perry Smith
Professor in Engineering στο Πανεπιστήμιο του Princeton και είναι επίσης
Senior Faculty member στο Program in Applied and Computational Mathematics
και Associated Faculty στο Department of Mathematics του ιδίου Πανεπιστη-
μίου. Έχει επίσης διατελέσει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και επι-

σκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Cambridge, της Λειψίας, του Wisconsin, του Colorado, στο Caltech, καθώς
και στο Los Alamos National Laboratory. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και έλαβε το Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το ΕΜΠ το 1982, το Masters του από το
Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Minnesota το 1986 και το PhD του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του
ιδίου Πανεπιστημίου επίσης το 1986, με συμβούλους καθηγητές τους R. Aris και L. Schmidt και τίτλο "Επί της Δυναμικής
των Χημικών Αντιδράσεων και Αντιδραστήρων". 

Είναι παγκοσμίως γνωστός για τις πρωτοποριακές εργασίες του στην μελέτη της δυναμικής απόκρισης χημικών αντι-
δράσεων καθώς και χημικών και ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων. Έχει δημοσιεύσει περί τις 15 εργασίες μαζί με τον με-
τέπειτα κάτοχο του βραβείου Nobel Χημείας Gerhardt Ertl σχετικά με τα περιοδικά φαινόμενα που παρατηρούνται στον
χρόνο και στον χώρο (pattern formation) στις επιφάνειες των καταλυτών κατά τις οξειδωτικές αντιδράσεις, ιδίως της οξει-
δώσεως του CO σε καταλύτες Λευκόχρυσου. H μαθηματική μοντελοποίηση αυτών των ταλαντωτικών φαινομένων, έργο
σε μεγάλο βαθμό του I. Κεβρεκίδη, αποτέλεσε ορόσημο στην μοντελοποίηση καταλυτικών φαινομένων. Όλα αυτά δημοσι-
εύτηκαν σε δύο δημοσιεύσεις στο περιοδικό Science και κατέστησαν παγκοσμίως γνωστή στον χώρο της κατάλυσης και
της Χημικής Μηχανικής τη συνεργασία Ertl - Κεβρεκίδη. 

Εξίσου σημαντική έχει υπάρξει και η συνεισφορά του στην μαθηματική μοντελοποίηση των στοιχείων καυσίμου (fuel
cells) και ιδίως των περιοδικών φαινομένων που συχνά εμφανίζονται κατά τη λειτουργία τους. Κατά τα τελευταία έτη η
μεθοδολογία που έχει αναπτύξει για τη μελέτη της δημιουργίας της περιοδικότητας στον χώρο και τον χρόνο έχει βρει ση-
μαντικές εφαρμογές στη μελέτη της δυναμικής των νευρωνικών λειτουργιών (neural oscillator dynamics).

Έχει τιμηθεί με πολλά σημαντικά βραβεία και έχει επίσης λάβει το βραβείο Εξαίρετης  ιδασκαλίας του Princeton κατά τα
έτη 1989, 1990, 1991 και 2013. 

Έχει διατελέσει Associate Editor του SIAM Journal on Applied Mathematics, του SIAM Journal on Numerical Analysis, του
Journal of nonlinear Science, του SIAM Journal of Multiscale Modeling and Analysis και είναι Associate Editor του Non-linearity
από το 2006.

Είναι μέλος του International Advisory Panel της Elsevier για την Επιστήμη της Χημικής μηχανικής από το 1999, μέλος της
Advisory Committee των Τμημάτων Χημικής Μηχανικής UC Santa Barbara, Eφαρμοσμένων Μαθηματικών του Illinois Institute
of Technology καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι επίσης σύμβουλος του Los Alamos National Laboratory καθώς
και των εταιρειών Shell και Exxon.

Γιώργος Κεβρεκίδης

O Dr Γεώργιος Στ. Χαριτούδης FEBO, χειρουργός οφθαλμίατρος, 
φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης. Ειδι-
κεύθηκε στην Οφθαλμολογία στην Πανεπιστημιακή Κλινική Charit�, Campus Benjamin
Franklin, Βερολίνο αφού εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: Καταγραφή της ύπαρ-
ξης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο αίμα ασθενών με μελάνωμα χοριοειδούς
πριν και μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση και αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης με-
ταστάσεων.

Έλαβε πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οφθαλμολογίας (FEBO) Fellow
of the European Board of Ophthalmology. Αφού περαίωσε επιτυχώς τις εξετάσεις για
την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, αναγορεύθηκε σε Διδάκτορα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Charit ’e, Βερολίνο.

Υπηρέτησε ως ειδικός οφθαλμίατρος στην κλινική Augenärtze am Aegi, Αννόβερο, Γερμανία, κλινική και χειρουργική
πράξη, υπεύθυνος του τμήματος Παιδοφθαλμολογίας, Νευροφθαλμολογίας. Σήμερα εργάζεται στη Θεσσαλονίκη.

Παναγιώτης Τσιακίρης
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Δημήτρης Μπάρλας

Θρακιώτικα μασάλια 
και άλλες ιστορίες...

Έκδοση: Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών και Περιφέρειας 
Νομού Έβρου «ΒΗΡΑ», Αθήνα 2015. Τιμή 10 €

Γνωρίζουμε ότι πολλοί γιατροί είναι φιλολογίζοντες και
αρκετοί απ’ αυτούς εκφράζονται συγγράφοντας διάφορα
έργα κυρίως ηθογραφικού και εθιμογραφικού χαρακτήρα.

Ένας εξ αυτών είναι και ο εκ Φερών του Νομού Έβρου
καταγόμενος γιατρός Δημήτρης Μπάρλας, ο οποίος μας
έδωσε ένα τέτοιο δείγμα γραφής με το έργο του «Θρα-
κιώτικα μασάλια και άλλες ιστορίες...».

Το βιβλίο αρχίζει με ένα εισαγωγικό σημείωμα με τίτλο
“Το βιβλίο με τα χοντρά καπάκια”, στο οποίο ο συγγρα-
φέας αναφέρεται στις δυσκολίες που συνάντησε στην

ευρύτερη περιοχή των
Φερών κατά την εξά-
σκηση του ιατρικού
επαγγέλματος.

Mέσα στις διηγή-
σεις του βρίσκονται
διάσπαρτα διάφορα
ευτράπελα, που δεί-
χνουν τον αυθορμητι-
σμό των απλών ανθρώ-
πων.

Στη συνέχεια το βι-
βλίο χωρίζεται σε δύο
βασικές ενότητες. Η
πρώτη έχει τίτλο “Παι-
δικά χρόνια” και παρα-
τίθενται εμπειρίες από

τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια και η δεύτερη ενότητα
με τίτλο “Γιατρός στις Φέρες”, στην οποία περιγράφει
βιωματικές εμπειρίες του από την άσκηση του επαγγέλ-
ματος του γιατρού στην περιοχή.

Στο τέλος του συγγράμματος παρατίθεται γλωσσάρι
της ακαταλαβίστικης για πολλούς ντόπιας διαλέκτου,
που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας.

Στα διάφορα επεισόδια σκιαγραφούνται οι χαρακτή-
ρες των πρωταγωνιστών, δίνεται η εικόνα του τόπου,
της εποχής, περιγράφονται τα ήθη και τα έθιμα των κα-
τοίκων, τα θρησκευτικά και πατριωτικά ιδανικά των αν-
θρώπων, που οι περισσότεροι ήρθαν από τις χαμένες
πατρίδες και ορθοπόδισαν σ’ αυτόν τον τόπο.

Ο συγγραφέας μάς παίρνει από το χέρι και μας τρι-
γυρνά στους αγαπημένους τόπους της ιδιαίτερης πα-
τρίδας του και δίνει την ευκαιρία με τις ευθυμογραφικές
διηγήσεις του οι Φεριώτες να ζήσουν γεγονότα, κατα-

στάσεις, να γνωρίσουν υπαρκτούς ανθρώπους - λαϊκούς
φιλοσόφους, αλλά και σ’ εμάς τους Εβρίτες να βρεθούμε
σε μια γνώριμη εποχή κατά την οποία γεννηθήκαμε και
ανδρωθήκαμε με τα ίδια ήθη - έθιμα - παραδόσεις, η
οποία εποχή παρήλθε μεν αλλά τη νοσταλγούμε γλυκά.

Στα επιμέρους κείμενα κυριαρχεί ο αυτοσαρκασμός
των προσώπων, ο σκωπτικός τρόπος της περιγραφής
και ο ψυχισμός των ανθρώπων της περιοχής μιας άλλης
εποχής.

Καταφέρνει ο συγγραφέας να παντρέψει με γλαφυ-
ρότητα πρόσωπα, μνήμες, συνήθειες και να τα δώσει με
τέτοιον χωρατατζήδικο τρόπο, που ξεκαρδίζεται στα γέ-
λια ο αναγνώστης.

Ο γιατρός-συγγραφέας Δημήτρης Μπάρλας δε λει-
τουργεί ως ιστορικός ή ηθογράφος αλλά παρουσιάζει
τα γραφόμενα με χιουμοριστικό τρόπο.

Για τους παλιούς είναι μια ευχάριστη βιωματική ανά-
μνηση, για τους νέους αποτελεί ένα παράθυρο για να
γνωρίσουν το χθες και μια πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ρ. Δ-Μ.

Γιάννης Ξανθούλης

Την Κυριακή έχουμε γάμο
Εκδόσεις «διόπτρα», 3η έκδοση, Αθήνα 2015, σελίδες 374

Εξώφυλλο: Σχέδιο του συγγραφέα με τέμπερα επάνω σε χαρτόνι

“Την Κυριακή έχουμε γάμο” είναι ο τίτλος του νέου βι-
βλίου του συμπολίτη , φίλου και παλιού συνεργάτη του
«Φάρου» Γιάννη Ξανθούλη με το οποίο έρχεται να γιορ-
τάσει τα 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη λογοτεχνική
σκηνή της χώρας μας.

Σ’ αυτό ο αναγνώστης θα συνοδέψει τους ήρωες σε
ένα ταξίδι στην μεταπολεμική Ελλάδα της δεκαετίας του
’50, θα βιώσει μαζί τους ευτράπελες ή τραγικές κατα-
στάσεις και θα βρεθεί
καλεσμένος σε έναν
απροσδόκητο, κωμικο-
τραγικό γάμο, όπου το
παρελθόν και το παρόν
συνυπάρχουν μέσα σε
μια μαγική ατμό-
σφαιρα, που μόνο ο
Γιάννης ξέρει να δημι-
ουργεί με την χιουμο-
ριστική και συνάμα με-
λαγχολική του πέννα.

Ο 73χρονος Ιορδά-
νης Λεοντίου, ο οποίος
πάσχει από άνοια, έχει
την πεποίθηση πως
πρέπει να παραστεί σε

στήλη β ι βλ ίων Επιμέλεια:
Ρούλα Δαουλτζή-Μανή

Γρηγόρης Γεωργίου
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έναν γάμο. Όμως ο γάμος αυτός στην πραγματικότητα
έχει τελεσθεί το 1952 και εκείνος ήταν εκεί. Αυτό όμως
δεν το θυμάται και αυτός είναι ο λόγος που τελικά θα
ανέβει σε ένα τρένο και θα πραγματοποιήσει ένα “ταξίδι”
στο παρελθόν, σε μνήμες καλά θαμμένες, σχεδόν ξεχα-
σμένες που ούτε καν θα φανταζόταν ποτέ πως θα μπο-
ρούσε να συγκρατήσει. Ένα ταξίδι φορτωμένο δισταγ-
μούς και επιθυμίες. Μικρές στιγμές που κρύβουν μέσα
τους προσωπικές αλήθειες, αγάπες, έρωτες, τραγωδίες
και όλα αυτά υπό την σκιά ενός γάμου χαρμόσυνου, που
σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, ίσως και περισσότερα,
σαν οξύμωρο περιστατικό μεταξύ τρελού πανηγυριού
και τραγωδίας…

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε: 
Οι ήρωες της ιστορίας αυτής θα παίξουν και θα μπλεχ-

θούν μέσα στον χρόνο. Στο παρόν και στο μέλλον, με τις
τρικλοποδιές του αορίστου... Γι' αυτό και τα αισθήματά
τους, έντονα όσο ποτέ, θα ενηλικιωθούν με επικίνδυνη
ταχύτητα. Μέσα από την ματιά του παιδιού κι ενός καλο-
καιριού με συστατικά του έρωτα, το πάθος, τον θάνατο
και το γέλιο. Όπως η ίδια η ζωή. Και πίσω απ' όλα ο γά-
μος, σαν πρόσχημα σοβαρό, με την αστεία αθωότητά
του.

Η πρόσκληση σ’ αυτόν τον γάμο είναι ανοιχτή και όλοι
μας είμαστε καλεσμένοι. Με τρόπο ρεαλιστικό και αν-
θρώπινο ο Γιάννης Ξανθούλης αφηγείται μια ιστορία εμ-
πνευσμένη από τις δικές του αναμνήσεις και ποτισμένη
με την αγάπη που κρύβει για τις μνήμες αυτές.

Γρ. Γ.

Tέρψη Κολοζώφ

Για να επιζήσω
Εκδόσεις Κέδρος Α.Ε., Αθήνα 2015

Η ποιητική συλλογή της ποιήτριας Τέρψης Κολοζώφ
αποτελεί αφιέρωμα στον αδελφό της Ορέστη Κολοζώφ,
γνωστό βουλευτή του Κ.Κ.Ε., που έφυγε από τη ζωή το
2013 και στον ανιψιό της Γεώργιο Κολοζώφ.

Τα ποιήματα διαπερ-
νούν διαχρονικές ιδέες
και αξίες για την αν-
θρώπινη ύπαρξη και
ζωή αλλά και πολλές
πορσωπικές αντιλήψεις
της ποιήτριας σχετικά
με κοινωνικά θέματα
και παγκόσμια προβλή-
ματα.

Εντυπωσιάζει το πό -
σο φιλοσοφημένα το-
ποθετείται στην αξία
της γνώσης και της λο-
γικής για να απομυθο-
ποιήσει ο άνθρωπος το
παραμύθιασμα της

ζωής αλλά και για να μπορέσει να βρει στο τέλος ένα
κάρβουνο αναμμένο, για να καταφέρει να επιζήσει.

Μέσα από τα ποιήματα διαχέεται η πικρία για τη μονα-
ξιά που νιώθει ο άνθρωπος αλλά παράλληλα υπερτονί-
ζονται τα στοιχεία που τον παρηγορούν, που είναι η μαγεία
της ανθρωπιάς και η αξία της αξιοπρέπειας.

Στο ποίημα με τίτλο «Σβήνει ο ήλιος» διακρίνουμε μια
πεσιμιστική διάθεση, αφού μας λέγει η ποιήτρια ότι μέσα
στην ασταθή ανυπαρξία σβήνει ο ήλιος της ζωής αλλά,
ευτυχώς, αμέσως μετά καταφέρνει και βρίσκει στηρίγματα
ζωής στην ποίηση, στους αγώνες για το δίκιο, στις εμπει-
ρίες, διαπιστώνοντας πως την άνοιξη φέρνει ο κόσμος
της νέας γενιάς και θυμίζοντας, σύμφωνα με τον Καβάφη,
ότι αξία έχει ο αγώνας για την επίτευξη του στόχου.

Στα τελευταία ποιήματα της συλλογής παρουσιάζει με
δική της οπτική τον εμφύλιο και αφιερώνει ποιήματα σε
φιλικά και συγγενικά της πρόσωπα, όπως στον αδελφό
της Ορέστη και στη μητέρα της Άννα, παρουσιάζοντας
τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη ζωή και τους κοινωνι-
κούς αγώνες.

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι το περιεχόμενο
των ποιημάτων δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο της ποιητι-
κής συλλογής: «Για να επιζήσω».

Ρ. Δ-Μ.

1956. H αξέχαστη εξάδα της Αλεξανδρούπολης:
Βενιτσανοπούλου Μάρω, Σκαρλακίδου Μαίρη, Ρουμπή Λιλή,
Καπή Ειρηνούλα, Αραμπατζή Ελενίτσα και Βαφειάδου Νίκη

16/5/1954. Εκδρoμή στη Δράμα της Γ’ Γυμνασίου με συνοδούς
καθηγητές τους Ηλέκτρα Λούρη και Νότη Παναγιώτου

(Αρχείο Μάρως Βενιτσανοπούλου) 
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το Άνω και το Κάτω Νεοχώρι (Γενίκιοϊ), στα οποία κατοι-
κούσαν αποκλειστικά και μόνο Έλληνες κτηνοτρόφοι, λε-
γόμενοι Κεχαγιάδες. Το κλίμα της ήταν εύκρατο και
υγιεινό. Όσον αφορά τα σπίτια τους ήταν χτισμένα το
ένα δίπλα στο άλλο με επένδυση ξύλου και κάθε Χηλήτικο
σπίτι είχε το δικό του αμπέλι Όσον αφορά στη διατροφή
τους, από το τραπέζι των Χηλιτών δεν έλειπε η παλαμίδα,
την οποία ψάρευαν με τα περίφημα ψαροκάικα, τις αλα-
μάνες, το μύδι, το κολοκύθι και το δικής τους παραγωγής
κρασάκι· γι’ αυτό η όρασή τους ήταν αετίσια.

Η συγκοινωνία ήταν πολύ δύσκολη και οι μετακινήσεις
γίνονταν αποκλειστικά και μόνο από τη θάλασσα με τα
κιουρδιστάν και τα μπαζάρ-καΐκια, ένα είδος σύγχρονου
φέρι-μπόουτ, με προορισμό τα Καβάκια, τα Θεραπιά
και το Σκούταρι.

Τη φορεσιά των γυναικών στόλιζαν οι μπρουλιές από
φλουριά, τα τσάκατα από φλουριά, το χαρχαλί, η καμ-
πίτσα (καρφίτσα) με τον δικέφαλο αετό και τα σκουλα-
ρίκια. Χαρακτηριστικό της ανδρικής φορεσιάς ήταν το
φουσκωτό χρυσό ρολόι με τη σταυρωτή ασημένια καδένα,
το σαλβάρι και το καπέλο του καπετάνιου, κατά το
λαϊκό δίστιχο:

Στη Σμύλη ’ναι το μάλαμα, στη Μεσαριά τ’ ασήμι
και στην Αη-Παρασκευή όλο μπακιροσύνη.

Η Χηλή1, η οποία
στην αρχαιότη-

τα λεγόταν Αρτάνη
(από τον ποταμό Αρ-
τάνη), είναι μία κω-
μόπολη της Βιθυνίας
στην ασιατική παρα-
λία της Μαύρης Θά-
λασσας και βρίσκεται

στο στόμιο του Βοσπόρου. Η Χηλή είναι κτισμένη επάνω
σε δύο λόφους που καταλήγουν στη θάλασσα και ήταν
αποικία των αρχαίων Θρακών. Οι 33.152 κάτοικοι συνο-
λικώς, εκ των οποίων οι 26.900 Ορθόδοξοι, ζούσαν αρ-
μονικά, Τούρκοι - Έλληνες. Ήταν Καϊμακαμλίκι επί οθω-
μανικής περιόδου και ανήκε στη Νομαρχία της Κωνσταν-
τινούπολης, είχε δύο εκκλησίες, που υπάγονταν στη Χαλ-
κηδόνα, τον Άγιο Ευθύμιο των Σάρδεων και την Αγία Πα-
ρασκευή.

Λειτουργούσε ναυαγοσωστικός σταθμός, μετεωρολο-
γικός σταθμός και φάρος πρώτου μεγέθους. Επίσης
διέθετε ειρηνοδικείο, δημαρχείο, ιεροδικείο, αστυνομία
πόλεων, τελωνείο, λιμεναρχείο και χωροφυλακή. 

Στο ελληνικό σχολείο  φοιτούσαν 400 παιδιά, που δι-
δάσκονταν τη Χριστιανική θρησκεία και την αγάπη προς
την Ελλάδα. Μιλούσαν όλοι άπταιστα ελληνικά και οι δά-
σκαλοι διορίζονταν από το Πατριαρχείο. Η Χηλή φημιζόταν
για τα Μαντολινάτα που τα χρησιμοποιούσαν στις
γιορτές· οι γυναίκες συγκροτούσαν την αδελφότητα της
Υπαπαντής, ενώ οι άνδρες είχαν τον σύλλογο «Άγιο Νι-
κόλαο» και την ποδοσφαιρική ομάδα «Ποσειδώνας».

Ως επαγγέλματα οι Χηλίτες ασκούσαν το εμπόριο, τη
ναυτιλία, την αλιεία της παλαμίδας και πολλοί δούλευαν
ως βαρελοποιοί στην Πόλη.

Η Χηλή είχε και δύο χωριά σε απόσταση 6,5 χιλιομέτρων,

Xηλή (στη Μαύρη Θάλασσα)
Μια ελληνική εστία στον Εύξεινο Πόντο

Γράφει η Δώρα Κυβοπούλου-Αλεξανδρή*

Τ Α  Γ Υ Ρ Ω  Χ Ω Ρ Ι Α  Μ Α Σ

1. Η λέξη «χηλή» σημαίνει την προεξοχή βάσης τείχους προς τη θάλασσα για την προστασία από τα κύματα ή και το σχιστό νύχι των
μηρυκαστικών.

Για την παλιά Χηλή έγραψαν, με πόνο ψυχής, αυτοί
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε αυτόν τον ευλο-
γημένο τόπο της Μαύρης Θάλασσας.

Γεώργιος Ε. Παπαστράτος, «Χηλή, μια Ελληνική
Εστία στον Εύξεινο Πόντο», Αθήνα 1968

Η κόρη του Γεωργίου Παπαστράτου, ποιήτρια και
εκδότρια του περιοδικού «Περίγραμμα» έγραψε τον
πρόλογο του βιβλίου του πατέρα της.

Γεώργιος Μπακαλάκης, «Ο Θρήνος της Χηλής και
το ξόδι του Κατσαρού». Μελέτη ιστορική δημοσιευμένη
στα «Βυζαντινά και Νεοελληνικά Χρονικά». Επανεκ-
δόθηκε το 1978 για ενίσχυση του Συλλόγου «Άγιος
Ευθύμιος».

Ναταλία Αδαμαντίδου, «Χηλή, αξέχαστη πατρίδα»,
Νέο Ηράκλειο Αττικής, 1973

Αντώνης Τερζής, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, «Άλη-
στες Μνήμες Χηλήτες»

Στη μνήμη των προγόνων μας που έζησαν τον βίαιο
ξεριζωμό και τέλεψαν το βίο τους με τη γλυκιά προ-
σμονή και την ελπίδα να ξαναδούν την πατρίδα.

Το φανάρι
της Χηλής
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H Xηλή είναι και η γενέτειρα του μακαριστού Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνος Βλάχου,
ο οποίος «εκλέισε» τον θρόνο της Ελλάδος επί επτά έτη,
αποδημήσας εις Κύριον την 21 Μαρτίου 1956, μετά από
Αρχιερατική διακονία μισού αιώνος. Έχει γράψει και ο
ίδιος για τη Χηλή.

Κατά τον μεγάλο διωγμό και την τρομερή καταστροφή,
όσοι κάτοικοι της Χηλής βρέθηκαν εκεί, ύστερα από
πολλά μαρτύρια οδηγήθηκαν στην Πόλη και κατόπιν ως
πρόσφυγες στη νήσο Λήμνο. Έμειναν λίγο καιρό εκεί και
κατόπιν την εγκατέλειψαν ομαδικώς για να εγκατασταθούν
οριστικά στην Αλεξανδρούπολη.

Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την Αλεξαν-
δρούπολη άρχισε να χτίζεται ο συνοικισμός «Νέα Χηλή»
δεξιά και αριστερά του αμαξιτού δρόμου Αλεξανδρού-
πολης-Μάκρης. Εγκαταστάθηκαν εκεί, άρχισαν να χτίζουν
με μεγάλο μόχθο τα μικρά προσφυγικά σπιτάκια τους
και να ασχολούνται με τη γεωργία και το ψάρεμα.

Ο τόπος ήταν παράλιος, ωραία η θέση του με πολλά
νερά. Η κατάσταση της υγείας τους όμως δεν τους επέ-
τρεπε να εργασθούν εντατικά. Η ελονοσία άρχισε να
τους θερίζει και έτσι πολλοί αναγκάσθηκαν να καταφύγουν
στην Αλεξανδρούπολη, στα χωριά Αμφιτρίτη και στον
Πόταμο, όπου οι απόγονοί τους ζουν μέχρι σήμερα.
Πολλοί δυστυχώς, εξαντλημένοι από την αρρώστια, πέ-
θαναν. Μερικοί απόγονοί τους ζουν σήμερα στη Θεσσα-
λονίκη, στον Πειραιά, στην Καλογρέζα της Αθήνας. Στο
Κερατσίνι υπάρχει ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα Ναός
του Αγίου Ευθυμίου του Ομολογητή και Μαυροθαλασσίτη.
Εκεί βρίσκεται, σε χρυσή θήκη, η κάρα του Αγίου, την
οποία ο Σύλλογός μας πριν από μερικά χρόνια έφερε για
προσκύνημα εδώ, στη Ν. Χηλή, στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου.

Τη ζωή των τελευταίων ημερών στη Χηλή και την
αναχώρηση των κατοίκων από αυτή διεκτραγωδεί κατά
κάποιον τρόπο ένα “στιχογράφημα’’ που έγραψε η Κλε-
οπάτρα Κασάπη κατά τις πρώτες ημέρες της προσφυγικής
τους ζωής στη Λήμνο «Η καταστροφή της Χηλής».

H φροντίδα του γάμου άρχιζε από το “λογοσού-
μαδο’’, ένα χρυσό φλουρί που έδιναν οι γονείς στο ζευ-
γάρι όταν επρόκειτο οι δύο νέοι να αρραβωνιαστούν.

Η νύφη έπρεπε να αποτελειώσει τα προικιά της εγ-
καίρως και, όταν κόντευαν οι μέρες του γάμου, οι
δικοί της έπρεπε να πάνε στην Πόλη για το νυφικό.
Εκείνα τα χρόνια, το νυφικό δεν ήταν άσπρο αλλά με-
ταξωτό σε διάφορους ανοιχτούς χρωματισμούς, ροζ,
ουρανί, μοβ. Σαν έφτανε η εβδομάδα του γάμου,
έπρεπε να γίνουν τα προσκαλέσματα. Ένας νιος από
τους συγγενείς, ο “παραστεκούμενος’’, βαστώντας ένα
φανάρι αναμμένο, σ’ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας,
και ένα μπουκάλι κονιάκ, μαζί με μια γυναίκα πήγαι-
ναν στα σπίτια και καλούσαν: Ορίστε στη χαρά, την
Κυριακή, έλεγαν.

Την Πέμπτη οι κοπέλες ζύμωναν το ψωμί του γάμου
και έδειχναν τα προικιά στο σπίτι της νύφης. Το ψωμί
ήταν ιδιαίτερα ζυμωμένο και περιείχε καρύδια, ζάχαρη,
μαύρο πιπέρι, σουσάμι και ανάλογο λίπος. Το πήγαιναν
ως γαμήλιο δώρο σε μεγάλα πλαστά τροχούλια, πλου-
μισμένα με αρκετή επιδεξιότητα. Λεγόταν κουλίκι. Όλες
παρούσες οι φιλενάδες της νύφης για να τραγουδή-
σουν, να δουν τα πάντα και να τα κουτσομπολέψουν.

Μετά ερχόταν η σειρά του “λουτρού’’. Να και η
νύφη με τις φιλενάδες της να λουτροκοπανίζονται και
να χαλά ο κόσμος από τα τραγούδια και τις φωνές!

Το Σάββατο ετοιμάζονταν το ρυζόμελο και τα ρε-
βύθια (ορβύθια τα έλεγαν) με το κρέας, τα ντολμαδά-
κια, τα μεζεκλίκια, το γλυκό Χηλίτικο κρασί, κονιάκ,
ρακί και “πρατσούτσα’’.

Όμως, η ζωή συνεχίζεται...
Έτσι, όπως και στην πατρίδα τους είχαν Σύλλογο οι

Χηλήτες, ανέλαβε την πρωτοβουλία ένας δάσκαλος να
δημιιουργήσει τον «Σύλλογο Χηλιτών» εδώ στην καινούργια
Χηλή. Ο αεικίνητος και δραστήριος δάσκαλος Σταύρος
Κυβόπουλος, γέννημα-θρέμμα της παλιάς Χηλής, μαζί
με άλλους συμπατριώτες του ίδρυσε τον Σύλλογο, τον
οποίο  ονόμασε «Άγιος Ευθύμιος ο Μαυροθαλασσίτης».
Το έμβλημα του λαβάρου τους έχει την ιερά και σεμνή
μορφή του Αγίου. Ο Σταύρος Κυβόπουλος ίδρυσε τον
Σύλλογο το 1981 και ήταν Πρόεδρός του επί 17 χρόνια,
μέχρι που έφυγε από τη ζωή το 1998.

Κάθε χρόνο, στα μέσα του Σεπτέμβρη, από το 1981
που ιδρύθηκε ο Σύλλογός μας, τελείται στον Άγιο Γεώργιο
Ν. Χηλής επιμνημόσυνη δέηση για τους 150 σφαγιασθέντες
από τους Τούρκους Χηλίτες. Ακολουθεί κατάθεση στε-
φάνου στο μνημείο των Χηλιτών που βρίσκεται μέσα
στον αυλόγυρο της εκκλησίας και ομιλία πάντα από τον
πρόεδρο του Συλλόγου Χηλιτών «Άγιος Ευθύμιος» της
Μαύρης Θάλασσας.

* Η Δώρα Κυβοπούλου-Αλεξανδρή είναι σήμερα Πρόεδρος του
Συλλόγου Χηλιτών «Άγιος Ευθύμιος ο Μαυροθαλασσίτης», Νέας
Χηλής Αλεξανδρούπολης.

Ο Σταύρος Κυβόπουλος, ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου
Χηλιτών, σε εκδήλωση της Πρωτοχρονιάς του 1992.

Γάμος στη Χηλή της Κωνσταντινούπολης
(από το αρχείο του Σταύρου Κυβόπουλου)
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Το ρυζόμελο, ρύζι βρασμένο με
μέλι, μέσα σε μεγάλες σουπιέρες,
στολισμένο με άσπρες και ροζ με-
γάλες κουφέτες, προσφερόταν ως
δείγμα τιμής και υπολήψεως στα
πεθερικά, στους κουμπάρους, στον
αρραβωνιαστικό κ.λπ. Αυτοί με τη
σειρά τους, έριχναν ένα μετζήτι,
μισή λίρα χρυσή ή και μία, ανα-
λόγως της οικονομικής τους κα-
τάστασης. Τα έλεγαν “τα μέλια». 

Τα παιχνίδια, δηλαδή τα βιο-
λιά, το κλαρίνο κ.ά. ήταν από μέ-
ρες καλεσμένα.

Το Σάββατο βράδυ η νύφη με
τις φιλενάδες της έκαναν το τε-
λευταίο παρθενικό τους γλέντι.
Την Κυριακή πρωί γίνονταν τα νυ-
φοστόλια. Όλα τα προικιά μετα-
φέρονταν με τα χέρια στο σπίτι του γαμπρού και το
απόγευμα γινόταν η στέψη.

Για τα στέφανα του γάμου η κουμπάρα αγόραζε
λεπτά χρωματιστά χαρτιά, όλα σε ανοιχτά χρώματα,
ροζ, άσπρα, ουρανιά, μοβ, κίτρινα και νέες κοπέλες
τα ετοίμαζαν. Τα έκοβαν σε λεπτές κορδέλες και τα
τύλιγαν σε σύρμα όπως τα στεφάνια του Μάη. Ήταν
μια πολύ ωραία συνήθεια, γεμάτη χάρη και ομορφιά.
Όπως τα φορούσαν, έμοιαζαν Χαβανέζες με πολύ-
χρωμα λουλούδια. Τρες, χρυσές κλωστές, ωραίο στο-
λίδι της νύφης, ξεπηδούσαν ανάμεσα από τα χαρτιά.
Μαζί με τα στέφανα οι κουμπάροι ετοίμαζαν το πανέρι
με τα ζεμπλεμπούδια, τα κόλιαντρα κι άλλα κουφέτα,
ρύζι, και αν ήταν πλούσιοι πρόσθεταν μερικά ασημένια
γροσάκια και δυάρια. Αυτά τα πετούσαν στο «Ησαΐα
χόρευε».

Το ξύρισμα του γαμπρού γινόταν πανηγυρικώς και
όταν πια κατέβαιναν για το σπίτι της νύφης, ένας νέος
κρατούσε το δώρο του γαμπρού προς τη νύφη. Ήταν
ένας χρυσός καθρέφτης και επάνω του απλωμένα οι
τρες, το χαρχαλί, η καδένα, το τσάκατο, το χτένι, το
τάσι, οι συντεφένιες γαλέντζες κ.ά.

Στο στόλισμα της νύφης τραγουδούσαν όλες μαζί:

Έλα Χριστέ και Παναγιά κι η ώρα βλογημένη
να ντύσουμε τη νύφη μας την ωραιοπλουμισμένη.

Όταν η νύφη περνούσε το κατώφλι του σπιτιού της
τα όργανα τραγουδούσαν το συγκινητικό δίστιχο:

Εγώ διαβαίνω μάνα μου και δός μου την ευχή σου
και πες πως δε με γέννησες και δε μ’ έχεις παιδί σου.

Και τότε η χαρά έσμιγε με τη συγκίνηση του απο-
χωρισμού.

Σε όλο τον δρόμο για την εκκλησία πήγαιναν σιγά-
σιγά, έκαναν το στάμνα και οι μουσικοί ταίριαζαν τα
τετράστιχα για τη νύφη, τον γαμπρό, τον κουμπάρο,
τα συμπεθέρια και εισέπρατταν μετζήτια.

Μετά τη στέψη, κοντά-κοντά
πλέον η νύφη και ο γαμπρός, πή-
γαιναν στο σπίτι και επακολου-
θούσε γλέντι μέχρι πρωίας. Όταν η
νύφη έβαζε το δεξί της πόδι στο
σπίτι του γαμπρού, της έδιναν ένα
καρβέλι ψωμί, σημείο ευτυχίας και
αφθονίας.

Η βραδιά της Δευτέρας ήταν
αφιερωμένη στους κουμπάρους.
Προς τιμήν τους γίνονταν τα κουλί -
κια και άλλα φαγητά και γλυκί-
σματα. Πάλι ολονύκτια διασκέδαση
και το πρωί πια της Τρίτης τελείωνε
ο γάμος με το τελευταίο τραγούδι:

Ξύπνα και μη κοιμάσαι χρυσό μου
καναρίνι

σήκω από την κλίνη να δεις πώς
τραγουδούν.

Σαν φυσική συνέχεια ερχόταν ο πολλαπλασιασμός
της οικογένειας με τα γεννητούρια πρώτα, τα βαφτί-
σια... Το καθένα γιορταζόταν με τοπικές συνήθειες.

Τα τραγούδια του γάμου

Τα παινέματα της νύφης

Να ‘χα του Σολομών το νου και του Δαυΐδ τη γνώση
να σου ‘λεγα παινέματα ώσπου να ξημερώσει.

Έλα Χριστέ και Παναγιά κι η ώρα βλογημένη
να πάρουμε τη νύφη μας την ωραιοπλουμισμένη.

Στολίζουμε τη νύφη μας με δόξα και καμάρι
γιατί θα βάλει στέφανο με του Θεού τη χάρη.

Σήμερα λάμπ’ ο ουρανός, σήμερα λάμπ’ η μέρα
σήμερα στεφανώνεται αητός την περιστέρα.

Άνοιξαν τα ουράνια και βγήκε μία δόξα
καντήλια της Αγιάς Σοφιάς είναι η νύφη απόψα.

Ότα σε γέννα η μάνα σου ήταν ημέρα σχόλη
και σου ‘δωκαν την ομορφιά οι δώδεκα Αποστόλοι.

Η μάνα που σε γέννησε χρυσή ‘ταν η κοιλιά της
και σ’ έκανε ομορφότερη απ’ όλα τα παιδιά της.

Σαράντα μέρες νηστικός έκανε ο ζωγράφος
ζωγράφισε τα κάλλη σου χωρίς να κάνει λάθος.

Νυφούλα μου μονάκριβη και χιλιοπαινεμένη
να σε χαρεί η μανούλα σου κι ο νιος οπού σε παίρνει.

Έχεις κορμάκι λυγερό και μέση δαχτυλίδι
και τα γαλάζια μάτια σου του κόσμου ‘ναι στολίδι.

Όλη την τέχνη σ’ έβαλες να κάνεις τα προικιά σου
μέρα και νύχτα δούλευαν τα ακροδάχτυλά σου.

Ζωγράφος που ζωγράφισε τα δυο γλυκά σου χείλη
του μέρμηγκα τη φτέρυγα εκράτα για κοντύλι.

Νύφη μου φεύγεις από μας με του Θεού τη χάρη
και στη φωλίτσα που θα πας να ζήσεις με καμάρι.
Να ζήσεις να τα χαίρεσαι και να τα κατελύσεις

Xηλίτισσα με τα χρυσαφικά της
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τα πλουμισμένα σου προικιά και άλλα ν’ αποκτήσεις.
Τη νύφη που σας δίνουμε κνικάτη σαν το ρόδι
καλά να την κοιτάζετε γιατί είν’ μοναχοκόρη.

Για τον κουμπάρο

Κουμπάρε που στεφάνωσες τα δυο τα κυπαρίσια
να σ’ αξιώσει ο Θεός του χρόνου στα βαφτίσια.

Κουμπάρε που στεφάνωσες κι έβαλες το στεφάνι
να σ’ αξιώσει ο Θεός να βάλεις και το λάδι.

Για τον γαμπρό

Γαμπρέ μου να τη χαίρεσαι νύφη τηνε δική σου
γιατί την επαντρεύτηκες κατά τη θέλησή σου.

Γαμπρέ τη χρυσοπέρδικα να την καλοταΐζεις
με μέλι και ροδόσταμο πάντα να την ποτίζεις.

Γαμπρέ μου άξιε και καλέ να ζήσεις να γεράσεις
με το ζευγάρι σου αυτό καλά τα τα περάσεις.

Για τον κουρέα

Μπαρμπέρη το ξουράφι σου να το μαλαματώσεις
κι αγάλι-αγάλι τον γαμπρό να μην τονε ματώσεις.

Για το τραπέζι του γάμου

Μάλαμα το τραπέζι μας κι ασήμι τα φαγιά μας
κι ο Θεός να την πολυχρονεί όλη τη συντροφιά μας.

Τ’ αμύγδαλο νε τσάκισα και μέσα σε ζγουράφισα.
Αυγερινέ ρίξε δροσιά στης νύφης την περπατησιά.

Όταν πια φεύγει η νύφη και πηγαίνει προς το σπίτι
του γαμπρού τραγουδούν από το μέρος της νύφης:

Τι σ’ έφταιξα συμπεθέ(νε)ρα
κι έστειλες ντο σταυραϊντό(νο) σου
κι έκλεψε την πέρδικά(να) μας
ντην αφέντρα ντη κυρά(να) μας
και σκοτείνιασε η αυλή(νη) μας
κι έφεξεν η εδική(νη) σας.
Ως και τα παράθυρά(να) μας
καρτερούνε ντη κυρά(να) μας
κι η κρεββατοκάμαρά(να) της
περιμένει ντη κυρά(να) της.
Μα όλα λένε: Δεν πειράζει
τώρα πια δε μας θυμάται
σ’ άλλου αγκαλιά κοιμάται.
Να ‘ναι ο ύπνος της λαφρύς
και να ζήσει ευτυχής
ν’ αποχτήσει γιους και κόρες
να μη δοκιμάσουν μπόρες.

Ερμηνεία ιδιωματισμών

• τσάκατο = σειρά από μικρά
χρυσά φλουριά στο μέτωπο. Τα
φλουριά ήταν ραμμένα στην άκρη
τσεμπεριού όπως διπλώνει πάνω
από το μέτωπο, αραιά ή πυκνότερα,
πάντως το ένα να σκεπάζει μέρος
του άλλου. Τα μικρότερα φλουριά,
τα μεγαλύτερα έφταναν τα εκατόν
είκοσι. Τα φορούσαν με την επίσημη

στολή αλλά και τις καθημερινές στο σπίτι.

• χαρχαλί = χρυσό κόσμημα γύρω από τον λαιμό,
σαν χρυσός λαιμοδέτης. Είχε διαφορά στην κατα-
σκευή και την αξία του. Το δίμιτο, που ήταν και το
ακριβότερο, γινόταν από χρυσό σύρμα με ιδιαίτερο
πλέξιμο. Το ίσιο ήταν λεπτοί χρυσοί κρίκοι αλληλο-
περασμένοι μεταξύ τους. Άλλο τρίτο είδος ήταν εν-
διάμεσο. Όλα είχαν μπροστά δύο ολόσωμα χρυσά
φύλλα με τα ξόμπλια τους και τις μάρκες –αρχικά
του αντρόγυνου– που έκλειναν και σχημάτιζαν τον
χρυσό λαιμοδέτη. Από αυτό κρεμόταν μπροστά ντούμ-
πλα και σταυρός ή φλουριά μεγάλα. Το φορούσαν οι
παντρεμένες, ήταν το γνώρισμά τους, δώρο του γαμ-
πρού, ιδιαίτερο.

• Οι νυφικές παντόφλες είχαν κατιφεδένια φόντια,
κεντητά με πλουμίδια από μετάξι και άσπρα ή κίτρινα
πέταλα καμωμένα από κουκούλια. Τις φορούσαν μέσα
στο σπίτι, ενώ σπάνια φορούσαν τα παπούτσια-μο-
κασίνια.

• Το ιδιαίτερο δώρο του γαμπρού ήταν το τσάκατο,
το χαρχαλί και αρκετά φλουριά πάνω σε ένα σινί, που
το έλεγαν «η καλή η αρραβώνα». Σε άλλο σινί τοπο-
θετούνταν άλλα γαμήλια δώρα και σε ένα τρίτο τα
λουτρικά, ο καθρέφτης και τα συντεφένια τσόκαρα,
για το λουτρό μετά τον γάμο.

• Το ιδιαίτερο δώρο του κουμπάρου για τους νιό-
παντρους ήταν το αναβόλι. Ένα κομμάτι ύφασμα με-
ταξωτό ή λαχούρι ή λευκό για μια επανωφούστα της
νύφης. Σε ορισμένη στιγμή της τέλεσης του μυστηρίου
το έριχναν στους ώμους της νύφης και του γαμπρού

κι έτσι τους ένωναν συμβολικά τυλί-
γοντάς τους. Γι’ αυτό, το αναβόλι λε-
γόταν και ντυλιγάδι.

Ό,τι κι αν μαγείρευαν στους γά-
μους, απαραίτητο πιάτο ήταν η όρ-
νιθα η παραγεμιστή και τα ορβύθια
(ρεβύθια) με κρέας. Επιδόρπιο το ρυ-
ζόμελο.

Λεξιλόγιο

καμπίτσα = καρφίτσα, στολίδι στο
κεφάλι, κουφέτες = κουφέτα, πρα-

τσούτσα = τσίπουρο, το πρώτο και
πιο δυνατό, μετζήτι = μισή χρυσή
λίρα, παιχνίδια = μουσικά τοπικά
όργανα, νυφοστόλια = στόλισμα της
νύφης, γαλέντζα = τσόκαρο, (το)
στάμνα = σταμάτημα, κνικάτη = ρο-
δοκόκκινη, κουλίκια = γλυκίσματα
ειδικά για τους κουμπάρους, τρες =
χρυσές κλωστέςMαξιλάρι κεντημένο στο μάγγανο
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Στο ΚΑΦΕ-ΚΗΠΟΣ Χα-
νίων, σε συνεργασία με τον
Δήμο, τη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και την
Ένωση Πνευματικών Δημι-

ουργών, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της συμπολί-
τισσάς μας Ευδοκίας Σκορδαλά-Κακατσάκη, «Ο Βασιλιάς
των Ονείρων».

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Το όνειρό μου ένας όμορφος κόσμος», με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, την Πα-
ρασκευή, 11 Δεκεμβρίου, ώρα 6 μ.μ.

Για το βιβλίο μίλησε η τ. σχολική
σύβουλος-συγγραφέας Αγγέλα Μάλ-
μου, ενώ αποσπάσματα διάβασε ο
ηθοποιός καλλιτεχνικός διευθυντής
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Μιχάλης Αε-
ράκης.

Ακολούθησε μουσικοχορευτικό δρώ-
μενο από τα παιδιά της Ε2 τάξης του
5ου Δημ. Σχολείου Χανίων (διδασκαλία
Τόνιας Καπετανάκη). Συντονιστής της
εκδήλωσης ήταν ο δάσκαλος-λογοτέ-
χνης Βασίλης Χαρωνίτης.

«Ο Βασιλιάς των Ονείρων» είχε
πάρει το 1ο βραβείο από τον Κύκλο
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και
επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις
“κόκκινη κλωστή δεμένη”, με ωραία
εικονογράφηση από τη Λιάνα Δανεζάκη.

Το εξαιρετικά φροντισμένο βιβλίο συνοδεύεται από
ένα τραγούδι-μπαλάντα, με τη μουσική και τη φωνή
της μοναδικής Νένας Βενετσάνου που «ντύνουν» με το
φως τους ένα ποίημα της συγγραφέως.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε: Ένας αλ-
λιώτικος Βασιλιάς, καλόκαρδος, ειρηνικός και σοφός,
χωρίς παλάτια και χρυσαφικά, δίχως όπλα και σπαθιά,
βασιλεύει στην Ονειρούπολη! Μονάχο του βιος μια
βρύση μαγική, που σταλάζει φως, χαρά, αγάπη κι ό,τι
άλλο λαχταρά η ψυχή μικρών και μεγάλων! Κάθε σού-
ρουπο, ο Βασιλιάς ανοίγει τη βρύση του μ’ ένα κλειδάκι
και τα Όνειρα γεμίζουν τα τάσια τους με τα υπέροχα
υλικά της... Μια μέρα έρχεται στην Ονειρούπολη ένας
μαύρος καβαλάρης και ζητά από το Βασιλιά το κλειδί
της βρύσης. Εκείνος αρνείται να του το παραδώσει.
Προσπαθεί επί τρία μερόνυχτα να μαλακώσει την ψυχή,
να αλλάξει τη βουλή του ξένου. Με ποιο τρόπο; Τον

κερνά μέλι και γάλα! Τον ψυχαγωγεί με το κελάηδημα
των αηδονιών και με το χορό των πουλιών! Του κάκου
όμως! Έτσι... Γλυκός και τρυφερός, ποιητικός και σοφός
«Ο Βασιλιάς των Ονείρων» εξηγεί στα παιδιά γιατί ο
ύπνος τους δεν είναι όλα τα βράδια γεμάτος με όνειρα!
Και γιατί τα όνειρά τους άλλοτε είναι όμορφα και γλυκά
κι άλλοτε άσχημα και πικρά. Τους μαθαίνει ακόμα πως
ο κόσμος μας δεν είναι μονοσήμαντος. Πως υπάρχει
μέσα του το καλό και το κακό που αντιμάχονται. Και
πως η μάχη ανάμεσά τους είναι αέναη!

Η Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη
γεννήθηκε στη Σαμοθράκη και τελείωσε
το εξατάξιο Γυμνάσιο στην Αλεξαν-
δρούπολη.

Συνεργαζόταν με το Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου (Ε.ΚΕ.Β.) στο πρόγραμμα «Συγ-
γραφείς και Εικονογράφοι στα Σχολεία».
Για πολλά χρόνια παρουσίαζε στον
ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης
Κυδωνίας και Αποκορώνου «Μαρτυρία»
τη ζωντανή παιδική εκπομπή «Παρα-
μύθι... μυθικό».

Είναι μέλος των Πνευματικών Δημι-
ουργών Χανίων, του Κύκλου του Ελλη-
νικού Παιδικού Βιβλίου και της Γυναι-
κείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Συ-
νεργάζεται με την καθημερινή εφημε-
ρίδα «Χανιώτικα Νέα» και είναι υπεύ-
θυνη της Λέσχης Ανάγνωσης στην Παι-

δική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων.
Άλλα βιβλία της είναι: «Με το σουραύλι της καρδιάς

μου», «Ένα αστέρι πέφτει στη γη», «Με λένε Ελπίδα»,
«Ο Ευτύχης και το Ουράνιο Τόξο», «Να σ’ αγαπούν
και ν’ αγαπάς», «Το νησί που ταξίδευε», «Ο Λυκούργος
και το δίχτυ της αγάπης», «Ένα παράξενο γαϊτανάκι».

Είναι παντρεμένη με τον δάσκαλο και ποιητή Βαγγέλη
Κακατσάκη και ζει στα Χανιά Κρήτης.

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

«Ο Βασιλιάς των Ονείρων»
της Ευδοκίας Σκορδαλά-Κακατσάκη

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Το τμήμα των παραδοσιακών χορών της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας

Ελλάδας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε) σας καλεί στην έναρξη της φετινής του χρονιάς. Σας πε-
ριμένουμε κοντά μας, συνεπιβάτες στο ταξίδι μας σε όλη τη Θράκη. Μαζί
μας θα γνωρίσετε τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια αλλά πολύ περισσότερο
τους χορούς από κάθε χωριό της πατρίδος μας.

Λειτουργούν τμήματα: 

ΠΑΙΔΙΚΟ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΡΧΑΡΙΟ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ) - ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Καινούργια τμήματα χορού: ΠΟΝΤΙΑΚΑ - ΚΡΗΤΙΚΑ

ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΗΣ: Λεωφ. Συγγρού 137 (5ος όροφος) Νέα Σμύρνη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Γιώργος Πανζιαρίδης                6948 883771
Επιστήμη Λυμπεροπούλου 6932 301741
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Οι Σαρακατσαναίοι, λόγω του νομαδικού βίου και
των ειδικών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας,

στον τομέα της ζωγραφικής δεν είχαν αναπτύξει καμία
δραστηριότητα, ενώ απεναντίας στον τομέα της ξυλο-
γλυπτικής είχαν ασχοληθεί σε ευρεία κλίμακα δημιουρ-
γώντας ξυλόγλυπτα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας (ρό-
κες, σφονδύλια, εικόνες, γκλίτσες, κ.λπ.), με κυρίαρχο
και κύριο εκπρόσωπο τον Νικόλαο Καλτσά από τη Δια-
λαμπή της Ξάνθης.

Ένας όμως Θρακιώτης Σαρακατσάνος, ο οποίος
ζούσε στο Καζανλάκ της Βουλγαρίας και ήταν προι -
κισμένος με ιδιαίτερο φυσικό ταλέντο ζωγραφικής,
άρχισε να ζωγραφίζει από μικρή ηλικία ως αυτοδίδακτος
ζωγράφος και εν συνεχεία μετά από ειδικές σπουδές
σε σχολές καλών τεχνών στη Βουλγαρία αλλά και στη
Μόσχα της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Πρόκειται για τον από μάνα και πατέρα Σαρακατσάνο
Θρακιώτη Νικόλαο Ζάρα, ο οποίος γεννήθηκε τον
Μάιο του 1931 στο χωριό Σίπκα1 της Βουλγαρίας και
πέθανε στο Καζανλάκ2 στις 27 Μαρτίου 2015

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Θ Ρ Α Κ Ι Ω Τ Ε Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Ι

Στο Σίπκα θα τελειώσει το Δημοτικό σχολείο και το
Γυμνάσιο όπου και θα αρχίσει να ζωγραφίζει ακουαρέλες
που έχουν σχέση με τη φύση αλλά και προσωπογρα-
φίες.

Το 1951 όμως του δίνεται η ευκαιρία να καλλιεργήσει
το ταλέντο του φοιτώντας στη Σχολή Καλών Τεχνών
της Σόφιας και αργότερα, το 1956, στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών πάλι της Σόφιας, απ’ όπου απο-
φοίτησε το 1962 με άριστα. Το 1973-74 φοίτησε για
έναν χρόνο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Σούρικοβ
στη Μόσχα.

Από το 1968 έως το 1988 εργάστηκε ως καθηγητής
ζωγραφικής στη Σχολή Καλών Τεχνών Καζανλάκ Βουλ-
γαρίας και μετά το 1988 εργάστηκε ως ζωγράφος  στο
ιδιωτικό του ατελιέ στο Καζανλάκ.

Από το 1969 εγκατέλειψε τη ζωγραφική με το πινέλο
και ζωγράφιζε μόνο με τη χρήση των σωληναρίων των
χρωμάτων (τούμπες ή τέμπερα) και έγινε καλλιτέχνης

Νικόλαος Ζάρας
Μια παρένθεση στον προγραμματισμό μας να παρουσιάζουμε ζωγράφους της πόλης μας. Εντυπωσια-

στήκαμε από τα έργα του Σαρακατσάνου Νικόλαου Ζάρα, γεννημένου στη βουλγαρική πλαγιά της Ροδόπης
και σκεφθήκαμε να τον τιμήσουμε, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του. Κατά τη διάλυση της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, όπως οι διάφορες Συνθήκες διαμόρφωσαν τα σύνορα της περιοχής, οι Σαρακατσάνοι
της βόρειας Θράκης παρέμειναν μεταξύ Αίμου, Δούναβη και Ροδόπης. 

Οι Σαρακατσάνοι υπήρξαν ο βασικός πυρήνας των κατοίκων της πόλης μας και της περιοχής μας.

Eπιμέλεια: Αντώνης Σκεύας

1. Το χωριό Σίπκα βρίσκεται στην οροσειρά του Αίμου και επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ονομαζόταν Ζυγός.
2. Στο Καζανλάκ διασώζεται τοιχογραφία στον ηγεμονικό θρακικό τάφο, προφανώς έργο Έλληνα καλλιτέχνη (ίσως του ζωγράφου Αθη-
νίωνα από τη Μαρώνεια), που φιλοτεχνήθηκε επί ηγεμονίας του διαδόχου του Αλεξάνδρου Λυσιμάχου. Εικονίζει το ζεύγος των νεκρών
σε νεκρόδειπνο.

Το ψήσιμο του ψωμιού στον φούρνο με ξύλα και της πίτας
στην ειδική γάστρα



τουμπίστας, που σημαίνει ζωγράφος με κουκίδες ή με
σωληνάρια μπογιάς. Αυτός ο τρόπος ζωγραφικής δίνει
μεγάλη δυναμική έκφρασης των χρωμάτων, επειδή τα
χρώματα δεν αναμειγνύονται αλλά παραμένουν σε μια
ζωντανή αλληλεπίδραση.

Ο Νίκος Ζάρας κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής
του πορείας ζωγράφιζε τοπία, πορτρέτα, συνθέσεις
με σκηνές από την καθημερινή ζωή, κυρίως όμως
σκηνές από τη ζωή, την πολιτιστική παράδοση και τα
ήθη και έθιμα των Σαρακατσαναίων.

Έχει κάνει πολυάριθμες εκθέσεις τόσο στη Βουλγαρία
αλλά και στην Ελλάδα το 1966, επί τη ευκαιρία του
πρώτου Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσαναίων
στην Αθήνα.

Έχει τιμηθεί με το μετάλλιο του Αγίου Κλήμεντος
Οχρίντσκι για την προσφορά του στην καλλιτεχνική
εκπαίδευση στη Βουλγαρία και το χρυσό μετάλλιο  στο
7ο Φεστιβάλ Τεχνών της Βιέννης.

Ήταν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρα-
κατσαναίων της Βουλγαρίας στο Καζανλάκ για οκτώ
χρόνια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας Σαρακατσαναίων της πόλης του Σλίβεν.
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Το άρμεγμα των προβάτων μέσα στην ειδική στρούγγα

Μετακίνηση κοπαδιού σε συνθήκες θύελλας

Το ανοιξιάτικο καραβάνι της μετακόμισης προς τα βουνά
μετά την εορτή του αγίου Γεωργίου. Το καραβάνι οδηγεί μια

νεόνυμφη και το παρακολουθεί καβαλάρης ο Τσέλιγκας
έτοιμος να βοηθήσει αν χρειασθεί.

Χορός στο τσελιγκάτο της νύφης πριν αποχωριστεί 
από την οικογένειά της.

Εμείς οι Σαρακατσαναίοι της Ελλάδας και του εξω-
τερικού, και ιδιαίτερα εμείς οι Σαρακατσαναίοι της
Θράκης, είμαστε ευγνώμονες στον Σαρακατσάνο ζω-
γράφο Νίκο Ζάρα, γιατί με τη μοναδική ζωγραφική
του τέχνη κατέγραψε και απαθανάτισε με ανεξίτηλα
χρώματα βασικά στοιχεία της ζωής και παράδοσης
των Σαρακατσαναίων.
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Ω!Ω! Ω! κρουαζιέρα θα σε πάω... ω, ω! ω! ω!,
γιατί σε σκέφτομαι και σ’ αγαπάω!

Λοιπόν, Δευτέρα πρωί, 26 Οκτωβρίου, του Αη-Δη-
μήτρη ανήμερα, 36 εκδρομικοί τύποι με αρχηγό τον πρό-
εδρό μας Τάκη (αληθινό προσόν να ξεχωρίζεις με το
ύψος σου μέσα στο απίστευτο πολυεθνικό μπουλούκι
των 1.500 επιβατών) επιβιβαστήκαμε στο ευμέγεθες
κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia, Oυράνια Ολυμπία
δηλαδή, και με πολλές ελπίδες για ένα αξέχαστο 4ήμερο
ταξίδι στο Αιγαίο, αποπλεύσαμε. Για να λέμε την αλή-
θεια, λίγοι από εμάς είχαν ξαναμπεί σε κρουαζιερόπλοιο
και οι προσδοκίες μας αλλά και οι φόβοι μας δικαιολο-
γημένοι μιας που τα μποφόρ στο Αιγαίο όλο και δυνά-
μωναν, όπως άλλωστε προέλεγαν οι καιρικές προβλέ-
ψεις.

Πρώτος σταθμός η θρυλική, κοσμική Μύκονος. Αμ
δε! Μύκονο είδαμε μόνο με το κιάλι! Μερικοί, ιδιαίτερα
ευαίσθητοι στο κούνημα, ούτε με αυτό, αφού ήταν ήδη
στο κρεβάτι με ποικίλα αντιεμετικά κ.λπ. (θυμάσαι Στρα-
τούλα;).

Με σχετική απογοήτευση (δε θα ζήσεις τον μύθο
σου στη Μύκονο) αλλά και αρκετή ζάλη το επιβατικό
κοινό περιορίστηκε σε φωτογραφίες με τηλεφακούς και
φλας και την ελπίδα να καλυτερέψουν τα πράγματα
ως αύριο. Μικρή παρηγοριά το βραδινό show στο με-
γάλο σαλόνι “Musses”, όπου το πρόγραμμα με μουσικές

και χορούς απ’ όλο τον κόσμο ήταν προσαρμοσμένο
στο multi-culti κοινό (Ασιάτες, Αφρικάνοι, Αμερικάνοι,
Ευρωπαίοι και λίγοι Έλληνες). Ακούσαμε και είδαμε από
βρετανικό ροκ, αμερικάνικη country, νοσταλγική Πιάφ
αλλά και σκανδαλιστικό καν-καν και νούμερα αλά “folie
berg ’ere” και ζωηρούς ιρλανδέζικους χορούς και απα-
λούς γιαπωνέζικους και δράκους κινέζικους και Ζουλού
Αφρικανούς. Και με την πολυεθνική μουσική όλα καλά
αλλά με την πολυεθνική κουζίνα, χμ... δεν θα το ’λεγα.
Τα εδέσματα του Ασιάτη αρχιμάγειρα, συν το επιδει-
νούμενο κούνημα των 9 μποφόρ δεν ήταν ο καλύτερος
συνδυασμός. Αυτά έχει το διεθνές περιβάλλον και προ-
σαρμοστείτε! Άσε δε τα γκαρσόνια-τροχονόμους: «Όχι
από ’δω παρακαλώ, από ’κει». «Όχι σε αυτό το τραπέζι,
στο άλλο». «Αυτό είναι για περισσότερα άτομα. Η παρέα
σας που θα έρθει αργότερα, θα καθήσει αλλού!». Και
διάφορα τέτοια. Οπότε οι παρέες και οι ομάδες είχαν
κάποιο πρόβλημα.

Ημέρα δεύτερη, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 7 το πρωί,
αραγμένοι ήδη στο Κουσάντασι της Τουρκίας, είκοσι μόνο
χιλιόμετρα από την πανέμορφη, ιστορική και φημισμένη
αρχαιοελληνική Έφεσο. Η ξεναγός Σαμπιχά (Αυγή δη-
λαδή) με στόμα πολυβόλο, διαβασμένη, με άψογα Ελλη-
νικά και αρκετά αμερόληπτη ιστορικά, μάς περιμένει στο
πούλμαν για την ξενάγηση στην αρχαία πόλη της Εφέσου
με τους μαρμάρινους κιονοστόλιστους δρόμους, την κα-

ταπληκτική βιβλιοθήκη του
Κέλσου και το απίστευτο,
εφάμιλλο της Επιδαύρου, θέ-
ατρο των 25.000 θέσεων. Εμ-
πειρία μοναδική, όπως μονα-
δική και η θλίψη που σε
πλημμυρίζει για ό,τι ελληνικό
τούρκεψε...

Πρέπει να πω ότι η οργά-
νωση του περιβάλλοντος
των αρχαιολογικών χώρων
με βοηθητικούς χώρους αλλά
και άφθονα μαγαζάκια και
πλήθος επίμονων φωτογρά-
φων ήταν πολύ καλή (για
τους Τούρκους εμπόρους εν-
νοώ). Το ίδιο και η “υποχρε-
ωτική” στάση σε σχετικό ερ-

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

H κρουαζιέρα...
Μύκονος, Κουσάντασι ( Έφεσος), Πάτμος, Ρόδος, Ηράκλειο, Σαντορίνη

26-28 Οκτωβρίου 2015
Γράφει η Υβόννη Δαΐδου

Μετά την επίσκεψη στο θέατρο της Εφέσου, στον δρόμο της επιστροφής
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γοστάσιο δερματίνων ενδυμάτων με αμ-
φιλεγόμενα “χαμηλές” τιμές, όπου βέ-
βαια οι πιο κομψές κυρίες μας (ονόματα
δε λέμε) υπέκυψαν στον πειρασμό!

Επιστροφή στο πλοίο από την ίδια
ωραία διαδρομή, γεμάτη από φυτείες με
ροδάκινα (γιαρμάς) με κυδώνια (αϊβάς),
με ελιές και με 5άστερα ξενοδοχεία.
Ένας τουριστικός παράδεισος! Γεμάτοι
εντυπωσιακές εικόνες επιβιβαζόμαστε
στο πλοίο μας για τη συνέχεια προς Πά-
τμο, το νησί της Αποκάλυψης, πλέοντας
με καταπληκτικό καιρό (επιτέλους) σχε-
δόν κατά μήκος της δαντελωτής ακτο-
γραμμής των τουρκικών παραλίων.

Σε τέσσερις ώρες περίπου είμαστε
στο νησί και με τις λέμβους αποβιβαζό-
μαστε στο λιμάνι. Ευκαιρία για όσους δεν ξαναπήγαν,
να ανεβούν με ταξί ως το φημισμένο μοναστήρι του
Ευαγγελιστή Ιωάννη για ένα προσκύνημα. Πολλοί επω-
φελήθηκαν· άλλοι έκαναν τις βόλτες τους στα γραφικά
παραλιακά καφέ· εξ άλλου το σκοτάδι άρχισε να πέφτει
και οι λέμβοι συνέχιζαν το πήγαιν’ έλα, ώσπου κι ο τε-
λευταίος κουρασμένος επιβάτης να φθάσει ασφαλώς
στο πλοίο. Μεταξύ μας, αν δεν ήταν και η χάρη του
Αγίου να βοηθήσει, δεν ξέρω πόσοι από μας θ’ αποφά-
σιζαν την “περιπέτεια” της λέμβου στο σκοτεινιασμένο
τρικυμισμένο πέλαγος. Τέλος καλό, όλα καλά και ξανά
απόπλους για Ρόδο.

Η Ρόδος μάς περιμένει πρωί-πρωί την Τετάρτη, 28η
Οκτωβρίου, ηλιόλουστη, καταστόλιστη και πανέμορφη.
Οι περισσότεροι κάποιον γνωστό έχουν εδώ που τους
περιμένει να τους ξεναγήσει και να τους περιποιηθεί.
Μερικοί κατάφεραν να δουν ακόμη και την παρέλαση
που για τους περισσότερους πέρασε απαρατήρητη.
Βόλτες και χάζι στην παλιά και νέα πόλη μ’ ένα ζακετάκι
στον ώμο! Το βράδυ “τιμής ένεκεν” η ομάδα ψυχαγωγίας
του πλοίου παρουσιάζει σόου με μπα-
λέτο και μουσική Ελληνική, αφιερωμένο
στους Ελληνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Όσοι βαριούνται τα τετριμμένα πίνουν
τα κοκτέιλ τους και δοκιμάζουν την τύχη
τους στο Casino του πλοίου. Δεν άκουσα
τίποτα για μυθικά κέρδη, ούτε φοβερές
χασούρες. Μήπως ο Χάρης έμαθε κάτι;

Η νύχτα με το σχετικό κούνημα, που
πλέον συνηθίσαμε, και το επόμενο πρωί
άφιξη στο πανέμορφο Ηράκλειο Κρήτης,
στις 7 π.μ. Ο αέρας δυνατός αλλά στη
στεριά δε μας πειράζει. Όσοι δεν έχουν
δει την Κνωσσό πηγαίνουν εκεί με ταξί.
Είναι ένα “must”. To άλλο “must” είναι
βέβαια το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρα-

κλείου και οι τέσσερις ώρες παραμονής μας εκεί τελει-
ώνουν πολύ γρήγορα. Ομοίως και η αντοχή μας!

Συνέχεια ρότα για την ξακουστή Σαντορίνη με τον
αέρα πάντα στην πλώρη μας! Θαλασσόλυκοι γίναμε.
Στη Σαντορίνη και πάλι αποβίβαση με λάντζες κι όποιος
αντέξει. Το τελεφερίκ μάς ανεβάζει στα Φηρά για έναν
καφέ με θέα τη μοναδική Καλντέρα και μια βολτίτσα
στα ήρεμα, αυτήν την εποχή, ασπρογάλανα δρομάκια
του Φηροστεφανιού. Παιδιά, βιαστείτε για τις λάντζες,
η ώρα είναι 8 μ.μ. και το σκοτάδι έπεσε. Να και τα κα-
ραβάκια με τους λίγους τολμηρούς που αποφάσισαν
να ταρακουνηθούν με τα 6 μποφόρ για έναν γύρο στην
Καλντέρα και μάλιστα με μισοσκόταδο.

Η τελευταία βραδιά μας στο πλοίο, η βραδιά της επι-
στροφής, κυλά ήρεμα με τις μουσικές να παίζουν, τις
ρουλέτες να γυρίζουν και τα γκαρσόνια να σερβίρουν
στα λινά τραπεζομάντιλα. Κι από αύριο πρωί στα σπί-
τια μας, δόξα τω θεώ, και μεγαλεία τέλος. Όμως η γεύση
και η ανάμνηση, ευτυχώς, διαρκεί. Εξ άλλου έχουμε και
τόσες φωτογραφίες, Και τόσα ψώνια, βεβαίως...

Ποζάροντας στην «κομψή» Βιβλιοθήκη του Κέλσου

Το μεγαλοπρεπές κρουαζιερόπλοιό μας
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Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου

2015, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση

μνήμης και τιμής στην Αλεξανδρού-

πολη, στον ανακαινισμένο χώρο του

Ιστορικού Μουσείου, με θέμα «Οι

Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης

του Έβρου κατά τον 2ο Παγκόσμιο

Πόλεμο και η σημασία της μάχης

του ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ 23 Οκτωβρίου

1942», 73 χρόνια μετά.

Η πρωτοβουλία για την πραγμα-

τοποίηση της  εκδήλωσης ήταν του

«Πανελληνίου Συνδέσμου Εθελον-

τών Πολεμιστών Εκστρατευτικών

Σωμάτων Στρατού, Ναυτικού, Αε-

ροπορίας Μέσης Ανατολής και Απο-

γόνων» με έδρα την Αλεξανδρούπολη

, σε συνδιοργάνωση με το βιβλιο-

πωλείο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ, Φωτεινή Σκαρλακίδου

και το Ιστορικό Μουσείο της πόλης μας. Παράλληλα

υπήρχε Έκθεση σχετικού βιβλίου, φωτογραφικού και

αρχειακού υλικού. Παρευρέθησαν εκπρόσωποι θρη-

σκευτικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών καθώς

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στους αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης του Έβρου και της μάχης του “Ελ-Αλαμέιν’’

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

και πολλοί συμπολίτες μας. Ανάμεσά

τους ήταν απόγονοι των αγωνιστών

και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμί-

δων.

Εξέχουσες παρουσίες ήταν δύο

υπερήλικες αγωνιστές του τόπου μας

με ηρωική δράση εκείνη την εποχή,

η Σταυρούλα Τεκτονίδου και ο αεί-

μνηστος Ιωάννης Μαντζανίδης (απε-

βίωσε ένα μήνα μετά την εκδήλωση).

Οι προσωπικές μαρτυρίες και οι συγ-

κλονιστικές περιγραφές τους μας

συγκίνησαν όλους. Στο πρόσωπό

τους τιμήθηκαν όλοι οι αγωνιστές

του Έβρου.

Συντονίστρια και κύρια ομιλήτρια

της εκδήλωσης ήταν η εκπαιδευτικός

κυρία Φωτεινή Τοζακίδου, η οποία

μετά το καλωσόρισμα των παρευρισκομένων, κάλεσε

στο βήμα τον πρόεδρο του Ιστορικού Μουσείου Αλε-

ξανδρούπολης Νικόλαο Πινάτζη να απευθύνει το μήνυμά

του. Ο Ν. Πινάτζης, μεταξύ άλλων, τόνισε τη βούληση

του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, ως κιβωτού

Γράφει η Στέλλα Καραμήτρου, ραδιοφωνική παραγωγός

H ομιλήτρια Φωτεινή Τοζακίδου ενώ απευθύνεται στους επισήμους και στο κοινό.
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της ιστορικής μνήμης, να φιλοξενήσει και να προβάλει

τεκμήρια και κειμήλια από τα οικογενειακά αρχεία των

αγωνιστών. 

Στη συνέχεια η ομιλήτρια, απόγονος του ιδρυτή

πατρός της Θεοδώρου Τοζακίδη, αναφέρθηκε στο

ιστορικό ίδρυσης του «Πανελληνίου Συνδέσμου Εθε-

λοντών Πολεμιστών Εκστρατευτικών Σωμάτων

Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας Μέσης Ανατολής

και Απογόνων» με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Αφού

τόνισε τις πολλαπλές δράσεις του Συνδέσμου, ανα-

φέρθηκε στη συνεργασία και τη συμπόρευση του

εν λόγω Συνδέσμου με ομολόγους του ανά την Ελ-

λάδα. 

Ακολούθως διάβασε αποσπάσματα από τα «ΧΡΟ-

ΝΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1939-1944»,

του μεγάλου πολιτικού ανδρός και διανοητή Πανα-

γιώτη Κανελλόπουλου, και από το βιβλίο ΑΛΗΜΠΕΗ

του εξαίρετου εκπαιδευτικού και ερευνητή Αλεξαν-

δρουπολίτη, Ζαφείρη Αλεξιάδη, το κείμενο «Πίσω

στην Τουρκία».

Στη συνέχεια η κ. Τοζακίδου ανέφερε τα κύρια σημεία

του χρονικού της Μάχης του Ελ Αλαμέιν (παραπέμπουμε

σε σχετικό άρθρο του παρόντος τεύχους). Ακολούθως η

εκπαιδευτικός Λίτσα Παχουμιάδου-Πετρίδου, κόρη

του αγωνιστή αεροπόρου της Μέσης Ανατολής Ανδρέα

Παχουμιάδη, διάβασε το κείμενο «Γράμμα απ’ τον ου-

ρανό» από το βιβλίο ΑΛΗΜΠΕΗ.

Με συναισθηματική φόρτιση η ομιλήτρια ανέπτυξε

τη σημασία της Μάχης του Ελ Αλαμέιν και επικεντρώθηκε

στην προσφορά των αγωνιστών που, στο έρημο πεδίο

της Βόρειας Αφρικής, άνδρες από πολλές χώρες πολέμησαν

και πέθαναν, με την πεποίθηση ότι έδιναν τον αγώνα

τον καλό και ότι η δική τους πατρίδα, όποια κι αν ήταν,

προασπιζόταν ένα ιερό σκοπό. Πολλοί απατήθηκαν,

άλλους τους δικαίωσε η ιστορία, όμως το γεγονός ήταν

ένα: Ήταν άνθρωποι με τιμή που έδωσαν τον αγώνα

τους χωρίς μίσος. Δεν είχε συμβεί αυτό σε άλλα μέτωπα

και επειδή συνέβη μόνο εδώ, μπορέσαμε, στην Ευρώπη

τουλάχιστον, να ονειρευτούμε ένα κοινό μέλλον.

Οι βετεράνοι της Αφρικανικής Εκστρατείας υπήρξαν

μεταξύ των πρώτων που πίστεψαν στην ιδέα της ενωμένης

Ευρώπης, την στήριξαν και εργάστηκαν γι’αυτήν.

Πότισαν τα παιδιά τους, την πρώτη γενιά των Ευρωπαίων,

με την απέχθεια για τη φρίκη του πολέμου και με το σε-

βασμό, που οι ίδιοι είχαν δείξει τότε στον αντίπαλο.

Έχτισαν οι άνθρωποι αυτοί την Ευρώπη της αλλη-

λεγγύης, την Ευρώπη της ισότητας, την Ευρώπη της

ελευθερίας. Kαι αμέσως, η μήτρα που γέννησε τον

τότε πόλεμο, άρχισε πάλι να γεννοβολά: απληστία, αδια-

φορία για τον συνάνθρωπο, υπεροψία, ψεύδος, απάτη.

Η Ευρώπη, που χτίστηκε πάνω σε αυτές τις μνήμες, που

σήμερα τιμούμε, άρχισε να τρίζει και να δείχνει ξαφνικά

τόσο τρωτή...

Η ομιλήτρια ζήτησε από τους σημερινούς Έλληνες

να γίνουν άξιοι απέναντι στις ιερές σκιές που στοιχειώνουν

αυτόν τον τόπο, αν το δώρο της ελευθερίας, που εκείνοι

μας χάρισαν, επιτρέψουμε να θυσιαστεί στον βωμό της

απληστίας ολίγων.

Τελειώνοντας, αφού επικαλέστηκε τους ποιητές Γιάννη

Ρίτσο και Πάμπλο Νερούντα ως επίσης και τη σοφία

του μεγάλου ιστορικού μας Θουκυδίδη, ιδέες και σκέψεις

που αφορούν σε όλα τα δεινά των πολέμων και στην

ανθρώπινη δυστυχία, ζήτησε να στρέψουμε τον βηματισμό

μας στα αρχέτυπά μας. 

Η εκδήλωση αφιερώθηκε στους Έλληνες μάρτυρες

και στους ελεύθερους ανθρώπους, σε όποιο έθνος κι αν

ανήκουν, που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για

την Ελλάδα.

H ξεχωριστή παρουσία της κ. Σταυρούλας Τεκτονίδου

Από την έκθεση αρχειακού υλικού
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Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Χ Θ Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Ξαναζωντάνεψε το Παλιό Νοσοκομείο της πόλης
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Ηπόλη μας επιτέλους ανακάλυψε τα παλιά της στο-
λίδια, τα παλιά της κτήρια. Όσα βέβαια από αυτά

σώζονται μέχρι και σήμερα... Και είναι πολύ λίγα αυτά…
λίγα αλλά εκλεκτά. Σαν τα παλιά κοσμήματα της γιαγιάς
που τα φυλάμε σαν φυλακτά και καμαρώνουμε για
αυτά. Και δεν είναι μόνο ότι τα κτήρια αυτά περικλείουν
μια αρχοντιά. Τα κτήρια αυτά είναι κομμάτι της ιστορίας
μας. Είναι δημιουργήματα των δικών μας ανθρώπων
που κάποτε έζησαν, δημιούργησαν και μεγαλούργησαν
σ’ αυτόν τον τόπο.

Μετά από τον Α’΄ Παιδικό Σταθμό (επί της Λεωφόρου
Δημοκρατίας) και το Επισκοπείο (επί της οδού Κομνηνών),
για τα οποία η πόλη καμαρώνει σήμερα και με υπερη-
φάνεια δείχνει στους επισκέπτες της, ακόμη ένα παλαιό

στολίδι της πόλης παραδόθηκε ανακαινισμένο, προς
χρήση, στους κατοίκους της. Πρόκειται για το παλιό
(το αρχικό) Νοσοκομείο της στο βόρειο τμήμα της πόλης
δίπλα στο ρέμα Βανικιώτη, στην αρχή της οδού Ηροδότου
και στο τέλος της οδού Δήμητρας..

Το κτήριο αυτό ανεγέρθηκε όταν η πόλη ονομαζόταν
ακόμη Δεδέαγατς από το Οθωμανικό κράτος. Ιστορικά
υπάρχουν δύο εκδοχές για την αιτία ανέγερσής του. Η
πρώτη αναφέρει ότι χτίσθηκε για να χρησιμοποιηθεί
ως Τουρκικό Σχολείο στα τέλη του 19ου αιώνα, για τις
ανάγκες των παιδιών των Οθωμανών. Άποψη που μάλ-
λον πρέπει να απορριφθεί από το γεγονός ότι χωροταξικά
βρίσκεται πολύ έξω από την πόλη. Η άλλη άποψη (δια-
τυπώθηκε από τον Γ. Παναγιώτου στο περιοδικό «Ια-
τρικές Ώρες» σελ. τ. 3 Νοέμβριος 2007) αναφέρει ότι
ήταν επί Τουρκοκρατίας το νέο Νοσοκομείο της πόλης.
Στην εκδοχή αυτή συμφωνεί και ο ερευνητής Γ. Αλεπάκος,

ο οποίος τοποθετεί χρονικά την ανέγερση του κτηρίου
μετά το 1896, λόγω των πολλών ασθενειών που ανα-
φέρονται τα προηγούμενα χρόνια από το 1891 και
μετά, και μάλιστα η τοποθεσία του έξω από την πόλη
συνηγορεί ότι επιλέχθηκε για την αποφυγή μετάδοσης
των ασθενειών εκείνης της εποχής. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η περιοχή, λόγω της γειτνίασής της με το
Δέλτα του ποταμού Έβρου μαστιζόταν εκείνη την εποχή
από την ασθένεια της ελονοσίας.

Στην εφημερίδα «Νεολόγος» της Κωνσταντινούπολης,
στο φύλλο της 12.6.1896 διαβάζουμε το παρακάτω
σχετικό δημοσίευμα: «Εκ Δεδέ Αγάτζ αναγγέλλεται ότι
μετά μεγάλης πομπής και επί παρουσία των αρχών και
των προκρίτων της πόλεως κατετέθησαν τα θεμέλια

του εκεί ανεγερθησομένου νοσοκομείου». Επίσης
στη μεταπτυχιακή μελέτη της Μαρίας Τεμιρτσίδη
«Από το Δεδέαγατς στην Αλεξανδρούπολη (η
ιστορία της πόλης από το 1860 έως το 1920)»
αναφέρεται ότι «...το κτήριο άρχισε να κτίζεται
από τις Οθωμανικές αρχές το 1893 για να χρη-
σιμοποιηθεί ως νοσοκομείο. Εγκαινιάσθηκε το
1895 από τον Αλή Μπέη, άρχοντα της περιοχής.
Πριν από την απελευθέρωση της πόλης λει-
τουργούσε ως Τουρκικό Δημοτικό Σχολείο».

Σημειώνεται ότι πριν από την απελευθέρωση
της πόλης από το 1912 μέχρι και το 1918 η
πόλη τελούσε υπό Βουλγαρική κατοχή και στην
περιοχή του παλιού Νοσοκομείου υπήρχαν πολ-
λές Βουλγαρικές ιδιοκτησίες, και γι’ αυτό μετά
την απελευθέρωση της πόλης η περιοχή αυτή
(προς την πλευρά της Καλλιθέας) ήταν γνωστή

με την ονομασία «Βουλγάρικα». Σοφία Κλήμη Παναγιω-
τοπούλου, «Στο δέντρο του ερημίτη» σελ. 13 και Μαίρη
Υπερείδου-Χατζή «Ο φάρος της ψυχής μου» σελ. 160-
164).

Την εποχή που κτίσθηκε το κτήριο, ήταν αρκετά έξω
από την πόλη στο βόρειο τμήμα αυτής, δίπλα στο ρέμα
Βανικιώτη, στον δρόμο προς τον (τότε) Βουλγαρικό οι-
κισμό Ντάμια (σημερινή Παλαγία). Σήμερα βρίσκεται
στη συμβολή κεντρικών αρτηριών (14ης Μαΐου – Μη-
τροπολίτου Ιωακείμ Καβύρη, Παπαναστασίου, Δήμητρας,
Ηροδότου και Θράκης) που σχηματίζουν μπροστά του
μία πλατεία με πάρκο επί του οποίου έχει τοποθετηθεί
σιδερένιο ομοίωμα δέντρου Δρυός, επί Δημαρχίας
Γιώργου Αλεξανδρή, ως σύμβολο της πόλης.

Κατά την διάνοιξη της οδού Ηροδότου ως συνδετήριας
με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας οδού (περί το
2005) γκρεμίσθηκε από την ανατολική πλευρά του κτη-

Το κτήριο του  παλιού (αρχικού) Νοσοκομείου κατά την ημέρα 
των εγκαινίων του
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ρίου ένα οργανικό τμήμα του κτηρίου, που προ-
εξείχε, με αποτέλεσμα να χάσει το κτήριο την αρ-
χιτεκτονική του αρμονία. Παρόμοιο κτίσμα έχει
διασωθεί μόνο στη δυτική πλευρά του κτηρίου. 

Από το 1922 (δηλαδή λίγο μετά την απελευθέ-
ρωση της πόλης) έως το 1924 στεγαζόταν στο
κτήριο αυτό το 5ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του
Ελληνικού Στρατού και στη συνέχεια μέχρι το
1974 στεγάσθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.
Στις αρχές του 1975 το Νοσοκομείο μετακόμισε
στο νέο τότε, παλιό σήμερα Νοσοκομείο επί της
οδού Δήμητρας, στην Καλλιθέα, και το κτήριο
χρησιμοποιήθηκε ως Σχολή Νοσηλευτικής του Νο-
σοκομείου μέχρι και το 2002. Έκτοτε για μεγάλο
χρονικό διάστημα το κτήριο εγκαταλείφθηκε στην
τύχη του χωρίς καμία συντήρηση. 

Το 2009 αποφασίσθηκε από τον Δήμο Αλεξαν-
δρούπολης να χρησιμοποιηθεί για τις σχολικές
ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπο-
νήθηκε η σχετική μελέτη, και με χρηματοδότηση
του Υπουργείου Παιδείας δημοπρατήθηκε το έργο
και πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αποκατά-
στασης και μετατροπής του σε σχολική μονάδα.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 ανακαινισμένο
πλέον άρχισε να λειτουργεί ως Μουσικό Γυμνάσιο
της πόλης.

Το κτήριο αυτό από το 1979 είχε χαρακτηρισθεί ως
έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρει-
άζεται ειδική κρατική προστασία με την υπ’ αριθμόν
37827/1675/4.7.1979 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού
και Επιστημών, η οποία δημοσιεύθηκε στο 714/28.8.1979
Φ.Ε.Κ. τ. Β’ με το αιτιολογικό: «Το Παλαιό Νοσοκομείο
Αλεξανδρουπόλεως, ανεξάρτητα από τις νεώτερες προ-
σθήκες που θα πρέπει να απομακρυνθούν, είναι καθ’

εαυτό ένα αξιόλογο κτήριο με γνήσια στοιχεία της
παλαιάς αρχιτεκτονικής, που μαζί με τον ελεύθερο πε-
ριβάλλοντα χώρο του συνθέτει έναν από τους λίγους
και παλαιούς πυρήνες της πόλης».

Απομένει βέβαια η κατασκευή του τοιχίου περίφραξης
με τα ξύλινα κάγκελα και της κεντρικής αυλόπορτας
για να πάρει το κτήριο την οριστική και ολοκληρωμένη
παλιά μορφή του, ώστε να αποτελεί ένα κόσμημα στη
βόρεια είσοδο της πόλης.

...και μετά την ανακαίνιση!

Το κτήριο του Νοσοκομείου, πριν από την ανακαίνιση...

Ο Γρηγόρης Γεωργίου σχολιάζει 

μελαγχολικά την επικαιρότητα...
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Tο θέμα, δηλαδή η χλωρίδα της αρχαίας Θράκης,
που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε είναι ενδια-

φέρον αλλά ευρύτατο και δύσκολο. Οι επιστήμονες,
των οποίων το γενικότερο αντικείμενο είναι σχετικό
και των οποίων τη βιβλιογραφική βοήθεια επιζητήσαμε,
βοήθησαν, όσο μπορούσαν, περιοριζόμενοι είτε στην
ενημέρωση για τη σημερινή χλωρίδα της Θράκης είτε
αναφερόμενοι γενικά στη χλωρίδα του αρχαίου Ελλη-
νικού χώρου. Η Θράκη όμως γεωγραφικά βρίσκεται
σε σημείο που μετέχει και στις κλιματολογικές ιδιαιτε-
ρότητες της Μεσογείου και παράλληλα στη σκληράδα
του Βορρά. Παρακαλούμε
λοιπόν τους αναγνώστες
μας να είναι επιεικείς για
την ελλιπή προσέγγιση.

Ξεκινούμε από το σύμ-
βολο της ιδιαίτερης πατρί-
δας μας,  τη δρυ ή βαλανι-
διά και το πρώτο πόλισμα
που πήρε το όνομά του από
το δέντρο αυτό «Δρῦς παρά
Σέρρειον».

Η Δρυς, κατά μαρτυρία
του Σκύλακος από τα Κα-
ρύανδα της Καρίας, ήταν
ένας αρχαιότατος εμπορι-
κός λιμένας, απέναντι από
τη Σαμοθράκη και κοντά
στη Ζώνη, η οποία αναφέ-
ρεται στον Ηρόδοτο. [2]

Η Δρυς πήρε το όνομά

της από τις δρυς (βαλανιδιές) που αφθονούσαν στην
περιοχή κατά την αρχαιότητα και ομοίως αφθονούν
και σήμερα. [1] Πιθανόν να βρισκόταν δίπλα στη ση-
μερινή Αλεξανδρούπολη, οπότε και εξηγεί το παλαιό
της όνομα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η παράδοση, ως προς την ερ-
μηνεία του όρου Δεδέαγατς, δηλαδή της αρχικής ονο-
μασίας της Αλεξανδρούπολης, «ζωγραφίζει τον Ντεντέ»
κάτω από μια βαλανιδιά.

Οι αρχαιολόγοι προσδιορίζουν το σημείο που πιθα-
νόν να βρισκόταν στην ακτή μεταξύ της Αλεξανδρού-

πολης και της Μάκρης1. [1]

Σ έ ρ ρ ε ι ο ν
(άκρον), κατά τους
παλαιοτέρους ερευ-
νητές, ονομαζόταν
ακρωτήριο της «με-
σημβρινής» Θράκης
απέναντι από τη Σα-
μοθράκη, πιθανόν
στην ακτή μεταξύ
της Αλεξανδρούπο-
λης και της Μάκρης.
[1 και 2]

Ο καθηγητής Γ.
Μπακαλάκης «ταυτί-
ζει την περιοχή του
Πλάτανου, όπου
βρίσκεται το σημε-
ρινό λιμάνι, με το

Σέρρειον Ακρωτήριον...» [6] Σήμερα όμως ο αρχαι-
ολόγος Διαμαντής Τριαντάφυλλος «τοποθετεί» το ακρω-
τήριο «στην απότομη βραχώδη απόληξη, την άκρα Μα-
ρωνείας». [6]

Πραγματικά η περιοχή καλυπτόταν από μεγάλα δάση
με βαλανιδιές, οι οποίες κατάφερναν να επιβιώσουν
στους δυνατούς ανέμους που έδερναν την ακτή.

Πανίδα και Χλωρίδα της Θράκης μέσα από τους 
αρχαίους συγγραφείς

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
ΜΕΡΟΣ B’

Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

1. Τα άλλα πολίσματα, εμπορικοί σταθμοί της Σαμοθράκης, ήταν η Σάλη, τα Τέμπυρα, η Ζώνη [6] (Μεσημβρία [1])

Ηρόδοτος, 7,59
... οἱ ναύαρχοι κελεύσαντος Ξέρξεω ἐς τὸν αἰγιαλὸν
τὸν προσεχέα Δορίσκῳ ἐκόμισαν, ἐν τῷ Σάλη τε Σα-
μοθρηικίη πεπόλισται πόλις καὶ Ζώνη, τελευταία δὲ
αὐτοῦ Σέρρειον ἄκρη ὀνομαστή. ὁ δὲ χῶρος οὗτος τὸ
παλαιὸν ἦν Κικόνων.

... οἱ ναύαρχοι, κατά διαταγή του Ξέρξη, στην
διπλανή προς τον Δορίσκο παραλία μετέφεραν (τα
πλοία), στην οποία είχε ιδρυθεί η Σαμοθρακική Σάλη
και η Ζώνη και στο άκρο της ακτής το ονομαστό
ακρωτήριο Σέρρειον. Η περιοχή αυτή παλαιότερα
ανήκε στους Κίκονες.

To «δέντρο του Ντεντέ» 
στον παραλιακό δρόμο 
(αρχές του 20oύ αι.) 
και το σύγχρονο μεταλλικό ομοίωμα
δρυός, που στήθηκε στην πλατεία
του παλιού Νοσοκομείου, 
ως σύμβολο της πόλης.
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Η Άρτεμη, η κατά τους θεούς των αρχαίων Θρακών
Βενδίς, θεά του δάσους και του κυνηγιού είχε, ως συ-
νοδούς, νεαρές ιδεατές γυναικείες μορφές, καταγόμενες
από θεούς, τις αποκαλούμενες Νύμφες. Αυτές ήταν οι
Ναϊάδες που «κατοικούσαν» μέσα σε σπηλιές, κοντά
σε νερό, οι Ορεστιάδες που κατοικούσαν στα «όρη»
και οι Δρυάδες που κατοικούσαν στα δάση με τις πολ-
λές «δρυς». Η δρυς, λοιπόν, και τα διάφορα είδη της
(βαλανιδιά, πρίνος κ.ά.) χαρακτήριζε ανά τους αιώνες
τη χλωρίδα της Θράκης και προσέφερε το όνομά της
σε Νύμφες και τοπωνύμια.

Aμέτρητες οι «δρύες» κατά την αρχαιότητα στη
Θράκη, στη στενή αλλά και στην ευρύτερη έκτασή της.2

Έγινε το ιερό δένδρο του ισχυρότερου θεού, του Δία,
δένδρο που αντέχει ακόμη και στους κεραυνούς του.

Όλοι γνωρίζουμε, θαυμάζουμε και νιώθουμε υπε-
ρήφανοι για την ομορφιά και τελειότητα των χρυσών
Μακεδονικών στεφάνων με βασικό διακοσμητικό στοι-
χείο το βαλανίδι, φύλλο και καρπό.3

Ένα άλλο είδος δένδρου που χαρακτηρίζει τα δάση
της περιοχής  και κυρίως την οροσειρά της Ροδόπης
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μοναδικό στον ελ-
ληνικό χώρο, είναι η ερυθρελάτη. Αλλά και η σημύδα
συνθέτει το μοναδικό δάσος στην Ελλάδα, στο οποίο
συνεχίζουν να διαβιούν οι αγριόχοιροι, τα αγριοκά-
τσικα, οι αρκούδες, οι λύκοι, που αναφερθήκαμε σε
προηγούμενο άρθρο μας.

Κατά τους ειδικούς επιστήμονες τα δύο αυτά είδη
δένδρων ευδοκιμούν μόνο στα βόρεια κλίματα. Η ορο-
σειρά της Ροδόπης διασώζει, από την αρχαιότητα,
εκτός από την ερυθρελάτη και τη σημύδα που προ-
αναφέραμε και το μοναδικό στον Ελληνικό χώρο κί-
τρινο κρίνο για τους ίδιους λόγους. Η μεγάλη οροσειρά
της ενιαίας Θράκης οριοθετούσε την «απόληξη» του
βορρά και την αρχή της ήπιας κλιματολογικά Μεσο-
γείου. Αυτός είναι και ο λόγος εξαιτίας ή χάρη στον

οποίο, λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα, ευδοκιμούν ελαι-
όδενδρα και αμπέλια .

Πριν προχωρήσουμε στην καταγραφή των δένδρων
και φυτών, των οποίων την ύπαρξη στη Θράκη μνημο-
νεύουν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, θα βοηθηθούμε
από τα ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας και μάλι-
στα κατά την προϊστορική περίοδο της περιοχής μας.

Από ανασκαφές στη Νεολιθική Μάκρη [6] οι αρ-
χαιολόγοι εντόπισαν «40 είδη και γένη καλλιεργήσιμων
και άγριων φυτών που ανήκουν κυρίως σε δημητριακά
και όσπρια». Προσδιορίστηκαν δηλαδή μονόκοκκο, δί-
κοκκο και κοινό (σκληρό) σιτάρι, κριθάρι και κεχρί.
Από τα όσπρια, προσδιορίστηκαν το λαθούρι, το ρόβι,
ίσως το μπιζέλι και το κουκί. Οι αρχαιολόγοι συμπε-
ραίνουν ότι αμυγδαλιές, συκιές και σταφύλια έδιναν
στους νεολιθικούς κατοίκους της περιοχής τούς άγριους
καρπούς τους ως επίσης και κάποιοι θάμνοι (βαλανίδι,
τσικουδιά, βατομουριά) τους δικούς τους. [6])

Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων αλλά και των αρ-
χαίων Θρακών συχνά ενώνονταν και με ξεχωριστές
θνητές. Καρποί αυτών των ερώτων υπήρξαν ημίθεοι ή
ονομαστοί κατοπινοί ήρωες ή, ή... με αποτέλεσμα η
Ελληνική μυθολογία να πλουτίζεται, όσο καμία άλλη
μυθολογία, με μοναδικούς συμβολισμούς και υψηλού
ύφους ερμηνεία του πραγματικού ή φανταστικού κό-
σμου. Από μια τέτοια ένωση του Απόλλωνα με τη Ροιά
(Ροδιά), την κόρη του Στάφυλου (γιου του Διονύσου
και της Αριάδνης), γεννήθηκε ο Άνιος, ο οποίος στη
συνέχεια απέκτησε από τη Δωρίππη τρεις κόρες, των
οποίων το προσδιοριστικό επίθετο Οινότροποι ή Οι-
νότροφοι μας εξηγεί πολλά... Τα ονόματά τους ήταν
μάλιστα Ελαΐς, Σπερμώ και Οινώ. Καθένας αντιλαμ-
βάνεται, μέσα από τους συμβολισμούς των ενώσεων
και την ετυμολογία των ονομάτων, τη σημασία των
τριών βασικών φυτικών προϊόντων της ελληνικής γης.

Στη συνέχεια, από την 5η χιλιετία θα κάνουμε ένα
τεράστιο άλμα για να ζητήσουμε βοήθεια από τον
Όμηρο και τον Ησίοδο, τους δύο μεγάλους εκπροσώ-
πους του ηρωικού και διδακτικού έπους.

Ο Ησίοδος, σύγχρονος περίπου του Ομήρου, επι-
σημαίνει και αυτός την αντοχή του ξύλου της δρυός,
ενώ δίνει συμβουλές στον δουλευτή της γης, χωρίς βέ-
βαια να αναφέρεται στη χλωρίδα της Θράκης, εφ’ όσον
ο ποιητής ήταν Ευβοεύς.

Ησίοδος [9, σελ.130,131]
Φέρειν δὲ γύην, ὅτ᾽ ἂν εὕρῃς, εἰς οἶκον, κατ᾽ ὄρος
διζήμενος ἢ κατ᾽ ἄρουραν, πρίνινον· ὃς γὰρ βουσὶν
ἀροῦν ὀχυρότατός ἐστιν...

Φέρε γονάτι (υνί), όταν το βρεις, στο σπίτι σου, ψά-
χνοντας στα βουνά ή στα χωράφια, δρύινο. Το
πλέον στέρεο είναι αυτό στο όργωμα με τα βόδια...

2. Δες τ.38 σελ. 5-6 «Η Θράκη και η έκτασή της από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα».
3. Για τους συμβολισμούς, την αισθητική ή για άλλο τι σχετικό μπορείτε να καταφύγετε σε πλήθος λευκωμάτων ή εργασιών.

Χρυσό στεφάνι με φύλλα και καρπούς βαλανιδιάς, 
από τον βασιλικό τάφο της Βεργίνας
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Πολλές είναι οι αναφορές και στα δύο έπη του Ομή-
ρου και ως προς την ευφορία της Θράκης, περιοχής
που βρίσκεται αφενός κοντά στο ιστορικό υπόβαθρο
του μύθου,αφετέρου στο γεωγραφικό σημείο, όπου
γεννήθηκαν τα Ομηρικά ποιήματα και ο Όμηρος, αλλά
παράλληλα μιας περιοχής, ξακουστής για το θρυλικό
προϊόν της, το κρασί.

Ομήρου Ιλιάδα Ι 71-72

...Πλεῖαί τοι οἴνου κλισίαι, τὸν νῆες Ἀχαιῶν ἠμάτιαι
Θρῄκηθεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσι...

...Οι σκηνές είναι γεμάτες κρασί, που φέρνουν τα πλοία
των Αχαιών κάθε ημέρα από τη Θράκη, από την πλατιά
θάλασσα...

Ομήρου Οδύσσεια Ι,194 κ.ε.

...ἀτὰρ αἴγεον ἀσκὸν ἔχον μέλανος οἴνοιο, ἡδέος, ὅν
μοι δῶκε Μάρων, Εὐάνθεος υἱός, ἱρεὺς Ἀπόλλωνος, ὅς
Ἴσμαρον ἀμφιβεβήκει...
...δῶκε δέ μοι κρητῆρα πανάργυρον, αὐτὰρ ἔπειτα οἶνον
ἐν ἀμφιφορεῦσι δυώδεκα πᾶσιν ἀφύσσας ἡδὺν ἀκηρά-
σιον, θεῖον ποτόν... 
...τὸν δ᾽ ὅτε πίνοιεν μελιηδέα οἶνον ἐρυθρόν, ἕν δέπας
ἐμπλήσας ὕδατος ἀνὰ εἴκοσι μέτρα χεῦ, ὀδμὴ δ᾽ ἡδεῖα
ἀπὶ κρητῆρος ὀδώδει, θεσπεσίη·

...πήραμε μαζί και σ’ ένα ασκί γιδίσιο μαύρο γλυκόπιοτο
κρασί, που μου ’χε δώσει δώρο ο Μάρωνας του Ευάνθη
ο γιος, ο λειτουργός του Φοίβου που ’χε προστάτη ο (η)
Ίσμαρος... 
...και ένα αργυρό κροντήρι, και στάμνες δώδεκα κρασί
μου γέμισε ως τα χείλια, γλυκό κι ανέρωτο, πιοτό θεϊκό...
...κι όταν το μελιστάλαχτο κρασί ήθελαν να πιούνε, σε
είκοσι μέτρα ρίχνανε νερού κι ένα ποτήρι, και τότε μια
γλυκιά ευωδιά κι ουράνια απ’ το κροντήρι χυνότανε...

Άλλη μια αναφορά του ποιητή για την καταγωγή
του θεού Διονύσου, τη Θράκη.

...ὅς ποτε μαινομένοιο Διονύσοιο τιθήνας σεῦε κατ᾽
ἠγάθεον Νοσήιον·

...ο οποίος (ο Λυκούργος γιος του Δρύαντος) κάποτε
κατεδίωξε τις τροφούς, του βρισκόμενου σε έκσταση
Διονύσου, προς το ιερότατο Νίσυο (όρος της Θρά-
κης)·

Να θυμηθούμε τέλος και τον χαρακτηρισμό ενός
από τους επίκουρους των Τρώων από τον Όμηρο, του
ωραίου και υψηλού Ιφιδάμαντα, γιου του Αντήνορα,
ο οποίος ανατράφηκε στην «εριβώλακα» δηλαδή εύ-
φορη «Θρῄκῃ».

Ο μεγάλος λυρικός ποιητής από την Πάρο, μητρό-
πολη της Θάσου, Αρχίλοχος (μέσα 7ου αι. π.Χ.), σε
ένα διασωζόμενο δίστιχο, υμνεί έμμεσα το κρασί από
τον Θρακικό Ίσμαρο, ενώ παραπονιέται ότι τις απλές
απολαύσεις της ζωής του στη Θράκη (κρίθινο ψωμί
και καλό κρασί) τα περνά πολεμώντας «εν δορί».

Στη συνέχεια θα καταφύγουμε στον πατέρα της κα-
θαυτό ιστορίας Ηρόδοτο (πιθανώς 485-425 π.Χ.) βιβλ.
8ο,115

Κατά την επιστροφή τους οι Πέρσες, ηττημένοι και
αποδεκατισμένοι, μετά το τέλος των Περσικών πολέ-
μων, έφθασαν σε 45 ημέρες στην περιοχή όπου ο Ξέρ-
ξης είχε καταμετρήσει τον πολυάριθμο στρατό του, δη-
λαδή στον «αιγιαλόν του Δορίσκου». Οι σχεδίες, με τις
οποίες είχε διαπεραιωθεί στην Ευρώπη, όπως χαρα-
κτηριστικά γράφει ο Ηρόδοτος, είχαν καταστραφεί.
Πεινασμένοι οι στρατιώτες έτρωγαν ό,τι τους έδινε
άφθονα η Θρακική γη.

Ηρόδοτος 8,115
...ὅκου δὲ πορευόμενοι γινοίατο  καὶ κατ᾽ οὕστινας
ἀνθρώπους, τὸν τούτων καρπὸν ἁρπάζοντες ἐσιτέοντο·
εἰ δὲ καρπὸν μηδένα εὕροιεν, οἱ δὲ τὴν ποίην τὴν ἐκ
τῆς γῆς ἀναφυομένην καὶ τῶν δενδρέων τὸν φλοιὸν
περιλέποντες καὶ τὰ φύλλα καταδρέποντες κατήσθιον,
ὁμοίως τῶν τε ἡμέρων καὶ τῶν ἀγρίων, καὶ ἔλειπον 

Το φυτό του παραπάνω ψηφιδωτού, με τους μαύρους
καρπούς, εντοπίστηκε στη θέση «Αλαχόπετρα» 

του δάσους Πετρωτών (κάτω φωτογραφία).
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οὐδέν· ταῦτα δὲ ἐποίουν ὑπὸ λιμοῦ. ἐπιλαβὼν δὲ
λοιμός τε τὸν στρατὸν καὶ δυσεντερίη κατ᾽ ὁδὸν
ἔφθειρε.

...και όπου βρίσκονταν κατά την πορεία τους και
κοντά σε οποιουσδήποτε ανθρώπους άρπαζαν τη
σοδειά τους. Κι αν δεν εύρισκαν καρπούς, την πόα
που φυτρώνει στη γη, τον φλοιό των δένδρων ξε-
φλουδίζοντας και αποκόπτοντας τα φύλλα, τα κατα-
βρόχθιζαν όμοια τα ήμερα και τα άγρια και τίποτα
δεν άφηναν. Αυτά έκαναν εξαιτίας της πείνας και
όταν έπιασε τον στρατό αρρώστια και δυσεντερία,
κατά την πορεία, τούς αφάνιζε.

Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η περιοχή ήταν πλούσια
σε άγρια βλάστηση και πόα, δηλαδή οποιοδήποτε χορ-
τάρι ή βότανο που έβγαζε καρπό και φύλλα, τροφή κυ-
ρίως για τα ζώα (των οποίων τα είδη προαναφέραμε
σε προηγούμενο τεύχος μας), με αποτέλεσμα να προ-
καλείται, από την ωμή και ανεξέλεγκτη κατανάλωσή
τους, δυσεντερία και θάνατος.

Σε αυτό το σημείο ίσως είναι κατάλληλο να προσ -
θέσουμε την πληροφορία που δίνει ο φιλόσοφος και
μαθητής του Αριστοτέλη Θεόφραστος, από την Ερεσσό
της Λέσβου, (372-287 π.Χ.) ότι στη Θράκη φύονταν
φυτά με «φαρμακώδεις» ρίζες και οπούς (γάλα από
κέντρισμα ή φαρμακευτικό φυτό), όπως ο ελλέβορος
(φαρμακευτική βοτάνη «κατά της παραφροσύνης»), το
ελατήριον (φάρμακο καθαρτικό), η σκαμμωνία
(ομοίως). Ίσως έτσι εξηγείται η παρατήρηση του Ηρο-
δότου για τον ομαδικό θάνατο του στρατού.

Ο ίδιος συγγραφέας επιβεβαιώνει τα περί της χλω-
ρίδας στην αρχαία Θράκη, δηλαδή τα φυτά «πεύκη,
δρυς, Διός βάλανος, ελάτη, πύξος (τσιμισίρι), φιλύρα»
και προσθέτει άλλα που φύονται σε ψυχρούς κυρίως
τόπους, όπως «το κενταύριο, το αψίνθιο, τους κέδρους»
και όλα τα ριζοτομούμενα.

Μία άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία αποκομίζουμε
από τον Ηρόδοτο (4ο βιβλίο, 74).

Ἔστι δέ σφι κάνναβις φυομένη ἐν τῇ χώρῃ πλὴν παχύ-
τητος καὶ μεγάθεος τῷ λίνῳ ἐμφερεστάτῃ. ταύτη δὲ πολλῷ
ὑπερφέρει ἡ κάνναβις. αὕτη αὐτομάτη καὶ σπειρομένη
φύεται, καὶ ἐξ αὐτῆς Θρήικες μὲν καὶ εἴματα ποιεῦνται
τοῖσι λινέοισι ομοιότατα...

Φυτρώνει στη χώρα αυτή κάνναβη που διαφέρει πολύ
σε πάχος και μέγεθος από το λινάρι. Έτσι σε πολλά πλε-
ονεκτεί η κάνναβη. Αυτή φυτρώνει από μόνη της και
από σπορά και απ’ αυτήν οι Θράκες κατασκευάζουν εν-
δύματα εντελώς όμοια με τα λινά...

Συνεχίζοντας ο «πατέρας της ιστορίας» μάς μεταφέρει
μια ενδιαφέρουσα εικόνα σχετική με την άλλη χρήση της
κάνναβης και μας πληροφορεί για την ύπαρξη στην πε-
ριοχή «της κυπαρίσσου και κέδρου και λιβάνου ξύλου».

Ταύτης ὦν οἱ Σκύθαι τῆς καννάβιος τὸ σπέρμα ἐπεὰν
λάβωσι, ὑποδύνουσι ὑπὸ τοὺς πίλους καὶ ἔπειτα ἐπι-
βάλλουσι τὸ σπέρμα ἐπὶ τοὺς διαφανέας λίθους (τῷ
πυρί) τὸ δὲ θυμιᾶται ἐπιβαλλόμενον καὶ ἀτμίδα παρέχεται
τοσαύτην ὥστε Ἑλληνικὴ οὐδεμία ἄν μιν πυρίη ἀποκρα-
τήσειε. οἱ δὲ Σκύθαι ἀγάμενοι τῇ πυρίῃ ὠρύονται· τοῦτό
σφι ἀντὶ λουτροῦ ἐστι·

Όταν λοιπόν οι Σκύθες4 πάρουν τον σπόρο της κάνναβης,
χώνονται κάτω από μάλλινο ύφασμα και έπειτα τοποθε-
τούν τον σπόρο επάνω στον κατακόκκινο από την πυρά-
κτωση λίθο. Αυτός τοποθετούμενος βγάζει καπνό και πα-
ρέχεται τόσος ατμός ώστε κανένα ελληνικό ατμόλουτρο
θα μπορούσε να υπερισχύσει αυτού. Και οι Σκύθες απο-
λαμβάνοντας το ατμόλουτρο ξεφωνίζουν· αυτό έχουν ως
λουτρό οι Σκύθες.

Ο νεότερος σοφιστής και γραμματικός Αθήναιος
(170-230 μ.Χ.) διασώζει δύο πληροφορίες τις οποίες
αρύεται από τον λυρικό ποιητή Αρχίλοχο τον Πάριο
(7ος αι π.Χ.) και τον Ελλάνικο, λογογράφο του 5ου
αι. π.Χ. Οι αρχαίοι Θράκες έφτιαχναν ένα ποτό από
επεξεργασία κριθαριού, τον βρύτον, παρόμοιο δηλαδή
με τον σημερινό ζύθο (μπύρα).

Κατά τους κλασικούς χρόνους, κατά τους οποίους
οι Θράκες θεωρούνταν «παρακατιανοί», διακωμωδoύν-
ται ότι «σκορδοφαγούσι» και ότι είναι «τυροφάγοι».
Υπαινιγμός ότι δεν χρησιμοποιούσαν λάδι; Εξ άλλου
και το αλάτι ήταν πανάκριβο.

Ο Ξενοφώντας, από προσωπική εμπειρία,ως υπεύ-
θυνος στρατηγός των Ελλήνων μισθοφόρων μετά τον
θάνατο του Κύρου, φθάνει στή Θράκη και συναντά
τον βασιλιά των Θρακών Οδρυσών, ο οποίος του ζητά
την βοήθειά του, ώστε να ανακτήσει τον πατρικό του
θρόνο. [1]

4. Σκύθες, κάτοικοι της Σκυθίας. Η περιοχή αυτή κατ’ άλλους ιστορικούς τοποθετείται στη σημερινή Κριμαία και κατ’ άλλους
χαρακτηρίζει περιοχή της Β.Α. Θράκης, με την ευρύτερη έκτασή της.
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Ένα από τα ανταλλάγματα είναι προφανώς η σίτιση
του στρατεύματος.

Τα αποσπάσματα που παραθέτουμε προσφέρουν μια
ζωντανή εικόνα του πλούτου της Θρακικής γης σε γε-
ωργικά προϊόντα και σε κρασί.

Κύρου Ανάβαση (Ζ,1, 13,34 και 3,9)
Ἀλλά οἶδα κώμας πολλὰς ἁθρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ
ἐπιτήδια ἀπεχούσας ἡμῶν ὅσον διελθόντες ἄν ἡδέως
ἀριστᾠητε...
...Τὰ μὲν ἐπιτήδια, ἔφη, λαμβάνετε ἐκ τῶν Θρᾳκίων
κωμῶν· εἰσὶ δὲ αὐτόθι πολλαὶ κριθαὶ καὶ πυροὶ καὶ
τἆλλα τὰ ἐπιτήδια... καὶ τότε προσελθὼν ἔλεγεν ὅτι ἔτοι-
μος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον τῆς
Θράκης. ἔνθα πολλὰ καὶ ἀγαθὰ λήψοιντο· ἔστε δ᾽ ἄν
μόλωσιν, εἰς ἀφθονίαν παρέξειν ἔφη καὶ σῖτα καὶ ποτά.

... και ο Σεύθης είπε· Ξέρω ότι πολλές μικρές πόλεις που
έχουν πολλά τρόφιμα απέχουν τόσο που περνώντας θα
μπορούσατε να γευματίσετε πολύ ευχάριστα...
...Τα απαραίτητα για να τραφείτε, είπε, τα παίρνετε από
τα Θρακικά χωριά· υπάρχουν εκεί άφθονο κριθάρι και
σιτάρι και όλα τα απαραίτητα ...και τότε παρουσιάσθηκε
(ο Κοιρατάδας ο Θηβαίος) και είπε ότι ήταν έτοιμος να
οδηγήσει αυτούς στο ονομαζόμενο Δέλτα της Θράκης,
όπου θα έπαιρναν πολλά και αγαθά, είπε, αν έλθουν,
θα τους παράσχει άφθονα τρόφιμα και ποτά.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πληροφορία για τα
φυτά της αρχαίας Θράκης δίνει ο ιστορικός Πλούταρχος
(2ος αι. μ.Χ.) στο έργο του «Περί ποταμών» πληροφο-
ρία που δίνει και ο ολίγον προγενέστερος Πομπώνιος
Μέλας, Ρωμαίος γεωγράφος (α’ μισό του 1ου αι. μ.Χ.)

Γεννᾶται δὲ ἐν αὐτῷ (δηλ. τῷ  Ἔβρῳ) βοτάνη παρό-
μοιος ὀριγάνῳ, ἧς τὰ ἄκρα δρεψάμενοι Θρᾶκες, ἐπι-
θέασι πυρὶ μετὰ τὸν κόρον τῆς δημητριακῆς τροφῆς,
καὶ τὴν ἀναφερομένην ἀναθυμίασιν δεχόμενοι ταῖς
ἀποπνοίαις καροῦνται καὶ ἐπὶ ὕπνον βαθὺν καταφέ-
ρονται.

Φυτρώνει δε σ’ αυτόν (τον Έβρο) βοτάνι που μοιάζει με
ρίγανη, του οποίου οι Θράκες κόβοντας τις άκρες, βάζουν
στη φωτιά, αφού χορτάσουν από τροφή δημητριακών,
και αναπνέοντας την αναθυμίαση, ναρκώνονται και βυ-
θίζονται σε βαθύ ύπνο.

Την πληροφορία αυτή, πρόσφορη για αρνητική κρίση
ως προς τον πολιτισμό των Θρακών, θα συναντήσετε
σε πολλά σύγχρονα άρθρα, για ευνοήτους λόγους.

Πριν ολοκληρώσουμε τη σύντομη προσέγγιση στο
θέμα μας θα προσθέσουμε και την παρατήρηση ότι στα
παράλια της Θράκης φύονταν από την αρχαιότητα η
ελιά, παρόλο που το ψυχρό περιβάλλον της περιοχής
δεν ευνοεί την ανάπτυξη του φυτού αυτού. Ελαιοπα-
ραγωγοί της Μάκρης και της Μαρώνειας ομιλούν για

υπεραιωνόβια ελαιόδενδρα. Συμπληρώνουν μάλιστα
ότι ο ελαιώνας της Μάκρης είναι αρχαιότατος, ανάλο-
γης ηλικίας με τους ελαιώνες της Κρήτης. Ο Τούρκος
περιηγητής του 17ου αι. Εβλιγιά Τσελεμπή αναφέρεται
σε ανάλογη εικόνα της περιοχής.

...Βόρεια της Μάκρης εκτείνονται τα Ζωναία όρη και
οι υπώρειες της Ροδόπης, προστατεύοντας την παρα-
λιακή περιοχή από τους ψυχρούς ανέμους, διαμορ-
φώνοντας ένα ιδανικό μεσογειακό περιβάλλον με
ήπιο κλίμα που χαρακτηρίζεται από δροσερά καλο-
καίρια και μαλακούς χειμώνες. Η βλάστηση είναι
πλούσια με χαρακτηριστική την παρουσία της ελιάς
και της αμπέλου, πλατανιών, βελανιδιών, οπωροφό-
φων δένδρων όπως μηλιές, αχλαδιές, ροδιές, κερα-
σιές αλλά και πολλές αμυγδαλιές και άγριες φυστικιές.
Πολλά νερά μέχρι πριν λίγα χρόνια ευνοούσαν ιδι-
αίτερα την καλλιέργεια των δημητριακών στους μι-
κρούς προφυλαγμένους κάμπους που κατεβαίνουν
μέχρι την παραλία ανάμεσα στους ελαιώνες. Αν και
η εικόνα του περιβάλλοντος δεν πρέπει να έχει
αλλάξει δραματικά από τα νεολιθικά χρόνια,
μόνο επιτόπιες παλαιοπεριβαλλοντικές μελέτες
μπορούν να δώσουν μια ασφαλή εικόνα για τα
χρόνια εκείνα. Mια τέτοια έρευνα έχει ήδη αρχίσει,
με αφορμή την ανασκαφή του προϊστορικού οικισμού,
και τα αποτελέσματά της αναμένονται σύντομα. [6]

Αναμένομεν... όπως και άλλη έγκυρη πληροφορία.
Κλείνουμε με ένα ρητορικό ερώτημα: Η «ἐριβῶλαξ»

Θράκη εξακολουθεί να είναι σήμερα «μητέρα μήλων
(προβάτων)» και τα χωριά της να παρέχουν άφθονα
«κριθήν καὶ σῖτα» ως επίσης και «μελιηδέα οἶνον»,
ώστε να καταστή γνωστή στον σημερινό κόσμο, όπως
ήταν στην αρχαιότητα;
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Για να κατανοήσουμε τους ύμνους δίνουμε τις
παρακάτω πραγματολογικές παρατηρήσεις:

Νηρεύς· παλαιότατος θεός της θάλασσας, γιος
του Πόντου και της Γαίας. Ο Νηρέας ανήκει σε μια
γενεά πολύ προγενέστερη από εκείνη του Ποσει-
δώνα, αφού από τον γάμο του με την Ωκεανίδα
Δωρίδα γεννήθηκαν οι Νηρηίδες, μία από τις
οποίες, η Αμφιτρίτη, έγινε σύζυγος του Ποσειδώνα.
Μαζί με τις κόρες του ζούσε στα βάθη του Αιγαίου
πελάγους. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτού του
θαλάσσιου θεού ήταν η καλοσύνη του (Ησιόδ.
Θεογ. 233 κ.ε.). Σοφός και με μαντικές ικανότητες
ο «ἅλιος γέρων»1 προείπε στον Πάρι την πτώση
της Τροίας, ενώ ο Γλαύκος, που ερμήνευε τα λόγια
του, προανήγγειλε στους Αργοναύτες το ένδοξο
πεπρωμένο του Ηρακλή. 

Η μυθολογική μορφή του Νηρέα φαίνεται πως

αποτελεί την έκφραση μιας από τις όψεις της θά-
λασσας, της θάλασσας που δεν εξαπατά τον άν-
θρωπο αλλά συμμετέχει πρόθυμα στις επιχει-
ρήσεις του και τον βοηθάει να φτάσει στο τέρμα
του ταξιδιού, ενισχύοντας τη διάθεσή του για
περιπέτεια και το πάθος του για κέρδος.

Ο Νηρέας απεικονίστηκε συχνά στην αρχαία τέ-
χνη. Η ήρεμη φιγούρα του «γέροντα της θάλασ-
σας» έχει αποδοθεί επίσης στη δυτική πλευρά της
ζωφόρου του μεγάλου βωμού του Διός στην Πέρ-
γαμο. [2]

Νηρηίδες· Θαλάσσιες νύμφες, κόρες του Νη-
ρέως και της Δωρίδος, κόρης του Ωκεανού. Λέγεται
πως ήταν συνολικά πενήντα ή εκατό. Τις φαντά-
ζονταν ως νεαρά κορίτσια που κατοικούσαν σε
κάθε είδος νερού, αλμυρού ή γλυκού, και καλοκά-

O Ρ Φ Ε Α Σ  -  Ο Ρ Φ Ι Σ Μ Ο Σ  -  Ο Ρ Φ Ι Κ Ο Ι  Υ Μ Ν Ο Ι

Ορφικοί  Ύμνοι για τη θάλασσα
Επιμέλεια Δρ χημ. μηχ. Πασχάλη Α. Χριστοδούλου

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση Ορφικών Ύμνων για τη θάλασσα παρουσιάζοντας τον Ύμνο του  παλαιοτάτου
θεού της θάλασσας Νηρέως και των όμορφων πεντήντα θυγατέρων του Νηρηίδων. Θα ακολουθήσουν οι
σχετικοί με τη θάλασσα Ύμνοι, οι αφιερωμένοι στον Πρωτέα, στον Ωκεανό και τις θυγατέρες του τις Νύμφες.

1. Ο Όμηρος τον αναφέρει στην Ιλιάδα Σ141 «άλιος γέρων» [3], δηλαδή θαλάσσιος γέροντας. Επίσης αναφέρεται στην Ιλιάδα Α556. [4]

[ 1 ]
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γαθες απέναντι στους ανθρώπους. Δεν τις λά-
τρευαν τόσο πολύ όσο άλλες νύμφες.

Οι περισσότερο γνωστές από τις Νηρηίδες ήταν
η Αμφιτρίτη, γυναίκα του Ποσειδώνα, η Θέτις, γυ-
ναίκα του Πηλέα και μητέρα του Αχιλλέα και η
Γαλάτεια, την οποία ερωτεύτηκε ο κύκλωπας Πο-
λύφημος.

Οι Νηρηίδες μπορούσαν να ταράζουν και να
ηρεμούν τη θάλασσα. Ήταν πάντα χαρούμενες
για την ομορφιά και την αθανασία τους. Έτρεχαν
χαρούμενες πάνω στα κύματα ή κάθονταν πάνω
στα βράχια για να στεγνώσουν τα πλούσια μαλλιά
τους.

Οι Νηρηίδες ενέπνευσαν πολλούς καλλιτέχνες
από τους αρχαιότατους ακόμα χρόνους. Υπάρχουν
παραστάσεις τους σε μελανόμορφα και ερυθρό-
μορφα αγγεία, σε ανάγλυφα και σε αγάλματα. [5]

Οι Νηρηίδες στην αρχαία τέχνη εικονίζονται με
ωραία μακριά ρούχα, ενώ από τον 4ο π.Χ. αιώνα
με ελαφρύ ένδυμα ή και γυμνές, συνήθως καθι-
σμένες σε δελφίνια ή Τρίτωνες. Περίφημο είναι το
μνημείο των Νηρηίδων στην Ξάνθο της Λυκίας
(400 περίπου π.Χ.). Μορφές Νηρηίδων χρησιμοποι-
ήθηκαν και ως ακρωτήριο του ναού του Ασκληπιού
στην Επίδαυρο (380 περίπου π.Χ.). Οι Νηρηίδες επι-
ζούν και σήμερα σε λαϊκές δοξασίες ως θαλασσινές
Νεράιδες και Γοργόνες. [2] [7]

Οι Τρίτωνες ήταν θαλάσσιες αρσενικές θεότητες
και συμβόλιζαν για τους αρχαίους την άγρια φύση
της θάλασσας που δαμάστηκε από τον άνθρωπο
(από τον Ηρακλή). [2]

Οι καλλιτέχνες απεικόνιζαν συχνά τον Τρίτωνα.
Η πάλη του με τον Ηρακλή εικονίστηκε σε πολλά
αγγεία και το θέμα αυτό κόσμησε επίσης ένα αρ-
χαϊκό αέτωμα στην αθηναϊκή Ακρόπολη και τμήμα
της ζωφόρου του αρχαϊκου ναού της Αθηνάς στην
Άσσο. [2]

Τρίτωνες μαζί με τις Χάριτες και τις Ώρες κο-
σμούσαν τον θρόνο του Απόλλωνος στις Αμύκλες.
Άγαλμα Τρίτωνα είχε στηθεί και στη στέγη του
Ωρολογίου του Κυρρήστου (του γνωστού ως Πύρ-
γου των Ανέμων) και περιστρεφόταν ανάλογα με
τη διεύθυνση του ανέμου. [2]

Οι δύο ύμνοι που παραθέτουμε συνδέονται με-
ταξύ τους. Οι Νηρηίδες αποκαλούνται: Νηρέος
εἰναλίου νύμφαι = του θαλασσόβιου Νηρέα νύμ-
φες, καλυκώπιδες = ροδόμορφες, αγναί, βύθιαι =
βυθόβιες, χοροπαίγμονες = χοροπαιχνιδιάρες, νε-
ροκέλευθοι = νεροταξιδεύτρες, περί κύμασι βακ-
χεύουσαι... περί νῶτα Τριτώνων = οργιαστικές
γύρω από τα κύματα... παίζοντας με τους Τρίτωνες.
Ο ποιητής τις ταυτίζει με τα δελφίνια και τις απο-
καλεί: ποντοπλάνοι δελφῖνες = ποντοπλάνα δελ-
φίνια.

Ας προσέξουμε τους τελευταίους στίχους του
πρώτου ύμνου. Ο ποιητής, αφού υμνεί τη βοήθεια
που προσφέρει ο Νηρέας στον άνθρωπο αιχμαλω-
τίζοντας τους ανέμους, τον παρακαλεί να αποτρέ-
ψει τους σεισμούς και να χαρίσει στους μύστες
ευτυχία, ειρήνη και υγεία.

Ο Ηρακλής παλεύει με τον Τρίτωνα, ενώ οι Νηρηίδες έχουν
στήσει χορό· παράσταση σε κύλικα (550 π.Χ.) 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ταρκουίνια

Ο Ηρακλής παλεύει με τον Τρίτωνα· παράσταση στο
εσωτερικό αττικής κύλικας (περίπου 560-570 π.Χ.) 

Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο
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Το υγρό στοιχείο, η θάλασσα, για τον Έλληνα
ήταν, είναι και θα είναι πηγή έμπνευσης. Όντα
γυναικεία υπεράνθρωπα, υδατόβια, εξόχου καλ-
λονής, οι “Νεράιδες’’, διάδοχοι των Νηρηίδων, κυ-
ριαρχούν στην ελληνική παράδοση και πολλές φο-
ρές ενώνονται με ιστορικά πρόσωπα. [3]

Παραθέτουμε στη συνέχεια δύο παραδόσεις με
τίτλο: «Ο βασιλιάς Αλέξανδρος και οι Νεράιδες»
(Μακεδονία) και «Οι Νεράιδες» (Σάμος). [7]

Ο βασιλιάς Αλέξανδρος και οι Νεράιδες
(Μακεδονία)

Ο βασιλιάς Αλέξανδρος είχε αγαπητικιά μια Νεράιδα.

Την έβλεπε τη νύχτα μόνο κι εμιλούσαν μαζί. Γι’ αυτό

τον εσυμπαθούσαν και οι άλλες Νεράιδες και έγινε μέγας

και τρανός. Αλλά κάποτε τις εθύμωσε, και καταστράφηκε

κι αυτός και το βασίλειό του.

Οι Νεράιδες όμως ακόμη τον θυμούνται και τον αγα-

πούν. Και όταν σηκώνεται ανεμοστρόφιλας, οι Νεράιδες

που είναι μέσα δεν κάνουν κακό σε κανέναν, μάλιστα

πέφτει ο ανεμοστρόφιλας αν ειπεί όποιος βρεθεί κοντά

τρεις φορές «Μέλι κι γάλα! Κάπ’ απ’ ιδώ πέρασι η βασι-

λιάς η Αλέξανδρους· ζει κι βασιλεύγει!»

Οι Νεράιδες
(Σάμος)

Τις καλές κυράδες τις βλέπουν εκείνοι που ο φύλαγκάς

των είναι αλαφρός. Αυτές μένουν σε λαγκάδια, σε λιβά-

δια και σε τόπους που έχουν δέντρα πολλά και νερά. Συ-

χνά βγαίνουν στη Βρύση του Γιαννάκη στο Βαθύ, στο

Κακαβόρεμα και στα Μέρια κοντά στον Πύργο, στου

Αντρούλη το βόθανο στους Μυτιληνούς, και σ’ άλλα

πολλά μέρη.

Οι Νεράιδες είναι γυναίκες πολύ όμορφες, με μακριά

ξανθά μαλλιά, και αγαπούν τις χαρές και τα γλέντια. Αρ-

πάζουν πολλές φορές καλούς τραγουδιστάδες και μου-

σικούς, για να τις διασκεδάζουν με τα τραγούδια και τ’

άργανά των. Μα αρπάζουν και όμορφα παλικάρια για

να κοιμώνται μαζί τους· και όποιος κοιμηθεί με Νεράιδα,

δεν μπορεί να πλησιάσει άλλη γυναίκα. Γι’ αυτό για κεί-

νους που είναι ανίκανοι με τις γυναίκες, λέγουν πως τους

άρπαξαν, όταν ήταν μικρότεροι, οι Νεράιδες.

Άμα κανείς τούς χαλάσει την ησυχία, όταν τρώγουν

στο τραπέζι ή όταν διασκεδάζουν, του κάνουν μεγάλο

κακό. Και γι’ αυτό αν πάθει κάτι κανείς άξαφνα και

χωρίς αιτία ή σε χωράφι ή σε λόγγο ή σε λαγκάδι, και

μάλιστα το μεσημέρι, λέγουν πως τον ελάβωσαν οι Νε-

ράιδες, γιατί τους πάτησε την τάβλα πό ’τρωγαν ή τους

χάλασε τη διασκέδαση. Αυτό το ξέρουν όλοι και άμα

απαντήσει κανείς Νεράιδες, δε βγάνει μιλιά, μόνο λέγει

σιγανά: «Μέλι και γάλα στα φτερά σας!».
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Αρχαιρεσίες στην Πανθρακική 
Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκλο-
γές για την ανάδειξη Δ.Σ. της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. και στις 20
Δεκεμβρίου 2015 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής:

Πρόεδρος: Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Σταυρίδης Πασχάλης
Γεν. Γραμματέας: Αθανασιάδου Χριστίνα
Ειδ. Γραμματέας: Δελαπόρτας Γεώργιος*
Ταμίας: Δόβρη Λιλίκα
Βοηθός Ταμία: Χολογούνης Δημήτριος*
Δημόσ. σχέσεις: Σιαλάκης Γεώργιος
Υπεύθ. χορευτικού: Κουκουρίκου Στρατούλα*
Υπεύθυνη νέων χορευτικών 
ομάδων και βεστιαρίου: Κυριακίδου Ευαγγελία
Μέλη: Καζακίδου Σίσσυ

Μαυρογιαννίδης Γεώργιος

Για την ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: 
Ιατρίδης Κωνσταντίνος
Λαζίδου-Κατσελίδου Μαρία
Σταυρίδου Αναστασία

* Τα τρία μέλη του νέου Δ.Σ. που σημειώνονται προ-
έρχονται από τον Σύλλογο Αλεξανδρουπολιτών Ατ-
τικής.
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δ)  Υπόλοιπο μέσα Λιμανάκι και έξω μεγάλο Λιμάνι
Μετά τον χώρο που πρυμνοδετούσαν και ξεφόρ-

τωναν οι τράτες (όπως οι ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ,
ΜΑΡΙΑ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ κ.ά που ανήκαν σε ναυτικούς, ιχθυ -
εμπόρους και ιχθυοπώλες, σαν τους Καρδαμήλα, Νικήτα
Παλαιό, Σιστρίνη Φρ. κ.ά.· εκτός της ασουλούπωτης
και προβληματικής τράτας «ΔΩΡΙΣ», της Αμερικανικής
βοήθειας και που ανήκε στον σχετικό Συνεταιρισμό,
και φυσικά της αλησμόνητης αδικοχαμένης «ΤΣΟΛΙΑΣ»),
κοντά στη μέση του δυτικού μουράγιου ήταν αραγμένη
η «φαγάνα», τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Δηλαδή
ένας μεγάλος σιδερένιος τετράγωνος πλωτήρας με μια
μπήγα στη μέση και δύο κατάλληλα προσαρμοζόμενες
αρπάγες, για τον ρόλο βυθοκόρου που έπαιζε.

Η μία αρπάγη ήταν σαν πελώρια παλάμη με τα δά-
χτυλα ανοιχτά και τα νύχια έτοιμα να σκάψουν το
σκληρό τμήμα του πυθμένα του λιμανιού και η άλλη,
ιδίων διαστάσεων, σαν δύο χούφτες που στο κλείσιμό
τους εγκλωβίζουν αρκετή ποσότητα μαλακιάς ιλύος
του βυθού, από το υλικό που αργά αλλά σταθερά
έφερναν μέσα ο Σοροκο-Λεβάντες και τα ρεύματα του
ποταμού Έβρου.

Αναγκαστική αχώριστη παρέα της «φαγάνας» ήταν
μια ξύλινη, αλλόκοτη χοντροκαμωμένη και με κατρα-
μωμένα καλαφατίσματα αρμών, φορτηγίδα για την
αποκομιδή του υλικού των εκβαθύνσεων. Η παραξενιά
της ήταν ότι στη θέση του κύτους των άλλων φορτη-
γίδων είχε το κυρίως σκάφος που εξασφάλιζε την
πλευστότητα και στα πλάγια είχε τα 4 αμπάρια της
που ήταν ανοιχτά από πάνω για να φορτώνονται τα
βυθοκορήματα, ενώ οι εξωτερικές πλευρές του σκάφους
ήταν συγχρόνως μπουκαπόρτες ανοιγόμενες προς τα
επάνω ώστε να αδειάζουν αυτόματα, όταν τη ρυ-
μουλκούσαν ανοιχτά στη θάλασσα. Τα μετέπειτα χρόνια

δούλεψε, σε συνεργασία με ένα συνεργείο καταδυτικό
με σκάφανδρο, στην κατασκευή του ανατολικού λιμε-
νοβραχίονα και, όταν τελείωσε, αραξοβόλησε στο υπή-
νεμό του. Η όλη εικόνα του «βουτηχτή» θύμιζε σχετικές
περιγραφές του Ι. Βερν όπου μία χειροκίνητη αεραντλία
στη βάρκα εφοδίαζε στον δύτη καθαρό αέρα με ένα
«μαρκούτσι», ενώ η εκπνοή γινόταν μέσω της βαλβίδας
«βαρβάρα» του σκάφανδρου και η επικοινωνία βάρ-
κας-δύτη εξασφαλιζόταν με το σχοινί σινιάλων.

Στη συνέχεια της δυτικής προκυμαίας του μικρού
λιμανιού ήταν οι θέσεις και οι δέστρες των λέμβων των
επαγγελματιών που ήταν οργανωμένοι σε Σωματείο
Λεμβούχων.

Όταν τα βαπόρια που εκτελούσαν συγκοινωνία
έμεναν φουνταρισμένα αρόδο, για οποιονδήποτε λόγο,
τότε το έργο της αποβίβασης των επιβατών με τις
χειραποσκευές τους ανελάμβαναν, έναντι κάποιας
αμοιβής, οι λεμβούχοι. Παρελάμβαναν με τις βάρκες
τους επιβάτες από τις πλαγιόσκαλες που κατέβαζαν
τα πλοία και τις τυχόν μικροαποσκευές από τα «μπαρ-
καρίτσια»8 και τους αποβίβαζαν στην προκυμαία. Για
τους αναχωρούντες η διαδικασία εφαρμοζόταν αντί-

στροφα. Όταν όμως τα καράβια πλεύριζαν και οι επι-
βάτες κατέβαιναν κανονικά στο μουράγιο, τότε οι βαρ-
κάρηδες στέκονταν στο σημείο εξόδου από το πλοίο
και εισέπρατταν τα... «λεμβουχικά» ή «βαρκαδιάτικα»!
Ένα είδος διοδίων για τις υπηρεσίες αποβίβασης (ή
επιβίβασης) που φαινομενικά ...δεν προσέφεραν! Στην
πραγματικότητα ήταν ένα κατωχυρωμένο συντεχνιακό
δικαίωμα αμοιβής των υπηρεσιών που παλαιότερα

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

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

ως την περιοχή της Σπηλιάς του παμπάλαιου Πολύφημου

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
ΜΕΡΟΣ  ΣΤ’



προσέφεραν ανελλιπώς και με την εξέλιξη ευκαιριακώς
και προθύμως, όταν χρειαζόταν.

Ο νότιος λιμενοβραχίονας που κατέληγε σε ένα πε-
ριορισμένο πλάτωμα, που ήταν ο δημοφιλέστερος
τόπος της νεολαίας για ψάρεμα, ήταν στενός αλλά
φάρδαινε προς τη βάση του με επικλινή πλαϊνά. Η
προς τα έξω πλευρά του ήταν γεμάτη μικρά συμπαγή
μπλόκια, άτακτα ριγμένα σε παλαιότερο ρόλο κυμα-
τοθραύστη, που ανάμεσά τους εδημιουργείτο κατάλληλο
περιβάλλον βυθού για πετρόψαρα (πέρκες, χάννους,
γύλους, κοκοβιούς κ.λπ.) και για τις «σαλιάρες» που
αφθονούσαν αλλά δεν τρώγονταν.

Η πλευρά προς τη μέσα μεριά του λιμανιού είχε
κατά διαστήματα στερεωμένους χαλκάδες για δέστρες
και, λίγο πιο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας,
κατέληγε σ’ έναν στενό διάδρομο σ’ όλο το μήκος του.

Αυτό ήταν το μουράγιο των ερασιτεχνικών λέμβων
με τακτικές θέσεις οι περισσότερες και τα μόνιμα
φουντάγια τους με σημαδούρες. Λίγα μέτρα πριν τη
γωνία που σχημάτιζε με τη δυτική προκυμαία ήταν η
θέση της βάρκας του πατέρα μου.

Όταν τον Ιούνιο του 2001, επ’ ευκαιρία της συνάν-
τησης για τα 50 χρόνια από την αποφοίτησή μας από
το Γυμνάσιο, επισκέφθηκα τον χώρο αυτό, δοκίμασα
μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της ζωής μου.

Ακριβώς από πάνω και με όψη προς την πλατιά
πλέον προκυμαία του Ν.Ο.Α., όπου το ραντεβού μας,
ήταν ένα μεγάλο προσκυνητάρι με τοξωτό επιστέγασμα
και πλησιάζοντας διάβασα: «Από εδώ ξεκίνησε για τη
Λέσβο ο Αγ. Ραφαήλ». Δεν πίστευα στην εκπληκτική
σύμπτωση αυτών που διάβαζα γιατί, έχοντας ζήσει
από πολύ κοντά απίστευτο
θαύμα με ολοζώντανη και
ατράνταχτη απόδειξη, ομολογώ
χωρίς ίχνος θρησκοληψίας ότι
ο Άγιος Ραφαήλ είναι αναμφι-
σβήτητα θαυματουργός.

Στον χώρο δέσποζε το εικό-
νισμα του Αγίου Ραφαήλ και
των Αγίων Νικολάου και μι-
κρούλας Ειρήνης που συμμαρ-
τύρησαν, στις 9-4-1463 ημέρα
Λαμπροτρίτη, 10 χρόνια μετά
την Άλωση της Κωνσταντινού-
πολης. Τι είχαν να φοβηθούν
από τη μικρούλα Ειρήνη και την
έκαψαν ζωντανή μέσα στο σω-
ζόμενο, με τα ιερά λείψανα, πι-
θάρι κοσμώντας έτσι το κεφα-
λάκι Της με φωτοστέφανο στην
μετά από 500 χρόνια (1970)
αγιοποίησή Της.

Σε βάθος 5 μέτρων, το 1963

στις Καρυές Λέσβου, βρέθηκαν τα ιερά λείψανα των
τριών αγίων και το πιθάρι, μετά από αλλεπάλληλα
οράματα.

Από την προαναφερθείσα ΒΔ γωνία του μικρού λι-
μανιού ξεκινούσε ο φαρδύς μεγάλος λιμενοβραχίονας,
μήκους περί τα 800 μέτρα, που συνέχιζε τη ΝΑ κατεύ-
θυνση του παλαιού προβλήτα. Περί το μέσον του
έκανε μια κάμψη προς Ανατολάς δημιουργώντας μια
μεγάλη υπήνεμη αγκάλη λιμανιού προστατευμένη από
τον Νοτιά και Πουνεντο-γαρμπή. Όταν δε απέκτησε
το υψηλό και πανίσχυρο πετρόκτιστο προστατευτικό
τείχος της προσήνεμης πλευράς του, παρείχε πλήρη
κάλυψη και από τους πιο ισχυρούς Νοτιάδες.

Μια χρονιά μόνο τα πελώρια κύματα κατάφεραν
να το υπερκαλύψουν και τότε έριξαν από τον μώλο
στη θάλασσα δύο αυτοκίνητα και, για ισοζυγισμό, δύο
πλεούμενα στη... στεριά!

Όταν ο εμφύλιος βρισκόταν στο φόρτε του, ήλθε
και ναυλουχούσε στο έξω λιμάνι η κανονιοφόρος «Πλω-
τάρχης Πλέσσας».

Μια θεοσκότεινη νύχτα αυτής της περιόδου έγινε
σκέτη κόλαση από τις εγκαιροφλεγείς βόμβες που
έσκαζαν στον αέρα και γέμιζαν τις στέγες και τις
αυλές των σπιτιών με φονικά θραύσματα. Η πληρο-
φόρηση που υπήρχε για τα διάφορα γεγονότα, αν δεν
ήταν άμεση προσωπική εμπειρία, προερχόταν από το
ανεύθυνο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Όπως ακού-
σθηκε».

Όπως ακούσθηκε λοιπόν, τις οβίδες έριχνε ένα
κανόνι των ανταρτών από την περιοχή της Αμφιτρίτης
εναντίον των αδελφών τους, άοπλων κατοίκων αλλά

τώρα μισητών εχθρών. Η κα-
νονιοφόρος ανταπέδιδε τα
πυρά ανεπιτυχώς μέχρι που
μια οβίδα έπεσε κοντά σε μια
Εγγλέζικη φρεγάτα που έτυχε
να βρίσκεται φουνταρισμένη
αρόδο έξω από το λιμάνι. Τη-
ρώντας τα προσχήματα δεν
ανταπέδωσε τα πυρά αλλά,
όπως ακούσθηκε πάλι, με τη
βοήθεια του RADAR που διέθε-
τε, έδωσε στο Ελληνικό πολεμικό
πλοίο τις συντεταγμένες του
αντάρτικου κανονιού και με δύο
εύστοχες πλέον βολές το εσί-
γασε. Όπως είδα όμως την
επομένη, μια βόμβα είχε πέσει
στον πίσω αυλόγυρο της Αρ-
μένικης Εκκλησίας όπου σκό-
τωσε και διεμέλισε αρκετά ζώα
ανταρτοπλήκτων που είχαν φυ-
λαγμένα εκεί.
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Το χειρότερο όμως το έμαθα μετά από λίγες μέρες
από τον συνομήλικό μας Πετρολιά, που το σπίτι του
ήταν απέναντι. Είχαν τραυματισθεί σοβαρά δυο αδέλφια
του και τελικά ο Τάκης έχασε το φως του· με ό,τι συ-
νεπάγεται αυτό το κάψιμο ζωής και που πολύ ψυχρά
του βάζουν τη διπλωματική ετικέτα «παράπλευρη
απώλεια». Δεν μπόρεσα ποτέ να βρω ρεαλιστική,
λογική, πειστική, δίκαιη και ηθική απάντηση στο ερώ-
τημα: «Γιατί όλ’ αυτά»;

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, την πιο κοντινή,
κατά τη γνώμη μου, απάντηση την πήρα από κάποια
χείλη κάθε άλλο παρά Ελληνικά. Τώρα που την ανεκά-
λεσα από τη μνήμη μου, διαπιστώνω ότι ίσως πρόκειται
για μια, πιθανώς άγνωστη, ιστορική χαρακτηριστική
λεπτομέρεια και γι’ αυτό ζητώ την ανοχή σας για να
διηγηθώ την παρακάτω πραγματική μικρή ιστορία.

Όταν σπούδαζα στην Αθήνα, επ’ ευκαιρία των Πα-
σχαλινών διακοπών του 1953 (αν θυμάμαι καλά), ξεκί-
νησα τη συνηθισμένη 24ωρη σιδηροδρομική «Οδύσσεια»
για την πατρίδα. Στο κουπέ που πήγα, βρήκα δυο-
τρεις άλλους φοιτητές από την Κομοτηνή και με διά-
φορες ιστορίες περάσαμε το πρώτο 12ωρο μέχρι τη
Θεσσαλονίκη. Από εκεί, λίγο πριν ξεκινήσει το τρένο,
επιβιβάσθηκε και ήλθε στο κουπέ μας ένας καλοντυμένος
65άρης περίπου με δεκανίκια, γιατί είχε ένα πόδι, και
με δυσκολία κρατούσε μια τσάντα μαζί με το δεκανίκι.
Πρόθυμα όλοι τον βοηθήσαμε να τακτοποιηθεί σε μία
από τις θέσεις του παραθύρου και, ενώ η αμαξοστοιχία
ξεκινούσε, για να σπάσει τον πάγο, μας ρώτησε για
τους προορισμούς μας, με άπταιστα Ελληνικά, και μας
δήλωσε ότι ήταν Τούρκος γιατρός και πήγαινε στην
Κωνσταντινούπολη. Αυτό μας σοκάρησε λίγο αλλά
στις πολλές ώρες του ταξιδιού άνοιξαν και έκλεισαν
πολλά θέματα και κουβέντα στην κουβέντα μοιραία
φθάσαμε στα Μικρασιατικά. Τότε με ωμή ειλικρίνεια
μας είπε ότι, ως γιατρός αξιωματικός των τουρκικών
δυνάμεων, πολέμησε εναντίον των Ελλήνων. Για τον
λόγο αυτόν θεωρώ ότι είναι αληθινά όσα μας είπε στη
συνέχεια· ενώ δεν θυμάμαι με βεβαιότητα αν μας είπε
ότι τότε έχασε το πόδι του.

Τον Αύγουστο λοιπόν του 1922, όταν άρχισαν οι
ήττες των Ελλήνων, τότε άρχισαν και οι νικητήριοι πα-
νηγυρισμοί των Τούρκων. «Χωρίς καθυστέρηση ο Κεμάλ
μάζεψε τους αξιωματικούς και σε σύντομο λόγο του
μας είπε: Μην πανηγυρίζετε ότι νικήσατε τους Γιουνά-
νηδες. Τους ξέρω πολύ καλά. Τους ακολουθεί η κατάρα
του διχασμού». Αυτό επιβεβαίωσαν τα επακολουθή-
σαντα δραματικά γεγονότα.

Αυτά προς γνώσιν. Προς συμμόρφωσιν; Όχι βέβαια·
γιατί σε κάθε μεταγενέστερη ευκαιρία η κατάρα δήλωνε
«παρούσα».

Μόλις λοιπόν πέρασε η τελευταία θλιβερή εκδήλωση
της “κατάρας“ και σταθεροποιήθηκε η ηρεμία, σταμά-

τησαν να έρχονται εναλλακτικά οι κανονιοφόροι. Τότε,
περί τα μέσα της 10ετίας του ’50, άρχισε να συχνάζει
και τελικά να ναυλοχεί, στο έξω λιμάνι, ένα γαλαζόγκριζο
ξύλινο κρατικό πλοίο· μισό πολεμικό - μισό πολιτικό,
γνωστό σαν καταδιωκτικό της Θ.Ο.Α. (Θαλάσσιας Οι-
κονομικής Αστυνομίας). Το πλοίο αυτό είχε πολιτικό
πλήρωμα κινήσεως, οικονομικούς ελεγκτές και έναν
Ανθυποπλοίαρχο με 3-4 ναύτες του Β. Ναυτικού για
το κανονάκι της πλώρης και άλλα ελαφρότερα όπλα
που διέθετε, για τη δυνατότητα διενέργειας νηοψιών.

Στην πολύ δεμένη «μεικτή» παρέα που είχαμε κάνει,
οι υπάλληλοι του Αεροδρομίου (ΥΠΑ και ΕΜΥ) και μερικοί
παλιόφιλοι ντόπιοι, εντάχθηκε κάποια χρονιά, από
τυχαίο περιστατικό, και ο αξιωματικός της Θ.Ο.Α.

Οι Ανθ/χοι αυτοί άλλαζαν κάθε 6 μήνες και ο εκάστοτε
αναχωρών «παρέδιδε» στην παρέα τον αντικαταστάτη
του. Έτσι μετά από χρόνια, αρκετοί Ναύαρχοι του
Π.Ν. είχαν θητεύσει στην αδελφοδεμένη παρέα μας
διατηρώντας άριστες αναμνήσεις από τη ζωή που κά-
ναμε, με φάρσες και άλλα διασκεδαστικά.

Ένας όμως δεν πρόφτασε να γίνει Ναύαρχος, γιατί
έμεινε στην ιστορία αθάνατος με μικρό βαθμό. Αυτός
είναι ο αείμνηστος Μανιάτης Υποπλοίαρχος Βασίλης
Πετρόγκονας, που σαν σύγχρονος Λεωνίδας φύλαγε
τις θαλάσσιες «Θερμοπύλες» της Κύπρου κυβερνώντας
την τορπιλάκατο που το ’64 βύθισαν έξω από την
Πάφο.

Ένας κόμπος πνίγει τον λαιμό και ιδρώνει η ψυχή
στην ανάμνηση του υπέροχου αυτού Έλληνα!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
8. μπαρκαρίτσιο = πλάγια μικρή στεγανή πορτούλα στο πλευρό
του σκάφους.

Εξ αριστερών καθήμενοι: Γιώργος Χατζηανδρέου, Κώστας
Καραπαντζόπουλος, Ανθ/χος Αθανασίου (ΘΟΑ), 

Γιώργος Αριστοτελίδης (ΥΠΑ) - Όρθιοι: Μάκης Ορφανίδης,
Βαγγέλης Καραπαντζόπουλος και Σάκης Σερσενίδης
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Η φωτογραφία είναι η τέχνη των ματιών και της

άγραφης εικόνας.

Τα μάτια λοιπόν ανακαλύπτουν την άγραφη εικόνα

μέσα από μια αστραπή της ματιάς, μόνον όταν ο

νους είναι έτοιμος να δεχθεί τον «βαθύ λόγο της

ατέρμονης ψυχής», όπως την κατανοεί ο Ηράκλειτος.

Τότε, αυτός ο λόγος ανακαλύπτει και βλέπει αυτό

που δεν έβλεπε· χαίρεται γι’ αυτό που βλέπει, επειδή

ανακαλύπτει στο ίδιο αντικείμενο μια άλλη πραγμα-

τικότητα, την οποία μέχρι τότε δε γνώριζε.

Το έργο τέχνης δημιουργείται στην αρχή σαν μία

στιγμή αγάπης, συγκίνησης, ενθουσιασμού και συγ-

χρόνως πλούσιας όρασης του αντικειμένου. Ο καλ-

λιτέχνης, ο οποίος διαθέτει την όραση και τη σκέψη,

ανακαλύπτει ένα πλήθος αοράτων στοιχείων, τα

οποία συνθέτουν το μέχρι πριν απλό στη μορφή αν-

τικείμενο.

Αυτή η ανακάλυψη εμπεριέχει το «ωραίο».

Το ωραίο αποκαλύπτει και ένα νόημα άγνωστο,

το οποίο ενυπάρχει μέσα στο αντικείμενο. Έτσι δη-

μιουργείται ένα καινούργιο αντικείμενο. Η σύλληψη

αυτή ταράζει τον ψυχικό κόσμο του καλλιτέχνη και

τότε μια ανάγκη γεννιέται· αυτή η νέα μορφή να βγει

έξω από αυτόν. Τότε δημιουργείται το έργο τέχνης.

Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι

όλη αυτή η δημιουργική διεργασία επιτελείται σε

επίπεδο «στοιχείων», δηλαδή μικρών μονάδων, η

σύνθεση των οποίων και θα λέγαμε η συνλειτουργία

συνιστά μια μεγαλύτερη μορφή, δηλαδή το αντικεί-

μενο.

Εμείς σ’ αυτήν την εργασία ζητήσαμε να απομο-

νώσουμε τα επί μέρους στοιχεία ή ομάδες στοιχείων,

που συνιστούν επί μέρους οντότητες και να τις απο-

τυπώσουμε. Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι αυτές

οι μικρότερες οντότητες εκφράζουν ανθρώπινες φω-

νές και χαρακτηριστικά και συχνά με τρόπο πολύ

πλουσιότερο απ’ όσο η έλλογη ανθρώπινη σκέψη

μπορεί να πλησιάσει· ή τουλάχιστον η εικονική πα-

ράσταση δίνει μια άλλη διάσταση από εκείνη της

αναφοράς μέσω του λόγου.

Σ’ αυτό το χώρο κυκλοφορεί η ανεξήγητη παρουσία

του ωραίου.

Γι’ αυτό δε θέλουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε

κανένα σχόλιο.
Γ. Μ.

Ο Γιώργος Μποτονάκης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη της
Θράκης. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως Ψυχίατρος-Ψυχα-
ναλυτής.
Μέχρι το 2012 και για έξι χρόνια ήταν πρόεδρος του «Κύκλου
Τέχνης και Ψυχιατρικής» της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας.
Με τη φωτογραφία ασχολείται εδώ και δεκαετίες.
Εκθέσεις:
1986, Άγιος Νικόλαος Κρήτης.
1988, Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα.
1989, Βερολίνο,
1989, Γκαλερί Ζυγός, Αθήνα.
2000, Aλεξανδρούπολη. Oμαδική έκθεση καλλιτεχνικής δημι-

ουργίας Αλεξανδρουπολιτών Αττικής. Ιστορικό Μουσείο
της πόλης.

2013, Ομαδική, Μπαρ «Γκρι», Εξάρχεια, Αθήνα.
Τα θέματα είναι παρμένα από μικρές επιφάνειες (κάποιων
εκατοστών) φυσικών αντικειμένων, δηλαδή από πέτρες, παλιά
ξύλα, σκιές και φλοιούς δέντρων.
Σημειώνουμε ότι δεν έχει γίνει με photoshop καμία επέμβαση,
προσθήκη ή αλλαγή.

Η έκθεση θα δέχεται τους ενδιαφερόμενους έως τις 5/4/2016.
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 11:00 - 21:00

Σάββατο        11:00 - 16:00

Καλλιρρόης 39 (στάση μετρό Συγγρού-Φιξ)
τηλ. 2114039926   www.underflow.gr, info@underflow.gr

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

Έκθεση φωτογραφίας
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Tο Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια έκθεσης 

φωτογραφίας του συμπολίτη και μέλους του Συλλόγου μας Γιώργου Μποτονάκη, στη gallery

UNDERFLOW, με θέμα: “Η φωτογραφία και ο μικρόκοσμος”
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Πέτα σαΐτα μου γοργή, 
χτύπα χρυσό μου χτένι
κι η ατέλειωτη σαρακοστή 
μερόνυχτο να γένει.

Τάκου-τάκου ο αργαλειός μου
τάκου κι έρχεται ο καλός μου
νάσου και σε λίγο φτάνει
για φιλί και για στεφάνι.

Μέναμε τότε στο σπίτι μας
στο Αλήμπεη. Εποχή του

εμφυλίου και τα χρόνια δύσκο-
λα. Έξω στα χωριά η ζωή ακό-
μα πιο δύσκολη. Η ανάγκη πρε-
σάριζε τους πρόσφυγες σε καταλύματα της πόλης,
που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον μεγάλο
αριθμό των προσφυγικών οικογενειών.

Δόθηκε εντολή, σπίτια που το μπορούσαν, να φι-
λοξενήσουν μια προσφυγική οικογένεια. Οι δικοί μου
στο Αλήμπεη, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, δεν είχαν
ξεπεράσει ακόμα τη δική τους προσφυγιά. Η χαμένη
πατρίδα τους, η Καππαδοκία, ήταν στις καθημερινές
τους κουβέντες. Ο καημός τους όμως ένιωσε τον
πόνο των νέων ξεριζωμένων και άνοιξαν τα σπίτια
τους και τους δέχτηκαν.

Το σπίτι μας, ένα προσφυγικό σπίτι του “Εποικι-
σμού”, είχε δύο δωμάτια. Το ένα με σανιδένιο πάτωμα,
όπου μέναμε, και το άλλο με χωμάτινο δάπεδο, που
η μητέρα μου κάθε τόσο το έχριζε με λάσπη από
κοκκινόχωμα και που το είχαμε για αποθήκη. Το
πίσω μέρος του σπιτιού ήταν ένας αδιαρρύθμιστος
χώρος.

Μάθαμε ότι στο σπίτι μας θα φιλοξενούσαμε μια
οικογένεια από την Άνθεια. Την προηγούμενη, η
μητέρα μου με έστειλε και της έφερα κοκκινόχωμα
και την έβλεπα γονατιστή με πόση επιμέλεια έχριζε

το δάπεδο στο χωμάτινο
δωμάτιο. Σκέφτηκα ότι ήθελε
να το παραδώσει στην ξένη
οικογένεια άψογο. Και ποία
η έκπληξή μου, όταν είδα
την προσφυγική οικογένεια,
που ήρθε, να εγκαθίσταται
στο καλό, στο δικό μας δω-
μάτιο κι εμείς να τακτοποι-
ούμε τα λίγα πράγματά μας
στο χρισμένο.

Πήγα και τη ρώτησα:
– Μαμά, γιατί φύγαμε

από την κάμαρή μας;
Όλο τρυφεράδα εκείνη με χάιδεψε, με κοίταξε κα-

τάματα και
– Έχουν μωρό παιδί, μου είπε.
Γέμισε το σπίτι μας με κόσμο και παιδιά. Η προ-

σφυγική οικογένεια ήταν έξι άτομα. Τέσσερα παιδιά.
Το μικρότερο τριών μηνών και το μεγαλύτερο δέκα
ετών. Και πέντε άτομα εμείς, μέσα στο σπίτι μας
στριμωχνόμασταν έντεκα άτομα. Μου άρεσε. Το
έβλεπα σαν παιδική χαρά. 

Έφεραν με το βοϊδοκάρο τους ένα σωρό πράγματα
και ανάμεσά τους και έναν αργαλειό. Τον έστησαν
στον πίσω χώρο του σπιτιού. Τέντωσαν τα νήματα,
το στημόνι και σε λίγο το σπίτι μας είχε και ηχητική
επένδυση. Η θεία Σταμούλα, έτσι έλεγαν τη μαμά
τους, καθόταν στον αργαλειό και κλωστή στην κλωστή,
πέρα-δώθε η σαΐτα και τάκου-τάκου το χτένι και γι-
νόταν το ύφασμα. Καθόμουν και την παρατηρούσα.
Σιγά-σιγά συνειδητοποίησα πως η υπομονή γίνεται
έργο τέχνης· πως τα κουβάρια με τις χρωματιστές
κλωστές γίνονται καλύμματα με σχέδια, με φωτεινά
χρώματα και λουλουδάτα στρωσίδια.

Έκπληκτος είδα τα παλιά μας ρούχα και αυτά

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

O aργαλειός
Γράφει o Ζαφείρης Αλεξιάδης

Ο αργαλειός ήταν για την κάθε οικογένεια των χωριών του Έβρου, και όχι μόνο, η μικρή υφαντική
οικιακή βιοτεχνία, που κάλυπτε όλες σχεδόν τις ανάγκες της οικογένειας σε υφαντικά προϊόντα. Κάλυπτε
τις ανάγκες της γυναικείας, της ανδρικής και της παιδικής ένδυσης, κάλυπτε τις ανάγκες του σπιτιού σε
υφάσματα, σε κουρτίνες, σε κουβέρτες, σε καλύμματα, σε σεντόνια, σε φλοκάτες, για τις οποίες
χρειαζόταν και η συνδρομή της νεροτριβής. Κάλυπτε ακόμα τα χρειαζούμενα στις αγροτικές εργασίες,
τορβάδες, δισάκια, σακιά και ένα σωρό άλλα πανικά.

Ο αργαλειός ήταν αυτός που ύφαινε μαζί με τα προικιά και τα όνειρα των κοριτσιών που από τα δώδεκά
τους χρόνια κάθονταν και ύφαιναν τις πουκαμίσες, τα γιλέκα και τα νυφιάτικα σεντόνια, όπου θα ξάπλωνε
ο καλός τους και θα γέμιζε το σπίτι με ευτυχία και προκοπή. Και δώστου, ολημερίς και ολονυχτίς,
ακουγόταν, τάκου-τάκου, το απαλό χτύπημα του αργαλειού μαζί με το χαμηλοτράγουδο της νιας, που
ύφαινε τα προικιά της και τα στοίβαζε μέσα στη σεντούκα, την αρωματισμένη με κλωνάρια λεβάντας. Και
το τραγούδι του αργαλειού ατελείωτο:
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Σ το άκουσμα του κωδικού 
ΜΕΤΕΩΡ σταματούσαν τα

πάντα, προκειμένου να μετα-
δοθεί το Μετεωρολογικό Δελτίο,
που είχε απόλυτη προτεραιότη-
τα. Ο Τηλέγραφος σήκωνε το
βάρος της μεταφοράς μηνυμά-
των, ειδήσεων, με συνοπτικά
τηλεγραφήματα, τα επίσημα
κρατικά σε αυστηρό λακωνικό ύφος. Η αστική Τηλε-
φωνία σε περιορισμένη έκταση, σε καταστήματα εμ-
πορικά και σε ελάχιστα σπίτια εύπορων οικογενειών.
Για την ασύρματη τηλεφωνία ακούγαμε ότι υπήρχε
στα μεγάλα καράβια. Αναφέρομαι, βεβαίως, στην πριν
το 1940 περίοδο, όταν μετά τον τορπιλισμό της ΄Ελλης,
ανήμερα της Παναγίας τον 15Αύγουστο 1940 στην
Τήνο, τα τύμπανα του πολέμου ακούγονταν εντονό-
τερα. Ανυποψίαστη η χώρα μας, έσπευδε να πάρει
μέτρα και κάπου σε εκείνη την περίοδο, υπολογίζω
και την ίδρυση του Μετεωρολογικού Σταθμού της
πόλης μας.

Στα μέτρα προετοιμασίας στρατού-πληθυσμού, επεί-
γουσα προέκυψε η ανάγκη Οργάνωσης της Μετεωρο-
λογικής Υπηρεσίας, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη με-
ταφορά πληροφοριών, μηνυμάτων κυρίως στους τομείς
αεροπλοΐας, ναυσιπλοΐας. Τότε, απ’ όσο θυμάμαι, ακού-
στηκε και η Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τον Κωδικό
ΜΕΤΕΩΡ, που κατέθετε τα τηλεγραφήματα, τα οποία
ήταν συνοπτικά, κωδικοποιημένα σε αριθμούς.

Η κατάθεση γινόταν πρωί, απόγευμα, πριν από τη
δύση του ήλιου και άλλοτε σε έκτακτες περιστάσεις. Η
εν όψει απειλή του πολέμου επιτάχυνε από κράτη και
κυβερνήσεις τη λήψη μέτρων προστασίας, ασφάλειας,

ιδιαιτέρως μάλιστα μετά τη ραγ -
δαία εμφάνιση των αεροπορικών
καταδρομικών “στούκας”, που
έσπειραν φόβο και τρόμο.

Τα στούκας χρησιμοποιήθηκαν
με επιτυχία στον εμφύλιο πόλεμο
της Ισπανίας και έδωσαν τη νίκη
στο καθεστώς του Φράνκο. Δε
θυμάμαι τότε να υπήρχαν δελτία

καιρού. Σε έκτακτες περιπτώσεις συναγερμού, ηχούσαν
οι σειρήνες “δαιμονισμένα”, προκειμένου  να αναγγείλουν
έκτακτο γεγονός. Η συμπλήρωση του δελτίου ήταν
πολύ απλή, εύκολη, σε μετρημένες λέξεις από αριθμούς
που έπαιρνε τις ενδείξεις από τα όργανα, που ήταν
τοποθετημένα στην καφασωτή, με περσίδες, ξύλινη
κατασκευή, για να παίρνουν αέρα τα όργανα. Γινόταν
από έμπιστο κρατικό όργανο. Τα τηλεγραφήματα  ήταν
αυστηρού εμπιστευτικού χαρακτήρα, η δε αποκωδι-
κοποίηση γινόταν από την παραλήπτρια Αρχή. Η οποι-
αδήποτε ολιγωρία ή καθυστέρηση μετάδοσης του δελ-
τίου επέσυρε αυστηρές κυρώσεις κατά παντός υπευ-
θύνου. 

Αφότου άρχισε η λειτουργία του αεροδρομίου της
πόλης μας, ο Μ.Σ. διέκοψε τη λειτουργία του και οι
υπηρεσίες του μεταφέρθηκαν στον αερολιμένα, όπως
έγινε σε όλους τους Σταθμούς. Άλλωστε, η δημιουργία,
στο μεταξύ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(ΕΜΥ), η οποία πλαισιώθηκε με εξειδικευμένο επιστη-
μονικό προσωπικό, με σύγχρονα μηχανήματα, όργανα
ακριβείας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες
της Διεθνούς Κοινότητας, έχει τη δυνατότητα πλέον
να παρέχει πληροφορίες στους πολίτες όλο το εικοσι-
τετράωρο.

O Μετεωρολογικός Σταθμός της πόλης μας
Γράφει ο Ανέστης Νικολαΐδης

Οι παλιοί θα θυμούνται τον Μ.Σ., μια ξύλινη κατασκευή σαν περιστεριώνας εκεί που είναι τώρα το άγαλμα

της Δόμνας και Αντώνη Βισβίζη, κοντά στον Φάρο. Ελάτε, να σας ξεναγήσω, απ’ ό,τι κράτησε η μνήμη μου,

σε εκείνα τα, πριν και μετά το 1940, χρόνια της σκληρής δοκιμασίας.

Α.Ν.

Yδροσυλλέκτης

που μας έδωσε η ΟΥΝΡΑ να ψαλιδίζονται σε λωρίδες
και με τον αργαλειό να μεταμορφώνονται σε ολοκαί-
νουργες πολύχρωμες κουρελούδες. Με αυτές η μητέρα
μου έστρωσε το καινούργιο μας δωμάτιο και τώρα
φάνταζε καλύτερα από το παλιό.

Συχνά καθόμασταν κι εμείς τα παιδιά στον αργαλειό
και σιγά-σιγά μπαίναμε στο νόημα της δημιουργίας
που, εκτός από τα υλικά, χρειάζεται υπομονή, κόπο
και χρόνο. Και το αποτέλεσμα είναι πάντα σίγουρο.

Είχα ακούσει ότι προπολεμικά η Αλεξανδρούπολη

ήταν η πόλη με τα εκατό πιάνα. Την εποχή του εμ-
φυλίου έγινε η πόλη με τους χίλιους αργαλειούς.

Οι δύσκολοι καιροί όταν περάσουν, μένουν στη
μνήμη μας σαν περιπέτειες και σαν ηρωικά κατορ-
θώματα. Αυτές τις μέρες η προσφυγιά, σκληρή και
αδυσώπητη, ξαναχτύπησε την πόρτα μας. Στο διάβα
της δεν άφησε αργαλειούς με χρωματιστά νήματα
και λουλουδάτες κουρελούδες. Άφησε κουρελιασμένες
οικογένειες και ματωμένες μνήμες για τους χαμένους
ανθρώπους τους.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

του στόματος στον ογκολογικό Ασθενή

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 309  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172 36
ΤΗΛ. 210 9754299   FAX: 210 9765433

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

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

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

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

ΕΛ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

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

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

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

ANΔPIANA XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY

APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

E-mail: nchatzian@tee.gr

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

Ε-mail: nicolhat@hotmail.com

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY
ΠAIΔIATPOΣ

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

ANAΣTAΣIA KYPIAKIΔOY του IΩANNH
KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΤΗΛ. 2310 869588

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 &ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 23

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

ΜΑΡΤΙΝΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ./FAX: 2310 412413   κιν. 6973 486888

ΣΠΥΡΟΣ  Ε. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15  ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100

ΟΙΚΙΑ: ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 22  ΑΘΗΝΑ 112 55
ΤΗΛ. 210 2018092

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

TΣΙΜΙΣΚΗ 33 (8ος όρ.) 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 282142 κιν. 6944391166

e-mail: lymbop@hol.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
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ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ  225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 221972

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

ΑΛΕΞΙΟΣ Ι. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευθείς στην Εμβρυομητρική Ιατρική
στο Kings College Hospital Λονδίνου

Πιστοποιημένος από το Fetal Medicine Foundation
• AYXENIKH ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ • Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

• ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

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

κιν. 6955 69 79 77

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

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

Fax: 210 2813 897

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΕΙΡΗΝΗ  Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 270  (3ος όροφος)
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

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

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

FAX: 210 6997765  κιν. 6948 275909

ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΚΡΙΜΑΙΑΣ 2 (γωνία) 3ος όροφος
115 26 ΑΘΗΝΑ  (έναντι Μετρό Κατεχάκη)
ΤΗΛ. 210 6998220 FAX: 210 6997765

κιν. 6948 274048
e-mail: chspap@yahoo.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ  ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 106 (2ος όρ.) ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΤΗΛ. / FAX: 25510 36856  κιν. 6945655110

e-mail: mpavlid@otenet.gr

THEODOR GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ  ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

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

ΠOΛYZΩHΣ MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ

ENΔOKPINOΛOΓOΣ

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

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

10.11.2015  Σχέδιο ανακαίνισης
των Λουτρών της «Χάνα» Ο Δή-
μος Αλεξανδρούπολης ετοιμάζει, σε
συνεργασία με το Πολυτεχνείο Ξάν-
θης, μελέτη για την αξιοποίηση των
παλαιών Λουτρών της «Χάνα» στην
Τραϊανούπολη, με ανέγερση ξενο-
δοχειακού συγκροτήματος με σύγ-
χρονο υδροθεραπευτήριο.

10.11.2015  Ώρα να αξιοποιηθεί
το Παλαιό Νοσοκομείο της οδού
Δήμητρος Η πρόταση του Δήμου
Αλεξανδρούπολης με αφορμή την
εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου για μετατροπή του υφιστά-
μενου παλαιού συγκροτήματος σε
«Κέντρο Διοίκησης». Ποιες υπηρεσίες
μπορούν άνετα να στεγαστούν, με
μεγάλο όφελος για την κυκλοφορία
στο κέντρο της πόλης. 

10.11.2015  Λαμπρή τελετή εγ-
καινίων Ιερού Ναού Αγίου Βα-
σιλείου Τον θεμελίωσε το 2003,
ως Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης,
ο κ.κ. Άνθιμος και τον εγκαινίασε ο
ίδιος, την Κυριακή 8/11/2015, ως
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.

10.11.2015  Το 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μελισσοκομίας έγινε
στην Αλεξανδρούπολη 7 και 8 Νο-
εμβρίου. Η συμμετοχή των μελισ-
σοκόμων απ’ όλη τη χώρα ήταν με-
γάλη, αφού τα θέματα που ανα-
πτύχθηκαν τους αφορούσαν άμεσα
(νέες τεχνικές για ποιοτικό βιολογικό
μέλι και άλλα προϊόντα όπως ο βα-
σιλικός πολτός και η πρόπολη).

08.12.2015  Πληρότητα 100%
στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρού-
πολης Την περίοδο των εορτών
Τούρκοι και Βούλγαροι «σώζουν»
τον τουρισμό της περιοχής. Δυσεύ-
ρετοι οι Έλληνες πελάτες.

29.12.2015  Εγκαταλείπονται από
την Κυβέρνηση όλες οι επιχειρήσεις
της Θράκης. Ο βουλευτής Έβρου
Αντ. Δημοσχάκης, σε ομιλία του στην
ολομέλεια της Βουλής, υπερασπί-
στηκε την τροπολογία που κατέθεσε
για τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους απέναντι σε επιχειρήσεις
του Έβρου και της Θράκης λόγω μη
καταβολής της επιδότησης του μι-
σθολογικού κόστους κατά 12% με
οφειλές των επιχειρήσεων προς το
Δημόσιο.

31.12.2015  Μέτρα προστασίας
για αστέγους από τον Δήμο Αλε-
ξανδρούπολης Πλήρης ετοιμότητα
του δήμου για την αντιμετώπιση του
κύματος κακοκαιρίας. Οι πολίτες καλό
θα ήταν να αποφεύγουν τις άσκοπες
μετακινήσεις.

07.10.2015  Άνοιξε τις πόρτες της
η νέα αίθουσα του Πνευματικού
Κέντρου της Μητρόπολης. Λαμπρά
εγκαίνια για το νέο «στολίδι» της
Αλεξανδρούπολης. 280 άνετα και
λειτουργικά ταξινομημένα καθίσματα,
σύγχρονος φωτισμός, τελευταίας τε-
χνολογίας ηχοσυστήματα και μια
άνετη και μοντέρνα σκηνή.

07.10.2015  Με-
τεγκατάσταση
του ΚΤΕΛ Υπε-
γράφη η σύμβαση
για την κατασκευή
των νέων εγκατα-
στάσεων στον Γαλ-
λικό Σταθμό. Η ΓΑΙ-
ΑΟΣΕ παραχωρεί
στο ΚΤΕΛ, για 30
έτη, το πέτρινο κτή-
ριο του Γαλλικού
Σταθμού, το οποίο
θα αποτελέσει την
καρδιά των νέων
εγκαταστάσεων.

09.10.2015  Τρισδιάστατα ακριβή
αντίγραφα της Νίκης στον Έβρο
Συμφωνία μεταξύ του Μουσείου του
Λούβρου στο Παρίσι και της Περι-
φέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης. Τα
αντίγραφα, στο φυσικό τους μέγεθος,
θα τοποθετηθούν στο νησί καταγω-
γής της, τη Σαμοθράκη, και στην
Αλεξανδρούπολη.

14.10.2015  Στους κορυφαίους
της Ελλάδας οι σκακιστές του
Εθνικού Στην υψηλότερη κατηγορία
της Α’ Εθνικής η σκακιστική ομάδα
του Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης.
Διακρίθηκαν οι αθλητές του στους
αγώνες ολοκλήρωσης του πρωτα-
θλήματος στο Ρίο της Πάτρας.

15.10.2015  Ξεκινά το 1ο Διεθνές
Συνέδριο στις Συνδυασμένες Με-
ταφορές σήμερα και αύριο στην
Αλεξανδρούπολη, με συμμετοχή κο-
ρυφαίων επιστημόνων και παρου-
σίαση διεθνών πρακτικών. Σκοπός
του Συνεδρίου είναι να αναδειχτούν
οι εξελίξεις και οι τάσεις στην αγορά
μεταφορών, προσδοκώντας να συν-
δεθεί το παραγόμενο έργο από τους
ερευνητικούς φορείς με τις ανάγκες
της αγοράς.

21.10.2015  Αρχίζει η επαναλει-
τουργία του εργοστασίου ζάχα-
ρης στην Ορεστιάδα  Με 60.000
τόνους τεύτλων από Έβρο και Ρο-

ΓΝΩΜΗ

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ

H νέα αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου
της Μητρόπολης
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δόπη που αντιστοιχούν σε 12.000
στρέμματα καλλιέργειας. Μεγάλη η
σημασία του εργοστασίου για την
τοπική κοινωνία. Σε καλό δρόμο οι
συζητήσεις με επιχειρηματίες από τη
Βραζιλία.

22.10.2015  «Ακαδημία ΠΕ
Έβρου» με διαλέξεις πανεπιστη-
μιακού επιπέδου γαι όλους!  Πάνω
από 60 διαλέξεις στα πεδία: «Αγωγή
των πολιτών», «Η ιατρική στη σύγ-
χρονη κοινωνία», «Φύση και άνθρω-
πος» από καθηγητές του ΔΠΘ. Μία
πρωτοβουλία της Περιφέρειας σε
συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης. Δωρεάν εγγραφές
ως τις 11 Νοεμβρίου 2015.

24.10.2015  Η Εβρίτισσα Ρένα
Μπίζιου διακρίνεται διεθνώς  Δύο
ανώτατες διακρίσεις σε μία χρονιά:
«15ο Founders Award» της Society
for Biomaterials και βραβείο «Pilk-
ington» από την American Society
for Engineering Education. H γεννη-
μένη στην Αλεξανδρούπολη «Πρώτη
Κυρία» της Χημικής και Βιοϊατρικής
μηχανικής διδάσκει στο Πανεπιστήμιο
του Σαν Αντόνιο στο Τέξας.

24.10.2015  Σήμα κινδύ-
νου για το Δέλτα του
Έβρου  Δραματική μείωση
του πληθυσμού των που-
λιών που επισκέπτονται ή
φωλιάζουν στον υγροβιό-
τοπο Δέλτα του Έβρου, που
αγγίζει το 90% από τη δε-
καετία του ’60 έως σήμερα.
Aυτά κατέγραψε στις επί
μισό αιώνα παρατηρήσεις
του ο Ολλανδός βιολόγος-
ορνιθολόγος Ad Wittgen.

05.11.2015  Ανοίγουν τις πόρτες
τους τα ανανεωμένα «Ηλύσια»
Ξεκινά προβολές την ερχόμενη Τε-
τάρτη ο μοναδικός κινηματογράφος
της Αλεξανδρούπολης.

18.11.2015  Πού θα πετάξω τα
μπάζα;  Τώρα μπορούν να ανακυ-
κλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν,
προς όφελος της αειφορίας και του
περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση πραγ-
ματοποιείται, σύμφωνα με τις ευ-
ρωπαϊκές προδιαγραφές, στον χώρο
των «Λατομείων Μάκρης ΑΕ».
Τηλέφωνα επικοινωνίας των ενδια-
φερομένων: 25510 27404 και 25510
80173

19.11.2015  Η κρίση
«ισοπέδωσε» τις επι-
χειρήσεις μεταποίησης
και παραγωγής προϊόν-
των στον Έβρο  Έχουν
μείνει 300 από τις 600 που
ήταν το 2010.

01.12.2015  Η Τουρκία
αγάπησε τουριστικά την
Αλεξανδρούπολη... Αφιέ-
ρωμα από τη Hurriyet με
τίτλο «Απόδραση το Σαβ-
βατοκύριακο στην Αλεξαν-
δρούπολη» και ύμνους για
το φαγητό και την αγορά
μας. «Οι επισκέπτες θα
νιώσουν την επίδραση μιας
άλλης κουλτούρας σε καθε
τους βήμα».

08.12.2015  Άνοιξε τις
πύλες του το μαγικό
Πάρκο των Χριστουγέν-
νων  Η Αλεξανδρούπολη

γιορτάζει και φέτος σε ένα παραμυ-
θένιο σκηνικό στο Πάρκο Εθνικής
Ανεξαρτησίας. Παγοδρόμιο, τσουλή-
θρα, τραινάκι, σπιτάκι του Άγιου Βα-
σίλη και σπιτάκι της Γιαγιάς, περί-
πτερα με ζεστά ροφήματα και ζαχα-
ρωτά.

10.12.2015  Σημαντικό βήμα το
μνημόνιο για τα λιμάνια Αλεξαν-
δρούπολης-Δαμιέτης (Αίγυπτος)
«Ανοίγονται δρόμοι, αλλά χρειάζεται
ακόμη δουλειά», λέει ο πρόεδρος
του ΟΛΑ Χρήστος Δούκας.

12.12.2015  Υπεγράφη η τελική
συμφωνία για τον ελληνοβουλ-
γαρικό αγωγό IGB Στα τέλη του
2018 προβλέπεται να τεθεί σε λει-
τουργία. Ο αγωγός θα μεταφέρει
αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, καθώς
και από τον σχεδιαζόμενο τερματικό
σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη
μετά το 2018, οπότε και αναμένεται
να λειτουργήσει.

15.12.2015  Ένα συνέδριο «ζων-
τανό και διαφορετικό από τα
άλλα» ήταν σύμφωνα με τους διορ-
γανωτές του το 10ο Παγκόσμιο Συν -
έδριο Θρακών που ολοκληρώθηκε
στις 13/12/2015 στις Φέρες. Κατά
τη διάρκειά του σκιαγραφήθηκε ο
οδικός χάρτης διεκδικήσεων για το
μέλλον της Θράκης. Αναφορές στο
λιμάνι, τον φράχτη, τα χρυσωρυχεία,
τις πλημμύρες, τη Σαμοθράκη, το
ΔΠΘ, το Δέλτα του Έβρου. Στραβή
ήταν η αρχή του όταν εξαγριωμένοι
αγρότες και κτηνοτρόφοι καταφέρ-
θηκαν ενάντια σε Σγουρίδη και Κυ-
βέρνηση. Για «σκηνοθετημένα επει-
σόδια» κάνουν λόγο οι βουλευτές
Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αδελφές Μπίζιου, Ρένα και Γωγώ
(και αυτή καταξιωμένη αρχιτέκτονας στην Αμερική)
σε παιδική ηλικία στα σκαλιά της Ακαδημίας

Αλεξανδρούπολης
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5/2/1956. Φωτογραφίζονται στα χιόνια: Λιλή Ρεϊτάν, Ινές
Ρεϊτάν, Βίκυ Ρεϊτάν, Σοφία Βουτσά, Τάκης Παρασκευόπουλος,
Μπένος και Γκάρο Δεδεϊάν

(Αρχείο Βίκυς Ρεϊτάν)

23/12/1962. Σε χιονισμένο τοπίο οι: Βενιτσανοπούλου Μάρω,
Βαφειάδου Νίκη, Αραμπατζή Ελένη και Ρουμπή Λιλή

(Αρχείο Μάρως Βενιτσανοπούλου)

Καλοκαιρινές διακοπές στα Θέρμα
Σαμοθράκης, 20 χρόνια μετά. 
Πολλά ίδια πρόσωπα με της προηγούμενης
φωτογραφίας. Aναγνωρίζετε τον εαυτό σας;

Aρχείο Ρ. Σταματοπούλου

Οι σελίδες αυτές είναι μια 

πρόσκληση-πρόκληση. 

Στείλτε μας φωτογραφίες 

από το οικογενειακό σας αρχείο, 

σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,

εκδρομές, σημαντικά γεγονότα 

της κοινωνικής και πνευματικής 

ζωής της πόλης κ.ά.).

Οι φωτογραφίες γράφουν ιστορία.

Το επόμενο θέμα θα είναι:

“Αποκριάτικες γιορτές, χοροί,

μεταμφιέσεις’’.

Επιμέλεια: Π. Tσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Aπό τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τη Βουλγαρογερμανική κατοχή

Χώρα Σαμοθράκης, κατοχή. Σαμοθρακιτάκια και προσφυγόπουλα από την
Αλεξανδρούπολη. Aναγνωρίζετε τον εαυτό σας;

Aρχείο Ρ. Σταματοπούλου



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Μελομακάρονα

Υλικά
1 κιλό αλεύρι Νο2
2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι
1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
3/4 φλιτζανιού χυμό πορτοκάλι
3 φλιτζάνια τσαγιού καρύδια κοπανισμένα
2 μπέικιν
1κουταλάκι γλυκού σόδα
1 κουταλάκι γλυκού κοφτό κανέλα

Για το μέλωμα
1 φλιτζάνι τσαγιού μέλι
2 φλιτζάνια τσαγιού
ζάχαρη
3 φλιτζάνια τσαγιού
νερό

Εκτέλεση
Σε μία λεκάνη βάζουμε
το λάδι, τη ζάχαρη, τον
χυμό, την κανέλα και τα
χτυπάμε στο μίξερ να
ομογενοποιηθούν. Ρί-
χνουμε λίγο αλεύρι και
ανακατεύουμε με το
μπέικιν και τη σόδα. Προ-
σθέτουμε τα τρία φλι-
τζάνια καρύδια και συ-
νεχίζουμε να ζυμώνουμε
με το υπόλοιπο αλεύρι.
Αφήνουμε το μίγμα 30
λεπτά να ξεκουραστεί
και εν συνεχεία πλάθουμε τα μελομακάρονα δίνοντας
το σχήμα που θέλουμε. Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 170°. Μελώνουμε τα μελομακάρονα,
αφού έχουν κρυώσει, με το σιρόπι ζεστό.

Σοκολάτα χωρίς ζάχαρη
(πλούσια σε μαγνήσιο, σίδηρο και φυτική πηγή πρωτεΐνης)

Υλικά
120 γρ. κακαομάζα (κουβερτούρα με 100% κακάο)
3 κουταλιές της σούπας βούτυρο καρύδας (θα το
βρείτε στα βιολογικά προϊόντα)
2 κουταλιές της σούπας μέλι
ξηροί καρποί της αρεσκείας σας

Εκτέλεση
Σε μπεν μαρί λιώνουμε την κουβερτούρα, προσθέ-
τουμε το βούτυρο και τα ανακατεύουμε να ομογενο-
ποιηθούν. Ρίχνουμε το μέλι και συνεχίζουμε για 5 λε-
πτά το ανακάτεμα.
Σε ένα μικρό δισκάκι στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί,
αδειάζουμε τη σοκολάτα στρώνοντας σε λεπτό
στρώμα και την αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου
για 30 λεπτά. Μετά ρίχνουμε τους ξηρούς καρπούς
της αρεσκείας μας σε όλη την επιφάνεια.
Τη βάζουμε στο ψυγείο.

Ποτό αρμπαρόριζα

Υλικά
1 κιλό κρασί κόκκινο γλυκό
20 φύλλα αρμπαρόριζα

Εκτέλεση
Σε ένα βάζο γυάλινο λευκό βάζουμε το κρασί. 
Πλένουμε τα φύλλα, τα στεγνώνουμε με χαρτί κουζί-
νας και τα ρίχνουμε στο κρασί. 
Ανακατεύουμε καλά το μίγμα, κλείνουμε ερμητικά το
βάζο και το αφήνουμε στον ήλιο για έναν μήνα.
Κατόπιν στραγγίζουμε το περιεχόμενο του βάζου και
το ποτό μας είναι έτοιμο.
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