
     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             

     
             



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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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Οι μέρες της ξεγνοιασιάς του καλοκαιριού πέρασαν γρήγορα,

όπως άλλωστε κάθε ευχάριστο.  Καιρός να ξαναγυρίσουμε

στην καθημερινότητα αναπολώντας τις ευχάριστες στιγμές

των θερινών διακοπών.

Αγναντεύοντας το μελαγχολικό φθινοπωρινό τοπίο με τα

πολύχρωμα φύλλα των δένδρων, νοιώθουμε φόβο  για τις

συνέπειες από τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου, ύστερα

από τις φονικές και καταστρεπτικές πυρκαγιές του περασμένου

Ιουλίου.

Πολλοί από εμάς βρεθήκαμε στην αγαπημένη μας Αλεξαν-

δρούπολη όπου απολαύσαμε τις λιχουδιές της και τους θα-

λασσομεζέδες, τις καταγάλανες και δροσερές ακρογιαλιές της

και συναντήσαμε γνωστούς, φίλους και συμμαθητές, πολλοί

εκ των οποίων μας προσέφεραν την οικονομική τους ενίσχυση

καθώς και υλικό για το περιοδικό μας.

Θεωρώ ότι ιδιαίτερη σημασία για τις φετινές καλοκαιρινές

συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη είχε η πραγματοποιηθείσα

στις 31 Αυγούστου και 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου συνάντηση

διαφόρων τάξεων που αποφοίτησαν τη δεκαετία του 1960.

Σχετικό ρεπορτάζ και εικαστικό υλικό θα συναντήσετε σε

επόμενες σελίδες του παρόντος τεύχους. Σημειωτέον ότι συ-

νάντηση διαφόρων τάξεων γίνεται για δεύτερη φορά (η

πρώτη πέρυσι το Σεπτέμβριο) και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια

στους πρωταγωνιστές συμπατριώτες μας της οργανωτικής

επιτροπής για την ωραία πρωτοβουλία τους.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη με στόχο

πάντα την προβολή του χθες και του σήμερα της περιοχής

μας καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά συ-

νεργασίες από συμπατριώτες που διαμένουν στην Αλεξαν-

δρούπολη, στην Αττική και αλλού.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, μη δι-

στάζετε να “σκαλίζετε” τη μνήμη σας ή τα αρχεία σας και να

ανασύρετε ξεχασμένα βιώματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

κάποτε από τους μελλοντικούς επιστήμονες. Η καταγεγραμμένη

ιστορία της περιοχής μας έχει ακόμη κενά και περιμένει να

συμπληρωθεί.

Και πάλι σας υπενθυμίζουμε και παρακαλούμε, όταν στέλνετε

το 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 παρακα-

λούμε να αποστέλλετε και αριθμό τηλεφώνου επικοινω-

νίας.

Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την αγάπη

και τη στήριξή σας και σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς

καλό το υπόλοιπο φθινόπωρο και καλό χειμώνα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Δ εδέαγατς· έτσι ονομαζόταν «η ωραία πολίχνη» επί
50 χρόνια περίπου, με ενδιάμεση μικρή κατοχή

από τους Ρώσους, μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού
πολέμου και τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878.
Kατά την περίοδο αυτή υπήρξε πόλη της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, πρωτεύουσα σαντζακιού (επαρχίας),
«επίδοξο» λιμάνι και σιδηροδρομικό κέντρο, μέχρι τον Β’
Βαλκανικό πόλεμο το 1913.

Δεδέαγατς, Δεδεαγάτσιον, Δεδεαγάτζη (Dedeagach,
Dedeagatch, D’ed’eaghadje)· με αυτά τα ονόματα συναν-
τούμε τη γραπτή απόδοση σε επίσημα κείμενα, αλλη-
λογραφία, κάρτες κ.α.

Κάνοντας μια χρονική υπέρβαση, σημειώνουμε ότι
κατά τη Β’ βουλγαρική κατοχή (1941-1945) κυκλοφόρησαν
κάρτες με καλλιτεχνική φωτογραφία της Αλεξανδρού-
πολης με την ονομασία πάλι ως... Δεδέαγατς! 2

Το 1913 (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου), με τη Συνθήκη
του Βουκουρεστίου, το Δεδέαγατς παραχωρείται στη
Βουλγαρία, κρατά το όνομά του μέχρι τις 27 Νοεμβρίου
1919, οπότε, κατά τη συνθήκη του Νεϊγύ, η μικρή πόλη
περιέρχεται στη συλλογική κυριαρχία των συμμάχων

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α

Η πόλη μας ονομάζεται πλέον και επισήμως 
Αλεξανδρούπολη

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

2. Το 1941, όταν οι Βούλγαροι, ως σύμμαχοι των Γερμανών, πήραν την Αλεξανδρούπολη την ονόμασαν πάλι D’ed’eaghadje, όπως
μαρτυρούν τα επιστολικά δελτάρια ή τα επίσημα έγγραφα της εποχής.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 1921 η πόλη μας ονομάζεται επισήμως Αλεξανδρούπολη, δηλαδή πόλη
του Αλεξάνδρου, του νεαρού βασιλιά της νεότερης Ελλάδας, που πέρασε την 8η/20ή Ιουλίου
1920  από το τότε Δεδέαγατς, κατευθυνόμενος προς την Αδριανούπολη.

«Α, το ξέχασα στην τσέπη μου!»
Στο τεύχος 34 σελ. 15 δημοσιεύθηκε ένα συνταρα-

κτικό ντοκουμέντο που ανέσυρε ο συνεργάτης μας
δημοσιογράφος Παντελής Αθανασιάδης από τα αρχεία
της Βουλής: Το 1922, δηλαδή πριν από τη Μικρασιατική
καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάνης και επί
Ελληνικής Διοίκησης στην Ανατολική και Δυτική
Θράκη, οι εκπρόσωποι των Θρακών στη Γ’ των Ελ-
λήνων Συνέλευση, όταν πληροφορήθηκαν εμβρόντητοι
από πρέσβη Μεγάλης Δύναμης ότι κυνδύνευε να
χαθεί εκτός από τη Μ. Ασία και η Θράκη, συνέταξαν
υπόμνημα και το παρέδωσαν εμπιστευτικά στον
Υπουργό Χαράλαμπο Βοζίκη (ο πρόεδρος της Κυ-
βερνήσεως έλειπε στο εξωτερικό) για να το εισαγάγει
στο Ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός
Χαρ. Βοζίκης ξέχασε το υπόμνημα στην... τσέπη
του.

Παρ’ όλη την απαράδεκτη αδιαφορία του, ο Χαρ.
Βοζίκης έκανε καριέρα ως υπουργός άνευ χαρτοφυ-
λακίου, Δικαιοσύνης, Επισιτισμού στην κυβέρνηση
Δημ. Γούναρη. Στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης
Γούναρη ανέλαβε την Πολιτική Διοίκηση της Θρά-
κης. Στις 16 Ιουνίου 1922 ανανεώθηκε η θητεία του,
ως Διοικητού της Θράκης και επί κυβερνήσεως Πρω-
τοπαπαδάκη! Τα σχόλια δικά σας... [5]

18 Σεπτεμβρίου 1921
Ηεπίσημη ονομασία της πόλης σε Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύεται την 18η Σεπτεμβρίου 1921 στο υπ’
αριθμόν 1 Παράρτημα της Εφημερίδας της Κυβέρ-
νησης (Τεύχος Δεύτερο), που εκδιδόταν στην Αδρια-
νούπολη, η υπ’ αριθμόν 103.298 από 29 Αυγούστου
1921 απόφαση του Υπουργού Πολιτικού Διοικητού
Θράκης Χ. Βοζίκη,1 με την οποίαν μεταβάλλονται οι
ονομασίες των πόλεων, κωμοπόλεων και συνοικισμών
του Νομού Έβρου που δεν είναι ελληνικές. [1]

1
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Από τα “Πρακτικά” της Εφοροδημογεροντίας Δεδέαγατς παρακολουθούμε τις επίμαχες ημερομηνίες και το όνομα
της πόλης που έγινε η σύνταξη των πρακτικών και διερωτώμαστε πότε επισημοποιήθηκε το καινούργιο όνομα. Το
πρακτικό για την άφιξη του βασιλιά κλείνει με: Δεδέαγατς τη 8η Ιουλίου 1920. Το επόμενο περιέχει την εξής φράση:
Α’ την ανάδειξιν της διοικήσεως του Δεδέαγατς εις Νομαρχίαν... και φέρει ημερομηνία 2 Αυγούστου 1920. Ούτε
Νεάπολη, ούτε Αλεξανδρούπολη αλλά ακόμη Δεδέαγατς.

Το επόμενο, 12 Οκτωβρίου 1920, εξακολουθεί να δηλώνει ως τόπο σύνταξης το Δεδέαγατς. Στο επόμενο, δηλαδή
το 6ο, με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 1920, διαβάζουμε ότι κατ’ αυτήν την ημερομηνία έγινε πρόταση από τον
πρόεδρο, δηλαδή τον Μητροπολίτη Αίνου Ιωακείμ, εις την βάπτισιν της πόλεως διά του ονόματος Νεαπόλεως.

Στο 7ο, 8ο και 9ο, με ημερομηνίες 10 Ιανουαρίου 1921, 29 Ιουνίου 1921 και 4 Ιουλίου 1921, αντίστοιχα, δεν
περιέχεται τόπος σύνταξης του πρακτικού. Το 10ο, 21 Μαρτίου 1922, κλείνει με τη φράση: Εν Αλεξανδρουπόλει, 21
Μαρτίου 1922. Είναι η πρώτη φορά που μνημονεύεται η νέα ονομασία!

Eίναι το πρακτικό, σχετικό με το κληροδότημα του Αντώνη Λεονταρίδη, τα προβλήματα που προέκυψαν και τους
κληρονόμους του.

Πρακτικόν Ε’

Πρακτικόν ΣΤ’
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με Διασυμμαχική κυβέρνηση υπό τον Γάλλο στρατηγό
Σαρπύ και έδρα την Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).

Και αρχίζει η αγωνία των Ελλήνων πνευματικών ή
πολιτικών προσώπων της αναπτυσσόμενης πόλης,
πώς θα την ονομάσουν «ελληνικά».

Από τον Νοέμβριο του 1919 μέχρι τις 14/27 Μαΐου
1920, όταν εισήλθε πανηγυρικά ο ελληνικός στρατός
και κατά τα Πρακτικά συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας
και Εφοροδημογεροντίας, φαίνεται ότι είχε προταθεί
από τον Μητροπολίτη Αίνου Ιωακείμ Γεωργιάδη η
πόλη να ονομασθεί Νεάπολη (πρακτικό 6ο / 26 Οκτω-
βρίου 1920).

Υπάρχει όμως και άλλη πληροφορία, την οποία
διασώζει ο Κ. Κριτού στο βιβλίο «Αλεξανδρούπολη. Η
εκατοντάχρονη Ιστορία της, 1878-1978», την οποία
και μεταφέρουμε:

Την ενδιάμεση ονομασία “Νεάπολις” πρότεινε ο
ιατροφιλόσοφος Αχιλλέας Σαμοθράκης.

Η πόλη μας πάλεψε άλλα δύο χρόνια, και με τους
δικούς της ανθρώπους και με τους κατ’ όνομα “δικούς
της” να αποδείξει την Ελληνικότητα και την αξία της
ώστε να φέρει ένα όνομα ηχηρό και φορτισμένο από
τη σύγχρονη λαμπρή ιστορία της αλλά και από την
αρχαία παράδοση.

Και τα κατάφερε!
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Θεόδωρου Ορδουμποζάνη, «Ιστορικό Ημερολόγιο 2018.

Ένα ταξίδι στον χρόνο, Αλεξανδρούπολη 1870-2018»
2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας Αλεξανδρουπό-

λεως 1919 και Εφοροδημογεροντίας Δεδέαγατς 1920.
Έκδοση Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως

3. Π.Ψ.Σ.Α.Α. «Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης»,
Αλέξανδρος. Α’, σελ. 113-124

4. Αθανασίου Κ. Κριτού, «Αλεξανδρούπολη. Η εκατοντάχρονη
Ιστορία της, 1878-1978»

5. Περιοδικό μας τ. 34, σελ. 15, Παντελή Αθανασιάδη «Ντο-
κουμέντα και Ιστορίες της Θράκης»

6. Θεόδωρου Ορδουμποζάνη, «Προκτήτωρ Πόλις. Ταξίδι
μνήμης στην πρώιμη Αλεξανδρούπολη»

7. Διονυσίου Σολωμού, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Σχεδ.Β,
στ.36

Σήμερα φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία, “βόρειοι”
και “νότιοι”, συνειδητοποίησαν την αξία της, οικονο-
μική, γεωγραφική, εθνικοπολιτική και την περιέλαβε
στις σημαντικές πόλεις της ελληνικής επικράτειας.

Το εύηχο όνομά της ακούγεται ή γράφεται συχνά
στα μέσα που διαμορφώνουν συνειδήσεις και οπτικές
της σύγχρονης πραγματικότητας.

Καλή πρόοδο, αγαπημένη πόλη.
Απλώς, «...πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα, τα μάτια

της ψυχής μου». [7]

O μεγάλος δρόμος του Δεδέαγατς με τα πλατάνια. Πρόκειται για 
τη σημερινή κεντρική λεωφόρο της πόλης. [6]

Ξύλινες προβλήτες πάνω σε σιδερένιους πασσάλους
ανατολικά του λιμανιού [6]
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Α πό τα μικράτα της ήταν όμορφη και από τότε
φαινόταν πως μεγαλώνοντας θα γινόταν και προ-

κομένη και ομορφότερη. Με τη γέννησή της ήρθαν οι
μοίρες και της χάρισαν δώρα και την προίκισαν με
αρετές.

Τα προσόντα της τα είδαν και οι θετοί γονείς της –δεν
μπορώ να πω– και την αγάπησαν και φρόντισαν να μη
της λείψει τίποτα.

Φώναξαν Γάλλους μαστόρους και της έκτισαν έναν
φάρο, ψηλό, ίσαμε εκεί επάνω, αξεπέραστο στολίδι, να
τον βλέπουν οι ταξιδευτές της θάλασσας από τα
καράβια τους και να λένε, να εκεί είναι η καινούργια
πόλη.

Ύστερα κάλεσαν άλλους μαστόρους, πάλι Γάλλους
και άπλωσαν τις σιδηροδρομικές γραμμές να κάνει
στράτες στρατούλες ίσαμε τη Θεσσαλονίκη ή ως πέρα
στην Κωνσταντινούπολη.

Μόνο το όνομα που της έδωσαν –τέτοια όμορφη
πολίχνη– δεν ήταν ταιριαστό. Την είπαν Ντεντέ-Αγάτς.
Τι να πεις; Θετοί γονείς ήταν, και της έβγαλαν δικό
τους όνομα.

Μετά πέρασαν Ρώσοι μαστόροι, θάμαξαν κι αυτοί
με την ομορφιά του τόπου και κάθισαν και σχεδίασαν,
όχι τα φορέματά της –μηχανικοί του ρωσικού στρατού
ήταν–, σχεδίασαν το ρυμοτομικό της σχέδιο και την
έκαναν ακόμα ομορφότερη. Έτσι έγινε μια ωραία, καλά
τετραγωνισμένη πόλη σαν μπακλαβάς, μια σκέτη γλύκα.
Στη μέση της χάραξαν μια λεωφόρο, από τη μια της
άκρη μέχρι την άλλη. Καλέ τι λεωφόρο! Αυτό ήταν ένα
επίμηκες πάρκο, που διέσχιζε όλη την πόλη. Ίσως γι’
αυτό δεν της έκαναν άλλα πάρκα.

Το ρυμοτομικό της σχέδιο άρεσε και στους θετούς
γονείς της και ας μη τα είχαν καλά με τους Ρώσους. Ιδι-
αιτέρως τους άρεσε η κεντρική λεωφόρος. Τέτοια με-
γαλοπρέπεια! Και σκέφτηκαν να της δώσουν ένα
ανάλογο όνομα. Ναι, της έπρεπε βασιλικό όνομα και
την ονόμασαν Λεωφόρο Χαμιντιέ από το όνομα του
σουλτάνου τους, του Αβδούλ Χαμίντ. Και τη στόλισαν
με λαμπρά κτήρια, νεοκλασικά και άλλα ποικίλου ρυθμού
και ανατολίτικα ξύλινα με αραβουργήματα, με καφα-
σωτούς εξώστες και χαγιάτια. Έγινε μια λεωφόρος
κούκλα. Όμως δεν άρεσε στους Γάλλους, περαστικούς
ή μη, αυτό το Χαμιντιέ και προτιμούσαν στα καρτ-
ποστάλ που έστελναν στους δικούς τους να την ονο-
μάζουν Rue de Holels ή Grand’ rue και άλλα τέτοια.

Δεν ήταν όμως μόνο οι θετοί γονείς της που έκτισαν
ωραία οικοδομήματα. Και οι Έλληνες φρόντισαν και τη

στόλισαν με λαμπρά κτήρια. Θυμάμαι τα ονόματα με-
ρικών. Θυμάμαι το “Λεονταρίδης”, θυμάμαι το “Πρω-
τόπαπας”, θυμάμαι το “Γεώργιος Ζαρίφης”. Αυτοί και
άλλοι, λιγότερο γνωστοί μου, ύψωσαν όλοι μαζί τον
Άγιο Νικόλαο, λαμπρή και όμορφη εκκλησιά με τον
τρούλο της και τα καλλίγραμμα καμπαναριά της.

Ήρθαν και ξένοι, Άγγλοι και Γάλλοι, Γερμανοί και Αυ-
στριακοί, Ιταλοί και Ρώσοι, ακόμα και Πέρσες και εγκα-
τέστησαν τα προξενεία τους, τις τράπεζές τους, τις
ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες τους.

Και δεν ήταν μόνο αυτά. Έφεραν και τις οικογένειές
τους και ανάμεσα στα ελληνικά ονόματα άκουγες και
ξένα και στις συζητήσεις στα καφέ άκουγες και αγγλικά
και γερμανικά και γαλλικά, κυρίως γαλλικά.

Έφεραν τον τρόπο ζωής τους, το ντύσιμό τους, τα
ακούσματα, τη μουσική τους και επηρέασαν και τους
εδώ που άρχισαν να τους μιμούνται και το Ντεντέ-
Αγάτς έμοιαζε με ευρωπαϊκή πόλη και καθόλου με οθω-
μανική.

Εκεί, στη δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα,
όταν η πόλη μας εγκατέλειπε την εφηβεία της, η
ομορφιά της άνοιξε την όρεξη κάποιων γειτόνων και
βάλθηκαν να την κάνουν δική τους. Άκου θράσος! Ευ-
τυχώς το 1920 γλίτωσε και από αυτούς και από τους
θετούς της γονείς και ενώθηκε με τα αδέλφια της και με
τη μητέρα της, την Ελλάδα.

Πρώτο μέλημα όλων ήταν να την ξαναβαφτίσουν.
Δε λέω, κι εκείνο το “Δεδέαγατς” μαζί με την πόλη,
αγαπήθηκε και αυτό. Αλλά φτάνει ως εδώ. Η νέα
πόλη χρειαζόταν ένα νέο όνομα. Και την είπαν Αλε-
ξανδρούπολη· της έδωσαν το όνομα του συνομήλικού
της νεαρού βασιλιά, και την κεντρική λεωφόρο την
είπαν «Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου»· της έδωσαν
το όνομα του πρωθυπουργού της Ελλάδος. (Άκου Χα-
μιντιέ!)

Εν τω μεταξύ ήρθε και πλήθος προσφύγων και έφερε
ο καθένας τους τη δική του ιδιαιτερότητα. Ταλαιπωρη-
μένοι, βρήκαν αποκούμπι και ασφάλεια στην Αλεξαν-
δρούπολη. Βολεύτηκαν όπως-όπως στα μικρά σπιτάκια
που έκτισε ο “Εποικισμός”, ολόκληρες συνοικίες. Και
μεγάλωσε η πόλη και απόκτησε άλλη ζωντάνια.

Γέμισε με περιπατητές τα καλοκαίρια η παραλία ή η
κεντρική Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου με τη βόλτα,
..... Άλλες εποχές.

Θαύμαζε ο κόσμος τα ωραία κτήρια, τα μεγάλα
καταστήματα, τα επώνυμα υφασματοπωλεία, τα εμ-
πορορραφεία με τα εγγλέζικα κασμίρια και με τα

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

Η Λεωφόρος των αναμνήσεων
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
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εφάμιλλά τους ελληνικά και σε περίοπτη θέση των
ραφείων κρεμόταν κορνιζαρισμένο το πτυχίο της ρα-
πτικής τους, που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν
γαλλικό, παριζιάνικο.

Τότε κανείς στην Αλεξανδρούπολη δεν ντυνόταν με
ρούχα πρόχειρα ή παρακατιανά από τα ετοιματζίδικα.
Άσε που δεν υπήρχαν τότε τέτοια μαγαζιά. Όλα τα
κουστούμια, τα παλτά, οι καμπαρντίνες, ακόμα και τα
παπούτσια επιλέγονταν από φιγουρίνια και γίνονταν
από τα επιδέξια χέρια των Αλεξανδρουπολιτών μαστό-
ρων, των υποδηματοποιών και των ραφτάδων.

Κοντά σε αυτά τα καταστήματα, εκεί στην Ελευθερίου
Βενιζέλου, ήταν και τα δικηγορικά γραφεία, τα φαρμακεία,
τα διάφορα εμπορικά. Η λεωφόρος ήταν η βιτρίνα της
πόλης.

Έτσι είχαν τα πράγματα, οπότε αντί για πρωθυ-
πουργό είχαμε κυβερνήτη στην Ελλάδα τον Ιωάννη Με-
ταξά. Αυτός μόλις ανέλαβε τα άλλαξε όλα· ακόμα και
τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου την ονόμασαν «Λεω-
φόρο Βασιλέως Γεωργίου Β’». Τον Βενιζέλο τον μετακό-
μισαν στον παράλληλο δρόμο όπου είναι μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με τις εσωτερικές μας πολιτικές αλλαγές
είχαμε και αντίστοιχα διεθνή γεγονότα, ώσπου ξέσπασε
ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.

Αντισταθήκαμε ηρωικά και απωθήσαμε τους Ιταλούς,
που μας επιτέθηκαν. Αλλά ενώ πολεμούσαμε με αυτούς
στην Αλβανία, ήρθαν και μας χτύπησαν πισώπλατα
από τη Βουλγαρία οι Γερμανοί!

Πώς να αντέξεις! Νικηθήκαμε. Και έδωσαν, δώρο
στους Βούλγαρους, για την εξυπηρέτηση που τους έκα-
ναν, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Θαύμασαν οι Βούλγαροι τις ομορφιές της πόλης
μας και όταν είδαν τη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου
Β’, «μπα...» είπαν. «Έχουμε κι εμείς βασιλιά και μάλιστα
τσάρο». Και την ονόμασαν Λεωφόρο του Τσάρου
Βόρη Γ’.

Τέτοια!
Ευτυχώς γρήγορα ξεκουμπίστηκαν και «ξανάρθε για

’μας λευτεριά», που λέει και το τραγούδι.
Κατέβηκαν οι ελευθερωτές αντάρτες από τον Έβρο

και εγκαθίδρυσαν την “Αυτοδιοίκηση Έβρου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ”.
Και για να είναι όλα ασορτί, ο Δήμαρχος μετωνόμασε
την κεντρική λεωφόρο σε «Λεωφόρο Δημοκρατίας».
Ακούστηκε τότε ότι βάφτισε και τον γιο του και τον
ονόμασε Στάλιν.

Με τα τέτοια, με τα αλλιώτικα δεν ήθελε και πολύ,
πιαστήκαμε σε εκείνον τον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο
και, όταν τελείωσε, η λεωφόρος έγινε και πάλι «Βασιλέως
Γεωργίου Β’».

Αυτά!
Πόσες παρελάσεις κάναμε εκεί, με τους επισήμους

μπροστά στην “Ταξιαρχία”, για να γιορτάσουμε ένα
σωρό ιστορικές επετείους· και να η 25η Μαρτίου και να

η 14η Μαΐου και να η 28η Οκτωβρίου και να ο Απρίλης
με την πρωταπριλιά και με τα απριλιάτικα καραγκιοζλίκια
και με τα ανθεστήρια των συνταγματαρχών!

Κι εγώ πρώτος και καλύτερος. Πρωτοπαρήλασα
δέκα χρονών λυκόπουλο· παρήλασα μετά ως μαθητής
γυμνασίου με τιμή και δόξα και με το πηλίκιο με την
κουκουβάγια στο κοντοκουρεμένο κεφάλι μου· παρήλασα
μετά ως σπουδαστής στην Ακαδημία. Και κάθε βράδυ
εκεί στη Λεωφόρο στη βόλτα, πέρα-δώθε, χιλιόμετρα
ολόκληρα.

Κάποτε άλλαξαν οι καιροί και τους βαρεθήκαμε τους
βασιλιάδες! Έκαναν κάτι κατεργαριές αυτοί, κάναμε
εμείς κάτι δημοψηφίσματα, καταργήσαμε το πολίτευμα
της «βασιλείας» και εγκαθιδρύσαμε τη δημοκρατία. Και
για να είναι πάλι όλα ασορτί, ξαναβαφτίσαμε τον
κεντρικό δρόμο σε «Λεωφόρο Δημοκρατίας» χωρίς τα
Α’, Β’ ή Γ’, μολονότι υπάρχουν πολλά είδη δημοκρατίας.

Έχω ακουστά τη Λαϊκή Δημοκρατία, τη Σοσιαλιστική
Δημοκρατία, την Προεδρευομένη Δημοκρατία, τη Βασι-
λευομένη Δημοκρατία ή την Προεδρική Δημοκρατία.
Ένα σωρό είδη δημοκρατίας...

Η δική μας, που φέρει το όνομά της η κεντρική λεω-
φόρος της πόλης μας, σε ποιο είδος δημοκρατίας ανή-
κει;

Noμίζω πως η Δημοκρατία είναι σαν το μπριαμ που
είναι λίγο από όλα. Η αληθινή Δημοκρατία όμως είναι
μία. Είναι αυτή που όλοι, και οι άρχοντες και οι
πολίτες, –όχι ο λαός– οι πολίτες, σέβονται τους νόμους
και ο καθένας σέβεται τον άλλον. Και λέω οι πολίτες,
γιατί ο κάθε πολίτης έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις,
που απορρέουν από τους νόμους.

Ο λαός, εδώ που φτάσαμε, δεν έχει καμιά υποχρέωση
και τα δικαιώματά του απορρέουν από τον οίκτο και
τη διάθεση του εκάστοτε αφέντη που διάλεξε.

Eξάλλου, ο Ισοκράτης (436-338 π.Χ.) προφητικά γρά-
φει: «Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατα-
χράσθηκε το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας.
Διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως
δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια
του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.»

Παρασύρθηκα και ξεστράτισα από την κεντρική λε-
ωφόρο της πόλης μας. Τη λεωφόρο όπου στη βόλτα
διασταυρώναμε τη ματιά μας με το μέλλον μας, τη Λε-
ωφόρο που έμεινε στη συνείδησή μας ως η Λεωφόρος
των αναμνήσεών μας, ανεξαρτήτως από το όνομα που
κατά καιρούς φέρει.

Σημειώσεις:
Η ονομασία «Χαμιντιέ» είναι πληροφορία από τον Γ. Αλεπάκο.
Η ονομασία «Ελ. Βενιζέλου» είναι πληροφορία από τον Θ. Ορ-
δουμποζάνη.
Από τον Γ. Χατζηανδρέου υπάρχει η πληροφορία ότι η μονάδα
του ρωσικού μηχανικού, μαζί με το ρυμοτομικό σχέδιο, της έδω-
σαν και το όνομα του Τσάρου Αλέξανδρου.
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Η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου
στον τύπο της Βόρειας Ελλάδας

Γράφει η Μαρία Γκούτη
(ΜΕΡΟΣ Γ')

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

Το ελληνικό χρεοστάσιο κηρύχθηκε από την κυβέρνηση
Βενιζέλου τον Απρίλιο του 1932. Προηγουμένως είχε
παραιτηθεί ο Υπουργός Οικονομικών Γ. Μαρής και ο
πρωθυπουργός είχε αναθέσει το κρίσιμο Υπουργείο
στον Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας Κυριάκο Βαρβαρέσο
ο οποίος θέσπισε μία σειρά μέτρων για την προστασία
του εθνικού νομίσματος και τη διαχείριση του εξωτερικού
χρέους. Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση
κήρυξε χρεοστάσιο οι υποχρεώσεις της διαφοροποι-
ήθηκαν στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Θα
έπρεπε την πρώτη Μαΐου να καταβάλει τους τόκους
του εξωτερικού χρέους για το έτος 1932 και μετά θα

διέκοπτε επ’ αόριστον την εξυπηρέτηση
του υπολοίπου χρέους. Ωστόσο, η Ελλάδα
είχε δηλώσει αδυναμία και για τη δόση του
Μαΐου. Η εγκατάλειψη του «χρυσού κανόνα»
(σύνδεση της δραχμής με την αγγλική λίρα)
σήμαινε ότι η Ελλάδα καθόριζε την αύξηση
της νομισματικής κυκλοφορίας ανεξάρτητα
από τις μεταβολές των συν αλλαγματικών
αποθεμάτων της. Η έκδοση πληθωριστικού
νομίσματος θα ήταν αναπόφευκτη1. Σύντομα
ο εκδοτικός οργανισμός του εθνικού νομί-
σματος (Τράπεζα της Ελλάδος) θα κατείχε
τον πλήρη έλεγχο του συναλλάγματος και
το δικαίωμα της αποκλειστικής κατοχής και
διάθεσής του, ενώ θα αυξανόταν σημαντικά
η κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων2. Η
προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει
τους έμμεσους και να αυξήσει τους άμεσους φόρους
δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής με αποτέλεσμα άνω του
60% της συνολικής φορολογίας να προέρχεται από
τους έμμεσους φόρους. Οι φόροι που πλήρωνε ο μέσος
Έλληνας ήταν σε κατά κεφαλήν αναλογία τριπλάσιοι
από τους φόρους που πλήρωναν οι υπόλοιποι βαλκανικοί
λαοί 3. Οι κοινωνικές παροχές ήταν χαμηλές. Ήταν ανα-
μενόμενο οι εργαζόμενοι να επιδιώξουν να επανακτήσουν

μέρος της αγοραστικής δύναμης που είχαν απωλέσει. 
Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης στην καθημερι-

νότητα των Ελλήνων ήταν εμφανής. Ιδιαίτερα στις
πόλεις του ελληνικού Βορρά με το έντονο προσφυγικό
και εργατικό πληθυσμιακό στοιχείο ο αντίχτυπος της
απροσδόκητης κρίσης θα προκαλούσε δυναμικές αντι-
δράσεις. Ο τύπος στις περισσότερες περιπτώσεις
συνδεόταν άμεσα με πολιτικούς παράγοντες που
επεδίωκαν την ανατροπή της κυβέρνησης. Ωστόσο,
αποτύπωνε σε σημαντικό βαθμό τις επιπτώσεις της
κρίσης, καθώς αποτελούσε το κυριότερο μέσο έκ-
φρασης του λαού. 

Η καθημερινή εφημερίδα Θάρ-
ρος που κυκλοφορούσε στη Δράμα
κατέγραφε τις επιπτώσεις του χρε-
οστασίου στα προϊόντα της Β. Ελ-
λάδας. Οι κινητικότητα στα λιμάνια
της Καβάλας και της Αλεξανδρού-
πολης είχε αρχίσει να περιορίζεται
ανησυχητικά. Εγχώρια ή εισαγό-
μενα, πολλά βασικά είδη διαβίωσης
είχαν αρχίσει να είναι δυσέρευτα
και υπερτιμημένα. Ακόμα και τα
τρόφιμα που κυκλοφορούσαν είχαν
αρχίσει να νοθεύονται και κυρίως
ο καφές που ήταν ένα προϊόν με
υψηλή έμμεση φορολογία 4. Και στη
Δυτική Μακεδονία η κατάσταση
δεν ήταν πιο ενθαρρυντική. Η εβδο-
μαδιαία εφημερίδα Αστήρ της Βέρ-
ροιας χαρακτήρισε την καθημερι-
νότητα των κατοίκων της επαρχίας
«ασθένεια» 5. Σε μια προσπάθεια
να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό
η κυβέρνηση άρχισε τις περικοπές

των μισθών ξεκινώντας από τους δημόσιους υπαλλήλους.
Η αντίδραση των συλλογικών οργάνων ήταν άμεση και
η στήριξη του τύπου σημαντική. 

Οι δημοσιογράφοι των Αθηνών άρχισαν να δομούν
μία εικόνα δικαιολογημένης αντίδρασης και λαϊκής αγα-
νάκτησης για την καθημερινότητα του 1932 με παράλ-
ληλη αποδόμηση της εικόνας του Βενιζέλου. Με πρω-
τοσέλιδα άρθρα συναισθηματικής φόρτισης, όπως «Η



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T67 11

τραγωδία των δημοσίων υπαλλήλων» 6 και «Το συναλ-
λαγματικό χάος»7, η Ακρόπολις σχολίαζε τα κυβερνητικά
μέτρα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος επεδίωκε
και αυτή να προσεγγίσει την «Τραγωδία των εργαζομέ-
νων», διαπιστώνοντας ότι οι «οι μισθοί εκμηδενίζονται
και οι εργαζόμενοι αδυνατούν να επιβιώσουν ανθρωπί-
νως» 8. Το Ελεύθερον Βήμα απαντούσε αναλύοντας την
«ψυχολογία του πανικού που δημιουργούν σκοπίμως οι
ίδιοι οι δημοσιογράφοι» διαμορφώνοντας έτσι μία πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα επικείμενης καταστροφής και
ενισχύοντας την πολιτική πόλωση εν μέσω κρίσης9. 

Η αμφισβήτηση του Δημητρίου Μάξιμου, συμβούλου
οικονομικής πολιτικής του Λαϊκού Κόμματος, για την οι-
κονομική διαχείριση της κυβέρνησης10 σχολιάστηκε ως
«παταγώδης διάψευσις των προβλέψεων του Πρωθυ-
πουργού και του κυρίου Καθηγητού Υπουργού του (ενν.
τον Βαρβαρέσσο)».11 Η πιθανότητα να αυξηθεί η τιμή
του άρτου ως αποτέλεσμα της αύξησης του τιμαρίθμου
μετατράπηκε σε «αύξησιν 100% εις όλα τα αναγκαία».
Τα σχόλια επεκτείνονταν σε συναισθηματικού χαρακτήρα
ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η αγορά ήταν «έντρομος»
και επικρατούσε γενική «κατήφεια και απόγνωσις»12.
Αφορμή για την παραίτηση της κυβέρνησης στάθηκε η
πίεση του τύπου μετά από μία γενική απεργία στους
κλάδους του δημοσίου: εφοριακοί, τελωνειακοί, υπάλληλοι
δημόσιων ταμείων και υπουργείων διαμαρτύρονταν εγ-
καταλείποντας πλήρως τις θέσεις τους.

Η σύντομη κυβέρνηση Παπαναστασίου βρήκε ανα-
πάντεχους υποστηρικτές τους συντάκτες της εφημερίδας
Μακεδονικά Νέα της Θεσσαλονίκης. Θεώρησαν την
προσπάθεια του Παπαναστασίου «για το καλύτερο δυ-
νατόν σχήμα, εγγύησιν της τάξεως»13. Αντίθετα, αθηναϊκές

εφημερίδες, όπως το Ελεύθερον Βήμα, τήρησαν πιο
επιφυλακτική στάση απέναντι στο κυβερνητικό σχήμα
υπό τον Παπαναστασίου με προτροπές για σεβασμό
των δυσχερειών της εποχής και των δικαιωμάτων όλων
των εργαζομένων14. Μία κυβέρνηση «ανάγκης», σύμφωνα
με την Καθημερινή, δεν ήταν δυνατόν να προκαλέσει
«ούτε συμπαθείας, ούτε εχθρότητας»15. Βενιζέλος και
Τσαλδάρης θα εναλλάσσονταν ως πρωθυπουργοί μέχρι
το 1935, όταν απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί
ενεπλάκησαν στα πολιτικά με αποτέλεσμα την επάνοδο
της «βασιλευομένης».

Οι αντιπαραθέσεις και οι
σκοπιμότητες των εφημε-
ρίδων συνετέλεσαν στην
καλλιέργεια ενός κλίματος
αγωνίας, ανασφάλειας και
έντασης. Οι κοινωνικές  εν-
τάσεις είχαν οξυνθεί και το

λαϊκό κίνημα εκδηλωνόταν εντονότερο στα αστικά
κέντρα της Μακεδονίας και της Θράκης. Την κινητικότητα
αυτή κατέγραψε η εβδομαδιαία εφημερίδα Πρόοδος
που κυκλοφόρησε στην Αλεξανδρούπολη από τον Ια-
νουάριο του 1933. «Η κατάστασις εις τας επαρχίας της
Βορείου Ελλάδος» έγινε τακτικό θέμα των πρωτοσέλιδων
άρθρων του συγκεκριμένου τοπικού εντύπου, που πα-
ρουσίαζε τη Θράκη σαν μία πηγή πλουτισμού που
έμενε αναξιοποίητη εξαιτίας των ατοπημάτων των κυ-
βερνήσεων16. Σε ένα πρωτοσέλιδο άρθρο οι συντάκτες
της εφημερίδας εξήγαγαν το συνοπτικό και συνάμα πε-
ριεκτικό συμπέρασμα: «Ο λαός πληρώνει για κυβερνήσεις
κρίσεων». Συμπέρασμα με διαχρονική ισχύ...
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Οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές
Τον Μάιο του 1951 διεξάγονται οι

πρώτες μεταπολεμικές εκλογές με το σύ-
στημα της απλής αναλογικής. Δήμαρχος
εκλέγεται στις 20.5.1951 ο πλειοψηφίσας
Δημοτικός Σύμβουλος γιατρός Μενέλαος
Μαστράφης, ο οποίος όμως μετά από
ένα περίπου χρόνο παραιτήθηκε από τη
θέση του Δημάρχου για τον λόγο ότι είχε
διοριστεί ως γιατρός στο ΙΚΑ και υπήρχε
ασυμβίβαστο μεταξύ γιατρού του ΙΚΑ και
Δημάρχου. Ο Μενέλαος Μαστράφης είχε
επιλέξει την ιδιότητα του γιατρού του
ΙΚΑ. Κατόπιν τούτου το Δημοτικό Συμ-
βούλιο εξέλεξε Δήμαρχο τον Δικηγόρο
Ιωάννη Μπέτσο από τον συνδυασμό του
Αλεξάνδρου Καραγιάννη, με ψήφους 16
έναντι 14.

Οι επόμενες εκλογές πραγματοποι-
ούνται στις 21 Νοεμβρίου 1954 με δύο
υποψήφιους Δημάρχους, τον ήδη Δήμαρχο
Ιωάννη Μπέτσο και τον γιατρό Κωνσταν-
τίνο Ραχαμανίδη. Δήμαρχος επανεκλέγεται
ο Δικηγόρος Ιωάννης Μπέτσος.

Αλλά και στις Εκλογές της 5ης Απριλίου
1959 με αντιπάλους τον Δήμαρχο Ιωάννη
Μπέτσο και τον πρώην Βουλευτή και Γε-
ρουσιαστή Κωνσταντίνο Ορφανό, Δή-
μαρχος επανεκλέγεται ο Δικηγόρος Ιωάν-
νης Μπέτσος.

Στις επόμενες εκλογές της 5ης Ιουλίου
1964 τον Δήμο διεκδικούν τέσσερες συν-
δυασμοί. α) Του Δημάρχου Ιωάννου Μπέ-
τσου, που εκλέγει 7 δημοτικούς συμβού-
λους, β) του δικηγόρου και πρώην Διευ-
θυντή των Γαλλοελληνικών Σιδηροδρόμων,
Θωμά Μιχαήλογλου, που εκλέγει 5 δημο-
τικούς Συμβούλους, γ) του Ορέστη Αν-
τώνογλου, πρώην βουλευτή της ΕΔΑ, που
εκλέγει 4 δημοτικούς συμβούλους και δ)
του απόστρατου Αξιωματικού Σταύρου
Στεργιάδη, που εκλέγει 3 δημοτικούς συμ-
βούλους. Κατά τη συνεδρίαση της 6ης
Σεπτεμβρίου 1964 Δήμαρχος εκλέγεται
ο Θωμάς Μιχαήλογλου με ψήφους 11
και 3 λευκές.

Η περίοδος των Συνταγματαρχών
Η επιβληθείσα στη χώρα, στις 21 Απριλίου

1967, δικτατορία των Συνταγματαρχών,
τον Ιούνιο του 1967, απολύει τον Δήμαρχο
Θωμά Μιχαήλογλου και στη θέση του διορίζει
την 6η Ιουνίου 1967 τον συνταξιούχο δά-
σκαλο Γεώργιο Γεωργιάδη.

Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτα-
τορίας, πλην του ανωτέρου διορίστηκαν
από το καθεστώς ως Δήμαρχοι: Το 1970 ο
δικηγόρος Χρήστος Κουρκουλής, το 1971,
ο συνταξιούχος Τραπεζικός Ευτύχιος Τρα-
κάκης, το 1972 ο δικηγόρος Ιωάννης Καν-
δηλάπτης, και το 1973, και μέχρι την πτώση
του καθεστώτος το Ιούλιο του 1974, ο δι-
κηγόρος Χρήστος Λάλας.

Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση και την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας Δήμαρχος
Αλεξανδρούπολης, αποθανόντος εν τω με-
ταξύ του τελευταίου αιρετού Δημάρχου
Θωμά Μιχαήλογλου, διορίσθηκε ο Πρωτο-
δίκης Δημήτριος Ζιάκας, μέχρι τη διεξαγωγή
των Δημοτικών εκλογών τον Μάρτιο του
1975.

Η Μεταπολίτευση
Στις 30 Μαρτίου 1975 πραγματοποιού -

νται οι πρώτες μετά την πτώση της χούντας
των Συνταγματαρχών Δημοτικές εκλογές.
Τη θέση του Δημάρχου διεκδικούν ο Λουκάς
Νικολαΐδης, πρώην βουλευτής της Ένωσης
Κέντρου, με υποψήφιους Δημοτικούς Συμ-

Η ιστορία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης -
Οι Δήμαρχοί του

Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης
(ΜΕΡΟΣ Β')

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

ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ΜΑΣΤΡΑΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΠΕΤΣΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ

18.11.1972  Ο διορισμέ�νος Δή� μαρχος
Χρ. Λάλας χαιρετά�  τους ποδοσφαιριστές 

του ΕΘΝΙΚΟΥ και του ΑΛΕΞ.



βούλους προερχόμενους
από την Ένωση Κέντρου,
το ΠΑΣΟΚ και τα δύο κόμ-
ματα της Αριστεράς, και
ο πολιτικός μηχανικός Μι-
χάλης Παρασκευόπουλος,
υποστηριζόμενος από τη
Νέα Δημοκρατία.

Δήμαρχος εκλέγεται ο
Λουκάς Νικολαΐδης και
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ο Αναστάσιος
Σουλακάκης, ο οποίος
μετά από λίγο καιρό θα

παραιτηθεί και θα αποχωρήσει με μια ομάδα Δημοτικών
Συμβούλων από τον Δήμο.

Στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 1978 συμμετέχουν
τρεις συνδυασμοί. α) Η «Συνεργασία Δημοτικής Αλλαγής»
με υποψήφιο Δήμαρχο τον Αναστάσιο Σουλακάκη, πα-
ραιτηθέντα Πρόεδρο του προηγούμενου Δημοτικού Συμ-
βουλίου, υποστηριζόμενο από μέλη του ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ,
ΚΚΕεσ. και μη ενταγμένους κομματικά πολίτες, β) Η
«Λαϊκή Ενότητα» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Μιχάλη
Παρασκευόπουλο, εργολάβο δημοσίων έργων και Πρό-
εδρο του «Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ», υποστηριζόμενο από τη
Ν.Δ. και την ΕΔΗΚ και γ) Η «Υπερκομματική Δημοτική
Ανασυγκρότηση», με υποψήφιο Δήμαρχο τον δικηγόρο
Καλλίνικο Βασιλειάδη, χωρίς κομματική ένταξη.

Δήμαρχος εκλέγεται στον 2ο γύρο ο βιοτέχνης Ανα-
στάσιος Σουλακάκης με ποσοστό 54,76%, έναντι 45,33%
του Μιχάλη Παρασκευόπουλου.

Στις επόμενες εκλογές που διεξήχθησαν στις 17
Οκτωβρίου 1982 συμμετέχουν δύο συνδυασμοί. Η «Συν -
εργασία Δημοτικής Αλλαγής» του απερχόμενου Δημάρχου
Αναστασίου Σουλακάκη και η «Νέα Δημοτική Πνοή», με
επικεφαλής τον γιατρό και πρώην βουλευτή της Ν.Δ.
Γιάννη Καβαρατζή. Δήμαρχος εκλέγεται από τον πρώτο
γύρο ο Αναστάσιος Σουλακάκης με ποσοστό 60,2%,
έναντι 39,8 του Γιάννη Καβαρατζή.

Στις εκλογές της 12 Οκτωβρίου 1986 επανεκλέγεται
Δήμαρχος για τρίτη τετραετία ο Αναστάσιος Σουλακά-
κης. Στις εκλογές αυτές συμμετείχαν α) Η «Συνεργασία

ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
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Δημοτικής Αλλαγής» με υποψήφιο τον απερχόμενο Δή-
μαρχο Αναστάσιο Σουλακάκη, β) Η «Ελεύθερη Δημοτική
Κίνηση» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Νίκο Κουκουράβα,
πρώην Διευθυντή του Νοσοκομείου, υποστηριζόμενο
από τη Ν.Δ. και γ) «Προοδευτική Δημοκρατική Αλεξαν-
δρούπολη», με υποψήφιο Δήμαρχο τον υπάλληλο της
ΔΕΗ Κοσμά Πετρόπουλο, υποστηριζόμενο από το Κ.Κ.Ε.
Δήμαρχος επανεκλέγεται από τον Β΄ γύρο ο Αναστάσιος
Σουλακάκης με 50,33 %, έναντι 49,67 % του Νίκου
Κουκουράβα.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1990 Δήμαρχος
εκλέγεται ο πρώην Διευθυντής του Νοσοκομείου Νικό-
λαος Κουκουράβας, επικεφαλής της παράταξης «Ελεύ-
θερη Δημοτική Κίνηση» με ποσοστό 50,66 έναντι 49,34
του γιατρού Κωνσταντίνου Παπουτσέλη, επικεφαλής
της παράταξης «Ένωση Πολιτών».

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1994, συμμετέχουν
τέσσερες συνδυασμοί. α) Η «Ελεύθερη Δημοτική Κίνηση»
με επικεφαλής τον Νικόλαο Κουκουράβα, υποστηριζόμενο
από τη Ν.Δ., β) η «Νέα Αλεξανδρούπολη», με επικεφαλής
τον πολιτικό μηχανικό Ηλία Ευαγγελίδη, υποστηριζόμενο
από το ΠΑΣΟΚ, γ) η «Δημοτική Συνεργασία Πολιτών
Αλεξανδρούπολης» με επικεφαλής τον Φώτη Πιρπιρή,
χωρίς πολιτική στήριξη και δ) η «Αγωνιστική Δημοτική
Ενότητα» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ανέστη Βλισίδη,
υποστηριζόμενο από το Κ.Κ.Ε. Δήμαρχος εκλέγεται,
από τον 2ο γύρο με ποσοστό 51,5% ο Ηλίας Ευαγγελίδης,
έναντι 48,5% του Νικολάου Κουκουράβα. Όμως ο Δή-
μαρχος Ηλίας Ευαγγελίδης απεβίωσε στις 6 Μαρτίου
1997 και τη θέση του κατέλαβε, μετά από εκλογές στην
πλειοψηφούσα Δημοτική Παράταξη, ο Τραπεζικός Ελευ-
θέριος Γιοφτσίδης.

ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Μάιος 1995. Ο Δήμαρχος Ηλίας Ευαγγελίδης βραβεύει τον
Αθανάσιο Μανιά, επιζών μέλος της πρώτης Προσκοπικής

Ομάδας Δεδέαγατς
1979. Υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου

Καραμανλή από τον Δήμαρχο Τάσο Σουλακάκη



σολόγο Γεώργιο Αλεξανδρή και γ) Η «Δημοτική Δημο-
κρατική Συν εργασία» με υποψήφιο Δήμαρχο τον γιατρό
Σάββα Δευτεραίο. Δήμαρχος εκλέγεται από τον πρώτο
γύρο ο Γεώργιος Αλεξανδρής με ποσοστό 53,10 %
έναντι 39,20 του Αρβανιτίδη και 7,70 του Δευτεραίου,

Στις εκλογές της 16ης και 23ης Οκτωβρίου 2006
Δήμαρχος επανεκλέγεται τη δεύτερη Κυριακή με ποσοστό
50,41 % ο επικεφαλής της παράταξης «Νέος Δήμος Αυ-
τοδύναμη Αλεξανδρούπολη» Γεώργιος Αλεξανδρής,
έναντι 49,59 του Χρήστου Κούρτη και της παράταξής
του «Αλεξανδρούπολη Πρωτεύουσα πόλη». Στον πρώτο
γύρο συμμετείχαν, εκτός των δύο ανωτέρω παρατάξεων,
και οι παρατάξεις α) «Πόλη και Πολίτες» με τον Βαγγέλη
Λαμπάκη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξαν-
δρούπολης, β) «Πορεία στο Μέλλον» με τον Γιάννη Λα-
σκαράκη, εκδότη της εφημερίδας «Η ΓΝΩΜΗ», γ) «Δη-
μοτική Δημοκρατική Συνεργασία», με τον Γιατρό Σάββα
Δευτεραίο και δ) «Κοινωνία των Πολιτών» με την Ελένη
Γκιοκτσέ, Διευθύντρια της ΝΕΛΕ.

Στις εκλογές 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010 Δήμαρχος
εκλέγεται από τον Β΄ γύρο ο Δικηγόρος Ευάγγελος
Λαμπάκης, επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πο-
λίτες» με ποσοστό 56,13%, έναντι ποσοστού 43,86%
που πήρε ο Γεώργιος Αλεξανδρής με την παράταξη

«Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση». Στις εκλογές αυτές συμ-
μετείχαν επίσης και ο Μιχάλης Κουγιομτζής με την πα-
ράταξη «Μαζί πάμε μπροστά» και ο Σάββας Δευτεραίος
με την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης».

Τέλος στις εκλογές 18ης Μαΐου 2014 επανεκλέγεται
Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή ο Ευάγγελος Λαμ-
πάκης, επικεφαλής της παράταξης «Πόλη και Πολίτες»
με ποσοστό 55,33 % έναντι 16,14 % που πήρε ο δεύτερος
συνδυασμός «Δήμος & Δημότες Απόστολος Φωτιάδης»
με επικεφαλής τον πρώην Υπουργό Απόστολο Φωτιάδη.
Στις εκλογές αυτές, πλην των ανωτέρω, συμμετείχαν
και οι συνδυασμοί «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης» με τον Σάββα Δευτεραίο, «ΑΝΑ.Σ.Α για την
Αλεξανδρούπολη» με τον Παύλο Μιχαηλίδη, «Νέοι Άν-
θρωποι» με τον Ιωάννη Γιαννόπουλο και «αλλάΖΟΥΜΕ
τώρα» με τον Νικόλαο Τζανίδη.
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Στις δημοτικές εκλογές της 11ης και 18ης Οκτωβρίου
1998 συμμετείχαν πέντε παρατάξεις. Συγκεκριμένα α)
Η «Αναγέννηση» με υποψήφιο Δήμαρχο τον γιατρό
Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη, β) Η «Νέα Αλεξανδρούπολη
- Νέοι Ορίζοντες» με υποψήφιο Δήμαρχο τον απερχόμενο
Δήμαρχο Ελευθέριο Γιοφτσίδη, γ) η παράταξη «Νέος
Δήμος Αυτοδύναμη Αλεξανδρούπολη» με υποψήφιο Δή-
μαρχο τον Δασολόγο Γεώργιο Αλεξανδρή, δ) η «Αλεξαν-
δρούπολη Πρωτεύουσα Πόλη» με τον πολιτικό μηχανικό
Χρήστο Κούρτη και ε) η «Αγωνιστική Δημοτική Ενότητα»,
με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ανέστη Βλισίδη. Δήμαρχος
εκλέγεται στον Β΄ γύρο ο γιατρός Τριαντάφυλλος Αρ-
βανιτίδης με ποσοστό 55,90 % έναντι 44,10 του Ελευ-
θερίου Γιοφ τσίδη.

Ο 21ος Αιώνας
Με τη λήξη του 20ου και την είσοδο του 21ου αιώνα

έχουμε αλλαγές στις δομές και τα όρια των Δήμων της
χώρας. Συγκεκριμένα: Ήδη από το 1997 με τον Ν.
2539/1997 (Νόμος Καποδίστρια), αποφασίστηκαν συν -
ενώσεις κοινοτήτων σε μεγαλύτερους Δήμους, με σκοπό
την βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τον Δήμο Αλεξανδρού-
πολης συνενώθηκαν οι κοινότητες Αισύμης, Άβαντα,
Κίρκης, Μάκρης και Συκοράχης και οι εκλογές του
Οκτωβρίου 1998 έγιναν με βάση αυτόν τον Νόμο.
Επίσης με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
ρυθμίσθηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και επανα-
καθορίσθηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων,
ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές
τους. Έτσι στον Καποδιστριακό Δήμο Αλεξανδρούπολης
συνενώθηκαν οι Δήμοι Τραϊανουπόλεως και Φερών,
κάτω από την κοινή ονομασία «Δήμος Αλεξανδρού-
πολης».

Οι πρώτες δημοτικές εκλογές του 21ου αιώνα έγιναν
στις 15 Οκτωβρίου 2002 με τρεις συνδυασμούς να
διεκδικούν το Δημαρχιακό αξίωμα. Αυτοί ήταν α) Η
«Αναγέννηση» με υποψήφιο τον απερχόμενο Δήμαρχο
Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδη, β) Ο «Νέος Δήμος - Αυτοδύ-
ναμη Αλεξανδρούπολη» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Δα-

O Λευτέρης Γιοφτσίδης, διάδοχος του αποβιώσαντος
Δημάρχου Ηλία Ευαγγελίδη

Oι τρεις τελευταίοι Δήμαρχοι της πόληςΤριαντάφυλλος
Αρβανιτίδης, Ευάγγελος Λαμπάκης και Γεώργιος Αλεξανδρής
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Κυρία Τερζοπούλου,
Εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό και Ψυχαγωγικό

Σύλλογο Αλεξανδρουπολιτών Αττικής, αφού επισκε-
φθήκαμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρού-
πολης και συγκεκριμένα την περιοδική έκθεση «Ραι-
δεστός - Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι
προσφυγιάς», θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τα εξής:

Πώς βρέθηκαν τα εκθέματα, που με συγκίνηση αν-
τικρύσαμε, από τη Ραιδεστό στην Αλεξανδρούπολη;

Η περιοδική έκθεση «Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη.
Αρχαιότητες σ’ένα ταξίδι προσφυγιάς» οργανώθηκε
και υλοποιήθηκε από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης, στο οποίο και παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά (Ιανουάριος 2016 - Μάιος 2017). Η μεταφορά
της έκθεσης στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε
με τη συνεργασία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσ-

σαλονίκης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου και
την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του
Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΠ), του
Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη –«Ραιδεστός»
Α.Ε. και του Συνδέσμου Φίλων του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης. Πολλοί συνάδελφοι κατέ-
θεσαν τις γνώσεις, την εμπειρία και τη δημιουργική
τους διάθεση για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
Καθοριστικής σημασίας για τη θετική έκβαση της
κοινής προσπάθειας των δύο φορέων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού υπήρξαν η αποφασιστι-
κότητα της Πολυξένης Αδάμ-Βελένη, Γενικής Διευ-
θύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και τέως Διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον
που επέδειξε για την πραγματοποίηση της έκθεσης

Ραιδεστός - Θεσσαλονίκη - Aλεξανδρούπολη
Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς

Συνέντευξη με τη Δόμνα Τερζοπούλου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου

Επιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου, Αλεξάνδρα Μποτονάκη

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

Xάρτης βόρειας Προποντίδας με πόλεις/θέσεις της αρχαιότητας
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ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην Ευαγγελία
Στεφανή, σημερινή Διευθύντρια του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης και τη Χρύσα Καραδήμα,
προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου έως
τις αρχές του 2018.Τα εγκαίνια της περιοδικής
έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου 2018
με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λυδίας Κονιόρδου και σηματοδότησαν την
έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου
Αλεξανδρούπολης, του πρώτου Αρχαιολογικού Μου-
σείου της πόλης.

Ποιος ο ρόλος του ΘΦΣ στη Ραιδεστό  τον 19 αι.;
Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα

οι ελληνορθόδοξοι κάτοικοι της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας ίδρυσαν μια σειρά Συλλόγων
με χαρακτήρα εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και
φιλανθρωπικό. Το συγκεκριμένο ιστορικό
φαινόμενο σχετιζόταν άμεσα με τις συνθήκες
της εποχής και το αίτημα για τη δημιουργία
εθνικών κρατών στη Βαλκανική Χερσόνησο.
Κύριο μέλημά των Συλλόγων υπήρξε η
προαγωγή της ελληνικής παιδείας μέσω
της ίδρυσης σχολείων, της επιμόρφωσης
του διδακτικού προσωπικού, της συγκρό-
τησης βιβλιοθηκών και της ενίσχυσης από-
ρων μαθητών.

Ο Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος
της Ραιδεστού ιδρύθηκε το 1871 και παρέμεινε
ενεργός έως το τέλος του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου, αν και οι πολιτικές συνθήκες και
οι πολεμικές αναμετρήσεις οδήγησαν 
–κατά διαστήματα– στην προσωρινή
αναστολή της λειτουργίας του.
Εκτός από τη συστηματική
ενασχόληση με

την εκπαίδευση του ελληνορθόδοξου πληθυσμού,
τα μέλη του Συλλόγου ανέπτυξαν μια σημαντική
παράλληλη δράση: ανέλαβαν τη συγκέντρωση,
μέσω αγορών και δωρεών, αρχαίων αντικειμένων
και νομισμάτων προερχόμενων από την ευρύτερη
περιοχή της βόρειας Προποντίδας, την καταγραφή
τους και τη δημιουργία ενός “Αρχαιολογικού Μουσείου”
στο μεγάλο κτήριο του Συλλόγου που διατηρείται
ανέπαφο εώς σήμερα στην παραλία της πόλης (ση-
μερινό Tekirdag). 

Από πότε χρονολογείται η παρουσία των Ελλήνων
στην περιοχή της Βόρειας Προποντίδας;

Η βόρεια Προποντίδα αποτελούσε τμήμα της αρ-
χαίας Θράκης, η οποία
εκτεινόταν από τη Μακε-
δονία έως τον Βόσπορο
και τις δυτικές ακτές του
Εύξεινου Πόντου και από
το Αιγαίο έως τον Δούνα-
βη. Οι πρώτες ελληνικές
αποικίες στην περιοχή
ιδρύθηκαν τον 7ο αι. π.Χ.
Τα Μέγαρα ίδρυσαν τη Ση-
λυβρία (675- 650 π.Χ.) και
το Βυζάντιο (περίπου το
660 π.Χ.). Άποικοι από τη
Σάμο ίδρυσαν την Πέρινθο
(603 π.Χ.)

Η παράλια περιοχή της Ραιδεστού με το κτήριο του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου

➙
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και τη Βισάνθη μαζί με δύο μικρότερες αποικίες.
Οι θέσεις της Περίνθου, της Σηλυβρίας και του
Βυζαντίου έχουν εξακριβωθεί. Αβέβαιη παραμένει
η θέση της αρχαίας Βισάνθης, η οποία τοποθε-
τείται είτε στην περιοχή της κατοπινής Ραιδεστού
(σημερινό Tekirdag), είτε νοτιότερα, στη θέση
Πάνιον. Οι ελληνικές αποικίες της βόρειας Προ-
ποντίδας εξελίχθηκαν σε ισχυρά αστικά κέντρα
και επιβίωσαν επί αιώνες χάρη στην προνομιακή
τους θέση και στην εύφορη χώρα τους. Λόγω

της γεωπολιτικής και στρατηγικής
της σημασίας, η περιοχή γνώρισε
πολυάριθμες μετακινήσεις πληθυ-
σμών και στρατευμάτων, μετατρά-
πηκε συχνά σε πεδίο πολεμικών συγ-
κρούσεων και αποτέλεσε από την
αρχαιότητα έως σήμερα… ένα αι-
ώνιον μήλον της Έριδος.

Τα εκθέματα πώς βρέθηκαν στη
Θεσσαλονίκη;

Τα 37 μαρμάρινα μνημεία που πα-
ρουσιάζονται στην έκθεση, αγάλματα,
ανάγλυφα, επιγραφές και αρχιτε-
κτονικά μέλη χρονολογούνται από
τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα
μ.Χ. και προέρχονται από την περιοχή

της βόρειας Προποντί-
δας. Το 1922, τη χρονιά
της εκκένωσης της Ανα-
τολικής Θράκης, τα αρ-

χαία αντικείμενα μετα-
φέρθηκαν στη Θεσσα-
λονίκη και παραδόθη-
καν στο Αρχαιολογικό
Μουσείο της πόλης,

όπου φυλάσσονταν έκτοτε. Αγνοούμε τις ακριβείς
συνθήκες της μεταφοράς και της παράδοσης
των αρχαιοτήτων, γνωρίζουμε, ωστόσο, τα ονό-
ματα των δύο ανθρώπων που παρέδωσαν τα
μνημεία στον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων της
Θεσσαλονίκης, Στρατή Πελεκίδη. Πρόκειται για
τον Γενικό Επιθεωρητή Εκπαίδευσης Θράκης
Βασίλειο Νικολαΐδη και τον Καθηγητή Δρόσο.
Η αναγνώριση, ταύτιση και συστηματική κατα-
γραφή των μνημείων που συγκροτούν τη λεγό-
μενη “συλλογή Ραιδεστού” του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης αποτέλεσε τις τελευ-
ταίες δεκαετίες αντικείμενο έρευνας πολλών
ιστορικών, επιγραφικών και αρχαιολόγων και η
έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Κυρία Τερζοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ
και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πολύ ση-
μαντικό έργο που επιτελείτε.

Ραιδεστός, Ιούλιος 1922. Υποδοχή του Στρατηγού
Παρασκευόπουλου. Στη φωτογραφία εικονίζονται 
ο παπούς, η γιαγιά και οι θείες της Σοφίας Αινίτου.

Οι φωτο 1, 2 και 3 από το αρχείο της Σοφίας Εμμαν. Αινίτου 

H θεία της Σοφίας Εμμαν.
Αινίτου, Σοφία Αναστ.
Αινίτου στη Ραιδεστό 
το 1922, με εθνική
ενδυμασία. 

1926, 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης. Εικονίζονται: Χριστοδούλου
Ευδοκία, Αλίκη Ιωαννίδου, Κατίνα Αγγελίδου, Έλλη Λεονταρίδου,
Ευφροσύνη Ξανθοπούλου, Άννα Εμμανουήλ, Παρασκευή Μαλαματίνα,
Δώρα Σαραντοπούλου, Άννα Φωτιάδου, Καίτη Βάιου, Ζηνοβία
Θαλασσινού, Μαρία Μωράτου, Χρυσάνθη Νικολαΐδου, Παγώνα
Ορφανίδου, Κλεονίκη Εφραιμίδου και Σοφία Αναστ. Αινίτου.

1

2

3
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Ο πατέρας μου, ο γιατρός Χρήστος Χρυσάκης
Γράφει η Χρυσάκη Ρίτα

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

Μετά τα πολύ ωραία, και για μένα συγκινητικά,
κείμενα-αφιερώματα στους παλιούς γιατρούς της
Αλεξανδρούπολης Ραχμανίδη και Βελισσαρόπουλο
ένιωσα πως... Μετά σκέφθηκα ότι θέλω να γράψω κι
εγώ για τον πατέρα μου και άρχισα το ψάξιμο σε
φακέλους, αρχεία φωτογραφιών, αλληλογραφία, έγ-
γραφα του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου. Παρόλο που
έχουν περάσει 38 χρόνια από τον θάνατό του, δεν
μου ήταν εύκολο αλλά προσπάθησα και ελπίζω να
είμαι αντικειμενική, τουλάχιστον στους χαρακτηρι-
σμούς!

Ο Χρήστος Χρυσάκης, τον οποίο, φαντάζομαι, ελά-
χιστοι παλιοί Αλεξανδρουπολίτες θα θυμούνται πλέον,
ήταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 ένας από
τους 5-6 γιατρούς παθολόγους της Αλεξανδρούπολης
με τους Μενέλαο Μαστράφη, Χρήστο Σαμαρά, Κων-
σταντίνο Ραχμανίδη, Κωνσταντίνο Μπαρμπόπουλο
κ.ά.

Γεννήθηκε στο Κατιρλί Νικομήδειας Τουρκίας στις
21/1/1910 και ήρθε στην Αλεξανδρούπολη το 1922 με
τη Μικρασιατική καταστροφή, από την Κίο, όπου
ζούσαν με τους γονείς και τα αδέλφια του. Ο πατέρας
του Αναστάσιος Χρυσάκης ήταν βαρελάς, επάγγελμα
που ακολούθησε και ο μικρότερος γιος Βασίλης. Η
αδελφή του Ευτυχία σπούδασε δασκάλα και βοήθησε
και αυτή οικονομικά τον αδελφό της που σπούδαζε
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με αφάνταστες δυ-
σκολίες. Ως φοιτητής έμενε στην περιοχή του κέντρου
για να πηγαίνει στο Γουδί, όπου ήταν τα εργαστήρια,
κουβαλώντας τα βιβλία του που ήταν ασήκωτα.

Υπήρχαν καθηγητές που
πίστευαν και το έλεγαν σε
κάθε ευκαιρία στους φοι-
τητές ότι οι πτωχοί δεν
πρέπει να σπουδάζουν!

Πήρε το πτυχίο της Ια-
τρικής στις 10/5/1935 με
«Λίαν Καλώς» και αμέσως
γράφτηκε στον Ιατρικό
Σύλλογο Έβρου και άρχισε
να εργάζεται ως κοινοτικός
γιατρός στα Λάβαρα Διδυ-
μοτείχου, εν συνεχεία ως
Δόκιμος Ανθυπίατρος κ.λπ.

Πολέμησε στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και μετά το
τέλος του πολέμου παντρεύτηκε, το 1945, την Περγ-
κρουί (Χαρούλα σε ελληνική μετάφραση), κόρη του
Αρμένου φαρμακοποιού Ναζαρέτ Μπαρονιάν, την
οποία έβλεπε, όταν περνούσε από το σπίτι της και
ερωτεύθηκε σφοδρά (όπως έλεγε ο ίδιος).

Έλληνες και Αρμένιοι αντέδρασαν σ’ αυτόν τον
γάμο, με όχι και πολύ συμπαθητικό τρόπο, κατά τη
μητέρα μου. Με τον γάμο αυτό έγινε Χαρίκλεια Χρυ-
σάκη, δεν ξαναπήγε στην Αρμενική Εκκλησία και
έκοψε την καλημέρα σε όσους της φέρθηκαν εχθρικά
και ανάγωγα.

Οι Αρμένιοι μέχρι και τα δικά μου χρόνια προσπα-
θούσαν να παντρεύονται μεταξύ τους, για να κρατή-
σουν τη φυλή καθαρή αλλά αυτό αποδείχτηκε ανέ-
φικτο. Πάντως διατηρούσαν καλή σχέση με τον
Έλληνα γαμπρό και πάντα, των Φώτων, η χορωδία

Από τον γάμο του με την Περγκρουί Μπαρονιάν

1935. Ο Χρήστος Χρυσάκης,
νέος γιατρός.

Όταν διάβασα σε ένα τεύχος του “Φάρου” το άρθρο της Έφης Ραχμανίδου-
Τρικούπη για τον πατέρα της, τον γιατρό Κωνσταντίνο Ραχμανίδη, συγκινήθηκα.
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της Αρμενικής Εκκλησίας ερχόταν τα μεσάνυχτα και
μας έλεγε τα κάλαντα.

Το 1946 γεννήθηκε ο αδελφός μου Αναστάσιος και
το 1950 γεννήθηκα εγώ, επιτέλους μετά το τέλος
των πολέμων, παρόλο που η δεκαετία του 1950
υπήρξε δύσκολη για όλους.

Στις 20/3/1947 ορκίστηκε ως έκτακτος γιατρός στις
φυλακές Αλεξανδρούπολης και τον Νοέμβριο του 1952
διορίσθηκε στην κενή θέση του Ιατρού του Δήμου
Αλεξανδρούπολης. Στις 21/11/1952 ορκίστηκε ενώπιον
του ασκούντος καθήκοντα Δημάρχου Ιωάννη Μετασ-
σαράκη και τον Δεκέμβριο του 1952 απολύθηκε από
γιατρός των φυλακών. Το Ιατρείο του Δήμου ήταν
εκεί που βρίσκεται σήμερα το Δημαρχείο Αλεξανδρού-
πολης με είσοδο από την οδό Καβύρη (τότε Ρούσβελτ)
και λειτουργούσε κάθε μέρα από τις 10 έως τις 12 το
μεσημέρι, για απόρους ασθενείς του Δήμου. Στις
20/2/1953, με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, προς
εξυπηρέτηση ασθενών των απομακρυσμένων συνοι-
κισμών Ν. Χηλής, Αμφιτρίτης, Αγνάντιας, Απαλού
έπρεπε να επισκέπτεται μία φορά τον μήνα αυτούς.

Στο Ιατρείο του Δήμου ασκούσε καθήκοντα νοσο-
κόμου ο φίλος του Σαράντης Ταβανιώτης, που ήταν
και τελετάρχης του Δήμου. Στις 30/5/1969 απολύθηκε

λόγω κατάργησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου.

Ως ελεγκτής γιατρός του ΤΕΒΕ, όποτε πήγαινε στο
Νοσοκομείο, στο οποίο ήταν διευθυντής ο συνάδελφος
και φίλος του Χρήστος Σαμαράς, δοκίμαζε και την
κουζίνα του Νοσοκομείου, μια και η τότε μαγείρισσα
τους φίλευε τις σπεσιαλιτέ της! Κατά την ομολογία
γιατρών και ασθενών, μαγείρευε εξαιρετικά.

Είχε το ιδιωτικό ιατρείο του στην οδό Μάρκου
Μπότσαρη 6, στην αρχή σε οίκημα που είχε κτισθεί
στην αυλή του σπιτιού της γυναίκας του και όταν
αυτό επεκτάθηκε και αποτέλεσε την κατοικία της οι-
κογένειας, στο ισόγειο της παλιάς διώροφης κατοικίας
στη γωνία Μ. Μπότσαρη και Ειρήνης, όπου επί χρόνια
στεγάζονταν και τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου
Έβρου, του οποίου διετέλεσε από το 1951 έως το
1957 Ταμίας. Από το 1958 έως το 1961 Γραμματέας
και από το 1962 έως το 1973 συνεχόμενα Ταμίας με
πρόεδρο τον Χρήστο Σαμαρά και Γραμματέα τον
Κωνσταντίνο Ραχμανίδη.

Πολύ συχνά ο Ιατρικός Σύλλογος διοργάνωνε συν -
εστιάσεις, μεσημέρι ή και βράδυ, με μουσική σε
διάφορα κέντρα της Αλεξανδρούπολης και στον Πλά-
τανο της Μάκρης, όπου μεγάλοι και παιδιά διασκε-
δάζαμε, καθένας με τον τρόπο του!

Εκείνα τα χρόνια οι γιατροί είχαν πολύ στενές
σχέσεις μεταξύ τους· άλλωστε ήταν τόσο λίγοι, αν-
θρώπινοι, χωρίς έπαρση, στην υπηρεσία των ασθενών
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Πήγαιναν
επισκέψεις με τα πόδια ή με το ποδήλατο, πολλές
φορές χωρίς αμοιβή, γιατί ο ασθενής δεν είχε να πλη-
ρώσει, και ξαναπήγαιναν από ενδιαφέρον και για
ηθική υποστήριξη, όπως έλεγε πολλές φορές ο πα-
τέρας μου, όταν η περίπτωση ήταν ανίατη.

Πέθανε στις 21/1/1980, την ημέρα των γενεθλίων
του των 70 χρόνων, από ανακοπή. Είχε μεταφερθεί
στο ΝΙΜΤΣ στην Αθήνα, λόγω μετεγχειρητικών επι-
πλοκών μετά από παγκρεατίτιδα, για την οποία επέ-
μενε ο ίδιος να χειρουργηθεί παρά την αντίθετη
άποψη του φίλου του χειρουργού Θ. Ψαθά.

Εγώ είχα γίνει συμβολαιογράφος στην Αλεξανδρού-
πολη το 1979 και ήμουν λιγότερο από έναν χρόνο εκεί,
όταν τον έχασα. Μου άφησε ένα πολύ καλό όνομα
που με ακολούθησε και με βοήθησε στην καριέρα μου
και στη ζωή μου. Μέχρι το 2011, που παραιτήθηκα
και έκλεισα το γραφείο μου, υπήρξαν πάρα πολλοί
αυτοί που έρχονταν στο γραφείο μου ως πελάτες και,
μαθαίνοντας ότι είμαι κόρη του, μου έλεγαν ιστορίες
για το πόσο καλά τους φέρθηκε και ως άνθρωπος και
ως γιατρός, πως έσωσε τη ζωή τους, πως τους έστειλε
στην Αθήνα σε ειδικά Νοσοκομεία, πως ξενύχτησε με
το παιδί τους μέχρι αυτό να συνέλθει. Ατέλειωτες
ιστορίες που με έκαναν να νιώθω υπερήφανη.Στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Στο Δημοτικό Ιατρείο με τον δήμαρχο Ι. Μπέτσο
και τον νοσοκόμο Σ. Ταβανιώτη
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Το μεσημεριανό ουζάκι (φαγητό) στον “ΑΝΕΣΤΗ”, με
τα ωραία γαστριμαργικά “μετά... μελωδίας εδέσματα”,
μας ανέβασαν πολύ ψηλά.

Βράδυ. Το “Κατάρτι” μέσα στην πλαζ του ΕΟΤ γεμίζει
από όμορφες, ζωντανές, χαρούμενες φιγούρες, μέσα
στο μουσικό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα, που χαϊδεύει,
παφλάζοντας, την ακρογιαλιά. Φάγαμε και τραγουδήσαμε
συνοδεία κιθάρας και φυσαρμόνικας από τον χαρισματικό
Αθηνόδωρο. Τιμήσαμε τους ξεχωριστούς και αγαπητούς
συμμαθητές μας, τον Θεόδωρο Ορδουμποζάνη για την
πολλαπλή προσφορά του στα κοινά της πόλης και της
ιστορίας της και τον χαρισματικό, καταξιωμένο καλλι-
τέχνη, ζωγράφο, γλύπτη, μουσικό Αθηνόδωρο Ταρσούδη.
Στη συνέχεια χορέψαμε και ψυχαγωγηθήκαμε.

Η δεύτερη μέρα ήταν γεμάτη εκπλήξεις. Στην παλιά
Ξάνθη, τη γραφική, παραμυθένια (όπως τραγουδά ο
μεγάλος Χατζιδάκης), το Λαογραφικό μουσείο, τα πλα-
κόστρωτα δρομάκια της, το Μουσείο των σκιών και τα
παλιά αρχοντικά της, μας εντυπωσίασαν με την ομορφιά
και τον πλούτο τους.

Στη Σταυρούπολη ο οργασμός της φύσης, πλατάνια,
πεύκα, καρυδιές, καστανιές, φουντουκιές κ.ά., οι μαί-
ανδροι του Νέστου που ζωγράφιζαν το τοπίο, τα
πέτρινα παλιά γεφύρια, το γεύμα με τα ντόπια νοστι-

29 Ιουνίου 2018!
Ημέρα μεγάλη, όχι μόνον εκκλησιαστικά, καθότι τι-

μούνται οι ακρογωνιαίοι “λίθοι” της Ορθοδοξίας, οι
Άγιοι Πέτρος και Παύλος, αλλλά και για το γεγονός ότι
σμίγουν, 55 χρόνια μετά, οι συμμαθητές-τριες που απε-
φοίτησαν το 1963.

Σαν τα χελιδόνια που τρέχουν στη φωλιά τους σπεύ-
σαμε από όλη την Ελλάδα, όλοι όσοι παρευρεθήκαμε
στον ιστορικό αυλόγυρο του Αγ. Νικολάου.

Συγκίνηση μεγάλη, διάχυτη, συναισθηματική έξαρση,
δάκρυα χαράς και όχι μόνο, σμίξανε μαζί για να δημι-
ουργήσουν αυτήν την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα που
ζούμε κάθε φορά που έχουμε μαθητική συνάντηση (re-
union) κάθε δύο χρόνια.

Ήρθε η στιγμή όμως να συμπροσευχηθούμε για τους
συμμαθητές-τριες που φτερουγίζουν γύρω μας, μέσα
στον ναό, που μας αποχαιρέτησαν –38 τον αριθμό–,
ενώ ένας λυγμός κλείνει τον λαιμό παράλληλα με την
ελπίδα ότι θα ξανασυναντηθούμε εκεί ψηλά και ότι δε
θα τους χάσουμε...

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση το δροσερό ποτό και
τα καφεδάκια στον “Φλοίσβο” μάς αναζωογόνησαν και
βρήκαμε ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές, φωτογραφίες
και άλλα νοσταλγικά ...μπιμπελό και αναμνηστικά.

Δροσοσταλίδες ...από τα παλιά
Γράφει η Σμαρούλα Νάκη

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

Οι συμμαθητές-τριες, απόφοιτοι του 1963, στα σκαλιά του Αγίου Νικολάου
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μότατα κρέατα, κάτω από το θρόισμα των πλάτανων,
ήταν ένα όνειρο...

Στα Κομνηνά, σε πλαγιά της Ροδόπης, τα πολλά πέ-
τρινα κτήρια, σε στιλ παλαιών κάστρων βυζαντινών,
μας κατέπληξαν και μας συγκίνησαν. Στο Πόρτο Λάγος
προσκυνήσαμε το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου
μέσα στο ροδαλί του ηλιοβασιλέματος, πάνω στη λίμνη
με τις αλυκές.

Το βράδυ κλείσαμε την ημέρα υπό τους ήχους κιθάρας
και αρμονίου απολαμβάνοντας γλυκίσματα στο 
“Alexander”.

Η τρίτη μέρα μάς βρήκε στον “Πλάτανο” της Μάκρης.
Τα νόστιμα φαγητά, τα ωραία τραγούδια με φυσαρ-
μόνικα από τον Αθηνόδωρο, κιθάρα από τη γράφουσα,
ο χορευτικός παλμός και εθνική υπερηφάνεια και
έξαρση που εξέπεμπαν οι Μακεδονοπούλες που πα-
ρευρίσκοντο εκεί, μας αναζωογόνησαν, μας ζωντάνεψαν,
μας συγκίνησαν και όλοι υποσχεθήκαμε να ξανασμίξουμε,
με το θέλημα του Θεού, μετά από δύο χρόνια, το
2020.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και “ευχαριστώ” στους
διοργανωτές: Λιανίδη, Καραγγέλου, Ορδουμποζάνη, Τε-
λίδη και προπάντων στην “ψυχή” του καταπληκτικού
ανταμώματός μας, Ινώ Στεργιάδου-Φίκα.

Κλείνοντας θα θυμίσω στις πολύ αγαπημένες και
αγαπητούς συμπατριώτισσες-τες, εκφράζοντας τη βα-

θιά, μεγάλη μου αγάπη στην αξιολάτρευτη πατρίδα
μας, την Αλεξανδρούπολη, το τραγούδι που μας δίδαξε
ο αείμνηστος Θ. Χαραλαμπίδης και της το αφιερώνω:

Με δάκρυα σε χαιρετώ πατρίδα μου χρυσή
που σε γαλάζια θάλασσα κοιμάσαι δροσερή·
που κύμα ταξιδιάρικο αιώνια σε χτυπά
και στα ψηλά περγιάλια σου ασημωμένο σπα ...

Εύχομαι ολόψυχα στη γλυκιά μου πατρίδα να ζει και
να μεγαλουργεί, σε ειρήνη, ευλογία και ευτυχία, διότι
της αξίζει!

Η γράφουσα με την Ινώ Στεργιάδου-Φίκα στο “Κατάρτι”

Ο Γρηγόρης Γεωργίου και... τα ποδήλατά του!
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Δύο μεγάλες Ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη
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

Δύο πολύ σημαντικά αθλητικά γεγονότα των
θαλασσίων σπορ πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο
στην Αλεξανδρούπολη.

Το πρώτο αφορά τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή NOA
Regatta 2018 που διοργανώθηκε από τον Ναυτα-
θλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης (ΝΟΑ) για 10η
συνεχή χρονιά σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο
Αλεξανδρούπολης, την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας
και Θράκης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιο-
πλοϊκής Ομοσπονδίας από τις 19 έως και τις 23
Ιουλίου 2018.

Φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 150 με
σκάφη τύπου Optimist και Laser από το Κουβέιτ,
τη Μάλτα, τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο και  από
όλες τις Βαλκανικές χώρες καθώς και από 25 Ιστιο-
πλοϊκούς Ομίλους της χώρας μας, και μάλιστα με
αθλητές υψηλού επιπέδου. Το γεγονός της ανάληψης
της διοργάνωσης αυτής από τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή
Ομοσπονδία και της μεγάλης συμμετοχής σκαφών
από πολλά κράτη, αποδεικνύει ότι η Διεθνής Ιστιο-
πλοϊκή ΝΟΑ Regatta έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης

και ότι τέτοια γεγονότα αποτελούν πολύ σημαντική
συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και την
τουριστική προβολή της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα
το αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι αθλητές, προπο-
νητές και συνοδοί, με τις σημαίες των κρατών που
αντιπροσώπευαν και τα λάβαρα των Συλλόγων
τους, πεζή διήλθαν τις  κεντρικές λεωφόρους της
Αλεξανδρούπολης για να φθάσουν στο Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης, όπου παρουσία όλων των τοπι-
κών αρχών πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης
των αγώνων.

Στη συνέχεια της πιο πάνω διοργάνωσης, και
συγκεκριμένα από τις 25 έως και τις 28 Ιουλίου
2018 πραγματοποιήθηκε στον ίδιο θαλάσσιο χώρο
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκαφών τύπου Laser
4.7, ανδρών και γυναικών, με πάνω από 170
συμμετοχές αθλητών και σκαφών από όλη τη
χώρα με διοργανωτή επίσης τον Ν.Ο.Α. σε συν-
διοργάνωση με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, την
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και υπό
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την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Και οι αγώνες αυτοί στέφθηκαν από πλήρη επιτυ-
χία.

Είναι προφανές ότι η θαλάσσια περιοχή της Αλε-
ξανδρούπολης λόγω των καιρικών συνθηκών και
των ανέμων που επικρατούν έχει αποδειχθεί ότι
είναι ιδανική για την ανάληψη και διοργάνωση τέ-
τοιων μεγάλων (διεθνών και πανελληνίων) αγώνων

και μάλιστα η επιτυχής διοργάνωσή τους για δέκα
συνεχή χρόνια τείνει να καταστήσει την πόλη της
Αλεξανδρούπολης ένα διεθνές κέντρο ιστιοπλοϊκών
αγώνων.

Η απόλυτα πετυχημένη διοργάνωση αυτών των
δύο μεγάλων ιστιοπλοϊκών αγώνων για άλλη μια
φορά απέδειξε πως η Αλεξανδρούπολη και ο Ναυ-
ταθλητικός Όμιλος της πόλης μπορούν να φιλοξε-
νήσουν διεθνούς εμβέλειας ιστιοπλοϊκά γεγονότα
και να καταστεί η πόλη ένας αγαπημένος προορι-
σμός για τους ιστιοπλόους και τους συνοδούς αυ-
τών.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τις τελετές λήξης των
αγώνων αυτών όλοι όσοι συμμετείχαν, αθλητές,
προπονητές, παράγοντες και συνοδοί έδιναν νέο
ραντεβού για το καλοκαίρι του 2019 στη 11η ΝΟΑ
Regatta και εύχονταν η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
της χώρας μας να ορίσει την πόλη μας για τη διε-
ξαγωγή και άλλων Πανελληνίων ιστιοπλοϊκών πρω-
ταθλημάτων.

Σημειώνεται ότι από τα αποτελέσματα αυτών
των Πανελληνίων αγώνων καθορίστηκαν οι Εθνικές
Ομάδες Ιστιοπλοΐας σε σκάφη τύπου Laser 4.7 αν-
δρών και γυναικών που αντιπροσώπευσαν τη
χώρα μας σε διεθνείς αντίστοιχες διοργανώσεις.
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Η συνάντηση των αποφοίτων του Γυμνασίου μας, των
ετών 1960-1970 και όχι μόνο, τον περυσινό Σε-

πτέμβρη, είχε τέτοια επιτυχία και ανταπόκριση, ώστε απο-
φασίσθηκε να επαναληφθεί και αυτή τη χρονιά. Το ζήτη-
σαν όσοι είχαν δώσει το παρόν αλλά και όσοι δεν τα
είχαν καταφέρει, ελπίζοντας να τα καταφέρουν φέτος.

Η φετινή συγκέντρωση έφερε συμπολίτες μας, εκτός
από την Αμερική, από την Αθήνα, τη Λάρισα, τη Θεσσα-
λονίκη, τη Λαμία, το Διδυμότειχο, την Κομοτηνή και
άλλες περιοχές της Ελλάδας.

H φθινοπωρινή σύναξη των παλιών συμμαθητών και
φίλων πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη και

Η  φθινοπωρινή σύναξη των αποφοίτων
του μεικτού γυμνασίου

Γράφει ο Γρηγόρης Γεωργίου

διήρκεσε τέσσερες μέρες, με απο-
κορύφωμα το μεγάλο πάρτυ το
βράδυ της τελευταίας μέρας και στέ-
φθηκε από μεγάλη επιτυχία. Τέσ-
σερις ημέρες γεμάτες συγκίνηση,
αναπολήσεις, εξομολογήσεις και
αναμνήσεις από εκείνα τα χρόνια,
που δεν υπήρχε σιγουριά για το
μέλλον μας αλλά περίσσευε στη νε-
ανική ψυχή μας ο ενθουσιασμός
και τα αγνά συναισθήματα. 

Ανταμώσαμε λοιπόν, μοιρασθή-
καμε τον χρόνο μας, τραγουδήσαμε
τα γνώριμα τραγούδια μας, χορέ-
ψαμε τους χορούς που χορεύαμε
στα –απαγορευμένα– πάρτυ μας,
φάγαμε και ήπιαμε (με όση αυτο-
συγκράτηση επιβάλλει πλέον η ηλι-
κία μας και οι οδηγίες των για-

τρών), κολυμπήσαμε στις γνώριμες παραλίες, που έχουν
αλλάξει ονόματα αλλά παραμένουν το ίδιο όμορφες, όπως
τότε, ξενυχτήσαμε άσκοπα και αφεθήκαμε στην ανεμελιά
των νεανικών μας αναπολήσεων, των χρόνων εκείνων
που, όπως λέει ο ποιητής “δεν είχαμε ούτε τρίχα λευκή
στην ψυχή μας”.

Φεύγοντας από την πόλη, που τόσο έχει σημαδέψει τη
ζωή μας, αποχαιρετήσαμε τους παλιούς μας φίλους, μαζί

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

Ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος μαζί με τη Βίκη Ρεϊτάν και
την Έφη Ραχμανίδου-Τρικούπη

Κάπως φοβισμένα  φαίνεται να αντιμετωπίζει τον
φωτογραφικό φακό ο Γρηγόρης Γεωργίου καθώς

περιστοιχίζεται από τέσσερες ωραίες κυρίες, τη Μαίρη 
Ρίζου, την Άννα Τρικούπη-Χονδρού, την Αγγέλα Στάθη-
Παπαδοπούλου και τη Χρυσούλα Θεολογίδου-Σφήκα.
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με τα γνώριμα μέρη των νεανικών μας χρόνων,
με την αυθόρμητη υπόσχεση   “και του χρόνου
πάλι εδώ”.

Δεν είναι εύκολο να εξηγήσεις το συναίσθημα
αυτού του αποχαιρετισμού... Δεν ξέρω πώς αλλά,
κάθε φορά που ζω κάτι παρόμοιο, μού ’ρχονται
στο νου τα λόγια του ποιητή:

“...Θα ξανάρθουμε;” Ρώτησα. O άλλος κάτι είπε,
αλλά δεν έφτασε ως εμένα, όμως ένιωσα μέσα μου
κάτι αλλόκοτο και γλυκό. Φυσούσε λίγο. Βράδυ. Κι
ίσως η ποίηση να είναι αυτή η απάντηση που δεν
ακούστηκε και τη συμπλήρωνε ο στεναγμός του αγέρα
κι η απαλή ερημιά του φεγγαριού...

Για πρωινό καφέ στην παραλία κάτω από τα
πλατάνια. Από αριστερά: Θόδωρος Ορδουμποζάνης,
το ζεύγος Μαρκ Χακίμ και Βίκη Ρεϊτάν (αφιχθέντες εξ

Αμερικής), Γκέλη Οικονόμου, Δώρα Αλεξανδρή και 
Στέλλα Ατσάλου.

Στο παραλιακό κέντρο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» κοντά στα μεσάνυχτα, με το κέφι 
να ανεβαίνει. Από Αριστερά: Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Μαίρη

Ρίζου, Λένα Σαμαρά, Έφη Νικολαΐδου-Μπαμίδου, Γρηγόρης Γεωργίου
και Άννα Τρικούπη Χονδρού. Στο βάθος όρθιοι το ζεύγος Τάκης 

και Φανή  Σιμσιρίκη.

Το ζεύγος Παναγιώτη Μπαμίδη και Έφης Νικολαΐδου
με τον Γιώργο Κουκουράβα.

Ο Κώστας Μαυραγάνης, ο Μαρκ Χακίμ 
και η Λίτσα Σουλακάκη.

Αργά το βράδυ στο εξοχικό παραθαλάσσιο κέντρο της Νέας Χιλής
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ». Από δεξιά Κουρμπέτης, Λίτσα Σουλακάκη, Μαρκ Χακίμ,

Κώστας Μαυραγάνης, Αγγέλα Στάθη, Άννα Τρικούπη-Χονδρού και
Γρηγόρης Γεωργίου. Όρθια η Μαίρη Ρίζου.



Λιτή αλλά με ουσία λαμπρή υπήρξε η τελετή βρά-
βευσης. Το γεγονός τίμησαν με την παρουσία τους ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ.
Άνθιμος, ο π. Υπουργός κ. Γεώργιος Ντόλιος, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, ο Αντιδή-
μαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννης Βαταμίδης, ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος κ. Παύλος Μιχαηλίδης, εκπρόσωποι
πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και πλήθος
κόσμου.

Το τιμώμενο πρόσωπο παρουσίασε η επιμελήτρια
του περιοδικού «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης», η φι-
λόλογος κ. Αλεξάνδρα Μποτονάκη.

Η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί θεσμό της ΕΠΟΦΕ,
αφού διοργανώνεται για 8η χρονιά και πραγματοποιείται
πάντα στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου της Αλεξαν-
δρούπολης. Έως τώρα έχουν τιμηθεί οι κ.κ. Απόστολος
Ευθυμιάδης, Γεώργιος Παναγιώτου, Θεόδωρος Κυρκού-
δης, Μιχάλης Πατέλης, Αθανάσιος Γουρίδης, Θεοφάνης
Μαλκίδης και Αλέξανδρος Καζαντζής.

Τον μακροβιότερο Πολιτιστικό Θεσμό της Αλεξαν-
δρούπολης διοργάνωσαν και φέτος τα ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
της πόλης με την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου
(Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) και με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης και του Επιμελητηρίου Έβρου.

Μετά τη σύντομη προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Άνθιμου, η κεντρική ομιλήτρια κ. Αλε-
ξάνδρα Μποτονάκη, φιλόλογος, παρουσίασε το έργο
και την προσωπικότητα του τιμώμενου προσώπου.

Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα:
«...Ακολούθησε μία δωδεκαετία δημιουργική με προσ -

φορά στην “αυτογνωσία” των συμπολιτών του. Τονίζω
τη λέξη “αυτογνωσία”· το πρώτο συνθετικό περιλαμβάνει
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και ό,τι προϋπήρχε δυναμικά πριν γίνει ο καθένας μας
“ο εαυτός του”, ρίζες, ιστορία, παράδοση. Και ο Θεόδωρος
συνεχίζει να ψάχνει, να δημιουργεί και να συνεργάζεται.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γνώρισα τον ερευ-
νητή, τον συγγραφέα, τον συνεργάτη, τον φίλο. Στο
σχολείο δε συναντηθήκαμε, ούτε ως μαθητές ούτε ως

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ   Θ Ρ Α Κ Ω Ν

Βράβευση Θεόδωρου Ορδουμποζάνη
Τον Θεόδωρο Ορδουμποζάνη τίμησε η Ε.ΠΟ.Φ.Ε. στην 27η Έκθεση Βιβλίου Αλεξανδρούπολης

Γράφει o Δημήτρης Κελεμίδης, Πρόεδρος της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ TOY ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης από το 1945 ζει,

εργάζεται και ασχολείται με πολλούς τομείς της κοι-
νωνικής ζωής της Αλεξανδρούπολης. Συμμετείχε ως
Γενικός Γραμματέας στη Διοίκηση του Εθνικού Αθλη-
τικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης. Ιδρυτικό μέλος της
Οικολογικής Εταιρείας Έβρου. Ως ιστιοπλόος διετέλεσε
μέλος στη Διοίκηση του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλε-
ξανδρούπολης (ΝΟΑ). Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος
για πέντε χρόνια του Συλλόγου Προσωπικού και
φίλων Καρδιοχειρουργικής Κλινικής “Ο ΓΑΛΗΝΟΣ”.
Ιδρυτικό μέλος πολλών πολιτιστικών Συλλόγων της
Αλεξανδρούπολης. Αρθρογράφος  σε πολλές τοπικές
εφημερίδες και περιοδικά καταγράφοντας τον πολι-
τισμό και την ιστορία της Αλεξανδρούπολης. Τον Σε-
πτέμβριο του 2006 συγγράφει και επιμελείται το
βιβλίο “Προκτήτωρ Πόλις-Ταξίδι μνήμης στην πρώιμη
Αλεξανδρούπολη”. Το 2014 συμμετείχε στη συγγραφή
της τετράτομης έκδοσης του Ιστορικού Μουσείο της
Αλεξανδρούπολης για την ιστορία της πόλης. Το
2017 συγγράφει και επιμελείται την έκδοση του Ιστο-
ρικού Ημερολογίου 2018 “Ένα ταξίδι στον χρόνο Αλε-
ξανδρούπολη 1870-2018” της Λέσχης Αλεξανδρου-
πολιτών.



«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και πολλή ευγνωμοσύνη,
ευχαριστώ ειλικρινά και θερμά, μέσα από τα βάθη της
καρδιάς μου, την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Νομού
Έβρου (ΕΠΟΦΕ), κάθε ένα από τα Σωματεία μέλη της
και τον Πρόεδρό της Δημήτρη Κελεμίδη για τη μεγάλη
τιμή που μου έκαναν να με βραβεύσουν στα εγκαίνια
της φετινής έκθεσης βιβλίου για την προσφορά μου
στη βιβλιογραφία του τόπου.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη και φιλόλογο
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, που δέχθηκε να έρθει από την
Αθήνα και να μιλήσει για το πρόσωπό μου και την
όποια συγγραφική μου δραστηριότητα καθώς και στον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της πόλης μας κ.κ. Άνθιμο
Κουκουρίδη για την παρουσία του, την αγάπη του και
τα εγκωμιαστικά του λόγια που είπε για το πρόσωπό
μου στην τελετή αυτή.

Επιπλέον, ευχαριστώ θερμά τον κόσμο (φίλους, φίλες,
συμπολίτες μου και επισκέπτες της έκθεσης βιβλίου)
που με το ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημά τους,
με τίμησαν και επικρότησαν την εν λόγω κίνηση της
ΕΠΟΦΕ. Τέλος ευχαριστώ τους δεκάδες γνωστούς, συμ-
πολίτες, φίλους, και συγγενείς- για τα συγχαρητήρια
μηνύματα και τις ευχές τους. Για άλλη μια φορά, ευχα-
ριστώ πολύ όλες και όλους.»

Αφού έκανε μια de profundis εξομολόγηση με ειλικρίνεια
και λυρισμό συγχρόνως, απαντώντας στο τυχόν ερώτημα
του αναγνώστη «γιατί γράφει;», ολοκληρώνει την αντι-
φώνηση με τα εξής:

«...Και κλείνω με τα τελευταία λόγια από το τρίτο
μέρος της αναφοράς μου στην τελετή για την πόλη μου
που με τίμησε:

… Σε ευχαριστώ αγαπημένη μου
Αλεξανδρούπολη για όλα! Και υπο-
κλίνομαι μπροστά σου. Εδώ κάτω
από τον Φάρο όπου μεγάλωσα, εδώ
δίπλα στο κτήριο της Θέμιδος όπου
εργάσθηκα, εδώ μπροστά στους
συμπολίτες μου που με αγκάλιασαν
και με τιμούν σήμερα.

Σας ευχαριστώ».

καθηγήτριά του. Συναντηθήκαμε στην κοινή αγάπη μας
για την Αλεξανδρούπολη. Επί αρκετά χρόνια βοηθά στη
συγκέντρωση υλικού για το περιοδικό που εκδίδει ο
Σύλλογος Αλεξανδρουπολιτών Αττικής στην Αθήνα.
Μέρος από την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας της
περιοχής μας χαρίζει στο περιοδικό μας και στον απαν-
ταχού ευρισκόμενο συντοπίτη μας με επιστημοσύνη
και αμεροληψία. Και κατά τον Θουκυδίδη «χαλεπή η
εύρεσις της αληθείας» και μάλιστα σε ιστορικές αλήθειες
που αναφέρονται στον βασανισμένο αυτόν τόπο με τη
δύσκολη, από πολλές απόψεις, γεωγραφική και γεω-
πολιτική θέση του, και στους ανθρώπους του. Πολλές
φορές μας έχει βγάλει από δυσκολίες που προκύπτουν
κατά την έκδοση ενός τεύχους. Πάντα φιλικά και με σε-
βασμό προς την εργασία  τού άλλου, χωρίς έπαρση για
τις γνώσεις του και το αρχείο του, προσφέρει τη βοήθειά
του...

Τελειώνοντας, δύο-τρία σημεία της ζωής του και της
προσωπικότητάς του, που τον χρωματίζουν, θα ήθελα
να επισημάνω: Είναι η ματιά του προς τις αξίες που εμ-
πνέουν τους ανθρώπους της ιδιαίτερης πατρίδας μας,
είναι η στάση του προς τον άλλο άνθρωπο και τέλος η
βαθιά αγάπη του προς τον κόσμο που τον περιβάλλει.

Φίλε Θεόδωρε, συνέχισε να μας βοηθάς στην “αυτο-
γνωσία” μας και να μας στηρίζεις στις δύσκολες αυτές
ώρες.

Κυρίες και κύριοι, όταν μου προτάθηκε να αναλάβω
την παρουσίαση ενός τιμώμενου προσώπου, τρόμαξα!
Ήταν όμως τελικά τόσο εύκολο να εκφράσω έτσι απλά
τα θετικά συναισθήματα, που είχα φαίνεται εδραιωμένα
μέσα μου για έναν φίλο, τον Θεόδωρο και να τα μετα-
σχηματίσω σε λέξεις και φρά-
σεις χωρίς πολλά στολίδια, με-
γαλοστομίες και κούφιες υπερ-
βολές.

Ευχαριστώ όλους σας.» 

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με
τη συναισθηματικά φορτισμένη
αντιφώνηση του Θ.Ο. από την
οποία μεταφέρουμε το εξής
απόσπασμα:
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Π αρά  τις δυσοίωνες προβλέψεις της Ε.Μ.Υ., το 36ο Σπάρταθλον, ο ιστορικότερος αγώνας υπεραποστάσεων στον
πλανήτη, πέρασε στην ιστορία με επιτυχία μετά την πραγματοποίηση της τελετής βράβευσης των αθλητών και
αθλητριών. Συμμετείχαν 279 αθλητές απο 51 χώρες, τερμάτισαν 238 (63%).

Στην τιμητική εκδήλωση βραβεύτηκαν οι τρεις πρώτοι αθλητές στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών, ενώ απονεμήθηκαν
έπαινοι και μετάλλια στους 238 αθλητές που τερμάτισαν επιτυχώς στο 36ο Σπάρταθλον.

Πρώτος βραβεύτηκε ο Ιάπωνας
Ishikawa Yoshihiko, ο οποίος καταχει-
ροκροτήθηκε από όλους τους παρευ-
ρισκόμενους για τον άθλο του στη φε-
τινή διοργάνωση, τον οποίο πραγ-
ματοποίησε σε 22 ώρες, 55 λεπτά και
13 δευτερόλεπτα. Ο Τσέχος Brunner
Radek βραβεύτηκε δεύτερος, ευχαρί-
στησε όλους τους συναθλητές του και
λίγο αργότερα «έβαλε φωτιά» με τις
χορευτικές του ικανότητες.

Ακολούθησε η απονομή του μεταλ-
λίου στον τρίτο νικητή, τον πορτογάλο
Joao Oliveira, ο οποίος δήλωσε πως
θα επανέλθει δριμύτερος στο 37ο
Σπάρταθλον προκειμένου να διεκδική-
σει την πρωτιά από τον Φειδιππίδη .

«Το χορό των μεταλλίων», στην κα-
τηγορία των γυναικών, έσυρε πρώτη η
Ουγγαρέζα δρομέας Zsuzsanna Maraz, η οποία έλαμπε από ευχαρίστηση. Ακολούθησε η Kazparova Katerina από τη
Τσεχία και η Φινλανδέζα Honkonen Teija· ευθύς αμέσως απόλαυσαν την παρέα και την συντροφικότητα των υπολοίπων
συναθλητών τους.

Στο 36ο Σπάρταθλον συμμετείχαν και 61 Έλληνες αθλητές, εκ των οποίων πρώτος τερμάτισε ο Ιωάννης Πολυμένης.
Μετά τον Πολυμένη, τερμάτισαν οι Μπάκας
Ευάγγελος και Κούβαλης Δημήτριος με πολύ
καλούς χρόνους, οι οποίοι όμως επηρεάστηκαν
κατά πολύ από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Γεωργία Jo Μαντά, για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά επιβεβαίωσε την αθλητική της
κλάση και τη σοβαρότητά της.

Κατά τη διάρκεια την εκδήλωσης, όλοι οι
αθλητές πήραν μια γεύση από την ελληνική φι-
λοξενία, ενώ δεν έλειψε η παρουσία παροδικής
βροχόπτωσης, η οποία υπενθύμισε σε όλους τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια
του φαινομένου «Ζορμπά».

Το ραντεβού όλων ανανεώθηκε για τον επό-
μενο χρόνο, οπότε και θα λάβει χώρα το 37ο
Σπάρταθλον, το οποίο είναι προγραμματισμένο
να διεξαχθεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του
Σεπτεμβρίου του 2019.

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

«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2018»
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ

Το 36ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ υπερίσχυσε του Κυκλώνα «Ζορμπά» 
και την 1.10.18 τίμησε τους τερματίσαντες 238 νικητές του!

Γράφει ο Xρήστος Τσιακίρης
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Κάργα Βασίλη
Η παράξενη παρέα του Ορφέα
Εκδόσεις Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, σελ. 40, ηλικίες 3-12, Αθήνα 2018

Μ ια απρόβλεπτη και παράξενη παρέα ζώων ξεκινά   ένα μακρύ ταξίδι, για να συ-
ναντήσει στη Θράκη τον μυθικό Ορφέα στο παραμύθι του δημοσιογράφου Βα-

σίλη Κάργα, «Η παράξενη παρέα του Ορφέα», που κυκλοφορεί από τον Εκδοτικό
Οίκο Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ.

Ένα καγκουρό που δεν έλεγε το ρο, μια καμήλα που μασούσε μόνο μήλα, ένα τζι-
τζίκι που τρελαινόταν για τζατζίκι, μια αρκούδα συγγραφέας, ένα πελαργός αργός,
ένας παπαγάλος Γάλλος, ένας κροκόδειλος δειλός, ένας  γάτος καλλιτέχνης, μια χε-
λώνα με μπικίνι, ένας ουρακοτάγκος που χόρευε τάνγκο, ένας σκαντζόχοιρος με τζελ.

Ο Ορφέας με τη λύρα και τη μουσική του τα σαγηνεύει  και τους αλλάζει τη ζωή.
Ένα έμμετρο παραμύθι, για τη δύναμη της μουσικής, για τις αξίες της φιλίας και

της συντροφικότητας και για την αποδοχή της διαφορετικότητας.
Μια σύγχρονη, παιδική, «Κιβωτός του Νώε».

Ονειρική η εικονογράφηση της Παναγιώτας Καρτσακάλη, που τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο εικονογράφησης  παιδικού βι-
βλίου από την κριτική επιτροπή των Βραβείων Βιβλίου Public.

στήλη βιβλίων
Επιμέλεια:  Aλεξάνδρα Μπoτονάκη

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Λ Η Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι

Μια πικρή διαπίστωση και και ένας έντονος προβληματισμός...
Γράφει η Ρούλα Δαουλτζή-Μανή

Σ τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2018 διάβασα τρία
βιβλία Ελλήνων συγγραφέων - μελετητών (δεν τους κα-

τονομάζω για ευνόητους λόγους) αναφερόμενα στα γεγονότα
της δεύτερης δεκαετίας του εικοστού αιώνα και κυρίως στα
διαδραματισθέντα κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου πο-
λέμου.

Προβληματίστηκα έντονα με τα τεκταινόμενα από τα τέλη
του 1915 μέχρι το 1922. Διαπίστωσα, δυστυχώς, αν και λόγω
επαγγέλματος δίδαξα στους μαθητές μου ιστορία της πε-
ριόδου εκείνης, πόσο εύπιστοι είμαστε οι Έλληνες.

Στα χρόνια εκείνα που κατέρρεε η περίφημη τεράστια
Οθωμανική αυτοκρατορία, ο γνωστός «μεγάλος ασθενής»,
οι δήθεν προστάτιδες δυνάμεις της Ελλάδας προσπαθούσαν,
για ίδια συμφέροντα, να εκμεταλλευτούν την υπνώττουσα
Ελλάδα.

Βλέπει ο αναγνώστης να κυριαρχεί η μαύρη προπαγάνδα·
εφημερίδες να εξαγοράζονται από τη μία ή την άλλη προ-
στάτιδα δύναμη για να προπαγανδίσουν η καθεμιά για τα
δικά της συμφέροντα· να εξαγοράζονται συνειδήσεις, οι
πράκτορες ξένων υπηρεσιών να δρουν αναξέλεγκτα, η μία
δύναμη να υπόσχεται στη Βουλγαρία έξοδό της στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη, για να ταχθεί με τα συμφέροντά
της, η άλλη δύναμη να εγκαθιστά στρατεύματα στη Θεσσα-
λονίκη, η άλλη δύναμη να στέλνει στρατιωτικά σώματα μέχρι
τα βάθη της Ανατολίας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι Τούρκοι
να αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι στη Μικρά Ασία, στην Ανατολική
Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία, να καταπιέζουν το ελληνικό
στοιχείο και να στέλνουν τους Έλληνες σε καταναγκαστικά
έργα στην Ανατολία και αλλαχού.

Γενικά διαπιστώνει κανείς ένα αλαλούμ στην τεράστια
έκταση της πνέουσας τα λοίσθια Οθωμανικής αυτοκρατορίας
και εμείς οι Έλληνες να πιστεύουμε, όλοι αυτοί που διαγκω-
νίζονται να καρπωθούν από την ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση,
ότι καταβάλλουν προσπάθειες να επιλυθεί το ελληνικό πρό-
βλημα με ευνοϊκούς όρους για το συμφέρον δήθεν της Ελ-
λάδας.

Με πικρία διαπιστώνουμε τον βρώμικο ρόλο της καθεμιάς
από τις ξένες δυνάμεις με αποτέλεσμα την οδυνηρή απώλεια
της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και της Ανατολικής
Ρωμυλίας.

Δυστυχώς, και άλλες φορές στο παρελθόν πέσαμε στην
παγίδα της συμφεροντολογικής τακτικής των ξένων δυνάμε-
ων.

Σκέφτομαι, πόση δεξιοτεχνία έχει η δύναμη της αθωότητας
από άγνοια και καταφέρνει να μας αιχμαλωτίσει σε κατα-
στροφικές καταστάσεις...

Οι «ντυμένοι» φίλοι μας λησμόνησαν τότε και λησμονούν
εσαεί ότι η ύπαρξή τους θεμελιώθηκε επάνω στην ελληνική
σκέψη.

Θέλησαν και θέλουν κάποιοι ισχυροί των μεγάλων συμφε-
ρόντων να μας ταπεινώσουν και δε σεβάστηκαν ποτέ την
Ελλάδα, που γέννησε το ωραιότερο δημιούργημα του αν-
θρωπίνου πνεύματος, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Διερωτώμαι: Άραγε θα ξυπνήσουμε, μετά από τόσα χρόνια,
για να αντιληφθούμε ποιο είναι το παιχνίδι που παίζουν εις
βάρος μας διαχρονικά οι διάφοροι προστάτες μας και ποιο
είναι το πραγματικό συμφέρον της καταπονεμένης Ελλάδας
μας;



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T6730

και για το ζαχαροκάλαμo και τη ζάχαρη που θα ακολουθή-
σει. Απολογούμαι για τη μη αναφορά μου στο περίφημο
πεπόνι της περιοχής, το γνωστό στο πανελλήνιο σήμερα
ως πεπόνι Θράκης και τότε ως alti-bas (χρυσό κεφάλι). 

Γράφει λοιπόν μέσα στο βιβλίο του ο Ανέστης Κ. Νικο-
λαΐδης σε ειδικό κεφάλαιο: “Η πατατιά και οι πατάτες στον
Έβρο: Η πρωτοεμφάνιση και καλλιέργεια στα χωριά μας”

«Στο χωριό μου Πέπλος, από τα παραποτάμια κεφαλο-
χώρια του Νομού, μας την έφερε γεωπόνος της Γεωργικής
Υπηρεσίας, ο οποίος επισκεπτόταν περιοδικά το χωριό, στην
περίοδο της δικτατορίας Μεταξά 1937-1938. Την παρου-
σίασε σε τρείς αγρότες που θεωρούσε προοδευτικούς, ανά-
μεσα και τον μπαμπά μου. Τους έδειξε πώς θα τη φυτέ-
ψουν... Όταν τα φύλλα αρχίζουν να βγάζουν ανθό, τους
εξήγησε, τα ριζίδια κάτω από το χώμα θα αρχίσουν να δέ-
νουν κονδύλους ίσαμε χάντρες... Πολλοί στο χωριό μου πί-
στευαν πως δεν τρώγεται ο καρπός και μας κοροιδεύανε...
Τώρα αυτά που έλεγε ο γεωπόνος ότι η πατάτα κάνει καρπό
κάτω από το χώμα που να τρώγεται, όσοι το πιστεύαμε,
εισ πράτταμε τη χλεύη των συγχωριανών μας. «Α, ρε Κώστα»,
στον μπαμπά μου, «είναι δυνατό να τρώγεται αυτό το
“πράμα”, που μεγαλώνει κάτω απο το χώμα;». «Έλα το με-
σημέρι να ανοίξουμε μια φωλιά και να δεις και να δοκιμά-
σεις». Ανοιξε με προσοχή μια φωλιά, διάλεξε μια βρασιά
από ολόφρεσκες ευμεγέθεις πατάτες και τις βράσαμε επί
τόπου,αχνιστές-αxνιστές, μοσχοβολούσαν από άρωμα, από
μόνη της έβγαινε η λεπτή φλούδα, με λίγο αλατάκι νοστιμό-
τατη γεύση. Αφού πείστηκε ο δύσκολος γείτονάς μας, πεί-
στηκαν και οι χωριανοί μας ότι η πατάτα πράγματι τρώγεται.
Και άρχισε λίγο λίγο το χωριό να φυτεύει λίγες αυλακιές
κοντά στο μποστάνι... Κρατάω τις παιδικές μου εντυπώσεις
και την πρώτη γεύση της από τότε. Όποτε έχω λίγο χώμα
δεν παύω να την καλλιεργώ..»

Όσο για μένα, μια από τις πιο έντονες και παραδείσιες
αναμνήσεις μου αφορά στο μάζεμα πατάτας. Διακοπές
στην Αισύμη, καλοκαίρι, ένδεκα ετών. Πηγαίνω με την οι-
κογένεια του προέδρου να μαζέψουμε πατάτες στο χωράφι.

Ο Έβρος ως γνωστό αποκαλείται και Μαρίτσα. «Είχαμε
χωράφι άκρα μαρίτσα» γράφει ο συγγραφέας. Λίγο

πιο κάτω από τη γέφυρα των Κήπων ο όγκος των νερών
σχηματίζει παραπόταμο, το παραμάρτσι, και σβήνει σχη-
ματίζοντας το πέταλο του Πέπλου.

Ο ποιητής Αλκαίος (620-560 π.Χ.), σύγχρονος της Σαπ-
φώς, όταν πήγε στην Αίνο (αποικία της Μυτιλήνης) και είδε
τον Έβρο και τις εκβολές του έγραψε τους εξής στίχους:

Έβρε, κάλλιστος ποταμός παρ Αίνον
Εξίησθ’ ες πορφυρίαν θάλασσαν
Θραικίας ερευγόμενος ζα γαίας...
Σε ελεύθερη μετάφραση: Έβρε, το ομορφότερο ποτάμι,

διασχίζοντας τη θρακιώτικη γη, δίπλα από την Αίνο,εκβάλλεις
στην βιολετιά θάλασσα.

Διαβάζοντάς το πόνημα του Α. Νικολαΐδη, το οποίο δίνει
την αίσθηση μυθιστορήματος, ξεχώρισα δύο αναφορές που
ξεπήδησαν μέσα από τα παραποτάμια χώματα του χωριού.
Ο συγγραφέας μιλά για την πρώτη καλλιέργεια (1937-1938)
πατάτας (πιθανόν σε όλη την περιοχή) και για το... ζαχαρο-
κάλαμο. Και τα δύο κίνησαν το ενδιαφέρον μου, αφενός για
το εξωτικό του πράγματος και αφετέρου για την καλλιέργεια
της πατάτας (εξωτική και αυτή) στον τόπο μας. Για την τε-
λευταία έχω και ένα προσωπικό ενδιαφέρον από τα ακού-
σματά μου για την εξαιρετική πατάτα από χωριό της Ευρυ-
τανίας, τόπο καταγωγής του πατέρα μου, σε υψόμετρο 1.200
μ. αλλά και από μια έντονη παιδική μνήμη συγκομιδής πα-
τάτας στην Αισύμη. Ομολογώ ότι υπέκυψα στον πειρασμό,
λόγω και της επιστήμης μου, να γράψω για τη θρεπτική αξία
της πατάτας, την καλλιέργεια και την ιστορία της, καθώς

Πατάτες και ζαχαροκάλαμο στον Πέπλο Έβρου, στην κατοχή
Πατάτες και ζάχαρη στη σύγχρονη διατροφή

Με αφορμή το βιβλίο του Ανέστη Κ. Νικολαίδη « Το χωριό μου Πέπλος: Ψάχνω να βρω τις ρίζες μου»
Γράφει η Maρία Αρ. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός 

ΜΕΡΟΣ A´: ΠΑΤΑΤΕΣ

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ   Τ Η Σ   Θ ΡΑ Κ Η Σ
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Ήταν απίστευτη η ανάδυση της πατάτας μέσα από το χώμα
και το άγγιγμά της σαν κρύο μάρμαρο. Μια αίσθηση απο-
κάλυψης ίσως ισοδύναμη με την ανακάλυψη αρχαίων αγαλ-
μάτων από τους αρχαιολόγους. Μήλα της γης, γεώμηλα,
αριστουργήματα της φύσης! Εκτοτε είχα όνειρο να καλ-
λιεργήσω πατάτες. Όμως το χώμα στο εξοχικό μου στην
Εύβοια ήταν σκληρό και δεν κατάφερα να το αφρατέψω.
Δεν έχω παραιτηθεί. Ίσως το λάθος μου ήταν ότι ήθελα να
ετοιμάσω μεγάλο χώρο, ενώ μπορώ να ετοιμάσω μικρό,
όπερ και θα κάνω. 

Αξέχαστη η γεύση από τις πατάτες γιαχνί της γιαγιάς
μου. Αξέχαστη και η γεύση του πουρέ πατάτας  με Μακρινό
λάδι ή με βούτυρο. Τρώγαμε τότε και βούτυρο, δεν το εί-
χαμε κόψει. Τελευταία επανέρχεται στη διατροφή το απο-
κλεισμένο βούτυρο με τα κεκορεσμένα λιπαρά του, απα-
ραίτητα και αυτά. Ακόμη και σήμερα συνηθίζω να βράζω
συχνά πατάτες, πράγμα που έχουν επισημάνει και φίλοι
που τρώμε μαζί, ενώ εγώ το έκανα ασυνείδητα.

Απλός πουρές πατάτας (με βούτυρο αυτός) ήταν και το
πιό αγαπημένο πιάτο του διάσημου Γάλλου σεφ Joel Robu-
chon, με τα 32 αστέρια Micheline, που πέθανε πρόσφατα,
τον Αύγουστο, και ήταν υπέρ της απλότητας των φαγητών.

Ιστορικά
Η πατάτα, Solanum tuberosum L., Στρύχνος ο κονδυ-

λόρριζος ή γεώμηλο, ανήκει στην οικογένεια των
Solanaceae, στα στρυχνοειδή όπως και η ντομάτα, η μελι-
τζάνα, η πιπεριά και ο καπνός. Είναι ιθαγενές φυτό των Αν-
δεων (Περού, Βολιβία, Ισημερινός), ήταν γνωστό στους Ίν-
κας και Αζτέκους και καλλιεργείτο πριν 4.000-10.000 χρόνια.
Ονομαζόταν batatas! Στην Ευρώπη ήρθε την εποχή των
ανακαλύψεων τον 16ο αιώνα, πριν 400-500 χρόνια (Ισπανία
και Ευρώπη) και καλλιεργείται σήμερα από τη νότια Χιλή
μέχρι τη Γροιλανδία.

Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε πριν περίπου 190 χρόνια
με πρωτοβουλία του Καποδίστρια (1828) στην Αίγινα, στο
Ναύπλιο και στην Τίρυνθα, όπου ίδρυσε και Γεωργικό Σχο-
λείο. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον από το 1811 υπήρχε καλ-
λιέργεια πατάτας στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από έγ-
γραφα (Ιόνιος Πολιτεία). Είναι δε πολύ γνωστό το πώς ο
Καποδίστριας έπεισε τους Ελληνες να τις φάνε, βάζοντας
φρουρούς στις αποθήκες, σαν να ήταν κάτι πολύτιμο, με
αποτέλεσμα να κλαπούν και να φαγωθούν. Στον Έβρο, στην
άκρη της Ελλάδας, η καλλιέργεια ήρθε πολύ-πολύ αργό-
τερα, λίγο πριν την Κατοχή. Η πατάτα είναι σήμερα η τέ-

ταρτη μεγαλύτερη καλλιέργεια παγκοσμίως (ρύζι, σιτάρι,
καλαμπόκι, πατάτα) και ένα από τα πιο βασικά τρόφιμα.

Υπάρχουν τουλάχιστον 500 ποικιλίες πατάτας (στο Περού
υπάρχουν 4.000), ενώ εμπορικά καλλιεργούνται 80. Στην
Ελλάδα οι πιο γνωστές ποικιλίες είναι οι Spunta, Kennebeck,
Agria, Fabula, Liseta, Vivaldi, Alaska, Marfona κ.α, καθώς τε-
λευταία και η μωβ Περού.Οι πιο διάσημες ελληνικές πατάτες
είναι του Κάτω Νευροκοπίου με ΠΓΕ (Προστατευόμανη Γε-
ωγραφική Ένδειξη) και Νάξου επίσης με ΠΓΕ, από τις οποίες
παράγεται και μοναδικός πατατόσπορος. Σημειωτέον ότι
για την πατάτα ο πατατόσπορος δεν είναι σπόρος, αλλά μι-
κρές πατάτες ή κομμάτια πατάτας με μάτια. Άλλες γνωστές
πατάτες είναι των Σερρών, του Λασηθίου, της Θήβας, της
Τρίπολης, της Αχαΐας και βέβαια της Κύπρου. Το 2016 η
Ελλάδα έκανε εξαγωγή 26.000 τόννους πατάτας.

Στην Ιρλανδία η πατάτα αποτέλεσε τη βασική τροφή του
φτωχού πληθυσμού. Όταν έπεσε περονόσπορος, το 1845-
1849, έγινε μεγάλη πείνα (ο περίφημος Λιμός της Ιρλαν-
δίας), με αποτέλεσμα να πεθάνουν 500.000 Ιρλανδοί, ένα
εκατομμύριο να μεταναστεύσουν ως εργάτες στην Αμερική
και ένα εκατομμύριο στη Σκωτία και στην Αγγλία όπoυ και
στήριξαν ουσιαστικά τη βιομηχανική επανάσταση. Η πατάτα
εξακολουθεί να καλλιεργείται στην Ιρλανδία.

Ο Ιρλανδός ποιητής Seamus Heaney (1939-2013), που
πήρε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1995, έγραψε δύο
συγκινητικά ποιήματα σχετικά με την πατάτα και τους πε-
θαμένους γονείς του. Θυμάται τον πατέρα του να σκάβει
τις πατάτες, ενώ λυπάται που ο ίδιος δεν έχει τσάπα και
έτσι θα σκάψει με την πένα του. 
Stooping in rhythm through potato drills where he was dig-

ging...
...to scatter new potatoes that we picked, loving their cool

hardness in our hands.
Between my finger and my thumb the squat pen rests. I will

dig with it.
Στο άλλο ανακαλεί το καθάρισμα πατατών μαζί με τη

μητέρα του, τον θόρυβό τους πέφτοντας στον κουβά με το
καθαρό νερό και την αίσθηση ότι αυτή ήταν η στιγμή που
βρέθηκε πιο κοντά της σε όλη τους τη ζωή.
I remembered her head bent towards my head…never closer

the whole rest of our lives.
Περίφημος είναι και ο πίνακας του Βαν Γκογκ (1885),

«Οι Πατατοφάγοι», για τον οποίο έγραψε στον αδελφό του
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Τεό: “Εχω προσπαθήσει να τονίσω πως αυτοί οι άνθρωποι
που τρώνε πατάτες στο φως του λυχναριού, τσαπίζουν τη
γη με τα ίδια χέρια που τώρα ακουμπούν το πιάτο. Στην ου-
σία μιλάω για τη χειρωνακτική εργασία και για το πώς αυτοί
οι άνθρωποι έχουν κερδίσει τίμια το ψωμί τους. Ο πίνακάς
μου εξυμνεί τη χειρωνακτική εργασία.»

Πατάτα και Υγεία
Η θρεπτική αξία της πατάτας συνδέεται με τη σύστασή

της:

συστατικά/100 γρ.

ενέργεια νερό πρωτεΐνες υδατάνθρακες ίνες λιπαρά

77 kcal 79 2 17 2,2 0,1

Δηλαδή μία μικρή πατάτα 100 γρ. (χωρά στην παλάμη)
περιέχει 80 γρ. νερό, μόνο 17 γρ. άμυλο (υδατάνθρακες),
καθόλου λίπος και δίνει 77 θερμίδες. 

H πατάτα περιέχει βιταμίνη C (σε ποσότητα ώστε μία μι-
κρή πατάτα μπορεί να καλύψει το 50% των ημερήσιων αναγ-
κών) καθώς και βιταμίνες Β και Α. Περιέχει επίσης και μία
σειρά ιχνοστοιχείων όπως κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, φω-
σφόρο. Η ποσότητα ιδιαίτερα του καλίου (420 mg/100g)
κατατάσσει την πατάτα ανάμεσα στα πιο πλούσια σε κάλιο
τρόφιμα. Σημειωτέον ότι το κάλιο μειώνει την πίεση, συμ-
βάλλει στην καλή καρδιακή λειτουργία (καρδιαγγειακά νο-
σήματα), στη σωστή λειτουργία των νεύρων και του εγκε-
φάλου (πρόληψη εγκεφαλικών), καθώς και στην πρόληψη
οστεοπόρωσης, γιατί μειώνει την αποβολή του ασβεστίου,
την οποία αυξάνει το νάτριο (αλάτι). Η διατήρηση των ιχνο-
στοιχείων καθώς και των βιταμινών ενισχύεται όταν η πα-
τάτα μαγειρεύεται (βραστή ή ψητή) με τη φλούδα.

Οι κόκκινες ή μωβ πατάτες (Περού), που κυκλοφορούν
στο εμπόριο τελευταία, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά
αλλά και πολλά αντιοξειδωτικά (φλαβονοειδή) που οφεί-
λονται στις χρωστικές τους καθώς και πολλή βιταμίνη Α
(καροτένια).

Σε αντίθεση με το λευκό ψωμί και τα ζυμαρικά, ο υδα-
τάνθρακας της πατάτας, το άμυλο, είναι φυσικός, δεν είναι
δηλαδή επεξεργασμένος. Ο κίνδυνος αύξησης του βάρους
αλλά και παχυσαρκίας από τις πατάτες οφείλεται τόσο στην
ποσότητα όσο και στον τρόπο μαγειρικής, δηλαδή τη χρήση
των λιπαρών υλών, τις οποίες πρέπει να προσέχουμε. 

Η πατάτα είναι επίσης αντιφλεγμονώδης τόσο εξωτερικά
(χυμός ή φέτες πατάτας  για  εγκαύματα ή μελανιές) όσο
και εσωτερικά. 

Δεν αφήνουμε τις πατάτες στο φως γιατί πρασινίζουν,
φυτρώνουν και αναπτύσσουν στο πράσινο μέρος και στις
φύτρες μία δηλητηριώδη ουσία, τη σολανίνη (γι’ αυτό κα-
θαρίζουμε βαθιά φλούδα και φύτρες).Τις φυλάμε σε δρο-
σερό και σκοτεινό μέρος. Σε μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης έχει βρεθεί ότι η αποθήκευση μαζί με λεβάντα
και φασκόμηλο καθυστερεί τη φύτρωση.

Η εξέταση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για σχέση
της κατανάλωσης πατάτας με ασθένειες δείχνει πολύ λίγες
μελέτες για τις πατάτες γενικά. Σε τελευταία προδημοσι-
ευμένη επισκόπηση 28 πληθυσμιακών μελετών για πατάτες
(Eurοpean Journal of Nutrition, 2018) που εξέτασε τη σχέση
με θνησιμότητα, καρδειαγγειακά, εγκεφαλικά, διαβήτη τύ-
που 2, καρκίνο του παχέος εντέρου και υπέρταση δε βρέ-
θηκε κανένας συσχετισμός, εκτός από επιβαρυντική σχέση,
ιδιαίτερα, των τσιπς (πατατάκια) με διαβήτη τύπου 2 και
με υπέρταση.

Μελέτη του 2017 σε 4.500 άτομα που κατανάλωναν τσιπς
2-3 φορές την εβδομάδα έδειξε αυξημένη (διπλάσια) θνη-
σιμότητα. 

Τα τσιπς συνήθως περιέχουν πολλά λιπαρά (10γρ στα
30γρ) και δίνουν περίπου 150 θερμίδες (kcal). Αξίζει τον
κόπο να σκεφτούμε ότι τα 10.000 βήματα, που πρέπει να
προσπαθούμε να κάνουμε την ημέρα, αντιστοιχούν σε κα-
τανάλωση 300-400 θερμίδων, τις οποίες εύκολα μπορούμε
να πάρουμε με τα τσιπς, αφού σε 30 μόνο γρ. τσιπς αντι-
στοιχούν 150 θερμίδες (τρώμε περισσότερο).

Επιπλέον στα τσιπς υπάρχει και το αλάτι, ιδιαίτερα επι-
βαρυντικό για την υγεία. Η σύσταση είναι η μη υπέρβαση
5,5 γρ. αλατιού την ημέρα με τάση για μείωση (στην Αμερική
για την ηλικία πάνω από 50 χρόνια συνιστάται πρόσληψη
μικρότερη των 3,7 γρ.).Σημειώνεται ότι προσέχουμε γιατί
πολλές φορες αναγράφεται στη συσκευασία τροφίμων (δια-
βάζουμε πάντα τις ετικέττες) η περιεκτικότητα σε νάτριο,
το οποίο για μετατροπή σε αλάτι πολλαπλασιάζεται επί 2,5.

Τέλος στα τσιπς του εμπορίου, και σε ένα βαθμό και
στις τηγανητές πατάτες, υπάρχει μία επικίνδυνη ουσία, το
ακρυλαμίδιο, το οποίο είναι μεταλλαξογόνο και νευροτο-
ξικό, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως πιθανό καρκινογόνο. Αυτό
σχηματίζεται στις υψηλές θερμοκρασίες παρασκευής των
τσιπς (>120 βαθμ. κελσίου) από σάκχαρα και ένα αμινοξύ,
την ασπαραγίνη. Από τον Απρίλιο 2018 εφαρμόζεται ένας
πολύ αυστηρός Ευρωπαικός Κανονισμός σε συνέχεια προ-
ηγούμενων για τον τρόπο παρασκευής τσιπς από εταιρείες
ή φαστφουντάδικα και γενικά για τον περιορισμό του ακρυ-
λαμιδίου (σε άλλο τεύχος θα μπορούσαμε, ενδεχομένως,
να μιλήσουμε διεξοδικά για το σπουδαίο αυτό θέμα). Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί η κατανάλωση αυτών των
προϊόντων, ιδιαίτερα αγαπητών στα παιδιά και όχι μόνον. 

Μετά από όλα αυτά, πιο καλά να τρώμε τις πατάτες ψη-
μένες ή βρασμένες.

Στο επόμενο τεύχος το Β’ μέρος για το Ζαχαροκάλαμο και τη
Ζάχαρη.

mbotsi2@gmail.com, τηλ 6973028498
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Μια ιστορία του Χάρη Παπουτσάκη του Ευστρατίου, δικηγόρου Αθηνών, 
που βίωσε πριν 40 χρόνια.

Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΛΕΕΙ «ΜΟΝΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ ΣΜΙΓΕΙ»!
Γράφει o Χαράλαμπος Ευστρατίου Παπουτσάκης

Συμπληρώνονται αυτόν τον Οκτώβριο 2018 40
χρόνια, αφότου έδωσα τις εξετάσεις μου σαν ασκού-
μενος δικηγόρος για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
και μάλιστα δηλώσας την Αθήνα.

Στα μέσα Οκτωβρίου 1978 και αφού είχαμε δώσει
τις γραπτές εξετάσεις πάνω από 800 υποψήφιοι δι-
κηγόροι στην Αθήνα, τελικά ήρθε η σειρά μας για τις
προφορικές εξετάσεις που διεξάγονταν στο Εφετείο,
που τότε στεγαζόταν στο παλιό κτήριο του Αρσακείου
επί της οδού Πανεπιστημίου. 

Οι εξετάσεις διεξάγονταν από το απόγευμα μέχρι
αργά το βραδάκι στην μεγάλη αίθουσα του Εφετείου
και οι υποψήφιοι εξετάζονταν ανά εξάδες.

Έτσι όταν έφτασε η σειρά μου ήταν περίπου 20:30
και, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν η τελευταία εξάδα
για εκείνη την ημέρα.

Η εξεταστική επιτροπή αποτελούνταν από έναν
Πρόεδρο Εφετών, έναν Εισαγγελέα, έναν Πρωτοδίκη
και 2 ή 3 μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η
εξέταση γινόταν ενώπιον ανοιχτού ακροατηρίου,
όπως στα Δικαστήρια. Όλοι ρωτούσαν τους εξετα-
ζόμενους για διάφορα επιμέρους θέματα όπως Αστικού
Δικαίου, Εμπορικού, Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικού
και Ποινικής Δικονομίας. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετά
δύσκολες και θυμάμαι ότι απήντησα σχεδόν σε όλες,
όπως και οι άλλοι υποψήφιοι που ήταν αρκετά δια-
βασμένοι. 

Όταν τελειώσαμε και, ενώ αναμέναμε στους δια-
δρόμους σε μικρά «πηγαδάκια» μεταξύ των υποψη-
φίων, συζητώντας μεταξύ μας, την απόφαση της
εξεταστικής επιτροπής, ήρθε ξαφνικά ένας Επιμελητής
του Εφετείου και φώναξε: «ποιος είναι ο κος Παπου-
τσάκης;»

Τότε ξαφνιασμένος γύρισα και του απάντησα,
«Εγώ!». Μου είπε, «Ακολουθήστε με, σας θέλει ο κος
Πρόεδρος».

Ξαφνιασμένος του είπα, «Τί έκανα; Τι συμβαίνει;»
Μου απάντησε, «Ελάτε μαζί μου και θα δείτε. Σας

θέλει στο γραφείο του».
Ανεβήκαμε έναν όροφο, χτυπήσαμε την πόρτα

του γραφείου του Προέδρου Εφετών (μια μεγάλη πο-
λυτελής αίθουσα) και όπως προχώρησα ο κ. Πρόεδρος,

καθισμένος πίσω από το γραφείο του, με ρώτησε,
«Από πού είστε κ. Παπουτσάκη;»

Του απάντησα, «Από την Αλεξανδρούπολη». Αμέσως
μετά με ρώτησε, «Ποιανού Παπουτσάκη γιός είσαι;»
Του απάντησα, «Του Ευστράτιου».

Αμέσως τότε σηκώθηκε από το γραφείο του, ήρθε
κοντά μου, μ’ αγκάλιασε, μου έσφιξε το χέρι και μου
είπε, «Παιδί μου, είσαι ο γιος του Στράτου Παπου-
τσάκη, του φίλου μου και συμμαθητού μου;». Του
είπα, «Μάλιστα κ. Πρόεδρε, εσείς πώς τον ξέρετε;
Ποιος είστε;»

«Εγώ παιδί μου είμαι ο Αριστείδης Τέντες από την
Αλεξανδρούπολη, προσωπικός φίλος του πατέρα
σου, συμμαθητού μου, που ζήσαμε μαζί όλα μας τα
μαθητικά χρόνια από το 1919 μέχρι το 1925· και μά-
λιστα καθόμασταν στο ίδιο θρανίο. Είσαι ο γιος αυτού
του “θηρίου” του παλίκαρου του Στράτου;

Για, να σε καμαρώσω, να δω μοιάζεις στο σώμα
τον πατέρα σου; Εμείς περάσαμε υπέροχα μαθητικά
χρόνια στην Αλεξανδρούπολη και είχαμε φοβερές
παρέες και πολλές δραστηριότητες κυρίως αθλητικές.
Ο πατέρας σου ήταν ένα πρότυπο αθλητού και κο-
λυμβητού. Δεν ξεχνιούνται εκείνα τα χρόνια που ζή-
σαμε».

Με ρώτησε πού ζει ο πατέρας μου. Μου είπε και
πολλά άλλα που δεν θυμάμαι και μάλιστα εκείνη τη
στιγμή όταν τελείωνε, ήρθε μέσα στην αίθουσα και η
σύζυγός του, την οποία μου σύστησε. Ήταν πολύ
συγκινημένος και μου δήλωσε ότι χάρηκε πάρα πολύ
που με γνώρισε. Μου έδωσε τους θερμούς χαιρετισμούς
του για τον πατέρα μου. 

Αυτός ήταν ο Αριστείδης Τέντες, που έφθασε
μέχρι τον βαθμό του Αρεοπαγίτου και του οποίου ο
γιος Ιωάννης Τέντες μέχρι προσφάτως διατέλεσε Ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Τελικά αποδεικνύεται αυτό που γράφω ως τίτλο,
ότι σε αυτήν τη ζωή «μόνο βουνό με βουνό δεν σμίγει»
και ότι πάντοτε υπάρχουν αυτές οι ξαφνικές συναν-
τήσεις που ομορφαίνουν τη ζωή μας.

Τα παραπάνω με αφορμή τη συμπλήρωση των 40
χρόνων από τις ...εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος του δικηγόρου.

Μ Ν Η Μ Η  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α
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Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  Κ Α Ι  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Μ Ν Η Μ Η

Πώς ο M. Αλέξανδρος έγινε Βυζαντινός αυτοκράτορας
Γράφει η  Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Ο τίτλος του άρθρου είναι προφανώς προκλητικός.
Και όμως, στη δημοσιευόμενη μικρογραφία, που βρίσκεται
σε αντίγραφο του 14ου αι. της μυθολογίας του Μακεδόνα
βασιλιά, ο Μέγας Αλέξανδρος εικονίζεται όρθιος ενδε-
δυμένος Βυζαντινή πορφύρα, ωμοφόριο, στέμμα στο
κεφάλι και κρατά σφαίρα στο αριστερό του χέρι. Επάνω
από την εικόνα υπάρχει η εξής επιγραφή, συμπληρωμένη
από τους ειδικούς:

+Χ(ριστ)ώ τω Θεώ πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ
πάσης Α(νατ)ολής και π(άσης)...

Πώς εξηγείται ο ειδωλολάτρης Βασιλίας της Μακε-
δονίας να παριστάνεται ως Βυζαντινός Αυτοκράτορας
και πιστός Χριστιανός;

Kαι μόνο αυτό! Οι βυζαντινοί τον παρουσίαζαν ως
«άγιο ή μάλλον όσιο που ιδρύει μοναστήρια κατά το
πρότυπο των βυζαντινών αυτοκρατόρων». [2]

Στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας υπάρχει εντοιχισμένο
ανάγλυφο, στο οποίο εικονίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος
να υπερίπταται, επάνω σε υποτιθέμενο άρμα που το
σηκώνουν δύο γρύπες, μυθικά τέρατα με σώμα λιονταριού
αλλά κεφάλι και φτερά γύπα! Έχουν διασωθεί και
αλλού σχετικά μαρμάρινα ανάγλυφα (Κωνσταντινούπολη,
Μυστρά, Θήβα), ως επίσης και στον νάρθηκα του κα-
θολικού της μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους.

Στις τρεις μεγάλες εστίες του ελληνικού πολιτισμού,
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη βρέθηκαν
θραύσματα αγγείων, ζωγραφισμένα από λαϊκούς καλ-
λιτέχνες (11ος-14ος αι.) με θέματα από τα κατορθώματα
του Μακεδόνα βασιλιά, όπως διασώζονται στις έμμετρες
μυθιστορίες, ανάλογα με το κείμενο που έπεφτε στα
χέρια του τεχνίτη. «Πάντως όλες οι παραστάσεις ανά-
γονται σε μια αρχική εικονογράφηση που έγινε στην ελ-
ληνιστική-ρωμαϊκή εποχή». [2]

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ένας Άγγλος χρονογράφος,

«περιέσωσε την παράδοση, που κυκλοφορούσε στη
Φιλιππούπολη, ότι ο Φίλιππος της Μακεδονίας υπήρξε
ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς. [2]

Δύο σελίδες διέθεσε ο John Mandeville, Άγγλος «ιππότης
και καθηγητής της ιατρικής» στο πασίγνωστο περιηγητικό
βιβλίο του (1357) για την Ελλάδα, αφού περιηγήθηκε
επί 34 χρόνια (1322 κ.ε.) όλες τις χώρες της Ανατολής
και όλον τον γνωστό τότε κόσμο. Γενικώς το περιεχόμενο
του βιβλίου αμφισβητείται για την «αλήθεια» των πραγ-
μάτων! Εμείς όμως θα μεταφέρουμε μία πληροφορία

που δεν είναι απίθανο να είναι
αληθινή, σε συνδυασμό με τα
προηγούμενα.

«...Υπάρχουν ακόμα η Θράκη
και η Μακεδονία, όπου ήταν ο
Αλέξανδρος βασιλιάς. Σ’ αυτή τη
χώρα –τη Μακεδονία– γεννήθηκε
ο Αριστοτέλης, σε μια πόλη που
τη λένε Strages (Στάγειρα) όπου
και πέθανε. Στον τάφο του, μά-
λιστα, υπάρχει ένας βωμός που
κάθε χρόνο γίνεται τελετή, σαν
να ήταν άγιος ο Αριστοτέλης. Και
γύρω από τον Βωμό μαζεύτονται
οι άρχοντες του τόπου και συνε-
δριάζουν, πιστεύοντας ότι θα
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τους εμπνεύσει ο Θεός και ο Αριστοτέλης να πάρουν
τις καλύτερες αποφάσεις». [2]

Φαίνεται ότι μέσα σ’ αυτό το πνεύμα είναι και η εξής
πληροφορία που καταγράφει ένας περιηγητής, ο Μπελόν,
το 1550, στη σκληρότερη φάση της Οθωμανικής κυ-
ριαρχίας. «Έξω από τους Φιλίππους είδε μια τετράγωνη
επιτύμβια Ρωμαϊκή στήλη, που οι κάτοικοι της περιοχής
την ονόμαζαν παχνί της φοράδας του Μ. Αλεξάνδρου.
Το μνημείο αυτό, ένα πελώριο μονολιθικό τετράγωνο,
σε σχήμα βωμού ύψους 4 μ. είχε στηθεί προς τιμήν του
Ρωμαίου αξιωματικού Gaius Vibius Cartus και είχε
διασωθεί (μέχρι το 1937). Το τετράγωνο όμως σχήμα
του κοντεύει να γίνει στρογγυλό στο κάτω μέρος, γιατί
οι χωρικοί, αιώνες τώρα, ξύνουν τις άκρες του. Μαζεύουν
τη μαρμάρινη σκόνη και τη δίνουν διαλυμένη μέσα σε
νερό στις μητέρες, για να κατεβάσουν γάλα και να
κάνουν παιδιά ανδρειωμένα σαν τον Μ. Αλέξανδρο».

Θα τολμήσουμε να μεταφέρουμε και μια πληροφορία
[2], στην οποία γίνεται αναφορά σε μια χριστιανική
αγιογραφία που παριστάνει «τον άγιο Σιμώη πάνω
από το λείψανο του Μ. Αλεξάνδρου».

Ενδιαφέρον είναι να προσθέσουμε και το εξής. Όχι
μόνο η λαϊκή μνήμη καταφέρνει να κρατήσει ζωντανά
τα ξεχωριστά πρόσωπα και πράγματα της αρχαιότητας
τυλίγοντάς τα σε σύγχρονο με την εποχή μανδύα και

στην αχλύ ενός μύθου «αλλά και λόγιοι τολμούν να χρη-
σιμοποιήσουν ιστορικά στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας
και εκφραστικά μέσα της παιδείας της ακόμη και σε θέ-
ματα αγιολογικού περιεχομένου».

Ο Νικηφόρος Γρηγοράς συγκρίνει τον Άγιο Δημήτριο
με τον Μ. Αλέξανδρο και ο Νικόλαος Καβάσιλας συνθέτει
εγκώμιο που το χαρακτηρίζει «παιάνα Δημητρίω τω
καλώ», όπως ο ποιητής Πίνδαρος.

H ακτινοβολία της προσωπικότητας του Μ. Αλεξάν-
δρου, ακόμη και του πατέρα του Φιλίππου, είναι πολύ
έντονη μέχρι και στον μεσαιωνικό κόσμο του Ελλαδικού
χώρου, ιδιαιτέρως της Μακεδονίας και της Θράκης και
διασώζεται όχι μόνο στις μυθιστορίες ή στα πολλά είδη
της “Φυλλάδας του Μέγα Αλέξανδρου” αλλά και σε
θρύλους και παραδόσεις “βουτηγμένους” στο νάμα της
αρχαίας παγανιστικής παράδοσης. Η λαϊκή μνήμη της
περιφέρειας, μακριά από τα θρησκευτικά ή διοικητικά
κέντρα, διασώζει τα “μεγάλα”, τα ντύνει με τον μανδύα
του μύθου και ευφραίνει την ψυχή του απλού ανθρώπου
με το μεγαλείο και τα ηρωικά κατορθώματα ενός βασιλιά
και μιας περιοχής, της Μακεδονίας, της ενδοξότερης
αρχαίας περιοχής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελλη-

νισμού, τόμος Α’, σελ. 52, 80, 81, 86, 87, 168, 169,
τόμος Β’

2. Κυριάκου Σιμόπουλου, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 
333 μ.Χ. - 1700

3. Θράκη, Γεν. Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδο-
νίας-Θράκης, Ιούλιος 2000.

4. M.M.E. τόμ. 3ος, σελ. 600-604

...Πάντως γεγονός πρέπει να θεωρηθεί, όπως άλ-
λωστε διαπιστώσαμε ως τώρα, ότι οι θρύλοι και οι
αναμνήσεις του Μεγ. Αλεξάνδρου και των πολεμιστών
του ήταν ζωηροί ιδίως στους κατοίκους της Μακεδο-
νίας και Θράκης (με την ευρεία σημασία που έδιναν
οι συγγραφείς στους γεωγραφικούς εκείνους όρους),
ακόμη και στους εχθρούς του βυζαντινού κράτους,
και ότι οι λόγιοί του πρόβαλλαν πάντοτε τα κατορθώ-
ματα των Μακεδόνων προς μίμηση. Η Μακεδονία
παρουσιάζεται ως η ενδοξότερη ελληνική χώρα... [1]

...H ακτινοβολία της προσωπικότητας του Μ. Αλε-
ξάνδρου, ακόμη και του πατέρα του Φιλίππου στον
ελληνικό μεσαιωνικό κόσμο, υπήρξε μεγαλύτερη απ’
ό,τι θα μπορούσαν να το φανταστούν οι παλαιότεροι
ερευνητές. Συνεχώς ανακαλύπτονται φιλολογικά και
αρχαιολογικά τεκμήρια, που φανερώνουν την απήχηση
των κατορθωμάτων των μεγάλων εκείνων ανδρών
στις ψυχές των Ελλήνων. Αξίζει να παρακολουθήσει
κανείς τα νέα αυτά στοιχεία επισημαίνοντας την
εποχή και τις συνθήκες, μέσα στις οποίες εμφανίζονται,
γιατί, όπως είναι αυτονόητο, αποτελούν ενδιαφέροντα
σημεία, που χαρακτηρίζουν την πορεία προς τη δια-
μόρφωση του νέου ελληνισμού. Ο Μ. Αλέξανδρος
είναι η πιο φημισμένη στρατιωτική προσωπικότητα
του ελληνικού, αλλά και του ανατολικού κόσμου,
υπόδειγμα ανδρείας και σύνεσης, αλλά κάποτε και
πονηριάς. Η ανάμνησή του, καθώς και του Φιλίππου
και γενικά της Μακεδονίας και των Μακεδόνων,
έμεινε ζωηρή... [1]
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1. Αγγελίδης Άγγελος € 80.00
2. Αγγελίδου Μίνα € 20.00
3. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ € 50.00
4. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ € 50.00
5. Βαφειάδης Μαρίνος € 20.00
6. Βερβερίδης Νικόλαος € 25.00
7. Βερβερίδης Μόσχος € 25.00
8. Βερβερίδης Χάρης € 25.00
9. Βερβερίδης Αθανάσιος € 25.00
10. Βογιατζή Αντωνία € 40.00
11. Γιαννούτσος Σωκράτης € 50.00
12. Γιαννούτσος Ιωάννης & Μαρία € 100.00
13. Γκιόργκα-Χιώτη Πολυνίκη € 20.00
14. Γκολφινοπούλου Αναστασία € 10.00
15. Δαμιανίδης Σταύρος € 50.00
16. Διαμαντίδου Αναστασία € 50.00
17. Δούπα Μαρία € 50.00
18. Καραλή Φρόσω € 20.00
19. Καραμπατζάκη Ευαγγελία € 40.00
20. Καραμπερίδης Στέργιος € 50.00
21. Καραμπουναριώτου Γεωργία € 50.00
22. Καρυωτάκη Μηλίτσα € 50.00
23. Κατσίκη Φούλη € 50.00
24. Κοτσώνη Δώρα € 40.00
25. Κουταλάκης Απόστολος € 50.00
26. Κουτρούλα Ελένη € 30.00
27. Κουτρούλας Βασίλειος € 30.00
28. Κουφού Αρχοντούλα € 25.00
29. Λουκματζής Δημήτριος € 30.00
30. Λυμπόπουλος Θέμης € 100.00
31. Μάλαμας Φοίβος € 50.00
32. Μαρτίνης Γεώργιος € 100.00
33. Μασκαλέρη Δανάη € 50.00
34. Ματζάρη-Σιμσιρίκη Φανή € 20.00
35. Μιλτσακάκη-Τσαϊρίδου Ειρήνη € 20.00

36. Μουφτόγλου Αντωνία € 20.00
37. Μπάτσα Φωτεινή € 25.00
38. Μπλέκος Σεραφείμ € 70.00
39. Μπουμποπούλου Νίκη € 20.00
40. Νικολαΐδου-Μπαμίδου Έφη € 20.00
41. Ντομπρούδης Ευάγγελος € 40.00
42. Ξενιτίδου Νούλη € 100.00
43. Ορδουμποζάνης Θεόδωρος € 20.00
44. Ορφανίδου Άννυ € 20.00
45. ΟΡΦΕΑΣ € 50.00
46. Παπαγιαννοπούλου Αικατερίνη € 20.00
47. Παπαδόπουλος Αλέκος € 15.00
48. Παχουμιάδου Λίτσα € 30.00
49. Πετρίδου-Βασιλειάδου Ελένη € 20.00
50. Πούλιου Αθανασία € 50.00
51. Ραχμανίδου-Τρικούπη Έφη € 100.00
52. Ρεϊτάν-Μισφραχή Ινές € 20.00
53. Ρούντη-Χαψιάδου Ζήνα € 50.00
54. Ρούτση Χριστίνα € 20.00
55. Σκάβδης Γεώργιος € 30.00
56. Σουλακάκη Λίτσα € 50.00
57. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ € 50.00
58. Τσελιγκόπουλος Σωτήριος € 100.00
59. Τσικούρα Χρυσούλα € 20.00
60. Τσινταράκης Ελευθέριος € 50.00
61. Τσιτάκη Τέτα € 50.00
62. Τσογγαράκη Χρυσούλα € 30.00
63. Τσομπανίδου Στέλλα € 30.00
64. Φαράτσης Ιωάννης € 100.00
65. Φίκα Ινώ € 20.00
66. Χαραλαμπίδης Κυριάκος € 30.00
67. Χαριτούδης Σταύρος € 50.00
68. Χατζηκυριακίδου Ελισάβετ € 50.00
69. Χατζηχρήστου Αθανάσιος € 50.00
70. Χριστοδούλου Πέτρος € 30.00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ

1. Ανδρέου-Κρανιώτη  Αιμιλία € 50.00
Εις μνήμην Καίτης Γεροντοπούλου

2. Γεροντόπουλος Θεόφιλος & Ασπασία € 100.00
Εις μνήμην Καίτης Γεροντοπούλου

3. Γιαννικάκη - Μαγιάφα  Ειρήνη € 100.00
Εις μνήμην της αδελφής της Σμαρούλας

4. Γιουβανάκη  Μαρίνα, Γιάννης & Δημήτριος € 50.00
Εις μνήμην του πατέρα και παππού τους 
Μήτσου Γιουβανάκη

5. Δαΐδης Ιωάννης € 50.00
Εις μνήμην του Απόστολου (Λάκη) Παπαδοπούλου, 
συνεργάτη του φωτογράφου Ανδρέα Δαΐδη

6. Ιωαννίδης  Χαράλαμπος € 50.00
Εις μνήμην 10 ετών της συζύγου του Ευτυχίας Αγγλιά

7. Καράμπαλης Βασίλειος& Δέσποινα € 50.00
Εις μνήμην γονέων

8. Λιανίδης  Ιωάννης € 20.00
Εις μνήμην της συζύγου του

9. Μάκρα  Ευαγγελία € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Άγγελου

10. Μιχαηλίδου  Πέπη € 40.00
Εις μνήμην της μητέρας της Σοφίας Σχίζογλου

11. Παλακίδης Σταύρος & Βέττα € 100.00
Εις μνήμην του αδελφού τους Στέφανου Κ. Παλακίδη

12. Παπαδανιήλ  Ειρήνη € 40.00
Εις μνήμην της θείας της Μαριάνθης Αφθονίδου

13. Σισμανίδης Πέτρος & Κωνσταντίνα € 60.00
Εις μνήμην γονέων Γεωργίου & Παναγιώτας 
Δημητριάδη

14. Στυλιανουδάκη  Ραλλού € 30.00
Εις μνήμην του συζύγου της 

15. Στυλιανουδάκη  Ραλού € 30.00
Εις μνήμην Μόσχου Κούκου

16. Τοζακίδου  Φωτεινή € 20.00
Εις μνήμην γονέων Θεοδώρου & Αικατερίνης

17. Τοπαλίδου-Τοπάλη  Δήμητρα € 50.00
Εις μνήμην του εξαδέλφου της Μόσχου Κούκου

18. Τσιακίρης  Απόστολος € 50.00
Εις μνήμην Μαριάνθης Αφθονίδου αντί στεφάνου

19. Τσιαμήτα-Μπιλιμπίνη  Ελένη € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Ξανθίππου

20. Τσινάρης  Σταμάτιος € 50.00
Εις μνήμην του αγαπημένου φίλου & συναδέλφου 
Δημήτριου Αραμπατζή

21. Φανφάνη-Μαλακόζη  Τζούλια € 200.00
Εις μνήμην γονέων της Κώστα & Μαρίας Φανφάνη

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T67 37

Το πρωτοβρόχι του απριλιάτικου απογευματινού έστρωσε
χαλί ροζ απαλό σαν ποδιές στο χώμα κάτω από τις αν-

θισμένες κυδωνιές.
– Κρίμα, πάει, φέτο δεν έχ’ ρεντιστό γλυκό του κουταλιού.

Πάει, τίναξαν νωρίς-νωρίς τα πέταλα οι κυδωνιές.
Καημός, μεγάλη απώλεια! Πώς θα περάσει ο χειμώνας

χωρίς γλυκό, τρατάρισμα για όλες τις ώρες, παντός καιρού;
Tην άνοιξη άνθιζαν οι κυδωνιές της αυλής μας τελει-

ώνοντας τον κύκλο τους στα μέσα του φθινοπώρου, με
αφράτα κυδώνια, τροφοδότρες δυνάμεις του ηρωικού μα-
γειριού μας.

Μέρες Αγίου Δημητρίου· η καθαρή κάμαρη με τη μεγάλη
τζαμαρία προς την αυλή είχε γιορτή· τη γιοργή του κυδω-
νιού! Στο κάδρο του τοίχου τα ζωγραφιστά κυδώνια του
ντόπιου ζωγράφου Ασπρομάλλη με τα ζωντανά της φρου-
τιέρας συναγωνίζονταν διακριτικά, τονίζοντας όλες τις
αποχρώσεις του κίτρινου χρώματος.

Ο μεγάλος ρεντές στο ντουλάπι, κρεμασμένος όλη τη
χρονιά, βρήκε επιτέλους δουλειά. Φρεσκοπλυμένα χρυσά
κυδώνια περίμεναν στη σειρά το βάπτισμα στο καυτό
σιρόπι, γρήγορα γρήγορα να δέσει το γλυκό στο απαλό
ροζ χρώμα. Ο ζελεδένιος πελτές, άλλο είδος γλυκού, πε-
τύχαινε στο κόκκινο χρώμα του βελούδινου τριαντάφυλλου.
Ήθελε τη μαστοριά του η ιστορία.

Στις μικρές μέρες του φθινοπώρου καταλάβαινα πως,
ως δια μαγείας ο μπουφές του καθιστικού, καθώς και το
φρεσκοβαμμένο βεραμάν εντοιχισμένο ντουλάπι του μα-
γειριού λύγιζαν από βάζα, βαζάκια με γλυκό και μαρμελάδες,
σερμπετένια συντροφιά του μαγάλου θρακιώτικου χειμώνα.
Σ’ αυτό το φρουτένιο πανηγύρι είχα κι εγώ ελεύθερη πρό-
σβαση στα περσινά, τα ψιλοζαχαρωμένα. Πάντως δεν πε-
ρίσσευε τίποτα· ήταν νόμος.

Κομμάτια κυδωνιού, περασμένα στην κλωστή στέγνωναν
το καλοκαίρι για τη γνωστή κομπόστα –xοσάφ– με σταφίδες,
για τις μέρες της νηστείας.

Η παλιά συνταγή από τις καλόγριες της Αδριανούς με-
ταμόρφωνε τη ζύμη σε πισκοτάκια –πτι φουρ– κομμένα με
ποτήρι του νερού.

Ενωμένα δυο-δυο άδειαζαν όλα τα περσινά μισοάδεια
βαζάκια, γλυκαίνοντας με μπόλικη άχνη ζάχαρη τον μο-
σχομυριστό καφέ, ψημένο στα κάρβουνα της μασίνας.

Το εντοιχισμένο ντουλάπι με πολλά ράφια, με αραδια-
σμένα βάζα, χρωματιστά κουτάκια τενεκεδένια με διάφορες
μυρωδιές, κάτω-κάτω το ξύλινο γουδί για ταραμά και
σκορδαλιά, ασκούσε μια γοητεία παράξενη.

Ακούγοντας πάντα για βάθη της Ανατολής, χωρίς ποτέ
και με τίποτε για βάθη της θάλασσας, σ’ αυτό το ντουλάπι
της Πανδώρας με όλα τα χρωματιστά καλαμπαλίκια, τοπο-
θέτησα ένα μεσημέρι, κρυφά-κρυφά, τους αστερίες και τα
κοχύλια μου.

Σάββατο, μέρα σχόλης, τα μάζεψα από την αμμουδιά,
κάτω από τον Φάρο, μαζί με τον φίλο μου τον Κώστα, την
Πέρσα και την Κική. Έτσι, για να τους μιλώ κι ας γέμιζαν

τις τσέπες της ποδιάς μου φύκια και άμμο, να ταξιδεύω
μαζί τους στους μύθους με τις γοργόνες του Μεγαλέξαν-
δρου και να μου ψιθυρίζουν αν είδαν τα στοιχειωμένα
δένδρα των ωκεανών.

Οι ψιλοενοχές του παιδικού μυαλού μου εξατμίζονταν
όταν στο Κυριακάτικο κοζερί η σάλα του σπιτιού μας γέμιζε
από καλοντυμένες κυρίες του βυζαντινού γιαγιαδόκοσμου.
Τα παϊτόνια πηγαινοέρχονταν για τις μακρινές, με τα ποδα-
ράκια τους οι κοντινές και τακτικές μουσαφίρισσες. Έτσι,
για να πουν τα δικά τους, τα διάφορα. Έννοιες, πίκρες, ση-
μαντικές, ασήμαντες. Λέγαν, λέγαν μέσ’ στη χαρά που
ήταν μαζί, έτσι κοζί-κοζί. Λέγαν για ξεριζωμούς, για γάμους
στα τζαντέμια, για ξενιτεμούς πέραν της γεωγραφικής
τους εμβέλειας, για τόπους μακρινούς χωρίς ορίζοντες.
Θεραπευτική ψυχανάλυση της εποχής τους!

Παίρναν και δίναν οι συγχωρεμένοι· πέταξε τα πέταλα
ο ένας, πέταξε τα πέταλα ο άλλος, σύννεφο τα πέταλα!

– Προχτέ, στον πηγαιμό του κυρ-Παναγιώτη, τι παϊτόνια
τι κακό στον αυλόγυρο της εκκλησίας!

Έπαιζε ρόλο στη ζωή τους ο αριθμός τους.
Πάνω στην ώρα ο κυρ-Φίλιππας άφησε αθόρυβα στο

τραπέζι της αυλής καλάθι με φρέσκα ζαρζαβάτια από τον
μπαχτσέ του.

– Τι έγινε, κυρ-Φίλιππα, τι έπαθες; Πα, πα, πέταξε τα
πέταλα ο γαϊδουράκος;

– Πάει, πάει το χαϊβάνι, κυρά-Χρυσή· κι έφυγε πικραμένος
στο σκοτάδι.

Έννοια μεγάλη για τ’ άλλα πέταλα δεν είχα, αλλά του
φίλου μου του γαϊδουράκου έκατσαν καρφί στην καρδιά
μου. Πού να πήγαν άραγε;

Ο αστερίας στο ντουλάπι, ο πολυταξιδεμένος, μου είπε
ότι μπορεί να καρφώθηκαν στην πίσω πορτούλα της κακιάς
γιαγιάς Κλεοπάτρας, ξαδέλφης της γιαγιάς, στα Καραγα-
τσιανά. Αλλά και πάλι αυτά είναι μεγάλα σαν του ελέφαντα.
Πώς να ξαναπάω να τα δω, αφού τελευταία αναποδογύρισα
τη γάστρα με τη διπλή μπιγόνια στη τζαμαρία της; Άσε
που μ’ έβλεπε λοξά-λοξά στην εκκλησία, στον Άγιο Λευτέρη,
ενώ καθόμουν ακούνητη, σφηνωμένη στα γόνατα της για-
γιάς. Μέσ’ στην παιδική κακία κατάλαβα ότι αυτή η κακιά
ξαδέλφη της γιαγιάς δεν έφαγε τον σκληρό χαλβά, μη της
ξεκολλήσουν τα δόντια. Τον έδωσε σε μένα η πονήρω,
αφού έβλεπε ότι δεν έχω δόντια μπροστά-μπροστά. Όλα
τα καταλαβαίνουν τα παιδιά, δεν τα ξεγελάς· τον εαυτό
σου κοροϊδεύεις.

Αμάν, αμάν, τρόμαξαν και τα κοχύλια· ένα απόγευμα
μέσ’ στην αναποδιά αυτή η Κλεοπάτρα είπε:

– Άιντε, πέταξε αυτήν τη βρόμα από το ντουλάπι, Χρυσή·
αυτό γιατί με κοιτάζ’ έτσι παγωμένο, μ’ αυτό το ψάθινο κα-
πέλο με τα κερασάκια, χειμωνιάτικα;

– Καλέ εσύ, τι βλέπεις μ’ αυτά τα γυαλιά με τις τρύπιες
ζελατίνες;

Ευτυχώς η γιαγιάκα μου με κοίταξε στοργικά λέγον-
τας:

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ε Σ Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ι Σ Σ Ε Σ Κ Υ Ρ Α Δ Ε Σ

Kυδώνι γλυκό του κουταλιού
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα
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– Αμάν πια... όλα σ’ ενοχλούν! Δεν τα αγαπάς τα παιδιά;
Μοναχιάσ’ θα μείν’ς εσύ, χέρι-χέρι με τον Ηρώδη.

Πάντως, μ’ αυτά που λέγονται κι άλλα που δε λέγονται,
εδώ που τα λέμε καθόλου δε νιάστηκα μετά από καιρό
πού καρφώθηκαν τα πέταλα αυτής της κακίστρως Κλεο-
πάτρας. Σιγά, απλώς έμαθα να περιμένω καρτερικά στη
ζωή μου, μαζί με τα κοχύλια μου, πότε θα περάσει αυτός
ο μεγάλος μήνας που τελειωμό δεν είχε ο τζαναμπέτης·
μάλλον κοιτάζοντας πότε-πότε αν μπουμπούκιασε η πι-
κραμυγδαλιά στο βάθος του κήπου.

Πάντως χαιρόμουν πολύ μ’ αυτές τις κυράδες και τις
θαύμαζα, γιατί γνώριζαν τα αντίδοτα για κάθε πόνο και
στεναγμό.

Μια από εδώ, μια από εκεί, ο δίσκος στη μέση του τρα-
πεζιού με γλυκιά κολοκυθόπιτα με όλα τα καλούδια –στα-
φίδες, καρύδια, μπόλικη κανέλα– και το ρεντιστό κυδώνι
γλυκό του κουταλιού ήταν άλαλοι μάρτυρες γεγονότων.

Κι ο λόγος για τον κυρ-Γιώργη τον γείτονα, συμμαθητή
από το σχολείο της Αδριανούς. Και εδώ γειτόνισσες τις
είχε ο φουκαράς όλες αυτές τις Καραγατσιανές. Με τον
σηκωμό, γειτονιές, ολόκληρες οικογένειες, όλες μαζί μα-
ζεύτηκαν εδώ, μη χαθούν.

– Για διες καιρό που ήβρε να πετάξ’ τα πέταλα· δεν
άντεξε η καρδιά την παγωνιά. Τελευταία σαν κουρκουλούκ’
για τ’ αμπέλια έμοιαζε. Τσορμπατζής ο πατέρας του στην
Αδριανού. Κρατούσε στην εκκλησία, στον αριστερό ψάλτη,
το ίσο... μμμ... και, όταν χάζευε στην πόρτα που ανοιγόκλεινε,
τον χτυπούσε με το δάχτυλο ο ψάλτης στο κεφάλι, θαρρείς
και ήταν καρπούζι. Καλέ... μικρός μάζευε στο καλαθάκι τα

μούρα και τα τζίτζιφα από τις αυλές μας και μας τα που-
λούσε. Σφιχτός... πολύ σφιχτός! Άιντε, φτάνει πια, ο
αγαπών παιδεύει. Άιντε, αγαπών, ξαγαπών δε γλιτών’
κανείς με τίποτα. Ζεις, πεθαίνεις, ακούς τα σχωριανά σου.

Αυτά είπε η γιαγιά και φέρνοντας μια κανάτα νερό συ-
νέχισε:

– Θεός σχωρέσ’ τον, Θεός σχωρέσ’ τον· ένας καλός
νοικοκύρης ήταν, ένας καλός τσινκολεμές.

Κι όμως εγώ είχα άλλη γνώμη για τον κυρ-Γιώργη. Τον
είχα περί πολλού, γιατί ήταν ολιγόλογος, ήρεμος, έπαιζε
κιθάρα με τον μπαμπάκα μου και ούτε μας άδειαζε τα
βάζα με το γλυκό.

Ένα πρωί ρώτησε της γιαγιάς:
– Γιατί κλαίει το παιδί, Χρυσή;
– Μμμ... κόντεψε να βγάλ’ το μάτι στο νταμπλά της

σόμπας... χώρια που θέλ’ να φάει σταφύλια χειμώνα καιρό·
ό,τι θυμάται χαίρεται· τα είδε στη ζωγραφιά!

Ο κυρ-Γιώργης έφυγε με το ποδήλατο αθόρυβα.
Δεν πέρασε καιρός, το μάτι μου δεν είχε ξεβουλώσει

ακόμη και μαζί με λάχανο τουρσί έφερε τσαμπί από στα-
φύλια.

– Φίλοι κρασάδες. αμπελουργοί από την Ανατολική
Θράκη γνώριζαν τη συντήρηση του λάχανου και τιμάρευαν
κανένα από τα τελευταία τσαμπιά του Οκτώβρη στα
υπόγεια με τα βαρέλια.

Αυτά είπε κοφτά κι έφυγε. Πάντως είχα την αίσθηση ότι
ήταν πάντα δίπλα μου.

Στην κυριακάτικη λιακάδα του μικρού μήνα μάζευε πολύ
κόσμο η παραλία. Πηγαινοέρχονταν από τον Φάρο μέχρι
το ξύλινο –Πασαλίκι–, μπρος σ’ ένα ηρώο και πάλι πίσω.
Στο βάθος λιάζονταν και οι αναποδογυρισμένες βάρκες
με τα δίχτυα. Έτσι διασκέδαζαν στη λιακάδα οικογενειακώς.
Δε γνωρίζω πόσα δρομολόγια μετρούσαν κοιτάζοντας τη
θάλασσα. Γνωρίζω όμως πως, στον γυρισμό, πιάνοντας
με το ένα χέρι το καροτσάκι της μπέμπας μας και με το
άλλο κρατώντας ένα φρουφρούρι, ήθελα διακαώς να μπω
κι εγώ εκεί μέσα. Πικράθηκα, δέχτηκα απόρριψη, αφού
λειτουργικά δε χωρούσα, δεν ήταν δυνατόν. Χωρίς να μου
δίνει κανείς σημασία, τώρα περπατώντας κουρασμένη και
ακούγοντας διάφορα στον δρόμο, σκεπτόμουν... «τι τις
ήθελα εγώ τις λιακάδες; Πιο καλά δεν περνώ στον δικό
μου χώρο με το ποδηλατάκι μου;»

Ο συρμάτινος φράχτης με μπλε τυλίχτρες του κυρ-
Κώστα, από τα παράλια του Βοσπόρου, ήταν θεωρείο θε-
άτρου της μικρής μυθικής αυλής με κρεμασμένα κλουβιά
μ’ όλα τα είδη των πουλιών. Άσπρα σύννεφα τα περιστέρια·
οι καρδερίνες μέσα στους βασιλικούς και τις λεβάντες
ζούσαν στο δικό του βασίλειο και ξαπόσταιναν στα σκαλιά
του σπιτιού μου, κάτω από τη τζιτζιφιά.

Πώς όμως να μη πιστέψω στον «από μηχανής Θεό»; Ωχ,
μια χαρά, αμίλητη, στραβοκαθισμένη στη σχάρα του ποδη-
λάτου του κυρ-Γιώργη ακολουθούσα την «κάθοδο των μυ-
ρίων» προς τον δικό μου παράδεισο, το απάγγειο στη σι-
γουριά του παράξενου παιδικού μου κόσμου, με τα «θέλω»,
τα γινάτια, τα παράπονά του. Ίσα-ίσα που σουρούπωνε.

Το πρόγραμμα της κυριακάτικης λιακάδας τελείωσε με
ρυθμικό ποδοβολητό. Τραγουδώντας κατέβαιναν από το
βάθος της 14ης Μαΐου, του παλαιού Νοσοκομείου, στρατιώτες
με μαύρα μπερέ και αναμμένες δάδες. Τρόμαξα, τι βουητό,
τι ήταν αυτό; Γιατί να κάνουν τόσο θόρυβο οι μεγάλοι; 

1947. Oικογένεια Κων/νου Φανφάνη
Μαρία & Κων/νος, Χρύσα Φανφάνη-Στούρα όρθια και 

η μικρή στο καρότσι Τζούλια Φανφάνη-Μαλακόζη
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Η μαμά, η αθόρυβη, αμίλητη δύναμη της οικογένειας
είχε πολλές ενστάσεις περί της παραφιλολογίας των πε-
τάλων.

– Σιγά, εμάς ζαπ’, κουμάντο δε μας κάνει κανείς!
Κοφτή απάντηση, εν χορώ, των κυράδων αυτών.
Τι να γίνει· οικογενειακή παράδοση, τόπο στα γηρατειά·

η σιωπή είναι χρυσός και προπάντων ας το πάρει κι αυτό
το ποτάμι της καθημερινότητας.

Οι μέρες περνούσαν, μύριζε αλλιώς ο αέρας, αισθητή η
άνοιξη. Η Πιτσιλού, η Βουλγάρα γάτα μας, μπεσκέσι από
τις μέρες της κατοχής, είχε ξεπατώσει τις καρδερίνες της
αυλής. Κι εγώ, δίχως να θέλω να βγάλω το κομφετί από τα
μαλλιά μου, με σερπαντίνες στόλιζα μέρα μεσημέρι τη
γιαγιά.

Φαίνεται από παλιά δεν ησυχάζει ο άνθρωπος μια
σταλιά, μέχρι τα γεράματά του, δίπλα στη ζεστασιά του,
στον καναπέ του. Τέλος δεν έχει η προσφορά!

Σ’ όλο αυτό το πήγαινε-έλα της μικρής κοινωνίας της
πατρίδας μου προσπαθούσα να καταλάβω γιατί το κλαδί
της αμυγδαλιάς βγάζοντας πράσινα φυλλαράκια τίναξε τα
λουλουδένια πέταλα στον μπουφέ.

– Είναι νόμος της φύσης· και να πεθάν’ς είναι νόμος, δε
γλιτών’ς με τίποτε. Παντού νόμος, παιδάκι μου.

Σαν τα νιάτα ολιγόχρονη και η άνοιξη, λίγες οι μέρες
της. Γεμίζοντας η ψυχή μου και ο τόπος από πέταλα της
αμυγδαλιάς, της κυδωνιάς, ρωτούσα σε ποια πόρτα άραγε
καρφώθηκαν τα πέταλα του γαϊδαράκου; Του κυρ-Γιώργη
τα πέταλα πού να είναι άραγε καρφωμένα; Τα έψαχνε η
ψυχή μου.

– Μμμ... αυτό δεν το γνωρίζω· το γνωρίζει μόνο ο
Κύριος, μου είπε κοφτά, πικραμένη η γιαγιά.

Αφού τέλειωσε άδοξα η ιστορία των πετάλων, μπρος
στο παράθυρο κατέβαλα προσπάθειες να βάλω σε τάξη
την αριθμητική μου.

– Εμ, όποιος δεν τρώει ψάρια δεν καταλαβαίνει τη διαί-
ρεση. Είδιες την Άννα, την ξερόλα, στο αλφαβητάρι; Ψάρι
τρώει! Για να διω, για να διω... μμμ... σήμερα ο Κουτσούμπης
στην Ακαδημία μάκρυνε και την άλλη κοτσίδα.

– Μπα... πρέπει να τρώω αυτά που τρώει η Πιτσιλού για
να μάθω διαίρεση; Γιατί αυτός ο τετράγωνος κόσμος των
αριθμών να μου χαλάει τα χρώματα και την ομορφιά της
αυλής μου;

Ευτυχώς, έχοντας την ευλυγισία της πλαστελίνης ξε-
περνούσα τα στριμωξίδια της ηλικιακής καθημερινότητας.
Ξέφευγα ανοίγοντας το ντουλάπι με τους αστερίες και τα-
ξίδευα στην απεραντοσύνη της θάλασσας χωρίς να σκέ-
φτομαι να πιω μουρουνέλαιο, τα «μη από εδώ», «μη από
εκεί», αν η καρδερίνα μου με σπασμένο φτερό έφαγε το
βρασμένο στάρι στο περβάζι του παράθυρου.

– Αμάν πια, φτάνει μ’ αυτό το ντουλάπι! Μπρε, το στάρι
είναι για τους συγχωρεμένους, όχι για τις καρδερίνες!

– Εγώ όμως δεν είδα κανέναν συγχωρεμένο να τρώει
στάρι, ενώ η πληγωμένη καρδερίνα σαν να συνήλθε ή έτσι
μου φάνηκε.

Αυτά λέγαμε με τη γιαγιά κι εκείνη ανάβοντας το καντη-
λάκι της έψελνε, μουρμούριζε· τι έλεγε; μόνο αυτή ήξερε·
ως και το «τη υπερμάχω», αυτήν τη θεϊκή μελωδία του
ντουνιά.

Ευτυχώς η γιαγιά Αναστασία ήταν καταευχαριστημένη
με τις επιδόσεις μου. Τακτική πελάτισσα του πρωινού

καφέ με όλα τα καλούδια της γιαγιαδίστικης κουζίνας,
ρουφώντας τον μοσχομυριστό καφέ, με το όχημα της
γνώσης της παλιάς δασκάλας με οδηγούσε σε μονοπάτια
της Ιστορίας και με μειλίχιο τρόπο τόνιζε:

– Όψη, παιδί μου, όχι κόψη. Σε γνωρίζω από την όψη!
Να δεις, δε θα σε μαλώσει η δασκάλα η Πανδώρα στο
σχολείο.

Αφού τέλειωσα με τον Εθνικό Ύμνο, μισοέμαθα το αγα-
πημένο ποίημα των παιδικών τους χρόνων στα σχολειά
της Αδριανούς.

Εν χορώ το σιγοψιθύριζαν δακρύζοντας. Κάτι κοινό
άγγιζε την καρδιά, κάποια δικά τους κομμάτια αφήσαν
στην πατρίδα αυτές οι αδελφές ψυχές, φιλενάδες από μι-
κρές. Μαύρο δάκρυ κι εγώ, για τ’ αρνάκια που παγώνουν
στον βοριά.

– Μη κλαις, μπρε, μας ζάλισες· το δικό σου το αρνί, να
εκεί στη ζωγραφιά, δεν έπαθε τίποτε.

Πρόβλημα όμως και με το παραδιπλανό κάδρο. Στη φι-
γούρα μιας χρυσοκεντημένης κόρης με αμυγδαλωτά μάτια,
με σπαθί στο χέρι, μεταξωτές σιελ κλωστές κέντησαν τη
λέξη «Ελευθερία». Αυτόν τον τρόπο βρήκαν αυτές οι ταξι-
διώτισσες του περασμένου αιώνα για να χαϊδέψουν την
ιστορία, κεντώντας την ενδόμυχη ελπίδα τους.

Καμία σχέση φυσικά με την κυρία Ελευθερία, τη γειτό-
νισσα. Μπα... τι δουλειά έχει αυτή η αφρατοκοντούλα
κυρία στο σπίτι μας, που ξεπάτωσε τις αγριοαγκινάρες με
τ’ αγκάθια του φράχτη μας;

– Τι μένει να φας από ένα βουνό αγκάθια; Για διες τι
τρών’ στην παλιά Ελλάδα! Εμείς είχαμε κάτι μελιτζάνες
στην Αδριανού, γλυκιές, να...!

– Άιντε, Αναστασία, πες μας για την καλογραία και τον
κυνηγό, γιατί εσύ ήσουν αιτία καλογραία να με δεις!

– Έρωτας, Χρυσή, έρωτας!
– Μμμ... σιγά, για τον Γιώργη η Ελένη κόντεψε να πάρει
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
τζαντέμια = πολύ μακρινός, άγνωστος τόπος
κουρκουλούκι = σκιάχτρο
τσινκολεμές = τσιγκούνης
γκαϊβές = καφές
πισκιούλια = κρόσια
μικίκια = είδος λουκουμά

φαρμάκι. Στα στερνά σαν τοπάλ-σαξάν τον έβλεπε.
Ουφ... σβημάρα μ’ ήρτε, να πιούμε κανά γκαϊβέ να

φάμε και λίγο ραβανί φρέσκο-φρέσκο.
– Άιντε, ήρθε η άνοιξη, ήρθαν τα λουλούδια, Χρυσή,

ένας χρόνος ακόμη στην καμπούρα μας.
– Αυτή είναι η αλήθεια, τι... για καινούργιο με το λες;
Η ζωή όμως συνεχίζεται στις μέρες της νηστείας, χώρια

που μισοάδειασαν τα βάζα του γλυκού.
Οι κυδωνιές άρχισαν τον καινούργιο κύκλο της ζωής

τους και τα λουλούδια της καϊσιάς σκέπασαν με ροζ
σύννεφο την αυλή.

Το απογευματάκι μουρμούριζαν τα τελευταία ξύλα στη
μασίνα του καθιστικού. Ο απογευματινός καφές την ήθελε
τη θαλπωρή του, έτσι ίσα-ίσα να ισιώσουν τα παΐδια μας,
κατά τα λεγόμενα της γιαγιάς.

Πρωτο-Μάη επιτέλους γλύκανε ο καιρός. Το αγιόκλημα
ακούμπησε τη τζαμαρία του καθιστικού· στα ανθοδοχεία
της μεγάλης σάλας μετακόμισε όλος ο κήπος από φούλια
και τριαντάφυλλα. Σύννεφα τα πέταλα της βυσινιάς.

Τι να πρωτοθυμηθώ από την πατρίδα του μυαλού μου!
Άραγε, πού να υπάρχει το βελουδοστρωμένο τραπέζι με
χοντρά πισκιούλια, γιορτινά στολισμένο για τους ξένους;
Υπάρχουν άραγε τα άταιρα φλιτζανάκια, τα χρωματιστά
«του Ρεϊτάν»; Τον δαντελένιο δίσκο σίγουρα θα ζήλευαν οι
Ολύμπιοι θεοί, γιατί πάντα περνούσε καλά ο Ξένιος Δίας,
αιώνιος μουσαφίρης, ποτέ νοικοκύρης. 

Έχω την αίσθηση, πάντως, ότι υπήρχε στον τρόπο της
ζωής τους μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα της απώλειας.
Την περιγελούσαν αλλά ήταν πάντα δίπλα τους, μπουκιά
που δεν κατέβαινε με τίποτε. Πώς τα κατάφεραν και
άλεσαν με αξιοπρέπεια και αρχοντιά την απώλεια της πα-
τρίδας τους, μ’ όλα τα κομμάτια της νιότης τους, της
καρδιάς τους, με ευλάβεια εκεί τιμαρεμένα;

Τις ακολούθησα στα τραγούδια του Διγενή, του Μαρ-
μαρωμένου Βασιλιά, μύρισα λουλούδια από τις αυλές
τους, μ’ ακολουθεί ο πόνος τους και με τρομάζει. Όλα
κοντά, όλα δίπλα και επίκαιρα. Λίγο-πολύ χαρτογράφησα
τη Βυζαντινή επικράτεια στο παιδικό μυαλό μου από την
Αρσινόη την Προυσαλού, την Πηνελόπη από την Τρίγγλια,
τη Σοφία τη Νίτισσα. Πέρασαν χρόνια να καταλάβω τοπο-
γραφικά πού είναι η Αντιόχεια, η Νικομήδεια... Πόσο

μακρινές ήταν οι πατρίδες της γιαγιάς Ευτέρπης, της Ιορ-
δάνας με την αλλιώτικη λαλιά!

– Φάει παιντί, φάει παιντί· έτσι έλεγαν όταν έφερναν
μικίκια με κανέλα και καραμέλες γεμιστές «του Βαγενά».

Μέρα Κυριακής, κουσούρι κι αυτό της γιαγιάς να μοι-
ράζεται το φαγητό της. Με το παϊτόνι, μετά την εκκλησία,
ερχόταν με συνοδεία –δεν έτρωγε ποτέ μόνη της– και
φίλευε τις φίλες της το γιουβέτσι, τη λαχανιά, τους πασά
κεφτεσί.

– Να... μοναχιές είναι... να, από ’κει κάτω ήρταν, πέρα
από τα τζαντέμια, τον Ιορδάνη τον ποταμό· ξέρω κι εγώ,
σαν το όνομα της Ιορδάνας.

Όλους τους συμπονούσε, όλους τους καταλάβαινε μι-
λώντας μισοτούρκικα όλο το μεσημέρι.

Η καμπάνα του εσπερινού και η τελευταία γουλιά του
καφέ έδινε τέλος στο γιορτάσινο κοζερί, σ’ αυτές τις κα-
λοντυμένες γιαγιάδες της Ανατολής με τα φιλντισένια χτε-
νάκια και μπαστούνια.

Αυτή η ανθρώπινη περιπέτεια των βαθειά συλλογισμένων
βυζαντινών κυράδων, καρυδόφλουδα της φωτιάς στο
ποτάμι της καταστροφής, μας δίδαξε ηρεμία σκέψης,
στωικότητα αποδοχής του φυσικού κύκλου των δημιουρ-
γημάτων της πλάσης.

Είναι η ζωή ολιγόλεπτος αγέρας, πέρασμα χωρίς επι-
στροφή, έτσι, είναι θέλημα Θεού.

Τι άλλο να περίμεναν· κοίταζαν πάντα ψηλά! Όλα τα
είδαν, όλα τα άκουσαν, όλα τα χόρτασαν. Μ’ ένα ποτήρι
νερό, με χαμόγελο, με γλυκό του κουταλιού κατέβαζαν
την πίκρα τους, γουλιά-γουλιά, δίνοντας άφεση αμαρτιών
σ’ όλους.

Τι να κάνουμε, είναι το γονίδιό μας· αυτή είναι η προίκα
μας, αυτή η βαριά κληρονομιά. Πικρόσυρτο παραμύθι το
Βυζάντιο. Δυσεξήγητο μυστήριο χαμένου κόσμου χωρίς
διάδοχο εποχή.

..........................................................................................
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Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ  Α Π Ο  Τ Η  Θ Η Τ Ε Ι Α  Σ Τ Ο Ν  Ε Β Ρ Ο

Σ ι ω π η τ ή ρ ι ο
Γράφει ο  Άγγελος Αγγελίδης

Tέσσερα νεαρά παιδιά, τέσσερα διαφορετικά πρό-
σωπα, τέσσερα διαφορετικά ονόματα, από διαφορετικά
μέρη της πατρίδας μας. Βρεθήκαμε σε έναν λόχο, σε
ένα στρατόπεδο κάπου στον Έβρο. Δώσαμε τα χέρια
και ο καθένας έμαθε τα “χούγια” του άλλου. Περνούσαμε
ωραία, ήμασταν πάντα μαζί “στο γραφείο του λόχου”.
Μαζί προσπαθούσαμε να βγαίνουμε με άδεια και μαζί
τσουγκρίζαμε τα ποτηράκια μας.

Τα βράδια, με την άδεια του θαλαμοφύλακα, ο
καθένας σε μια γωνιά του θαλάμου γράφαμε σιωπηλά
άλλος σε γονείς, άλλος στην αδελφή και άλλος στην κο-
πελιά του.

Λόγω της εργασίας μας “στο γραφείο” γνωριστήκαμε
με λίγους ντόπιους και μια μέρα έγινε το κάλεσμα σε
έναν γάμο σε κοντινό χωριό. Το γλέντι, ο χορός, η προσ -
πάθεια των ντόπιων να μας ευχαριστήσουν, μας έκαναν
να ξεχαστούμε. Η νύφη στολισμένη και γελαστή δεχόταν
τις ευχές μαζί με τα χρήματα που καρφίτσωναν στο
νυφικό.

Κάποιος μου είπε ότι με ζητούσαν. Κάποιοι ήρθαν
να με δουν για ένα προσωπικό θέμα. Έτσι άφησα τους
άλλους στον γάμο και στις χαρές και εγώ έφυγα. Οι
άλλοι, αφού έδωσαν τις ευχές στη νύφη, στον γαμπρό
και στους φίλους ξεκίνησαν με τα πόδια για την επι-
στροφή. Ήταν κοντά, είχαν τα νιάτα, είχαν πιει και
μερικά ποτηράκια.

Άρχισε να πέφτει η νύχτα, αργοπορούσαν και εγώ
έπρεπε να δώσω αναφορά. Εκείνοι, περνώντας από
κάποιο σημείο, είδαν ένα παράθυρο ανοιχτό και κάτι
πρόσωπα γελαστά, κοριτσίστικα. Στάθηκαν για το σχε-
τικό τραγούδι όταν ξαφνικά μερικά χέρια άρχισαν να
τους χτυπούν. Έτρεχαν από ’δω, πήγαν από ’κει αλλά
τίποτα. “Είχε γίνει μια παρεξήγηση” μάθαμε αργότερα.

Η ώρα περνούσε, το τηλέφωνο χτύπησε και έπρεπε
να απαντήσω. Πήρα το “ρίσκο” και είπα “παρόντες”.
Την άλλη μέρα ήμασταν πράγματι παρόντες μπροστά
στον λόχο. Υπήρχε βουβαμάρα για μια στιγμή. Όλες “οι

καμπάνες της πόλης” χτύπησαν μαζί· τιμωρίες για
αυτό, για εκείνο, για το άλλο. Οι συνάδελφοι μουρμού-
ριζαν: «Κρίμα, σε λίγες μέρες θα έπαιρναν το χαρτί».
Έπειτα τίποτα. Το βάρος του ενός ήταν μεγαλύτερο
του άλλου. Όλα άλλαξαν όταν έγινε κάτι. Ήρθαν,
μίλησαν για την “παρεξήγηση” και οι καμπάνες τώρα
χτύπησαν πιο απαλά.

Σε λίγες μέρες χαιρετήσαμε τους άλλους και μαζί με
το σφύριγμα του τρένου ακούστηκαν οι φωνές: «Καλοί
πολίτες, ρε!» «Κι εσείς το ίδιο», βγήκε η ευχή από εμάς.
Κρεμασμένοι στο παράθυρο βλέπαμε το τοπίο να μένει
πίσω μας. Το τρένο σφύριξε και σταμάτησε. Κόσμος
περίμενε, άλλος να κατεβεί, άλλος να φύγει.

Πήρα τα λίγα πράγματά μου, κατέβηκα πρώτος και
ακολούθησαν οι άλλοι. Σφίξαμε τα χέρια, ευχηθήκαμε
«Καλός πολίτης και να μη ξεχαστούμε!». Το τρένο ξεκί-
νησε· βιαζόταν να αφήσει και τους άλλους.

Τον έναν της παρέας τον συνάντησα αργότερα. Από
αυτόν έμαθα πως ο νησιώτης “έφυγε”. Πήγαμε και
ανάψαμε από ένα κερί. Για τον άλλον δεν ξέραμε τίποτα.
Ήθελε να φύγει για την Αυστραλία.

Ξαναείδα τον φίλο μου ύστερα από ένα ταξίδι. Πήγα
στο χωριό του και δεν ήταν καλά. Είχε στενοχωρηθεί
όταν πήρε άδεια από τον στρατό για να αποχαιρετήσει
τον πατέρα του. Από τότε πήγαινε όλο πίσω. Άναψα
ένα κερί αργότερα για τη μνήμη του. Για τον “Αυστραλό”
δεν είχα μάθει τίποτα. Άραγε πού να ήταν, τι έκανε;
Κρατούσα μια φωτογραφία στα χέρια μου· θυμήθηκα
τον θάλαμο στον λόχο όπου ο θαλαμοφύλακας μας
άφηνε να γράφουμε τα γράμματα. Άλλος σε γονείς,
άλλος στην αδελφή του, άλλος σε ένα κορίτσι με πλε-
ξούδες.

Είδα στο ρολόι ότι πέρασε η ώρα. Σε λίγο θα χτυπούσε
η σάλπιγγα για το σιωπητήριο! Μια φωνή ακούστηκε:
«Έλα να ξεκουραστείς», έλεγε. Ήταν η φωνή της
γυναίκας μου. Ήταν η φωνή του κοριτσιού με τις πλε-
ξούδες...!

Τρεις από τους τέσσερις: Άγγελος, Μάρκος, Δημήτρης Δύο από τους τέσσερις: Άγγελος, Νίκος (οι άλλοι μάγειροι)
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– ANAΞΑΓΟΡΑΣ: Γειά σας παιδιά, τι κάνετε;
– ΝΙΚΟΣ: Γειά σου κύριε Αναξαγόρα. Να... ουζά-

ρουμε λίγο και περνάμε την ώρα μας με αμπελοφι-
λοσοφίες του καφενέ.

Κάθισε να σου κεράσουμε ένα ουζάκι γιατί ήλθες
επάνω στην ώρα που θέλουμε τη γνώμη σου για
δύο θέματα. Ο Μιστόκλης για τη Βίκυ της Σαμο-
θράκης και εγώ για ένα καινούργιο αστέρι που μοι-
άζει μ’ εκείνο της Βεργίνας.

– A: Εντάξει Νίκο, αλλά ποια είναι η Βίκυ της Σα-
μοθράκης;

– Ν: Έλα ρίχτα ρε αρχαιολάτρη Μιστόκλη, που
ήθελες τη γνώμη ενός «γραμματιζούμενου», για να
του πω μετά για τη Βίκυ.

– ΜΙΣΤΟΚΛΗΣ: Θα στ’ αραδιάσω όλα, όσο πιο
ντόμπρα τα καταφέρνω γιατί σεκλεντίστηκα πολύ.
Προχθές λοιπόν το μεσημέρι τά ’χα ψιλοτσούξει
και αλαφροτρεκλίζοντας ξεκίνησα για το κονάκι
μου, λίγο πιο πέρα. Προτού καβατζάρω το περί-
πτερο είπα να ρίξω ένα βλέφαρο στις ’φημερίδες.
Τα γράμματα χοροπηδάγανε ώσπου σκάλωσα σε
κάτι που με αλάφιασε και γούρλωσα τα μάτια
μου. Σκαρώνουν, λέει, με «μαστρομηχανάκι» μια
Νίκη της Σαμοθράκης «μαϊ-
μού» και ότι θα φέρουν από
την Τήνο γλύπτες να τη «γλύ-
ψουν» απόξω-απόξω για να
μη φαίνεται ότι είναι γιαλαν-
τζί. Αυτό με τσάντισε πολύ
γιατί σακουλεύτηκα ότι αλεί-
φουν μπαμπέσικα τα φα-
λάγγια για να τη στήσουν
στο Μουσείο ώστε: «από το
να λείπει ολότελα καλή ’ναι
κι η Παναγιώταινα». Έτσι ξε-
καλμάρισα απότομα, τα
πήρα στο κρανίο και λέω:
«μόρτη μου κουνήσου, πρέ-
πει να κόψει το αυγολέμονο
αυτής της σούπας που πάνε

να μας σερβίρουνε»· εκτός κι αν λόξεψε ο μυαλός
μου κι έκανε υπόθα σκάρτη. Πού ακούστηκε να
μοστράρεται «κάλπικο» φανταχτερό άγαλμα θεάς.
Αν είναι μάγκες και γουστάρουν, ας το στήσουν
στο δικό τους μαγαζί γιατί «το σλιβωμένο, το
απαντέχει με λαχτάρα το σόι του στην πατρίδα
του»*.

– Α: Κατάλαβα!
– Ν: Ναι, είδα κι εγώ ένα σχετικό βιντεάκι που

με ρομποτική μέθοδο φτιάχνουν στη Δράμα «από-
λυτο και πιστοποιημένο» αντίγραφο της Νίκης της
Σαμοθράκης με μάρμαρο της Θάσου και συμφωνώ
με την υποψία του Μιστόκλη ότι πιθανώς θέλουν
να το πλασάρουν (οι σημερινοί κατέχοντες την
αυθεντική), ώστε να αποτρέψουν τη διεκδίκηση
επιστροφής του γνήσιου αγάλματος. Η Νίκη της
Σαμοθράκης, έργο του Σκόπα όπως πιθανολογείται,
είναι μοναδική, αρχαία και αναντικατάστατη. Επειδή
σκέφθηκα λοιπόν ότι είναι «Λουβροκατευθυνόμενο»
το έργο, τη «βάφτισα» με το περίπου ομόηχο
«Βίκυ» από το γαλλικό Victorien και το αγγλικό
Victory (υποκοριστικό Βίκυ) που σημαίνουν Νίκη.

– Α: Δε σας κρύβω ότι και οι δύο έχετε απόλυτο

Ο ΡΑ Μ ΑΤ Ι Σ Μ Ο Ι

Άρρητα Θέματα
Σημαντικά και Ασήμαντα - Σοβαρά και Αστεία

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

*. «σλιβώνω» = παίρνω με τρόπο και «απαντέχω» = περιμένω· στη Σαμοθρακίτικη ντοπιολαλιά.
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μαίας. Στη συνέχεια διέκρινα, ανάμεσα στις πτυ-
χώσεις της σημαίας, κάτι σαν ακτίνες πολυάκτινου
χρυσού άστρου. Σε επόμενες ανάλογες περιπτώσεις
άρχισε να φαίνεται ολοκάθαρα σ’ όλες τις δεξιές
σημαίες από ένα άστρο, που έμοιαζε αρκετά με το
16/άκτινο «αστέρι της Βεργίνας», περιβαλλόμενο
κυκλικά από 16 άλλα μικρά αστεράκια. Λίγο αργό-
τερα έκανε ένα άλμα και εγκαταστάθηκε εμβληματικά
στην πρόσοψη του αναλογίου του εκάστοτε ομι-
λούντος επισήμου. Αυτό με προβλημάτισε γιατί
δεν ακούσθηκε καθόλου περί τίνος επρόκειτο. Ακο-
λούθησε ραγδαία διασπορά του σ’ όσους δημόσιους
χώρους προσφέρονταν για ανάρτησή του.

Η περιέργειά μου φούντωσε ακόμη πιο πολύ τε-

λευταία όταν με νέο μεγαλοπρεπέστερο άλμα κυ-
ριάρχησε στο κέντρο του νεοεμφανισθέντος ανοι-
χτόχρωμου φόντου του σκηνικού. Η πολύωρη συ-
νεχής παρακολούθηση της τηλεόρασης δεν προσέ-
φερε κάτι στη διευκρίνηση του θέματος. Φαίνεται
ότι οι διάφοροι επαΐοντες, που ασχολούνται με τέ-
τοια θέματα, δεν το αξιολόγησαν. Ίσως ενδιαφέρουν
περισσότερο τον κόσμο οι διαφορές αποχρώσεων
των γραβατών των επισήμων και η διάρκεια των
φευγαλέων χειραψιών και οι μορφασμοί τους. Δεν
αποκλείεται κάποιος κάποτε να είπε κάτι που δεν
το άκουσα και μετά σιώπησε γιατί έκρινε ότι δεν
είναι... γενικότερου ελληνικού ενδιαφέροντος. Πάντως
διαισθητικά περιμένω την με νέο άλμα εμφάνιση
του αστεροειδούς συμβόλου και στις αριστερές ση-
μαίες και το σχεδόν απίθανο στην εποχή μας
«τελικό άλμα»· δηλαδή... μερική ή ολική αντικατά-
σταση των βασικών συμβόλων της σημαίας.

– Α: Η παρατηρητικότητά σου είναι αξιοθαύμαστη
και η σκέψη σου φαίνεται να είναι σωστή, γι’ αυτό
συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και λυπούμαι που

δίκιο, αν έχουν έτσι τα πράγματα, αλλά δεν απο-
κλείονται και άλλα ενδεχόμενα επειδή δεν υπάρχουν
στο άγαλμα ευδιάκριτα στοιχεία αποτροπής τέτοιων
υποψιών.

– Ν: Δηλαδή τι υπονοείς και ποια στοιχεία θα
ήταν ευδιάκριτα για τον αποκλεισμό παρερμηνειών
των ενεργειών τους, πέραν από μια σχετική δήλω-
ση;

– Α: Υπονοώ ότι αυτοί που σχεδίασαν και προ-
ωθούν αυτήν την υπόθεση, μπορεί να είναι καλο-
προαίρετοι και άσχετοι προς κάθε ενδεχόμενο υπο-
κατάστασης του αυθεντικού αγάλματος· που ωστό-
σο παρέλειψαν να θωρακίσουν το έργο τους από
προκλήσεις τέτοιων υποψιών. Θα μπορούσαν να
προβάλουν τις δυνατότητες του αξιό-
πιστου αυτού «ρομποτογλύπτη» με κα-
τασκευή αντιγράφου ενός μοναδικού
αγάλματος ελληνικού μουσείου και προ-
ώθησή του σε ξένο μουσείο ή ακόμη να
κάνουν το ομοίωμα αλλά με κάποιες χα-
ρακτηριστικές παραλλαγές· π.χ. με μάρ-
μαρο άλλης απόχρωσης ή με τα ελλεί-
ποντα μέλη (κεφαλή - χέρια) και οπωσ-
δήποτε χωρίς τελειοποίηση με ανθρώπινο
χέρι. Δεν παραλείπω ν’ αναφέρω και τη
δυνατότητα διαφοροποίησης του τέλειου
ομοιώματος με... χρωματισμό· όπως έκα-
ναν και οι αρχαίοι στα αγάλματα.

– Ν: Αν δεν υπάρχει σκοπιμότητα, τότε το πα-
νάκριβο και θαυμαστό αυτό έργο θα είναι αξιέπαινο·
φθάνει να μη γίνει εμπόδιο επιστροφής της φτε-
ρωτής κόρης πίσω στη μάνα της.

– Α: Σωστά, γιατί αν ολοκληρωθεί το εν λόγω
έργο (όπως συζητιέται) και αποδειχθούν βάσιμες
οι υποψίες, τότε το σωστό, δίκαιο και ηθικό είναι:
το εν λόγω ομοίωμα να αντικαταστήσει, στο Μου-
σείο του Λούβρου, το γνήσιο άγαλμα που θα πρέπει
να μας σταλεί πίσω στην πατρίδα του σαν «παγ-
κόσμιας αίγλης θυσία στον βωμό του αντι-αρχαι-
οκαπηλικού πολιτισμού». Αν δε συμφωνήσουν, τότε
ας αναζητηθεί θέση σε κανένα μουσείο ομοιωμάτων
και ΟΧΙ ο ρόλος του «υποκατάστατου» της ανε-
πανάληπτης Νίκης της Σαμοθράκης.

Το δικό σου θέμα Νίκο ποιο είναι;
– Ν: Να, προ δύο-τριών ετών, ενώ παρακολου-

θούσα στην τηλεόραση κάποια τελετή υποδοχής
ξένου επισήμου, στο τούρκικο σχετικό σκηνικό,
κάτι μου φάνηκε ότι άστραψε στην επάνω γωνία
(προς τον ιστό) της δεξιάς ως προς τον θεατή ση-
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βρέθηκα ενταγμένος στο εφησυχασμένο πλήθος
που δεν προσέχει τέτοια συμβαίνοντα. Η ομοιότητα
με το αστέρι της Βεργίνας με βάζει σε αναπάντητο
προβληματισμό και δεν μπορώ να διακρίνω αν
πρόκειται για τυχαία διακοσμητική επιλογή ή σύμ-
βολο ή ακόμη και για ανησυχητικό «σπόρο» που
θα... φυτρώσει μελλοντικά, όπως κι εσύ πιθανολό-
γησες.

Κάνοντας μια μικρή προσπάθεια μερικής δικαιο-
λόγησης της μέχρι σήμερα αδράνειάς μου, σας εξο-
μολογούμαι ότι από τις αρχές Μαρτίου 2018 έχω
έναν κόμπο στην καρδιά που, με τα συμβαίνοντα
καθημερινά, σφίγγεται και πονά όλο και περισσότερο
για τα δύο παλικάρια μας που κρατούνται στην
Αδριανούπολη. Ενδεικτικά, για το πώς οι Έλληνες
αντιλαμβάνονται τις συμμαχίες και πώς αντιμετω-
πίζουν τα ενδοΝΑΤΟϊκά ανάλογα θέματα που προ-
κύπτουν, ελάτε να δείτε και να σας διαβάσω κάτι,
αποφεύγοντας κάθε οργίλη και αμετροεπή εκτο-
νωτική έκφραση.

Είναι ένα σχετικό απόσπασμα παλαιάς επιστολής
που μου είχε στείλει ένας φίλος που υπηρετούσε
στο Αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και που φύ-
λαγα τόσα χρόνια τώρα και πρόσφατα το πέρασα
στο κινητό μου.

Έχουμε και λέμε λοιπόν...
«Την ησυχία του φθινοπωρινού απογεύματος

των αρχών της 10ετίας του ’60 άρχισε να διατα-
ράσσει ένας ασθενικός βόμβος μικρού ελικοφόρου
αεροπλάνου, που δυνάμωνε όσο πλησίαζε. Σε λίγο,
στο φωτεινό ουρανοφόντο προς τη θάλασσα,
άρχισε να διακρίνεται η γνώριμη σιλουέτα του
στρατιωτικού ελαφρού μονοκινητήριου α/φ (ΕΠΑΡ).
Χωρίς επαφή με τον Πύργο Ελέγχου για πληροφορίες
και άδεια προσγειώσεως, μη απαντώντας στις
επανειλημμένες κλήσεις του, έκανε μια χαμηλή «διε-
λευσούλα» για να δει το ανεμούριο και στη συνέχεια
προσγειώθηκε κανονικά μεν, αυθαίρετα δε. Όσοι
ήμασταν στην απογευματινή βάρδια βγήκαμε προς
την άδεια πίστα, όπου τροχοδρομώντας ήλθε και
παρκάρησε στο μέσον. Αποβιβάσθηκε και άρχισε
να μας πλησιάζει η συνηθισμένη εικόνα στρατιωτικού
πιλότου με τη γεμάτη τσέπες και φερμουάρ φόρμα
του. Ο άρτι αφιχθείς, πλησιάζοντάς μας περιχαρής,
μας χαιρέτησε και άρχισε να μας μιλά... τούρκικα.
Αυτό έστρεψε την προσοχή μας στο εθνόσημο της
στολής και την ουρά του αεροπλάνου. ‘Εκπληκτοι
είδαμε και στα δύο το... μισοφέγγαρο και αρχίσαμε

να υποψιαζόμαστε την πιθανότητα (χονδρού βέ-
βαια) λάθους.

Η επικοινωνία μας επιτεύχθηκε με λίγα τούρκικα,
περισσότερα εγγλέζικα και ελάχιστες νοηματικές
χειρονομίες. Όπως μας εξήγησε προορισμός του,
όπου πήγαινε πρώτη φορά, ήταν τα Μάλγαρα
της Ανατολικής Θράκης όπου και νόμιζε ότι προσ-
γειώθηκε. Πάγωσε όταν άκουσε να του λέμε: «Μάλ-
γαρα γιοκ, μπουρντά Αλεξανδρούπολη». 

Ενημερώσαμε τις αρμόδιες για την περίπτωση
Αρχές και τον καθησυχάσαμε για τα τυπικά που θ’
ακολουθούσαν. Έτσι και έγινε, χωρίς επιπλοκές και
άλλη συνέχεια· μας αποχαιρέτησε με πολλές συγ-
γνώμες και ευχαριστίες και έφυγε κανονικά προς
αναζήτηση των... Μαλγάρων που τώρα ήξερε προς
τα πού βρίσκονταν. Αν ήταν τυχερός, δεν πρέπει
να είχε συνέχεια με τους συμπατριώτες του για το,
ανθρώπινο, λάθος του.

– Α: Πώς σας φάνηκε; Δε δείχνει τη διαφορά νο-
οτροπίας και χειρισμών;

Κανονικά η συμμαχία είναι σαν μια εγκάρδια χει-
ραψία δύο ανοιχτών παλαμών που συναντώνται
και σφίγγουν και όχι μιας ανοιχτής παλάμης από
τη μία μεριά και μιας σφιγμένης γροθιάς από την
άλλη.

Εν πάση περιπτώσει, πίνω το ουζάκι στην υγειά
σας και σας εύχομαι να έχετε πάντα αυτήν την
αξιοζήλευτη πηγαία παρατηρητικότητα και ευθύ-
τητα με ελληνοπρεπή ορθολογισμό χωρίς «ωχα-
δερφισμούς».

15/8/2018. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ξαφνικά έγινε το απροσδόκητο θαύμα. Ανήμερα της ΠΑ-
ΝΑΓΙΑΣ χαλάρωσε το σφίξιμο της γροθιάς και από το μι-
σάνοιγμά της ελευθερώθηκαν τα δύο παλικάρια μας.
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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:

“Χειμωνιάτικες εικόνες’’.

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Ξαναρχίζουν τα σχολεία

Η Β’ Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Αλεξανδρούπολης με τον διευθυντή 

Κ. Γιαννούση και τη δασκάλα Χαρίκλεια Ρήγα.

Δεκαετία του ‘50.

(Αρχείο Ελένης Ρήγα)

Η Β’ Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Αλεξανδρούπολης. Στη μέση της αίθουσας 

η αμμοδόχος. Όρθιοι ο διευθυντής Κ. Γιαννούσης

και η δασκάλα της τάξης Χαρίκλεια Ρήγα. 

(Αρχείο Ελένης Ρήγα)

Η B’ Tάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου

Αλεξανδρούπολης με τη δασκάλα 

Κατίνα Γιαννικάκη. 

(Αρχείο Νίνας Παπαγιαννοπούλου)
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης

07.07.2018  Σε αξιοποίηση της βιο-
μάζας προχωρεί ο Δήμος Ορεστιάδος.
Τεράστιες ποσότητες απορριπτόμενης
γεωργικής ύλης (γεωργικής βιομάζας)
υπάρχουν στα χωράφια του Β. Έβρου. 
Δυνατότητες παραγωγής PELET, αλλά
και ηλεκτρικής ενέργειας. Προγραμ-
ματική σύμβαση του Δήμου με το
ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας).

10.07.2018 Βροντοφώναξε και η
Αλεξανδρούπολη. «Μολών Λαβέ»
είπαν οι Αλεξανδρουπολίτες στο συλ-
λαλητήριο για τη Μακεδονία, την Κυ-
ριακή 8 Ιουλίου. Μεγάλη η προσέλευση
του κόσμου. Γιουχάισμα στον Δήμαρχο
Βαγγέλη Λαμπάκη.

01.08.2018 650.000 ευρώ για την
προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού
για το νέο Γηροκομείο Αλεξανδρού-
πολης, που θα λειτουργεί δίπλα στον
Άγιο Κυπριανό και υπό την ευθύνη
της Μητρόπολης. Αν όλες οι διαδικασίες
ολοκληρωθούν στις προβλεπόμενες
προθεσμίες, υπολογίζεται ότι το νέο
ίδρυμα θα μπορέσει να λειτουργήσει
στις αρχές του 2019.

31.08.2018 «Γιορτή κυνηγιού» στο
χωριό Σιδηρώ Σουφλίου. Σε σημείο
αναφοράς του Έβρου, της Περιφέρειας
Αν. Μακεδονίας και Θράκης και Πα-
νελλαδικά για το κυνήγι, μετατρέπεται
το Σιδηρώ Έβρου, με την «Πανελλήνια
Γιορτή Κυνηγών» που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2018.

01.09.2018 Δωρεά του Συλλόγου
Πετρωτιωτών Στουτγκάρδης. Συγ-
κέντρωσαν το ποσό των 15.000 ευρώ
για την ανακαίνιση της Ογκολογικής
Κλινικής του Νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης

05.09.2018 Σε εξέλιξη το 23ο Παγ-

κόσμιο Συνέδριο Ηλεκτρικών Μη-
χανών. Το διοργανώνει το Πολυτε-
χνείο Δ.Π.Θ. της Ξάνθης στην Αλε-
ξανδρούπολη. Πάνω από 400 σύνεδροι
από 46 χώρες του κόσμου.

15.09.2018 Το... «φάντασμα» του
Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
Σε άθλια κατάσταση το κτήριο του
Λιμεναρχείου στην παραλιακή λεωφό-
ρο. Εδώ όμως στήνουμε κόκκινα αγάλ-
ματα και ξοδεύουμε εκατομμύρια για
ποδηλατοδρόμους.

21.09.2018 Τώρα οι δανειστές λε-
ηλάτησαν και τον πολιτισμό μας.
Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ παρέδωσαν την Ιστορία
του Έθνους των Ελλήνων στο Υπερ-
ταμείο του ΤΑΙΠΕΔ. Θα διαχειρίζεται
10.000 αρχαία μνημεία μέχρι το 2115
μ.Χ. Έδωσαν αυτά που σεβάστηκαν
ακόμη και οι κατακτητές της χώρας
μας.

27.06.2018  Ο Πρόεδρος της Κοι-
νωνικής Συνεταιριστικής Επιχεί-
ρησης «Θεογένης»: «Ονειρεύομαι
σε 10 χρόνια να είμαστε μία από τις
μεγαλύτερες ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στην Ελλάδα
και μια από τις πιο γνωστές στην
Ε.Ε.» Πρέπει να επενδύσουμε στην
καινοτομία. Η ήμερη κάνναβη σε λίγα
χρόνια θα είναι μία από τις σημαντικές
καλλιέργειες στον Νομό μας.

28.06.2018  Με σύστημα τηλεϊ-
ατρικής υποστηρίζονται οι κάτοι-
κοι της Σαμοθράκης, σε απευθείας
σύνδεση με το Τμήμα Επειγόντων Πε-
ριστατικών του ΠΓΝΑ. Μία σημαντική
δωρεά του Ροταριανού Ομίλου Αλε-
ξανδρούπολης.

30.06.2018  Ζωντανεύει η επιβλη-
τική «Νίκη». Ολοκληρώθηκε, στο
εργοστάστιο της εταιρίας Κυριακίδη
στη Δράμα, το άγαλμα της επιβλητικής
Νίκης της Σαμοθράκης με ψηφιοποι-

ημένη τεχνολογία 3D, σε φυσικές δια-
στάσεις (ύψος 2,44 μ και βάρος περί-
που 6.5 τόννους). Στο επόμενο διά-
στημα η «Νίκη» θα μεταφερθεί και
θα τοποθετηθεί στον φυσικό της χώρο,
στη Σαμοθράκη.

03.07.2018 Μονάδα παραγωγής
οξυγόνου στο ΠΓΝΑ με στόχο την
εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας
εγκρίθηκε η επιχορήγηση του νοση-
λευτικού ιδρύματος με περίπου 400
χιλιάδες ευρώ. Το μέσο κόστος παρα-
γωγής οξυγόνου από μονάδες εγκα-
τεστημένες σε νοσοκομεία ανέρχεται
σε 26 λεπτά ανά κυβικό μέτρο, ενώ η
αγορά οξυγόνου από εταιρίες σε 67
λεπτά ανά κυβικό μέτρο.

04.07.2018 Πιο στενές σχέσεις με
το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μό-
σχας αποκτά το ΔΠΘ. Κέντρο Ρωσικής
Γλώσσας και Ρωσικού Πολιτισμού θα
λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο στο
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πο-
λιτισμού Παρευξείνιων Χωρών.
Επίτιμος διδάκτορας του ΔΠΘ αναγο-
ρεύτηκε ο Κοσμήτορας της Ανώτατης
Σχολής Μετάφρασης του Πανεπιστη-
μίου της Μόσχας Νικολάι Γκαρμπόφ-
σκι.

14.07.2018 Η 10η Διεθνής Ιστιο-
πλοϊκή ΝΟΑ Regata 2018 θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη
από 19 έως 23 Ιουλίου, με 150 συμ-
μετοχές από 11 χώρες και από 25 έως
28 Ιουλίου το Πανελληνιο Πρωτάθλημα
Laser 4.7 με 160 συμμετοχές.

21.07.2018 Το σκόρδο της Βύσσας
στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες! Στη
18η εμπορική έκθεση ALEXPO φτιά-
χτηκε η μεγαλύτερη πλεξούδα από
σκόρδα, με μήκος 612,70 μέτρα. Η
δημιουργός της πλεξούδας Δήμητρα
Αθανάσοβα-Τζιορίδου λέει ότι έτσι το
προϊόν θα γίνει γνωστό στα πέρατα
του κόσμου.

21.07.2018 Ξεκινούν οι Γιορτές Με-

ΓΝΩΜΗ

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ
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ταξιού 2018 στο Σουφλί. Την αρχή
του νήματος πιάνουν το μεταξένιο
κουβάρι, η Εκκλησιαστική Μαντολινάτα
Σουφλίου και στη συνέχεια έκθεση
καλλιτεχνών στους χώρους του Δη-
μοτικού Μουσείου.

27.07.2018 Το μεγαλείο της αλλη-
λεγγύης. Πλήθος οι πρωτοβουλίες
από Δήμους, φορείς και συλλόγους
του Νομού μας για τους πυρόπληκτους
στο Μάτι Αττικής. Δεκάδες οι εθελοντές
αιμοδότες και προσφυγόπουλα πρόσ -
φεραν στους πυρόπληκτους πράγματα
που είχαν δοθεί στα ίδια.

31.07.2018 Εβρίτισσες στην κορυ-
φή του κόσμου. Η Εθνική Ελλάδας
Γυναικών αναδείχθηκε παγκόσμια πρω-
ταθλήτρια στο Μπιτς Χάντμπολ, με
πρωταγωνίστριες τις Εβρίτισσες αδελ-
φές Κεπεσίδου. Η 16χρονη Νικολίνα
Κεπεσίδου ήταν η νεότερη αθλήτρια
του Τουρνουά και η αδελφή της Μάγδα
αναδείχθηκε κορυφαία τερματοφύλα-
κας του κόσμου.

22.08.2018 Δεύτερο χρυσό για τον
τρομερό Δήμο Μιχαλεντζάκη. Στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Δουβλί-
νου ο Δήμος Μιχαλεντζάκης κατέκτησε
το δεύτερό του χρυσό μετάλλιο και
συγκεκριμένα στα 100 μ. πεταλούδα.

22.08.2018 Αλλάζουν όλα στην πα-
ραλιακή της Αλεξανδρούπολης.
Έπεσαν οι υπογραφές για την επέκταση
του ποδηλατοδρόμου επί της Βασιλέως
Αλεξάνδρου, καθώς και για τη δια-
μόρφωση πάρκινγκ πίσω από το γή-
πεδο «Φώτης Κοσμάς». Θα ακολου-
θήσει η πεζοδρόμηση τμήματος της

παραλίας που θα αυξήσει το εμβαδόν
της πλατείας του Φάρου κατά περίπου
1,5 στρέμμα.

28.08.2018 Ο Δήμος Αλεξανδρού-
πολης, συνεργάτης του IRIS
Smart Cities αναγνωρίστηκε πριν
από λίγες ημέρες από την Επιτροπή
Euro-China Green & Smart City Awards
ως μία πόλη που ανήκει σε επιλεγμένη

ομάδα καινοτόμων αστικών κέντρων,
τα οποία αξίζουν διεθνή αναγνώριση.
Θα της απονεμηθεί βραβείο για τις
προσπάθειές της στους τομείς της
ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας και των έξυ-
πνων δημόσιων πολιτικών.

04.09.2018 Ενώθηκαν οι Συνεται-
ριστικές Τράπεζες Έβρου-Δράμας.
Το μήμυμα του προέδρου Σταύρου
Σταυράκογλου για την επόμενη μέρα:
«Ξεκινά νέα ευοίωνη και ελπιδοφόρα
περίοδος για την Τράπεζα Έβρου».

06.09.2018 «Ανοί-
γει» η αυλαία του
4ου Φεστιβάλ Via
Egnatia στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα
Έβρου. Διοργανώ-
νεται στις 7, 8, 9
Σεπτεμβρίου στην
Αλεξανδρούπολη και
περιλαμβάνει: Έκθε-
ση φωτογραφίας,
επισκέψεις ιστορικού
- αρχαιολογικού εν-
διαφέροντος, γα-

στρονομικές και μουσικοχορευτικές
διαδρομές στον χρόνο και στον χώρο
της Θράκης.

08.09.2018 Η καρδιά του θεάτρου
χτυπούσε για 9 ημέρες στην Ορε-
στιάδα. Θεατρικές ομάδες από όλη
την Ελλάδα, καλλιτέχνες της κριτικής
επιτροπής, προσκεκλημένοι, πλήθος
θεατών από την ευρύτερη περιοχή

του Έβρου, καθώς και επισκέπτες έλα-
βαν μέρος στο 19ο Πανελλήνιο Φε-
στιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

20.09.2018 Ξεπεράστηκε ήδη το
ρεκόρ συμμετοχής δρομέων στο
5ο Run Greece Αλεξανδρούπολης. Η
Run Greece Αλεξανδρούπολης κατέχει
πρωτιές πανελλαδικά με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή γυναικών αλλά και τον με-
γάλο αριθμό εθελοντών με τεράστια
πια εμπειρία.

21.09.2018 Διακρίσεις των σκακι-
στών σε διεθνές και τοπικό επί-
πεδο. Το σκακιστικό τμήμα Εθνικού
Αλεξανδρούπολης είχε αξιόλογες πα-
ρουσίες στο διεθνές τουρνουά της
Ρουμανίας και στο 3ο τουρνουά Ραπίντ
της Ξάνθης.

26.09.2018 Πινγκ πονγκ: Ολοκλη-
ρώθηκε το Κύπελλο Βορείου Ελλάδος
με τις ομάδες μας «Φάρο» (ανδρική
ομάδα) και «Εθνικό» (γυναικεία ομάδα)
να φτάνουν στο δεύτερο σκαλί του
βάθρου, κατακτώντας δύο ασημένια
μετάλλια. Την πρωτιά κατέκτησε η
«Φιλία» Ορεστιάδας.«Η ΓΝΩΜΗ», 21/07/2018

«Η ΓΝΩΜΗ», 31/07/2018
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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



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

50 Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T67

Εκδρομή και όχι μόνο. Μάθημα στην εξοχή.  Επαφή με τη φύση. 

Η δασκάλα Χαρίκλεια Ρήγα με τους μαθητές της.

(Αρχείο Ελένης Ρήγα)

Mνήμες & πρόσωπαΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ
• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι

επιθυμούν να δημοσιευθούν εργασίες τους
στο επόμενο τεύχος (Οκτώβριος - Νοέμβριος
- Δεκέμβριος) με σχετικό ιστορικό, πολιτιστικό,
κοινωνικό περιεχόμενο ή φωτογραφίες, να
αποστείλουν τα κείμενά τους, το αργότερο
μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018. Οι φωτο-
γραφίες να συνοδεύονται πάντα από λε-
ζάντες και δεν επιστρέφονται.

Ευχαριστούμε.

• Εφόσον ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και ενυ-
πόγραφα, θα προσπαθούμε να παρουσιά-
ζουμε στο περιοδικό μας τις ξεχωριστές επι-
δόσεις νέων της ιδιαίτερης πατρίδας μας, τις
τυχόν μεγάλες διακρίσεις στο καλλιτεχνικό ή
επιστημονικό πεδίο και να καμαρώνουμε για
τα παιδιά μας.

Σ.Ε.



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Μανιτάρια στο φούρνο
Υλικά
1 κιλό μανιτάρια πλευρώτους
2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες
3 σκελίδες σκόρδο
1 κρασοπότηρο λάδι
2 λεμόνια (ξύσμα και χυμό)
ελάχιστο αλάτι

Εκτέλεση
Κόβουμε τα μανιτάρια σε δύο ή τρία μέρη, τα
στρώνουμε στο πυρέξ μαζί με τα κρεμμύδια, το
σκόρδο ψιλοκομμένο, το αλάτι και τα περιχύ-
νουμε με το λάδι και το λεμόνι.
Τα ψήνουμε στους 170° για μισή ώρα.

Μύδια πλακί
Υλικά
1 κιλό μύδια (μεγάλα)
1 φλιτζάνι λάδι
4 πατάτες
4 καρότα
5 κρεμμυδάκια φρέσκα
1 ματσάκι μαϊντανό
3 ντομάτες
1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά)
1 ποτηράκι του λικέρ ούζο

Εκτέλεση
Κόβουμε τα κρεμμυδάκια, τις
πατάτες, τα καρότα σε μι-
κρά κομματάκια, τον μαϊν-
τανό, το σκόρδο, τα βάζουμε
σε ένα πλακιερό, τα περιχύ-
νουμε με το λάδι και τα σω-
τάρουμε. Σβήνουμε με το
ούζο, προσθέτουμε τις ντο-
μάτες ψιλοκομμένες και σφή-
νουμε να σιγοψηθούν. Όταν
ψηθούν ρίχνουμε τα μύδια
να πάρουν μια-δυο βράσεις
και το φαγητό είναι έτοιμο.

Γαρίδες με φινόκιο
Υλικά
10 γαρίδες Νο1

2 σκελίδες σκόρδο
1/2 φινόκιο
1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού ρύζι της αρεσκείας μας
1 κρασοπότηρο ούζο
3 ώριμες ντομάτες
1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις γαρίδες (καθαρίζονται πιο εύ-
κολα όταν είναι μισοπαγωμένες), βγάζοντας το
εντεράκι. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο στο τηγάνι
με λάδι να ροδίσει, προσθέτουμε τις γαρίδες,
τις οποίες ψήνουμε και από τις δύο μεριές για
5 λεπτά και στο τέλος τις σβήνουμε με το ούζο.
Μεταφέρουμε το περιεχόμενο σε ένα σκεύος
και στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε τις ντομάτες (τριμ-
μένες στον τρίφτη) να βράσουν. Όταν είναι
έτοιμες προσθέτουμε τις γαρίδες και σβήνουμε
το μάτι.

Για το πιλάφι:
Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, προ-
σθέτουμε το φινόκιο, αλάτι, πιπέρι και ρίχνουμε
τρία φλιτζάνια νερό για να βράσει το ρύζι.
Σερβίρουμε το ρύζι, ρίχνουμε από πάνω τη σάλ-
τσα και τις γαρίδες



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