


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 φίλοι και φίλες

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Δεν κρύβουμε την ικανοποίησή μας ότι το περιοδικό μας “Ο Φάρος της
Αλεξανδρούπολης’’, με το εξηκοστό όγδοο τεύχος που κρατάτε στα χέρια
σας, συμπλήρωσε αισίως 17 χρόνια ζωής και μια γόνιμη και παραγωγική
δραστηριότητα. Πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτό: Το Δ.Σ., οι
υπεύθυνοι για τη σύνταξη και τις διορθώσεις, οι συγγραφείς των κειμένων
και φυσικά όλοι όσοι βοηθούν οικονομικά την έκδοσή του.

Και θα επαναλάβω για πολλοστή φορά: Συνεχίζουμε με την ίδια πίστη,
θεωρώντας ότι το περιοδικό μας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ
των Αλεξανδρουπολιτών που κατοικούν στην αγαπημένη μας πόλη και
αυτών που διαμένουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς επίσης και σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι τα αποθεματικά του
ταμείου του Συλλόγου μας έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο βαθμό, με αποτέ-
λεσμα να κινδυνεύει άμεσα η συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού μας.
Γι’ αυτό εκφράζουμε τη θερμή παράκληση προς όλα τα μέλη μας να εξο-
φλήσουν τις συνδρομές τους (20 ευρώ ετησίως), οι οποίες άλλωστε, μαζί
με τις προσφορές προς το περιοδικό, αποτελούν τους μοναδικούς πόρους
του Συλλόγου. Ομολογουμένως θα είναι κρίμα, μετά από μια επιτυχημένη
πορεία σχεδόν μιας εικοσαετίας, να σταματήσει η έκδοση του “Φάρου της
Αλεξανδρούπολης’’ λόγω ελλείψεως χρημάτων.

Στις 3 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήσαμε μονοήμερη εκδρομή επισκε-
πτόμενοι τη Νέα Αρτάκη, την Ιερά Μονή Μακρυμάλλης, αφιερωμένη στην
Παναγία, τη Στενή (ένα από τα γραφικότερα χωριά της Εύβοιας) και τη
Χαλκίδα.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήσαμε μονοήμερη εκδρομή επι-
σκεπτόμενοι τον Ορχομενό, το Δίστομο, τη Μονή του Οσίου Λουκά, το
Λιβάδι και την κοσμοπολίτικη Αράχωβα, από τους δημοφιλέστερους προ-
ορισμούς της Ελλάδας, με χιλιάδες επισκέπτες ανεξαρτήτως εποχής και
ιδιαιτέρως τον χειμώνα, γι’ αυτό και αποκαλείται από πολλούς “Η Μύκονος
του χειμώνα’’.

Και οι δύο εκδρομές θεωρούμε ότι στέφθηκαν με επιτυχία και ότι τα
μέλη και οι φίλοι μας που συμμετείχαν σ’ αυτές έμειναν απολύτως ικανο-
ποιημένοι. Σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό θα βρείτε σε άλλες
σελίδες.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη με στόχο πάντα την
προβολή του χθες και του σήμερα της πόλης και της περιοχής μας, καθώς
και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά τις μόνιμες συνεργασίες.

Προτιθέμεθα το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου να πραγματοποιήσουμε μο-
νοήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα και κάποιο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου
να πραγματοποιήσουμε διήμερη εκδρομή με διανυκτέρευση στο Καρπε-
νήσι.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του Απριλίου θα πραγ-
ματοποιήσουμε Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα απολογισμό για το
χρονικό διάστημα 1/3/2018 έως 28/2/2019 και αρχαιρεσίες για το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε θερμά τόσο για τη μαζική συμμετοχή σας στη
Γενική Συνέλευση όσο και για την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων,
διότι θεωρούμε επιβεβλημένη έστω και την εν μέρει ανανέωση
του Δ.Σ., καθόσον έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία του.

Για την ακριβή ημερομηνία, τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης και τις
αρχαιρεσίες θα ενημερωθείτε εγκαίρως με ιδιαίτερη επιστολή.

Κλείνοντας, εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη για την πατρίδα
μας, η οποία τα τελευταία εννέα χρόνια δοκιμάζεται σκληρά από μια πρω-
τοφανή οικονομική κρίση και την τελευταία τετραετία ταλανίζεται και από
την έξαρση του μεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήματος.

Επίσης εύχομαι ο νέος χρόνος να χαρίζει σε εσάς και στις οικογένειές
σας υγεία, χαρά, αγάπη, δύναμη, αισιοδοξία, χαμόγελα και όσο γίνεται λι-
γότερα προβλήματα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος



Ποιο ήταν το σπουδαιότερο αίτιο της ανάγκης να
δημιουργηθεί καινούργια Μητρόπολη; Το ερώτημα απαν-
τάται ευθέως. Επειδή είχαν συγκεντρωθεί και εγκατα-
σταθεί “εκεί” χιλιάδες ομογενείς πρόσφυγες, προέκυψε
η ανάγκη “αμέσου και συνεχούς ποιμαντορικής προνοίας
και επιβλέψεως”. Φυσικά δεν εννοεί τους πρόσφυγες
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.

Αξίζει να επισημάνουμε πόσο προσεκτική είναι η
διατύπωση των ”διαφορετικών πολιτικών συνθηκών”
υπό τις οποίες διατελούσαν τα δύο τμήματα της ενιαίας
Μητρόπολης το 1922!

Τι σημαίνει “πολιτικές συνθήκες”;
Θεωρήσαμε σκόπιμο να ανατρέξουμε σε δραματικές

σελίδες της ιστορίας της περιοχής μας και να τις συνδέ-
σουμε με τη βαρύτητα του θέματος που προσεγγίζουμε.
Θα χρησιμοποιήσουμε βιβλιογραφία, κατά την εκτίμησή
μας έγκυρη, όπως συνηθίζουμε, άλλωστε, αλλά και οι-
κογενειακές μνήμες της περιόδου 1913-1922. Υπενθυ-
μίζουμε το γεγονός ότι με τη συνθήκη του Βουκουρε-
στίου του 1913, μόλις κατέβηκαν οι Βούλγαροι στο
τότε Δεδέαγατς (και με τη βούλα των ...συμμάχων
πλέον), οι κάτοικοι της νέας πόλης “με τα περισσότερα
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Σ τις 17 Νοεμβρίου 2018 όμως συμπληρώνονται 96
χρόνια από ένα αξιοσημείωτο Εκκλησιαστικό γεγονός

που αφορά στην πόλη μας, την ονομασθείσα Αλεξαν-
δρούπολη. Στις 17 Νοεμβρίου 1922 ιδρύεται αυτοτελής
Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και αποσπάται από
την Μητρόπολη Αίνου, με συνοδική πράξη του Οικου-
μενικού Πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη. Ποιό το σκε-
πτικό; Μεταφέρουμε αυτολεξεί το ουσιαστικότερο
μέρος της πράξης.

“...το εν τη Δυτική Θράκη τμήμα της επαρχίας Αίνου
λόγω των πολιτικών συνθηκών, υφ’ ας τούτο νυν
διατελεί εν σχέσει προς το εν τη Ανατολική Θράκη
τμήμα της αυτής επαρχίας, το διατελούν υπό άλλας
πολιτικάς συνθήκας και λόγω της συγκεντρώσεως και
εγκαταστάσεως εκεί χιλιάδων ομογενών προσφύγων,
έχει ανάγκην αμέσου και συνεχούς ποιμαντικής προνοίας
και επιβλέψεως...” [1]

Ποιες ήταν οι πολιτικές συνθήκες, τον Νοέμβριο του
1922, υπό τις οποίες διατελούσε το ένα τμήμα της Μη-
τρόπολης Αίνου, που βρισκόταν στη Δυτική Θράκη, σε
σχέση με το τμήμα της Ανατολικής Θράκης, και έπρεπε
να ιδρυθεί στο πρώτο αυτοτελής Μητρόπολη;

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α

Ιδρύεται αυτοτελής μητρόπολη Αλεξανδρούπολης 
και αποσπάται από την Μητρόπολη Αίνου

17 Νοεμβρίου 1922
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

1. Μπορείτε να ανατρέξετε στα τεύχη 64, 60, 56 κ.ά. του περιοδικού μας.

Κατά το τρίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος εορτάζουμε τα γνωστά ηρωικά γεγονότα του Αλβανικού

πολέμου (1940-41) και τα αξιοσημείωτα συμβάντα της ταλαίπωρης περιοχής μας, μέχρι την απελευθέρωσή

της.1 Γιορτάζουμε επίσης την αρχή του τέλους του Μεγάλου πολέμου ή του Πολέμου των χαρακωμάτων ή του Α’

Παγκοσμίου πολέμου, όπως ονομάσθηκε αργότερα.

Υπενθυμίζουμε τις δύο αντίπαλες παρατάξεις με τα ηχηρά ονόματα. Αυστροουγγαρία, Γερμανία και Ιταλία

συνήψαν την Τριπλή Συμμαχία και Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία αποτέλεσαν την Τριπλή Συνεννόηση, γνωστή ως

ΑΝΤΑΝΤ. Το γιατί και πώς χρειάζεται ολόκληρο άρθρο. Τα Βαλκάνια μόλις είχαν απαλλαγεί από αιώνων Οθωμανικό

ζυγό και, ως μικρές χώρες, “αναζητούσαν” τους προστάτες τους και οι ισχυροί αγωνίζονταν να προσφέρουν την

“προστασία” τους. Η αφορμή βρέθηκε στο μοιραίο Σεράγεβο (28 Ιουνίου 1914). Έναν μήνα αργότερα η Γερμανία

κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γαλλίας και Ρωσίας. Ο Μεγάλος πόλεμος ξεκίνησε. Ο βασιλιάς της Ελλάδας Κων-

σταντίνος, ως συγγενής του Κάιζερ της Γερμανίας, εδήλωσε ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ.

Ας θυμηθούμε μόνο την ευφυή στρατηγική απόφαση του Ελευθερίου Βενιζέλου να πιέσει τον νεαρό  βασιλιά

Αλέξανδρο, διάδοχο του εξορισθέντος Κωνσταντίνου, ώστε να λάβει μέρος η Ελλάδα στη σύρραξη, με την

πλευρά της Αντάντ, έστω την τελευταία στιγμή. Αποτέλεσμα, να βρεθεί η χώρα μας μαζί με τους νικητές και, στα

“παζάρια” που ακολούθησαν, η πολύπαθη περιοχή μας να κατακυρωθεί στην Ελλάδα.

Πέρασαν τέσσερα χρόνια, πυκνά σε συνταρακτικά γεγονότα,που βίωναν οι κάτοικοι της ιδιαίτερης πατρίδας

μας και λίγο πολύ έχουμε προσεγγίσει σε παλαιότερα τεύχη.

Οι αντίπαλοι  συνήψαν ανακωχή κατά τον μήνα Νοέμβριο του 1918 (11/11ου 1918) και άρχισαν να υπογρά-

φονται οι πρώτες συνθήκες.



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T68 5

πιάνα από όσα είχε η... Σόφια”, κατέφυγαν μαζικά στις
ελεύθερες πόλεις της Μακεδονίας, τη Θεσσαλονίκη, την
Καβάλα σε νησιά του βόρειου Αιγαίου και αλλού.

Ήταν η πρώτη βίαιη και μαζική προσφυγιά των κα-
τοίκων της, δεύτερη όμως μετά την ολιγόμηνη κατοχή
από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών
πολέμων. Δεν υπολογίζουμε την εκούσια μετακίνηση,
κατά το τέλος του 19ου αι. και αρχές του 20ού, από τα
μεγάλα ή μικρά αστικά κέντρα της περιοχής και όχι
μόνο, ικανών και δυναμικών ανθρώπων, οι οποίοι διέ-
βλεπαν ραγ δαία ανάπτυξη της ωραίας πολίχνης, λόγω
του λιμανιού και του σιδηροδρόμου.
Αυτοί αποτέλεσαν και τους υψηλού
πολιτιστικού επιπέδου πρώτους
πυρήνες της νέας πόλης, που έφυ-
γαν μάλιστα τελευταίοι από τις
νέες εστίες τους.

Όλοι οι άλλοι πήραν μαζί τους
ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν,
εικόνες, τιμαλφή, σιτζαντέδες (χει-
ροποίητα χαλιά), ή κιλίμια, για να
χρησιμοποιηθούν πρόχειρα ως
στρώματα, και, με τραίνο ή καράβι,
έσπευδαν να γλιτώσουν την επέ-
λαση των γειτόνων Βουλγάρων. [4]

Από τις μεταγενέστερες λιγόλο-
γες διηγήσεις της τότε μικρής Άννας
που φοιτούσε στη Δευτέρα Δημο-
τικού κατά το 1913, συμπεραίνουμε ότι οι άνδρες,
ενεργού ηλικίας, συλλαμβάνονταν με το πρόσχημα της
άρνησης να επιστρατευθούν και στέλνονταν στα τάγματα
εργασίας, τα γνωστά “αμελέ ταμπουρού”, βουλγαρικά
αυτή τη φορά, και από τις οικογένειες μόνο οι γυναίκες,
τα παιδιά και οι μεγάλοι σε ηλικία άνδρες γλίτωναν από
τη βέβαιη καταδίκη σε θάνατο... Εκτός αν ήταν πολύ
ανθεκτικός ο Έλληνας αιχμάλωτος, όπως ο δεκατετρά-
χρονος αλλά πολύ αναπτυγμένος σωματικά μεγαλύτερος
αδελφός της μικρής Άννας, ο οποίος άντεξε “τις ανεκ-
διήγητες” κακουχίες, και επέστρεψε στη γενέτειρά του,
το 1919, με τα πόδια! Για αυτή την περιπέτειά του
εκείνος ποτέ δε μιλούσε... [8]

Τα δύο κορίτσια της οικογένειας δεν ξαναπήγαν σε
σχολείο της Καβάλας, όπου είχαν καταφύγει. Η ραπτο-
μηχανή SINGER (η οποία έκανε, πριν και μετά, και άλλες
...παρόμοιες διαδρομές) φαίνεται ότι συνέβαλε στο να
επιζήσει η οικογένεια τα 6-7 χρόνια προσφυγιάς, έως
ότου επιστρέψουν στο κυριολεκτικά συλημένο διώροφο
σπίτι τους. Ο μεγάλος πόλεμος είχε τελειώσει. [4]

Με τη συνθήκη του Νεϊγύ (27-11-1919) η Βουλγαρία
παραιτήθηκε “υπέρ των κυριοτέρων συμμάχων και
συν ησπισμένων δυνάμεων” από όλα τα κυριαρχικά της
δικαιώματα επί της Δυτικής Θράκης και, με την “εύ-

θραυστη“ λίγους μήνες αργότερα συνθήκη των Σεβρών,
η περιοχή κατακυρώθηκε στην Ελλάδα.

...Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ οι Σύμμαχοι υποχωρούν
και δέχονται, όχι την απευθείας ενσωμάτωση της Δυτικής
Θράκης στην Ελλάδα (παρ’ όλο που η 9η Ελληνική Με-
ραρχία είχε καταλάβει την Ξάνθη με τον στρατηγό Λεο-
ναρδόπουλο), αλλά τη συλλογική κυριαρχία των Συμμά-
χων επί της Θράκης και με επίσημη αποστολή να επι-
τηρήσουν, ώστε η περιοχή να αδειάσει από τους Βουλ-
γάρους και τη διοίκησή τους. Είναι η περίοδος της ελλη-
νικής κυβέρνησης σε Ανατολική και Δυτική Θράκη... [2]

...Στις 20/8/1920 υπογράφηκε στις
Σέβρες και η Συνθήκη «περί Θρά-
κης», σύμφωνα με την οποία εξα-
σφαλιζόταν για τη Βουλγαρία ελευ-
θερία διαμετακομίσεων εμπορευμά-
των από τα λιμάνια και ειδικότερα
από το λιμάνι του Δεδέαγατς, που
χαρακτηρίσθηκε λιμάνι διεθνούς συμ-
φέροντος!... [2] (και που ποτέ δεν
αξιοποίησε η Βουλγαρία.)

...Μέσα στα πλαίσια των σχετικών
συνθηκών η ελληνική κυβέρνηση
είχε διορίσει αντιπρόσωπό της στη
Διασυμμαχική κυβέρνηση της Θρά-
κης τον Χαρίσιο Βαμβακά. Στους
επτά αυτούς μήνες, αφού κέρδισε
την εκτίμηση και του Γάλλου φιλέλ-

ληνα Αντιστρατήγου των συμμαχικών δυνάμεων Fr. d’
Esperay, αλλά και του δύσπιστου Charpy, πέτυχε με με-
θοδικότητα, διορατικότητα και διπλωματία να αφομοιώσει
τη Θράκη στον ελληνικό διοικητικό οργανισμό.

Επιπλέον, πέτυχε, με την ανοχή των Γάλλων, να επι-
στρέψουν οι ξερριζωμένες από τους Βουλγάρους ελλη-
νικές οικογένειες στις θρακικές πόλεις τους (Δεδέαγατς,
Σουφλί, Διδυμότειχο, Κάραγατς), να προσεταιρισθεί τη
μουσουλμανική μειονότητα, να ανοίξουν σχεδόν πραξι-
κοπηματικά τα ελληνικά σχολεία, να λειτουργήσουν οι
εκκλησίες και να αποσταλούν στη Θράκη οι ικανότεροι
γαλλομαθείς υπάλληλοι όλων των υπουργείων, για να
βοηθήσουν βεβαίως τους Γάλλους στο έργο τους, κυρίως
όμως για να εξυπηρετήσουν τα ελληνικά συμφέροντα.

Πολύ έξυπνα, παρασημοφόρησαν πολλούς Γάλλους
αξιωματικούς, επιθυμία που διέκρινε τους φιλέλληνες
Γάλλους. Παράλληλα, συνεργαζόταν με τις ελληνικές
στρατιωτικές αρχές “για την κατάληψη της Θράκης”,
σύμφωνα με τηλεγραφικές οδηγίες που είχε στείλει στο
Παρίσι ο Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος είχε εξασφαλίσει, με
την υποστήριξη κυρίως του Κλεμανσώ, τη συναίνεση
των κυριωτέρων συμμάχων.

Για όλο αυτό το έργο του, που επιτέλεσε στο διάστημα
αυτό, η πατρίδα τον τίμησε με τον διορισμό του ως
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πρώτου διοικητή της Ελληνικής Θράκης, στις 21 Μαΐου
1920. Στη θέση αυτή έμεινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του
1920, οπότε και διορίστηκε διοικητής Αν. Μακεδονίας
και Θράκης, μέχρι και την αποτυχία του Βενιζέλου, στις
ιστορικές εκλογές του Νοεμβρίου 1920. [2] [5]

Κατά την παλιννόστηση των προσφύγων, ως εκ-
πρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, ο Χαρίσιος Βαμ-
βακάς είχε αναλάβει να επιλύσει με απόλυτη αίσθηση
της ευθύνης, με ευφυία και περίσκεψη, τα δύσκολα
προβλήματα που είχαν προκύψει μεταξύ των τριών
πρωταγωνιστών, σε θεατρικό έργο του παραλόγου.

Οι Ελληνοθρακιώτες πρόσφυγες βιάζονταν να επι-
στρέψουν στις εστίες τους και οι Βούλγαροι επήλυδες,
αφού είχαν ιδιοποιηθεί σπίτια, καταστήματα, κτήματα,
αρνούνταν να τα εγκαταλείψουν και περίμεναν να αλ-
λάξουν τα πράγματα. Τέλος έπρεπε να συγκρατήσει
την κατάσταση, ώστε να μην εκραγούν οι αντιθέσεις
και προκληθεί η δυσαρέσκεια των Γάλλων, που μάλλον
διέκειντο ευμενώς προς τους Βούλγαρους (ιδιαίτερα ο
εκπρόσωπος της Διασυμμαχικής εποπτείας στη Δυτική
Θράκη Σαρπύ), συσχετισμοί που είχαν προηγηθεί κατά
τη διάρκεια των αυτονομιστικών σχεδίων Βουλγάρων,
Τούρκων και Γάλλων για τη Δυτική Θράκη. [2]

Με ανακοινωθέν ο Χ. Βαμβακάς έδωσε γενικές οδηγίες
στους παλιννοστούντες σχετικά με την επιστροφή τους
και για να είναι αυτή απολύτως νόμιμη, θα έπρεπε
κάθε ταξιδιώτης να φέρει μαζί του πιστοποιητικό ταυ-
τότητας για τον ίδιο και  για τις αποσκευές του, σφρα-
γισμένα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

...Την 4ην τρέχοντος επεβιβάσθησαν ενταύθα (σ.σ.
στο Δεδέαγατς - Αλεξανδρούπολη) οι διαμετακομισθέντες
διά του ατμοπλοίου “Πηνειός” πρόσφυγες. Ιδιαίτερα
αμαξοστοιχία ανέμενεν η οποία μετέφερε τους πρό-
σφυγας, τους προορισμένους διά το Σουφλί, Διδυμότειχον
και Κάραγατς, Εκ του ατμοπλοίου “Πηνειός” εξεφορτώ-
θησαν και τρόφιμα...

...Χθες οι Βούλγαροι παρέδωσαν τον μητροπολιτικόν
ναόν του Αγίου Νικολάου, όπου ετελέσθη δοξολογία,
εκφωνήσαντος του τοποτηρητού Νεοφύτου τον πανη-
γυρικόν. Την νύκτα της 4ης τρέχοντος απέπλευσε η
“Λόγχη”, μεταφέρουσα πεντήκοντα πρόσφυγας της Σα-
μοθράκης. Εν Δεδέαγατς εκρίθησαν 150 οικήματα τελείως
κατεστραμμένα και 250 ημικατεστραμμένα... [6]

“Εφημερίς των Βαλκανίων” της 12/11/1919
Από έγγραφες μαρτυρίες και εφημερίδες της εποχής

πληροφορούμεθα ότι οι παλιννοστούντες πρόσφυγες,
αφού αντιμετώπισαν δραματικές δυσκολίες προσπα-
θώντας να επιβιβασθούν στο τραίνο ή το καράβι, εύρι-
σκαν την περιουσία τους αμφισβητούμενη, τα σπίτια
τους ως “σταύλους” και το χειρότερο αντιμετώπισαν
τις διακρίσεις, ως προς τις διαδικασίες,που χρησιμο-
ποίησαν οι Γάλλοι,για να ευνοήσουν τους εύπορους.

Ξανθιώτες π.χ. που είχαν περιουσίες στη “γαλλοκρα-
τούμενη” ζώνη της Ξάνθης ευνοήθηκαν προκλητικά.
Όχι μόνο οι Γάλλοι αλλά και κάποιος εκπρόσωπος της
ελληνικής Κυβέρνησης ευνόησε κατηγορίες πολιτών με
το επιχείρημα ότι οι εύποροι είχαν τη δυνατότητα να
εξασφαλίσουν με ίδια μέσα τη διατροφή τους.

Είναι γεγονός ότι μέσα σε λίγες ημέρες προέκυψε το
πρόβλημα της διατροφής των παλιννοστούντων. Οι ει-
δικές επιτροπές “επί της παλιννοστήσεως” συνιστούν
με ανακοίνωση στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης.

...Οι παλιννοστούντες θα εφοδιάζονται παρά της
Υπηρεσίας Περιθάλψεως προσφύγων και διά τροφοδο-
σίας 10 ημερών, θα τους παρακολουθήσει δε η αντίληψις
του κράτους και τρεις επί πλέον μήνας μετά την εγκα-
τάστασίν των εις τας εστίας των... [6]

Και το πολιτικό παιχνίδι συνεχίζεται από την πλευρά
της Βουλγαρικής κυβέρνησης και από την πλευρά των
Γάλλων, που εποπτεύουν. Οι Βούλγαροι προσφέρουν
επιδόματα στους περισσότερους από 1000  δημοσίους
υπαλλήλους, που επάνδρωναν τις υπηρεσίες τους από
το 1913 έως το 1919, για να παραμείνουν με τις οικογέ-
νειές τους, βαυκαλίζοντάς τους με ψεύτικες ελπίδες ότι
θα επανέλθει η ευνοϊκή γι’ αυτούς συνθήκη του Βου-
κουρεστίου του 1913! Τους επήλυδες συμπατριώτες
τους εγκαθιστούν σε γαίες Οθωμανών με σκοπό στη
συνέχεια να τις αγοράσει η Βουλγαρική κυβέρνηση και
να τις μοιράσει στους νεοφερμένους Βούλγαρους!

Στην αναφορά του Χ. Βαμβακά ξεχωρίζουμε την
εξής εκτίμηση:

...Διεξάγουσι μίαν προπαγάνδαν λυσσαλέαν μεταξύ
του Βουλγαρικού λαού εις τον οποίον υπόσχονται επα-
νάκτησιν της Θράκης, εκ μέρους της Βουλγαρίας... [6]

Οι Γάλλοι, από την πλευρά τους, οραματίζονται ένα
Γαλλικό προτεκτοράτο, στα πλαίσια της αυτονομιστικής
κίνησης που βόλευε και τους Βούλγαρους, όπως προ-
αναφέραμε.

Οι ελληνικές αρχές έπρεπε να βοηθήσουν τους
δυτικοθρακιώτες πρόσφυγες να επιστρέψουν στις
εστίες τους και να αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός,
ώστε να αποδειχθεί στις απογραφές ότι υπερτερούν
οι Έλληνες ορθόδοξοι. Ας μη ξεχνούμε ότι αρκετοί εύ-
ποροι πρόσφυγες είχαν δημιουργήσει νέες συνθήκες
ζωής και εργασίας και δίσταζαν να επιστρέψουν στην
αβεβαιότητα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στο παιχνίδι
των απογραφών με παίκτες τους εποπτεύοντες Γάλλους,
τους επηρμένους Βούλγαρους και τους αδύναμους  Έλ-
ληνες, μέχρι το Φεβρουάριο του 1920, που η ελληνική
κυβέρνηση έλαβε δυναμικά μέτρα. Μετέφερε ελληνικής
καταγωγής κατοίκους των περιοχών του Πόντου, του
Καυκάσου και των Ρωσικών πόλεων της Μαύρης θά-
λασσας με στόχο πάντοτε να αυξηθεί ο ελληνικός πλη-



θυσμός στη δυτική
Θράκη, αδιάσειστο
επιχείρημα της ελ-
ληνικής διπλωμα-
τίας για την τύχη
της δυτικά του
Έβρου περιοχής
και το λιμάνι του
Δεδέαγατς. 

Οι Γαλλικές ή
Βουλγαρικές απο-
γραφές ανέβαζαν
τον αριθμό των
Βουλγάρων πολύ
υψηλά σε σχέση με
τον πληθυσμό των
άλλων μειονοτή-
των, σε μία μάλι-
στα, συντεταγμένη από Βούλγαρους επιστήμονες,
γαλλική απογραφή δεν αναφέρονται καθόλου οι Έλληνες
χριστιανοί.

α) Βούλγαροι Χριστιανοί 69.154 άτομα
β) Βούλγαροι Μουσουλμάνοι (Πομάκοι) 11.739 άτομα
γ) Οθωμανοί 73.220 άτομα
δ) Αρμένιοι 1.963 άτομα
ε) Άλλων εθνικοτήτων 1.834 άτομα
[6]

Ίσως έτσι εξηγείται η πληροφορία ότι ο Μητροπολίτης
Αίνου, κατά την τριετία που εξετάζουμε, περισσότερο
χρόνο βρισκόταν στην Αλεξανδρούπολη και όχι στην
Αίνο... Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης διήρεσε τη Μητρόπολη
της Αίνου και ίδρυσε αυτοτελή για την Αλεξανδρούπολη
Μητρόπολη, με ξεχωριστό  ποιμένα τον ικανό Γερβάσιο
Σαρασίτη ώστε να στηρίξει τους ταλαιπωρημένους και
τρομαγμένους παλιννοστούντες να σταθούν όρθιοι.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 1922, που έγινε αυτοτελής
η Μητρόπολη, συνέβησαν εξαιρετικά σημαντικά γε-
γονότα που αφορούσαν στα Βαλκάνια, κυρίως όμως
στην Ελλάδα, την Ανατολική και Δυτική Θράκη που
μας ενδιαφέρουν στην προσέγγισή μας: το τέλος του
Μεγάλου πολέμου (11-11ου-1918), η συνθήκη του
Νεϊγύ (27-11ου-1919), η συνθήκη του Σαν Ρέμο (19-
4ου-1920) η συνθήκη των Σεβρών (28-7ου-1920) και
η μοιραία συνθήκη των Μουδανιών (Σεπτέμβριος
1920), αλλά και η προέλαση του ελληνικού στρατού
προς την Κωνσταντινούπολη (20-7ου 1920), η ονομα-
τοδοσία του Δεδέαγατς με το όνομα του νεαρού
βασιλιά Αλέξανδρου (18-9ου-1921), η ενιαία ελληνική
διοίκηση σε ανατολική και δυτική

Με τη συνθήκη των Μουδανιών η Ανατολική Θράκη
χάθηκε οριστικά για την Ελλάδα... Είναι απάντηση

στις ειδικές πολιτικές συν-
θήκες που ανάγκασαν τον
Πατριάρχη να πάρει αυτήν
την απόφαση. Η Αλεξαν-
δρούπολη θα βρίσκεται
πλέον σε Ελληνικό έδαφος
και η Αίνος σε Τουρκικό!

Η Μικρασιατική κατα-
στροφή και η συνθήκη της
Λωζάννης οριστικοποίησε
τα προηγούμενα.

Οι ελληνικές αρχές,
“προκειμένου να ενθαρρύ-
νουν τους πρόσφυγες να

επιστρέψουν στις πατρίδες τους, εφοδίαζαν αυτούς
με σκηνές, με τρόφιμα για τρεις μήνες, με ρουχισμό
ακόμα και με σπόρους...” [4] 

Στις 18 Νοεμβρίου 1919 ο συνεργάτης του Χ. Βαμ-
βακά πληροφορεί τον υπουργό Περιθάλψεως ότι στο
Δεδέαγατς επέστρεψαν 600 άτομα. Στις 11 Νοεμβρίου
1919, δηλαδή σε τρεις ημέρες,ο ίδιος τηλεγραφούσε ότι

Στη συλλεκτική έκδοση της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης,
για πρώτη φορά συναντούμε στο 12ο Πρακτικό της αντι-
προσωπείας, να υπογράφει ως Μητροπολίτης Αλεξανδρου-
πόλεως ο Γερβάσιος Σαρασίτης, στις 13 Μαΐου 1923.
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Aντιπροσωπείας Πρακτικόν ΙΒ’
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ο αριθμός των παλιννοστούντων είχε φθάσει τους 1070
και σε τρεις μήνες θα ολοκληρωνόταν η επιστροφή,
εφόσον  οι Γάλλοι επέτρεπαν να επιστρέψουν οι Δεδε-
γατσιανοί σιδηροδρομικώς και όχι μόνο με πλοία! Το
Δεδέαγατς ήταν... παραθαλάσσιο, ενώ οι άλλες πόλεις
της Δυτικής Θράκης ήταν μεσογειακές και δεν επαρ-
κούσαν τα βαγόνια...

Και άλλο εμπόδιο... Οι Εγγλέζικες ειδικές μηχανές,
που έσερναν τα βαγόνια της μεταφοράς, αποσύρθηκαν
προκειμένου “να χρησιμοποιηθούν αλλαχού”. Έναν
μήνα περίπου κράτησε η αναμονή και κατά συνέπεια η
ταλαιπωρία των παλιννοστούντων με δραματικά επα-
κόλουθα.

Από τους Γάλλους επoπτεύοντες είχε εκδοθεί διαταγή,
όλοι οι πρόσφυγες που επέστρεφαν στις εστίες τους
με τον σιδηρόδρομο έπρεπε να υποστούν “κάθαρση”
από τυχόν λοιμώδεις ασθένειες απομονωμένοι επί 7
ημέρες στην Ξάνθη. Οι επιστρέφοντες με τα πλοία πα-
ρέμεναν σε απομόνωση μέσα σε αυτά ως και 7 ημέρες,
έως ότου ολοκληρωθεί η “κάθαρση”.

Είναι γεγονός βέβαια ότι κυκλοφορούσε η χολέρα
αλλά οι άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες γινόταν η μετα-
φορά, η αναμονή και 2 ημερών σε ενδιάμεσους σταθμούς
των τρένων, Νοέμβριο μήνα, έκανε το πλήθος ευάλωτο
σε ασθένειες, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Φαίνεται ότι η διαδικασία που περιγράψαμε [6] ήταν
σκηνοθετημένη από τους Βούλγαρους διοικητικούς
υπαλλήλους, υπό την εποπτείαν βεβαίως των Γάλλων,
ώστε να ανασταλεί η επιθυμία των Δυτικοθρακιωτών
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Για να τους εν-
θαρρύνει λοιπόν ο Έλληνας Κυβερνητικός αντιπρόσωπος
έκανε σημαντικές παροχές σε επαγγελματίες, γιατρούς,
δασκάλους.

“...θα διανείμει εις Γκιουμουλτζίναν, Δεδέαγατς, Σουφλί,
Διδυμότειχον και Κάραγατς εις τους επαγγελματίας και
εμπόρους επίδομα 1.000 δρχ. διά την εγκατάστασιν
αυτών και 2.000 δρχ. δι’ επισκευήν των οικιών εις τα
αστικά κέντρα.

Επίσης θα χοηρηγηθή ανά 1.000 δρχ. εις τους αγρο-
τικούς, εις τους οποίους θα διανεμηθή σπόρος κριθής.
Εις τους Διδασκάλους, ιερείς και ιατρούς θα δοθεί
επίδομα 300 δρχ. Ήρχησαν ήδη λειτουργούντα τακτικώς
τα σχολεία εις Διδυμότειχον, Σουφλί και Κάραγατς...”

“...εντός της ερχόμενης εβδομάδας καταπλέουν εν-
ταύθα τα διαταχθέντα επίτακτα ατμόπλοια “Ελευσίς”,
“Αστραπή”, “Μακεδονία”, όπως παραλάβουν πρόσφυγας
και τους μεταφέρουν εις Δεδέαγατς...

“Εφημερίς των Βαλκανίων” της 23/11/1919
Αυτές ήταν οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν

στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης 3-4 χρόνια
μετά, οι οποίες οδήγησαν τον οικουμενικό Πατριάρχη να
αποσπάσει από τη Μητρόπολη Αίνου την περιοχή της

Αλεξανδρούπολης και να ιδρύσει αυτοτελή Μητρόπολη;
Μέσα στον όρο “πολιτικές” περιέχεται και το καθο-

ριστικό γεγονός για την ιστορία του Ελληνισμού ότι η
Αίνος βρισκόταν γεωγραφικά ανατολικά του ποταμού
`Εβρου, ενώ η Αλεξανδρούπολη βρισκόταν δυτικά, από
το 1913 διατελούσε υπό την κυριαρχία των Βουλγάρων
και μόλις προ 2-3 ετών είχαν επιστρέψει οι κάτοικοί
της, όπως αναλύσαμε προηγουμένως.

Η ανατολική, που για δύο χρόνια είχε γευθεί την αί-
σθηση της ενιαίας Ελληνικής διοίκησης, υπό τον φιλέλληνα
Γαλλο Ντ` Εσπεραί, με τη συνθήκη των Μουδανιών
δόθηκε οριστικά στους Τούρκους. Μετά την Πρώτη
προσφυγιά για την οποία αναφερθήκαμε σε προηγούμενα
τεύχη ακολούθησε η μικρασιατική καταστροφή και με
τη συνθήκη της Λωζάνης η Ανατολική Θράκη είχε τη
μοίρα της Ιωνίας.

Από πόσους Χριστιανούς `Ελληνες θα αποτελούνταν
το ποίμνιο της Αίνου, για να δικαιολογεί Μητροπολίτη;
Μήπως ήταν περισσότερο απαραίτητος στην καινούργια
πόλη που άρχισε να αναπτύσσεται;

Καημένη Αίνος, αρχόντισσα του Θρακικού πελάγους,
σε πρόδωσε ο αγαπημένος σου ποταμός με τις προ-
σχώσεις του, σε πρόδωσε η πρόοδος και ο σιδηρόδρομος,
σε πρόδωσαν οι φίλοι και οι εχθροί σου και εσύ με το
πλατύ πνεύμα των κοσμογυρισμένων καραβοκύρηδων
δώρισες τα κάλλη σου, τον πλούτο της ψυχής σου, την
αρχοντιά σου στη νεαρή κόρη σου, εκεί δίπλα, στην
Αλεξανδρούπολη, που αγναντεύει κάθε βράδυ, από
τον περήφανο Φάρο της και τον ταπεινό Άγιο Εύπλου,
τη φωτεινή παρουσία σου σε μια μελαγχολική ακτο-
γραμμή...

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ
1. Θόδωρου Κ. Ορδουμποζάνη Ιστορικό ημερολόγιο 2018. Ένα

ταξίδι στο χρόνο, Αλεξανδρούπολη (1870-2018), έκδοση Λέσχης
Αλεξανδρουπολιτών, 2017.

2. ΠΨΣΑΑ, Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και
της γύρω περιοχής, Αθήνα 2010, σελ. 235-302.

3. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, Πρακτικά συνε-
δριάσεων Αντιπροσωπείας Αλεξανδρουπόλεως 1919 και Εφο-
ροδημογεροντίας Δεδέαγατς 1920. Συλλεκτική έκδοση 2003.

4. Κ. Γεραγά, αναπληρωτή γενικού Διοικητή Θράκης, Αναμνήσεις
εκ Θράκης, Αθήνα 1925 

5. Κ. Παπαθανάση Μουσιοπούλου, Η απελευθέρωση της Δυτικής
Θράκης. Από το αρχείο του Χαρίσιου Βαμβακά.

6. Πέτρου Α. Γεωργαντζή δ. Θ. Θρακικός Αγώνας 1912-1920
ΥΣΤΑΤΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ της ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Έκ-
δοση Στέγη γραμμάτων και τεχνών Δήμου Ξάνθης, Ξάνθη
1993.

7. Περιοδικό «Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης», Η Εκκλησιαστική
Διοίκηση στο Δεδέαγατς πριν γίνει Αλεξανδρούπολη, Θ. Ορ-
δουμποζάνη, τ.54, σελ. 9-11.

8. Διηγήσεις από μνήμες της Άννας Θ. Σχίζογλου-Μποτονάκη.
9. Σαράντου Καργάκου, Αλεξανδρούπολη - Μια νέα πόλη με

παλιά ιστορία, Αθήνα 2000.
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Βωμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Θράκης
στο κέντρο της Αθήνας

Γράφει η Μαρία Γκούτη

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

Τo μνημείο του Βωμού της Μικράς Ασίας, του Πόντου
και της Θράκης, όπως ονομάζεται, έλκει την προσοχή

παρατηρητικών τουριστών, σπανιότερα των γηγενών.
Στάθηκα να το φωτογραφήσω.

Ο μαρμάρινος ανδριάντας ενός ιερωμένου, λιτά ντυ-
μένου με το βλέμμα στραμμένο προς τον ουρανό, έργο
του γλύπτη Κώστα Δημητριάδη, βρίσκεται στο επίκεντρο
της σύνθεσης σε έναν μικρό κήπο.

Μπροστά από το άγαλμα βρίσκεται ένα τετράγωνο
βάθρο που ονομάστηκε «βωμός της θυσίας». Επάνω
στον «βωμό» και μέσα σε ένα ορειχάλκινο στεφάνι ανα-
γράφεται «Γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σοι
τον στέφανον της ζωής». Με τη φράση αυτή μνημο-
νεύεται η πίστη των θυμάτων της καταστροφής του
1922. Η πίστη αυτή απέτρεψε την ενσωμάτωση της
περιοχής στη νέα Τουρκία και τους στοίχισε τη ζωή.

Στην μπροστινή πλευρά αναφέρεται ότι ο βωμός
είναι αφιερωμένος στη μνήμη των θυμάτων των ιερών
μητροπόλεων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της
Θράκης. Στις δύο πλευρές του βωμού είναι χαραγμένα
τα ονόματα πόλεων που είχαν ελληνικές μητροπόλεις:
της Σμύρνης, της Εφέσου, της Φιλαδελφείας, της Περ-
γάμου, της Ηλιουπόλεως, των Κυδωνιών, των Μο-
σχονησίων, της Κρήνης, των Βρυούλων, των Ανέων,1

της Προύσης από τη μία πλευρά, της Κυζίκου, της Νι-
καίας, της Νικομηδείας, της Καισαρείας, της Πισιδίας,
του Ικονίου, της Αμασείας, της Τραπεζούντος, της
Νεοκαισαρείας, της Αδριανουπόλεως και της Ηρακλείας
από την άλλη πλευρά.

Τα ονόματα των μητροπολιτών και επισκόπων των
εκεί Ιερών Μητροπόλεων, οι οποίοι ακολούθησαν το
ποίμνιό τους στον θάνατο, καταγράφονται σε δύο δια-
φορετικές επιγραφές αριστερά και δεξιά του αγάλματος.
Αναφέρεται ασφαλώς ο μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσό-
στομος, καθώς και ο Γρηγόριος Κυδωνιών, ο Αμβρόσιος
Μοσχονησίων και τα ονόματα επιτρόπων των εκκλησιών
«και πάντων των συν αυτοίς κακώσεσι και ξίφει και αγ-
χόνη τελειωθέντων».

Το μνημείο εμπνεύστηκε και υλοποίησε η Σμυρναία
Σταυριάνθη Αθ. Αναστασιάδου (1882-1962). Πρόκειται
για μία παιδαγωγό, γνωστή στους εκπαιδευτικούς κύ-
κλους της Σμύρνης με σημαντική κοινωνική και εκπαι-

Με την ευκαιρία της βόλτας στην Ερμού, στην Πλάκα, στο καφέ του Μουσείου της Ακρόπολης
και μέσα στην αποχαύνωση του καταναλωτισμού που μας ορίζει σήμερα –εν μέσω κρίσης–
περισσότερο από ποτέ, ο Βωμός της Μικράς Ασίας, ένα μνημείο των θυμάτων της Μεγάλης Εξόδου
του 1922, βρίσκεται πίσω από τη Μητρόπολη για να επιμένει να «ενοχλεί» και να θυμίζει το
παρελθόν. Γιατί πολλών οι πρόγονοι ήρθαν από απέναντι, από τόπους διαφορετικούς, αναγκασμένοι
να ενσωματωθούν σε μια μικρή πατρίδα που αγωνιούσε να αστικοποιηθεί και να αποποιηθεί τις
παλιές της ταυτότητες. 

1. H/Tα Άνεα, πόλη της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Σάμο.



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T6810

δευτική δράση. Ήταν απόφοιτη του Διδασκαλείου του
Ομηρείου Παρθεναγωγείου και είχε υπηρετήσει σε διά-
φορα ελληνικά σχολεία της Μικράς Ασίας. Θεωρήθηκε
πρωτοπόρος και προοδευτική παιδαγωγός λόγω των
συστημάτων που ακολουθούσε. Το 1902, εργαζόμενη
στο ενοριακό σχολείο του Αγίου Νικολάου της Σμύρνης,
γνωρίστηκε με τον θεολόγο Αθανάσιο Αναστασιάδη και
συμπορεύτηκαν προσωπικά και εκπαιδευτικά. Μάλιστα,
ίδρυσαν ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ελληνοπαίδων στη Σμύρ-
νη, το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 1922.

Το 1956, ως πρόεδρος της «Επιτροπής Εξωραϊσμού
του Μνημείου ΧρυσοστόμουΣμύρνης», οργάνωσε πα-
νελλήνιο έρανο και πέτυχε να στηθεί το 1956.

Το μνημείο τιμάται κάθε χρόνο από την Ομοσπονδία
Ποντίων και την Πανελλήνια Ένωση Προσφυγικών Σω-
ματείων κατά το μήνα Σεπτέμβριο, που έχει ορισθεί ως

μήνας μνήμης των γεγονότων του 1922. Ο βωμός της
θυσίας φέρει στο εσωτερικό του λυχνία, για να καίει
συνεχώς η φλόγα της, κατά την επιθυμία της Σταυριάνθης
Αναστασιάδου, στη μνήμη των άμωμων θυμάτων της
τουρκικής θηριωδίας.

Μία στάση για δύο λεπτά, κάθε φορά που η βόλτα
«στα πέριξ» της Ερμού μας βγάζει πίσω από τη Μητρό-
πολη, είναι αρκετή για να μην λησμονούμε. Χωρίς πένθος
97 χρόνια μετά. Απλά διαβάζοντας τα ονόματα εκείνων
των πόλεων.

ΠΗΓΕΣ
1. Ν. Βικέτος - Αικ. Μπαρμπάτση, Σκιαγραφώντας μία Ελληνίδα

της Σμύρνης, η νηπιαγωγός Σταυριάνθη Αναστασιάδου,
Αcademia/edu.gr.

2. Μνήμη Μιχαήλ Αθ. Αναστασιάδη, καθηγητή Πανεπιστημίου
Αθηνών 1909-1979, Έκδοση της Επιτροπής των Αποκαλυ-
πτηρίων της προτομής του, σ. 41.

1 Αρίκας Κυριάκος € 100.00

2 Βασιλειάδης Ιωακείμ € 50.00

3 Καρινιωτάκης Κώστας € 50.00

4 Μανδάκη - Μακρινού Ματούλα € 50.00

5 Μιχαήλογλου - Ματσούκα Έφη € 30.00

6 Μιχαήλογλου - Μπαλκίζα Μαρία € 50.00

7 Παϊδούσης Αντώνιος € 50.00

8 Παπαφράγκος Παναγιώτης € 20.00

9 Σιούντα - Λυρατζοπούλου Αναστασία € 70.00

10 Χαμπούρη - Τσουμπλέκου Ουρανία € 60.00

11 Χατζηχρήστου Χρυσή € 50.00

12 Ψύλλας Πάτροκλος € 20.00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 2022
«ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ - ΑΙΝΙΑΝ»

Aπό τη Σχολή Ευελπίδων

Τ ην Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε
στην έδρα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων η τελετή

ορκωμοσίας των Πρωτοετών Ευελπίδων, Τάξεως 2022 «Αν-
τιστράτηγος Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν», η οποία
συμπίπτει με την επέτειο εορτασμού από την Ίδρυσή της,
έργο του οραματιστή Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυ-
βερνήτη της Ελλάδας και αποτελεί την κορύφωση των δρά-
σεων εορτασμού 190 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος
Καμμένος, η Υφυπουργός Μαρία-Κόλλια Τσαρουχά, o Αρχηγός
ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΦ
Αντιστράτηγος Λεοντάρης Ηλίας, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος
Αλκιβιάδης Στεφανής, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ -ΓΕΣ, τα μέλη
του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι πολιτι-
κής ηγεσίας, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, Πρέσβεις και
Στρατιωτικοί Ακόλουθοι Ξένων χωρών, καθηγητές και λοιπό
διδακτικό προσωπικό, αντιπροσωπείες Ξένων Ακαδημιών καθώς
και συγγενείς και φίλοι των πρωτοετών Ευελπίδων.

Στην αναφερόμενη τελετή για πρώτη φορά συμμετείχαν οι

Πολεμικές Σημαίες Συνταγμάτων και Ταγμάτων ΠΖ καθώς επί-
σης και η πολεμική σημαία της XIIης Μ/Κ ΜΠ προς τιμή του
Ήρωα της Τάξεως 2022 (έτος αποφοιτήσεως) «Αντιστράτηγου
Κωνσταντίνου Μαζαράκη - Αινιάνος», διότι ο Κωνσταντίνος
Μαζαράκης-Αινιάν, ο οποίος διακρίθηκε σε όλους τους αγώνες
του Έθνους από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 μέχρι
τη Μικρασιατική Εκστρατεία, ως Δκτής της Μεραρχίας Ξάνθης
απελευθέρωσε την 14 Μαΐου 1920 την Αλεξανδρούπολη.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχαν στην τελετή ο υιός Ιωάννης
και απόγονοι του Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αι-
νιάνoς.

Επιπλέον, πριν την έναρξη της τελετής Ορκωμοσίας πραγ-
ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, εθιμοτυπικά, η
τελευταία συνεδρίαση του έτους του Ανώτατου Στρατιωτικού
Συμβουλίου.

Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν
Ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν γεννήθηκε το 1869 στο

Ναύπλιο. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, απ’ όπου
και αποφοίτησε το 1890 και ορκίστηκε ανθυπολοχαγός του
Πυροβολικού. Ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης έλαβε μέρος στον
Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και διακρίθηκε στη μάχη
του Δομοκού. Συμμετείχε και διακρίθηκε στον Μακεδονικό
Αγώνα. Κατά τη διάρκεια του έτους 1912-1913 ο Μαζαράκης
συμμετείχε στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, και στη συνέχεια, στο
Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο ως Λοχαγός. Το 1920 ως διοικητής της
Μεραρχίας Ξάνθης απελευθέρωσε τη Θράκη. Το 1934 προήχθει
στον βαθμό του Αντιστρατήγου.

ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 190 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΣΕ

Κωνσταντίνος
Μαζαράκης-

ΑινιάνO Διοικητής της Σχολής Eυελπίδων Χαράλαμπος Λαλούσης
επιδίδει αναμνηστικό της εκδήλωσης στον υιό 

του Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάνος.

H Σχολή Ευελπίδων τιμά τον Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάνα, γιο του Υποστράτηγου Κωνσταντίνου Ιωάν.
Μαζαράκη-Αινιάνος που, στις 14 Μαΐου 1920, μπήκε πρώτος στην Αλεξανδρούπολη ως ελευθερωτής.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το έτος 2018 έχει βαρύνουσα σημασία για την πολύχρονη ιστορία

της Σχολής Ευελπίδων, αφού πριν από 190 χρόνια το όνειρο του
Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, για τη σύ-
σταση ενός «Πολεμικού Σχολείου» πήρε σάρκα και οστά. Ο Καποδί-
στριας έδωσε στους μαθητές την ονομασία «Ευέλπιδες», που σημαίνει
«ο νέοι που αποτελούν τις καλές ελπίδες του Έθνους και της Πατρί-
δας». Συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828, με ψήφισμα, συγ-
κροτήθηκε ο Λόχος των Ευελπίδων, με έδρα το Ναύπλιο, ενώ τρία
χρόνια αργότερα εξήλθαν οι πρώτοι οκτώ Ανθυπολοχαγοί του Πυρο-
βολικού. Το 1834 η Σχολή έλαβε την ονομασία «Στρατιωτικόν Σχο-
λείον των Ευελπίδων».

Στο πέρασμα των χρόνων η Σχολή άλλαξε διάφορες τοποθεσίες
για ποικίλους λόγους (αύξηση τους αριθμού των μαθητών, παλαιότητα
των κτηρίων, υγιεινή κ.λπ.). Ως εκ τούτου, μετά το Ναύπλιο η Σχολή
λειτούργησε κατά σειρά στην Αίγινα, στον Πειραιά, στο Πεδίο του
Άρεως και σήμερα στη Βάρη της Αττικής, όπου μετακόμισε στις 2 Σε-
πτεμβρίου 1982.

Αλλαγές υπέστησαν και οι στολές των Ευελπίδων τόσο οι καθη-
μερινές (υπηρεσιακές και ασκήσεων) όσο και εκείνες που φορούσαν
κατά την έξοδο, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα επιμελημένες και σε πολλές
περιπτώσεις εντυπωσιακές. Έτσι, η χαρακτηριστική και πλέον ανα-
γνωρίσιμη μπλε στολή με το κολλάρο και τα κίτρινα παραρράμματα
φορέθηκε, για πρώτη φορά, από τους Ευέλπιδες τον Μάιο του 1868.

Η στρατιωτική εκπαίδευση των Ευελπίδων διαμορφωνόταν ανά-
λογα λαμβανομένου υπόψη των πολεμικών εμπειριών που είχε απο-

κτήσει ο Ελληνικός Στρατός και των επιρροών από ξένα στρατιωτικά
δόγματα. Ως εκ τούτου, το 1914 οι εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί
της Σχολής άλλαξαν ριζικά, δίνοντας πλέον βαρύτητα τόσο στην εξοι-
κείωση των Ευελπίδων στις συνθήκες που προσομοίαζαν το πεδίο
της μάχης όσο και στην απόκτηση γνώσεων της τακτικής του Πεζικού
και του Ιππικού.

Το 1926 το «Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων» μετονομά-
στηκε σε Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ενώ της απονεμήθηκε, για
πρώτη φορά, Πολεμική Σημαία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «Σημαία
του Τάγματος Ευελπίδων», για τις υπηρεσίες της κατά τη διάρκεια
των πολέμων της περιόδου 1912-1922. 

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών περιόδων η Σχολή διέκοπτε,
κατά περίπτωση, τη λειτουργία της, ενώ οι Ευέλπιδες τοποθετούνταν
με διάφορους βαθμούς (ανθυπολοχαγοί, ανθυπασπιστές κ.λπ.) σε
μονάδες εκστρατείας. Σημαντικός σταθμός στην πολεμική ιστορία
της Σχολής είναι η εθελοντική συμμετοχή των πρωτοετών Ευελπίδων
στη Μάχη της Κρήτης τον Μάιο του 1941, μια απόφαση που προκά-
λεσε τον θαυμασμό των ξένων χωρών.

Στις 27 Δεκεμβρίου 1928 η Ακαδημία Αθηνών απένειμε το
Χρυσό Μετάλλιο στη Σχολή, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη
προσφορά της στο Έθνος. 

Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας της Σχολής συμβαδίζει με τον στρα-
τιωτικό, υλοποιώντας τους δύο βασικούς πυλώνες της. Παρ’ όλα
αυτά, μόλις τον Αύγουστο του 1961 η Σχολή θεωρήθηκε ως Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ισότιμο, αν και αρχαιότερο, με τα υπόλοιπα
ιδρύματα της χώρας. 

Το 1983 καταργήθηκε οριστικά ο παραδοσιακός τρόπος εισαγωγής
των υποψηφίων, με ιδιαίτερες εξετάσεις, στη Σχολή, η οποία εντάχ-
θηκε στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τηρώντας έμπρακτα την εφαρμογή της ισότητας μεταξύ των δύο
φύλων ως σύγχρονο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το
1991 εισήχθησαν στη Σχολή οι πρώτες τρεις γυναίκες, γεγονός
που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη μακροχρόνια ιστορία της.

Το 2003, βάσει του νόμου υπ’ αριθμ. 3187, συντελέστηκε μια
σπουδαία και συνάμα καινοτόμα μεταβολή του Οργανισμού της Σχο-
λής, με την οποία η Σχολή χαρακτηρίστηκε, όπως και οι λοιπές
παραγωγικές Σχολές (Ναυτικών Δοκίμων και Ικάρων), ως
Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υιοθετώντας, σε
γενικές γραμμές, τη λειτουργική δομή των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Το 2018 αποτελεί έτος ορόσημο για τον ιστορικό βίο της Σχολής,
αφού συμπληρώνονται 190 χρόνια από το 1828, όταν ο πρώτος
Κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας, υπέγραψε το διά-
ταγμα για τη σύσταση του Λόχου των Ευελπίδων. Από εκείνη τη
στιγμή η Σχολή αναδείχθηκε σε ακρογωνιαίο λίθο και καταλύτη σε
όλους τους μεγάλους αγώνες που έδωσε η χώρα.

Ως λίκνο της συνέπειας, της πειθαρχίας, της άμιλλας, του θεμιτού
ανταγωνισμού, της εντιμότητας, του ήθους, της ανδρείας, της φι-
λοπατρίας, της καρτερικότητας, της αξιοπρέπειας και της αποφα-
σιστικότητας, κύριο μέλημά της είναι η βαθιά και πολύπλευρη γα-
λούχηση των νεαρών Ευελπίδων, προκειμένου να δημιουργήσει
ηγήτορες υψηλού φρονήματος, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις
απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Η ακλόνητη και διαχρονική πεποίθηση της Σχολής, ότι ο Εύελπις
χρειάζεται στιβαρό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο θεμελιωδών
γνώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια και ανά-
πτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας συνειδητού Αξιωμα-
τικού, αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του προγράμματος
φοίτησης. 

Έτσι, από τα θρανία της Σχολής αναδείχθηκαν ηγετικές φυσιο-
γνωμίες, οι οποίες διακρίθηκαν όχι μόνο στα πεδία των μαχών με

τα στρατιωτικά προσόντα και τις αρετές τους, αλλά και στο πολιτικό
και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας, αφήνοντας βαθιά το στίγμα
τους στην ιστορία της Ελλάδας.

Η καθολική αναγνώριση της Σχολής από το σύνολο του ελληνικού
λαού, ο οποίος περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη τους Ευέλπι-
δες, νιώθοντας ταυτόχρονα θαυμασμό και υπερηφάνεια, αποτελεί
το επιστέγασμα των προσπαθειών όλων εκείνων που κατά καιρούς
οργάνωσαν, διοίκησαν, αναμόρφωσαν και μόχθησαν για τη Σχολή.

Ως Διοικητής της Σχολής, σας διαβεβαιώνω ότι η Στρατιωτική
Σχολή Ευελπίδων, θα συνεχίσει αδιαλείπτως να αποτελεί την κοιτίδα
των «καλών ελπίδων του Έθνους και της Πατρίδας» όπως την ορα-
ματίσθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και θέτοντας το χρέος απέναντι
στην πατρίδα ως υπέρτατο καθήκον, θα συνεχίσει να διαμορφώνει
μέσα από την ΙΔΕΑ του ΕΥΕΛΠΙ τους αυριανούς ηγήτορες, το μέλ-
λον του Στρατού μας, εμφορούμενους από αρετές, αξίες, υψηλό
φρόνημα και δεξιότητες, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις προκλή-
σεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Εύχομαι ολόψυχα, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων να είναι χι-
λιόχρονη και να αποτελεί πάντοτε το φωτεινό φλάμπουρο του
έθνους! 

Υποστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
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Ο Έβρος είναι ένα ποτάμι που από αρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι και σήμερα έπαιξε αλλά και εξακο-

λουθεί να παίζει το δικό του ρόλο στα πεπρωμένα των
χωρών που διαρρέει. Κατεβαίνει μεγαλοπρεπής, ορμη-
τικός από τις πηγές του, που βρίσκονται ψηλά στον
βορρά. Φθάνει στην Αδριανούπολη, πανάρχαια πρω-
τεύουσα της Θράκης, που σύμφωνα με τη μυθολογία,
έχτισε ο Ορέστης, μοναχογιός του Βασιλέα των Μυκηνών
Αγαμέμνονα, για να εξευμενίσει τις Ερινύες, που τον
βασάνιζαν για τον φόνο της μητέρας του Κλυταιμνή-
στρας. Ο Απόλλων είχε πει στον Ορέστη ότι, αν θέλει
να γλιτώσει από τους εφιάλτες του, πρέπει να κτίσει
μια πόλη στη συμβολή τριών ποταμών. Ο Έβρος, λίγο
πριν φθάσει στην Αδριανούπολη, συναντιέται με τους
ποταμούς Άρδα και Τούντζα και γίνεται τριπόταμος.
Όταν ο Ορέστης ανακαλύπτει αυτή τη συμβολή, κτίζει
την Ορεστιάδα, την οποία ανακαίνισε ο Ρωμαίος Αυτο-
κράτορας Αδριανός, μια πολυσύνθετη προσωπικότητα
και λάτρης του Ελληνισμού, ο οποίος της έδωσε το
όνομά του. Λίγο πριν από τις εκβολές του στο Θρακικό
πέλαγος, στον όρμο της Αίνου, δέχεται τα νερά του Ερ-
γίνη, για να γίνει τετραπόταμος.

Ο Έβρος, με τις πολυθρύλητες μυθολογικές αφηγήσεις,
με τη ροή και το δυναμικό του, προκάλεσε και προκαλεί
παγκόσμιο ενδιαφέρον και διαμορφώνει τη δική του έν-
τονη παρουσία, στη μυθολογία και την ιστορία. Ο Ευρι-
πίδης γράφει στο έργο του Ρήσος (στ.346-347) «ήκεις,
ώ ποταμού παί, ήκεις … ασπαστός» (ήρθες του ποταμού
εσύ γιος, ήρθες καλοδεχούμενος) και λίγο παρακάτω
(στ. 381-382) «…καλόν, ώ Θρήκη, σκύμνον έθρεψας
πολίαρχον ιδείν» (Θράκη, τι λιονταράκι που έθρεψες
να κυβερνά τις πολιτείες σου). Και ο Κώστας Θρακιώτης
στο έργο του «Ελεγείο στη Θρακική Γη», αναφέρει
«...Είναι ο ποταμός που θρέφει τις προαιώνιες ρίζες».

Πολυθρύλητο ποτάμι
Ο Θουκυδίδης, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Βιρ-

γίλιος, ο γεωγράφος Μελέτιος, η Άννα Κομνηνή, ο
Ίμβριος ιστορικός της Αλώσεως Κριτόβουλος, τον αγ-
καλιάζουν με το πνευματικό τους ενδιαφέρον, τον με-
λετούν, τον αναλύουν και καταγράφουν τη συμβολή
του μέσα στην ιστορική πορεία των χωρών που διαρρέει.
Ο Έβρος αλλάζει ακόμα και το όνομά του, πολλές
φορές μέσα στο διάβα του χρόνου. Την αλλαγή, οι διεκ-
δικητές της αίγλης και της ομορφιάς, την ντύνουν με
χαριτωμένες μυθολογικές αφηγήσεις, που κεντρίζουν
το ανθρώπινο συναίσθημα ή με δολιότητες, όταν στο-
χεύουν στην κυριαρχία του χώρου.

Ο έρωτας
Ο έρωτας παίζει τον δικό του ρόλο στις παραμυθένιες

ιστορίες του Έβρου. Ο βιογράφος Πλούταρχος αναφέρει
ότι το παλιό του όνομα ήταν Ρόμβος. Για τα αίτια της
αλλαγής του ονόματός του διηγείται ένα επεισόδιο ερω-
τικής αντιζηλίας με τραγικό τέλος. Ο Βασιλιάς της Θρά-
κης, ίσως της Αίνου, Κάσσανδρος, αποφασίζει να σκο-
τώσει τον όμορφο γιο του Έβρο σε χώρο κοντά στο
ποτάμι, τον Ρόμβο, γιατί πείθεται σε μια διαβολή της
δεύτερης γυναίκας του Δαμασίππης, που του «εκμυ-

Έβρος, ο γιος της Ροδόπης και του Αίμου
Χιλιοτραγουδισμένος ως "Κάλλιστος", "Χρυσοφόρος" και "Αργυρορρύτης" ποταμός

Γράφει o Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Μ ΥΘ Ο Σ  Κ Α Ι  Π ΡΑ Γ Μ ΑΤ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

O Έβρος εμπνέει κάθε Θρακιώτη θετικά. Είμαστε λοιπόν πρόθυμοι να υπενθυμίζουμε και σε
εμάς τους ίδιους αλλά και σε κάθε αναγνώστη μας την παρουσία του, αφενός στην πραγματική
ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μας και αφετέρου στη δυναμική του ποταμού μέσα στον μύθο. Ο
συνεργάτης Θεόδωρος Ορδουμποζάνης με τη δική του ματιά και ευαισθησία προσθέτει την αγάπη
του για το θρυλικό ποτάμι, συμπληρώνοντας αυτά που διαβάσατε στο τεύχος 51 «Τα ποτάμια της
Θράκης μέσα από τους αρχαίους συγγραφείς», γραμμένο από την Αλεξάνδρα Μποτονάκη.

Σ.Ε.

ΜΕΡΟΣ  Α'



στηρεύθηκε» ότι της επιτέθηκε με ανήθικους σκοπούς.
Το βασιλόπουλο ήταν ένας ενάρετος νέος, ο οποίος
έφυγε από το σπίτι του γιατί δε δέχθηκε τον έρωτα της
μητριάς του. Εκείνη δεν άντεξε αυτήν την ταπείνωση
από το νεαρό Έβρο και για να τον εκδικηθεί τον διέβαλε
στον πατέρα του. Ο Έβρος για να αποφύγει το πατρικό
ξίφος, που τον είχε αιφνιδιάσει βρισκόμενος στο κυνήγι,
γλιστρά, πέφτει στο ποτάμι και πνίγεται. Από τότε το
ποτάμι ονομάζεται Έβρος.

Η «Μαρίτσα»
Ξεχωρίζει ακόμη μία συναισθηματική ιστορία, που

έχει όμως και την πρόθεση του δόλου. Ο Αυτοκράτορας
Ισαάκιος Κομνηνός (ο ιδρυτής της Μονής της Κοσμοσώ-
τειρας στις Φέρες) και ο ιστορικός του 13ου αιώνα Γε-
ώργιος Ακροπολίτης, αποκαλούν τον Έβρο «Μαρίτσα».
Αυτή η ονομασία διασώζεται μέχρι και σήμερα. Ο ιστο-
ρικός και φιλόλογος από τη Φιλιππούπολη Κοσμάς –
Μυρτίλος Αποστολίδης, υποστηρίζει ότι το όνομα «Μα-
ρίτσα» προέρχεται από το αρχαίο Μαρίσας ή Μόρις, με
το οποίο οι Θράκες ονόμαζαν τα ποτάμια, από το φεγ-
γοβόλημα της επιφάνειάς τους. Ο λαός μας το συνδέει
με τη ρομαντική ιστορία μιας πανέμορφης κόρης, από
πλούσια και σημαντική οικογένεια της Αδριανούπολης,
που την έλεγαν Μαρία ή Μαρίτσα. Αυτό το πανέμορφο
κορίτσι, σε μια στιγμή ερωτικής απογοήτευσης, έπεσε
στον Έβρο και πνίγηκε. Το δραματικό της τέλος ξεσήκωσε
το λαϊκό αίσθημα, που αγνόησε τα αυστηρά ήθη της
εποχής και χωρίς τυπικές διαδικασίες ονόμασε τον
Έβρο Μαρίτσα. Όμως οι Σλάβοι, που πάντα ήθελαν να
οικειοποιηθούν την περιοχή με τη διαστρέβλωση της
ιστορικής αλήθειας, υποστηρίζουν ότι το όνομα «Μαρί-
τσα» προέρχεται από το σλαβικό όνομα φυλής τους,
τους “Moritsi” “Moravitsi”. Ακόμη υποστηρίζουν ότι
σχετίζεται με τη δική τους λέξη «Rar Mir» που σημαίνει
«ειρήνη - ηρεμία».

Χρυσοφόρος και Αργυρορρύτης
Στην αρχαιότητα ο Έβρος ήταν ένα επό τα μεγαλύτερα

ποτάμια του τότε γνωστού κόσμου, με τα παγωμένα
νερά του, με την ορμητική και άλλοτε ανάλαφρη ροή του.

Στη Θράκη και κυρίως στις πόλεις που περνούσε
πολύ κοντά τους, τον λάτρευαν σαν μια θεότητα. Στη
Φιλιππούπολη, την Αδριανούπολη, την Πλωτινούπολη
(σημερινό Διδυμότειχο) και την Τραϊανούπολη (Λουτρά
Αλεξανδρούπολης) ήταν ο Θεός της Θράκης. Θεός της
ευφορίας και της καταστροφής. Γιατί, με τα νερά του
έφερνε τον πλούτο στην παραγωγή και με τις πλημμύρες
του την καταστροφή. Ο λυρικός ποιητής Αλκαίος τον
αποκαλεί «Κάλλιστο Ποταμό», ο Πλίνιος «Χρυσοφόρο»
και ο Ευριπίδης «Αργυρορρύτη»! Γι’ αυτό άλλωστε ο
Έβρος τραγουδήθηκε, όσο κανένα άλλο ποτάμι, από τη
Λαϊκή Μούσα. Προκάλεσε σημαντικές ποιητικές πέννες,

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T6814

γιατί η δική του ζωή μέσα στην απεραντοσύνη του
χρόνου συνδέεται με θρύλους, δραματικά γεγονότα και
λαϊκές παραδόσεις της δικής μας πατρίδας.

Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης
Ο πιο γνωστός όμως, σε όλους μας, μύθος, που πε-

ριβάλλει τον Έβρο, είναι ο μύθος-θρύλος του Ορφέα
και της Ευρυδίκης, που κλείνει μέσα του τον έρωτα και
την τραγικότητα του πάθους του.

Τον όμορφο Ορφέα τον κατασπάραξαν οι γυναίκες
των Κικόνων (Βακχίδες), γιατί δεν ανταποκρίθηκε στον
έρωτά τους. Είχε μείνει πιστός στη μοναδική του αγάπη,
τη γυναίκα του, την Ευρυδίκη, που έχασε από δάγκωμα
οχιάς. Οι οργισμένες γυναίκες πέταξαν τα κομμάτια

του κορμιού του, με κομμένο το κεφάλι και τη Λύρα,
στον Έβρο. Ο τραγικός θάνατος του όμορφου Ορφέα,
με τη λύρα του και το πονεμένο του τραγούδι, αναστα-
τώνει ακόμα και τον μυθικό θηλυκόκοσμο. Συγκινεί τις
Νεράιδες των ποταμών, τις Νύμφες των δασών και
όλες τις γυναίκες της Θράκης, οι οποίες, σύμφωνα με
την παράδοση, με τα δάκρυά τους δημιούργησαν ρυάκια
και χείμαρρους, που χύθηκαν στον Έβρο. Εκείνος πλημ-
μύρισε για πρώτη φορά τότε! Και έκτοτε, ως συλλεκτήριο
ποτάμι των δακρύων των γυναικών για τον αδικοχαμένο
Ορφέα, πλημμυρίζει συνέχεια.

Συνεχίζεται

Ο Ορφέας οδηγεί την Ευρυδίκη έξω από τον Άδη.
Xαλκογραφία του Βernard Picart, 1733.
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Γρηγόριος Παππαδόπουλος:  Ένας αφανής υποστηρικτής
της Μακεδονίας και της Θράκης

Γράφει o Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Κ Α Ι  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Γρηγόριος Παππαδό-
πουλος (με δύο π- παρακαλώ!) που δεν ήταν Θραξ.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1819. Εργάσθηκε όμως
από το 1866 για τη σύσταση συλλόγου, που θα είχε ως
αποστολή τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και
την καλλιέργεια της εθνικής ιδέας, ιδίως στη Μακεδονία
και τη Θράκη, γιατί έγκαιρα διέβλεπε τον κίνδυνο για
τις περιοχές αυτές, λόγω της διασποράς βουλγαρόφω-
νων πληθυσμών και την υποδαύλιση του βουλγαρικού
εθνικισμού από αυτούς που απεργά-
ζονταν τα πανσλαβιστικά σχέδια. Το
όραμά του αυτό ο Παππαδόπουλος,
το υλοποίησε τελικά το 1869 με τη
βοήθεια σημαντικών Ελλήνων, όπως
ήταν ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο Κων-
σταντίνος Δόσιος, ο Μάρκος Ρενιέρης,
ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος,
ο Λέων Μελάς, ο Χαρίλαος Τρικούπης
κ.ά.

Τον Απρίλιο εκείνου του έτους ιδρύ-
θηκε ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των
Ελληνικών Γραμμάτων με πρώτο πρό-
εδρο τον Αλέξανδρο Σούτσο και γραμ-
ματέα τον Γρηγόριο Παππαδόπουλο,
ο οποίος κράτησε το πόστο αυτό έως
το 1873.

Βασικά, ο ιστορικός αυτός σύλλογος
αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ελ-
ληνικής παιδείας  με τη σύσταση σχο-
λείων, την πρόσληψη κατάλληλου δι-
δακτικού προσωπικού και την προετοιμασία δασκάλων
και νηπιαγωγών για τα σχολεία στις ελληνικές κοινότητες
της Θράκης. Αποτέλεσε, ουσιαστικά, φορέα των από-
ψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο συνερ-
γάστηκε στενά. Με άλλα λόγια η συνολική δραστηριότητα
του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων,
αποσκοπούσε στην ενίσχυση και οργάνωση των πυρή-
νων ελληνικής παιδείας που υπήρχαν στη Μακεδονία
και τη Θράκη, στην υποστήριξη της φιλεκπαιδευτικής
και πολιτιστικής δράσης των συναφών ιδρυμάτων και

σωματείων και στη δημιουργία, οργάνωση, συντήρηση
και επέκταση ενός δικτύου σχολείων εθνικού προσανα-
τολισμού. Η δράση του Συλλόγου συνίστατο, όπως
έχουν γράψει ιστορικοί και μελετητές, στην καθοδήγηση,
οργάνωση και πολύπλευρη υποστήριξη των κατά
τόπους φορέων των περιοχών της Μακεδονίας και της
Θράκης για την υλοποίηση των στόχων αυτών.

Είναι γνωστό ότι από τα τέλη του 18ου αιώνα και
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ανάπτυξη της εκ-

παίδευσης στις ελληνικές κοινότητες
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρ-
ξε θεαματική στα αστικά κέντρα. Ση-
μαντικά ποσά διατέθηκαν από μέλη
της ελληνικής εμπορικής αστικής τάξης
της για τη δημιουργία ενός σχολικού
δικτύου εξαιρετικά αναπτυγμένου για
την εποχή του. Μετά τις μεταρρυθμί-
σεις του Τανζιμάτ (1856)1, που απέ-
βλεπαν στον εκσυγχρονισμό και την
αποτελεσματικότερη λειτουργία του
οθωμανικού κράτους, οι ελληνικές κοι-
νότητες αναδιοργανώθηκαν και η ελ-
ληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα
είχε μεγάλη άνθηση, ιδιαίτερα αφού
αναγνωρίστηκε από το σουλτάνο το
γενικό και αναφαίρετο δικαίωμα των
κοινοτήτων και των φυσικών προ-
σώπων να ιδρύουν εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα. 

Κατά τη δεκαετία του 1860, οι Έλ-
ληνες της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια οι ‘Έλ-
ληνες των άλλων αστικών κέντρων της Αυτοκρατορίας
άρχισαν να ιδρύουν συλλόγους και σωματεία με πολιτι-
στικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σημαντικοί Θράκες συνέδραμαν ποικιλοτρόπως τον
Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. Από
τους διασωθέντες ετήσιους απολογισμούς του συλλόγου
πληροφορούμαστε ότι μεταξύ άλλων υπήρξε τακτικό
μέλος από το 1872 ο διαπρεπής  Αδριανουπολίτης αρ-
χαιολόγος Στέφανος Κουμανούδης. Τακτικό μέλος από

Στη Θράκη αγνοούμε πολλές φορές πτυχές της ιστορίας μας και προσπερνάμε αδιάφορα τα
πρόσωπα που μόχθησαν γι’ αυτήν με κάθε τρόπο και από κάθε μετερίζι. Αυτό δεν πρέπει να
συνεχίζεται. Πρέπει να σκαλίζουμε πάντα τις στάχτες της ιστορίας, για να ανακαλύπτουμε
λαμπερά καρβουνάκια, που έχουν σκεπαστεί και μπορούν να ξαναπυρώσουν τις καρδιές μας,
με ανανεωμένη αγάπη για την πατρίδα μας, τη Θράκη.

1. Τανζιμάτ = αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμός
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το 1869 ήταν και ο ιατρός Σωτήριος Αντωνιάδης, από
το 1872 ο σχολάρχης Βλάσιος Σκορδέλης και ο Ιωάννης
Κοντομίχαλος από τη Φιλιππούπολη. Μέλη ήταν και οι
Ροδοκανάκηδες από τη Μασσαλία, που ενίσχυαν σχολεία
του Διδυμοτείχου και ο Ιωάννης Γραμμενίδης από το
Ορτάκιοϊ «ο υπέρ των ελληνικών γραμμάτων μετά
ζήλου μεριμνήσας». Επίτιμο μέλος  ήταν και ο Κ. Βατι-
κιώτης που είχε διατελέσει πρόξενος της Ελλάδας στην
Αδριανούπολη.

Τακτικά μέλη ήταν ακόμα από την Κωνσταντινούπολη,
η Ελένη Αρχιγένη και η  Ζαρίφη Ελένη, o Ζαρίφης Γε-
ώργιος, ο Ηρακλής Βασιάδης, ο Κωνσταντίνος Ζω-
γράφος και πολλοί άλλοι.

Ας επανέλθουμε όμως στον λόγιο Γρηγόριο Παππα-
δόπουλο. Γεννήθηκε το 1819 στη Θεσσαλονίκη. Πατέρας
του ήταν ο Γεώργιος Παππάς και μητέρα του η Μαρία
Θέμελη, κόρη τραπεζίτη, ο οποίος είχε απαγχονισθεί
από τους Τούρκους, όταν εξερράγη η Επανάσταση του
1821. Ο ίδιος επίσης έμεινε ορφανός από τον πατέρα
του, υπέστη τη δοκιμασία της φυλάκισης της μητέρας
του, αλλά τελικά κατόρθωσαν να φύγουν στην Αλεξάν-
δρεια στο θείο του Ιωάννη Πετρόπουλο, που ήταν έμ-
πορος. Πήγε σε σχολείο Γάλλων Λαζαριστών, όπου
έμαθε Γαλλικά και Λατινικά. Όταν αργότερα οικογενει-
ακώς μετακόμισαν στη Σύρο πήγε εκεί στο γυμνάσιο
του Νεόφυτου Βάμβα. Ο θείος του ήθελε να τον κάνει
γιατρό και τον έστειλε στο Παρίσι το 1836. Αυτός όμως
διαφωνώντας με το θείο του στράφηκε προς τη φιλο-
σοφία.

Το 1839 βρέθηκε στο Παρίσι ο ηγεμόνας της Βλαχίας
Αλέξανδρος Γκίκας, ο οποίος προσέλαβε τον Γρηγόριο
Παππαδόπουλο σαν γραμματέα του και σαν δάσκαλο
των ανιψιών του. Αργότερα τον διόρισε καθηγητή της
ιστορίας και της φιλοσοφίας στις ανώτερες τάξεις
του Ακαδημαϊκού Λυκείου του Βουκουρεστίου και
επόπτη των σχολείων της ηγεμονίας.

Ανάμεσα στα ανίψια του Γκίκα ήταν και η Ελένη
Γκίκα, η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε συγγραφέα με
το ψευδώνυμο Δώρα Δ’ Ίστρια. Θαύμαζε πάντα το
δάσκαλό της και μαζί του είχε επισκεφθεί την Αθήνα
για να γνωρίσει τα μνημεία της.

Όταν το 1842 εκθρονίστηκε ο Γκίκας και πήγε στη
Γερμανία, τον ακολούθησε ο Παππαδόπουλος και έμεινε
εκεί περί τα δύο χρόνια. Έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να
μελετήσει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πρόγραμμα,
έχοντας πάντα κατά νου την εφαρμογή του στην
Ελλάδα. Στη Γερμανία άρχισε να συλλαμβάνει την ιδέα
ίδρυσης στην Αθήνα Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, στο
οποίο να φοιτούν παιδιά από την επαρχία και ειδικά
από την Ανατολή.

Το 1844 τον κάλεσε στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, που τον γνώριζε καλά,
θέλοντας να τον χρησιμοποιήσει στην οργάνωση της
εκπαίδευσης.

Ο Μαυροκορδάτος όμως χρησιμοποίησε τον Παπ-
παδόπουλο και σε διπλωματικές αποστολές, με πρώτη
τη διαπραγμάτευση με Ούγγρους για σύναψη συνθήκης

συμμαχίας, η οποία τελικά εγκαταλείφθηκε γιατί έπεσε
η κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου και έγινε πρωθυ-
πουργός ο Ιωάννης Κωλέτης. Ο Παππαδόπουλος όμως
κατά την μετάβασή του προσβλήθηκε από χολέρα,
αλλά κατόρθωσε να θεραπευτεί.

Όταν ο Παππαδόπουλος επανήλθε στην Αθήνα διο-
ρίστηκε καθηγητής στο Γυμνάσιο Αθηνών (1844) και το
1848 διορίστηκε καθηγητής της καλλιτεχνικής μυθολογίας
και της ιστορίας των εικαστικών τεχνών στο Πολυτεχνείο,
θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1863. Η διδασκαλία
του απέκτησε μεγάλη φήμη. Κάποιες φορές μάλιστα
πήγαινε στο Πολυτεχνείο, για να παρακολουθήσει τις
διδασκαλίες του, το βασιλικό ζεύγος του Όθωνα και
της Αμαλίας.

Εν τω μεταξύ το 1849 ο Παππαδόπουλος άρχισε να
υλοποιεί την ιδέα του για ίδρυση Ελληνικού Εκπαιδευ-
τηρίου. Το 1856 κατόρθωσε να χτίσει ιδιωτικές εγκα-
ταστάσεις πίσω από το Πανεπιστήμιο στην οδό Ακα-
δημίας και Μασσαλίας, σε μια έκταση, που ήταν...
αλώνι!

Το 1870, όμως, ο Γρηγ. Παππαδόπουλος αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο που ίδρυσε,
λόγω μεγάλων χρεών.

Το ακίνητο περιήλθε στην Εθνική Τράπεζα και ύστερα
από πλειστηριασμό αγοράστηκε το 1863 με τίμημα
150.000 δραχμών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
οποίο στη συνέχεια έγινε ιδιοκτήτης και του διπλανού
ακινήτου, επιφάνειας 1.000 πήχεων. Εκεί αργότερα χτί-
στηκε η Νομική Σχολή.

Το κτήριο αυτό είναι σήμερα το μόνο ορατό σημάδι
από το πέρασμα του Γρηγόριου Παππαδόπουλου από
την Αθήνα και φέρει το όνομα του Κωστή Παλαμά.

Ο Παππαδόπουλος δημοσιογραφούσε κατά καιρούς
και στον «Αιώνα». Η αρθρογραφία  του ήταν επιθετική
προς τους ξένους και το γεγονός αυτό δυσαρεστούσε
τα Ανάκτορα και αυτό, πίστευαν πολλοί, ήταν η αιτία
που ο Παππαδόπουλος δεν διορίζονταν καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο.

Τελικά, μετά από πίεση του πρωθυπουργού Επαμει-
νώνδα Δεληγεώργη, διορίστηκε το 1870 τμηματάρχης
στο υπουργείο Εξωτερικών. Από τη θέση αυτή ασχο-
λήθηκε εντατικότερα με τον Ελληνισμό της Ανατολής
και την αντιμετώπιση του πανσλαβιστικού κινδύνου.
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To 1869 κατόρθωσε να υλοποιήσει το μεγάλο σχέδιό
του και προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου προς
Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, με τη βοήθεια και
συμπαράσταση διακεκριμένων Ελλήνων, όπως προ-
αναφέρθηκε.

Ο Γρηγόριος Παππαδόπουλος το 1862 διορίσθηκε
και διευθυντής του Διδασκαλείου και σύμβουλος του
υπουργείου Παιδείας. Σε δικές του ιδέες στηρίχθηκε η
δημιουργία του Εργαστηρίου Απόρων Γυναικών και
του Συλλόγου Γυναικών. Μετείχε επίσης στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου.
Μετά το θάνατό του τη θέση αυτή κατέλαβε ο ποιητής
Αλέξανδρος Ραγκαβής.

Όταν προέκυψε η τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών
Αγώνων ο Παππαδόπουλος με τον καθηγητή του Πα-
νεπιστημίου Φίλιππο Ιωάννου έθεσαν τις βάσεις του
προγράμματος των αγώνων, το είδος των αγωνισμάτων
και την ονοματολογία τους.

Έγραψε πολλά βιβλία. Μερικοί τίτλοι: «Περί Θρα-
συλλείου μνημείου» (1850), «Περί του Λυσικρατείου
μνημείου» (1852), «Περί Δημοσθένους και της εν τω Βα-
σιλικώ κήπω ανασκαφείσης μαρμαρίνης κεφαλής» (1855),
«Περί μέτρων και σταθμών παρ' αρχαίοις» (1859), «Περί
του εν Βλαχία Ελληνισμού» (1859), «Περί της τοπογραφίας
της Πνυκός» (1861), «Άσματα των εν Κορσική Ελλήνων»
(1865), «Περί της καταγωγής των εν Μάνη Στεφανο-
πούλων, χρονογραφία» (1859), «Περί γυναικός Ελληνίδος»
(1866) κ.ά.  

Όπως είναι γνωστό το Βουλγαρικό εκκλησιαστικό
σχίσμα, έγινε το 1870. Ο Γρηγόριος Παππαδόπουλος
ήταν τότε στο υπουργείο Εξωτερικών. Πρωθυπουργός
και υπουργός Εξωτερικών ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης.
Η κατάσταση που δημιουργήθηκε κινητοποίησε το ελ-
ληνικό διπλωματικό σώμα. Οι συμβουλές και εισηγήσεις
του Παππαδόπουλου υπήρξαν πολύτιμες. Αυτό όμως
δεν ήταν αρκετό. Κρίθηκε σκόπιμο να σταλεί ο ίδιος
στη Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί ήταν ο καταλληλό-
τερος να συντονίσει τους Έλληνες προξένους και να
οργανώσει το έργο τους. Σημειώθηκαν αντιδράσεις
ξένης δύναμης και αναβλήθηκε η μετάβασή του στην
αλύτρωτη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό τελικά κατορθώθηκε
με καθυστέρηση τον Οκτώβριο του 1873.

Ο Παππαδόπουλος βρέθηκε στις Σέρρες βοηθώντας
παραπλανημένους βουλγαρόφωνους να εγκαταλείψουν
τη σχισματική εκκλησία των Βουλγάρων και να επι-
στρέψουν στο Πατριαρχείο. Από εκεί, έγραφε στη
σύζυγό του:

«Όσον μελετώ εκ του σύνεγγυς τα ζητήματα, πείθομαι
ότι αι Σέρραι δύνανται να οργανωθώσι εις σπουδαιότατον
προπύργιον του Ελληνισμού. Είναι σημείον επικαιρότατον.
Δια τούτο σκέπτομαι, ότι βραδύτερον θα χρειασθεί ν’
αφήσω την εν τω Υπουργείω θέσιν μου και να εγκατα-
σταθώμεν όλοι εδώ οικογενειακώς. Αλλ’ εδώ ως απλούς
Πρόξενος πρέπει να διευθύνω τας ανά την Μακεδονίαν
εθνικάς εργασίας».

Όμως το όνειρο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Εκείνη τη χρονιά, δηλαδή το 1873, ο χειμώνας ήταν

δριμύς. Μέσα στον Δεκέμβριο ο Παππαδόπουλος συνέ-
χισε να περιοδεύει στα χωριά. Προσβλήθηκε από ισχυρή
βρογχίτιδα, που οι κακουχίες των περιοδειών έκαναν
τα αποτελέσματά της χειρότερα. Επέστρεψε σε κακή
κατάσταση στις Σέρρες. Αμέσως το υπουργείο Εξωτε-
ρικών διέταξε ατμόπλοιο να τον παραλάβει από την
Καβάλα και να τον μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί τον εξέτασε ο ιατρός Μιχαήλ Παπαδόπουλος,
που συνεργάζονταν με τον συνεπώνυμό του ασθενή
στον εθνικό αγώνα. Χλώμιασε ο γιατρός…!

– Ωχριάς, διότι διέγνωσες ότι πεθαίνω, του λέγει ο
Παππαδόπουλος και προσθέτει: Στρατιώτης της πα-
τρίδας είμαι. Της οφείλω τη ζωή μου. Μόνο η ανάμνηση
της οικογένειάς μου με κάνει να πονώ.

Ο Γρηγόριος Παππαδόπουλος πέθανε τελικά στις
23 Δεκεμβρίου 1873. Η είδηση του θανάτου του προκά-
λεσε μεγάλη συγκίνηση στη Μακεδονία. Η κηδεία του
έγινε στη Θεσσαλονίκη με δαπάνη του Δήμου. Παρέστη
ο Βαλής της Θεσσαλονίκης Μιδαάτ Πασάς, όλο το
Προξενικό Σώμα, άγημα του τουρκικού στρατού, τα
σχολεία της πόλης, ακόμα και τουρκικά και Εβραϊκά
σχολεία (σημειώνεται ότι ο Παππαδόπουλος βρίσκον-
ταν σε συνεννοήσεις για εισαγωγή της ελληνικής
γλώσσας στο εβραϊκά σχολεία). Η ταφή του τιμής
ένεκεν έγινε στον περίβολο του Μητροπολιτικού ναού,
πίσω από το Άγιο Βήμα. Την ώρα που κατέβαζαν το
φέρετρο ο Έλληνας πρόξενος Βατικιώτης το κάλυψε με
την ελληνική σημαία.

Όταν πέθανε ο Γρηγόριος Παππαδόπουλος, κάποιοι
θεώρησαν ότι ο θάνατός του πιθανόν να οφείλονταν σε
δηλητηρίαση από τους Βουλγάρους. Όμως κάτι τέτοιο
δεν αποδείχθηκε.

Ο Ιωάννης Φιλήμων, έγραψε στον «Αιώνα»:
«Ουδεμίαν αναφέρομεν υπερβολήν εν τω “Αιώνι”

μετά τον θάνατον του Γρηγορίου Παππαδοπούλου, λέ-
γοντες ότι ήτο ο μόνος εν Ελλάδι, όστις εγίγνωσκεν
ακριβώς εν τίσι παλιρροίαις διακυμαίνονται και μεταξύ
τίνων ελπίδων και φόβων διαβιούσιν ου μόνον οι Έλληνες
της Κρήτης και της Κύπρου, οι της Αιγύπτου και της Πα-
λαιστίνης, οι της ελάσσονος Ασίας και της Αλβανίας
αλλά προπαντός οι της Θράκης και της Μακεδονίας και
οι της Ρωμουνίας…».

Ο αποθανών άφησε μόνους τη χήρα και τα τέσσερα
παιδιά τους. Η κόρη του Αρσινόη έγραψε ποίημα στη
μνήμη του με τίτλο «Αστείρευτο δάκρυ».

Λίγες μέρες μετά το θάνατό του και πριν λήξει το
1873, δόθηκε από το δημόσιο ταμείο στην οικογένειά
του ένα προσωρινό βοήθημα 500 δρχ.

ΠΗΓΕΣ
• «Εφημερίδα των Συντακτών», ρεπορτάζ Χαράς Τζαναβάρα «Το

ροζ κτήριο του Πολιτισμού» 23/10/2016.
• Διονυσίου Στεφάνου, πρώην υπουργού και βουλευτού «Σκια-

γραφία Γρηγ. Παππαδοπούλου». Δημοσιευμένη στο Μακεδονικό
Ημερολόγιο του 1910.

• Αρχείο εφημερίδων «Αιών» και «Παλιγγενεσία»
• «Ιστορικά» της «Ελευθεροτυπίας» Μάρτιος 2004
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Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Έβρου, Ροδόπης και
Ξάνθης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θρα-

κικών Μελετών, διοργάνωσαν το Σάββατο 8 Δεκεμ-
βρίου 2018 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρού-
πολης ημερίδα  για την αρχαιολογική έρευνα στη
Θράκη με τίτλο: Ανασκάπτοντας στη Θράκη. Κλα-
σικοί, ελληνιστικοί, ρωμαϊκοί χρόνοι.

Με την ευκαιρία της ημερίδας ανακοινώθηκε η
πρόθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου να δώσει
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Αλεξαν-
δρούπολης το όνομα του καθηγητή Αρχαιολογίας

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γε-
ωργίου Μπακαλάκη (1908-1991), τιμώντας με τον
τρόπο αυτόν τον πρωτοπόρο της αρχαιολογικής
έρευνας στην αιγαιακή Θράκη. 

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν εννέα ανακοινώ-
σεις από αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού που εργάστηκαν επί πολλά χρόνια
στη Θράκη. Όλοι οι ομιλητές είναι αρχαιολόγοι πε-
δίου, άνθρωποι που περπάτησαν, ερεύνησαν, ανέ-
σκαψαν και μελέτησαν τις αρχαιότητες της Θράκης
και παράλληλα σχεδίασαν και υλοποίησαν έργα για

την ανάδειξη και προβολή των μνημείων
της, χωρίς ποτέ να παραβλέψουν  την
αναγκαιότητα της άμεσης ενημέρωσης
της επιστημονικής κοινότητας και του κοι-
νού.

Η ημερίδα της 8ης Δεκεμβρίου 2018
ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στις αρ-
χαιότητες των κλασικών, ελληνιστικών και
ρωμαϊκών χρόνων. Πρόθεση και στόχος
των διοργανωτών είναι η υλοποίηση στο
άμεσο μέλλον αντίστοιχων εκδηλώσεων
αφιερωμένων στα μνημεία των προϊστο-
ρικών, βυζαντινών και οθωμανικών χρό-
νων της Θράκης.

Η ημερίδα υπήρξε καρπός της αγαστής
συνεργασίας των Εφορειών Αρχαιοτήτων
της Θράκης και του Ινστιτούτου Θρακι-
κών Μελετών και αποτέλεσε τη συνέχιση
μιας παλαιότερης πρακτικής που είχε κα-
θιερωθεί από τη ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης,
δηλαδή της παρουσίασης στο κοινό  των
αποτελεσμάτων των ανασκαφών σε ολό-
κληρη την περιοχή της αιγαιακής Θρά-
κης με δυτικό όριο τον ποταμό Νέστο
και ανατολικό τον Έβρο. Στην ημερίδα
παρουσιάστηκαν παλαιότερα και νεό-
τερα ευρήματα από τον νομό Ξάνθης και
τα αρχαία Άβδηρα, το ερευνητικό πρό-
γραμμα στη Μολυβωτή νομού Ροδόπης,
οι εργασίες αναστήλωσης και αποκατά-
στασης του αρχαίου θεάτρου Μαρώ-
νειας, οι έρευνες στον Δορίσκο και στην

Ανασκάπτοντας στη Θράκη
Κλασικοί, ελληνιστικοί, ρωμαϊκοί χρόνοι

Γράφει η Δόμνα Τερζοπούλου*

E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ A Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ

* H Δόμνα Τερζοπούλου είναι προϊσταμένη Ε.Φ.Α. Έβρου
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αρχαία Ζώνη του δήμου Αλεξανδρούπολης, οι ανα-
σκαφικές εργασίες στην Πλωτινόπολη Διδυμοτείχου

και  οι πολυάριθμες ανασκαφές ταφικών τύμβων
στην περιοχή του βόρειου Έβρου.

Από τις ανακοινώσεις δεν θα ήταν δυνατόν να
απουσιάζει η Σαμοθράκη, το νησί με το εμβληματικό
Ιερό των Μεγάλων Θεών. Άλλωστε, η Νίκη της Σα-
μοθράκης, ένα από τα σπουδαιότερα γλυπτά των
ελληνιστικών χρόνων, αποτελεί έως σήμερα αντικεί-
μενο συστηματικών μελετών. 

Η ίδρυση του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών το
2016 οφείλεται σε πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης. Στη Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου,
πρόεδρος της οποίας είναι ο δήμαρχος Αλεξανδρού-
πολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, συμμετέχουν καθη-
γητές του ΔΠΘ, στελέχη του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης και οι προϊστάμενοι των Εφορειών Αρχαιοτήτων
της Θράκης.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη του ευρύ-
τερου γεωγραφικού χώρου της Θράκης από την αρ-
χαιότητα έως σήμερα, η πραγματοποίηση ερευνητι-
κών προγραμμάτων, η διοργάνωση συνεδρίων και η
χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους ΑΕΙ. Η ημε-
ρίδα Ανασκάπτοντας στη Θράκη. Κλασικοί, ελληνι-
στικοί, ρωμαϊκοί χρόνοι υπήρξε η δεύτερη εκδήλωση
του Ινστιτούτου για τις αρχαιότητες της περιοχής.
Είχε προηγηθεί στις 16 Ιουνίου 2018 η ημερίδα Κύ-
κλωπας, μύθος, φιλολογικές μαρτυρίες και αρχαι-
ολογική έρευνα στη Μάκρη Έβρου.

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας

εύχεται Καλή Χρονιά, υγεία 

και αισιόδοξες προβλέψεις

διά χειρός Γρηγόρη Γεωργίου!

Ο απόηχος των εορτών, που εκφράζει
την επικαιρότητα μέσα από ένα
“πειραγμένο” έργο του Νικηφόρου
Λύτρα.

Xωρίς σχόλια
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Στο πρώτο συμβούλιο του Συλλόγου μας, μετά τις
καλοκαιρινές διακοπές, αφού μετέφερε ο καθένας

μας τις εντυπώσεις του, μεταξύ των άλλων θεμάτων,
έγινε πρόταση για μια ημερήσια εκδρομή. Οι προτάσεις
ήταν αρκετές, αλλά ομόφωνα αποδεχτήκαμε την
πρόταση του Απ. Κοντογιώργη για τη Στενή Ευβοίας.
Ο Σύλλογός μας την είχε επισκεφθεί πριν πολλά
χρόνια, όταν ήταν πρόεδρος του συλλόγου η αγαπη-
μένη σε όλους μας Πέπη Αννίνου. 

Η ημερομηνία ορίσθηκε για τις 15 Νοεμβρίου ημέρα
Σάββατο. Απαίτηση δική μας στο γραφείο ταξιδίων
TSOKAS να έχουμε μαζί μας τον ίδιο οδηγό Δημήτρη
Χήρα, όπως στις περισσότερες εκδρομές μας. 

Ενημερώσαμε τηλεφωνικώς τα μέλη μας και η
θετική τους απάντηση γέμισε το πούλμαν. Ξεκινήσαμε
από τον Πειραιά, μετά περάσαμε από την Αθήνα και
συνεχίσαμε με σύμμαχο τον καλό καιρό. 

Πρώτη στάση για τον απαραίτητο καφέ στα ηλιό-
λουστα Ψαχνά. Η επομένη στάση έγινε στο χωριό
Μακρυμάλλη, όπου βρίσκεται το Μοναστήρι της Πα-
ναγίας Μακρυμάλλης βόρεια των Ψαχνών. Την ξενά-
γηση έκανε ο πατήρ Αθανάσιος από τη Μητρόπολη
Νικαίας, ενώ ηγούμενος της Μονής είναι ο πατέρας
Ιάκωβος. 

Κτήτορες της μονής θεωρούνται δύο αδέρφια
βοσκοί που κάθε βράδυ   από τη στάνη τους έβλεπαν

φως στον απέναντι βράχο. Κάποτε αποφάσισαν να
ερευνήσουν από πού βγαίνει αυτό το φως και έτσι
βρήκαν την εικόνα της Παναγίας.

Απαρνήθηκαν τα εγκόσμια, έγιναν μοναχοί και έκτι-
σαν τη μονή τον 12ο αιώνα. Το όνομά της πήρε από
τα μακριά μαλλιά που είχαν τα δύο αδέρφια. Η μονή
εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Επειδή εκεί φυλάσσεται
η κάρα του Αγίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου,
η μονή εορτάζει και στις 7 Φεβρουαρίου, εορτή του
Αγίου και προστάτη των καρκινοπαθών.

Στη μονή υπάρχουν επίσης και λείψανα άλλων
αγίων καθώς και αξιόλογες τοιχογραφίες στην κόγχη
του ιερού βήματος. 

Μετά από την επίσκεψή μας αυτή πήραμε το
δρόμο για τη Στενή Ευβοίας. Ο καιρός και το
τοπίο τελείως διαφορετικό, το κρύο διαπε-
ραστικό αλλά η ομορφιά της Στενής μάς απο-
ζημίωσε καθώς και η θέση της ταβέρνας ΠΛΑ-
ΤΑΝΟΣ, όπου φάγαμε εξαιρετικά δίπλα στο
τζάκι ακούγοντας τα τρεχούμενα νερά. Το
κέφι άναψε και οι μερακλήδες το ρίξανε στο
χορό. Η ώρα περνούσε και έπρεπε να ανα-
χωρήσουμε. 

Η επόμενη στάση στην βιοτεχνία παραγω-
γής μανιταριών. Όλοι γεμίσαμε τσάντες με
λογής-λογής μανιτάρια. 

Η τελευταία στάση, πού αλλού, στην όμορ-
φη παραλία της Χαλκίδας για καφέ και ό,τι
άλλο ήθελε ο καθένας. 

Κατόπιν πήραμε το δρόμο της επιστροφής,
ευχαριστημένοι όλοι, σχεδιάζοντας την επόμενη
ημερήσια εξόρμησή μας.

Moνοήμερη εκδρομή 
στη Στενή Ευβοίας
15 Νοεμβρίου 2018

Γράφει η Σουλτάνα Μιχαηλίδου

Οι εκδρομείς στα σκαλιά της Μονής της Παναγίας Μακρυμάλλης

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ
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Το πρόγραμμα εκδρομών του Συλλόγου για το
2018 έκλεισε στις 16 του Δεκέμβρη με μία μο-

νοήμερη εξόρμηση σε Δίστομο, Όσιο Λουκά και Αρά-
χωβα. Η επιλογή του προορισμού ήταν η κατάλληλη
για αυτή την εποχή και ευτυχώς και ο καιρός
βοήθησε στο να δημιουργηθεί μια πραγματικά Χρι-
στουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η συμμετοχή ήταν και
αυτή τη φορά μεγάλη με λίγες μόνο ακυρώσεις της
τελευταίας στιγμής, λόγω εποχιακής γρίπης.

Όπως συνήθως η διαδρομή του οδηγού μας ήταν
με εκκίνηση από Αγία Παρασκευή, μετά ο Πειραιάς
και τελευταίο το Σύνταγμα. Ακολούθησε η καθιερω-
μένη στάση στην Εθνική Οδό για καφέ και πρωινό
ξύπνημα, για όσους δεν είχαν προλάβει να τον απο-
λαύσουν στο σπίτι και συνεχίσαμε για το Δίστομο
όπου και αντικρύσαμε τη
φρίκη της ναζιστικής θηριω-
δίας σε όλο της το μεγαλείο.
Και το χειρότερο είναι ότι
ζούμε πάλι στις μέρες μας
αναβίωση των φασιστικών
κινημάτων για να καταλή-
ξουμε στο συμπέρασμα ότι
δυστυχώς η ιστορία επανα-
λαμβάνεται! Μικρή στάση
λοιπόν σ’ αυτήν τη μαρτυρική
κωμόπολη του Νομού Βοι-
ωτίας, για να επισκεφθούμε
και να φωτογραφήσουμε στο
ύψωμα το Μνημείο των 200
και πλέον συνολικά σφαγια-
σθέντων, μεταξύ των οποί-
ων, όπως αναφέρεται στα
ιστορικά έγγραφα, 218 άν-
δρες και γυναίκες, 45 έφηβοι
και παιδιά και 20 βρέφη. 

Η συγκίνηση όλων ήταν απερίγραπτη όταν βρε-
θήκαμε μπροστά στις μαρμάρινες στήλες όπου είναι
χαραγμένα τα ονόματα και η ηλικία όλων των τρα-
γικών θυμάτων εκείνης της αποφράδας ημέρας της
10ης Ιουνίου 1944. Η πυρπόληση του Διστόμου και
η σφαγή των κατοίκων που ακολούθησε έγινε σε
αντίποινα του γερμανικού στρατού, όταν ένας λόχος
του έπεσε σε ενέδρα ανταρτών του ΕΛΑΣ, στη γει-
τονική περιοχή Στείρι και αναγκάστηκε σε οπισθο-
χώρηση. Η θηριωδία στο Δίστομο μεταδόθηκε μέσω
BBC στο εξωτερικό και φυσικά προκάλεσε την κα-

τακραυγή της διεθνούς κοινής γνώμης. Παρ’ όλα
αυτά, όταν ανακαλύφθηκε ο υπεύθυνος της σφαγής,
κάποιος με το όνομα Χανς Ζάμπελ και παραδόθηκε
τελικά στις ελληνικές αρχές και προφυλακίστηκε,
στην ομολογία του υποστήριξε ότι εκτελούσε διαταγές
των ανωτέρων του!

Ευτυχώς στη συνέχεια της εκδρομής οι εικόνες
της φρίκης μετατράπηκαν σε συναισθήματα δέους
και θαυμασμού για το μεγαλείο της Βυζαντινής
τέχνης όταν αντικρύσαμε να δεσπόζει στο μέσο
ενός πανέμορφου γαλήνιου τοπίου στην πλαγιά του
Ελικώνα, η Μονή του Οσίου Λουκά. Στα παιδικά
μου χρόνια είχα βρεθεί εκεί σε οικογενειακή εκδρομή
και μου έμεινε έκτοτε ανεξίτηλη στη μνήμη η εικόνα
με τις ανθισμένες αμυγδαλιές.

Η Μονή οφείλει το όνομά της στον Όσιο Λουκά
που γεννήθηκε στη Φθιώτιδα το 896. Ο Όσιος ήταν
αγαπητός, γιατί θεράπευε ασθενείς, συμβούλευε
τους ανθρώπους στα προβλήματά τους και λέγεται
ότι είχε και την ικανότητα να προφητεύει το μέλλον.
Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του εγκατα-
στάθηκε στην τοποθεσία όπου βρίσκεται σήμερα
το μοναστήρι, στο Στείρι Φθιώτιδας. Πέθανε το 953,
σε ηλικία 56 ετών και τάφηκε στο δάπεδο του κελιού
του, όπου σήμερα βρίσκεται η Κρύπτη της Αγίας
Βαρβάρας αλλά και ο μαρμάρινος τάφος του.

Μονοήμερη εκδρομή σε Δίστομο, Όσιο Λουκά και Αράχωβα
16 Δεκεμβρίου 2018

Γράφει η Iωάννα Αποστολίδου



δρίτσου, πατέρα του Οδυσσέα Αν-
δρούτσου και στη Γερμανική Κατοχή
υπέστη καταστροφές από βομβαρ-
δισμούς του 1943.

Μία μικρή ξενάγηση μας έγινε από
ένα μοναχό με καταγωγή από τις Σέρ-
ρες σχεδόν κοντοχωριανό, όπως ανέ-
φερε και ο ίδιος και στη συνέχεια ορ-
μήσαμε στην κυριολεξία στο κατάστημα
της Μονής απ’ όπου προμηθευτήκαμε
πολλά και ποικίλα καλούδια της ελλη-
νικής υπαίθρου, επεξεργασμένα με με-
ράκι από τα χέρια των μοναχών.

Επακολούθησε γεύμα στην ταβέρνα
«Καλύβα» στην περιοχή Λιβάδι, λίγο
έξω από την Αράχωβα, συνοδεία κρα-
σιού και καλής παρέας και η εξόρμηση
έκλεισε με επίσκεψη στην γραφική
και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική Αράχωβα,

στην οποία οι γενναίοι της εκδρομής (όσοι δηλαδή
δεν έμειναν μέσα στο πούλμαν για να αποφύγουν
το χιονόβροχο) έκαναν έναν ωραίο περίπατο χα-
ζεύοντας τις πλούσιες βιτρίνες από παραδοσιακά
προϊόντα μέχρι γούνες περιωπής ή απόλαυσαν τη
θέα και ό,τι άλλο πρόσφερε το καφέ, κοντά στον
Aη-Γιώργη και τον περίφημο Βράχο της Ώρας με το
ρολόι, που οι ντόπιοι ονομάζουν Καμπαναριό.

Με τον χριστουγεννιάτικο καιρό να μας ακολουθεί
σε όλη την διάρκεια της επιστροφής φθάσαμε το
βραδάκι στη βάση μας για άλλους ο Πειραιάς και
για άλλους η Αθήνα και τα προάστιά της. Αφού εκ-
φράσαμε όλοι επιθυμίες για το ποιος θα είναι ο
επόμενος προορισμός αποχαιρετιστήκαμε ευχόμενοι
με θέρμη:

Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο
τον Καινούργιο Χρόνο! 

Η Κρύπτη της Αγίας Βαρβάρας μαζί με
τον Ναό της Θεοτόκου και τον κεντρικό επι-
βλητικό Ναό του Οσίου Λουκά, κτίσμα του
10ου αιώνα μ.Χ., αποτελούν το κεντρικό κτι-
ριακό σύμπλεγμα, μνημείο προστατευόμενο
από την UNESCO, που μαζί με τη Νέα Μονή
της Χίου και εκείνη του Δαφνιού αποτελούν
ένα από τα  πιο χαρακτηριστικά αριστουρ-
γήματα της Βυζαντινής Τέχνης. Ας σημει-
ώσουμε εδώ ότι και ο νυν Αρχιεπίσκοπος
Αθήνας Ιερώνυμος αγαπά ιδιαίτερα τη Μονή,
διότι εκεί διετέλεσε Ηγούμενος κατά τα έτη
1977-1981.

Εκτός από τα περίφημα ψηφιδωτά στη
Μονή ξεχωρίζουν επίσης τα μωσαϊκά, τα
μαρμάρινα κιονόκρανα, τα αλαβάστρινα παράθυρα
αλλά και το ασύμμετρο κτίσμα των τριών εκκλησιών
που οφείλεται στο επικλινές του εδάφους. Ο Φώτης
Κόντογλου γράφει σχετικά με τα ψηφιδωτά της Μο-
νής:

«Μπροστά σ’ αυτά της Μονής του Δαφνιού και
του Αη-Δημήτρη της Θεσσαλονίκης δείχνουνε φτωχά
κι απλοϊκά, σα να τα ’φτιαξε κανένας άμαθος. Μα
ίσα-ίσα τούτη είναι η ιδιαίτερη χάρη τους που τα
κάνει να ξεχωρίζουν. Κείνοι οι τεχνίτες δείχνουνε τη
σοφία και την αξιοσύνη τους, τούτοι λένε την προ-
σευχή τους σαν αγράμματοι ψαράδες μ’ απλότη και
με πίστη». 

Το 1460, όταν η Βοιωτία υποτάχθηκε στον οθω-
μανικό ζυγό, η Μονή έζησε κάτω από την Τουρκο-
κρατία. Στα τέλη του 18ου αιώνα αποτέλεσε ορμη-
τήριο του περίφημου αρματωλού της Ρούμελης, Αν-
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Ψηφιδωτό από κόγχη του ναού του Οσίου Λουκά

Στους δρόμους της Αράχωβας
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“Τα μάτια της ψυχής· Απεικονίσεις του Ιερού”
Έκθεση αγιογραφίας του Βασίλη Χατζηβασιλείου

Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης

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

Ολοκληρώθηκε η έκθεση
ζωγραφικής-αγιογραφίας

του Βασίλη Χατζηβασιλείου το
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018
στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξαν-
δρούπολης (14.12.2018 –
22.12.2019)

Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου,
φιλόλογος και διδάκτωρ του
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής του Α.Π.Θ., διετέλεσε έως το
2009 διευθυντής του Πειραματικού
Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Ασχολήθηκε με τη διδακτική
της ποίησης στη Μέση Εκπαίδευση,
το σχολικό θέατρο, καθώς και με τη
δημιουργία και παραγωγή ραδιοφω-
νικών εκπομπών μουσικής και λόγου.
Αυτοδίδακτος, αγιογραφεί για τριάντα
και πλέον χρόνια με εξαιρετική αφο-
σίωση ψυχής και απέραντο σεβασμό
προς το Ιερό. Έχει διαμορφώσει τα
χρόνια αυτά τη δική του προσωπική,
μορφοπλαστική, εικαστική γλώσσα
που χαρακτηρίζεται από βαθιά εσω-
τερικότητα. 

Για το έργο του καλλιτέχνη τη βραδιά
των εγκαινίων μίλησαν ο πρόεδρος του
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Νικόλαος Πινάτζης, ο δημοσιογράφος
και εκδότης Σταύρος Παπαθανάκης, η
μεταφράστρια και καθηγήτρια γερμα-
νικών Μαρία Τσακίρη, η ιστορικός τέ-
χνης και επιμελήτρια της έκθεσης Καίτη
Στεφανάκη και τέλος ο ίδιος ο καλλιτέ-
χνης. 

Ο Β. Χατζηβασιλείου, μετά από χρό-
νια καλλιτεχνικής απομόνωσης, αισθάν-
θηκε εσχάτως την ανάγκη να κοινωνή-
σει το έργο του στο κοινό επιδιώ-
κοντας την αντίδραση τόσο του κοινού
όσο και των κριτικών. Πιο συγκεκρι-

μένα, το 2016 παρουσίασε τα
έργα του στην Πινακοθήκη
του Δήμου Θέρμης, το 2017
στο Κέντρο Ιστορίας του Δή-
μου Θεσσαλονίκης και τώρα
στο Ιστορικό Μουσείο Αλε-
ξανδρούπολης.

Τα έργα του μιλούν βαθιά
με το Ιερό και τολμούν να

ψηλαφήσουν ταπεινά το Θείο. Κατά
την Κ. Στεφανάκη: ≤«...Από την ασκη-
τικότητα και το δισδιάστατο των πα-
λιότερων έργων του έφτασε στο τρυ-
φερό κι ανάγλυφο πλάσιμο των
προσώπων διατηρώντας ατόφια την εκ-
φραστική δύναμη των μορφών του... 

...Τα πρόσωπα, τα βλέμματα, τα χέ-
ρια, οι γραμμές, οι φόρμες και τα χρώ-
ματα εκφράζουν εσωτερικές δονήσεις,
συναισθήματα. Τα εικαστικά μέσα έκ-
φρασης υπηρετούν αυτό που πρέπει
να εκφραστεί. Η εξωτερική μορφή υπη-
ρετεί την εσωτερική. Το ορατό υπηρετεί
το αόρατο. Οι μορφές του Β.Χ. λοιπόν,
βγαλμένες μέσα από την προσωπική
σχέση του με την παράδοση, γίνονται
φορείς συναισθημάτων θεϊκών και κατ’
επέκταση ανθρώπινων, αυτονομούνται,
αλλά διατηρούν ταυτόχρονα την υπερ-
βατική τους διάσταση...

...Παρακολουθώντας ωστόσο χρό-
νια τώρα τις εκφάνσεις της τέχνης,
σκέφτομαι πως ακριβώς εδώ, μέσα από
το μυστήριο της ανθρώπινης δημιουρ-
γικότητας αποκαλύπτεται ένα αχαρτο-
γράφητο δυναμικό που καθοδηγεί τον
θνητό δημιουργό να αιχμαλωτίσει
το αέναα ρευστό σε κάτι στέρεο που
έχει φτιάξει ο ίδιος, ως παρηγορία
στη θνητότητά του, ως ψευδαί-
σθηση -έστω και βλάσφημη- ενός
μικρού θεού...»
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Η Ελένη του Διδυμοτείχου
Ο Iωάννης Μητράκας θρηνεί την Ελένη με Ορφικό λυρισμό 
και διακόσμηση που αποπνέει Βυζάντιο και αείδιο φως.

Ρ Ε Κ Β Ι Ε Μ
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Ρ Ε Κ Β Ι Ε Μ Σ ’  Ε Ν Α Ν Φ Ι Λ Ο

Αντίο  Γιώργο...
Γράφει η Ρούλα Δαουλτζή - Μανή

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και δεχθήκαμε οι Αλε-

ξανδρουπολίτες μια παράξενη, ανείπωτη και επώ-

δυνη πρόσκληση στο Νεκροταφείο Παπάγου.

Βρεθήκαμε εκεί, για να τιμήσουμε έναν αξιόλογο

και αξιαγάπητο άνθρωπο, σύζυγο, πατέρα, συγγενή,

συμπατριώτη, φίλο, συνάδελφο, τον Γιώργο Κεβρε-

κίδη.

Δυστυχώς ο Κύριος ζήλεψε το μυαλό του, τη λε-

βεντιά του, την αξιοσύνη του, την καλωσύνη του,

την αξιοπρέπειά του και θέλησε να τον πάρει κοντά

Του και να γεμίσει με απέραντη πίκρα και ένα μεγάλο

Γιατί σ’ όλους εμάς που τον γνωρίσαμε.

Πώς να ξεχάσουμε το ευγενικό του χαμόγελο, τη

γεμάτη καλωσύνη συμπεριφορά του, την αξιοπρέπειά

του αλλά και την επιτυχία του ως σύζυγος και πατέ-

ρας δύο παιδιών, που εκπροσωπούν επάξια την πα-

τρίδα μας, την Αλεξανδρούπολη, στην παγκόσμια

επιστημονική κοινότητα!

Μας κατασυγκίνησαν τα γεμάτο πόνο αλλά και

υπερηφάνεια λόγια του γιου του Γιάννη, που στο τέ-

λος αναλύθηκε σε δάκρυα και παρέσυρε όλους μας

σ’ αυτόν τον θρήνο.

Να γνωρίζεις όμως, Γιώργο Κεβρεκίδη, ότι φεύ-

γεις καταξιωμένος από όλους και για όλα, ως άν-

θρωπος, σύζυγος, πατέρας, επιστήμονας, στρατιώ-

της και σου λέμε όλοι, όσοι σε γνωρίσαμε, ότι θα σε

θυμόμαστε πάντα.

Καλό ταξίδι...
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Η Τέχνη πήγε σχολείο
Μια εντυπωσιακή αισθητική παρέμβαση σε σχολικό συγκρότημα της πόλης μας

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

Κ άτι πολύ πρωτοποριακό αλλά και αξιόλογο συμ-
βαίνει στην Αλεξανδρούπολη. Η τέχνη πήγε σχο-

λείο. Ναι, έτσι είναι, αφού ένα σχολικό συγκρότημα
της πόλης μας μεταμορφώθηκε αισθητικά και ίσως
να αποτελεί και πρότυπο για όλα τα σχολεία της χώ-
ρας. Ενώ καθημερινά παρακολουθούμε στην τηλεόραση
σχολικά κτήρια να αποτελούν στόχο βανδαλισμών
και καταστροφών, στην Αλεξανδρούπολη μεταμορ-
φώνονται σε κυψέλες αισθητικής και μάθησης. Πρό-
κειται για το κτηριακό συγκρότημα
όπου δεσπόζει το ιστορικό νεοκλασικό
κεντρικό κτήριο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου, το οποίο από μόνο του
αποτελεί στολίδι της πόλης.

Στο σχολικό αυτό συγκρότημα,
οι γονείς, οι δάσκαλοι αλλά και μέλη
μιας ομάδας εθελοντών αποφάσισαν
να ομορφύνουν το σχολείο τους και
με τις παρεμβάσεις τους στον αυλό-
γυρό του να του δώσουν μία όψη
που να προσελκύει τους μαθητές και
να τους κάνει να το αγαπήσουν. Έβα-

ψαν όλα τα παγκάκια και άλλαξαν την είσοδο του
σχολείου, όπου τοποθέτησαν μία από τις πιο όμορφες
πινακίδες που έχουμε δει ποτέ σε σχολείο. Στη
συνέχεια έδωσαν στη δεύτερη είσοδο του σχολικού
συγκροτήματος όψη μιας βιβλιοθήκης όπου είναι το-
ποθετημένα μερικά από τα πιο γνωστά βιβλία όπως:
“Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες” του Ιουλίου
Βερν, “Ο Μικρός Πρίγκιπας” του Αντουάν Σαιντ
Εξυπερύ, “Το Γαϊτανάκι” της Ζωρζ Σαρρή, “Το όνειρο

του Σκιάχτρου” του Ευγένιου Τριβιζά, “Ένα παιδί
μετράει τ’ άστρα” του Μενέλαου Λουντέμη, “ Μάγ-
κας” της Πηνελόπης Δέλτα και αρκετά άλλα.

Στη συνέχεια μετέτρεψαν τους τοίχους του σχο-
λείου σε έργα τέχνης. Με κεντρική ιδέα τη μέλισσα,
οι τοίχοι του σχολείου μεταμορφώθηκαν σε πανέ-
μορφα μελίσσια, το σχολείο σε μια «ΚΥΨΕΛΗ» αι-
σθητικής και μάθησης.

Η αγαστή συνεργασία δασκάλων, γονέων και εθε-
λοντών δίνουν το παράδειγμα πως το σχολείο
μπορεί να γίνει πολύ ελκυστικό για τους μαθητές,
αλλά και να αποτελέσει ένα αισθητικό στολίδι στον
πολεοδομικό ιστό της πόλης, χαρίζοντας συγχρόνως
στα παιδιά ένα κόσμο πιο φωτεινό και πιο αισιόδοξο.
«Ο κόσμος των μελισσών είναι ο κόσμος της συν -
εργασίας, της εργατικότητας και της ομαδικότητας».
Αυτό είναι το τελικό μήνυμα όλης αυτής της πρω-
τοβουλίας.

Και λίγα λόγια για την ομάδα των εθελοντών



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T68 27

«UPLO», που υλοποίησε την αισθητική μεταμόρφωση
του Σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού
Σχολείου της πόλης:

Η ομάδα εθελοντών «UPLO» ιδρύθηκε με ένα και
μοναδικό σκοπό: να αλλάξει τον τρόπο σκέψης των
ανθρώπων ως προς τη σημασία της κοινωνικής συν -
εισφοράς.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από
μια μικρή ομάδα πολιτών, πριν από μερικά χρόνια,
και, αν και αυτή τη στιγμή παραμένει ανενεργός, το
καλλιτεχνικό της «τμήμα» εξακολουθεί να συμβάλλει
ενεργά στην αναβάθμιση του τόπου. Στo πλαίσιο
αυτό εντάσσονται οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που
πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν στον αύλειο χώρο
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, από
την ομάδα graffiti Mitroulakis Crew. Είναι μια πρωτο-
βουλία που συνέβαλε ουσιαστικά στην αισθητική

αναβάθμιση του περιβάλλοντος των παιδιών και
που για ακόμη μια φορά απέδειξε την αξία του εθε-
λοντισμού.

Δ I A K Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ

Κάθε χρόνο στην πόλη Daejeon της Κορέας διοργανώνεται με επιτυχία ένας διεθνής διαγωνισμός
γελοιογραφίας με παράλληλη έκθεση των επιλεγμένων έργων.
Στον φετεινό 27ο διαγωνισμό δύο έργα του δικού μας Γρηγόρη Γεωργίου τιμήθηκαν με εύφημη
μνεία (honorable mention prize), πήραν μέρος και δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο της έκθεσης.
Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για μελλοντικές καλλιτεχνικές επιτυχίες.                              Δ.Σ.
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Η Προεδρία της Δημοκρατίας, το Στρατιωτικό Γραφείο
της Προεδρίας, η Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών και

το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης συνδιοργάνωσαν
έκθεση πινάκων με τίτλο “Η Ευζωνική Στολή - Η ιστορική
διαδρομή της μέσα από 40 έργα του Ι. Μυλωνά - Δωρεά
Α. & Λ. Χαΐτογλου”, στο χώρο περιοδικών εκθέσεων του
Ιστορικού Μουσείου, από 23 Νοεμβρίου έως 30 Νο-
εμβρίου 2018.

Μέσα από σαράντα έγχρωμες αναπαραστάσεις της ευ-
ζωνικής στολής, που φιλοτέχνησε ο σπουδαίος ζωγράφος
και ενδυματολόγος Ιωάννης Μυλωνάς, παρουσιάστηκε η
γοητευτική ιστορική διαδρομή της «εθνικής μας φορε-
σιάς», από το 1821 έως τις ημέρες μας. Επίσης, η έκθεση
περιελάμβανε στατική παρουσία άοπλων Ευζώνων της
Προεδρικής Φρουράς. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη
επιτυχία την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, παρουσία
όλων των αρχών της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν

Η ιστορική διαδρομή της Ευζωνικής Στολής
Γράφει o Nικόλαος Πινάτζης

έδωσαν ο διοικητής της 12ης Μεραρχίας Πεζικού Στρα-
τηγός κ. Δημήτριος Κούκος και ο υποδιοικητής της 12ης
Μεραρχίας Ταξίαρχος κ. Αλέξανδρος Τσιρίδης, ο πρύ-
τανης του Δ.Π.Θ. κ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, οι διευ-
θυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, εκπρόσωποι φορέων και προϊστάμενοι υπηρεσιών,
το σύνολο των μελών της Λέσχης και του Μουσείου, κα-
θώς και πλήθος κόσμου.

Τον Αγιασμό της έκθεσης τέλεσε ο Μητροπολίτης Αλε-
ξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, ο
Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού Στρατηγός κ. Γεώργιος
Καμπάς, ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. κ. Αλέξανδρος Πολυ-
χρονίδης και οι Πρόεδροι του Ιστορικού Μουσείου Αλε-
ξανδρούπολης και της Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών, κ.
Νικόλαος Πινάτζης και κ. Νικόλαος Μανδάνης.

Για την έκθεση μίλησε ο Διευθυντής του Στρατιωτικού
Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας, Πτέραρχος κ. Γρη-
γόριος Πρεζεράκος. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η ιστο-
ρία της Ευζωνικής Φρουράς, μέσα από οπτικοακουστικό
υλικό, από την Αξιωματικό της Προεδρικής Φρουράς Αν-
θυπασπιστή κ. Δήμητρα Ψυχογυιού και ακολούθησε ξε-
νάγηση από τον Λοχαγό κ. Κωνσταντίνο Κουτσουμπίδη,
Διευθυντή του Επιτελείου του Στρατιωτικού Γραφείου
Προεδρίας της Δημοκρατίας και Υπασπιστή του κ. Πτε-
ράρχου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνταν

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

Άποψη της έκθεσης με τη στατική παρουσία των Ευζώνων
της Προεδρικής Φρουράς

Άποψη της έκθεσης με τις σαράντα έγχρωμες
αναπαραστάσεις της ευζωνικής στολής, που φιλοτέχνησε ο

σπουδαίος ζωγράφος και ενδυματολόγος Ιωάννης Μυλωνάς.



ξεναγήσεις στο κοινό της πόλης και ιδιαίτερα σε μαθητές
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
από την Ανθυπαστιστή κ. Δήμητρα Ψυχογυιού, τον Υπο-
λοχαγό κ. Χρήστο Δήμου και τον Λοχαγό κ. Κωνσταντίνο
Κουτσουμπίδη. 

Η μεγάλη προσέλευση των πολιτών, ο ενθουσιασμός
των μαθητών της περιοχής μας, καθώς και η προβολή
της έκθεσης από τα ΜΜΕ αποδεικνύει τη μεγάλη επιτυχία
της έκθεσης, που έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες μα-
θητές και σε πλήθος κόσμου να γνωρίσουν την εξέλιξη
της Ευζωνικής Στολής από το 1821 μέχρι σήμερα μαζί με
τους αμέτρητους συμβολισμούς της, όπως διαμορ-
φώθηκαν μέσα στον χρόνο.

Ιστορία της Ευζωνικής Στολής
Η στολή των Ευζώνων αρχίζει να διαμορφώνε-

ται από την εποχή του Ομήρου και ολοκληρώνεται
κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Ο τύπος
δηλαδή της σημερινής στολής των Ευζώνων
είναι η εξέλιξη της αρχαίας χλαμύδας.

Κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 η
στολή αυτή καθιερώθηκε από τους οπλαρχηγούς
και τους αγωνιστές ως επίσημη Εθνική Ενδυμασία.

Η σύνθεση της Ευζωνικής στολής για τον
Αξιωματικό αποτελείται από:

• Φουστανέλα
• Πουκάμισο
• Φέρμελη (χρυσοποίκιλτο γελέκι)
• Περικνημίδες
• Εσωτερικό κόκκινο παντελόνι
• Κνημιοδέτες (γαλάζιες)
• Δερμάτινη ζώνη με παραδοσιακή μεταλλική 

φυσιγγιοθήκη
• Σπάθα
• Φάριο (φέσι)
• Κόκκινα στιβάλια

Η σύνθεση της επίσημης Ευζωνικής στολής για τον
οπλίτη αποτελείται από:
• Φουστανέλα • Φάριο (φέσι)
• Πουκάμισο • Τσαρούχια
• Φέρμελη ( (χρυσοποίκιλτο γελέκι)
• Κνημιοδέτες (γαλάζιες)
• Κάλτσες μάλλινες
• Εσωτερικό κοντό παντελόνι
• Ζώνη ανασπάστου
• Δερμάτινη ζώνη με φυσιγγιοθήκες
• Κρόσια γαλανόλευκα
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Η Αξιωματικός της Προεδρικής Φρουράς Ανθυπασπιστής κ. Δήμητρα
Ψυχογυιού κατά την παρουσίαση της ιστορίας της Ευζωνικής Φρουράς

τη βραδιά των εγκαινίων

Στο μικρόφωνο ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
κ. Ευάγγελος Λαμπάκης

Ο Διευθυντής του Στρατιωτικού Γραφείου Προεδρίας της
Δημοκρατίας Πτέραρχος κ. Γρηγόριος Πρεζεράκος

και ο Πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης 
κ. Νικόλαος Πινάτζης.
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Δ I A K Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ

Η απονομή του Αργυρού Δικεφάλου της Καππαδοκίας
στον ευγενή Καππαδόκη Ζαφείρη Αλεξιάδη

14 Νοεμβρίου 2018
Γράφει ο Καπλάνης Ιωσηφίδης, πρόεδρος των Καππαδοκικών Μελετών Νέας Καρβάλης

Το Κέντρο Καππαδοκικών Μελετών που έχει έδρα του
τη Νέα Καρβάλη Καβάλας σε μια σεμνή και συγκινητική

τελετή στην αίθουσα της παλιάς βουλής στην Αθήνα (Ιστο-
ρικό & Εθνολογικό Μουσείο), στις 14 Νοεμβρίου 2018,
απένειμε την ύψιστη τιμητική διάκριση του Κέντρου Καπ-
παδοκικών Μελετών, του Αργυρού Δικεφάλου της Καπ-
παδοκίας, στον άξιο Καππαδόκη με καταγωγή από τα
Σύλλατα Ζαφείρη Αλεξιάδη, με το παρακάτω σκεπτικό: 

Ο Ζαφείρης Αλεξιάδης γεννήθηκε το 1934 στο Αλήμπεη
της Αλεξανδρούπολης, σε μια γειτονιά προσφύγων από
την Καππαδοκία. Οι διηγήσεις των δικών του για τον πρό-
σφατο και επώδυνο ξεριζωμό τους, έστησαν γύρω του τη
δική του Καππαδοκία. Όμως, με το αμείλικτο κύλισμα του
χρόνου, οι άνθρωποί του, σιγά σιγά έφευγαν από κοντά
του, παίρνοντας μαζί τους και την Καππαδοκία του. Την
ξαναβρήκε πολύ αργότερα, όλος συγκίνηση, μέσα από τα
αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και ιδιαίτερα,
μέσα από τους δύο Κώδικες των Συλλάτων, που φυλάσσονται
εκεί.

Με τη νοσταλγία της Καππαδοκίας του έντονη, την επι-
σκέπτεται το 2000, μετέχοντας στην πρώτη Πατριαρχική
Λειτουργία στο Άβανος της Καππαδοκίας. Τότε επισκέπτεται
και το χωριό των γονέων του, τα Σύλλατα. Η γνωστή του,
από τις παλιές διηγήσεις εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων,
ήταν εκεί. Εκεί ήταν και το σχολείο όπου φοίτησαν οι γονείς
του. Εκεί και το Νεκροταφείο με τους τάφους των προγόνων
του. Μόνο που πια δεν υπήρχαν οι σταυροί.

Η συγκίνησή του μεγάλη και τα δάκρυά του ασυγκράτητα.
Ξαναεπισκέφτηκε την Καππαδοκία το 2010 μαζί με τον

γιο του Τρύφωνα και τον εγγονό του Ζαφείρη-Αρσένη.
Βρήκαν τα σπίτια των παππούδων του. Μπήκαν και αφουγ-
κράστηκαν την παρουσία τους στους χώρους τους. Ταξί-
δεψαν μέχρι τα δυσπρόσιτα Φάρασα και επισκέφτηκαν
την εκκλησία όπου λειτούργησε ο Άγιος Αρσένιος, το όνομα
του οποίου φέρει ο εγγονός του.

Με τη διδασκαλική του γλαφυρότητα έγραψε ‘’ΤΟ ΑΛΗ -
ΜΠΕΗ’’ όπου περιγράφει τη ζωή των προσφύγων συγγενών
του. Το βιβλίο εξεδόθη από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
με χορηγία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου. Είναι τα-
κτικός συνεργάτης του περιοδικού ‘’Ο ΦΑΡΟΣ’’ των Αλε-
ξανδρουπολιτών της Αττικής, από όπου και βραβεύτηκε
για τη συμμετοχή του. Πολλά από τα άρθρα του αναφέρονται
στην Καππαδοκία.

Με την πάροδο του χρόνου, η πατριδολατρεία και η
προγονολατρεία είναι εντονότερη στην καθημερινότητά
του και τον οδηγεί στη συλλογή κάθε υλικού σχετικού με
την Καππαδοκία. Έχει μία συλλογή φωτογραφιών, κα-
ραμαλήδικων βιβλίων και αντικειμένων.

Εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Μητροπολίτης
Λαοδικείας Μ. Ασίας και πρώην Ναζιανζού επιδίδει την

τιμητική διάκριση στον Ζαφείρη Αλεξιάδη, παρόντος 
του προέδρου.
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Δ I A K Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ

Στα πλαίσια της πρόθεσής μας να προβάλλουμε στο περιοδικό μας τις ξεχωριστές επιδόσεις νέων
της ιδιαίτερης πατρίδας μας, τις τυχόν μεγάλες διακρίσεις στο καλλιτεχνικό ή επιστημονικό πεδίο και

να καμαρώνουμε για τα παιδιά μας, παρουσιάζουμε τη Μαρία Γκούτη και την επιτυχή ανέλιξή της 
στην επιστημονική και επαγγελματική της διαδρομή.

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μποτονάκη

Η Μαρία Γκούτη, που γράφει τακτικά στο περιοδικό
μας, είναι ιστορικός. Αποφοίτησε από την Ελλη-

νογαλλική Σχολή Πειραιά «Jeanne d’ Arc» και εισήχθη
στο νεοϊδρυθέν τότε Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Αν-
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών το 1999.  Αποφοίτησε το 2003 έχοντας
εκπονήσει διπλωματική εργασία με γνωστικό αντικεί-
μενο τη φιλοσοφία της τέχνης του 20ου αιώνα και με
την πεποίθηση του ιδανικού της γνώσης του ελληνικού
πανεπιστημίου χάρη στην παρουσία νέων καθηγητών
από ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Στις με-
ταπτυχιακές σπουδές της στράφηκε στην ιστορία, ενώ
παράλληλα, παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής
και θεάτρου στη Σχολή του Θεάτρου των Αλλαγών στην
Αθήνα.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο επίσης νεότευκτο
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
γνώρισε τις ιστοριογραφικές σχολές και τη μεθοδολογική
προσέγγιση των ιστορικών πηγών. Η διπλωματική ερ-
γασία του μεταπτυχιακού είχε  θέμα την αντιπολίτευση
των Συνταγματικών στην κυβέρνηση Ιωάννη Καποδί-
στρια μέσα από τις εφημερίδες της εποχής. Η εργασία
δημοσιεύτηκε στην ετήσια επετηρίδα του Παντείου
(2007- Εκδόσεις Βιβλιόραμα) και η Μαρία Γκούτη έλαβε
υποτροφία και την επιλογή να συνεχίσει σε διδακτορική
έρευνα. Οι εργασιακές υποχρεώσεις απέτρεψαν προς
στιγμήν αυτήν την προοπτική, καθώς τότε εργαζόταν
εντατικά στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Το 2009 εισήχθη μετά από γραπτές εισαγωγικές εξε-
τάσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Π.Τ.Δ.Ε. του
Ε.Κ.Π.Α. με πρώτη σειρά κατάταξης στον Τομέα Ανθρω-
πιστικών Σπουδών. Ασχολήθηκε με την κατεύθυνση της

Ιστορίας και της Διδακτικής. Το θέμα της διπλωματικής
ήταν σχετικό και πάλι με τον τύπο στην Καποδι-
στριακή περίοδο, αλλά αυτή τη φορά εστίασε στα εκ-
παιδευτικά έντυπα δρώμενα. Αποφοίτησε με άριστα
και η διπλωματική της εργασία δημοσιεύτηκε από τις
εκδόσεις «Παπαζήσης» στη σειρά Ιστορικά Μελετήματα.
Μετά από παρότρυνση του επιβλέποντα Καθηγητή
της, Χαράλαμπου Μπαμπούνη, συνέχισε την ιστορική
έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο. «Μετέβη» από τον 19ο
στον 20ο αιώνα και στην ενδιαφέρουσα περίοδο του
Μεσοπολέμου. Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε
κατά την περίοδο 2014 με 2018 και είχε θέμα την αντι-
πολίτευση του τύπου στην κυβέρνηση Ελευθερίου Βε-
νιζέλου κατά την τετραετία 1928-1932. Πρόκειται για
την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια εκσυγχρονιστικού
έργου εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης χωρίς τις δε-
σμεύσεις και τους περιορισμούς που ως τότε έθετε ο
αλυτρωτισμός. Η αποκατάσταση των προσφύγων, η
δόμηση νέας εξωτερικής πολιτικής, το πρόγραμμα των
δημοσίων έργων, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η ψή-
φιση του Ιδιώνυμου, η γυναικεία ψήφος, τα στρατιωτικά
κινήματα, η σύγκρουση βενιζελικών και αντιβενιζελικών,
η ανάδυση της ελληνικής αριστεράς είναι ορισμένα από
τα θέματα που ερευνώνται στη συγκεκριμένη διατριβή
που εγκρίθηκε με βαθμό άριστα το Νοέμβριο του 2018.
Παράλληλα, η Μαρία Γκούτη δημοσίευσε κατόπιν κρί-
σεως άρθρα στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Π.Τ.Δ.Ε.
του Πανεπιστημίου Πατρών. Καθόλη τη διάρκεια των
παραπάνω σπουδών και της ερευνητικής δραστηριό-
τητας, εργαζόταν σε διάφορους χώρους της ιδιωτικής
εκπαίδευσης, καθώς και της εκπαίδευσης μεταναστών
και ενηλίκων λόγω της μοριοδότησης που της παρείχαν
τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα. Σε αυτή τη διαδρομή
αναθεώρησε τις απόψεις της για το ιδανικό μοντέλο
γνώσης που παρείχε το ελληνικό πανεπιστήμιο και κα-
τέληξε στην πεποίθηση ότι η γνώση συνιστά προσω-
πικό αγώνα. Όσο για την παιδεία, αυτή αποτελεί ένα
ευρύτερο φάσμα κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτή-
των, καθώς και αρχών που δεν παρέχονται από κανένα
ίδρυμα χωρίς την προσωπική βούληση του καθενός. 

Σήμερα, η Μαρία Γκούτη ζει με την κόρη της στην
Αθήνα και εργάζεται σε ένα φροντιστήριο στη Νέα
Σμύρνη διδάσκοντας ελληνικά και γαλλικά και προσδο-
κώντας κάτι καλύτερο.
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Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο τίμησε την Αγγελική Γιαννακίδου
για το μέχρι τώρα έργο της

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης

T η συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για να
αγοραστεί το κτήριο Αλτιναλμάζη, όπου στεγάζεται

το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, έχει ζητήσει το Τμήμα
Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, σύμφωνα με τον
πρόεδρό του Μανόλη Βαρβούνη. Ο M. Βαρβούνης έκανε
αυτή την ανακοίνωση από το βήμα της επιστημονικής
ημερίδας «Ο λαϊκός πολιτισμός της Θράκης και η δια-
χείρισή του», που αποτέλεσε ένα είδος τιμητικού αφιε-
ρώματος στην Ιδρύτρια και Πρόεδρο του Εθνολογικού
Μουσείου Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία της
ίδιας.

Το κτήριο, που αποτελεί ένα από τα ελάχιστα
αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης, από την εποχή της γένεσης της πόλης
κατά τη δεκαετία του 1870, βρίσκεται υπό πώληση
από τους ιδιοκτήτες του, για αυτό και το Τμήμα, σε συ-
νεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές του ΔΠΘ, διερευνά
τρόπους να αγοραστεί το κτήριο, με την πρώτη επιλογή
να είναι το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ όπως δήλωσε
ο M. Βαρβούνης, υπάρχει και plan B.

Να υπενθυμίσουμε πως το Τμήμα, με το επιστημονικά
καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό του, συνεργάζεται ήδη
με μεγάλη επιτυχία με την A. Γιαννακίδου και θα αναλάβει
τη διαχείριση του μουσείου όταν η ίδια δεν θα είναι σε
θέση να το κάνει.

Εξαιρετικό το Εθνολογικό Μουσείο
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας η A. Γιαννακίδου βρα-

βεύτηκε για το έργο της και την προσφορά της από
τον Πρύτανη του ΔΠΘ Αλέξανδρο Πολυχρονίδη.

«Είναι δύσκολο ένας άνθρωπος της πρακτικής να
βρει τις κατάλληλες λέξεις και τη φρασεολογία για να
δώσει την πραγματική διάσταση του τι έχει δημιουργήσει
η A. Γιαννακίδου», σημείωσε ο Πρύτανης, για να συμ-
πληρώσει όμως πως πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο
το οποίο προέκυψε από μια μεγάλη προσπάθεια στην
οποία αφιερώθηκε πάρα πολύς χρόνος, κόπος και
χρήμα από πάρα πολύ παλιά, για να δημιουργηθεί ένα
εξαιρετικό Εθνολογικό Μουσείο, από τα καλύτερα σε
όλη την Ελλάδα, που αποτελεί πόλο έλξης και σημείο
αναφοράς για την Αλεξανδρούπολη.

Σημαντική η πολιτισμική παρουσία στη Θράκη
Το όνομα της Αγγέλας Γιαννακίδου έχει γίνει συνώνυμο

του θρακιώτικου πολιτισμού, σημείωσε η Πηνελόπη
Καμπάκη-Βουγιουκλή, κοσμητόρισσα της Σχολής Κλα-
σικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης, χαρακτηρίζοντας το Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα
των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή.

Πλέον η θρακιώτικη παράδοση διαχέεται σε όλο τον
κόσμο, με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης να έχει κατα-
στεί χώρος πνευματικής δημιουργίας που ξέρει να συμ-
φιλιώνει, να εμπνέεται και να οραματίζεται.
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Από την πλευρά της η πρόεδρος του Τμήματος Ελ-
ληνικής Φιλολογίας Μαρία Τζιάτζη-Παπαγιάννη τόνισε
πως η Α. Γιαννακίδου έχει προβάλει και υπηρετήσει μο-
ναδικά τον λαϊκό πολιτισμό τη Θράκης, θέτοντας την
καλή διαχείρισή του ως στόχο της ζωής της. Για αυτό
και τη συνεχάρη για την προσφορά της στη διατήρηση
της ιστορικής μνήμης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή
της Θράκης, ευχόμενη το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
να αποδειχθεί άξιος συνεχιστής της.

Η A. Γιαννακίδου έχει θέσει με αξιώσεις αποδοχής,
σημείωσε η Πρόεδρος του τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Μαρία Δημάση,
το πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών και την ανάδειξη
της αξίας της λαϊκής κουλτούρας σε μια παγκοσμιοποι-
ημένη κοινωνία, όπου διακυβεύονται οι προσδιορισμοί
των ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων.

Τόνισε δε πως είναι ύψιστη τιμή για όλο το ΔΠΘ η
παραχώρηση της συλλογής.

Γνωστό σε όλους το έργο της κ. Γιαννακίδου
Στο πρόσωπο της A. Γιαννακίδου, σημείωσε ο πρό-

εδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας M. Βαρ-
βούνης, τιμούν την ακατάληπτη λαϊκή παράδοση της
Θράκης, την αφιέρωσή της στον ελληνικό πολιτισμό
και την διά βίου αφιέρωσή της στην καλλιέργεια της
πνευματικής ζωής και της πολιτισμικής έρευνας στον
θρακικό χώρο.

Καταγράφοντας τον πολιτισμό της καθημερινής
ζωής

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας για το Μουσείο
μίλησαν ο Μ. Βαρβούνης, η Νάντια Μαχά-Μπιζούμη,
διδάσκουσα ΕΣΠΑ στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
του ΔΠΘ, ο Θανάσης Κούγκουλος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμή-
ματος Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, και η Νάγια
Δαλακούρα αρχαιολόγος - δρ. μουσειολόγος.

Από την πλευρά της, η Α. Γιαννακίδου ξεκίνησε με τα
λόγια δύο καλλιτεχνών, του Van Gogh, που είχε πει: «Η
ευαισθησία είναι ένα είδος εξορίας» και του Γιάννη Κου-
νέλλη: «Η τέχνη είναι μια χώρα που φιλοξενεί τους εξό-
ριστους ευαίσθητους. Αν, όμως, η τέχνη είναι χώρα,
τότε ασφαλώς τα μουσεία είναι η πρωτεύουσά της,
γιατί εκεί υπάρχουν, φυλάσσονται, εκτίθενται ή μελετώνται
τα έργα της και η αλήθεια τους».

Όπως εξήγησε η ίδια, η ευαισθησία και η συναισθη-
ματική της σχέση με τη Θράκη ήταν αυτά που την οδή-
γησαν σε αυτή τη συνειδητοποίηση και την ίδρυση του
Εθνολογικού Μουσείου Θράκης.

Η σχέση της με το χώρο ξεκίνησε τη δεκαετία του 70
και η ανακάλυψη μιας ανθρωπογεωγραφίας όπου η
πολιτισμική της φυσιογνωμία συναγωνίζεται την ποικι-
λομορφία του φυσικού τόπου.

Από τις πρώτες καταγραφές γνώρισε τον πολιτισμό

της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, αντιλήψεις και
πρακτικές που έδιναν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα
που απασχολούσαν την κοινωνική συμβίωση, τη συμ-
βίωση με τους άλλους αλλά και τη σχέση με τη φύση.

Αλλά και τα αντικείμενα, που αποτελούσαν καθορι-
στικό συστατικό της ανθρώπινης ζωής, δεν εικονογρα-
φούν απλώς την ανθρώπινη πράξη, αλλά μετέχουν σε
αυτή και εμπλέκονται στην παραγωγή κοινωνικών
πραγματικοτήτων και στη διαμόρφωση των ανθρώπινων
συμπεριφορών.

Αποτελούν έτσι αντικείμενα μνημεία της πολιτισμικής
κληρονομιάς σήμερα, που διατηρούν μια ιερότητα και
παραμένουν απτές πρωτογενείς ιστοριογραφικές πηγές.
«Για μένα ήταν η ιερότητα του μόχθου και φορείς μιας
ιστορίας που δεν γράφτηκε ποτέ» τόνισε, επισημαίνοντας
πως στη Θράκη οι ιστορίες είναι πολλές με πολλαπλά
διλήμματα και σύνθετες πολιτισμικές σημασίες.

Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, νέα πεδία μελέτης
της ιστορίας, όπως η προφορική ιστορία, η δημόσια
ιστορία κ.α. έδιναν φωνή στα ίδια τα υποκείμενα της
ιστορίας, ώστε να θυμηθούν τις ιστορίες τους με το
δικό τους τρόπο, ιχνογραφώντας ουσιαστικά μια ιστορία
από τα κάτω.

Το ένστικτό της δικαιώθηκε, σημείωσε, με τις μαρτυρίες
και τα υλικά να έχουν διαμορφώσει πλέον την οπτική
της για τη Θράκη και να έχει προσδιορίσει την ίδια ως
άνθρωπο μέσα από τη σχέση της με αυτή.

Προβάλλοντας το σιωπηλό κοινό της Θράκης
Μέσα από τους χώρους του μουσείου, σημείωσε,

θέλησε να προβάλει το σιωπηλό κοινό της Θράκης,
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που εκφράστηκε καθημερινά και για αιώνες, μέχρι τη
δεκαετία του ‘60 αλλά και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι
σήμερα, με την ιδιόμορφη και ποικιλόμορφη πολιτισμική
του λαλιά.

Στόχος να διασωθεί ό,τι πιο αυθεντικό έχει να παρα-
δώσει η Θράκη και να προβάλει βασικά στοιχεία της
πολιτισμικής της ταυτότητας. Ένα από αυτά τα στοιχεία
είναι ο βαθύτατος αγροτικός της πολιτισμός, κατάλοιπα
του οποίου ανιχνεύονται σε δρώμενα, ιεροτελεστίες
κ.λπ. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ο πολιτισμός που ανα-
πτύχθηκε στα αστικά και περαστικά κέντρα τη Θράκης,
που αναπτύχθηκε μέσα από την επικοινωνία τους με
το μεγαλύτερο αστικό κέντρο για το χώρο, μέχρι τις
αρχές του 20ου αιώνα, την Κωνσταντινούπολη. Και το
τρίτο και βασικότερο είναι η συνύπαρξη και η συμβίωση
ομάδων διαφορετικής εθνοτικής και πολιτισμικής προ-
έλευσης ανθρώπων.

Το υλικό, λοιπόν, που συγκεντρώθηκε στο Μουσείο,
θέλει να πιστεύει πως διασώζει την τοπική ιστορία και
παράδοση ως ένα τμήμα μιας δυναμικής που δεν στρέ-
φεται μόνο στο παλιό, αλλά βοηθά και στη διαμόρφωση
του αύριο, γιατί πολιτική ήταν να αγγίξουν τις μαρτυρίες
προβάλλοντας νέες ερμηνευτικές, εμβαθύνοντας και
ερμηνεύοντας σχέσεις του σύγχρονου και του διαφορε-
τικού, γονιμοποιώντας και διαδίδοντας νέες ιδέες προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου, με ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα.

Ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας το Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης

Την αποδοχή του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης
πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας δείχνει το γεγονός
ότι η Α. Γιαννακίδου έχει κάνει ομιλίες στην Τουρκία και
στο πανεπιστήμιο Trakya της Αδριανούπολης. Το μέγεθος
του ενδιαφέροντος φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή
την περίοδο, μια φοιτήτρια από το πανεπιστήμιο Trakya
της Αδριανούπολης, η Μερβέ Κιζανλίκ, εκπονεί μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία για το Εθνολογικό Μου-
σείο και την Αγγελική Γιαννακίδου.

Η φοιτήτρια αυτή βρέθηκε στο χώρο του συνεδρίου
με τη βοήθεια του Αθ. Κούγκουλου, ο οποίος είναι και
ένας από τους επιβλέποντες καθηγητές της. Αναφέρθηκε
στην ευρύτερη πολιτισμική σημασία του μουσείου, πέρα
από τα όρια της Ελληνικής Θράκης.

1.  Αγγελίδης  Δημήτριος € 50.00
Εις μνήμην του εξαδέλφου του Γιώργου Γεωργαντά

2.  Γλυκή  Παρασκευή € 50.00
Εις μνήμην της μητέρας της Αικατερίνης και 
της θείας της Ραλλούς Ζαρκάδη

3.  Καρδαμήλας  Άγγελος € 50.00
Εις μνήμην των γονέων του Μανώλη και Βαρβάρας

4.  Κουρατζή  Ευθυμία € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου Κουρατζή 
του Ιωάννου

5.  Ματζώρου - Νικοδήμου  Ραλλού € 50.00
Εις μνήμην των γονέων της

6.  Μινάρδος  Θεόδωρος € 50.00
Εις μνήμην γονέων και αδελφού

7.  Παναγιωτίδου - Κώττα  Αλεξάνδρα € 50.00
Εις μνήμην Σταύρου Σαλαμούρη

8.  Παπαδήμος  Απόστολος € 100.00
Εις μνήμην του αγαπημένου συμμαθητή και φίλου 
Κώστα Πολίτη

9.  Τραχάνη - Σκαρίμπα  Δήμητρα € 200.00
Εις μνήμην του αδελφού της Δημητρίου Τραχάνη

10.  Τσεσμελή  Νίκη € 100.00
Εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου

11.  Τσιακίρης  Παναγιώτης € 30.00
Εις μνήμην του Λυκειάρχου 
Παναγιώτη Παπαφράγκου

12.  Τσιακίρης  Απόστολος € 30.00
Εις μνήμην Παναγιώτη Παπαφράγκου

13.  Φίλη-Ιωαννίδου Αθανασία, Φίλης Ιωάννης € 50.00
Εις μνήμην Παναγιώτη Παπαφράγκου

14.  Φίλη-Ιωαννίδου Αθανασία, Φίλης Ιωάννης € 50.00
Εις μνήμην του πατέρα τους Χρήστου Ιωαννίδη

15.  Φιλιππίδου Άννα και Σούλα € 200.00
Εις μνήμην της θείας τους Αφροδίτης Κωτούλα

16.  Χριστοφορίδου Μαριγούλα € 30.00
Εις μνήμην Έλλης Δήμου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
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με μεγάλη ζήτηση. Ξεκίνησαν με σπόρο από τη Βουλγαρία
(στην κατοχή το είχαν φέρει εκεί οι Βούλγαροι και κάθε
σπίτι καλλιεργούσε και έφτιαχνε 2-3 τενεκέδες σιρόπι για
τη χρονιά του) αλλά η ποικιλία ήταν τέτοια, που το προιόν
δεν έμοιαζε με αυτό που ήξεραν από τους γονείς τους,
από παλιά. Αναζήτησαν και βρήκαν το 2012 τη σωστή ποι-
κιλία (όχι υβρίδιο) στην Τουρκία, στην Τραπεζούντα, από
όπου και είχε μάλλον έρθει αρχικά.

Ιστορία της ζάχαρης
Το ζαχαροκάλαμο καθώς και η ζάχαρη ήταν γνωστά

από τα αρχαία χρόνια. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η
ζάχαρη στα σανσκριτικά αναφέρεται ως sarkara, που ση-
μαίνει άμμος.

Ο Ηρόδοτος αναφέρει το σιρόπι του ζαχαροκάλαμου
σαν επεξεργασμένο μέλι, ενώ ο Διοσκουρίδης σαν είδος
σκληρού μελιού. Το αναφέρει και ο Νέαρχος, ο ναύαρχος
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διέπλευσε τον Ινδό πο-
ταμό, ενώ οι στρατιώτες του Μ. Αλεξάνδρου είχαν ανα-
καλύψει στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού ένα καλάμι που
«δίνει μέλι χωρίς μέλισσες».

Το φυτό ξεκίνησε από την Πολυνησία, καλλιεργήθηκε
εντατικά στην Ινδία (εδώ και 3.000 χρόνια) και μετά στην
Κίνα, στην Περσία και σε όλη την Ασία. Στην Ευρώπη έρ-
χεται η καλλιέργεια τον 8ο αιώνα με τους Άραβες, ενώ γί-
νονται και  εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης στη Ρόδο,
στην Κύπρο, στη Σικελία.  Στην κεντρική Ευρώπη εισαγεται
στη Βενετία  τον 12ο αιώνα από τη Συρία και πουλιέται
στα φαρμακεία σαν πολύτιμο εξωτικό είδος.

Την εποχή των ανακαλύψεων η ζάχαρη εισάγεται στην
Ευρώπη από τα νησιά της Καραϊβικής (ονομάστηκαν νησιά

Μ ου έκανε εντύπωση η ενδεχόμενη σχέση ψωρίασης
και ζάχαρης. Δε βρήκα στη βιβλιογραφία κάτι σχε-

τικό. Εξάλλου η ψωρίαση είναι αυτοάνοση ασθένεια και,
όπως μου είπε ο ίδιος ο συγγραφέας, αυτό που αποκαλεί
ψωρίαση είχαν πολλά παιδιά και άλλοι στο χωριό και στον
Έβρο, πράγμα απίθανο για αυτοάνοση ασθένεια. Εικάζω
μάλλον με βεβαιότητα ότι επρόκειτο για ψώρα, η οποία
οφείλεται σε άκαρι και είναι μεταδοτική. Και πάλι δε βρί-
σκω σχέση με ζάχαρη, εκτός από το ενδεχόμενο να σχε-
τίζεται με γενικότερη αδυναμία λόγω κακής διατροφής,
οπότε το ζαχαροκάλαμο ήταν μια στροφή σε κάποιο θρε-
πτικό τρόφιμο και ίσως και μια υπόγεια σκέψη για τον
γλυκασμό του κακού. Έμαθα όμως από τον συγγραφέα
πως χρησιμοποιούσαν και μια αλοιφή, που την έφτιαχναν
οι γυναίκες από θειάφι, γαλαζόπετρα, κερί μελισσών και
λάδι. Αυτή ήταν τόσο δυνατή και έτσουζε, που μερικές
φορές έδεναν κάποιον σε δέντρο για να το αντέξει. Ερευ-
νώντας για θειάφι και γαλαζόπετρα βρίσκω πως στη γεω-
πονία το θειάφι κυρίως και η γαλαζόπετρα χρησιμοποι-
ούνται για τον τετράνυχο που είναι άκαρι! Κάτι ήξεραν
και οι πρακτικοί.

Μου έκανε όμως εντύπωση και η παρουσία του ζαχα-
ροκάλαμου στον Έβρο· μου φάνηκε πολύ εξωτικό. Δεν
ήξερα ότι οι Βούλγαροι καλλιεργούσαν ζαχαροκάλαμο
στον Έβρο, πριν εγκαταλείψουν τα Ελληνικά χωριά, το
1920.

Σήμερα στην Ελλάδα καλλιεργείται ζαχαροκάλαμο
μόνο στη Γενησσέα Ξάνθης, όπου γυναίκες της περιοχής
από το 2006 αναβίωσαν παλιά καλλιέργεια, φύτεψαν ζα-
χαροκάλαμο, το επεξεργάζονται και παράγουν σιρόπι-πε-
τμέζι, το οποίο πουλούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

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

Με αφορμή το βιβλίο του Ανέστη Κ. Νικολαΐδη «Το χωριό μου Πέπλος: Ψάχνω να βρω τις ρίζες μου»

Γράφει ο Ανέστης Νικολαΐδης για το ζαχαροκάλαμο: “Μου ήταν παντελώς άγνωστο είδος,
γιατί ευδοκιμεί σε τροπικά κλίματα. Όμως από την έλλειψη ζάχαρης που εμφανίστηκαν
κρούσματα ψωρίασης στον Έβρο και στο χωριό μας, υπήρξα κι εγώ παθώς, η ανάγκη μας
έσπρωξε προς την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου, το οποίο ευτυχώς ευδοκίμησε στις πα-
ραποτάμιες περιοχές. Ενώ στις καλαμιές το εσωτερικό τους είναι κούφιο, στο ζαχαροκάλαμο
το περιεχόμενό τους είναι γεμάτο χυμό. Φορτώναμε αμάξια με δεμάτια, τρία ως τέσσερα μέ-
τρα ύψος τα καλάμια, πηγαίναμε στο Σουφλί και τα περνούσαμε από κύλινδρο. Εκεί απο-
στράγγιζε τον χυμό που έπεφτε σε σκάφη, σε υγρή κατάσταση σαν το σερμπέτι. Με το
βράσιμο γινόταν κάπως παχύρευστο, σε σκούρο χρώμα και είχε κάποια κάψα στη γεύση
αλλά διαλυμένο ή ανακατεμένο με νερό έκανε δουλειά. Είναι αυτό που λένε, “από το τίποτα
καλή είναι και η Παναγιώταινα“...»

Γράφει η Maρία Αρ. Μποτσιβάλη, Δρ Χημικός 

ΜΕΡΟΣ Β´: ΖΑΧΑΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ   Τ Η Σ   Θ ΡΑ Κ Η Σ
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της ζάχαρης), όπου ο Κολόμβος είχε
ανακαλύψει το ζαχαροκάλαμο. Το
εμπόριο ήταν ελεγχόμενο, συνδεδε-
μένο με το δουλεμπόριο και η ζά-
χαρη ήταν ...ποτισμένη με αίμα. Ονο-
μαζόταν λευκός χρυσός ενώ  η τιμή
της ήταν ίδια με την τιμή του χρυ-
σού.

Από τους τρομερούς φόρους της
ζάχαρης ο Κάρολος ο Ε΄ (1500-
1558) έχτισε τα ανάκτορα της Μα-
δρίτης και του Τολέδου, ενώ το 1897
ο Henry Tate (της γνωστής εταιρίας
ζάχαρης Tate & Lyle), με εργοστάσιο
επεξεργασίας (ραφινερία) ζάχαρης
στον Τάμεση, έχτισε από τα κέρδη
της ζαχαρης τη γνωστή γκαλερί Tate
Britain του Λονδίνου, στην οποία και
χάρισε τη συλλογή πινάκων του.

Τον 18ο αιώνα ξεκινά στη Γαλλία
η παραγωγή ζάχαρης από τα ζαχαρότευτλα, προκειμένου
να σταματήσει η εξάρτηση από το εξωτερικό και ιδίως
από τα αγγλικά πλοία. Το 1900 πλέον η ζαχαρη από τα
τεύτλα αποτελεί το 65% της  παγκόσμιας παραγωγής.
Σημειώνεται ότι η ζάχαρη από το ζαχαροκάλαμο και το
ζαχαρότευτλο είναι απολύτως ίδια. 

Η ζάχαρη στη διατροφή
Η ζάχαρη όπως όλοι τη γνωρίζουμε είναι μία λευκή,

κρυσταλλική ουσία. Η σκούρα ζάχαρη που κυκλοφορεί
στο εμπόριο, αν και διαφημίζεται ως πιο υγιεινή (διαφημι-
στικό κόλπο σε συνήχηση με το μαύρο ψωμί), είναι ίδια
με τη λευκή. Το χρώμα της απλά οφείλεται στην ανάμειξη
της λευκής ζάχαρης με μολάσσες (πρώτη ύλη από το ζα-
χαροκάλαμο) σε αναλογία περίπου 5%, πράγμα που την
κάνει και λίγο πιο υγρή. Σπάνια, η παρουσία των μολασ-
σών οφείλεται στη διακοπή της κατεργασίας λίγο πριν το
τέλος της επεξεργασίας (γεγονός όμως που δεν αλλάζει
την διατροφική αξία). Σημειώνεται εδώ ότι αυτή η πραγ-
ματική σκούρα ζάχαρη, γνωστή ως προερχόμενη από την
περιοχη  Demerara της Guiana (στη βόρεια ακτή της νό-
τιας Αμερικής), είναι σπανιότατη και πανάκριβη (έχω την
πληροφορία από συνάδελφο καταγόμενο από την πε-

ριοχή). Όμως, και σε αυτήν ακόμη,
τα ελάχιστα ιχνοστοιχεία που περιέ-
χει (ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, σί-
δηρος) είναι σε τόσο μικρές ποσό-
τητες, που γίνονται αμελητέες.
Επίσης, συνήθως στη λευκή ζάχαρη
απλά προσθέτουν χρωστική, καρα-
μελλόχρωμα. 

Η ζάχαρη, χημικά,ανήκει στους
υδατάνθρακες, το ένα από τα τρία
βασικά τρόφιμα (πρωτεΐνες, λίπη,
υδατάνθρακες). Το μόριό της απο-
τελείται από δύο απλά σάκχαρα, στα
οποία διασπάται όταν μεταβολίζεται,
τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη. Όταν
την τρώμε, δίνει στον οργανισμό μας
μόνο ενέργεια (1 γρ. ζάχαρη δίνει 4
Kcal θερμίδες). Αυτή είναι και η μο-
ναδική συνεισφορά της στη δια-
τροφή μας, γιατί δε συνοδεύεται από

άλλα συστατικά, είναι δηλαδή καθαρή ενέργεια. 
Σημειώνεται ότι 1 γρ. υδατανθράκων δίνει στον οργα-

νισμό 4 kcal, 1 γρ. πρωτεΐνης επίσης 4 kcal, 1 γρ. λίπους
9 kcal και 1 γρ. οινόπνευμα 7 kcal. Αν λοιπόν ξέρουμε την
περιεκτικότητα των τροφίμων στα τρία βασικά συστατικά,
μπορούμε να υπολογίσουμε τις θερμίδες (ενέργεια) που
μας δίνουν. Όμως τα τρόφιμα, εκτός από ενέργεια, μας
δίνουν και πολλά άλλα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστα-
τικά, όπως βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα, ωμέγα-3 λιπαρά
κ.ά., τα οποία δεν μπορεί να μας δώσει η ζάχαρη.

Στα πλαίσια μιας σωστής διατροφής ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για τα Τρόφιμα (EFSA) κάνει σχετικές συ-
στάσεις, οι οποίες και έχουν ενσωματωθεί στην Κοινοτική
Νομοθεσία. Για μία ισορροπημένη διατροφή ορίζονται
ως συνιστώμενες ποσότητες αναφοράς για τον μέσο ενή-
λικα 2.000 Kcal/ημέρα, για λίπη 70 γρ. (με κεκορε-
σμένα<20 γρ.), πρωτεΐνες 50 γρ., υδατάνθρακες τουλά-
χιστον 250-300 γρ. (ελεύθερο σάκχαρο από τρόφιμα συν
πρόσθετο <50 γρ.). Τα σχετικά μάλιστα στοιχεία αναγρά-
φονται στις ετικέττες των τροφίμων. Επιπλέον συνιστάται
η κατανάλωση φυτικών ινών τουλάχιστον 25 γρ. την
ημέρα. 

Στα πλαίσια της νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Τροφίμων (ΕΦΣΑ) διακρίνει τα σάκχαρα σε «συνολικά»
και σε «ελεύθερα» σάκχαρα. Στα πρώτα περιλαμβάνει
τους μονοσακχαρίτες, δηλαδή τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη,
τη γαλακτόζη και τους δισακχαρίτες, δηλαδή τη σουκρόζη
(αυτή είναι η γνωστή ζάχαρη), τη λακτόζη, τη μαλτόζη
και την τρεχαλόζη (αυτή είναι σάκχαρο των εντόμων και
βακτηρίων). Στα «ελεύθερα» κατατάσσει αφενός τα σάκ-
χαρα που προστιθενται στα τρόφιμα από τους παρα-
σκευαστές (π.χ. ζάχαρη) και αφετέρου τα «φυσικά» σάκ-
χαρα που υπάρχουν στο μέλι, στα σιρόπια, στους χυμούς
και συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων. 

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά μείωση της
κατανάλωσης των ελευθέρων σακχάρων, ώστε να αποτε-
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λούν λιγότερα του 10% της συνολικής καταναλισκόμενης
ενέργειας και με τάση μείωσης στο 5%. Δηλαδή για μια
διατροφή 2.000 θερμίδων το 10% (200 θερμίδες) αντι-
στοιχεί σε 50 γρ. ελευθέρων ζαχάρων, ενώ το 5% (100
θερμίδες) αντιστοιχεί σε 25 γρ. Σημειώνεται ότι η συνι-
στώμενη πρόσληψη ενέργειας είναι 2.500 θερμίδες για
άνδρες και 2.000 για γυναίκες.

Ιδιαίτερη όμως σύσταση υπάρχει και για τις φυτικές
ίνες (οι οποίες υπάγονται στην οικογένεια των υδαταν-
θράκων) να είναι τουλάχιστον 25 γρ. την ημέρα. Αυτές
αναφέρονται ιδιαίτερα, αν και ανήκουν στη μεγάλη οικο-
γένεια των υδατανθράκων, δεδομένου ότι συμβάλλουν
σημαντικά στη μείωση του κινδύνου καρδιοπαθειών, του
διαβήτη 2 και στη διατήρηση σωστού βάρους. Συμβάλλουν
ακόμη στην καλή λειτουργία του εντερικού συστήματος
(κινητικότητα) ενώ κάποιες από αυτές λειτουργούν ως
τροφή για τα κάποια βακτήρια του εντέρου που παράγουν
τα σημαντικά για την υγεία μας μικρά οργανικά οξέα
(οξεικό, προπιονικό, βουτυρικό). Η χλωρίδα του εντέρου
περιλαμβάνει 300-1.000 είδη μικροοργανισμών, της τάξης
των τρισεκατομμυρίων και βάρους 2 κιλών, ενώ αποτελεί
αντικείμενο έντονης έρευνας τα τελευταία χρόνια.

Τελικά: 
• Τρώμε υδατάνθρακες 250-300 γρ./ημέρα
• Τρώμε ζάχαρη και ζάχαρα από μέλι, σιρόπια, ανα-

ψυκτικά και χυμούς λιγότερα από 50 γρ./ημέρα
• Τρώμε φυτικές ίνες περισσότερες από 25γρ./ημέρα

Ζάχαρη και υγεία
Η ζάχαρη προσφέρει μόνο κενές θερμίδες και επιπλέον

δημιουργεί κινδύνους για την υγεία. Σημειώνεται εδώ ότι
οι κίνδυνοι στην υγεία αναφέρονται στη γνωστή κρυσταλ-
λική ζάχαρη και όχι στη ζάχαρη φρούτων, όταν αυτά τρώ-
γονται ολόκληρα:
• Δημιουργία τερηδόνας στα δόντια.
• Συμβάλλει στην αύξηση του βάρους και στην παχυ-

σαρκία, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους πα-
ράγοντες κινδύνου για την υγεία.
• Συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, με το

μεταβολικό σύνδρομο και με διαβήτη τύπου 2.
Αξιοσημείωτο είναι ότι αυξάνει τον κίνδυνο για διαβήτη

κατά 26%, ενώ αντιθέτως τα φρούτα (ολόκληρα) μειώνουν

τον κίνδυνο αυτό. Κατανάλωση φρούτων δύο φορές την
εβδομάδα μειώνει τον κίνδυνο κατά 23%, ενώ αντίθετα οι
χυμοί αυξάνουν κίνδυνο κατά 21% (αυτό συμβαίνει γιατί
λείπουν οι φυτικές ίνες των φρούτων).
• Αυξάνει την κακή χοληστερίνη των αγγείων και τα

τριγλυκερίδια, αυξάνει την πίεση και οδηγεί σε καρδιαγ-
γειακά νοσήματα
• Αυξάνει γενικά τη φλεγμονή, ενώ μειώνει τη δράση

του ανοσοποιητικού με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την
αυξημένη ευαισθησία σε μικρόβια και λοιμώξεις. 
• Συνδέεται ακόμα με καρκίνο του μαστού, του παχέος

εντέρου, του παγκρέατος και του ενδομητρίου.
• Μία όχι πολύ γνωστή ιδιότητα της ζάχαρης είναι ότι

μέσω γλυκοζυλίωσης καταστρέφει το κολλαγόνο και την
ελαστίνη, οπότε οδηγεί σε γήρανση του δέρματος και
μάλιστα πρόωρη.
• Συνδέεται με την κατάθλιψη.
• Συνδέεται με την υπερκινητικότητα στα παιδιά. 
• Η ζάχαρη συνδέεται επιπλέον με μείωση της μνήμης

και της μαθησιακής ικανότητας και αυξάνει τον κίνδυνο
άνοιας και του Altzheimer. Σε μελέτες βρήκαν ότι κατα-
νάλωση ζάχαρης μεγαλύτερη από 67 γρ. την ημέρα αυ-
ξάνει κατά 23% την πιθανότητα για διανοητικά προβλή-
ματα, ενώ ότι 1-2 αναψυκτικά την ημέρα προκαλούν
βλάβη που αντιστοιχεί σε γήρανση του εγκεφάλου κατά
13 χρόνια. 

Ενώ η γλυκόζη (το ένα από τα συστατικά της ζάχαρης)
αποτελεί τροφή του εγκεφάλου, ο οποίος χρειάζεται 130
γρ. γλυκόζη την ημέρα, η ζάχαρη και, μαζί με αυτή, τα
αναψυκτικά και οι χυμοί (ακόμη και αν είναι φυσικοί από
τους οποίους λείπουν οι φυτικές ίνες των φρούτων) ανή-
κουν στα χειρότερα τρόφιμα για τον εγκέφαλο. Τα φρούτα
καλό είναι να καταναλώνονται ολόκληρα.

Σημειώνεται ότι, αν και η μείωση της ζάχαρης είναι ση-
μαντικό, είναι δύσκολη υπόθεση, επειδή είναι ουσία εθι-
στική. Γίνεται όμως αρκετά εύκολα σε 10 μέρες. Σε αυτό
βοηθά η κατανάλωση πρωτεΐνης (κοτόπουλο, ψάρι), η κα-
τανάλωση πικρών χορταρικών (ραδίκια, ρόκα) και η μεί-
ωση του άγχους, το οποίο και αυξάνει την επιθυμία για
ζάχαρη.

Τελος, μη ξεχνάμε ότι η ζάχαρη είναι κάτι που κανένας
δεν χρειάζεται αλλά όλοι το επιθυμούν.

mbotsi2@gmail.com, τηλ 6973028498
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Όταν ξαφνικές κακοκαιρίες ή διάφορες άλλες αιτίες
προκαλούσαν διαταραχές στην ομαλή εκτέλεση των
πτήσεων και λειτουργία του αεροδρομίου (α/δ) της
πόλης μας, καθήλωναν στο έδαφος τα αεροσκάφη (πο-
λιτικά, στρατιωτικά και τουριστικά) για μικρό ή μεγάλο
χρονικό διάστημα, ήταν ευκαιρίες για συζητήσεις μεταξύ
του προσωπικού του α/δ και των πληρωμάτων. Οι συ-
ζητήσεις αυτές είχαν διάφορα θέματα με προτεραιότητα
στα αεροπορικού ενδιαφέροντος. Οι αναδείξεις ιστορικών
θεμάτων ηρωισμού και συμπτώσεων διαφόρων ανα-
μνήσεων με ανθρώπους της καθημερινής σχεδόν συνα-
ναστροφής στον τομέα των αεροπορικών δραστηριο-
τήτων, ήταν απίστευτες καθώς η μία έφερνε την άλλη
και όλες μαζί τα... παρακάτω.

Η πρώτη...
ΑΕΡΟΤΟΥΡΙΣΤΕΣ και ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΕIΣ
Από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο περνούσαν από

το αεροδρόμιό μας αρκετά ελαφρά (διθέσια-τετραθέσια)
ιδιωτικά αεροπλάνα με τουρίστες ευρωπαίους, κυρίως
Γάλλους, Ελβετούς και Γερμανούς. Όταν το αεροπλανάκι
ήταν γαλλικό, ο πιλότος του αναζητώντας επαφή με
τον Πύργο Ελέγχου Αεροδρομίου (ΠΕΑ) καλούσε, σχεδόν
πάντα στη γλώσσα του με άκρατη σοβινιστική Γαλατική
...«αγένεια» και μόλις αντιλαμβανόταν ότι πλησίαζε να
κάνει παράβαση των αεροναυτικών κανονισμών και
των διεθνώς δημοσιευμένων πληροφοριών και αγγελιών

(Α.Ι.Ρ.-ΝΟΤΑΜ’S) και για να εξυπηρετηθεί, μάθαινε ξαφ-
νικά αγγλικά, με έντονη ληγουσοτονισμένη γαλλική προ-
φορά όμως.

Οι Ελβετοί, άψογοι σαν τα ρολόγια τους, και οι πει-
θαρχημένοι Γερμανοί, που ήταν και οι περισσότεροι, μι-
λούσαν εξ αρχής καλά αγγλικά «συμφώνως τω κανονι-
σμώ».

Μια-δυο χρονιές όμως, περί το μέσον της 10ετίας
του ’60, παραπλήθυναν τα τουριστικά αεροπλάνα. Για
να θαυμάσουν και απολαύσουν καλύτερα τις «φυσικές»
καλλονές της πατρίδας μας, οι φυσιολάτρεις τουρίστες,
έπαιρναν άδειες χαμηλών πτήσεων με κανόνες όψεως
(VFR) και όργωναν τη χώρα μας από τον αέρα. Για «εκ
του σύνεγγυς» απόλαυση των γοητευτικών εξοχών μας,
όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους, οι ίδιοι ή συνερ-
γάτες τους, έρχονταν με αυτοκίνητα και αντίσκηνα για
κατασκήνωση. Οι «κουτόφραγκοι» όμως, αντί να τα
στήνουν στις δαντελωτές παραλίες ή κοντά σε γάργαρες
πηγές και κάτω από βαθύσκιωτα πυκνόφυλλα δέντρα,
μαζοχιστικά έστηναν τα τσαντήρια τους σε ηλιοδερνό-
μενες «οφιοβριθείς» ξεροχορταριασμένες λοφοπλαγιές
ή σε καλλιεργημένα σταροχώραφα. Ώσπου ένας περα-
στικός τσομπάνης ή γεωργός παραξενεύτηκε και πλη-
σιάζοντας με «πρωτόγονη αδιακρισία» άκουσε κάτι πα-
ράξενα «γκαπ-γκουπ». Έγινε όμως αντιληπτός από τον
δήθεν ...λιαζόμενο τσιλιαδόρο που έσπευσε να τον απο-
μακρύνει εντέχνως. Ο «περαστικός» συνέλληνας όμως

I Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ  Τ Ο Υ  Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ο Υ

Άρρητα Θέματα
Στις ευκαιριακές παρέες του Αερομουράγιου της πόλης μας

Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου
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τηση, για επιβεβαίωση του ηρωικού του κατορθώματος
που διηγούντο άλλοι συνάδελφοί του, απαντούσε με
ένα ταπεινό χαμόγελο «όλοι πολεμήσαμε τότε». Σ’ αυτές
τις τρεις λέξεις περικλειόταν ένα σημαντικότατο πολεμικό
γεγονός που, αν δεν άλλαξε την έκβαση του Ελληνοϊτα-
λικού πολέμου του ’40-’41, οπωσδήποτε επηρέασε δρα-
στικά την εξέλιξή του και έσωσε πολλούς μάχιμους και
άμαχους Έλληνες.

Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με τις αριθμητικά
και ποιοτικά υποδεέστερες, των ιταλικών, δυνάμεις επι-
χείρησε επίθεση σε ιταλική αεροπορική βάση της Αλβα-
νίας. Στο σμήνος που την επιχείρησε μετείχε και ο Βασ-
σάλος που, ανάμεσα από τα αντιαεροπορικά πυρά,
κατάφερε «να βομβαρδίσει ένα μεγάλο υπόστεγο και
αποθήκη», όπως ανέφερε στην έκθεση-απολογισμό της
επιχειρήσεως. Οι συμπολεμιστές του όμως, πέρα από
τα δικά τους πεπραγμένα σε άλλους στόχους, είχαν
άλλη εκτίμηση για τα πεπραγμένα του Βασσάλου που
αργότερα επιβεβαιώθηκαν και από τους Ιταλούς. Ούτε
λίγο ούτε πολύ πέτυχε και διέλυσε την αίθουσα επιχει-
ρήσεων, όπου οι Ιταλοί πιλότοι έπαιρναν τις τελευταίες
οδηγίες για μια μεγάλη αεροπορική επιδρομή που είχαν
σχεδιάσει, ενώ τα κρυμμένα στο υπόστεγο έμφορτα
βομβών αεροπλάνα τους άλλα καταστράφηκαν και
άλλα εξουδετερώθηκαν από το ντόμινο εκρήξεων που
ακολούθησε.

Αυτός ήταν ο Βασσάλος που κάποτε άργησε να
έλθει στην πατρίδα μας. Ρωτώντας τους συναδέλφους
του μάθανε ότι τώρα πολεμούσε στο Λονδίνο, με τα
πενιχρά όπλα της εποχής, άλλον πανίσχυρο εχθρό·
έναν καλπάζοντα επάρατο πνεύμονος, στον οποίο
υπέκυψε σύντομα, ενώ η μνήμη του έμεινε όρθια και
άφθαρτη σε όσους τον γνωρίσαμε έστω για λίγο.

Συνεχίζεται

ήταν ενεργός πολίτης και δε δίστασε να το καταγγείλει
αρμοδίως.

Αποτέλεσμα: «εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα αρχαι-
οκαπήλων», που με αεροπλάνα εντόπιζαν και φωτο-
γράφιζαν μικροεπιφάνειες εδάφους με σαφές περί-
γραμμα ατροφικής - καχεκτικής ή με διαφορετική
απόχρωση, συγκριτικά, βλάστηση. Οι πιθανότητες
άγγιζαν το 100% να βρίσκεται από κάτω ανεντόπιστος
και ασύλητος αρχαίος τάφος. Μια και δε γινόταν
κανένας έλεγχος, λόγω απονήρευτου Ξενίου Διός, έφθα-
ναν στον προεπισημανθέντα τόπο, έστηναν επάνω του
ένα μεγάλο αντίσκηνο και ανεμπόδιστοι άρχιζαν τη λα-
θρανασκαφή και σύληση του τάφου.

Την παραπάνω εφαρμοσθείσα πρακτική την άκουσα
από αξιόπιστο ανώτατο στέλεχος της Νομαρχίας μας
(δυστυχώς δε θυμάμαι το όνομά του) και αφορούσε
στην, δυτικά της πόλης μας, περιοχή προς τη Μεσημβρία.
Φαντασθείτε τι έχει γίνει στην υπόλοιπη πατρίδα μας.

Σήμερα οι καιροί και διαθέσεις δεν άλλαξαν, ενώ τα
μέσα και η ευκολία εξαγωγής εξελίχθηκαν επιτάσσοντας
τον εμπλουτισμό, της παροιμιώδους φιλοξενίας μας,
με λίγη πονηριά και περισσότερη παρατηρητικότητα.
Δεν είναι όλοι οι τουρίστες συναλλαγματοφόροι· μερικοί,
ευτυχώς πολύ λίγοι, είναι και αρχαιοάρπαγες. Δεν
πρέπει να καταντήσουμε πάλι να βλέπουμε τις αρχαι-
ότητές μας στα ξένα μουσεία όπως τη Νίκη της Σαμο-
θράκης, την Αφροδίτη της Μήλου και άλλα απαστρά-
πτοντα ενθύμια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η δεύτερη...
ΒΑΣΣΑΛΟΣ
Εμπειρότατος πιλότος της Ο.Α., κοντός, απλός, σε-

μνός, λιγόλογος και χαμογελαστός. Τίποτε το ιδιαίτερο
στην εμφάνιση και συμπεριφορά του. Σε σχετική ερώ-
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Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Χ Θ Ε Σ

Η κ α β α λ ί κ α
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

‘Αντε να βρεις σήμερα θέση να παρκάρεις στο κέντρο
της πόλης. Τότε, όμως, τα τροχοφόρα στην Αλεξαν-
δρούπολη ήταν σπάνια. Δύο τρία αγοραία, παρκαρισμένα
μπροστά στου Σπαθόπουλου με τα υφάσματα, ξερο-
στάλιαζαν για πελάτη και απέναντί τους, στο άλλο πε-
ζοδρόμιο, τρία τέσσερα παϊτόνια ξεροστάλιαζαν κι
αυτά για τον ίδιο λόγο.

Σε αυτή την πραγματικότητα, η μεταφορά με τρο-
χοφόρα ήταν εξαιρετικό γεγονός και για εμάς τα παιδιά
η καβαλίκα σε τροχοφόρο, απόλαυση και χαρά περισσή.
Έτσι, όταν μας δινόταν η ευκαιρία να καβαλήσουμε κά-
που, στην κυριολεξία το απολαμβάναμε.

Θεωρούσαμε τυχερά τα παιδιά εκείνα και τα ζηλεύαμε,
που είχαν ένα ξύλινο πατίνι με ρουλεμάν, φτιαγμένο
από τον πατέρα τους.

Όσοι δεν είχαμε ρόδα να καβαλήσουμε, είχαμε ρόδα
που τρέχαμε δίπλα της. Είχαμε το τροχούλι όπως το
λέγαμε. Σε οποιαδήποτε ρόδα τσουλώντας την με μια
βέργα, τρέχαμε δίπλα της και είχαμε την ψευδαίσθηση
ότι ήμασταν εποχούμενοι σε τροχοφόρο, επάνω της.

Το καλύτερο “τσέρκι” γινόταν με μια παλιά ρόδα πο-
δηλάτου. Όλα τα παιδιά στο Αλήμπεη, με τόσους πο-
δηλατάδες γύρω μας, είχαμε τέτοια τσέρκια.

Μια άλλη ψευδαίσθηση καβαλίκας ήταν και το παιχνίδι
“τσαταλίνα...” (συμπληρώναμε και κάποιες άλλες πα-
λιοκουβέντες που δε δημοσιεύονται). Χωριζόμασταν σε
δύο ομάδες παιδιών σε κύκλους. Βρίσκαμε ένα κεραμιδάκι,
το φτύναμε στη μια πλευρά και πετώντας το επάνω
όπως στο κορώνα-γράμματα, λέγαμε “ήλιος ή βροχή”.
Όποια ομάδα έχανε, έμπαινε στον μέσα κύκλο, έπαιρνε
στην πλάτη τους νικητές και ο αρχηγός τους έλεγε:
«Τσαταλίνα ματαλίνα πόσα είν’ αυτά;» και έδειχνε με

τα δάχτυλα του χεριού του. Ο αρχηγός της μέσα
ομάδας, αν εύρισκε πόσα δάχτυλα του έδειχνε ο άλλος,
άλλαζαν θέση και καβαλούσαν αυτά. Αν όχι, το παιχνίδι
συνεχιζόταν με τους ίδιους αναβάτες.

Τα παιδιά στο Αλήμπεη είχαμε μια πρόσθετη εμπειρία
καβαλίκας. Ένας γείτονας, ο Αβράμης ο Χάμος, έστηνε
ένα αλώνι πίσω από τη δεξαμενή και έσερνε τη δοκάνα
με τα γαϊδουράκια του. Ήταν μια καβαλίκα, ας πούμε,
σε έλκηθρο και για εμάς τα παιδιά ήταν πιο πολύ
παιχνίδι, παρά αγροτική εργασία.

Όρθιοι στη δοκάνα γλιστρούσαμε επάνω στο αλώ-
νισμα κυκλικά. Κάπου, όταν χάναμε την ισορροπία
μας, πέφταμε και κυλιόμασταν στα άχυρα. Σηκωνόμα-
σταν και τρέχαμε να ξανανεβούμε στη δοκάνα και,
στην προσπάθειά μας, πιανόμασταν από τους άλλους,
τους παρασέρναμε και αυτούς και γέμιζε το αλώνι με
χαχανητά, παιδιά πασπαλισμένα με άχυρο και με κόκ-
κους σιταριού.

Στο μεσοδιάστημα 1944-45 ήρθαν στην Αλεξανδρού-
πολη αποικιακά στρατεύματα από Ινδούς Σιχ και από

Γκούρκας του Νεπάλ. Αμίκους τους λέγαμε. Οι
Γκούρκας καθημερινά περνούσαν από τη γειτονιά
μας με ερπυστριοφόρα οχήματα μεταφοράς προ-
σωπικού. Στο πέρασμά τους χαλούσαν τον κόσμο.
Τρέχαμε τα αγόρια και τα βλέπαμε εκστασιασμένα.
Κάποια μέρα ένας τους σταμάτησε και μας ανέβασε
για μια βόλτα. Αυτή κι αν ήταν καβαλίκα. Ήταν μια
εξαιρετική περίπτωση η χρήση ενός πολεμικού
τανκ για ειρηνικό σκοπό!

Στα παϊτόνια, που λέγαμε στην αρχή, πίσω από
τη θέση των επιβατών είναι ο άξονας που συνδέει
τους πίσω τροχούς. Καιροφυλακτούσαμε λοιπόν
και, άμα η προσοχή του παϊτοντζή ήταν στραμμένη
κάπου, τρέχαμε και καθόμασταν στον άξονα και

απολαμβάναμε μιακαβαλίκα με “κυριλέ” μεταφορικό.
Όταν ο παϊτοντζής αντιλαμβανόταν τον λαθρεπιβάτη,
χρυπούσε με το μακρύ μαστίγιο πίσω από τη θέση των
επιβατών και τον ανάγκαζε να απομακρυνθεί.

Το παϊτόνι ήταν ένα χρήσιμο μεταφορικό μέσο· εξυ-
πηρετούσε τους επιβάτες που έφταναν στον σταθμό
της 14ης Μαΐου με τη βραδινή ταχεία της Θεσσαλονίκης.
Εξυπηρετούσε τη διαδρομή μέχρι το νεκροταφείο, στις
κηδείες και στα ψυχοσάββατα, για όσους είχαν τη δυ-
νατότητα να πληρώσουν.

Κάποτε με πήραν ο πατέρας μου και η μητέρα μου
και πήγαμε στην Αγία Μαρίνα στη Μαΐστρο με παϊτόνι.
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Είχαν κάνει τάμα να δυναμώσω και να βάλω κανένα
δράμι. Εγώ, που δεν ανησυχούσα για την αδυναμία
μου, κρατούσα με καμάρι τη λαμπάδα, μεγάλη ίσαμε το
μπόι μου, και απολάμβανα την έξτρα καβαλίκα.

Μεγάλωσα, πλήθυναν και τα τροχοφόρα στην πόλη.
Καναδυό φορές μας πήγαν εκδρομή με το Γυμνάσιο
στην Κομοτηνή με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Τα λεωφορεία
ήταν μετασκευασμένες “καμήλες”. Ήταν αυτά τα κον-
τομούρικα εγγλέζικα στρατιωτικά καμιόνια με τις μεγάλες
ρόδες. Χρησιμοποιήθηκαν από τους Συμμάχους στη
“Μάχη της ερήμου” –γι’ αυτό τα είπαν καμήλες– εκεί
που προσπάθησαν να λύσουν τις διαφορές τους ο
Μοντγκόμερι με τον Ρόμελ.

Μετά τον πόλεμο άλλα από τα αυτοκίνητα αυτά
χρησιμοποιήθηκαν ως φορτηγά και σε άλλα πρόσθεσαν
καρότσες και καθίσματα και τα μετασκεύασαν σε λεω-
φορεία. Οι ανέσεις των καθισμάτων τους δεν ήταν
αξιοζήλευτες και μετά την εκδρομή μέχρι την Κομοτηνή,
τρίβαμε τα “πισινά” μας για να τα συνεφέρουμε.

Κάποτε το ΚΤΕΛ Κομοτηνής, που πράκτοράς τους
στην Αλεξανδρούπολη ήταν ο πατέρας του συμμαθητή
μας Κώστα Πολίτη, έφερε ένα γνήσιο λεωφορείο μάρκας
FIAT. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο σε γραμμή, σε
χρώμα, σε ανέσεις, σε ταχύτητα. Ένα λεωφορείο του
κουτιού. Στις εκδρομές μας γινόταν αγώνας ποια τάξη
θα πήγαινε στην Κομοτηνή με το FIAT. Εμείς, που είχαμε
το μέσον με τον πατέρα του Κώστα, ήμασταν οι μόνιμοι
επιβάτες του FIAT. Και μεγάλα παιδιά πια, το ταξίδι με
τέτοιο λεωφορείο, δεν το λέγαμε καβαλίκα, μολονότι η
χαρά ήταν η ίδια.

Η μόνη καβαλίκα που δε μας έλειψε ήταν αυτή με το
ποδήλατο. Από τα μικράτα μας ακόμα και ας μην έφτα-
ναν τα πόδια μας να αγγίξουν τα πετάλια, παίρναμε το
ποδήλατο –κάποιος δικός μας θα είχε ποδήλατο– και
με μεσοπεταλιές, περνώντας δηλαδή το πόδι μέσα από
τον σκελετό του, κάνεμε τις βόλτες μας.

Κάποιοι, που έχουν αλκοολίκι την τεμπελιά, λένε ότι
«καλό το καθισιό αλλά σαν την ξάπλα δεν είναι τίποτα».
Και εγώ, που το παιδικό μου αλκοολίκι ήταν η καβαλίκα,
κάποτε διαπίστωσα ότι σαν την καβαλίκα με αεροπλάνο,
δεν συγκρίνεται καμιά με τροχοφόρο. Γιατί έγινε αυτό.

Κάποτε, ενώ ήμασταν εκδρομή με το Γυμνάσιο στα
πλατάνια στη Μαΐστρο, έκπληκτοι είδαμε ότι ήρθε και
σταμάτησε ανάμεσά μας ένα στρατιωτικό ΤΖΕΪΜΣ, από
όπου κατέβηκαν ένας αξιωματικός της αεροπορίας και
δυο-τρεις σμηνίτες. Πλησίασαν τους καθηγητές και κάτι
συζητούσαν μαζί τους. Εμείς τα αγόρια, που κάθε τι το
στρατιωτικό κέντριζε την αγορίστικη περιέργειά μας,
πλησιάσαμε και περιεργαζόμασταν το αυτοκίνητο και
καμαρώναμε τους αεροπόρους. Σε λίγο ο γυμναστής
μας συγκέντρωσε καμιά τριανταριά και μας ρώτησε αν
θέλαμε να κάνουμε μια βόλτα με αεροπλάνο. Γινόταν

τότε μια προσπάθεια να πάμε να δώσουμε εξετάσεις
στη Σχολή Ικάρων. Τρελαθήκαμε από τη χαρά μας. Η
ματιά μας άστραψε και πριν αποσώσει την κουβέντα
του, ήμασταν ήδη επάνω στο ΤΖΕΪΜΣ.

Στο αεροδρόμιο του Απαλού μας περίμενε μια στρα-
τιωτική ντακότα. Ήταν σαν τα ντακότα της ΤΑΕ που
εκτελούσαν το αεροπορικό δρομολόγιο Αθήνα-Αλεξαν-
δρούπολη, μόνο που τα παραθυράκια ήταν πιο μικρά.
Μπήκαμε στο αεροπλάνο με προσοχή και με ιερή σχεδόν
κατάνυξη. Καθίσαμε ένα γύρο σε κάτι μεταλλικούς πάγ-
κους. Πίσω από την πλάτη μας κρέμονταν ένα σωρό
ιμάντες. Φρόντισα και κάθισα δίπλα σε ένα παραθυράκι.
Σε λίγο η βοή των μηχανών έστρεψε την προσοχή μου
στο παράθυρο. Έξω ο έλικας άρχισε να περιστρέφεται,
αργά στην αρχή και σε λίγο βοή και έλικας δούλευαν
στο κρεσέντο τους. Στον ίδιο ρυθμό δούλευε με τους
χτύπους της και η καρδιά μου. Ψιλοφοβόμουν αλλά το
μάτι μου καρφωμένο στο παράθυρο. Τρέχαμε ήδη στον
διάδρομο και σε λίγο το έδαφος άρχισε να απομακρύνεται
κάτω μας.

Πετούσαμε σε λίγο επάνω από το λιμάνι. Όταν συν -
ήλθα από τις πρώτες εντυπώσεις, άρχισα να περιερ-
γάζομαι το θέαμα. Να ο Φάρος, να ο Άγιος Νικόλαος.
Ένα πράσινο τετράγωνο στο κέντρο της πόλης ήταν
τα Πευκάκια. Έβλεπα την Αλεξανδρούπολη όπως δεν
την είχα δει ποτέ! Μου φάνηκε σαν μια σκακιέρα με τα
τετράγωνα των δρόμων της και ο Φάρος εκεί στην
άκρη σαν τον πύργο της σκακιέρας.

Καλή η καβαλίκα με τα διάφορα τροχοφόρα· σαν
την καβαλίκα με το αεροπλάνο, δεν ήταν τίποτα...

Αυτά τα εντυπωσιακά γινόταν τότε.
Σήμερα; 
Προχθές υπέβαλα τα δικαιολογητικά για την ανανέωση

του διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου. Από τέσσερις
γιατρούς πέρασα. Θα μου το ανανεώσουν για δύο
χρόνια, μου είπαν. Δύο χρόνια θα πηγαίνω την καβαλίκα
μόνος μου. Αργότερα... θα το αναλάβουν άλλοι.

4/6/1953. Πετώντας με τη στρατιωτική DAKOTA επάνω από
την Αλεξανδρούπολη και φωτογράφος ο Παράσχος.
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Ο Πλάτων δεν ήταν ο αρχαίος σοφός που το
όνομά του, στη διαδρομή των χρόνων, έμεινε σαν το
στολίδι της Ελλάδας για τον κόσμο όλο αλλά ένας
αδύνατος, μπορώ να πω, οστεώδης άνθρωπος που
έγινε μια από τις πιο αγαπητές φιγούρες της Αλε-
ξανδρούπολης.

Ήταν καρτερικός αλλά αδύνατος, με μια δυνατή
ψυχή, που έδινε τη δύναμή της στα χέρια του για να
σπρώξει, το σχεδιασμένο για όλες τις δουλειές, κα-
ρότσι του, δίνοντας με αυτό τον αγώνα της ζωής.

Φτωχικά ντυμένος, γιατί ήταν πράγματι φτωχός,
έσπρωχνε το καρότσι του και βρισκόταν παντού.
Στον σταθμό του τρένου, στο λιμάνι, στα λεωφορεία,
στην αγορά, παντού, όπου ζητούσαν άνθρωπο να
μεταφέρει εμπορεύματα, ψώνια και να κάνει οποι-
οδήποτε αγώγι.

Τότε δεν υπήρχαν άλλα μεταφορικά μέσα· ο Πλά-
των δεν πήγαινε σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί αυτές
τις είχαν αναλάβει τα παϊτόνια (λαντό) και τα μεγα-
λύτερα κάρα του ενός ίππου!

Το πρωί, φορώντας την “τραγιάσκα”, ξεκινούσε
από την κεντρική αγορά. Εκεί οι διάφοροι επαγγελ-
ματίες (μπακάληδες, μανάβηδες) τού φόρτωναν τα
προϊόντα που αγόραζαν από τους εμπόρους και ο
Πλάτων ντουγρού για το κατάστημά τους. Στον
σταθμό και στο λιμάνι φόρτωναν τα μπαγάζια (κού-
τες χάρτινες, βαλίτσες δεμένες με σχοινί ή με πέτσινα
λουριά) και μπροστά αυτός σκυμμένος πάνω στο
αμάξι του και ο πελάτης από πίσω, έφταναν στον
προορισμό τους.

Πάντα γελαστός, όσο φυσικά του άφηνε η κού-
ραση, γλυκομίλητος και χωρίς νεύρα, έσπρωχνε το
αμάξι της ζωής. Είχε γίνει ο αγαπητός όλων, μικρών
και μεγάλων.

Μετά τα διάφορα αγώγια έβαζε στο αμάξι του
δύο σανίδια, αντικρυστά δεμένα με ψιλό σύρμα και
κρεμούσε διάφορα πράγματα. Ήταν η διαφήμιση γι’
αυτά που πουλούσε και τα είχε μέσα στον χώρο του
αμαξιού. Τότε άλλαζε και στέκια. Σχολεία, γυμναστή-
ριο, δρόμοι σαν της παραλίας και της Βασ. Γεωργίου,
ανάλογα με τα γεγονότα και τις εποχές.

Έτρεχαν τα παιδιά, σταματούσαν οι μεγάλοι και
αγόραζαν την πραμάτεια του· χρωματιστά γλειφιν-
τζούρια, ζαχαρωμένα μήλα, ζαχαρωμένες ομπρέλες
και μπαστουνάκια, “τύχες” μπαλίτσες, σπόρια
άσπρα και μαύρα (μπατιρόσπορα), φυστίκια και αλ-
μυρά αμυγδαλάκια.

Πάντα με χαμόγελο, πάντα καλοσυνάτος. Τα παι-
διά έπεφταν με τα μούτρα στις “τύχες” (ανέκαθεν
αυτή η τύχη) και ντου στο μέσα μέρος του χαρτιού
που είχε τον λαχνό.

– Κέρδισα! Φώναζε κάποιο παιδί και ο Πλάτων
του έδινε ένα ματσάκι φουρκέτες (ήταν της εποχής)
και ένα καθρεφτάκι-τζιτζιλιά: ένα καθρεφτάκι με σχέ-
διο και τρυπούλες. Προσπαθούσαμε όλοι να βάλουμε
μέσα στις τρυπούλες ένα μικρό, σαν κεφάλι καρφί-
τσας, μπαλάκι που είχε μέσα το καθρεφτάκι.

Οι πιο εύρωστοι οικονομικά έπαιρναν το χωνάκι
με τα σπόρια, τα φυστίκια ή αμυγδαλάκια και τα έρι-
χναν στην τσέπη. Και έτσι με το “τσικ-τσικ” και το
“κρατς-κρατς” συνέχιζαν τη βόλτα τους.

Αυτός ήταν ο αγαπητός σε όλους Πλάτων που
τον βλέπαμε παντού· σε λιμάνια, στην Εμπορίου,
στον σταθμό, πάντα με την τραγιάσκα στο κεφάλι
να σπρώχνει καρτερικά γερμένος πάνω στο χερούλι
του αμαξιού για μια ζωή γεμάτη κούραση.

Αυτός ήταν ο Πλάτων της Αλεξανδρούπολης...

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

Ο  Π λ ά τ ω ν
Γράφει ο  Άγγελος Αγγελίδης

Η φιγούρα του Πλάτωνα, απόσπασμα από φωτογραφικό
υλικό του γνωστού φωτογράφου Τόλη Σιάτρα.
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Το κλίμα αυτό την επομένη του μεγάλου πολέμου,
όπως ήταν επόμενο, είχε κινητοποιήσει τους Θράκες,

που ζούσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, οι οποίοι κινητοποι-
ήθηκαν αμέσως με κορωνίδα το Πανθρακικό Συνέδριο
του 1918, που είχε θέσει ως κορυφαίο το αίτημα της
ένωσης της Θράκης με την Ελλάδα.

Οι εφημερίδες στις 22 Οκτωβρίου 1918 δημοσίευσαν
τηλεγραφικές πληροφορίες από το Παρίσι, ότι ο πρω-
θυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος έθεσε στο Συμμαχικό
Συμβούλιο των Βερσαλλιών το ζήτημα της τύχης της
Θράκης. Αυτό φούντωσε τις ελπίδες των Θρακών, που
είχαν συνωστισθεί στην ελεύθερη μητέρα πατρίδα, διωγ-
μένοι από τις εστίες τους, λόγω των νεοτουρκικών γενο-
κτονικών διωγμών. Χρειάστηκαν όμως μεγάλοι αγώνες
διπλωματικοί και πολιτικοί για να κατακυρωθεί η Θράκη
στην Ελλάδα. Κάτι που συνέβη οριστικά
στις 14 Μαΐου 1920.

Οι αντιπρόσωποι των Θρακών στο
Πανθρακικό Συνέδριο της 23ης Οκτω-
βρίου 1918 ζητούσαν με ψήφισμά τους
«όπως η Θράκη αρτιμελής ενωθή μετά
του ελευθέρου Ελληνικού κράτους και λη-
φθώσι πάντα τα δυνατά μέτρα προς επί-
τευξιν του σκοπού τούτου».

Την κινητοποίηση των Θρακών επέ-
βαλε μεταξύ άλλων και η περίεργη στάση
του Αμερικανού προέδρου Γούντροου
Ουίλσον, ο οποίος παρά τον φιλελευθε-
ρισμό και την προοδευτικότητά του στο
συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι, διατύ-
πωσε θέσεις ανιστόρητες, που δικαίωναν τους Βούλγα-
ρους για το ζήτημα της Δυτικής Θράκης και τους Οθω-
μανούς, για το ζήτημα της Ανατολικής Θράκης, οπότε
δυσκόλεψαν σημαντικά οι χειρισμοί του Ελευθέριου Βενι-
ζέλου. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός έγινε έξω φρενών, όταν άκουσε τα αμερικανικά επι-
χειρήματα και ανταπάντησε με ασυνήθιστη δριμύτητα.
Όταν έμαθε τα καθέκαστα ο Ουίλσον αναγκάσθηκε να
εξηγήσει τη στάση του και έστειλε στο Βενιζέλο επιστολή,
στην οποία εξέφραζε τη λύπη του αλλά και το σεβασμό
του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό και υποστήριζε ότι
οι αντιλήψεις του για τη ρύθμιση του Θρακικού ζητήμα-

τος διαφέρουν από αυτές του Βενιζέλου και ότι «τούτο
οφείλεται μόνον εις το ότι κατά την γνώμην μου αι προ-
τάσεις μου θα εξυπηρετήσουν εις αυτό το τμήμα της Ευ-
ρώπης την ειρήνην καλύτερον από την παραχώρησιν αυ-
τών των εδαφών εις έν μόνον έθνος, ενώ κανέν έθνος
δεν διαθέτει εκεί μίαν αληθή εθνολογικήν υπεροχήν».
Πόσο κακά πληροφορημένος ήταν από τις υπηρεσίες
του…

Οι Θράκες για να ενισχύσουν τις θέσεις τους πραγμα-
τοποίησαν και… μια μορφή δημοψηφίσματος στην ελεύ-
θερη Ελλάδα, με συλλογή υπογραφών μόνο, στο οποίο
πήραν μέρος πλέον των 280.000 ατόμων, που διακήρυ-
ξαν με τον τρόπο αυτό το αίτημα της Ένωσης.

Όμως δεν έμειναν με χέρια σταυρωμένα. Μεταξύ άλ-
λων οργάνωσαν στην Ουάσιγκτον ελληνοαμερικανικό

συνέδριο για να ενημερώσουν την αμε-
ρικανική κοινή γνώμη ώστε να πεισθεί ο
πρόεδρος Ουίλσον για τα δίκαια της Ελ-
λάδας. Το συνέδριο έγινε στο roof garden
του ξενοδοχείου «Ουάσιγκτον». Πρό-
εδρος είχε εκλεγεί ο Ουίλλιαμ Φέλτον,
αντιπρόεδρος ο Ν. Κασσαβέτης και
γραμματέας ο έφεδρος λοχαγός Ουίν-
φρεντ Μακ Μπρέιν. Πρώτος ομιλητής
ήταν ο φιλέλληνας βουλευτής της Πεν-
συλβάνιας Κέλεϋ, που είχε επισκεφθεί
την Ελλάδα και τόνισε χαρακτηριστικά:
«Είμαι αυτόπτης μάρτυς της ελληνικό-
τητος της Θράκης»! Μίλησε υπέρ των
ελληνικών δικαίων και ο γερουσιαστής

της Μασαχουσέτης Γουώλς, θυμίζοντας ότι στον Α’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο πολέμησαν υπό την “Αστερόεσσα”
65.000 Ελληνοαμερικανοί. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο
διακεκριμένος αμερικανός δημοσιογράφος Μίτσελ υπο-
στηρίζοντας τα ελληνικά αιτήματα. Τον λόγο πήραν επί-
σης ο βουλευτής Γουίνσλομ της Νέας Υερσέης, ο γερου-
σιαστής του Οχάιο Κούπερ, ο βουλευτής Μέρφυ, ο
γερουσιαστής του Νιου Χαμσάϊρ Μόζες (προσωπικός
φίλος του Βενιζέλου) οι βουλευτές Μακλάφλιν, Τζέιμς,
Ντάβεϋ και Ντάλινγκ καθώς και ο γερουσιαστής της
Νέας Υόρκης Φρελίγκνυσεν.

Ο δήμαρχος Χώλυ της πόλης Φριούσπι του Κονέκτικατ

Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  Τ Η Σ  Θ Ρ Α Κ Η Σ

1919. Οι Ελληνοαμερικανοί διαμαρτύρονται για τη στάση του Πρόεδρου
Γούντροου Oυίλσον, σχετικά με την τύχη της Θράκης και της Ηπείρου

Γράφει ο  Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Η λήξη του αιματηρού Α’ Παγκόσμιου Πολέμου βρήκε την Ελλάδα να αγωνίζεται να κατοχυ-
ρώσει τα εθνικά της δίκαια, κυρίως έναντι των Βουλγάρων και των Οθωμανών, που είχαν συν-
ταχθεί με τις δυνάμεις των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, δηλαδή είχαν συμμαχήσει με τους ητ-
τημένους τελικά Γερμανούς. Εκείνο το διάστημα παίχτηκε και η τύχη της Θράκης, που η
Διάσκεψη του Βουκουρεστίου το 1913 την είχε παραδώσει στην ηττημένη του Β’ Βαλκανικού
Πολέμου Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα την είχε απελευθερώσει. Ταυτόχρονα η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία δεν έπαυε να έχει βλέψεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Γούντροου Ουίλσον
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έστειλε τηλεγράφημα υπογραμμίζοντας: «Ο κόσμος έχει
προς την Ελλάδα χρέος τιμής. Τώρα, είναι καιρός να το
πληρώσει».

Μετά το συνέδριο, η επταμελής οργανωτική επιτροπή
επισκέφθηκε άλλους βουλευτές και γερουσιαστές, δια-
κηρύσσοντας προς κάθε κατεύθυνση τα ελληνικά εθνικά
δίκαια. Επίσης ο βουλευτής Χένρυ Ρέιλλυ, που τον είχε
εκλέξει η ελληνική κοινότητα του Σικάγου ως ένα από
τους αντιπροσώπους της και οι ομογενείς Π. Δήμος και
ο αιδεσιμώτατος Χατζηδημητρίου, συναντήθηκαν με τον
αμερικανό υπουργό Στρατιωτικών Μπαίκερ προς τον

οποίο έκαναν έκκληση να δοθεί δικαιοσύνη στη Θράκη,
εξηγώντας και τις διαστρεβλώσεις της βουλγαρικής προ-
παγάνδας. Μια ακόμα συνάντηση έγινε με τον γερουσια-
στή του Κονέκτικατ Μπράνταγκ, μέλος της επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ευνοϊκά διατε-
θειμένοι ήταν και οι πανίσχυροι γερουσιαστές Κινγκ και
Λοτζ. Η κινητοποίηση έφερε αποτέλεσμα και ο πρόεδρος
Ουίλσον ζήτησε από επιτροπή της Γερουσίας να του
υποβάλει έγγραφη έκθεση επί του Θρακικού ζητήματος.
Το συνέδριο της Ουάσιγκτον ενέκρινε ψήφισμα εξ ονό-
ματος 500.000 Ελληνοαμερικανών, που απεστάλη προς
τον πρόεδρο της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Συ-
νέδριο της Ειρήνης.

ΠΗΓΕΣ
1. Σπύρου Μαρκεζίνη «Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»
τόμος 4ος  Εκδόσεις Πάπυρος  
2. Αρχείο εφημερίδων «ΠΑΤΡΙΣ», «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΕΜΠΡΟΣ»
Αθηνών, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΤΟ ΦΩΣ» Θεσσαλονίκης. 

Αγαπητή κ. Α. Μποτονάκη
Σήμερα διάβασα στο Φάρο της Αλεξανδρούπολης, το

αξιόλογο πόνημα του κ. Ζαφείρη Αλεξιάδη με τον τίτλο
«Η Λεωφόρος των αναμνήσεων». Είναι αλήθεια ότι συγκι-
νήθηκα πολύ με τις αναμνήσεις από την Λεωφόρο των
νεανικών μας χρόνων. Διαπίστωσα όμως ότι η ενημέρωση
του κ. Αλεξιάδη εκ μέρους των συμπολιτών μου (ιστορικών
ερευνητών), για τις ονομασίες της Λεωφόρου  ήταν ελλι-
πής. Σου στέλνω τις παλαιές ονομασίες της Λεωφόρου
και των άλλων κεντρικών οδών της Αλεξανδρούπολης,
τόσο για την ενημέρωση του Ζ. Αλεξιάδη όσο και για την
ενημέρωση των αναγνωστών του Φάρου.
Ακολουθούν οι οδοί με τις ονομασίες τους.
Λεωφόρος: Οθωμανική κατοχή, Λεωφόρος Χαμιδιέ και
Μεγάλη Λεωφόρος (Grand’ rue) - A’ Απελευθέρωση
12/7/1913-16/10/1913, Λεωφόρος Παύλου Κουντουριώτη
- Α’ και Β’ Βουλγαρική κατοχή, Boulevard (Λεωφόρος με
δενδροστοιχίες) - Απελευθέρωση, Λεωφόρος Βασιλέως
Κωνσταντίνου - Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου - Λεω-
φόρος 11ης Μαρτίου (Μετά το Κίνημα του ’35 και τη
νίκη των Λαϊκών) - Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ (
Επί Μεταξά ) - Λεωφόρος Βόρις Γ’ ( Βουλγαρική κατοχή)
- Μεταπολεμικά, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου - Λεω-
φόρος Δημοκρατίας.

Οδός Ελ. Βενιζέλου: Αθηνών - 4ης Αυγούστου (Επί Με-
ταξά) - Σήμερα Ελ Βενιζέλου.
Οδός Παλαιολόγου: Προ του 1940, Δυτικά της 14ης
Μαΐου ως Παλαιολόγου και Ανατολικά ως Αδριανουπό-
λεως.
Κάθοδος: Οδός Ρούζβελτ - Οδός Ιωακείμ Καβύρη
Οδός Κύπρου: Οδός 14ης Μαΐου, ως συνέχεια της ανό-
δου (14ης Μαΐου) προς την παραλία, και σήμερα οδός
Κύπρου.
Οδός Εμπορίου: Προ του 1940, οδός Κωνσταντινουπό-
λεως.
Πλατεία Ελευθερίας: Προ του 1940 Πλατεία Ελευθερίας
- Μεταπολεμικά, με την εκλογή του Τρούμαν ως Προέδρου
των Η.Π.Α, Πλατεία Τρούμαν - και σήμερα πάλι Πλατεία
Ελευθερίας.
Πλατεία Πολυτεχνείου: Οθωμανική κατοχή, Πλατεία Πα-
λιάς Κρήνης (Fontaine antique) - Πλατεία Δημαρχίας Πλα-
τεία Πολυτεχνείου.
Επί ρωσικής κατοχής (1878-9) όλη η έκταση της σημερινής
Λεωφόρου ήταν εκτός του οικισμού του Δεδέαγατς και
ως εκ τούτου δεν υπήρχε εντός του ρυμοτομικού σχεδίου,
άρα δεν υφίστατο.

Φιλικά
Ελευθέριος  Σ. Τσινταράκης

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ

Ευχαριστούμε τον φίλο Λευτέρη Τσινταράκη για την ευγενική επιστολή, που μας απέστειλε, συμπληρώνοντας 

την έρευνα του Ζαφείρη Αλεξιάδη, σχετική με τις ονομασίες των οδών της πόλης.               Σ.Ε.

Μια αναμνηστική φωτογραφία από το συνέδριο στην
Ουάσιγκτον, για την υποστήριξη των δικαίων της Ελλάδας 

σε Θράκη και Ήπειρο, από την εφημερίδα "ΠATΡΙΣ".
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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 ελεύθερο.

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Χειμωνιάτικες εικόνες

Η ίδια παρέα στο ίδιο μέρος

Οι φωτογραφίες 1, 2 και 3 ανήκουν στο αρχείο του

Παναγιώτη Τσιακίρη. Η 3 είναι από τη στρατιωτική του

θητεία στην Ελευθερούπολη (5.2.1960).

Xειμωνιάτικη βόλτα στον παραλιακό δρόμο, με φόντο 

τον Φάρο (1950).  (Αρχείο Σοφίας Αινίτου)

Παραλία της Μάκρης (δεκαετία ’60).

Mια νεανική παρέα τουρτουρίζει στο αγιάζι του χειμώνα.

(Αρχείο Αλεξάνδρας Μποτονάκη)

Υβόννη Δαΐδου, Λίτσα Σουλακάκη, Γιώργος Καλτσίδης,

στην Αισύμη - Λεπτοκαρυά (Φούντετζακ) 10ετία του '60.

1

2

3
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης

15.11.2018  Παρουσίαση του λευ-
κώματος PERU του φωτογράφου
Μιχάλη Μπολιάκη. Οι φωτογραφίες
του λευκώματος τραβήχτηκαν από
τον φωτογράφο σε ένα οδοιπορικό
στα τέλη της δεκαετίας του ’90, στην
περιοχή Cuzko της Arequipa, της λίμνης
Τiticaca και αλλού καιι παρουσιάζουν
την αληθινή καθημερινότητα που κρύ-
βεται πίσω από τις βιτρίνες του του-
ρισμού.

20.11.2018 Χωρίς... εσωτερική
τουαλέτα 20.000 σπίτια στη Θρά-
κη. Τα στοιχεία της (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) απο-
δεικνύουν ότι 15.800 σπίτια στην Κο-
μοτηνή και 6.119 στην Ξάνθη δεν
έχουν τουαλέτα σε εσωτερικό χώρο ή
στερούνται παντελώς WC. Στον Έβρο
ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε
4.109.

22.11.2018  Στο Λύκειο Τυχερού
το πρώτο βραβείο κατηγορίας
«Youth». Κατά τον Διαγωνισμό της
Κομισιόν, για την ασφάλεια στο διαδί-
κτυο, συμμετείχαν σχολεία από ολό-
κληρη την Ευρώπη. Τεράστιος ήταν
φέτος ο ανταγωνισμός. Αξίζουν συγ-
χαρητήρια σε παιδιά και καθηγητές.

22.11.2018 Φρένο στην ανάπτυξη
μεταξιού στον Έβρο. Αδιαφορεί το

Υπουργείο Παιδείας στην προκήρυξη
θέσεως στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
για τη θέση Καθηγητού Σηροτροφίας
- Μελισσοκομίας. Είναι δύο κλάδοι
που ευδοκιμούν στον Έβρο.

06.12.2018 Ευωδιάζει όλη η Θράκη
από τα αρωματικά φυτά. Πολλαπλα-
σιάστηκαν οι αγρότες και τα στρέμματα
που καλλιεργούνται σε Έβρο και Ρο-
δόπη. Κώδικα καλλιέργειας ετοιμάζει
ο Συνεταιρισμός. Συνεργασία και με
τη Γαλλία.

08.12.2018 Νέες σχολές και Ινστι-
τούτα ζητεί το«Δημοκρίτειο». Το

Πρυτανικό Συμβού-
λιο του ΔΠΘ ειση-
γείται ίδρυση τριών
σχολών στην Κομο-
τηνή, τριών σχολών
στην Αλεξανδρού-
πολη, δύο στην Ξάν-
θη και μιας σχολής
στην Ορεστιάδα.

13.12.2018  Η Ελ-
ληνική Ομογένεια
αγκαλιάζει τον
Έβρο. Επίσημη επί-
σκεψη πραγματο-

ποιεί στον Έβρο το Προεδρείο της
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένω-
σης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) από 13
έως 16 Δεκεμβρίου. Η Πα.Δ.Ε.Ε., που
αριθμεί πάνω από 300 μέλη, είναι μη
κομματική πολιτική ένωση, η οποία
συστάθηκε τον Αύγουστο το 1996 με
πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνη-
σης. Σκοπός της η ισχυροποίηση των
σχέσεων φιλίας μεταξύ του ελληνικού
κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων
των χωρών τους.

15.12.2018  Παραχωρούνται «πα-
κέτο» τα λιμάνια Καβάλας και
Αλεξανδρούπολης. Το ΤΑΙΠΕΔ προσ-
φέρει τη δυνατότητα εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, από επενδυτές, και για
τα δύο λιμάνια ταυτόχρονα. Θα πα-
ραχωρηθούν επιμέρους δραστηριό-
τητες όπως κρουαζιέρα, εμπορεύματα,

μαρίνες κ.λπ.

21.12.2018 Θρακιώτικη φορεσιά
στην Προεδρική Φρουρά. Από το
στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας
της Δημοκρατίας ελήφθη το εγκριτικό
έγγραφο με το οποίο η ανδρική θρα-
κιώτικη φορεσιά συμπεριελήφθη στην
ιματιοθήκη της Προεδρικής Φρουράς

και θα εμφανίζεται στο Μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη στις εκδηλώσεις
για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας
του Θρακικού Ελληνισμού και στα
«Ελευθέρια» της Θράκης. Το αίτημα
είχε υποβληθεί από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, η
οποία εκφράζει και τις ευχαριστίες
της.

22.12.2018 Έλληνες νομικοί κα-
ταδικάζουν το Σύμφωνο του
ΟΗΕ. Τη συμφωνία για τη μετανά-
στευση απέρριψαν πρώτες οι ΗΠΑ
και στη συνέχεια διάφορες χώρες
της Ευρώπης. Την υπέγραψαν κυρίως
οι χώρες της Αφρικής και ο πρόθυμος
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Α.
Τσίπρας. Καταλύονται τα σύνορα της
χώρας.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», 15/11/2018
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27.09.2018  Επίσημη επίσκεψη της
Αρχηγού Ομοσπονδιακής Αστυ-
νομίας της Αυστρίας στην περιοχή
του Έβρου το διήμερο 20-21 Σεπτεμ-
βρίου. Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα
σχετικά με την παράνομη μετανά-
στευση και την προστασία των εξω-
τερικών συνόρων της Ε.Ε.

03.10.2018  Προκηρύχθηκε ανοικτή
ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδι-
κασία για την ανάδειξη του αναδόχου
για την κατασκευή Νηπιαγωγείου μέσα
στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Αλεξανδρούπολης, όπου θα συστεγα-
σθούν το 1ο και 18ο Νηπιαγωγείο.

06.10.2018  Απόρριψη των περι-
βαλλοντικών όρων για το ερευνητικό
πρόγραμμα των χρυσορυχείων στις
Σάπες. Στην απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης αναφέρεται «...η
υποστήριξη των εξορυκτικών δραστη-
ριοτήτων προϋποθέτει περιβαλλοντικά
συμβατούς όρους και προϋποθέτει επί-
τευξη της απαραίτητης κοινωνικής συ-
ναίνεσης...»

12.10.2018  Επάρκεια νερού για
τα επόμενα 20 χρόνια εξασφαλίζει
ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, μετά τη
σύμβαση για την προμήθεια - εγκατά-
σταση συστήματος ανύψωσης του τα-
μιευτήρα της Αισύμης. Συνεργασία
ΔΕΥΑΑ με την ειδική εταιρία για έργο
προϋπολογισμού 870 χιλιάδων ευρώ.

13.10.2018  Από τις πιο πλούσιες
σε αλιεύματα θάλασσες παραμένει
το Θρακικό Πέλαγος. Σχεδόν το 1/3
των αλιευμάτων, που έφτασαν το
2017 στο τραπέζι μας, προήλθαν από
το Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια στιγμή, μει-
ώθηκε ο αριθμός των σκαφών και η
αξία των αλιευμάτων. 

03.11.2018 Νέος δρόμος ταχείας
κυκλοφορίας Αλεξανδρούπολη - Μα-
ρίτσα Βουλγαρίας. Το έργο ανακοίνω-
σαν χθες οι πρωθυπουργοί Βουλγαρίας
και Ελλάδας. Μπορίσοφ και Τσίπρας
υπέγραψαν κοινή δήλωση για τα χρο-
νοδιαγράμματα αλλά και για την ανά-

πτυξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης
«Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Αλεξανδρού-
πολη - Μπουργκάς - Βάρνα - Ρούσε».

08.11.2018  «Μνημεία» τα κτήρια
του παλιού σιδηροδρομικού σταθ-
μού Αλεξανδρούπολης (Γαλλικού).
Απόφαση της υπουργού Πολιτισμού
Μυρσίνης Ζορμπά για το κτιριακό συγ-
κρότημα, τμήμα του οποίου προορί-
ζεται για τη μεταφορά και λειτουργία
του ΚΤΕΛ.

10.11.2018  Ανοίγει ο δρόμος για
τον Διασυνδετήριο Αγωγό Φυσικού
Αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας IGB,
μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής περί συμβατότητάς του με
τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών
ενισχύσεων. Στα 240 εκατ. ευρώ ανέρ-
χεται η ευρωπαϊκή βοήθεια.

16.11.2018  Διακρίσεις για τον Όμι-
λο Ενόργασης Γυμναστικής Αλε-
ξανδρούπολης, σε Διεθνές Τουρνουά
στη Θεσσαλονίκη. Οι αθλήτριές του
είχαν αξιόλογη παρουσία. Παρά τις
δύσκολες συνθήκες προπόνησης, κα-
τάφεραν να σταθούν αξιοπρεπώς σε
ένα αγώνα υψηλού επιπέδου.

17.11.2018  Ξεκίνησαν οι εργασίες
για τον ΧΥΤΥ της Αλεξανδρούπολης.
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
απορριμμάτων αποκτά ο Δήμος, με
τα έργα που θα υλοποιηθούν το επό-
μενο διάστημα. Οι δημότες θα απαλ-
λαγούν από το κόστος μεταφοράς
950.000 ευρώ τον χρόνο.

22.11.2018  Πέφτουν οι υπογραφές
για το έργο της τηλεθέρμανσης

στην Αλεξανδρούπολη. Ανοίγει ο δρό-
μος για την ανάδειξη του οριστικού
αναδόχου εργολάβου του έργου για
την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πε-
δίου Αρίστηνου. Το έργο προϋπολογι-
σμού 6.262.868 ευρώ προβλέπει την
κατασκευή θερμικού σταθμού και δι-
κτύων τηλεθέρμανσης αγροτικών θερ-
μοκηπίων, εγκαταστάσεων και κτη-
ρίων.

30.11.2018  Φυτοφάρμακα στην
πόλη: Ώρα για δράση. Η Αλεξαν-
δρούπολη συμμετέχει σε διεθνή δράση,
μέσα από μια σειρά θεματικών εκδη-
λώσεων για μαθητές και ενήλικες, που
διοργανώνει η τοπική κοινότητα του
Grow Observatory. Η Παγκόσμια Ημέρα
Εδάφους του ΟΗΕ γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου με στόχο να
ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για την
αειφόρο διαχείριση των εδαφών.

12.12.2018  Διάκριση... ευρωπαϊκών
προδιαγραφών για το ΓΕΛ Σου-
φλίου. Ομάδα μαθητών του σχολείου
επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα
μας σε ημερίδα που θα πραγματοποι-
ηθεί στο Στρασβούργο. Η επιλογή του
σχολείου ήλθε ως επιβράβευση των
δράσεων που σχεδίασαν - οργάνωσαν
και παρουσίασαν οι μαθητές με την
καθοδήγηση των καθηγητών τους στο
πλαίσιο προγράμματος.

15.12.2018 Τη γραμ μή Σαμοθράκη
- Λήμνος - Καβάλα ανακοίνωσε ο
αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας.
«Οι άγονες γραμμές είναι μια αυτο-
νόητη υποχρέωση της ελληνικής πο-
λιτείας», σημείωσε ο Ν. Σαντορινιός
από το βήμα της Βουλής. Την ίδια
στιγμή, όπως τόνισε. το μεταφορικό
ισοδύναμο θα επεκταθεί το 2019 σε
όλη τη νησιωτική χώρα.

20.12.2018 Ενοποιείται το παρα-
λιακό μέτωπο Ροδόπης-Έβρου με
την κατασκευή του δρόμου Μαρώνεια
- παραλία Πετρωτών - όρια νομού
Έβρου, με 13,6 εκατ. ευρώ από την
Περιφέρεια ΑΜΘ.

22.12.2018 61 ημιυπόγειοι κάδοι
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
τοποθετούνται στην Αλεξανδρούπολη.
Υπογραφή σύμβασης μεταξήυ Δήμου
και αναδόχου εταιρίας.

ΓΝΩΜΗ
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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

• Τραυματολογία • 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  T68

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Από 1/7 έως 31/12/2018 απεβίωσαν οι:

1. Μαριάνθη Αφθονίδου, φίλη-δωρήτρια του Συλλόγου
και μητέρα τής Ειρήνης Παν. Τσιακίρη.

2. Έλλη Τσερκέζη, φίλη-δωρήτρια του Συλλόγου και
μητέρα του μέλους μας Δάφνης Τσερκέζη-Παπα-
δοπούλου.

3. Ελπίδα Παλαμήδα, φίλη-δωρήτρια του Συλλόγου.

4. Δημήτριος Τσεσμελής, μέλος του Συλλόγου μας
και συνεργάτης του περιοδικού μας (29/11/2018).

5. Γεώργιος Κεβρεκίδης, μέλος του Συλλόγου μας
(28/12/2018).

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ
• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν

να δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος) με σχετικό
ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φω-
τογραφίες, να αποστείλουν τα κείμενά τους οπωσ-
δήποτε μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019. Υπενθυμίζουμε
ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου από το Ταχυδρο-
μείο. Οι φωτογραφίες να συνοδεύονται πάντα από
σαφείς λεζάντες και δεν επιστρέφονται.

Ευχαριστούμε.

• Εφόσον ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και ενυπό-
γραφα, θα προσπαθούμε να παρουσιάζουμε στο
περιοδικό μας τις ξεχωριστές επιδόσεις νέων της
ιδιαίτερης πατρίδας μας, τις τυχόν μεγάλες διακρί-
σεις στο καλλιτεχνικό ή επιστημονικό πεδίο και να
καμαρώνουμε για τα παιδιά μας.

Σ.Ε.



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Γαλοπούλα γεμιστή
Υλικά
1 γαλοπούλα στο μέγεθος που θέλoυμε 
(οι κατεψυγμένες με το θερμόμετρο είναι εξαιρετικές)
Τα εντόσθια της γαλοπούλας κομμένα
400 γρ. κιμά
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1/2 κιλού κάστανα καθαρισμένα και κομμένα
1 φλιτζανάκι κονιάκ
100 γρ. μαύρες σταφίδες
100 γρ. ασπρισμένα αμύγδαλα ή κουκουνάρια
χυμό από δύο πορτοκάλια και 1 λεμόνι
1 φλιτζανάκι ρύζι
αλάτι, πιπέρι, λάδι

Εκτέλεση
Για τη γέμιση, τσιγαρίζουμε στο λάδι το κρεμμύδι, τα
εντόσθια και τον κιμά και σβήνουμε με το κονιάκ. Βγά-
ζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά για να κρυώσει το
μείγμα.
Παίρνουμε τη γαλοπούλα και την περιχύνουμε εξωτε-
ρικά και στην κοιλιά με τον χυμό πορτοκαλιού-λεμονιού.
Συμπληρώνουμε τη γέμιση με τα υπόλοιπα υλικά, αλα-
τοπιπερώνουμε και γεμίζουμε την κοιλιά της γαλοπού-
λας. Τη ράβουμε με βαμβακερή κλωστή. Την περιχύ-
νουμε με λάδι και την τοποθετούμε στη γάστρα.
Ψήνουμε στους 200° για δύο ώρες, κατόπιν χαμηλώ-
νουμε τη θερμοκρασία στους 170° και όταν το θερμό-
μετρο της γαλοπούλας πεταχτεί, είναι έτοιμη.

Αρνάκι με κυδώνια και βερύκοκα
Υλικά
1.600 γρ. αρνάκι, κομμένο σε μερίδες
2 κυδώνια σε φέτες
150 γρ. βερύκοκα
2 πορτοκάλια, χυμό

λίγη μουστάρδα
αλάτι, πιπέρι, λάδι

Εκτέλεση
Μουλιάζουμε τα βερύκοκα στον χυμό πορτοκαλιού και
κόβουμε τα κυδώνια σε φέτες. Αλατοπιπερώνουμε το
κρέας, το αλείφουμε με τη μουστάρδα και το τσιγαρί-
ζουμε σε πλατερό σκεύος, προσθέτουμε τον χυμό πορ-
τοκαλιού και νερό και αφήνουμε το κρέας να ψηθεί.
Μισή ώρα πριν ψηθεί εντελώς το αρνάκι ρίχνουμε τα
κυδώνια και τα βερύκοκα.
Σερβίρουμε με άσπρο πιλάφι.

Μαρμελάδα πορτοκάλι - μανταρίνι
Υλικά
5-6 πορτοκάλια χονδρόφλουδα, περίπου 2 κιλά
3-4 μανταρίνια τύπου «χιώτικα»
1 κιλό ζάχαρη
1 κουταλάκι κοφτό λεμόντοζου

Εκτέλεση
Πλένουμε καλά τα πορτοκάλια, τα βάζουμε σε μεγάλη
κατσαρόλα, μαζί και τα μανταρίνια, τα σκεπάζουμε με
νερό και τα βράζουμε έως ότου μείνει δύο δάχτυλα
νερό στην κατσαρόλα. Τα αφήνουμε να κρυώσουν, εν
συνεχεία τα κόβουμε σε κομμάτια και τα βάζουμε στο
σουρωτήρι να στραγγίσουν.
Κατόπιν τα βάζουμε στο μπλέντερ, τα πολτοποιούμε
και τα αδειάζουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τη ζάχαρη
και ανακατεύουμε πολύ καλά. Ανάβουμε το μάτι και
μόλις πάρει βράση συνεχίζουμε το ανακάτεμα για να
μην κολλήσει. Όταν δέσει η μαρμελάδα, ρίχνουμε το
λεμόντοζου, παίρνει μία βράση και κατεβάζουμε την
κατσαρόλα από τη φωτιά. Αφήνουμε να κρυώσει και
γεμίζουμε τα βάζα.
Διατηρείται στο ψυγείο.

Kαλή Χρονιά με γιορτινά γλυκίσματα σε φωτογραφία!  Εσείς όμως μην περιφρονήσετε και τις συνταγές μας.



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

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


	FAROS_68_site
	ΕXOFYLLO_68_site



