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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλου-
τίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγ-
χρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ 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 
παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση:
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154
51 Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax:
210 6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρό-
νια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύ-
ξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανά-
λογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EFG 
EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς
την κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε
ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπο-
λης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιο-
δικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες
Αγαπητοί φίλοι και φίλες

XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Οι χαρμόσυνοι ύμνοι των Χριστουγέννων της αγάπης για τους

συνανθρώπους μας και του αλτρουϊσμού άρχισαν να εξασθενούν
με το πέρασμα των ημερών.

Ο καινούργιος χρόνος μπήκε φουριόζος και μας καλεί σ’ έναν
απολογισμό πεπραγμένων αλλά παράλληλα μας ωθεί σε μια
διαδικασία καθορισμού των στόχων και ενεργειών, για να πετύχουμε
κάτι καλύτερο από αυτό που κάναμε πέρυσι.

Με το 64ο τεύχος, που κρατάτε στα χέρια σας, ολοκληρώσαμε
μια γόνιμη και ανοδική πορεία δεκαεπτά χρόνων που, κατά ένα
μεγάλο ποσοστό, οφείλεται στη δική σας υποστήριξη, αποδοχή και
οικονομική συμπαράσταση, την οποία ευελπιστούμε ότι θα έχουμε
και στο μέλλον.

Στο σημεία αυτό θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι τα αποθε-
ματικά του ταμείου μας έχουν ελαττωθεί σε τέτοιον βαθμό, που
κινδυνεύει η συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας. Γι’ αυτό
σας παρακαλούμε θερμά να μη λησμονείτε να καταβάλετε την
“συνδρομή” σας, των 20 ευρώ ετησίως. Θα είναι μεγάλο κρίμα να
διακοπεί μια τέτοια προσπάθεια ύστερα από 17 χρόνια.

Και στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται το παρόν τεύχος δεν
μας έλειψαν οι εκδρομές. Το τριήμερο 6, 7 και 8 Οκτωβρίου πραγ-
ματοποιήσαμε εκδρομή στην Κεφαλλονιά, που στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία, συντελούντος και του καλού καιρού. Επίσης επιτυχία ση-
μείωσε και η ημερήσια εκδρομή που πραγματοποιήσαμε, στις 16
Δεκεμβρίου, στην ορεινή Κορινθία και το Ξυλόκαστρο. Θεωρούμε
ότι τα μέλη και οι φίλοι μας που συμμετείχαν στις δύο εκδρομές
έμειναν απολύτως ικανοποιημένοι. Σχετικά ρεπορτάζ και φωτογραφικό
υλικό θα βρείτε σε άλλες σελίδες του παρόντος τεύχους.

Είναι μέσα στις προθέσεις μας, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, να
πραγματοποιήσουμε τριήμερη ή διήμερη εκδρομή, για την οποία
θα ενημερωθείτε εγκαίρως με ιδιαίτερη επιστολή.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποι-
ήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Πανθρακικής
Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.) και στις 11 Δεκεμβρίου
συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο την Εβρίτισσα Χριστίνα Αθα-
νασιάδου. Στο νέο Δ.Σ. εξελέγησαν η Γραμματέας του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας Ευστρατία Ραχούλη-Κουκουρίκου ως υπεύθυνη του
πρώτου χορευτικού συγκροτήματος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. και το μέλος
μας Γεώργιος Δελαπόρτας ως ειδικός Γραμματέας.

Το παρόν τεύχος καλύπτει το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου -
Δεκεμβρίου 2017, μήνες με πολλούς εθνικούς και θρησκευτικούς
εορτασμούς και αφετηρία για αναφορές και ευχές. Συνεπώς και
αυτό το τεύχος στόχο έχει την προβολή του χθες  και του σήμερα
της πόλης και της περιοχής μας, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες
σελίδες και φυσικά τις μόνιμες συνεργασίες. Οι αναγνώστες μας ας
προσέξουν τις εργασίες που αφορούν στη μνήμη των Μεγάλων
τέκνων της Θράκης, Στέφανου και Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή,
για τους οποίους ίσως λίγα γνωρίζουμε αλλά πρέπει να είμαστε
υπερήφανοι για την παγκόσμια ακτινοβολία και προσφορά τους.

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

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Η παρατήρηση, με την οποία ξεκινά το άρθρο των
«επετειακών» η γράφουσα, είναι κοινότοπη. Το σημαν-
τικότερο ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα το τρίμηνο
Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και αφορά σε ολό-
κληρο τον ελλαδικό κόσμο είναι η συμμετοχή της «μικρής
Ελλάδας» στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, στο ξεκίνημά
του σχεδόν, αμυνόμενη στην τρέλα του ναζισμού -
φασισμού. Η περιοχή μας μάλιστα μπλέχθηκε με εντελώς
ανορθόδοξο τρόπο. Στα τεύχη 2ο, 8ο, 12ο, 23ο, 29ο,
49ο μπορεί ο αναγνώστης να ξαναθυμηθεί τις ιδιαίτερες
συνθήκες υπό τις οποίες έζησε ο ελληνικός πληθυσμός
στις Βουλγαροκρατούμενες περιοχές. Εξ άλλου οι προ-
σωπικές μνήμες αυτής της περιόδου συνεχίζουν να
αποτελούν ύλη του περιοδικού μας.

Η επίσημη βιβλιογραφία που αφορά στην περιοχή
μας είναι περιορισμένη, εκτός βεβαίως από το πόνημα
του Αθανασίου Κ. Κριτού, με τίτλο «Αλεξανδρούπολη -
Η εκατοντάχρονη ιστορία της 1878-1978» και μερικές
εργασίες αξιόλογες, όπως σημειώνονται στη βιβλιο-
γραφία.

Μία ιδιαιτερότητα όμως του νομού Έβρου, κατά την

περίοδο 1941-1944, δεν έχουμε προσεγγίσει, κατά το
δυνατόν σε βάθος, ιδιαιτερότητα που περιγράφει με
ευκρίνεια ο Αθανάσιος Κριτού [3, σελ. 224-226]. Αυτή
είναι η “ελεύθερη ζώνη”, δηλαδή μία περιοχή του νομού
Έβρου που δε δόθηκε στους Βούλγαρους και διοικήθηκε
από ιδιότυπη κυβέρνηση.

Από την 21η Απριλίου 1941, η Γερμανία για να αμείψει
τη βοήθεια που της παρέσχε η Βουλγαρία και να ικανο-
ποιήσει τις υποσχέσεις της προς αυτήν ως σύμμαχο,
επέτρεψε στη Βουλγαρία την κατοχή και διοίκηση
της Δυτικής Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας μέχρι
του κόλπου Ορφανού (Στρυμονικού), πλην του Νομού
Έβρου, στον οποίο εφαρμόσθηκε ένα ιδότυπο καθε-
στώς: «Μία στενή λωρίδα εδάφους της επαρχίας Αλε-
ξανδρούπολης μέχρι της Κοινότητας Ανθείας συμπερι-
λαμβανομένης και της Σαμοθράκης διετέλεσε υπό Βουλ-
γαρική κατοχή και διοίκηση, ενώ η υπόλοιπη έκταση
του Νομού από την Κοινότητα Ανθείας και πάνω υπό
Γερμανική στρατιωτική κατοχή, αλλά υπό Ελληνική δι-
οίκηση».

Αυτό το τμήμα θεωρήθηκε ως ουδέτερη ζώνη και

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α

2ος Παγκόσμιος πόλεμος και η περιοχή μας - Ουδέτερη Ζώνη
«Ο πόλεμος που δεν ήταν αναγκαίος», ήταν η απάντηση που έδωσε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ 

στον πρόεδρο Ρούσβελτ, όταν ο τελευταίος «επρόκειτο να ζητήσει δημόσια να προταθεί

η καταλληλότερη γι’ αυτόν τον πόλεμο ονομασία.» [5]

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

ΕΧΘΡΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ - ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΩΤΗ�ΠΕΡΙΟΔΟΣ�1941�-�1942
γκρίζο:�Γερμανική�κατοχή
μαύρο:�Βουλγαρική�κατοχή

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ουδέτερη
χώρα
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στη συνέχεια πήρε αυτή την ονομασία.
Οι Γερμανοί αναγνώρισαν όλες τις Δημόσιες, Δη-

μοτικές, Κοινοτικές, Δικαστικές, Αστυνομικές και λοιπές
Αρχές που λειτουργούσαν μέχρι τον Απρίλιο του 1941,
εκτός από την Αρχή του Νομάρχη.

Ας μη ξεχνούμε βεβαίως ότι ο ελληνοϊταλικός πόλεμος
(από 28 Οκτωβρίου 1940 έως Απρίλιο του 1941, οπότε
έγινε και η εισβολή των Γερμανών), γινόταν υπό καθεστώς
όχι δημοκρατικών θεσμών. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε
πεθάνει ήδη στις 29 Ιανουαρίου του 1941 και ο βασιλιάς
Γεώργιος, χωρίς να αλλάξει τη δομή του κρατικού μηχα-
νισμού, διόρισε πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Κορυζή,
οικονομολόγο, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Είχε δια-
τελέσει υπουργός Οικονομικών το 1933 και υπήρξε επι-
τυχημένος υπουργός κρατικής υγιεινής και αντιλήψεως
επί πρωθυπουργίας Ιωάννου Μεταξά, επί 3 χρόνια
(1936-1939). Η περίοδος αυτή είναι γνωστή για τις νο-
μοθετικές ρυθμίσεις κοινωνικής πρόνοιας.

Στις 18 Απριλίου 1941 ο πρωθυπουργός Α. Κορυζής
κλείνεται στο γραφείο του, ύστερα από υπουργικό συμ-
βούλιο και ιδιαίτερη συνομιλία με τον βασιλιά Γεώργιο,
και αυτοπυροβολείται, αποτελώντας παράδειγμα ηθικής
ακεραιότητας δημόσιου άνδρα.

Στις 21 Απριλίου διορίζεται πρωθυπουργός ο Εμμα-
νουήλ Τσουδερός και αμέσως η νέα κυβέρνηση και ο βα-
σιλιάς Γεώργιος εγκαταλείπουν την Αθήνα και πλέουν
προς την Κρήτη. Συγχρόνως μεγάλο μέρος του ελληνικού
στόλου αποπλέει προς τη Μέση Ανατολή. [1, 2]

Στις 30 Απριλίου του ιδίου έτους ο στρατηγός Γ. Τσο-
λάκογλου διορίζεται από τους Γερμανούς πολιτικός
διοικητής μιας κυβέρνησης υπόλογης προς τους ει-
σβολείς, αφού προηγουμένως είχε υπογράψει “συν-
θηκολόγηση” (16 Απριλίου). Ο αρχιστράτηγος Αλέξαν-
δρος Παπάγος διαφώνησε με τη συνθηκολόγηση του
Τσολάκογλου και παραιτήθηκε από τη θέση του. [8]

Μετά τη σύντομη σύνδεση του άρθρου μας, σχετικού
με τη γενική εικόνα κατοχής της Ελλάδας, επανερχόμαστε
στην περιγραφή της ουδέτερης ή ελεύθερης ζώνης.

Ο διορισμένος στο υπόλοιπο του νομού Έβρου από
την κυβέρνηση Κορυζή Νομάρχης Δαμιανός Μοσχονάς,
την ημέρα που κήρυξε η Γερμανία τον πόλεμο κατά της
Ελλάδας, παραιτήθηκε από τη θέση του (6 Απριλίου 1941).

Στις 10 Απριλίου 1941 διορίζεται ως Νομάρχης ο
Παναγιώτης Βουδούρης, ο οποίος αρνήθηκε να αναλάβει
τα καθήκοντα του Νομάρχου, υπό αυτές τις συνθήκες.

Τρίτη απόπειρα να καλυφθεί η θέση, υπό την πίεση
των κατοίκων της Ζώνης εκτός βουλγαρικής κατοχής,
ήταν με τον Ιωάννη Φραγκούλη, ο οποίος, ύστερα από
δισταγμούς, δέχθηκε διορισμό από την κατοχική κυβέρνηση
της Αθήνας. «...σαν επιτακτική εθνική ανάγκη, ως Νομάρχης
Έβρου ο Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Ιωάννης Φραγκούλης, την
14.6.41, ο οποίος μιλούσε άριστα τη γερμανική γλώσσα,
βάσει δε του αναγκ. Νόμου 176/41 “περί εκτάκτου αρμο-
διότητος του Νομάρχου Έβρου” και τη συνδρομή ικανών
συνεργατών του κατώρθωσε να επιτελέσει σημαντικό
έργο στην οργάνωση και καλή λειτουργία όλων Δημοσίων
και Δημοτικών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα στην Εκπαίδευση.»
[3] Το τέλος του ήταν τραγικό. Ο Ιωάννης Φραγκούλης
έπεσε θύμα των συνθηκών ενός πολέμου και ενός
εμφυλίου που εγκυμονούνταν. Η αντίσταση στον Έβρο
άρχισε πολύ ενωρίς· ίσως ενωρίτερα από όλη την Ελλάδα.
Ο Ιωάννης Φραγκούλης, στις 13 Μαΐου 1943 εκτελέστηκε,
ως συνεργάτης με τις αρχές κατοχής από τον αρχηγό
των ανταρτών Άρη. Το αδελφικό αίμα είχε αρχίσει να χύ-
νεται... χωρίς έλεγχο.

Ακολούθησε ο διορισμός του Σταύρου Ευταξία. Σε
έξι (6) ημέρες ο Ευταξίας διέφυγε στην Τουρκία και από
εκεί στη Μέση Ανατολή ύστερα από πληροφορίες ότι οι
Γερμανοί σχεδίαζαν να τον συλλάβουν για συνεργασία
με αντιστασιακές οργανώσεις.

Τέταρτος και τελευταίος αναφέρεται ο Γεώργιος
Φλωρίδης, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι τις
10/11/1944.

Έχω ήδη αναφέρει τον Έλληνα πρωθυπουργό Κορυζή.
Εκλήθη στο αξίωμα αυτό όταν απέθανε ο Μεταξάς. Το
μόνο που συνετέλεσε να του ανατεθεί η πρωθυπουργία
ήταν μία ανεπίληπτη ιδιωτική ζωή και οι σταθερές πεποι-
θήσεις που τον διέκριναν. Δεν μπόρεσε να ανθέξει στην
καταστροφή που εφαίνετο να απειλεί τη χώρα του ούτε
να σηκώσει για περισσότερο χρόνο το βάρος των ευθυνών
του. Όπως ο κόμης Τελέκι στην Ουγγαρία, απεφάσισε και
ο Κορυζής να θυσιάσει τη ζωή του, και έτσι αυτοκτόνησε
στις 18 Απριλίου. Η μνήμη του αξίζει τον σεβασμό μας.
[5]

Μια μικρή παρένθεση για να εξηγήσω τους λόγους για τους
οποίους σχεδόν τα δύο τρίτα του νομού Έβρου έμειναν υπό
την κατοχή των Γερμανών και όχι των Βουλγάρων κατά την πε-
ρίοδο 1941-1944. Η Τουρκία και η Ελλάδα είχαν υπογράψει
συμφωνία ότι, αν μία Βαλκανική χώρα επιτεθεί σε μία από τις
δύο, η άλλη αναλάμβανε την υποχρέωση να προστρέξει προς
βοήθειά της.

Παρ’ όλο που δεν αναφέρετο στο σύμφωνο, υπονοούσαν τη
Βουλγαρία, πράγμα που η Τουρκία δεν το ετήρησε. Αυτός ήταν
και ο λόγος που η Βουλγαρία δεν εκήρυξε άμεσα τον πόλεμο
εναντίον της Ελλάδος αλλά αργότερα. Οι Βούλγαροι, μάλιστα,
έφθασαν είκοσι ημέρες μετά από την εισβολή των Γερμανών,
και παρέλαβαν από τους Γερμανούς τα παραχωρηθέντα εδάφη,
με το δικαιολογητικό ότι θα αστυνόμευαν τα εν λόγω εδάφη.

Η τουρκική διπλωματία έκανε σαφέστατα γνωστό στη Γερ-
μανία ότι δεν θα εδέχετο στα Ευρωπαϊκά της σύνορα μόνο τη
Βουλγαρία. Οι Γερμανοί μη θέλοντας να δυσαρεστήσουν την
Τουρκία και για να διατηρηθεί η ουδετερότητα της Τουρκίας, η
οποία και τους ενδιέφερε σφόδρα, κράτησαν την περιοχή, από
το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης μέχρι το Σβίλεγκραντ,
υπό την κατοχή τους και την ονόμασαν ουδέτερη ζώνη. Δεν
θεώρησαν όμως απαραίτητο να ενημερώσουν την κυβέρνηση
Τσολάκογλου, η οποία δεν είχε ιδέα για τα γεγονότα που δια-
δραματίζονταν στον Νομό Έβρου. [7]



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T646

Γιατί οι Γερμανοί δημιούργησαν την Ουδέτερη Ζώνη.
Όχι βέβαια από συμπάθεια προς μια περιοχή της Θρά-
κης! Εξ άλλου είχαν υποσχεθεί προς τους συμμάχους
Βούλγαρους όλη τη Δυτική Θράκη. Ας μην ξεχνούμε
όμως ότι συνόρευε με την ουδέτερη Τουρκία. Μήπως
δεν είχαν εμπιστοσύνη προς τη Βουλγαρία; 

Πρωτεύουσα της Ουδέτερης Ζώνης ήταν το Διδυμό-
τειχο. Οι κάτοικοί της βεβαίως δε ζούσαν ιδανικά, όμως
δεν πείνασαν, όπως πείνασαν οι υπόλοιποι Έλληνες
στις άλλες Γερμανοκρατούμενες πόλεις, ιδιαιτέρως στις
μεγάλες. Οι χρονιές μάλιστα 1941-44 ήταν αρκετά απο-
δοτικές σε βασικά προϊόντα.

Όπως σημειώνει ο Ανέστης Νικολαΐδης «...στερούνταν
από άλλα αγαθά· το τετράδιο, τα βιβλία, τα φάρμακα,
τα ρούχα, τα παπούτσια, τη φυσαρμόνικα. Αυτά ήταν
πράγματα δυσεύρετα ακόμη και στη μαύρη αγορά.» [7]

Η πληροφορία από τον Π. Τσιακίρη για την περίοδο
αυτή εντυπωσιάζει: η μάνα του αντάλλασσε μεταξωτό
υφαντό με... κάμποτο για να ράψει εσώρουχα του
παιδιού της! Μια άλλη πτυχή στην ιστορία της ιδιαίτερης
πατρίδας μας. Βασανισμένος τόπος!

Η δημιουργία της Ουδέτερης Ζώνης αποδείχθηκε
πολύ επωφελής για τους Έλληνες. Ο νομός Έβρου,
γνωστός για την ευφορία του και τα καλά αγροτικά και
κτηνοτροφικά προϊόντα του, διέσωσε από την πείνα
χιλιάδες συμπολιτών μας, που είχαν καταφύγει ως
πρόσ φυγες στη Λήμνο, Λέσβο, ακόμη και Αθήνα.

Βενζινόπλοια, με “ηρωικούς” καπετάνιους (Αλεξαν-
δρουπολίτες - Καβαλιώτες και άλλους) κατόρθωναν να
μεταφέρουν τα προϊόντα της Ουδέτερης Ζώνης στις
κατεχόμενες από τους Βούλγαρους περιοχές, που προ-

αναφέραμε. Η βουλγαροκρατούμενη Σαμοθράκη είχε
δική της παραγωγή και κατάφερνε να θρέψει και τους
εκεί καταφυγόντες πρόσφυγες.

Άλλη μεγάλη βοήθεια της ουδέτερης ζώνης για τον
ταλαιπωρημένο Ελληνισμό ήταν η δυνατότητα να κα-
ταφύγουν στη Μέση Ανατολή, και συγκεκριμένα στον
Λίβανο, πολλές χιλιάδες Ελλήνων, κυρίως αξιωματικών,
από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μέσω της ουδέτερης
Τουρκίας.

Φυσικά, η δεύτερη προσφορά που περιγράψαμε κά-
ποτε έληξε. Οι Γερμανοί, πάντα ευνοϊκά διατιθέμενοι

προς την Τουρκία, ήλθαν
σε συνεννόηση με γερμα-
νόφιλους Τούρκους, ώστε
να εμποδίζουν αυτοί τη
διέλευση και επιδόθηκαν
σε βίαιες πράξεις. Λή-
στευαν τους άνδρες ή

Στην Αλεξανδρούπολη, κατά τη διάρκεια της
Βουλγαρικής κατοχής 1941-44, δε λειτούργησαν
ελληνικά σχολεία, όπως και τίποτε ελληνικό. Λει-
τούργησαν βουλγαρικά μόνο, στα οποία πήγαν
και μερικά Ελληνόπαιδα, εκτός από τα Βουλγαρό-
παιδα. Τα Ελληνόπαιδα, όμως, σιγά-σιγά διέκοψαν
τη φοίτησή τους ή πήγαν στη ζώνη (Φέρες, Σουφλί,
Διδυμότειχο, Ορεστιάδα) και φοίτησαν εκεί. Εκείνο,
όμως, που θυμάμαι είναι ότι στη σχολική χρονιά
1945-46 κάναμε δύο τάξεις, η μία μέχρι το τέλος
του Ιανουαρίου ’46 δώσαμε κανονικές εξετάσεις,
και η άλλη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο
του’ 46, οπότε ξαναδώσαμε εξετάσεις. Έτσι πε-
ράσαμε την υστέρηση που είχαμε από το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα της υπόλοιπης Ελλάδος. [7]

Γιώργος Γιαννούτσος

«Μεσούσης της κατοχής 1941-1944, στο προσφυ-
γικό Γυμνάσιο Φερών, που δημιουργήθηκε από τη
μεταφορά των μαθητών της Αλεξανδρούπολης, όταν
ήταν Βουλγαροκρατούμενη, και από νέους μαθητές
της περιοχής, που γεμίσαμε τις μικρές τάξεις. Στεγα-
ζόταν στο τελευταίο διώροφο κλασικό σπίτι, στην
κάτω πόλη και είχε μεγάλη άπλα για αυλή.» [7]

Ανέστης Νικολαΐδης

Mαθητές του Γυμνασίου
Φερών το έτος 1942,
μπροστά στο πρώτο
οίκημα που στέγασε 
το Γυμνάσιο. [7]

Το στρατηγείο της Μέσης Ανατολής (ΣΜΑ) είχε χαρα-
κτηρίσει την περιοχή του Έβρου «ζωτική», διότι μέσω αυ-
τής εφοδιάζετο η Γερμανία από την ουδέτερη Τουρκία
χρώμιο, χαλκό και άλλα μέταλλα. Για τον λόγο αυτό είχε
εξοπλίσει τους αντάρτες με όπλα και πολεμοφόδια τα
οποία έρριχναν με αλεξίπτωτα σε ένα υποτυπώδες αερο-
δρόμιο στην περιοχή της Δαδιάς. [7]
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τους εξαφάνιζαν για να κακοποιήσουν
τις γυναίκες. Πολλά τα θύματα από όλη
την Ελλάδα. Γνωστά τα ονόματα των εξα-
φανισθέντων συμπολιτών μας: Δημήτριος
Ορφανός, Νικηφόρος Πρώιος, Γιώργος
Γκιρτζής και πολλοί άλλοι από ολόκληρο
τον Έβρο.

Τρίτη και σημαντική προσφορά στον
Ελληνισμό του Έβρου και συγκεκριμένα
στους νέους ήταν η εξής:

Είναι γνωστό ότι στην πρωτεύουσα
του νομού, δηλαδή στην Αλεξανδρούπολη,
που παραδόθηκε στη Βουλγαρία, δε λει-
τούργησαν ελληνικά σχολεία, παρά μόνο
βουλγάρικα. Από σχετικές αναμνήσεις,
που ήδη έχουμε δημοσιεύσει, τα Ελληνό-
πουλα αρνούνταν να φοιτήσουν στα βουλ-
γαρικά σχολεία, παρ’ όλο που υπήρχε
ισχυρό κίνητρο, το φαγητό. Τα σχολεία της Ουδέτερης
Ζώνης και μάλιστα των Φερών, κάλυψαν αυτήν την
ανάγκη σε πολλές περιπτώσεις.

Με τον καιρό η μαύρη αγορά περιορίστηκε αρκετά.
Τότε οι κάτοικοι της Βουλγαροκρατούμενης περιοχής
περνούσαν κρυφά τα σύνορα και αντάλλασσαν ορισμένα
είδη με τους κατοίκους της “Ελεύθερης Ζώνης”. Έδιναν
πετρέλαιο, σπίρτα, φάρμακα, τσιγάρα και έπαιρναν σι-
τάρι, αλεύρι, κριθάρι, καλαμπόκι κι άλλα φαγώσιμα».
[8]

Στις 9 Απριλίου 1941 υπεγράφη πρωτόκολλο συνθη-
κολόγησης μεταξύ του Διοικητού του Τμήματος Στρατιάς
Ανατολικής Μακεδονίας (Τ.Σ.Α.Μ.) αντιστρατήγου Κων-
σταντίνου Μπακόπουλου και του Γερμανού αντιστρα-
τήγου Φάιελ, δηλαδή εισβολή των Γερμανών σε εδάφη
της Δυτικής Θράκης. Η κατάληψη του Νομού μας από
τους Γερμανούς ήταν περίπατος, εφ’ όσον στον Νομό
Έβρου δεν υπήρχαν στρατιωτικές δυνάμεις. [8]

Aπό το βιβλίο του Τάκη Τσονίδη και από προφορικές
μνήμες του Δημ. Γκεντζίδη μεταφέρουμε χρήσιμες πλη-
ροφορίες για τη λειτουργία της Ουδέτερης Ζώνης στο
βόρειο άκρο του νομού Έβρου, στην Ορεστιάδα, λίγα
χιλιόμετρα από την Αδριανούπολη και ιδιαίτερα για την
“υπερεξουσία” των Γερμανών κατακτητών στη ζώνη
αυτή. [9, 10]

Συγκεκριμένα, οι άλλοι μελετητές, που προαναφέραμε,
δεν επισημαίνουν ότι οι Γερμανοί είχαν συμφωνήσει με
τους Τούρκους ώστε ο γερμανικός στρατός και οι Βούλ-
γαροι «να είναι 30 χιλιόμετρα μακριά από τα Ελληνο-
τουρκικά σύνορα...», προφανώς για να κρατούν τους
Βούλγαρους μακριά από τον Έβρο. Οι Γερμανοί ήλεγχαν
τα Ελληνοτουρκικά σύνορα με ιππείς τελωνειακούς.
Παράλληλα είχαν καταλάβει σημαντικά μεγάλα κτίσματα
της πόλης, αφού ξεσπίτωσαν τους νοικοκυραίους. Το
Γερμανικό Φρουραρχείο (Comantatour) στεγάσθηκε στην
κλινική “Ποταμιάνου”, η Φελτζαλνταρμάρι (Feldgaldarmari)
στο κτήριο του Βράμπα, η G.F.P. στο τετράγωνο των

Νικολαϊδαίων και στα σπίτια των Αθανασίου Χατζη-
πλατσή, Θεοδοσίου Χατζηπλατσή και Αθανασίου Παν-
ταζίδη οι τελωνειακοί.

Μία άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία μεταφέρουμε
από το προαναφερθέν βιβλίο ότι οι Γερμανοί μάζεψαν
όλα τα ραδιόφωνα που υπήρχαν στην πόλη, κατά τη
γνωστή μέθοδό τους. Όμως, από το Φρουραρχείο ένα
ραδιόφωνο μετέδιδε ειδήσεις στα Ελληνικά, μόνο από
τον ραδιοσταθμό του Βερολίνου και με μεγάφωνο ενη-
μέρωναν τους Έλληνες κατοίκους της Ορεστιάδος. Φαί-
νεται ότι κάτι ανάλογο γινόταν και από το σπίτι όπου
στεγαζόταν η G.F.P.

Η ιστορία της Ουδέτερης Ζώνης στον Νομό Έβρου
δεν κλείνει εδώ. Έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε
και στο επόμενο τεύχος με τη βοήθεια αναγνωστών
μας που διαθέτουν άλλα στοιχεία για την περιοχή αυτή.
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10. Προφορικές πληροφορίες

Γερμανοί στο σπίτι του Αθαν. Χατζηπλατσή
Aρχείο Δημ. Γκεντζίδη



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T648

Το έτος 2017 συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από τον
θάνατο του Στεφάνου. Ο Δήμος Ορεστιάδας, σε

συνεργασία με το Σύλλογο «Στέφανος Καραθεοδωρής»
της Νέας Βύσσας, κήρυξε το 2017 έτος Στεφάνου Κα-
ραθεοδωρή και ενέταξε σ’ αυτό πολλές δραστηριότητες.
Σημαντικότερες ήταν αυτή στο Νεοχώρι του Βοσπόρου,
στις αρχές Μαΐου, με την παρουσία του Οικουμενικού
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και το εορταστικό
τριήμερο στην Ορεστιάδα (23-25 Σεπτεμβρίου) και
πάλι με την παρουσία του Πατριάρχη. 

Την εορταστική ατμόσφαιρα λάμπρυνε με την τριήμερη
παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Παρέστησαν
αρχές και προσωπικότητες, μέλη της οικογένειας Κα-
ραθεοδωρή, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς
και πλήθος κόσμου. Ομογενείς Ρωμιοί από το Νεοχώρι
συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και τίμησαν με την πα-
ρουσία τους τη μνήμη του Στεφάνου Καραθεοδωρή. 

Το πρωί του Σαββάτου έγινε πάνδημος υποδοχή του
Πατριάρχη στην πόλη της Ορεστιάδας και το απόγευμα
τα εγκαίνια του Μουσείου του γένους των Καραθεοδωρή

στη Νέα Βύσσα. Το Μουσείο στεγάζεται σε λιθόχτιστο
κτήριο, παλαιότερα Δημοτικό Σχολείο, και ανακαινίσθηκε
από τον Δήμο Ορεστιάδας με επίβλεψη αρχιτέκτονα
και μουσειολόγου από το Μουσείο Μπενάκη, ύστερα
από παρέμβαση της Οικογένειας Καραθεοδωρή.

Την Κυριακή το πρωί έγινε, με βυζαντινή μεγαλοπρέ-
πεια, Πατριαρχική Θεία Λειτουργία με τη συμμετοχή
των τεσσάρων Μητροπολιτών της Θράκης, στον κατά-
μεστο από πλήθος πιστών Ι. Ναό των Αγίων Θεοδώρων,
ενώ το απόγευμα πραγματοποιήθηκε Ημερίδα αφιε-
ρωμένη στον μεγάλο Στέφανο Καραθεοδωρή. Ο γράφων
είχε την τιμή να συντονίσει την εκδήλωση, κατά την
οποία εξέχοντες επιστήμονες, με ειδική ενασχόληση,
αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα, το έργο και τη με-
γάλη προσφορά του Στεφάνου στην ιατρική επιστήμη
και στον συνάνθρωπο, στη συνδρομή του στο Πατριαρ-
χείο και τη συμβολή του στο γένος των Ελλήνων.
Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο ίδιος ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης, ο οποίος, μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης
Βασίλη Μαυρίδη, έκαναν την αποκάλυψη της προσω-

To λιθόχτιστο κτήριο στο οποίο στεγάστηκε 
το Μουσείο Καραθεοδωρή.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 
και  ίδρυση του Μουσείου της Οικογένειας  

Γράφει o Γεώργιος Ι. Μηνόπουλος, Ομ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ ΡΑ Κ Ω Ν

Με μεγάλη επιτυχία εορτάστηκε από τον Δήμο Ορεστιάδας η μνήμη του Στεφάνου Καραθεοδωρή,
του μεγάλου γενάρχη της οικογένειας των Καραθεοδωρή, η οποία εμπλούτισε το ελληνικό στερέωμα
με εξέχουσες προσωπικότητες στις επιστήμες και τα γράμματα, με κοινό παρονομαστή τη μεγάλη
εθνική προσφορά. Μερικά αντιπροσωπευτικά ονόματα, εκτός από το Στέφανο, μπορεί να είναι ο
ανεψιός του ιατρός Κωνσταντίνος, παππούς του μεγάλου μαθηματικού, επίσης Κωνσταντίνου, οι
διπλωμάτες Αλέξανδρος και Κωνσταντίνος, κυβερνήτες της Σάμου και της Κρήτης κατά την περίοδο
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Πηνελόπη Δέλτα, γιαγιά του Αντώνη Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργού
της χώρας και επί των ημερών μας οι δύο Στέφανοι Γερουλάνοι, εγγονοί του μεγάλου μαθηματικού
(ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και ο χειρουργός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και
των Ιωαννίνων ως επίσης και Διευθυντής της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας του Ωνασείου Καρ-
διοχειρουργικού Κέντρου).

Εκπροσώπηση από μέλη της οικογένειας Καραθεοδωρή
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πογραφίας του Στεφάνου, έργο του γνωστού ζωγράφου
Δημήτρη Ναλμπάντη, η οποία θα εκτίθεται στον χώρο
του Μουσείου. 

Την επομένη ο Πατριάρχης επισκέφθηκε Σχολεία και
το Στρατόπεδο της Ταξιαρχίας Ρίμινι στην περιοχή της
Ορεστιάδας, έδωσε τις ευχές του και αναχώρησε στη
Θεσσαλονίκη για εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων.
Αναχώρησε και η 20μελής εκπροσώπηση της οικογένειας
Καραθεοδωρή πλήρως ικανοποιημένη από την ίδρυση
του Μουσείου, την επί τέλους «επανάκαμψη στη πα-
τρογονική γη», όπως ομολόγησαν και την εθελοντική
τους δέσμευση για εμπλουτισμό του Μουσείου με
σχετικά αντικείμενα που διασώζονται στις ιδιωτικές
τους Συλλογές.

Ποιος όμως ήταν ο τόσο σπουδαίος Στέφανος Κα-
ραθεοδωρής; Οι πηγές είναι πολλές και εύκολα προ-
σπελάσιμες· θα δώσουμε όμως παρακάτω σύντομη
σχετική πληροφόρηση: Ο Στέφανος είναι ο μεγάλος
γενάρχης της Οικογένειας των Καραθεοδωρή η οποία
έλκει την καταγωγή της από την Παλαιά Βύσσα ή
Βόσνα (Μποσνοχώρι, όπως ήταν στην τουρκική γλώσσα).
Η Παλαιά Βύσσα ήταν μικρό χωριό κοντά στην Αδρια-
νούπολη, νοτιοδυτικά, δίπλα στον Έβρο ποταμό και
είχε εύφορα περιβόλια.

Σ’ αυτήν γεννήθηκε ο Θεόδωρος και, επειδή ήταν με-
λαχροινός, του αποδόθηκε η προσωνυμία Καραθεοδωρής.
Εργαζόταν στα περιβόλια και πωλούσε τα προϊόντα
στην Αδριανούπολη. Δραστήριος όπως ήταν γρήγορα
έκανε τη δική του επιχείρηση στην Αδριανούπολη, όπου
και παντρεύτηκε την Ελένη από το προάστιο του Κιρί-
σχανε. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Αντώνιο, τη Σο-
φία, τη Σουλτάνα και τον Στέφανο, ο οποίος γεννήθηκε
δύο μήνες μετά από το θάνατο του πατέρα του.

Ο Στέφανος Καραθεοδωρής γεννήθηκε το1789 και
απεβίωσε το 1867, έζησε δηλαδή 78 χρόνια. 

Έζησε σε μια εποχή όπου άλλαζε-άλλαξε ο κόσμος
όλος. Η βιομηχανική επανάσταση, κυρίως με τη χρήση
της ατμομηχανής στα πλοία και τα τραίνα, άλλαξε
ριζικά όχι μόνο την οικονομία της εποχής αλλά και τις
κοινωνικές δομές με τη μετακίνηση του πληθυσμού από
την ύπαιθρο στις πόλεις και τη δημιουργία της εργατικής
τάξης αρχικά και αργότερα της αστικής. Εξάλλου το
έτος της γέννησής του συμπίπτει με τη Γαλλική Επανά-
σταση, η οποία συντάραξε τις τότε αυτοκρατορίες και
άλλαξε ριζικά τις δομές των Κρατών, ενώ αργότερα δη-
μιουργήθηκε το ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος.

Προοδευτικά τότε αναπτύχθηκαν στους Ελληνες δύο
τάσεις, η μία του ελλαδισμού, δηλαδή του ελληνικού
κράτους με πρωτεύουσα την Αθήνα (δενδριτικό σύ-
στημα) και η άλλη του ελληνισμού με πρωτεύουσα την
Κωνσταντινούπολη (γαλαξιακό σύστημα).

Οι αλλαγές αυτές δεν ήταν δυνατό να μην επηρεάσουν
και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γι’αυτό φρόντισαν
και οι Μεγάλες Δυνάμεις. Οι σουλτάνοι της εποχής
(Μαχμούτ Β’, Αμπτούλ Μετζίτ, Αμντούλ Αζίζ) πραγ-

ματοποίησαν σημαντικές αλλαγές (Τανζιμάτ, Χάτι Χου-
μαγιούν) και γι’ αυτό έμειναν στην ιστορία ως «μεταρ-
ρυθμιστές σουλτάνοι». Οι μεταρρυθμίσεις βέβαια δεν
μπορούσαν να γίνουν από την αδρανή και αντιδραστική
μάζα των μουσουλμάνων και γι’αυτό ανατέθηκαν στους
ανθρώπους των μιλλετίων. Φυσικά κυρίαρχος ήταν ο
ρόλος των Ελλήνων. Στο κλίμα αυτό των αλλαγών με-
γάλωσε και έδρασε ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. 

Ο Στέφανος πήρε τη στοιχειώδη του μόρφωση στην
Αδριανούπολη, σε ηλικία όμως των 16 ετών μετέβη στη
φημισμένη Σχολή των Κυδωνιών, ύστερα από παραίνεση
του συγγενούς του, εξ αγχιστείας, μετέπειτα Πατριάρχη
Κυρίλλου ΣΤ’, όπου έλαβε εγκύκλιες σπουδές από φη-
μισμένους Δασκάλους της εποχής. Συνέχισε τις πανε-
πιστημιακές του σπουδές στη βόρεια Ιταλία για 10
χρόνια (Πίζα, Βενετία, Αγκόνα, Ρώμη) μελετώντας θε-
ωρητικές και πρακτικές επιστήμες και τελικά ιατρική
ενώ δεν παρέλειπε να επισκέπτεται και να δημιουργεί
σχέσεις με μεγάλους ελληνικούς εμπορικούς Οίκους.

Το 1819 επέστρεψε στη γενέτειρά του, την Αδρια-
νούπολη, όπου άσκησε την ιατρική, ύστερα όμως από
παράκληση των συμπατριωτών του και, κυρίως, του
Πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ’ και του Μητροπολίτου Δωρο-
θέου Πρωίου, ανέλαβε τη διεύθυνση της Ελληνικής
Σχολής Αδριανούπολης διδάσκοντας συγχρόνως και
ως Καθηγητής. Προοδευτικός και με νέες ιδέες οργάνωσε
τη Σχολή σε επίπεδο λειτουργίας σύγχρονων ευρωπαϊκών
σχολών, ενώ παράλληλα η φήμη του από την άσκηση
της Ιατρικής ξεπέρασε τα όρια της Αδριανούπολης. 

Κατά την Επανάσταση του 1821 η εκδικητική μανία
των Τούρκων οδήγησε στον απαγχονισμό του έκπτωτου
Πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ’ και στη σφαγή 40 προκρίτων·
η καλή φήμη όμως του Στεφάνου ως ιατρού και η προ-
στασία του από θεραπευμένους οθωμανούς αξιωμα-
τούχους τον έσωσαν από τον θάνατο, αν και ήταν
ύποπτος για την εθνική του δράση.

Στην Αδριανούπολη παρέμεινε για πέντε χρόνια· η

Αποκαλυπτήρια προσωπογραφίας Στεφάνου Καραθεοδωρή
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον

Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη κατά το ομώνυμο
Συμπόσιο στην Ορεστιάδα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2017. 

Το έργο φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Δημήτρης Ναλμπάντης. 
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μεγάλη του όμως φήμη ως διακεκριμένου ιατρού τον
οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη ως ιατρό των ανα-
κτόρων, όπου παρέμεινε ως αρχίατρος στην υπηρεσία
δύο Σουλτάνων από το 1827 έως το1861. Στην Κων-
σταντινούπολη του δόθηκαν οι ευκαιρίες να αναπτύξει
όλες τις εξαιρετικές του ικανότητες συμβάλλοντας στη
μεταρρύθμιση του Κράτους και εξυπηρετώντας την ελ-
ληνική ομογένεια –και όχι μόνον.

Ειδικότερα: Έχοντας αποσπάσει την εκτίμηση και
εμπιστοσύνη του Σουλτάνου ανέλαβε την ίδρυση και
λειτουργία της Αυτοκρατορικής (στρατιωτικής) Ιατρικής
Σχολής, της πρώτης σχολής σύγχρονης ιατρικής στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο προσωπικό συμπεριέ-
λαβε τον ανεψιό του Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, σπου-
δαίο χειρουργό της εποχής, καθώς και άλλους έλληνες
ιατρούς, ενώ επεδίωξε και επέτυχε να μπορούν να
είναι διδάσκοντες και διδασκόμενοι όλοι οι οθωμανοί
υπήκοοι, ασχέτως θρησκεύματος ή εθνικής καταγωγής.
Είναι γνωστά τα ονόματα σαράντα τουλάχιστον ελλήνων
αρχιάτρων που υπηρέτησαν στον οθωμανικό στρατό
(κανείς στον Κεμαλικό). Συγχρόνως ποτέ δεν έπαψε να
προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες στον λαό, ασχέτως
κοινωνικής τάξεως, θρησκεύματος, εθνικότητος ή οικο-
νομικής κατάστασης. Παράλληλα, πολύγλωσσος (γνώριζε
περί τις 17 γλώσσες, μεταξύ των οποίων αραβικά και
περσικά) και ως μέλος της Οθωμανικής Ακαδημίας
συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη λεξικού επιστημο-
νικής ορολογίας στην τουρκική γλώσσα.

Απολαμβάνοντας μεγάλης αποδοχής στην ελληνική
ομογένεια, διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος σε Διοικητικά
Συμβούλια πολλών Συλλόγων, σχολείων και Ευαγών
Ιδρυμάτων. Ξεχωρίζει η ομόφωνη εκλογή του ως πρώτου
Προέδρου του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων-
σταντινοπολιτών ο οποίος, λόγω της σπουδαιότητάς
του, παρομοιάζεται με Υπουργείο Παιδείας του ελλη-
νισμού.

Έχοντας σπουδαίες θεολογικές γνώσεις υπήρξε στε-
νός συνεργάτης του Πατριαρχείου, εργαζόμενος συνεχώς
υπέρ του γένους των ορθοδόξων. Ως λαϊκός συμμετείχε
στις εκλογές του Πατριάρχη ενώ, ως μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου του Πατριαρχείου, με ενέργειές του, δια-
φύλαξε ανέπαφη την εκκλησιαστική περιουσία.

Μεγάλη ήταν η συμβολή του Στεφάνου και στην αν-
τιμετώπιση της δόλιας συμπεριφοράς του Πάπα της
Ρώμης, ο οποίος, παρακάμπτοντας τον Οικουμενικό
Πατριάρχη, καλούσε τους Ορθόδοξους Μητροπολίτες
σε απ’ ευθείας συνεργασία με την παπική Έδρα. Με
τη συνδρομή του Στεφάνου το παπικό εγχείρημα απέ-
τυχε, αφού κανένας Μητροπολίτης δεν ανταποκρίθηκε
σ’ αυτό. Εξάλλου είναι γνωστό το όνομα του ρώσου
πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Ιγνάτιεφ και οι
προσπάθειές του για την αναγνώριση Βουλγαρικής
Εξαρχίας. Ο Καραθεοδωρής όχι μόνο αντιτάχθηκε με
επιτυχία, όσο ήταν εν ζωή, στο εγχείρημα αυτό αλλά οι
ρωσικές προσπάθειες έτυχαν της αποδοχής του Σουλ-

τάνου 11 χρόνια μετά από τον θάνατό του.
Εξαίρετος οικογενειάρχης, ταπεινής καταγωγής, εν

τούτοις, αν και ανήλθε σε ανώτερα διοικητικά και επι-
στημονικά αξιώματα, παρέμεινε χαρακτήρας ήπιος,
προσηνής, εργατικός και δημιουργικός, άνθρωπος της
προσφοράς στον πλησίον, στην κοινωνία, στο Πα-
τριαρχείο και στον Ελληνισμό.

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, μη αντέχοντας τον
πρόωρο θάνατο της κόρης του Σοφίας. Η κηδεία του
έγινε πολύ ταπεινά αφού, ύστερα από αίτημά του,
μόνο απλοί ιερείς έψαλαν τη νεκρώσιμη ακολουθία.
Αυτό δεν εμπόδισε να παρευρεθεί πλήθος κόσμου αλλά
και οι αρχές, τόσο οθωμανικές όσο και της ελληνικής
κοινότητας. Ακόμη και αυτός ο Ιγνάτιεφ τον τίμησε με
την παρουσία του, ενώ φοιτητές της Αυτοκρατορικής
Σχολής, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, μετέφεραν το
φέρετρό του. Ο οικογενειακός τάφος των Καραθεο-
δωρήδων βρίσκεται στο Νεοχώρι του Βοσπόρου, όπου
ήταν και η κατοικία τους μαζί με την εκκλησία της Πα-
ναγίας της Κουμαριώτισσας, την οποία έχτισε η οικο-
γένεια. 

Ο Σ.Κ. άνθρωπος της παραγωγής άφησε και πλούσιο
συγγραφικό έργο. Από τα εκδοθέντα 11 είναι επιστη-
μονικά, 33 θεολογικά, 9 φιλολογικά και 50 ποιητικά,
ενώ υπάρχουν και άλλα 65 χειρόγραφα.

Ο διακεκριμένος καθηγητής, λόγιος και ποιητής της
εποχής, βιογράφος του Στεφάνου Καραθεοδωρή,
Ηλίας Τανταλίδης τον σκιαγραφεί: «Της Εκκλησίας το
φλάμπουρο, το θάμασμα της Πόλης, της Εντερνές ο
έπαινος και η χρυσή κορώνα που έχεις στο κεφάλι
σου του κόσμου τη σοφία, τη γνώση της Ανατολής,
τα γράμματα της Δύσης». 

Η αρχή έγινε: το Μουσείο της οικογένειας των Κα-
ραθεοδωρή υπάρχει, η νεολαία της Νέας Βύσσας ξεση-
κώθηκε, ο Δήμος Νέας Ορεστιάδας έδειξε αποφασιστι-
κότητα και αποτελεσματικότητα, η θέληση είναι δεδομένη,
η συνέχεια εξασφαλισμένη.

Βιβλιογραφία
1. Μαρασλής Αναστάσιος: Το Μποσνοχώρι. Γη και τόπος.
Γ΄εκδοση. Σύλλογος Ακριτών Ν. Βύσσας  Έβρου. Θεσσαλονίκη,
2007.
2. Σπανδάγος  Ευάγγελος: Η ζωή και το έργο του Κ. Καραθε-
οδωρή. Δ’ Εκδοση.Εκδόσεις «Αίθρα », Αθήνα, 2006.
3. Τανταλίδης Ηλίας. Βίος Στεφάνου Καραθεοδωρή Ιατρού
(Κωνσταντινούπολη 1868 ). Επανέκδοση Πρωτοτύπου Κει-
μένου και  Μετάφραση. Σύλλογος Βυσσιωτών Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη, 2017.  
4. Thual Fransois: Η Κληρονομιά του Βυζαντίου. Γεωπολιτική
της Ορθοδοξίας. Εκδόσεις Ροές. Αθήνα, 1999.
5. Τρομπούκης Κωνσταντίνος: Η Ελληνική Ιατρική στην Κων-
σταντινούπολη, 1856-1923. Σύνδεσμος των εν Αθήναις Με-
γαλοσχολιτών. Γραφικές Τεχνες «Γ. Αργυρόπουλος ΕΠΕ».
Αθήνα, 2000
6. Τσονίδης Χρ. Τάκης: Το Γένος Καραθεοδωρή. Πολιτιστικός
Σύλλογος Ν. Βύσσας «Ο Στέφανος Καραθεοδωρής». Ορε-
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Από αριστερά εικονίζονται: Κρίτων, Κίμων,
Παναγής, Αριστείδης· οι τέσσερις γιοί του

Ιωάννη Τέντε (1865-1954), Άνδριου φιλόλογου
και γυμνασιάρχη στο Δεδέαγατς. Ποζάρουν
στην πίσω αυλή του σπιτιού, πιθανότατα, του
παππού τους Παναγιώτη Λεφάκη (εκεί όπου
σήμερα είναι χτισμένο το Δημαρχείο), τρίτη
μέρα του νέου έτους έχοντας μόλις συμπληρώσει
ένα χρόνο από την εγκατάστασή τους στο Δε-
δέαγατς από την Αθήνα. 

Η αυτόγραφη χρονολόγηση είναι δια χειρός
της μητέρας τους Κατερίνης-Κατίνας, το γένος
Λεφάκη. 

Τα παιδιά έχουν τοποθετηθεί διαγώνια στο
κάδρο, κατ’ αύξουσα σειρά ηλικίας και ύψους.
Φαίνεται η αισθητική προσέγγιση του φωτο-
γράφου Αλέξανδρου Παναγιώτου, πατέρα του
Γιώργου Παναγιώτου, να τηρηθεί συμμετρία.
Ο Αριστείδης είναι ο μόνος που κοιτά χαμογε-
λαστός τον φακό με αυταρέσκεια. Οι δύο
μεσαίοι έχουν ξεφύγει. Είναι προσηλωμένοι σε
κάποιο αντικείμενο στα αριστερά τους και μοι-
ράζονται την ίδια εμπειρία. Μάλλον κουβε -
ντιάζουν κιόλας. Τον φακό κοιτά και ο Κρίτων
με την ίδια αθώα αμηχανία όλων των παιδιών
της ηλικίας του, κάθε φορά που οι μεγάλοι τα
στήνουν αναγκαστικά  μπροστά στον φακό. 

Έχει χιόνι καταγής, πέφτει και φρέσκο αραιό,
σφιχτές μικρές νιφάδες που δε λιώνουν και
πιάνουν πάνω στα ρούχα των παιδιών. Τυπικός
ξηρός βοριάς-χιονιστής του Γενάρη. Η σκουρό-
χρωμη ομοιομορφία της περιβολής, θεωρούμενη
και κοσμιότητα κατά τα ήθη της εποχής, έχει
τηρηθεί κατά το δυνατόν στα δύο μεγαλύτερα
αδέρφια (Αριστείδη και Παναγή), κατά το ήμισυ
στον Κίμωνα (ήδη φορεί την ανοιχτόχρωμη
σχολική του ποδιά χωρίς γιακά), και έχει παντελώς
χαθεί στον Βενιαμίν της οικογένειας Κρίτωνα, που
ποζάρει κατάλευκος μέσα στα χιόνια φορώντας κορι-
τσίστικο πανωφόρι, όπως φαίνεται από το διαφορετικό
κούμπωμα του ρούχου.

Μια παρένθεση και σχόλιο εδώ: Αποφόρι λοιπόν
για τον Κρίτωνα; Και γιατί άραγε; Αβλεψία ή ανάγκη;
Μάλλον το δεύτερο εικάζω. Επίσης σημείο των καιρών
κατά τη συγκεκριμένη εποχή, κατά την οποία τίποτε

δεν κατέληγε στα σκουπίδια προτού δει μια δεύτερη,
ενδεχομένως και τρίτη  χρήση πηγαίνοντας από χέρι σε
χέρι. Δείγμα μιας εποχής όχι εύκολης, όπου το «δέον
φαίνεσθαι» κάποτε παραβλέπονταν κατ’ οικονομίαν
του «εφικτού-αναγκαίου». Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό,
σύμφωνα με μαρτυρίες συγχρόνων του, ότι εκείνα τα
χρόνια ακόμα και ο Ιωάννης Τέντες συχνά κατέφευγε
στο όπλο, στο σκύλο του και στην σταθερή του σκόπευση
όχι χάριν αναψυχής αλλά  χάριν ανάγκης, ώστε να

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

Η γενιά των τεσσάρων-πέντε πολέμων
(Μια φωτογραφία - χίλιες  λέξεις) 

Γράφει o Ιωάννης Κ. Τέντες*

* O Ιωάννης Τέντες του Κίμωνα είναι Καθηγητής Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θράκης.  itentes@med.duth.gr

3/1/1922  Δεδέαγατς
Το όνομα της πόλης δεν έχει αλλάξει στην καθημερινότητα των...

Δεδεαγατσιανών.
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θρέψει την εξαμελή του οικογένεια κυνηγώντας λαγούς
από το ρέμα Βανικιώτη μέχρι τη Χηλή. Σε κάθε περί-
πτωση, είναι γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί και μάλιστα
της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, παρά το γε-
γονός ότι ανέκαθεν έχαιραν σημαντικής κοινωνικής
αξίας, ουδέποτε είχαν και ανάλογη μισθολογική αντιμε-
τώπιση από την εκάστοτε Πολιτεία. Ούτε καν οι διευ-
θυντές των σχολικών μονάδων. 

Αυτά τα τέσσερα παιδιά της φωτογραφίας γεννήθηκαν
μέσα στη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. Ήδη, Αρι-
στείδης και Παναγής έχουν βιώσει τους Βαλκανικούς
και τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια και το
τέλος του οποίου γεννήθηκαν Κίμων και Κρίτων αντί-
στοιχα. Τη στιγμή που πάρθηκε η φωτογραφία (3/1/1922),
η μικρασιατική εκστρατεία βρίσκονταν σε κρίσιμη φάση
καθώς το ελληνικό στράτευμα ήταν καθηλωμένο κάπου
στη Μικρασία, παλινδρομώντας ανάλογα με τις εκάστοτε
πολιτικές εξελίξεις. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς,
τα παιδιά αυτά θα κατεβούν στην παραλία και θα δουν
από κοντά τους πρόσφυγες. Θα τα θυμούνται όλα
τους μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Τα παιδιά θα μεγαλώσουν. Και τα τέσσερα θα σπου-
δάσουν στην Αθήνα, όπου η οικογένεια θα μετακομίσει
πριν την κήρυξη του πολέμου το ’40. Ο Αριστείδης και
ο Παναγής  θα επιστρατευτούν. Ο Κίμων θα εργαστεί
σε καταναγκαστικά έργα στο Ναύπλιο, θα σταλεί στο
εκτελεστικό απόσπασμα και καθ’ οδόν θα ελευθερωθεί
σε γενόμενη απόπειρα επίθεσης από τους αντιστα-
σιακούς και θα επιστρέψει στην Αθήνα. Κατά τη διάρ-
κεια της κατοχής, θα κρύβουν όπλα σε ειδική κρύπτη
στο μεγάλο τραπέζι του καθιστικού και θα τα διακινούν
στην Αντίσταση.

Παναγής και Κίμων θα πολεμήσουν ως έφεδροι
στη μάχη της Αθήνας, ο Κίμων θα τραυματιστεί σχεδόν
θανάσιμα από χειροβομβίδα σε μια έφοδο του τάγματός
του κατά μήκος της λεωφόρου Αλεξάνδρας κοντά στις
φυλακές Αβέρωφ και θα σωθεί από τύχη και από την
πρωτοβουλία ενός τολμηρού, καινοτόμου χειρουργού
ονόματι Μακκά στον Ερυθρό Σταυρό. 

Είναι απίστευτο τελικά τί αντιπροσωπεύουν αυτά
τα τέσσερα παιδιά και μαζί ολόκληρη η γενιά τους. Την
3η του Γενάρη του 1922 ποζάρουν στο Δεδέαγατς και
δεν μπορούν να το φανταστούν ότι δυόμισι δεκαετίες
μετά θα είναι οι επιζήσαντες τεσσάρων-πέντε πολέμων.
Θα ανήκουν στη γενιά εκείνων που όταν θα έρθει το
πλήρωμα του χρόνου θα κληθούν να κάνουν ο καθένας
το δικό του αγώνα για να ξαναστηθεί μια χώρα ισοπε-
δωμένη. Ο Αριστείδης ως διαπρεπής νομικός-Αρεο-
παγίτης. Ο Παναγής ως ιατρός Παθολόγος εφαρμό-
ζοντας προγράμματα εμβολιασμού των παιδιών σε δυ-
σπρόσιτα μέρη. Ο Κρίτων, επίσης ιατρός Ακτινολόγος
του Πολεμικού Ναυτικού στον υγειονομικό έλεγχο όλων
των πληρωμάτων του εμπορικού και του πολεμικού
στόλου. Ο Κίμων, πολιτικός μηχανικός στα δημόσια
έργα, συμμετέχοντας στη διάνοιξη δρόμων και στην

ανέγερση δημόσιων κτηριακών υποδομών που υπάρχουν
και λειτουργούν μέχρι σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη.

Σε όλους τους επιζήσαντες των τεσσάρων-πέντε
πολέμων αφιερώνω αυτές τις γραμμές. Απίστευτο το
μεγαλείο τους!

Όλοι τους σημαντικοί παρότι αφανείς. Δεν τους
κατέγραψε καμιά επίσημη Ιστορία. Ήταν όμως όλοι
εκεί. Ήταν εκεί όταν έγιναν όλα. Όταν πάρθηκαν οι
αποφάσεις. Όταν δόθηκαν οι μάχες. Όταν κερδήθηκαν
οι νίκες. Όταν έγιναν τα λάθη. Ήταν εκεί, προσπα-
θώντας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων με
αυταπάρνηση, με κάθε τίμημα. Αγωνίστηκαν, έπεσαν,
μάτωσαν, ξανασηκώθηκαν. Ήταν εκεί. 

Κάθε φορά που κοιτώ αυτή τη φωτογραφία, τα συ-
ναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Είμαι περήφανος που
γνώρισα τη γενιά αυτών των ξεχωριστών ανθρώπων,
μα πάλι όταν, σε αντιπαραβολή, αποτολμώ  την αυτο-
κριτική της δικής μου γενιάς, η σύγκριση είναι οδυνηρή
και με στοιχειώνει.

Διότι, σκέφτομαι –διορθώστε με αν σφάλλω– πως
αν τα έργα και οι εκάστοτε επιλογές κρίνονται από το
αποτέλεσμα, εκείνοι οι άνθρωποι αν μη τι άλλο «εξεμέ-
τρησαν το ζην» αφήνοντας πίσω τους έναν κόσμο
αναμφίβολα καλύτερο από αυτόν που βρήκαν. Αυτός
είναι ο δικός τους Επιτάφιος. Τίποτε λιγότερο. 

Πάντα οι φωτογραφίες είναι μάρτυρες των καιρών
και της οίκοθεν ιστορίας. Ολοκληρώνοντας εδώ, θεωρώ
απαραίτητο να μνημονεύσω ειδικά τον Κίμωνα (1916-
2000). Ήταν ο μόνος από τους τέσσερις αδελφούς που
επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη περί το 1950 και
έζησε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Αν δεν συνέβαινε αυτό, μάλλον δε θα είχα την τύχη
και την τιμή να είναι ο πατέρας μου.
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Μια αληθινή ιστορία από την “Ουδέτερη” ζώνη
του Έβρου, τελειώνοντας ο Δεύτερος Παγκόσμιος
πόλεμος.

Ήταν νύχτα! Όλη η μικρή πολιτεία είχε αποκοιμηθεί
από ώρες. Τα ονείρατα πλανιόνταν, ολόγυρα της ψυχής
ανεξιχνίαστος κόσμος. Κόσμος γεμάτος μυστήριο.

Ξαφνικά, την απόλυτη σιγή της νύχτας κι ενώ το
φεγγάρι έπλεκε γαϊτάνι με τ’ αστέρια, περνώντας αργά
ανάμεσά τους, τάραξαν φωνές από τον δρόμο και
δυνατά χτυπήματα στην πόρτα.

Ο πατέρας πετάχτηκε από το κρεβάτι και ρώτησε
πλησιάζοντας στην πόρτα: 

– Ποιος είναι; Τι συμβαίνει;
– Άνοιξε κυρ-Σταμάτη, του ’πε μια γνώριμη φωνή.
– Τι συμβαίνει Κυριάκο; ρώτησε με την αταραξία

που τον χαρακτήριζε, μα και με κάποια ανησυχία για
το ασυνήθιστο της βραδινής επίσκεψης, όταν άνοιξε
λοξά την πόρτα για να μην τον δει ο άλλος πως ήταν με
το σώβρακο.

– Οι Γερμανοί κυρ-Σταμάτη. Οι Γερμανοί έρχονται
πίσω μας και σφάζουν τον κόσμο σε όλον τον νομό.
Είπαν να κατεβούμε όλοι στον σταθμό. Το τρένο θα
πάρει τα γυναικόπαιδα να τα πάει στην Τουρκία. Οι
άνδρες θα παραμείνουμε στον πευκώνα, να τους καθυ-
στερήσουμε. Δε βλέπεις τι γίνεται έξω;

Με γρήγορη, σπασμένη από βαθιές ανάσες φωνή,
εξήγησε ο Κυριάκος.

Ο Σταμάτης κούνησε μόνο το κεφάλι, είπε ένα «καλά»
κι έριξε μια ματιά στον δρόμο που είχε κιόλας πλημμυρίσει
από ξέφρενους που έτρεχαν αναστατωμένοι.

Η Ελένη εν τω μεταξύ, η γυναίκα του, είχε σηκωθεί κι
αυτή και άκουγε από τη μισάνοιχτη πόρτα του υπνο-
δωματίου.

– Άκουσε, Ελένη. Ξύπνησε με τρόπο τα παιδιά, να
μην τρομάξουν. Ήρεμα. Ό,τι γίνει για όλους, θα γίνει
και για μας. Εγώ θα βάλω μερικά απαραίτητα στις βα-
λίτσες.

Αφού ετοιμάστηκαν, βγήκαν στον δρόμο και μπλέ-
χτηκαν μέσα στην ανθρωποθάλασσα που πήγαινε στον
σταθμό που ήταν λίγο πέρα από τον πευκώνα.

Τρένο όμως για να τους πάει στην Τουρκία δε φαινόταν
κι έτσι, σε λίγο, όλος εκείνος ο κόσμος ξεκίνησε μια
πορεία βορειότερα, μέσα στη νύχτα.

Η μικρή πολιτεία, η Νέα Ορεστιάδα, άδειασε. Το ίδιο
και όλα τα γύρω χωριά. Φορτωμένοι όλοι με ό,τι μπο-
ρούσε να κουβαλήσει ο καθένας. Όσοι είχαν ζώα ή βο-
δάμαξες πήραν και όλα τους τα νοικοκυριά. Καζάνια,

τραπέζια, στρώματα, καρέκλες, κότες, γάτες κι ό,τι
μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι αποτελούσε το βιος
τους.

Κλάματα παιδιών διατρυπούσαν τον αγέρα της νύ-
χτας, γιατί τους φόβιζε το  σκοτάδι αλλά και γιατί
είχαν κουραστεί από την πολύπονη πεζοπορία. Κλάματα
μωρών, που πεινούσαν και που δίσταζε η μικρομάνα
να βγάλει το στήθος μπροστά σε τόσον κόσμο για να
τα θηλάσει. Υστερικές κραυγές γυναικών που έτρεμαν
μήπως τις βιάσουν οι Γερμανοί, πριν τις σκοτώσουν.
Κρυφά, σιγανά αναφιλητά γερόντων, που σκεβρωμένοι
από τα χρόνια κι ακουμπισμένοι στο ραβδί, ζούσαν την
τελευταία φρικτή εμπειρία του πολέμου και της ζωής
τους. Γκαρίσματα, μουγκανητά, χλιμιντρίσματα, κακα-
ρίσματα, γαβγίσματα, κάθε λογής φωνές και ήχοι γέμιζαν
τον αγέρα κι από ψηλά το φεγγάρι ακολουθούσε το αν-
θρώπινο κοπάδι, σαν για να του δείξει τον δρόμο προς

Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ   Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ

Μνήμες της Κατοχής στον Γερμανοκρατούμενο Έβρο
Οκτώβρης 1944

Γράφει η  Υβόννη Τερζούδη

Ο πευκώνας Νέας Ορεστιάδας
Αρχείο Υβόννης Τερζούδη
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1.   Αγγελή  Χάιδω € 100,00
Εις μνήμην Χρήστου Μασκαλέρη αντί στεφάνου

2.   Αγγελίδης  Δημήτριος € 50,00
Εις μνήμην της συζύγου του Μερόπης

3.   Αλεπάκος  Γεώργιος € 50,00
Εις μνήμην Φωφώς-Διονυσίας Αλεπάκου

4.   Αυγητίδου-Κοκκίνη  Μαρία € 100,00
Εις μνήμην του συζύγου της Κώστα Αυγητίδη

5.   Βαϊράμης Κ., Παλλίδου Λ. € 30,00
Εις μνήμην των γονέων τους Κώστα & 
Ευαγγελίας Παλλίδου

6.   Μασκαλέρη  Δανάη € 100,00
Εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου Μασκαλέρη

7.   Παπαδήμος  Απόστολος € 100,00
Εις μνήμην της αδελφής του Περιστέρας

8.   Σταματοπούλου-Τσαλπατούρου  Μαρία € 200,00

Εις μνήμην της αδελφής της Χρυσάνθης 

(Ρίτσας) Σταματοπούλου

9.   Τολούδη  Στέλλα € 50,00

Εις μνήμην του συζύγου της Ευτρατίου

10. Τσιάπης  Χρήστος € 100,00

Εις μνήμην του αξέχαστου φίλου 

Δήμου Πανταζίδη

11. Φραγκόπουλος  Νικόλαος € 50,00

Εις μνήμην των γονέων του Χρήστου και Ερμιόνης

Διορθώνουμε τα στοιχεία προσφοράς προηγούμενου τεύχους:

Φειδάνης Βασίλειος, εις μνήμην της συζύγου του Λέλας, των 

γονέων και αδελφών.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1 Άγνωστος € 100,00

2 Άγνωστος € 30,00

3 Αρβανιτοπούλου Ουρανία € 50,00

4 Βαγενά Βούλα € 30,00

5 Γραμμενίδης Νικηφόρος € 30,00

6 Καραδήμας Μιχαήλ € 50,00

7 Κρεωνά-Βούλγαρη Νατάσα € 20,00

8 Κρεωνά-Καμπανέλου Ιωάννα € 50,00

9 Λουκάτου-Ζαλαχώρη Μαρία € 50,00

10 Μανδάκη Ματούλα € 50,00

11 Ματζιορίνη-Βασιλειάδου Δέσποινα € 30,00

12 Μιχαήλογλου Έφη € 40,00

13 Μπιλιμπίνης Μιχάλης € 20,00

14 Ξενιτίδου Νούλη € 100,00

15 Ξενιτίδου Άρτεμις € 50,00

16 Προκοπίου Αριστείδης € 30,00

17 Σκαρβέλης Νικόλαος & Ξένια € 100,00

18 Στέφα-Μισινέζη Θεοκτίστη € 50,00

19 Τοπαλίδου-Τοπάλη Δήμητρα € 50,00

20 Τσιάπης Χρήστος € 80,00

21 Τσικούρα-Γραμμενίδου Χρυσούλα € 20,00

22 Χριστοφορίδου Μαριγούλα € 20,00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ

τη σωτηρία, όπως το άστρο της Βηθλεέμ.
Ατέλειωτες ώρες κράτησε η πεζοπορία, ώσπου αργά-

αργά πήρε να διαλύεται η νύχτα. Δειλά ερχόταν το ξη-
μέρωμα· και τότε ακούστηκε η φωνή του παλικαριού,
ψηλά από το άσπρο άλογο, να λέει:

– Γυρίστε όλοι πίσω. Ήταν ψευδής διάδοσις. Ψευδής
διάδοσις. Δε θα συμβεί τίποτε. Γυρίστε πίσω. Ήταν
ψευδής διάδοσις.

Περνούσε ανάμεσα από το ταλαίπωρο πλήθος και
ανακοίνωνε τη χαρμόσυνη είδηση με όση δύναμη του
έβαζε η ψυχή στη φωνή του, για να ακουστεί από
όλους «Γυρίστε πίσω, ήταν ψευδής διάδοσις».

Αυτομάτως όλοι κάθισαν κάτω, επάνω στο χώμα,
στις κοπριές των ζώων, όπου βρέθηκε ο καθένας εκείνη
τη στιγμή. Δεν τους ένιαζε πια τίποτε παρά πώς να ξε-
κουράσουν το κορμί τους. Έκλαιγαν, γελούσαν, τρα-
γουδούσαν. Μια εικόνα στη μνήμη μου ανεξίτηλα χα-
ραγμένη για πάντα.

Και τώρα το μεγάλο ερωτηματικό! Τι είχε συμβεί;
Πώς έσπειρε τον πανικό αυτή η «ψευδής διάδοσις»;

Ήμουν οκτώ ετών, όταν έζησα αυτή την περιπέτεια.
Πέρασαν χρόνια! Αρκετά μεγάλη πια ρώτησα τον πατέρα
πώς μία «ψευδής διάδοσις» αναστάτωσε όλον τον νομό

Έβρου;
Η απόβαση των συμμάχων, Άγγλων - Αμερικανών,

στη Νορμανδία έκρινε το τέλος του πολέμου. Ήταν 6
Ιουνίου 1944. Ένα-ένα τα κράτη της Ευρώπης ελευθε-
ρώνονταν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ο
Χίτλερ είχε επιτέλους ηττηθεί. Οι τελευταίοι Γερμανοί
έφυγαν από την Αθήνα στις 12 του Οκτώβρη του 1944.
Την ίδια περίοδο άρχισαν να αποχωρούν και από τον
Έβρο.

Συνέβη στο Διδυμότειχο. Μια ομάδα Γερμανών, κλει-
σμένη σε ένα δωμάτιο χαρτοπαίζοντας και πίνοντας,
δεν πληροφορήθηκε τη διαταγή αποχώρησης. Αυτοί
που αποχωρούσαν διαπίστωσαν κάποια στιγμή την
απουσία τους και μερικοί γύρισαν πίσω να τους βρουν
και να τους ενημερώσουν σχετικά με την έκβαση του
πολέμου και τη διαταγή που είχαν πάρει να εκκενώσουν
τον νομό.

Αυτήν ακριβώς την επιστροφή είδαν οι κάτοικοι και,
μη γνωρίζοντας την αιτία της επιστροφής αυτής των
ολίγων Γερμανών, έγινε ό,τι έγινε.

«Ψευδής διάδοσις», φώναξε το παλικάρι πάνω σπό
το άτι του και ήταν αλήθεια.

Ευτυχώς!
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Αρχές Δεκέμβρη, δεκαετία του ’50. Ο χειμώνας, εδώ
και καιρό, είχε μπει για τα καλά. Ένα βαρύ σύννεφο

ακουμπούσε, λες, στις σκεπές των σπιτιών και σκέπαζε
την πόλη.

O καπνός από τις αναμμένες σόμπες υψωνόταν ίσια
επάνω ανενόχλητος. Οι δυνατοί βοριάδες δεν είχαν αρ-
χίσει ακόμα. Τον ερχομό τους προμήνυε το σύννεφο
από τα μαυρόπουλα που, κάθε απόγευμα, επέστρεφε
από τον ελαιώνα της Μάκρης και πήγαινε να κουρνιάσει
στους καλαμιώνες του Γκιαούρ-Αντά. Ένα σύννεφο ατε-
λείωτο. Η αρχή του θα ήταν ήδη στο Δέλτα του Έβρου
και το τέλος του δεν είχε κινήσει ακόμα από τον ελαιώνα.
Χιλιάδες πουλιά. Μάζευαν τις ξεχασμένες ελιές στα
κλαδιά και κάτω από τα δέντρα. Πολύτιμη τροφή για
να ξεπεραστεί ο βαρύς χειμώνας, που σκέπαζε για τα
καλά την Αλεξανδρούπολη.

Οι άνθρωποι, περιμένοντας τον ερχομό του, είχαν
προετοιμαστεί εδώ και καιρό. Τοποθετήθηκαν οι σόμπες,
οι μασίνες, ό,τι βόλευε το κάθε νοικοκυριό. Μερικά
σπίτια είχαν μαντεμένιες σόμπες και κάποια εύπορα
είχαν πορσελάνινες θερμάστρες, αληθινά στολίδια.

Στα περισσότερα σπίτια οι σόμπες ήταν κατασκευα-
σμένες από τους τενεκετζήδες της πόλης· υπήρχαν αρ-
κετά τέτοια μαγαζιά για τις ανάγκες του χειμώνα και
όχι μόνο. Στα λευκοσιδηρουργεία –τενεκετζίδικα τα
λέγαμε τότε–, εκτός από τις μασίνες και τις σόμπες, κα-
τασκευάζονταν και τα μαγκάλια, οι
φουφούδες, τα μπουριά αλλά και τα
μουσλούκια*, οι σκάφες, οι κουβάδες,
τα φανάρια με τη σίτα για τη συντή-
ρηση του φαγητού στις ζέστες του
καλοκαιριού· όλα τα σπίτια δεν είχαν
παγωνιέρα.

Τζάκια δεν υπήρχαν τότε στην Αλε-
ξανδρούπολη. Το τζάκι δεν μπορούσε
να αντιμετωπίσει τον βαρύ θρακικό
χειμώνα. Η σόμπα και η μασίνα τον
πάλευαν αποτελεσματικά.

Το κάθε σπίτι φρόντιζε, από το φθι-
νόπωρο ακόμα, να προμηθευτεί τα
ξύλα που θα χρειαζόταν τον χειμώνα.
Κατέβαιναν χωρικοί με τα βοδόκαρά
τους φορτωμένα με ξύλα, ίσιους κορ-
μούς από «μεσές», όπως λέγαμε τα
ξύλα από δρυ, και τα ξεφόρτωναν
μπροστά στα σπίτια που τα είχαν πα-

ραγγείλει. Το κάθε κάρο ακολουθούσαν και ένας-δυο
κατσίβελοι ξυλοκόποι, με τους μπαλτάδες στον ώμο.
Κάτι μπαλτάδες, αληθινά ξυράφια! Ήταν του γαλλικού
τύπου «ταλαμπότ».

Οι σιδεράδες της πόλης τους μπαλτάδες αυτούς
τους κοκκίνιζαν στη φωτιά και μετά, σφυρηλατώντας
τους επάνω στο αμόνι, τους έκαναν κοφτερούς σαν ξυ-
ράφια. Στη συνέχεια, καθώς ήταν ακόμη πυρακτωμένοι,
κόκκινοι, τους “έδιναν’’ νερό, όπως έλεγαν, δηλαδή τους
βουτούσαν σε νερό και έκαναν το μαλακό σίδερο ατσάλι.
Την ίδια διαδικασία περνούσαν και τα υνιά από τα
αλέτρια όταν, με τα οργώματα της σποράς του Νοέμβρη,
στόμωναν.

Οι κατσίβελοι ήταν επιδέξιοι ξυλοκόποι και γκαπ-
γκουπ, με δυο μπαλταδιές από ’δω και δυο από ’κει,
έκοβαν τον μεσέ χονδρό ίσαμε το μπουρί της σόμπας.
Αργότερα εφευρέθηκε η πριονοκορδέλα και ο πριονόδι-
σκος, προσαρμοσμένα σε ένα τρακτέρ. Τα ξύλα κόβονταν
γρήγορα αλλά χάθηκε το γραφικό της εικόνας με τους
ξυλοκόπους και το τρακτέρ χαλούσε τον κόσμο με τον
θόρυβό του.

Τα κομμένα ξύλα στοιβάζονταν στις αποθήκες, στα
υπόγεια, κάτω από κλιμακοστάσια και περίμεναν τον
ερχομό του χειμώνα, που δεν αργούσε να έρθει.

Με το μπάσιμο του Δεκέμβρη το κρύο αγρίευε. Εκεί
στο τρίγιορτο ακουγόταν και το γνωμικό «Αϊ-Βαρβάρα

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

Χειμώνας στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

* Κινητά τενεκεδένια δοχεία με βρυσούλα που τα γέμιζαν με νερό για πλύσιμο των χεριών.

Ένα τενεκετζίδικο
Φωτ. αρχείο Πανδρευμένου. Από το ημερολόγιο του Ταχ. Ταμιευτηρίου το 1996, 

με θέμα τη Θράκη.
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βαρβαρώνει, Αϊ-Σάββας σαβανώνει και Αϊ-Νικόλας
παραχώνει» και ο Δεκέμβρης, σαν να ήθελε να επιβε-
βαιώσει ότι τηρεί τις μετεωρολογικές παραδόσεις, έκανε
κάθε χρόνο τα δικά του. Και άναβαν οι σόμπες και ανέ-
βαινε ο καπνός και μύριζε καπνισμένη η πόλη από
ξύλα δρυ και οξιάς, σαν τα καπνιστά χέλια και τους λυ-
κουρίνους του Έβρου.

Η κίνηση στους δρόμους λίγη. Ήδη μετά τον Δεκα-
πενταύγουστο η πρώτη βροχή έδιωχνε τη βόλτα από
την παραλία και την έφερνε στη Βασιλέως Γεωργίου.

Οι δυνατοί νοτιάδες μαστίγωναν τα αφρισμένα

κύματα κι αυτά αφηνιασμένα κάλπαζαν με την κάτασπρη
χαίτη τους προς την ακτή ή υπερπηδούσαν τον κυμα-
τοθραύστη του λιμενοβραχίονα.

Άδειος ο Φλοίσβος. Δυο-τρεις βάρκες ξεχειμώνιαζαν
ανάστροφες στην έρημη ακτή. Άλλοτε πάλι, όταν εξου-
θενωμένοι κόπαζαν οι νοτιάδες, έπαιρναν το άχτι τους
οι βοριάδες, που σφύριζαν ανάμεσα στα γυμνά κλαδιά
των δέντρων και στα σύρματα στις κολόνες του ηλε-
κτροφωτισμού. Τα σπίτια με σφαλισμένα τα παντζούρια
και με μόνο σημάδι ζωής τον καπνό, που έβγαινε από
τις καμινάδες! 

Οι διαβάτες βιαστικοί προχωρούσαν γυρτοί, κόντρα
στην ορμή του βοριά, με ανασηκωμένο τον γιακά του
παλτού και τα χέρια χωμένα βαθιά στις τσέπες.

Η πόλη βίωνε το καταχείμωνο με το κρύο του αλλά
και με τις ομορφιές του. Μέσα στην τρελή χαρά εμείς
τα παιδιά με τα παιχνίδια στο χιόνι, με τη σφεντόνα,
επίδοξοι κυνηγοί των πουλιών, που, δοκιμασμένα από
τον καιρό, έμπαιναν στις αυλές των σπιτιών. Από τις
σκεπές κρέμονταν γύρω-γύρω παγωμένα κρυστάλλινα
σπαθιά, μια άλλη απόλαυση και αυτά στο χειμωνιάτικο
παιχνίδι μας.

Ας ήταν παγωμένα και μελανιασμένα τα πόδια μας
εκεί στα γόνατα, με το κοντό παντελόνι. Μέσα στο κα-
ταχείμωνο ξεκινούσαμε κάθε πρωί για το σχολείο με
την πάνινη τσάντα στον ώμο, τη ραμμένη από τη μάνα
μας, και με δυο ξύλα για τη σόμπα της αίθουσας στα
παγωμένα χέρια μας. Τα ξυλιασμένα δάχτυλά μας πο-
νούσαν και δεν μπορούσαμε να τα λυγίσουμε, για να
πιάσουμε την τσατάλα της σφεντόνας ή το μολύβι
μετά το διάλειμμα.

Παιδικές χαρές από χειμωνιάτικα παιχνίδια αξεπέ-
ραστα. Και πέρα από αυτά, οι γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς με τα κάλαντα και το εορταστικό
τραπέζι με το καλό φαγητό. Το καλό φαγητό τότε δεν
ήταν καθημερινή υπόθεση.

Εμείς τα παιδιά στα δικά μας και οι μεγάλοι στους
χορούς που δίνονταν στις λέσχες και στις κοσμικές
ταβέρνες, με τα καλοραμμένα φορέματα από τις ονο-
μαστές μοδίστρες, την κυρία Μανταφούνη, την κυρία
Κοπάνου, την κυρία Λύρου και άλλες και οι άνδρες με
τα άψογα κοστούμια, ραμμένα από τους ράφτες,
όπως  τον Παπουτσέλη, τον Κόπανο, τον Κίτσο αλλά
και το παπούτσι ανάλογο με την περίπτωση, φτιαγμένο
από Αλεξανδρουπολίτες υποδηματοποιούς όπως τον
Μανταφούνη, τον Τσουκαλά, τον Μπαρή, τον Χρυσό
και άλλους.

Και συνεχίζονταν τα γλέντια και οι χοροεσπερίδες
μέχρι τις αποκριές. Σταματούσαν, όταν πια μπαίναμε
στη Σαρακοστή για το Πάσχα, που ο χειμώνας ήταν
πια παρελθόν. 

Μπροστά μας, μας χαμογελούσε με τον ερχομό της
η άνοιξη, με τις δικές της χαρές και με τις λουλουδάτες
υποσχέσεις της!

Τα κομμένα ξύλα στοιβάζονταν στο υπόγειο, 
εν αναμονή του χειμώνα.

Αρχείο Ζ. Αλεξιάδη

Aκόμα και οι κινηματογράφοι θερμαίνονταν με την
ξυλόσομπα. Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Κουρουτζίδης, 

η ψυχή του κινηματογράφου, ο Λάκης Πάντος, ο μηχανικός
των υπότιτλων και ο Τάκης Πολυχρονίδης, ο υπεύθυνος 
του κυλικείου, ζεσταίνονται στη σόμπα του «φουαγιέ», 

στον κινηματογράφο ΤΙΤΑΝΙΑ
Αρχείο Δ. Πολυχρονίδη 
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Ο  Φ Α Ρ Ο Σ

O Κ.Γ. ξεκινά με την προσωπική ανάμνησή του γύρω
από την εκπαίδευση που επικρατούσε στις αρχές του
20ού αιώνα και συγκεκριμένα στην πρώτη εικοσαετία.

Συγκεκριμένα, στην Απολλωνιάδα λειτουργούσε εξα-
τάξιο σχολείο αρρένων στο οποίο διδάσκονταν, εκτός
από την ελληνική γλώσσα, η γαλλική και η τουρκική.
Στις πρώτες τέσσερις τάξεις του σχολείου οι διδάσκαλοι
ήταν Απολλωνιαδίτες, όμως για τις δύο μεγαλύτερες
τάξεις οι διδάσκαλοι έρχονταν από την Κωνσταντινού-
πολη. Παράλληλα λειτουργούσε Αστική σχολή, στην
οποία διδάσκονταν επίσης η ελληνική γλώσσα, η γαλλική
και η τουρκική. Οι απόφοιτοι της Αστικής σχολής διορί-
ζονταν διδάσκαλοι. «Το 1913 αποφοιτήσαμε από την
Αστική σχολή οκτώ, από τους οποίους οι επτά διορί-
στηκαν διδάσκαλοι στα γύρω χωριά, εκτός από εμένα
που ο πατέρας μου με κράτησε στο ιστιοφόρο που
είχαμε την εποχή εκείνη. Δυστυχώς όλοι όσοι διορίστηκαν
διδάσκαλοι χάθηκαν κατά την οπισθοχώρηση το 1922
και κανείς δε σώθηκε».

Και συνεχίζει με την οικονομική ζωή. Μετά το 1918
η Απολλωνιάδα έγινε το εμπορικό κέντρο της περιοχής,
γιατί είχε δέκα μεγάλα ιστιοφόρα που έκαναν μεταφορές
εμπορευμάτων από και προς την Κωνσταντινούπολη,
για τις ανάγκες των κατοίκων όλης της περιοχής με συ-
νέπεια να δημιουργηθούν πολλά μεγάλα εμπορικά κα-
ταστήματα, εφάμιλλα της Πρού σας.

Είχε επίσης σαράντα περίπου ψαροκάικα, συνεται-
ρισμένα, που ψάρευαν καθημερινά γύρω στις 2.500
οκάδες ψάρια (γριβάδια, τούρνες, γουλιανούς και κα-
ραβίδες), τα οποία μετέφεραν με άμαξες στα γύρω
χωριά και στην Προύσα. Είχε τρία εργαστήρια αλιπάστων,
τα προϊόντα των οποίων μεταφέρονταν και πουλιούνταν
στην Κωνσταντινούπολη και στη Βουλγαρία. 

Είχε ακόμη ανεπτυγμένη σηροτροφία, η οποία απέδιδε
ένα αρκετά μεγάλο εισόδημα. Οι μουριές ήταν σπαρμένες
στον τριγύρω χώρο και τα μορεόφυλλα τα μετέφεραν
στο νησί με βάρκες.

Στον ταρσανά οι Απολλωνιαδίτες κατασκεύαζαν
ιστιοφόρα, τις όμορφες αλαμάνες, τις κουτούκες και
τα τομπάζια, που αποτελούσαν τη βιοτεχνία της Απολ-
λωνιάδας.

Για την πολιτιστική ζωή ο Κ.Γ. αναφέρει τα εξής.
Στην Απολλωνιάδα γίνονταν τέσσερα μεγάλα πανηγύρια,
του Αγίου Κωνσταντίνου, του Ευαγγελισμού, των
Βαΐων και των Φώτων. Σε όλα έπαιρνε μέρος όλο το
χωριό σε μεγάλα γλέντια και γενικό ξεφάντωμα με
βιολιά και λαούτα. Η συμμετοχή ήταν πάνδημη, οικογε-
νειακώς, μαζί και οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν ελάχιστοι.
Στο πανηγύρι των Φώτων συμμετείχαν και τα γύρω
χωριά, που έρχονταν να παρακολουθήσουν και τη ρίψη
του Σταυρού στη λίμνη.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Γεροντόπουλος αναφέρεται

Μ Ν Η Μ Ε Σ   Κ Α Ι   Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Από τα απομνημονεύματα του Κυριάκου Θ. Γεροντόπουλου
για την Απολλωνιάδα

Γράφει ο Χρήστος Γεροντόπουλος

Για την Απολλωνιάδα, όχι βεβαίως την περιοχή της Αλεξανδρούπολης αλλά για τη Μικρασιατική
Ελληνικότατη περιοχή κοντά στην Προύσα, έχει αναφερθεί η καταγόμενη από εκεί Ελισάβετ Χατζη-
σταυρακίδου στο 60ό τεύχος. Ο γνωστός μας συμπολίτης Χρήστος Γεροντόπουλος είχε την ευγενή
καλωσύνη να στείλει προς δημοσίευση σημειώσεις του Απολλωνιαδίτη πατέρα του Κυριάκου Θ. Γε-
ροντόπουλου και τις δημοσιεύουμε ως συμπλήρωμα των ήδη δημοσιευθέντων. Περιέχονται στα
“Απομνημονεύματα” του Κυριάκου Γεροντόπουλου, που γράφτηκαν μετά το 1922.

Σ.Ε.
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στις προσωπικότητες της Απολλωνιάδας:  Ο Χατζηχα-
ράλαμπος Μανούσης, ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή
στην τουρκική διοίκηση, μάλιστα ανέτρεψε απόφαση
του Νομάρχη Προύσας Χατζήμπεη και έκτισε την εκ-
κλησία του Αγίου Παντελεήμονα κοντά στο τούρκικο
νεκροταφείο. Οι Νικόλαος Τερζόγλου και Ευστράτιος
Μανούσης, γιατροί και οι δύο, αξιωματικοί του τουρκικού
στρατού, όταν έρχονταν στην Απολλωνιάδα με κρεμα-
σμένα τα ξίφη, οι Τούρκοι τους χαιρετούσαν με σεβασμό.
Ο Κ.Γ. θυμάται τους διδασκάλους τον Βασίλειο Χατζη-
ιωαννίδη, τη Βαλαβάνη, τη Σοφία Μηντσίδου, τη Δέ-
σποινα Αμπουκέλη και τον Αθανάσιο Τσιρταβή, που
έκανε και χρέη παιδονόμου. Όλοι μισθοδοτούνταν από
το κοινοτικό ταμείο.

Πολλά παιδιά σπούδαζαν στην Κωνσταντινούπολη,
στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Ο εξάδελφός του
Βασίλης Γεροντόπουλος σπούδασε στο Παρίσι και στο
Βερολίνο και το 1940 έγινε πρόξενος της Ελλάδας στη
Γερμανία.

Γενικά το πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο ήταν
υψηλό. Η Απολλωνιάδα διατηρούσε κοινοτικό γιατρό
και φαρμακείο και η περίθαλψη ακόμη και προς τους
Τούρκους γινόταν δωρεάν. Επίσης διατηρούσε κοινοτικό
επιστήμονα σηροτρόφο, για να παρακολουθεί και να
δίνει οδηγίες στους σηροτρόφους για την παραγωγή
καλής ποιότητος μετάξης. Είχε ακόμη δύο κοινοτικούς
υπαλλήλους νυχτοφύλακες για την τήρηση της τά-
ξης.

Ο Κ.Γ. κλείνει τις σημειώσεις του με τις αναμνήσεις
από τα τελευταία χρόνια πριν την καταστροφή.

«Το 1914 ένας Γερμανός στρατηγός με το επιτελείο
του περιήλθε τη Μικρά Ασία και κατά τη συνάντηση
που είχε με τον Σουλτάνο, σε ανάλογη ερώτησή του, ο
Γερμανός στρατηγός απάντησε ότι η εντύπωση που
έχει αποκομίσει είναι ότι βρίκεται σε ελληνικό κράτος,
γιατί όλοι οι λόγιοι που γνώρισε, οι επιχειρηματίες
και οι καταστηματάρχες ήταν Έλληνες.

Τον Μάιο του ιδίου έτους, πιθανόν για τον λόγο
αυτό, ο Σουλτάνος με φιρμάνι του ζήτησε μέσα σε τέσ-
σερις ημέρες να καταστραφούν οι περιουσίες όλων
των Χριστιανών. Στην περιοχή μας οι Τούρκοι επιτέθηκαν
στα χωριά Μπάσκιοϊ, Δωρούδα, Τσατάλα, Σαϊνάτι,
Κίδια, Πολαδάτος, Τσαμούριζα και Τσεκούρι και, αφού
έβγαλαν έξω από τα σπίτια τους κατοίκους, τα λεηλά-
τησαν ολοκληρωτικά και τα κατάστρεψαν. Μόνο δύο
χωριά δε λεηλατήθηκαν, τα Κουβούκλια, γιατί όλοι οι
κάτοικοι, οπλισμένοι, τους αντιμετώπισαν με καταιγισμό
πυρών. Εξ άλλου την Απολλωνιάδα, λόγω της λίμνης,
έπρεπε να την πλησιάσουν με πλωτά μέσα, τα οποία
δεν είχαν οι Τούρκοι.

Το 1920 προήλασε ο ελληνικός στρατός και αφού
κατέλαβε το Μπαλούκ-κεσάρ, την Πάνορμο και το Μι-
χαλίτσι ήλθε και στον Ρυνδακό ποταμό, τη γέφυρα του
οποίου είχαν καταστρέψει οι Τούρκοι. Το ιππικό πέρασε
από τα αβαθή, για να περάσει όμως το πεζικό και το
πυροβολικό, με πρωτοβουλία και έξοδα του Παράσχου

Η Απολλωνιάδα

Ω, κόρη του Απόλλωνος καημένη Απολλωνία,
που κολυμπάς και λούζεσαι στη λίμνη Αρτινία.
Τι έγιναν τα τέκνα σου που με φιλοστοργία,
ανέθρεψες και έδινες σ’ αυτά ελευθερία.

Βουβάθηκαν τα σπίτια σου κι έκλεισαν τα σχολεία
και εις τους ιερούς ναούς δεν ψάλλει λειτουργία.
Δεν βλέπω στον αιγιαλό να παίζουνε παιδία
και εις της λίμνης τα νερά δεν αρμενίζουν πλοία.

Εγνώριζες τον αετό το σύμβουλο της νίκης,
που στόλιζε τα στέμματα της Ασπασίας νύφης.
Αυτόν τον αετό εγώ περίμενα να έρθει,
για να σπαράξω αλύπητα το γένος του μεχμέτη.

Κι ήρθε ο αετός και σπάραξα τον τύραννο 
και πέταξα το φέσι

και ενώ ξιφήρης  έτρεχα μες τη Μικρά Ασία
και δίδασκα εις τον λαό νίκη κι ελευθερία.
Ορρώδησε ο αετός και γύρισε οπίσω
και μ’ άφησε τον δυστυχή στα βάθη της αβύσσου.

Σύνθεση από έναν Απολλωνιαδίτη πρόσφυγα

Ωραιόπουλου, μεταφέρθηκαν τα απαραίτητα υλικά για
τρεις ημέρες. Η Προύσα καταλήφθηκε χωρίς μάχη και
εμείς που εκείνες τις ημέρες βρισκόμασταν στην Κων-
σταντινούπολη με το ιστιοφόρο, γυρίσαμε στην Απολ-
λωνιάδα με αναπεπταμένες ελληνικές σημαίες.

Τον Μάρτιο του 1921 έγινε η επίθεση στο Εσκί-σεχίρ,
Κιουτάχεια και Αφιόν Καραχισάρ, η οποία απέτυχε. Ο
στρατός υποχώρησε και τον Απρίλιο του ιδίου έτους
επιστράτευσαν όλους τους Έλληνες. Από την Απολλω-
νιάδα επιστρατευτήκαμε ογδόντα περίπου άτομα, που
μας γύμνασαν στη Σμύρνη. Σε τρεις μήνες, τον Ιούλιο,
ξανάγινε η επίθεση του ελληνικού στρατού και κατελή-
φθησαν οι στόχοι. Ο Κεμάλ όμως δε νικήθηκε, υποχώρησε
τακτικά και μετέφερε το μέτωπο πιο πίσω.

Τον Αύγουστο του 1922 έγινε η γενική επίθεση των
Τούρκων με συνέπεια την άτακτη οπισθοχώρηση του
ελληνικού στρατού, ο οποίος για να προλάβει να περάσει
τον Ρυνδακό ποταμό έφτιαξε και άλλες πρόχειρες γέ-
φυρες. Για την κατασκευή τους παραχώρησε στο Μη-
χανικό τα υλικά, περίπου τριάντα κυβικά ξύλα κ.λπ. ο
Παναγιώτης Δανιηλίδης (ο μετέπειτα πεθερός μου),
που εμπορευόταν τότε ξυλεία στο Ακαζλάρ.»

Ο Κ.Γ. δεν ακολούθησε τον ελληνικό στρατό στην
οπισθοχώρηση. Έμεινε στην Απολλωνιάδα και έφυγε
τελευταίος στις 28 Αυγούστου 1922, με το ιστιοφόρο,
τον θείο του Δημητράκη και τη γυναίκα του. Το ιστιοφόρο
ήταν φορτωμένο με καρπούζια, τα οποία πέταξαν στη
θάλασσα, φόρτωσαν γυναικόπαιδα και στις 30 Αυγούστου
βγήκαν στη Σηλυβρία.
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H Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Υ Σ Η

Η ιστορία ενός δασκάλου σε ένα χωριό του Έβρου
Γράφει ο  Γεώργιος Κ. Παπαγεωργίου

Το κείμενο αυτό αποτελεί προέκταση του βιβλίου “Κόνα Παπαδιά”. Το περιεχόμενό του στηρίζεται και
πάλι στα απομνημονεύματα του Κωσταντή Παπάζογλου (ή Μπαρ μπα-Κώτσιου), πατέρα του γράφοντος,
και αφορά στη μετανάστευση (υποχρεωτική) των Ελλήνων από την Ανατολική Θράκη στον Έβρο. 
Το απόσπασμα που ακολουθεί δίνει μια εξήγηση για τις πλημμύρες που μαστίζουν την περιοχή.

ΜΕΡΟΣ B ’

Π άντα ο τόπος μας είχε πολλά νερά και πολλά δάση.
Το ένα στήριζε το άλλο. Κάποτε είχε και σκάλα, ως

τα τέλη του 19ου αιώνα. Την είχε στην αριστερή όχθη
του ποταμού Τούντζια. Τα εμπορεύματα έφταναν με
ιστιοφόρα ή ατμόπλοια στο λιμάνι της Αίνου και με το
ποταμόπλοιο ανέβαιναν τον Έβρο ποταμό. Ερέτες, κυρίως
Τούρκοι αλλά και λίγοι Έλληνες, με τα χοντροκομμένα λε-
βέντικα ποτούρια τους, με τα ως τις μασχάλες κόκκινα
ζωνάρια τους, τα μαύρα φέσια τους και τις ψηλές τους
μπότες, ψηλόσωμοι και λιγνοί, κατεύθυναν τα ποταμό-
πλοια διαμέσου της ροής του Έβρου ποταμού και στη
συνέχεια του Τούντζια. Κρατούσαν αντί για κουπιά
μακριά κοντάρια, που έφταναν ως τον βυθό του ποταμού
και ανέβαιναν πολύ ψηλότερα από την επιφάνειά του
και κωπηλατούσαν όχι ακριβώς στη μέση της ροής αλλά
όσο το δυνατό πλησιέστερα, πότε στη μια και πότε στην
άλλη όχθη, ανάλογα με τις ανάγκες.

Και τότε ήρθε το τρένο: η Γαλλική Εταιρία Σιδηροδρόμων.
Τα πρώτα χρόνια η εταιρία εργάστηκε επωφελώς για
όλους: για την ίδια, για το κράτος μας, για τον κόσμο. Η
γραμμή Αλεξανδρούπολη - Αδριανούπολη - Φιλιππούπολη
- Ευρώπη άνοιγε άλλους δρόμους. Η ξένη εταιρία ήταν
σαφής. Δεν ήθελε ανταγωνισμό στις μεταφορές. Όλοι
οι δρόμοι, εκτός από τον σιδηρόδρομο, έπρεπε να κλεί-
σουν. Η ποταμοπλοΐα έπεσε πρώτη. Ήταν ανοργάνωτη
και δεν είχε τα μέσα. Τα «παλικάρια» της εταιρίας δεν ορ-
ρωδούσαν προ ουδενός. Η αμαξοστοιχία της νύχτας
έσερνε κάθε βράδυ ένα βαγόνι πέτρες, που έκλειναν πε-
ράσματα. Το καράβι δεν μπορούσε να περάσει. Το τρένο
σφύριζε τον θρίαμβό του: Λας Βέγκας! Αυτό κράτησε
χρόνια πολλά.

Ύστερα πήρε σειρά η καταστροφή του δάσους. Ο κό-
σμος έφευγε για να γλιτώσει, έφευγε γιατί τον έδιωχνε η
φωτιά του πολέμου, έφευγε γιατί έτσι είχαν διατάξει οι
ισχυροί, έφευγε για τα αποτελέσματα της νίκης, έφευγε
για τα αποτελέσματα της ήττας! Ποιος θα κοιτάξει την
προστασία των παραποτάμιων δασών (ποιος την κοι-
τάζει τώρα στον Αμαζόνιο) που ίσταντο επί αιώνες,
φρουροί ακατάλυτοι της μανίας των πλημμυρών. Ο
πέλεκυς της καταστροφής έπεσε βαρύς. Κατακόπηκαν
αιωνόβια παραποτάμια δάση ιτιάς, λεύκης, πτελέας, με-
λεάγρου... Παρέλυσε ο έλεγχος της υλοτομίας, οι δασικοί
περιορισμοί και οι κυρώσεις έμειναν μόνο στα χαρτιά. Τα
κρατικά όργανα έχασαν το τιμόνι της επιβολής. Ο προ-
σφυγόκοσμος, στην οργή του που τον έδιωχναν από

το πάτριο έδαφος, δεν ήθελε ν’ ακούσει τίποτε. Ζητούσε
στέγη να χώσει το κεφάλι του, ξύλα να ζεσταθεί. Μαζί
του και οι έως τότε αυτόχθονες, καταγανακτισμένοι από
τους περιορισμούς, έστρεψαν κι αυτοί τη μανία τους
εναντίον του αθώου δάσους και έπληξαν τον ευεργέτη.
Συνεπίκουροι της βάνδαλης δασοκτονίας, ήρθαν, δυστυχώς
από παχυλή άγνοια, και ανώτερα στελέχη του κράτους.
Ο ελεγκτής στρατιωτικός των ελληνοτουρκικών συνόρων
διέταξε να κοπεί το δάσος γιατί, λέει, γίνονταν λαθρεμπόρια
και ζωοκλοπές από Έλληνες και Τούρκους κακοποιούς,
που έβρισκαν κρυσφύγετο μέσα στο δάσος. Διαμαρτυ-
ρήθηκε η δασική εξουσία, η διαμαρτυρία της όμως έμεινε
“φωνή βοώντος” εν τη ερήμω. Το δάσος εκτελέστηκε,
το λαθρεμπόριο ανθίζει. Τον θάνατο του δάσους διαδέ-
χτηκε η εκρίζωση των θάμνων που το περιστοίχιζαν,
θάμνοι ερείκης και άλλων υδροχαρών.

Διαπράχθηκαν πολλά τέτοια εγκλήματα σ’ όλο το
μήκος του Έβρου και του Άρδα. Οι δασικοί υπάλληλοι
αγωνίστηκαν γενναία εναντίον του ανοσιουργήματος
αυτού και φρόντισαν να συγκρατήσουν τους βανδαλισμούς
αυτούς με την πειθώ, με συμβουλές, με απειλές και
τιμωρίες. Ακόμα και με το παράδειγμά τους, οργανώνοντας
πρόχειρους φιλοδασικούς ομίλους, αναδασώσεις αποψι-
λωμένων χωραφιών. Πρόλαβαν έτσι τα χειρότερα. Το
κακό όμως είχε γίνει. Τα αποψιλωμένα χωράφια δεν άν-
τεξαν στην ορμή των χειμάρρων και των πλημμυρών.
Τα απροστάτευτα αφράτα χώματα εναποτέθηκαν στην
κοίτη των δύο ποταμών και επαληθεύτηκε η τοπική
ρήση: «Ο Άρδας κουβαλάει μαζί του σκαπάνη και φτυάρι.
Αλλού σκάφτει κι αλλού γεμίζει». Χιλιάδες στρέμματα ευ-
φορότατης γης, προστατευμένα από θάμνους και δεν-
δρύλλια, μεταβλήθηκαν σε λιμνώδεις και έρημες εκτάσεις.

Ανάμεσα στην Πλάτη και την Ελιά, χωριά στο Τρίγωνο
του νομού Έβρου, υπήρχε μια νησίδα γεμάτη άγρια
οπωροφόρα δέντρα: δαμασκηνιές, κορομηλιές, αχλαδιές...
Σήμερα μοιάζει κομμάτι ερήμου. Κάποιος «δικός τους»,
από άλλη περιοχή, παντρεύτηκε κάποια «δικιά μας»,
ντόπια, και θέλησε να μεταβληθεί σε νεόπλουτο κτηματία.
Πήρε λοιπόν το προνόμιο να αποψιλώσει δωρεάν την
έκταση αυτή (να την εξευγενίσει, λέει) και πάτησε
τσεκούρι και αξίνη. Δεν πρόλαβε όμως, ο άθλιος, να
δρέψει τους καρπούς των ανομιών του. Μια ξαφνική
πλημμύρα του Άρδα παρέσυρε δέντρα, θάμνους και
χώμα και τον άφησε «στα κρύα του λουτρού», που λένε.
Έστι δίκης οφθαλμός!
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βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας την όμορφη πόλη που
μας κληροδότησαν. Και κάτι ακόμα. Να μην ξεχάσουμε να
στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα, ότι δεν θέλουμε να ξεχά-
σουμε ούτε εκείνους που έφτιαξαν αυτήν την πόλη, ούτε
τις μητρικές τους πατρίδες, ούτε τους αγώνες τους, τους
κόπους και μόχθους τους, ούτε τα ήθη και τα έθιμά τους,
ούτε τα δημιουργήματά τους, ούτε τους χορούς και τα
τραγούδια τους».
Το�ημερολόγιο,�όπως�και�κάθε�ημερολόγιο,�χωρίζεται

σε�12�ενότητες-μήνες�και�κάθε�ενότητα�στις�ημέρες�εκά-
στου�μήνα,�για�σημειώσεις�κ.λπ.
Ποια�όμως�είναι�η�εκπληκτική�ιδέα;�Στις�95�σελίδες�που

ακολουθούν�ο�συγγραφέας�κατέταξε�τις�σημαντικότερες
ιστορικές�στιγμές�της�Αλεξανδρούπολης,�που�διαδραμα-
τίσθηκαν�σε�συγκεκριμένη�γνωστή�ημερομηνία� -�χρονο-
λογία�και�τις�τοποθέτησε�στην�αντίστοιχη�ημερομηνία�του
λευκώματος�2018�προσθέτοντας�και�το�έτος.
Αναφέρουμε�ένα�παράδειγμα:�Κατά�τον�μήνα�Ιούλιο�το

ιστορικό�ημερολόγιο�του�Θ.Ο.�κάνει� τρεις�στάσεις:�Μία
στις�8�Ιουλίου,�δεύτερη�στις�13�Ιουλίου�και�τρίτη�στις�19
Ιουλίου.�Γιατί�όμως�οι�ημέρες�αυτές�είναι�ξεχωριστές;�
Η�8η� Ιουλίου� (1920)�είναι�σημαντική� ιστορικά�ημέρα,

γιατί�ο�νεαρός�Έλληνας�βασιλιάς�Αλέξανδρος�πάτησε�στο
έδαφος�του�τότε�Δεδέαγατς�και�έδωσε�το�ελληνικό�του
όνομα�στη�μικρή�πόλη.
Η� 13η� Ιουλίου� (1913),� σημαντική� ιστορική� ημέρα� για

την�πόλη�μας,�εφ’�όσον�έγινε�η�πρώτη�βραχύβια�απελευ-
θέρωσή�της�από�τον�ναύαρχο�Παύλο�Κουντουριώτη.
Τέλος�η�19η�Ιουλίου�(1977)�είναι�επίσης�σημαντική,�εφ’

όσον�ιδρύεται�η�Ιατρική�Σχολή�του�Δημοκρίτιου�Πανεπι-
στημίου�στην�Αλεξανδρούπολη.�Ο�Θ.Ο.�δίνει�μικρό�ιστο-
ρικό�του�γεγονότος�που�συνοδεύεται�από�ανάλογη�φω-
τογραφία.
Κλείνοντας�τη�σύντομη�παρουσίαση�του�πρωτότυπου

αυτού�ημερολογίου�2018,�θεωρώ�ότι�ο�καθένας�από�τους
Αλεξανδρουπολίτες�που�θα�το�έχει�στο�γραφείο�του��και
θα� το� χρησιμοποιεί� καθημερινά,� στο� τέλος� του� χρόνου
θα�αποκτήσει�τη�γνώση�και...�το�θάρρος...�να�δώσει�συ-
νέντευξη�για�την�ιστορία�της�πόλης�μας�σε�όποιον�νοτι-
οελλαδίτη�δημοσιογράφο�ενδιαφέρεται�γι’�αυτήν!
Συγχαρητήρια�στον�ειλικρινή�φίλο�και�συνεργάτη�του

περιοδικού�μας,�ως�και�στους�εκλεκτούς�συνεργάτες�του.
Καλοτάξιδο,�όπως�συνηθίζεται�να�λέγεται�δημοσιογρα-

φικά,�το�πόνημά�του!

Θόδωρου Κ. Ορδουμποζάνη

Ιστορικό Ημερολόγιο 2018
Ένα ταξίδι στον χρόνο

Aλεξανδρούπολη (1870-2018)

Έκδοση�«Λέσχη�Αλεξανδρουπολιτών»,�σελ.�120

Xωρίς περιστροφές,�η ιδέα που χαρακτηρίζει το ημε-
ρολόγιο αλλά και όλη η εικόνα του�πονήματος�είναι

εξαιρετικές.�Ένα�διαφορετικό�ημερολόγιο.
Ο�συγγραφέας�αφιερώνει�το�έργο�του�στη�μνήμη�της

συζύγου�του�Κυριακής�και�της�κόρης�του�Ευρυδίκης.
Στον� πρόλογο� του� ημερολογίου� ο�Οικουμενικός�Πα-

τριάρχης� Βαρθολομαίος� μεταξύ� των� άλλων� σημειώνει:
«...και ευλογούμεν τον καθ’ ημέραν μόχθον των ευσεβών,
εργατικών και φιλοπροόδων κατοίκων της Αλεξανδρουπό-
λεως, επικαλούμενοι επί πάντας υμάς την ζείδωρον χάριν
και το πλούσιον έλεος του εν Τριάδι προσκυνουμένου
Θεού».
Στη�συνέχεια�προλογίζει�ο�πρόεδρος�της�Λέσχης�Αλε-

ξανδρουπολιτών�Νικόλαος�Δ.�Μανδάνης,�ως�υπεύθυνος
της�έκδοσης�και�εκθέτει�σε�συντομία�το�ιστορικό�της�έκ-
δοσης.
“Αντί�προλόγου”,�ο�Θ.Ο.�συνθέτει�ένα�σύντομο,�εν�πολ-

λοίς�ποιητικό,�ιστορικό�ταξίδι�της�πόλης�μας,�από�τη�γέν-
νησή�της�έως�σήμερα,�μέσα�σε�8�σελίδες,�στολισμένες
με�αντίστοιχες�φωτογραφίες,�μερικές�από�αυτές�αδημο-
σίευτες.�Πριν�ευχηθεί�για�την�καλή�χρονιά,�συνοψίζει�τις
σκέψεις�του�στον�εξής�επίλογο:

«Ήταν ένα νοερό ταξίδι που ελπίζουμε να έχει βοηθήσει
να ανασκαλέψουμε από το παρελθόν μικρές μικρές ιστο-
ρίες που μοιάζουν σαν παραμύθια, στα 150 περίπου χρόνια
από τη γέννησή της. Γιατί μόνο αν θυμόμαστε κάπου κάπου
την ιστορία των ανθρώπων που μόχθησαν και πόνεσαν για
να την φτιάξουν, θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε και να

στήλη βιβλίων
Επιμέλεια:  Aλεξάνδρα Μπoτονάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν να δη-

μοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος (Ιανουάριος,

Φεβρουάριος, Μάρτιος) με σχετικό ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό

περιεχόμενο ή φωτογραφίες, να αποστείλουν τα κείμενά τους,

το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2018. Ευχαριστούμε.

Το Δ.Σ.
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ  M A Σ

Τριήμερη εκδρομή στην Κεφαλλονιά
6 - 7 - 8  Οκτωβρίου 2017

Γράφει η Υβόννη Δαΐδου

6 του Οκτώβρη, ημέρα Παρασκευή, ώρα 6:30 πρωινή
και η καθιερωμένη φθινοπωρινή εκδρομή μας ξεκινά

κατά τα γνωστά: από το Σύνταγμα οι Αθηναίοι, με την
τσίμπλα στο μάτι (αλλά πρέπει να προλάβουμε το φέρι
Κυλλήνη-Κεφαλλονιά που φεύγει στη 1 μ.μ.) και στη
συνέχεια μαζεύουμε τους Πειραιώτες, μετά στην «Εθνική»
τους εκ Βορείων προαστίων και την τελευταία κυρία...
από τον Ισθμό, όπου ξυπνούμε για τα καλά με τον
πρώτο καφέ.  Ο καιρός καλός, παρά τις αμφιλεγόμενες
προβλέψεις και η διάθεσή μας επίσης.

Στην Κυλλήνη, στην ώρα μας (1 μ.μ.), έχοντας τον
χρόνο να ψάξουμε ακόμη και για φαρμακείο. Κάτι φάρ-
μακα βλέπεις ξεχάστηκαν στη βιάση του πρωινού. Γρή-
γορη και πρόθυμη πάντα η Στρατούλα έκανε το πρωινό
της τζόκινγκ και τα αγόρασε από τοπικό φαρμακείο.

Ήσυχοι πια επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για το μιας
ώρας ταξίδι μας ως τον Πόρο, το λιμάνι της ανατολικής
ακτής και από κει στο Αργοστόλι, μετά από διαδρομή
άλλης μιας ώρας περίπου με το πούλμαν. Η διαδρομή
πανέμορφη, με μπόλικες στροφές, βεβαίως, αλλά ο
οδηγός μας άψογος.

Μεσημέρι πλέον, ώρα φαγητού (γύρω στις 2 μ.μ.)
φθάνουμε, μέσα από υπέροχες αλέες με φοίνικες, στο
4άστερο ξενοδοχείο μας, το ΙΟΝΙΑΝ PLAZZA. Πανέμορφο,
πεντακάθαρο, αρχοντικό, με το νεοκλασικό στιλ του
ακριβώς επάνω στην ωραιότατη κεντρική πλατεία Βα-
λιάνου του Αργοστολίου, που κοσμείται από τον αν-
δριάντα του μεγάλου ευεργέτη. Πολύ μου θυμίζει τη
Σπιανάδα της Κέρκυρας.
Τέτοια απλοχωριά, με
τόσα όμορφα νεοκλασικά
κτήρια (δημόσια και μη),
όπως Δημοτικό Θέατρο,
Δικαστικό Μέγαρο, Δη-
μαρχείο Κεφαλλονιάς, ξε-
νοδοχεία, καφέ, με τα δέν-
τρα της, την υποδειγμα-
τική καθαριότητά της
κ.λπ., νομίζω μόνο στα
πάλαι ποτέ ενετοκρατού-
μενα επτάνησα μπορείς
να συναντήσεις.

Ευτυχώς, ακριβώς δί-
πλα στο ξενοδοχείο ένα
ευπρεπέστατο εστιατό-
ριο, το PREMIER, με ευ-
πρεπέστατο (τουριστικό)

φαγητό, μας εξυπηρετεί γρήγορα και μας πληροφορεί
ότι το βράδυ έχει και καντάδες!

Ο μεσημεριανός υπνάκος απαραίτητoς σε όλους
μας. Το απόγευμα μετάβαση (με πλοίο φυσικά) στο αν-
τικρινό Ληξούρι, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού,
το οποίο ποτέ δε χώνεψε ότι έχασε τα πρωτεία από
το Αργοστόλι. Κατά τους Ληξουριώτες, το μόνο καλό
που έχει είναι η πινακίδα που δείχνει... «προς Ληξούρι!»
Και η διαμάχη καλά κρατεί με πειράγματα και κάθε
λογής χωρατά εκατέρωθεν.

Πράγματι το Ληξούρι σε τίποτα δεν υστερεί. Γραφι-
κότατο, καθαρό, τακτικό, πανέμορφο με τα ομοιόμορφα
νεοκτισμένα μετά τους αλλεπάλληλους σεισμούς σπίτια
και διάφορα δημόσια κτήρια, όλα με κεραμοσκεπή, με
υπέροχα παλ χρώματα και άφθονο πράσινο παντού.
Εδώ είδα και έναν αιωνόβιο σίγουρα φίκο, μεγαλύτερο
σε μέγεθος και από πλατάνι. Η σκιά του φαντάζομαι
(γιατί ήταν βράδυ) καλύπτει τη μισή πλατεία.

Μετά την περιπλάνησή μας στα γραφικά δρομάκια
του, κάποιες μπύρες στα καφέ της πλατείας Μηνιάτη
και επιστροφή με το μικρό φέρι στο Αργοστόλι.

Ελεύθερος χρόνος για νυχτερινή ζωή, λέει το πρό-
γραμμα. Δεν είδα και πολλούς πάντως ορεξάτους για
ξεφάντωμα! Βεβαίως, τις καντάδες του διπλανού εστια-
τορίου τις ακούσαμε, άλλος από κοντά, άλλος από
μακριά (ακουγόταν και από το κρεβάτι  μας, ευτυχώς).

7 του Οκτώβρη, ημέρα Σάββατο, 2η μέρα της εκ-
δρομής. Μετά από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο

Αναμνηστική φωτογραφία στις Καταβόθρες
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μας (τι έφαγε ο Τώνης, δε μέτρησα), ξεκινάμε για  μια
μικρή ξενάγηση στο νησί. Ευτυχώς μας συνοδεύει ανα-
πάντεχα μια εξαιρετική ντόπια ξεναγός, η κ. Σίσυ, που,
εκτός από τις τυπικές πληροφορίες, μας φτιάχνει το
κέφι με τα Κεφαλλονίτικα χωρατά, ανέκδοτα, καντάδες,
κουτσομπολιά πολιτικά και άλλα.

Στ’ αλήθεια το νησί είναι πατρίδα πολλών διακεκρι-
μένων προσωπικοτήτων, παλαιοτέρων και νεοτέρων:

Από πολιτικούς οι Α. Τρίτσης, Γερ. Αρσένης, Γερ. Για-
κουμάτος, Ανδρ. Λοβέρδος, Παύλος Γερουλάνος, Αλεξ.
Παπαρήγα και πολλοί άλλοι. Από σπουδαίους επιστή-
μονες οι Πέτρος Αλεβιζάτος, καθηγητής κορυφαίος στις
μεταμοσχεύσεις καρδιάς στην Αμερική και εδώ, Ανδρ.
Τζάκης, κορυφή στην Αμερική στις μεταμοσχεύσεις ήπα-
τος, παγκρέατος, μήτρας κ.λπ., Μαρίνος Γερουλάνος*,
ιατρός, βουλευτής Κεφαλλονιάς, ακαδημαϊκός και πλείστοι
ακόμη, τους οποίους ξεχνώ ή αγνοώ.

Σημαντικοί και οι εξής εφοπλιστές: Τυπάλδος, Στρίν-
τζης, Αγούδημος, Βεργωτής κ.ά.

Αξιοσημείωτοι και οι επιχειρηματίες, συγχρόνως και
μεγάλοι δωρητές,  Παναγής Βαλιάνος, εθνικός ευεργέτης
(Βαλιάνειος Επαγγελματική Σχολή, 2η μετά τη Σιβιτανίδειο,
με ξένους καθηγητές, δωρητής επίσης της Βιβλιοθήκης
Αθηνών), Στάμος Πετρίτης, δωρητής του Πετρίτσειου
Γυμνασίου Ληξουρίου, Καμινάρηδες, εξέχοντες Ληξου-
ριώτες επιχειρηματίες κ.ά.

Δε θα παραλείψω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας

Αναστάσιος Γιαννουλάτος κατάγεται από την πανέμορφη
Άσσο της Κεφαλλονιάς.

Από τους παλαιοτέρους αναφέρω ανθρώπους του
πνεύματος, όπως ο φιλόσοφος Βικέντιος Δαμωδός
(17ος αι.), που έκανε φιλοσοφική περιπατητική σχολή
κατά τα πρότυπα του Αριστοτέλη, ο Μικέλης Αύλιχος,
μαθητής του αναρχικού Μπακούνιν και πιο πρόσφατα
ο πασίγνωστος Ληξουριώτης σατιρικός ποιητής Ανδρέας
Λασκαράτος, που το άγαλμά του στο Ληξούρι γυρίζει
την πλάτη του στο αντικρινό Αργοστόλι!

Άφθονα τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν γι’ αυτόν:
Μετά τον αφορισμό του από τον τοπικό Δεσπότη,
λόγω της κριτικής του στην Εκκλησία και τους παπάδες
και διατρέχοντας τον κίνδυνο να μη λιώσει το σώμα
του, έδωσε εντολή, όταν πεθάνει, να βάλουν μαζί του
στο φέρετρο και όλα του τα παπούτσια για να μη λιώ-
σουν κι αυτά μαζί μ’ εκείνον!

Επίσης η Κεφαλλονιά είναι τόπος καταγωγής πολλών
καλλιτεχνών και αθλητών. Ενδεικτικά αναφέρω τον σκη-
νοθέτη Σπ. Ευαγγελάτο, την τραγουδίστρια Ζωή Κου-
ρούκλη, τις γνωστές από την TV ηθοποιούς-παρουσιά-
στριες Ελεωνόρα Μελέτη, Μαρία Σολωμού, Δούκισα
Νομικού και Τζούλια Αλεξανδράτου καθώς και την ιστιο-
πλόο ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου.

Επειδή η απαρίθμηση όλων των εκλεκτών τέκνων του
νησιού θα ήταν πολύ εκτενής και σίγουρα άδικη, σταματώ
εδώ ζητώντας συγγνώμη για όσους παρέλειψα.

Εκδρομείς μπροστά στο μαρμάρινο ταφικό μνηνείο
της οικογένειας Βεργωτή στα Κουρκουμελάτα.
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Για να επανέλθω στην περιήγησή μας, πρώτος σταθ-
μός μας η μεγαλοπρεπής αλλά και γραφική εκκλησία
του Αγίου Γερασίμου με τα πολλά πλατάνια τριγύρω,
που φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος (καταγόμενος από τα
Τρίκαλα Κορινθίας), ο οποίος, αν και παράλυτος,
κατέληξε να μονάσει και να αγιοποιηθεί εδώ και να
ανακηρυχθεί προστάτης του νησιού.

Στη συνέχεια και μέσα από μια ονειρική διαδρομή
επισκεπτόμαστε το Σπήλαιο της Δρογκαράτης στην
περιοχή των Χαλιωτάτων, ένα έργο μοναδικής γλυπτικής
από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, το οποίο βρίσκεται
σε υψόμετρο 120 μέτρων και το βάθος της σπηλιάς
φθάνει τα 95 μ., ενώ η θερμοκρασία τούς 18°C. Τα 100
σκαλοπάτια έως τη μεγάλη αίθουσα του σπηλαίου
απέτρεψαν τους περισσότερους από το να το θαυμά-
σουν σε βάθος! Αποζημιώθηκαν όμως από την άνετη
(;) βαρκάδα στην υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης,
κάπου κοντά στην όμορφη παραλιακή κωμόπολη της
Σάμης. Τα διάφανα νερά της με όλες τις αποχρώσεις
του γαλάζιου, προσφέρουν μαγευτικές εικόνες και μο-
ναδικές ευκαιρίες για ανεπανάληπτες φωτογραφίες.

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο γραφικό λιμανάκι
της Αγίας Ευφημίας για βόλτα και φαγητό. Η ψαρό-
σουπα εξαιρετική αλλά η μακαρονόπιτα ...δε μας ξε-
τρέλανε. Το τοπίο όμως, με τα παλιά σπίτια, τα φανα-
ράκια στην παραλία και τα ποικίλα σκάφη δεμένα δί-
πλα-δίπλα στον μύλο, αξέχαστο.

Και η βόλτα συνεχίζεται προς τον Μύρτο, μια από
τις πιο μαγευτικές παραλίες του Ιονίου, με απίστευτη
παλέτα χρωμάτων, κρυμμένη σ’ έναν μυχό της δυτικής
πλευράς του νησιού. Τη θαυμάσαμε από ψηλά βεβαίως
(η κάθοδος δεν είναι πλέον για τα γόνατά μας) και δια-
σχίζοντας τον λαβωμένο από τους συχνούς σεισμούς
νέο παραλιακό δρόμο κατευθυνθήκαμε βορειότερα σε
άλλη μια γραφικότατη κωμόπολη, την Άσσο.

Το ενετικό φρούριό της αναδύεται μοναχικό μέσα
από τη θάλασσα και τα καφενεδάκια της ακτής βρέχονται
κυριολεκτικά από τα κύματα που σκάνε στη μακριά
προβλήτα. Η αίσθηση της αρμύρας στο πρόσωπό μας
αξέχαστη.

Το Φισκάρδο δεν απέχει πολύ αλλά η ώρα έχει πε-
ράσει και πρέπει να επιστρέψουμε στο Αργοστόλι για
ανασύνταξη. Χαλαρά φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας,
λίγο πριν πέσει το σκοτάδι.

Η βραδινή έξοδος, νομίζω, περιορισμένη. Τα στέκια,
της νεολαίας κυρίως, δεν τα ανακαλύπτεις εύκολα. Και
φυσάει και παγωμένος βοριάς. Άγονη η προσπάθεια,
ακόμη και το ψάξιμο στην TV άγονο! Ευελπιστούμε
στην τρίτη και τελευταία μέρα μας, την αυριανή Κυ-
ριακή.

Μετά το πρωινό, ένα “must”, η περιήγηση και στάση
στις Καταβόθρες. Είναι εντυπωσιακό πώς ανακυκλώ-
νονται τα πεντακάθαρα νερά· οι φωτογραφίσεις δίνουν
και παίρνουν. Αλλά την αληθινή μαγεία του φαινομένου
μόνο έμπειρος οπερατέρ θα μπορούσε να αποδώσει.

Στη συνέχεια κάνουμε τον γύρο της Λάσσης, εξαιρετική
τουριστική παραλία με πλήθος ξενοδοχείων και ποικίλων
τουριστικών εγκαταστάσεων και φθάνουμε στο πανέ-
μορφο χωριό Κουρκουμελάτα, ένα από τα ομορφότερα
των Βαλκανίων κατά πολλούς. Ξανακτισμένο εξ ολο-
κλήρου μετά από τους σεισμούς του 1953, με δωρεά
του εφοπλιστή Παναγή Βεργωτή, με μοναδικό όρο να
μην πουληθεί ποτέ σπίτι σε ξένο αλλά να μεταβιβάζεται
στους απογόνους· κορυφαίο δείγμα Έλληνα ευεργέτη!

Στη συνέχεια, περνώντας αλλεπάλληλα ...ατα (Σβο-
ρονάτα, Καλιγάτα, Μεταξάτα, Φωκάτα, Μαζαρακάτα,
Κουρουπάτα, Ντομάτα κ.λπ. παρόμοια), φθάσαμε στο
πέρας, δηλαδή στα Περατάτα, όπου και η Ιερά Μονή
του Αγίου Ανδρέα της Μηλαπιδιάς (εδώ φύεται δέντρο
από διασταύρωση μηλιάς και απιδιάς). Στη μονή φυ-
λάσσονται πολλά ιερά κειμήλια αλλά το σπουδαιότερο
είναι η πατούσα του Αγίου Ανδρέα!

Συνεχίζουμε για το κτήμα Robola κατ’ απαίτηση
του οινόφιλου κοινού. Στο εξαίρετης αισθητικής οινοποιείο
δοκιμάζουμε ωραία κρασιά και φεύγουμε δεόντως φορ-
τωμένοι. Οι πιο πρακτικοί και ψύχραιμοι αποφασίζουν
να τα αγοράσουν από την κάβα της γειτονιάς τους,
στην Αθήνα. Το ίδιο κι εγώ.

Ξανά στο πούλμαν και δρόμο για τον Πόρο. Το τε-
λευταίο φαγητό εξαιρετικό. Ένα μικρό περπάτημα στη
γραφική παραλία του πριν την επιβίβαση στο φέρι για
την τελική επιστροφή στην Αθήνα, με τις απαραίτητες
στάσεις φυσικά.

Τι γλυκειά που είναι η κούραση μετά από μια τόσο
ωραία εκδρομή! Τόσες όμορφες εικόνες που θα μείνουν
στην ψυχή σου! Τώρα, αν θα μείνουν και στη μνήμη,
αυτό είναι ένα ερώτημα (επιτρέψτε μου!).

Και, ακούστε· δεχόμαστε προτάσεις για τις επόμενες
εξορμήσεις!

Σπεύσατε...

* Από έγκυρες πληροφορίες, ο αναφερόμενος γιατρός  Μαρίνος
Γερουλάνος είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνον που σημειώνουμε
ως γόνο των Καραθεοδωρήδων στα σχετικά άρθρα του
παρόντος τεύχους σελ. 8-10 και σελ. 27-28.

Ξύλινο γλυπτό που
κοσμεί ένα μικρό

πάρκο στα
Κουρκουμελάτα.
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Ο  Φ Α Ρ Ο Σ

H ταν Σάββατο στις 16 Δεκεμβρίου και ο Σύλλογος
είχε προγραμματίσει την τελευταία εκδρομή της

χρονιάς, ημερήσια αυτή τη φορά, στα Τρίκαλα Κορινθίας.
Από τη συμμετοχή των μελών, 53 το σύνολο, φάνηκε
ότι όλοι την περίμεναν πως και πως. Μέσα Δεκέμβρη
και ήταν μια από τις πρώτες πραγματικά χειμωνιάτικες
μέρες του χρόνου.

Όπως συνήθως το rendez vous ήταν για μεν τους
Αθηναίους μπροστά στον Εθνικό Κήπο απέναντι από
το ξενοδοχείο Αμαλία, για δε τους Πειραιώτες στο επι-
βλητικό Δημοτικό Θέατρο. Φθάνω εγκαίρως στο σημείο
συνάντησης όπου βρήκα ήδη 3-4 κυρίες μέλη και, αφού
ανταλλάξαμε την καλημέρα με θερμούς χαιρετισμούς,
θεωρήσαμε σκόπιμο (ως φαίνεται το κρύο είχε επηρεάσει
και την σκέψη μας) –συμπεριλαμβανομένης και της γρά-
φουσας– να παραμείνουμε αμετακίνητες στο συγκεκρι-
μένο σημείο: “Μά αφού ο Πρόεδρος μας είπε μπροστά
στον Εθνικό Κήπο!“. Παρόλο που η ώρα είχε ήδη φθάσει
08.00 (ώρα εκκίνησης για τους Αθηναίους) και δεν
υπήρξε καμμία άλλη προσέλευση. Ευτυχώς που η κα
Μαίρη Κάρτσωνα λειτούργησε αποτελεσματικά και
πήρε την πρωτοβουλία να περάσει απέναντι και να
εξακριβώσει ότι το άσπρο πούλμαν που ήταν σταμα-
τημένο στην άλλη πλευρά της Λεωφ. Αμαλίας, στην
είσοδο ακριβώς του  ομώνυμου ξενοδοχείου ήταν αυτό
της εκδρομής μας. Οι υπόλοιποι μαζί με τον αγαπητό
μας οδηγό Δημήτρη (που είναι πλέον μέλος του Συλλόγου)
περίμεναν καρτερικά στην ωραία ζέστη, εμάς του υπο-
τιθέμενους καθυστερημένους, οι οποίοι χωρίς την κ.
Κάρτσωνα κινδυνεύσαμε να μείνουμε εκτός νυμφώνος.
Αυτό λοιπόν το ευτράπελο που, εφόσον είχε αίσιο
τέλος, έδωσε ένα ιδιαίτερο τόνο στο ξεκίνημα της εκ-
δρομής.

Η επόμενη στάση ήταν για να παραλάβουμε τους
Περαιώτες (μεταξύ αυτών και τον Πρόεδρο) από το
Δημοτικό Θέατρο και στη συνέχεια μία δεύτερη στον
Ισθμό για τα μέλη μας από Κόρινθο. Το πούλμαν γέμισε
και η χορωδία που εγκαταστάθηκε στη γαλαρία και τα
πίσω καθίσματα ετοίμαζε πλούσιο ρεπερτόριο για την
επιστροφή. 

Η μέρα μας ξεκίνησε με σχετικό ήλιο, αλλά όσο πλη-
σιάζαμε στον προορισμό η ατμόσφαιρα γινόταν όλο
και πιο χειμωνιάτικη, όπως ταίριαζε στο ορεινό τοπίο.
Περάσαμε το Ξυλόκαστρο, που τελικά αφήσαμε τελευ-
ταίο στην επίσκεψη, και ανηφορίσαμε προς το χωριό

των Τρικάλων, το οποίο χωρίζεται σε 3 οικισμούς: Άνω,
Μέση και Κάτω Συνοικία. Η διαδρομή ονειρεμένη. Τι δεν
είδαμε στην περιοχή· αμπέλια, ελιές κι όσο ανεβαίναμε
πιο ψηλά δάση με έλατα, βελανιδιές, πλατάνια. Αν πεις
από θέα, γέμισε το μάτι μας απέραντη ομορφιά!

Αυτή είναι και η ποικιλία του ελληνικού τοπίου που
σε συνδυασμό με τον λαμπερό ήλιο και το γαλάζιο του
ουρανού κάνει τη χώρα αυτή ευλογημένο τόπο!   

Κάναμε στάση στα Άνω Τρίκαλα για μία επίσκεψη
στο εκκλησάκι του Αγ. Γερασίμου. Πολλοί εδώ διερω-
τήθηκαν αν όντως πρόκειται για τον ίδιο Άγιο με αυτόν
της Κεφαλλονιάς. Και ιδού η εξήγηση: O κατά κόσμον
Γεράσιμος Νοταράς, ο μετέπειτα Άγιος και Πολιούχος
της Κεφαλλονιάς, γεννήθηκε στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας
με καταγωγή από την αρχοντική βυζαντινή οικογένεια
των Νοταράδων, η οποία μετά την άλωση της Κων-
σταντινούπολης εγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα όπου και
απέκτησε μεγάλη κτηματική περιουσία. Κοντά στον
περίφημο Πύργο των Νοταράδων, που σώζεται έως
σήμερα εγκαταλελειμμένος, βρίσκεται και ο χώρος όπου
σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε, το 1509, ο
Άγιος. Στον τόπο λοιπόν αυτόν υπάρχει σήμερα το
μικρό εκκλησάκι.

Επόμενη στάση, σε απόσταση 1 χλμ. περίπου από
τα Άνω Τρίκαλα, η περίφημη Μονή του Αγίου Βλασίου,
ιατρού στο επάγγελμα, με καταγωγή από την Σεβάστεια
της Μ. Ασίας. Εκεί μας υποδέχθηκε μία από τις λιγοστές
μοναχές προσφέροντάς μας το παραδοσιακό λουκου-
μάκι.

Η ιστορία της Μονής ξεκινά από τον 14ο αιώνα,
όταν ανακαλύφθηκε αναπάντεχα η εικόνα του Αγίου σε
κοντινή απόσταση από το σημερινό Μοναστήρι. Η
εικόνα μετακινήθηκε στο σημείο του σημερινού Μονα-
στηριού και έτσι κτίστηκε εκεί το πρώτο ναΐδριο, που
σταδιακά οργανώθηκε σε μοναστήρι. Περίπου στα μέσα
του 17ου αιώνα κτίστηκε ο σημερινός ναός του Αγίου
στη θέση του ναΐδριου του 14ου αιώνα. Χαρακτηριστικό
του σημερινού ναού είναι το εκπληκτικό ξυλόγλυπτο
τέμπλο, που ανάγεται στον 17ο αιώνα όπως επίσης
και η ξύλινη πλακωτή οροφή με τον πολυέλαιο. Στην
αυλή της μονής, όπου ξεχωρίζουν παρτέρια με λουλούδια
καθώς και ένα πανέμορφο μαγγανοπήγαδο, βρίσκεται
ένας αιωνόβιος πλάτανος όπου όπως αναγράφεται σε
μια πινακίδα, στον κορμό του  «μίλησε ο Παπαφλέσσας
στους Νοταραίους για την εξέγερση εναντίον των Τούρ-

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ  M A Σ

Εκδρομή σε Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα Κορινθίας
16  Δεκεμβρίου 2017

Γράφει η Iωάννα Αποστολίδη
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κων το 1821». Αρχικά η Μονή ήταν ανδρική· όμως δια-
λύθηκε αργότερα και επανασυστάθηκε ως γυναικεία.
Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Αγ. Βλάσιος εκτός
από προστάτης των Τρικάλων είναι και Πολιούχος του
Ξυλοκάστρου.

Η ώρα περνούσε και ο καθαρός αέρας μας άνοιξε
την όρεξη. Εξ άλλου είχαμε ήδη κλείσει για φαγητό στην
«Ψητοσυνάντηση» όπου οι ιδιοκτήτες, λόγω του ότι
ήμασταν πολλά άτομα, περίμεναν να μας εξυπηρετήσουν
μία συγκεκριμένη ώρα. Τα εδέσματα, το φρεσκοψημένο
ψωμάκι αλλά και το τοπικό κρασί μας ενθουσίασαν. Η
δε θέα από τη τζαμαρία με το χειμωνιάτικο χιονόνερο
να πέφτει, μαγευτική !

Μισοζαλισμένοι από το πολύ φαγητό και το ωραίο
κρασάκι αφήσαμε το χωριό και προχωρήσαμε προς το
χιονοδρομικό κέντρο της Ζή-
ρειας. Το χιονόνερο εν τω
μεταξύ άρχισε να γίνεται χιόνι
και οι περισσότεροι δε θελή-
σαμε να αποχωριστούμε τη
ζεστασιά του πούλμαν· με-
ρικοί όμως, πιστοί στη συ-
νήθεια του καφέ μετά το φα-
γητό, ανηφόρισαν προς το
chalet.  “Αχ παιδιά χάσατε!»,
ήταν η αντίδρασή τους γυ-

ρίζοντας, «και μόνο η πανοραμική θέα άξιζε τον κόπο».
Σιγά-σιγά άρχισε να σκοτεινιάζει, είμαστε στην καρδιά

του χειμώνα κι έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής
κάνοντας μία τελευταία στάση στο Ξυλόκαστρο. Γυρίσαμε
λίγο την πόλη με το πούλμαν, περάσαμε από τον
Πευκιά και καταλήξαμε στο Τουριστικό Περίπτερο της
παραλίας, το οποίο είχε φορέσει τα γιορτινά του για να
υποδεχθεί τα Χριστούγεννα. Το τσάι του βουνού όπως
και η καρυδόπιτά του ήταν το κάτι άλλο!

Με αυτή την τελευταία στάση η εκδρομή έφθασε
στο τέλος αφήνοντάς μας και αυτή με ωραίες εντυπώσεις
και μπόλικο καθαρό αέρα στα πνευμόνια μας. Η επι-
στροφή, παρ’ όλη τη βροχή, ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη
και αυτό χάρη στα μέλη της χορωδίας, η οποία όπως
προανέφερα είχε ετοιμάσει ένα ωραιότατο ρεπερτόριο

με ποικιλία ελαφρολαϊκών
και ρεμπέτικων τραγουδιών. 

Φθάνοντας το βράδυ με
βροχή σε Πειραιά και Αθήνα
αποχωριστήκαμε αλληλοευ-
χόμενοι Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένη τη Νέα Χρο-
νιά! Και στην επόμενη λοιπόν
που, κατά τα λεγόμενα του
Προέδρου, προγραμματίζεται
για τον Μάρτιο. 

Ομάδα εκδρομέων στην αυλή της Μονής του Αγ. Βλασίου, κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο. Η πινακίδα μας πληροφορεί ότι την
παραμονή της Ελληνικής επανάστασης εδώ μίλησε ο Παπαφλέσσας στους Νοταραίους  για την εξέγερση κατά των Τούρκων.
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Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στο Ωδείο “Φίλιππος
Νάκας”, παρουσιάσθηκε το βιβλίο του Θωμά Ταμβάκου,
μουσικογράφου - κριτικού - ερευνητή - συγγραφέα, με
τίτλο “Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας. Επίσημη δισκο-
γραφία 1904-2016”. Το εν λόγω βιβλίο εκδόθηκε από
τη Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρουπόλεως.

Στο πόνημα, το οποίο αποτελεί καρπό πολυετούς
έρευνας του συγγραφέα, συμπεριλαμβάνονται, για
πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, οι 117 δισκογραφικές
εκδόσεις σε δίσκους γραμμοφώνου, επαφής και ακτίνας
με έργα του μουσουργού, από το 1904 έως και τα τέλη
του 2016. Συμπεριελήφθησαν επίσης οι 8 ψηφιακές
εκδόσεις και οι δύο ευχετήριες κάρτες με τον “Ολυμπιακό
Ύμνο”. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σπύρος Σαμάρας είναι ο
συνθέτης του “Ολυμπιακού Ύμνου’’, σε στίχους  Κωστή
Παλαμά.

Μετά τα ευρετήρια των έργων και των ερμηνευτών,
ακολουθεί το παράρτημα με την ανεπίσημη βιβλιογραφία
και τις 191 γνωστές ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις
με έργα του μέχρι το τέλος του 2016. Η έκδοση συνο-
δεύεται με άφθονο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

Το βιβλίο παρουσίασαν ο συγγραφέας Θωμάς Ταμ-
βάκος, ο συμπατριώτης μας Θανάσης Τρικούπης, ο
Ευάγγελος Κοκόρης, ο Νίκος Μαλιάρας και ο Βύρων Φι-
δετζής.

Στη συνέχεια ακολούθησε μικρό αφιέρωμα με έργα
του Σαμάρα για φωνή και πιάνο και για σόλο πιάνο με
τη σοπράνο Μαριμέλ Χρύση και τον πιανίστα Θανάση
Τρικούπη.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος και μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ως και πλήθος κόσμου.

Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η Ω Δ Ε Ι Ο Υ « Φ Α Ε Θ Ω Ν »

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ Ρ Α Κ Ω Ν

Παρουσίαση βιβλίου - Μουσική εκδήλωση
Γράφει ο  Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος

Aπό αριστερά προς τα δεξιά:
Βύρων Φιδετζής, τ. Αρχιμουσικός Κρατικής Ορχήστρας

Αθηνών, Νικόλαος Μαλιάρας, Καθηγητής Μουσικολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θωμάς Ταμβάκος, Συγγραφέας του

βιβλίου, Ευάγγελος Κοκόρης, Διευθυντής Ωδείου "Φιλ.
Νάκας", Θανάσης Τρικούπης, Διευθυντής Μουσικής

Εταιρείας Αλεξανδρούπολης.

Η Μαριμέλ Χρύση στην παρουσίαση των έργων 
του Σπύρου Σαμάρα

BΡΑΒΕΙΟ GINA BACHAUER - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΥΜΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Απονέμεται στους

Σύλλογο Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Μουσική Εταιρεία

Αλεξανδρούπολης, Ωδείο «Φαέθων» και Αθανάσιο Τρικούπη

Σε αναγνώριση του σημαντικού τους έργου, που αφορά στη διάδοση της

λόγιας δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, αλλά και της έντεχνης ελληνικής μουσικής,

στην βορειοανατολική Ελλάδα. Ειδικότερα, για τις πολλές μουσικές εκδηλώσεις

υψηλού επιπέδου που διοργανώνουν, για το πολύπλευρο εκπαιδευτικό τους

έργο και ιδίως για τα ευφάνταστα και καλά οργανωμένα εκπαιδευτικά μουσικά

προγράμματα, μέσω των οποίων φέρνουν κοντά στην ποιοτική μουσική,

τους νέους μουσικούς και το φιλόμουσο κοινό της Θράκης.
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Με αφορμή τη μυθιστορηματική βιογραφία του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη
«Η τελευταία εξίσωση του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή» 

Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ!
Γράφει η Σοφία Παιδαράκη

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

Ενδιαφέρον το διήμερο Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή
σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη

Eνα εξαιρετικά ενδιαφέρον διήμερο βιβλιοπαρου-
σιάσεων ήταν αυτό που απόλαυσαν οι θαυμαστές

της προσωπικότητας του μεγάλου έλληνα, διεθνούς
κύρους, μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή,
με αφορμή τη βιβλιοπαρουσίαση της μυθιστορηματικής
βιογραφίας του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη «Η τελευταία
εξίσωση του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή», από τις εκ-
δόσεις Στοχαστής, στη Λέσχη Κομοτηναίων στην Κο-
μοτηνή και στο Βιβλιοπωλείο-café Κάφκα στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Ι. Στην Κομοτηνή με εξαιρετικούς νέους επιστή-
μονες
Στην Κομοτηνή, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, την Ελληνική Μαθηματική

Εταιρεία-Παράρτημα Κομοτηνής και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, σε διοργάνωση της Εταιρείας 2k Project
ΕΠΕ.

Για το βιβλίο μίλησαν η φιλόλογος Λένα Χατζή και
ο μαθηματικός-συγγραφέας Ανδρέας Λύκος, διάβασε
η Χρύσα Ιωαννίδου και συντόνισε η Νατάσσα Βα-
φειάδου.

Η Λ. Χατζή  ενέταξε το βιβλίο στο είδος της μαθη-
ματικής λογοτεχνίας και παρουσίασε τη «διπλή» ιστορία
του μυθιστορήματος, στο οποίο οι νεαροί φοιτητές 
–πρόσωπα της μυθοπλασίας– Μιχάλης και Μαρκέλα,
με ενδιαφέρον και οι δυο για την ιστορία και την προ-
σωπικότητα του Κ. Καραθεοδωρή χρησιμοποιούνται
από τον συγγραφέα για να εγκιβωτίσει την πραγ-
ματική ιστορία του μαθηματικού Κ. Καραθεο-
δωρή, κυρίως μέσω των επιστολών του.

Ο  Ανδρ. Λύκος  εισήγαγε με συνοπτικό  αλλά ιδι-
αίτερα εμπεριστατωμένο τρόπο στην έννοια και τους
ορισμούς της μαθηματικής λογοτεχνίας, οι οποίοι βρί-
θουν, με συχνές αναφορές στον κινηματογράφο, στον
οποίο η ζωή μεγάλων μαθηματικών συχνά πρωταγω-
νίστησε. Κατέταξε επίσης το βιβλίο στο είδος της μυ-
θιστορηματικής βιογραφίας και εστίασε στον λιτό λόγο
του μυθιστορήματος ως ένα από τα μεγάλα θετικά του.

ΙΙ. Στην Αλεξανδρούπολη μ’ ένα υπέροχο κοινό,
ανοιχτή αγκαλιά για τον Κ. Καραθεοδωρή και
το γένος των Καραθεοδωρήδων
Στην Αλεξανδρούπολη η παρουσίαση του βιβλίου

έγινε στο μοναδικό βιβλιοπωλείο Κάφκα, με τους εκ-
πληκτικούς οικοδεσπότες, την Κούλα και τον Ανδρέα
Καφετζή, στον χώρο των οποίων με τόση αγάπη που
καταθέτουν για το βιβλίο, είναι αδύνατον βιβλιοπα-
ρουσίαση  να μην «πετύχει», με ομιλητές τον δημοσιο-
γράφο και εκδότη, Σταύρο Παπαθανάκη, τον επι-
στήμονα φυσικό, αυτή τη φορά, Ανδρέα Καφετζή, και
στην ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο την εξαι-
ρετική αφηγήτρια-εκπαιδευτικό Φωτεινή Σκάβδη. 

Μια εκδήλωση, σε μια ανοικτή αγκαλιά για τον
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, που εξέπληξε πολύ ευ-
χάριστα τους ακροατές, όσοι δε γνώριζαν ότι η οικο-
γένεια των Καραθεοδωρή και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος
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είναι τόσο πολύ «ζυμωμένος» με την πολιτισμική τους
ταυτότητα.

Μια ζεστή αγκαλιά, με λίγες ημέρες μόνον να έχουν
μεσολαβήσει από τη διοργάνωση του Συνεδρίου για
τον Στέφανο Καραθεοδωρή, τον γενάρχη των Καρα-
θεοδωρήδων, και επίσης  μετά την επίσκεψη του Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Ορεστιάδα, σε εκδη-
λώσεις που έθεσε και υπό την σκέπη του το
Πατριαρχείο, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των
βορειοεβριτών να αναδείξουν το γένος Καραθεοδωρή
και την προσφορά του στο Έθνος. Μια προσφορά για
την οποία έγινε πολύς λόγος στη συγκεκριμένη εκδή-
λωση, όπου εκτός από τον επιστήμονα Κ. Καραθεο-
δωρή, έγινε από τον Σταύρο Παπαθανάκη ευρεία
αναφορά στη συνεισφορά του στην ίδρυση των Πανε-
πιστημίων Σμύρνης και Θεσσαλονίκης.  Προσ φορά
αγάπης προς την πατρίδα, σε κάθε πρόσκληση της
οποίας ανταποκρίθηκε πάντοτε θετικά ο Καραθεοδω-
ρής.

Μια εκδήλωση με απεριόριστο σεβασμό και αγάπη
προς την προσωπικότητα του Κ. Καραθεοδωρή και
την προσφορά του γένους των Καραθεοδωρήδων στον
τόπο, θεματική που απασχόλησε τόσο το περιοδικό
«Βορέας» που εξέδιδε ο Σταύρος Παπαθανάκης, με
πολλά αφιερώματα στον Κ. Καραθεοδωρή και στην
πολιτισμική σχέση ελληνισμού και Βαυαρίας. Την πο-
λυσήμαντη μελέτη του Τάκη Τσονίδη για το γένος  Κα-
ραθεοδωρή υπενθύμισε η Ουρανία Μαυρίδου. Μια
βραδιά με πολλά ερωτήματα και προς τον συγγραφέα,
που καταχάρηκε για το ενδιαφέρον των εβριτών, με
τον Ανδρέα Καφετζή να δηλώνει ότι ο ίδιος παρατηρεί
μια σχετική πλέον ύφεση στον χώρο της μυθιστορη-
ματικής λογοτεχνίας, ενώ και οι δύο ομιλητές ανα-
φέρθηκαν στην απλότητα και τη λιτότητα του ύφους
του μυθιστορήματος ως ένα από τα αξιοσημείωτα χα-
ρακτηριστικά του, που το καθιστά ευκόλως προσβά-

σιμο και στο νέο ηλικιακά αναγνωστικό κοινό,
απόχρωση που ανέδειξε με την ανάγνωσή της πολύ
καλά και η Φωτεινή Σκάβδη, ομολογώντας ότι δε «χορ-
ταίνει» να το διαβάζει.

Μια ακόμη φιλαναγνωστική βραδιά, που έκλεισε,
όπως πάντα συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη και στο
Κάφκα, με καλό κρασί και μοναδικής νοστιμιάς εδέ-
σματα από τα χέρια της μοναδικής Κούλας Καφετζή,
μοναδικής επίσης και βραβευμένης μεταφράστριας της
ιταλικής γλώσσας.

Ο Ιωάννης Γ. Κεβρεκίδης, γιος του γιατρού και μέλους του Συλ-
λόγου μας Γεωργίου Κεβρεκίδη, έγινε μέλος της Αμερικανικής Ακα-
δημίας Τεχνών και Επιστημών, στην ομάδα 5, για το έτος 2017.

Η ακαδημία είναι η αρχαιότερη της Αμερικής. Ιδρύθηκε το 1780
και εδρεύει στη Βοστώνη.

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η Ν Ε O Y
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Ο  Φ Α Ρ Ο Σ

M ε μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε ο 9ος κύκλος ομιλιών
και διαλέξεων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξαν-

δρούπολης με τίτλο «Γνωριμία με προσωπικότητες
από τον χώρο της επιστήμης και του πολιτισμού».
Καλεσμένη ήταν η βραβευμένη συγγραφέας Κάλλια Πα-
παδάκη. 

Η κ. Παπαδάκη γεννήθηκε στο Διδυμότειχο και μεγά-
λωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε χρηματοοικονομικά
στις ΗΠΑ αλλά από μικρή αυτό που
ήθελε να κάνει ήταν να διαβάζει και να
γράφει.  Το πρώτο της βιβλίο, η συλλογή
διηγημάτων "Ο ήχος του ακάλυπτου"
(εκδόσεις Πόλις) διακρίθηκε με το βρα-
βείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα
του περιοδικού "Διαβάζω", το 2010.
Έχει συμμετάσχει σε συλλογές διηγη-
μάτων και ποιήματά της έχουν δημο-
σιευτεί στα περιοδικά "Νέα Εστία" και
"Ποιητική". Ασχολείται επαγγελματικά
με τη συγγραφή σεναρίων για ταινίες
μεγάλου μήκους. Το πρώτο της σενάριο
ήταν για την ταινία της Πέννυς Πανα-
γιωτοπούλου "September". Το μυθιστό-
ρημά της "Δενδρίτες" (2015), που εκ-
δόθηκε στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού
προγράμματος ενίσχυσης συγγραφέων, μεταφραστών
και εκδοτών του ελληνικού και του γαλλικού Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου, τιμήθηκε με το βραβείο European
Union Prize for Literature το 2017 (Βραβείο Λογοτεχνίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας στηρίζεται από

το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που έχει αναθέσει τον συντονισμό του προ-
γράμματος στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ομοσπονδία Βι-
βλιοπωλών (EIBF), το Συμβούλιο Ευρωπαίων Συγγραφέων
(EWC) και την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Εκδοτών (FEP),
ενώ στην Ελλάδα συντονίζεται από την Εταιρεία Συγ-
γραφέων. (Κάθε χρόνο εκλέγονται 11 με 12 χώρες για
να συμμετέχουν στο βραβείο, επιλέγονται εθνικές επι-

τροπές για κάθε χώρα και η κριτική
επιτροπή κάθε χώρας επιλέγει έναν
νικητή.) 

Το βραβείο αυτό έχει ως στόχο να
δώσει το προβάδισμα στη δημιουργι-
κότητα και τον πλούτο της σύγχρονης
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στον τομέα
της μυθοπλασίας,  να προωθήσει την
κυκλοφορία της λογοτεχνίας στην Ευ-
ρώπη και  να συμβάλει στην προώθηση
της δημιουργικής πεζογραφίας  σε πολ-
λές γλώσσες, φέρνοντας στο φως με-
ταφράσεις βραβευμένων έργων και
προωθώντας την καλλιέργεια ενός δια-
πολιτισμικού διαλόγου. Τα έργα των
επιλεγμένων νικητών (ένα ανά χώρα
που συμμετέχει στο βραβείο με βάση

την εναλλαγή) θα προσεγγίσουν ένα ευρύτερο και διε-
θνές κοινό και θα αγγίξουν τους αναγνώστες πέρα
από τα εθνικά και γλωσσικά σύνορα.

Για το έργο της συγγραφέα μίλησαν η αναπληρώτρια
καθηγήτρια του ΔΠΘ Αναστασία Οικονομίδου,  η συγ-
γραφέας Σωτηρία Μαραγκοζάκη, ο εκπαιδευτικός Κων-

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

Επιτυχημένη η έναρξη του 9ου κύκλου ομιλιών και διαλέξεων που
διοργανώνει κάθε χρόνο το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης

Ο πρόεδρος και τα μέ́λη του Δ.Σ. με τη συγγραφέα Η βραβευμένη συγγραφέας Κά́λλια Παπαδάκη
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σταντίνος Παπαγιάννης και ο πρόεδρος του μουσείου
Νικόλαος Πινάτζης.

Η ίδια αναφέρθηκε στο βραβείο λογοτεχνίας που
της απονεμήθηκε φέτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και μίλησε για την έρευνα που έκανε πριν τη συγγραφή
του βιβλίου «Δενδρίτες». Μεγάλη συγκίνηση υπήρξε κα-
θώς στο κοινό υπήρχαν άνθρωποι που γνώρισαν τη
συγγραφέα όταν ζούσε στο Διδυμότειχο. Η ίδια σε πα-
λιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Γεννήθηκα στο
Διδυμότειχο Έβρου. Την μέρα που γεννήθηκα χιόνιζε.
Τέλος του Οκτώβρη κι οι δρόμοι ήταν στρωμένοι απ’
άκρη σ’ άκρη με χιόνι. Τα πρώτα χρόνια οι γονείς μου
έμεναν σε μια μονοκατοικία στα Ρίζια, που έμπαζε
αέρα από παντού. Ο πατέρας μου έκανε το αγροτικό

«Η Αγιά Σοφιά των αδερφών Fossati μέσα από την 
Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.»

Γράφει o Νίκος Πινάτζης

Τ ην Τετάρτη 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν
στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης τα εγκαίνια

της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Η Αγιά Σοφιά των
αδερφών Fossati μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη
του Α.Π.Θ.». 

Για την έκθεση και την Αγια-Σοφιά μίλησαν ο πρόεδρος
του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης Νικόλαος
Πινάτζης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της βιβλιοθήκης
του Α.Π.Θ. Αικατερίνη Νάστα, ο επίκουρος καθηγητής
του Δ.Π.Θ. Γεώργιος Τσιγάρας και ο ιστορικός τέχνης
και επιμελητής της έκθεσης Αντώνης Σαραγιώτης. Χαι-
ρετισμό απέστειλε η Διευθύντρια του Μουσείου Βυ-
ζαντινού Πολιτισμού Αγαθονίκη Τσιλιπάκου. 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης αναφέρθηκε στο ιστορικό πλαίσιο
και στην αρχιτεκτονική της Αγια-Σοφιάς και σε κάποιο
σημείο τόνισε «…Ο μοναδικός, ως προς τη τεχνοτροπία

και το μεγαλείο του, αυτός ναός αποτελεί αριστούργημα
της αρχιτεκτονικής και ένα από τα λαμπρότερα δημι-
ουργήματα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αναδείχθηκε
σε λίκνο της ορθοδοξίας και συνδέθηκε άρρηκτα με την
ιστορία του ελληνισμού, ακολουθώντας βήμα προς
βήμα την πολυτάραχη πορεία του ανά τους αιώνες. 

Η Αγία Σοφία πήρε τη θέση ενός ομώνυμου ναού
που κάηκε στη στάση του Νίκα και τα θεμέλιά της τέ-
θηκαν στις 23 Φεβρουαρίου του 532 ακολουθώντας τα
σχέδια που εκπόνησαν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος από
τις Τράλλεις και Ισίδωρος από τη Μίλητο. Πρόκειται
για τρίκλιτη βασιλική με τρούλο και γενικές διαστάσεις
71x77 μέτρα. Ο τρούλος που δεσπόζει της σύνθεσης
έχει διάμετρο 32 μέτρα και το μέγιστο ύψος του φτάνει
στα 62 μέτρα. Σαράντα μεγάλα παράθυρα που ανοί-
γονται περιμετρικά στη βάση του φέρνουν λαμπρό
φως στο εσωτερικό και όπως αναφέρει ο Προκόπιος,
από τα παράθυρα αυτά «αεί διαγελά η ημέρα» και

Λιθογραφία των Fossati

Εικό́νες από την έκθεση

του κι η μητέρα μου δίδασκε γαλλικά στο γυμνάσιο
Ορεστιάδας. Στον Έβρο τους έφερε μια τυχερή ζαριά.
Από την Ορεστιάδα δεν θυμάμαι πολλά. Μια κόκκινη
περπατούρα που την είχα ξεπατώσει στις βόλτες κι
υποδεχόμουν στο ιατρείο τους ασθενείς. Από τον Έβρο
φύγαμε, όταν γεννήθηκε η αδερφή μου. Ήμουν σχεδόν
τεσσάρων χρονών. 

Έγραφα από παιδί. Προσπαθούσα δηλαδή. Διάβαζα
μανιωδώς ό,τι έπεφτε στα χέρια μου. Στην Πέμπτη δη-
μοτικού πληροφόρησα την αδερφή μου ότι σκοπεύω
να γίνω συγγραφέας…».

Στο τέλος της εκδήλωσης η συγγραφέας είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με το κοινό και να υπογράψει τα
βιβλία.
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δίνεται η εντύπωση ότι ο τρούλος δεν έχει βάρος αλλά
ότι κρέμεται με χρυσή αλυσίδα από τον ουρανό. Άλλα
60 παράθυρα σε άλλες θέσεις κάνουν πάμφωτο το
εσωτερικό του ναού. Ο χειρισμός του φυσικού φωτός
είναι πραγματικά εκπληκτικός και αποβλέπει στη γενική
εντύπωση ελαφρότητας και εξαΰλωσης που δεσπόζει
στο κτίριο. 

Τέσσερις μιναρέδες προστέθηκαν σε διαφορετικά
χρονικά διαστήματα ενώ με εντολή του σουλτάνου
Αβδούλ Μετζήτ το 1847  οι Ιταλοελβετοί αρχιτέκτονες
Γκασπάρε και Τζιουζέπε Φοσάτι ανέλαβαν τη συντήρηση
και την αποκατάσταση του οικοδομήματος. Η Αγια-
Σοφιά λειτούργησε ως τζαμί ως το 1934 οπότε έκλεισε
για συντήρηση, προτού ανοίξει και πάλι για το κοινό ως
μουσείο…».

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της βιβλιοθήκης του
Α.Π.Θ. Αικατερίνη Νάστα μίλησε για τη δραστηριότητα
και το περιεχόμενο της «Τρικογλείου Βιβλιοθήκης» και
συγκεκριμένα για την προέλευση του υλικού της έκθεσης. 

Ο επίκουρος καθηγητής του Δ.Π.Θ. Γεώργιος Τσιγάρας
στην ομιλία του με θέμα «Η καλλιτεχνική και αισθητική
θεώρηση της Αγια-Σοφιάς» μεταξύ άλλων αναφέρθηκε
στα ψηφιδωτά που κοσμούν το ναό της Αγια-Σοφιάς

και συγκεκριμένα στο ψηφιδωτό της ένθρονης Βρεφο-
κρατούσας, του Αρχάγγελου Γαβριήλ, του ένθρονου
Χριστού και του Λέοντα ΣΤ’ Σοφού, της ένθρονης Βρε-
φοκρατούσας Θεοτόκου που δέχεται τα δώρα που της
προσφέρουν οι αυτοκράτορες Ιουστινιανός και Μ. Κων-
σταντίνος, του ένθρονου Χριστού που δέχεται τα δώρα
του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ’ του Μονομάχου
και της αυτοκράτειρας Ζωής, της Παναγίας Βρεφοκρα-
τούσας που δέχεται τα δώρα του Ιωάννη Β’ Κομνηνού
και της συζύγου του Ειρήνης, όπως επίσης και στο ψη-
φιδωτό της Δέησης στο νότιο υπερώο του ναού. 

Ο ιστορικός τέχνης και επιμελητής της έκθεσης Αν-
τώνης Σαραγιώτης αναφέρθηκε στην έκθεση και πραγ-
ματοποίησε την ξενάγηση του κοινού.

Στο τέλος, το κοινό απόλαυσε ένα μουσικό αφιέρωμα
στη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης
του 17ου και 19ου αιώνα από τους μουσικούς Άγγελο
Μπέντη στο τραγούδι, Φίλιππο Ευφραιμίδη στο βιολί,
Νικόλαο Ευφραιμίδη στο κλαρίνο και Βαλάντη Σαΐρη
στα κρουστά.

Η έκθεση αποτελεί συνδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης
& Κέντρου Πληροφόρησης του Α.Π.Θ., του Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και του Ιστορικού
Μουσείου Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει 22 έγ-
χρωμες λιθογραφίες του  Gaspare Fossati που απει-
κονίζουν τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Πόλη και τον
περιβάλλοντα χώρο του. Τα εξαιρετικά αυτά έργα
τέχνης φιλοτεχνήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών απο-
κατάστασης (1847-1849) στο κορυφαίο αυτό μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τους Ιταλο-
ελβετούς αρχιτέκτονες Gaspare και Giuseppe Fossati. Το
υλικό προέρχεται από την περίφημη «Τρικόγλειο Βι-
βλιοθήκη», δωρεά του ομογενούς από την Αίγυπτο
Ιωάννη Τρικόγλου στη Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. το 1963.
Επίσης, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσει σε οθόνη επιλεγμένο σύγχρονο φωτογραφικό
υλικό της Αγίας Σοφίας από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού
Πολιτισμού του Θεόδωρου Κορρέ, καθηγητή του Α.Π.Θ.

Ο καθηγητή́ς Γ. Τσιγά́ραςΟ Πρόεδρος του Μουσεί́ου Νικ. Πινά́τζης

Μουσικό́ αφιέρωμα
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Πρωτοποριακή εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη
από τον Σύλλογο Διαβητικών Νομού Έβρου

Γράφει η Λίτσα Παχουμιάδου-Πετρίδου, Φιλόλογος

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

Κατά την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα μάλιστα εορ-
τής των Αγίων και θαυματουργών Αναργύρων,

των Ιατρών, έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο της
Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως  μία εκδήλωση
πρωτοποριακή, με θέμα “Σακχαρώδης Διαβήτης
τύπου Ι και Σχολικό Περιβάλλον”, την οποία παρα-
κολούθησε η γράφουσα, και ως εκπαιδευτικός και
ως μητέρα διαβητικού.

Η αξιόλογη αυτή εκδήλωση διοργανώθηκε από
τον Σύλλογο Διαβητικών Νομού Έβρου (ΣΥ.Δ.Ν.Ε) με
πρωτοβουλία της προέδρου του Αικατερίνης Μαυ-
ρομάτη, καθηγήτριας Αγγλικής γλώσσας, και του
αντι προέδρου Ιωάννη Πετρίδη, Ειδικού Παθολόγου,
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού.

Όντως ήταν κάτι το πρωτοποριακό, διότι απευ-
θυνόταν σ' έμάς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι,
μέχρι και σήμερα, οφείλω να ομολογήσω, δυστυχώς
δεν είχαμε καμμία, μα καμμία υπεύθυνη ενημέρωση
για ένα τόσο καίριο θέμα. Υπ΄όψιν ότι η συγκεκριμένη
εκδήλωση συμπεριλήφθηκε από την Διεθνή Ομο-
σπονδία του Διαβήτη (International Diabetes Federation)
στον παγκόσμιο χάρτη εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορ-
τασμών της Παγκόσμιας Ημέρας του Διαβήτη 2017.

Ως ομιλητές, φιλοξενήθηκαν καταξιωμένοι επιστή-
μονες, όπως ο Νικόλαος Παπάνας Αν. Καθηγητής

Παθολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
και υπεύθυνος του Διαβητολογικού Κέντρου του
Π.Γ.Ν. Έβρου, στον οποίο μάλιστα, απονεμήθηκε,
από τον ΣΥ.Δ.Ν.Ε τιμητική πλακέτα, για τη συμπλή-
ρωση δέκα ετών λειτουργίας του ιατρείου “Διαβητικού
Ποδιού” που ο ίδιος ίδρυσε στο νοσοκομείο μας. Ο
καθηγητής μίλησε για τις βασικές έννοιες του “Σακ-
χαρώδη Διαβήτη”.

Τον λόγο πήρε κατόπιν ο Σταύρος Θωμαΐδης παι-
δίατρος, επιμελητής Α΄της Πανεπιστημιακής Παι-
διατρικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Ε. τονίζοντας τα συμ-
πώματα και τις ιδιαιτερότητες του Σακχαρώδη
Διαβήτη σε παιδιά και εφήβους.

Ακολούθως μίλησε η παιδοδια-
βητολόγος Χριστιάνα Τσιώλη,
παιδίατρος - παιδοδιαβητολόγος
(σύζυγος του Αλεξανδρουπολίτη
οφθαλμιάτρου Γεωργίου Χαριτού-
δη), η οποία μας ενημέρωσε σχε-
τικά με τη χρήση αντλίας συνε-
χούς έγχυσης ινσουλίνης.

Στην άριστα οργανωμένη εκ-
δήλωση ο συντονιστής ιατρός
Ιωάννης Πετρίδης “έδωσε τον
λόγο”, χρησιμοποιώντας το in-
ternet,  και στον Δημήτριο Κα-
περδανάκη, διαβητικό  και προ-
πτυχιακό φοιτητή της Νομικής
Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρου-
σίασε τον τρόπο χρήσης ενός
σακχαρόμετρου και τη σωστή
τεχνική χορήγησης ινσουλίνης.
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Ενδιαφέρον είχαν, επίσης, τα όσα είπε η κυρία
Νάνσυ, μητέρα διαβητικού παιδιού, που ήταν στην
Αυστραλία και έχει επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα,
από την τοποθέτηση της οποίας διαπιστώσαμε ότι
πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα στα δικά μας
σχολεία για την ενημέρωση και αντιμετώπιση του
Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών και
ομιλητών, κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν καίριες
ερωτήσεις και δόθηκαν πολύτιμες απαντήσεις.

Πριν από το τέλος  της εκδήλωσης, ο ΣΥ.Δ.Ν.Ε.
είχε την καλωσύνη να κάνει επίτιμα μέλη του τους 3
ομιλητές ιατρούς, καθώς επίσης και τους κυρίους
Κεχαγιά και Αποστολακούδη (Διευθυντές της διεύ-
θυνσης Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας εκπαίδευσης Ν.
Έβρου), ως επίσης και τις κυρίες Τσιροπούλου Σοφία,
βιολόγο και Μαριδάκη Ζήνα, φοιτήτρια ιατρικής, για
τη συμβολή τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Στο τέλος, καταχειροκροτήθηκε το πρωτοποριακό
της όλης εκδήλωσης, και ο φωτογραφικός φακός
απαθανάτισε πρόσωπα ικανοποιημένα και πάνω
από όλα αισιόδοξα.

Άπειρα τα “ΕΥΓΕ” μου στο Διοικητικό Συμβούλιο
και στα μέλη του ΣΥ.Δ.Ν.Ε. για την άψογη εκδήλωση.

Εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, η πρωτοποριακή
αυτή εκδήλωση που, πλέον, έγινε απαρχή, να έχει
βρει στο μέλλον πολλούς τους μιμητές της!

«Η προσκύνηση 

των ποιμένων» 

του Δομήνικου

Θεοτοκόπουλου 

(El Greco)

σε σύγχρονη εκδοχή,

ως ευχετήριa κάρτa

από τον Γρηγόρη

Γεωργίου. 

Καλή Χρονιά 

με υγεία, αισιοδοξία,

ειρήνη και πρόοδο.

Με αγάπη

το Δ.Σ.



σκεύασε� για� την� οξοποιία�Μποτονάκη� ένα� τεράστιο

δρύινο�βαρέλι/κάδο�10�τόννων!

Παραγωγή και είδη ξυδιού
Το� ξύδι� είναι� προϊόν� διπλής� ζυμώσεως,� παράγεται

δηλαδή�από� τη� ζύμωση�σακχαρούχων�διαλυμάτων�με

μύκητες�σε�δύο�βήματα.�Αρχικά�τα�σάκχαρα�με�αναερό-

βια� ζύμωση�μετατρέπονται� από� ζυμομύκητες�σε� οινό-

πνευμα�(π.χ.�κρασί,�μηλίτη,�απιδίτη�κ.λπ.)�ενώ�αυτό�με

αερόβια�ζύμωση�(acetobacter,�mycoderma�aceti)�κατα-

λήγει�σε�οξικό�οξύ�(ξύδι).�Μπορεί�δηλαδή�κανείς�να�ξε-

κινήσει� είτε� από� τα� σάκχαρα,� είτε

από�το�κρασί�(�αυτή�είναι�η�πιο

γνωστή� ζύμωση� με� την

οποία�παράγεται�το�ξύδι).

Σημειώνεται� ότι� η� επι-

στημονική� γνώση� μας

για�τις�ζυμώσεις�οφείλε-

ται�στον�Παστέρ�(1857).

Πρώτες� � ύλες� για

την�παρασκευή�ξυδιού

είναι�το�κρασί,�η�ξηρή
σταφίδα,� διάφορα
φρούτα,�προϊόντα αλ-
κοολικής τους ζύμω-

σης,�δημητριακά,�βύνη
δημητριακών,� μέλι και

μπύρα,� ενώ� μπορεί� να
χρησιμοποιηθεί� και� μείγμα

τους.�Οι� ύλες� αυτές� προβλέ-

πονται� από� τον� Κώδικα� Τροφί-

μων�και�Ποτών,�στο�άρθρο�39,�ο

οποίος�ορίζει� την�οξύτητα�ως�5%

σε�οξικό�οξύ,�ενώ�ειδικά�για�το�ξύδι

από�κρασί�σε�6%.�Ξύδι�μπορεί�να�πα-

ραχθεί�από�ρόδια,�με�εξαιρετικές�ιδιό-

τητες�για�την�υγεία,�από�μήλα,�από�απί-

δια� αλλά� και� από� ντομάτες,� π.χ.

ντοματόξυδο,� το� οποίο� διατηρεί� το� αν-

τιοξειδωτικό�λυκοπένιο�της�ντομάτας.
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Α
Αφήνοντας�πίσω�μας�το�λάδι,�πάμε�στο�ξύδι,�όχι�για

να�κάνουμε�λαδόξυδο,�αν�και�αυτό�μπορεί�στο�τέλος

να�προκύψει,�αλλά�γιατί�εκεί�μας�οδηγεί�νέα�επιστημονική

έρευνα�για�την�παρασκευή�ξυδιού,�και�μάλιστα�εξαιρετι-

κού,�από�τα�απόβλητα�των�ελαιουργείων,�ναι�των�ελαι-

ουργείων.�Η�έρευνα�αυτή�μας�μιλά�για�«ελαιόξυδο»,�Olive

vinegar.�Ας�αρχίσουμε�όμως�από�το�γνωστό�μας�ξύδι,

αυτό�που�γίνεται�από�τα�σταφύλια�και�το�κρασί.

Το�ξύδι�είναι�γνωστό�στην�ανθρωπότητα�εδώ�και�χι-

λιετίες.�Στην�αρχαία�Ελλάδα�φημιζόταν�το�ξύδι�της�Αττι-

κής� καθώς� και� της�Νεμέας,� ενώ� το� χρησιμοποιούσαν

τόσο�ο�Ιπποκράτης�όσο�και�ο�Γαληνός�για�την�περιποίηση

πληγών,�ως�αντιμικροβιακό,�πράγμα�που�εξακολουθεί

να�ισχύει.�

Το�ξύδι�χρησιμοποιήθηκε�στη�διατροφή�ως�άρ-

τυμα,�ως�συστατικό�σε��σάλτσες�και�ως�συντηρη-

τικό�τροφίμων,�χρήσεις�που�εξακολουθούν�μέχρι

σήμερα.�Αρωματίζει� τα�φαγητά�και� τους� �δίνει

γεύση�που�οφείλεται�κυρίως�στο�οξικό�οξύ�αλλά

και�σε�διάφορες�αρωματικές�ύλες,�ανάλογα�με

την�πρώτη�ύλη�παρασκευής�του.�

Το ξύδι στην Αλεξανδρούπολη
Το� ξύδι� υπήρξε� ένα� τοπικό� μας� προϊόν,

στην�Αλεξανδρούπολη,� που�παρασκευαζό-

ταν�από� τη�γνωστή� και� μοναδική�στην�πε-

ριοχή,�Οξοποιία�Ιωάννη�Μποτονάκη.�Η�οξο-

ποιία� λειτούργησε�από� το� 1949�ως� το� 1985

στο�πλαίσιο�της�Οινοποιίας�Μποτονάκη�η�οποία

πρωτολειτούργησε�το�1930.�Εφτιαχνε�ξύδι�από

κρασί,�σε�δρύινα�βαρέλια,�με�τη�γνωστή�μέθοδο

της�βραδείας�οξοποίησης� �με�ροκανίδι�ξύλου,

το�οποίο�έφερνε�συσκευασμένο�από�τη�Γερμα-

νία.�Ο�Ι.�Μποτονάκης�μάλιστα�είχε�πάει�στη�Γερ-

μανία,�στον�γιο�του�Γιώργο�στο�Ντύσσελντορφ,

και�επισκέφτηκε�όλα�τα�οξοποιεία�της�περιοχής,

προκειμένου�να�ενημερωθεί�για�την�τεχνολογία�(άρ-

θρο�Αλεξάνδρας�Μποτονάκη,�Φάρος�τεύχος�55).�Ση-

μειώνεται�ότι�τα�βαρέλια�στην�Αλεξανδρούπολη�κατα-

σκεύαζε�ο� Ιωάννης�Βουτσάς,�ο�οποίος�μάλιστα�κατα-

Το ξύδι, το ελαιόξυδο και η υγεία
Γράφει η Maρία Αρ. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός 

Αν και είχα τελειώσει το τελευταίο από τα πέντε άρθρα μου στον “Φάρο”, για την ελιά
και το  λάδι, στα πλαίσια της συνεχούς βιβλιογραφικής ενημέρωσης βρήκα προδημοσίευση
ενός άρθρου του 2018 για την παρασκευή ξυδιού από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων!
Και στο νου μου ήρθε το παραδοσιακό ξύδι Μποτονάκη. Έτσι έγινε το άρθρο αυτό.

Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξυδο.

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ   Τ Η Σ   Θ ΡΑ Κ Η Σ
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Το�ξύδι�παρασκευάζεται�μόνο�σε�Οξοποιεία,�τα�οποία

επιβλέπονται� από� το� Γενικό� Χημείο� του� Κράτους,� με

πολύ�αυστηρούς�κανόνες.�

Το�ξύδι�που�καταναλώνουμε�στην�Ελλάδα�ως�γνωστόν

είναι�κυρίως�από�κρασί�και�λιγότερο�από�μήλα� (μηλό-

ξυδο).�Όμως�τα�τελευταία�χρόνια�εμφανίστηκε�το�λεγό-

μενο�Βαλσάμικο με�καταγωγή�από�την�Ιταλία.�Στην�Ελ-
λάδα� επιτρέπεται� η� παραγωγή� του� ξυδιού� αυτού,

σύμφωνα� με� κανόνες� της� νομοθεσίας.� Το� Βαλσάμικο

επιτρέπεται� να� κατασκευάζεται� από� ξύδι� (κρασόξυδο)

με�προσθήκη�συμπυκνωμένου�γλεύκους�(μούστου),�να

έχει�οξύτητα�6%�και�σάκχαρα�100γρ/λίτρο,�δηλαδή�10%

(σημειώνεται�ότι�το�κλασικό�ξύδι�δεν�περιέχει�σάκχαρα).

Ένας�δεύτερος� τύπος�επιτρέπεται� να� κατασκευάζεται

από�συμπυκνωμένο�εκχύλισμα�ξηρής�σταφίδας�με�αλ-

κοολική�και�οξική�ζύμωση,�να�έχει�οξύτητα��6%�και�σάκ-

χαρα�150γρ/λίτρο,�δηλαδή�15%.�Και�τα�δύο�μπορούν�να

δηλώνουν�παλαιωμένα,�εφόσον�κάνουν�παλαίωση,�αυ-

στηρά�ελεγχόμενη,�για�περισσότερο�από�6�μήνες�σε�ξύ-

λινα�βαρέλια.�Πολύ�καλό�τέτοιο�ξύδι�παράγεται�κυρίως

στην�Καλαμάτα�και�στην�Κρήτη.

Το αυθεντικό όμως Βαλσάμικο παράγεται στην Ιτα-
λία, στην Μοντένα και στο Ρέτζιο Αιμίλια, από μία κυ-
ρίως ποικιλία άσπρου σταφυλιού, trebbiano, και είναι
προϊόν ΠΟΠ (προστατευόμενης ονομασίας προέλευ-
σης).�Το�ξύδι�αυτό�(3�κατηγορίες)�παλαιώνεται�σύμφωνα
με�αυστηρούς�κανόνες�επί�τουλάχιστον�12�χρόνια�ή�18

ή�25,�ή�και�πολύ�περισσότερα.�Είναι�πανάκριβο,�μπορεί

να�κοστίζει�περισσότερο�από�350�ευρώ�το�λίτρο,�και�δεν

κυκλοφορεί�βεβαίως�στα�σουπερμάρκετ.�Μερικές�φορές

δυστυχώς�στα�σουπερμάρκετ�η�χρήση�αυτής�της�ονο-

μασίας�συνδέεται� με�προσθήκη�1%�τέτοιου� ξυδιού.�Η

παραγωγή�του�γίνεται�σε�ειδικά�βαρέλια�και�μεταγγίζεται

5�φορές�σε� βαρέλια� με� διαφορετικό� ξύλο� κάθε�φορά

(συνήθως�οξιά,�καστανιά,�καρυδιά,�κέδρο,�μουριά,�κε-

ρασιά,�βαλανιδιά).�Τα�βαρέλια�είναι�τόσο�πολύτιμα�που

δίνονται�προίκα�και�μάλιστα�στη�μικρότερη�κόρη�της�οι-

κογένειας�για�να�συνεχίσει�την�οικογενειακή�παραγωγή

χωρίς�διακοπή.�Το�βαλσάμικο�στην�Ιταλία�συνοδεύει�τυ-

ριά,�αλλαντικά,�ψητά�κρέατα�ή�ψάρια,�φράουλες�ή�αχλά-

δια,�καλαμάρια�ή�γαρίδες,�ριζότο�και�ακόμα�μπαίνει�σε

παγωτό�κρέμα.�Η�ονομασία�του�προήλθε�πιθανόν�από

το�γεγονός�ότι�οι�Ιταλοί�ευγενείς�το�έπιναν�ως�χωνευτικό

και�ανακουφιστικό.

Υγεία 
Το�ξύδι�εκτός�από�τη�συμμετοχή�του�στη�συντήρηση

και�στη�γεύση�των�τροφίμων,�έχει�και�πολλές�δράσεις

σε�σχέση�με�την�υγεία,�όπως�έδειξαν�πολλές�επιστημο-

νικές�έρευνες.�Αξιοσημείωτο�είναι�ότι�πολλές�πρακτικές

παρατηρήσεις�έχουν�επιβεβαιωθεί�επιστημονικά,�όπως

π.χ.�το�αδυνάτισμα,�για�το�οποίο�το�ξύδι�ήταν�πολύ�γνω-

στό.

Οι�ιδιότητές�του�στηρίζονται�κυρίως�α)�στο�οξικό�οξύ,

το�οποίο�σκοτώνει�τα�μικρόβια�και�β)στις�αντιοξειδωτικές

ουσίες,� τις�πολυφαινόλες,�που�προέρχονται�από� τους

καρπούς.� Στο� βαλσάμικο� η� αντιοξειδωτική� ικανότητα

στηρίζεται�κυρίως�στις�μελανοϊδίνες.�Η�μέτρηση�του�πο-

λυφαινολικού�δείκτη� (γρ/λίτρο�GAΕ)�έδωσε�τιμές�400-

1000�για�το�μηλόξυδο�και�2000-3000�για�το�κρασόξυδο

(αντιοξειδωτικός�δείκτης�ORAC�5,9�και�10,5�αντίστοιχα).

Αυτοί�οι�δείκτες�είναι�χαμηλότεροι�στα�βιομηχανικά�σε

σχέση�με�τα�παραδοσιακά�ξύδια.�

Το ξύδι είναι γνωστό αντιμικροβιακό μέσο.�Σκοτώνει

τα�Ε.�coli�(προερχόμενα�από�τροφές),�την�Candida�albi-

cans,� τους�μύκητες�των�νυχιών� �ενώ�καταπολεμά� �και

εξωτερικές�μολύνσεις�πληγών.�Προστατεύει� το� κρέας

και�το�μαρούλι�από�E.�coli,�Salmonella�typhimurium�και

Listeria.�Βρέθηκε�ακόμα�να�καταστρέφει�την�Klebsiella

pneumoniae�σε�φύλλα�κόλιανδρου.�Δε�χρειάζεται�να�το-

νιστεί�πόσο�χρήσιμο�είναι�να�πλύνονται�τα�ωμά�σαλατικά

με�ξύδι.�Και�πόσο�υγιεινή�και�απολαυστική�θα�ήταν�μια

μαρουλοσαλάτα�με�καλό�ξύδι�και�παρθένο�ελαιόλαδο!

Το�ξύδι,�με�βάση�μελέτες�πληθυσμιακές�αλλά�και�με-

λέτες�βιολογικών�μηχανισμών�θεωρείται:

Αντιδιαβητικό. Αυξάνει�τη�δράση�της�ινσουλίνης�στον

διαβήτη�τύπου�2,�μειώνει�το�ζάχαρο�στο�αίμα�και�μπορεί

να�χρησιμοποιηθεί�για��διαβητική�αγωγή

Αντιυπερτασικό. Μειώνει�την�πίεση.�Αυτό�οφείλεται

κυρίως�στο�ίδιο�το�οξικό�οξύ.�Το�οξικό�μειώνει�τη�δράση

της�ρενίνης�και�της�αλδοστερόνης�στο�αίμα,�που�προ-

καλούν� τη� συστολή� των� αγγείων� και� έσι� αυξάνεται� η

πίεση.�Η�πίεση�είναι�γνωστό�ότι�αυξάνεται�και�όταν�θυ-

μώνουμε.� Σκέφτομαι� πως�η� γνωστή�ρήση�στον� θυμω-

μένο,�να πιει ξύδι να ξεθυμώσει,�μπορεί�να�σχετίζεται

με�αυτή�τη�δράση�του�ξυδιού�που�επαναφέρει�την�πίεση

στο�κανονικό.

Προστασία καρδιάς. Το�ξύδι�μειώνει� την�οξείδωση

της� κακής� χοληστερίνης� (LDL),� προφυλάσσει� από� το

φράξιμο�των�αγγείων,�μειώνει�τα�τριγλυκερίδια�και�προ-

στατεύει�την�καρδιά.

Εγκέφαλος. Προστατεύει� τον� εγκέφαλο,� μπορεί� να

αυξήσει� τις� γνωστικές� ικανότητες� και� να� βελτιώσει� τη

συμπεριφορά�σε�ασθενείς�με�Alzheimer�ή�και�με�Πάρ-

κινσον.

Οστά. Βοηθά� στην� υγεία� των� οστών� γιατί� το� οξικό

οξύ�βοηθά�την�απορρόφηση�του�ασβεστίου.

Καρκίνος. Πειράματα�έδειξαν�ότι�επιδρά�ανασταλτικά

στον�πολλοπλασιασμό�των�καρκινικών�κυττάρων�σε�πολ-

λούς�καρκίνους.�Ενα�κινέζικο�ξύδι�από�ρύζι,�το�KuroSu,

έχει�βρεθεί�με�ισχυρές�αντικαρκινικές�ιδιότητες�σε�διά-

φορα�κύτταρα.

Αντιπαχυντικό. Μειώνει� το� γλυκαιμικό� αποτέλεσμα

ενός� γεύματος� και� αυξάνει� το� αίσθημα� κορεσμού� με

αποτέλεσμα�να�μειώνεται�η�κατανάλωση�φαγητού.�Αυτό
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έχει�επιβεβαιωθεί�με�μελέτες�σε�ομάδες�ατόμων�και�επι-

πλέον�επιβεβαιώνει�αυτό�που�ήταν�γενικά�γνωστό�για�τη

σχέση� του� ξυδιού� με� το� αδυνάτισμα,� γνωστό� από� το

1820.�Επιπλέον� �βελτιώνει� το�προφίλ� των�λιπιδίων�του

οργανισμού,�ενώ�μπορεί�να�εμποδίσει�τη�συσσώρευση

των�λιπών�και�τη�λιπογένεση.�Ήταν�παραδοσιακά�γνωστό

το�ξύδι�για αδυνάτισμα,�ανάμεσα�στις�γυναίκες�κυρίως,
γεγονός�όμως�που�είχε�επιστημονική�βάση.

Τονωτικό. Θεωρείται�γενικά�τονωτικό�για�τον�οργανι-
σμό.�Οι�Ρωμαίοι�στρατιώτες�έφεραν�υποχρεωτικά�μαζί

τους�μία�posca,�κάτι�σαν�παγούρι,�που�είχε�νερό�μαζί�με

ξύδι.�Έτσι� εξηγείται� γιατί� έδωσαν�στον�Χριστό� να�πιεί

ξύδι�στον�σταυρό·�το�είχαν�μαζί�τους.

Να�λοιπόν�που�ένα�τρόφιμο,�το�ξύδι,�που�νομίζουμε

ότι�απλά�και�μόνο�κάνει�τα�φαγητά�πιο�νόστιμα,�έχει�μια

τόσο�ενδιαφέρουσα�ιστορία�και�τόσο�χρήσιμες�ιδιότητες.

Πολύ�χρήσιμες� ιδιότητες�όμως�θα�είχε�και� το...� ελαιό�-

ξυδο.

Το ελαιόξυδο
Ιταλοί�επιστήμονες�(περιοδικό�Food�Chemistry�Φεβρ.

2018)�παρασκεύασαν� ξύδι�από� τα�απόνερα� των� � ελαι-

ουργείων,�προκειμένου�να�αξιοποιήσουν� τις� τεράστιες

ποσότητες�των�φαινολικών�ουσιών,�οι�οποίες�είναι�πο-

λύτιμες�για�την�υγεία�και�χάνονται�στα�απόβλητα,�επειδή

είναι�υδατοδιαλυτές.�Πρόσθεσαν�σάκχαρα,�καλλιέργειες

μυκήτων,�έκαναν�οξοποίηση�και�πήραν�ένα�κανονικό�ξύδι

με�5.6%��οξικό�οξύ�και�εμπλουτισμένο�με�τις�φαινολικές

(αντιοξειδωτικές)�ουσίες�του�λαδιού,�στις�οποίες�κατά

κύριο�λόγο�βασίζονται�οι�ευεργετικές�ιδιότητές�του.�Το

ξύδι� αυτό� περιέχει� φαινολικές� ουσίες� 3830�mg/λίτρο,

και� ιδιαίτερα� υδρόξυτυροσόλη� 1019�mg/λίτρο.� Σημει-

ώνεται�ότι�τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα,�λόγω�ακρι-
βώς�της�παρουσίας�της�υδροξυτυροσόλης�επιτρέπεται

να� έχουν� ισχυρισμό�υγείας�σχετικά�με�προστασία� της

χοληστερίνης�στο�αίμα�από�το�οξειδωτικό�στρες�(προ-

στασία� για� την� καρδιά),� αρκεί� να� περιέχουν� μόνο

25mg/100γρ.� και� να� καταναλίσκονται� 5mg� της� ουσίας

δηλαδή�20�γρ.�λάδι,�που�ισοδυναμεί�με�περίπου�3�κου-

ταλιές�της�σούπας.�Με�αυτό�το�ξύδι,�θα�μπορούσε�να

παίρνει�κανείς�την�ίδια�ποσότητα�και�να�προστατεύει�την

καρδιά�του�με�ένα�κουταλάκι�του�γλυκού.�

Βεβαίως�οι�πολυφαινόλες�των�αποβλήτων�των�ελαι-

ουργείων�απομονώνονται�ήδη��και�χρησιμοποιούνται�από

φαρμακευτικές�εταιρείες�για�συμπληρώματα�διατροφής.

Στη�συγκεκριμένη�παρατήρηση�αναφερόμαστε�σε�ένα

καινούργιο�τρόφιμο,�δηλαδή�ξύδι�εμπλουτισμένο�εκ�κα-

τασκευής�με�ισχυρά�φυσικά�αντιοξειδωτικά.

Έτσι, εκτός από το κρασόξυδο θα μπορούσαμε να
έχουμε και «ελαιόξυδο». Να μια καλή ιδέα να την εκ-
μεταλλευτούν τα ελαιουργεία.

mbotsi2@gmail.com,�τηλ�6973028498

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

• Με λύπη πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο θάνατο της Σταυρούλας�Αρβανιτίδου,�συνεργάτιδας του περιοδικού
μας,�υπεύθυνης�του�εκδοτικού�οίκου�“Πάραλος”,�ποιήτριας,�πεζογράφου,�τακτικού�μέλους�της�Εταιρείας�Ελλήνων
λογοτεχνών�και�ενεργού�μέλους�Εβρίτικων�Συλλόγων�και�όχι�μόνο.
Στον�σύζυγό�της,�στους�συγγενείς�της,�στους�συνεργάτες�και�στους�φίλους�της�εκφράζουμε�τα�ειλικρινή�μας

συλλυπητήρια.

•Έφυγε�από�τη�ζωή�πλήρης�ημερών�και�δράσης�ο�Σταύρος�Σαλαμούρης,�πατέρας�του�παλαιότερου�μέλους�του
Δ.Σ.�του�Συλλόγου�μας�Πλάτωνα.�Στη�σύζυγό�του�Μυρσίνη,�στα�παιδιά�του�Πλάτωνα,�Φιλιώ�και�Βασίλη�εκφράζουμε
τα�ειλικρινή�μας�συλλυπητήρια.

• Στις 30�Ιουλίου 2017�απεβίωσε�η�Σοφία�Χολογούνη,�μητέρα�του�μέλους�του�Συλλόγου�μας�Δημήτρη�Χολογούνη.
Στον�σύζυγό�της�Οδυσσέα,�στα�παιδιά,�στα�εγγόνια�της�και�στους�άλλους�συγγενείς,�ειλικρινή�συλλυπητήρια.

•Έφυγε�από�τη�ζωή�ο�Απόστολος�Ευθυμιάδης,�πλήρης�ημερών�και�δράσης.�Υπήρξε�συνεργάτης�του�περιοδικού
μας,�συγγραφέας-μελετητής�της�ιστορίας�της�Θράκης�και�κάτοχος�πολλών�μεταπτυχιακών�τίτλων.
Συλλυπούμεθα�τη�σύζυγό�του�Θεοδώρα,�τα�παιδιά�του�Παντελεήμονα,�Δημήτριο�και�Χριστόφορο.

• Στις�29�Οκτωβρίου�κηδεύτηκε�στον�Μητροπολιτικό�Ναό�του�Αγίου�Νικολάου�ο�αγαπητός�παιδίατρος�Χρήστος
Μασκαλέρης.�Ελικρινή�συλλυπητήρια�στη�σύζυγό�του�Δανάη,�στα�παιδιά�του�Γιώργο�-�Έλσα,�Θεόδωρο�-�Αναστασία,
στα εγγόνια�του�και�σε�όλους�τους�φίλους�του.

•Μετά�από�λίγες�ημέρες�απεβίωσε�και�ο�αδελφός�του�Χρήστου,�Θανάσης�Μασκαλέρης,�επιτυχημένος�διανοητής
Έλληνας�της�Αμερικής,�καθηγητής�Νεοελληνικής�Λογοτεχνίας�στο�Πολιτειακό�Πανεπιστήμιο�της�Καλιφόρνιας�στο
Σαν�Φρανσίσκο�και�συνεργάτης�του�περιοδικού�μας.�Συλλυπητήρια�στους�οικείους�του.
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“Αδράστεια”, ήτοι ύμνοι προς τας πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα

H Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ε Ν Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Eίμαι ένα βιβλίο, Αδράστεια είναι το όνομά μου. Πα-
ράξενο, δύσκολο, που δε θυμίζει τίποτε από τη ση-

μερινή πραγματικότητα.
Ο Στράβων μας πληροφορεί ότι η Αδράστεια ήταν

θεότητα της Νέμεσης, της Ειμαρμένης, κοινώς της
Μοίρας. Ο ίδιος ιστορικός αναφέρει ότι υπάρχει και
χώρα της Μικράς Φρυγίας με το όνομα αυτό. Στον
Άδρηστο ποταμό, από τον οποίο πήρε και το όνομά
της, βρέθηκε ο πρώτος βωμός της θεάς Αδράστειας.

Στις σελίδες μου δεν έχω ζωγραφιές και χρώματα.
Έχω όμως φως, πολύ φως και μυρωδιές της θάλασσας,
των νησιών της Προποντίδας, της πατρίδας μου. Θέλω
να σας ταξιδέψω σε χρόνους μακρινούς και ξεχασμένους,
σε πολιτείες της κάποτε μεγάλης Ελλάδας.

Είμαι η ποιητική συλλογή, για την κλασική Ελλάδα
και το Βυζάντιο, αφιερωμένη από τον ποιητή της
Λάζαρο Λαζαρίδη «εις την αείμνηστον ψυχήν του Ρήγα
Φερραίου και εις τους αγωνιστάς της εθνικής μας ιδέας
ως ιερόν μνημόσυνον τα άσματα της Αδράστειας».

Η μικρή μου ιστορία συνοψίζεται στα εξής, όπως
καταγράφονται στις σελίδες μου.

Στα τυπογραφεία του “Εθνικού Κήρυκα” της Νέας
Υόρκης χέρια Ελλήνων της διασποράς, το 1918 με στό-

λισαν μ’ όλα τα στολίδια του ελληνικού λόγου, τη
βαρεία, την υπογεγραμμένη , την απόστροφο κι όλη
την αρχοντιά της γραπτής λαλιάς, που χάνονται στα
βάθη των περασμένων αιώνων.

Tο χαρτί δε μιλά αλλά μπορεί να σε ταξιδέψει, δια-
βάζοντας, σε χρόνους και κόσμους ιστορικούς, μακριά
από τα τετριμμένα με τη λύρα του ποιητή.

Ακολουθώντας τον δρόμο αυτό, τον Ιούνιο του
1919, ο Π. Χρονόπουλος, φιλόλογος ελληνικής γλώσσας,
καθηγητής του Πανεπιστημίου του Illinois, τόνισε
ότι ο Λάζαρος Λαζαρίδης, ποιητής της Αδράστειας,
είναι διαβάτης τολμηρός και απτόητος του αιώνα
μας. Με ρεαλισμό, αυταπάρνηση και ζήλο έχει αφιε-
ρώσει όλη την ύπαρξή του στη λατρεία της τέχνης
και του ωραίου!

Το ίδιο μονοπάτι περπάτησε και ο αείμνηστος Αρ.
Φουτρίδης, φιλόλογος ελληνικής-λατινικής γλώσσας στο
Πανεπιστήμιο του Harvard. Ως πρωθιερέας και συντά-
κτης της ελληνικής εφημερίδας του “Εθνικού Κήρυκα”
της Ν. Υόρκης ανέσυρε από τα ορυχεία τον εργάτη-
ποιητή από τον τρίσβαθο κύκλο της κόλασης του
Δάντη των αμερικανικών ορυχείων, στο φως της ζωής.

Έκλαψε μαζί με τον ποιητή κλάμα ποιητικό, ποιητής
και ο ίδιος, από τις στήλες της εφημερίδας, αναλύοντας
το έργο της μελαγχολίας και νοσταλγίας του ελληνικού
θρύλου.

Το άπλετο φως από τα νησάκια της Προποντίδας
της ψυχής του δεν μπόρεσε κανείς φωτοσβέστης να το
σβήσει. Tο 1925, στην εφημερίδα “Ελεύθερος Λόγος”
και στα «Παράπλευρα στον Πήγασο» ο Κωστής Παλαμάς
γράφει: 

Ξεφυλλίζοντας αυτήν την πραγματεία-διατριβή,
γραμμένη στα αγγλικά, αναγνωρισμένη από το Πανε-
πιστήμιο της Καλιφόρνιας, μου φαίνεται ότι ο ποιητής
της Αδράστειας και υμνογράφος Λάζαρος Λαζαρίδης
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ξεχωρίζει από φως και ξαστεριά του λόγου του. Στα
μοτίβα των έργων του αράδα-αράδα προς τις Ιωνικές
πολιτείες και Μικρασιατικά χώματα ξαναζείς με το
τραγούδι του θρύλους ξεχασμένους. Αυτούς που μας
τραγούδησε ο Βιζυηνός από την αντίπερα όχθη, την
Κύζικο, τη Θράκη και ξεπροβάλλει μέσα από τα νερά
της Προποντίδας ως θεία οντότης και όχι ως κοινός
χους. Μου φαίνεται πως ο ποιητής αυτός βρίσκεται
εδώ σε μας, αν ίσως δεν κάνω λάθος, ακοίταχτος!

Επιλέξαμε μερικά από τα ποιήματα του ποιητή 
ανθρακωρύχου Λάζαρου Λαζαρίδη 

και τα παρουσιάζουμε.

ΑΠΟ�ΤΟΥΣ�YMNOYΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ�ΕΛΛAΔΟΣ

EΛΛΑΣ

ΑΠΟ�ΤΟΥΣ�ΠΑΙΑΝAΣ�ΤΗΣ�ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΛΛΑ

ΑΠΟ�ΤΑ�ΕΛΕΓΕΙΑ�ΤΗΣ�ΘΡΑΚΗΣ

ΘΡΑΚΗ

AΘΗΝΑΙ

AΘΗΝΑΙ
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Με ξεφύλλισαν, με διάβασαν σπουδαίοι άνθρωποι,
φωτισμένα μυαλά αλλά λίγα. Στην Ελλάδα πολύ αργότερα,
το 1931, έγινε η επανέκδοσή μου από χέρια Αδριανου-
πολίτικα στα τυπογραφεία αδελφών Φανφάνη. Στο
εργαστήρι αυτό του πολιτισμού δέχθηκα στοργή, ευλά-
βεια. Ξεκουράστηκε η ψυχούλα μου από την ξενιτιά
της καινούργιας γης, που λίγοι γνώριζαν και νιάστηκαν
για τη δική μου πατρίδα. Ήμουν κάτι δικό τους. Πρόσ -
φυγες και οι ίδιοι γνώριζαν την απαξίωση και την πίκρα
της προσφυγιάς. Αν και δύσκολα χρόνια, λίγα περιθώρια
πνευματικής τροφής, γλίτωσα από την περιφρόνηση
του χρόνου και την αφάνεια. Πού είναι τ’ άλλα μου
αδέλφια, δε γνωρίζω. Εγώ πάντως, σφηνωμένο με άλλα
βιβλία χρωματιστά στη βιβλιοθήκη του 5ου Δημοτικού
Σχολείου της Αλεξανδρούπολης, στο Αλήμπεη, περίμενα
καρτερικά χρόνια πολλά ν’ αναπνεύσω, να με ξεφυλλίσει
κι εμένα κάποιος.

Ποιος να με διαβάσει; Ούτε χρώματα, ούτε ζωγραφιές!
Ποιος νιαζόταν για την Κύζικο, τη Λάμψακο, αφού πά-
λευαν για τη σκληρή καθημερινότητα! Δεν υπήρχαν πε-
ριθώρια πνευματικών αναζητήσεων στον ξερριζωμό.

Κάποιο πρωί ξύπνησα τρομαγμένο! Παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας βρέθηκαν στο γραφείο του σχολείου. Τι να
έχει ένα γραφείο κλειδωμένο στα χρόνια της βουλγαρικής
κατοχής; Κι όμως, κάποιο παιδί με ξεφύλλισε, με
ξεχώρισε, δεν καταλάβαινε τίποτε, αφού ακόμη δε διά-
βαζε. Έτσι ήταν η μοίρα μου· να γλιτώσω την ασφυξία
τόσων χρόνων. Πέταξε η καρδιά μου από χαρά όταν με
πήρε από το χέρι και με πήγε στο σπίτι του.

Ακολουθώντας τον δρόμο της ειμαρμένης, στο ντου-
λάπι του σπιτιού αυτού έμεινα κάμποσα χρόνια αδιά-
βαστο. Άκουσα όμως από την οικογένεια που μπαινό-
βγαινε στο δωμάτιο ότι ο μικρός που με τακτοποίησε
στο ντουλάπι του έγινε δάσκαλος. Δόξα τω Θεώ, χάρηκα
πολύ!

Ως δάσκαλος ο Ζαφείρης Αλεξιάδης και γνώστης των
πνευματικών θησαυρών θα είχα κάποια τύχη. Έτσι κι
έγινε. Βρέθηκα στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρού-
πολης. Ένα και μοναδικό· μοναχοπαίδι!

Στις σελίδες μου είναι τυπωμένες ιστορίες σαν πα-
ραμύθια! Ιστορίες χαμένες στον χρόνο, που ευφραίνουν
το φυλλοκάρδι μας σαν τη μυρωδιά της μαμαδίστικης
παλιάς συρταριέρας με άδεια μπουκαλάκια κολόνιας
τριαντάφυλλου και γαρδένιας! Μυρωδιές του χρόνου,
που μας διδάσκουν για τις φωτεινές προσωπικότητες
που ξεπηδούν σαν τους σπόρους όπου κι αν βρίσκονται
και δεν εγκλωβίζονται ποτέ και με τίποτε! Με το νέκταρ
της γνώσης, αυτής της παράξενης ουράνιας δύναμης,
τρέφεται η πείνα τους και η δίψα τους.

Αδράστεια, εγώ, αυτό το ταπεινό βιβλίο χρόνια σφη-
νωμένο στη γειτονιά των βιβλίων, λοξά-λοξά διάβαζα
από το διπλανό βιβλιαράκι των γνωμικών ότι αυτό που
έχεις, αυτό πουλάς. Κι εγώ αυτό έχω, αυτό σας πούλησα.

Σας πούλησα γνώση που δε χορταίνεις, ούτε πλουτίζεις
αλλά δεν την αγοράζεις με όλα τα γρόσια του ντουνιά.

Με τα ποιήματα του Λάζαρου Λαζαρίδη σας ταξίδεψα
σε χώρες μυθικές, στα μονοπάτια του Ομήρου, του Βυ-
ζαντίου, σας τραγούδησα δε ποιητικά όλες τις ξεχασμένες
πολιτείες της μεγάλης Ελλάδας.

Με δέος και συγκίνηση ας ρίξουμε ένα βλέμμα σ’
αυτήν την ξεχωριστή προσωπικότητα κι ας γίνει πα-
ράδειγμα σ’ αυτούς τους πονηρούς χρόνους που ζούμε
αυτή η ταπεινή ψυχή του μεταλλορύχου μετανάστη
από τα γειτονικά μας νησάκια της Προποντίδας.

Μόνο τα κύματα που τον πέταξαν στα βράχια της
καινούργιας γης γνωρίζουν πόσο πάλαιψε με τα δικά
του όπλα για τη χιλιόχρονη πολυτραγουδισμένη πατρίδα
του, τη σκεπασμένη από χώματα του χρόνου και της
Οθωμανικής σκλαβιάς. Τι Οδυσσειακό γονίδιο κι αυτό!

Έψαχνε χώρο να ταΐσει οξυγόνο λευτεριάς και γνώση
στην ψυχή τους. Με περισσή σωφροσύνη και πόνο
ψυχής για τη φτωχή ελεύθερη Ελλάδα μετεμφύτευσε
σε ξένα χώματα μυρωδιές, μύθους της πατρίδας του.
Φτωχός, νέος, μετανάστης, ποτισμένος με θρύλους του
Ομήρου πίστεψε στην ταυτότητά του, αντλούσε από
αυτήν δύναμη, δεν τον πτοούσε τίποτε, αυτός ήταν,
τίποτε άλλο!

Σφιχταγκάλιασε τα ψηλά μακρινά κλαδάκια του Ελ-
ληνισμού της διασποράς χωρίς δόλο, αφού γνώριζε ότι
το αδύναμο κεντρικό κράτος δεν είχε τη δύναμη να τον
σκεπάσει.

Πάντα ονειρευόμουν αυτήν την ανάσα μυρωδιάς,
την πρόσμιξη ήχου και μύθου, αν και πολύ δύσκολο
στις μέρες μας σε μια χώρα που, καιρό τώρα, με την
πρόσκαιρη υλική ευδαιμονία περιφρονεί το παρόν,
αγνοεί το μέλλον και επιβιώνει παραποιώντας το πα-
ρελθόν!

Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε.
“Αδράστεια”, ήτοι 

ύμνοι προς τας πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος

Υ.Γ.
ΑΒΥΔΟΣ

Αχ! ο γλαυκός Ελλήσποντος αιώνια θα χωρίζει
τη Μάδυτο απ’ τη Δαρδάνου, απ’ τη Σηστό, 
την Άβυδο την Τρωική που τόσα μας θυμίζει. 
Δάκρυα που σ’ ακρογιάλι της ο Αινείας έναν καιρό
έχυσε, πικρά δάκρυα οπόταν εξορία 
τον έστελνεν η Μοίρα του μ’ απαίσιο στοχασμό.
Τώρα τα ίδια δάκρυα ποτίζει η τυραννία
σ’ εμάς που βαφτισθήκαμε στης Έλλης τον αφρό.

Εξεδόθη η νέα ποιητική συλλογή 
του εν Eveleth Minn 1911 του νεαρού ομογενούς 

ποιητού Λ. Λαζαρίδη υπό τον τίτλον
ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ.
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Λόγω αναστήματος κατοικοήδρευα μονίμως
στα πρώτα θρανία υπό τη συνεχή καθηγητική

επιτήρηση που την ανταπέδιδα, θέλοντας και μη,
με το να τους περιεργάζομαι από κορυφής μέχρις
ονύχων αφού είχα ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο. Τα
αντίθετα συνέβαιναν στα τελευταία θρανία, προ-
πάντων στις γωνίες, όπου λούφαζε η “γερουσία”
δημιουργώντας ατέλειωτες συναρπαστικές κατα-
στάσεις και ιστορίες που έφθαναν στα μπροστινά
θρανία σαν απίστευτοι θρύλοι. 

Ένας τέτοιος θρύλος θέλει τα μέλη της “γερου-
σίας” μιας τάξεως να έχουν παντούφλες για ξε-
κούραση των ποδιών και να διατηρούν... μαγκαλάκι
για τις κρύες μέρες και ευκαιριακά να...  ψήνουν
κάστανα ή κανένα μεζεδάκι. Σε ένα κενό, από
απουσία καθηγητού, γινόταν πολλή φασαρία όταν
μπαίνει ξαφνικά μια καθηγήτρια. Αμέσως γίνεται
νεκρική σιγή που τη σκίζει η παρατήρηση της κα-
θηγήτριας: «Τι μυρίζει;» Τότε ένας... γερουσιαστής
φορώντας τις παντούφλες και με καρφωμένο σε
μια οδοντογλυφίδα ένα κομματάκι του μεζέ (μάλλον
λουκάνικο) που έψηναν, διέσχισε την αίθουσα και
πολύ ευγενικά: «κυρία Μπάστα, επιτρέψτε μας
να σας προσ φέρουμε ένα μεζεδάκι, έτσι για τη μυ-

ρουδιά». Η ευγενική κυρία Μπάστα έμεινε άναυδη
από τη σκηνή, χαμογέλασε μ’ ένα «ευχαριστώ»
και τότε έγινε χαμός.

Η τάξη μας, που απεφοίτησε το ’51, σύμφωνα
μ’ έναν κατάλογο αριθμούσε 52 αγόρια και 37 κο-
ρίτσια συν τον Σώτο Κ. που απεφοίτησε μαζί μας
τακτοποιώντας κάποια βερεσέδια που είχε μ’ ένα
μάθημα. Δε θυμάμαι τελειώνοντας να σκίσαμε
βιβλία ή να σπάσαμε μελανοδοχεία στους τοίχους
του σχολείου (σαν πρωτόγονα ακαλαίσθητα Graffiti)
όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή. Όταν βγήκαν
τα απολυτήρια αποτελέσματα κάναμε κυκλικές
διαδρομές στον αυλόγυρο με ποδήλατα ακολου-
θώντας τον πανύψηλο Σώτο, καβάλα σ’ ένα γαϊ-
δουράκι με τα πόδια του να σέρνονται στο χώμα,
ενώ μας συνόδευαν τα χειροκροτήματα του φιλο-
θεάμονος κοινού των συμμαθητριών μας. Αυτή
ήταν η τελευταία συνύπαρξή μας και μετά σκορ-
πίσαμε “στους πέντε ανέμους” για στρατιωτικό,
σπουδές, επάγγελμα ή ο,τιδήποτε  άλλο απαιτούσε
η ζωή, όχι άσκοπα όμως, όπως αποδείχθηκε 50
χρόνια μετά.

Στις αρχές του 2001, ο συμμαθητής Απόστολος
Τσικούρας είχε τη φαεινή ιδέα και, αφού συνεν-

νοηθήκαμε με μερικούς άλλους,
ανέλαβε την πρωτοβουλία και
συγκεντρωθήκαμε οι περισσό-
τεροι μετά ...50 ακριβώς χρόνια
ερχόμενοι, “στην αγαπημένη
μας πατρίδα Αλεξανδρούπο-
λη”, από διάφορα μέρη της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Οι αδικαιολογήτως απόντες
λίγοι και τους 12 δικαιολογη-
μένους τους φέραμε πρώτους
στη συγκέντρωσή μας μ’ ένα
μνημόσυνο. Από τους παρόν-
τες μόνο όσοι κρατούσαν επα-
φή δεν είχαν πρόβλημα ανα-
γνωρίσεως· οι υπόλοιποι ψά-
χναμε να βρούμε ποιός ή ποιά
κρυβόταν κάτω από το αδυ-

Κ Ο Ι ΤΑ Ζ Ο Ν ΤΑ Σ  Π Ρ Ο Σ  ΤΑ  Π Ι Σ Ω

Αρχίζουν τα μαθήματα
Η τάξη μας (1945-1951)

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
ΜΕΡΟΣ B ’

Τελειόφοιτοι με τους καθηγητές μας
Από το αρχείο της Αικ. Ταμβακίδου-Αδαμοπούλου



Γ. Δροσίνη:

Δε θέλω του γυαλιού το λαμπροφέγγισμα
που άστρο δείχνεται με του ηλιού τη χάρη.
Θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου
κι ας είμαι κι ένα ταπεινό λυχνάρι.

Δε θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα
σε ξένα αναστυλώματα δεμένο.
Ας είμαι καλάμι, ένα χαμόδενδρο·
μα όσο ανεβαίνω μόνος ν’ ανεβαίνω.

Αυτό δεν ήταν συνηθισμένο θέμα· ήταν ποιητικές
οδηγίες συμπεριφοράς μας για την κοινωνία που
μας περίμενε. Εγώ δεν το ήξερα και εντυπωσια-
σμένος ανάλωσα αρκετό εξεταστικό χρόνο για να
το αποστηθίσω. Μπορεί οι εκθέσεις που γράψαμε
να ήταν μέτριες, αλλά οι σοφοί-ηθικοί κανόνες πο-
ρείας που έθεταν οι στίχοι, μας συνόδευσαν σ’ όλη
μας τη ζωή γιατί το «λυχνάρι» και το «μόνος ν’
ανεβαίνω» έδρασαν ως πρότυπα.

σώπητο μακιγιάζ του χρό-
νου. Όλοι όμως προκομένα
στοιχεία της κοινωνίας: για-
τροί, δικηγόροι, μηχανικοί,
οικονομολόγοι, καθηγητές,
δάσκαλοι, επαγγελματίες,
υπάλληλοι.

Όταν βγήκε στο κεφαλό-
σκαλο του Γυμνασίου μας ο
συμπαθέστατος από τότε
επιστάτης κυρ-Ηλίας και άρ-
χισε να χτυπά την «κουδού-
να», κάθε χτύπος της έσβηνε
και μια δεκαετία και ξαναγι-
νόμασταν οι έφηβοι συμμα-
θητές/συμμαθήτριες και οι
μεταξύ μας εκδηλώσεις θερ-
μότερες από τότε. Θυμηθή-
καμε βέβαια και τους καθη-
γητές μας που εν ζωή ήταν μόνο ο Ηλίας Κοσμάς
αλλά δεν παρεβρέθη, όπως θέλαμε, λόγω υγείας.

Όλοι οι καθηγητές μας υπήρξαν «λίαν καλοί»
έως «άριστοι», ακόμη και οι σε άλλες συνθήκες μέ-
τριοι, λόγω των δυσκολιών των καιρών, η δε δια-
γωγή τους, πλην ενός, «κοσμιωτάτη». Ως αντιπα-
ράθεση στο μαθητολόγιο, που κρατούσαν και μας
βαθμολογούσαν οι δάσκαλοί μας, συνέταξα το ΚΑ-
ΘΗΓΗΤΟΛΟΓΙΟ που περιλαμβάνει αναμνήσεις και
βιώματα για τους 28 που γνώρισα συν 1 ξεχωριστό
άλλου, συστεγαζόμενου για λίγο καιρό, σχολείου.

Αυτοί ήμασταν οι «Μυρμιδόοονες», όπως μας
φώναζε φτιάχνοντας ατμόσφαιρα εποχής, μόλις
περνούσε την πόρτα της αίθουσας ο αγαπημένος
μας Γυμνασιάρχης Αδαμάντιος Ταμβακίδης, όταν
ερχόταν να μας διδάξει Ιλιάδα. Στο φανταστικό
αυτό σκηνικό, σαν μαέστρος σκηνοθέτης, μετέτρεπε
τον εκάστοτε εξεταζόμενο σε πρωταγωνιστή·
ίσως για να μας μένουν εικόνες αναμνήσεων από
τις σκηνές. Όπως και μας έμειναν τέτοιες, σαν
αυτή: «Έλα παιδί μου Λουβέρα (φαντ. όνομα), μη
διαβάζεις έτσι το κείμενο· κάνε τις κινήσεις, πώς
χειρονομούσε η Εκάβη επάνω στα τείχη της Τροίας
και βάλε το πάθος που έβγαζε η φωνή της, επι-
καλούμενη τον θηλασμό του, για να πείσει τον
Έκτορα να μη μονομαχήσει με τον Αχιλλέα»!

Στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών μας έβαζε λο-
γοτεχνικά διαμάντια που ήταν επίλεκτα θέματα
παιδείας, ώσπου στις απολυτήριες εξετάσεις μας
εξέπληξε βάζοντας ως θέμα ολόκληρο ποίημα του
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«H τάξη μας (1945-1951)»  Μετά 50 χρόνια (Ιούνιος 2001)
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Η Κοινωνική και Πολιτιστική κατάσταση της 
Αλεξανδρούπολης αρχές της δεκαετίας του 1930

Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
ΜΕΡΟΣ Α’

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

Σε παλαιότερη δημοσείευση αναφερθήκαμε με εκτενές άρθρο στην οικονομική κατάσταση της
Αλεξανδρούπολης στις αρχές της δεκαετίας του 1930, δέκα δηλαδή χρόνια μετά την απελευθέρωσή
της, όπως προέκυπτε μέσα από ανταποκρίσεις των εφημερίδων του κέντρου, κυρίως της Θεσσα-
λονίκης. Αναφερθήκαμε σε μια εποχή που, ενώ τη Βόρεια Ελλάδα την είχε πλήξει η οικονομική
κρίση και ο πληθυσμός της έδινε τη μάχη της επιβίωσης, για την Αλεξανδρούπολη σημείωναν οι αν-
ταποκριτές των εφημερίδων ότι «…η μικρή αυτή, αλλ’ ωραία πόλις, αποτελεί μίαν όασιν. Παρ’ όλες
τις αντιξοότητες της εποχής, προχωρά σιγά-σιγά, με βήμα σταθερό για την αναδημιουργία της.
Δουλεύει για το μέλλον της και τίποτε δεν ταράζει την εξέλιξή της.»!

Όπως προκύπτει λοιπόν από δημοσιεύματα της
εποχής εκείνης, η Αλεξανδρούπολη, δε διατήρησε
κατά την περίοδο αυτή της οικονομικής θύελλας,
μόνο την οικονομική της αντοχή και δεν αγωνίσθηκε
μόνον για την οικονομική της ανόρθωση. Παράλληλα
κατέβαλε πολλές προσπάθειες για τη κοινωνική συ-
νοχή της και για την εξύψωση του πολιτιστικού της
επιπέδου.

Διαβάζουμε σχετικά στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
της 10ης Ιουλίου 1932 σε ανταπόκρισή της από την
Αλεξανδρούπολη: «...Και μπορεί να πή κανείς, χωρίς
να διατρέχει τον κίνδυνον να διαψευσθή, ότι στην
ακτίνα του πολιτισμού εσημείωσε αλματικήν πρόοδον,
θετικήν που δεν τη συναντά κανείς εις άλλας πόλεις,
έστω και μεγαλύτερες απ’ αυτή. Γι’ αυτό και διατηρεί
σήμερα ένα μουσικοδραματικό σύλλογο πρώτης τά-
ξεως, ο οποίος επεκτείνει τη δράση του σε όλες τις
εκδηλώσεις της ζωής. Με διαλέξεις, παραστάσεις,
συναυλίες και με αθλητικές επιδείξεις προσπαθεί
να αναπλάσει την νέαν γενεάν, την ελπίδα αυτή του
μέλλοντος. Η Δνίς Ισμήνη Μιχαλοπούλου, μία νέα
με ευρείαν μόρφωσιν, πέριξ της οποίας περιστρέ-
φονται όλαι αι διανοητικαί δυναμικότητες της Αλε-
ξανδρουπόλεως, είναι άξια συγχαρητηρίων, για το
έργο της. Παρατηρείται ακόμη εδώ και μία κίνηση
σοβαρή γύρω από τη λογοτεχνία και την ποίηση. Αν
δε κανείς κρίνη από τις επιδόσεις διαφόρων έργων,
δε μπορεί παρά να ομολογήση ότι η Αλεξανδρούπολις
κρύβει διαμάντια, τα οποία αν ζούσαν στην Αθήνα ή
τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, θα είχαν αναγνωρισθή
μεσ’ το διανοούμενο κόσμο...». Και καταλήγει η αν-
ταπόκριση με την αισιόδοξη πρόβλεψη: «...Αν όμως
η Αλεξανδρούπολις επιτύχη και την μεταφορά των
ιαματικών λουτρών εντός της πόλεως –και θα την
επιτύχη χάρις εις τον κ. Δήμαρχο– τότε παίρνει ορι-
στικά την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής λουτροπόλεως

με τη ζηλευτή οικονομική κίνηση και τη ζηλευτότερη
πνευματική ζωή».

Στην πόλη ήδη το 1925 λειτουργεί η «Εταιρεία
Διανοουμένων», στα μέλη της οποίας συμπεριλαμ-
βάνονται μεγάλοι πνευματικοί άνδρες που σφράγισαν
την πνευματική ζωή της χώρας, όπως ο Διευθυντής
του Διδασκαλείου Θεόδωρος Κάστανος, οι μετέπειτα
Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι Κωνσταντίνος Βουρβέρης
και Βασίλειος Ιωαννίδης, ο φιλόλογος και γλαφυρός
ομιλητής Γεώργιος Μαμέλης, ο ιατροφιλόσοφος
Αχιλλέας Σαμοθράκης, ο δικηγόρος και Βουλευτής
Βασίλειος Μητσόπουλος και άλλοι. Από το 1934
στην κίνηση αυτή και στο πνευματικό δυναμικό της
πόλης προστίθεται και ο Ευάγγελος Παπανούτσος
που ήρθε στην πόλη ως Διευθυντής της νεοσύστατης
Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

Αναμνηστική φωτογραφία του 1926 της χορωδίας -
μαντολινάτας της Αλεξανδρούπολης. Δύο νεαροί χορωδοί, 
ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος (όρθιος επάνω δεξιά) και 
ο Θόδωρος Χαραλαμπίδης (στη μεσαία σειρά καθήμενος

αριστερά) θα αποτελέσουν αργότερα τον πυρήνα της
περαιτέρω ανάπτυξης που γνώρισε για πολλά χρόνια 

η χορωδιακή μουσική στη πόλη μας.
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Επίσης από το 1930 λειτουργεί και ο «Μορφωτικός
Σύλλογος Αλεξανδρούπολης», με έργο του τη σύσταση
βιβλιοθήκης, την πραγματοποίηση θεατρικών παρα-
στάσεων και την πρώτη προσπάθεια για έκδοση ενός
περιοδικού. Στην κίνηση αυτή μετέχουν καταξιωμένοι
πολίτες της πόλης όπως οι δάσκαλοι Χαρίκλεια Πα-
παδοπούλου και Άγγελος Ποιμενίδης, οι Γιάννης
Μάλαμας, Βασίλειος Λεοντιάδης, ο συγγραφέας Νίκος
Πρωτόπαπας, ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Τζιβε-
λέκης, οι Αθανάσιος Κοσμίδης, Δημήτριος Λάλας και
άλλοι. Οι πνευματικές εκδηλώσεις, οι διαλέξεις, οι
μουσικές παραστάσεις με τη συνοδεία πιάνου και οι
απαγγελίες του Συλλόγου αυτού άφησαν εποχή. 

Χαρακτηριστικά για το Σύλλογο αυτό ο Αθανάσιος
Κριτού αναφέρει: «Κατά τα πρώτα χρόνια της δε-
καετίας του ’30 ο Σύλλογος ανέπτυξε αξιόλογη
δράση στον Καλλιτεχνικό και θεατρικό τομέα... Στα
θεατρικά έργα του Σπύρου Μελά, που παίχθηκαν
έλαβαν μέρος η Ελένη Σεραφετείνογλου, η οποία
αποδείχθηκε πραγματικό θεατρικό ταλέντο και ο
Μιχάλης Σοφιανόπουλος. Στο τραγούδι είχε διακριθεί
ο Γιάννης Εμμαν. Αλτιναλμάζης ως εξαιρετικός τε-
νόρος, τραγουδώντας άριες από διάφορες όπερες
και στο πιάνο τον συνόδευε πάντοτε η δεσποινίδα
Ποπούλα Μαλαματίνα. Επίσης στο τραγούδι διε-
κρίθηκε και η Δέσποινα Χρηστίδου, μετέπειτα σύ-
ζυγος Στρατή Μαστράφη, τραγουδώντας επίσης
άριες από όπερες, συνοδευόμενη στο πιάνο πότε
από την Πρόεδρο του Συλλόγου Χαρίκλεια Παπα-
δοπούλου και άλλοτε από την κα Δημάρχου Ελένη
Αλτιναλμάζη...».

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 αναπτύσ-
σεται και η μουσική καλλιέργεια του κοινού της Αλε-
ξανδρούπολης. Σε αυτή συνέβαλε το «Μουσικό
Κουαρτέτο», δημιούργημα καθαρά ερασιτεχνικό, που
το αποτελούσαν ο Ιούλιος Σπαθάρης (βιολοντσέλο),
απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής, στο
σπίτι του οποίου γίνονταν οι πρόβες, η Τακουή
Κιουρτζιάν (πιάνο), καθηγήτρια πιάνου, κοντά στην
οποία μαθήτευσαν εκατοντάδες παιδιά, ο Χαράλαμ-
πος Καμπάνταης (βιολί), καθηγητής Γυμναστικής
της Ζαριφείου Ακαδημίας, ο Μάνος Καλογερόπουλος
(μαντολίνο), υπάλληλος των Σιδηροδρόμων και ο
Γιώργος Κυρκόπουλος (βιολί). 

Αλλά δεν ήταν μόνο οι πιο πάνω Σύλλογοι. Από
τις αρχές της δεκαετίας του 1920 λειτουργεί στην
πόλη ο «Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων» με έν-
τονο κυρίως κοινωνικό έργο, ο «Σύλλογος Δεσποινίδων
Η Πρόοδος» που ιδρύθηκε λίγο αργότερα, καθώς
και οι αθλητικοί Σύλλογοι «Μουσικογυμναστικός
Σύλλογος ΕΘΝΙΚΟΣ»,που ιδρύθηκε το 1927 και υπε-
ρείχε στη Μουσική και στο ποδόσφαιρο. Ο «ΕΡΜΗΣ»,
προερχόταν από την ομάδα «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ», που ιδρύ-
θηκε από μαθητές Γυμνασίου της πόλης, όταν εκείνοι
επέστρεψαν από την προσφυγιά το 1919 από Λήμνο

και Θεσσαλονίκη και υπερείχε στον κλασικό αθλητι-
σμό.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά στην πνευματική
και πολιτιστική κίνηση της πόλης και της Αρμενικής
κοινότητας με τους δυο μορφωτικούς και αθλητικούς
συλλόγους της παροικίας. Πρόκειται για τους Συλ-
λόγους «Νταρών» και «Μασσίς», οι οποίοι διατη-
ρούσαν και αξιόλογη καλλιτεχνική χορωδία υπό την
διεύθυνση του περίφημου με διεθνή καριέρα μουσικού
Γκραβαρέντς.

Αλλά η Αλεξανδρούπολη είχε και έντονη κοινωνική
ζωή. Υπήρχε ήδη στην πόλη ο κινηματογράφος «ΗΛΥ-
ΣΙΑ», ο οποίος χρησιμοποιείτο από τον Σύλλογο Κυ-
ριών και Δεσποινίδων στην ιδιοκτησία του οποίου
ανήκε, για τους χορούς του Συλλόγου έως το 1931.
Το έτος αυτό χτίστηκε η Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών,
στην οποία γίνονταν οι μεγάλοι χοροί και δεξιώσεις
της πόλης, αλλά και σε διάφορα άλλα κέντρα, όπως
το «Κέντρο» το πιο κοσμικό ίσως καφενείο της πόλης
και το «Ακταίο». Όμως το πιο γνωστό κέντρο ψυχα-
γωγίας ήταν ο «Δημοτικός Κήπος», όπου το καλοκαίρι
υπήρχε πάντα συγκρότημα μουσικής και, κάθε Κυ-
ριακή, συνέρρεε σχεδόν όλη η Θράκη για να παρα-
κολουθήσει μουσικές, χορευτικές ή θεατρικές παρα-
στάσεις στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό
αυτό υπαίθρια σκηνή.

Το 1930 στην πόλη πραγματοποιούνται για πρώτη
φορά με μεγάλη επιτυχία οι Η’ Πανθρακικοί Αγώνες
στίβου με συμμετοχή αθλητών από όλη την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, εξ αιτίας των οποίων έγινε
έντονη προβολή της πόλης. Οι αγώνες αυτοί επα-
ναλήφθηκαν και το 1934.

Αλλά και στον τομέα της νεολαίας η Προσκοπική
κίνηση συγκεντρώνει στις τάξεις της όλη σχεδόν τη
μαθητιώσα νεολαία της πόλης και παρατηρείται
πλούσια δράση όχι μόνο στην εξωσχολική διαπαιδα-
γώγηση των νέων αλλά και στον κοινωνικό και πολι-
τιστικό τομέα με πάρα πολλές εκδηλώσεις.

Η χορωδία της Αρμενικής Κοινότητας της Αλεξανδρούπολης
της δεκαετίας του 1930 που διηύθυνε ο περίφημος μουσικός

Γκραβαρέντς.
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Ο  Φ Α Ρ Ο ΣH A 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

90 χρόνια Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1927-2017
Ένα ιστορικό λεύκωμα με αθλητική καταγωγή

Γράφει η  Φωτεινή Σκαρλακίδου

ΟΕΘΝΙΚΟΣ ιδρύθηκε το 1927, ενώ η Αλεξανδρού-
πολη πήρε το ελληνικό της όνομα μόλις επτά

χρόνια νωρίτερα.
Πέρα από τις δεκάδες επιτυχίες των αθλητών

του, ο ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ συνέβαλε τα μέγιστα στη διά-
δοση του ονόματος της Αλεξανδρούπολης ανά την

Ελλάδα, αλλά και «εκτός των τειχών» ακόμα και σε
δύσκολες κοινωνικά και οικονομικά εποχές. 

Αξίζει να σκεφτεί κανείς ότι ορισμένα από τα λαμ-
πρότερα «αστέρια» του έλαμψαν σε εποχές, όπως ο
μεσοπόλεμος, ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της
«επταετίας» αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί

Μία φωτογραφία - δεκάδες ιστορίες. Δεκαετία 1960 (;)
Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ στη Β’ Εθνική. Ίσως η καλύτερη ομάδα που έχει παρατάξει ο ΕΘΝΙΚΟΣ – Δελχανίδης

Σάκης, Χασεμίδης Αντώνης, Παμπορίδης Χαράλαμπος, Κουκουράβας Δαμιανός, ο προπονητής Κυνηγόπουλος, Μπουκλαΐδης
Ανέστης, Χαραλαμπίδης Κώστας «Πατατής» , Παπαμάλης Γιώργος, Σιδηρόπουλος Κυριάκος, Βασιλίου Θεολόγος, 

Τσορμπατζίδης Μάκης, Καλαϊτζίδης Κώστας, Λεπτίδης Κοσμάς, Κωνσταντινίδης Βαγγέλης, Ελενίδης Αλέκος «Σιρχάν»,
Κωνσταντινίδης Ηλίας «Φτήνιας» , Σιδερίδης Θανάσης «Σασής».

Για πρώτη φορά στα αθλητικά δρώμενα της Αλεξανδρούπολης, ένα φωτογραφικό
λεύκωμα καταγράφει την ιστορική διαδρομή ενός συλλόγου και αυτός δεν είναι άλλος από
τον Μουσικογυμναστικό Σύλλογο «Εθνικός».

Το λεύκωμα με τον τίτλο «90 χρόνια Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1927-2017» δεν είναι ένα
«αθλητικό» φωτογραφικό άλμπουμ. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό, ακριβώς επειδή
χρονογραφεί τη διαδρομή ενός συλλόγου που το όνομά του είναι συνώνυμο με την πόλη
που τον γέννησε – και επιπλέον είναι και σχεδόν συνομήλικοι. 
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να αποτελέσει ένα πυλώνα ανά-
πτυξης και συνοχής μιας κοινωνίας
ειδικά σε περιόδους κρίσης. 

Πέρα από αυτά, ο ΕΘΝΙΚΟΣ
ήταν και είναι το φυτώριο, όπου
γεννήθηκαν και γαλουχήθηκαν με-
γάλες αθλητικές προσωπικότητες
του πανελλήνιου στερεώματος πλέ-
ον που έχουν τιμήσει δεόντως το
αθλητικό ιδεώδες.

Αυτή είναι μία ακόμη απόδειξη
του ότι ένα αθλητικό σωματείο επι-
τελεί πολύ σημαντικό ρόλο και έξω
από τα γήπεδα. 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ είναι μία από τις
πιο συνηθισμένες λέξεις στα στό-
ματα των Αλεξανδρουπολιτών και
σήμερα ήρθε πλέον η στιγμή να
αντιληφθούμε όλοι το γιατί αυτός
ο σύλλογος είναι τόσο σημαντικός.
Οι χιλιάδες αθλητές που έχουν πε-
ράσει από τα τμήματά του όλα
αυτά τα χρόνια, αλλά και τα ίδια
τα 90 χρόνια ζωής που συμπλή-
ρωσε σημαίνουν απλά ότι ο Σύλ-
λογος αυτός είναι κάτι περισσότερο
από ένα “hobby”. 

Για πολλούς είναι ανάγκη, για
άλλους είναι διέξοδος, για ορισμέ-
νους είναι εκτόνωση, για μερικούς
ίσως επαγγελματικός προσανατο-
λισμός, αλλά για όλους είναι ιδέα.
Και ως τέτοια είναι καταδικασμένη
να ζει για πάντα. 

Θα ήταν άδικο αν αυτός ο Σύλ-
λογος δεν είχε την ιστορία του
αποτυπωμένη σε χαρτί και αυτή
την «αδικία» διορθώνουν οι εκδόσεις
blueowl και το βιβλιοπωλείο Ελευ-
θερουδάκης - Φωτεινή Σκαρλακίδου
με το λεύκωμα που διατίθεται πλέον στο κοινό και
αρμόζει όχι στην κατηγορία «Αθλητικά», αλλά στην
κατηγορία «Ιστορικά» βιβλία. 

Κι αυτό γιατί ο ΕΘΝΙΚΟΣ είναι θεμέλιος λίθος της
σημερινής Αλεξανδρούπολης και οι άνθρωποί του
ψηφίδες στο μωσαϊκό της που συνεχώς αλλάζει και
προσαρμόζεται στα δεδομένα της εκάστοτε εποχής
χωρίς όμως να ξεχνά από πού ξεκίνησε. Και ο ΕΘΝΙ-
ΚΟΣ ήταν μία από τις αφετηρίες του. 

Πανελλήνιοι αγώνες στίβου το καλοκαίρι του 1953 στην Αλεξανδρούπολη. Ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Κανελλόπουλος επιδίδει το έπαθλο σε νικητή αθλητή 

1970. Αγώνας Βόλεϊ . Εθνικό Στάδιο Αλεξανδρούπολης· 1η ομάδα Α’ ΕΘΝΙΚΟΥ
Όρθιοι : Λάιος Γεώργιος, Ξυδέρης Μάνος, Δελχανίδης Αθανάσιος, 

Φουτσιτζής Γεώργιος, Θωμάς Θωμά, Κεραμάρης.
Καθιστοί: Δραμανίδης Χρήστος, Αρβανιτίδης Ιωάννης, Καλούδης Χρήστος, 

Θωμαΐδης Παρασκευάς, Ράγγος Δημήτρης.

Το λεύκωμα διατίθεται στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης -

Φωτεινή Σκαρλακίδου στην τιμή των 40 ευρώ. Αποτελείται από

427 σελίδες με δεκάδες φωτογραφίες από το αρχείο του

Συλλόγου και περιγραφικές αναφορές στα τμήματά του από κα-

ταβολής του Συλλόγου μέχρι και σήμερα. Ανάμεσα στα σπάνια

ντοκουμέντα που φιλοξενούνται στις σελίδες του είναι και η

παρτιτούρα του πρώτου ύμνου του συλλόγου, μετάλλια που

έχουν κερδίσει αθλητές του, αλλά και στιγμιότυπα από πολύ ση-

μαντικές διοργανώσεις. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

του στόματος στον ογκολογικό Ασθενή

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 309  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172 36

ΤΗΛ. 210 9754299   FAX: 210 9765433

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

MARIA  GIASSEMAKI

ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

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

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

ΕΛ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

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

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

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

ANΔPIANA  XATZHANΔPΕOY

του ΓEΩPΓIOY

APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

E-mail: nchatzian@tee.gr

ΝΙΚΟΛΕΤΑ  ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 13  ΑΘΗΝΑ 115 24

ΤΗΛ. 210 6916789  κιν. 6936 928534

Ε-mail: nicolhat@hotmail.com

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ  ΧΑΡΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA  ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY

ΠAIΔIATPOΣ

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

ANAΣTAΣIA  KYPIAKIΔOY του IΩANNH

KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΤΗΛ. 2310 869588

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.

DENISE ELEFTHERIOU

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 &ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 23

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

ΜΑΡΤΙΝΗ   ΚΑΛΛΙΟΠΗ

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

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ./FAX: 2310 412413   κιν. 6973 486888

ΑΓΑΘΗ  ΣΠ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15  ΑΘΗΝΑ 105 52

ΤΗΛ. 210 3248100

ΘΕΜΗΣ Α. ΛΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - D.E.A PARIS II

TΣΙΜΙΣΚΗ 33 (8ος όρ.) 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 282142 κιν. 6944391166

e-mail: lymbop@hol.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)

ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T64 47

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ  225-227

ΤΗΛ. 6977 338808

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 221972

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

ΑΛΕΞΙΟΣ  Ι. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευθείς στην Εμβρυομητρική Ιατρική
στο Kings College Hospital Λονδίνου

Πιστοποιημένος από το Fetal Medicine Foundation

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

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

κιν. 6955 69 79 77

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

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

Fax: 210 2813 897

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ

MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΑΖΑΡΑΚΗ 24Α (1ος όρ.)  68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. / FAX: 25510 84503  κιν. 6973386595

ΕΙΡΗΝΗ  Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 270  (3ος όροφος)
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

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

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

FAX: 210 6997765  κιν. 6948 275909

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
MD, Mc ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Επιμελητής Ορθοπεδικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε

Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης Ενηλίκων & Παίδων
Μετεκπαιδευθείς:

- Queen’s Medical Centre, Nottingham, UK
- Royal Hospital for Sick Children & Royal Infirmary, 

Edinburg, UK
- Frenchay & Southmead Hospitals, Bristol, UK

• Aρθροσκοπική Χειρουργική • Αθλητικές κακώσεις
• Τραματολογία • Επεμβάσεις Αρθροπλαστικής 

• Ιατρείο Οστεοπόρωσης

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

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

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

01.10.2017 Άκρως προκλητικά τα
αλβανικά βιβλία. «Απαράδεκτο» χα-
ρακτήρισε ο υφυπουργός εξωτερικών
Γιάννης Αμανατίδης το περιεχόμενο βι-
βλίων Γεωγραφίας και Ιστορίας που
διδάσκεται στα σχολεία της Αλβανίας
και που αναφέρει ότι υπάρχουν αλβα-
νικές περιοχές εντός της Ελλάδος, όπως
η Τσαμουριά που περιλαμβάνει την
Κόνιτσα, την Καστοριά, την Πρέβεζα,
την Άρτα και την Ηγουμενίτσα. Ενώ
εμείς, ως δείγμα καλής θελήσεως έχουμε
αφαιρέσει από τα σχολικά βιβλία κάθε
αναφορά στον Ελληνισμό της Βορείου
Ηπείρου. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο
πρόβλημα υπάρχει και με τα βιβλία
στα σκοπιανά σχολεία και για τον λόγο
αυτό, για πρώτη φορά τον Νοέμβριο
θα συγκληθεί κοινή επιτροπή, για να
μπορέσει να διορθώσει τα «λάθη».

11.10.2017  Ο Έβρος σε πλήρη απο-
βιομηχάνιση. «Βροχή» τα λουκέτα
στη Βόρειο Ελλάδα κατά την περίοδο
της κρίσης. Στον Νομό Έβρου έχει
κλείσει το 63% των μεταποιητικών
επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις του Επι-
μελητηρίου Έβρου ανεβάζουν το πο-
σοστό στο 80%. Κανείς δε ρώτησε
γιατί φεύγουν στη Βουλγαρία. Έτσι γί-
νεται η «θωράκιση» των συνόρων; 

13.10.2017  Ο Έβρος πρώτος στόχος
με επιθετικές γέφυρες. Συνεχίζει η
Τουρκία με εντατικούς ρυθμούς την
κατασκευή τους. Παραδίδονται τα οχή-
ματα SAMUR στις στρατιωτικές μονά-
δες.

13.10.2017  Σε εξέλιξη σχέδιο για
δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας.
Ραγδαίες εξελίξεις στα Βαλκάνια, καθώς
από χθες η σημαία του Κοσσόβου κυ-
ματίζει μαζί με τη σημαία της Αλβανίας
στο αλβανικό Προξενείο στο Μιλάνο.
Η Σερβία εξοπλίζεται με ρωσικά μαχη-

τικά ΜIG, άρματα μάχης και πυ-
ραύλους S-300.

14.10.2017  Ένα νέο λεωφο-
φείο για το Ειδικό Σχολείο
Αλεξανδρούπολης. Την επί-
σημη παράδοση του ειδικά σχε-
διασμένου σχολικού λεωφορείου
έκανε ο πρόεδρος του ιδρύματος
«Ευγενίδου» Λεωνίδας Δημη-
τριάδης-Ευγενίδης. Θα εξυπη-
ρετηθούν οι 50-55 μαθητές του
Ειδικού Σχολείου.

19.10.2017 Η «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ»
αντέχει και αναπτύσσεται. Με
140 εργαζόμενους και σε συ-
νεργασία με 350 οικογένειες κτη-
νοτρόφων και 200 αγρότες πα-
ραγωγούς ζωοτροφών η «ΕΒΡΟ-
ΦΑΡΜΑ» δεκαπλασίασε την πα-
ραγωγή γάλακτος (360 τόνους
την ημέρα), παρά τη μείωση κα-
τανάλωσης στην Ελλάδα. 

27.10.2017  Το Τουρκικό Μη-
χανικό κατασκεύασε μεγάλο
πρόχωμα δυτικά του Έβρου,

που παρεκκλίνει τα νερά του ποταμού
και δημιουργεί ανάχωμα στην πιθανή
«προώθηση» προς το εσωτερικό της
Ανατολικής Θράκης.  

01.11.2017  Προειδοποίηση για τη
Θράκη από Βουλγαρία. Είναι η τρίτη
φορά που χτυπούν καμπάνες οι Βούλ-
γαροι για τον τρομερό κίνδυνο «ακρω-
τηριασμού» εδαφών, προς δημιουργία
του Αυτόνομου κρατιδίου της Θράκης.
Όπως δήλωσε ο Alex Alexiev, Βούλγα-
ρος ιστορικός και σύμβουλος του προ-
έδρου της Βουλγαρίας Ρ. Ράντεφ, αυτό
θα επιτευχθεί μέσω του μουσουλμανι-
κού εξτρεμιστικού στοιχείου και του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης που
βγαίνει ενισχυμένο μετά από την υπό-
θεση της Καταλονίας... 

08.11.2017  Ελαιουργείο και... μπύρα
από κάνναβη στη θράκη. Τεράστιες
διαφαίνονται οι προοπτικές για τη Βιο-
μηχανική Κάνναβη, μετά τις επιτυχη-
μένες δοκιμαστικές καλλιέργειες στον
Έβρου. Η κάνναβη δε βγάζει μόνο λάδι,
καθώς έχει 25.000 παράγωγα από αλεύρι
και μπύρα μέχρι σαπούνια, χαρτοπολτό
και οικοδομικά υλικά. Μελέτη από την
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης.

16.11.2017  Παίρνει τέλος η «σα-
ρία» στη Θράκη. Καταργείται η υπο-
χρεωτική προσφυγή στους Μουφτήδες,
για θέματα οικογενειακού Δικαίου, κλη-
ρονομιών κ.λπ., για τους Έλληνες μου-
σουλμάνους. Υπερισχύει το Αστικό Δί-
καιο. Απαρχαιωμένο το ζήτημα των
Ιεροδικείων στη Θράκη.

18.11.2017  Μεταφέρεται το Λιμε-
ναρχείο Αλεξανδρούπολης. Έχουν
ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για
τη μετεγκατάστασή του σε κτήριο, εν-
τός του χώρου του λιμανιού.

21.11.2017  Τα κρατικά μπαλέτα
της Μόσχας έρχονται στην Αλε-
ξανδρούπολη. Θα παρουσιάσουν το
αριστούργημα « Η Λίμνη των Κύκνων»,
στις 7 Δεκεμβρίου 2017, στο κλειστό
Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευό-
πουλος».

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ»  25/10/2017
Το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας, όπως

παρουσιάζεται σε σχολικό εγχειρίδιο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας
την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, όλη τη δυτική
πλευρά των Σκοπίων, νοτιοδυτικές επαρχίες της

Σερβίας και μέρος του Μαυροβουνίου και
ολόκληρο το Κόσοβο.
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22.11.2017  Μουσικό Λύκειο για
την Αλεξανδρούπολη θα αρχίσει να
λειτουργεί από τον ερχόμενο Σεπτέμ-
βριο. Δίνεται έτσι ώθηση στους μαθητές
να συνεχίσουν τη μουσική κατάρτισή
τους και στο Λύκειο μετά το Μουσικό
Γυμνάσιο.

14.10.2017 Γιατροί από τις ΗΠΑ με-
τεκπαιδεύονται στο ΠΓΝΑ στην
πρωτοποριακή μέθοδο της θωρακο-
σκόπησης που εφαρμόζει με επιτυχία
εδώ και καιρό η Πανεπιστημιακή Πνευ-
μονολογική Κλινική.

17.10.2017 «Μπήκε στην πρίζα» ο
νέος γραμμικός επιταχυντής του
ΠΓΝΑ. Ήδη δώδεκα ασθενείς βρίσκον-
ται υπό θεραπεία. Για μια δωρεά ζωής
στους καρκινοπαθείς, από το ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος» κάνει λόγο ο κα-
θηγητής Κουκουράκης.

25.10.2017  Ο Βαρουφάκης σήμερα
στην Αλεξανδρούπολη. Θα μιλήσει
στο Δημοτικό Θέατρο και θα παρου-
σιάσει την πρόταση του «DiEM25»
τόσο για την Ευρώπη γενικότερα, επι-
κεντρώνοντας όμως κυρίως στην Ελ-
λάδα, μέσω των επτά τομών που το
«DiEM25» θέτει στο πολιτικό τραπέζι
προς άμεση εφαρμογή.

08.11.2017  Με μεγάλη επιτυχία η
9η Γιορτή Μανιταριών. Πλήθος κό-
σμου στη Δαδιά. Επισκέπτες και μανι-
ταρόφιλοι από όλο τον Έβρο συναν-
τήθηκαν την Κυριακή 11 Νοεμβρίου
στο δάσος Δαδιάς για την 9η Γιορτή
Μανιταριών. Διοργανωτής ο Αθλητικός
Επιμορφωτικός Σύλλογος «Ακρίτας Δα-
διάς».

09.11.2017  Παραδόθηκε το πάρκο
δεσποζόμενων σκύλων στο Οικο-
πάρκο Αλτιναλμάζη. Ένας χώρος 500
τ.μ. άθλησης και παιχνιδιού για τους
τετράποδους φίλους μας. Ο Δήμαρχος
παρέδωσε επίσης στους πολίτες και το
«Θέατρο Νερού», έναν εντυπωσιακό
χώρο με έντονο το υδάτινο στοιχείο,
που δίνει μία σύγχρονη δυναμική στο
Οικοπάρκο.

15.11.2017  5,5 εκ. ευρώ για την
αποκατάσταση των μεταλλείων της
Κίρκης. Σημαντική ανακοίνωση του
αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
Σωκράτη Φάμελλου από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη».

22.11.2017  Δάνειο 48 εκ. ευρώ για
δίκτυο φυσικού αερίου και στην
ΑΜΘ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
δανειοδοτεί την ΔΕΔΑ και ανοίγει τον
δρόμο για την υλοποίηση του έργου.
18 πόλεις στα νέα δίκτυα, μεταξύ των
οποίων Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα,
Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη και Καβάλα.

23.11.2017  Διεθνές
Βραβείο Νέου
Ερευνητή σε νεα-
ρό γιατρό του
ΠΓΝΕ. Διάκριση για
τον αιματολόγο Σπύ-
ρο Παπαμίχο, επίκου-
ρο γιατρό στην Αι-
ματολογική Κλινική
του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης. Η μελέτη
ανοίγει νέους πρω-
τοποριακούς δρόμους
για την αποτελεσμα-
τική ανοσοθεραπεία
του καρκίνου.

02.12.2017  Κοντά στο λιμάνι θα
τοποθετηθεί το γλυπτό του Κωστή
Γεωργίου. Απορρίφθηκε η αρχική πρό-
ταση για την οδό Κύπρου. Ο γλύπτης
βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και μαζί
με κλιμάκιο του Δήμου επέλεξαν άλλο
σημείο επί της παραλιακής οδού.

08.12.2017  «Χρυσός» ο Δήμος Μι-
χαλεντζάκης στο Παγκόσμιο. Στην
κορυφή του κόσμου ανέβηκε για ακόμη
μία φορά ο σπουδαίος Εβρίτης κολυμ-
βητής. Μετά το χρυσό στην Παρα-
ολυμπιάδα κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
του Μεξικού.

13.12.2017  Με γιορ ταστικές με-
λωδίες «πλημμύρισε» το Πνευματικό
Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρού-
πολης. Μουσικό διήμερο του 3ου Χρι-

στουγεννιάτικου Χορωδιακού Φεστιβάλ
Νέων. Έλαβαν μέρος δέκα χορωδίες
με 300 χορωδούς και μουσικούς, που
παρουσίασαν ύμνους, παραδοσιακά κά-
λαντα και κλασικά εορταστικά τραγού-
δια.

16.12.2017  Ευκαιρία ανάπλασης
για το Πάρκο Προσκόπων (τέως
Εγνατία). Χρηματοδότηση από το Πρά-
σινο Ταμείο για περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση και δημιουργία νέων υποδομών
διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Επαναφύτευση δέντρων, ανακατασκευή
διαδρόμου για τρέξιμο, τοποθέτηση
μεταλλικής κερκίδας στο Κηποθέατρο
κ.ά. 

19.12.2017  Η ιστορία 90 χρόνων
του ΜΓΣ Εθνικού σε ένα λεύκωμα
ντοκουμέντο. Παρουσιάστηκε στο
Νομαρχείο η έκδοση της «90χρονης
ιστορίας του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρού-
πολης». Ξυπνά μνήμες, συγκινεί και
αποτελεί κειμήλιο για κάθε σπίτι Αλε-
ξανδρουπολίτη.

20.12.2017  Επίδοση του Χρυσού
Μεταλλίου του ΔΠΘ στον Πρόεδρο
της Ρωσίας. Επίσκεψη των Πρυτανι-
κών Αρχών στον εξοχότατο πρέσβη
της Ρωσίας Κ. Α. Μασλόβ. Σε αναγνώ-
ριση του κύρους και της διεθνούς ακτι-
νοβολίας της προσωπικότητας του Βλ.
Πούτιν, ο οποίος προωθεί το Ελληνικό
πνεύμα και τον πολιτισμό, καθώς και
την ανάπτυξη των αμοιβαία επωφελών
σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της
Ελλάδας.

ΓΝΩΜΗ

«Η ΓΝΩΜΗ», 16/12/2017
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ΝΑΝΤΙΑ  ΜΑΛΑΚΟΖΗ

Καθηγήτρια Μουσικής (Σοπράνο)
Καθηγήτρια Εικαστικών (Ζωγράφος)

Συντηρήτρια  Έργων Τέχνης Αρχαιοτήτων

ΜΑΚΡΗ  ΤΗΛ. 25510 71124

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 13  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. 25510 26247
κιν. 6937191145

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς στο Παν/κό Νοσοκομείο
San Raffaele - Μιλάνο, Ιταλία

• Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού • Ενδοσκοπική
Υπερηχοτομογραφία

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14

Κεντρική Πλατεία Γέρακα

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 197  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100

ΤΗΛ. +30 25510 22706 κιν. +30 6973384974

e-mail: k_papado@tee.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΙΔΗΣ

ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8 - Ν. ΧΗΛΗ

(προς καφέ Ορίζοντας)

Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. 25510 39863 κιν. 6944546838

http://mouseio-evrou.site.gr

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

Mνήμες & πρόσωπα
Στο πνεύμα των Χριστουγέννων

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:

“Απόκριες και χοροί’’.

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης
1963. Η χορωδία του «ΕΘΝΙΚΟΥ» στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης 

τραγουδάει τα κάλαντα. 
Από το λεύκωμα «90 χρόνια Εθνικός Αλεξανδρούπολης 1927-2017»



Συνταγές�(όχι�μόνο�Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Καπαμάς Χριστουγεννιάτικος

Υλικά

1 ½ κιλό χοιρινό κρέας
1 κιλό κρεμμύδια κομμένα σε χονδρές φέτες
1 φλιτζάνι κόκκινο κρασί
½ φλιτζάνι λάδι
2 κουταλιές διαλυμένο πελτέ
1 κουταλάκι κόκκινο πιπέρι
1 κουταλάκι αλάτι
1 φλιτζάνι νερό
2 φύλλα δάφνης
1 ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση

Βάζουμε όλα τα υλικά στην κατσαρόλα και τα
ανακατεύουμε καλά. Τοποθετούμε την κατσαρόλα
στο μάτι να πάρει 2-3 βράσεις το περιεχόμενο και
εν συνεχεία χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο
και το αφήνουμε μέχρι να μαγειρευτεί.
Το κάνουμε το βράδυ και το πρωί το φαγητό είναι
έτοιμο και μελωμένο.

Πάστα Φλώρα

Υλικά

3/4 φλιτζανιού βούτυρο
3/4 φλιτζανιού ζάχαρη
μαρμελάδα της αρεσκείας μας
½ ποτηράκι του κρασιού κονιάκ
1 αβγό ολόκληρο και ένα ασπράδι
3 φλιτζάνια αλεύρι (που
φουσκώνει μόνο του)
ελάχιστη σόδα (στη μύτη από το
κουταλάκι του γλυκού)
ξύσμα από λεμόνι ή πορτοκάλι

Εκτέλεση

Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη,
προσθέτουμε τα αβγά, το ξύσμα
και εν συνεχεία το κονιάκ με διαλυ-
μένη μέσα τη σόδα και τέλος το
αλεύρι. Τα ανακατεύουμε να γίνει
μια μαλακιά ζύμη.
Στρώνουμε τα 2/3 της ζύμης σε
πυρέξ, αφού το έχουμε αλείψει με
καλαμποκέλαιο. Με ένα πιρούνι

τρυπάμε όλη την επιφάνεια. Από επάνω στρώνουμε
τη μαρμελάδα και προαιρετικά ασπρισμένα αμύγ -
δαλα.
Με την υπόλοιπη ζύμη κάνουμε κορδόνια και τα
βάζουμε λοξά επάνω από τη μαρμελάδα.
Με το ασπράδι του ενός αβγού αλείφουμε τα κορ-
δόνια.
Ψήνουμε στους 180° για 35 λεπτά.

Σοκολατένια τρουφάκια

Υλικά

400 γραμ. δαμάσκηνα 
400 γραμ. νιφάδες καλαμποκιού
400 γραμ. καρύδια
1 κιλό κουβερτούρα

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε τα δαμάσκηνα, τα καρύδια και συγ-
χρόνως λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν-μαρί.
Όταν λιώσει εντελώς ρίχνουμε τα καρύδια, τα δα-
μάσκηνα και τις νιφάδες καλαμπόκιού. Ανακατεύουμε
καλά το μίγμα και με ένα κουταλάκι βγάζουμε ανά-
λογη ποσότητα και την τοποθετούμε σε αντικολ-
λητικό χαρτί. Εάν θέλουμε τα τυλίγουμε σε αλουμι-
νόχαρτο..
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