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Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλου-
τίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγ-
χρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνερ-
γασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστο-
ρικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ανα-
φορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλό-
μενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 -
153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες 
του περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους 
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 ERG 
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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XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Εμφορούμενοι ακόμη από το ευφρόσυνο κλίμα των

μεγάλων θρησκευτικών εορτών του Δωδεκαημέρου (Χρι-
στούγεννα - Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια) πραγματοποιήσαμε
με επιτυχία την πρώτη εκδήλωση του νέου έτους, την κοπή
της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας, στην ωραιότατη αίθουσα
τελετών της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και
βραβεύσαμε εγγόνια μελών μας που πέτυχαν στις εξετάσεις
και εισήχθησαν σε Α.Ε.Ι. Παρέστησαν όπως πάντα οι Αρχές
του Νομού μας και πλήθος μελών και φίλων του Συλλόγου
που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Εκτενές ρεπορτάζ
και πλούσιο φωτογραφικό υλικό θα βρείτε σε άλλες σελίδες
του παρόντος τεύχους.

Η Πανθρακική Ομοσπονδία προετοιμάζεται για να γιορτά-
σουμε και φέτος όλοι μαζί οι Θρακιώτες την 98η επέτειο των
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ”. Οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν στον φιλόξενο χώρο της Πλατείας Δαβάκη το
απόγευμα του Σαββάτου 2 Ιουνίου, στις 19:00, με την
ευγενική προσφορά του Δήμου Καλλιθέας.

Την Κυριακή 3 Ιουνίου και ώρα 11:00 θα τελεσθεί επίσημη
δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύκη, στην
πλατεία Καρύτση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κατάθεση
στεφάνων εκ μέρους των Αρχών και των Θρακικών Συλλόγων
στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Παρακαλούμε για τη μαζική συμμετοχή σας στις ανωτέρω
δύο εκδηλώσεις.

Να ληφθεί υπόψη ότι, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων,
δε θα σταλεί σχετική ενημερωτική επιστολή στα μέλη μας.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη και ενδιαφέρουσα
ύλη. Η αναφορά στην επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας
του 1821 αποφασίσαμε να έχει ευρύτερο ιστορικό ενδιαφέρον,
ρίχνοντας μια ματιά στο παιδομάζωμα και στον θεσμό των
Γενιτσάρων, στη μεγάλη πληγή του Ελληνισμού κατά την
Οθωμανική κατάκτηση.

Περιλαμβάνει επίσης δράσεις του Συλλόγου μας και των
μελών, δράσεις της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. και σημαντικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στην Αθήνα ή στην ιδιαίτερη
πατρίδα μας, φυσικά τις διάφορες συνεργασίες και άλλες εν-
διαφέρουσες σελίδες.

Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι στις 24 Μαρτίου πραγμα-
τοποιήθηκαν στην ιδιαίτερη πατρίδα μας τα εγκαίνια του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης από την Υπουργό
Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου. Στην αρχαιολόγο κ. Δόμνα
Τερζοπούλου, προϊσταμένη του Μουσείου και στους συνερ-
γάτες της ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στη λειτουργία
του Μουσείου. Το υλικό που μας απέστειλε το χρησιμοποιήσαμε
για να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας και να κοσμήσουμε
το εξώφυλλό μας, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς.

Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς να απο-
λαύσετε με υγεία και καλή διάθεση το υπόλοιπο της άνοιξης.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Για τα παιδιά της μεγάλης ηρωίδας μας, της Δόμνας
Βισβίζη, τον Θεμιστοκλή και τη Μαριορή, έχουμε

αναφερθεί. Γενικώς σε πολλά άρθρα μας, ανώνυμα,
αναφερθήκαμε περιλαμβάνοντας την τύχη των παιδιών
στον όρο “γυναικόπαιδα”. Εξάλλου, όλοι οι μεγάλοι
Θράκες ευεργέτες και καταξιωμένοι άνδρες που δια-
δραμάτισαν όχι ρόλο πολεμιστού με τα όπλα, αλλά
ρόλο πνευματικό (δάσκαλοι, ιερωμένοι, ηγέτες του υπό-
δουλου Ελληνισμού) ήταν όλοι κάποτε παιδιά, πριν ανα-
δείξουν, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τις ικανότητές
τους και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βοηθήσουν
στην επιβίωση του εθνικού φρονήματος που οδήγησε
στην Εθνική Παλιγγενεσία.

Όλα όμως τα Θρακόπουλα αλλά και όλα τα Ελληνό-
πουλα έφθασαν εκεί ώστε να υπηρετήσουν την πατρίδα
και τα ιδανικά της; Όχι βέβαια. Αντιθέτως, είμαστε
αναγκασμένοι να σταματήσουμε σε μια μαύρη σελίδα
του υπόδουλου Ελληνισμού κατά την Οθωμανική κατά-
κτηση. Ο αφρός πολλών Ελληνοπαίδων μεταλλάχθηκαν
στους σκληρότερους εχθρούς του εαυτού τους και των
άλλων Ελλήνων και από θύματα έγιναν θύτες. Και φθά-
νουμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά, από έγκυρη βιβλιο-
γραφία, στο περίφημο παιδομάζωμα (deusirme).

O όρος “παιδομάζωμα” αναφέρεται σε γραπτό κεί-
μενο για πρώτη φορά το 1675 αλλά παλαιότερα μνη-
μονεύεται ο σχετικός όρος γιανιτζομάζωμα.

Στο “Χρονικό των Σερρών” του Παπά Συνοδινού πε-
ριέχεται η εξής πληροφορία: Το 1622 και 1636 στρατο-
λογήθηκαν στις Σέρρες «την πρώτη φορά 6 παιδιά και
τη δεύτερη 5». [2] Φαίνεται ότι το “παιδομάζωμα” ξεκί-
νησε τον 15ο αι. ως φόρος αίματος και ίσως έχει κάποια
σχέση με το δικαίωμα του Σουλτάνου επάνω στο 1/5
των λαφύρων και τη φορολογία Pencik ή ispiense.

Ο ιστορικός Σαράντος Καργάκος επισημαίνει ότι ο
θεσμός των γενιτσάρων γεννήθηκε από την ανάγκη
«δημιουργίας πεζικού στρατού, ικανού να αντιπαλαίσει
προς τους καλά οργανωμένους χριστιανικούς στρατούς.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους Τούρκους ιππείς
από τη μια, και η αφθονία χριστιανών αιχμαλώτων από
την άλλη, γέννησαν την ιδέα σχηματισμού ενός νέου
στρατού των γενιτσάρων (γενί τσερί = νέος στρατός).
Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Μουράτ Α’ (1359-
1389) ο θεολόγος Καρά Ρουστέμ γνωμάτευσε ότι το 1/5
των αιχμαλώτων ανήκει στον σουλτάνο. Και τότε με
πυρήνα τους νέους αιχμαλώτους ως καζασκέρης πια ο
Καρά Χαλίλ οργάνωσε το περίφημο τάγμα των γενιτσά-

ρων, που θα αποβεί το φόβητρο των χριστιανικών
στρατών και ο τρόμος των χριστιανικών λαών.» [6]

Στην αρχή, και μόνο στις κατακτήσεις στην Ανατολή,
στρατολόγηση παιδιών γινόταν κάθε πέντε χρόνια, κα-
τόπιν κάθε τέσσερα, 3, 2 ή και κάθε χρόνο, ανάλογα με
τις πολεμικές ανάγκες.

«Οι υποψήφιοι γενίτσαροι κατατάσσονταν σε ορτάδες
(= συντροφιές) και, κάτω υπό την επίβλεψη Τούρκων
ιερωμένων, εξισλαμίζονταν. Η μεταστροφή αυτή, που
γινόταν σε τρυφερή ηλικία με όλες τις μεθόδους της
προσηλυτιστικής τακτικής, καλλιεργούσε στα παιδιά τον
φανατισμό του νεοφώτιστου και το μίσος κατά της πα-
λαιάς θρησκείας τους. Επί πλέον τα παιδιά αυτά συνήθιζαν
στη σκληραγωγία, στην τυφλή πειθαρχία και στη συνεχή
άσκηση με τα όπλα. Δεν είχαν, τουλάχιστον στους πρώ-
τους αιώνες, δικαίωμα γάμου...» [6]

Όπως μαρτυρούν οι Βυζαντινοί της αλώσεως και
αναφέρουν μεταγενέστερα φιρμάνια τα παιδιά αυτά
πρέπει να ήταν μεγάλα, 14-18 ετών ή 15-20 ετών.

«Στην περιοχή ή στη διοικητική περιφέρεια, όπου θα
γινόταν το παιδομάζωμα, έστελναν έναν αξιωματικό
των γενιτσάρων, τον devsirme agasi, που είχε το σχετικό
φιρμάνι στρατολογίας, έναν γραφέα και μερικούς συνοδούς
γενιτσάρους, με επιστολή (γραμμένη από τον yeniceri
agasi), που είχε το ίδιο σχεδόν περιεχόμενο με του φιρ-
μανιού και που απευθυνόταν στους καδήδες της περιο-
χής... Ο αξιωματικός αυτός είχε απόλυτη εξουσία και
κανείς από τους ανωτέρους στρατιωτικούς δεν είχε το
δικαίωμα να επέμβει. Ο devsirme agaci πήγαινε στους
καζάδες και η άφιξή του κοινοποιείτο με ντελάληδες στα
χωριά. Στον κάθε τόπο συνεννοούνταν πρώτα με τον
καδή και τον πρωτόγερο (προεστό) ή τον παπά και
κατόπιν ήλεγχε μαζί τους προσεκτικά τα βιβλία των γεν-
νήσεων της εκκλησίας και επιθεωρούσε ο ίδιος τους
υποψήφιους γενιτσάρους. Διάλεγε τους πιο ρωμαλέους,
όμορφους και ευφυείς νέους, που φαίνονταν κατάλληλοι
για τη στρατιωτική υπηρεσία. Σύμφωνα με τον νόμο του
παιδομαζώματος, έπρεπε οι νέοι αυτοί να είναι παιδιά
ιερέων και ευγενών οικογενειών.» [1]

Υπήρχαν βέβαια και άλλοι περιορισμοί: εξαιρούνταν
τα μοναχοπαίδια ή από πολυμελείς οικογένειες έπαιρναν
μόνο ένα παιδί. Επιπλέον εξαιρούνταν οι σπανοί (!), οι
κοντοί (!), οι ψηλοί (!) και οι παντρεμένοι.

Μεταφέρουμε την εικόνα από τον περίφημο πίνακα
του μεγάλου νεοέλληνα ζωγράφου “Τα αρραβωνιάσμα-
τα”, η οποία μιλά μόνη της. Οι γονείς, για να γλιτώσουν

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α

Οι Γενίτσαροι και το Παιδομάζωμa
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Aρχική πρόθεση της γράφουσας ήταν να αφιερώσει στη στήλη των επετειακών ένα άρθρο, σε
σχέση με την επέτειο της Εθνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821, στα παιδιά, κυρίως στα
παιδιά της Θράκης και την προσφορά τους στον αγώνα του Ελληνισμού.
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τα παιδιά τους από τον απάνθρωπο αυτόν φόρο, τα
αρραβώνιαζαν σε ηλικία 8, 9, 10 ετών! [4]

Άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία των ιστορικών είναι
ότι αντίγραφο του καταλόγου που συνέτασσαν οι
γραφείς των devsirme agasi έστελναν στην Κωνσταντι-
νούπολη με ειδικό ταχυδρόμο για τυχόν παραποίηση
λόγω δωροδοκίας! Παρ’ όλα αυτά, στην πραγματικότητα
και παρ’ όλες τις βαριές ποινές των Τούρκων υπαλλήλων
(ως και θάνατος) από την κεντρική εξουσία «... Έπαιρναν
από τους πολύτεκνους δύο ή και περισσότερα παιδιά
και δεν εξαιρούσαν ούτε τον μοναχογιό, που δεν τον
έδιναν πίσω παρά μόνον όταν έπαιρναν 60, 70 ή και
περισσότερα ακόμη χρυσά νομίσματα. Στους πλούσιους
επέτρεπαν να εξαγοράσουν τα παιδιά τους· και εκείνα
που περίσσευαν τα πουλούσαν ως δούλους για δικό
τους λογαριασμό. Όσοι μπορούσαν εξαγόραζαν την
ελευθερία του παιδιού τους. Μερικοί θυσίαζαν και ολό-
κληρη την περιουσία τους παρά να ιδούν τα παιδιά
τους να σέρνωνται στην πικρή σκλαβιά. Αυτονόητο είναι
ότι οι φτωχοί, όπως και σε άλλες περιστάσεις, αισθά-
νονταν βαρύτερα τη δοκιμασία αυτή...»1

Στην Κωνσταντινούπολη ακολουθούσε το ξεκαθάρισμα
και το “νόμιμο” της στρατολόγησης. Αν κάποιο παιδί

δεν πληρούσε τους όρους στρατολόγησης και φαινόταν
η επιλογή παράνομη, ο αγάς των γενιτσάρων τιμωρούσε
σκληρά τον ταχυδρόμο και έστελναν το παιδί σε ταπεινές
εργασίες, π.χ. στο χυτήριο κανονιών ή στο εργαστήριο
πολεμοφοδίων.

Τα παιδιά που “περνούσαν” τις... εξετάσεις, υφίσταντο
την περιτομή και στη συνέχεια τα έστελναν σε τιμαρι-
ούχους Τούρκους, μακριά από την περιοχή τους, για
ευνόητους λόγους, όπου εργάζονταν σκληρά σαν σκλάβοι.
Μακριά και δύσκολη η διαδρομή ώσπου να ξεχωρίσουν
και να ταχθούν στα τάγματα των acem oglan και τέλος
στην κορυφή, στους Γενίτσαρους.

Oμαδική ζωή κατά ομάδες 25-30 ανδρών (έχουν ήδη
ενηλικιωθεί) και με μικρή αμοιβή, κυρίως όμως με ελπίδες

1. Στην Αλβανία το 1565 και στη Νάουσα (1705) προκλήθηκαν κινήματα απελπισίας για το παιδομάζωμα των ραγιάδων, που τιμωρήθηκαν
σκληρά. Ο γενίτσαρος Παπαδάτος από την Άρτα διαφεύγει στο εξωτερικό και βαφτίζεται στην Τυβίγγη σε ηλικία 28 χρόνων, στα 1587.

Ο πατέρας του νεοελληνικού διηγήματος Θρα-
κιώτης Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896), στο διήγημά
του “Το μόνον της ζωής του ταξίδιον”, με κεντρικό
ήρωα τον παππού του, περιγράφει με ρεαλισμό τον
βαθύ πόνο του ραγιά για τη μεγάλη πληγή που
μάστιζε την κοινωνία των κατακτημένων Χριστιανών
και τις πολλές αρνητικές συνέπειές της. Για να απο-
φύγουν τον βίαιο εξισλαμισμό του άνθους των ρα-
γιάδων, οι γονείς πάντρευαν τα παιδιά τους πριν
αυτά καταλάβουν τον κόσμο.

Εσείς ζήτε σε χρυσούς καιρούς τώρα, σε χρυσούς
καιρούς! Ταξιδεύετε σ’ ό,τι ώρα θέλετε, σ’ όποια
χώρα θέλετε. Και στο κάτω κάτω, ψυχή μου, ξέρετε
τι είστε. Εμείς εζούσαμε σε βίσεκτους καιρούς, δυστυ-
χισμένους χρόνους! Οι μάνες μας εγονάτιζαν προς
στες εικόνες, ψυχή μου, και έκλαιαν στην Παναγία ή
να τους δώση κορίτσι, ή να σκοτώση το παιδί που
είχανε στα σπλάχνα τους, δια να μη γεννηθή αγόρι.

– Γιατί, παππού;
– Γιατί κάθε λίγο και πολύ, είπεν ο παππούς,

ολονέν σκυθρωπότερος, έβγαινε, ψυχή μου, το γενι-
τσαριό –κάτι μεγάλοι και φοβεροί Τουρκαλάδες, με τ’
αψηλά τα καβούκια, με τα κόκκινα καβάδια, κι εγύριζαν
αρματωμένοι στα χωριά, με τον ιμάμη εμπρός, με
τον τσελάτη καταπόδι, κι εμάζωναν τα ευμορφότερα,
τα εξυπνότερα χριστιανόπαιδα, ψυχή μου, και τα
τούρκευαν.

– Γιατί, παππού;
– Για να τα κάμουν γιανιτσάρους, είπεν ο γέρων

αγανακτών. Για να τα κάμουν σαν τον εαυτό τους·
να έρχωνται πίσω στην χώρα, σαν μεγαλώσουν και
ξεχάσουν που είναι Ρωμιόπουλα, να σφάζουν τους
ίδιους τους γονείς, που τα γέννησαν, και ν’ ατιμάζουν
τες ίδιες των αδελφές, που βύζαξαν από ένα γάλα!

Ανάθεμα την ώρα, την πρώτην Απριλιά,
που βγήκε το Ιζάμι και μάζωξε παιδιά!

Εστέναξεν απαγγείλας ο παππούς και απέμαξε
τα δάκρυά του. [7]

Ανάθεμά σε, βασιλιά, και τρις ανάθεμά σε,
με το κακό οπόκαμες, και το κακό που κάνεις.
Στέλνεις, δένεις τους γέροντας, τους πρώτους τους παπάδες
να μάσης παιδομάζωμα, να κάμης γενιτσάρους.
Κλαίν’ οι γοναίοι τα παιδιά, κ’ οι αδελφές τ’ αδέλφια, 
κλαίγω κ’ εγώ και καίγομαι και όσο θα ζω θα κλαίγω.
Πέρσι πήραν τον γιόκα μου, φέτο τον αδελφό μου.

Δημοτικό Ηπείρου

Νικολάου Γύζη (1842-1920) «Οι Αρραβώνες των παιδιών»
Λεπτομέρεια, 1877, λάδι σε καμβά, 1,03 x 1,55 μ.

Εθνική Πινακοθήκη
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για να καταλάβουν
ανώτερα αξιώματα.

Οι δοκιμασίες ήταν
σκληρές και μεθοδι-
κές. Φαίνεται ότι λει-
τουργούσαν ωσάν οι
“εκπαιδευτές” τους
να γνώριζαν την ψυ-
χολογία μιας σύγχρο-
νης μεθόδου προπα-
γάνδας. Πίεζαν έτσι
το υποσυνείδητο και
έσβηναν ακόμη και τις
πιο τρυφερές ανα-
μνήσεις από την παι-
δική ηλικία, όταν τα
στρατολογημένα Χρι-
στιανόπαιδα ζούσαν
με τις οικογένειές
τους.

Η πνευματική τρο-
φή που δινόταν είχε
σχέση μόνο με τη θρη-
σκεία και την πίστη
στο Ισλάμ. Το περι-
βάλλον τους ήταν
μόνο ισλαμικό, οι τα-
λαιπωρίες και οι κα-
κουχίες σκλήρυναν
αυτούς που αντείχαν
και έτσι αναδεικνύον-
ταν οι πρόθυμοι, οι
πιστοί και αφοσιωμέ-
νοι στον Σουλτάνο.

Χωρίς δυσκολία και
με οργανωμένη στρα-
τηγική και προπαγάν-
δα τα Χριστιανόπου-
λα δεν μπόρεσαν να

αντιδράσουν και δεν απέφυγαν την αφομοίωση.
Αναφέρεται βέβαια μια οργανωμένη αντίδραση νέων

από την Καισάρεια (28/12/1564) που δραπέτευσαν από
την Κωνσταντινούπολη και γύρισαν στην πατρίδα τους.
[4, σελ. 55 σημ.1, 2]

Παράλληλα με τη στρατολογία εφήβων για τα τάγματα
acem oglan (αρχάρια παιδιά) και Γενιτσάρων γινόταν
και παιδομάζωμα παιδιών για να στολίζουν τα σουλτα-
νικά σεράγια. Στραγολογούσαν δηλαδή παιδιά 6-10
ετών, τα ic oglan (εξ ου τσογλάνι), όμορφα, με καλή σω-
ματική διάπλαση και ευφυΐα, τα ενέκρινε ο Σουλτάνος
και στη συνέχεια τα έστελνε στα σεράγια του Γαλατά,
της Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης. Επί
14 χρόνια, υπό την ηγεσία του Kapi aga και των άσπρων
ευνούχων υφίσταντο σκληρή αγωγή υποταγής με φο-
βερές τιμωρίες. Ζούσαν σε θαλάμους τριών βαθμίδων
με ειδικό παιδαγωγικό περιεχόμενο, ώσπου να γίνουν
ανώτεροι αξιωματούχοι του κράτους, πασάδες, μπέ-
ηδες και προπάντων ακόλουθοι του σουλτάνου. Απο-
τέλεσμα: «...κάνει τον Μουσταφά πασά να λέγη στα
1576 στον πρεσβευτή Γερμανίας Δαβίδ Ungnad ότι, ενώ
τα χριστιανόπαιδα γίνονται μεγάλοι αξιωματούχοι του
κράτους, τα δικά τους παιδιά παραμερίζονται!»

Με το πέρασμα των χρόνων οι ίδιοι οι Τούρκοι, στην
επιθυμία τους να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους λαμπρό
μέλλον, έφθαναν στο σημείο να τα παραδίδουν στους
Χριστιανούς, για να τα παρουσιάζουν αυτοί ως δικά
τους και έτσι τα Τουρκόπουλα, ακολουθώντας τη
γνωστή διαδικασία, να ανεβαίνουν κοινωνικά. 

Με την εισδοχή των Μουσουλμάνων στο σώμα των
acem oglan παραλύει η πειθαρχία και εκφυλίζεται ο θε-
σμός των γενιτσάρων. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός
ότι επετράπη να παντρεύονται οι γενίτσαροι. Ένα
φιρμάνι της 5ης Φεβρουαρίου 1666 αναφέρεται ότι δε
γινόταν πλέον στρατολόγηση Χριστιανοπαίδων.

Επισήμως το μάζεμα των ic oglan έφθασε μέχρι τα
μέσα του 18ου αι. και ο γενιτσαρικός νόμος μέχρι το
1826.

Οι ιστορικοί, Έλληνες ή ξένοι, υποθετικά προσδιορίζουν
τον αριθμό των Χριστιανοπαίδων που χάθηκαν για το
έθνος. Ο Γερμανός Joseph von Hammer υποθέτει ότι
χάθηκαν 500.000 παιδιά, ενώ ο δικός μας Κ. Παπαρρη-
γόπουλος ανεβάζει τον αριθμό σε 1.000.000. [1, 5]

Aποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο να
προσεγγίσουν οι ιστορικοί με ακρίβεια τα νούμερα της
τραγικής και επί αιώνες αυτής της αιμορραγίας.

Θα κλείσουμε τη σύντομη αυτή εργασία για το παι-
δομάζωμα, απαντώντας εν συντομία στις συνέπειες,
που ήλθαν ως αποτέλεσμα αυτής της βαρβαρότητας
στους Χριστιανούς αλλά και στους Οθωμανούς Τούρκους,
στα θύματα και στους θύτες:

Η λαϊκή μούσα και λογοτεχνία που παραθέτουμε
μας αποτυπώνει τον πόνο των ραγιάδων, που ήταν
αβάσταχτος. Ο πόνος του γονιού στην καθημερινότητα
ήταν σκληρότερος και από τη δουλεία. Αποτέλεσμα: Οι
ραγιάδες ή έπρεπε να εξισλαμισθούν ή να προσποιηθούν
ότι εξισλαμίζονται (κρυπτοχριστιανοί) ή με την κινητή
τους περιουσία φορτωμένη σ’ ένα κάρο να καταφύγουν
σε πλησιέστερο χριστιανικό κράτος. Ποιοι όμως θα
αποτολμούσουν τέτοια “απόδραση”; Προφανώς όσοι
ραγιάδες κατοικούσαν κοντά σε θάλασσα ή κοντά σε
σύνορα, που βρίσκονταν μακριά από τον Σουλτάνο.

Τα παιδιά μέσα στο σκληρό εκείνο τουρκικό περι-
βάλλον, που τα αποκτήνωνε, προθυμοποιούνταν να
προσαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να μά-
θουν δηλαδή τη γλώσσα και να μυηθούν στη θρησκεία
και στα ήθη και έθιμα των κυρίων τους, αφού μάλιστα
εκείνοι που θα έδειχαν ζήλο θα είχαν την τύχη να πα-
ραληφθούν από τον αξιωματικό, που θα ξαναπερ-
νούσε ύστερ’ από δύο ή και περισσότερα χρόνια, και
να μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη, όπου τους
περίμενε καλύτερη ζωή. Εκεί καταγράφονταν στους
ορτάδες των acem.[2]

Ατζέμ ογλάν [1]

Γενίτσαρος [1]
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Παράδειγμα, οι Πελοποννήσιοι κατέφευγαν στις κοντινές
Βενετικές κτήσεις και η ύπαιθρος χώρα είχε ερημωθεί
κατά τον 15ο αι. «...αυτό δηλαδή το Οθωμανικό γένος,
τους Αλβανούς που ήταν πολλοί, τους έκαμε ελάχιστους.
Ομοίως τους Σέρβους και τους Ρωμιούς (Έλληνες) τους
εξαφάνισε.» [4]

Μια άλλη συνέπεια που οφείλεται βεβαίως στον γε-
νικότερο εξισλαμισμό των Χριστιανών είναι το γεγονός
ότι τοπωνύμια των περιοχών της Μ. Ασίας (μεγάλων
πόλεων και ορεινά) δεν έχασαν το ελληνικό τους όνομα,
ενώ βουνά, ποταμοί και χωριά στα πεδινά πήραν τούρ-
κινο όνομα.

Αυτό πρέπει να είναι και το αίτιο, ότι όλα τα Θρακικά
Ελληνικά τοπωνύμια μετονομάσθηκαν σε Τούρκικα, εφό-
σον η Θράκη ήταν πολύ κοντά στην κεντρική εξουσία.
Το γεγονός όμως ότι συνυπήρξαν στη Θράκη και στα
παράλια της Μ. Ασίας Ρωμιοί και Τούρκοι, και ύστερα
από επιμειξίες, οι κάτοικοι Οθωμανοί των περιοχών
αυτών μοιάζουν περισσότερο με τους κατοίκους της
Ν.Α. Ευρώπης, αφού έχασαν τα Μογγολικά τους χαρα-
κτηριστικά, όπως αυτά παρέμειναν στους Τουρκομάνους
και στους Γιουρούκους. [2]

H ελληνική ιστορία αντιμετωπίζει τους γενίτσαρους

χωρίς οίκτο και δεν τους συγχώρησε ποτέ. Τι κι αν γεν-
νήθηκαν από χριστιανές Ελληνίδες ή γυναίκες άλλων
χριστιανικών εθνοτήτων. Η αγωγή από την υποχρεωτική
στρατολόγηση και το περιβάλλον έφτιαξε τα θηρία,
που ονομάστηκαν “νέος στρατός”. Το έδαφος ήταν
εξαιρετικά γόνιμο· η ευφυΐα, η διορατικότητα, η ευ-
στροφία, ακόμη και το “πολύτροπον” της ελληνικής
φυλής φόρεσαν τον μανδύα του θηρίου, διαμόρφωσε
στρατιωτικούς ή πολιτικούς ηγέτες που σκόρπιζαν το
αίμα και τη δουλεία στους πατεράδες τους, στα αδέλφια
τους, στους συγγενείς, στους γείτονες, στους ομοεθνείς.
Δεν ήταν εμφύλιος σπαραγμός. Ήταν κάτι χειρότερο,
όπως θρηνεί και το Ηπειρώτικό Δημοτικό τραγούδι. Ευ-
τυχώς που οι γενίτσαροι δεν έλαβαν μέρος στην Επα-
νάσταση των Ελλήνων το 1821, εκτός από τη συμμετοχή
τους στο Δραγατσάνι.

Και η “ύβρις” των Τούρκων κάπου σκόνταψε και
ήλθε νομοτελειακά η Νέμεση. Τα θηρία που οι Τούρκοι
εξέθρεψαν και στήριξαν τη δύναμή τους, “έφαγαν” τα
δικά τους παιδιά. Έδιωξαν τα φυσικά τους τέκνα από
τα ανώτατα αξιώματα και ουσιαστικά το σύστημα 
κατέρρευσε μόνο του, όπως περιγράψαμε πιο πάνω.

Εξ άλλου και σε άλλους τομείς της κοινωνικής και πο-
λιτικής ζωής της αυτοκρατορίας (εμπόριο, ναυτιλία,
γράμματα) οι Έλληνες πήραν τα ηνία στα χέρια τους
και έφθειραν τον μεγαλοϊδεατισμό των “μεγάλων” Σουλ-
τάνων ή εκμεταλλεύθηκαν, εις όφελος του έθνους, όλες
τις διευκολύνσεις που παρείχαν οι “φωτισμένοι” σουλ-
τάνοι του 18ου και 19ου αι.

Στις αρχές του 20ού αι. άλλες μεγάλες δυνάμεις
βγήκαν στο προσκήνιο και διέλυσαν την Οθωμανική αυ-
τοκρατορία και σε λίγο την ξαναζωντάνεψαν, πάλι εις
βάρος των γειτόνων τους.

Ο μεγαλοϊδεατισμός κατά καιρούς φουντώνει και
φθάνει στα όρια της ύβρεως. Νομοτελειακά όμως πα-
ραμονεύει η νέμεσις και ακολουθεί η τίσις, δηλαδή η
πληρωμή. Προσοχή, λοιπόν!

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
καζάς=διοικητική υποδιαίρεση, καζασκέρης=διοικητής καζά,
καδής=δικαστής, γενίτσαροι - γενί τσερί=νέος στρατός, 
βίσεκτος=δίσεκτος, καβούκι=κάλυμμα κεφαλιού, καβάδι=
μακρύ πανωφόρι, τσελάτης=δήμιος, Ιζάμι=αποστολή
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Μ ια τέτοια αφήγηση κατοχικής διαφυγής έκανε το
2003, όταν πλέον είχε φτάσει σε ηλικία 88 ετών,

ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας
Χαράλαμπος Περογιαννάκης, στον επί θυγατρί γαμπρό
του ιατρό Ιωάννη Παν. Λεκατσά.

Ο Χαράλαμπος Περογιαννάκης, με καταγωγή από
τους Παπαγιαννάδες Σητείας, υπήρξε ιπτάμενος της
Πολεμικής Αεροπορίας της τάξης του 1939, της Σχολής
Ικάρων.

Το μέτωπο στην κυρίως Ελλάδα είχε καταρρεύσει
όπως είναι γνωστό τον Απρίλιο του 1941. Όσοι επέζησαν
από τη λαίλαπα των γερμανικών και των ιταλικών επι-
θέσεων, επέστρεψαν όπως- όπως στα σπίτια τους.

Η μακριά νύχτα της Κατοχής είχε αρχίσει...
Ένα πρωί –κατά την αφήγηση του Χαράλαμπου Πε-

ρογιαννάκη– ανηφορίζοντας την οδό Σταδίου συναντή-
θηκε με συναδέλφους του αξιωματικούς, τον Παπαν-
τωνίου της Πολεμικής Αεροπορίας, τον Σπυρομήλιο
επίσης της Πολεμικής Αεροπορίας (υπήρχε Σπυρομήλιος
και στο Ναυτικό) και τον Θεοχαρόπουλο του Ναυτικού.
Οι τρεις του εκμυστηρεύτηκαν ότι ήταν έτοιμοι να
διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, κάνοντας χρήση ενός
προγράμματος διορισμού δημοδιδασκάλων στη Θράκη.
Στο πρόγραμμα αυτό, που προΐστατο ο αντιστράτηγος
Γεώργιος Μπάκος, κατοπινός υπουργός Στρατιωτικών
της κυβέρνησης Τσολάκογλου, είχε εκπονηθεί από το

υπουργείο Παιδείας, με διττό σκοπό. Πρώτον, να ενισχύσει
τα σχολεία της βουλγαροκρατούμενης Θράκης από τις
προσπάθειες εκβουλγαρισμού, που ανέπτυσσαν οι Βούλ-
γαροι και δεύτερον, να διευκολύνει τη μυστική διαφυγή
αξιωματικών και πολιτών στη Μέση Ανατολή μέσω
Τουρκίας. Φυσικά υπήρχε μυστικότητα, μεταξύ όσων
ήθελαν να διαφύγουν εκτός κατεχόμενης Ελλάδας.

Ο Χαράλαμπος Περογιαννάκης συμφώνησε αμέσως
να συμμετάσχει και αυτός στη διαφυγή. Οι τρεις μάλιστα,
που γνώριζαν κάποια ιδιαιτέρα στο υπουργείο Παιδείας
εύκολα μπόρεσαν να περιλάβουν και το τέταρτο όνομα
στη διαταγή τοποθέτησης των… δήθεν δασκάλων στη
Θράκη. Έτσι οι αξιωματικοί εφοδιασμένοι με τις απο-
φάσεις των διορισμών τους και με  ανάλογη πολιτική
αστυνομική ταυτότητα (η οποία δυστυχώς δεν διασώ-
θηκε) έφτασαν σιδηροδρομικώς στη Θεσσαλονίκη, όπου
στις 23 Σεπτεμβρίου 1941 εξασφάλισαν από το Γερμανικό
Φρουραρχείο πιστοποιητικό διελεύσεως με προορισμό
την Αλεξανδρούπολη, με πλοίο «κινούμενο με μηχανή»
γιατί κατά την αφήγηση του Περογιαννάκη, το πλοίο
ήταν μικρό, αλλά είχε την δυνατότητα να πλέει και με
πανιά, πράγμα συνηθισμένο εκείνη την εποχή λόγω έλ-
λειψης καυσίμων. Η επιβίβασή τους έγινε κάπου στη
Χαλκιδική.

Όταν το πλοίο πέρασε από την Καβάλα, η οποία
τελούσε υπό βουλγαρική κατοχή, όφειλε να υψώσει και
τη βουλγαρική σημαία. Ο Περογιαννάκης θυμόταν ότι ο
Έλληνας καπετάνιος, όταν ξεδίπλωσε τη βουλγαρική
σημαία για να την υψώσει, πρώτα την… έφτυσε αηδια-
σμένος!

Στο πλοίο υπήρχαν και 2-3 Γερμανοί στρατιώτες
που πήγαιναν στον νομό Έβρου, για να αγοράσουν
όσπρια και βοοειδή για τις ανάγκες διατροφής των γερ-
μανικών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζοντας την αφήγησή του ο Περογιαννάκης
ανέφερε πως, όταν έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη,
στους μεν Έλληνες στρατιώτες που επέστρεφαν από
τα μέτωπα στους τόπους καταγωγής τους και οι οποίοι
ήταν εφοδιασμένοι με κόκκινου χρώματος βίζες, οι
Βούλγαροι επέτρεπαν την αποβίβαση. Στους άλλους
που είχαν «άσπρες» βίζες μεταξύ των οποίων και οι
τέσσερις «δημοδιδάσκαλοι» δεν επέτρεπαν την αποβί-

Αφήγηση της διαφυγής στη Μ. Ανατολή του αεροπόρου 
Χαράλαμπου Περογιαννάκη*

Γράφει o Ιωάννης Λεκατσάς

Ο ΥΔ Ε Τ Ε Ρ Η   Ζ Ω Ν Η   Σ Τ Ο Ν   Ε Β Ρ Ο

Η διαφυγή Ελλήνων κατά την Κατοχή προς τη Μέση Ανατολή, για να συμμετάσχουν στον αγώνα
κατά του φασισμού και του ναζισμού, είναι μία από τις πολλές πτυχές της εποποιίας της Εθνικής Αν-
τίστασης από ποικίλα μετερίζια. Κάθε διαφυγή και μια προσωπική ιστορία. Κάθε ιστορία και μια
αγωνία. Οι κίνδυνοι δεν έπαψαν ποτέ να υπάρχουν.

Ο Χαράλαμπος Περογιαννάκης σε σκηνή στην έρημο. Πίσω
από τη φωτογραφία του είχε γράψει ο ίδιος: Αεροδρόμιο

Καμπούτ, παρά το Τομπρούκ 1943, 13 HELLENIC SQUADRON

* Aπό την ιστοσελίδα του Παντελή Αθανασιάδη. Η αφήγηση αυτή έχει δημοσιευθεί προ ετών σε μικρό τομίδιο από τον συγγραφέα.
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βαση. Πάντως αυτοί κατάφεραν να ειδοποιήσουν Γερ-
μανό στρατιώτη, ο οποίος επενέβη, απομάκρυνε τους
Βούλγαρους και οδήγησε τους τέσσερις στο Γερμανικό
Φρουραρχείο και εκεί με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 1941
τους δόθηκε θεώρηση μετάβασης στην Ορεστιάδα και
με αυτοκίνητο τους συνόδευσαν ένα χιλιόμετρο έξω
από την Αλεξανδρούπολη, εκτός δηλαδή της βουλγαρικής
ζώνης κατοχής, στη γερμανική ζώνη του νομού Έβρου
που τότε αποκαλούνταν «ουδέτερη ζώνη».

Ο νομός Έβρου σε αντίθεση με τους άλλους νομούς
της Θράκης, που είχαν παραδοθεί από τους Ναζί
στους συμμάχους τους Βούλγαρους, είχε μια σχετική
επάρκεια των προϊόντων που παράγονταν επιτοπίως,
όπως τυριά, όσπρια, κρέατα, σιτηρά κ.λπ.

Από τα σύνορα της βουλγαροκρατούμενης περιοχής,
με άμαξες που είχαν τουρκόφωνους αμαξηλάτες, οι
τέσσερις «δημοδιδάσκαλοι» πέρασαν διαδοχικά από τις
Φέρες, το Σουφλί και το Διδυμότειχο.

Στο Διδυμότειχο ο Περογιαννάκης όφειλε να παρου-
σιασθεί ενώπιον του «Επάρχου Θράκης και Γενικού
Επιθεωρητού των σχολείων της στοιχειώδους εκπαι-
δεύσεως Θράκης». Στην πραγματικότητα μάλλον η δια-
ταγή του υπουργείου Παιδείας εννοούσε τον διορισμένο
από το Ελληνικό κράτος νομάρχη Έβρου Ιωάννη Φραγ-
κούλη, που από τον Ιούλιο του 1941, είχε έδρα το Δι-
δυμότειχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φραγκούλης με

καταγωγή από την Εγκλουβή Λευκάδας, δολοφονήθηκε
τον Απρίλιο του 1942, επιστρέφοντας στην κατοικία
του από την εκκλησία, βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.

Φθάνοντας στο Διδυμότειχο, ο Περογιαννάκης θυ-
μόταν ότι θέλησαν να καταλύσουν κάπου. Οι κάτοικοι
όμως παρ’ όλο που «αναγνώριζαν» ποιοι ήταν αυτοί
οι ξένοι, τους φέρονταν φιλικά και δεν τους κατέδιδαν
στις γερμανικές αρχές. Φοβόντουσαν όμως να τους
φιλοξενήσουν στα σπίτια τους. Έτσι κατέλυσαν τελικά
σε κάποιο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο αυτό γειτόνευε
με κάποια γερμανική μονάδα. Έτσι οι τέσσερις φίλοι
μπορούσαν να παρακολουθούν την πρωινή γυμναστική
των Γερμανών στρατιωτών.

Στη συνέχεια πήγαν στην Ορεστιάδα και κατόπιν
στο Αχυροχώρι δίπλα στον ποταμό Έβρο. Αχυροχώρι
(τουρκικά Αχύρκιοϊ) λεγόταν ένα παλαιό τούρκικο χωριό,
στο οποίο εγκαταστάθηκαν το 1922 οι πρόσφυγες από
το Μποσνάκιοϊ της Ανατολικής Θράκης και σήμερα
ονομάζεται Νέα Βύσσα. Το χωριό αυτό είχε μεγάλη
παραγωγή καλαμποκιών και σαρωθρόχορτου, από το
οποίο κατασκευάζονταν οι σκούπες. Εκεί αμήχανοι, μη
ξέροντας τι να κάνουν, στέκονταν στην πλατεία. Τους
είδε ο τοπικός διοικητής της Χωροφυλακής, ο οποίος
κατάλαβε ποιοι ήταν αυτοί οι ξένοι (ήταν άλλωστε ενή-
μερος για τη διαφυγή πολλών) και έστειλε ένα χωρο-
φύλακα να τους οδηγήσει στο γραφείο του. Τους

Το έγγραφο διορισμού του Περογιαννάκη 
ως δημοδιδασκάλου...

Η άδεια διέλευσης από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη
γραμμένη στα γερμανικά, τα ελληνικά και τα βουλγαρικά
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σύστησε μάλιστα να βρουν κάποιον ονόματι Γκαρίπ,
απροσδιόριστης εθνικότητας (για να μπορεί να παρι-
στάνει άλλοτε τον Τούρκο και άλλοτε τον Έλληνα), για
να τους περάσει στην απέναντι τουρκική όχθη του πο-
ταμού Έβρου. Τελικά το βράδυ εκείνης της μέρας βρήκαν
ένα νεαρό, τον πλήρωσαν και αυτός με πολύ φόβο
τους οδήγησε στον Γκαρίπ. Και εκείνος αφού πληρώθηκε
τους πέρασε με βάρκα τη νύχτα στο τουρκικό έδαφος.

Από μακριά έβλεπαν την Αδριανούπολη με τους μι-
ναρέδες των φημισμένων τζαμιών της φωτισμένους,
λόγω και του Ραμαζανιού εκείνες τις μέρες. Με οδηγό
τα φώτα, κατόρθωσαν να φτάσουν απαρατήρητοι έως
το νεκροταφείο κατά τη 1 το πρωί. Διανυκτέρευσαν
εκεί και με το πρώτο φως της μέρας, μέσα από διάφορα
στενά ξεκίνησαν να μεταβούν στο Ελληνικό Προξενείο.
Ψάχνοντας προσεκτικά, έπεσαν για καλή τους τύχη
επάνω σε ένα Έλληνα ναυτικό, που τους καθοδήγησε
σωστά και έφτασαν στο Προξενείο. 

Έτσι νωρίς- νωρίς το πρωί, χτυπούσαν την πόρτα.
Πρόξενος τότε ήταν ο Καμπαλούρης, ο οποίος μόλις
είδε τον Σπυρομήλιο, που τον γνώριζε, αναφώνησε πε-
ριχαρής:

–  Κλέαρχε!
Ήταν παλαιοί συμμαθητές. Τους πήρε αμέσως υπό

την προστασία του. Είχε μάλιστα προσωπική φιλία
με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Σουκρού Σαρά-
τσογλου, ο οποίος προ του 1922 είχε διατελέσει μα-
θητής σχολείου στη Τζια.

Βασιζόμενοι σε αυτή την προσωπική φιλία- και όχι
σε διπλωματική βάση- οι τέσσερις «δημοδιδάσκαλοι»
έμειναν στην Αδριανούπολη σχεδόν δύο μήνες φιλοξε-
νούμενοι του Τουρκικού Συντάγματος, που έδρευε εκεί. 

Μετά τη συμπλήρωση των δύο μηνών οι τέσσερις
αξιωματικοί έφυγαν από την Αδριανούπολη και πήγαν
στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέλυσαν για λίγες
μέρες στο ιστορικό ξενοδοχείο «Πέραν Παλλάς» ιδιο-
κτησίας κάποτε του Μποδοσάκη.

Από εκεί κινήθηκαν σιδηροδρομικώς πλέον προς τα

νότια της Τουρκίας. Στην Κιουτάχεια που αποτελούσε
σιδηροδρομική διακλάδωση, ο Περογιαννάκης θυμόταν
ότι διασταυρώθηκαν με άλλα τρένα τα οποία πήγαιναν
από τη Σμύρνη στη Νίγδη, στο στρατόπεδο της οποίας
υπήρχαν πολλοί Έλληνες. Αυτό το στρατόπεδο το
ήλεγχαν οι Άγγλοι. Εκεί με δικά τους κριτήρια ξεχώριζαν
τους Έλληνες και άλλους τους έστελναν πίσω στην
Ελλάδα, για να ενταχθούν στην Αντίσταση, και άλλους
τους προωθούσαν στη Μέση Ανατολή, για να ενταχθούν
στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Από την Κιουτάχεια οι τέσσερις αξιωματικοί συνέχισαν
προς το Ικόνιο, το Χαλέπι της Συρίας, τη Γιάφα της Πα-
λαιστίνης και τη Γάζα όπου ο Περογιαννάκης και οι
άλλοι δύο αεροπόροι, στις 12 Δεκεμβρίου 1941 ενεγρά-
φησαν στη δύναμη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Στο Κάιρο έφτασαν στο τέλος Δεκεμβρίου. Πρωτοχρονιά
του 1942 γιόρτασαν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.  

Αργότερα, μέσα στο 1942 πάντα, ο αεροπόρος Πε-
ρογιαννάκης εστάλη για μετεκπαίδευση στη Ροδεσία
και το κατοπινό διάστημα έως το 1945, το πέρασε
στην Αίγυπτο ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά τον πόλεμο ασχολήθηκε με τη Μετεωρολογία
και έγινε διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας. Αποστρατεύθηκε λίγες μέρες μετά την
επιβολή του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου
1967 με το βαθμό του ταξίαρχου «ως μη συνεργαζό-
μενος». Μέχρι τη μεταπολίτευση του 1974 δίδαξε Με-
τεωρολογία σε σχολές του Εμπορικού Ναυτικού. Μετά
τη μεταπολίτευση του απονεμήθηκε ο βαθμός του
υποπτεράρχου ε.α.

Η πολιτεία τον τίμησε για την πολεμική δράση του
μεταξύ άλλων και με τον Σταυρό του Ιπταμένου διότι
«ως ιπτάμενος Πολεμικής Μοίρας κατά τη διάρκεια του
Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-41 εξετέλεσεν επιτυχώς
πλείστας αποστολάς αναγνωρίσεως και βομβαρδισμού
εχθρικών τμημάτων παρά την παντελή έλλειψιν προ-
στασίας, από ημετέρας Αεροπορίας Διώξεως, εκτιθέμενος
συνεχώς εις σοβαρωτάτους κινδύνους, επιδειξάμενος
υπέροχον πνεύμα αυτοθυσίας επί του πεδίου της μά-
χης».

Ο αείμνηστος Περογιαννάκης απεβίωσε το 2013 σε
ηλικία 98 ετών. 

Ο Χαράλαμπος Περογιαννάκης, το 1943 στη Μέση Ανατολή,
στο πιλοτήριο αεροπλάνου τύπου Baltimore
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Η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου στον τύπο 

της Βόρειας Ελλάδας
Γράφει η Μαρία Γκούτη

ΜΕΡΟΣ Α'

O I  N E O I  Μ Α Σ . . . Γ ΡΑ Φ Ο Υ Ν

Εισαγωγικά
Την άνοιξη του 1932, μετά από μία σχεδόν τετραετία

παραγωγικών έργων και εξωτερικών συμφωνιών με
γειτονικά κράτη, πλησίαζε η λήξη της θητείας της κυ-
βέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Η κυβέρνηση αυτή
στηριζόταν στην εντυ-
πωσιακή κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία του
64%. Ωστόσο, η δυσμε-
νέστατη διεθνής συγκυ-
ρία και τα πάσης φύσε-
ως σκάνδαλα στο εσω-
τερικό είχαν συμβάλει
στην απώλεια των ερεισμάτων της. Ο
τύπος σε όλη την επικράτεια είχε αρχίσει
από το 1929 μία δριμύτατη επίθεση κατά
των κυβερνητικών στελεχών και του ίδιου
του Βενιζέλου, γεγονός που όξυνε τις αν-
τιθέσεις και επανέφερε σταδιακά ένα πο-
λιτικό κλίμα που προσομοίαζε σε εκείνο
των ημερών του Εθνικού Διχασμού. Ο
αστικός τύπος έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην αναζωπύρωση της έντασης ανά-
μεσα στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και
στο Λαϊκό Κόμμα. Παράλληλα, διατυπώ-
νονταν έντονες διαφωνίες βενιζελογενών
αρχηγών (Αλέξ.Παπαναστασίου, Γ.Καφαντάρης)
σχετικά με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης,
ενώ ο αριστερός τύπος δεν έπαυε να αντιπολι-
τεύεται δυναμικά όσο και να διώκεται εντατικά. 

Το οικονομικό κραχ του 1929 δεν άργησε να
επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η
Γερμανία και η Αυστρία είχαν ήδη κηρύξει παύση
πληρωμών και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες
προσέγγιζαν το ενδεχόμενο να αδυνατούν να
αποπληρώσουν τα πολεμικά χρέη τους προς
την Αγγλία και τη Γαλλία κυρίως1. Η Ελλάδα, βα-
σισμένη στη σταθεροποίηση της δραχμής που
είχε επιτευχθεί το 1927 επί της Οικουμενικής
Κυβέρνησης υπό τον Αλέξ. Ζαΐμη, κατάφερε
ως το 1932 να επηρεαστεί από την κρίση λιγό-
τερο συγκριτικά με άλλες χώρες πιο ανεπτυγ-
μένες βιομηχανικά 2. Αλλά αυτή η αντοχή που
είχε επιδείξει η ελληνική οικονομία απέναντι στη

διεθνή κρίση επέφερε την υπερτίμηση της δραχμής
έναντι άλλων εθνικών νομισμάτων και ευνόησε τη νομι-
σματική αποσταθεροποίηση. 

Η κρίσιμη ώρα για τη σταθερότητα της δραχμής
ήταν τον Σεπτέμβριο του 1931, όταν η Αγγλία αποφά-

σισε να αποσυνδέσει τη
λίρα από το χρυσό. Το
ελληνικό εθνικό νόμισμα
βρέθηκε εκτεθειμένο, κα-
θώς η σύνδεση της δραχ-
μής με τον χρυσό γινόταν
μέσω της αγγλικής λίρας.
Η ώρα ήταν κρίσιμη και

για την κυβέρνηση. Έπρεπε να διατηρηθεί
η εξωτερική αξία της δραχμής με όσα
αποθέματα συναλλάγματος διέθετε η
Τράπεζα της Ελλάδος και, αναπόδραστα,
με τη συμβολή του εξωτερικού δανεισμού.
Τα μέτρα προστασίας της δραχμής ήρθαν
αντιμέτωπα με τις ασυδοσίες εμπορικών
τραπεζών και πολιτών με αποτέλεσμα
την αναγκαστική άρση της ισοτιμίας της
δραχμής με ειδικό νόμο (5422/1931). Η
κυβέρνηση κατηγορήθηκε από τον τύπο
για ολιγωρία στη λήψη και την εφαρμογή
των μέτρων και για αδυναμία ελέγχου

της κυκλοφορίας του εθνικού νομίσματος και
του συναλλάγματος. Κατηγορήθηκε και για την
ανεπιτυχή προσπάθεια σύνδεσης της δραχμής
με το δολάριο. Μέχρι τον Απρίλιο του 1932, η
πίεση από εσωτερικούς και εξωτερικούς πα-
ράγοντες είναι οριακή. Η παραίτηση του υπουρ-
γού Οικονομικών Γ. Μαρή ανάγκασε τον Βενιζέλο
να αναθέσει το κρίσιμο Υπουργείο στον οικονο-
μολόγο Κυριάκο Βαρβαρέσο, ο οποίος έκρινε ως
καταλληλότερη λύση την κήρυξη χρεοστασίου3.
Η Ελλάδα δήλωνε με αυτόν τον τρόπο την αδυ-
ναμία της να αποπληρώσει τα χρέη της και
τους τόκους. Η όξυνση της κρίσης θα επέφερε
πολιτική αστάθεια και κοινωνικές εντάσεις. Η
καθημερινότητα των πολιτών θα επιδεινωνόταν,
ιδιαίτερα στην περιφέρεια της βόρειας Ελλάδας,
κάτι που επεσήμαινε συχνά ο τύπος όλων των
πολιτικών αποχρώσεων. 
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Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα πριν το 1932 
Οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης είχαν

πρόσφατα ενταχθεί στην ελληνική επικράτεια. Η γεω-
λογική και γεωγραφική διαφοροποίησή τους συγκριτικά
με τη νότια Ελλάδα τις καθιστούσε περιοχές που έχρηζαν
ιδιαίτερης μέριμνας από το κράτος. Πολλά πα-
ραγωγικά δημόσια έργα υλοποιήθηκαν στη Μα-
κεδονία και τη Θράκη κατά την περίοδο του
Μεσοπολέμου με απώτερο στόχο τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και των
γεωγραφικών πλεονεκτημάτων4. Ένα επιπρό-
σθετο χαρακτηριστικό ήταν η εγκατάσταση
μεγάλου μέρους των προσφυγικών πληθυσμών
στη Β. Ελλάδα, γεγονός που θα ενίσχυε εθνολο-
γικά το γηγενές στοιχείο και θα ωφελούσε μα-
κροπρόθεσμα την ανάπτυξη τομέων της οικο-
νομίας. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, τα λιμάνια
της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας είχαν
διαμορφωθεί έτσι, ώστε να αποτελέσουν νευ-
ραλγικά κέντρα εμπορίου. Οι πρόσφυγες είχαν
τη δυνατότητα να εργαστούν στην κατασκευή
των δημοσίων έργων, στις εύφορες πεδιάδες,
στα καπνεργοστάσια, στα λιμάνια. Το έργο που
είχε συντελεστεί σε λιγότερο από δύο δεκαετίες
απελευθέρωσης (1913-1930) ήταν σημαντικό,
αν αναλογιστεί κανείς τις ανύπαρκτες υποδομές
που κληροδότησε η οθωμανική κυριαρχία στο
ελληνικό κράτος. Ο τύπος της βόρειας Ελλάδας
αποτυπώνει την εικόνα της καθημερινότητας
των κατοίκων και τις ανησυχίες τους με ενάργεια,
καθώς –ιδιαίτερα στις μικρότερες πόλεις– δεν
εξαρτάται άμεσα από κάποιον κομματικό μη-
χανισμό της Αθήνας. 

Το Βήμα της Θράκης ήταν μία ανεξάρτητη
πολιτική εφημερίδα που εκδιδόταν στην Αλε-
ξανδρούπολη από το 1927 και κυκλοφορούσε
δις εβδομαδιαίως. Κατέγραφε τις ανάγκες της
πόλης για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονιστικού
έργου και του έργου της αποκατάστασης των
προσφύγων. Παρουσίαζε όλα τα τεκταινόμενα
στην πόλη, αλλά και στον υπόλοιπο νομό του
Έβρου και συχνά επεσήμανε στην κυβέρνηση
μετατροπές στη λειτουργία των κρατικών φο-
ρέων που δρούσαν εντός του νομού προς βελ-
τίωση της αποδοτικότητάς τους. Συγκεκριμένα,
σε πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο “Αναγκαιότα-
τον” τονίζεται η ανάγκη να επεκταθεί το υπό
κατασκευή ακόμη λιμάνι της πόλης5. Αυτή η
επέκταση θα διεύρυνε τις δυνατότητες χωρη-
τικότητας του λιμανιού και ταυτόχρονα θα το
καθιστούσε ασφαλέστερο για την προσέγγιση μικρών
σκαφών από τις γύρω περιοχές και τη Σαμοθράκη.
Στο ίδιο φύλλο ο συντάκτης επικρίνει το Υπουργείο Οι-

κονομικών για την απομάκρυνση έξι τελωνειακών υπαλ-
λήλων από τις υπηρεσίες του νομού. Με αφορμή αυτό
το γεγονός υπενθυμίζει στην κυβέρνηση την ανάγκη
για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις ακριτικές
περιοχές.

Τα ποσοστά των κατοίκων του νομού που
απασχολούνταν στην αγροτική παραγωγή ήταν
σημαντικά6. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των αγροτών του Έβρου είχε απασχολήσει τα
πρωτοσέλιδα της τοπικής εφημερίδας. Ο βου-
λευτής Χρ. Παπάζογλου (1927) δημοσίευσε άρθρο
με αφορμή την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας7

παραθέτοντας τις θετικές προοπτικές που θα
προέκυπταν για τους αγρότες του νομού και
για την εξυγίανση της οικονομίας εν γένει8. Οι
ανάγκες της περιοχής ήταν ουσιαστικές και επι-
τακτικές. Η Διεύθυνση Γεωργίας και Επισιτισμού
Μακεδονίας και Θράκης παρουσίασε προϋπο-
λογισμό για την κάλυψη των αναγκών μόνον
της Θράκης (κινηματογράφηση, αγροτική στέ-
γαση, ύδρευση, αποξήρανση ελών) που άγγιζε
τα 22.000.000 δρχ.9

Η συνεχής ανατίμηση βασικών προϊόντων
διατροφής προκάλεσε την αντίδραση της εφη-
μερίδας της Αλεξανδρούπολης μέσω ενός άρθρου
με τίτλο “Η ακρίβεια του Βίου”10. Το άρθρο μι-
λούσε για αισχροκέρδεια των εκμεταλλευτών
του λαού χωρίς να παραβλέπει και τους οικο-
νομικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στην
αύξηση των τιμών “των χρειωδών του βίου”.
Ο αρθρογράφος διαπίστωνε ότι οι τιμές “εικο-
σαπλασιάσθησαν” και κατέληγε: “Ο υπερπλη-
θυσμός της χώρας, η μη εντατική παραγωγή,
η αμέθοδος γεωργική καλλιέργεια,  η εφαρμογή
καταθλιπτικών φορολογιών, η αστάθεια του
εθνικού μας νομίσματος, η πολιτικολογία μας,
η μοιρολατρία μας και τόσαι άλλαι αιτίαι έρ-
χονται αδερφωμέναι με την ανήθικον αισχρο-
κέρδειαν και μας κάνουν μαρτυρικόν τον βίον
προπαντός των πτωχών οικογενειών”. 

Η θεμελίωση ενός συστήματος πρόνοιας
και κρατικής μέριμνας για την υγεία των πλη-
θυσμών της περιφέρειας αποτέλεσε βασικό
στόχο της κυβέρνησης Βενιζέλου. Η διατροφή
και η υγεία των μαθητών και της εκπαιδευτικής
κοινότητας εν γένει θα απασχολούσε έντονα
και την κυβέρνηση Βενιζέλου, δεδομένου ότι η
φροντίδα για την υγεία των πολιτών και η
ανάπτυξη της κοινωνικής ιατρικής αποτελούσε
δείκτη της κρατικής αποτελεσματικότητας

στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας. Οι κοινωνικοί πα-
ράγοντες που επηρέαζαν την υγεία είχαν αρχίσει διεθνώς
να διερευνώνται και να αναπτύσσεται η ιδέα ότι οι
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συνθήκες διαβίωσης και η ποιότητα της διατροφής
συνδέονταν άμεσα με την υγεία των ατόμων11. Το εκ-
συγχρονιστικό πρότυπο του κράτους όφειλε να υλο-
ποιήσει συγκεκριμένες δράσεις κοινωνικής ιατρικής που
θα περιλάμβαναν την ανέγερση υγιεινών δημόσιων κτη-
ρίων, την εξυγίανση των πόλεων, τη βελτίωση των
συνθηκών διατροφής και εργασίας, καθώς και τις κοι-
νωνικές παροχές σε μητέρες και παιδιά. Στη μέριμνα
του Υπουργείου Περιθάλψεως ήταν, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας, να εκπαιδευτεί το μαθητικό
κοινό σε θέματα διατροφής, κάτι που θα μεθοδευτεί
μετά την έκθεση της Επιτροπής Υγείας της ΚτΕ 12. Από
το 1928 το Υπουργείο Παιδείας θα ενθάρρυνε την πο-
λιτική των σχολικών γευμάτων μέσω της οργάνωσης
συσσιτίων που εποπτεύονταν από τις σχολικές εφο-
ρείες13. Το θέμα «περί διδασκαλίας υγιεινής εις τα
σχολεία και εκλαϊκεύσεως εν γένει των αρχών αυτής»
συζητήθηκε στη Βουλή με πλήρη συναίνεση μετά από
εισήγηση του υπουργού Παιδείας, Κ. Γοντίκα14. Με
υψηλά ποσοστά μαθητικής νοσηρότητας (κυρίως
λόγω ελονοσίας και φυματίωσης) σε υπερκορεσμένες
σχολικές τάξεις η δράση των εθελοντών και του Ερυ-
θρού Σταυρού δεν επαρκούσε. Χρειαζόταν συστηματική
κρατική μέριμνα που θα εγκαινιαζόταν με το Νόμο
4061 του 1929 «Περί υγιεινής και προστασίας της μη-
τρότητος και των παιδικών χρόνων»15.

Μέχρι αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις η δημόσια
υγεία στη Β.Ελλάδα εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό
από τη δράση των εθελοντών. Το Βήμα της Θράκης
μας πληροφορεί σχετικά με τις πρωτοβουλίες των εθε-
λοντών στον “αντιφθισικό αγώνα”. Η Αντιφθισική Εται-
ρεία είχε οργανώσει στην Αλεξανδρούπολη ειδικό
τμήμα εθελοντών και διενεργούσε εράνους και εκ-
στρατείες πρόληψης κατά της φυματίωσης. Η “έκκλησις
προς τον λαόν της Αλεξανδρουπόλεως” του υπεύθυνου
του τμήματος, Ιωάννη Ιατρού, δημοσιεύτηκε στην
πρώτη σελίδα της τοπικής εφημερίδας και καλούσε
όλους τους πολίτες να συνδράμουν στο μέτρο των δυ-
νατοτήτων τους τον αντιφθισικό αγώνα στην πόλη και
σε όλον το νομό16. Παράλληλα, ο δηκτικός συντάκτης
αναρωτιόταν πώς η Ελλάδα θα κατάφερνε να συνδυάσει
την αποπληρωμή των Ευρωπαίων δανειστών και την
υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης και κοινω-
νικής μέριμνας, καθώς η Δημοσιονομική Επιτροπή Ελέγ-
χου της ΚτΕ (Κοινωνία των Εθνών) είχε αποφασίσει
υψηλούς τόκους για τα ελληνικά χρέη. Με ένα τέτοιο
δεδομένο, η σταθεροποίηση του νομίσματος φαινόταν
περισσότερο από απαραίτητη, καθώς μόνον με την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εθνικό νόμισμα
θα είχε μετρήσιμο όφελος η αύξηση των εξαγωγών.
Ταυτόχρονα όμως θα αυξανόταν η αξία των εισαγωγών
σε δραχμές, γεγονός που συνεπαγόταν την αντίστοιχη
αύξηση του κόστους ζωής και του εξωτερικού χρέους17.

Η κυβέρνηση Βενιζέλου έπρεπε να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά μία δύσκολη πραγματικότητα και
να εντάξει την Ελλάδα σε ένα εκσυγχρονιστικό πρό-
γραμμα που θα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την
αποκατάσταση των προσφύγων και την ενίσχυση
των Νέων Χωρών.

(Συνεχίζεται)
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αγατς: «Πόλις παράλιος της Θράκης, πρωτεύουσα διοι-
κήσεως (Σαντζάκι) υπαγομένης εις το βιλαέτιον Αδρια-
νουπόλεως. Στο Σαντζάκι αυτό υπάγονται και οι υποδι-
οικήσεις (Καζάδες) της Αίνου και του Σουφλίου και περι-
λαμβάνοντο συνολικά 42 χωριά, από τα οποία Χριστιανικά
ήταν τα 14 και Μουσουλμανικά τα 28. Εκκλησιαστικά η
πόλη ήταν έδρα του Μητροπολίτη Αίνου, στην οποία
είχαν υπαχθεί όλα τα γύρω χωριά εκτός από τη Μάκρη
και τη Σαμοθράκη, που εξακολουθούσαν να είναι στην
δικαιοδοσία της Μητρόπολης Μαρώνειας».

Στον κανονισμό της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας
Δεδέαγατς (1912) διακρίνονται στην πόλη τρεις περι-
φέρειες, της Μητροπόλεως, του Φάρου και του Διοικη-
τηρίου, που οριοθετούνται λιγότερο από δρόμους και
σιδηροδρομικές γραμμές και περισσότερο από ελληνικά
καταστήματα και σπίτια. Είναι γνωστό ότι η Αλεξαν-
δρούπολη, την εποχή αυτή είναι το σημείο που ενώνονται
οι σιδηροδρομικές γραμμές της Θεσσαλονίκης - Κων-
σταντινουπόλεως (Jonction Salonique - Constantinople ή
λόγω συντομίας J.S.C.) με τη σιδηροδρομική γραμμή
των Ανατολικών Σιδηροδρόμων Αδριανούπολης - Κων-
σταντινούπολης. Μάλιστα αναφέρεται ότι η πόλη απέχει
σιδηροδρομικώς 12 ώρες από τη Θεσσαλονίκη και 12
ώρες από την Κωνσταντινούπολη. Και δια θαλάσσης
απέχει 8 ώρες από την Καβάλα.

Η πληθυσμιακή διάρθρωση της πόλης την εποχή
αυτή έχει ως εξής: Ο συνολικός πληθυσμός του Δεδέα-
γατς ανέρχεται σε 4.686 κατοίκους εκ των οποίων
2.310 Έλληνες, 369 Βούλγαροι, 1.542 Μωαμεθανοί, 125
Αρμένιοι, 230 Ιουδαίοι και 110 Καθολικοί. Επόμενο ήταν
να υπάρχουν στην πόλη και εκκλησίες όλων σχεδόν
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Το  Τουρκικό Διοικητήριο της πόλης

Τα κτήρια των φυλακών του Δεδέαγατς 

Δ ύσκολα μπορεί κάποιος να φαντασθεί το Δεδέαγατς,
πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους. Και αυτό

γιατί τόσο μορφολογικά όσο και πληθυσμιακά οι Βαλ-
κανικοί Πόλεμοι επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές στη
δομή, τη λειτουργία και τη ζωή της πόλης. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη, όπως ονομάσθηκε
μετά την απελευθέρωσή της (1920), είναι σχεδόν μια
νέα πόλη και η μορφή που οι παλαιότεροι θυμούνται,
δηλαδή η οργανωμένη με σύγχρονη ρυμοτομία, είναι
αυτή που πήρε σάρκα κυρίως τον 20ο αιώνα με τις συ-
νεχείς επεκτάσεις της. Ίσως η περιοχή του λιμανιού
και του σιδηροδρομικού σταθμού να διατηρεί κάποια
ίχνη από το ύφος της εποχής εκείνης, το οποίο ιχνηλα-
τείται ακόμη σε διάσπαρτα, συνήθως πνιγμένα από τη
σύγχρονη ανοικοδόμηση, λιγοστά παλιά αστικά κτίρια.

Εκατό περίπου χρόνια από την έναρξη των Βαλκανι-
κών αγώνων θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι στην εποχή
εκείνη με οδηγούς κάποια γραπτά της εποχής εκείνης
και σχετικές φωτογραφίες.

Στον Παγκόσμιο Εμπορικό Οδηγό του έτους 1908
του Μιχαήλ Ι. Μιχαηλίδη, στην εισαγωγή του για το Δε-
δέαγατς αναφέρεται: «Θεωρείται εκ των εμπορικοτέρων
εξαγωγικών λιμένων της Αδριανουπόλεως. Εις την αλί-
μενον ταύτην γωνίαν της Θράκης ο συνοικισμός αυξάνει
καταπληκτικώς αφ’ ης επερατώθη ο σιδηρόδρομος
Αδριανουπόλεως - Δεδέαγατς, πλείστων πανταχόθεν
συρρευσάντων προς εμπορίαν άτε της πολίχνης ταύτης
αποτελεσάσης το γενικόν επίνειον της Αδριανουπόλεως
και της Μεσογείου εν γένει Θράκης, οπόθεν γίνεται
μέγα εξαγωγικόν εμπόριον σιτηρών και άλλων προϊόντων.
Έχει 8.000 περίπου κατοίκους, ων οι πλείστοι χριστιανοί
ορθόδοξοι συντηρούντες εκκλησίας και 2 Σχολάς».

Στον Οδηγό της Ελλάδος (έτος Γ’- Τόμος Α’) 1910-
1911 του Νικολάου Γ. Ιγγλέση* αναφέρεται για το Δεδέ-

Το Δεδέαγατς λίγο πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους
Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

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

* Βλ. περιοδικό τεύχος 35 σελ. 11-15  και βιβλίο μας «Σελίδες της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής», σελ. 221-232.
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των δογμάτων, όπως 1 Ελληνική με 3 ιερείς, 1 Βουλγάρικη,
1 Αρμενική, 1 Καθολική εκκλησία, 1 Εβραϊκή Συναγωγή
και 2 Τεμένη. Από πλευράς σχολείων, την εποχή αυτή
λειτουργούν στην πόλη: Η Αστική Σχολή Αρρένων (Λε-
ονταρίδειος) με 7 τάξεις, 5 δασκάλους και 130 μαθητές
και το Παρθεναγωγείο (Καθολικό) μετά Νηπιαγωγείου
με 6 τάξεις, 6 δασκάλες, 133 μαθήτριες και 130 νήπια.
Τουρκική σχολή με 4 δασκάλους και 200 μαθητές, Βουλ-
γαρική σχολή με 2 δασκάλους και 46 μαθητές, Αρμενική
σχολή με 2 δασκάλους και 50 μαθητές, Εβραϊκό σχολείο
με 1 δάσκαλο και 30 μαθητές και Καθολική σχολή Ιερέων
με 25 μαθητές. Από πλευράς πολιτισμού λειτουργούν
ήδη στη πόλη το Σωματείο «Ελληνικός Σύλλογος Φιλό-
μουσων» με Λέσχη και Μουσικό Τμήμα και η «Οθωμανική
Λέσχη Νεοτουρκικού Κομιτάτου».

Το Δεδέαγατς το 1910 είναι έδρα Μουτεσαρίφη,
Στρατιωτικού Διοικητή, Αρχηγού Χωροφυλακής, Λιμε-
νάρχη, Τελώνη, Αρχιλογιστή υπηρεσίας Δημοσίου Οθω-
μανικού χρέους, Μονοπωλίου Καπνού καθώς και Αυ-
στριακού και Γαλλικού ταχυδρομείου. Έχει δύο Νοσοκομεία
(Στρατιωτικό και Δημοτικό), πολλές Τράπεζες (Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορικής Τράπεζας, Τράπεζας Θεσσαλονίκης,
Doutche Orient Itanque Agent κ.λπ.), πολλά ναυτιλιακά
και ασφαλιστικά γραφεία, γραφεία αβαριών και οκτώ
Προξενεία (Αγγλίας, Αυστροουγγαρίας, Γερμανίας, Γαλλίας,
Ελλάδος, Ιταλίας, Περσίας και Ρωσίας).

Το Δεδέαγατς αποτελεί ήδη κέντρο διαμετακομιστικού
εμπορίου και περιοχή παραγωγής Δημητριακών και
Βαλανιδιών. Στον ίδιο επαγγελματικό οδηγό περιγράφεται
ανάγλυφα και η εμποροεπαγγελματική δραστηριότητα
της εποχής. Το ζωηρό διαμετακομιστικό εμπόριο του
Δεδέαγατς εξυπηρετούσαν 3 τράπεζες, 4 τραπεζίτες
και 2 αργυραμοιβοί, 12 αντιπροσωπείες και 11 ασφαλι-
στικές εταιρείες, 17 εμπορομεσίτες και εκτελωνιστές.
Υπήρχαν 16 έμποροι οικοδομών και ναυτικών ειδών, 59
έμποροι αποικιακών και εγχωρίων προϊόντων, 20 παν-
τοπώλες και 14 υφασματέμποροι. Επίσης λειτουργούσαν
9 ξενοδοχεία, 2 πανδοχεία, 23 εστιατόρια, καφενεία
και ζαχαροπλαστεία και γύρω τους δούλευε πλήθος
τεχνιτών (12 σιδηρουργοί, τενεκετζήδες και ξυλουργοί,
άλλοι τόσοι ραφτάδες και υποδηματοποιοί, 4 χρυσοχόοι

και ρολογάδες). Επίσης υπήρχε και επιστημονική κοινό-
τητα με 4 δικηγόρους, 11 γιατρούς, 5 φαρμακοποιούς
και αρκετούς μηχανικούς, που εργάζονταν στους σιδη-
ροδρόμους. Τέλος στην πόλη λειτουργούσε ένας ατμό-
μυλος της εταιρείας Πρωτόπαπας Δ.Γ. και Σία και
ένας τυπογράφος - λιθογράφος. Από όλους τους επαγ-
γελματίες της πόλης οι 23 ήταν Αρμένιοι, οι 10 Εβραίοι,
οι 8 Βούλγαροι και οι 9 Τούρκοι, ενώ οι Έλληνες ξε-
περνούσαν τους 230, κρατώντας κυριολεκτικά στα
χέρια τους την αγορά και τον έλεγχο της οικονομίας.

Μαζί με την οικονομική δραστηριότητα την εποχή
αυτή έχουμε και αντίστοιχη οικοδομική. Δείγματα των
έργων της ελληνορθόδοξου κοινότητας της εποχής
αυτής με έντονο νεοκλασικό χαρακτήρα είναι τα κτήρια
της πλατείας Μητροπόλεως (Λεονταρίδειος Αστική
Σχολή Αρρένων και 3ο Δημοτικό Σχολείο), και ο Μητρο-
πολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου, ενώ αντίστοιχα
της Οθωμανικής κοινότητας το παλιό Νοσοκομείο το
πασαλίκι, αλλά και μια σειρά από κυβερνητικά κτίρια
που κάποια σώζονται μέχρι σήμερα (ταχυδρομείο, δι-
καστικό μέγαρο, Ακαδημία κ.λπ.).

Το Δεδέαγατς, ως ακμάζουσα πόλη, έγινε αντικείμενο
διεκδικήσεων κατά τη διάρκεια των δύο βαλκανικών
πολέμων από τους Βουλγάρους, με αποτέλεσμα οι χρι-
στιανοί κάτοικοί της αλλά και ο μουσουλμανικός πλη-
θυσμός της να υποστούν πολλές διώξεις από τους
Βουλγάρους που την διεκδικούσαν για να πετύχουν
την έξοδό τους στη θάλασσα. Μάλιστα στον Β΄ Βαλκα-
νικό πόλεμο η Βουλγαρία νικήθηκε κατά κράτος και η
Ελλάδα με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου απελευθέρωσε
την Ανατολική Μακεδονία και για δύο μήνες μόνο το
Δεδέαγατς. Αυτό συνέβη στις 12 Ιουλίου 1913 όταν
κατέπλευσε στο λιμάνι της πόλης το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ
υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη, άγημα του οποίου
ύψωσε την Ελληνική Σημαία, η οποία κυμάτιζε στην
πόλη, ως ένδειξη ελληνικής επικυριαρχίας, μέχρι την
14η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, όταν η Ελληνική Διοί-
κηση «κατοχής» της πόλης πήρε διαταγή να εγκαταλείψει
την πόλη σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του
Βουκουρεστίου.Άποψη της Γερμανοανατολικής Τράπεζας

Η ανέγερση του κτηρίου που στεγάστηκε το Ρωσικό
Προξενείο. Στο βάθος τα κτήρια του ταχυδρομείου

και του Δικαστηρίου.
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Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Ε Σ  Τ Η Σ  Π Ο Λ Η Σ  Μ Α Σ

Γεννήθηκε το 1904 στην Κωνσταντι-
νούπολη, στην ενορία Βλάγκα. Υπήρξε
παιδί πολυμελούς οικογένειας, αφού ο
αριθμός των παιδιών έφθανε στα οκτώ.

Ο πατέρας του Πρόδρομος ήταν 
εμπειρικός μηχανικός-εργολάβος, δη-
λαδή κατασκευαστής των γνωστών
κατοικιών της πόλης, με πρώτο όροφο
πετρόκτιστο, ενώ οι δύο επόμενοι ήταν
με ξυλοκατασκευή. Λεπτομέρειες για
τα κτίσματα αυτά γνωρίσαμε μέσα
από την τηλεοπτική παραγωγή «Λω-
ξάντρα» της συγγραφέως Μαρίας Ιορ-
δανίδου.

Η εργασία του πατέρα του εξασφά-
λιζε στην οικογένεια μια άνετη ζωή, έως
ότου ο πόλεμος του 1912-13 τα ανέ-
τρεψε όλα. Οι οικοδομικές εργασίες στα-
μάτησαν και η οικογένεια άρχισε να
ασφυκτιά οικονομικά.

Ο πόλεμος όμως, εκτός από τις οι-
κονομικές καταστροφές, φέρνει και αρ-
ρώστιες. Έτσι ο τύφος θέρισε μέσα σε
μία εβδομάδα τα τρία του αδέλφια, για
να ακολουθήσει σε λίγο διάστημα και ο
θάνατος της μητέρας του Ευανθίας.

Η ανάγκη για επιβίωση ανάγκασε
τον πατέρα του να τον οδηγήσει στη
βιοπάλη, εξασφαλίζοντάς του μία θέση
βοηθού σερβιτόρου σε ένα μεγάλο εστια-
τόριο του Πέραν. Στόχος ήταν να έχει
επαρκή τροφή ο έφηβος Αλέξανδρος.
Από το εστιατόριο βρέθηκε να εργάζεται
σε ένα καθαριστήριο ενδυμάτων, όπου
γνώρισε την τέχνη και τα υλικά. Αυτές
οι γνώσεις τού έδωσαν τη δύναμη να
προχωρήσει επαγγελματικά μόνος του
αργότερα.

Στο διάστημα της εφηβείας του, ανά-
μεσα στους δύο πολέμους, εκτός από
την εργασία του ασχολήθηκε με τον
αθλητισμό και τη μουσική. Έγινε μέλος
της ομάδας του Πέραν ως αθλητής με-
γάλων αποστάσεων και διδάχθηκε φλά-
ουτο στην μπάντα της ενορίας του, της
Βλάγκας.

Ο άνεμος του επερχόμενου πολέμου
του 1922, που προμηνούσε στράτευση
στον τουρκικό στρατό, τον οδήγησε να
αλλάξει το επίθετό του από Δαρδαγα-
νίδης σε Καραγιαννίδης και να διαφύγει
με καράβι στον Πειραιά, για αναζήτηση
νέας ζωής. Ο Πειραιάς έβραζε από πλή-
θος ταλαιπωρημένων ανθρώπων με τη
φτώχεια διάχυτη. Έμεινε εκεί τρεις μήνες
αναζητώντας ευνοϊκές συνθήκες για την
εγκατάστασή του. Το κλίμα όμως που
επικρατούσε τον οδήγησε σε νέα φυγή.
Ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς προς την Αλε-
ξανδρούπολη, όπου ήδη ήταν εγκατε-
στημένα τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια
του. Ο Παναγιώτης, οικοδόμος και η
αδελφή του Μαρία, παντρεμένη με τον
Δημήτριο Πέτροβιτς, υπάλληλο των σι-
δηροδρόμων.

Εργάστηκε ως υπάλληλος στο μεγάλο
εμπορικό της πόλεως, του Ανθρακίδη,
για αρκετό χρονικό διάστημα. Η μόνιμη
εγκατάστασή του στην πόλη τού έδωσε
τη δυνατότητα να ασχοληθεί πάλι με
τον αθλητισμό. Άρχισε λοιπόν την κα-
θημερινή του προπόνηση, τρέχοντας
κάθε πρωί πριν την εργασία του στον
χωμάτινο δρόμο μέχρι το χωριό Χηλή
και επιστροφή. Οι δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, οι πέτρες και οι ανωμαλίες

Αλέξανδρος Δαρδαγανίδης-Καραγιαννίδης
1904-1982

Γράφει η Εύα Καραγιαννίδου*

Μέσα από την ιστορία ενός απλού επαγγελματία της νεαρής πόλης κατά τον 20ό αι. (1904-
1982) παρακολουθούμε την κοινωνική σύνθεση του Δεδέαγατς-Αλεξανδρούπολης και την προσφορά
ενός μέλους της, πρόσφυγα από τις αλησμόνητες πατρίδες, στην ανάπτυξή της.

Θεωρήσαμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που ερμηνεύει το αστικό ύφος της
κοινωνίας στη νεογέννητη πόλη.

Οι πρώτοι κάτοικοι του Δεδέαγατς - Αλεξανδρούπολης “διωγμένοι’’ για διάφορους λόγους από
τα αστικά κέντρα, μικρά ή μεγάλα, της Ανατολικής Θράκης ή της Μ. Ασίας, κουβάλησαν τον
πολιτισμό τους και έγιναν τα στηρίγματα της προσωπικότητάς της.

* H Εύα Καραγιαννίδου υπήρξε καθηγήτρια Σωματικής Αγωγής.
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του δρόμου που μάτωναν τα πόδια του δεν στάθηκαν εμ-
πόδιο στον δικό του προσωπικό αγώνα. Αυτή η εικόνα
ήταν πρωτόγνωρη στους πολίτες της μικρής πόλης και
δημιούργησε ερωτηματικά. «Τι κάνει αυτός ο νέος άνδρας
μέσα στη βροχή και την παγωνιά;»

O χρόνος όμως έφερε το πνεύμα του αθλητισμού στην
πόλη και σε αυτόν τον τίτλο του πρωτοπόρου. Έλαβε
μέρος σε πολλές αθλητικές συναντήσεις, Πανθρακικούς
και Παμβορειοελλαδικούς αγώνες
και διακρίθηκε για τις επιδόσεις
του με κύπελλα και μετάλλια.

Στα 24 χρόνια του παντρεύ-
τηκε την 18χρονη Βασιλική το γέ-
νος Πατελούδη από το Κάραγατς,
που είχε και αυτή εγκατασταθεί
στην Αλεξανδρούπολη με τη μη-
τέρα της. Απέκτησε δύο κόρες,
τη Λουΐζα και την Ευανθία, ολο-
κληρώνοντας την επιθυμία του
για οικογένεια.

Πνεύμα όμως ανήσυχο και δη-
μιουργικό δεν αρκέστηκε στη θέση
του υπαλλήλου. Γνώριζε κάποια
μυστικά άγνωστα για πολλούς στην πόλη. Είχε εργασθεί
σε καθαριστήριο. Με εργαλεία πρωτόγονα, σκάφες -
λεκάνες - βούρτσες και σαπούνι, ξεκίνησε το πρώτο του
εργαστήριο. Οι άντρες φορούσαν τότε καπέλα, κολάρα,
μανσέτες. Επιδέξιος και εφευρετικός προχώρησε την
τεχνική του υποδειγματικά και προσέφερε τις υπηρεσίες
του στους νέους κατοίκους της πόλης.

Ενώ όλα είχαν δρομολογηθεί, έγινε γνωστός και αναγ -
καίος, έρχεται ο πόλεμος του 1940. Επιστρατεύεται, ενώ
η σύζυγός του με τη μεγάλη κόρη του παίρνουν τον δρόμο
της προσφυγιάς για τη Λειβαδιά. Η παύση του πολέμου,
το τέλος της 40ημέρου αιχμαλωσίας του σε καπνομάγαζο
της Ξάνθης τον φέρνουν οδοιπορώντας στην Αλεξαν-
δρούπολη. Το σπίτι λεηλατημένο, η εργασία διαλυμένη. Σε
λίγο επιστρέφει και η γυναίκα του με το παιδί τους, με
όσα υπάρχοντα είχαν σωθεί μέσα στους τεράστιους μπό-
γους, για να αρχίσει το ζευγάρι τη ζωή του από την αρχή.

Ακολουθεί η Βουλγαρική κατοχή και γεννιέται το 1943
το δεύτερο κορίτσι του. Ταυτόχρονα επιτάσσεται από
τους Βούλγαρους το μισό του σπιτιού του. Για καλή
τύχη της οικογένειας, το ζευγάρι των νεαρών Βουλγάρων,
δύο ευγενικά άτομα ηλικίας 19 ετών η Βέρκη και 27 ο
Ιβάν, για αρκετό διάστημα θα μοιραστεί το σπίτι. Με την
παρουσία τους προστάτεψαν την οικογένειά του, μοιρά-
στηκαν το φαγητό τους και έπαιξαν με τη μικρή του κόρη
σαν δικό τους παιδί!

Η απελευθέρωση βοηθά στην εξέλιξη της εργασίας
του και ως μοναδικό καθαριστήριο στον νομό Έβρου του
φέρνει πελάτες από όλες τις πόλεις του Έβρου, Σουφλί,
Διδυμότειχο, Ορεστιάδα κ.ά.

Ο αθλητισμός ανθίζει πλέον στην πόλη· όμως είναι
πλέον μεγάλος για αγωνιστικές αναμετρήσεις. Συμμετέχει
λοιπόν ως αθλητικός παράγων και επίσημος κριτής αγώ-
νων. Για την προσφορά του αυτή ως αθλητής και αργό-

τερα ως Αγωνοδίκης ο ΣΕΓΑΣ, την 23/4/1959, του απονέμει
εύσημο (τιμητικών διακρίσεων).

Ο Α.Κ. στηρίζει την ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ και μαζί με
άλλους συμπολίτες βοηθά οικονομικά για τη μετακίνηση
και τη συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες. Παράλληλα
και για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε Δημοτικός Σύμ-
βουλος, αφού οι υποψήφιοι Δήμαρχοι εκτιμούσαν τον
δίκαιο και ευγενικό του χαρακτήρα.

Το κατάστημά του, που βρι-
σκόταν στο κέντρο της πόλης με
γείτονες τον φαρμακοποιό Ι. Φα-
ράτση και τον στενό του φίλο
Μ. Κόπανο, ράφτη, ήταν το στέκι
φίλων και γνωστών. Ανώτεροι
Διοικητικοί Υπάλληλοι (Δικαστικοί
- Αστυνομικοί - Στρατιωτικοί)
πάντα έκαναν μία στάση στον
χώρο του φιλόξενου κ. Αλέκου
για τον καφέ τους και το ανα-
ψυκτικό τους.

Δίπλα του εργάστηκαν πολλά
νέα άτομα, άντρες και γυναίκες.
Ο καιρός όμως έδειξε ότι δεν

υπήρξε γι’ αυτούς μόνο εργοδότης αλλά ένας δάσκαλος
τέχνης και ζωής. Οι περισσότεροι από αυτούς με τα
χρόνια άνοιξαν δικές τους δουλειές και έζησαν από αυτές.

Διάδοχος και κληρονόμος της δικής του επιχείρησης
υπήρξε ο αγαπημένος του ανιψιός Σταύρος Καραγιαννίδης,
ο οποίος στάθηκε δίπλα του δίνοντάς του την αγάπη του,
την προστασία του και τις γνώσεις του.

Το τίμημα όμως της σκληρής και ανθυγιεινής εργασίας
ήταν ο κλονισμός της υγείας του. Έτσι αναγκάστηκε να
απομακρυνθεί προσπαθώντας να περισώσει όσες δυνάμεις
του έμειναν.

Το 1974 μαζί με τη σύζυγό του Βασιλική εγκαταστάθηκαν
στην πόλη της Καβάλας, όπου ζούσε η μικρότερη κόρη
του.

Το διάβα του στη ζωή χάραξε βαθιά σημάδια. Ήταν
αθλητής, οικογενειάρχης, καλός επαγγελματίας, κοινωνικός
παράγων, προστατευτικός θείος, ένας δίκαιος και έντιμος
άνθρωπος.

O Aλέξανδρος Καραγιαννίδης με φίλους του επαγγελματίες,
τον Μιχάλη Κόπανο, τον Απόστολο Καλίδη, τον Γιάννη

Σχίζογλου. Αναγνωρίζετε άλλον;
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«Περί τοῦ μή δεῖν δανείζεσθαι»
Γράφει o Παναγιώτης Τσιακίρης

Ο Ι  Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι  Μ Α Σ  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ε ΥΟ Υ Ν

Ο Πλούταρχος (45-125 περ.) ήταν Έλληνας ιστορικός, βιογράφος και δοκιμιογράφος. Γεννημένος στη
μικρή πόλη της Χαιρώνειας στη Βοιωτία, πιθανώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα
Κλαύδιου, σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα, ταξίδεψε πολύ στον μεσογειακό κόσμο της εποχής του και
επισκέφθηκε δύο φορές τη Ρώμη. Το 95 μ.Χ. έγινε ιερέας του Απόλλωνα στους Δελφούς. Συνέγραψε τα:
«Βίοι παράλληλοι» και «Ηθικά». Οι χριστιανοί Πατέρες αναφέρονται συχνά στα «Ηθικά» του.

Είναι μία πραγματεία του Πλούταρχου, όπου ο συγ-
γραφέας αναπτύσσει τη συλλογιστική του και συμπε-
ραίνει πώς οδηγείται τελικά ο δανειζόμενος σε πλήθος
κακών, των οποίων ακραία συνέπεια είναι η διά βίου
υποδούλωση στη λανθασμένη πρακτική και την ανε-
λευθερία. Αφορμή να ασχοληθεί ο γράφων με το θέμα
πήρε από τα τελευταία γεγονότα γύρω από τους πλει-
στηριασμούς ακινήτων των ιδιοκτητών των «κόκκινων
δανείων» των Τραπεζών. Για όσους δεν το γνωρίζουν
υπήρξε διαχειριστής δανεισμού επί 35ετία ως τραπεζικός
υπάλληλος και έχει ιδίαν πείραν του θέματος και των
προβλημάτων του.

Ο Πλούταρχος στην εισαγωγή του επικαλούμενος
ένα αξιόλογο χωρίο του πλατωνικού έργου (Νόμοι
844b), σύμφωνα με το οποίο οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται
να παίρνουν ξένο νερό από τους γείτονές τους, προτού
σκάψουν το δικό τους χωράφι μέχρι να φτάσουν στο
στρώμα του πηλού και «μέχρι της κεραμίδος γης» και
να το βρουν άνυδρο, έτσι πρέπει να πράττουν και στον
χρηματοοικονομικό τομέα. Στη συνέχεια ο αρχαίος ιστο-
ρικός αναφέρει: «οι άνθρωποι από μαλθακότητα, τρυ-
φηλότητα και υπερβολική σπατάλη δε χρησιμοποιούν
τις δικές τους πηγές, αν και έχουν, αλλά δανείζονται με
μεγάλο τόκο χωρίς να χρειάζονται το δάνειο». Στην
αρχαία Αθήνα ο συνηθισμένος τόκος ήταν 12%, αλλά σε
ορισμένες περιπτώσεις ήταν σε υψηλότερα επίπεδα,
όπως για την απόδοση παρακρατηθείσης προίκας 18%
και για τα ναυτικά δάνεια 30%.

Στο τέλος υποστηρίζει, ως μόνη διέξοδο για την αν-
τιμετώπιση των πιεστικών υλικών αναγκών, τον φιλο-
σοφικό βίο, οι επιταγές του οποίου οδηγούν από την
υπερβολική σπατάλη μας προς τη λιτή αυτάρκεια και
αποτρέπουν την άπραγη μαλθακότητα και πολυτέλεια.
Ενδιάμεσα η όλη πραγματεία διανθίζεται από πολλά
παραδείγματα και σύντομες αναφορές: «...ἀπέφανε
δ᾽ἔχον τό ἄγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταθμόν χρυσίου
ἀπέφθου, καί περιαιρετόν εἶναι ἅπαν, χρησαμένους τε ἐπί
σωτηρίᾳ ἔφη χρῆναι μή ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι πάλιν.»
(Θουκ. Β, ΙΙ 13). Ο Περικλής δηλαδή έκανε τον στολισμό
της θεάς Αθηνάς που ζύγιζε σαράντα τάλαντα καθαρού
χρυσού με τρόπο ώστε να έχουν οι Αθηναίοι τη δυνατό-
τητα, όπως έλεγε, να τον χρησιμοποιούν για τις πολεμικές
ανάγκες, όταν προέκυπταν, και να τον τοποθετούν
πάλι αμείωτο, όταν τους ευνοούσε η τύχη. 

Ο βασιλιάς Αντίγονος Β’ ο Γονατάς όταν είδε κάποτε
στην Αθήνα τον Κλεάνθη, τον στωικό φιλόσοφο και μα-
θητή του Ζήνωνα, τον ρώτησε: «Ἀλεῖς ἔτι Κλέανθες;»

«Ἀλῶ» φησίν «ὦ βασιλεῦ», «ὅ ποιῶ ἔνεκα τοῦ Ζήνωνος
μή ἀποστῆναι μηδέ φιλοσοφίας» («Αλέθεις ακόμα Κλεάνθη;»
«Αλέθω Βασιλιά», του απάντησε εκείνος «και το κάνω
για να μη χάσω τη διδασκαλία του Ζήνωνα και τη φιλο-
σοφία»). Ο Κλεάνθης άλεθε το σιτάρι με το χέρι και
έψηνε το ψωμί, συγχρόνως όμως έγραφε για τους
θεούς, για τη σελήνη, για τα άστρα και για τον ήλιο
στον “Ύμνο προς τον Δία”. 

Συνεπώς για να μείνουμε ελεύθεροι, αφού δανειστή-
καμε, συνεχίζει ο Πλούταρχος, κολακεύουμε ανθρώπους
που κλείνουν σπίτια, τους περιτοιχίζουμε, τους κάνουμε
τραπέζια, γινόμαστε δώρου και φόρου υποτελείς τους,
όχι από τη φτώχεια μας –κανένας δε δανείζει φτω-
χούς– αλλά από την υπερβολική σπατάλη μας. Αν αρ-
κούμαστε στα απαραίτητα για την επιβίωση δε θα
υπήρχε η φυλή των δανειστών. Η τρυφηλότητα κάνει
τους δανειστές, τους χρυσοχόους, τους μυροποιούς
και τους βαφείς ζωηρών χρωμάτων. Δεν έχουμε να
πληρώσουμε χρέη για το ψωμί μας ή για το κρασί μας
αλλά έχουμε για γαιοκτησίες, για δούλους, για αίθουσες
δείπνου και για τραπέζια και έκλυτες χορηγίες που
αναλαμβάνουμε στις πόλεις, με τις οποίες διεκδικούμε
ανώφελες και άχρηστες τιμές.

Τον δανειστή, αν δεν τον πληρώσεις, σ’ ενοχλεί· αν
έχεις, δε θα δεχθεί πληρωμή· αν πουλάς, κατεβάζει την
τιμή· αν δεν πουλάς, σε εξαναγκάζει να πουλήσεις· αν
τον διώκεις δικαστικά, σε συναντά στα δικαστήρια· αν
υπόσχεσαι όρκο, σε διατάζει να το κάνεις· αν πηγαίνεις
στο σπίτι του, κλείνει την πόρτα καταπρόσωπο· αν
μένεις στο δικό σου σπίτι, κατασκηνώνει απ’ έξω και
σου χτυπά την πόρτα. «Ὁ δ᾽ἅπαξ ἀνειληθείς μένει χρε-
ώστης διά παντός, ἄλλον ἐξ ἄλλου μεταλαμβάνων ἀναβάτην,
ὥσπερ ἵππος ἐγχαλινωθείς».

Τα παραπάνω για την αρχαιότητα. Ποιά η διαφορά
σήμερα; Κάτω από την πίεση των συγκεντρωμένων
αποταμιεύσεων που ικανοποιούνται με τόκο, οι Τράπεζες
έφθασαν να δίνουν εορτοδάνεια, διακοποδάνεια κ.α.
και οι δανειολήπτες να προεξοφλούν εισοδήματα πολλών
ετών. Κάνουν χρήση πιστωτικών καρτών με επιτόκια
που φθάνουν και ξεπερνούν το 17%, παρ’ όλο που κα-
ταβάλλουν την ελάχιστη μηνιαία δόση το χρέος παραμένει
αμετάβλητο. Ωφέλιμο είναι λοιπόν να ακούμε και τους
αρχαίους μας.

Πηγές:
1. https://el.wikipedia.org/wiki/
2. Ι. Ζαχαρόπουλος, Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων, Πλού-
ταρχος «Ηθικά»
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E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ ΡΑ Κ Ω Ν

Το μαύρο Πάσχα της 6ης Απριλίου 1914
Γράφει η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου

Στις 17 Μαρτίου 2018, στον Ιερό
Ναό του Αγίου Σώστη, μέσα σε μια
φορτισμένη συναισθηματικά ατμό-
σφαιρα, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέ-
ηση στη μνήμη της θλιβερής επετείου
του «Μαύρου Πάσχα» των Θρακών
της Ανατολικής Θράκης (6 Απριλίου
1914), κατά το οποίο ο Ελληνισμός
της Ανατολικής Θράκης υπέστη άγριες
δολοφονίες και διωγμούς από τους
Νεότουρκους.

Με την παρουσία του πρώην υφυ-
πουργού εξωτερικών Άκη Γεροντό-
πουλου, των προέδρων των Διοικη-
τικών Συμβουλίων και μελών των
συλλόγων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. πραγματο-
ποιήθηκε ιστορική αναδρομή από τον
Διδάκτορα Διεθνούς Δικαίου, Νομικό
και συγγραφέα Σταμάτη Γεωργούλη.
Με απλό και κατανοητό τρόπο η
ιστορική αλήθεια έγινε μέσα σε λίγα
λεπτά κτήμα όλων των παρευρισκο-
μένων.

Στις 6 Απριλίου 1914, το «Μαύρο
Πάσχα» του θρακικού ελληνισμού, οι
νεότουρκοι οπαδοί της «γενοκτονικής

θεωρίας της εθνοκάθαρσης» ξερίζωσαν
εκ θεμελίων τους Έλληνες Θρακιώτες από
τις πανάρχαιες πατρογονικές εστίες τους
στην Ανατολική Θράκη. Αρκαδιούπολη,
Βιζύη, Μακρά γέφυρα, Μάδυτος, Καλλί-
πολη, Σαράντα Εκκλησιές, Ραιδεστός, Ηρά-
κλεια, Μάλγαρα, Κεσσάνη έγιναν αφετηρία
των διωγμών και της γενοκτονίας του ελ-
ληνισμού, που επεκτάθηκε στη Δυτική
Μικρασία και κλιμακώθηκε στον μαρτυρικό
Πόντο. Οι διωγμοί συνεχίστηκαν μέχρι
τον Αύγουστο του 1920, οπότε ο ελληνικός

στρατός απελευθέρωσε την Ανατολική
Θράκη.

Δύο χρόνια μετά η ελπίδα πνίγηκε
μέσα στη φρίκη του Μικρασιατικού
ολοκαυτώματος. Οι Έλληνες στρατιώ-
τες αποχώρησαν και πολλοί Θρακιώ-
τες, φοβούμενοι τα αντίποινα των
Τούρκων, τράπηκαν σε φυγή. Ο ξερι-
ζωμός οριστικοποιήθηκε το 1923 όταν
η Ελλάδα, εγκαταλειμμένη από τους
συμμάχους, αναγκάστηκε να υπογρά-
ψει σύμβαση υποχρεωτικής ανταλλα-
γής πληθυσμών.

Η θρακική γενοκτονία είναι ιστορικά
αποδεδειγμένη και επιστημονικά τεκ-
μηριωμένη όχι μόνο από ξένους και Έλ-
ληνες ιστορικούς αλλά και από πολλούς
έγκριτους Τούρκους ιστορικούς όπως
ο Φουάτ Ντουντάρ, που μελετά με
ζήλο και αντικειμενικότητα τα πρόσφα-
τα αποχαρακτηρισθέντα τουρκικά αρ-
χεία της εποχής εκείνης. Ο νηφάλιος
αυτός ιστορικός, που χαρακτηρίζει τον
εαυτό του «εκσκαφέα αρχείων», σε
πρόσφατη συνέντευξή του ομολογεί:
Με ενδιαφέρει, μεταξύ άλλων, το πώς

η εξουσία κατέγραψε στα επίσημα έγγραφά
της τις βιαιότητες που η ίδια σχεδίασε και
εκτέλεσε (και που φυσικά η ίδια ποτέ δεν
παραδέχθηκε). Ο πόνος και το αίμα των θυ-
μάτων της γενοκτονίας του θρακικού ελλη-
νισμού ζητά δικαίωση, διεκδικώντας χώρο
στην ιστορική μνήμη.

Οι Πανθρακικές Ομοσπονδίες όλης της
Ελλάδας και της διασποράς οφείλουν να
πιέσουν την πολιτεία σε καθιέρωση ημέρας
μνήμης της εξόντωσης του θρακικού ελλη-
νισμού, το «Μαύρο Πάσχα» της 6ης Απρι-
λίου 1914.
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και προστάτη της Ελληνικής Παιδείας, καθόσον με συ-
νοδική πράξη όριζε ως αναγκαία την ίδρυση σχολείων
για τη σωτηρία του υπόδουλου γένους μας.

Ο συγγραφέας συνέγραψε την αναλυόμενη μελέτη, την
οποία συνοδεύει και με σχετικό Cd, με μεθοδικότητα, με
γνώση των πηγών και έδωσε τη συγκλονιστική προσωπι-
κότητα του Πατριάρχη μέσα από τις ποικίλες δυσκολίες
για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, οι οποίες αντιμε-
τωπίστηκαν με επιτυχία κατά το πλείστον χάριν της σο-
φίας, της εμπειρίας και της εμμονής του στην παράδοση

της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας, στην αγά -
πη του για την παι-
δεία και στη συνεχή
φροντίδα του για
τον υπόδουλο Ελλη-
νισμό.

Στόχος του έργου
του είναι να παρα-
σχεθεί μια αναλυ-
τική παρουσίαση
των σταθμών της
Πατριαρχίας του Ιε-
ρεμία και να φωτι-
στεί το ιστορικό
πλαίσιο μέσα στο
οποίο έζησε και
έδρασε. Παρέμεινε

ο ηγέτης που διεκπεραίωσε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες, που απαιτούνταν, ώστε το Ελληνικό γένος να ανα-
νήψει και να αρχίσει να ελπίζει για έξοδο από την αιχμα-
λωσία.

Επομένως με το πόνημα αυτό αποδίδεται ο οφειλόμε-
νος φόρος τιμής σε μια κορυφαία ορθόδοξη προσωπικό-
τητα του Οικουμενικού Ελληνισμού και κατά συνέπεια δι-
καίως οι απανταχού Αγχιαλίτες, όντες υπερήφανοι για
τον συμπατριώτη τους Πατριάρχη Ιερεμία Β’ Τρανό, επι-
θυμούν την εξέταση δυνατότητας αγιοποίησής του, σύμ-
φωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Εκκλησίας.

Κατελή Βίγκλα
Ιερεμίας Β’ Τρανός

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
και Οικουμενικός Πατριάρχης (1536-1595)

Έκδοση του Συλλόγου των Αγχιαλιτών της Αθήνας
«Η Αγχίαλος», Αθήνα 2017

Σ το υπό ανάλυση σύγγραμμα ο εμπνευσμένος δημι-
ουργός Κατελής Βίγκλας μας παρουσιάζει τη ζωή και

το έργο του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία
Β’ του Τρανού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Πατριαρ-
χίας του, τον 16ο αιώνα, αντιμετώπισε ως εθνικός και
πνευματικός ηγέτης του υπόδουλου Ελληνικού γένους,
δύσκολες καταστάσεις για τον Ελληνισμό και αγωνίσθηκε
με σθένος για την Ορθοδοξία.

Ο Πατριάρχης Ιε-
ρεμίας Β’ Τρανός
γεννήθηκε το 1536
και ανδρώθηκε στην
Αγχίαλο της Ανατο-
λικής Ρωμυλίας και,
λόγω της κλίσης του
στα εκκλησιαστικά,
έγινε μοναχός και το
1568 Μητροπολίτης
Λαρίσης.

Η παιδεία του και
η εμπειρία του στα
της ορθοδόξου πί-
στης τον έφεραν
στον πατριαρχικό
θρόνο το 1572 σε
ηλικία 36 ετών.

Οι εποχές ήταν δύσκολες και ο τότε χριστιανομάχος
Σουλτάνος Σελήμ ο Β’ τον εδίωξε πολλές φορές· στο τέ-
λος επανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο το 1587 ως τιμη-
μένος Πατριάρχης.

Στις προκλήσεις των καιρών, οι οποίες αναλύονται στα
πέντε κεφάλαια του βιβλίου, είχε πρωταγωνιστικό και ει-
ρηνικό ρόλο.

Η πρώτη πρόκληση ήταν η εμφάνιση στην Ευρώπη
του Προτεσταντισμού, γεγονός το οποίο ο Ιερεμίας αν-
τιμετώπισε με πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με τους
Προτεστάντες - Διαμαρτυρομένους αλλά και με την Κα-
θολική Εκκλησία.

Η δεύτερη πρόκληση επί Ιερεμία ήταν η ίδρυση του
Πατριαρχείου της Μόσχας το 1588, γεγονός το οποίο ο
Πατριάρχης στήριξε, γιατί είχε και πολιτικό χαρακτήρα,
καθότι η Ανατολικο-ορθόδοξη Εκκλησία ήλπιζε πολλά από
το λεγόμενο «ξανθό γένος».

Η τρίτη πρόκληση ανέδειξε τον Ιερεμία ως αναγεννητή

στήλη βιβλίων Επιμέλεια:  Ρούλα Δαουλτζή-Μανή
Aλεξάνδρα Μπoτονάκη

H Aγχίαλος σήμερα

Ρ. Δ.-Μ.
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Γιάννη Ξανθούλη
Εγώ, ο Σίμος Σιμεών

Μυθιστόρημα, σελ. 438, εκδόσεις «Διόπτρα», 2017

Tο εξώφυλλο έχει φιλοτεχνήσει ο συγγραφέας. Το
μυαλό του ήρωα μέσα στα σύννεφα. Το πρόσωπό του

βουτηγμένο στην υποθετική πόλη με τα σπίτια της στρι-
μωγμένα, χωρίς διαφυγή. Τα χείλη σφιγμένα αλλά απο-
φασιστικά... Η ματιά του, φαίνεται να εποπτεύει την πόλη
και κατά κάποιον τρόπο ο ήρωας είναι κυρίαρχός της. Εί-
ναι και μέσα και έξω απ’ αυτήν, κοιτάζοντας μακριά.

Και πάλι ένα απολαυστικό μυθιστόρημα του φίλου και
συμπολίτη μας Γιάννη Ξανθούλη, το 18ο, όπως σημειώνε-
ται στο βιογραφικό του, εκτός από τα θεατρικά του έργα,
για μεγάλους και μικρούς, παρλάτες, εκπομπές, δημοσι-
εύσεις κ.ά.

Και πάλι ο ήρωάς του είναι ένα ενδεκάχρονο αγόρι,
όπως και στο προηγούμενο «Την Κυριακή έχομε γάμο».

Όσοι καταγόμαστε από την πόλη, στην
οποία μεγάλωσε και ο Γ.Ξ. θα είχε απο-
λαύσει τις εικόνες που μετέφερε ο συγ-
γραφέας στο χαρτί με την πένα του, από
τη Μάκρη.

Σε αυτό το μυθιστόρημα, η πολιτειούλα
ονομάζεται «Χαλκόπολη» και ο συγγρα-
φέας την τοποθετεί γεωγραφικά “κάπου
μεταξύ Δράμας και Καβάλας”, όμως στην
ατμόσφαιρα της Χαλκό-πολης αναγνω-
ρίζεις την ίδια ατμόσφαιρα της Αλεξαν-
δρούπολης και μάλιστα κατά τη δεκαετία
του ’60.

Ο ήρωας Σίμος Σιμεών, Σιμεών με το
ανατρεπτικό ι και όχι του υ της Γραφής,
βρίσκεται μεταξύ ονείρου και πραγματι-
κότητας και βασικό εύρημα του συγγρα-
φέα είναι να αναζητά σε κάθε εικόνα τη
ρεαλιστική ταυτότητά της ή τη φανταστική.

Βεβαίως ο ήρωας μπαίνει στο μυθιστόρημα φορτωμέ-
νος από “απόρριψη” και εξ αρχής ο αναγνώστης νιώθει
να σφίγγεται το στομάχι του για την ιστορία του παιδιού
αυτού, τη ζωή που το περιμένει, κυρίως έως ότου ανδρω-
θεί.

Η κοινωνία της Χαλκόπολης θα τον αντιμετωπίσει, όπως
αντιμετώπιζε ανάλογες περιπτώσεις στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα μας η κοινωνία της εποχής. Η προστατευτικότητα
της οικογένειας αναδεικνύεται από τον συγγραφέα υπο-
κριτική με την καυστική πένα του, αντιθέτως για τη μητέρα
και τον πατέρα διακρίνεται τρυφερός σεβασμός.

Όλα τα πρόσωπα χρωματίζουν ανάλογα τη στάση της
απόρριψης για το “μπάσταρδο”, το απρόσκλητο παιδί που
αναστάτωσε τον κόσμο τους, «φύτρωσε σαν εξωτική
τσουκνίδα» (σελ 132), ενώ ακόμα και η Βαβούλα ήταν
αποδεκτή από την οικογένεια και τους γύρω της.

«...Ο Σίμος είναι το παιδί που μπορεί να αριστεύει, να
διακρίνεται και να ελπίζει. Το περιβάλλον του βέβαια πα-
ραμένει τόσο εχθρικό και στενόμυαλο, που ο μοναχικός
μας ήρωας κινεί το ενδιαφέρον κάποιων πέραν της κοινής

φαντασίας ατόμων. Αυτά θα του υποβάλουν τους όρους
μιας περιπέτειας με αποχρώσεις κάποιες φορές φαιδρές,
αλλά συνήθως δραματικές. Όμως ο Σίμος θα μπορεί, με
τη διαίσθηση και την εξυπνάδα του, να καθορίζει τις προ-
οπτικές μιας άλλης ζωής με διαφορετικές αξίες, πέρα από
τον σοβαροφανή μικρόκοσμο που ακόμα διαιωνίζει τις εμ-
μονές του...», διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο.

Όλα έχουν τη θέση τους στην εξέλιξη του “μύθου”
όπως θα λέγαμε στην αρχαία τραγωδία. Πρόσωπα, δια-
βαθμισμένα σε μέγεθος παρουσίας, γυναίκες και άνδρες,
πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές, κομπάρσοι, εάν αφαι-
ρεθούν θα αφήσουν κενό στην εξέλιξη των καταστάσεων.
Αναφερόμαστε και στο μειονεκτικό μέλος της οικογένειας
Καρούβαλη, την Παναγιώτα “Βαβούλα”· με πόση τρυφε-
ρότητα ο συγγραφέας αγγίζει τον ρόλο της, επιφυλάσ-
σοντας προς τη λύση του δράματος μια αναπάντεχη ανα-
τροπή. Οι τρεις αδελφές της “ατιμασμένης” μητέρας τού
Σίμου Αναστασίας “Σάσας”, με τα γνωστά υποκοριστικά
ονόματα της εποχής Νίτσα, Λίτσα, Τούλα, και η ηλικιωμένη

θεία, δευτεραγωνιστές. Οι σύζυγοι Κώ-
τσος, Κικής και Μπίλης απλώς κομπάρ-
σοι, ως επίσης ο ηλικιωμένος κουμπάρος
Τίτιζας, ο οποίος έψαχνε μανιωδώς να
βρει “αρχαιοπρεπέστερα διαπιστευτήρια
συνάδοντα με την ελληνικότητα της πε-
ριοχής” αλλά μη αποδεχόμενος τον
κρυφό έρωτά του για την όμορφη Σάσα.

Ο Δεσπότης Αμβρόσιος μάλλον πρω-
ταγωνιστεί και φυσικά άνδρας πρωταγω-
νιστής είναι ο Γρηγόρης Συμεών, ο
ωραίος ανθυπολοχαγός που ερωτεύθηκε
η όμορφη εικοσιεξάχρονη Σάσα, ως
“ακατανόμαστος”.

Ένας περίεργος “ασπροπουκαμισάς”,
που συναντούσε ο Σίμος στο νεκροτα-
φείο και κουβέντιαζε μαζί του, πρωταγω-
νιστεί σε μια αχλύ παραλόγου.

Πρωταγωνιστεί και ένας φωτισμένος δάσκαλος, Φωτά-
κης στο όνομα, που αναγνωρίζει βεβαίως την υπεροχή
του μαθητή του Σίμου αλλά πέφτει και αυτός στην παγίδα
της περίεργης προστατευτικότητας του οικογενειακού
και φιλικού περιβάλλοντος. Ματαιώνει επιλογή του μαθη-
τού του να φοιτήσει στο κολλέγιο της πρωτεύουσας και
το χειρότερο πετά στο καλάθι των αχρήστων το επιτυχη-
μένο γραπτό του Σίμου σε διαγωνισμό Μαθηματικών. Ο
μικρός δεν μπόρεσε να ανοίξει τα φτερά του. 

Αλλά και τα πράγματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στο μυθιστόρημα. Δευτεραγωνιστής και οι εκλογές με
υποψήφιο δήμαρχο τον γιατρό Αλατά.

Ο καύσωνας και μάλιστα μιας μεσογειακής πόλης της
βόρειας Ελλάδας αποτελεί τη “φυσική” πνικτική ατμό-
σφαιρα της Χαλκόπολης.

Η εγκυκλοπαίδεια, για την αγορά της οποίας καταχρε-
ώθηκε η Σάσα για να αξιοποιηθούν οι μεγάλες δυνατότη-
τες για μόρφωση του ξεχωριστού Σίμου, κι αυτή διαδρα-
ματίζει σοβαρό ρόλο στην εξέλιξη του μύθου. Το γεγονός
ότι η κεντρική ηρωίδα Σάσα είχε επιτυχίες στη “μαντεία’’,

Συνέχεια στη σελ. 44
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Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης:
Ένα όραμα γίνεται πραγματικότητα

Γράφει η  Χρυσαφένια Παρδαλίδου, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου

Ιστορικό της δημιουργίας του
Το μουσείο άρχισε να οικοδομείται το 2013, η ιστορία

όμως της δημιουργίας του ξεκινάει πολύ παλαιότερα,
το 1998, όταν η τότε ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης προέβη στις απαραίτητες
διοικητικές ενέργειες και συνέταξε το πρώτο κτηριολογικό
και εκθεσιακό πρόγραμμα του μουσείου. Αρκετά χρόνια
αργότερα, η μελέτη για την οργάνωση της μόνιμης εκ́θε-
σής του εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αν-
ταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013»
και το 2016 ολοκληρώθηκε το κέλυφος του μουσείου. Η
δεύτερη φάση του έργου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020», περιλαμβάνει την υλοποίηση
της μόνιμης έκθεσής του και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο και οι στόχοι 
της έκθεσης

Η μόνιμη έκθεση του μουσείου θα έχει τοπικό χα-
ρακτήρα, καθώς το σύνολο των ευρημάτων που θα
περιλαμβάνει προέρχεται από την περιοχή του Έβρου

και θα αφηγείται την ιστορία της περιοχής
από τους προϊστορικούς έως και τους ρω-
μαϊκούς χρόνους. Η εκθεσιακή αφήγηση είναι
δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς άξονες: α)
Η παραλιακή Ζώνη του Έβρου, με ευρήματα
από τους αρχαιολογικούς χώρους Ζώνης και
Μάκρης, την αρχαία Εγνατία Οδό και άλλες ση-
μαντικές θέσεις των ιστορικών χρόνων, όπως η
Τραϊανούπολη, ο Δορίσκος κ.ά. β) Η ενδοχώρα
του Έβρου, με ευρήματα από οικισμούς και θέ-
σεις προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, όπως
τα Ρίζια, τη Ρούσσα κ.ά. γ) Οι ταφικοί τύμβοι
του Έβρου της προ-ρωμαϊκής και ρωμαϊκής
περιόδου, όπως των Λουτρών, της Ιτέας, της
Λάδης κ.ά. Οι τρεις αυτές ενότητες, που θα
προσεγγίζονται ποικιλοτρόπως βάσει γεωγρα-

φικών, χρονολογικών και θεματικών χαρακτηριστικών
σε αυτόνομες υποενότητες, θα συνδυάζονται μεταξύ
τους, ώστε να υπάρχει πληρέστερη κατανόηση της
υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της πε-
ριοχής, ακόμη και από τον μη ειδικό επισκέπτη. 

Η έκθεση, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην καλύτερη
γνωριμία του κοινού με τους αρχαιολογικούς χώρους
του Έβρου και τα ευρήματά τους και θα προτρέπει
την επίσκεψη σε αυτούς. 

Περιοδικές εκθέσεις Αρχαιολογικού Μουσείου 
Αλεξανδρούπολης 

Πριν την ολοκλήρωση της μόνιμης έκθεσης του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και προκειμένου
να ανοίξει νωρίτερα στο κοινό, στις 24 Μαρτίου 2018
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης
«Ραιδεστο� ς - Θεσσαλονί�κη: Αρχαιο� τητες σ’ ε�να ταξι�δι
προσφυγια� ς», που θα φιλοξενηθεί στον χώρο των πε-
ριοδικών εκθέσεων του μουσείου μέχρι τις 31 Μαρτίου
2019. Η συγκεκριμένη έκθεση έχει οργανωθεί από το
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιά-

Η δημιουργία ενός μουσείου, που θα διαφύλαττε και θα αναδείκνυε τον αρχαιολογικό
πλούτο που κρύβει η γη του Έβρου ήταν εδώ και αρκετά χρόνια διακαής πόθος και
μόνιμο αίτημα πολλών Αλεξανδρουπολιτών. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και η
ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης είναι πια γεγονός αδιαμφι-
σβήτητο.  Το νεόδμητο κτίριό του, συνολικής έκτασης 2.200 τ.μ., καλωσορίζει τον επι-
σκέπτη της Αλεξανδρούπολης στη δυτική της είσοδο, και ανοίγει τις πύλες του για να
τον υποδεχτεί.

Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
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στηκε εκεί με μεγάλη επιτυχία από 29 Ιανουα-
ρίου 2016 έως 1 Μαΐου 2017.

Κέντρο της αφήγησής της αποτελούν οι
μαρμάρινες αρχαιότητες που συγκέντρωσε από
το 1871 και μετά ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός
Σύλλογος στη Ραιδεστό, οι οποίες μεταφέρθη -
καν στη Θεσσαλονίκη από τους
πρόσ φυγες μετά την εκκένωση
της Ανατολικής Θράκης το 1922
και έκτοτε αποτελούν μέρος της
«Συλλογής Ραιδεστού» του Αρ-
χαιολογικού Μουσείου Θεσσα-
λονίκης. Η έκθεση αποτελεί έναν
ελάχιστο φόρο τιμής στους
Θρακιώτες πρόσφυγες, που
παρά τις δραματικές στιγμές
που βίωσαν, δεν εγκατέλειψαν
τα αρχαία μνημεία. Μέσα από
την παρουσίαση 37 λίθινων αν-
τικειμένων, που χρονολογούνται
από τον 6ο αι. π.Χ. έως τον 4ο
αι. μ.Χ. και προέρχονται από
την περιοχή της βόρειας Προ-
ποντίδας, ξετυλίγονται η ιστορία
και οι μνήμες των Ελλήνων που ζούσαν στην Ανατολική
Θράκη. Ένας κούρος και μια κόρη, ταφικές στήλες,
αναθηματικά ανάγλυφα, τραπεζο φόρα, αρχιτεκτονικά
μέλη και επιγραφές, σκιαγραφούν ποικίλες εκφάνσεις
της ζωής στη βόρεια Προποντίδα από τους αρχαϊκούς
μέχρι τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους και μας κα-
λούν, παράλληλα, να στοχαστούμε πάνω στο διαχρονικό
και επίκαιρο, στις μέρες μας, θέμα της προσφυγιάς.

Μέχρι το τέλος του 2018, παράλληλα με την παρα-
πάνω έκθεση, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρού-
πολης θα αρχίσει να υλοποιείται και η περιοδική έκθεση

«Ανασκαφική Τεκμηρίωση στη Μάκρη», η οποία
φιλοδοξεί, κυρίως μέσω εποπτικού υλικού, να
φέρει το κοινό σε μια πρώτη επαφή με τον αρ-
χαιολογικό χώρο της προϊστορικής Τούμπας της
Μάκρης και τα ευρήματα της ανασκαφικής της
έρευνας. Στην παρούσα φάση προετοιμάζονται
τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποι-
ηθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
στο πλαίσιο των δύο περιοδικών εκθέσεων.

Όραμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου,
περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού & Αθλητισμού που έχει και την αρμο-
διότητα διαχείρισης του Αρχαιολογικού Μουσείου

Αλεξανδρούπολης, είναι το μουσείο αυτό να αποτελέσει
ένα ζωντανό κύττα-
ρο της τοπικής κοι-
νωνίας, που θα “συ-
νομιλεί” με το κοινό

και θα συμβάλει μα-
κροπρόθεσμα στην
πολιτιστική, τουρι-
στική και οικονομική
αναβάθμιση της πε-

ριοχής. Παράλληλα, η εκπαιδευτική του διάσταση, μέσω
των οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
των ποικίλων άλλων δράσεων που θα διοργανώνει, θα
συμβάλλει στην καλύτερη γνωριμία των επισκεπτών,
ιδίως των μαθητών, με την ιστορία του Έβρου και της
Θράκης γενικότερα και τη δημιουργία ενός νέου πυρήνα
ορθολογικής ψυχαγωγίας.

Νεολιθικό ειδώλιο ερμαφρόδιτης
μορφής από την προϊστορική

τούμπα της Μάκρης

Θραύσμα μελανόμορφης κύλικας από το Ιερό του Απόλλωνα
στην αρχαία Ζώνη (γ' τετ. 6ου αι. π.Χ.). Στο σώμα σώζει

σκηνή πάλης και στο χείλος εγχάρακτη επιγραφή με ελληνικό
αλφάβητο σε θρακική γλώσσα. Αφιέρωμα στον θεό.

Ανθρωπόμορφο
νεολιθικό αγγείο από
την τούμπα της
Μάκρης

Η περιοδική έκθεση "Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη:
Αρχαιότητες σ' ένα ταξίδι προσφυγιάς" στην

αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού
Μουσείου Αλεξανδρούπολης
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«Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς
μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου.»

Διον. Σολωμός

Ναι! Αυτό το μεγαλείο αισθάνονται πάντοτε αυτοί που
τιμούν με εκδηλώσεις τις γιορτές που μας θυμίζουν την
ιστορία μας, τις θυσίες μας, τα ολοκαυτώματα, τους κρου-
νούς αίματος...

Είναι 24 Μαρτίου. Ημερομηνία που συγκινεί που ανα-
σκαλεύει μνήμες, που τονίζει πόσο ανεξάντλητο σε μηνύματα
είναι το 1821. Κόσμος πολύς προσέρχεται στην Ευριπίδου
12, εκεί όπου στεγάζεται η “Εταιρεία φίλων του λαού”,
που φωτίζει το πνεύμα των Ελλήνων από το 1860 μέχρι
σήμερα δωρεάν και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Εκπροσωπείται
η πολιτεία, η Εκκλησία με Μητροπολίτες, ιερείς κ.ά., οι
Ένοπλες Δυνάμεις, η Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων κ.ά.

Υπάρχει διάχυτη συγκίνηση που κορυφώνεται, όταν η
χορωδία “Ηχοχρωμάτων” Ι.Α.Α. με solists και ορχήστρα,
υπό τη Διεύθυνση της Σμαρούλας Νάκη, χαρίζει 15 τε-
τράφωνα ιστορικά και εθνικά τραγούδια, προκαλώντας
ρίγη εθνικής υπερηφάνειας. Όταν δε, εκτός προγράμματος,
ακούστηκε ένας πύρινος λόγος για την αιματοβαμμένη
ηρωική Μακεδονία μας, όλοι όρθιοι ξέσπασαν σε εθνικό
παραλήρημα που κορυφώθηκε, όταν άρχισε να τραγουδάει
η κ. Νάκη το γνωστό μας για τη Μακεδονία εμβατήριο με
πυκνά χειροκροτήματα και δάκρυα στα μάτια. Στιγμές μο-
ναδικές και αξέχαστες μέσα στη διώροφη αίθουσα των
“Ευεργετών”, όπως της Δόμνας Βισβίζη, του Ίωνος Δρα-
γούμη κ.ά. Τα συγχαρητήρια πολλά, ο ενθουσιασμός, η
συγκίνηση και οι επευφημίες...

Θα ήταν όμως μεγάλη παράλειψη εάν δεν αναφερθούμε
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό
Κέντρο της Μητροπόλεως στη γενέτειρά μας, την Αλεξαν-
δρούπολη, από την ίδια χορωδία, αυτή των “Ηχοχρωμάτων”
Ι.Α.Α., για να τιμηθεί η λιτή μεγαλοσύνη των ηρώων του
1940, οι θυσίες και ο ηρωισμός τους. Προσκεκλημένη η χο-
ρωδία από τον Μητροπολίτη μας κ. Άνθιμο ανταποκρίθηκε
με ενθουσιασμό και μεγάλη αγάπη...

Είναι Σάββατο απόγευμα· η αίθουσα αρχίζει να κατα-
κλύζεται από πολύ κόσμο, φίλους, συμπατριώτες-τισσες,
ιερείς, δημοσιογράφους, τηλεοπτικά κανάλια, συμμαθη-
τές-τριες του ’63 κ.ά.

Η απαλή μουσική από το Albinioni απλώνεται στην αί-
θουσα σαν ακουστικό χαλί, ενώ ξεκινά παράλληλα η ανα-
φορά στα συγκλονιστικά γεγονότα της πρώτης γραμμής
του μετώπου από το ημερολόγιο ενός ήρωα. Η χορωδία
με solists απαντά σε κάθε γεγονός με ανάλογα τετράφωνα
τραγούδια, συνοδεία οργάνων· η συγκίνηση είναι έκδηλη
που κορυφώνεται, όταν τραγούδια, σχετικά με το περιε-
χόμενο της γιορτής, των αειμνήστων μουσικών συμπα-
τριωτών μας Θ. Χαραλαμπίδη και Β. Αγγελίδη, έρχονται να
ξυπνήσουν μνήμες, πατριωτικά αισθήματα, νοσταλγικές

στιγμές και γεγονότα... Η εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του
Μητροπολίτη, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες που
συγκίνησαν ιδιαίτερα· τα δυνατά παρατεταμένα χειρο-
κροτήματα του ακροατηρίου συνοδευόμενα από συναι-
σθήματα αγάπης, πατριωτισμού και προπάντων συγκί-
νησης, ολοκλήρωσαν την επιτυχία της εκδήλωσης

Μετά το πέρας του Εθνικού μας Ύμνου θα ήταν παρά-
λειψη αν δεν αναφερθούμε στον συγγραφέα του Ημερο-
λογίου (του οποίου το όνομα ακούστηκε στο τέλος) και
ήρωα στην πρώτη γραμμή του μετώπου, που ήταν ο αεί-
μνηστος Εμμανουήλ Νάκης, παππούς των solists Γεωργίου
Νάκη, Πελαγίας Νάκη, του πιανίστα Εμμανουήλ Μπουρίκα
και πατέρας της Αλεξανδρουπολίτισσας Σμαρούλας Νάκη
που διευθύνει τη χορωδία “Ηχοχρωμάτων” Ι.Α.Α.

Η διοργανώτρια της εκδήλωσης, εκ μέρους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, των solists και της μικρής ορχήστρας
της χορωδίας και των συνοδών της εκφράζει θερμότατες
ευχαριστίες στον Μητροπολίτη μας κ. Άνθιμο και στους
ιερείς της Μητρόπολης που αγκάλιασαν με θέρμη και πα-
τρική στοργή την εκδήλωση και τους συντελεστές της.
Επίσης, ευχαριστεί τους συμμαθητές και συμμαθήτριές
της, τον κ. Eλ. Τσινταράκη, τους φίλους και συγγενείς της,
το ξενοδοχείο Alexander και όλους όσοι συνέβαλαν στην
επιτυχία της εκδήλωσης. Τέλος ευχαριστεί την τοπική τη-
λεόραση που εξέπεμψε δορυφορικά την εκδήλωση σε όλη
την Ελλάδα, δύο φορές.

Ευχόμαστε παρόμοιες εκδηλώσεις να διανθίζουν τη ζωή
της πολυαγαπημένης μας Αλεξανδρούπολης και να τονώ-
νουν τους συμπατριώτες-τισσες στις μέρες αυτές, τις
τόσο δύσκολες και ευαίσθητες.

Δύο εκδηλώσεις με βαθύ νόημα
Γράφει η Στρατούλα Κουκουρίκου

E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ
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Η κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου μας πραγ-
ματοποιήθηκε και φέτος στην επιβλητική μεγάλη

αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
(Λ.Α.Ε.Δ.). Στα αριστερά του κτηρίου της Λ.Α.Ε.Δ.
δεσπόζει η προτομή του Πέτρου Σαρόγλου, του αξιω-
ματικού που χρηματοδότησε την ανέγερση του κτηρίου.
Ο Πέτρος Σαρόγλου διέθεσε τον εαυτό του στην υπη-
ρεσία του συνόλου, «της ολότητας», όπως ο ίδιος
έγραφε, λαμβάνοντας μέρος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο
του 1897, συμβάλλοντας ποικιλοτρόπως στον Μακε-
δονικό αγώνα, πρωτοστατώντας στην πραγματοποίηση
κοινωφελών έργων και κληροδοτώντας μεγάλο μέρος
της περιουσίας του στην τότε «Γενική Λέσχη Αξιωματικών
Ξηράς και Θαλάσσης».

Η διοίκηση της Λέσχης παραχώρησε, για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά, με τη συνδρομή του Αντιστρατήγου ε.α.
Μίχου Χρήστου, τη μεγάλη της αίθουσα στον Σύλλογό
μας. Έτσι βρεθήκαμε και πάλι εκεί και προσθέσαμε τη
δική μας ξεχωριστή λάμψη στην αίγλη του φιλόξενου
χώρου, που δεν άργησε να γεμίσει.

Μετά το καθιερωμένο καλωσόρισμα του Προέδρου
μας Τάκη Παρασκευόπουλου ακολούθησε η κοπή της
πίτας καθώς και κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών

της βραδιάς. Εκλεκτός της τύχης, κατά την κοπή της
πίτας, ήταν ο Κωνσταντίνος Μπομποτάς, πρώην πρό-
εδρος του Συλλόγου. Στο «φλουρί» αντιστοιχούσε ένα
μεγάλο επιτραπέζιο ρολόι.

Κατά την κλήρωση των λοιπών δώρων η τύχη ευνόησε
τη Νίνα Γεωργιάδου-Νταηλάκη, την Κική Σταυριανίδου-
Μελετιάδου και τον Ζορμπά Δημήτριο.

Στη Νίνα Γεωργιάδου-Νταηλάκη έτυχε διήμερη διαμονή
για δύο άτομα σε σουίτα του κτήματος «ΚΑΡΑΣΟΣ»
στα Καμμένα Βούρλα, ιδιοκτησία του κ. Καράσου, επι-
κεφαλής της τροφοδοσίας της εκδήλωσής μας.

Στην Kική Σταυριανίδου-Μελετιάδου έτυχε διήμερη
διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο «ΩΚΕΑΝΙΣ» στην
Αλεξανδρούπολη, προσφορά του ιδιοκτήτη του ξενο-
δοχείου Τάσου Κυριακάκη.

Ο Ζορμπάς Δημήτριος κέρδισε τη συμμετοχή σε ημε-
ρήσια εκδρομή του Τουριστικού Πρακτορείου «ΤΣΟΚΑΣ»,
με το οποίο ο Σύλλογός μας συνεργάζεται επί σειρά
ετών για την πραγματοποίηση των εκδρομών μας.

Την κλήρωση ακολούθησε η βράβευση των νέων,
που μας έκαναν υπερήφανους με την εισαγωγή τους
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν οι ακόλουθοι:

H κλασική φωτογραφία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (όρθιοι) με τους επίσημους προσκεκλημένους. Οι ταμίες επί το έργον...
απουσιάζουν. Διακρίνονται από αριστερά (καθήμενοι) η Τζούλια Μαλακόζη, ο βουλευτής Α. Δημοσχάκης, ο πρώην υπουργός 

Κυριάκος Γεροντόπουλος, ο βουλευτής Δ. Ρίζος, η πρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Χρ. Αθανασιάδου και ο Γεν. Γραμματέας Δήμου
Αθηναίων Νικόλαος Βαφειάδης.

H κοπή της Βασιλοπίτας του Συλλόγου μας 2018
Γράφει η Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ
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Ο Χαράλαμπος Μισαρίδης του Ευαγγέλου, εγγονός
του μέλους μας Χαράλαμπου Μισαρίδη. Εισήχθη στο
τμήμα Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Πολυτεχνείου Χανίων Κρήτης.

Η Φωτεινή Σταθάκη του Αντωνίου, κόρη του μέλους
μας Αριάδνης Αποστολίδου-Σταθάκη και εγγονή του μέ-

λους μας Άννας Αποστολίδου και του αείμνηστου Αθα-
νασίου Αποστολίδη. Εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η Ιωάννα Χατζηφωτίου του Γεωργίου, εγγονή του
μέλους μας Ζήνας Καλαμποκίδου-Αζουρίδου. Εισήχθη
στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Πατρών.

Η συγκίνηση όλων για τις επιτυχίες και το πολλά
υποσχόμενο μέλλον των παιδιών μας διαδέχθηκε το κέφι
και το ξεφάντωμα, τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα
τραγούδια, το βαλς και το ταγκό και οι μοντέρνοι χοροί...

Οι παντοτινά νέοι φίλοι λικνίστηκαν και πάλι στον
ρυθμό της μουσικής. Ο πάντοτε παρών και πολύ αγα-
πητός φωτο-Τόλης δε σταμάτησε να τους απαθανατίζει,
όπως και ο ευγενής και αθόρυβος Βαγγέλης Βογατσάς.

Η Τζούλια Φανφάνη και ο Θόδωρος Ορδουμποζάνης
ταξίδεψαν, ακόμη μια φορά, από την Αλεξανδρούπολη,
για να τιμήσουν την εκδήλωσή μας με την παρουσία
τους. Το πολύχρωμο παπιγιόν του Γρηγόρη Γεωργίου
έδωσε τη δική του χαμογελαστή πινελιά στη συγκέν-
τρωσή μας.

Χάρη σ’ αυτήν τη συγκέντρωση ανανεώθηκε η πίστη

Η Κική Σταυριανίδου-Μελετιάδου, τυχερή του 2ου λαχνού

Ο Ζορμπάς Δημήτριος, τυχερός του 3ου λαχνού

Ο «τυχερός» της βραδιάς Κωνσταντίνος Μπομποτάς
παραλαμβάνει το δώρο (ένα επιτραπέζιο ρολόι), προσφορά

του Συλλόγου. Μαζί του ο Πρόεδρος Παν. Παρασκευόπουλος,
η Γ. Γραμματέας Ε. Ραχούλη-Κουκουρίκου και το μέλος του

Δ.Σ. Υβόννη Δαΐδου.

To μέλος του Συλλόγου μας Άννα Αποστολίδου
παραλαμμβάνει τον τιμητικό έπαινο και το αναμνηστικό 

δώρο για την εγγονή της Φωτεινή Σταθάκη.

O Σταύρος Νταηλάκης, σύζυγος της τυχερής του 1ου λαχνού
Νίνας Γεωργιάδου-Νταηλάκη
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στους δεσμούς που μας ενώνουν και στη δυνατότητα
να ζήσουμε ένα καλύτερο αύριο, παρά την ανησυχητική
επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που καθιστά πιο επί-
καιρο από ποτέ το ιδανικό που σε όλη του τη ζωή υπη-
ρέτησε ο Πέτρος Σαρόγλου:

Στην υπηρεσία της ολότητας.

To μέλος του Συλλόγου μας Ζ. Καλαμποκίδου-Αζουρίδου 
μαζί με την κόρη της Ε. Χατζηφωτίου-Καλαμποκίδου

παραλαμβάνουν τον τιμητικό έπαινο και το αναμνηστικό
δώρο για την εγγονή της πρώτης, Ιωάννα Χατζηφωτίου. 

Μαζί τους το μέλος του Δ.Σ. Γεωργία Καραμανίδου-Μίχου.

To μέλος του Συλλόγου μας X. Mισαρίδης παραλαμμβάνει 
τον τιμητικό έπαινο και το αναμνηστικό δώρο για τον εγγονό

του Χαράλαμπο Μισαρίδη. Μαζί του ο Πρόεδρος 
Παν. Παρασκευόπουλος και η Γ. Γραμματέας 

Ε. Κουκουρίκου-Ραχούλη

Μέλη του Δ.Σ. κατά την κοπή της Βασιλόπιτας

Σε διεθνή έκθεση σκιτσο -
γράφων που έλαβε χώρα 
στην Κωνσταντινούπολη τον
Μάρτιο του 2018 με θέμα: 
«Τα παιδιά θα σώσουν τον
κόσμο», ο συνεργάτης μας
Γρηγόρης Γεωργίου έλαβε
τιμητική διάκριση για το
σκίτσο που δημοσιεύουμε 
με χαρά και ικανοποίηση.

Σ.Ε.

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ  Μ Ε Λ Ω Ν  Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ
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Tο απόγευμα της Τετάρτης, 7 Φεβρουαρίου 2018,
στην κατάμεστη από Θρακιώτες και φίλους της

Θράκης αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. η Παν-
θρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας έκοψε την Βα-
σιλόπιτα μιας πολλά υποσχόμενης νέας χρονιάς, με
ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προέκυψε από τις
εκλογές του Δεκέμβρη. 

Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Μαρώ-
νειας κ.κ. Παντελεήμονα και εκπροσώπων
των Μητροπόλεων Θράκης, καθώς και με
την παρουσία του καθηγητή Νομικής και
πρώην Υπουργού Γιάννη Πανούση, του Αλε-
ξανδρουπολίτη πρώην υπουργού Κυρ. Γε-
ροντόπουλου, των βουλευτών Έβρου Δ. Ρί-
ζου (Σύριζα) και Α. Δημοσχάκη (Ν.Δ.), η
πρόεδρος Χριστίνα Αθανασιάδου έκοψε και
μοίρασε την πίτα, η οποία ανέδειξε δύο τυ-
χερούς, που κέρδισαν δύο αναμνηστικά γού-
ρια για την νέα χρονιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκ-
πρόσωπος του Δήμου Καλλιθέας και πρώην πρόεδρος
της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης, ο νομικός
και συγγραφέας Σταμάτης Γεωργούλης, ο δημοσιογρά-
φος και ιστορικός Παντελής Αθανασιάδης, πρόεδροι
και μέλη όλων των Θρακικών Σωματείων, καθώς και
Μικρασιατικών και Μακεδονικών Συλλόγων.

Ο δάσκαλος του πρώτου χορευτικού της ΠΑ.Ο.Ν.Ε.
Γιώργος Παντζιαρίδης (υπεύθυνη Στρατούλα Κουκουρίκου)
στόλισε την εκδήλωση με χρώματα και χορούς από τη
Θράκη, ενώ μουσικό συγκρότημα αποτελούμενο από τον
Πέτρο Μήτσου (γκάιντα), τον Παρασκευά Ντόμπρο (ντα-
ούλι) και την Ανδριάνα Μόκα (τραγούδι) σκόρπισε στην
ατμόσφαιρα ρυθμούς θρακιώτικους.

Ακολούθησε γλέντι με τη συμμετοχή και του κοινού,
αφού βεβαίως όλοι μας απολαύσαμε τα προσφερθέντα
εδέσματα και ποτά.

Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με προσφορές μελών και φίλων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. είτε σε

είδη, όπως η βασιλόπιτα από τη Σ. Καζα-
κίδου και οι κουραμπιέδες και τα μελο-
μακάρονα από τον πρόεδρο του Συλλόγου
«Χοροτράγουδο», είτε σε χρηματικά ποσά,
όπως η συμβολική ενίσχυση των δύο πα-
ριστάμενων βουλευτών και του επίτιμου
μέλους της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Σπύρου Λιβιερά-
του. Επιπλέον, δωροεπιταγές πρόσφεραν
η αλυσίδα super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
και τα καταστήματα “Ανδριόπουλος”.

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

H κοπή της «πίτας» της Πανθρακικής Ομοσπονδίας 
Νότιας Ελλάδας (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.)

Επιμέλεια Σ.Ε.
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H Λυδία Καλπάκα
γεννήθηκε το 1924

στην Κωνσταντινούπολη.
Ήρθε στην πόλη μας το
1952 πολύ νέα, φέρνον-
τας μαζί της όλη την αρ-
χοντιά και τη μεγαλοσύ-
νη της αλησμόνητης πα-

τρίδας της και εντάχθηκε στον Σύλλογο Κυριών
και Δεσποινίδων και γενικώς στον πολιτιστικό
και πνευματικό χώρο της πόλης μας.

Ήταν άτομο εξαιρετικά μορφωμένο, καθότι ήταν
απόφοιτος του Ζαπείου Παρθεναγωγείου, δημοσιογρά-
φος στις εφημερίδες “Εφημερίς” και “Ταχυδρόμος” στην
Πόλη και, μετά την εγκατάστασή της στην Αλεξαν-
δρούπολη, στις τοπικές εφημερίδες, ιδιαιτέρως στην
“Ελεύθερη Θράκη”, σχολιάζοντας κυρίως πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

Η γράφουσα καταθέτει στη μνήμη της μικρό αντίδωρο
για την ακριβή προσφορά της στην πόλη μας.

Το 1952 κλιμάκιο πολιτικών μηχανικών παραβρέθηκε
στην Κωνσταντινούπολη, για λόγους σχετικούς με την
ιδιότητά τους, και κάλυψε δημοσιογραφικά η Λυδία
Βώτη το συνέδριο για λογαριασμό των εφημερίδων στις
οποίες εργαζόταν. Έγραψε επαινετικές κριτικές ειδικά
για τον Χαράλαμπο Καλπάκα και ο ίδιος θέλησε να τη
γνωρίσει προσωπικά και να την ευχαριστήσει. Αυτό
ήταν αφορμή να τη γνωρίσει και η συνέχεια είναι

γνωστή. Την έφερε οριστικά μαζί του στην πόλη μας
όπου έγινε και ο γάμος.

Αμέσως εντάχθηκε στον Σύλλογο Κυριών και Δεσποι-
νίδων. Ευτυχής συγκυρία μαζί με την Ελένη Φιλιππίδου
και την Αγγέλα Καργούδη αποτέλεσαν μια μοναδική
τριάδα, που ανέβασε το κύρος του Συλλόγου.

Όταν στις αρχές του 1960 εντάχθηκε και η γράφουσα,
νεαρή τότε, στους κόλπους του Συλλόγου, γνώρισε κα-
λύτερα τη Λ.Κ. και θαύμαζε κάθε μέρα και περισσότερο

την ευγένεια, τη σύνεση, την ηρεμία αλλά
και τις ιδέες της.

Η γράφουσα θα θυμάται εσαεί τη φιλία
της, τον γλυκό λόγο της, το χαμόγελο,

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Κ Α Ι Μ Ο Ρ Φ Ε Σ

ΛΥΔΙΑ ΚΑΛΠΑΚΑ
Επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων

Αλεξανδρούπολης
Γράφει η Χάιδω Αγγελή

Tο ζεύγος Καλπάκα στον χορό των Αλεξανδρουπολιτών 
στις 18 Μαρτίου 1989  (ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗ)
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την ηρεμία, τις ιδέες της, τον τρόπο που
είχε να προχωρεί χωρίς να υποχωρεί και
να αγωνίζεται για όλα αυτά που πίστευε
πως ήταν σωστά και αληθινά.

Με δική της πρωτοβουλία απέκτησε ο
Σύλλογος το πιάνο συν αυλιών (και με ενί-
σχυση από το Υπουργείο Πολιτισμού) και
στη συνέχεια μετακλήθηκαν οι γνωστό-
τερες προσωπικότητες του μουσικού κό-
σμου, αναγνωρισμένες διεθνώς. Μάλιστα,
το πιάνο εγκαινιάστηκε από τον μοναδικό,
τυφλό εκ γενετής, πιανίστα Γιώργο Θέ-
μελη, το 1975, σε εποχές άνυδρες. Το
κοινό χάρηκε το συγκλονιστικό παίξιμο
του μεγάλου πιανίστα στον κινηματογρά-
φο “Ηλύσια”.

Στη συνέχεια χτίστηκε το εντευκτήριο

του Συλλόγου στην οδό 14ης Μαΐου, το οποίο οφείλουμε
στον σύζυγό της Χαράλαμπο Καλπάκα. Το παλιό βουλ-
γάρικο σπίτι μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο εκθετήριο,
όπου το πιάνο, επάνω σε μια εξέδρα την οποία επιμε-
λήθηκε η ίδια η Λυδία Καλπάκα, έχει μια δεσπόζουσα
θέση. Στη ζεστή αίθουσα πραγματοποιήθηκαν άπειρα
ρεσιτάλ, κυρίως σε συνεργασία με το Ωδείο Φαέθων,
ακόμα και με τη μουσική Ακαδημία της Μόσχας.

Είναι πολλές οι προσφορές και οι πρωτοβουλίες της
Λ.Κ. που είναι δύσκολο να αναφερθούν, κυρίως σε γυ-
ναικεία θέματα, σε θέματα παιδείας, χωρίς κομματικές
σκοπιμότητες.

Όχι μόνο ο Σύλλογος αλλά και η πόλη γενικότερα
της χρωστά πολλά για την πνευματική και πολιτιστική
της προσφορά. Αυτό το μεγαλείο και την ψυχική ομορφιά
απήλαυσαν όλοι όσοι είχαν την ευλογία να τη συναντή-
σουν στον δρόμο της κοινωνικής προσφοράς και να
συμπορευθούν μαζί της.

Άλλωστε όλοι, μαζί και τα αγα-
πημένα της ανίψια, θα μείνουν με
την ανάμνηση της μεγάλης παρα-
καταθήκης και του πολύπλευρου
έργου της.

Στη φωτογραφία διακρίνουμε τη Ραλού Ζαρκάδη, τη Λυδία Καλπάκα, 
τη Φώφη Μπάτσα, την Ελένη Φιλιππίδη και την Αγγέλα Καργούδη.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων
βραβεύει τον ήδη βραβευμένο από την
Ακαδημία Αθηνών Σύλλογο Κυριών και
Δεσποινίδων. Από αριστερά διακρίνουμε
τη Διδώ Σωτηρίου, την πρόεδρο και
ομιλήτρια κυρία Καλλιγά στο μικρόφωνο
και τη Λυδία Καλπάκα. 

Η Χάιδω Τσιτάκη-Αγγελή προσφέρει ως δώρο χαρακτικό του 
Γ. Μόσχου στη Λυδία Καλπάκα για την ανακήρυξή της ως
επίτιμου προέδρου του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων (1993).
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Ο  Φ Α Ρ Ο ΣΕ 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

Ετήσια εκδήλωση - κοπή βασιλόπιτας των μελών
του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης»

Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 τα μέλη και οι

φίλοι του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης έκο-
ψαν τη βασιλόπιτα σε μια μοναδική βραδιά στο ξε-
νοδοχείο «Ramada Plaza Thraki». Η εκδήλωση ξεκίνησε
με τον χαιρετισμό του υπογράφοντα, Προέδρου του
Ιστορικού Μουσείου Νικόλαου Πινάτζη και συνεχίστηκε
με την απόδοση τιμητικής διάκρισης στις θρακιώτισσες
καλλιτέχνιδες Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Η διά-
κριση αφορούσε στο αξιόλογο καλλιτεχνικό έργο
τους και στην γενικότερη προσφορά τους στην πο-
λιτιστική ζωή της χώρας. Μετά την προβολή ενός
βίντεο αφιερωμένου στο καλλιτεχνικό τους έργο και
στις σημαντικότερες συνεργασίες τους, η Ελένη και η
Σουζάνα Βουγιουκλή παρουσίασαν στο κοινό ένα

μουσικό αφιέρωμα μαζί
με την πολυφωνική χο-
ρωδία του Ιστορικού
Μουσείου Αλεξανδρού-
πολης, με επιλεγμένα
κομμάτια από τις μου-
σικές όλου του κόσμου
αλλά και με δικές τους
συνθέσεις. Το κοινό κα-
τενθουσιασμένο δεν
σταμάτησε να χειρο-
κροτεί και να συμμετέ-
χει τραγουδώντας τις
μελωδίες. Ακολούθησε
μουσικοχορευτικό πρό-
γραμμα με κομμάτια
επιλεγμένα από τον Γ.
Φουντουκίδη.

O πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. αποδίδουν την
τιμητική πλακέτα στην
Ελένη και Σουζάνα
Βουγιουκλή.

H πολυφωνική χορωδία του Ιστορικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης

Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή
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T ο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία
με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρουσιάζουν

την περιοδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Ταξι-
δεύοντας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από το Ψη-
φιακό Αρχείο Ελληνικού Πολιτισμού του Θεόδωρου
Κορρέ (Α.Π.Θ.)». Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 30
Μαρτίου 2018 μέχρι τις 20 Απριλίου 2018. Τα εγκαίνια
της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 30
Μαρτίου 2018. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του

Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης Νικόλαος Πινά-
τζης και η Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πο-
λιτισμού Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, οι οποίοι αναφέρθηκαν
στην πρωτοτυπία και τη σπανιότητα του θέματος της
έκθεσης, τόσο λόγω της γεωγραφικής όσο και της χρο-
νολογικής έκτασης που αυτό καλύπτει, παρουσιάζοντας
σημαντικά τεκμήρια για την ιστορία του Ελληνισμού
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά τη διάρ-
κεια των εγκαινίων, το πιάνο κουϊντέτο του Δημοτικού

Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στην Ανατολική Μεσόγειο
μέσα από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Πολιτισμού του Θ. Κορρέ  (Α.Π.Θ.)»

Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης

T ο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης συνδιοργά-
νωσε με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων νομού Έβρου

ημερίδα αφιερωμένη στη «Διδακτική της ιστορίας» με
τίτλο «Η διδασκαλία της Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο:
σύγχρονες προσεγγίσεις και νέες προκλήσεις». 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Φε-
βρουαρίου 2018 στην αίθουσα του Ιστορικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου,
κυρίως εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

Την ευθύνη της οργάνωσης της ημερίδας είχαν ο
Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Άγγελος Πα-
ληκίδης, Επίκουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανε-

πιστήμιο Θράκης, ο Νίκος Πινάτζης, Πρόεδρος του
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και η Βάγια
Ζήκα, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Έβρου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν με εισήγηση οι ειδικοί επι-
στήμονες Ειρήνη Νάκου, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γιώργος Κόκκινος, Καθηγητής

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Άγγελος Παληκίδης, Επί-
κουρος Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης, Ξένια Ελευθερίου, Υποψήφια Διδάκτορας στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μαρία Βλα-
χάκη, Εκπαιδευτικός-Διδάκτορας στη Διδακτική της
Ιστορίας. 

Στην πρώτη συνεδρία, στην οποία προεδρεύων ήταν
ο Κ. Χατζόπουλος, συμμετείχαν με τις θεωρητικές τους
εισηγήσεις η Ειρήνη Νάκου η οποία αναφέρθηκε στο
μάθημα της Ιστορίας - Ερωτήματα, σκέψεις και εμπειρίες,
ο Γεώργιος Κόκκινος μίλησε για τα πολλαπλά πρόσωπα
της ιστορίας και την ιστορική σκέψη, ο Άγγελος Παληκίδης
ο οποίος αναφέρθηκε στη δημοκρατική συνείδηση που

αποτελεί τον πυρήνα της ιστορικής
εκπαίδευσης και η Ξένια Ελευθερίου
στις στάσεις και απόψεις μαθητών
και εκπαιδευτικών της Θεσσαλονίκης
σχετικά με τη διδασκαλία και τις εκ-
δηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώμα-
τος: τα πρώτα ερευνητικά ευρήματα. 

Στη δεύτερη συνεδρία με θέμα τα
νέα προγράμματα σπουδών για την
υποχρεωτική εκπαίδευση, στην οποία
προεδρεύουσα ήταν η Β. Ζήκα, ο
Γιώργος Κόκκινος και ο Άγγελος Πα-
ληκίδης αναφέρθηκαν στην περιγρα-
φή του πλαισίου, της δομής και των
αρχών των νέων Προγραμμάτων
Σπουδών, ενώ η Μαρία Βλαχάκη
αναφέρθηκε στο σχεδιασμό των θε-

ματικών φακέλλων για τα νέα Προγράμματα Σπουδών
Ιστορίας. Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε
ανοικτή συζήτηση με το κοινό και οι εκπαιδευτικοί
είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματα και τους
προβληματισμούς τους στους ειδικούς επιστήμονες.
Στο τέλος της ημερίδας χορηγήθηκαν βεβαιώσεις πα-
ρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Ημερίδα με θέμα τη Διδακτική της Ιστορίας
Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης

Οι συντελεστές της ημερίδας για τη διδακτική της ιστορίας
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μονή της Αγίας Αικατερίνης. Η έκθεση ολοκληρώνεται
με την έβδομη ενότητα που έχει θέμα την Αίγυπτο, πα-

ρουσιάζοντας τον ναό του Αγίου Γεωργίου
των Ελλήνων στο Κάιρο και τη Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας. 

Διάρκεια έκθεσης: 30/03-20/04/2018
Χώρος: Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο 10:30-
14:30. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ. Αγα-
θονίκη Τσιλιπάκου, Προϊσταμένη Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Δρ. ΑγαθονίκηΤσιλιπά-
κου, Αρχαιολόγος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θεόδωρος
Κορρές, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δρ.

Νίκος Μπονόβας, Αρχαιολόγος, Δρ. Αναστάσιος Σινάκος,
Αρχαιολόγος
Επιστημονική Συνεργάτης: Νικολέτα Τρούπκου, Αρ-
χαιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ: Αναστασία Κα-
ραδημητρίου, Αρχιτέκτων-Μηχανικός

Ωδείου Αλεξανδρούπολης πραγματοποί-
ησε συναυλία Μουσικής Δωματίου με
έργα των Bach, Mozart, Persell, Faure, Han-
del, Doppler και Χατζιδάκι, με τη σοπράνο
Νάντια Μαλακόζη στο τραγούδι, τη διευ-
θύντρια του Δημοτικού Ωδείου Αλεξαν-
δρούπολης Μερόπη Κολλάρου στο πιάνο,
τη Θεοδώρα Αποστολίδου στο φλάουτο,
την Ελένη Αποστολίδου και τη Χριστίνα
Παναγιωτίδου στο βιολί, τον Γιώργο Τολίδη
και την Άννα Τζήμα στο βιολοντσέλο.

Η έκθεση βασίζεται στο φωτογραφικό
υλικό από τις εκπαιδευτικές εκδρομές του
Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ
και αρθρώνεται σε επτά ενότητες, οδη-
γώντας τον επισκέπτη σε μία νοητή διαδρομή που έχει
αφετηρία την περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου,

τα παράλια της Μ. Ασίας και προχωρά στο νοτιοανα-
τολικό τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου, για να κατα-
λήξει στη χερσόνησο του Σινά και την Αίγυπτο.

Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται
τόποι και μνημεία από τις περιοχές της αρχαίας Αιολίδας
και της Ιωνίας, περιλαμβάνοντας την Άσσο, το Αϊβαλί,
την Πέργαμο, τη Σκάλα Βουρλών και τα Αλά-
τσατα. Στη δεύτερη ενότητα εντάσσονται ο
Κιρκιντζές, η Έφεσος, η Πριήνη και τα Δίδυμα
στην περιοχή της Ιωνίας, η Φιλαδέλφεια στην
περιοχή της Λυδίας. Την τρίτη ενότητα απο-
τελούν το Λιβίσι, η Κέκοβα, τα Μύρα και η Φά-
σηλις από την περιοχή της Λυκίας. Η διαδρομή
στη Μ. Ασία ολοκληρώνεται στο νότιο τμήμα
της με την τέταρτη ενότητα της έκθεσης, στην
οποία εντάσσονται η Αττάλεια, η Πέργη, η
Σίδη (Παμφυλία) και το μοναστήρι του Alahan
(Κιλικία). Ακολουθούν η ενότητα της Ιορδανίας,
στην οποία προβάλλονται το Αμμάν, η Madaba,
και η ενότητα με το όρος Σινά και την ονομαστή

Το πιάνο κουιντέτο του Δημοτικού Ωδείου
Αλεξανδρούπολης.

Μέλη του Δ.Σ. του Ιστορικού�  Μουσείου με τις κυρίες Τσιλιπά� κου,
Καραδημητρί�ου, Κολλά� ρου και Μαλακόζη.

Περιοδική έκθεση με τίτλο «Ταξιδεύοντας στην Αν. Μεσόγειο μέσα 
από το Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Πολιτισμού του Θ. Κορρέ».
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ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Επιμέλεια  Σ.Ε.

8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Η Νάντια Μαλακόζη, κόρη του
Βλάση Μαλακόζη και της Τζούλιας
Φανφάνη γεννήθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη. Πήρε τα πρώτα μαθήματα
πιάνου και θεωρητικών στο Δημοτικό
Ωδείο Αλεξανδρούπολης, σπούδασε

Μονωδία στην τάξη της Β. Ποζίδου στο Μακεδονικό
Ωδείο Θεσσαλονίκης και στο τμήμα Μελοδραματικής
της Κ. Καρατζά στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης και
αποφοίτησε με άριστα και διάκριση. Παράλληλα ολο-
κλήρωσε σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά στο Μακε-
δονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος της ειδι-
κευμένης διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων μουσικής
για παιδιά σχολικής ηλικίας και μουσικοπαιδαγωγικών
του Ωδείου Βορείου Ελλάδος.

Είναι πτυχιούχος Εικαστικών της Σχολής Καλών
Τεχνών του Saint-Etien
Γαλλίας και κατέχει το
διεθνές δίπλωμα πλα-
στικών τεχνών D.N.A.P.
καθώς και της Σχολής
Συντήρησης Έργων Τέ-
χνης και Αρχαιολογικών
Ευρημάτων στη Θεσσα-
λονίκη.

Παράλληλα είναι
απόφοιτος του Ε.Α.Π.
και κατέχει το πτυχίο
από το τμήμα του ελ-
ληνικού Πολιτισμού και
μεταπτυχιακό στην ει-
δική αγωγή. Έκανε
σπουδές στη Μουσικο-
θεραπεία, στην Εικαστι-
κή θεραπεία και ψυχα-
νάλυση.

Η Νάντια Μαλακόζη
συμμετείχε επανειλημ-
μένως σε συναυλίες Μο-
νωδίας-Μελοδραματι-
κής με την Ορχήστρα
Θράκης καθώς και σε

σεμινάρια με γνωστούς καλλιτέχνες του κλασικού
τραγουδιού και σύγχρονης μουσικής.

Εργάσθηκε ως καθηγήτρια Μουσικής στη Δη-
μόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Τα τελευταία
χρόνια διδάσκει Μονωδία και Μελοδραματική
στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης.

Στο φετινό αφιέρωμα στην «ημέρα της γυναίκας» θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε
τέσσερις αντιπροσωπευτικές γυναικείες παρουσίες με καταγωγή από την περιοχή
μας. Οι δύο είναι σύγχρονες καλλιτέχνιδες, από τη νέα γενιά και οι άλλες περασμένων
γενεών, που έζησαν σε χρόνια με πολλές δυσκολίες.

Αρχίζουμε από τις σύγχρονες. H επιλογή έγινε τυχαία.

Νάντια Μαλακόζη



Ζωή Τηγανούρια
Πρόσφατες καλλιτεχνικές δραστηριότητες και τιμητικές διακρίσεις
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«Η μουσική της Ζωής Τηγανούρια διαπερνά το
σώμα και εκτοξεύει τις αισθήσεις σου στα ύψη…»

Με περισσότερα από είκοσι (20) προσωπικά άλμπουμ
και singles από το 2006 μέχρι σήμερα, βιβλία με παρτι-
τούρες + CD για transcription & play-along, περισσότερες
από διακόσιες συνθέσεις στην Ελληνική δισκογραφία
από το 1999 μέχρι σήμερα, συνθέσεις και διασκευές σε
διεθνείς συλλογές, εκατοντάδες ηχογραφήσεις, ορχη-
στρικές συνθέσεις, Soundtracks για ντοκιμαντέρ και τη-
λεοπτικές σειρές και πολλές βραβεύσεις, η Ζωή Τηγα-
νούρια εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό, συμμε-
τέχοντας σε μεγάλα φεστιβάλ και δίνοντας πολυάριθμες
συναυλίες.

Γνωστή ως «Zoe», είναι μία καλλιτέχνις που δεν πε-
ριορίζεται από γεωγραφικά σύνορα και, όπως λέει η
ίδια: «Η μουσική είναι ένα σύμπαν γεμάτο αισθήσεις…»

Η Πανσαμοθρακική Εστία Αθηνών «Η Νίκη της Σαμο-
θράκης» βράβευσε φέτος την Σαμοθρακίτισσα Ζωή Τη-
γανούρια στην ετήσια κοπή πίτας του συλλόγου.

Σε μια λιτή εκδήλωση απονεμήθηκε στη συνθέτη και
σολίστ του ακορντεόν, ένα χρυσό μετάλλιο και μία
τιμητική περγαμηνή προς επιβράβευση για τη συνεχή
προβολή και ανάδειξη του νησιού μέσα από την καλλι-
τεχνική της διαδρομή, καθώς και για το έμπρακτο εν-
διαφέρον της.

Μια ακόμα Τιμητική βράβευση στη συνθέτη Ζωή Τη-
γανούρια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24/03/2018
στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Μεταμόρφωσης, σε μια
υπέροχη κοινωφελούς χαρακτήρα εκδήλωση για την οι-
κονομική ενίσχυση του Κ.Α.Σ.Π. «Χατζηπατέρειο», που
διοργανώθηκε από τον Δήμο Μεταμόρφωσης (Τμήμα
Πολιτισμού) και την Κοινωφελή Επιχείρηση σε συνεργασία
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Προφήτης Ηλίας».

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική
πλακέτα στη διακεκριμένη συνθέτη Ζωή Τηγανούρια
για την αφιλοκερδή συμμετοχή της στην εκδήλωση και
την ευαισθησία της σε θέματα που αφορούν παιδιά
από τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Προφήτης Ηλίας»
Αθανάσιο Τσάμπρα, παρουσία του Δήμαρχου Μετα-
μόρφωσης κου Μιλτιάδη Καρπέτα, του Γ. Γ. του Συλλόγου
ΝίκουΖωγράφου και του Πρόεδρου του Δ.Σ. του Ιδρύ-
ματος Ιωάννη Ν. Χατζηπατέρα.

Με αφορμή τα 10 Χρόνια καλλιτεχνικής συνθετικής
πορείας της Ζωής Τηγανούρια θα πραγματοποιηθεί
στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24) τη Δευτέρα 23 Απριλίου στις
12:30 το μεσημέρι, συνέντευξη Τύπου και επίσημη προ-
βολή του νέου της βίντεο-κλιπ.

Κεντρικοί παρουσιαστές της εκδήλωσης θα είναι η

δημοσιογράφος Ελένη Χρονά,ο ηθοποιός Γιάννης Βούρος,
η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή, ο δημοσιογράφος Νίκος
Θρασυβούλου και ο σκηνοθέτης του βίντεο-κλιπ Μάνος
Αντωνίου.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ζωντανά
από την ίδια τη συνθέτη και σολίστ του ακορντεόν, με
ολιγομελή ορχήστρα, συνθέσεις της.

Με αλφαβητική σειρά θα ερμηνεύσουν οι: Αγάθωνας,
Βολάκος Νίκος, Βασιλείου Λάμπρος, Βουδουράκη
Ελένη (μέτζο σοπράνο Εθνικής Λυρικής Σκηνής), Υακίνθη
Λάγιου, Γκαντζούρας Στάθης, Πελαγία, Πολυτίμη, Τη-
γάνης Κώστας.

Θα συμμετάσχουν οι μουσικοί: Γιάννης Ταυλάς (κι-
θάρες), Στέφανος Χατζηαναγνώστου (φλάουτο), Δη-
μήτρης Καζάνης (βιολί), Γιώργος Πολίτης (μπάσο),
Στέλιος Γενεράλης (κρουστά).

O Πρόεδρος της Πανσαμοθρακικής Εστίας Αθηνών 
Διογένης Παπανικολάου βραβεύει τη Ζωή Τηγανούρια.
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Μία από τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της είναι η
ορχηστρική σύνθεση “Last Tango by Zoe”, της οποίας
το βίντεο-κλιπ είναι σε σκηνοθεσία Μάνου Αντωνίου
και Γιώργου Ευαγγελόπουλου, ο οποίος υπογράφει και
τη διεύθυνση φωτογραφίας.

Τα γυρίσματα του βίντεο-κλιπ που θα δούμε σε
πρώτη επίσημη προβολή, τη Δευτέρα 23 Απριλίου στις
12:30 το μεσημέρι στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24), έγιναν στο
Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας .

Πρόκειται για ένα βιντεοκλίπ με δράση, που τοποθε-
τείται στο παρελθόν, με απτές βιωματικές μνήμες, που
αφορούν στη ζωή της Ζωής Τηγανούρια, σε παραγωγή
της Zoe Music Ltd.

Συμμετέχουν: Αλίκη Μαυροειδή, Μιχάλης Παπούκας,
Στέλιος Γενεράλης και η μικρή μουσικός-έκπληξη Μα-
ριάνα Μαυρογιάννη.

Στις 19 Μαΐου και ώρα 22.00 η Ζωή Τηγανούρια θα
εμφανιστεί για μία βραδιά στο ατμοσφαιρικό El Convento
del Arte, με την υπόσχεση να μας ταξιδέψει μουσικά
στα ερωτικά, γεμάτα πάθος μονοπάτια του Tango,
όπως μόνο αυτή γνωρίζει… 

Και ακολουθούν πολλές συναυλίες για το καλοκαίρι
σε όλη την Ελλάδα !

Eλένη, μια μικρόσωμη γυναίκα
Aπόσπασμα από μια ιστορία με κεντρικούς ήρωες ένα ποτάμι, τον Έβρο και μια μικροκαμωμένη νέα

γυναίκα, την Ελένη. Ανδρικοί ρόλοι: ο Νο2 Σταμάτης, σύζυγος της Ελένης, ο Νο3 Αχμέτ, Τούρκος από την
απέναντι όχθη του ποταμού και ο κτηνοτρόφος Θανάσης. Δευτερεύοντες ρόλοι: ένας βάτραχος και ένας
κότσυφας. Μόνο... που ο βάτραχος και ο κότσυφας ήταν αθέατοι· ακουγόταν μόνο η φωνή τους και μ’
αυτόν τον τρόπο ο Έλληνας και ο Τούρκος έκαναν τις συνεννοήσεις.

Όσοι φυγάδες, Εγγλέζοι ή Έλληνες αξιωματικοί ή και πολίτες, ήθελαν να περάσουν το ποτάμι για να
φθάσουν στη Μέση Ανατολή, μέσω του απρόσωπου Νο1, διέσχιζαν το ποτάμι με τη βοήθεια των Νο2, Νο3
και του κτηνοτρόφου και κάτω από τη μύτη των Γερμανών για τον Έλληνα και τον φόβο των τουρκικών
φυλακών για τον Αχμέτ. Η δουλειά γινόταν τα βράδια.

Μια βραδιά λοιπόν του 1943 ο βουβός βοηθός του Θανάση (καταλαβαίνουμε γιατί ήταν βουβός) έφερε
πεσκέσι στον Σταμάτη, ένα κεφάλι βούτυρο. Ο Σταμάτης με ένα κουταλάκι έσκαψε το βούτυρο και έβγαλε
ένα σημείωμα, το διάβασε και είπε «Απόψε»...

Α. Μ.

Η Ελένη ήξερε γι’ αυτές τις νυχτερινές εξόδους του
άντρα της και φλεγόταν να μάθει λεπτομέρειες, δεν
τολμούσε όμως να ψιλορωτήσει, γιατί τον έβλεπε κάτι
παραπάνω από μονοσύλλαβο απόψε. Εξάλλου, είχε κι
αυτή τις δικές της έγνοιες. Αύριο έπρεπε να κάνει τη
δική της εξόρμηση, γιατί όσο μπόι της έλειπε, το ’χε
θάρρος αυτή η γλυκιά μικροκαμωμένη Πολίτισσα. Θυ-
μόταν συχνά τον δικό της ξεριζωμό μες τις φλόγες και

τον δρόμο της προσφυγιάς κι η ψυχή της γέμιζε αγανά-
κτηση για κάθε μορφή βίας. Πήρε, λοιπόν, κι η Ελένη
ένα μικρό πόστο στην οργάνωση. Έβαζε κι αυτή το
μικρό της πετραδάκι.

Όσοι Έλληνες αξιωματικοί, ή και πολίτες, περνούσαν
το ποτάμι, έβρισκαν τρόπο, αργότερα, να στέλνουν
χρήματα, σε λίρες βέβαια χρυσές, για τις οικογένειές
τους, μαζί και γράμματα, μα τις πιο πολλές φορές

Συνεχίζουμε με τις παλαιότερες... Οι πολλές είναι ανώνυμες εργάτριες (φωτο) και η μία
είναι ηρωίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, άγνωστη στη “μεγάλη ιστορία’’ της Ελλάδας, 

γνωστή όμως στην υπογράφουσα που διηγείται παρακάτω τη “μικρή’’ της ιστορία 
για τους αναγνώστες του περιοδικού μας.
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μυστικά έγγραφα και κωδικούς και άλλα διάφορα, που
είχε αναλάβει τούτη η λεπτούλα και ευαίσθητη γυναίκα
του Σταμάτη, να τα προωθεί ή να τα παραδίνει στον
προορισμό τους.

Φορές-φορές ντυνόταν χωρική μ’ ένα καλάθι ζαρζα-
βατικά περασμένα στο μπράτσο, με «μαμαλούκα» στα
κατσαρά της τα μαλλιά και χωμένο το μασούρι μέσα
στο κούφιο κολοκυθάκι, όπως το ’κανε όταν το γέμιζε
με κιμά. Από πάνω ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, ό,τι
θες, ανάλογα με την εποχή.

Κάποτε, ένα έγγραφο το ’βαλε μέσα σε απόκρυφο
σημείο του σώματός της, για να πάει να το παραδώσει
τρία σπίτια παρακάτω από το κτήριο που στεγαζόταν
η Γκεστάπο. Αναγκαστικά, λοιπόν, πέρασε από μπροστά.
Ο φρουρός στην είσοδο του κτηρίου, κορδωμένος, ευ-
θυτενής, με τα σκέλια ανοιχτά και τα χέρια σταυρωμένα
πίσω, έπαιξε λίγο τα βλέφαρά του, μόλις την είδε να
περνά σχεδόν σύριζά του, καλοντυμένη, βαμμένη, ελα-
φριά-ελαφριά, με γρήγορα μικρά βήματα, αεράτη. Του
καλοάρεσε φαίνεται.

– Φρόιλαϊν...
Σταμάτησε. Γύρισε και τον κοίταξε ίσια στα παγωμένα

του μάτια, εντελώς άφοβα, ήρεμα και με στρωτή κι
ατάραχη φωνή του λέει πολύ ευγενικά.

– Pardon; Parler vous, moi;
Ο φρουρός ήταν εκείνος που ταράχτηκε τώρα. Ίσως

νόμιζε ότι θα την φόβιζε. Η αταραξία της τον έφερε σε
δύσκολη θέση. Ήταν συνηθισμένος να τρέμουν οι άλλοι
μπροστά του και δεν του άρεσε ο αέρας της. Δε θα
γνώριζε και γαλλικά και γι’ αυτό μετάνιωσε στη στιγμή
που τη φώναξε. Της έκανε, λοιπόν, ένα νεύμα με το
ατσαλένιο του βλέμμα, ότι μπορούσε να πηγαίνει. Η
Ελένη σήκωσε τον δεξί της ώμο, του χαμογέλασε ανε-
παίσθητα και συνέχισε τον δρόμο της με τον ίδιο αεράτο
ρυθμό. Μόλις έστριψε τη γωνία πιο κάτω και πριν μπει
στο σπίτι, όπου έπρεπε να παραδώσει το έγγραφο,
σταμάτησε κι έκλεισε τα βλέφαρά της παίρνοντας την
πιο βαθιά ανάσα της ζωής της.

Υβόννη Τερζούδη

Εργάτριες στο "Κεραμοποιείο
Έβρος" των Παπαδάκη,
Καραγιάννη, Παπαδόπουλου.
Το κεραμοποιείο βρισκόταν
ανατολικά της πόλης 
και δυτικά του ρέματος 
της Μαΐστρου.

Καπνεργάτριες
επεξεργάζονται τα

περίφημα καπνά 
της Θράκης.

Θρακιώτισσες γυναίκες... στο μεροκάματο
Αρχείο Θεόδωρου Ορδουμποζάνη (δεκαετία του ’50)
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Εκτός από την πραουστιά, άλλα δύο οπωροφόρα
που ευδοκιμούν στην περιοχή μας και που δεν τα βρήκα
σε όσα φυτώρια της Αττικής τα ανεζήτησα είναι: ένα
είδος συκιάς που κάνει πρώιμα στενόμακρα, μεγάλα,
γλυκά, μαύρα «μελιτζανόσυκα» και η μουριά που κάνει
μεγάλα άσπρα μελωμένα μούρα, μη εμπορεύσιμα όμως,
γιατί η σάρκα τους είναι «μη μου άπτου». Αξιοσημείωτο
είναι ότι ένας από τους φυτωριούχους με παρεκάλεσε,
αν τα προμηθευτώ, να του δώσω από ένα κλαδί με
«μάτια» για μπόλιασμα.

Δεν παραλείπω να προσθέσω ότι, δύο πραουστιές
που μου έστειλε ένας φίλος προ 15 χρόνων, δεν πρόκο-
ψαν στην Αττική· η μία ξεράθηκε τον τρίτο χρόνο και η
άλλη, παρά την περιποίηση, είναι καχεκτική και, ενώ
φορτώνεται με άνθη, οι ελάχιστοι καρποί της που «δέ-
νουν», πέφτουν πριν ωριμάσουν.

Συνεχίζοντας την παραλιακή περιδιάβασή μας φθά-
νουμε στο γραφικό λιμανάκι της Μάκρης με το απαραί-
τητο καφε-ταβερνάκι του και τον μεγάλο πλάτανο.

Στην περιοχή αυτή πρέπει να βασανίσθηκαν τα 5
παλικάρια από τη Σαμοθράκη που, αφού εκτουρκί-
σθηκαν βίαια, είχαν την ακλόνητη πίστη και το ανυπέρ-
βλητο θάρρος να επανέλθουν στον Ορθόδοξο Χριστια-
νισμό και να μαρτυρήσουν γι’ αυτό. Τώρα οι ιερές κάρες
τους βρίσκονται στη λειψανοθήκη, απέναντι στο δε-
σποτικό του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Χώρας
Σαμοθράκης.

Από το λιμανάκι ξεκινούν δύο παράλληλες ακτοδια-
δρομές. Πρώτη επιλέγουμε και διατρέχουμε τη χαμηλό-
τερη στην ακρογιαλιά που είναι η λιγότερο ενδιαφέρουσα
και σχετικά ανώμαλη μέχρι την Αγία Παρασκευή. Στη

διαδρομή αυτή συ-
ναντούμε μικροσυ-
στάδες του θαλασ-
σομυρωμένου «κρί-
ταμου» σκαρφαλω-
φυτρωμένες στις
απόκρημνες παρα-
θαλάσσιες πλαγιές ή
στο λιγοστό χώμα
που συγκρατούν οι
σχισμές και μικρολα-
κούβες των βράχων.
Δηλαδή σε δύσβατα

μέρη της ακτής που κυματορραντίζονται από τα βρα-
χοξεσπάσματα της φουρτούνας.

Το σχετικά σπάνιο και άγνωστο αυτό παχύφυλλο
φυτό, όταν το ζεματίσεις, γίνεται μια υπέροχη σαλάτα,
συνοδευτική ψητών και τηγανιτών ψαριών· καλύτερη
και από την «αλμύρα» που καλλιεργείται στην ανατολική
Αττική. Το κρίταμο γίνεται πρωτίστως ασύγκριτης
γεύσης και αρώματος τουρσί στο κρασόξυδο. Επειδή
αυτό το θαλασσόφιλο «αγρίμι» φυτό είναι αυτοφυές σε
δυσπρόσιτα μέρη, όπως προαναφέρθηκε, (το έχω βρει
σε αρκετά μέρη της Ελλάδας από την περιοχή μας
μέχρι τη νότια Κρήτη) και δεν καλλιεργείται, δεν υπάρχει
φυσικά στο εμπόριο. Έτσι το απολαμβάνουν μόνο όσοι
το ξέρουν και, για να το αποκτήσουν, χαλαλίζουν την
ταλαιπωρία που απαιτεί η συλλογή του το καλοκαίρι.
Μετά τα μέσα του καλοκαιριού στολίζεται με ανθοδέσμες
κίτρινων λουλουδιών και όταν ωριμάσουν οι σπόροι
του κλείνει τον ετήσιο κύκλο του.

IV. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ
Σπηλιά - Μαύρη Άμμος - Επίλογος

Δεύτερη επιλογή είναι ο επάνω από την ακρογιαλιά
δρόμος που οδηγεί σε ένα από τα σπουδαιότερα, κατά
τη γνώμη μου, σημεία της περιοχής μας, στέλνοντας τη
σκέψη μας χιλιάδες χρόνια πίσω.

Την πρώτη φορά που άφησα το μικρό - γραφικό λι-
μανάκι της Μάκρης και πήρα το δρομάκι για τον κοντινό
μυθικό τόπο της Σπηλιάς του Κύκλωπα δεν περπατούσα
ούτε πετούσα με τη φαντασία μου· είχα την αίσθηση
ότι βαδίζοντας γλιστρούσα στον χωροχρόνο και σε
κάθε βήμα οι δεκαετίες έφευγαν προς τα πίσω μει-
ώνοντας τη διαφορά χρόνου από το σήμερα που μηδε-
νίσθηκε όταν έφθασα στην είσοδο της σπηλιάς. 

Δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς τη διανοητική
κατάσταση που βρέθηκα αναπνέοντας στον ενεργειακό
αυτόν χώρο. Υποκειμενικά ίσως, πίστευα ακράδαντα ότι
αυτή ήταν η σπηλιά του Πολύφημου και όχι της Σικελίας·
εδώ διαδραματίσθηκαν τα συγκλονιστικά γεγονότα της
Ομηρικής περιγραφής στην Οδύσσεια. Δεν ξέρω «αν είχα
τα μυαλά μου τακτοποιημένα στο κεφάλι μου ή είχαν
φύγει». Το πιθανότερο ήταν να βρίσκονται σε σύγχυση ή
υπό την επίδραση φαντασιώσεων, που προκαλούσε η
μαγική αυτή περιοχή.Ένιωθα σαν άυλος στο κέντρο του,
ενώ γύρω μου εξελίσσονταν με μεγάλη ταχύτητα τα γε-
γονότα που μας δίδαξε το σχετικό Ομηρικό έπος.

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

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

ως την περιοχή της Σπηλιάς του παμπάλαιου Πολύφημου
Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

ΜΕΡΟΣ  ΙΓ’

ΚΡΙΤΑΜΟ
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την ειρωνία. Κοινός παρονομαστής: η άρνηση. Δε βρήκα
κανέναν πρόθυμο για συνεργασία στην «παλαβωμάρα»
όπως τη χαρακτήριζαν. Ήγουν - τουτέστιν - δηλαδή -
με άλλους λόγους - ήτοι: «τζίφος» η προσπάθεια και
αποκλεισμός κάθε ενδεχομένου σπηλαιο-ερευνητικής
ενέργειας γιατί, έχοντας επίγνωση των κινδύνων που
ελλόχευαν, δε θα επιχειρούσα μόνος μου κάτι τέτοιο.

Στην πραγματικότητα, το μέσα σπήλαιο του Πολύ-
φημου καλύφθηκε με τον γοητευτικό πέπλο του απη-
γορευμένου, εξιδανικεύοντας ό,τι είχε τοποθετήσει μέσα
η καλπάζουσα φαντασία μου. Έτσι συμβιβάσθηκα και
«την αδυναμίαν αλλαγήν πορείας ποιούμενος» άρχισα
να αναζητώ ίχνη ανθρώπινης επέμβασης ή οτιδήποτε
άλλο στα προσιτά μέρη της σπηλιάς. Ενώ έψαχνα για
κανένα δυσδιάκριτο ακιδογράφημα ή αχνή βραχογραφία,
από μέσα μου παρακαλούσα, ασυναίσθητα, τους βράχους
να μου μιλήσουν με τον τρόπο τους· να διηγηθούν τι
είδαν και άκουσαν, τι υπέστησαν στις... μερικές χιλιάδες
χρόνια που πέρασαν. Μεγάλο το θράσος μου και η
απαίτησή μου, κι αυτοί έμεναν σιωπηλοί σαν... πέτρες.

Τα μόνα που διέκρινα ήταν κάποιες επιφάνειες επί-
πεδες, σαν να ήταν λαξεμένες από ανθρώπινο χέρι, και
προπαντός στο αριστερό άκρο της ελλειψοειδούς
εισόδου της σπηλιάς μια ρηχή κόγχη, και μάλιστα μαυ-
ρισμένη από παλιά μουντζούρα φωτιάς· σαν να είχε
εμποτίσει τον βράχο. Λέτε να ήταν εστία προϊστορικών
«ενοίκων» της; Αυτό μ’ έκανε να συνειδητοποιήσω ότι
οι βράχοι της σπηλιάς μιλούσαν αλλά εγώ δεν τους κα-
ταλάβαινα, γιατί δεν ήξερα τη γλώσσα τους. Βλέπεις οι
αρμόδιοι αδιαφόρησαν για την έρευνα και ανάδειξη
αυτού του σημαντικού σπήλαιου και δεν έστειλαν
κανένα κλιμάκιο σπηλαιολόγων και άλλων ειδικών, έστω
και τιμωρητικά πραγματοποιώντας μια συχνοεκτοξευό-
μενη εξοργιστική απειλή: «Θα σε στείλω στον Έβρο!».

«Άφρονα Πολύφημε, με τη λαίμαργη ανθρωποφαγική
σου επίθεση στους συντρόφους του Πολυμήχανου, τα
κατάφερες περίφημα· και το μάτι σου έχασες και κα-
τατρόμαξες τους Έλληνες, που το θυμούνται μέχρι σή-
μερα, και αποφεύγουν να έλθουν στο... άντρο σου».

Όταν μετά από μερικά χρόνια επισκέφθηκα το, σε
μεγάλο βαθμό αξιοποιημένο, σπήλαιο του Περάματος
στους πρόποδες του όρους «Μιτσικέλι», που βρέχονται
από τη λίμνη των Ιωαννίνων, ένιωσα «μπερδεμένα»
όμορφα και άσχημα συναισθήματα. Από τη μια θαύμαζα
τον τρόπο παρουσίασης των συνδυασμών πλύχρωμων
σταλακτιτών-σταλαγμιτών, τα ασβεστολιθικά «σφα-
χτάρια» που κρέμονται από την οροφή και τις λιθωμα-
τικές πτυχωτές κουρτίνες (που έβγαζαν μουσικούς
ήχους όταν τις χάιδευες με την παλάμη ανάποδα) και
από την άλλη μ’ έπνιγε το παράπονο, ίσως και η
ζήλεια, για το παραμελημένο δικό μας πιθανώς ισάξιο·
αν όχι καλλίτερο, κατά τους απραγματοποίητους πα-
τριδολατρικούς οραματισμούς, για αξιοποίηση και του-
ριστική προσβασιμότητα.

Μετά απο εκεί, παίρνοντας για παρηγοριά το αντίθετο

Κάποια στιγμή που συνήλθα, έπιασα τον εαυτό μου
γραπωμένο στην άκρη του βράχου, μπροστά από την
είσοδο της σπηλιάς, να ψάχνει με το βλέμμα το κατάγιαλο
για την... κοτρόνα που εκσφενδόνισε προς τον Οδυσσέα
ο τυφλωμένος Κύκλωπας. Δε βρήκα καμμιά που να
ταιριάζει στην περιγραφή και, για να δω τα πράγματα
από κοντά, κατέβηκα στην απότομη ακτή. Τίποτε που
να δικαιολογεί την (παράλογη;) προσδοκία μου. Μόνο
λίγο κρίταμο (κρίθμον, για τους αρχαίους), που πιστεύω
να το μάζευαν και έτρωγαν οι κάτοικοι της σπηλιάς
από τότε.

Στη δεύτερη επίσκεψή μου ήμουν πιο προσγειωμένος
και πληροφορημένος. Είχε φθάσει στ’ αφτιά μου ο
θρύλος ότι, μετά το στενό πέρασμα στο βάθος της
σπηλιάς, υπήρχε μια μεγάλη σπηλαιώδης αίθουσα με
ένα πελώριο πέτρινο τραπέζι στη μέση, και γύρω του
ανάλογα πέτρινα καθίσματα. Έμαθα επίσης ότι, κάποια
ανήσυχα ντόπια μυαλά, στερέωσαν δύο αναμμένα κεριά
στα κέρατα μιας κατσίκας και την αμόλησαν στο ανε-
ξερεύνητο σπήλαιο, περνώντας την από το στενό πε-
ρασμα. Παρακολούθησαν για λίγο την πορεία της από
τις φλογίτσες των κεριών, όσο επέτρεπαν η σχισμή, η
μορφολογία του σπηλαίου και το βαθύ σκοτάδι· μετά
την έχασαν.

Ύστερα από δύο ημέρες όμως ακούσθηκαν αγωνιώδη
βελάσματα κάτω από την... πλατεία της Μάκρης. Δε
χρειάσθηκαν άλλα «τσιγκλίσματα» για να ξυπνήσει μέσα
μου ο ερασιτέχνης σπηλαιολόγος ή, ακριβέστερα, ο πε-
ρίεργος σπηλαιοπαρατήρητής. Την αναγκαία τεχνική
για σκαρφαλώματα τη γνώριζα γιατί, όταν υπηρετούσα
τη στρατιωτική μου θητεία, ο «αίλουρος» Σουφλιώτης
Υπολοχαγός Καλπάκας φρόντισε, στο Κ.Ε. Καταδρομών
Ρεντίνας, να μας εκπαιδεύσει επαρκώς στις αναρριχήσεις
και καταβάσεις, με ή χωρίς σχοινί, ημέρα και νύχτα.
Δεν έμενε παρά η εύρεση ενός-δύο συνεργατών-βοηθών
και γι’ αυτό απευθύνθηκα στους κύκλους των φίλων
που κάναμε παρέα. Δυστυχώς συνάντησα μόνο χαμόγελα
που κάλυπταν όλο το φάσμα των εκφράσεων· από
την αναγνώριση, την κατανόηση, τη συμπάθεια, την
αδιαφορία, την αμφισβήτηση, την απόρριψη μέχρι και

Η σπηλιά του Κύκλωπα
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δρομάκι, πλησιάζουμε το δυτικό τέρμα της περιήγησής
μας στην ακτογραμμή, όπου συναντούμε την αντιπρο-
σωπευτικότερη υλοποίηση της έννοιας του χαρακτη-
ρισμού «γραφικός», στο παραθαλάσσιο ψαροταβερνάκι
του Κίκιρα. Λίγο πιο ψηλά από την παραλία βρίσκεται
το μικρό κτίσμα με την πεντακάθαρη και... παραγωγι-
κότατη κουζίνα ενώ τα τακτοποιημένα λιγοστά ξύλινα
φθηνοκατασκευασμένα τραπεζάκια, με τα κλασικά
καρό τραπεζομάντιλα, δέχονταν τις ψαρολιχουδιές.

Ο μπαλκονάτος χώρος σκιαζόταν από ένα πρόχειρο
αλλά ταιριαστό με το περιβάλλον στέγαστρο, ενώ ο
διάκοσμός του ήταν απλούστατος· μερικές ψάθινες
καρέκλες και ένας ξύλινος πάγκος, πέρα-πέρα προς τη
μεριά της θάλασσας. Η αποζημίωση, για τον κόπο να
φθάσει κανείς ως εκεί, ήταν τα γεμάτα ψαρονοστιμιές
πιάτα με γαριδοσαλάτες, ψητές ψείρες (ζαβογαρίδες)
και ξεροτηγανισμένες αρωματικές κουτσομούρες, γαρίδες
και άλλα ψαρικά, με απαραίτητη συνοδεία δροσερής
ρετσίνας ή μπύρας, από την παγωνιέρα του μαγαζιού,
ή ακόμη και νερο-ασπρισμένης ρακής.

Η προκαθορισμένη διαδρομή μας θα τερματισθεί
λίγο δυτικότερα από το γραφικό ταβερνάκι, σ’ ένα
σημείο που τράβηξε την προσοχή μου και πήρε θέση
ανάμεσα στις άλλες αναμνήσεις μου.

Από αμμουδερή παραλία ξεκίνησε η γιαλό-γιαλό πα-
τριδογραφική περιήγηση στην 20 περίπου χιλιομέτρων
ακτογραμμή της και σε αμμουδιά θα τερματισθεί! Αλλά
τι αμμουδιά; Μια αμμουδιά σκέτο «μυστήριο».

Περιδιαβάζοντας λίγα μέτρα πιο δυτικά από την εκ-
κλησία της Αγίας Παρασκευής συναντάς μια ιδόμορφη
επιφάνεια μικρότερη μάλλον από στρέμμα, που είναι
σχεδόν σε επαφή με τη γραμμή του «χειμερίου κύματος».
Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο μαύρο χρώμα της
άμμου που την καλύπτει, που, ενώ είναι κρυσταλλό-
μορφη ψιλή, δε λερώνει όπως η όμοιας εμφάνισης καρ-
βουνόσκονη.

Η απόσταση από την ακτή και η γκριζόλευκη άμμος
που παρεμβάλλεται μαρτυρούν ότι δεν έχει εκβρασθεί
από τη θάλασσα, ενώ οι πάμπτωχες εδαφολογικές
μου γνώσεις δεν επιτρέπουν στην ερευνητική διάθεσή
μου να πετάξει και να ψάξει τη λύση του «μυστηρίου»
της προέλευσής της· γι’ αυτό, από τη θέση του αδαούς
που βρίσκομαι, το μόνο που μου επιτρέπεται είναι η
επιλογή από το δίπολο «μ’ αρέσει - δε μ’ αρέσει» και
διαλέγω το «μ’ αρέσει». Μ’ αρέσει αυτό το παράξενο
αμμουδερό χαλί που το κροσσωτό περίγραμμά του δη-
μιουργεί όμορφες φυσικές συνθέσεις, όταν συνταντά
τη βλάστηση και τα διάφορα περιφερειακά εδαφο-
χρώματα. Όπως εύκολα διαπιστώνεται, η ακτογραμμή
έχει πλούσια εδαφική και χρωματική ποικιλία, ακόμη
και «κόκκινα βράχια», και το μόνο που της λείπει είναι
κανένας γραφικός κολπίσκος· αυτός θα ήταν το κερασάκι
της τούρτας τής, έτσι κι αλλιώς, όμορφης και γλυκιάς
πατρίδας. Στον τερματισμό αποκαλύπτεται ότι η πα-

τριδογραφηθείσα υπέροχη παραλιακή διαδρομή, εκτός
της πολυμορφίας της, είναι ποτισμένη και με διάφορους
χυμούς βγαλμένους από τον συνειδησιακό αποχυμωτή
αρκετών αναμνήσεων της κάθε άλλο παρά ήρεμης με-
τακατοχικής 20ετίας.

Οι αναμνήσεις αυτές, σημαντικές και ασήμαντες,
είναι πραγματικά βιωματικές, με ελάχιστες διακοσμητικές
πινελιές φαντασίας σε άσπρες, μαύρες, γκρίζες και
πολύχρωμες εικόνες λόγου, που κρέμασα στα μαντα-
λάκια του παραλιακού εκθετηρίου της πόλης μας και
της περιοχής της. Της πόλης που, στην αρχή ως αερο-
πορικός επιβάτης και αργότερα επαγγελματικά, θαύ-
μαζα και χαιρόμουν από ψηλά ενώ, αδιόρατα από
πτήση σε πτήση, μεταμορφωνόταν από κηπούπολη
με φαρδείς ορθογωνιασμένους δρόμους σε τσιμεντού-
πολη με εντυπωσιακό στένεμα των δρόμων.

Όμως όποια μορφή είχε, έχει ή θα έχει στο μέλλον,
είναι πάντα η αγαπημένη γενέτειρά μου Αλεξανδρούπολη
και είμαι περήφανος που μπορώ να την αποκαλώ Πα-
τρίδα μου. Υπήρξε η στοργική θετή μητέρα των γονιών
μου που, με την ψυχή στο στόμα, κατέφυγαν στην αγ-
καλιά της ξεριζωμένοι και κυνηγημένοι από την «πατρώα
γη» νήσο Ίμβρο, με τις απροσχημάτιστα ωμές παρα-
βάσεις του άρθρου 14 της... «εν ισχύει (!) και σήμερα
Συνθήκης της Λωζάνης (24-7-1923)· αυτό που σαν
«αφούσκωτο σωσίβιο» της πέρασαν στον λαιμό και
την έριξαν στα νερά των Δαρδανελλίων· τα γεμάτα
ανθελληνικές δίνες και ρεύματα, υπό το αδιάφορο
βλέμμα της... μητέρας πατρίδας.

(Ο τρόπος εφαρμογής της εν λόγω Συνθήκης, με
την ανοχή μας, θυμίζει κινηματογραφική σκηνή όπου,
ενώ το αυτοκίνητο κινείται προς τα εμπρός, οι τροχοί
του στρέφονται... αντίθετα, προς τα πίσω).

Η άλλοτε πάμπλουτη πνευματικά, υλικά και ιστορικά
ΙΜΒΡΟΣ ονοματοδοτήθηκε έτσι προς τιμήν του ενδε-
καχιλιετούς «Ίμβραμου Ερμή του Τρισμέγιστου», ιδρυτού
της θρησκείας του Μονοθεϊσμού και της Τριαδικής Θε-
ότητος το 9000 π.Χ. (Παντελή Κ. Ιωαννίδη, εκδόσεις
ΔΙΟΝ, Θεσ/νίκη 1997).

ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΩΖΑΝΗΣ 1923
Άρθρον 14.

Αι νήσοι Ίμβρος και Τένεδος, παραμένουσαι υπό την
τουρκικήν κυριαρχίαν, θα απολαύωσιν ειδικής διοικητικής
οργανώσεως, αποτελούμενης εκ τοπικών στοιχείων και πα-
ρεχούσης πάσαν εγγύησιν εις τον μη μουσουλμανικόν ιθαγενή
πληθυσμόν δι’ ό,τι αφορά εις την τοπικήν διοίκησιν και την-
προστασίαν των προσώπων και των περιουσιών.

Η διατήρησις της τάξεως θα εξασφαλίζηται εν αυταίς δι’
αστυνομίας στρατολογουμένης μεταξύ του ιθαγενούς πλη-
θυσμού, τη φροντίδι της ως άνωπροβλεπομένης τοπικής δι-
οικήσεως υπό τα διαταγάς της οποίας θα διατελή.

Αι συνομολογηθείσαι ή συνομολογηθησόμεναι μεταξύ Ελ-
λάδος και Τουρκίας συμφωνίαι, αι αφορώσαι την ανταλλαγήν
των Ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, δεν θα εφαρμο-
σθώσιν εις τους κατοίκους των νήσων Ίμβρου και Τενέδου.
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Με τα μάτια μας βλέπουμε το σήμερα και με τη
μνήμη μας το χθες. Ένα δημοσίευμα στις εφημε-

ρίδες, για την ποτοποιΐα Μαλαματίνα, μου άνοιξε το
παράθυρο για το σεργιάνι στο παρελθόν.

Η έδρα της ήταν εκεί, στην αρχή της οδού Εμπορίου
στην Αλεξανδρούπολη, σε ένα ισόγειο κατάστημα, με
δυο-τρία σκαλοπάτια ψηλότερα από το στρωμένο με
κυβόλιθους καλντερίμι του δρόμου.

Η πρόσοψή του ήταν ντυμένη με οριζόντιες σανίδες,
μια επένδυση κτηρίων, συνηθισμένη στην Ανατολική
Θράκη, στην Αδριανούπολη, στο Κάραγατς, ακόμα και
στις γειτονιές της Πόλης. Η προσφυγογειτονιά των Κα-
ραγατσιανών στην Αλεξανδρούπολη είχε πολλά από
τα σπίτια της ντυμένα με σανίδες. Ακόμα και μεγάλες
οικοδομές, όπως το πολυθρύλητο Πασαλίκι και η «Τα-
ξιαρχία», το κτήριο της Στρατιωτικής Διοίκησης, στη
λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, είχαν ξύλινη την εξωτερική
επένδυση.

Η πρόσοψη του καταστήματος του Μαλαματίνα
ήταν βαμμένη με γκρι λαδομπογιά, όπως ήταν βαμμένα
και τα κτήρια της Γαλλο-Ελληνικής εταιρείας σιδηρο-
δρόμων κάτω στο λιμάνι. Ένα γείσο της στέγης, που
προεξείχε, προφύλαγε την πρόσοψη του καταστήματος
από τη βροχή.

Δύο μεγάλα παράθυρα, δεξιά και αριστερά της δί-
φυλλης εισόδου, ασφαλίζονταν το βράδυ με συμπαγή
ξύλινα «κιπέγκια», που τα συγκρατούσε μια χονδρή σι-
δερόβεργα. Κάτω από το δεξιό παράθυρο ήταν η γκλα-
βανή, που οδηγούσε στο υπόγειο, όπου «ηρεμούσαν»
και ωρίμαζαν μέσα στις μεγάλες μπόμπες τα κρασιά.

Επάνω από την είσοδο η ταμπέλα της επιχείρησης:
ΠΟΤΟΠΟΙIΑ - ΟΙΝΟΠΟΙIΑ

Η ΤΕΝΕΔΟΣ
Κ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ

Στο εσωτερικό δεξιά, αμέσως μετά την είσοδο, το
γραφείο της επιχείρησης με τις σφραγίδες, το μελανο-
δοχείο, τον πενοστάτη με τους κονδυλοφόρους, τα
στυπόχαρτα και με όλα εκείνα τα μικροαντικείμενα που
έπρεπε να έχει ένα σοβαρό γραφείο. Πίσω του στον
τοίχο παλιές φωτογραφίες από την Τένεδο και με κορ-
νιζαρισμένη την κλασική αφίσα με την εικόνα των δύο
εμπόρων· ο ένας, «ο πωλών τοις μετρητοίς», ευτραφής
και καλοζωισμένος δίπλα στο ανοιχτό χρηματοκοιβώτιο,
το γεμάτο με σακούλια από φλουριά και ο άλλος, «ο
πωλών επί πιστώσει», ισχνός και κακόμοιρος μπροστά
στο χρηματοκιβώτιό του και αυτός, το γεμάτο με χαρτιά
και με ποντίκια.

Στον απέναντι τοίχο, από τη μια άκρη ως πέρα στο

βάθος, βαρέλια στη σειρά, το καθένα με την καλλιτεχνική
ταμπέλα που δήλωνε το περιεχόμενό του και με την
ξύλινη κάνουλα να στάζει αργά στο οκαδιάρικο δράμι
που ήταν από κάτω της, υπό την εποπτεία της σκνίπας,
του υμενόπτερου που ήταν η μασκότ του οινοποιείου.

Από επάνω τους, μικρότερα βαρελάκια με βαμμένη
την πρόσοψη και ζωγραφισμένη με τσαμπιά σταφύλια
και αμπελόφυλλα, το καθένα με την επιγραφή του πε-
ριεχομένου του, το κονιάκ, το ούζο, τα λικέρ, τη μαυρο-
δάφνη. Και επάνω ψηλά, πλήθος καλαθόπλεκτες γυάλινες
νταμιτζάνες και μπουκάλια με εμφιαλωμένα κρασιά.

Στο βάθος του καταστήματος, μέσα στην κτιστή
θέση του, σαν σε θρόνο, ο άμβυκας, ο αποστακτήρας
δηλαδή, το καζάνι για την παραγωγή του ούζου, της
ρακής και των άλλων αποσταγμάτων, μεγάλος, χάλκινος,
καλλίγραμμος, αστραφτερός και εντυπωσιακός, μέσα
στον ημιφωτισμένο μυστηριώδη χώρο, στο βάθος του

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

Mισοφτιαγμένος με το κρασί των αναμνήσεων
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
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οινοπωλείου, το πλημμυρισμένο με τα ποικίλα αρώματα
του οινοπνεύματος.

Η οινοποιία Μαλαματίνα ξεκίνησε επί Οθωμανικής
εποχής στην αμπελόεσσα Τένεδο, όπου οινοποιούσε
«τσαούσια», μια εκλεκτή ποικιλία σταφυλιού, που δίνει
εξαιρετικό κρασί. Από αυτό το ίδιο πήρε και ο Οδυσσέας
όταν κάποτε πέρασε από την Τένεδο και με αυτό,
ίσως, πότισε και αποκοίμισε τον Κύκλωπα, στη σπηλιά
Μάκρης. Βεβαίως ο Όμηρος (ι, 197), που γνώριζε τα
πράγματα καλύτερα από εμένα, αναφέρει ότι το κρασί
που αποκοίμισε τον Πολύφημο ήταν από τη Μαρώνεια,
από τα σταφύλια της οποίας οινοποιούσε αργότερα
και ο «Μάρων» του Αδαμίδη, μια άλλη οινοποιία της
πόλης μας. Όπως και να έχει, οι παλιές ιστορίες του
κρασιού, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έφτασαν μέχρι
τις ημέρες μας.

Mετά το 1922 η οινοποιία Μαλαματίνα μετεγκατα-
στάθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου συνέχισε να οι-
νοποιεί τσαούσια. Τα τσαούσια είναι μια πρώιμη ποικιλία
σταφυλιού και από το γεγονός αυτό της πρωιμότητας
πήρε το όνομά της. «Τσαούσης» στα τούρκικα είναι ο
μπροστάρης, ο λοχίας. Είναι χονδρόρωγα αρωματικά
σταφύλια που πουλιούνταν και ως επιτραπέζια.

Οι αμπελώνες στην Αλεξανδρούπολη δεν ήταν εκτε-
ταμένοι. Δεν υπήρχαν αμπελώνες αποκλειστικά για οι-

νοποίηση. Ήταν μικρά αμπέλια ιδιωτών των δύο-τριών
στρεμμάτων. Μερικά έφταναν και τα δέκα-δώδεκα και
κάλυπταν τις ανάγκες των ιδιοκτητών τους σε σταφύλια,
σε κρασί, σε πετιμέζι, σε ρετσέλια, σε ούζο. Από αυτούς
προμηθευόταν και η αγορά τα επιτραπέζια σταφύλια.

Με αυτές τις ποσότητες παραγωγής δεν μπορούσαν
να καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης σε προϊόντα οίνου.
Τα αναγκαία συμπληρώματα έφταναν στο λιμάνι με τα
καΐκια και ξεφορτώνονταν στην προβλήτα μπροστά
στα τελωνεία με το μόνιμο χειροκίνητο βίντζι, που
υπήρχε εκεί, ή με τα βαρούλκα των καϊκιών.

Με τη μικρή τοπική παραγωγή δεν υπήρχε υποδομή
οινοπαραγωγής, δεν υπήρχαν οινολόγοι και ο κάθε πα-
ραγωγός έκανε το κρασί του ανάλογα με τις ικανότητές
του και με το μεράκι του. Έτσι τα κρασιά άντεχαν το
πολύ μέχρι το Πάσχα και μετά ξίνιζαν. Σε αυτό το γε-
γονός, στην έλλειψη του κρασιού, οφείλεται η μεγάλη
κατανάλωση ούζου, τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μπίρα,
με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα, δεν κυκλοφορούσε
τότε. Το παγοποιείο διέθετε μερικά μεγάλα οκαδιάρικα
μπουκάλια με μπίρα, για τους εκλεκτούς.

Στη δεκαετία του πενήντα, ο υιός Μαλαματίνας,
νέος με ευρύ μυαλό και επιχειρηματική σκέψη, αντιλή-
φθηκε το πρόβλημα με το κρασί στον βορειοελλαδικό
χώρο κατά τους θερινούς μήνες, πήγε και σπούδασε
χημικός! Όταν επέστρεψε στην Αλεξανδρούπολη, εμ-
φιάλωσε σε φτηνό αμπαλάζ τη ρετσίνα, ένα κατ’
εξοχήν λαϊκό κρασί και κάλυψε τη ζήτησή της σε
όλους τους μήνες του έτους.

Το νέο προϊόν έγινε γρήγορα γνωστό και συμπαθές
και συγκέντρωσε την προτίμηση των καταναλωτών.
Μια κρύα «Μαλαματίνα» έγινε το ιδανικό κρασί που
συνόδευε τους θαλασσομεζέδες στα παραλιακά τα-
βερνάκια. Γρήγορα ξεπέρασε τα όρια της γενέτειράς

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Μιχαήλ Ε. Πατέλη
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του Αλεξανδρούπολης και το μισόκιλο αλλά και το μι-
κρότερο «καρτούτσο», στο μπουκάλι με την πράσινη
ετικέτα και το κίτρινο ανθρωπάκι με το κλειδί στο στο-
μάχι, έγινε η ρετσίνα με τη μεγάλη ζήτηση, σε όλη τη
Βόρεια Ελλάδα.

Η οινοποιία Μαλαματίνα δε χωρούσε πια στην Αλε-
ξανδρούπολη και στο μικρό οινοπωλείο της οδού Εμπο-
ρίου. Γρήγορα επεκτάθηκε και εγκαταστάθηκε με οινο-
ποιεία, δεξαμενές και εμφιαλωτήρια, στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης και στην Εύβοια, με δυσάρεστο επακό-
λουθο το ποτοποιείο «Η ΤΕΝΕΔΟΣ» στην οδό Εμπορίου
να εγκαταληφθεί από τους ιδιοκτήτες του. Εν τούτοις,
η πρόοδος και η φήμη της Μαλαματίνα είχε αποσπάσει
τον θαυμασμό των συμπολιτών της και έγινε το καμάρι
της Αλεξανδρούπολης.

Ο «ΥΙΟΣ» αιφνιδίασε για δεύτερη φορά την πόλη
όταν, ως καταξιωμένος βιομήχανος πια, βρήκε τη σύν-
τροφο της ζωής του, μια ωραιότατη κοπέλα.

Τι ομορφιά ήταν εκείνη!
Οι Αλεξανδρουπολίτες σταμάτησαν να κουβεντιάζουν

για τη ρετσίνα και έπιασαν να συζητούν για τα προσόντα
της κυρίας Μαλαματίνα. Και πρόσθεταν με θαυμασμό:

–Έχει τελειώσει και τη δραματική σχολή! προσόν
που της έδινε ιδιαίτερη αίγλη.

Εκείνη την εποχή έτυχε να γίνουν τα πρώτα μετα-
πολεμικά καλλιστεία στην Ελλάδα και όλοι συζητούσαν
το γεγονός. Οι εφημερίδες καθημερινά είχαν πρωτοσέλιδα
με άρθρα και φωτογραφίες, αφιερωμένα στη Σταρ
Ελλάς, τη Νταίζη Μαυράκη, μια όμορφη νεαρή Κρητι-
κοπούλα. Όλοι εκθείαζαν την ομορφιά της και μόνο οι
Αλεξανδρουπολίτες είχαν αντίθετη γνώμη.

–Χαρά στην ομορφιά! έλεγαν. Δεν έχει ιδέα από
ομορφιά η επιτροπή των καλλιστείων· δεν είδε τη Μα-
λαματίνα! Και δεν εννοούσαν τη ρετσίνα. Μιλούσαν για
την ωραιοτάτη κυρία Μαλαματίνα.

Αυτά για τότε.
Πέρασα φέτος το καλοκαίρι από την οδό Εμπορίου.

Μικρό παιδί κάποτε δούλευα στο μανάβικο του θείου
μου, του Νίκου του Καράκη, που ήταν δυο μαγαζιά πιο
εκεί. Είχα μετρήσει τότε όλους τους κυβόλιθους στο
καλντερίμι της Εμπορίου. Ο δρόμος που κάποτε έσφυζε
από ζωή, τώρα ήταν άδειος.

Εκεί στην αρχή του το πάλαι ποτέ οινοποιείο του
Μαλαματίνα, κλειστό. Πόρτες παράθυρα κλειστά. Μια
σανίδα, λοξά καρφωμένη στην πόρτα, εμπόδιζε ανεπι-
θύμητες εισόδους. Ζήτημα χρόνου η κατεδάφισή του.

Μελαγχόλησα.
Άλλοι καιροί σήμερα, άλλες συνθήκες.
Οι ανταγωνιστές της Μαλαματίνα πολλοί και ποικίλοι.

Η μπίρα σε κουτάκια, ελληνική ή ξένη, πουλιέται ακόμα
και στα περίπτερα. Φτηνό κρασί μέσα σε πλαστικά
μπουκάλια βρίσκεις στα κρεοπωλεία, στα ψαράδικα,
ακόμα και στους φούρνους. Το τσίπουρο έγινε η και-
νούργια συνήθεια των νεοελλήνων.

Η οδός Εμπορίου, η «αγορά», σχεδόν δεν υπάρχει
πια. Τα σουπερ-μάρκετ και τα συνοικιακά μαγαζιά τη
νέκρωσαν.

Όμως, όπως και να έχει, τα κτήρια και οι δρόμοι
μαρτυρούν το ξεκίνημα της όποιας Μαλαματίνα και
την ιστορία της πόλης. Κάποιος θα πρέπει να μερι-
μνήσει να διασωθούν οι μαρτυρίες τους. Κάποιος
πρέπει να έχει την ευαισθησία να το κάνει.

Όσο να γραφτούν τα παραπάνω, πληροφορήθηκα
ότι ξηλώθηκε η σανιδένια πρόσοψη της Μαλαματίνα
και αντικαταστάθηκε –τι πρωτότυπο!– με μια αλουμινένια
τζαμαρία.

Η Αλεξανδρούπολη είχε αρκετά κτήρια, που θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν ως μνημειακές κατασκευές.
Σήμερα σώζονται ελάχιστα.

Πολλά από τα κτήρια που μαρτυρούν την
ιστορία της και το ξεκίνημά της είναι πλινθό-
κτιστα και σανιδωμένα. Ούτε το παλιό νοσο-
κομείο, ούτε το οινοποιείο Μαλαματίνα είναι
μνημειακές κατασκευές. Εν τούτοις, κάποια
από αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν οι-
κογενειακά κειμήλια ή ιστορικά στοιχεία της
πόλης. Τα κειμήλια είναι ιερά γι’ αυτούς που
τα έχουν και υποχρέωσή τους να τα διαφυ-
λάσσουν. Για τα ιστορικά κτήρια, καθήκον
να μεριμνά γι’ αυτά έχει η πόλη.

Με την κατεδάφιση των ιστορικών μαρ-
τυριών της νεαρής πόλης μας, σε λίγα χρόνια,
όταν θα αναφέρονται στο ιστορικό της πα-
ρελθόν, θα έχουν μείνει μόνο οι διηγήσεις κά-
ποιων συνομηλίκων μου, νοσταλγών παρα-
μυθάδων, δημοσιευμένες στον «ΦΑΡΟ» και οι
φωτογραφίες από τα αρχεία των συλλεκτών
συμπολιτών μας, εραστών της παλιάς Αλε-
ξανδρούπολης.

Από την κηδεία του ιδρυτή της οινοποιίας.
O Kωνσταντίνος Μαλαματίνας αποχαιρετά την «ΤΕΝΕΔΟ» του και 
η «ΤΕΝΕΔΟΣ» υποκλίνεται σιωπηλά μπροστά στον δημιουργό της.
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1. Γεωργιλά  Ειρήνη € 50.00
Εις μνήμην της θείας της Βενετίας 
Μαδεμτζόγλου-Μπίλη

2. Γεωργοπούλου-Σπανού  Σοφία € 100.00
Εις μνήμην του πατέρα της Αδαμαντίου Σπανού

3. Ιωαννίδου-Φίλη  Αθανασία € 70.00
Εις μνήμην του πατέρας της Χρήστου Ιωαννίδη

4. Καλόγερος  Αργύρης € 50.00
Εις μνήμην γονέων

5. Μπόγλου-Πολίτη  Σοφία € 50.00
Εις μνήμην των γονέων της Ιωάννου & 
Δέσποινας Πολίτη

6. Μπράμος  Ιωάννης € 50.00
Εις μνήμην του θείου του Λεονάρδου Σιστρίνη 
& Α.Μακασίκη

7. Ξανθάκης  Ρένος € 40.00
Εις μνήμην της συζύγου του Πωλίνας

8. Οικογένεια Σπύρου Λιβιεράτου € 100.00
Εις μνήμην Γεωργίου Κ. Παπαγεωργίου αντί στεφάνου

9. Οικονόμου  Σοφία του Αποστόλου € 150.00
Εις μνήμην Λυδίας Χαρ. Καλπάκα

10. Παναγιωτίδου  Αλεξάνδρα € 50.00
Εις μνήμην Χρήστου Κόττα

11. Παπαγιαννάκης  Μιχαήλ € 50.00
Εις μνήμην των γονέων του

12. Σαγβαλή-Κουντούρη  Πολυξένη & Άρης € 100.00
Εις μνήμην του συζύγου και πατέρα 
Δημητρίου Κουντούρη

13. Τσιακίρης  Απόστολος € 50.00
Εις μνήμην του νονού του Χρήστου Ιωαννίδη 
αντί στεφάνου

14. Φαράτση-Λεοντή  Σοφία € 100.00
Εις μνήμην του συζύγου της Ηλία Λεοντή

15. Φιλιππίδου  Άννα € 100.00
Εις μνήμην Λυδίας Χαρ. Καλπάκα

16. Φιλιππίδου  Σούλα € 100.00
Εις μνήμην Λυδίας Χαρ. Καλπάκα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

1. Αγγελίδης Άγγελος € 40.00
2. Αγγελίδης Απόστολος € 50.00
3. Βλάχος Νικόλαος € 20.00
4. Γαλάνης Αθανάσιος € 25.00
5. Γιαννούτσου Ευγενία € 50.00
6. Ηλιοπούλου Ελένη € 30.00
7. Καραμιχάλη-Αλεξιάδου Θωμαή € 50.00
8. Καραχάλιος Γεώργιος € 20.00
9. Κουσίδης Παναγιώτης € 30.00

10. Μπάστα Νιόβη € 60.00
11. Μπέδρελη Αμαλία € 20.00
12. Μπιλιμπίνης Μιχαήλ € 20.00

13. Μποτσιβάλη Μαρία € 100.00
14. Παϊδούσης Αντώνιος € 60.00
15. Παπαδόπουλος Απόστολος € 15.00
16. Παρασκευοπούλου Μαρία € 20.00
17. Πασιαλής Κωνσταντίνος € 50.00
18. Πορτοκαλάκη Κυριακή € 30.00
19. Ρορώτου-Πούλου Κασσάνδρα € 40.00
20. Σκεύας Ιωάννης € 30.00
21. Στρατιώτου-Ευστρατιάδης Στράτος € 50.00
22. Σωτηριάδης Ευστράτιος € 20.00
23. Τσικρικώνης Γεώργιος € 50.00
24. Χαμπούρης Άγγελος € 100.00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ

(σελ. 267), η σκηνή της συνάντησης του πατέρα με τον
γιο του. Η σκηνή της νεκρώσιμης τελετουργίας περιγρά-
φεται από τον συγγραφέα με τόση ειρωνεία και σαρκα-
σμό, τονίζοντας την υποκρισία των ζωντανών ενώπιον του
θανάτου, αίσθηση που διαλύει τον αναγνώστη.

Τα εγκαίνια του νέου νεκροταφείου από τον νεοεκλε-
γέντα δήμαρχο και η κηδεία μιας νέας γυναίκας “ατιμα-
σμένης”, είναι η κορύφωση του παράλογου που, κατά τη
γνώμη της γράφουσας, ενυπάρχει στο τελευταίο μυθι-
στόρημα του συμπολίτη μας περισσότερο έντονο.

Η τελική λύση του δράματος βεβαίως προχωρεί. Ο
“ακατανόμαστος”, νεκρός μαζί με την αγαπημένη του
τραγουδίστρια αφήνει τον Σίμο και πάλι μόνο. Ο ήρωας
ξαναγυρνά στη ζωή και ύστερα από ευχάριστες ανατρο-
πές ένας νέος άνθρωπος προβάλλει στη σκηνή, μεγαλύ-
τερος σε ηλικία κατά 50 χρόνια αλλά “αυτόνομος” και νι-
κητής της ζωής. Η κάθαρση της τραγικής ενηλικίωσης
του Σίμου ήρθε χαμογελώντας.

Αλήθεια, γιατί να μη γυριστεί το έργο σε τηλεοπτική
σειρά; Α. Μ

που ασκούσε επαγγελματικά, έφερε καθοριστικές ανα-
τροπές.

Η βαλίτσα, στην οποία τοποθετούσε ό,τι πιο αγαπητό
είχε ο Σίμος, έτοιμος να “φύγει”, έπαιξε και αυτή τον δρα-
ματικό της ρόλο.

Η πανάκριβη γούνα, αμοιβή των υπηρεσιών που προ-
σέφερε η Σάσα σε πλούσια καπνεμπόρισσα της Καβάλας
συνόδευε την απελπισμένη ηρωίδα μέχρι το τέλος της.

Τα σμαράγδια, τα καταραμένια διαμάντια, έγιναν χρή-
ματα, ωφέλιμα για την οικογένεια Καρούβαλη.

Συχνά-πυκνά ο Γ.Ξ. περνάει έντονα στη ροή του μυθι-
στορήματος στοιχεία του ιδιαίτερου πολιτισμού που χα-
ρακτηρίζουν την περιοχή μας και απαλύνουν την πικρή
γεύση που αφήνουν οι εικόνες και οι βαθύτερες σκέψεις
του συγγραφέα.

Οι εικόνες του πολύ έντονες, σχεδόν θεατρικές. Η
σκηνή με την αρκούδα του πανηγυριού (σελ. 188) όταν
σπάζεται η αλυσίδα της, η σκηνή με τον παλαιστή (σελ.
199), τα intermedia της Βαβούλας, ο ρόλος του τρένου

Συνέχεια από τη σελ. 21

Γιάννη Ξανθούλη, Εγώ, ο Σίμος Σιμεών
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Οι σελίδες αυτές είναι μια 

πρόσκληση-πρόκληση. 

Στείλτε μας φωτογραφίες 

από το οικογενειακό σας αρχείο, 

σε ενότητες (π.χ. σχολική ζωή,

εκδρομές, σημαντικά γεγονότα 

της κοινωνικής και πνευματικής 

ζωής της πόλης κ.ά.).

Οι φωτογραφίες γράφουν ιστορία.

Το επόμενο θέμα θα είναι:

“Περιμένοντας το καλοκαίρι’’.

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Aπόκριες και χοροί

15 Mαρτίου 1959. Στην οδό 14ης Μαΐου, στο

σπίτι της Ρωμυλίας, συμμαθητές και

συμμαθήτριες, ντυμένοι μασκαράδες.

Αρχείο Βαγγελίτσας Παπαρσκευοπούλου

Αρχείο Αλεξάνδρας Μποτονάκη (1990) 

Η Ανατολή στο μεγαλείο της...

Αρχείο Παναγιώτη Τσιακίρη

(Δεκαετία 1970)

Ο Παν. Τσιακίρης και ο Τώνης

Γεωργιάδης μασκαρεμένοι 

εκ του προχείρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν να δημοσιευθούν

εργασίες τους στο επόμενο τεύχος (Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος) με σχετικό
ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φωτογραφίες, να αποστείλουν
τα κείμενά τους, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018. Ευχαριστούμε.

Σ.Ε.
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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
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ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ  225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 221972

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

ΑΛΕΞΙΟΣ  Ι. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευθείς στην Εμβρυομητρική Ιατρική
στο Kings College Hospital Λονδίνου

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

• ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

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

κιν. 6955 69 79 77

MAPIANΘH Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

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

Fax: 210 2813 897

ΕΛΕΝΗ Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΕΙΡΗΝΗ  Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 270  (3ος όροφος)
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

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

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

FAX: 210 6997765  κιν. 6948 275909

ΧΡΗΣΤΟΣ  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

04.01.2018  Kατεδαφίστηκε το πα-
λιό κτήριο του ΕΚΑΒ στην Αλεξαν-
δρούπολη. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο
των επτά στρεμμάτων συνολικά, ξε-
κίνησε ήδη η εκπόνηση μελέτης για
την ανέγερση του Μουσικού Λυκείου.

10.01.2018 Τραγική μείωση του
πληθυσμού στον Έβρο. Οι θάνατοι
ξεπερνούν τις γεννήσεις και τα χωριά
μας ερημώνουν. Απογοητευτικά τα
στοιχεία για τους δήμους Ορεστιάδος,
Διδυμοτείχου, Σουφλίου και Αλεξαν-
δρούπολης. Συγκινείται κανείς;

17.01.2018  H διώρυγα της Κων-
σταντινούπολης και η Αλεξαν-
δρούπολη. Τη Δευτέρα 15/1/18 ο
υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας
ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην
εκτέλεση του γιγαντιαίου έργου της
κατασκευής της, με στόχο την ολο-
κλήρωσή της το 2023. Το γιγάντιο
αυτό έργο θα αποδεσμεύσει την Τουρ-
κία από τη Συνθήκη του Μοντρέ ως
σύζευξη θαλασσών του ιδίου κράτους.
Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2013 η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης χορήγησε δάνειο 92
εκ. δολλαρίων για τον σταθμό εμπο-
ρευματοκιβωτίων ASYAPORT. Μήπως
έρχεται το τέλος του λιμανιού μας;

17.01.2018  Και επίσημα με Π.Ο.Π.
το ελαιόλαδο Μάκρης. Με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης,
το ελαιόλαδο της Μάκρης εντάσσεται
στον κατάλογο των προστατευόμενων
προϊόντων ονομασίας προέλευσης
(Π.Ο.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20.01.2018 Κλείνει το εργοστάσιο
Μαΐλη στην Αλεξανδρούπολη. Σε
πλήρη αποβιομηχάνιση οδηγείται ο
ακριτικός νομός Έβρου. Θα εκποιηθεί
ο μηχανολογικός εξοπλισμός σε τρίτους

αγοραστές. Αποζημιώθηκαν οι 49 ερ-
γαζόμενοι του εργοστασίου.

25.01.2018  Χορηγία από τον
«ΤΑΠ» 20 ασθενοφόρων για Μα-
κεδονία και Θράκη. Θα πραδοθούν
στα παραρτήματα του ΕΚΑΒ της Θεσ-
σαλονίκης, Κοζάνης, Καβάλας και Αλε-
ξανδρούπολης. Σημαντική η προσφορά,
που υλοποιεί ο Αγωγός Αερίου στη
Βόρεια Ελλάδα.

25.01.2018  Η καλλιέργεια κάννα-
βης αναβιώνει στο Τυχερό. Μετά
την αναβίωση της τοπικής ποικιλίας
πεπονιών «Χρυσή Κεφαλή», έρχεται
η σειρά της ήμερης κάνναβης. Επιτυχής
η περσινή καλλιέργεια. Βγήκε στον
Έβρο το πρώτο ελληνικό σπορέλαιο
κάνναβης, που θεωρείται σούπερ τρο-
φή.

09.02.2018  Όχι στην εξόντωση
της Νομικής Θράκης. Η ίδρυση νέας
Νομικής Σχολής στην Πάτρα στρέφεται
ευθέως κατά της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

16.02.2018  Via Egnatia Hiking. Για
πρώτη φορά έμπειροι πεζοπόροι περ-
πάτησαν στα χνάρια της αρχαίας Εγνα-
τίας Οδού και αποτύπωσαν τη μεγα-
λύτερη συνεχόμενη πεζοπορική δια-
δρομή στην Ελλάδα, συνολικού μήκους
437,75 χλμ. και την
καταχώρησαν σε
εφαρμογή για κινητά
και tablet, ώστε να
είναι διαθέσιμη σε
κάθε ενδιαφερόμε-
νο.

17.02.2018  Η Αλε-
ξανδρούπολη στις
ευφυείς ενεργει-
ακές πόλεις της
Ευρώπης. Μέσω
του έργου «IRIS» ο
Δήμος Αλεξανδρού-
πολης θα αναπτύξει
ενεργειακές περιο-

χές με χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Θα αναπτυχθεί και το δίκτυο
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων.

28.02.2018  Απ’ ευθείας πτήσεις
Αλεξανδρούπολη - Κύπρος με την
«Tus Airways». Οι πτήσεις θα αρχίσουν
στις 29 Μαρτίου 2018 με βολικές ώρες
αναχώρησης για τους επιβάτες.

02.03.2018  Τα... υπεράκτια αιολικά
πάρκα, το νέο κόλπο της Τουρκίας
στο Αιγαίο, με στόχο την επέκταση
δικαιωμάτων της στην Ελληνική Υφα-
λοκρηπίδα. Πιθανότερες τοποθεσίες
εκτιμώνται οι θαλάσσιες περιοχές της
Τενέδου, της Ίμβρου και της Ανατο-
λικής Θράκης.

13.03.2018  Ούτε ένα ευρώ όσο
διαρκεί η κράτηση των δύο στρα-
τιωτικών. Ηχηρό μήνυμα ειρήνης στο
συλλαλητήριο της Ορεστιάδος αλλά
και διακοπή στις αγορές αγαθών από
την Τουρκία.

16.03.2018  Αγώνες ταχυδρομικών
περιστεριών στη Θράκη. Η πρω-
τοβουλία της διοργάνωσης ανήκει
στους Περιστεράδες Θράκης. Στη χώρα
μας υπάρχει η Αθλητική Ομοσπονδία
Αγωνιστικών Περιστεριών με μέλη 29
συλλόγους και πολλούς εκτροφείς.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», 13/03/2018
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20.03.2018  Είναι πολλά τα λεφτά
για ένα έτοιμο (ήδη) πάρκινγκ.
1,2 εκ. ευρώ θα κοστίσει ο ποδηλατό-
δρομος και η διαμόρφωση του υπάρ-
χοντος πάρκινγκ δίπλα στο γήπεδο
«Φώτης Κοσμάς» Αλεξανδρούπολης.

24.03.2018  Νέες σχολές ιδρύονται
στο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως
συμφώνησαν ο Πρύτανης με τον
Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Κτη-
νιατρική Σχολή στην Αλεξανδρούπολη,
αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Σχολής
Διδυμοτείχου, Σχολή Διατροφολογίας
Έβρου, Κέντρα Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης Αγροτών σε Σουφλί, Ορε-
στιάδα και Σχολή Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων στην Αλεξανδρούπολη.

06.01.2018  Πιο ακριβή η Αλεξαν-
δρούπολη από την Αθήνα στο κό-
στος ζωής, σύμφωνα με διαδικτυακές
πλατφόρμες που συγκρίνουν τιμές από
διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Φθη-
νότερα τα ενοίκια και η ένδυση-υπό-
δηση, «φωτιά» η βενζίνη και το κόστος
θέρμανσης, ρεύματος και ίντερνετ. 

18.01.2018  Μεγάλες επιτυχίες για
την κολύμβηση της Αλεξανδρού-
πολης. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο,
στο «4ο Διεθνές Κύπελλο Άγιος Νικό-
λαος», ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης
Αλεξανδρούπολης (ΟΦΘΑ) κατέκτησε
84 μετάλλια ερχόμενος πρώτος στη
γενική άτυπη κατάταξη των συλλό-
γων.

23.01.2018  Ο αρχαιολογικός πλού-
τος της Ζώνης σε μία έκδοση-κό-
σμημα. Ημερίδα - Παρουσίαση των 4
τόμων που παρουσιάζουν τα σπου-
δαιότερα ευρήματα των τελευταίων
35 ετών στον χώρο.

25.01.2018  «Μικρό Καφέ»: Η αυ-
λαία έπεσε... Το πιάνο-bar - εικαστικός
χώρος στην καρδιά της Αλεξανδρού-
πολης σταμάτησε τη λειτουργία του
μετά από 35 χρόνια. Έκλεισε ένα με-
γάλο κεφάλαιο στην ιστορία της ψυ-
χαγωγίας και του πολιτισμού του τό-

που. Φιλοξένησε σημαντικές προσω-
πικότητες των τεχνών, των γραμμά-
των, της πολιτικής κ.λπ.

27.01.2018  40 χρόνια λειτουργίας
και προσφοράς για τη Βιομηχανία
Ξύλου ΑΚRITAS. Επίσκεψη του Πε-
ριφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη
Έβρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
και ενημέρωσή τους από την Πρόεδρο
Λουκία Σαράντη και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο για την πορεία και τις προ-
οπτικές της επιχείρησης. Η εταιρεία
απασχολεί 240 εργαζόμενους.

21.02.2018  Περίπου 50.000 Ι.Χ.
κυκλοφορούν στην Αλεξανδρού-
πολη των 73.000 κατοίκων, ενώ στην
Καβάλα των 125.000 κατοίκων κυ-
κλοφορούν μόνο 1.000 οχήματα πε-
ρισσότερα.

02.03.2018  «Έπεσαν» οι υπογρα-
φές για τα δίκτυα φυσικού αερίου
στην ΑΜΘ. Αλεξανδρούπολη και Ορε-
στιάδα στον σχεδιασμό της ΔΕΔΑ. Τη
συμμετοχή του στο δίκτυο διανομής
διεκδικεί και το Διδυμότειχο. Κατά την
περίοδο της κατασκευής των δικτύων
(2018-2023) αναμένεται στις τρεις πε-
ριφέρειες να δημιουργηθούν περισ-
σότερες από 2.500 άμεσες και έμμεσες
θέσεις εργασίας.

07.03.2018  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανα-
κοινώνει από την Τετάρτη 7/3/18 αυ-
ξημένα σιδηροδρομικά δρομολόγια
στο τμήμα Αλεξαν-
δρούπολη - Δίκαια -
Ορμένιο και αντί-
στροφα.

08.03.2018  Τέσσε-
ρις στους δέκα ξέ-
νους καταναλωτές
της Θράκης είναι
Τούρκοι. Είναι το
συμπέρασμα της με-
γαλύτερης οικονομι-
κής έρευνας που έχει
πραγματοποιηθεί σε
περιφερειακό επίπεδο
στη χώρα από την
Ομοσπονδία Εμπορί-
ου και Επιχειρηματι-
κότητας Θράκης.

13.03.2018 Πέντε μετάλλια για
αθλητές του Έβρου στο 1ο Πανελ-
λήνιο αναπτυξιακό τουρνουά πιγκ-
πογκ που διοργανώθηκε 10-11 Μαρτίου
στην Αλεξανδρούπολη. Διακρίσεις και
πολύ καλή παρουσία για «ΕΘΝΙΚΟ»,
«ΦΑΡΟ» και «ΦΙΛΙΑ» Ορεστιάδος.

15.03.2018  Είκοσι χρόνια προ-
σφοράς μετρά το Πρόγραμμα Εκπαί-
δευσης Μουσουλμανοπαίδων Θράκης.
Συμβάλλει, μαζί με άλλους παράγοντες,
σε πολύ σημαντικό βαθμό, στη μείωση
της σχολικής διαρροής για τα παιδιά
της μειονότητας. Το πρόγραμμα δεν
εκπαιδεύει μόνο εκατοντάδες παιδιά
αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, και τις
μητέρες τους που διεκδίκησαν το δι-
καίωμα στη γνώση.

23.03.2018  Nέα σελίδα για το αε-
ροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.  Έως
και 5 πτήσεις την ημέρα για Αθήνα.
Αύξηση της κίνησης 62% το 2017, με
άριστη εξυπηρέτηση. Προκηρύσσεται
η ολοκλήρωση του Πύργου Ελέγχου
μέσα στο 2019. Σε λειτουργία πιστο-
ποιημένος Οργανισμός Συντήρησης
Αεροσκαφών. Δύο σχολές πιλότων και
σύντομα πάρκο καυσίμων.

27.03.2018  Άνοιξε τις πύλες του
το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και υπο-
δέχθηκε τους πρώτους του επισκέπτες,
παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού
Λυδίας Κονιόρδου.

H ΓΝΩΜΗ

Η  Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης Δόμνα Τερζοπούλου ξεναγεί 

την Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου.
«Η ΓΝΩΜΗ», 27/03/2018
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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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Στις 12 Μαρτίου 2018 απεβίωσε ο Γεώργιος Κών/νου

Παπαγεωργίου, Επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, συγγραφέας και συνεργάτης του περιοδικού
μας. Συλλυπούμεθα τη σύζυγό του Μαρίνα, τα παιδιά
του Κωνσταντίνο και Ευγενία, τα εγγόνια του και
τους συγγενείς και φίλους.

• Στις 12 Ιανουαρίου 2018 απεβίωσε μια μεγάλη πνευ-
ματική προσωπικότητα της πόλης, η Λυδία Χαρ.
Καλπάκα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στα ανίψια
της, στους φίλους της και σε όλους όσοι την αγά-
πησαν.

• Τον Ιανουάριο του 2018 απεβίωσε η Γκρέτα (Γρηγο-
ρία) Ρωμαντζά, η οποία διατέλεσε ιδρυτικό μέλος
του Συλλόγου μας. Συλλυπούμεθα τα παιδιά της, τα
εγγόνια της και όλους τους συγγενείς και φίλους
της.

EΛΕΥΘΕΡΙΑ 2018
Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια του εορτασμού των

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2018, η ΠΑ.Ο.Ν.Ε. διοργανώνει μουσικοχορευτική
εκδήλωση το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 ώρα 19:00, στην Πλατεία
Δαβάκη στην Καλλιθέα.

Την επομένη, 3 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00
π.μ. θα τελεσθεί δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύκη
(στην πλατεία Καρύτση). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας αλλά και όλους
τους φίλους μας να παρευρεθούν στις δύο αυτές επετειακές εκ-
δηλώσεις για τον εορτασμό της 14ης Μαΐου 1920.

Σας ενημερώνουμε ότι δε θα σταλεί σχετική ενημερωτική
επιστολή.

Το Δ. Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εφόσον ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και ενυπόγραφα,

θα προσπαθούμε να παρουσιάζουμε στο περιοδικό μας
τις ξεχωριστές επιδόσεις νέων της ιδιαίτερης πατρίδας
μας, τις τυχόν μεγάλες διακρίσεις στο καλλιτεχνικό ή επι-
στημονικό πεδίο και να καμαρώνουμε για τα παιδιά μας.

Σ. Ε.



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ
Κουλουράκια λαδιού με
κανέλα
Υλικά
½ κούπα λάδι (καλαμποκέλαιο)
½ κούπα χυμό πορτοκάλι και

ξύσμα πορτοκαλιού
½ κούπα ζάχαρη (ελάχιστο αλάτι)
½ κιλό αλεύρι φαρίν-απ
2 κουταλιές σούπας κονιάκ
1 κουταλιά σούπας κανέλα
1 κουταλάκι γλυκού κοφτό σόδα
1 κουταλάκι γλυκού κοφτό

γαρύφαλο

Εκτέλεση
Βάζουμε το λάδι, το κονιάκ, τον
χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα, τη
ζάχαρη, τη σόδα, την κανέλα και το γαρύφαλο
σε μια λεκάνη και τα χτυπάμε καλά ώστε να
ομογενοποιηθούν.
Ρίχνουμε στο μίγμα το αλεύρι και ανακατεύουμε
πολύ καλά. Πλάθουμε τα κουλουράκια και τα
ψήνουμε σε αερόθερμο φούρνο στους 200° για
12 λεπτά.

Σουπιές κρασάτες
Υλικά
1 κιλό σουπιές
½ φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1 1/4 φλιτζάνι τσαγιού κρασί κόκκινο
5 κουταλιές σούπας ξύδι
2 φύλλα δάφνης
2-3 κρεμμύδια σε φέτες
λίγο πιπέρι

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και πλένουμε τις σουπιές, τις κό-
βουμε κομμάτια, τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα
με το λάδι και τα κρεμμύδια, για να καβουρντι-
στούν καλά.
Σβήνουμε με το κρασί και το ξύδι και συνεχί-
ζουμε το ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά, προσθέτον-
τας την κανέλα, το πιπέρι και λίγο νερό.

Aγγινάρες με ταχίνι
Υλικά
8 αγγινάρες
1 φλιτζάνι τσαγιού ταχίνι
½ κουταλάκι κόλιανδρο τριμμένο

χυμός λεμονιού
αλάτι, πιπέρι, προαιρετικά τριμμένο τζίντζερ

Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε τις αγγινάρες (καθαρίζουμε) και
τις βάζουμε να βράσουν με αλάτι και χυμό λε-
μονιού, μέχρι να μαλακώσουν.
Διαλύουμε το ταχίνι σε χλιαρό νερό και το ρί-
χνουμε στην κατσαρόλα μαζί με τα μπαχαρικά.
Κουνάμε λίγο την κατσαρόλα για να ανακατευ-
τεί το φαγητό και είναι έτοιμο.

Παξιμάδια με γλυκάνισο
Υλικά
500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
½ φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1 φλιτζάνι τσαγιού σπορέλαιο
1 φλιτζάνι τσαγιού κρασί λευκό
2 κουταλάκια γλυκού μπέικιν
½ κουταλάκι γλυκού αλάτι
2 κουταλάκια γλυκού γλυκάνισο
ξύσμα λεμονιού

Εκτέλεση
Σε λεκάνη χτυπάμε το λάδι με το κρασί και τη
ζάχαρη. Προσθέτουμε το ξύσμα και το αλεύρι
ανακατεμένο με το μπέικιν, το αλάτι, και το γλυ-
κάνισο. Ζυμώνουμε όλα τα υλικά καλά. Πλά-
θουμε σε μία φραντζόλα, τη χαράζουμε σε φέ-
τες και ψήνουμε στους 180° για 45 λεπτά. Όταν
κρυώσει κόβουμε τις φέτες, τις απλώνουμε σε
λαμαρίνα και ψήνουμε μέχρι να στεγνώσουν.
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