


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλου-
τίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγ-
χρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνερ-
γασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστο-
ρικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ανα-
φορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλό-
μενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 -
153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες 
του περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους 
παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση:
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154
51 Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax:
210 6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρό-
νια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύ-
ξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανά-
λογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ 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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Η χρονική περίοδος που διανύουμε συμπίπτει με μεγάλα

γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα το Έθνος μας. Από τη μια

γιορτάζουμε με αισθήματα χαράς και εθνικής αγαλλιάσεως την

98η επέτειο της ενσωμάτωσης της ιδιαίτερης πατρίδας μας στον

εθνικό κορμό και από την άλλη θυμόμαστε επετείους με δυσάρεστα

συναισθήματα, όπως τον Απρίλιο του 1204, οπότε είχαμε την

πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, τον

Μάιο του 1453 με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους

Τούρκους και τον Απρίλιο του 1941 με την κατάκτηση της χώρας

μας από τα γερμανικά στρατεύματα.

Για τις εκδηλώσεις των “ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ”, που πραγματοποιήθηκαν

στην Αθήνα στις 2 και 3 Ιουνίου 2018, θα βρείτε σχετικό

ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό σε άλλες σελίδες του παρόντος

τεύχους. Αλλά και για τις άλλες επετείους της περιόδου αυτής θα

βρείτε ενδιαφέροντα αφιερώματα στις σελίδες που ακολουθούν.

Ευχαριστούμε θερμά όσους παρέστησαν στην Ετήσια Γενική

Συνέλευση του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε στις 29

Απριλίου τ.ε., στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Ο αριθμός

των παρευρεθέντων δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Σε

επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε αναλυτικώς για τα πεπραγμένα

του Δ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2017 έως 28/2/2018, ως

επίσης για τον ισολογισμό και απολογισμό δράσης.

Το τριήμερο 18, 19 και 20 Μαΐου πραγματοποιήσαμε εκδρομή

στον Βόλο και Πήλιο (Πορταριά, Μακρυνίτσα, Χάνια, Μηλιές,

Τσαγκαράδα). Η εκδρομή, βοηθούντων και των καιρικών συνθηκών,

εστέφθη από πλήρη επιτυχία.

Επίσης με επιτυχία πραγματοποιήσαμε το Σάββατο 16 Ιουνίου

μονοήμερη εκδρομή στην ορεινή Κορινθία (Λίμνη Συμφαλία,

Λίμνη Δόξα, περιοχή Φενεού, Πλατανιά (μεσημεριανό γεύμα),

Κιάτο (απογευματινό καφέ). Σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφικό

υλικό και για τις δύο εκδρομές θα βρείτε σε επόμενες σελίδες.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη και ενδιαφέρουσα

ύλη, που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες όλων.

Παράλληλα περιλαμβάνει διάφορες συνεργασίες από συνεργάτες

που διαμένουν στην Αλεξανδρούπολη, στην Αττική και αλλού,

ως και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες.

Και πάλι σας υπενθυμίζουμε και παρακαλούμε, όταν στέλνετε

υλικό προς δημοσίευση, να περιέρχεται αυτό εγκαίρως στα

χέρια της Συντακτικής Επιτροπής, ει δυνατόν ηλεκτρονικά, να

συνοδεύεται δε, όπου χρειάζεται, από φωτογραφίες ή ντοκουμέντα

με σχετικές λεζάντες, καθώς επίσης παρακαλούμε να αποστέλλετε

και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.

Με χαρά σάς πληροφορούμε ότι η εκδιδόμενη στην Αλεξαν-

δρούπολη ημερήσια εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ” στις 29

Απριλίου τ.ε. συμπλήρωσε 73 χρόνια ζωής και ήδη διάγει το 74ο

έτος μιας πολύ επιτυχημένης πορείας. Στον εκδότη και παιδικό

μου φίλο Σταύρο Κονδύλη, στη σύζυγό του Γιώτα καθώς και

στους άξιους συνεχιστές του έργου τους Γιώργο και Μαρίνα

Κονδύλη εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και κουράγιο να συνε-

χίσουν τον αγώνα τον καλό επ’ ωφελεία της Θράκης, του Έβρου

και της αγαπημένης μας ιδιαίτερης πατρίδας.

Κλείνοντας, σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς:

Καλό Καλοκαίρι!  Χαρούμενες διακοπές!

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Αλλά και ο πληθυσμός της ιδιαίτερης πατρίδας μας,
της Αλεξανδρούπολης, είναι σύνθεση καταγομένων από
τις μεγαλύτερες θρακικές και περισσότερο πολιτισμένες
αρχαίες πόλεις του κόσμου, την Κωνσταντινούπολη και
την Αδριανούπολη, χωρίς να ξεχνούμε και την Αίνο, τις
Σαράντα Εκκλησιές, τη Βιζύη, την Κεσάνη, την Αγχίαλο,
τη Φιλιππούπολη και... και...

Ας μη ξεχνάμε επίσης ότι Βυζαντινή αυτοκρατορία,
όταν πια ήταν σκιά του εαυτού της μετά την πρώτη
άλωση της πρωτεύουσάς της από τους Σταυροφόρους
Δυτικούς, εκτεινόταν μόνο στη Θράκη και στον Μυστρά.

Στο παρόν τεύχος επαναλαμβάνουμε τα σημαντικό-
τερα γεγονότα που έλαβαν χώρα την άνοιξη προς το
καλοκαίρι, σε διάφορους χρόνους, στη Θράκη.
1. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους,

23 Απριλίου 1204 (τεύχος 46, σελ. 20).
2. Πτώση της Αδριανούπολης, 1462.
3. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς

Τούρκους, 29 Απριλίου 1453.
4. Οι Ρώσοι στο Δεδέαγατς, 1878.
5. Πρώτη αλλά σύντομη απελευθέρωση του Δεδέαγατς

από τους Οθωμανούς, καλοκαίρι του 1913, Βουλγαρική
κατοχή.

6. Οριστική ενσωμάτωση της ιδιαίτερης πατρίδας, στις
14 Μαΐου 1920, στον Ελληνικό κορμό.

7. Εισβολή των Γερμανοβουλγάρων στην περιοχή μας,
6 Απριλίου 1941. 
Ας ξεκινήσουμε την αναφορά μας στα παλαιότερα.

Διερωτηθήκαμε ποτέ ποια από τις δύο “αλώσεις” της
Κωνσταντινούπολης ήταν η πιο καθοριστική για τον
θάνατο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας; Η πρώτη, τον
13ο αιώνα, στα πλαίσια της τέταρτης Σταυροφορίας
των Καθολικών Χριστιανών ή του 15ου αιώνα, η οριστική
άλωση από τους Οθωμανούς Τούρκους, στα πλαίσια
της κορύφωσης της δύναμής των, δυόμισι αιώνες μετά;

Προσεγγίζοντας απάντηση στο προηγούμενο ερώ-
τημα, σημειώνουμε τα εξής. Οι Δυτικοί και κυρίως οι
Πάπες επικέντρωναν την προσπάθειά τους να υπο-
δουλώσουν τους Βυζαντινούς με εργαλείο τη θρησκεία
και πιο συγκεκριμένα το δόγμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να δημιουργηθούν οι δύο “παρατάξεις” οι “ενωτικοί”

και οι “ανθενωτικοί”, οι οποίοι έπαιξαν σημαίνοντα
ρόλο στη Β’ και οριστική άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Και η βοήθεια του Πάπα και των ενωτικών δεν ήλθε
ποτέ!

Η πραγματική αιτία της τελικής πτώσης της αυτο-
κρατορίας ήταν η αποικιοποίηση του Βυζαντίου από
τους Λατίνους. Τη βυζαντινή θάλασσα και φυσικά τον
πλούτο της είχαν από καιρό ήδη κατακτήσει οι Λατίνοι
και όχι οι Τούρκοι.

Ο Πάπας, από το σχίσμα (1054) και μετά, αγωνίζεται
με εργαλείο το Καθολικό δόγμα να διεισδύσει στην κοι-
νωνία των Βυζαντινών. Η Ορθοδοξία όμως είχε δημι-
ουργήσει σχεδόν εθνική συνείδηση στους Βυζαντινούς.
Ύστερα μάλιστα από την 4η σταυροφορία, που πραγ-
ματοποιήθηκε μέσω Κωνσταντινούπολης και κατά την
οποία οι σταυροφόροι λήστεψαν, βίασαν, κατέστρεψαν,
οι Βυζαντινοί απογοητεύθηκαν εντελώς.

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α
Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Ιστορικές επέτειοι
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Κατά το τρίμηνο Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος συνέβησαν συνταρακτικά γεγονότα στην περιοχή
μας, σαφώς εννοούμενη με την ευρύτερη έννοιά της.  «Περιοχή μας» δεν είναι μόνο ο σημερινός
Νομός Έβρου· ας μη ξεχνάμε ότι η Κωνσταντινούπολη, η “πόλη των πόλεων”, είναι κτισμένη
σε μια άκρη, ανατολική άκρη, της Θράκης.

Η Σύνοδος της Λυών (1274). Ο Καρδινάλιος Μποναβεντούρα,
που υποστήριζε την αναγκαιότητα της ένωσης των δύο

εκκλησιών, υποδέχεται τους απεσταλμένους του Βυζαντίου
και συνομιλεί μαζί τους (ελαιογραφία, Παρίσι, Λούβρο). [1]
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Από την παραπάνω προσέγγιση αντιλαμβανόμεθα
τη σκληρή, για τη σύγχρονη σκέψη, φράση του Λουκά
Νοταρά: «Κρειττότερον εστίν ειδέναι εν μέση τη Πόλει
φακιόλιον βασιλεύον Τούρκου ή καλύπτραν λατινικήν».

Από το τέλος του 11ου αι. θα αρχίσει αγώνας για
την κυριαρχία της θάλασσας και όλων όσων εξαρτώνται
από την επικράτηση σ’ αυτήν (εμπόριο, μεταφορά βα-
σικών προϊόντων διατροφής από την Ανατολή στη
Δύση και αντίστροφα, επαγγέλματα σχετικά), ανάμεσα
στους Βυζαντινούς Ορθοδόξους και στους Καθολικούς
Νορμανδούς, στους σταυροφόρους και φυσικά στις
ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες, τη “Γαληνοτάτη” Βε-
νετία, τη Γένοβα και την Πίζα.

Συγχρόνως με παράδοξες συμφωνίες, συμμαχίες, 
αντιπαλότητες με τους Δυτικούς, το Βυζάντιο είχε να
αντιμετωπίσει και τους ανερχόμενους Τουρκομάνους.
Σημειώνουμε ότι οι τελευταίοι ποτέ δεν έδειξαν υπεροχή
στη θάλασσα και στην περίοδο της αρχικής τους ορμής,
μετά τη σημαδιακή μάχη του Ματζικέρτ1 (1071) αλλά
και αργότερα, εκτός από την εποχή που ικανοί εμίρηδες
ήλθαν σε επαφή με τους Λατίνους.

«Ας πούμε συνοπτικά ότι ο θρησκευτικός δι-
χασμός που απεικονίζει το σχίσμα των εκκλησιών
(1054), η στρατιωτικοπολιτική ήττα του Βυζαντίου
που δηλώνει η Τέταρτη Σταυροφορία με τη
διάλυση του βυζαντινού κράτους και η οικονομική
εκμετάλλευση που προκαλούν οι βυζαντινοϊταλικές
συμβάσεις συμπληρώνουν την εικόνα του διαζυ-
γίου μεταξύ των δύο χριστιανικών κόσμων. Το
χάσμα έγινε αγεφύρωτο με την πτώση της Πόλης
το 1204 και με τις βιαιοπραγίες των σταυροφόρων
(ληστείες, βιασμοί, πυρκαγιές) κατά των Κων-
σταντινοπολιτών. Η μνήμη των Ελλήνων θα ση-
μαδευτεί ως τα σήμερα από τα γεγονότα που
κατά τη διαπίστωση Λατίνου συγγραφέα άφησαν
τη χριστιανοσύνη ανάπηρη και τυφλή.» [3]

Παράλληλα η Βυζαντινή αυτοκρατορία, πάλαι ποτέ
κυρίαρχος όχι μόνο του Αιγαίου πελάγους αλλά και
όλης της Μεσογείου, υποφέρει από την αναρχία που
επικρατεί σ’ αυτή. Την εκμεταλλεύονται πειρατές, όχι
μόνο αραβικής καταγωγής αλλά και πειρατές Χριστια-
νικών δημοκρατιών που προαναφέραμε. Εξάλλου το
Βυζάντιο συμμαχεί πότε με τη Βενετία, πότε με τη
Γένοβα (οι οποίες εμφανίζονται πότε σύμμαχοι και
πότε αντίπαλες μεταξύ τους).

Οι Βυζαντινοί αποδυναμώνονται περισσότερο εμπρός
σ’ αυτή την κατάσταση, τα ναυτικά επαγγέλματα απα-
ξιώνονται, η λάμψη της αυτοκρατορίας, πλησιάζοντας
ο 15ος αι. θαμπώνει, ενώ η δύναμη Τουρκικών εμιράτων
εμφανίζεται ισχυρή στις θάλασσες του Αιγαίου.

Και το Βυζάντιο του 13ου και 14ου αι. δίνει συνεχώς

προνόμια στις ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες για την
καταπολέμηση της πειρατείας, αποδυναμώνεται η ανα-
γεννημένη αυτοκρατορία του 1261 και οδηγείται στον
μαρασμό.

«Οι σταυροφορίες, που ουσιαστικά αποτελού-
σαν κατακτητικούς πολέμους, η αρπακτική πολιτική
των ηγεμόνων της χριστιανικής Ευρώπης, οι επι-
δρομές των Ευρωπαίων πειρατών και οι παπικές
ιεραποστολές εδημιούργησαν αντιθέσεις μεταξύ
Ελλήνων και Δυτικών. Οι Έλληνες αγωνίζονται
να εκδιώξουν τους κάθε λογής παρείσακτους.»
[5]

Μπορούμε να εικάσουμε λοιπόν πώς δούλεψε στο
ασυνείδητο των Βυζαντινών των τελευταίων αιώνων η
απαξία και προσβολή του Θεού τους, όπως τον είχαν
πιστέψει οι Ορθόδοξοι Βυζαντινοί, το μίσος σε κάθε τι
που καλλιεργήθηκε και κατά τους χρόνους της Οθωμα-
νικής υποδούλωσης ξεπηδούσε ως βαθύτερο αίτιο για
την τελική καταστροφή.

«Αν δεν ήταν αυτοί... που λειτούργησαν προδοτικά!»
έλεγαν οι μεν, «Αν δεν ήταν αυτοί... που δεν άφησαν να
ενωθούν οι εκκλησίες...» έλεγαν οι ενωτικοί.

Ξένοι περιηγητές, που περιέρχονται τις διάφορες
Τουρκοκρατούμενες Ελληνικές περιοχές ή και Λατινο-
κρατούμενες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις
σταυροφορίες, διαπιστώνουν ότι οι υπόδουλοι Έλληνες
στρέφουν το πρόσωπό τους απαξιωτικά στις υποσχέσεις
των Δυτικών για βοήθεια και με δυσπιστία προς τις
διαθέσεις των Καθολικών Χριστιανών. Διαπιστώνουν
μάλιστα ότι σε πολλές περιοχές οι ραγιάδες προτιμούν
να συμβιώνουν με τους Τούρκους παρά με τους “Φράγ-
κους”. Ως επιχείρημα βεβαίως οι περιηγητές διατυπώνουν
την παρατήρηση ότι πληρώνοντας τους φόρους υπο-
τέλειας, είχαν τη δυνατότητα να λατρεύουν τον “Θεό”
τους ανενόχλητοι.

1. Βυζαντινή Αρμενία, σημερινό τουρκικό Μαλαζγκίρτ

Η παράδοση για την ανάσταση του Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, σύμφωνα με χειρόγραφο του 16ου αι. που

περιλαμβάνει τους “Χρησμούς του Λέοντος Σοφού”.
Στοκχόλμη, Βασιλική Βιβλιοθήκη. [1]
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«Οι Λατίνοι και οι Έλληνες αλληλομισούνται σε
τέτοιο σημείο που όλες οι χριστιανικές νίκες κατά
των Τούρκων θα είναι μάταιες αν δεν εξοντωθούν
πρώτα οι Έλληνες.» [5]

Το μίσος των Ελλήνων του Μεσαίωνα κατά των κάθε
είδους επιδρομέων ή δυναστών εκφράζουν οι παρακάτω
παροιμίες του ΙΕ’ αιώνα:

«Μοσσιέ, Μισέ και Μουσουλίμη στο σπίτι σου μη
βάζεις.»

«Κάλλιο μακελειό στον Τούρκο, παρά κρέας στο
Βενετσάνο.»

«Ο Θεός να σε φυλάει από του Τούρκου το σπαθί
και του Βενετσάνου τις δίκες.»

Οι παραπάνω σκέψεις ως μια απλή προσέγγιση του
ερωτήματος ίσως οδηγούν σε κάποια απάντηση.

Η σημαντικότερη βεβαίως επέτειος για εμάς τους
σύγχρονους Αλεξανδρουπολίτες είναι τα 98 χρόνια από
την απελευθέρωση-ενσωμάτωση της περιοχής μας στο
Ελληνικό κράτος, αφού η όλη “ιστορία” πέρασε από
“40 κύματα”. 

Έχουμε αναφερθεί διεξοδικώς στις περιπέτειες που
υπέστησαν ο τόπος και οι παπούδες μας την πρώτη
20ετία του 20ού αι από τις παλινωδίες των ισχυρών,
από τη “συμπεριφορά” γειτονικών λαών, από τις αυ-
τοαναιρούμενες Συνθήκες και... και... [7]

Για να τιμήσουμε και εκτιμήσουμε λοιπόν τα γεγονότα
και τους ανθρώπους που τα έζησαν, ας θυμηθούμε και
πάλι τις σημαντικότερες στιγμές.

Ας επιτραπεί στη γράφουσα το “διδακτικό” ύφος
της παρακάτω υπενθύμισης. Η περιοχή μας και κυρίως
η ιδιαίτερη πατρίδα μας ελευθερώθηκε από τους γείτονες
Βούλγαρους, συμμάχους τότε των ηττημένων Γερμα-
νών, κατά τον Μεγάλο (Α’ Παγκόσμιο) πόλεμο και όχι
από τους Τούρκους. Από τον ζυγό της Οθωμανικής
κυριαρχίας, που κράτησε σχεδόν πεντέμισι αιώνες, η
ευρύτερη περιοχή μας απηλλάγη το καλοκαίρι του 1913
με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου αλλά όχι οριστικά. Η
χαρά δεν κράτησε παρά 2-3 μήνες και άλλαξε απλώς ο
αφέντης. [7]

Όταν εξερράγη ο Α’ Βαλκανικός πόλεμος το 1913, ο
πόλεμος που διέλυσε την Οθωμανική αυτοκρατορία
και δημιούργησε τα εθνικά κράτη στα Βαλκάνια, η Αλε-
ξανδρούπολη μετρούσε όχι περισσότερο από 40 χρόνια
ζωής. Και όμως ήδη, ενώ διήνυε τις πρώτες αυτές δε-
καετίες της ζωής της, η πολιτειούλα μας είχε δεχθεί
τους πρώτους “επισκέπτες”, τους Ρώσους που, ευτυ-
χώς, της προσέφεραν και δώρο το ρυμοτομικό της
σχέδιο, καθ’ υπόδειξη του τότε Δημάρχου της Κων-
σταντίνου Αλτιναλμάζη. Παράλληλα εκείνη τους πρόσ -
φερε τα παρθενικά της χώματα, για να δεχθεί τους 30
αξιωματικούς Ρώσους που απέθαναν από λοιμό κατά
το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1878.

Ευτυχώς η εφήμερη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου,
προαστείου της Κωνσταντινούπολης (3 Μαρτίου 1878),
γρήγορα έπαψε να ισχύει και έτσι γλίτωσε να γίνει η
μικρή μας πόλη θύμα της πραγματοποίησης του σλαυι-
κού ονείρου: έξοδος στο Αιγαίο. Είναι γνωστό ότι οι
Ρώσοι ονειρεύονταν, μέσω της “μεγάλης Βουλγαρίας”,
να βοηθήσουν την ενδυνάμωση του σλαυικού στοιχείου
στην περιοχή, εις βάρος του ελληνικού, αν και το τε-
λευταίο υπερτερούσε στην ακόμη τουρκοκρατούμενη
Μακεδονία και Θράκη. [6]

Ολοκληρώνοντας, ας μη ξεχνούμε και την πιο πρό-
σφατη θλιβερή επέτειο της πτώσης του οχυρού της
Νυμφαίας και τη Γερμανοβουλγαρική κατοχή της περιοχής
μας, τον Απρίλιο του 1941. Η γράφουσα θεωρεί τους
συχνούς πολύπλοκους ή πολυσύνθετους προσδιορισμούς,
με τους οποίους στολίζουμε κατά καιρούς τα γενόμενα
στην περιοχή μας, ότι είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής
γεωπολιτικής της θέσης και δεν μας ξενίζουν πια...

Η μάχη-προσπάθεια των Γερμανών να καταλάβουν
το οχυρό της Νυμφαίας ξεκίνησε την 1η Μαρτίου και
τελείωσε στις 6 Απριλίου του 1941, δηλαδή κράτησε
πάνω από έναν μήνα.

Προσθέτουμε πληροφορίες στην περιγραφή που
έχετε διαβάσει σε προηγούμενα τεύχη ως εξής [7, 8].

Ο ηρωικός διοικητής ονομαζόταν Αναγνωστός Αλέ-
ξανδρος και οι απώλειες ήταν για μεν τους Έλληνες 7
νεκροί και 23 τραυματίες, ενώ των Γερμανών-Βουλγάρων
200 νεκροί και 500 τραυματίες. [8]

Για να θυμίσουμε λοιπόν πάλι την επέτειο αυτή με-
ταφέρουμε ένα απλό κείμενο αλλά περιέχον σημαντική
πληροφορία για τα βάσανα και τις περιπέτειες των
συμπολιτών μας κατά τη Γερμανοβουλγαρική κατοχή,
με το βλέμμα στραμμένο και στις προδοσίες των “δικών”
μας.

(Δες αφήγημα της Φανής Μανίκα-Πουλουκτσή, σελ. 17)
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Η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου στον τύπο 

της Βόρειας Ελλάδας
Γράφει η Μαρία Γκούτη

(ΜΕΡΟΣ Β')

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

«Η χώρα εισήλθεν εις την οριστικήν ανάρρωσιν και η
κυβέρνησις θα επιδιώξη βελτίωσιν των βιοτικών συν-
θηκών του λαού, της εθνικής οικονομίας και παγίωσιν
της εσωτερικής και εξωτερικής ειρήνης»1. Με αυτή τη
δήλωση υποδέχτηκε ο Ελευθ. Βενιζέλος το 1930. Η αι-
σιοδοξία του έμελλε να αποδειχθεί αβάσιμη. 

Οι εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα είχαν ήδη ξεκινήσει
να αμφισβητούν την αξιοπιστία και τις ικανότητες του
πρωθυπουργού και όλου του κυβερνητικού σχήματος.
Ιδιαίτερα ο τύπος
των περιφερειών
της Βόρειας Ελλά-
δας εξελισσόταν
έντονα επικριτικός
απέναντι στην κυ-
βέρνηση. Τα πα-
ραγωγικά και τα εγγειοβελτιω-
τικά έργα, που είχε ξεκινήσει η
κυβέρνηση σε Μακεδονία και
Θράκη, δεν είχαν ολοκληρωθεί
όταν η διεθνής κρίση έφτασε
στην Ευρώπη (1930)2. Η συγ-
κυρία δεν ήταν ευνοϊκή. Οι εφη-
μερίδες της Μακεδονίας και της
Θράκης κατέγραψαν την εικόνα
των συνεπειών αυτής της κρίσης
αναδεικνύοντας τα προβλήματα
των τοπικών κοινωνιών. Το
Βήμα της Θράκης, η πολιτική
εφημερίδα της Αλεξανδρούπο-
λης, είχε προβάλει από την αρχή
της διακυβέρνησης Βενιζέλου
τον αγροτικό πλούτο της Δυτι-
κής Θράκης, διατυπώνοντας
ταυτόχρονα αμφοβολίες για τη
δυνατότητα της κυβέρνησης να
τον εκμεταλλευτεί με αποδοτικό
τρόπο3. Επεσήμανε την ανάγκη οργάνωσης της γεωργικής
εκπαίδευσης σε έναν τόσο πρόσφορο χώρο: «Η γεωργική
εκπαίδευσις θα είναι το ασφαλέστερο μέτρο, το μπετόν
αρμέ του όλου γεωργικού οικοδομήματος». Η περιοχή
έδινε πράγματι την εντύπωση προνομιούχου ζώνης
στο πλαίσιο της ανατολικής Μεσογείου4. Αυτό ακριβώς

το προνόμιο έχρηζε προϋποθέσεων για να αποδώσει.
Αυτές τις προϋποθέσεις και τις δυσκολίες τόνισε η κα-
θημερινή πολιτική εφημερίδα της Δράμας, το Θάρρος,
στο άρθρο της « Τα Πραγματικά Έργα», υποστηρίζοντας
την ανάγκη πίστωσης χρόνου στην προσπάθεια της
κυβερνησης5. 

Όσον αφορά στη ζωή στον αστικό χώρο της Αλε-
ξανδρούπολης, η τοπική εφημερίδα αναρρωτιόταν με
ρητορικά ερωτήματα κατά πόσον ήταν συμβατό με το

εκσυγχρονιστικό
έργο της κυβέρ-
νησης το γεγονός
ότι η ηλεκτροδό-
τηση περιοριζό-
ταν σημαντικά
ακόμη και στο

λιμάνι μετά τις 10 μ.μ. Επιπλέον,
το γεγονός ότι εν μέσω κρίσης
«παρά πάντων ομολογουμένης»
τα παραθαλάσσια κέντρα της
πόλης παρέμεναν κατάμεστα
καθημερινώς κρινόταν αντιφα-
τικό 6. 

Το 1932 η ελληνική οικονομία
είχε πληγεί πολλαπλά. Η αξία
των εξαγωγών μειώθηκε κατά
26,5%. Το κόστος ζωής αυξήθηκε
κατά 30% και 70.000 άνεργοι
καταγράφτηκαν μόνον στην πε-
ριοχή της Αθήνας. Τα εμβάσματα
των μεταναστών, ελεγχόμενα πλέ-
ον από την Τράπεζα της Ελλάδος,
αλλά και περιορισμένα από την
αμερικανική κρίση, δεν ξεπερνού-
σαν συνολικά τα 15.000.000 δο-
λάρια. Τα συναλλαγματικά απο-
θέματα της χώρας είχαν μειωθεί
σε ένα τρίμηνο κατά 35% σύμ-
φωνα με τις απολογιστικές εκθέ-
σεις που λάμβανε η βρετανική
πρεσβεία7. Ο υπουργός Οικονο-
μικών Κυρ. Βαρβαρέσος είχε ει-
σηγηθεί περιοριστικά μέτρα δη-
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λώνοντας στη Βουλή : «Δεν πρόκειται περί μέτρων τα
οποία απορρέουν εξ ελευθέρας κρίσεως της κυβερνή-
σεως. Είναι μέτρα επιβληθέντα εκ καταστάσεως ανάγκης
αναποτρέπτου»8. Ο Βαρβαρέσος τόνισε ότι με αυτήν
την άποψη συμφωνούσε και ο Βενιζέλος. Ο πρωθυ-
πουργός και ο υπουργός Οικονομικών παραδέχονταν
πλέον την οικονομική εξάρτηση της Ελλάδας από
άλλα κράτη και από ξένους τραπεζικούς οίκους. Οι
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της πολιτικής
ανασφάλειας της κυβέρνησης είχαν αρχίσει να γίνονται
αισθητές στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Η μαύρη
αγορά συναλλάγματος και η διαφυγή κεφαλαίων στο
εξωτερικό ήταν ανεξέλεγκτες. Η έλλειψη βασικών ειδών
διαβίωσης ή η υπερτίμησή τους ήταν πλέον γεγονός.
Ακόμα και τα τρόφιμα που κυκλοφορούσαν είχαν αρχίσει
να νοθεύονται και κυρίως ο καφές που ήταν ένα προϊόν
με υψηλή έμμεση φορολογία. Σε μια προσπάθεια να
ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση άρχισε
τις περικοπές των μισθών ξεκινώντας από τους δη-
μόσιους υπαλλήλους. Η αντίδραση των συλλογικών
οργάνων ήταν άμεση και η στήριξη του τύπου σημαντική.

Οι δημοσιογράφοι άρχισαν να δομούν μία εικόνα δι-
καιολογημένης αντίδρασης και λαϊκής αγανάκτησης για
την καθημερινότητα του Μαΐου του 1932 με παράλληλη
αποδόμηση της εικόνας του Βενιζέλου9.

Η αύξηση του αριθμού των ανέργων στις πόλεις της
Βόρειας Ελλάδας απασχολούσε τις τοπικές εφημερίδες
περισσότερο από την κυβέρνηση, η οποία είχε απολέσει
τη θέση ισχύος που κατείχε στην αρχή της τετραετίας.
Ο Ταχυδρόμος ήταν μία καθημερινή έκδοση που κυ-
κλοφορούσε υπό ανανεωμένη μορφή στην Καβάλα και
αποτύπωνε τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα
των κατοίκων της ευρύτερης περιφέρειας. Οι λαϊκές
αντιδράσεις ήταν συχνά το θέμα του πρωτοσέλιδου
άρθρου. Οι άνεργοι, οι αγρότες, οι «βαρέως φορολο-
γούμενοι της ακριτικής Ελλάδος» αποτελούσαν αφορμή
έντονης κριτικής προς την κυβέρνηση10. Η εφημερίδα
πληροφορεί το αναγνωστικό της κοινό για λειτουργία
«λαϊκών συσσιτίων» σε όλες σχεδόν τις πόλεις της πε-
ριφέρειας11. Για τη λειτουργία του θεσμού ευθύνονται
οι μητροπόλεις, οι δήμοι και ιδιωτικές πρωτοβουλίες
πολιτών. Οι «αγώνες του ημερομισθίου»12, οι απεργίες

των εργαζομένων, η «εξαθλίωσις
των αγροτών»13 κυριαρχούσαν στα
πρωτοσέλιδα όσο η κρίση εντεινό-
ταν. 

Η κρίση και η πίεση του τύπου
θα οδηγούσαν τον Βενιζέλο σε πα-
ραίτηση...

(Συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ακρόπολις, φ.334 (1.1.1930), σ.12. 
2. Σπ.Τζόκας, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγ-
χείρημα του αστικού εκσυγχρονισμού, 1928-1932,
Η οικοδόμηση του αστικού κράτους, Θεμέλιο,
Αθήνα 2002, σσ. 102-113. 
3. Το Βήμα της Θράκης, φ. 110 (22.9.1928), σ.1. 
4. Ν. Καλογήρου, «Η γεωγραφία του εκσυγχρονι-
σμού: Οι μετασχηματισμοί του βορειοελλαδικού
χώρου στο Μεσοπόλεμο», στο: Βενιζελισμός και
αστικός εκσυγχρονισμός, επιμ.: Γ. Μαυρογορδάτος
- Χ. Χατζηιωσήφ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρή-
της, Ηράκλειο 1988, σσ. 83-91. 
5. Θάρρος, φ. 3001 (8.8.1932), σ. 1. 
6. Το Βήμα της Θράκης, φ. 90 (14.7.1928), σ.1. 
7. Γ. Ανδρικόπουλος, Η Δημοκρατία του Μεσοπο-
λέμου, 1922-1936, Φυτράκης- Σύγχρονη Ιστορία,
Αθήνα 1987, σσ. 55-57. 
8. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Συ-
νεδρίασις Ξς΄ (26.4.1932), σ. 997. 
9. Ν. Αλιβιζάτος, Πραγματιστές, Δημαγωγοί και
Ονειροπόλοι, Πολιτικοί, διανοούμενοι και η πρό-
κληση της εξουσίας, Πόλις, Αθήνα 2015, σ. 128. 
10. Ο Ταχυδρόμος, φ. 90 (12.1.1932), σ.1. 
11. Ό.π., σ.3. 
12. Ό.π, φ.179 (26.4.1932), σ.1. 
13. Ό.π, φ. 182 (29.4.19320, σ.1. 



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T66 9

H πρώτη Ελληνική Δημοτική Αρχή στην πόλη μας
εγκαταστάθηκε από τον Ναύαρχο Παύλο Κουν-

τουριώτη όταν, το απόγευμα της 11ης Ιουλίου 1913,
αγκυροβόλησε με το Θωρηκτό Αβέρωφ έξω από το Δε-
δέαγατς και στη συνέχεια κατέλαβε την πόλη από τους
Βούλγαρους, που την κατείχαν μέχρι τότε. Αμέσως
διόρισε τον εκ των επιτελών του Πλωτάρχη Στέλιο Δ.
Μαυρομιχάλη ως Δήμαρχο της πόλης (πολιτικό Διοι-
κητή). Μάλιστα, τότε, αμέσως μετά τη σύστασή του,
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, υπό την Προεδρία
του τότε Μητροπολίτου Αίνου Ιωακείμ, στην πρώτη
συνεδρίασή του ανακήρυξε τον Ναύαρχο Κουν-
τουριώτη και τον Πλωτάρχη Μαυρομιχάλη
επίτιμους πολίτες της πόλης και τίμησε
την Κεντρική Λεωφόρο της πόλης
με το όνομα του Ναυάρχου. Η
πρώτη αυτή Ελληνική Δημοτική
Αρχή παρέμεινε στη θέση της
μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου του
ιδίου έτους, όταν, μετά την
υπογραφή της συνθήκης του
Βουκουρεστίου, παραχωρή-
θηκε η Θράκη στους Βουλγά-
ρους και απεχώρησε από την
πόλη το Ελληνικό Ναυτικό.

Από τον Οκτώβριο του
1918, όταν η Δυτική Θράκη
τέθηκε υπό διασυμμαχική
(Γαλλική) κατοχή και Διοίκηση,
τη διοίκηση του Δήμου της πόλης
κατέχουν συνεχώς και αδιαλείπτως
Έλληνες πολίτες.

Συγκεκριμένα με ενέργειες του Έλληνα
Κυβερνητικού εκπροσώπου στη διασυμ-
μαχική διοίκηση Χαρίσιου Βαμβακά επετεύχθη
στις αρχές του 1919 ο διορισμός Ελλήνων Δημάρχων
στις τέσσερις από τις πέντε πόλεις της Θράκης, πλην
της Κομοτηνής όπου διορίσθηκε Μουσουλμάνος, με
βοηθό όμως Έλληνα. Στην Αλεξανδρούπολη (Δεδέαγατς
τότε) Δήμαρχος διορίσθηκε ο έμπορος Εμμανουήλ Αλ-
τιναλμάζης, αδελφός του μετέπειτα και για πολλά
χρόνια Δημάρχου της πόλης Κωνσταντίνου Αλτιναλμάζη.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διορίσθηκε ο Ν.
Παπασταύρου και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Χατζή Σαφέτ

Βέης, Κ. Ιωάννου, Μ. Κανέτσος, Κ. Ασταρτζιάν, Ν. Τα-
πάκωφ, Φ., Σ. Συμπάρης, Θ. Παυλίδης, Δημ. Ιατρός
και Α. Γιώτας.

Τον Απρίλιο του 1924, μετά την παραίτηση του
Κωνσταντίνου Αλτιναλμάζη, διορίσθηκε Δήμαρχος ο
Δικηγόρος Κωνσταντίνος Μανατός, μέχρι την προκήρυξη
των πρώτων Δημοτικών εκλογών στην πόλη το φθινό-
πωρο 1925. Σημειώνεται ότι τόσο κατά την απελευθέ-
ρωση της πόλης στις 14 Μαΐου 1920 όσο και κατά την
υποδοχή του Βασιλέως Αλεξάνδρου στην πόλη, στις 8
Ιουλίου 1920, καθήκοντα Δημάρχου στην πόλη εκτελούσε
ο Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης.

Οι πρώτες εκλογές
Στις 24 Οκτωβρίου 1925 πραγματοποι-

ούνται οι πρώτες Δημοτικές Εκλογές. Για
τη συμμετοχή σε αυτές στην πόλη της

Αλεξανδρούπολης σχηματίσθηκαν τρεις
συνδυασμοί. Ο ένας είχε υποψήφιο
Δήμαρχο τον Εμμανουήλ Αλτιναλμάζη,
πρώην διορισμένο Δήμαρχο της πό-
λης, έμπορο, που εκπροσωπούσε
τους γηγενείς Αλεξανδρουπολίτες.
Ο δεύτερος υποψήφιος ήταν ο αδελ-
φός του Κωνσταντίνος Αλτιναλμά-
ζης, φαρμακοποιός, που εκπροσω-
πούσε τους Αδριανουπολίτες. Και ο

τρίτος συνδυασμός ήταν του Αχιλλέα
Νιώτη, κτηματία, που εκπροσωπούσε

τους Αινίτες. Μετά την αποχώρηση του
Εμμανουήλ Αλτιναλμάζη υπέρ του αδελφού

του, τις εκλογές κέρδισε ο Κωνσταντίνος
Αλτιναλμάζης με μικρή διαφορά ψήφων και

έκτοτε καθιερώθηκε για 23 συνεχή χρόνια, με συ-
νεχείς επανεκλογές του, Δήμαρχος της πόλης.

Στις 4 Αυγούστου του 1929 διενεργήθηκαν οι δεύτερες
Δημοτικές εκλογές, στις οποίες έλαβαν μέρος δύο συν-
δυασμοί. Ο πρώτος υπό τον ήδη Δήμαρχο της πόλης
Κωνσταντίνο Αλτιναλμάζη, που εκπροσωπούσε τους
Αδριανουπολίτες και ο δεύτερος υπό τον Μιχάλη Κανέ-
τσιο που εκπροσωπούσε τους Αινίτες. Σημειώνεται ότι
οι συνδυασμοί τότε δεν είχαν κομματικό χαρακτήρα,
πάθος και στήριξη, όπως συμβαίνει τώρα, αλλά εκ-
προσωπούσαν τόπους καταγωγής. Και στις εκλογές

Η ιστορία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης -
Οι Δήμαρχοί του

Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
(ΜΕΡΟΣ Α')
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αυτές υπερίσχυσε ο συνδυασμός του Κωνσταντίνου
Αλτιναλμάζη, ο οποίος εκλέχθηκε Δήμαρχος για δεύτερη
φορά.

Και οι εκλογές του φθινοπώρου του 1933 διεξήχθησαν
με τους ίδιους υποψηφίους Δημάρχους και σ’ αυτές
επικράτησε πάλι ο Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης. Μάλι-
στα, την επομένη των εκλογών, ο αντίπαλός του Μιχαήλ
Κανέτσος μετέβη στο Δημαρχείο και, αφού συνεχάρη
τον εκλεγέντα Δήμαρχο, του δήλωσε ότι και οι έξι (6)
δικοί τους εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και επίλεκτα
μέλη της τοπικής κοινωνίας είναι στη διάθεσή του να
τους χρησιμοποιήσει όπως αυτός θέλει. Οι Δημοτικοί
αυτοί σύμβουλοι ήταν οι Χρήστος Κοντός (διαπρεπής
αστικολόγος), Κωνσταντίνος Καρυωτάκης (από τους
καλύτερους ποινικολόγους της περιοχής), Ιωάννης Ιατρού
(εξαίρετος γιατρός), Φιλόμηλος Φλωρίδης (έμπορος),

Γεώργιος Γανώσης (έμπορος και για
τρίτη συνεχή φορά εκλεγόμενος Δη-
μοτικός Σύμβουλος) και Παναγιώτης
Κωστόπουλος (απόστρατος αξιω-
ματικός).

Με το κίνημα κατά του Βενιζέλου,
1935-1936, συνελήφθη και στη συ-
νέχεια εξέπεσε των καθηκόντων
του ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Αλ-
τιναλμάζης, ως Βενιζελικός και αν-
τικαταστάθηκε από τον πλειοψη-
φίσαντα Δημοτικό Σύμβουλο Κων-
σταντίνο Τζιρίτη, ο οποίος όμως
αναγκάσθηκε να παραιτηθεί, λόγω
έλλειψης χρημάτων για την αντιμε-
τώπιση των τρεχουσών Δημοτικών
αναγκών. Τον Τζιρίτη αντικατέστησε
στα καθήκοντα του Δημάρχου ο
Μιχαήλ Κανέτσος, αλλά και εκείνος
για τους ίδιους λόγους παραιτήθηκε,

οπότε διορίσθηκε ως Δήμαρχος ο έμπορος Στέργιος
Κουταβέλης.

Τον Μάρτιο του 1936 αποφασίσθηκε να αποκατα-
σταθούν στις θέσεις τους οι διωχθέντες αιρετοί άρχοντες
και έτσι όταν επισκέπτεται την πόλη το καλοκαίρι του
1936 ο Βασιλιάς Γεώργιος, στην είσοδο της Ακαδημίας,
όπου θα δινόταν το επίσημο γεύμα, τον υποδέχεται ως
Δήμαρχος της πόλης ο Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης, αν
και δεν είχε αποκατασταθεί επισήμως ακόμη. Κατά την
αποχώρησή του ο Βασιλιάς Γεώργιος, εντυπωσιασθείς
από την όλη παρουσία του Δημάρχου, τον ευχαρίστησε
και ζήτησε την άμεση αποκατάστασή του στη θέση
του Δημάρχου.

Το φθινόπωρο του 1937 διεξήχθησαν οι Δ’ Δημοτικές
και Κοινοτικές εκλογές, στις οποίες υποψήφιοι Δήμαρχοι
είναι ο Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης και ο Κωνσταντίνος

Σαρίδης, πρόσφυγας από τις 40 Εκ-
κλησιές, που εκπροσωπούσε τους
πρόσφυγες. Και τις εκλογές αυτές
κερδίζει ο Κωνσταντίνος Αλτιναλ-
μάζης.

Τα πέτρινα χρόνια
Με την κατάρρευση του μετώπου

από τους Γερμανούς, τον Απρίλιο
του 1941, ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος
Αλτιναλμάζης, μαζί με τις υπόλοιπες
αρχές της πόλης, διατάχθηκαν να
εγκαταλείψουν την πόλη και ανα-
χώρησε με το πλοίο «ΕΣΠΕΡΟΣ» για
Σαμοθράκη και από εκεί για την
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Ο Κων. Αλτιναλμάζης σε εκδήλωση στην παραλία της πόλης

Αναμνηστική φωτογραφία του Κων. Αλτιναλμάζη (στο κέντρο καθιστός)  
με επισκέπτες της πόλης

Συνέχεια στη σελ. 12
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Γιάννης Γιαγουρτάς, σολίστ κιθάρας
Γράφει o Βαγγέλης Γιαγουρτάς

Το 2006 έγινε αναφορά στο περιοδικό “ΦΑΡΟΣ” για
τον Γιάννη Γιαγουρτά όταν, μετά από το πέρας των
μουσικών του σπουδών στο Ωδείο ATHENAEUM ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΛΑΣ, όπου του απενεμήθη η ανώτερη τιμητική διά-
κριση παμψηφεί άριστα, Α’ βραβείο και χρυσό μετάλλιο,
έδωσε στις 22-3-2006 στην αίθουσα συναυλιών του
Ωδείου στο Θησείο συναυλία σόλο κιθάρας, τιμής ένε-
κεν.

Στις 22-11-2009, στα πλαίσια των
εκδηλώσεων για τα 25 χρόνια δημι-
ουργίας του Π. & Ψ.Σ.Α. Αττικής, η
Κολλάρου Μερόπη, σολίστ πιάνου
και Δ/τρια του Ωδείου Αλεξανδρού-
πολης, και ο Γιάννης Γιαγουρτάς ως
σολίστας κιθάρας, προσκεκλημένοι
του συλλόγου, ερμήνευσαν έργα για
πιάνο και κιθάρα και σόλο κιθάρα σε
αίθουσα της Εστίας Ν. Σμύρνης.

Τότε ο Γιάννης Γιαγουρτάς ζούσε
ήδη στο Δουβλίνο για μεταπτυχιακές
σπουδές στο PERFORMANCE, στο
DIT COLLEGE OF MUSIC AND DRAMA
(2009-10) στην τάξη του καθηγητή
John Feeley, με ειδίκευση τη μουσική
του Alberto Ginastera και του Θεό-
δωρου Αντωνίου, Προέδρου της Ένω-
σης των Ελλήνων Μουσουργών.

Από το τέλος του 2010 ζει μόνιμα
και δραστηριοποιείται στη Χάγη της Ολλανδίας, χωρίς
να έχει ξεχάσει ποτέ τη γενέτειρά του Αλεξανδρούπολη
και τους ανθρώπους της που δραστηριοποιούνται εντός
και εκτός αυτής.

Το 2011-2013 ολοκλήρωσε το δεύτερο μεταπτυχιακό
του στο Βασιλικό Ωδείο της Χάγης με καθηγητή τον
Zoran Dukic, με τη μεγαλύτερη βαθμολογία από τους
αποφοίτους κιθάρας εκείνης της χρονιάς (2013).

Τον Δεκέμβριο του 2011 δίνει συναυλία στην Καθολική
Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης προσκεκλημένος από
το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης με τη Δ/ντρια Αγγέλα
Γιαννακίδου.

Τον Δεκέμβριο του 2012, στα πλαισια των 10 χρόνων
δραστηριότητας του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης,και

πάλι στην Καθολική Εκκλησία Αλεξανδρούπολης, μαζί
με την Κολλάρου Μερόπη, ερμηνεύουν έργα για πιάνο
και κιθάρα, για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τον Μάρτιο του 2013 έδωσε στην ΧΑΓΗ κατά την
παγκόσμια πρεμιέρα του έργου “κοντσέρτο για κιθάρα
και κουιντέτο εγχόρδων”, που συνέθεσε ο Θ. Αντωνίου
αποκλειστικά για τον Γιάννη Γιαγουρτά.

Το 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του
άλμπουμ με τίτλο «Guitar Echoes»,
ηχογράφοντας έργα των Albeniz, Pa-
ganini, Θεοδωράκη, Regondi, Tarrega,
Granados & Satie. Αυτός ο δίσκος παί-
ζεται στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα
κλασσικής μουσικής των ΗΠΑ, Καναδά
και Ολλανδίας.

Τον Μάιο του 2016, κατά την επί-
σημη έναρξη του 3ου Πανελλήνιου
Φεστιβάλ κιθάρας στα “Ελευθέρια”
της Κομοτηνής, πραγματοποίησε συ-
ναυλία και συμμετείχε ως μέλος στις
επιτροπές διαγωνισμών του Φεστι-
βαλ.

Με τον Ολλανδό συνθέτη Μarco de Goeij στην παγκόσμια
πρεμιέρα του έργου του “Σονάτα για σόλο κιθάρα”,

(Bodegraven, Ολλανδία Απρ. 2017)

Ρεσιτάλ κιθάρας του Γιάννη Γιαγουρτά
στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
(Δεκ. 2016, φωτ. Αλέξανδρος Παρωτίδης)
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Τον Δεκέμβριο του 2016, και πάλι προσκεκλημένος
του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, πραγματοποιεί συ-
ναυλία για σόλο κιθάρα σε αίθουσα του Μουσείου.

Τον Φεβρουάριο του 2017, στο 6ο Φεστιβάλ κιθάρας
Π. Φαλήρου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο επίσης Αλε-
ξανδρουπολίτης και σολίστ κιθάρας Πετρίδης Γιάννης
και η σύζυγός του σολίστ κιθάρας Χριστοδήμου Αλε-
ξάνδρα, δίνει συναυλία σόλο κιθάρας και συμμετέχει ως

μέλος στις επιτροπές διαγωνισμών του Φεστιβαλ.
Από το 2015 άρχισε τη συνεργασία του με τον

Ολλανδο συνθέτη Marco de Goeij DE GOEIJ, αναδημιουργό
του έργου κοντσέρτο για ορχήστρα και γκρούπ του
JON LORD, παιγμένο από τους DEEP PURPLE. Στις 8-4-
17 ο Γιάννης Γιαγουρτάς, σε παγκόσμια πρεμιέρα στην
πόλη Bodegraven της Ολλανδίας, παρουσίασε τη σονάτα
για σόλο κιθάρα που έγραψε και αφιέρωσε αποκλειστικά
γι’ αυτόν ο Marco de Goeij.

Toν Οκτώβριο του 2017 ο Γιάννης ξεκίνησε πρωτο-
ποριακή συνεργασία με τον Ολλανδό τρομπετίστα Theo
Hartman δημιουργώντας το Duo Beyond Limits.

Toν Μάρτιο του 2018 και πάλι στην Αλεξανδρούπολη
στην ειδικη αίθουσα εκθέσεων του καφέ ART GALLERΥ,
ιδιοκτησίας Πεφτουλίδου Αθανασίας, εδωσε συναυλία
για σόλο κιθάρα.

Όλα αυτά τα χρόνια ο Γιάννης Γιαγουρτάς με ορμη-
τήριο τη Χάγη, εκτός των συναυλιών, δίνει διαλέξεις και
MASTER GLASSES σε διάφορες πόλεις στην Ευρώπη.

Παράλληλα βέβαια με τη σολιστική του καριέρα, με-
ταδίδει τα μυστικά της κιθάρας και προπάντων την
αγάπη του γι’ αυτήν, παραδίδοντας μαθήματα σε
μικρούς και μεγάλους μαθητές. Στη Χάγη διδάσκει στο
Maria Montessori Casa School, στο Grace Music Interna-
tional και στο Virtuosi School of Music.

Χορηγός του είναι η γαλλική εταιρεία χορδών SAVAREZ.

Από τη συναυλία της Μερόπης Κολλάρου και του Γιάννη
Γιαγουρτά στην Καθολική Εκκλησία Αλεξανδρούπολης 
(Δεκ. 2012, από το αρχείο του Θεοδόση Π. Βαφειάδη -

theovaf.blogspot.com)

ελεύθερη Ελλάδα. Στη συνέχεια οι Γερμανοί, που κατέ-
λαβαν την πόλη, την παρέδωσαν στους συμμάχους
τους Βουλγάρους και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1944 ο
Δήμος διοικείτο από Βουλγάρους.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1944 η Βουλγαρία, κάτω από
την πίεση των Σοβιετικών στρατευμάτων, συνθηκολόγησε
και τότε τα τμήματα του ΕΑΜ εισήλθαν στην πόλη και
εγκατέστησαν στον Δήμο ένα καθεστώς ΕΑΜοκρατίας,
που κράτησε μέχρι τον Μάρτιο του 1945. Το διάστημα
αυτό καθήκοντα Δημάρχου άσκησε ο αρτοποιός Χρήστος
Κωνσταντινίδης.

Τον Μάρτιο του 1945, μετά την άφιξη στην πόλη
των επίσημων αρχών και την παραίτηση των Εαμικών,
ως Δήμαρχος για λίγες μέρες ανέλαβε ο Πάνος Σοφια-
νόπουλος και ακολούθως διορίσθηκε ο Θωμάς Λαλέτας.
Αυτά μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 1946 οπότε επανέρχεται
από την προσφυγιά του και αναλαμβάνει επίσημα τα
καθήκοντά του ως Δήμαρχος της πόλης ο Κωνσταντίνος
Αλτιναλμάζης, ο οποίος όμως απεβίωσε την 15 Μαρτίου
1948.

Στην κηδεία του Κωνσταντίνου Αλτιναλμάζη, εκ
μέρους της πόλης τον νεκρό αποχαιρέτησε ο φίλος του
δικηγόρος και Βουλευτής των Φιλελευθέρων Γρηγόρης
Χρυσοστόμου, ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε:

«Ο Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης δεν ανήκε σε Κόμμα,
αλλά στην πόλη, την Αλεξανδρούπολη και τον λαό της
και αυτό πρέπει να κάνουν οι διάδοχοί του στο δη-
μαρχιακό αξίωμα».

Από του θανάτου του Αλτιναλμάζη μέχρι τέλους
Μαΐου διετέλεσε Δημαρχών ο Δημοτικός Σύμβουλος
Μιχαήλ Σοφιανόπουλος και από 1.6.1948 μέχρι
15.1.1949, ημέρα του θανάτου του, ο Ιωάννης Ρωμαν-
τζάς. Στην κενωθείσα θέση του Δημάρχου διορίσθηκε
την 16-1-1949 ο Ιωάννης Κουταβέλης, έμπορος, αδελφός
του πρώην διορισμένου μετά το κίνημα της 1.3.1935
Δημάρχου.

Τον Αύγουστο του 1950, εν όψει της διεξαγωγής
των πρώτων μεταπολεμικών Δημοτικών εκλογών, διο-
ρίσθηκε ως υπηρεσιακός Δήμαρχος ο Πρωτοδίκης Φί-
λιππος Γουλής.

(Συνεχίζεται)

Η ιστορία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης - Οι Δήμαρχοί του
Συνέχεια από τη σελ. 10



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T66 13

Τα «Ανθεστήρια» της Αλεξανδρούπολης (1968-1973)
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

H ταν Μάρτης του 1968. Στη χώρα είχε επιβληθεί,
ένα χρόνο πριν, το καθεστώς των Συνταγμα-

ταρχών και στους Δήμους είχαν καθαιρεθεί οι αιρετοί
Δημοτικοί Άρχοντες και αντικατασταθεί με διορισμέ-
νους. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας της
6ης Μαρτίου 1968, το θέμα αφορά στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής. (Πενήντα χρόνια μετά το
ίδιο θέμα εξακολουθεί να απασχολεί και σήμερα τους
αιρετούς Δημοτικούς και Περιφερειακούς Άρχοντες
της περιοχής και όχι μόνο). Κάποιοι από τους δημο-
τικούς συμβούλους προτείνουν να καθιερωθούν και
στην πόλη μας γιορτές καρναβαλιού, στα πρότυπα
γειτονικών πόλεων. Ο διορισμένος τότε αναπληρωτής

Δήμαρχος Χρήστος Κουρκουλής, δικηγόρος το επάγ-
γελμα, πήρε τον λόγο και εκθέτει ότι «η πόλη μας, ως
μια από τις ωραιότερες της Βορείου Ελλάδας, προ-
σφέρεται για την οργάνωση και ανάπτυξη διαφόρων
τουριστικών και εορταστικών εκδηλώσεων με αντι-
κειμενικό σκοπό την προσέλευση όσο το δυνατόν πε-
ρισσοτέρων τουριστών, εκδρομέων, παραθεριστών
και επισκεπτών προς μεγάλο όφελος ολόκληρης της
πόλης μας». Και σύμφωνα με το πνεύμα αυτό πρότεινε
όπως, αντί του Καρναβαλιού που εισηγούνταν οι συ-
νάδελφοί του, να καθιερωθεί μια γιορτή για τα λου-
λούδια, τα «Ανθεστήρια», όπως τα ονόμασε. Πρότεινε
μάλιστα να γιορτάζονται την πρώτη Κυριακή κάθε
χρόνου μετά την 14η Μαΐου, επέτειο απελευθέρωσης

της πόλης· και κατέληξε την πρότασή του ζητώντας
όπως την πρωτοβουλία και διοργάνωση αυτών των
εκδηλώσεων να αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος.

Η φυσιογνωμία της πόλης
Αντικειμενικά η εκδήλωση αυτή ανταποκρίνονταν

στη φυσιογνωμία της πόλης της εποχής εκείνης. Η
Αλεξανδρούπολη τότε ήταν μια μικρή πόλη, με θαυ-
μάσιο ρυμοτομικό σχέδιο, γεμάτη από μονοκατοικίες,
περιτριγυρισμένες με αυλές, κήπους και λουλούδια.
Κήποι υπήρχαν σε πολύ μεγάλο αριθμό στην πόλη,
γεγονός που μαρτυρούσε την καλαισθησία των ιδιο-
κτητών –κυρίως των γυναικών– και μάλιστα η περι-
ποίηση αυτών γινόταν χωρίς τη βοήθεια κηπουρών.
Πολλές οικοκυρές συναγωνίζονταν ποια αυλή θα έχει
τα ωραιότερα λουλούδια. Στους κήπους αυτούς καλ-
λιεργούσαν μεγάλη ποικιλία λουλουδιών, που ομόρ-
φαιναν και ευωδίαζαν όλες τις γειτονιές και ολόκληρη
την πόλη. Λογιών λογιών τριανταφυλλιές, αγιόκλημα,
φούλια, γιασεμιά, γαρουφαλλιές, ορτανσίες, ντάλιες
και χίλια δυο άλλα λουλούδια. Την εποχή του Μάη,
εποχή ανθοφορίας των λουλουδιών, πλημμύριζαν με
το άρωμά τους το δροσερό θαλασσινό αγέρι της
πόλης. Ακόμη αυτή την εποχή άνθιζαν οι διάσπαρτες
σε όλη την πόλη πασχαλιές, ακακίες και φλαμουριές
και έστελναν κι αυτές το άρωμά τους να συναντηθεί

Τον Μάιο του 1968, πριν από πενήντα χρόνια, η Αλεξανδρούπολη, ως η πόλη τότε με τις
πολλές αυλές, τους κήπους, τα λουλούδια και τα αρώματα, γιόρταζε τα πρώτα «Ανθεστήριά»
της. Μια γιορτή, αφιερωμένη στα λουλούδια, που γεννήθηκε μέσα στην επτάχρονη δικτατορία
και επέζησε όσο και το καθεστώς που την καθιέρωσε.

Με τη συμπλήρωσε 50 χρόνων από την πρωτοεμφάνισή τους στην Αλεξανδρούπολη, μας δί-
νεται η ευκαιρία να κάνουμε μια αναδρομή στη γιορτή αυτή.

Ανθεστήρια 1972
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στο μεγάλο πανηγύρι χρωμάτων και αρωμάτων που
πλημμύριζε απ’ άκρου σε άκρο την πόλη.

Έτσι λοιπόν, το έδαφος ήταν πρόσφορο, για να
γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση και να ξεκινήσει
μια γιορτή για τα λουλούδια και μάλιστα και με τις
ευλογίες των Στρατιωτικών Αρχών, κατά το δόγμα
«άρτον και θεάματα για τον λαό!» Και το όνομα της
γιορτής αυτής επόμενο ήταν να προέλθει από τα
άνθη και να αναζητηθεί στην παράδοση. Η γιορτή
αυτή πήρε το όνομά της από την ομώνυμη γιορτή
της αρχαιότητας, τα “Ανθεστήρια”, Ιωνική Γιορτή
προς τιμήν του Θεού Διόνυσου, που γιορτάζονταν
κυρίως στην Αθήνα, κατά τον μήνα “Ανθεστηριώνα”
(τέλος Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου).

Η απόφαση
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 127/

6.3.1968 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση
του αναπληρωτή Δημάρχου και αποφάσισε όπως,
«με πρωτοβουλία του Δήμου, καθιερωθεί στην πόλη
μας η γιορτή των “Ανθεστηρίων“ η οποία θα τελείται
κάθε χρόνο στον ανωτέρω προτεινόμενο χρόνο (πρώτη
Κυριακή μετά τη 14η Μαΐου) και τέλος εξουσιοδότησε
τον Αντιδήμαρχο Χρ. Κουρκουλή, να έρθει σε επαφή
με τον Νομάρχη Έβρου και τις λοιπές τοπικές οργα-
νώσεις και φορείς για την όσο το δυνατόν επιτυχή
πραγμάτωση των περί ων πρόκειται εορταστικών
εκδηλώσεων». Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε αμέσως
από τον Νομάρχη και ανακοινώθηκε σε σχολεία,
φορείς και οργανώσεις, για να αρχίσει η προετοιμασία

εορτασμού των πρώτων “Ανθεστηρίων” τον Μάιο
του ίδιου χρόνου.

Την πρώτη χρονιά ο Δήμος μοίρασε στους φορείς,
οργανώσεις και σχολεία, που ανέλαβαν να συμμετά-
σχουν και να κατασκευάσουν άρματα, δεκάδες εκα-
τοντάδες δεμάτια με γαρύφαλλα. Οι ανθόσπαρτες
αυλές των σπιτιών συμπλήρωναν, κυρίως με τα
τριαντάφυλλά τους αλλά και με άλλα λουλούδια, το
«φυσικό υλικό διακόσμησης των αρμάτων.

Μετά από 1-2 χρόνια όμως, τα φυσικά λουλούδια
εξέλιπαν και άρχισαν να κατασκευάζονται αποκλει-
στικά από χρωματιστό σγουρό χαρτί. Άλλωστε από
την πρώτη χρονιά διαπιστώθηκε ότι, λόγω και της
ζέστης, τα φυσικά λουλούδια δεν άντεχαν μία δύο
μέρες πάνω στα άρματα, όσο δηλαδή κρατούσε ο
χρόνος του στολισμού των αρμάτων με αυτά. Και η
παρασκευή των δεκάδων χιλιάδων τεχνικών λουλου-
διών απαιτούσε πολύ χρόνο και πάρα πολλά χέρια.
Η κατασκευή των αρμάτων ανέδειξε και πολλά
ταλέντα στο σμίλευμα του φελιζόλ, και την επεξερ-
γασία του χαρτιού με γύψο, κύριο υλικό κατασκευής
των αρμάτων, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν να
συμμετέχουν στην παρέλαση άρματα υπέροχα στο-
λισμένα με θαυμάσια γλυπτά όπως άλογα, δελφίνια,
ιππόκαμποι, κογχύλια, μανιτάρια, κίονες, ήλιοι,
άμαξες, σπιτάκια και πολλά άλλα έργα, μερικά από
τα οποία ήταν κομψοτεχνήματα.

Το «πανηγύρι» 
Από τις διακοπές του Πάσχα, έναν μήνα σχεδόν

πριν τον εορτασμό, άρχισαν οι προετοιμασίες κατα-
σκευής των αρμάτων, της «παρασκευής» λουλουδιών,
το ράψιμο των στολών και οι πρόβες παρέλασης
των ομάδων. Για ένα μήνα περίπου εκατοντάδες νέοι
και νέες και όχι μόνο ξενυχτούσαν, σε αυλές σχολείων
ή σε άλλους χώρους για να κατασκευάσουν τα άρματα
με την ελπίδα να εντυπωσιάσουν την ημέρα της πα-
ρουσίασής τους στην παρέλαση. Αν και δεν υπήρχε
στο πρόγραμμα διαγωνισμός ανάδειξης του καλύτερου
άρματος ή της καλύτερης παρουσίας ομάδας, εντού-
τοις υπήρχε ένας άτυπος συναγωνισμός και μια
ευγενής άμιλλα ποιο άρμα και ποια ομάδα θα προκα-
λέσει τα περισσότερα κολακευτικά σχόλια. Και σε
μια μικρή κοινωνία, όπως ήταν τότε η Αλεξανδρούπολη,
οι εντυπώσεις των κατοίκων γινόταν αμέσως γνωστές
από την ίδια μέρα σε όλους.

Με δεδομένο ότι η γιορτή ήταν πάντα το τρίτο δε-
καήμερο του Μαΐου και η πόλη ήταν ηλιόλουστη, χι-
λιάδες άνθρωποι, εκτός από τους ντόπιους, από
τους γύρω Δήμους, από την Ορεστιάδα μέχρι την
Ξάνθη, συνέρρεαν οικογενειακά για να παρακολου-
θήσουν την παρέλαση των αρμάτων και να περάσουν
μια ευχάριστη ημέρα στην πόλη μας· κι αν ο καιρός
ήταν πολύ ζεστός, μετά την παρέλαση των αρμάτων,



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T66 15

οι τολμηροί να κάνουν ένα μπάνιο και όλοι να απο-
λαύσουν νόστιμους θαλασσινούς μεζέδες στις ταβέρνες
της παραλίας· και το βράδυ, να επιστρέψουν στα
σπίτια τους.

Τα άρματα, διακοσμημένα ολόγυρα με λουλούδια,
ήταν αυτοκινούμενα ή τα έσερναν αγόρια (στρατιωτικά
ή ιδιωτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, πλατφόρμες, κάρα)
πάνω στα οποία ήταν προσαρμοσμένες κατασκευές
διακοσμημένες και αυτές με λουλούδια, στις αρχές
φυσικά. Σύντομα αντικαταστάθηκαν, όπως προανα-

φέραμε, από τεχνητά, με τη δυνατότητα να δημιουρ-
γηθεί σύνθεση με κάποιο μήνυμα εθνικό, κοινωνικό,
πολιτιστικό ή παράσταση από τη μυθολογία και την
παράδοση κ.ά.

Τα πεζοπόρα τμήματα ήταν ομάδες ατόμων αν-
ταποκρινόμενες στο θέμα· με ομοιόμορφες συνήθως
φορεσιές και κατάλληλο σχηματισμό αποτελούσαν
στην πλειονότητά τους μια καλλιτεχνική σύνθεση και
επεδίωκαν να προβάλουν κάποιο μήνυμα, να ανα-
παραστήσουν μια εποχή ή και απλά να υποδηλώσουν
τη συμμετοχή κάποιων ομάδων στη γιορτή. Άλλες
από τις ομάδες αυτές βρισκόταν επάνω στα άρματα
ή γύρω από αυτά, ενώ άλλες ήταν αυτοτελείς, κυρίως
των μικρών παιδιών. Στα “Ανθεστήρια” έπαιρναν
μέρος σύλλογοι, οργανώσεις, υπηρεσίες του Δήμου,
νηπιαγωγεία, σχολεία και παιδικοί σταθμοί, γυμνάσια
και λύκεια, πρόσκοποι και οδηγοί και διάφοροι άλλοι
φορείς.

Τα έξοδα συμμετοχής στα “Ανθεστήρια” επωμί-
ζονταν οι ίδιοι οι φορείς που συμμετείχαν, με
κάποια, σχετικά μικρή, συμμετοχή του Δήμου.

Η φιλαρμονική του Δήμου, τον πρώτο χρόνο, και
οι φιλαρμονικές του στρατού και των γειτονικών Δή-
μων, τα επόμενα χρόνια, έδιναν τον μουσικό τόνο
της παρέλασης. Το βράδυ οι φιλαρμονικές του Δήμου
και του Στρατού προσέφεραν ψυχαγωγία στο κοινό,
σε ειδικά στημένες εξέδρες στην παραλία με τραγούδια
και χορούς που εξελίσσονταν σε γενικότερο λαϊκό
πανηγύρι.

Το τέλος τους
Οι γιορτές αυτές συνεχίστηκαν, χωρίς να εμπλου-

τιστούν όμως και με άλλες παράλληλες εκδηλώσεις,
ούτε και να επιμηκυνθούν οι ημέρες που πραγματο-
ποιούντο. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν
κατά τη μία και μοναδική ημέρα. Ούτε έγινε οποι-
αδήποτε σύνδεσή τους με τη γιορτή των “Ανθεστη-
ρίων” της αρχαιότητας. Όλα αυτά μέχρι το 1973. Τη
χρονιά αυτή ο Δήμος, ύστερα από την επιτυχία των
εκδηλώσεων των “Ανθεστηρίων” ως θεσμού κατά τα
προηγούμενα χρόνια, όπως ισχυριζόταν, και «προς
τον σκοπόν καλυτέρας οργανώσεως αυτών» και επι-
μήκυνσης των εκδηλώσεων, αποφάσισε τον Οκτώβριο
του 1973 τη σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου με
το όνομα «ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ».
Αλλά άλλαι αι βουλαί των μελών του (διορισμένου)
Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα λαός και οι περι-
στάσεις κελεύουν!

Ακολούθησαν τα γεγονότα της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου, η πτώση του Παπαδόπουλου και η άνοδος
του Ιωαννίδη στην εξουσία, η προδοσία της Κύπρου,
η πτώση της χούντας και η επαναφορά της Δημο-
κρατίας στη χώρα. Η πρώτη μετά τη μεταπολίτευση
αιρετή Δημοτική αρχή δεν ασχολήθηκε καθόλου με
την εκδήλωση αυτή αλλά και ο ίδιος ο λαός της πόλης
δε φάνηκε τότε να επιδιώκει τη συνέχιση μιας εκδή-

λωσης που καθιερώθηκε με την έναρξη σχεδόν του
δικτατορικού καθεστώτος. Άλλωστε είχε αρχίσει η
πολεοδομική «αναμόρφωση» της πόλης. Σύγχρονες
πολυώροφες οικοδομές παίρνουν τη θέση των παλιών
μονοκατοικιών, οι αυλές η μία μετά την άλλη εξαφα-
νίζονται και τα λουλούδια αρχίζουν να «συχνάζουν»
πλέον στα βάζα των ανθοπωλείων και όχι στις αυλές!
Το άρωμα των λουλουδιών σταμάτησε να πλημμυρίζει
τον αγέρα της πόλης. Άρχισε να γίνεται μια άλλη,
«σύγχρονη» πόλη! Και τα (χάρτινα) «Ανθεστήρια» δεν
είχαν θέση στην πόλη! Εξέπνευσαν και έγιναν παρελ-
θόν! Και σύντομα ξεχάστηκαν.

Το άρμα της Άρτεμης, θεάς του κυνηγίου, με τις βοηθούς της

31 Μαΐου 1970.  Στην παραλία ομάδα Ναυτοπροσκόπων
μπροστά στο άρμα τους με θέμα "Το βασίλειο του Ποσειδώνα"
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άσχημο και τρομερό, που έρχεται για τη Σμύρνη.
Μέσα από τα ιστορούμενα, όμως, γνωρίζουμε τους

Μικρασιάτες Έλληνες, τις αρετές τους, την αξιωσύνη
τους, τον νοικοκύρη, τον καλό οικογενειάρχη, τον συν -
αισθηματικό και ευαίσθητο πατέρα που αγωνιά για την
τύχη της κόρης του Κατερινιώς, που βρέθηκε στην
Κρήτη και δεν το γνωρίζει (γιατί πολλές οικογένειες
μέσα στον χαλασμό διασκορπίστηκαν και χάθηκαν),
τον πολιτισμό τους, στοιχεία που μετέφεραν στον Ελ-
λαδικό χώρο και μας έδωσαν την ευκαιρία να τους
αξιολογήσουμε, να τους εντάξουμε στην ελληνική κοι-
νωνία αξιοπρεπώς και να καταφέρουν όχι μόνο να στα-
θούν στα πόδια τους αλλά και σε πολλές περιπτώσεις
να μεγαλουργήσουν.

Αλλά και το ελληνικό κράτος,
παρά τις οικονομικές αδυναμίες
του, αγκάλιασε με αγάπη την
προσφυγιά. Ακόμα και μεμονω-
μένες περιπτώσεις ατόμων βοή-
θησαν, όπως η Κρητικιά μάνα,
που περιμάζεψε την κόρη της
Σμυρναίικης οικογένειας Θαλασ-
σινού, την Κατερινιώ, και όχι μόνο
τη βοήθησε να ορθοποδήσει
αλλά την έκανε και νύφη στον
γιατρό γιο της και με τη βοήθειά
του να ξαναβρεί τη χαμένη οικο-
γένειά της.

Η συγγραφέας, εκτός από τα
ιστορικά δρώμενα, ηθογραφεί τα
πρόσωπα και το γίγνεσθαι των
προσφύγων, τον αγώνα τους για
την επιβίωση. Μας παρουσιάζει
τον πόνο για τον αποχωρισμό και
τη χαρά για την επανασύνδεση
των οικογενειών, που χάθηκαν
κατά τον ανεκδιήγητο εκείνο χα-

λασμό της Μικρασιατικής καταστροφής.
Μέσα, όμως, από τη ζωή της προσφυγιάς, δυστυ-

χώς, διαφαίνονται και τα πολιτικά γεγονότα της εποχής,
οι ανθρώπινες αδυναμίες του Έλληνα, ο επηρεασμός
από τις διάφορες Δυνάμεις και ο ρόλος για τη διαδρομή
του Ελληνισμού, καταστάσεις που εξέθρεψαν τη με-
γαλύτερη καταστροφική αδυναμία των Ελλήνων, τη
«διχόνοια», που οδήγησε πολλές φορές τα παιδιά της
Ελλάδας σε αλληλοσπαραγμό...

Οψόμεθα... και ας γρηγορούμε...

Καίτη Τσακίρη-Καραμιχάλη
Καρδιοστάλακτα δάκρυα...

Αλεξανδρούπολις 2018

Σ την αρχή του βιβλίου, μέσα από την κριτική που
κάνει η κ. Μυρτώ Τσαούση τέως Γενική Γραμματέας

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Ελληνίδα τρίτης
γενιάς Ελλήνων της Μικράς Ασίας, σκιαγραφείται όλη
η θηριώδης Μικρασιατική καταστροφή.

Στη συνέχεια παίρνει τον λόγο η συγγραφέας και
ρίχνει καρδιοστάλακτα δάκρυα για την 6η Αυγούστου
του 1936, ημέρα καθοριστική για την πατρίδα μας.

Με τη φαντασία της επιστρέφει 14 χρόνια πίσω και
με βαθύ πόνο ψυχής και κλάμα μας περιγράφει τις
ομορφάδες της Σμύρνης, της
«καλλίστης των πόλεων» κατά τον
Στράβωνα.

Το θέμα του λογοτεχνήματος
είναι γνωστό· επειδή όμως για
τον Έλληνα είναι πολύ λεπτό και
«πονάει» ιδιαίτερα, τα δε γεγο-
νότα δίνονται με απλό αφηγημα-
τικό τρόπο, γι’ αυτό το βιβλίο κα-
θίσταται ενδιαφέρον.

Ο αναγνώστης νιώθει ότι είναι
παρών στα διαδραματιζόμενα γε-
γονότα και αισθάνεται πόνο για
τον άνθρωπο και απογοήτευση
για την απανθρωπιά που γνώρι-
σαν άνθρωποι από συνανθρώ-
πους. Πόση σκληράδα αποπνέ-
ουν τα λόγια του Μουσταφά
Κεμάλ για τις εκατόμβες των Χρι-
στιανών θυμάτων, όπως περιγρά-
φονται και στο έργο της Μαρ-
τζορί Χαουτζπιάν με τίτλο «Η
Σμύρνη στις Φλόγες»!

Μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού, του Ανα-
στάση και της Ευφροσύνης Θαλασσινού καθώς και
των συγγενών τους, περιγράφονται όλες οι πληθυσμια-
κές ανακατατάξεις στη Σμύρνη από το 1914 έως το
1922 και μέσα από τα λόγια του ήρωα του διηγήματος
Αναστάση διαφαίνεται και γίνεται αντιληπτό ότι τις τύ-
χες και τις ζωές μας δεν τις ορίζουμε μόνοι μας· δυ-
στυχώς τις κατευθύνουν άλλοι· οι μεγάλοι.

Εκφράζει τις ανησυχίες του για τα μελλούμενα και
βλέπουμε στα λόγια του ότι προβλέπει κάτι πολύ

στήλη βιβλίων
Επιμέλεια:  Ρούλα Δαουλτζή-Μανή
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Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης
Για πρώτη φορά ένας Θρακιώτης Πρύτανης στο Δ.Π.Θ.

Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

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

Αφήγημα της Φανής Μανίκα-Πουλουκτσή

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού, διαβάζοντας την
αναφορά στην "ουδέτερη ζώνη" του Νομού Έβρου κατά τη
διάρκεια της Κατοχής, θυμήθηκα ανάμεσα στα άλλα και
μια προσωπική ιστορία από τα δύσκολα εκείνα χρόνια.
Γεννήθηκα στην Αλεξανδρούπολη λίγο πριν την κατοχή και
η αδελφή μου κατά τη διάρκειά της. Ο πατέρας μου πολε-
μούσε στο Βαλκανικό μέτωπο του 40, αφήνοντας πίσω
δυό βρέφη. Ευτυχώς μαζί μας έμενε και η γιαγιά με τη θεία
μου, που ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα. Η ομορφιά της
εντυπωσίαζε τους Βούλγαρους και γι’ αυτό της έδιναν
διπλή μερίδα μπομπότα. Αυτό προκαλούσε τη ζήλεια των
γειτόνων και σύντομα δυο εξαδέλφες από τη γειτονιά την
έπιασαν και της έδωσαν ένα γερό ξύλο.

Η γιαγιά μου, στριμμένη και ιδιότροπη γυναίκα, δεν
έτρωγε χοιρινό, ούτε το ψάρι κέφαλο, ούτε πεπόνι, ακόμα
και στη φοβερή εκείνη εποχή που η η οικογένειά μας
σχεδόν πέθαινε από την πείνα.

Μια μέρα ο πατέρας, αφού είχε γυρίσει από το μέτωπο,
έφερε στο σπίτι χοιρινό. Η μάνα μου πήρε να το βράσει με
ενθουσιασμό, οπότε η γιαγιά άρχισε να φωνάζει και να κα-
τηγορεί τον πατέρα ότι έφερε χοιρινό για να τη στενοχωρήσει.
Τότε ο πατέρας μου θύμωσε πολύ και την έστειλε να μένει
στο σπιτάκι της αυλής, που ήταν στην ουσία μια αποθήκη
και φυσικά δεν είχε καθόλου ανέσεις. Από τη μια ο ξυλο-

δαρμός της θείας και από την αλλη οι τεταμένες σχέσεις με
τον πατέρα μου, ώθησαν τη γιαγιά να πάρει τη θεία και να
διαφύγουν στην "ουδέτερη ζώνη". Από εκεί έρχονταν κρυφά
πολλά βράδια φέροντας αλεύρι, αβγά και ψωμί.

Κάποια νύχτα η γιαγιά ήρθε κρατώντας δύο μεγάλα
ψωμιά. Το ένα απ’ αυτά, θέλησε να το δώσει στον γείτονα
κυρ-Γιάννη χαρούμενη, διότι η θεία θα παντρευόταν.

Ήταν πρωί ακόμη όταν το πήγαμε στον γείτονα. Σηκώθηκε
αμέσως όρθιος λέγοντας: «Κυρία Δόμνα, πότε ήρθες και με
ποιούς;» «Κύριε Γιάννη μου, ήρθα να πάρω λίγα ρουχαλάκια,
γιατί παντρεύω τη Σωτηρία μου», απάντησε χαμογελαστή
η γιαγιά.

Γυρνώντας στο σπίτι έβαλε τα «ποδαράκια» της στο
νερό για να τα ξεκουράσει. Πριν προλάβει, έφτασε η περί-
πολος. Τότε η γιαγιά πέρασε τον φράχτη της θείας Παρα-
σκευής για να βρει καταφύγιο στη θεία Κοκκώνη. Μέχρι η
μαμά μου να της ετοιμάσει το τσουβάλι με τα ρούχα, έμεινε
εκεί. Μόλις ετοιμάστηκε, φορτώθηκε το τσουβάλι και με
την κόρη της πέρασαν πάλι το ποτάμι και γύρισαν πίσω.

Από τότε η γιαγιά δεν ξαναήρθε. Ερχόταν όμως συνεχώς
η περίπολος, ειδοποιημένη από τον κυρ-Γιάννη, ώσπου
αναγκαστήκαμε να φύγουμε για τη Θεσσαλονίκη, όπου οι
γονείς μας μπόρεσαν να δουλέψουν.

Στην Εξώπολη είχαμε αρκετούς συνεργάτες των Βουλ-
γάρων. Μετά την Κατοχή, όμως, όλα ξεχάστηκαν και
γίναμε πάλι φίλοι και γείτονες.

Θρακιώτης και στενά συνδε-
δεμένος με την Αλεξανδρούπολη
και την Ιατρική Σχολή της πόλης
μας είναι από τις 23 Μαΐου 2018
ο Νέος Πρύτανης του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστήμιου Θράκης.
Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης, Κα-
θηγητής Χειρουργικής της Ιατρι-
κής Σχολής του Δ.Π.Θ. και Διευ-

θυντής της A’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής
του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της
πόλης μας.

Ο Αλέξανδρος Πολυχρονίδης γεννήθηκε στην Κομοτηνή.
Η θητεία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ξεκινάει
από την Αλεξανδρούπολη ως φοιτητής του Παραρτήματος
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στην πόλη μας. Συνεχίζεται από το 1984
ως εκπαιδευόμενος τότε στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική
Κλινική του Νοσοκομείου της πόλης μας και φτάνει συνεχώς
και μέχρι σήμερα με την πραγματοποίηση δύο συνεχόμενων
θητειών: στην προεδρία του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
(από 1 Σεπτεμβρίου 2013 έως 30 Νοεμβρίου 2017) αλλά

και ως Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θράκης από το
2012 μέχρι σήμερα.

Αυτός είναι ο νέος πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης που ανέδειξε η
κάλπη στον δεύτερο γύρο των επαναληπτικών εκλογών της
23ης Μαΐου 2018, με ποσοστό 54% των ψήφων των μελών
ΔΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στήμιου Θράκης έναντι 46% του αντιπάλου του  Βασίλη
Τσαουσίδη, καθηγητή στην Πολυτεχνική Σχολή της Ξάνθης.

Ο Αλέξανδρος Πολυχρονίδης έχει συμμετάσχει σε 273
Επιστημονικές Εργασίες και ανακοινώσεις σε Ιατρικά Πε-
ριοδικά και Συνέδρια, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και
έχει κάνει 33 εισηγήσεις σε Ιατρικά Συνέδρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α. Πολυχρονίδης εξέδωσε το 2015
ένα πολυσέλιδο έργο, όπου περιγράφει με λεπτομέρειες
και σειρά γραπτών ντοκουμέντων όλη την ιστορία της Ια-
τρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης,
από τους αγώνες του λαού του Έβρου για την ίδρυσή της
μέχρι τις μέρες μας, με τίτλο «Η ιστορία της Ιατρικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης». Παρουσίαση αυτού
του βιβλίου έγινε στο περιοδικό μας, στο 61ο τεύχος (Ια-
νουάριος - Μάρτιος 2017, σελίς 37). 

Συνέχεια από τη σελ. 6
Ιστορικές επέτειοι
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Η Σαμοθράκη και η εξάπλωση της Γραμμικής γραφής Α
στο Αιγαίο της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Maurizio Del Freo (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, Roma) –
Δημήτρης Μάτσας (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων, Κομοτηνή) – Julien Zurbach (École normale supérieure,

Archéologie et Philologie d'Orient et d'Occident, Paris)
Επιμέλεια: Βαλεντίνη Σωκράτους

Η ύπαρξη γραφής στο προϊστορικό Αιγαίο αναγνωρί-
στηκε αρχικά χάρη στη μελέτη από τον Sir Arthur Evans
των σφραγίδων και άλλων ενεπίγραφων αντικειμένων,
τα οποία είχε βρει και αγοράσει στη διάρκεια των ταξιδιών
του στην Κρήτη. Οι σφραγίδες έφεραν σημεία μιας γραφής
που σήμερα ονομάζεται Κρητική Ιερο-
γλυφική. Στη συνέχεια ο ίδιος αναγνώ-
ρισε και δύο άλλες γραφές, τις οποίες
θεώρησε εξέλιξη της Κρητικής Ιερογλυ-
φικής, τη Γραμμική Α και τη Γραμμική
Β. Ενώ η Γραμμική Β (ΥΜ1 ΙΙ-ΙΙΙΒ: περίπου
1470/1460-1200/1190 π.Χ. – ΥΕ ΙΙΙΑ-Β:
περίπου 1420/1410-1200/1190 π.Χ.)
που αποκρυπτογραφήθηκε το 1952
από τον Michael Ventris ως η γραφή
μίας πρώιμης μορφής της Ελληνικής
γλώσσας, είναι πραγματικά η νεότερη
από τις τρεις, δεν είναι ακόμα γνωστό
ποια είναι παλαιότερη από τις δύο
πρώτες.

Η Κρητική Ιερογλυφική και η Γραμμική
Α ίσως γράφονταν ταυτόχρονα, αλλά
ίσως σε διαφορετικά είδη αρχείων, για
διαφορετικό σκοπό ή ακόμα σε διαφο-
ρετικές διαχειρίσεις. Πολλά αρχεία της
Κρητικής Ιερογλυφικής και Γραμμικής
Α καταγράφουν τις ίδιες βασικές δια-
χειριστικές δοσοληψίες. Είναι πιθανόν
ότι οι γραφείς που έγραφαν την Κρητική
Ιερογλυφική και τη Γραμμική Α έγραφαν
την ίδια γλώσσα, αυτή που ονομάζουμε
«Μινωική», την οποία αγνοούμε. Η Κρητική
Ιερογλυφική και η Γραμμική Α ήταν χα-
ραγμένες πάνω σε σφραγιδόλιθους, λίθινα
και πήλινα σκεύη, χρυσές καρφίτσες μαλ-
λιών, πολλές τράπεζες προσφορών, ένα
χρυσό δαχτυλίδι και αρχεία σε πηλό. Τα
αρχεία με Κρητικά Ιερογλυφικά και Γραμ-
μική Α διακρίνονται σε ασφράγιστα και
σφραγισμένα. Η συνύπαρξη της Κρητικής
Ιερογλυφικής και της Γραμμικής Α είχε ως
αποτέλεσμα τις ανταλλαγές χαρακτηρι-
στικών που είχαν οι γραφείς και κοινών

τύπων αρχείων. Έτσι δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση
επιγραφών σε Κρητική Ιερογλυφική και Γραμμική Α. Επο-
μένως δεν μπορούν να θεωρηθούν ως δύο τελείως δια-
φορετικά συστήματα. Εκτός από τις αμοιβαίες επιδρά-
σεις, οι ομοιότητες μεταξύ τους ίσως οφείλονται σε

κοινή καταγωγή. Αν αυτό συμβαίνει,
τότε είναι δυνατό ο πολιτικός κερματι-
σμός στην Κρήτη είχε ως αποτέλεσμα
τη χρήση των δύο συστημάτων.

Ως μία τέταρτη γραφή θα μπορούσε
να θεωρηθεί η πιο γνωστή Μινωική
συλλαβική επιγραφή στον δίσκο της
Φαιστού που χρονολογείται στον 17ο
αι. π.Χ. και πιθανότατα αναγράφει ένα
ποίημα ή τραγούδι, ή, αν έχει θρησκευ-
τική σημασία, έναν ψαλμό ή ύμνο.

Μολονότι οι πρωιμότερες επιγραφές
χρονολογούνται πριν την ίδρυση των
“Πρώτων” ή “Παλαιών” Ανακτόρων
στην Κρήτη (πριν το 1925/1900 π.Χ.)
και ίσως είχαν συμβολική αξία η οποία
τόνιζε τη δύναμη της άρχουσας τάξης
της εποχής, η ευρύτερη χρήση της Κρη-
τικής Ιερογλυφικής και της Γραμμικής Α
θεωρείται αποτέλεσμα της αύξησης της
οικονομικής δραστηριότητας των Κρη-
τικών ανακτορικών κέντρων και της
συν ακόλουθης ανάγκης ενός επαρκούς

διαχειριστικού συστήματος, ανάλογου με
αυτά που ήταν ήδη σε χρήση στα ανακτο-
ρικά κέντρα της Εγγύς Ανατολής. Η διαχει-
ριστική αυτή χρήση μας επιτρέπει μία με-
ρική κατανόηση των κειμένων των δύο αυ-
τών γραφών, οι οποίες παραμένουν χωρίς
αποκρυπτογράφηση.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η Γραμμική
Α μαρτυρείται στην Κνωσό και πολλές
άλλες θέσεις στην Κρήτη από τη ΜΜ ΙΙ
(περίπου 1875/1850-1750/1700 π.Χ.) μέχρι
τη ΥΜ ΙΒ (περίπου 1625/1600-1470/1460
π.Χ.) περίοδο. Αυτό που δεν είναι τόσο
γνωστό είναι ότι τα πρώτα στοιχεία Γραμ-
μικής Α ανακαλύφθηκαν στη Θήρα και τη

Πινακίδα Γραμμικής Α από το Ανάκτορο
Κάτω Ζάκρου (τέλος Υστερομινωικής ΙΒ

περιόδου, γύρω στα 1470/1460 π.Χ.)

Πήλινο υφαντικό βάρος από το
Μικρό Βουνί Σαμοθράκης

Γραμμική Α

1. Συντομογραφίες Μινωικού χρονολογικού συστήματος: ΠΜ = Πρωτομινωική περίοδος (περίπου 3100-2100/2050 π.Χ.)� ΜΜ = Μεσο-
μινωική περίοδος (2100/2050-1700/1675 π.Χ.)� ΥΜ = Υστερομινωική περίοδος (1700/1675-1075/1050 π.Χ.).
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Μήλο, στις Κυκλάδες, λίγα χρόνια πριν την έναρξη των
ανασκαφών του Sir Arthur Evans στην Κνωσό το 1900.

Το corpus της Γραμμικής Α των Louis Godart και Jean-
Pierre Olivier που εκδόθηκε από το 1976 μέχρι το 1985,
περιλαμβάνει και 13 επιγραφές από θέσεις εκτός Κρήτης.
Πιο συγκεκριμένα, αυτές είναι: μία από τον Άγιο Στέφανο
Λακωνίας, 5 από την Κέα, μία από τα Κύθηρα, δύο από
τη Μήλο και 4 από τη Θήρα. Σ’ αυτές μπορούν να προ-
στεθούν άλλες 18 νεότερες επιγραφές που προέχονται:
μία από την Κέα, μία από τα Κύθηρα, 4 από τη Μίλητο,
δύο από τη Σαμοθράκη και 10 από τη Θήρα. Επομένως
τώρα οι επιγραφές της Γραμμικής Α εκτός Κρήτης είναι
συνολικά 31, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2% περίπου
του συνολικού corpus, ή
στο 5%, αν δε λάβουμε
υπόψη τα πολλά μικρά
σφραγίσματα με μόνο
ένα σημείο τα οποία ανα-
καλύφθηκαν σε μεγάλη
ποσότητα στην Κρήτη.

Πριν αναφερθούμε
στη Σαμοθράκη θα πρέ-
πει να πούμε δύο λόγια
για το Μικρό Βουνί, τον
αρχαιότερο μέχρι σήμερα
γνωστό οικισμό στο νησί
της Σαμοθράκης με ίχνη
κατοίκησης από το πρώ-
το μισό της 6ης χιλιετίας
π.Χ. μέχρι την αρχή της
Ύστερης Εποχής του
Χαλκού, λίγο πριν τα
μέσα της 2ης χιλιετίας
π.Χ. Από τις πιο σημαν-
τικές ανακαλύψεις της
αρχαιολογικής έρευνας
στο Μικρό Βουνί και στο
Αιγαίο γενικότερα, ήταν
τα μικροσκοπικά έγγρα-
φα σε πηλό ενός Μινωι-
κού, σύμφωνα με τις
υπάρχουσες σήμερα εν-
δείξεις πιθανότατα Κνωσιακού αρχείου
από τα στρώματα της Μέσης Εποχής του
Χαλκού (20ός-18ος αι. π.Χ.), για πρώτη
φορά τόσο μακριά από την Κρήτη. Η Μι-
νωική παρουσία στη Σαμοθράκη και στο
βορειοανατολικό Αιγαίο, αποτελούσε μία
προφανή ανακτορική επιχείρηση με εμ-
πορικό χαρακτήρα ο οποίος πιθανότατα
στρεφόταν κατ’ εξοχή στην προμήθεια με-
τάλλων. Όπως έχει δείξει η σχετική έρευνα,
οι επαφές του προϊστορικού οικισμού με
τον Αιγαιακό κόσμο διευκολύνθηκαν από
την ασφάλεια που παρείχε η λιμνοθάλασ-
σα-έλος της Λάμπης που χρησιμοποιήθηκε

για τον ελλιμενισμό των πλοίων πιθανότατα και κατά
την περίοδο της Μέσης Εποχής Χαλκού.

Όσον αφορά στα στρώματα της Μέσης Χαλκοκρατίας
(20ός - 18ος αι. π.Χ.) που μας ενδιαφέρει, η ανασκαφή
επικεντρώθηκε σε δύο τομείς συνολικής έκτασης 150 μ²
περίπου. Ακολουθεί η διάκριση των φάσεων, όπως έχει
προκύψει από τη μελέτη της στρωματογραφίας και της
κεραμικής και η αντιστοίχιση των οριζόντων που έδωσαν
Μινωικό υλικό με τις αντίστοιχες περιόδους του Μινωικού
χρονολογικού συστήματος: έξι στρωματογραφικοί ορί-
ζοντες (II-VII) αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις της Μέσης
Εποχής του Χαλκού. Η Μέση Εποχή Χαλκού 1 (περίπου
2000-1900 π.Χ.) θεωρείται εξέλιξη της τοπικής Πρώιμης

Εποχής Χαλκού 3 και χα-
ρακτηρίζεται από σχεδόν
πλήρη απουσία εισαγω-
γών. Ενώ στη Μέση Επο-
χή Χαλκού 2 (περίπου
1900-1800 π.Χ.) συνεχί-
ζονται οι τοπικές κεραμι-
κές παραδόσεις, στη
φάση αυτή εντοπίζονται
οι πρώτες εισαγωγές από
την Κρήτη (στρωματο-
γραφικός ορίζοντας V)
καθώς και η εισαγωγή Μι-
νωικών ή Μινωιζόντων
σχημάτων στην τοπική
κεραμική. Η Μέση Εποχή
Χαλκού 3 (περίπου 1800-
1700 π.Χ.) που αποκλή-
θηκε υβριδική φάση χα-
ρακτηρίζεται από μία
έκρηξη δημιουργίας νέων
σχημάτων που παραπέμ-
πουν αμυδρά στην Κρήτη,
λιγότερες εισαγωγές από
την τελευταία και περισ-
σότερες από άλλες πε-
ριοχές του Αιγαίου. Τα
πήλινα “έγγραφα” του Μι-
νωικού αρχείου (SA Wc 1,

SA Wc 2, SA We 3, SA We 4)2 και η Μινωική
σφραγίδα που βρέθηκαν στο Μικρό Βουνί
προέρχονται από τον στρωματογραφικό
ορίζοντα IV της Μέσης Εποχής Χαλκού 2
που αντιστοιχεί στη ΜΜ ΙΙ περίοδο (περί-
που 1875/1850-1750/1700 π.Χ.), όπως
επιβεβαιώνεται και από τις ραδιοχρονο-
λογήσεις δειγμάτων που προέρχονταν
από τον συγκεκριμένο ορίζοντα. Από ει-
κονογραφική άποψη, εκείνο που εντυπω-
σιάζει είναι η παρουσία του πρώτου μέ-
ρους του Μινωικού Λογότυπου Προσφοράς
σε σφραγίσματα και στα τέσσερα.

Η διάδοση της Γραμμικής Α γραφής

•

•

Ιερό των Μεγάλων Θεών

Mικρό Βουνί

Μικρό Βουνί Σαμοθράκης: ο nodulus SA We 3

Μικρό Βουνί Σαμοθράκης: τοπική
μίμηση σε πηλό σφραγίδας με

Κρητικά ιερογλυφικά 

2. Οι επιγραφές σε Γραμμική Α είναι χαραγμένες στα δύο τελευταία.
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στο Αιγαίο δεν περιοριζόταν μόνο σε περιοχές κοντινές
στην Κρήτη (Κύθηρα, Λακωνία) ή τις Κυκλάδες, αλλά
εκτεινόταν και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, στις
ακτές της Μικράς Ασίας και στο βόρειο Αιγαίο. Το
σημαντικό είναι η συνακόλουθη παρουσία Μινωικών δια-
χειριστικών πρακτικών, καθώς η κύρια χρήση της γραφής
στο προϊστορικό Αιγαίο είναι η οικονομική διαχείριση.
Αυτό τεκμηριώνεται σε 4 θέσεις (Αγία Ειρήνη στην Κέα,
Φυλακωπή στη Μήλο, Ακρωτήρι στη Θήρα και Μικρό
Βουνί στη Σαμοθράκη), στα οποία μπορούν να προστεθούν
οι σφραγίδες που βρέθηκαν στη Μίλητο. Στο καλύτερα
τεκμηριωμένο από την άποψη αυτή Ακρωτήρι τα δια-
χειριστικά κείμενα καταγράφουν τα ίδια αγαθά-προϊόντα
(πρόβατα, λάδι, υφάσματα) που αναφέρονται στα Κρη-
τικά κείμενα. Από άλλες θέσεις είναι γνωστά και άλλα
αγαθά, όπως το κρασί. Παρά το γεγονός της ανεύρεσης
αυτών των κειμένων σε δευτερογενείς αποθέσεις, η
έλλειψη της συγκέντρωσης σε ένα και το αυτό κτήριο
τείνει να υποστηρίξει ότι οι πρακτικές και γνώση που
σχετίζονται με τις εγγραφές ήταν αρκετά διαδομένες.
Σημασία έχουν και οι αριθμοί, επειδή συχνά αναφέρονται
σε μεγάλες ποσότητες αγαθών, λεπτομέρεια που δείχνει
ότι η οικονομία ήταν προσανατολισμένη σε ανταλλαγές
και εμπόριο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον εξηγείται και η
παρουσία των σφραγισμάτων από την Κρήτη, καθώς
προφανώς σφράγιζαν επιστολές ή εμπορικά αρχεία. Ένα
απ’ αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή βρέθηκε στο
Ακρωτήρι της Θήρας νότια της Ξεστής 2 σ’ ένα ξύλινο κι-
βώτιο μαζί με μία πλήρη σειρά από σταθμά.

Από χρονολογική άποψη, τα αρχεία αυτά εκτείνονται
από τη ΜΜ ΙΙ (περίπου 1875/1850-1700/1675 π.Χ., Σα-
μοθράκη) -ΜΜ ΙΙΙ (περίπου 1750/1700-1700/1675 π.Χ.,
Κέα) μέχρι την ΥΜ ΙΒ (περίπου 1625/1600-1470/1460
π.Χ., Κέα), διάστημα που ανήκει τόσο στην Παλαιοανα-
κτορική (περίπου 1925/1900-1750/1700 π.Χ.) όσο και στη
λεγόμενη Νεοανακτορική (περίπου 1750/1700-1470/1460
π.Χ.) περίοδο. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η γραφή δεν
εμφανίζει σημαντικές διαφορές από τη γραφή που χρη-
σιμοποιήθηκε στην Κρήτη, όσο αφορά τα σημεία και τη
μορφή τους.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα
εξής:

1. Στη Δύση, η παρουσία της Γραμμικής Α στα Κύθηρα
συνδέεται με τον ισχυρό εκμινωισμό του νησιού, το οποίο
στην πραγματικότητα αποτελεί τμήμα της Μινωικής πο-
λιτιστικής ζώνης στη Νεοανακτορική περίοδο (περίπου
1750/1700-1470/1460 π.Χ.). Στο πλαίσιο αυτό χρησιμο-

ποιείται και η Γραμμική Α, ιδιαίτερα σε σχέση με τη
Μινωική θρησκεία.

2. Το Λακωνικό εύρημα ερμηνεύεται από τις σημαντικές
επαφές ανάμεσα στην Κρήτη και τις πρώιμες Μυκηναϊκές
ηγεμονίες: βρισκόμαστε στην εποχή του Περιβόλου Α
των Μυκηνών, εποχή κατά την οποία οι σχέσεις με την
Κρήτη είναι έντονες και πιθανότατα οδήγησαν στην προ-
σαρμογή της Γραμμικής Α γραφής στα Ελληνικά με τη δη-
μιουργία της Γραμμικής Β.

3. Στο νότιο Αιγαίο, οι εμπορικές πόλεις-κράτη των
Κυκλάδων βρίσκονταν σε συνεχή επαφή με την Κρήτη.
Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στο Ακρωτήρι της Θήρας,
αλλά το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει με τη Φυλακωπή στη
Μήλο και την Αγία Ειρήνη στην Κέα. Όπως δείχνουν τα
ευρήματα στη Μίλητο, η χρήση της Γραμμικής Α είναι
πιθανή και στα Δωδεκάνησα. Το ερώτημα εδώ είναι η κοι-
νωνική διάσταση της γραφής: περιοριζόταν στις επαφές
με την Κρήτη ή την είχαν υιοθετήσει και οι ντόπιοι; Ίσως
στο ερώτημα αυτό δίνει εν μέρει απάντηση μία πήλινη
κωνική σφραγίδα από το Μικρό Βουνί (Μέση Εποχή
Χαλκού 3: περίπου 1800-1700 π.Χ.) που θεωρείται τοπική
μίμηση σφραγίδας με Κρητικά Ιερογλυφικά. Αποτελούν
τα κείμενα αυτά ενδείξεις της παρουσίας ανακτορικής
διαχείρισης ή ήταν γραφή που χρησιμοποιούσαν μόνο οι
έμποροι; Και σ’ αυτήν την ερώτηση τα στοιχεία από τη
Σαμοθράκη ίσως είναι διαφωτιστικά: τόσο τα δισκία (SA
Wc 1 και SA Wc 2) όσο και οι noduli (SA We 3 και SA We 4)
έχουν σφραγίσματα από ιερογλυφικές σφραγίδες με το
πρώτο μέρος του Μινωικού Λογότυπου Προσφοράς,
όπου είναι πρόδηλος ο θρησκευτικός συμβολισμός που
μαζί με τα ιερά κορυφής (βλέπε περίπτωση των Κυθήρων)
συνδέεται με τα ανάκτορα ως θρησκευτικά και τελετουργικά
κέντρα, επιπρόσθετα των σημαντικών διοικητικών-δια-
χειριστικών λειτουργιών τους, όπως συνέβαινε στους
ναούς της Εγγύς Ανατολής. Είναι γνωστό ότι τα “έγγραφα”
της Σαμοθράκης που εξετάζουμε και ιδιαίτερα το δισκίο
SA Wc 2 εμφανίζουν ιδιαίτερη συγγένεια με τις σφραγι-
στικές πρακτικές του ανακτόρου της Κνωσού.

4. Η Μίλητος ανήκει στην ίδια περιοχή· αποτελούσε
ένα σχεδόν αποκλειστικά Μινωικό εμπορείο στη Μικρα-
σιατική παραλία με πλούσια κατάλοιπα Μινωικής πα-
ρουσίας όπως κεραμική και τοιχογραφίες. Πιθανόν σχε-
τιζόταν με την αναζήτηση μετάλλων από τα ανατολικά.

5. Η εξαίρεση και η σημασία των αρχείων της Σαμο-
θράκης έγκειται στο γεγονός ότι βρίσκονται πέραν
των συνήθως αναγνωρισμένων ορίων της Μινωικής
επέκτασης.

Το πρώτο μέρος του Μινωικού Λογότυπου Προσφοράς και στα 4 “έγγραφα” του αρχείου της Σαμοθράκης;

SA Wc 4SA Wc 3SA Wc 2

SA Wc 1
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Οι παιδικές χορωδίες που συμμετείχαν στο φετινό
φεστιβάλ κέρδισαν το χειροκρότημα του κοινού και οι
φωνές των παιδιών γέμισαν με όμορφες μελωδίες το
κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Οι καταξιωμένοι μαέστροι
και καλλιτέχνες καθώς και τα μέλη των χορωδιών προσ -

έφεραν στο κοινό της πόλης μας με-
λωδίες από σπουδαίους συνθέτες και
στιχουργούς και έθεσαν τον πήχη
πολύ ψηλά για το επόμενο φεστιβάλ. 

Η πολυφωνική χορωδία του Ιστο-
ρικού Μουσείου άφησε για άλλη μια
φορά άριστες εντυπώσεις και δέχθηκε
τις ευχαριστίες των υπολοίπων χο-
ρωδιών για την εξαιρετική διοργάνωση
του Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ έκλεισε

με την εκτέλεση από όλες τις χορωδίες
του τραγουδιού «Σου μιλώ και κοκκι-
νίζεις» του Δ. Σαββόπουλου, υπό τη
διεύθυνση και χορωδιακή επεξεργασία
του μαέστρου μας Θεόδωρου Παπα-
δόπουλου.

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και η πολυ-
φωνική του χορωδία διοργάνωσαν το 3ο Χορωδιακό
Φεστιβάλ, στα πλαίσια του εορτασμού των «Ελευθερίων»
της πόλης μας. Το Φεστιβάλ αυτό αποτελεί θεσμό για
τα πολιτιστικά πράγματα και τη μουσική παράδοση
της πόλης μας.

Στη συναυλία που πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 και
ώρα 19:30 στο Δημοτικό Θέατρο Αλε-
ξανδρούπολης συμμετείχαν η παιδι -
κή χορωδία πολυτέκνων γονέων
«Χριστός Σωτήρ» Αλεξανδρούπολης, 

η παιδική χορωδία “Canto A Tempo”
και η χορωδιακή ομάδα “mamma
Canto” Νάουσας, η χορωδία της Ελ-
ληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκ-
παίδευση, η δημοτική χορωδία Αιγι-
νίου “Canto Olympus” και η πολυ-
φωνική χορωδία του Ιστορικού Μου-
σείου Αλεξανδρούπολης.

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  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ

3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ
Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης

Η πολυφωνική χορωδία του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Η Δημοτική χορωδία Αιγινίου

Η χορωδία της Ελληνικής Ένωσης για την Μουσική Εκπαίδευση

Η παιδική χορωδία του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Αλεξανδρούπολης
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Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία
με την Κεντρική Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
του Α.Π.Θ., το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
και την Αγιορείτικη Εστία παρουσίασαν την έκθεση φω-
τογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Jean
Pascal Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) από
την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.» από τις 25
Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2018.

Στα εγκαίνια της έκθεσης ο πρόεδρος του Ιστορικού
Μουσείου χαιρέτισε το κοινό και καλωσόρισε στην
πόλη μας την προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου
Πληροφόρησης του Α.Π.Θ. Αικατερίνη Νάστα, την
αναπληρώτρια διευθύντρια Αγγελική Χατζηγεωργίου

και τον ιστορικό τέχνης και επιμελητή της έκθεσης Αν-
τώνη Σαραγιώτη, καθώς επίσης και τον διευθυντή της
Αγιορείτικης Εστίας Αναστάσιο Ντούρο. Τόνισε την
πολύ σημαντική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανά-
μεσα στο μουσείο και την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του
Α.Π.Θ., με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται για δεύτερη
φορά έκθεση από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης στον
χώρο του μουσείου. Η Αικατερίνη Νάστα στο χαιρετισμό
της αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Τρικογλείου
Βιβλιοθήκης και ευχαρίστησε το Ιστορικό Μουσείο για
τη φιλοξενία. Ο Αναστάσιος Ντούρος έκανε μια σύντομη
παρουσίαση του πλούσιου έργου της Αγιορείτικης
Εστίας και στο τέλος ο επιμελητής της έκθεσης Αντώνης
Σαραγιώτης ξενάγησε τους παρευρισκομένους στην
έκθεση.

Η έκθεση περιλαμβάνει 50 φωτογραφίες των Jean
Pascal Sebah (1872-1947) και Polycarpe Joaillier (1848-
1904), οι οποίοι δημιούργησαν το φωτογραφικό εργα-
στήριο Sebah & Joaillier και ασχολήθηκαν κυρίως με τη
φωτογράφιση της Κωνσταντινούπολης και της Αιγύπτου.
Σκοπός της δουλειάς τους ήταν η παραγωγή εντυπω-
σιακών φωτογραφικών λευκωμάτων, τα οποία προ-
ορίζονταν να πουληθούν σε επισκέπτες από τη Δύση
που γοητεύονταν από το φυσικό περιβάλλον και τα
μνημεία του παρελθόντος· ωστόσο, σε κάποιες από τις
φωτογραφίες, εμφανίζονται δείγματα της πρόθεσης
των φωτογράφων για τη δημιουργία όχι μόνο ντοκου-
μέντων αλλά και έργων τέχνης. Οι φωτογραφίες της
έκθεσης προέρχονται από τη Φωτοθήκη της Τρικογλείου
Βιβλιοθήκης.

Στο κείμενο των επιμελητών της έκθεσης διαβάζουμε
ανάμεσα σε άλλα: «Οι εικόνες με τα χαρακτηριστικά της
καρτ-ποστάλ είναι συγχρόνως και απόπειρες διαχείρισης
του φωτός και της σκιάς στη σύνθεση. Είναι ηθογραφικές
και εθνογραφικές, αλλά ταυτόχρονα η παρουσία της
ανθρώπινης μορφής «καδράρεται» σ' ένα μελαγχολικό,
συμβολικό, ενίοτε σουρεαλιστικό τοπίο, εικόνες δηλαδή
τουριστικές, αλλά με βαθιά εικαστικό χαρακτήρα. Η
διττή αυτή φύση καθιστά τις εικόνες αυτές ξεχωριστές
ακόμη και σήμερα, όχι μόνο ως ντοκουμέντα της εποχής
και ως δείγματα της τεχνολογίας της, αλλά και ως προ-
σπάθειες της φωτογραφίας του 19ου αιώνα να ανυψωθεί
στο επίπεδο των καλών τεχνών».

Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη
στους εκθεσιακούς χώρους της Αγιορείτικης Εστίας
από τις 25 Απριλίου έως τις 10 Ιουνίου 2017, ενώ
ακολούθως ταξίδεψε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της
Κωνσταντινούπολης, όπου και παρουσιάστηκε από
τις 7 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2017 και εγ-
καινιάστηκε από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαίο. 

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal Sebah &
Polycarpe Joaillier (1890-1900) από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.»

Ο χαιρετισμός του Προέδρου Ν. Πινάτζη

Ο επιμελητής της έκθεσης Α. Σαραγιώτης ξεναγεί το κοινό
στην έκθεση.

Στιγμιότυπο από την έκθεση
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9ος κύκλος ομιλιών και διαλέξεων με τίτλο «Γνωριμία με προσωπικότητες 
από τον χώρο της επιστήμης και του πολιτισμού»

Ο 9ος κύκλος ομιλιών και διαλέξεων του
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης ολοκλη-
ρώθηκε για τη φετινή σεζόν με καλεσμένη την
αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευ-
θυμίου Μαρία, την Παρασκευή 27 Απριλίου
2018.

Το θέμα της ομιλίας της κυρίας Ευθυμίου
ήταν «Θρησκευτικές παράμετροι της διαμόρ-
φωσης προβληματισμών του Ευρωπαϊκού Δια-
φωτισμού και του Κομμουνισμού στους 18ο
και 19ο αιώνα». Οι πάμπολλες θρησκευτικές
αιρέσεις του Χριστιανισμού –πολλές εκ των
οποίων είχαν αντιεξουσιαστικό, κοινοβιακό και κοινο-
κτημονικό χαρακτήρα– έπαιξαν καίριο ρόλο στη δημι-
ουργία ρευμάτων που συνέκλιναν τόσο στις κοινωνικές
επαναστάσεις του ευρωπαϊκού 17ου και 18ου αιώνα,
όσο και στις ιδεολογικές αναζητήσεις του μακρού ευ-
ρωπαϊκού 19ου αιώνα.

Η ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου κράτησε αμείωτο το
ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο συμμετείχε ενεργά σε
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τα θέματα που ανέπτυξε
εντυπωσίασαν και προβλημάτισαν τους παρευρισκο-
μένους προκαλώντας μία εποικοδομητική συζήτηση
στο τέλος της ομιλίας.

Η Μαρία Ευθυμίου σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ολοκλήρωσε τους κύκλους
των Μεταπτυχιακών της Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
της Σορβόννης, στο Παρίσι. Έχει διδαχθεί επτά ξένες
γλώσσες. Από το 1981 ανήκει στο Διδακτικό και Ερευ-
νητικό Προσωπικό του ΕΚΠΑ. Στην παρούσα φάση,
κατέχει τον τίτλο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας.
Από τη θέση αυτή, έχει διδάξει, επί 37 χρόνια, χιλιάδες
φοιτητές, και εποπτεύσει δεκάδες σεμιναριακές και
μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικά. Έχει εκπρο-
σωπήσει την Ελλάδα σε Επιτροπές Ιστορίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Έχει παρουσιάσει επιστημονικές ανα-
κοινώσεις σε πολυάριθμα Διεθνή Συνέδρια Ιστορίας.
Έχει μετάσχει σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκπαι-
δευτικές δράσεις σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει στο εγχείρημα
του Mathesis, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης,
με έξι ενότητες Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας
(mathesis.cup.gr). 

Κατά τη δεκαετία 2006-2017, δίδαξε στο ευρύ κοινό
–δωρεάν, σχεδόν καθημερινά, σε εσπερινή βάση– σε
ολόκληρη την Ελλάδα, σε Δήμους, Βιβλιοθήκες, Σχολεία,
Πολιτιστικά Κέντρα, καθώς και σε φυλακές και Κέντρα

Απεξάρτησης, επί 2.300 περίπου ώρες, κύκλους Παγ-
κόσμιας και Ελληνικής Ιστορίας. Τα μαθήματα αυτά
παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες άτομα. 

Έχει συγγράψει και επιμεληθεί τρία βιβλία Ιστορίας,
ενώ έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά
Ιστορίας, Πρακτικά Συνεδρίων Ιστορίας και ένθετα
Ιστορίας περί τις εβδομήντα μελέτες, επιστημονικές
συμβολές και άρθρα της. Ο ημερήσιος τύπος έχει, κατά
καιρούς, φιλοξενήσει παρεμβάσεις και τοποθετήσεις
της σε σχέση με πανεπιστημιακά και κοινωνικά θέματα.
Έχει αποδώσει στα ελληνικά ποιήματα της μεγάλης
ποιήτριας Raquel Angel-Nagler, σε τέσσερα βιβλία
ποίησης που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις ΣΜΙΛΗ.

Κατά το έτος 2013 τιμήθηκε με το “Βραβείο Εξαίρετης
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμην Β. Ξανθό-
πουλου - Στ. Πνευματικού”.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 μίλησε στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών, στα πλαίσια του TEDx Academy, σε
σχέση με τα πιο ισχυρά στοιχεία του ελληνισμού στο
κύλισμα του χρόνου.

Στιγμιότυπο από την ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου

Η Μαρία Ευθυμίου με τα μέλη του Δ.Σ. του μουσείου
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A λλη μία ωραία εκδρομή του Συλλόγου πραγματο-
ποιήθηκε το τριήμερο 18-20 Μαΐου στον Βόλο και

στο μαγευτικό Πήλιο, εποχή που η φύση οργιάζει. Η
εξόρμηση μας είχε αρχικά προγραμματιστεί αρχές Μαρ-
τίου, αλλά ο καιρός του Μάρτη «παλουκοκαύτη» με τις
κατολισθήσεις που προκάλεσε στο βουνό των Κενταύ-
ρων στάθηκε αφορμή να αναβληθεί, ευτυχώς όμως όχι
να ματαιωθεί. Δυστυχώς αυτή τη φορά η συμμετοχή των
φίλων δεν ήταν η αναμενόμενη, μόλις μετά βίας συγκεν-
τρώσαμε 28 άτομα, γιατί, όπως συχνά συμβαίνει, ποικίλες
αναποδιές αλλάζουν αναγκαστικά τα σχέδιά μας.

Πρώτη στάση κατ’απαίτηση όλων στη «Λέττα» στα
όμορφα Καμμένα Βούρλα για να γευθούμε τους ωραίους
λουκουμάδες, εφάμιλλους ίσως μόνο με αυτούς της Μη-
χανιώνας στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια κατευθείαν για
το πανέμορφο Πήλιο, πατρίδα των Κενταύρων και θε-
ρινή κατοικία των Θεών, με πρώτο σταθμό την κοσμο-
πολίτικη Πορταριά, κεφαλοχώρι της περιοχής με απέ-
ραντη θέα στον Παγασητικό και την πρωτεύουσα της
Μαγνησίας, τον Βόλο. Η Πορταριά κατά την Τουρκοκρα-
τία συγκέντρωσε πληθυσμούς από τις πεδινότερες πε-
ριοχές και τον 18ο αιώνα εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό
και βιοτεχνικό κέντρο, γεγονός που αποτυπώνεται στα
μεγάλα αρχοντικά της Θεσσαλομακεδονικού ρυθμού
με σκεπή από πέτρινες πλάκες, πολλά από τα οποία
διατηρούνται μέχρι σήμερα. Η Πορταριά μαζί με την γει-
τονική της Μακρυνίτσα θεωρούνται τόποι ιδιαίτερου φυ-
σικού κάλλους, η δε Πορταριά χαρακτηρίζεται ως παρα-
δοσιακός οικισμός. Φθάνοντας στο χωριό κάναμε
επίσκεψη στο Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο, που στε-
γάζεται στο αρχοντικό Ζούλια, κτισμένο το 1864. Οι
συλλογές του περιλαμ βάνουν αρχειακό υλικό του Δήμου
Ορμινίου (μετέπειτα Κοινότητα Πορταριάς), σπάνια βιβλία
της εκπαιδευτικής ιστορίας του τόπου, ό,τι διασώθηκε
από το ξενοδοχείο «Θεοξένια», των αρχών του 20ου αι-
ώνα, καθώς και φωτογραφίες και αντικείμενα για την πα-
ρουσία των Πορταριανών στην Αίγυπτο.

Mέσα από φωτογραφίες, αντικείμενα καθημερινής
χρήσης, κειμήλια παρουσιάζεται ο τρόπος ζωής των κα-
τοίκων της Πορταριάς. Τέλος στο Μουσείο εκτίθενται
πίνακες της Χρυσούλας Ζώγια –γνωστής ζωγράφου στον
Βόλο, αλλά και σε όλο το Πήλιο– που η ίδια είχε δωρήσει
στην Κοινότητα της Πορταριάς. Την πνευματική μας
τροφή που πρόσφερε η επίσκεψη στο Λαογραφικό Μου-
σείο ακολούθησε ένα πλούσιο γεύμα με τοπικές λιχου-
διές στην Κεντρική Πλατεία του χωριού, μία από τις
ομορφότερες και πιο πολυσύχναστες πλατείες του Πη-
λίου. Εκεί απολαύσαμε τον ίσκιο από τα πλατάνια και

την ομορφιά και ευωδία απ’τις γλάστρες με τα χαρακτη-
ριστικά λουλούδια του τόπου: γαρδένιες, καμέλιες και
ορτανσίες…

Το πλούσιο γεύμα μας συνοδεύτηκε από τοπικό τσί-
πουρο και κρασί. Από τη συντροφιά μας δεν έλειψαν και
τα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια, που χάρη στους ζωό-
φιλους απόλαυσαν ένα πραγματικά Λουκούλλειο γεύμα.
Ο καθαρός αέρας, η ομορφιά της φύσης, το καλό φα-
γητό και ποτό απαιτούν και λίγη ξεκούραση για να συνε-
χίσουμε ευχάριστα το υπόλοιπο ταξίδι. Καταλήξαμε λοι-
πόν στον Βόλο στο ξενοδοχείο «Κυψέλη» με
καταπληκτική θέα προς το επιβατικό λιμάνι. Από τα μπαλ-
κόνια της πρόσοψης βλέπαμε στη σειρά όλα τα τσιπου-
ράδικα, χαρακτηριστικό της παραλίας του Βόλου, κόσμο
να κάνει την απογευματινή βόλτα πεζή ή με ποδήλατο
στη λεωφόρο των Αργοναυτών, όπως ονομάζεται η πε-
ζοδρομημένη παραλία του Βόλου, και το ferry boat να
καταπλέει ερχόμενο από τις γειτονικές Σποράδες.

Το βραδινό μας ραντεβού ήταν στις 9.00 στην είσοδο
του ξενοδοχείου για όσους ήθελαν να δοκιμάσουν τις
ποικιλίες του τοπικού τσίπουρου (με ή χωρίς γλυκάνισο),
συνοδεία ποικίλων και πανόστιμων μεζέδων –θαλασσινά
ως επί το πλείστον. Καθίσαμε λοιπόν στα «Κύματα» λίγο
πιο πέρα από το ξενοδοχείο και όσοι δεν ακολούθησαν
προτίμησαν άλλου είδους διασκέδαση με ποτό σε στέκι
που διέθετε και ζωντανή μουσική. Από τις εντυπώσεις
τους έδειξαν ενθουσιασμένοι, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι
παρομοίως! 

Την επόμενη μέρα, Σάββατο, ήταν στο πρόγραμμα η

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

3ήμερη εκδρομή στον Βόλο και στο Πήλιο
18 - 20 Μαΐου 2018

Γράφει η Iωάννα Αποστολίδου

O Πλάτανος στην πλατεία της Μακρυνίτσας
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επίσης πανέμορφη γειτονική Μακρυνίτσα, που ο Ελ. Βε-
νιζέλος μετά από επίσκεψή του ονόμασε «μπαλκόνι του
Πηλίου», γιατί κι αυτή όπως και η Πορταριά προσφέρει
εξαιρετική θέα στον Παγασητικό Κόλπο. Ξεκινήσαμε ξε-
κούραστοι μετά από ένα πλούσιο πρωινό, γύρω στις
9.00. Το χωριό ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του, τα
αναστηλωμένα αρχοντικά, τα γραφικά καλντερίμια και
το καταπράσινο τοπίο γεμάτο πλατάνια, βελανιδιές, κα-
στανιές, οξιές, καρυδιές, τοπίο που χαρακτηρίζει όλο το
Πήλιο εξ άλλου. Το πούλμαν με οδηγό τον αγαπητό μας
Δημήτρη, που συνοδεύει τον Σύλλογο σχεδόν σε όλες
τις εκδρομές, μας άφησε λίγο έξω από το Κέντρο του
χωριού κι έτσι είχαμε την ευκαιρία να ανηφορίσουμε τον
κεντρικό πεζόδρομο, να χαζέψουμε στα δεκάδες τουρι-
στικά μαγαζάκια και φυσικά να κάνουμε τις απαραίτητες
αγορές από διάφορα souvenirs, όπως τσίπουρο, τοπικά
χειροποίητα γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, κα-
θώς και πλείστα άλλα μικροαντικείμενα, χαρακτηριστικά
της Πηλιορείτικης τέχνης. Καταλήξαμε στην Κεντρική
Πλατεία με τα πλατάνια, τα γραφικά τραπεζάκια στα
cafes και το Ναό του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου του 1792 με τα υπέροχα λι-
θανάγλυφα του λαϊκού γλύπτη Θεοδό-
σιου και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 19ου
αιώνα. Σε όσους περίσσεψε λίγος ελεύ-
θερος χρόνος κατευθύνθηκαν στο περί-
φημο καφενείο του «Θεόφιλου» που
υπάρχει από το 1910 και στο εσωτερικό
του βρίσκεται η τοιχογραφία που φιλοτέ-
χνησε ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος Χα-
τζημιχαήλ, με θέμα τον Κατσαντώνη.
Αφήνοντας τη Μακρυνίτσα και πριν κα-
τευθυνθούμε προς τα Χάνια επισκεφθή-
καμε την Παναγία Πορταρέα (στο δρόμο
προς Πορταριά), την οποία παραλείψαμε
στη χθεσινή επίσκεψή μας στην Πορτα-
ριά, διότι η τοποθεσία της ήταν βολικό-
τερη στη σημερινή μας διαδρομή. Πρό-
κεται για ξυλόστεγο ναΐσκο αρχικά του
11ου αιώνα, που την κεντρική είσοδό του
κοσμεί η εικόνα της Παναγίας, το δε ξυλόγλυπτο τέμπλο
του κατασκευάστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και η
αγιογράφησή του έγινε το 1581 από τον μοναχό της Μο-
νής Σουρβιάς Μιχαήλ. Σύμφωνα με την επικρατέστερη
άποψη στην Παναγία Πορταρέα οφείλει η Πορταριά τη
σημερινή της ονομασία. Στον κήπο του ναΐσκου βγάλαμε
και την καθιερωμένη φωτογραφία με όλους τους συμ-
μετέχοντες στην εκδρομή. 

Συνεχίσαμε την περιήγησή μας με στάση στα περί-
φημα Χάνια, μικρό οικισμό σε ένα από τα υψηλότερα
σημεία του Πηλίου, όπου τα παλιά χρόνια ήταν σταθμός
ανάπαυλας και ανεφοδιασμού των εμπόρων και ταξιδιω-
τών που έβρισκαν κατάλυμα στα χάνια, απ’ όπου προ-
ήλθε και το όνομα του χωριού. Το μεσημεριανό μας
γεύμα απολαύσαμε στην ταβέρνα του «Λούκουλλου»,

όνομα και πράγμα, όπου η τεράστια τζαμαρία πρόσφερε
πανοραμική θέα στο κατάφυτο βουνό. Τα παραδοσιακά
εδέσματα ήταν κατά γενική ομολογία νοστιμότατα όπως
το Πηλιορείτικο σπετζοφάι, ο κόκορας κρασάτος και
πολλά άλλα. Και εδώ δεν πρέπει να παραλείψω ότι κά-
ποιοι μικροί μας φίλοι σκυλάκια και ιδιαίτερα ένα τρισ -
χαριτωμένο κουτάβι έκαναν Πάσχα με ό,τι περίσσεψε
(αν περίσσεψε) στο πιάτο των ζωόφιλων. Η εποχή δεν
προσφερόταν για επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο κι
έτσι αποφασίστηκε να επιστρέψουμε στον Βόλο για ξε-
κούραση στο ξενοδοχείο ή περιήγηση στην πόλη. Μερι-
κοί προτίμησαν μια ευχάριστη βόλτα στη Λεωφόρο των
Αργοναυτών, ή επίσκεψη στη Μητρόπολη του Βόλου,
εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων, στην ομώνυμη πλατεία, σε
κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο. Ο πρώτος ναός
κτίστηκε το 1890 πάνω σε θεμέλια αρχαίας Χριστιανικής
εκκλησίας, κατεδαφίστηκε όμως το 1955 μετά τους με-
γάλους σεισμούς του Βόλου και το 1971 έγιναν τα θεμέ-
λια του νέου ναού. Κάποιοι άλλοι της παρέας επιθύμησαν
λίγη ανάπαυλα στα παραλιακά cafés ή μια ευχάριστη

βόλτα στη μακριά προβλήτα που ένα γραφικό γεφυράκι
ενώνει με τον πεζόδρομο. Φθάνοντας στο τέρμα της
προβλήτας βλέπει κανείς μπροστά το εμπορικό λιμάνι
και πίσω το Πήλιο με τα χωριά τα κτισμένα από τη μεριά
του Παγασητικού. Ομολογώ ότι αξίζει τον κόπο αυτός ο
περίπατος! Άλλο σήμα κατατεθέν της πόλης η μεγαλο-
πρεπής βασιλική των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, στην
ανατολική άκρη της παραλίας, έργο του σημαντικού αρ-
χιτέκτονα Αρ. Ζάχου, που ετοιμαζόταν για τη μεθαυριανή
γιορτή της. 

Το βράδυ η παρέα χωρίστηκε. Άλλοι ακολουθήσαμε
τον Πρόεδρο, που είχε κλείσει από πριν τραπέζι στη
«Λεύκα του Μανώλη», παραδοσιακή ψαροταβέρνα απέ-
ναντι από το παλιό «Ξενία», άλλοι όμως προτίμησαν πάλι,
τον «Θείο Μάκη» στη συνοικία της Νέας Ιωνίας, γιατί

Μια παρέα εκδρομέων φωτογραφίζεται μπροστά στην Παναγία την Πορταρέα.
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ήθελαν να το γλεντήσουν με φαγητό, ζωντανή μουσική
και χορό! Η επιστροφή στο ξενοδοχείο για μας τους
υπόλοιπους ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, γιατί κάναμε την
διαδρομή περπατώντας στην παραλία με το θαλασσινό
αεράκι να μας δροσίζει. Στην βραδινή μας βόλτα συναν-
τήσαμε το κτήριο Παπαστράτου με την ιδιαίτερη αρχι-
τεκτονική που σήμερα στεγάζει Σχολές του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Η Τρίτη και τελευταία μέρα της εκδρομής περιελάμ-
βανε επίσκεψη στις Μηλιές με τελευταίο σταθμό την αρ-
χοντική Τσαγκαράδα, ένα από τα πιο γνωστά χωριά του
Πηλίου. Οι Μηλιές υπήρξαν σημαντικό κέντρο του πνεύ-
ματος και των γραμμάτων. Από εδώ ξεκίνησε και η επα-
νάσταση στο Πήλιο με πρωτεργάτη τον Άνθιμο Γαζή, ο
οποίος μαζί με τον Γρ. Κωνσταντά και τον Δανιήλ Φιλιπ-
πίδη ίδρυσαν τη «Σχολή των Μηλεών», πνευματικό κέντρο
της εποχής, καθώς και κέντρο του απελευθερωτικού
αγώνα του 1821. Απόρροια του έργου της ξακουστής

Σχολής των Μηλεών υπήρξε η ίδρυση της ομώνυμης βι-
βλιοθήκης που λειτουργεί μέχρι σήμερα με σπάνια βιβλία
και κειμήλια. Άλλο βασικό αξιοθέατο του χωριού αποτελεί
η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, χαρακτηριστικό
δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής με αξιόλογες τοιχογρα-
φίες. Ανακαινίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα (παραμένει
άγνωστο πότε κτίστηκε για 1η φορά) και με τέτοιο τρόπο
ώστε κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας να μην προδίδει
την αληθινή φύση του κτηρίου. Στο εξωτερικό της δεν
υπήρχε καμπαναριό ή άλλα σύμβολα, διέθετε όμως τέ-
λεια ακουστική, η οποία οφείλεται σε 48 αναποδογυρι-
σμένα πιθάρια, κρυμμένα στην οροφή και 5 υπόγεια πη-
γάδια που επικοινωνούν μεταξύ τους. Πριν ξεκινήσουμε
για τον τελευταίο προορισμό μας απολαύσαμε καφέ ή
γλυκό αναλόγως της επιθυμίας του καθενός στην πλα-
τεία του χωριού, κάτω από τον ίσκιο των πλατάνων.

Το μεσημεριανό μας γεύμα ήταν προγραμματισμένο
στην Τσαγκαράδα, χωριό στην ανατολική πλευρά του
Πηλίου με υπέροχη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Η πρόσβαση
με το πούλμαν δύσκολη, ο δρόμος στενός και επικίνδυ-

νος, ο οδηγός μας όμως τα έβγαλε πέρα μια χαρά. Πλη-
σιάζοντας στην Τσαγκαράδα το τοπίο με γέμισε θύμησες
των παιδικών μου χρόνων, γιατί εκεί είχαμε παραθερίσει
οικογενειακώς για 3 συναπτά καλοκαίρια. Πόσες και πό-
σες εικόνες από τοπία, πρόσωπα, γεγονότα δεν ήρθαν
στο μυαλό μου ξαφνικά και σκέφθηκα ότι σχεδόν τίποτα
δεν έχει αλλάξει. Ένιωσα πραγματικά ότι ξαναζούσα σ’
εκείνη την ωραία εποχή, όταν στην αρχή της εφηβείας
είμαστε γεμάτοι όνειρα για τη μετέπειτα ζωή μας. Η πε-
ρίφημη ταβέρνα του «Φατόλια» όπου η καταπληκτική μα-
γειρική της όμορφης κυρίας Μαρίκας με την ελιά στο
μάγουλο, μας είχε κάνει όλους θρεφτάρια, μετατράπηκε
σε Mini Market. Τυχαία έμαθα από τον εγγονό του ζευγα-
ριού που κρατάει το διπλανό μαγαζί με είδη λαϊκής τέ-
χνης, έναν όμορφο νεαρό, ότι προχθές είχαν τα σαράντα
του παππού (συζύγου της Μαρίκας), που άφησε τον μά-
ταιο τούτο κόσμο στα 90 του χρόνια. Όσο για τη Μαρίκα
κρατάει το Mini Market και η περίφημη μαγειρική της ευ-
φραίνει πλέον μόνο τον ουρανίσκο της οικογένειας! 

Καθίσαμε για φαγητό στο «Αγνάντι», στην Πλατεία
των Ταξιαρχών, την παλαιότερη από τις 4 που διαθέτει
το χωριό. Η κάθε πλατεία έχει τη δική της εκκλησία που
έδωσε και το όνομα στην κάθε συνοικία της Τσαγκαρά-
δας. Οι υπόλοιπες πλατείες είναι αυτή της Αγ. Παρα-
σκευής, του Αγ. Στεφάνου και της Αγ. Κυριακής. Το χω-
ριό είναι αραιοκατοικημένο και δίνει τη εντύπωση πολλών
οικισμών που ενώνονται μεταξύ τους με καλντερίμια και
μονοπάτια. Στην ταβέρνα είμασταν οι μόνοι θαμώνες και
οφείλω να ομολογήσω ότι το φαγητό δεν είχε καμμία
σχέση με τα εδέσματα που ετοίμαζε στα τσουκάλια της
πάλαι ποτέ η κα Μαρίκα. Την εκκλησία των Ταξιαρχών
δεν μπορέσαμε δυστυχώς να επισκεφθούμε γιατί ήταν
κλειστή. Απολαύσαμε όμως τη σκιά του πλάτανου και το
γάργαρο νερό της βρύσης στη μέση της πλατείας, κυ-
ρίως όμως τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Δυ-
στυχώς οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις βρο-
χές δεν μας επέτρεψαν να φθάσουμε ως τον Μυλο -
πόταμο, την περίφημη παραλία της Τσαγκαράδας. Εκεί
σε ηλικία 11 ετών παίζοντας με τα τεράστια κύματα (φη-
μίζεται το μέρος) σώθηκα ως από θαύμα, χάριν στην πα-
ρέμβαση ενός ξένου κολυμβητή που με τράβηξε με δύ-
ναμη έξω στην παραλία και γλίτωσα έτσι από βέβαιο
πνιγμό. Η ώρα όμως πέρασε και ο Πρόεδρος σήμανε
την αναχώρησή μας. 

Η επιστροφή ήταν καθ’ όλα ομαλή· μόνο που η γνωστή
μας χορωδία δεν συνοδεύτηκε από όργανα, καθότι οι
γνωστοί μας “οργανοπαίκτες” απείχαν από αυτή την εκ-
δρομή. Μόνο η φυσαρμόνικα του Τώνη ακούστηκε δειλά-
δειλά για λίγο, αλλά κι’αυτή μόνη τι να σου κάνει! Στη
διαδρομή προς Αθήνα και Πειραιά έγιναν και οι προτά-
σεις για την επόμενη εξόρμηση, μονοήμερη αυτή τη
φορά, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή μεγαλύτερου
αριθμού μελών και φίλων του Συλλόγου. Ευχόμαστε να
πάνε όλα καλά για όλους και τα σχέδιά μας να γίνουν
πραγματικότητα!

Μακρυνίτσα, ο Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
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H εκδρομή στον Βόλο υπέροχη. Στην επιστροφή,
μέσα στο πούλμαν, ο Πρόεδρος κ. Παρασκευό-

πουλος μας κάνει μεταξύ των άλλων ανακοινώσεων και
την κάτωθι: προγραμματίζουμε μέσα στον Ιούνιο μια μο-
νοήμερη εκδρομή στον Φενεό της ορεινής Κορινθίας και
στη λίμνη Δόξα ως αποχαιρετισμό για το κλείσιμο της
σεζόν. Η ιδέα φάνηκε καταπληκτική· έτσι στις 16 Ιουνίου,
ημέρα Σάββατο, συγκεντρωθήκαμε για την αναχώρηση
στο ξενοδοχείο «Αμαλία» και εν συνεχεία οι εκ του Πει-
ραιά στο Δημοτικό Θέατρο.

Η εκδρομή ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου
στα μέλη και στους φίλους του συλλόγου που πάντα
μας τιμούν και μας παραστέκονται. 

Η πρώτη στάση για καφέ· πού αλλού, στον Ισθμό
όπως πάντα για να ανοίξουν τα μάτια μας και να απο-
λαύσουμε τη διαδρομή. Φτάνοντας στη Στυμφαλία η
πρώτη μας επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος, που
επιδιώκει να καταδείξει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου

και φύσης στη λεκάνη της Στυμφαλίας και η διάσωση
της γνώσης για την παραδοσιακή τεχνολογία της εποχής.
Το Μουσείο ανήκει στο δίκτυο θεματικών Μουσείων του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. 

Η εκδρομή συνεχίζεται προς το ορεινό χωριό Φενεό,
το οποίο χαρακτηρίζεται από τοπία που παραπέμπουν
σε εικόνες της Ελβετίας και σε μεγάλο υψόμετρο. Στις
ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν αρχαία τείχη, ο ναός
του Ασκληπιού, πολλά αγάλματα και πινακίδες που βρί-
σκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μεσινού.

Συνεχίζοντας φτάσαμε στο Μοναστήρι του Αγίου Γε-
ωργίου, όπου οι δύο γέροντες μας μίλησαν γι’ αυτό, για
την προσφορά του στον αγώνα του 1821 και στην εκπαί-
δευση των παιδιών στο Κρυφό Σχολείο. Πριν αναχωρή-
σουμε, οι φιλόξενοι μοναχοί μάς κέρασαν γλυκό τριαν-
τάφυλλο (εξαιρετικό στην όψη και στη γεύση). Αφού
κάναμε τις αγορές μας από το μοναστήρι, φύγαμε για
το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου, που βρίσκεται στο κέν-
τρο της λίμνης. Τα μάτια μας χόρτασαν από την ομορφιά
που άπλετα μας χάρισε η φύση –το μυαλό μας συνέχισε
να σκέφτεται τα όσα μάθαμε– αλλά το στομάχι μας άρ-

χισε να διαμαρτύρεται και όπως καταλαβαίνετε ήρθε η
ώρα της ταβέρνας. Η πείνα μας δεν περιγράφεται και
σταματήσαμε στην ταβέρνα « Το στέκι» στην Καστανιά,
για να απολαύσουμε τα υπέροχα φαγητά, το κρασί αλλά
και την καταπληκτική καρυδόπιτα. Ύστερα απ’ όλα αυτά,
πήραμε το δρόμο της επιστροφής κάνοντας την τελευ-
ταία μας στάση στο Κιάτο για καφέ. 

Ήταν μια πολύ όμορφη μονοήμερη εκδρομή και, αφού
ευχηθήκαμε σε όλους καλό καλοκαίρι και προτείναμε να
επισκεφθούν και τη γενέτειρα στις διακοπές τους, ευχα-
ριστήσαμε τον Πρόεδρο για τη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλλει για να ευχαριστήσει τα μέλη αλλά και τους
φίλους του συλλόγου.

Moνοήμερη εκδρομή στον Φενεό και στη λίμνη Δόξα 
16 Ιουνίου 2018

Γράφει η Σουλτάνα Μιχαηλίδου
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Tα «Ελευθέρια» της ιδιαίτερης πατρίδας μας γιορτάστηκαν
και φέτος στην Αθήνα, κατά τα καθιερωμένα, με τη συμ-

μετοχή όλων των Θρακικών Συλλόγων Αττικής, και φυσικά
και του Συλλόγου μας, με διοργανώτρια την ΠΑ.Ο.Ν.Ε. 

Ήταν η 98η επέτειος, από την 14η Μαΐου του 1920,
όταν η Αλεξανδρούπολη αλλά και η ευρύτερη περιοχή απε-
λευθερώθηκε από τους Βουλγάρους που, μετά τους Τούρ-
κους, συνέχιζαν την κατοχή της Θράκης.

Στην ίδια φιλόξενη πλατεία Δαβάκη της Καλλιθέας, το
απόγευμα του Σαββάτου, 2 Ιουνίου 2018, με την παρουσία
πλήθους Θρακιωτών και φίλων, η εκδήλωση άρχισε με τους
χαιρετισμούς της Προέδρου της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Χριστίνας Αθα-
νασιάδου, του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου και
άλλων επισήμων. Ακολούθησε εμπεριστατωμένη ομιλία του
εξαίρετου μαθηματικού και συγγραφέα Ευάγγελου Σπανδά-
γου με θέμα: «Η ζωή και το έργο του Κ. Καραθεοδωρή», του
παγκόσμιας εμβέλειας μαθηματικού από την Μπόσνα της
Αν. Θράκης.

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ο γνωστός δημοσιογράφος
Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Μετά την εξαίρετη ομιλία ακολούθησαν παραδοσιακοί
χοροί από πέντε χορευτικά σχήματα:

• Χοροί Έβρου, Βόρειας Θράκης από το σχήμα της
ΠΑ.Ο.Ν.Ε. με χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο Παντζιαρίδη.

• Χοροί Θράκης - Μεταξάδων από το σχήμα Θρακιω-
τών και Φίλων Θράκης με χοροδιδάσκαλο τον Μιχάλη Κυ-
πριανού.

• Χοροί Βύσσας από το σχήμα Μακεδόνων και Θρακών
μετά χορωδίας με χοροδιδάσκαλο την Ελένη Φιλιππίδου

• Χοροί Μακεδονίας από το Εργαστήριο παραδοσιακών
χορών Δήμου Δάφνης - Υμητού με χοροδιδάσκαλο τον Δημ.
Μαρκαντώνη

• Χοροί του Πόντου από τον Χορευτικό Όμιλο Ποντίων
Ζωγράφου με χοροδιδάσκαλο τον Νίκο Ζουρνατζίδη.

Ακολούθησε γλέντι για όλους με παραδοσιακό μουσικό
συγκρότημα.

Την επομένη, Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, τελέσθηκε η
καθιερωμένη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κα-
ρύκη. Τον πανηγυρικό της ημέρας, με θέμα «Η ενσωμάτωση
της Θράκης στον Εθνικό κορμό», εκφώνησε ο Κωνσταντίνος
Αθανασόπουλος, Πρόεδρος και Καθηγητής της Σχολής Νο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου «Νεάπο-
λις» Πάφου.

Ακολούθησε πορεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο καιρός φέτος ήταν σύμμαχός μας χωρίς βροχή ή άλλα
φαινόμενα, οπότε η τελετή έληξε για τα μέλη του Συλλόγου
μας, που τίμησαν την επέτειο των “Ελευθερίων” μας, με
ένα ευχάριστο «καφεδάκι» στην ηλιόλουστη πλατεία Συν-
τάγματος.

“Ελευθέρια 2018” στην Αθήνα
Γράφει η Υβόννη Δαΐδου

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ Ρ Α Κ Ι Ω Τ Ω Ν
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“Ελευθέρια 2018” στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει η Ιωάννα Γκουλαπτσή

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

Κορυφαία στιγμή των “Ελευθερίων” αποτέλεσε η με-
γαλειώδης μαθητική και στρατιωτική παρέλαση με

τη συμμετοχή πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, με
την παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας,
κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ενώ το βράδυ της ίδιας

ημέρας για έκτη συνεχή χρονιά πλήθος κόσμου είχε την
ευκαιρία να παρακολουθήσει το δρώμενο της έλευσης
δια θαλάσσης της εικόνας της Παναγίας Τριφώτισ-
σας από την Αίνο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν ο Βυζαντινός Χορός μαθητών
βυζαντινής μουσικής και η ομάδα μαθητών του Μουσικού
Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, η στρατιωτική μπάντα της
12ης Μεραρχίας Πεζικού και στρατιωτικό άγημα που 
συνόδευε την εικόνα αλλά και τα χορευτικά τμήματα 16
πολιτιστικών συλλόγων της πόλης. Παραμονή της 14ης
Μαΐου αναρτήθηκε στην πρόσοψη του Δημαρχιακού Με-
γάρου ένα πανό διαστάσεων 14x4,2 μέτρων όπου επάνω
του αποτυπώνεται η ιστορία της πόλης της Αλεξανδρού-
πολης κεντημένη από 49 γυναίκες· μια πρωτοβουλία του

Εθνολογικού Μουσείου Θράκης και της Προέδρου του,
Αγγέλας Γιαννακίδου.

Στα πλαίσια των “Ελευθερίων” πραγματοποιήθηκε πλή-
θος μουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών με τη συμμε-
τοχή χορωδιών και μουσικών σχολείων από όλη την Ελ-
λάδα. Εξαιρετικές κριτικές και τις καλύτερες εντυπώσεις
άφησε η συναυλία της μονωδού Νάντιας Μαλακόζη και
της πιανίστα και Διευθύντριας του Δημοτικού Ωδείου
Αλεξανδρούπολης, Μερόπης Κολλάρου με το κουϊντέτο
του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης, «Η διαχρονικό-
τητα του λυρικού τραγουδιού», όπως επίσης και το αφιέ-
ρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη από τους Τροβαδούρους
του ΜΓΣ Εθνικού.

Εξαιρετική στην ερμηνεία της υπήρξε η ξεχωριστή ερ-
μηνεύτρια παραδοσιακής και έντεχνης μουσικής Καίτη
Μακρή που, μαζί με τον συνθέτη και Καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Μηνά Ι. Αλεξιάδη, κατάφεραν με
τη συναυλία του «Στο μαγικό χαλί…» να δημιουργήσουν
στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης μια μοναδική
ατμόσφαιρα, καθηλώνοντας το κοινό με ήχους, μουσικές
και τραγούδια από τη Θράκη, τη Μακεδονία, το Ανατολικό
Αιγαίο, τη Μικρασία και την Πόλη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των “Ελευθερίων” πραγματοποι-
ήθηκαν επίσης αθλητικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή
ακαδημιών και συλλόγων μεταλαμπαδεύοντας τη φλόγα
του «ευ αγωνίζεσθαι» και της ευγενούς άμιλλας. 

Παράλληλα διοργανώθηκε ημερίδα και ανοιχτή συζή-
τηση με θέμα «Μετά το τροχαίο, τι;», με τη συμμετοχή
εξαίρετων επιστημόνων που ως κύριο στόχο είχε την
κοινωνική ευαισθητοποίηση στην οδική ασφάλεια, τον
σεβασμό και τη δικαιοσύνη στα θύματα τροχαίων, ενώ
με παράλληλες εκδηλώσεις, δράσεις, εθελοντική αιμο-
δοσία και μια ξεχωριστή σκυταλοδρομία τιμήθηκε η
Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη.

Η Αλεξανδρούπολη τίμησε την 98η επέτειο από την απελευθέρωσή της και την 
ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό, με ένα πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
και με τη συμμετοχή συλλόγων, φορέων, δημοτών και επισκεπτών.
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Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Ε Ι Σ   Σ Υ Μ Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν

ΚΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ “ΚΥΚΛΩΠΑΣ”
Γράφει η Νίκη Κελίδη

Η εταιρία ΚΥΚΛΩΠΑΣ Α.Ε. είναι μια οικογενειακή
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1982 από τον Αργύρη και τη
Νίκη Κελίδη. Στη Μάκρη του Έβρου μέσα σ’ έναν από τους
γηραιότερους ελαιώνες της μεσογείου δίπλα στην σπηλιά
του Κύκλωπα του Ομήρου (απ’ όπου πήρε και το όνομά
της) λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια το ελαιοτριβείο Κύκλωπας
και παράγει ένα από τα καλύτερα ελαιόλαδα στον κόσμο.

Η επιμονή στην τελειότητα, η σκληρή δουλειά και η συ-
νέπεια σε συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας και παραγωγής
εκτίναξαν αυτό το ξεχωριστό ελαιόλαδο στην κορυφή.

Στην πιο βόρεια περιοχή της Ελλάδας που καλλιεργείται
η ελιά, στη Μάκρη, 12 χλμ. δυτικά της Αλεξανδρούπολης, η
φύση έκανε ένα δώρο στους κατοίκους και αυτοί το λάτρε-
ψαν, το σεβάστηκαν και το διατήρησαν εδώ και χιλιάδες
χρόνια.

Ωσάν ζωντανό μνημείο ο ελαιώνας περιτυλίγει τη Μάκρη
και τα γύρω χωριά με 230.000 περίπου ελαιόδενδρα της
τοπικής ποικιλίας, με πολλά από αυτά να φτάνουν τα 2500
χρόνια ζωής.

Μια ποικιλία, που δε θα τη συναντήσεις νοτιότερα, που
έχει εγκλιματιστεί για τα καλά εδώ ψηλά και στο μικροκλίμα
της Μάκρης αποδίδει τα μέγιστα. Αντέχει σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, κατάλληλη για ελαιοπαραγωγή αλλά και
πολύ γευστική ως βρώσιμη, ειδικά πατητή, συλλέγεται πολύ

νωρίς λόγω του καιρού, σχεδόν άγουρη, και παράγει ελαι-
όλαδο, κυρίως αγουρέλαιο, με εξαιρετική πυκνότητα, πρα-
σινοκίτρινο χρώμα και πολύ έντονη γεύση φρεσκοτσακι-
σμένου πράσινου καρπού.

Όποιος έχει την τύχη να δοκιμάσει αυτό το λάδι καταλα-
βαίνει αμέσως ότι πρόκειται για κάτι το διαφορετικό, κάτι
που θυμίζει περισσότερο χυμό φρούτου· γι’ αυτό και στη
συσκευασία του βραβευμένου ελαιόλαδου ΚΥΚΛΩΠΑΣ ανα-
γράφεται εδώ και χρόνια η φράση: χυμός ελιάς!

Αυτήν την διαφορετικότητα ξεχώρισαν και οι γευσιγνώ-
στες που το δοκίμασαν το 2008 στον 1ο πανελλήνιο διαγω-
νισμό εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, στα πλαίσια του
Φεστιβάλ Ελαιολάδου στο ΣΕΦ, και το τίμησαν με το Πλατι-
νένιο Βραβείο γεύσης και ποιότητας, προκαλώντας την έκ-
πληξη στις υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελ-
λάδας. Από τότε το ελαιόλαδο ΚΥΚΛΩΠΑΣ μετράει 72
παγκόσμια βραβεία στους πλέον απαιτητικούς διαγωνι-
σμούς σε όλο τον κόσμο και δικαιωματικά παίρνει τον
τίτλο του πιο βραβευμένου ελαιόλαδου στην Ελλάδα.

Το 2016 το βιολογικό ελαιόλαδο ΚΥΚΛΩΠΑΣ κατέκτησε
την όγδοη θέση ανάμεσα στα κορυφαία ελαιόλαδα παγκο-
σμίως και το αγουρέλαιο ΚΥΚΛΩΠΑΣ ανάμεσα στα πρώτα
25 της παγκόσμιας κατάταξης.

Για το 2018 το ελαιόλαδο ΚΥΚΛΩΠΑΣ πρόσθεσε άλλα
21 βραβεία στη συλλογή του, ξεκινώντας από τους πετυ-
χημένους παγκόσμιους διαγωνισμούς που γίνονται στη
χώρα μας.

Ο διαγωνισμός ΚΟΤΙΝΟΣ τίμησε το ελαιόλαδο ΚΥΚΛΩ-
ΠΑΣ άλλη μία χρονιά με το χρυσό βραβείο για το ΑΓΟΥΡΕ-
ΛΑΙΟ ΚΥΚΛΩΠΑΣ και η απονομή των διακρίσεων έγινε από
την ΦΙΛΑΙΟΣ την Κυριακή 11 Μαρτίου, σε ειδική εκδήλωση
στα πλαίσια της Food Expo 2018.

Ακολούθησε ο διαγωνισμός ATHENA 2018 που διεξήχθη
στη μαγευτική τοποθεσία των Δελφών. Η εταιρεία Κύκλω-
πας κατέκτησε 4 χρυσά βραβεία για το ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΚΥ-
ΚΛΩΠΑΣ και το ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΚΛΩΠΑΣ καθώς και τις ειδι-
κές διακρίσεις ως το καλύτερο ελαιόλαδο της Θράκης και
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το καλύτερο ελαιόλαδο της Μάκρης και 1
χάλκινο για το φυσικά αρωματισμένο μας
ελαιόλαδο με φρέσκα πορτοκάλια. Η απο-
νομή έγινε στις 28 Απριλίου στο Ζάππειο
Μέγαρο σε συνδυασμό με ολοήμερη πα-
ρουσίαση όλων των βραβευμένων ελαι-
ολάδων στο κοινό.

Ακολούθησαν οι διαγωνισμοί London
IOOC 2018, EXPO, EVO IOOC 2018, Armo-
nia, L’Orciolo D’Oro, BIOL 2018, Joop
Japan, NYIOOC New York,Olive Japan
2018, Terra Olivo, και φυσικά στον διαγωνι-
σμό ελαιολάδου που διοργάνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός Καλαμάτας Kalamata Olive Oil Awards ανάμεσα από
42 ελαιόλαδα από τη Μεσσηνία το ελαιόλαδο ΚΥΚΛΩΠΑΣ
από τη Μάκρη κατέκτησε την πρώτη θέση με βαθμολογία
91,7 %.

Στα κτήματα ΚΥΚΛΩΠΑΣ καλλιεργούνται περίπου 12.000
ελαιόδενδρα της τοπικής ποικιλίας εκ των οποίων τα 2000
βιολογικής καλλιέργειας συνεχίζοντας την παράδοση μιας
οικογένειας ντόπιων ελαιοπαραγωγών παντρεύοντας τη
γνώση με την τεχνολογία.

Η εμμονή της οικογένειας στην ποιότητα ξεκινά από το
μάζεμα της ελιάς που γίνεται με δονητικό αυτοκινούμενο
μηχάνημα έτσι, ώστε να μην τραυματίζονται οι ελιές, που
αποθηκεύονται σε πλαστικά 20κιλα τελάρα καταργώντας
τα σακιά εδώ και χρόνια.

Το προνόμιο του ιδιόκτητου ελαιοτριβείου έδωσε τη δυ-
νατότητα στην οικογένεια Κελίδη ο καρπός όχι μόνο να
ελαιοποιείται την ίδια μέρα αλλά, αξιοποιώντας την εμπειρία
όλων αυτών των χρόνων, να μετατραπεί ένα πολύ καλό ελαι-
όλαδο σε κορυφαίο.

Η νέα γενιά της οικογένειας οι αδελφές Βάλια και Αλέξια
ασχολούνται φανατικά με την επιχείρηση και δε θα μπο-
ρούσε να γίνει διαφορετικά, αφού οι μνήμες, οι μυρωδιές
και οι γεύσεις από την παιδική ηλικία έχουν να κάνουν με

τις φρεσκομαζεμένες ελιές, τους πελάτες
ελαιοπαραγωγούς, το φρυγανισμένο ψωμί
βουτηγμένο στο ζεστό λάδι, τους λουκου-
μάδες που προσφέρονται στο ελαιοτρι-
βείο…

Και η δουλειά δε σταματάει τον Δεκέμ-
βρη που τελειώνει η ελαιοπαραγωγή στη
Μάκρη, αλλά συνεχίζει όλο το χρόνο, γιατί
αυτός ο πολύτιμος χυμός αποθηκεύεται,
συσκευάζεται στο ιδιόκτητο συσκευαστή-
ριο και κυκλοφορεί όχι μόνο στην τοπική
αγορά αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα
πλέον εξάγεται σε περισσότερες από 10

χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η αγάπη, το μεράκι και η επιμονή αυτών των ανθρώπων

έβαλαν το ελαιόλαδο της Μάκρης στον παγκόσμιο ελαιοκο-
μικό χάρτη και ανάγκασαν όλο τον κόσμο να προσέξει ένα
προϊόν, που ήταν άγνωστο, να το δοκιμάσει και να το τιμήσει!

Πρόσφατα η ΕΕ ενέκρινε αίτημα για καταχώρηση της
ονομασίας «Ελαιόλαδο Μάκρης» ως Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), στο Μητρώο Προστατευό-
μενων Ονομασιών Προέλευσης ΠΟΠ επιβραβεύοντας μία
συλλογική προσπάθεια χρόνων.

Το Δ.Σ. σας εύχεται Kaλές Διακοπές

Τι καλοκαίρι και το φετεινό!   Όπου κι αν βρίσκεσθε, καλά μπάνια!
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Τ Α  Γ Υ Ρ Ω  Χ Ω Ρ Ι Α  Μ Α Σ

Συγκίνηση και φέτος κατά την περιφορά του Επιταφίου
στην Ιάνα, το προσφυγικό χωριό των Καππαδοκών

Επιμέλεια:  Δώρα Κοτσώνη

Α πόγευμα Μ. Παρασκευής. Ηλιόλουστη μέρα και
βρίσκομαι φέτος, για πρώτη φορά, να ψέλνω τα

εγκώμια σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, πλάι στον
απλό και απέριττο Επιτάφιο στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου της Ιάνας. Ο ιερέας με τους πιστούς εξέρχεται
και αρχίζει η περιφορά σε μια διαδρομή ανάμεσα από
αγριολούλουδα και δέντρα. Αρκετός κόσμος, οι περισ-
σότεροι Καππαδόκες, δύο-τριών γενεών.

Σπίτια δεν υπάρχουν, μόνο ένα κτήριο, στη θέση του
παλιού σχολείου, και η εκκλησία. Η πομπή φτάνει μπρο-
στά στο κοιμητήριο, σταματά και ψάλλεται τρισάγιο
για τους προγόνους των προσφύγων Καππαδοκών
που αναπαύονται εκεί. Οι πιστοί ακολουθούν τον Επι-
τάφιο με ευλάβεια και συγκίνηση.

Το Μ. Σάββατο το βράδυ θα γιορτάσουν εκεί την
Ανάσταση. Νιώθω ωσάν να πλανώνται οι σκιές των
πρώτων εκείνων κατοίκων που ήλθαν το 1924 από το
Μίστι της Καππαδοκίας και εγκαταστάθηκαν στην Ιάνα,
που σημαίνει νέος, καινούργιος, όνομα προερχόμενο
πιθανόν από τον αρχαίο θεό Ιανό. 

Η Ιάνα ή Γενίκιοϊ, δηλαδή καινούργιο χωριό, βρίσκεται
12 χλμ. βόρεια της πόλης μας, μετά το ποντιακό χωριό
Παλαγία-Ντάμια.

H χρονολογία 1843, που είναι χαραγμένη σε πέτρα
στον αυλόγυρο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου ως

έτος κτίσης της αλλά και επιγραφές και πέτρες στο
κοιμητήριο, χαραγμένες στα Ελληνικά, υποδηλώνουν
ότι οι πρώτοι κάτοικοι του οικισμού ήταν Έλληνες χρι-
στιανοί. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η αναγραφή
στα Ελληνικά των ονομάτων των κατασκευαστών και
του δωρητή της πρώτης καμπάνας του ναού που χρο-
νολογείτα από το 1864 και φυλάσσεται στο Μουσείο
Καππαδοκών Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία οι πρώτοι οικιστές
διάλεξαν την περιοχή αυτή να εγκατασταθούν για το
καλό της κλίμα και ονόμασαν το χωριό Γενίκιοϊ. Με τις
συνθήκες των Βαλκανικών πολέμων οι Έλληνες κάτοικοι
της περιοχής του Νομού Έβρου και του Γενίκιοϊ υπο-
χρεώθηκαν να φύγουν και τα μέρη αυτά κατοικήθηκαν
από Βούλγαρους έως το 1920, οπότε με τη Συνθήκη
των Σεβρών παραχωρήθηκαν και πάλι στο Ελληνικό
κράτος.

Έλληνες πρόσφυγες από το Μίστι της Καππαδο-
κίας –περίπου εξήντα οικογένειες κατά τις μαρτυρίες
των γεροντοτέρων– φτάνουν το 1924 στο χωριό και
εγκαθίστανται στα σπίτια που άφησαν οι Βούλγαροι
έχοντας εξασφαλισμένες σοδειές από τα αμπέλια, τις
ελιές, τις αμυγδαλιές που ευδοκιμούν στον τόπο. Τότε
μετονομάζεται σε Ιάνα. Οι Μιστιώτες οργανώνουν τη
ζωή και την καθημερινότητά τους, όπως όλοι οι Έλληνες
που άφησαν τα μέρη που γεννήθηκαν και πέρασαν
στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και στη συνέχεια η
Κατοχή και ο εμφύλιος βρίσκουν την περιοχή αυτή του
νομού υπό Βουλγαρική κυριαρχία πάλι έως το 1945. Οι
κάτοικοι της Ιάνας καλλιεργούν πλέον τα χωράφια στην
Εξώπολη, που άφησαν οι Βούλγαροι και η απόσταση
από το χωριό και η έλλειψη νερού τους αναγκάζει να
μετοικήσουν σιγά-σιγά και να δημιουργήσουν στην Εξώ-
πολη την πρώτη τους αυτόνομη διοικητικά κοινότητα.
Το χωριό, όμως, των προγόνων τους, αν και δεν έμειναν
ούτε τα ερείπια των σπιτιών τους, ήθελαν να μένει στη



του Δήμου Επιδαύρου και στο Πανελλαδικό Φεστιβάλ
Ελληνικού Τραγουδιού που πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Φιλολογικού Συλλόγου “Παρνασσός” στην
Αθήνα. Στον ίδιο χώρο η συμπατριώτισσά μας Σμαρούλα
Εμμ. Νάκη βραβεύθηκε για την αφιλοκερδή, επί σειρά
πολλών ετών, προσφορά της στον Πολιτισμό και στη
Μουσική. 

«Στης Θράκης μας τ’ απάτητα βουνά...»
Είναι 31 Μαρτίου 2018· ώρα 8 μ.μ. Το κτήριο της

“Εταιρείας φίλων του λαού” και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Ευριπίδου 12) δονείται από τους στίχους και
τις νότες του γνωστού μας τραγουδιού που υμνεί την
πολυαγαπημένη μας Θράκη.

Στα πλαίσια εορτασμού για τη Θράκη, της Μνήμης
του Βυζαντίου και του Γενεθλίου του Νέου Ελληνισμού,
προσκεκλημένη η χορωδία των “Ηχοχρωμάτων” της
Ι.Α.Α. και η συμπατριώτισσά μας Νάκη Σμαρούλα που
τη διευθύνει με ορμή, παλμό, δύναμη ψυχής και εθνική
υπερηφάνεια απέδωσαν το νόημα των εορτασμών με
14 τραγούδια ιστορικά που, συνοδεία οργάνων, συγκί-
νησαν και συγκλόνισαν τους παρευρισκόμενους.

Με τη φλογερή αναφορά τής κ. Νάκη στην πολύπαθη
Θράκη μας, όρθιοι όλοι οι επίσημοι χειροκροτούσαν
συγκινημένοι, ιδιαιτέρως όταν η ομιλούσα τόνισε ότι
«είμαστε κοντά όχι μόνο στους δύο αγαπημένους ήρωες
στρατιωτικούς μας αλλά μαζί, δίπλα και για πάντα
συμπορευόμαστε στην πολυαγαπημένη, λατρευτή μας
πατρίδα, τη Θράκη, στηρίζοντάς την».

Μερικές μέρες πριν, η ίδια χορωδία διακρίθηκε σε
δύο φεστιβάλ: Στο Πανευρωπαϊκό Θρησκευτικό Φεστιβάλ
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μνήμη και στην ψυχή των επόμενων γενεών. Έκτισαν
πάλι το κτήριο του σχολείου, που τώρα λειτουργεί ως
ξενώνας κυνηγών, και αναστήλωσαν τον ναό του Αγίου
Δημητρίου, προστάτη τους, όπου εναπόθεσαν τα λεί-
ψανα του Αγίου, φερμένα από ευσεβή Μιστιώτικη οικο-
γένεια. Γίνεται λειτουργία στις 26 Οκτωβρίου στη χάρη
του, όπου τηρείται το “κουρμπάνι”, έθιμο με θυσία
ζώων. Τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση γίνονται
οι αντίστοιχες ακολουθίες.

Πολλοί Καππαδόκες χαίρονται να κάνουν εκεί γάμους
και βαπτίσεις, όπου μετά όλοι μαζί έξω από τον ναό

και μέσα στη φύση χαίρονται και διασκεδάζουν όπως
κάποτε οι παππούδες τους. Αυτές οι γιορτές δίνουν
την ευκαιρία να συναντιούνται οι παλαιότεροι με τους
νέους και να αναβιώνουν έθιμα, κυρίως όμως να μην ξε-
χνούν τους πατέρες και τους προγόνους τους από
εκείνες τις αλησμόνητες πατριδες.

ΠΗΓΕΣ:
Αικ. Συκλαφίδου, «Όταν οι πρόσφυγες θυμούντα...ι»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 
Δημήτρης Βραχιόλογλου - Ορέστης Πατσιατζής

Ένα πολιτιστικό “σχήμα” που τιμά την πόλη μας
Γράφει η Χριστίνα Ματσούκα

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

Η Σμαρούλα Νάκη βραβεύεται, στην αίθουσα “Παρνασσός”, 
για την προσφορά της στον Πολιτισμό.

Συμμετοχή και διάκριση στο Θρησκευτικό Πανευρωπαϊκό
Φεστιβάλ Δήμου Επιδαύρου 

Aπό τον εορτασμό για τη Θράκη της Μνήμης Αλώσεως του
Βυζαντίου και του Γενεθλίου του Νέου Ελληνισμού

Ευχόμαστε τέτοιες εκδηλώσεις να “στολίζουν” και
να τονώνουν όλους τους Έλληνες, προπάντων στις
μέρες μας. Το έχουμε όλοι ανάγκη.
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Τ Α Γ Υ Ρ Ω Χ Ω Ρ Ι Α Μ Α Σ

Σήμερα γάμος γίνεται...
Γράφει ο  Ανέστης Νικολαΐδης

O γάμος στα χωριά, πέρα από τον θρησκευτικό χα-
ρακτήρα του, περιείχε και λαϊκή διασκέδαση. Και ενώ η
γαμήλια τελετή κινούσε με ξεφάντωμα, δεν έλειπαν τα
διάφορα τραγουδιστικά αυτοσχέδια, σκωπτικά πειράγ-
ματα.

Για τη νύφη ή το γαμπρό.
“Σας πήραμε, σας πήραμε, φλουρί Κωσταντινάτο.
Σας δώσαμε, σας δώσαμε, βαρέλι δίχως πάτο”.

“Τρία, σεντούκια κεντητά προικιά σού φέρν’ η νύφη,
τάξε, τάξε γαμπρέ μας, τάξε μας, να ζήσεις να γερά-
σεις”

“Γαμπρέ, τη νύφη να φιλάς, να μη την εμαλώνεις. Να
την ταΐζεις ζάχαρη, να την ταΐζεις μέλι”. 

Τέτοια και παρόμοια διάνθιζαν τη γαμήλια πομπή,
εξαίροντας τα χαρίσματα της νύφης.

Αλλοίμονο στην κοπέλα που, αν μέσα στον χρόνο,
δεν έδειχνε σημάδια εγκυμοσύνης.

«Σκάσε και μη μιλάς, στέρφα “στείρα”, σε πήρε ο
γιος μου.»

Ποιος θα τολμούσε να πει ότι το “κουσούρι”, το
πρόβλημα, το είχε ο γαμπρός; Προς θεού, ο αρσενικός
ήταν υπεράνω υποψίας! Ειδικά, όταν η νύφη προερχόταν
“απέξω”, δηλαδή από παρακείμενο χωριό.

Η κουβέντα, τα κουτσομπολιά, η ανακατωσούρα
που γινόταν μέσα στο χωριό, αποτελούσαν πρώτο

θέμα που κρατούσε για μεγάλο διάστημα:
– Βρε Αρχοντή, σώθκαν’ τα κορίτσια του χωριού μας

και πήρατ’ νύφ’ απόξου;
– Τι να κάνουμ’ γείτονα, εκεί στου παγκύρ’ της Κορ-

νοφωλιάς τη σημάδεψι ο γιος μας κι μας την έφηρι. Τον
έδωσε να πιει νερό από τη βρύση και τον μάγεψε. Δε
φαίνεται να είναι από τα μέρη μας. Από το Μαρχαμπλί,
τώρα το λένε Πέπλο, αν έχεις ακουστά.

– Είπα κι εγώ, για τους Πεπλιώτες, πέφτει λίγο ξέμα-
κρα το παγκύρ’ μας, γιατί προτιμούν το μεγάλο των
Φερών, που γίνεται στις 14 του Σταυρού. Από λόγο, σε
λόγο, μάκρυνε και γλύκανε η κουβέντα κάτω από τη
δροσιά του πεύκου και την ομορφάδα της φύσης,
ώσπου ήρθε ο κεραυνοβόλος Έρωτας και σημάδεψε
για πάντα τη ζωή τους.

– Δεν πειράζ’ Αρχοντή, γερά και καλόγνωμα να είναι
τα παιδιά και ασ’ τον κόσμο να λέει.

Η νύφη που προεχόταν από το παρακείμενο χωριό
αποτελούσε προσβολή για τα ντόπια κορίτσια του χω-
ριού, που ήταν σε ηλικία γάμου. Αναφέρομαι στους
πρώτους γάμους, από τους πρώτους οικιστές πρόσφυγες
που εγκαταστάθηκαν στα μέρη μας, μετά τον ορυμαγδό
των Βαλκανικών πολέμων με την εφαρμογή των Συνθη-
κών Νεϋγί και Λωζάνης (1919-1923).

Μόλις καταλάγιασαν τα πράγματα και το κράτος
στάθηκε κοντά στους πρόσφυγες, δίνοντας σπίτια, χω-
ράφια, οικονομική βοήθεια, για το πρώτο ξεκίνημά
τους, ξεθάρρεψαν και είπαν: «Εδώ μας έταξε η μοίρα

Βασιλιάς την καρτερεί, για να ρίξ’ παράδες,
μάαα.. η νύφ’ δεν έρχεται, δίχως αραμπάδες.
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να φωλιάσουμε σε τούτα τα χέρσα μέρη» και το πήραν
απόφαση.

Καταλάγιασαν τα πράγματα και μετά την καρποφορία
της γης ήρθε και η καρποφορία της “κοιλίας”. Γεννοβο-
λούσε η προσφυγιά, καταποδιαστά το ένα μετά το
άλλο, γέμισαν οι αλάνες των χωριών, τα σχολεία της
υπαίθρου. Ο γάμος, για τον οποίο έχω τη χαρά να σας
περιγράφω, αναφέρεται σε αυτήν την περίοδο, της
δικής μου γενιάς. Μερικά χωριά είχαν πλεόνασμα από
νύφες και άλλα από γαμπρούς και η αναζήτηση για
“ταίρι - ζευγάρι - ζευγάρωμα”, βιολογική ανάγκη, τα
χωριά ερχόταν πιο κοντά, με τα αρραβωνιάσματα-συμ-
πεθεριάσματα. Τις μεγαλύτερες δυσκολίες είχαν οι οι-
κογένειες που δεχόταν νύφες από ξέμακρα, λόγω έλ-
λειψης μέσων επικοινωνίας και αντιμετώπιζαν προβλή-
ματα εγκυμοσύνης. Μάλιστα, όταν είχαν πρόωρη και
απρόσμενη εγκυμοσύνη, άκουγε τα εξ αμάξης της πε-
θεράς.

– Μουρ’ συμπεθέρα, πολύ ασκάνης -ορμητικός- αυτός
ο γιος σου· ακόμα, δεν προλάβαμ’ να βάλουμ’ βέρες και
γκάστρωσ’ την κόρη μ’.

– Ας την ορμήνευες να μη άνοιγε τόσο γρήγορα τα
κανιάτς’ (σκέλη). Δεν του χαίρεσαι, μουρ’ συμπεθέρα,
που παίρνεις καρπερό γαμπρό και θα σι κάν’ γρήγορα
κι γιαγιά; Ας, τα αφήσουμ’ τώρα όλα αυτά, να κοιτάξουμι
να κάνουμι του γάμου γρήγορα-γρήγορα, πριν φουσκώσ’
η κοιλίτσα της νύφης κι γίνουμι ριζίλ’ στην περιφέρεια.

Αλλά, οι κακόγλωσσες γυναίκες του χωριού κρατούσαν
καλές ημερομηνίες και η πρόωρη εγκυμοσύνη γινόταν
βούκινο και αλοί και τρις αλοί στη νεόνυμφη που η
πεθερά το έπαιρνε στραβά και έκαμε το βίο της αβίω-
το.

– Σκάσε και σκάβε· δε φτάνει που σε πήρε “χαλασμέν’”
ο γιος μου, έχεις μούτρα και μιλάς.

Τέτοια ευτράπελα και γελοία πράματα γίνονταν τότε.
Δυστυχώς, η προσφυγιά, κοντά στα άλλα, κουβαλούσε
παρωχημένες αντιλήψεις και αλλοίμονο στα ζευγάρια
που είχαν συμβίωση με τα πεθερικά τους.

Να σημειώσω ότι μετρημένες ήταν οι γυναίκες, που
είχαν πάει μερικές τάξεις στο Δημοτικό Σχολείο. Παρά-
δειγμα, η μάνα μου πρόλαβε μόνο δύο τάξεις σε Ρωσικό
σχολείο, ενώ ο πατέρας μου μόλις πρόλαβε και τελείωσε
το Δημοτικό, πριν από το χαλασμό της Μικρασίας, και
τον θεωρούσαν στο χωριό μου γραμματιζούμενο.

Για να κλείσω την επιφυλλίδα μου, σχετική με την
εποχή που αναφέρομαι, ο γάμος σήμαινε οικογένεια,
παιδιά, πολλά παιδιά, χέρια, πολλά χέρια, γιατί όλες οι
δουλειές ήταν χειρωνακτικές και τα μηχανικά μέσα ανύ-
παρκτα. Από μικρή ηλικία, θυμάμαι τριών χρονών, μας
σουρβαλούσανε το κατόπι στα χωράφια, για να κάνουμε
δουλειές. Γι’ αυτό και αγροτική οικογένεια τότε σήμαινε
πολλά παιδιά, πολλά χέρια. Μόλις ερχόταν σε ηλικία
γάμου, τα πάντρευαν γρήγορα-γρήγορα, σε έναν γάμο
σαν αυτόν που σας περιέγραψα.

Διάκριση σε μαθητές του Δημ. Σχολείου Ν. Χηλής Αλεξανδρούπολης
Επιμέλεια: Σ.Ε.

Ο 4ος πανελλήνιος διαγωνισμός ιστορικού Ντοκι-
μαντέρ είχε θέμα: «Προσεγγίζουμε βιωματικά το πα-
ρελθόν.�Αφηγήσεις (Μαρτυρίες) από την Οικογενειακή,
την Τοπική και τη Σύγχρονη Εθνική, Ευρωπαϊκή και
Παγκόσμια Ιστορία».

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από το Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και
Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου και την
Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία». Ο διαγωνισμός
αφορούσε:

α) τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτι-
κών Σχολείων, των τριών τάξεων του Γυμνασίου, της

Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικού και Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας και της
Κύπρου, καθώς και σχολείων της Ομογένειας, 

β) τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
Το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πήραν οι μαθητές του τμήματος ΣΤ2 του

δημοτικού σχολείου Ν. Χηλής.
Ο Σύλλογός μας συγχαίρει τα παιδιά για την επιτυχία τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς που εμπνέουν τη νέα

γενιά για δημιουργία και πρόοδο.

O I  M Α Θ Η Τ Ε Σ Μ Α Σ Δ Ι Α Κ Ρ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι
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Κατ’ αρχάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή
Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα έχουμε την ευχα-
ρίστηση να προβούμε σε σύντομη ανασκόπηση του
έργου μας και θα θέσουμε στην κρίση σας προς έγκριση
τον απολογισμό των πεπραγμένων για το χρονικό διά-
στημα από 1ης Μαρτίου 2017 έως 28 Φεβρουαρίου
2018, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό 2018-19
και το πρόγραμμα δράσης μας. 

Κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2017 έως 28/2/2018
ενεγράφησαν στο Σύλλογό μας τρία (3) νέα μέλη,
γεγονός που μας χαροποίησε (Διαβάζεται πίνακας των
νέων μελών, ο οποίος επισυνάπτεται).

Στις 3 Μαρτίου 2017 έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό της
«Ευαγγελιστρίας» στον Πειραιά, επίσημη υποδοχή της
Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, προ-
στάτιδας της Θράκης και των απανταχού Θρακιωτών,
που φυλάσσεται στις Φέρες του Έβρου στον ομώνυμο
προσκυνηματικό Ναό. Την εικόνα συνόδευε ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Άνθιμος
με τη συμμετοχή νέων με παραδοσιακές θρακιώτικες
στολές, ενώ της υποδοχής προεξήρχε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. Στην υποδοχή
και την εν συνεχεία δέηση και δοξολογία παρέστησαν ο
Βουλευτής Έβρου κ. Α. Δημοσχάκης, ο πρώην Υφυ-
πουργός και Βουλευτής Έβρου κ. Κ. Γεροντόπουλος, ο
Αντιδήμαρχος Φερών κ. Ν. Γκότσης, ο Πρόεδρος της
Π.Α.Ο.Ν.Ε. κ. Κ. Πολυχρονίδης, εκπρόσωποι του Δήμου
Πειραιά, ο υπογράφων και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, καθώς και Πρόεδροι και μέλη Θρακικών Σωματείων
που εδρεύουν στην Αττική. Τη μουσική κάλυψη της εκ-
δηλώσεως παρείχε η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά.

Η Ιερά Εικόνα παρέμεινε στο Ναό για προσκύνηση
έως την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. 

Το τριήμερο 17, 18 & 19 Μαρτίου 2017 πραγματο-
ποιήσαμε εκδρομή σε Καλαμπάκα, Καστοριά, Πρέσπες,
Φλώρινα, Πισοδέρι, Γρεβενά. Το μεσημέρι της Παρα-
σκευής γευματίσαμε σε εστιατόριο της Καλαμπάκας και
στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς την Καστοριά όπου
καταλύσαμε στο γνωστό ξενοδοχείο «Ο Τσάμης» δίπλα
στη λίμνη, όπου και διανυκτερεύσαμε και τα δύο βρά-
δια.

Το πρωί του Σαββάτου επισκεφθήκαμε τις Πρέσπες,
το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου και τον Άγιο Γερμανό, το
μεγαλύτερο χωριό της Πρέσπας. Επόμενος προορισμός
μας η γραφική και ακριτική πόλη της Φλώρινας όπου
γευματίσαμε. Το βράδυ του Σαββάτου κύλησε πολύ
όμορφα, σε κατάλληλο χώρο του ξενοδοχείου με τρα-
γούδια με τη συνοδεία κιθάρας από το Ζαφείρη Αλεξιάδη
και φυσαρμόνικας από τους Γρηγόρη Γεωργίου και
Τώνη Γεωργιάδη. 

Το πρωί της Κυριακής επισκεφθήκαμε το ενυδρείο
της Καστοριάς, την παλιά πόλη της Καστοριάς, τη Σπηλιά
του Δράκου και το Λιμναίο οικισμό Δισπηλιού, 7 χιλιόμετρα
στη νότια όχθη της Λίμνης.

Ο τελευταίος μας προορισμός τα Γρεβενά όπου γευ-
ματίσαμε και στη συνέχεια επιστρέψαμε σε Αθήνα – Πει-
ραιά με πολύ ωραίες εντυπώσεις από την τριήμερη εκ-
δρομή μας. 

Την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Π.Α.Ο.Ν.Ε. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική
Συνέλευση με απολογισμό πεπραγμένων, έγκριση προ-
ϋπολογισμού και προγράμματος δράσης και στη συνέχεια
διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.,
νέας εξελεγκτικής Επιτροπής και εκλογή Αντιπροσώπων
στην Π.Α.Ο.Ν.Ε.

Στις 10 Μαΐου 2017 και στα πλαίσια των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ 2017» πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο
Αθηνών Εσπερίδα - Forum με ομιλητές:

α) Τον καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Ιωάννη Μάζη με θέμα: «Οι γεωπολιτικές ανα-
γνώσεις της συγκυρίας στην Ανατολική Μεσόγειο: Ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις υπό το φώς του Νεοοθωμανικού
υποδείγματος της κυβερνήσεως Ερντογάν». 

β) Την διδάκτορα Λαογραφίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Βασιλική Παναγιωτοπούλου με θέμα: «Χρώ-
ματα λεβεντιάς και μεγαλείου του λαού της Θράκης στην
αέναη ροή του χρόνου».

γ) Το συγγραφέα κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη με θέμα:
«Θράκη: Όταν η ιστορία, η γεωγραφία και ο τόπος σού
φέρνουν δώρα, πρέπει να είσαι έτοιμος να τα δεχθείς και
να τα καλλιεργήσεις». 

δ) Παρέμβαση για τις μειονότητες της Θράκης έκανε
ο Πτέραρχος εν αποστρατεία κ. Κων/νος Ιατρίδης, ο
οποίος και προλόγισε τους προσκεκλημένους Πομάκους
δημοσιογράφους από τη Ροδόπη Ιμάμ Αχμέτ και Φαρζλή
Κεμάλ. Τίτλος ομιλίας: «Μουσουλμανική Μειονότητα -
Διαχρονική Ελληνική πολιτική πρακτική και διείσδυση στη
Δυτική Θράκη». Τον συντονισμό της εκδηλώσεως είχε η
δημοσιογράφος Αφέντρα Βαρσαμακίδου. 

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Μαΐου 2017 οι Θρακιώτες
της Αττικής τίμησαν με εκδηλώσεις μνήμης την 97η επέ-
τειο της απελευθερώσεως της Θράκης και της ενσωμα-
τώσεώς της στον Εθνικό Κορμό, με διοργανώτρια όπως
πάντα, την Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος
(ΠΑ.Ο.Ν.Ε.) και συνδιοργανωτή το φιλόξενο Δήμο Καλ-
λιθέας. Το Σάββατο το βράδυ η απλόχωρη πλατεία Δα-
βάκη γέμισε από τα μέλη των Θρακικών Συλλόγων
Αττικής και τους φίλους τους που ήρθαν να απολαύσουν
τους χαρούμενους Θρακιώτικους χορούς. Μετά τους
σχετικούς χαιρετισμούς των διαφόρων επισήμων και
την ομιλία του Προέδρου της Π.Α.Ο.Ν.Ε. και Αντιπροέδρου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/3/2017 ΕΩΣ 28/2/2018



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T66 37

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας κ.
Κων/νου Πολυχρονίδη, απολαύσαμε τις εξαιρετικές χο-
ρευτικές ομάδες πέντε διαφορετικών Συλλόγων της Ατ-
τικής.

Άξιος παρουσιαστής - συντονιστής της όλης εκδη-
λώσεως ο Εβρίτης ηθοποιός κ. Ρένος Χαραλαμπίδης.

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 τελέσθηκε δοξολογία
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύκη στην πλατεία
Καρύτση και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας
από τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου κ. Σταμάτη Γεωρ-
γούλη. Ακολούθησε πορεία, με τα βρεγμένα ήδη λάβαρα
των διαφόρων Θρακικών Συλλόγων και κατάθεση στε-
φάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύν-
ταγμα, παρά τη δυνατή βροχή που «έπεφτε» ακριβώς
εκείνη την ώρα. Ο υπογράφων κατέθεσε στεφάνι εκ μέ-
ρους του Συλλόγου μας. 

Στις 17 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήσαμε μονοήμερη
εκδρομή στη Χαλκίδα –Μονή Αγ. Γεωργίου ΑΡΜΑ– Λευ-
καντί και Ερέτρια. Το πρωί πρώτη στάση στη Χαλκίδα
για καφέ, λουκουμάδες και βόλτα στην ωραία παραλία
της Χαλκίδας. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Ιερά
Μονή του Αγίου Γεωργίου ΑΡΜΑ, 20 χιλιόμετρα από τη
Χαλκίδα. Ακολούθως κατευθυνθήκαμε στο Λευκαντί, για
να γευματίσουμε. Πρόκειται για παραθαλάσσιο οικισμό
με έντονη τουριστική κίνηση τους θερινούς μήνες. Τα
ουζερί, τα μεζεδοπωλεία και οι καφετέριες βρίσκονται
κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Η παραλία εκτείνεται σε 2
χιλιόμετρα, είναι αμμουδερή και ρηχή.

Συνεχίσαμε νοτιότερα με προορισμό την Ερέτρια για
παγωτό και τον απογευματινό καφέ. Κατά τις 6 το από-
γευμα ευχαριστημένοι από την ημερήσια εκδρομή πήραμε
τον δρόμο της επιστροφής για Αθήνα - Πειραιά.

Το τριήμερο 6, 7 και 8 Οκτωβρίου 2017 πραγματο-
ποιήσαμε εκδρομή στο μαγευτικό νησί της Κεφαλονιάς.
Το πρωί της Παρασκευής, μετά τις απαραίτητες στάσεις,
φθάσαμε στην Κυλλήνη από όπου πήραμε το πλοίο για
την Κεφαλονιά. Μετά από μία ώρα καταπλεύσαμε στο
λιμάνι του Πόρου και από κει κατευθυνθήκαμε στον
βασικό μας προορισμό, το Αργοστόλι. Το ίδιο βράδυ
επισκεφθήκαμε το γραφικό και όμορφο Ληξούρι. Το
επόμενο πρωί (Σάββατο 7 Οκτωβρίου), μετά από ένα
καλό πρωινό ξεκινάμε την ξενάγηση του νησιού. Πρώτος
μας σταθμός η μεγαλοπρεπής αλλά και γραφική εκκλησία
του Αγίου Γερασίμου με τα πολλά πλατάνια τριγύρω,
που φύτεψε ο ίδιος ο Άγιος (καταγόμενος από τα Τρίκαλα
Κορινθίας). Στη συνέχεια και μέσα από μια ονειρική δια-
δρομή επισκεπτόμαστε το Σπήλαιο της Δρογκαράτης
πλούσιο σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Το σπήλαιο
βρίσκεται σε υψόμετρο 120 μέτρων και το βάθος της
σπηλιάς φθάνει τα 95 μέτρα, ενώ η θερμοκρασία τους
18°C.

Ακολούθως κάναμε βαρκάδα στην υπόγεια λίμνη της
Μελισσάνης (κοντά στην παραλιακή κωμόπολη της Σά-
μης). Τα διάφανα νερά της, με όλες τις αποχρώσεις του
γαλάζιου, προσφέρουν μαγευτικές εικόνες και μοναδικές
ευκαιρίες για ανεπανάληπτες φωτογραφίες. Στη συνέχεια



μεταβήκαμε στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ευφημίας
για φαγητό και βόλτα. Φυσικά δε θα μπορούσαμε να πα-
ραλείψουμε τη βόλτα προς το Μύρτο, μια από τις πιο
μαγευτικές παραλίες του Ιονίου στη δυτική πλευρά του
νησιού. Και η ξενάγηση του νησιού τελείωσε με την επί-
σκεψη στη γραφικότατη κωμόπολη της Άσσου. 

Το επόμενο πρωί της Κυριακής η περιήγησή μας
ξεκινά με στάση στις Καταβόθρες. Είναι εντυπωσιακό
το πώς ανακυκλώνονται τα πεντακάθαρα νερά. Στη συ-
νέχεια κάνουμε το γύρο της Λάσσης, εξαιρετική τουριστική
παραλία με πλήθος ξενοδοχείων και τουριστικών εγκα-
ταστάσεων και φθάνουμε στο πανέμορφο χωριό Κουρ-
κουμελάτα, ένα από τα ωραιότερα των Βαλκανίων κατά
πολλούς. Ξανακτισμένο εξ ολοκλήρου μετά τους σεισμούς
του 1953, με δωρεά του εφοπλιστού Παναγή Βεργωτή,
με μοναδικό όρο να μην πουληθεί ποτέ σπίτι σε ξένο,
αλλά να μεταβιβάζεται στους απογόνους. Στη συνέχεια,
μετά το πέρασμά μας από χωριά με κατάληξη ...ατα,
φθάσαμε στα Περατάτα όπου και η Ιερά Μονή του Αγίου
Ανδρέα της Μηλαπιδιάς (εδώ φύεται δένδρο από δια-
σταύρωση μηλιάς και απιδιάς). Συνεχίζουμε για το Κτήμα
Robola, εξαίρετης αισθητικής οινοποιείο, όπου δοκιμά-
ζουμε ωραία κρασιά και προβαίνουμε στις... αναγκαίες
προμήθειες. Επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στον
Πόρο όπου, αφού γευματίσουμε, παίρνουμε το φέρι για
την επιστροφή στην Κυλλήνη φορτωμένοι με τις καλύτερες
των εντυπώσεων. 

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στο ωδείο «Φίλιππος

Νάκας» παρουσιάσθηκε το βιβλίο του Θωμά Ταμβάκου
με τίτλο «Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας. Επίσημη δισκο-
γραφία 1904-2016». Το εν λόγω βιβλίο εκδόθηκε από τη
Μουσική Εταιρεία Αλεξανδρουπόλεως. Το βιβλίο πα-
ρουσίασαν ο συγγραφέας, ο συμπατριώτης μας Θανάσης
Τρικούπης κ.ά. Στη συνέχεια ακολούθησε μικρό αφιέρωμα
με έργα του Σαμάρα για φωνή και πιάνο και για σόλο
πιάνο με τη σοπράνο Μαριμέλ Χρύση και τον πιανίστα
Θανάση Τρικούπη. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο υπογράφων, μέλη
του Δ.Σ. και πλήθος κόσμου. 

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήσαμε
μονοήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας και στο Ξυ-
λόκαστρο. Αρχικά επισκεφθήκαμε στα Άνω Τρίκαλα το
εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου και στη συνέχεια τη
Μονή του Αγίου Βλασίου. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε
ότι ο Άγιος Βλάσιος, εκτός από προστάτης των Τρικάλων,
είναι και πολιούχος του Ξυλοκάστρου. Το μεσημέρι
είχαμε ένα φανταστικό γεύμα στην «ψητοσυνάντηση»
στα Μεσαία Τρίκαλα και το απόγευμα κάναμε την τελευ-
ταία στάση στο Τουριστικό Περίπτερο του Ξυλοκάστρου
για καφέ και γλυκά. Και από αυτή την εκδρομή αποκομί-
σαμε όμορφες εντυπώσεις. 

Στις 31 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήσαμε με επι-
τυχία την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας στην ωραι-
ότατη αίθουσα τελετών της Λέσχης Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και βραβεύσαμε εγγόνια των μελών
του Συλλόγου μας που πέτυχαν στις εξετάσεις και ει-
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σήχθησαν σε Α.Ε.Ι. Εκτεταμένο ρεπορτάζ και πλούσιο
φωτογραφικό υλικό θα βρείτε στο τεύχος του περιοδικού
μας που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
- Μαρτίου 2018.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία η κοπή της Βασιλόπιτας της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. στην
αίθουσα εκδηλώσεων των γραφείων της. Παρέστησαν
εκπρόσωποι των αρχών της Θράκης, ο υπογράφων και
αρκετά μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και λοιπών
Θρακικών Σωματείων που υπάγονται στην ΠΑ.Ο.Ν.Ε.

Τέλος, σημειώνουμε ότι ανταποκρινόμενοι στις προ-
σκλήσεις της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. το Δ.Σ. και κάποια μέλη συμμε-
τείχαμε σε εκδηλώσεις της, όπως και σε εκδηλώσεις άλ-
λων Εβρίτικων Σωματείων. 

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα πεπραγμένα
του Συλλόγου μας, θεωρούμε ότι από όλες τις δραστη-
ριότητές μας ξεχωρίζει η έκδοση του περιοδικού μας
«Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης» που αισίως έφθασε
το 65ο τεύχος (και είναι προ των πυλών η έκδοση του
66ου τεύχους), κάνοντας μία επιτυχή διαδρομή δεκαέξι
ετών, γεγονός που μας γεμίζει με υπερηφάνεια. 

Σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση με δωρεές και
χορηγίες πολλών συμπατριωτών μας –μελών και όχι–
για την επίτευξη των στόχων μας. 

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

Όλες οι δραστηριότητές μας δημοσιεύθηκαν στο πε-
ριοδικό μας και κάποιες από αυτές στις εφημερίδες
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» και «Η ΓΝΩΜΗ» που εκδίδονται
στην Αλεξανδρούπολη.

Αναφορικά με τα οικονομικά του Συλλόγου μας, θεωρώ
ότι το Δ.Σ. τα διαχειρίσθηκε ικανοποιητικά και μεταφέρει
για την επόμενη χρονιά το ποσό των 1.954,17 €. 

Στη συνέχεια, ο Ταμίας του Συλλόγου μας κ. Πανα-
γιώτης Τσιακίρης θα προβεί σε αναλυτική ενημέρωση.
Στα πλαίσια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και
της σημαντικής αυξήσεως των ταχυδρομικών τελών
αναγκασθήκαμε με λύπη μας την τελευταία τριετία να
περικόψουμε κατά τετρακοσίους περίπου τους αποδέκτες
του περιοδικού, διότι παρά τις επανειλημμένες υπενθυ-
μίσεις δεν ενίσχυσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Σύλλογο
ή την έκδοση του περιοδικού.

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

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

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες δράσης
για την περίοδο 2018-19. Εκτός από τις καθιερωμένες
εκδηλώσεις, κοπή βασιλόπιτας και βραβεύσεις, συνε-
στίαση, εκδρομές και τη συνέχιση έκδοσης του περιοδικού
μας, προτείνουμε και τα εξής:

1. Διοργάνωση επισκέψεων σε διάφορα Μουσεία
εντός Αττικής, όπως στο Ναυτικό Μουσείο στον Πειραιά,
στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος», στο Μουσείο
Σιδηροδρόμων κ.ά.

2. Διοργάνωση καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής εκδηλώ-
σεως με πρόσκλησή μας.

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

όλοι μας για την εγγραφή στο Σύλλογό μας μελών νεώ-
τερης ηλικίας προκειμένου να μακροημερεύσει ο Σύλ-
λογος.

Πέρα από τα ανωτέρω, θεωρώ ότι ο καθένας από
σας συλλαμβάνει ιδέες στα πλαίσια των σκοπών του
Συλλόγου μας. Παρακαλούμε λοιπόν να τις υποβάλει
στο Δ.Σ., υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τρόπους εφαρ-
μογής τους και συμβάλλοντας στην υλοποίησή τους. 

Ζητούμε λοιπόν από τη Γενική Συνέλευση να εξου-
σιοδοτήσει το Δ.Σ. ώστε να υλοποιήσει αποφάσεις του
για δραστηριότητες, εφόσον βέβαια θα εμπίπτουν στο
πνεύμα του άρθρου 2 του Καταστατικού μας και θα εκ-
φράζουν στόχους ενός πολιτιστικού και ψυχαγωγικού
Σωματείου.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω και
πάλι ότι την τελευταία τριετία δημιουργήσαμε ιστοσελίδα
στην οποία έχει καταχωρηθεί το σύνολο των τευχών του
περιοδικού μας «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης». Πα-
ρακαλούμε, όποιος έχει τη δυνατότητα, να συνδράμει
την προσπάθεια εμπλουτισμού και ανανεώσεως της
ιστοσελίδας μας καθώς και τη σύνδεση και συνεργασία
με ιστοσελίδες της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. και άλλων Θρακικών
Σωματείων και φορέων.

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

Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να μας συμπαρα-
στέκονται.

Σας ευχαριστώ.
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Από 1/3/17 έως 28/2/18, ενεγράφησαν 

στον Σύλλογο τα εξής νέα μέλη:

1.  Ελένη Κουτσουλιάκου
2.  Ευστρατία Τσιφουτίδου-Κούτρα
3.  Κων/νος Σπίνος
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H A Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Τ Ο Υ Χ Θ Ε Σ

Ιστορίες μιας παλιάς εποχής
Γράφει ο  Άγγελος Αγγελίδης

H ταν ένα μενεξεδένιο δειλινό που, ακουμπισμένος
σε ένα τραπεζάκι, από αυτά που βγάζουν τα

παραλιακά καταστήματα, έχοντας για φύλακα τον
ΦΑΡΟ και παρέα με ένα σακκουλάκι αράπικα φυστίκια
αγνάντευα πέρα μακριά, που σε μια νοητή γραμμή
πολλά φωτάκια, άλλα μικρά άλλα μεγαλύτερα να
παίζουν ένα παράξενο παιχνίδι.

Από τη μεριά μου το δάχτυλο της Δόμνας Βισβίζη
έδειχνε τη χαμένη πατρίδα. Τα φώτα συνέχιζαν το
παιχνίδι και, βάζοντας ένα φυστίκι στο στόμα μου, ο
νους έτρεξε πίσω στον πατέρα μου, που σε στιγμές
ξεκούρασης μιλούσε για την πατρίδα. Μιλούσε κι
έλεγε όσα μπόρεσε να ζήσει μικρός και τώρα, μεγάλος
πια, θυμόταν.

Θυμόταν τα μικρά βήματά του μέσα από χωράφια,
από μπαξέδες, να συμπληρώνουν αυτά με λεγόμενα,
βάζοντας κι εκείνος λίγα από τον ίδιο. Έτσι η ιστορία
έμοιαζε με παραμύθι. Ο πατέρας συχνά μου μιλούσε
για τον δικό του πατέρα, τον Άγγελο, τον παππού
μου, που εγώ δεν τον γνώρισα.

Ήταν ωραίος, λεβέντης, με τσιγκελωτό μουστάκι.
Ανεβασμένος πάνω στο κανελί του άλογο γυρνούσε
από χωριό σε χωριό να αγοράσει και να πουλήσει
πραγμάτιες. Ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν
χάσει τη μητέρα τους και ήταν ο παππούς που τους
πρόσεχε, όσο μπορούσε. Τον αγαπούσαν όλοι τον
παππού Άγγελο. Γελούσε, όταν στο λογαριασμό με-
τρούσε τα χρήματα και από τις δύο όψεις! Μετά, με
ένα χτύπημα στον ώμο, τους έδινε τα ρέστα! Ήταν
μόνος, ώσπου μια μέρα του γνώρισαν μια νέα. Ντόμ-

προς, της είπε αμέσως να γίνουν ζευγάρι. Στην αρχή
ήρθε λοιπόν με τον ένα γιο αλλά δεν άντεξε το ψέμα.
Είπε στη γυναίκα του ότι είχε ακόμη ένα παιδί. Τότε
εκείνη γύρισε και του είπε: 

– Βρε Άγγελε, αν έχεις κι άλλα παιδιά, φέρτα σε
μια φορά να ζήσουμε όλοι μαζί.

Αυτά τα διηγόταν κάπου-κάπου η γιαγιά. Έτσι
έζησαν όλοι μαζί, αφού ήρθαν και άλλα παιδιά.

Τράβηξαν για Λήμνο, Μυτιλήνη και μετά κατέληξαν
στην Αλεξανδρούπολη. Τα παιδιά μεγάλωσαν και
έγιναν όλα ικανά, με μόνη, αυτή τη φορά, τη γιαγιά
να τα φροντίζει.

Ένιωσα μια αλμύρα στα χείλη μου βλέποντας τα
φωτάκια να παίζουν μεταξύ τους. Ήταν το αεράκι
της θάλασσας, ήταν από τα αράπικα φυστίκια, δεν
ξέρω! Άκουσα το σφύριγμα του πλοίου που έμπαινε
στο λιμάνι. Τα φωτάκια εκεί, στην απέναντι μεριά,
άρχιζαν να χάνονται, να σβήνουν. Πήρα το άδειο σα-
κουλάκι, το έβαλα στην τσέπη μου, σηκώθηκα παίρ-
νοντας τον δρόμο για το σπίτι. Έμεινε όμως εκεί ο αι-
ώνιος ΦΑΡΟΣ και η «Δόμνα» να δείχνει κάπου κοντά,
απέναντι, μα και τόσο μακριά για μένα!

Υ.Γ. Σε ένα ταξίδι στην Πόλη, γυρνώντας είπα
στον πατέρα μου: «Και τώρα θα μου δείξεις το χωριό
σου». Χάρηκε πολύ. Πήγαμε στην Αστυνομία να πά-
ρουμε άδεια, όμως μας απάντησαν πως απαγορεύεται.
Ήταν στρατιωτική περιοχή και οι στιγμές δεν ήταν
καλές. Είδα, μετά τη χαρά, και το δάκρυ στον πατέρα
μου. Τον χτύπησα στην πλάτη και του είπα: «Δεν
πειράζει, μια άλλη φορά», που δεν ήρθε όμως ποτέ!

Από το περβάζι της παραλιακής λεωφόρου, αγναντεύοντας
τα φωτάκια της Αίνου

Ο πατέρας του γράφοντος με δύο φίλους του, 
τον Μαλγαρινό και τον Αλέκο.
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Eπρεπε να γίνω τετράκις ...ήκοντα χρονών για να
μάθω ότι ο μύτιλος είναι το μύδι.

Πόσα πράγματα μαθαίνει κανείς γερνώντας, πόσα
άλλα ξεχνάει αλλά και πόσα θυμάται, με νοσταλγία,
από εκείνη την εποχή της νεότητας, τότε που δε μας
ενδιέφερε η ονομασία αλλά η ουσία των πραγμάτων.

Έμπαινε ο Ιούνιος, ξεκαθαρίζαμε όπως-όπως τα
πάρε-δώσε με τα μαθήματα, με τα πηλήκια και με τους
καθηγητές. Και με τη χωρίστρα στο μαλλί μπαίναμε με
ορμή στην ουσία της ζωής που, ανθοφορούσα ήδη,
κάρπιζε γύρω μας.

Οι βόλτες στην παραλία καθημερινές, με τα ατελείωτα
πέρα-δώθε, μπροστά στον Φάρο.

Συχνά-πυκνά τα πάρτι στις αυλές των σπιτιών, με
τα φορητά πικ-απ, όπου... στροβιλίζονταν τα δισκάκια
των 45 στροφών και εμείς με το δικό μας στροβίλισμα
να προσπαθούμε να ξεχάσουμε τα “εν-δύο” του Αλιφέρη
και να συντονιστούμε στα βήματα του ταγκό, συνε-
παρμένοι από το θεϊκό άγγιγμα της ντάμας.

Όλη η ζωντάνια στα ηλιοκαμένα, από τα πρώτα
κιόλας μπάνια, πρόσωπά μας και με την πλάτη ξε-
φλουδισμένη από τα ηλιακά εγκαύματα, που μάταια
προσπαθούσε να τα καταπραΰνει το γιαουρτοπασά-
λειμμα της μάνας μας. Όμως ποιος νοιαζόταν...

Λίγα χρόνια πριν είχε καθαριστεί η περιοχή, πέρα
από το ρέμα του Βανικιώτη, από τα κατοχικά ναρκοπέδια
και τώρα γεμάτη από τα νιάτα, που έφταναν ως εδώ
με τα ποδήλατα και με τα μοτοσακό, έσφυζε από ζωή.
Οι μεγαλύτερες ηλικίες έπαιρναν το μπάνιο τους στην
πλαζ του Φλοίσβου.

Ήδη τα ημιπαραγκοειδή κέντρα του «Ντελή» και της
«Σάντα-Ρόζα», με τα τζουκ-μποξ τους, έντυναν ηχητικά
την πλαζ με τη «Μαντουβάλα» του Καζαντζίδη και το
«Κάνε κότσο τα μαλλιά σου» της Μαριάννας Χατζοπού-
λου. Αργότερα έκανε τις εμφανίσεις του σε πιο επίσημες
πίστες το συγκρότημα του “Γιαννίκου” από τη Δράμα.
Αυτά όμως ήταν απόμακρες καταστάσεις για εμάς,
που περιοριζόμασταν στις χαρές που μας έδινε η θά-
λασσα και το μαγιό, που, σε αρκετές περιπτώσεις,
ήταν ραμμένο από τη μάνα μας.

Στα μπάνια μας αυτά είχαμε και μια άλλη πρωτόγνωρη
εμπειρία. Μαζεύαμε μύδια. Βρίσκαμε από κάπου, εκεί
γύρω, ένα κομμάτι ντενεκέ, το απλώναμε επάνω σε
δύο πετρες, ανάβαμε από κάτω φωτιά και ρίχναμε
επάνω τα μύδια. Αυτά σε λίγο άνοιγαν αχνιστά μέσα
στο θαλασσοζούμι τους που γίνονταν ένας λαχταριστός
ρουφηχτός μεζές. Και καθώς είχαμε προνοήσει να
έχουμε μαζί μας ένα εικοσιπενταράκι ούζο, η κατάσταση
γινόταν εξαιρετική.

Στην επιστροφή μας φροντίζαμε να έχουμε αρκετά
μύδια για το σπίτι, που τα ετοίμαζε η μάνα μας άλλοτε
αχνιστά, άλλοτε τηγανιτά με κουρκούτι ή απλά αλευ-
ρωμένα –καλύτερα ήταν τα αλευρωμένα– ή τα έκανε
μυδοπίλαφο με πλιγούρι και με τα μύδια όπως ήταν
“κελυφάτα”.

Υπήρχαν τότε πλανόδιοι πωλητές που γύριζαν στις
γειτονιές και πουλούσαν μύδια ή σωλήνες –ένας άλλος
εξαιρετικός μεζές για πιλάφι– και αχιβάδες, μαζεμένα
στις ρηχάδες του Απαλού και της Μαΐστρου.

Τότε τα μύδια ήταν άφθονα στις παραλίες της Αλε-

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

O μύτιλος
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Καλοκαίρι του 1954 στου «Ντελή». Ανεβασμένα πράγματα·
ουζάκι και ο μεζές αγγουράκι, ντοματούλα, ελίτσα και αχνιστά

μύδια. Δίπλα η ρόδα από το παρακαρισμένο τροχοφόρο.

Νέοι, ξαδέλφια και φίλοι, σε βραδινή έξοδο στου «Ντελή».
Χαμόγελα και βεβαιότητα ότι η μέρα που ξημερώνει 

θα ήταν πιο καλή.
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1. "ΚΥΚΛΩΠΑΣ” ΕΛΑΙΟΥΡΚΙΚΗ € 100.00
2. Αγγελίδης Άγγελος € 40.00
3. Αλεξιάδης Τρύφωνας € 50.00
4. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΘΗΝΑ € 50.00
5. ΑΝΩΝΥΜΟΣ € 50.00
6. Αποστολίδου Ελένη € 30.00
7. Βαρβάτος Κώστας € 20.00
8. Βαφειάδης Νικόλαος € 40.00
9. Βαφειάδου Ιωάννα € 20.00

10. Βενιζέλου Άννα € 50.00
11. Βουτσάς Ιωάννης € 20.00
12. Γεωργιλά Ειρήνη € 50.00
13. Γκαρδιακός Γεώργιος € 35.00
14. Δεληγιαννίδου Πίτσα € 50.00
15. Δεληπάλας Αναστάσιος € 50.00
16. Ιωαννίδης Παναγιώτης € 200.00
17. Καραβόλτσος Ιωάννης € 50.00
18. Καρανικολούδης Νικόλαος € 50.00
19. Κοσμίδου-Κωνσταντινίδου Αναστασία € 30.00
20. Λιβιεράτος Σπύρος € 50.00
21. Μεσιτίδης Γεώργιος € 50.00

22. Μπαραλίδης Αθανάσιος € 100.00
23. Μπίζιου Γεωργία € 50.00
24. Μπραϊκίδης Ευστράτιος € 40.00
25. Νικολαΐδης Ανέστης € 30.00
26. Ξενουδάκη Νίτσα € 20.00
27. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος € 50.00
28. Παπαδόπουλος Απόστολος € 15.00
29. Παρασκευοπούλου-Μπαλτατζή Παρασκευή € 50.00
30. Παυλίδου Χρύσα € 30.00
31. Ρακιτζή-Καλφοπούλου Λιθαρή € 20.00
32. Σιτμαλίδης Ευάγγελος € 50.00
33. Σοφιάδου-Νικολούδη Αικατερίνη € 50.00
34. Σταυρακούδης Νικόλαος € 200.00
35. Ταμβακίδου-Αργυροπούλου Άννα € 50.00
36. Τελλίδης Μιχαήλ € 30.00
37. Τερζούδη Υβόννη € 100.00
38. Τσακίρη-Καραμιχάλη Καίτη € 20.00
39. Τσότρας Απόστολος € 100.00
40. Υπερείδου-Χατζή Μαίρη € 150.00
41. Χήρας Δημήτριος € 20.00

ξανδρούπολης και πλήθος κολυμβητών, μετά το μπάνιο,
γύριζαν στα σπίτια τους με μύδια για το βραδινό ουζάκι.

Δυστυχώς τα μύδια έγιναν περιζήτητο έδεσμα στα
Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης και στα απανταχού πα-
ραθαλάσσια κέντρα και προμηθευτής τους ήταν η θά-
λασσα της Αλεξανδρούπολης. Κάθε απόγευμα έφευγαν
φορτηγά ολόκληρα με μύδια. Με την υπεραλίευσή τους
τα μύδια τα εύρισκες όλο και σε βαθύτερα νερά.

Σήμερα τα μύδια παράγονται σε μυδοτροφεία και
είναι μεζές με δυσπρόσιτη τιμή.

Με τα χρονάκια που κουβαλάμε στην πλάτη μας και
με κάτι νούμερα στις ιατρικές εξετάσεις μας, σε χολη-
στερίνες και σε κάτι τέτοια, τα μύδια είναι πια για εμάς

μεζές απλησίαστας και νοστιμευόμαστε μόνο με την
ανάμνησή τους.

Έτσι κι εγώ, φρόνιμος πια και συνετός, στην πολυ-
θρόνα μου, με το απαραίτητο σταυρόλεξο μπροστά
μου –είναι βλέπεις και το αναθεματισμένο το αλτσχάιμερ–,
σκόνταψα στη λέξη μύδι, με εφτά γράμματα. Έσπασα
το κεφάλι μου και δεν το εύρισκα. Αναγκάστηκα και
άνοιξα το λεξικό: «μύδι - μύτιλος». Ήταν ο μύτιλος!

Τι μαθαίνει κανείς μεγαλώνοντας!
Γι’ αυτόν τον λόγο ίσως το Υπουργείο Παιδείας πρόσ -

θεσε στην ονομασία του και τον τίτλο «Υπουργείο δια
βίου μάθησης» και συμπεριέλαβε και εμάς τα... μεγαλό-
παιδα!

1. Αργύρης και Νίκη Κελίδου € 50.00
Εις μνήμην των γονέων τους Ιωάννη Ζωίδη & 
Μιχαήλ Πραφτσάρη

2. Γεωργιάδης Αντώνιος € 50.00
Εις μνήμην των γονέων του Γεωργίου & Πολύμνιας

3. Δαουλτζή-Μανή  Ελευθερία € 100.00
Εις μνήμην του συζύγου της Αντωνίου Μανή

4. Διαμαντής Κωνσταντίνος € 100.00
Εις μνήμην των αδελφών του Αδαμαντίου & Δήμου

5. Ιωαννίδης Θωμάς € 50.00
Εις μνήμην γονέων

6. Μπέτσιου-Γιαγουρτά Ερμιόνη € 50.00
Εις μνήμην της αδελφής της Εύας Μπέτσιου

7. Μποτονάκη Αλεξάνδρα € 20.00
Εις μνήμην των συμμαθητριών της Άννας Βουτσινά,
Γκρέτας Ρωμαντζά & Ελένης Ρούντη

8. Παρασκευόπουλος Ορ. Παναγιώτης € 50.00
Εις μνήμην Μαρούλας Ιωαννίδου-Καρακατσάνη, 
Αποστόλου Καρακατσάνη, Χρήστου & Αικατερίνης 
Ιωαννίδου

9. Σαλαμούρης Πλάτων € 200.00
Εις μνήμην του πατέρα του Σταύρου Σαλαμούρη

10. Τζεμίντιμπη Ζωή € 30.00
Εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου

11. Τοπαλίδου-Τοπάλη Δήμητρα € 50.00
Εις μνήμην του εξαδέλφου της Α.Τοπαλίδη 
που έφυγε στις 10 Απριλίου 2018

12. Τσικούρα-Μιχαήλογλου Δανάη € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Απόστολου Τσικούρα

12. Φραγκάκη Θεοδώρα € 20.00
Εις μνήμην της μητέρας της, καθηγήτριας 
Πόπης Φραγκάκη-Σιγανοπούλου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Μια ξαφνική διακοπή ρεύματος άφησε στα μισά
το θαυμάσιο ντοκιμαντέρ για χιονοδρομικά κέντρα
που παρακολουθούσα στην τηλεόραση. Την ησυχία
που επεκράτησε απότομα την εκμεταλλεύθησαν,
χωρίς καθυστέρηση, κάτι σχετικές με τα χιόνια κατα-
χωνιασμένες από την κα-
τοχή αναμνήσεις, και μου
έφεραν στην επιφάνεια
το περιστατικό με το κε-
χαγιόπουλο της Σαμο-
θράκης.

Το παλικάρι αυτό, γέρνον-
τας λίγο προς τα πίσω, τρά-
βηξε την άκρη της σέλλας του
και τη στερέωσε στο ζωνάρι
της βράκας του, ώστε να έχει
ελεύθερο διασκελισμό. Με δύο
βούργιες1 στον ώμο και τη
γκλίτσα του στο χέρι πήρε τον
ανεβολάρη προς την κορυφή
του ψηλού βουνού Φεγγάρι,
το Σάος, με αξιοθαύμαστες
μεγάλες δρασκελιές. Σε λίγες
ώρες, μέσα στο κατακαλόκαιρο,
έφερε τις βούργιες γεμάτες...
παγωμένο χιόνι, που χρειαζό-
ταν η περίπτωση ενός αρρώ-
στου.

Αυτό το συμβάν λειτούργησε
σαν σπόρος που, μετά από χρόνια,
φύτρωσε και βλάστησε την πε-
ριέργειά μου, ώστε κάθε φορά που
περνούσα με αεροπλάνο, δεξιά ή
αριστερά και πάνω από το ψηλό
βουνό, ανάλογα με την εποχή και
ορατότητα, σάρωνα τις χιονισμένες
πλαγιές ή τις βραχοσχισμές που
αυγουστιάτικα άσπριζαν από το χιόνι. Ολοχρονίς με
το λιώσιμό του τροφοδοτεί τα ρέματα, πηγές και κα-
ταρράκτες με ελαφρό νερό, το οποίο δροσερό φθάνει
στα χείλη των λίγων τυχερών που για την απόλαυσή
του γονατίζουν στα βότσαλα της ρεματιάς και σαν

προσκυνητές σκύβουν και το φιλούν.
Με τέτοιες σκέψεις και αναπολήσεις έκλεισαν τα

μισονυσταγμένα μάτια μου και αυτομάτως άνοιξαν
τα φτερά του παντοδύναμου, απεριόριστου και ανέ-
ξοδου θείου δώρου προς τον άνθρωπο, που το λένε
«φαντασία».

Αφημένος στο ταξίδεμά της, εγκαταλείπουμε το
γεμάτο κότερα και θαλαμηγούς ευρύχωρο και ασφαλές

τεχνητό λιμάνι της Καμαριώτισσας και φθάνουμε
στην Παλαιάπολη, που, στη μαρμάρινη

πλώρη της αρχαίας «νεώς», κα-
μαρωτή κι ολόχαρη στέκεται

αρτιμελής και απαστρά-
πτουσα με τη σάλπιγγά
της στο στόμα η επιστρέ-
ψασα, από το χρυσό
κλουβί της του Λούβρου,
η προ 148 ετών απαχ-
θείσα φτερωτή Νίκη.
Τόσα χρόνια εκεί το
απομεινάρι του λαιμού
της, στο άγαλμα, έδει-
χνε σ’ όσους επισκέ-

πτες «μπορούσαν να το δουν με
τα μάτια της καρδιάς τους» τη
στροφή του ελλείποντος κεφα-
λιού της προς την κατεύθυνση
της αγαπημένης και αλησμόνη-
της πατρίδας της.

Προχωρώντας και προ-
σπερνώντας τα Θέρμα φθά-

νουμε στον Κάτω Σταθμό Τε-
λεφερίκ, όπου περιμένει το απε-

ριόριστης θέας βαγονάκι και ξε-
κινώντας ανεβαίνει στην κορυφή

περνώντας τους επιβάτες πάνω
από ένα απίστευτης ομορφιάς και εναλλαγών

τοπίο από πλατάνια, καστανιές, κουμαριές, μερσίνες,
φτέρες, διαδοχικούς καραρράκτες με «βάθρες», μέχρι
ορεινούς μικρόθαμνους και τέλος γυμνές βραχοπλαγιές,
όλα σε θαυμαστή καλλιτεχνική διάταξη.

Φθάνοντας στον Επάνω Σταθμό, άλλη έκπληξη.

Ο ΡΑ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι

Νησιώτικο Χιονοδρομικό Κέντρο «ΣΑΟΣ»
Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

Αθήνα 11-11-2011

1. Βούργια = ταγάρι από δέρμα κατσικιού
2. παρειδωλία = πρόκληση φανταστικών παρομοιώσεων εικόνων
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βίαια προκαλώντας ταχυκαρδία. Έτρεξα αμέσως στο
λεξικό αναζητώντας την εξήγηση του σχετικού λήμ-
ματος όπου διάβασα «ὄχημα ρωσικόν συρόμενον
ὑπό τριῶν ἵππων ἐν εἴδει ἑλκήθρου». Η εξήγηση
με ανακούφισε και με ηρέμησε γιατί από παρεξήγηση
των συμφραζομένων παραλίγο να πιστέψω ότι επρό-
κειτο για ανθρώπους. Σωστά· γιατί στην περίπτωση
αυτή θα ονομαζόταν τριανδρία ή τριαρχία ή τριμερής
ή τριμελής ή τριπλέτα ή ακόμη απλά τρίο ή, επιτυχέ-
στερα, ακολουθούμενο από έναν εκφραστικότατο
χαρακτηρισμό από τους χιλιάδες που διαθέτει η
πλουσιώτατη γλώσσα μας.

Μόλις γαλήνεψα έκλεισα την τηλεόραση και ξανα-
βρέθηκα σε κατάσταση ονειροπόλησης, σχεδόν συ-
νειδητής, κυριαρχημένης από το ερώτημα «πού θα
βρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια» (;) για τις υποδομές
και επενδύσεις στο τόσο στολισμένο με χάρες νησάκι
αλλά με αξιοποίηση πολύ μικρότερη από τις υπαρκτές
μεγάλες προοπτικές. Αναπάντεχα επανέρχεται η
οπτασία της Νίκης που με νέο αλλά ρεαλιστικό σάλ-
πισμα ανοίγει δρόμο για τη λύση· «Ζητήστε τα ...δε-
δουλευμένα μου επί ενάμισι αιώνα στο Λούβρο».

Πράγματι, όσο μετριοπαθή επικαιροποιημένη 
εκτίμηση κι αν κάνεις, η παρουσία της (όπως και της
Μηλιώτισσας συναδέλφου της Αφροδίτης) έχει 
προσφέρει τεράστια πλούτη στο υπερπροσοδοφόρο
Μουσείο, όπου και οι Έλληνες ακριβοπληρώνουν,
στους ξένους, το δικαίωμα να δουν... τις δικές τους
θεές.

Οι Γάλλοι είναι μεγάλος, φιλικός, πολιτισμένος, ευ-
γενής και ευαίσθητος λαός, που έχει κάνει αγώνες
και έχει ματώσει για δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Πιστεύω ότι δε θα πρέπει να αρνηθεί τη δωρεό-
μορφη - επενδυτική ενίσχυση της πατρίδας της πα-
σίγνωστης φτερωτής θεάς που, αφού δεν επέστρεψε
ακόμη, δικαιούται την αμοιβή της, ενώ ταυτόχρονα
θα εκτιναχθεί στα ύψη το γόητρο της μεγάλης αυτής
κεντροευρωπαϊκής χώρας ανοίγοντας νέους δρόμους
ανταπόδοσης των όχι μόνον ηθικώς οφειλομένων.

Η Σαμοθράκη είναι προικισμένη με αρχαιοελληνικά
μνημεία πολιτισμού, πλατανοδάση και μικροζούγκλες
άλλων δένδρων και θάμνων, χιονισμένες βουνοκορφές,
γάργαρα νερά με καταρράκτες και «βαθρες», θερμά
και... ψυχρά ασύγκριτα ιαματικά νερά, μαγευτικές
ορειβατικές διαδρομές και μονοπάτια ημιονοδρομίας,
προκλητικούς βράχους για αναρρίχηση, καθαρά ακρο-
γιάλια και πλούσιους ψαρότοπους, τα φημισμένα
κρεατικά και αγροτοτουριστικά προϊόντα αλλά πάνω
απ’ όλα αυτά την ψυχή τους· τους φιλόξενους και
φιλόπονους νησιώτες της.

Αναντίρρητα λοιπόν μπορεί να γίνει το ολόχρονο
τουριστικό διαμάντι της Θράκης.

Οι χιονολάτρεις σκιέρς σαν μελίσσι γύριζαν και ανε-
βοκατέβαιναν στις πλαγιές, απολαμβάνοντας τη μο-
ναδικότητα του χώρου, ενώ τα ξενοδοχεία και άλλα
σχετικά κτήρια ήταν μεικτής Σαμοθρακο-αλπικής αρ-
χιτεκτονικής με πέτρινα κτίσματα και οξυγώνιες
ξύλινες σοφιτοστέγες σαν σαλέ. Η ώρα πέρασε ευ-
χάριστα με περιηγήσεις στις εγκαταστάσεις, ενώ
πλησιάζει η βιαστική χειμωνιάτικη δύση. Από μια κα-
τάλληλη θέση απεριόριστης θέας το βλέμμα ξεφεύγει
κι αρμενίζει στο δυτικό Θρακικό πέλαγος μέχρι τον
καθαρό ορίζοντα της Χαλκιδικής και σταματά στα
πίσω απ’ αυτή σύννεφα, που επάνω τους στο λιό-
γερμα οργιάζει η παρειδωλική2 καλλιτεχνική έμπνευση
σε μορφές, σχήματα, χρώματα και ακτίνες με επι-
σφράγισμα της μοναδικότητας, τη σκιερή προβολή
του κώνου του Άθω στον πορτοκαλί ηλιακό δίσκο.
Αυτό κι αν είναι μοναδικό αξιοθαύμαστο αλλά αδια-

φήμιστο «ηλιοβασίλεμα», ορατό μόνο από τη Σαμο-
θράκη και περιοχή Αλεξανδρούπολης.

Σιγά-σιγά σκοτεινιάζει και αριστερά προς τον
κάμπο των Αλωνιών τρεμοπαίζουν τα φώτα του
σύγχρονου Διεθνούς Αεροδρομίου, ενώ απογειώνεται
ένα αεροπλάνο γεμάτο ευχαριστημένους επισκέπτες,
χιονοδρόμους στην πλειοψηφία τους.

Από τη δεξιά μεριά, προς την Παλαιάπολη, φθάνει
στ’ αφτιά το σάλπισμα της επαναπατρισμένης θεάς
προς τους «όπου γης» Σαμοθρακί-τες/τισσες ότι:
«Όλα είναι εφικτά, όταν ακούς το φτερούγισμα
του ονείρου και η πράξη αγκαλιάζει την ιδέα».

Όπως ξαφνικά κόπηκε το ρεύμα, έτσι ξαφνικά
ξαναήλθε βάζοντας πάλι σε λειτουργία την τηλεόραση
που άρχισε να ξαναπαίζει δυνατά: «Η τρόικα έρχεται
και... και...». Η δυνατή κραυγή και τα όσα άκουσα για
τη λέξη «τρόικα» διέκοψαν την ονειροπόλησή μου

Λιόγερμα στον Άθω. Τα χρώματα αφήνονται στη φαντασία
κάθε ηλιοβασιλεματολάτρη.
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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:

“Ξαναρχίζουν τα σχολεία’’.

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Περιμένοντας το καλοκαίρι

Σχολική ανοιξιάτικη εκδρομή, τέλος δεκαετίας ‘60. Χαρούμενες και 

οι καθηγήτριες και οι μαθήτριες.
Αρχείο Αλεξάνδρας Μποτονάκη

Η όμορφη κοπέλα έφερε γρήγορα το καλοκαίρι

στην Αγ. Παρασκευή, 1970.

Αρχείο Στρατούλας Κουκουρίκου

Nεαροί καθηγητές του Γυμνασίου σε εκδρομή

στη Μάκρη, Πρωτομαγιά 1963.

Αρχείο Αλεξάνδρας Μποτονάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν να

δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος (Ιούλιος -
Αύγουστος - Σεπτέμβριος) με σχετικό ιστορικό, πολιτιστικό,
κοινωνικό περιεχόμενο ή φωτογραφίες, να αποστείλουν τα
κείμενά τους, το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι φωτογραφίες να συνοδεύοντα πάντα από λεζάντες.

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

05.04.2018  Έπεσαν οι υπογραφές
για τον Σταθό LNG Αλεξανδρούπολης,
από την ΔΕΠΑ, τη Βουλγαρική Εταιρεία
«ΒΕΗ» και την GASTRADE για την
προώθηση της εμπορικής λειτουργίας
του Τερματικού Σταθμού Βορείου Ελ-
λάδος.

26.04.2018 Η Τουρκία ανακήρυξε
το 2018 «Έτος Τροίας». Μετά το
Αλβανικό ντοκιμαντέρ, που παρουσιάζει
τον Αχιλλέα ως Αλβανό (!) και την
Τροία ως αρχαία αλβανική πόλη, ο
Ερντογάν, φθάνοντας σε σημείο γε-
λοιότητας, ανακηρύσσει το 2018 ως
«Έτος Τροίας», σε μία συντονισμένη
ενέργεια διεθνούς πολιτισμικής και
τουριστικής προβολής της Τουρκίας.
Παράλληλα ανοίγει το 15 εκ. δολλαρίων
«Μουσείο Τροίας», με εμβαδόν 10.000
τ.μ. Επίσης, αεροσκάφος της Turkish
Airlines με τον «δούρειο ίππο» ζω-
γραφισμένο στην άτρακτό του πετά
σε όλον τον κοσμο.

28.04.2018 Απειλή για Θράκη - νη-
σιά Αν. Αιγαίου ο νέος τουρκικός

βαλιστικός πύραυλος BORA, με βελη-
νεκές 280 χλμ. Αλλάζει ο συσχετισμός
δυνάμεων. Εμείς τι κάνουμε;

05.05.2018 Eρώτηση στη Βουλή
για το Ντεντέ Αγάτς από τον βου-
λευτή Ηλία Παναγιώταρο της Χρυσής
Αυγής. Απαράδεκτο ημερολόγιο του
πολιτιστικού σωματείου «Αλληλέγγυη
Ανάπτυξη Ελλήνων
Πολιτών, Μουσουλ-
μάνων στο Θρή-
σκευμα, με Μητρική
Γλώσσα την Τουρ-
κική» αποκαλεί την
Αλεξανδρούπολη
DEDEAĞAÇ.
Eπικεφαλής του σω-
ματείου ο Έλληνας
δάσκαλος Δακλή Για-
σάρ, δημόσιος υπάλ-
ληλος.

10.05.2018  Παν-
θρακικό αντάμω-
να στην Ξάνθη ορ-
γανώνει η Πανελ -
λήνια Ομοσπονδία
Θρακικών Σωματεί-

ων (ΠΟΘΣ) στις
30 Ιουνίου & 1
Ιουλίου 2018.

16.05.2018  Έκ-
θεση νυφικών
από μετάξι
Σουφλίου. 30
περίτεχνα νυφι-
κά (από τα τέλη
του 19ου αι. έως
και σήμερα) πα-
ρουσιάζουν από

κοινού το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου
Πειραιώς και το Πελοποννησιακό Λα-
ογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου»

στο Μουσείο Μετάξης Σουφλίου. Η
αξιόλογη έκθεση θα διαρκέσει έως τα
τέλη Σεπτεμβρίου.

17.05.2018  «Ανθεί» στον Έβρο η
καλλιέργεια αρωματικών φυτών.
Η λεβάντα κρατάει τα σκήπτρα. Αυ-
ξάνονται κάθε χρόνο οι καλλιεργού-
μενες εκτάσεις. Στα τρία χρόνια, με

20 στρέμματα, βγαίνει πολύ καλό ει-
σόδημα. Δύο Συνεταιρισμοί στον Έβρο.
Χρήσιμα τα Σχολεία Αγρού.

17.05.2018  Την 6η Γιορτή Παρα-
δοσιακών Σπόρων στην Ορεστιά-
δα διοργανώνει το Σάββατο 19 Μαΐου
η συνέλευση «Μπεντρεντίν» σε συν -
εργασία με την τοπική ομάδα Έβρου
«Πελίτι» και τον μουσικό σύλλογο
Ορεστιάδας «Δημητρός Αραμπατζής».
Οι διοργανωτές τονίζουν την ανάγκη
να διατηρηθούν και να παραδοθούν
στις επόμενες γενιές αγνοί, άθικτοι
και ελεύθεροι οι σπόροι, ως κοινωνικό
αγαθό.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ
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18.05.2018  Ασύνδετη και ημιτελής
η μελέτη ανάπλασης της παρα-
λιακής λεωφόρου! Η κατασκευή του
ποδηλατοδρόμου σε όλο το μήκος της
παραλίας θα μειώσει το πλάτος της
οδού Απολλωνιάδος - Βασ. Αλεξάνδρου
περίπου κατά τρία μέτρα. Αλλού φαρ-
δαίνουν δρόμους, εμείς εδώ τους στε-
νεύουμε.

19.05.2018  Μας εντυπωσίασε η
σοπράνο Νάντια Μαλακόζη. Ήταν
μια υπέροχη βραδιά, στην κατάμεστη
αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αλε-
ξανδρούπολης, κατά την εκδήλωση
για τη διαχρονικότητα του Λυρικού
τραγουδιού, στα πλαίσια των «Ελευ-
θερίων» της πόλης μας.

19.05.2018  H «Ziraat-Bank» από
τη Θράκη χρηματοδοτεί τουρκικούς
εξοπλισμούς. Τα καταστήματά της
στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη χορη-
γούν εύκολα δάνεια αλλά αρπάζουν
σπίτια και χωράφια, όταν οι δανειολή-
πτες αδυνατούν να τα εξοφλήσουν.
Έτσι χρηματοδοτούν την κατασκευή
αρματαγωγών του Τουρκικού στόλου.

22.05.2018  8 πανελλήνια ρεκόρ
και 39 μετάλλια στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑμεΑ 2018
κέρδισε ο Α.Σ. ΑμεΑ «ΚΟΤΙΝΟΣ» Αλε-
ξανδρούπολης.

14.04.2018  3 εκ. ευρώ για το Λύ-
κειο Φερών. Την ένταξη του πολυα-
ναμενόμενου έργου στο ΕΣΠΑ ανα-
κοίνωσαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ και
ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Επίσης
θα διατεθούν 1,4 εκ. ευρώ για την
ανέγερση νέου κτηρίου για το 1ο και
18ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης.

25.04.2018  Περιπέτεια τέλος. Ξεκινά
το έργο του οδοφωτισμού με LED.
Yπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης και της εταιρίας
Dasteri Systems AE.

27.04.2018  1.000 δρομείς του Via
Egnatia Run «γράφουν» ιστορία.
Τρέχουν στα «χνάρια» της Αρχαίας

Εγνατίας Οδού την Κυριακή 29 Απρι-
λίου, στα πλαίσια του 3ου Διεθνούς
Αγώνα Δρόμου.

28.04.2018  Το κοινό της Αλεξαν-
δρούπολης στήριξε μία ακόμη δράση
του ΣΕΑΘ (Σύλλογος Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας Θράκης). Στα πλαίσια
της Διεθνούς Ημέρας Αστρονομίας,
500 και πλέον άτομα παρατήρησαν,
με ειδικό εξοπλισμό και την καθοδή-
γηση των μελών του Συλλόγου, τον
έναστρο ουρανό.

05.05.2018  Αποστολή της Αγίας
Πετρούπολης στην Αλεξανδρούπολη
από 4-6 Μαΐου για τα θυρανοίξια του
Ρωσικού παρεκκλησίου. Παράλληλα
θα γίνουν εκδηλώσεις για την ημέρα
μνήμης των θυμάτων του ναζισμού,
ενώ θα δοθεί συναυλία του Κρατικού
Συγκροτήματος της Αγίας Πετρούπολης
«Μαρόσκα».

09.05.2018  Παγκόσμιος ο Εβρίτης
Γιώργος Κελεσίδης. Κατέκτησε την
3η θέση στο δίζυγο των αγοριών στη
17η Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην ενόρ-
γανη γυμναστική, που διοργανώθηκε
στο Μαρακές.

09.05.2018  «Γυναίκες - δύναμη
γονιμότητος» είναι ο τίτλος της ατο-
μικής έκθεσης του Εβρίτη (από τα
Πετρωτά) εικαστικού Δημοσθένη Σω-
τηρούδη στην ART GALERRY της Αλε-
ξανδρούπολης, που θα παρουσιαστεί
από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ» του Δήμου.

10.05.2018  Ξεκίνησαν οι εργασίες

κατασκευής των σχολείων στην
περιοχή ΚΕΓΕ. Το νέο Γυμνάσιο και
Λύκειο θα διαθέτουν από 360 μαθητές
το καθένα. Τα δύο κτήρια καταλαμ-
βάνουν επιφάνεια 6.385 τ.μ. σε οικό-
πεδο 12 στρεμμάτων. Θα υπάρχουν
γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και χώροι συν -
άθροισης. Προϋπολογισμός έργου 9,5
εκ. ευρώ.

11.05.2018 Γαλάζιες σημαίες και
φέτος σε ΕΟΤ και Κυανή Ακτή.

16.05.2018  «Ελευθέρια» Αλεξαν-
δρούπολης με λαμπρότητα αλλά και
σε βαρύ κλίμα. Η απαίτηση για άμεση
απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών
μας στο επίκεντρο των πολιτικών μη-
νυμάτων του Προέδρου της Δημο-
κρατίας Πρ. Παυλόπουλου και του αρ-
χηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κ. Μητσοτάκη που παραβρέθηκαν
στους εορτασμούς.

22.05.2018  Εκδήλωση τιμής σε
τέσσερα ξεχωριστά πρόσωπα του
Έβρου. Βραβεία πολιτισμού για τη ση-
μαντική τους προσφορά στο πολιτι-
στικό γίγνεσθαι του τόπου μας και όχι
μόνο, από την Ένωση Πολιτιστικών
Φορέων Έβρου, υπό την αιγίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Βρα-
βεύθηκαν οι: Παντελής Αθανασιάδης,
Δημήτρης Βραχιόλογλου, Αυγερινός
Μαυριώτης και Χάιδω Αγγελή.

30.05.2018 Δρόμος ειρήνης και
συμπαράστασης διεξήχθη με επιτυχία
στην Ορεστιάδα και τις Καστανιές για
τους δύο κρατούμενους στις φυλακές
Αδριανούπολης στρατιωτικούς Άγγελο
Μητρετώδη και Δημήτρη Κούκλατζη,
την Κυριακή 27 Μαΐου.

07.06.2018  Για 5η συνεχόμενη
χρονιά η Αλεξανδρούπολη έγινε το
επίκεντρο του κλασικού αθλητισμού
της Βόρειας Ελλάδας με τη διοργάνωση
της Ορφικής Συνάντησης. Πάνω από
500 παιδιά, ηλικίας 7 έως 17 ετών,
αγωνίστηκαν με αξιόλογες επιδόσεις
στο στάδιο «Φώτης Κοσμάς».

07.06.2018  Ως τις 10 το βράδυ και
φέτος η λειτουργία της αγοράς στο
κέντρο της Αλεξανδρούπολης, κάθε
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού.

ΓΝΩΜΗ



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
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι τον Φεβρουάριο

του 2018 απεβίωσε το πρώην μέλος του Συλλόγου μας
Εύα Μπέτσιου. Συλλυπούμεθα τα αδέλφια της Νόνη,
Βαγγέλη και Λίντα, τα ανήψια της και όλους τους φίλους
και συγγενείς της.
•Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι στις 27 Μαΐου 2018

απεβίωσε το μέλος του Συλλόγου μας Καίτη Γεροντο-
πούλου, μητέρα του πρώην Υπουργού και Βουλευτού
Έβρου Κυριάκου Γεροντόπουλου.

Στον σύζυγό της Χρήστο, στον γιο της Κυριάκο και
στους λοιπούς οικείους εκφράζουμε τα ειλικρινή μας
συλλυπητήρια.

•Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι στις 28 Μαΐου 2018
έφυγε από κοντά μας το μέλος του Συλλόγου μας Μα-
ρούλα Ιωαννίδου-Καρακατσάνη.

Στους γιους της Νικήτα και Χρήστο και σε όλους τους
συγγενείς της εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. 

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή των εκλι-
πόντων και να είναι ελαφρό το χώμα που τους σκεπάζει.

Σας πληροφορούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη λειτουργούν τα πα-
ρακάτω ξενοδοχεία, που γνωρίζουμε, για την περίπτωση που χρειαστεί
να καταλύσετε σε ένα από αυτά και να περάσετε όμορφες διακοπές.

***** ALEXANDER BEACH HOTEL and convention center
τηλ. 25510 39290-5

***** GRAND HOTEL EGNATIA  τηλ. 25510 38000, 83000
***** THRAKI PALACE HOTEL  τηλ. 25510 89100
***** MOTEL ΑΣΤΗΡ τηλ. 25510 26448, 26710
**** ΝΕΦΕΛΗ τηλ. 25510 40401
*** ΚΛΕΙΩ τηλ. 25510 71311
* ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ τηλ. 25510 89089
** ΑΛΚΥΩΝ τηλ. 25510 23593-5
** ΑΦΡΟΔΙΤΗ τηλ. 25510 34823
** ΑΘΗΝΑ τηλ. 25510 34492-4
** ΔΙΑΣ τηλ. 25510 81934-5
** ΗΡΑ τηλ. 25510 25995, 23941
** ΜΑΡΙΑΝΝΑ τηλ. 25510 81455-6
*** PARK  τηλ. 25510 28647, 28607
*** ΩΚΕΑΝΙΣ τηλ. 25510 28830
** ΠΛΑΖΑ τηλ. 25510 21266, 29112-3
** ΕΡΙΚΑ τηλ. 25510 34115-6
* SANTA ROSA BEACH  τηλ. 25510 25551
** HILI  τηλ. 25510 39545
** ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ τηλ. 25510 26443

CAMPING τηλ. 25510 26055



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Φιλέτο κοτόπουλο στο φούρνο
Υλικά για δύο φιλέτα
2 κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο
1 κόκκινη πιπεριά
3 ώριμες ντομάτες
1 ποτηράκι λευκό κρασί
ρίγανη, θυμάρι, αλάτι, πιπέρι
ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Κόβουμε στη μέση το κάθε φιλέτο και το ανοί-
γουμε (χωρίς να είναι χωρισμένο). Σε ένα τηγάνι
tefal το θωρακίζουμε και από τις δύο μεριές. Το-
ποθετούμε τα φιλέτα σε πυρέξ.

Προηγουμένως κόβουμε σε φέτες τα κρεμμύδια,
το σκόρδο και τα σωτάρουμε να μαλακώσουν.
Βάζουμε τα κρεμμύδια πάνω από τα φιλέτα.
Στο ίδιο λάδι σωτάρουμε την πιπεριά κομμένη
σε μπαστουνάκια και την τοποθετούμε πάνω
στα κρεμμύδια. Τρίβουμε στον τρίφτη τις ντο-
μάτες και περιχύνουμε τα φιλέτα να σκεπα-
στούν καλά με τον χυμό ντομάτας. Ρίχνουμε
αλάτι, ρίγανη, πιπέρι και το θυμάρι. Ψήνουμε
στους 180° για 3/4 της ώρας.

Ροδακινόπιτα
Υλικά
8 ροδάκινα ώριμα, ξεφλουδισμένα
1/4 φλιτζανιού χυμό λεμονιού
1/4 φλιτζανιού ουίσκι ή κουαντρό
1/4 φλιτζανιού κρυσταλλική ζάχαρη

1/4 φλιτζανιού καστανή ζάχαρη
4 κουταλιές σούπας βούτυρο φρέσκο

Για την επικάλυψη:
2 1/2 φλιτζάνια αλεύρι
1/4 φλιτζανιού ζάχαρη καστανή
1 κουτ. του γλυκού κανέλα
1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού ανάλατο βούτυρο
λιωμένο

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα ροδάκινα χονδροκομ-
μένα, τον χυμό λεμονιού, τα δύο είδη ζάχαρης
και ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε το μίγμα
σε ένα πυρέξ βουτυρωμένο και ρίχνουμε σε μι-
κρά κομματάκια το βούτυρο.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζά-
χαρη και την κανέλα, να αναμειχθούν καλά.
Προσθέτουμε το βούτυρο ανακατεύοντας ώστε
να γίνει ένα μίγμα σαν χοντρά ψίχουλα. Τα ρί-
χνουμε πάνω στα ροδάκινα και καλύπτουμε το
ταψί με αλουμινόχαρτο.
Ψήνουμε για 35-40 λεπτά στους 170°. Κατόπιν
αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε
το ψήσιμο για άλλα 10 λεπτά.
Το αφήνουμε να γίνει χλιαρό και το σερβίρουμε
με παγωτό ή σκέτο.

Πένες με πικάντικη σάλτσα και πιπεριά
Υλικά
500 γρ. πένες
2 ώριμες ντομάτες και λίγο πελτέ ντομάτας
1 ποτηράκι λευκό κρασί
2 σκελίδες σκόρδο
1 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 κουτ. του γλυκού μπούκοβο
ελαιόλαδο - πιπέρι - παρμεζάνα

Εκτέλεση
Σωτάρουμε στο ελαιόλαδο το σκόρδο, σβήνουμε
με το κρασί, προσθέτουμε τη ντομάτα τριμμένη
και τον πελτέ. Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι
να δέσει η σάλτσα και προς το τέλος προσθέ-
τουμε το μπούκοβο και τον μαϊντανό.
Βράζουμε τις πένες, σουρώνουμε και τις ανα-
κατεύουμε με τη σάλτσα.
Σερβίρουμε με πιπέρι και τριμμένη παρμεζάνα.
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