


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος όλων μας είναι να ενημερώνουμε και να εμπλου-
τίζουμε τις γνώσεις μας γύρω από το παρελθόν και το σύγ-
χρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Αλεξανδρούπολης αλλά
και της ευρύτερης περιοχής.
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” επιζητεί τις συνερ-
γασίες των αναγνωστών και τις θεωρεί απαραίτητες και
χρήσιμες. Όλα τα αποστελλόμενα κείμενα λοιπόν πρέπει
να αναφέρονται σ’ αυτά τα γεγονότα και κυρίως στο ιστο-
ρικό και ανεξερεύνητο παρελθόν της Αλεξανδρούπολης.
Οι φίλοι αναγνώστες θα πρέπει να αποφεύγουν τις ανα-
φορές σε περιστατικά και βιώματα καθαρά προσωπικά,
εκτός εάν αυτά εγγίζουν γεγονότα και καταστάσεις γενικού
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η Σ.Ε. θα έχει την ευχέρεια να επιλέγει την αποστελλό-
μενη ύλη και να κρίνει με αμερόληπτη διακριτικότητα ποια
θα είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Παρακαλούνται οι
αναγνώστες που στέλνουν εργασίες προς δημοσίευση να
επισυνάπτουν φωτογραφικό υλικό με σχετικές λεζάντες. Οι
φωτογραφίες να είναι φωτογραφικά αντίγραφα και όχι
φωτοτυπίες. Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.
Οι συνεργασίες παρακαλούμε να αποστέλλονται στην εξής
διεύθυνση: Παναγιώτης Τσιακίρης, Επτανήσου 7 -
153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής.
Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνουν τους αναγνώστες 
του περιοδικού για εκδόσεις βιβλίων ή περιοδικών τους 
παρακαλούμε να αποστέλλουν αντίτυπο στη διεύθυνση:
Αλεξάνδρα Μποτονάκη, Θεμιστοκλέους 33, Τ.Κ. 154
51 Νέο Ψυχικό - Αθήνα, τηλ.: 210 6723649, fax:
210 6753216.
Επειδή πιστεύουμε ότι διακαής πόθος όλων μας είναι η
έκδοση του παρόντος περιοδικού να διαρκέσει πολλά χρό-
νια και σταδιακά να επιτυγχάνεται η βελτίωσή του με αύ-
ξηση σελίδων και προσθήκη χρωμάτων, παρακαλούμε να
συμβάλετε στην προσπάθειά μας με οικονομική ενίσχυση.
Μπορείτε λοιπόν να ενισχύσετε οικονομικά την έκδοση
του περιοδικού με δύο τρόπους: α) Ως δωρεά ή χορηγία,
β) Ως προσφορά για κοινωνικούς λόγους.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορείτε να καταθέσετε το ανά-
λογο ποσόν στον λογαριασμό μας:
0026-0251-56-0100338892 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ERG 
EUROBANK - ERGASIAS, αναγγέλλοντας τηλεφωνικώς
την κατάθεση στο τηλέφωνο 210 600 48 55 ή να στείλετε
ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του ταμία Παναγιώτη
Τσιακίρη, Επτανήσου 7 - 153 41 Αγία Παρασκευή
Αττικής και όχι στον τίτλο του περιοδικού. Η αναγραφή
ως δικαιούχου του τίτλου “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπο-
λης” καθιστά πολύ δύσκολη την είσπραξη, διότι το περιο-
δικό δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Για τους αποδέκτες του εξωτερικού ο αριθ. λογ/σμού είναι:
GR5702602510000560100338892
BIC: EFG BGRAAXXX
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Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες

Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Τη στιγμή που χαράσσονται οι γραμμές αυτές και, ενώ ακόμη

διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, οι ζέστες έκαναν την
εμφάνισή τους για τα καλά, θέλοντας να μας υπενθυμίσουν ότι είναι
καιρός να προετοιμασθούμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές και τα
μπάνια μας στις όμορφες ακρογιαλιές της πατρίδας μας.

Ευχαριστούμε θερμά όσους παρέστησαν στην ετήσια Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου τ.ε. στην
αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Ο αριθμός των παρευρεθέντων
δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας.

Σε επόμενες σελίδες θα ενημερωθείτε αναλυτικώς για τα αφορώντα
στη Γενική Συνέλευση, τον ισολογισμό, τον απολογισμό δράσης, τα οι-
κονομικά στοιχεία, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
του νέου Δ.Σ., της νέας εξελεγκτικής επιτροπής, τους αντιπροσώπους
μας στην ΠΑ.Ο.Ν.Ε., καθώς και τα πεπραγμένα του απελθόντος Δ.Σ. για
το χρονικό διάστημα 1/3/2018 έως 28/2/2019.

Στο σημείο αυτό δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω θερμά το
απελθόν από το Δ.Σ. μέλος κ. Σουλτάνα Μιχαηλίδου για την πολύτιμη
προσφορά της στον Σύλλογο. Επίσης καλωσορίζω το νεοεκλεγέν μέλος
στο Δ.Σ. κ. Γεώργιο Δελαπόρτα και του εύχομαι να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στον Σύλλογο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με αισθήματα χαράς και εθνικής αγαλλιάσεως γιορτάσαμε και εφέτος
τη 99η επέτειο απελευθερώσεως της Θράκης και την ενσωμάτωση της
ιδιαίτερης πατρίδας μας στον Εθνικό κορμό.

Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουνίου 2019 έλαβαν χώρα διάφορες εκ-
δηλώσεις για τα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, για τις οποίες θα ενημερωθείτε αναλυτικά
σε επόμενες σελίδες καθώς επίσης και για τις σχετικές εκδηλώσεις που
έλαβαν χώρα στην Αλεξανδρούπολη.

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου 2019 πραγματοποιήσαμε με επι-
τυχία εκδρομή στην Παναγία την Προυσιώτισσα, στο Μικρό Χωριό, στο
Καρπενήσι και στον Γοργοπόταμο. Επίσης το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
πραγματοποιήσαμε, με επιτυχία επίσης, εκδρομή επισκεπτόμενοι την
εντυπωσιακή μονή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, το Κεφαλάρι του
Άργους και το Ναύπλιο, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδος.
Σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό και για τις δύο εκδρομές θα
βρείτε σε επόμενες σελίδες.

Όπως γνωρίζετε, στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου διεξήχθησαν οι Ευρωε-
κλογές και οι Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές. Συγχαίρουμε θερμά
τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Αλεξανδρουπόλεως κ. Ιωάννη Ζαμπούκη,
καθώς και τον επανεκλεγέντα περιφερειακό σύμβουλο, συμπατριώτη
μας κ. Δημήτριο Πέτροβιτς, ο οποίος μάλιστα ήρθε πρώτος σε σταυρούς
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη και ενδιαφέρουσα ύλη που
να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες όλων. Παράλληλα περιλαμβάνει
διάφορες συνεργασίες από συνεργάτες που διαμένουν στην Αττική,
στην Αλεξανδρούπολη και αλλού καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες σελί-
δες.

Τέλος, με χαρά σας πληροφορούμε ότι η εκδιδόμενη στην Αλεξαν-
δρούπολη ημερήσια εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ” στις 29 Απριλίου
τ.ε. συμπλήρωσε 74 έτη ζωής και ήδη διάγει τον 75ο χρόνο μιας πολύ
επιτυχημένης πορείας. Σε όλα τα μέλη της οικογενείας Σταύρου Κονδύλη
εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν τον αγώνα
τον καλό επ’ ωφελεία της Θράκης, του Έβρου και της ιδιαίτερης
πατρίδας μας.

Κλείνοντας σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς:
Καλό καλοκαίρι!  Χαρούμενες διακοπές!

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Επέτειος απελευθέρωσης Θράκης
Γράφει η Δρ Μαρία Γκούτη

Σ
τις 14 Μαΐου του 1920 ελληνικός στρατός και
στόλος έφτασε στη Θράκη. Η Μεραρχία Ξάνθης με

επικεφαλής τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μαζαρά-
κη- Αινιάνα παρέλαβε από τους Αγγλογάλλους την
πόλη της Αλεξανδρούπολης –Δεδέαγατς τότε– για να
προωθηθεί έπειτα στην Αδριανούπολη. Παράλληλα, η
Μεραρχία Σερρών, με επικεφαλής τον Παμίκο Ζυμ-
βρακάκη κατευθυνόταν σιδηροδρομικώς προς την Αλε-
ξανδρούπολη, ενώ η ΙΧ (ένατη) Μεραρχία υπό τον Λεο-
ναρδόπουλο, πεζοπορούσε προς την Κομοτηνή. Αντι-
κειμενικός στόχος των μονάδων ήταν, σε πρώτη φάση
η κατάληψη της δυτικής Θράκης, η διάβαση του ποταμού
Έβρου και, τέλος, η κατάληψη της ανατολικής Θράκης.
Εκείνη την ημέρα οι γαλλικές σημαίες αντικαταστάθηκαν
από την ελληνική στο κτήριο, όπου στεγαζόταν η Δια-
συμμαχική Διοίκηση.

Θα σταθούμε σε μία μαρτυρία για την ένταση των
ημερών που αποτυπώνει τη σημασία αυτών των κτή-
σεων για τον στρατιώτη του 1920. Πρόκειται για υπα-
ξιωματικό με ρουμελιώτικη καταγωγή ο οποίος αντικρίζει
με δέος τις θρακικές πεδιάδες: «Η καρδιά μου εχτυπούσε
από συγκίνηση! Ήμην επιτέλους εις την Θράκην! Προ
7,5 χρόνια εξεκίνησα από τη Μελούνα με τη μικρή
ελπίδα ότι μπορεί να ιδώ τη Θεσσαλονίκην και σήμερα...
εις την Θράκην, πλησίον εις την Κωνσταντινούπολιν...
Δεν ξεύρω πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα αυθόρμητος
η έμπνευσις και με ένα πήδημα απάνω από δύο εκοι-
μώμενους Τούρκους ευρισκόμην εις την θύραν του ναού
της πόλεως![...] Περί το εσπέρας, με πλημμυρισμένην
την ψυχήν από συγκινήσεις και από τας ωραιοτέρας
εντυπώσεις των φυσικών καλλονών, αποχαιρετήσαμεν
τον συνταγματάρχην...». Η μαρτυρία αυτή αποτελεί
τον πιο άμεσο και ειλικρινή «μεταφραστή» του κλίματος
εκείνης της ημέρας.

Πέρασαν 99 χρόνια από τότε. Η Θράκη κατέστη
επίσημα ελληνική μετά από πολλές στρατιωτικές και
διπλωματικές περιπέτειες. Η συνθήκη των Σεβρών (Ιού-
λιος 1920) που απέδιδε στην Ελλάδα –μεταξύ άλλων–
την ανατολική και τη δυτική Θράκη ανετράπη μετά την
ήττα του 1922 και την οριστική Έξοδο του ελληνισμού
από τις αρχαίες εστίες της Μικράς Ασίας και του
Πόντου. Η επαναστατική κυβέρνηση των Πλαστήρα -

Γονατά που επικράτησε μετά την ήττα έδωσε εντολή
στον Ελευθέριο Βενιζέλο να διαπραγματευτεί για λογα-
ριασμό της Ελλάδας τη συνθήκη ειρήνης στη Λοζάνη
της Ελβετίας. Εκεί, συνέβη κάτι παράδοξο.

Οι σύμμαχοι είχαν παραδώσει την ανατολική Θράκη
στον Κεμάλ, ήδη από τον Οκτώβριο του 1922 και παρά
το γεγονός ότι η περιοχή δεν απειλείτο από τον κεμαλικό
στρατό, καθώς η Τουρκία δε διέθετε ακόμη στόλο για
να μεταφέρει εκεί στρατό. Με την απόφαση των Με-
γάλων Δυνάμεων εκπατρίστηκαν 600.000 πρόσφυγες.
Ωστόσο, η νέα Τουρκία παρουσιαζόταν στη Λοζάνη ως
νικητής του πολέμου και διεκδικούσε τη δυτική Θράκη
και την ανατολική Μακεδονία μέχρι τα όρια της Θεσ-
σαλονίκης. Με συντονισμένες προσπάθειες και παρά
το στίγμα του ήττημένου, στρατιωτικοί και διπλωμάτες
αγωνίστηκαν για να περιορίσουν την «αλαζονία του
Κεμάλ», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος. Μάλιστα, σε μία επιστολή προς τη σύζυγό
του καταγράφει το αρνητικό κλίμα εις βάρος της
Ελλάδας, ενώ η ίδια η Έλενα Βενιζέλου στις αναμνήσεις
της αναφέρει ότι «ο καημός της Θράκης τον έτρωγε
μέρα-νύχτα και δε θα ησύχαζε αν δεν κρατούσαμε τον
Έβρο».

Αντίστοιχα, η στρατιωτική κυβέρνηση από την Αθήνα
έδωσε έμφαση στην οργάνωση της περίφημης «στρατιάς
του Έβρου» που αποτέλεσε και αναδιοργάνωση του
ελληνικού στρατού μετά από την ήττα στη Μικρά Ασία.
Τα παραπάνω είναι σημαντική μνεία, γιατί με την
επιμονή του Κεμάλ από τη μια, με την ενδοτικότητα
των Ευρωπαίων από την άλλη και χωρίς τη δυναμική
της κυβέρνησης και της διπλωματίας του 1923, είναι
πιθανόν να μη γιορτάζαμε σήμερα. Με τη συνθήκη της
Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923 η Θράκη κατοχυρώθηκε
στην Ελλάδα οριστικά και νόμιμα. Οι προσφυγικοί πλη-
θυσμοί που εγκαταστάθηκαν στη Θράκη με μέριμνα
των ελληνικών κυβερνήσεων ενίσχυσαν πληθυσμιακά
την ελληνικότητα των νέων χωρών.

Καθώς προσεγγίζουμε την εκατονταετία από την
απελευθέρωση της Θράκης, η επιμονή και η αυτοπε-
ποίθηση των Ελλήνων του 1923 –προσφύγων και γηγε-
νών, πολιτών και κυβερνώντων– μέσα σε μετρήσιμες
και αντικειμενικές ατυχείς συγκυρίες είναι σημαντική

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί τον πανηγυρικό της ημέρας που εκφωνήθηκε κατά τη δοξολογία
που εψάλη στον Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη Αθήνα, επ’ ευκαιρία της επετείου των 99 χρόνων
από την απελευθέρωση της Θράκης.
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έμπνευση για το δυσχερές παρόν. Με την πεντηκοστή
στροφή του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του εθνικού
μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, κλείνουμε τη σύντομη
αυτή μνεία τιμώντας τους απογενομένους και διατη-
ρώντας το ιστορικό δίδαγμα:

«Τόσοι, τόσοι ανταμωμένοι
Επετιούντο από την γη
Όσοι είν’ άδικα σφαγμένοι
Από τούρκικην οργή.»

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ

ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ
Ο θεμελιωτής της εκπαίδευσης στη Θράκη

Γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α Κ Α Ι Μ Ο Ρ Φ Ε Σ

Κ αταλυτική σημασία στην ανασυγκρότηση της Θρά-
κης «εκ της τέφρας» ύστερα από έξι χρόνια στυγνής

και φρικώδους Βουλγαρικής κατοχής (1913-1919), και
πάνω από 400 χρόνια Οθωμανικής επικυριαρχίας,
υπήρξε η απόφαση του Πρωθυπουργού Ελευθερίου
Βενιζέλου, μετά την εγκατάσταση της Διασυμμαχικής
Διοικήσεως στη Θράκη υπό τον Γάλλο Στρατηγό Σαρπύ
(Charpy), να δώσει εντολή στον πεπειραμένο πολιτικό
Χαρίσιο Βαμβακά να μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου και
η έδρα της Διασυμμαχικής Διοικήσεως και να αναλάβει
καθήκοντα κυβερνητικού εκπρόσωπου της Ελλάδας
παρά τη διασυμμαχική διοίκηση .

Είναι γνωστό ότι ο Χαρίσιος Βαμ-
βακάς ως κυβερνητικός εκπρόσωπος
της Ελλάδος έφθασε στην Κομοτηνή
στις 29 Σεπτεμβρίου του 1919 και
ανέλαβε ένα τιτάνιο και επίπονο έργο
της ανασυγκροτήσεως στη Δυτική Θρά-
κη: στους τομείς της διοικήσεως, της
ασφάλειας και δημοσίας τάξεως καθώς
επίσης και της δικαιοσύνης, της εκ-
παιδεύσεως, της παλιννοστήσεως, εγ-
καταστάσεως και περιθάλψεως των
προσφύγων, και της εν γένει ομαλής
κοινωνικής συνυπάρξεως των δύο σύ-
νοικων στοιχείων της Θράκης, δηλαδή
των χριστιανών και μουσουλμάνων.

Σπουδαίο ρόλο στην παλιννόστηση
και εγκατάσταση των προσφύγων στη

Θράκη έπαιξε ένας νεαρός τότε Κρητικός εκπαιδευτικός,
ο Κωνσταντίνος Λαγουμιτζάκης, τον οποίο ο Βαμβακάς
διόρισε επιθεωρητή εκπαίδευσης της Θράκης.

Το όνομα του Κωνσταντίνου Λαγουμιτζάκη στην Αλε-
ξανδρούπολη το διαβάζουμε στη μαρμάρινη πλάκα
που έστησαν οι πρόσκοποι δίπλα στο ταχυδρομείο, σε
ανάμνηση της πρώτης έπαρσης της Ελληνικής σημαίας
στις 13 Μαΐου του 1920 από τους Προσκόπους. Ανα-
φέρεται σ’ αυτή την πλάκα: «…και πριν ή φέρει ούτος
(ο Στρατός) την Σημαίαν μας οι Πρόσκοποι περιήγαγον
αυτήν υπερηφάνως εις κατάπληξιν και εχθρών και
φίλων. - Κων. Λαγουμιτζάκης - Επιθεωρητής Σχολείων

Θράκης - 6 Ιουλίου 1920».
Το ποιός ήταν λοιπόν ο Κωνσταν-

τίνος Λαγουμιτζάκης, ποιος ο ρόλος
του στην απελευθέρωση της Θράκης
και ποια η σχέση του με την Αλεξαν-
δρούπολη θα προσπαθήσουμε να
ανιχνεύσουμε κυρίως μέσα από ένα
βιβλίο του Πολύδωρου Σανδραβέλη
που εκδόθηκε στη Χαλκίδα το 2004
με τίτλο «Κωνσταντίνος Λαγουμιτζά-
κης, δάσκαλος και στρατιώτης», κά-
ποιες πληροφορίες που συλλέξαμε
από την ανεψιά του (κόρη του αδελ-
φού του) και βαφτιστικιά του Χαρί-
κλεια Λαγουμιτζάκη-Σανδραβέλη,
που ζει στη Χαλκίδα, αλλά και από
μια γενικότερη έρευνα που κάναμε.

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης του Νεϊγύ (27 Νοεμ-
βρίου 1919) μεταξύ της Βουλγαρίας και των νικητριών δυνάμεων του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(Αγγλίας, Γαλλίας, ΗΠΑ και Ιταλίας) με την οποία η Βουλγαρία παραιτήθηκε υπέρ των Συμ-
μάχων επί όλων των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί της Δυτικής Θράκης και με την υπο-
χρέωση να αναγνωρίσει εκ των προτέρων τις μεταγενέστερες αποφάσεις των περί αυτής. Η
ανωτέρω παραίτηση είχε ως αποτέλεσμα, ένα χρόνο σχεδόν αργότερα, (πριν από 99 χρόνια)
την παραχώρηση της Θράκης από τους Συμμάχους στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σεβρών
και τον αποκλεισμό των Βουλγάρων από το Αιγαίο Πέλαγος.
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Ο Κωνσταντίνος Λαγουμιτζάκης γεννήθηκε στο Φρε
Αποκορώνου Χανίων το 1887. Γόνος του οπλαρχηγού
Γεωργίου Λαγουμιτζάκη, Φούρου ή Φουρογιώργη. Αν
και ορφανός στα 12
του χρόνια, εργαζό-
μενος σπούδασε στο
Διδασκαλείο από
όπου μόλις αποφοί-
τησε διορίσθηκε ως
δάσκαλος στο Ανώ-
τερο σχολείο Αρρέ-
νων Φρε, στο οποίο
υπηρέτησε μέχρι το
1916, με ενδιάμεσες
διακοπές στράτευσής
του. Στη διάρκεια αυ-
τής της υπηρεσίας του επέδειξε μεγάλη σχολική και
εξωσχολική δραστηριότητα, και μάλιστα σε καινοφανείς
για την εποχή του τομείς, για τις οποίες δέχθηκε την
άκρα ευαρέσκεια της Γενικής Διοίκησης Κρή-
της.

Τον Σεπτέμβριο του 1912 κατατάχθηκε εθε-
λοντής, μετέχοντας στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους του 1912-13. Το 1913 βρέθηκε να υπηρετεί
ως εθελοντής στη Θράκη, όταν αυτή είχε απε-
λευθερωθεί το πρώτον από τον Ναύαρχο
Κουντουριώτη. Μάλιστα, την 5η Αυγούστου
εκείνης της χρονιάς βρέθηκε με τη μονάδα του
στο Διοικητήριο της Κομοτηνής, προκειμένου
να ξεκινήσει η αναχώρηση των Ελληνικών Στρα-
τευμάτων, σύμφωνα με διαταγή του συμμαχι-
κού στρατηγείου, μετά και την υπογραφή της
συνθήκης του Βουκουρεστίου. Εκείνη, ακριβώς,
την κρίσιμη ώρα, ο Λαγουμιτζάκης προέβη σε
μια αυθόρμητη ενέργεια που έμεινε στην ιστο-
ρία: Χάραξε, με τη λόγχη του στον τοίχο του
κτηρίου τη γνωστή φράση… «πάλι με χρόνια
με καιρούς πάλι δικιά μας θα ’ναι». Καθένας

μπορεί να φανταστεί τον άμεσο αντίκτυπο εκείνης της
ενέργειας στους παριστάμενους. Έτσι δικαιολογούνται
και οι μνήμες που άφησε στη Θράκη ο νεαρός τότε εθε-
λοντής από την Κρήτη.

Παρότι η νέα –εθελοντική– επιστράτευσή του (το
1917) δεν άργησε, κατάφερε, στο μεσοδιάστημα 1913-
17, να συμπληρώσει τις γνώσεις του στην Ευρώπη·
Παρίσι και Βιέννη, λένε οι πηγές. Έτσι δικαιολογείται
και η προαγωγή του σε Επιθεωρητή, το 1917. Η πρώτη
του τοποθέτηση ως στέλεχος της Εκπαίδευσης –πριν
κλείσει τα 30, δηλαδή– έγινε στην Περιφέρεια των Σφα-
κίων Αποκορώνου.

Με βάση αυτήν την προϋπηρεσία επιλέχθηκε από
τον Βενιζέλο να αναλάβει την αποστολή, εθνικού περιε-
χομένου, του Επιθεωρητή της Εκπαίδευσης το 1919-
20 στην υπό διασυμμαχική κατοχή Θράκη, δίπλα στον
Χαρίσιο Βαμβακά, με ιδιαίτερη έγνοια στην οργάνωση
της ελληνικής εκπαίδευσης και την ίδρυση σχολείων
αλλά και προσκοπικών ομάδων, προκειμένου να δημι-

ουργήσει τις προϋπο-
θέσεις για την παλιν-
νόστηση των Ελλήνων
προσφύγων· σχολεία
για τη μόρφωση των
παιδιών τους και προ-
σκοπικές ομάδες για
την εξωσχολική απα-
σχόληση και περαιτέ-
ρω διαπαιδαγώγησή
τους.

Είναι ο πρώτος που
ήρθε στη Θράκη κατά

τον Νοέμβριο του 1919, επί διασυμμαχικής κατοχής,
Μόλις είχε απολυθεί από τον στρατό, μετά από διετή
υπηρεσία στο Βαλκανικό μέτωπο, ως Επίτροπος του

6.8.1922 Ο Κων. Λαγουμιτζάκης στο μέτωπο του Αφιόν Καραχισάρ, 
λίγο πριν την εθνική καταστροφή, εκφωνεί λόγο, για τη μνήμη 

των πεσόντων υπέρ της πατρίδας.

Αποδεικτικό ταυτότητας εφέδρου αξιωματικού 
Κωνσταντίνου Λαγουμιτζάκη
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Υπουργείου Παιδείας στην αρχή δίπλα στον Στρατηγό
Λεοναρδόπουλο, ο οποίος είχε ήδη καταλάβει την
περιοχή Ξάνθης. Αφού μελέτησε, κατά τη διαδρομή του
προς τη Θράκη, την κατάσταση της εκπαίδευσης στην
περιοχή, πέρασε λαθραία στην Αδριανούπολη και με τη
βοήθεια του Μητροπολίτη Πολυκάρπου έψαξε και
βρήκε δασκάλους και δασκάλες, τους πέρασε λαθραία
από τα Τουρκικά σύνορα και στη συνέχεια τους εγκα-
τέστησε σε διάφορες πόλεις και χωριά της Θράκης.
Έτσι άρχισε η πρώτη λειτουργία Ελληνικών σχολείων
στη Θράκη. Στη συνέχεια έψαξε, βρήκε νέους δασκάλους
και καθηγητές και ίδρυσε τα πρώτα Γυμνάσια στη
Θράκη και συγκεκριμένα στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή
και στην Αλεξανδρούπολη, τότε Δεδέαγατς.

Ως Επιθεωρητής Εκπαίδευσης Θράκης αναπτύσσει
εκπαιδευτικό ζήλο και ευαισθησία στους διδάσκοντες
για τους μαθητές. Αγωνίζεται για την οργάνωση και λει-
τουργία σχολείων σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της
Θράκης και της Λήμνου που είναι η περιφέρειά του, για
την εξασφάλιση προσωπικού επάνδρωσης τούτων. Κα-
ταβάλλει προσπάθειες για εξεύρεση οικονομικών πόρων
από το Κράτος για την ανέγερση σχολικών κτηρίων, με

παράλληλη δραστηριότητα ευαισθητοποίησης των κα-
τοίκων, για ενίσχυση της προσπάθειας αυτής. Προσπαθεί
να εξοπλίσει τα σχολεία με έπιπλα (θρανία, πίνακες
κ.λπ.), με εποπτικά όργανα και εργαστήρια.

Προτείνει και πετυχαίνει την ίδρυση σε όλες τις
πόλεις της Θράκης Προσκοπικών Ομάδων που στε-
λεχώνει με αξιόλογα στελέχη - εκπαιδευτικούς. Στην
Αλεξανδρούπολη φέρνει από τη Σαμοθράκη, όπου υπη-
ρετούσε, ως δάσκαλο τον Αθανάσιο Σπανό, έναν αξιό-
λογο εκπαιδευτικό που για πολλά χρόνια μετέπειτα
προσέφερε μεγάλες υπηρεσίας στη μόρφωση των παι-
διών της πόλης. Λέγεται μάλιστα ότι τον έφερε εσπευ-
σμένα από τη Σαμοθράκη με το αντιτορπιλικό «Λόγχη»,
για να αναλάβει τη διοργάνωση των Δημοτικών σχολείων
της υπό απελευθέρωση περιοχής. Επίσης έφερε από
τη Δυτική Μακεδονία (Σιάτιστα) τον έφεδρο Υπολοχαγό
Γεώργιο Φίτσιο, ως δάσκαλο της Γυμναστικής και Μου-
σικών αλλά κυρίως για την ίδρυση και λειτουργία της
πρώτης Προσκοπικής Ομάδας του Δεδέαγατς τότε.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών του
ήταν, όταν τον Μάρτιο του 1920 οι Γαλλικές Στρατιωτικές
Αρχές διενήργησαν απογραφή των μαθητών της Θράκης,

οι Έλληνες μαθητές βρέθηκαν περισ-
σότεροι από όλους τους άλλους μαζί
μαθητές των άλλων εθνοτήτων. Το
σπουδαιότερο όμως είναι ότι δια της
μαθητικής και προσκοπικής κίνησης
δόθηκε έμφαση ελληνικής πλειοψηφίας
στις πόλεις και τα χωριά της Θράκης
που ανάγκασε τους συμμάχους για πε-
ραιτέρω εθνικές παραχωρήσεις.

Ο πατριωτισμός και η αγωνιστικό-
τητα του Κωνσταντίνου Λαγουμιτζάκη,

Ο Κωνσταντίνος Λαγουμιτζάκης, κηρύσσει την έναρξη των πρώτων Πανθρακικών αγώνων στη Θράκη.

Μάιος 1920. Η ύψωση της Ελληνικής
σημαίας στο Διοικητήριο της Κομοτηνής
παρουσία του Στρατηγού Ζιμβρακάκη,
του Χαρίσιου Βαμβακά και λοιπών
Ελλήνων αξιωματούχων .
Η φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο
Κων. Λαγουμιτζάκη
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αναδείχτηκαν ακόμα περισσότερο κατά τη συμμετοχή
του αργότερα στη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπου
τραυματίσθηκε και ως εκ τούτου παρασημοφορήθηκε
τον Δεκέμβριο του 1921 με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας.

Αφού απολύθηκε από τον Στρατό επανήλθε στην
Κομοτηνή, όπου είχε μεταφερθεί η Γενική Διοίκηση Θρά-
κης και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή
εκπαίδευσης. Η ίδρυση νέων σχολείων, λόγω της συσ-
σωρεύσεως των προσφύγων, η σύσταση περιφερειών,
η εύρεση κτηρίων, για να τα μετατρέψει σε διδακτήρια,
η ίδρυση νυχτερινών Σχολών, η τακτοποίηση των συγ-
κεντρωθέντων δασκάλων, η εξοικονόμηση των στοιχει-
ωδέστερων διδακτικών μέσων και η επίλυση πολλών
άλλων παρόμοιων προβλημάτων ήταν οι προτεραιότητές
του αλλά και η συνεχής εργασία του.

Μετά την ενσωμάτωση της Θράκης στην Ελλάδα και
τη μεταφορά της Γεν. Διοίκησης Θράκης στην Κομοτηνή,
υπηρέτησε ως επιθεωρητής εκπαίδευσης της Αλεξαν-
δρούπολης (1923-1928), της Καβάλας (1928-1930) όπου,

όπως αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Επιθεωρητής
Εκπαίδευσης στις 10 Μαΐου 1929 «…όλην την ενεργη-
τικότητά του έχει ρίξει εις την ανέγερσιν διδακτηρίων
και τον πλουτισμόν αυτών με εποπτικά μέσα διδα-
σκαλίας…». Και τελικά, με απόφαση του τότε Υπουργού
Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου διορίσθηκε στην επι-
θεώρηση Θεσσαλονίκης. όπου το 1935 ήταν ο τελευταίος
υπηρεσιακός σταθμός αυτής της δημιουργικής διαδρομής,
αλλά και το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής του δρα-
στηριότητας.

Όμως ο Κωνσταντίνος Λαγουμιτζάκης δεν είχε μόνο

αυτές τις αρετές. Μαζί με την πνευματικότητά του διέ-
θετε και μια ευρύτερη δυνατότητα εκτίμησης των κα-
ταστάσεων ώστε να προκόψει ο τόπος, γενικότερα. Το
σκεπτικό της βράβευσής του από την Ακαδημία Αθηνών
το 1928 αφήνει να εννοηθούν αρκετά. Στην με αριθμό
πρωτ. 1395 από 24.12.1928 επιστολή της Ακαδημίας
Αθηνών, πληροφορείται ότι «...Μεταξύ των βραβευο-
μένων έργων τυγχάνει η εξόχως εθνωφελής και λίαν
φιλάνθρωπος δράσις υμών και των Διδασκάλων της
υμετέρας περιφερείας (σ.σ. της περιοχής Αλεξανδρού-
πολης), εργασθέντων προς ελάττωσιν των αναλφαβή-
των, εξύψωσιν του εθνικού φρονήματος και διάδοσιν
πρακτικών γνώσεων…» και καλείται όπως παραστεί
κατά την συνεδρίασιν της 27ης Δεκεμβρίου 1929 για να
παραλάβει το απονεμηθέν εις αυτόν έπαθλον.

Επίσης η Ακαδημία Αθηνών, πέραν της βράβευσης
του Λαγουμιτζάκη, με την ίδια απόφασή της απένειμε
το εκ 45.000 δραχμών Μπενάκειον έπαθλον εις ίδρυμα
ή διδασκάλους, οίτινες λόγω και έργω συνετέλεσαν εις

την ελάττωσιν των αναλφαβήτων και
εξύψωσιν του εθνικού φρονήματος των
μαθητών μεταξύ των άλλων και εις «…
τον Διδασκαλικόν Σύλλογον Αλεξαν-
δρουπόλεως, τον ενθουσιωδώς εργα-
ζόμενον υπό τον Επιθεωρητήν κ. Λα-
γουμιτζάκην εκτός, εννοείται, των υπο-
χρεωτικών ωρών της διδασκαλίας,
προς διάδοσιν γεωργικών γνώσεων,
δενδροκομίας, μελισσοκομίας, ζωοτε-
χνίας, ραπτικής, κεντητικής. Την εργ-
σίαν ταύτην πιστοποιούσι τα Υπουργεία
της Παιδείας, της Γεωργίας και της
Εθνικής Οικονομίας…».

Στη Θεσσαλονίκη λήγει ουσιαστικά
η υπηρεσία του και η προσφορά του
στην εκπαίδευση.

Αργότερα μέσα στην κατοχή, στις
11 Απριλίου 1943 ο Κωνσταντίνος Λα-
γουμιτζάκης αφήνει την τελευταία του
πνοή στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»
των Αθηνών· ενταφιάστηκε την επομένη
στο νεκροταφείο του Ζωγράφου, συ-
νοδευόμενος από πολύ λίγους φίλους

και συγγενείς, που κατόρθωσαν λόγω της κατοχής να
προσέλθουν στην Αθήνα και να παραβρεθούν στην
κηδεία του. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Λαγουμιτζάκης τι-
μάται στην ιδιαιτέρα του πατρίδα, το χωριό Φρε Απο-
κορώνου Χανίων, όπου έχει ανεγερθεί και η προτομή
του, ενώ εδώ στη Θράκη και κυρίως στην Αλεξανδρού-
πολη, όπου προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του,
μάλλον αγνοείται. Ευτυχώς που οι Πρόσκοποι της
πόλης τον θυμήθηκαν και ανέγραψαν το όνομά του
στο μνημείο που υπενθυμίζει τη συνεισφορά των
Προσκόπων στην απελευθέρωση της πόλης.

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Δερμεδεσίου Θράκης, 
ένα από τα πάρα πολλά σχολεία που ίδρυσε ο Κων . Λαγουμιτζάκης.
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Μύθος (Λάθος)
1) Η σημερινή πόλη της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται
στη θέση της αρχαίας Σάλης, πόλης με έντονη παρουσία
κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα.

Αλήθεια (Σωστό)
1) Η σημερινή πόλη της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται
στη θέση της αρχαίας πόλης Τέμπυρα, πολίχνη νεότερης
της Σάλης.

Μύθος (Λάθος)
2) Το 1850 περίπου δημιουργείται ο πρώτος ψαράδικος
οικισμός, από Αινίτες, Μακρινούς και Μαρωνίτες ψα-
ράδες, το Δεδέαγατς. Το 1871 έφτασε στο μικρό ψα-
ροχώρι ο σιδηρόδρομος...

Αλήθεια (Σωστό)
2) Με την έλευση του σιδηροδρόμου το 1870-1 στην το-
ποθεσία Δεδέαγατς, κατοικούσαν λίγοι εργάτες Μωα-
μεθανοί που εργάζονταν στα κτήματα των τσιφλικάδων.
Πολύ γρήγορα προστέθηκαν και άλλοι εργάτες (Τούρκοι,
Αρμένιοι και λίγοι Βούλγαροι), για τις ανάγκες του σιδη-
ροδρόμου. Λίγοι ψαράδες ενέσκηψαν στο Δεδέαγατς
πολύ αργότερα, όταν εύρισκαν καταφύγιο στο λιμάνι
από τα ξαφνικά μπουρίνια. Η πλειονότης των ψαράδων
ήλθαν μετά την απελευθέρωση ως πρόσφυγες, από
ψαράδικους οικισμούς των ακτών της Αν. Θράκης, της
Προποντίδας, της Μαύρης θάλασσας, ως και της λίμνης
Απολλωνιάδος. Το 1870 η Αίνος είχε 12 μεγάλα και 121
μικρά αλιευτικά σκάφη, οι Φέρες 9 μεγάλα, το Δεδέαγατς
0 (μηδέν). Η αλήθεια είναι, ότι, όταν ήλθε το τραίνο, δεν
ήταν ψαροχώρι.

Μύθος (Λάθος)
3) Η ονομασία Δεδέαγατς οφείλεται στις πολλές γέρικες
βελανιδιές που υπήρχαν στο δάσος της τοποθεσίας
αυτής.

Αλήθεια (Σωστό)
3) Μετά τη δημοσίευση υπ’εμού του φωτογραφικού
ντοκουμέντου με τον τάφο του ερημίτη, η ονομασία
οφείλεται στον ερημίτη που έζησε και τάφηκε κάτω
από τις δύο βελανιδιές (όχι μία).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Μύθοι και αλήθειες
Γράφει ο Ελευθέριος Σ. Τσινταράκης, Φαρμακοποιός

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  Τ Η Σ  Π Ο Λ Η Σ  Μ Α Σ

Κατά τη δεκαετή μου ενασχόληση με την ιστορία της πόλης που ζω, διαπίστωσα ότι η υπάρχουσα
βιβλιογραφία επί το πλείστον στηρίζεται σε αφηγήσεις παλαιών κατοίκων, με αποτέλεσμα να δια-
πιστώσω πλήθος ανακριβειών και μυθευμάτων. Με την έρευνα και την ανακάλυψη γραπτών ντο-
κουμέντων είδα ποιά είναι η Αλήθεια και ποιός είναι ο Μύθος. Τούτο θέλω να το ιδούν και να το
μάθουν και οι συμπολίτες μου.

Μύθος (Λάθος)
4) Το πρώτο Ελληνικό Σχολείο λειτούργησε στο Δεδέα-
γατς το 1866.

Αλήθεια (Σωστό)
4) Το λάθος μάλλον οφείλεται στον δαίμονα του τυπο-
γραφείου. Το 1866 στην τοποθεσία Δεδέαγατς, όπως
προανέφερα, ζούσαν λίγοι Μουσουλμάνοι εργάτες, και
υπήρχε μέγα δάσος με αλεπούδες και λαγούς. Το πρώτο
Ελληνικό Σχολείο λειτούργησε το 1876.

Μύθος (Λάθος)
5) Το 1878 οι Ρώσοι “ανακαινίζουν” τη ρυμοτομία της
πόλης και την καθιερώνουν ως μία πόλη, υπόδειγμα
ρυμοτομίας, με μεγάλους και φαρδείς κάθετους δρό-
μους προς την παραλία.

Αλήθεια (Σωστό)
5) Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορεί ένα ρυμοτομικό
σχέδιο, και λέγεται ότι είναι έργο των Ρώσων κατά το
1878-9. Σύμφωνα με το σχέδιο, στους Ρώσους οφείλεται
ένα μικρό κομμάτι της πόλης, από τη λεωφόρο Δημο-
κρατίας μέχρι την παραλία, και από την οδό Κανάρη
μέχρι την οδό Τυρολόης, προ του κτηρίου των γραφείων
της Αντιπεριφέρειας. Το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται
από μικρά οικοδομικά τετράγωνα και στενούς δρόμους.
Αντίθετα η μεγάλη λεωφόρος, οι φαρδείς δρόμοι και τα
μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα έγιναν αργότερα, και
είναι έργο των Οθωμανών και των Ελλήνων.

Μύθος (Λάθος)
6) Το 1897 το Δεδέαγατς καλωσορίζει το Οριάν Εξπρές
που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Κωνσταντινούπο-
λη.

Αλήθεια (Σωστό)
6) Το Οριάν Εξπρές ουδέποτε πέρασε από το Δεδέαγατς,
κατά τα χρόνια της κατοχής και μέχρι την απελευθέρωσή
του. Το δρομολόγιό του ήταν Παρίσι, Βιέννη, Βουδαπέστη,
Βελιγράδι, Σόφια, Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη.

Μύθος (Λάθος)
7) Το παλιό Νοσοκομείο χτίσθηκε στα τέλη του 19ου
αιώνα, για να χρησιμοποιηθεί ως τουρκικό σχολείο,
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για τις ανάγκες των παιδιών των Οθωμανών ή ως
στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αλήθεια (Σωστό)
7) Το Παλιό Νοσοκομείο εγκαινιάσθηκε το 1895 και στις
11-17 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα, ως Δημοτικό Νοσο-
κομείο για τους φτωχούς του Δεδέαγατς.

Μύθος (Λάθος)
8) Το οικόπεδο όπου ανεγέρθη ο Ναός του Αγίου Νι-
κολάου το δώρισε ο Χατζή Σαφέτ Μπέη στην Ελληνική
Κοινότητα.

Αλήθεια (Σωστό)
8) Στις αρχές του 1875 η Ελληνική Κοινότητα με πρόεδρο
τον Νικόλαο Βαφειάδη αγόρασε το οικόπεδο. 

Μύθος (Λάθος)
9) Έγγραφα του 1885 και 1889 διαβεβαιώνουν την
ύπαρξη του παλαιού Ναού του Αγίου Νικολάου.

Αλήθεια (Σωστό)
9) Με γραπτά ντοκουμέντα που δημοσίευσα, αποδει-
κνύεται ότι ο παλαιός Ναός του Αγίου Νικολάου λει-
τούργησε το 1876.

Μύθος (Λάθος)
10) Ο νέος Ναός αντικατέστησε μια μικρή ξύλινη εκ-
κλησία με πέτρινα θεμέλια, στη γωνία των σημερινών
δρόμων Κ.Μαζαράκη και Κ. Παλαιολόγου, με είσοδο
από τη Κ.Μαζαράκη.

Αλήθεια (Σωστό)
10) Ο παλαιός μικρός Ναός του Αγίου Νικολάου ήταν
στο υψηλότερο σημείο του λόφου, Στο σημείο ακριβώς
που είναι σήμερα ο Νέος Ναός. Κατεδάφισαν τον παλαιό
για να χτίσουν τον νέο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Νικολάου.

Μύθος (Λάθος)
11) Ο Ναός του Αγίου Νικολάου θεμελιώθηκε το 1892.

Αλήθεια (Σωστό)
11) Το 1892 η Ελληνική Κοινότητα έλαβε την άδεια ανέ-
γερσης του Ναού, αλλά θεμελιώθηκε το Φθινόπωρο του
1898.

Μύθος (Λάθος)
12) Λέγεται ότι για την αντιμετώπιση των εξόδων της
ανέγερσης συγκεντρώθηκαν 25000 τουρκικές λίρες.
Επειδή το ποσόν δεν έφθασε, αποτάθηκαν για δωρεά
στον Αντώνη Λεονταρίδη, και μετά την άρνησή του,
ζήτησαν τη βοήθεια του Βλάσιου Σούχωρ, ο οποίος
έδωσε 100.000 λίρες τουρκίας.

Αλήθεια (Σωστό)
12) Η αλήθεια είναι ότι και ο Λεονταρίδης και ο Σούχωρ
έδωσαν μόνον από 100 (εκατό) λίρες Τουρκίας και η εκ-
κλησία τους ανεκήρυξε ευεργέτες αυτής. Όσον αφορά
το απαιτούμενο για την ανέγερση χρηματικό ποσό, η
εκκλησία έλαβε δάνειο από τις Τράπεζες της Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας, και το οποίο εξόφλησε μακροπρόθεσμα
με τις εισφορές και δωρεές των πιστών Ορθόδοξων Ελ-
λήνων.

Μύθος (Λάθος)
13) Τα εγκαίνια του Ναού του Αγίου Νικολάου έγιναν
στις 4 Αυγούστου 1901.

Αλήθεια (Σωστό)
13) Τα εγκαίνια του Ναού του Αγίου Νικολάου έγιναν
στις 26 Αυγούστου 1901.

Μύθος (Λάθος)
14) Το 1906 ήρθαν στο Δεδέαγατς ειδικοί τεχνί τες από
την Κωνσταντινούπολη, που υπερύψωσαν τα καμπα-
ναριά.

Αλήθεια (Σωστό)
14)Τα καμπαναριά του Αγίου Νικολάου τα υπερύψωσαν
το 1910-1911.

Μύθος (Λάθος)
15) Ο αρχικός Ναός του Αγίου Ελευθερίου κτίσθηκε το
1912-1913, κατά την περίοδο που το Δεδέαγατς είχε
καταληφθεί από τον Βουλγαρικό στρατό.

Αλήθεια (Σωστό)
15) Κτίσθηκε το 1919 επί Διασυμμαχικής κατοχής, για
να δείξουν οι Βούλγαροι στις μεγάλες δυνάμεις που
συμμετείχαν στο Συνέδριο Ειρήνης, ότι στο Δεδέαγατς
δεν υπήρχαν μόνο Έλληνες αλλά και πολλοί Βούλγαροι.
Έτσι έκτισαν άρον-άρον και με πρόχειρα υλικά τον Άγιο
Ελευθέριο, ώστε να πετύχουν την ενσωμάτωση του Δε-
δέαγατς στη Βουλγαρία.

Μύθος (Λάθος)
16) Παράρτημα του Γυμνασίου: α) Εκτιμάται ότι ανε-
γέρθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα χωρίς όμως να
είναι γνωστό το πότε ακριβώς. β) Φέρεται ότι στον
χώρο εκείνο λειτούργησε το πρώτο σχολείο. γ) Το
κτήριο αυτό θεμελιώθηκε πριν από τη Λεονταρίδειο
Σχολή και αποπερατώθηκε μαζί με την εκκλησία του
Αγίου Νικολάου.

Αλήθεια (Σωστό)
16) Θεμελιώθηκε το 1879 και σε αυτό λειτούργησε το
1883 το Παρθεναγωγείο και η αίθουσα τελετών και
συγκεντρώσεων της Ελληνικής κοινότητας και της Μη-
τρόπολης. Το πρώτο σχολείο λειτούργησε στο χώρο
του σημερινού Τρίτου Σχολείου το 1876.

Μύθος (Λάθος)
17) Το πρώτο διδακτήριο πρέπει να χτίστηκε στη δε-
καετία του 1880 δίπλα στην εκκλησία και στέγασε το
Δημοτικό Σχολείο Αρρένων. Στις αρχές του 20ου αιώνα
κατεδαφίστηκε και ανεγέρθηκε νέο, το οποίο στεγάζει
σήμερα το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Αλήθεια (Σωστό)
17) Όπως είπαμε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο αρρένων



Εκτός από τα μυθεύματα (ανακρίβειες) που ανέφερα,
και ανευρίσκουμε συνεχώς σε δημοσιεύματα ιστορικού
περιεχομένου, υπάρχουν και δύο ιστορικές ψηφίδες, οι
οποίες δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα, και απου-
σιάζουν παντελώς από το πάζλ της ιστορίας της Αλε-
ξανδρούπολης. Πρόκειται για τις εξής ψηφίδες: Πότε
ιδρύθηκε η Αλεξανδρούπολη και ποιοι ή ποιος την
ίδρυσε. Μετά από πολυετή έρευνα είμαι σε Θέση να
απαντήσω στις δύο ερωτήσεις και να τις γνωστοποιήσω
στους συμπολίτες μου. Στα μέσα του 19ου αιώνα η
Οθωμανική Αυτοκρατορία αποφάσισε να περάσει στην
εποχή του εκσυγχρονισμού και της εκβιομηχάνισης,
προκειμένου να προλάβει την Ευρώπη, η οποία ήταν
αρκετά προχωρημένη. Ως πρώτο μέτρο αποφάσισε να
κατασκευάσει σιδηρόδρομο που θα συνέδεε την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία με την Ευρώπη. Για την κατασκευή

προχώρησε σε συνεχείς συμβάσεις με διάφορους επι-
χειρηματίες κατά τα έτη 1857, 1860, 1868· όλες όμως
καταγγέλθηκαν για διάφορους λόγους. Το 1869 υπογράφει
σύμβαση με το Βαρώνο Χίρς, σύμφωνα με την οποία θα
κατασκεύαζε σιδηρόδρομο που θα συνέδεε την Κων-
σταντινούπολη με τα κέντρα των Βαλκανίων καθώς και
με τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Η σιδηροδρομική γραμμή θα είχε επίσης δύο διακλα-
δώσεις, η μία θα ήταν Νίς-Θεσσαλονίκη και η άλλη
Αδριανούπολη-Αιγαίο Πέλαγος, με τελικό σταθμό ( προ
του Αιγαίου) την πόλη της Αίνου. Ήδη από το 1869
επισκέπτονταν την Αίνο κλιμάκια τεχνικών και επιστη-
μόνων, για να εξετάσουν την περιοχή της Αίνου. Τα κλι-
μάκια όμως επισκέπτονταν συγχρόνως και την απέναντι
περιοχή του Δεδέαγατς. Και ενώ όλοι γνώριζαν ότι ο
τελικός σταθμός προ του Αιγαίου πελάγους, ήταν η
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κτίστηκε και λειτούργησε το 1876 μαζί με την εκκλησία
του Αγίου Νικολάου. Το 1909 δια ανακαινίσεως και το-
ποθέτησης ενδιάμεσου πατώματος, διπλασιάστηκαν οι
αίθουσες, και λειτούργησε ως Παρθεναγωγείο, και το
απέναντι Παρθεναγωγείο ως Νηπιαγωγείο. Το σημερινό
3ο Δημοτικό Σχολείο από το 1876 μέχρι και σήμερα
ποτέ δεν κατεδαφίστηκε.

Μύθος (Λάθος)
18) Την 14η Μαΐου απελευθερώθηκε το Δεδέαγατς
από τον Ελληνικό στρατό και ακολούθησε η Δοξολογία
και η έπαρση της Ελληνικής σημαίας.

Αλήθεια (Σωστό)
18) Κατόπιν αιτήσεως του Στρατηγού Μαζαράκη την
επομένη 15η Μαΐου ακολούθησε η Δοξολογία και η
έπαρση της Ελληνικής σημαίας.

Μύθος (Λάθος)
19) Ο πρώτος Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης (Δεδέ-
αγατς - διορισμένος) ήταν ο Εμμανουήλ
Αλτιναλμάζης 1919-1924.

Αλήθεια (Σωστό)
19) Ο πρώτος Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης (Δεδέα-
γατς - διορισμένος) ήταν ο Αντώνης Χαμπούρης 12/7/1913-
16/10/1913, κατά την πρώτη απελευθέρωση.

Μύθος (Λάθος)
20) Η παραλιακή λεωφόρος ονομάζεται « Βασ. Αλε-
ξάνδρου» προς τιμή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αλήθεια (Σωστό)
20) Μετά την απελευθέρωση στις 8/7/1920 επισκέφθηκε
το Δεδέαγατς ο Βασιλέας Αλέξανδρος Α’. Προς τιμή του
ονομάσθηκε Αλεξανδρούπολη και δόθηκε το όνομά του
στη παραλιακή λεωφόρο.

Σε πρώτο πλάνο οι οκτώ αποθήκες, καθώς και η δεύτερη γραμμή από την πίσω
πλευρά των αποθηκών. Όλες οι φωτογραφίες της Συλλογής του Πιέρ ντε Γκιγκόρντ

είναι από την πρώτη πενταετία του 1870, ήτοι από την ίδρυση του Δεδέαγατς.
Πηγή φωτογραφίας: Συλλογή του Πιέρ ντε Γκιγκόρντ

Ως συλλέκτης, εκτός από την
παρούσα φωτογραφία, είχα
διαπιστώσει πριν τέσσερα χρόνια,
και από άλλα φωτογραφικά
ντοκουμέντα, ότι οι ανεγερθείσες
αποθήκες στη προβλήτα του
λιμανιού κατά την έλευση του
σιδηροδρόμου, δεν ήταν εννέα
(όπως γράφουν οι σημερινοί
ιστορικοί συγγραφείς της πόλης
μας) αλλά οκτώ. Η ενάτη αποθήκη
(και πρώτη στη σειρά) ανεγέρθηκε
πολύ αργότερα, και συγκεκριμένα
το 1899-1900.
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Αίνος και μόνον η Αίνος, ξαφνικά τον Ιούνιο του 1870
δημοσιεύεται διάταγμα της Οθωμανικής κυβέρνησης,
σύμφωνα με το οποίο ο τελικός σταθμός δεν θα ήταν η
Αίνος αλλά η Αλεξανδρούπολη (Δεδέαγατς). Έτσι λοιπόν
η τριακοστή Ιουνίου 1870 ήταν η αρχή του τέλους για
την Αίνο, και η γένεση μίας νέας πόλης της Αλεξ/πολης
(Δεδέαγατς). Ο Βαρώνος Χίρς στο βωμό του μαύρου
και εύκολου χρήματος, δωροδοκεί ορισμένα μέλη της
Οθωμανικής κυβέρνησης, με σκοπό να μεταφέρει τον
τελικό σταθμό από την περιοχή της Αίνου, στην περιοχή
της Αλεξ/πολης (Δεδέαγατς). Με την αλλαγή αυτή απέ-
κτησε τεράστια κέρδη, καθότι συνέχισε στη νέα θέση
με το ίδιο προϋπολογισμένο ποσό της σύμβασης. Η
διαφορά της μορφολογίας των δύο τοποθεσιών ήταν η
αιτία απόκτησης του μεγάλου πλούτου. Στην Αίνο η
θαλάσσια λεκάνη ήταν αβαθής και απαιτείτο πολυδάπανη
εκβάθυνση αυτής, ενώ στην Αλεξανδρούπολη το βάθος
ήταν άνω των 3 μέτρων και ιδανικό για τη ναυσιπλοϊα
της εποχής εκείνης. Στην Αίνο το έδαφος λόγω των
προσχώσεων του Έβρου και των στάσιμων υδάτων
ήταν σαθρό και απαιτείτο ειδική πολυδάπανη κατασκευή,
ενώ στην Αλεξ/πολη το έδαφος ήταν στερεό κατάλληλο
για τον σιδηρόδρομο. Στην Αίνο ο σιδηρόδρομος περνούσε

από ιδιωτικά καλλιεργούμενα κτήματα και απαιτείτο
απαλλοτρίωση αυτών, ενώ στην Αλεξ/πολη (Δεδέαγατς)
ο σιδηρόδρομος περνούσε από ιερά και κρατικά κτήματα
τα οποία δόθηκαν δωρεάν από την Οθωμανική κυβέρ-
νηση. Επί πλέον ακολούθησε τη μορφολογία του εδάφους
και δεν κατασκεύασε μεγάλες γέφυρες και τούνελ.
Επίσης αντί να τοποθετήσει σιδηροδοκούς βάρους 34
κιλών, τοποθέτησε σιδηροδοκούς βάρους 25 κιλών.
Τέλος οι τραβέρσες τοποθετούντο ανά 118 εκ. αντί 100
εκ. ήτοι τοποθέτησε πολύ λιγότερες από ό,τι ανεφέρετο
στη σύμβαση. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω δεδομένα
ο Βαρώνος Χιρς απέκτησε τεράστια πλούτη. Εάν στη
θέση του Βαρώνου ήταν ένας άλλος τίμιος εργολάβος,
σήμερα δεν θα υπήρχε η Αλεξ/πολη αλλά η Αίνος και
μάλιστα στην επικράτεια του Τουρκικού κράτους. Νομίζω
ότι ο οιοσδήποτε αναγνώστης, με όλα τα αναγραφέντα
ιστορικά δεδομένα, θα έχει καταλάβει ότι ο εμπνευστής
και βασικός συντελεστής της ίδρυσης της Αλεξανδρού-
πολης δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Βαρώνο Χιρς.

Υ. Οι πηγές όλων των ανωτέρω ιστορικών δεδομένων αναφέρονται
στο ιστορικό πόνημά μου με τον τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΌΥΠΟΛΗ-
Πόλη-Άνθρωποι-Γεγονότα» που θα κυκλοφορήσει προσεχώς από
την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως.

To Δ.Σ. απαντά
Σε ιδιωτική επιστολή προς την επιμελήτρια του περιοδικού μας, η κ. Ελένη Γούδα θίγει ένα πολιτιστικό θέμα

που αξίζει να το γνωστοποιήσουμε σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και στους αναγνώστες μας.
Πρόκειται για την τύχη του νεοκλασικού κτηρίου που, γερασμένο, στολίζει ακόμη την πλατεία του Αγίου Νικο-

λάου της πόλης μας και λειτούργησε ως 3ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι ιστορικό όχι μόνο ως αρχιτεκτόνημα αλλά
και για την ποιότητα της παιδείας που πρόσφεραν οι σπουδαίοι δάσκαλοι που δούλεψαν σε αυτό το σχολείο.

Αρχικά εξυπηρετούσε τις πρώτες αστικές οικογένειες
του “κέντρου” της πόλης και ανταγωνιζόταν το Πρότυπο
της Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Μαζί με τη Μη-
τρόπολη και Λεονταρίδειο Αστική Σχολή αποτελούσαν
τον πνευματικό πυρήνα της Αλεξανδρούπολης. (Αργό-
τερα προστέθηκε και το “Παράρτημα”.) Τα τρία σχολικά
κτήρια στόλιζαν στην πρόσοψή τους οι πανέμορφες Μού-
σες (πού βρίσκονται οι του “Παραρτήματος”;). 

H κ. Γούδα μας πληροφόρησε ότι θα ανακαινισθεί το
κτήριο αλλά το “περιεχόμενό” του, οι μαθητές του, θα
μεταφερθούν σε άλλο χώρο. Και μάλλον δικαίως διε-

ρωτάται η κ. Γούδα! Σε ποιο κτήριο της “πνιγμένης” από πολυκατοικίες περιοχής θα μεταφερθεί το “περιεχόμενο”
του Σχολείου; Υπάρχει οικόπεδο ανάλογο του μεγέθους του νέου συγκροτήματος που θα αναγερθεί; Τα συστε-
γασμένα Σχολεία δεν έχουν καλή προοπτική λειτουργίας και παιδαγωγικής απόδοσης.

Ελπίζουμε οι διάφοροι φορείς της πόλης να προσέξουν τις χωρίς ιδιοτέλεια προτάσεις της κ. Ελένης Γούδα και
να λάβουν υπόψη τους μία από τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας ενός πρωτοποριακού αλλά και ιστορικού
Σχολείου, γιατί όχι και ενός οποιουδήποτε σχολείου.

Το παιδί πρέπει να φοιτά σε κτίσμα της γειτονιάς του και να αναπτύσσεται ήρεμα στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον,
κυρίως στα πρώτα χρόνια της ζωής του.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής
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Ενώ ξεφύλλιζε η γράφουσα τον 15ο τόμο των Θρα-
κικών, έπεσε η ματιά της σε ένα άρθρο, του οποίου το
περιεχόμενο την εντυπωσίασε.

Ανέτρεξε σε σχετικά με τους αρχαίους Θράκες άρθρα,
που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό “Ο Φάρος της
Αλεξανδρούπολης” αλλά δεν ανακάλυψε παρόμοια πλη-
ροφορία. Και όμως...

Οι αρχαίοι Θράκες ήταν ιδιαίτερα ευσεβείς.
Διέκειντο δε οι Θράκες, ουχί ολιγώρως προς τα

θεία.
Οι Θράκες δεν παραμελούσαν τις υποχρεώσεις τους)

προς τους θεούς.
Aνατρέχοντας σε αρχαίους συγγραφείς και Γεωγρά-

φους βρέθηκαν και άλλες πληροφορίες που διασαφηνί-
ζουν περισσότερο τη γενική διαπίστωση “περί ευσέβειας”
των Θρακών.

Ο περιηγητής από τη Μαγνησία1 Μικράς Ασίας Παυ-
σανίας, στο βιβλίο 9, 29,3 παρατηρεί: 

Δεξιώτερον γάρ τα τε άλλα εδόκει του Μακεδονικού
το έθνος είναι πάλαι το Θράκιον και ούχ εις τα θεία
ολίγωρον.

Εθεωρείτο ότι το Μακεδονικό έθνος που ήταν παλαι-
ότερα Θρακικό δεν υπήρξε ως προς τα θεία αδιάφορο.

Ο δε μέγας γεωγράφος Στράβων2, καταγόμενος από
τον Πόντο (Ζ. 297), φαίνεται να συμπληρώνει την εκτί-
μηση του Παυσανία και να τονίζει την ευσέβεια των
γυναικών:

Άπαντες γαρ της δεισιδαιμονίας αρχηγούς οίονται
τας γυναίκας. Αύται δε και τους άνδρας προκαλούνται
προς τας επί πλέον θεραπείας τας θεών και εορτάς
και ποτνιασμούς. Σπάνιον δ’ ει τις ανήρ καθ’ αυτόν
ζων ευρίσκεται το τοιούτος.

Όλοι θεωρούν ότι οι γυναίκες κατευθύνουν (5) τα θέ-
ματα της θρησκείας. Αυτές και τους άνδρες παροτρύνουν
να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες στους θεούς
κατά τις γιορτές και τους θρήνους. Σπάνια προσφέρει
κάτι τέτοιες υπηρεσίες άνδρας που ζει μόνος του.

Μας εντυπωσιάζουν οι παρατηρήσεις και του Παυ-
σανία, κυρίως όμως του Στράβωνα και συνειρμικά ανά-
γουμε τη σχέση ανδρών και γυναικών για τη θρησκεία
στο σήμερα και δε βρίσκουμε μεγάλες διαφορές. Ποιος
σημερινός άνδρας ασχολείται με τα τελετουργικά της

σύγχρονης θρησκείας μας ή τα έθιμα των θρησκευτικών
εορτών;

Κυρίως από τον Στράβωνα γνωρίζουμε τα ονόματα
των Θρακικών φύλων, ενώ άλλοι μελετητές προσθέτουν
και άλλους ιστορικούς.

Στον Στράβωνα λοιπόν σταματούμε (Ζ, 296, 297): 
Το ισχύειν εν τω έθνει τούτω την περί το θείον

σπουδή εκ τε ων είπε ο Ποσειδώνιος ουκ απιστητέον...
και
Λέγει δε τους Μυσούς ο Ποσειδώνιος και εμψύχων

απέχεσθαι κατ’ ευσέβειαν, διά δε τούτο και θρεμμάτων,
μέλιτι δε χρήσθαι και γάλακτι και τυρώ ζώντας καθ’
ησυχίαν, διά δε τούτο καλείσθαι θεοσεβείς τε και κα-
πνοβάτας είναι δε τινας των Θρακών οι χωρίς γυναικός
ζώσιν, ους κτίστας καλείσθαι, ανιερωσθαί τε δία τιμήν
και μετά αδείας ζην τούτους δη συλλήβδην άπαντας
τον ποιητήν ειπείν αγαυούς ιππημολγούς γαλακτοφά-
γους αβίους τε, δικαιοτάτους ανθρώπους.

Αναλύοντας τα παραπάνω αποσπάσματα ο Στράβων,
παρατηρούμε ότι αρχικά σχολιάζει τον Ποσειδώνιο3,
λέγοντας ότι πρέπει να πιστέψουμε ότι ισχύει η πληρο-
φορία του για το γεγονός ότι οι Θράκες Μυσοί ασχο-
λούνται με τη θρησκεία.

Ο Ποσειδώνιος μαρτυρεί ότι οι Μυσοί από ευσέβεια
δεν τρώνε ο,τιδήποτε έμψυχον, τρώνε μέλι, γάλα και
τυρί, ζουν ήσυχα και γι’ αυτό τους αποκαλούν ευσεβείς
και καθαρούς. Υπάρχουν μερικοί Θράκες που ζουν
χωρίς γυναίκα· τους λένε κτίστες, κι επειδή ζουν με
τιμή, έχουν αφιερωθεί στους θεούς και ζουν χωρίς κα-
νέναν φόβο. Ο Όμηρος μιλάει για όλους μαζί και τους
έχει αποκαλέσει υπερήφανους ιππημολγούς (αυτούς
που αρμέγουν φοράδες), γαλακτοφάγους και αβίους
(άπορους), ανθρώπους δικαιότατους.

Οι Άβιοι, Σκυθικός λαός, τον οποίον αναφέρει ο
Όμηρος, μετά των ιππηλμογών και γαλακτοφάγων, ως
τους δικαιοτάτους των ανθρώπων. Οι Άβιοι, οι οποίοι,
έζων χωρίς γυναικών αφιερωμένοι εις θεούς. [6]

Παρ’ όλο που ο Ηρόδοτος γενικώς χαρακτηρίζει
τους αρχαίους Θράκας με επίθετα προσβλητικά και
αυτό έχει την ιστορική του εξήγηση, για μερικά θρακικά
φύλα υπάρχουν οι μαρτυρίες που θα επισημάνουμε.

Συγκεκριμένα, μερικά φύλα ήταν ευσεβείς και πίστευαν

Η ευσέβεια των Θρακών από τους αρχαίους συγγραφείς
Γράφει η Λαμπρινή Πρεπούδη, φιλόλογος

Ο Ι  Α Ρ Χ Α Ι Ο Ι  Θ ΡΑ Κ Ε Σ

1. Παυσανίας, περιηγητής (63-4 π.Χ. - 23 μ.Χ.) Αμάσεια, Πόντος
2. Στράβων, γεωγράφος (1ος αι. π.Χ. - 1ος αι. μ.Χ.) 17 τόμοι. Γεωγραφικά Ζ’ τόμος Ανατολική Ευρώπη... Αττικά, Αρκαδικά
ο κατ’ εξοχήν γεωγράφος της αρχαιότητας, πηγή του ο Ποσειδώνιος.
3. Ποσειδώνιος (2ος - 1ος αι. π.Χ.), στωικός φιλόσοφος, μετά τον Αριστοτέλη, καθολικότερου πνεύματος.
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μάλιστα στην αθανασία της ψυχής, όπως π.χ. οι Γέτες,
επηρεασμένοι από τη διδασκαλία των Πυθαγορείων.

Λέγεται μάλιστα ότι όταν γεννιόταν ένα παιδί έκλαιγαν
και όταν απέθνησκε κάποιος γλεντούσαν.

Αφού κρατούσαν τον νεκρό τρεις μέρες, στη συνέχεια
τον έθαπταν.

Οι άνδρες μερικών θρακικών φύλων, κυρίως των
Κρηστωναίων, που έπαιρναν όσες συζύγους ήθελαν,
μετά τον θάνατό τους οι ιερείς έσφαζαν την πιο “πιστή”
σύζυγο και την έθαπταν μαζί με τον σύζυγό της, πράξη
εξαιρετικά τιμητική για τη σύζυγο αυτή.

Συμπληρώνουμε τη μικρή έρευνά μας, παραθέτοντας
μικρά αποσπάσματα από κάποιους συγγραφείς, τα
οποία αναφέρονται στους Θράκας - Γέτας και την
πίστη τους στην αθανασία της ψυχής.

Οι τοίνυν Έλληνες τους Γέτας Θράκας υπελάμβανον·
ώκουν δ’ εφ’ εκάτερα του Ίστρου και ούτοι και οι
Μυσοί Θράκες όντες· και αυτοί και ους νυν Μοισούς
καλούσιν αφ’ ων ωρμήθησαν και οι νυν μεταξύ Λυδών
και Φρυγών και Τρώων οικούντες Μυσοί και αυτοί δ’
οι Φρύγες, Βρίγες εισί Θράκιόν τι έθνος, καθάπερ
Βιθυνοί και Θυνοί.

Οι Έλληνες θεωρούν τους Γέτες Θράκες. Οι Γέτες κα-
τοικούσαν τις δύο όχθες του Ίστρου (Δούναβη) και αυτοί
και οι Μυσοί, Θράκες και αυτοί, τους καλούν σήμερα
Μυσούς· από αυτούς ξεκίνησαν και οι σημερινοί Μυσοί
που κατοικούν ανάμεσα στους Λυδούς Φρύγες και
Τρώες. (Στράβων Ζ. C 295)

Eισί δε οι Γέται και οι ταύτη όμοροί τε ταις Σκύθαις.
Τους Γέτας μνημονεύει ο Θουκυδίδης ότι κατοικούν

μεταξύ του Αίμου και του Ίστρου και ότι είναι όμοροι με
τους Σκύθες.

Αθανατίζουσι δε τον δε τον τρόπον· ούτε αποθνήσκειν
εωυτούς νομίζουσι ιέναι τε τον απολλύμενον παρά
Σάλμοξιν δαίμονα.

Θεωρούν δε ότι είναι αθάνατοι με αυτόν τον τρόπο·
νομίζουν ότι και δεν αποθνήσκουν οι ίδιοι και ο νεκρός
πηγαίνει κοντά στον θεό Ζάλμοξιν.

Κατά τον Ηρόδοτο, οι Γέτες θεωρούν τον εαυτό τους
αθάνατο (βιβλίο Δ. κεφ.94). Πιστεύουν ότι αυτοί είναι
αθάνατοι με τον εξής τρόπο: Νομίζουν ότι οι άνθρωποι
δεν πεθαίνουν, αλλά αυτός που χάνεται, πηγαίνει στον
θεό Ζάλμοξιν.

Λέγεται γαρ τινά των Γετών όνομα Ζάλμοξιν δου-
λεύσαι Πυθαγόρα και τινά των ουράνιων παρ’ εκείνου
μαθείν, τα δε και παρ’ Αιγυπτίων πλανηθέντα.

Λέγεται ότι κάποιος από τους Γέτες με το όνομα Ζάλ-
μοξις υπηρέτησε κοντά στον Πυθαγόρα και έμαθε από
εκείνον μερικά από τα ουράνια θέματα και έμαθε άλλα
από τους Αιγυπτίους, όταν πλανήθηκε στη χώρα τους.

Οι Γέτες πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και
απείχαν από κάθε τροφή εμψύχων, σύμφωνα με τα
Πυθαγόρεια δόγματα, τα οποία δίδαξε σ’ αυτούς ο νο-
μοθέτης και θρησκευτικός μεταρρυθμιστής αυτών, Ζά-
μολξις ή Ζάλμοξις, μαθητής του Πυθαγόρα, όπως προ-
αναφέραμε.

Οι Γέτες, κατά τον Ηρόδοτο (Ε κεφ.4) πίστευαν ότι
μετά θάνατον «μεθίστανται προς τον Ζάλμοξιν».

Οι φράσεις «Γέται οι αθανατίζοντες» (Δ 93) και
«Γέτας αθανατίζοντας» (Ε 4) και «των Θρακών των
Ζαλμόξιδος ιατρών, οι λέγονται απαθανατίζειν», ση-
μαίνουν ότι οι Γέτες «πιστεύουν στην αθανασία της ψυ-
χής».

Η αποχή των εμψύχων ήταν μία από τις αρχές και
της Σχολής των Πυθαγόρειων. Οι δοξασίες του Πυθα-
γόρα, όπως φαίνεται, και οι ιδέες του επηρέασαν τους
Γέτες... η ιδέα του Πυθαγόρα να απέχουν από την
τροφή των έμψυχων πέρασε στους Γέτες μέσω του
Ζαλμόξιδος.

Εκπληκτικές είναι οι πληροφορίες του Στράβωνα,
του Ηροδότου για τους «χορτοφάγους Θράκες».

Πώς δεν το πήραν είδηση οι σύγχρονοι άνθρωποι
που είναι κατά της κρεοφαγίας, ώστε να την κάνουν
...έμβλημά τους;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Θρακικά, Τόμος Ε, περί θρησκείας των θρακών.
2. Παυσανίας ΙΧ, 29,3
3. Στράβων Ζ, 295
4. Στράβων Ζ, 297
5. Στράβων Ζ, 296
6. Ιλιάς Ν, 5-6, Ν, 3-6
7. Αχιλλέως Σαμοθράκη, Λεξικόν Ιστορικόν Γεωγραφικόν Θράκης,

λήμμα Ζάλμοξις.
8. Ηροδότου Ιστορίες, βιβλίο Δ, κεφ. 93 & 94 και βιβλίο Ε, κεφ. 4.
9. Θράκη, έκδ. Περιφέρεια ΑΜ-Θ, σελ. 52.

Οι Γέτες λάτρευαν ένα μυθικό πρόσωπο, τον-
Ζάλμοξι. Σύμφωνα με τις πηγές, ήταν μαθητής
του Πυθαγόρα και πήγε στην Αίγυπτο, όπου μυήθηκε
στα μυστήρια των Αιγυπτίων. Στην πατρίδα του
έκανε νόμους και δίδαξε για την αθανασία της ψυ-
χής. Οι Γέτες πίστευαν πως πεθαίνοντας πήγαιναν
κοντά στον Ζάλμοξι. Κάθε πέντε χρόνια διάλεγαν
έναν άνδρα για να τον στείλουν ως αγγελιαφόρο
στον Θεό. Τον έριχναν πάνω στις αιχμές τριών δο-
ράτων. Αν δεν πέθαινε τον θεωρούσαν άνθρωπο
κακό και τον αντικαθιστούσαν με άλλον. [9]
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E Ξ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Ε Ι Σ

Το δικό μας παραμύθι
Γράφει η Χρύσα Φανφάνη-Στούρα

Το πιο ανθρώπινο και γλυκό παραμύθι
του κόσμου είναι αυτό το αφιέρωμα

στο λατρεμένο πρόσωπο της ζωής μας,
στο οποίο ο πλάστης όρισε τον ιερό
ρόλο της δημιουργίας μας, στον πατέρα
μας, τον παρερούλη μας, τον «μπαμπά-
κα» μας.

Πριν πολλά χρόνια, μέρα γιορτής
του Αγίου Αντωνίου, στη σκλαβωμένη
Αδριανούπολη γεννήθηκε το τρίτο αγόρι
της Χρυσής και του Αλέξανδρου Νικο-
λαΐδη (Φανφάνη).

Αντώνη θα το ονόμαζαν, λόγω γιορ-
τής, Κωσταντής όμως ήταν το όνομα
του παππού της μαμάς, της κυρα-Χρυ-
σής.

Έτσι έλεγαν αυτόν τον Ηπειρώτη
που ρίζωσε με τη φαμελιά του στην πα-
νέμορφη πολιτεία αυτή μετά τις σφαγές
από τον Αλή των Ιωαννίνων.

Δραστήριος φούρναρης με άλλους
Ηπειρώτες έφτιαξαν συντεχνία και ασχο-
λήθηκαν με σιτάρι, που έφερναν από το
Βουκουρέστι, αλεύρι και ψωμί. Η κόρη αυτής της οικογένειας,
η γιαγιά Χρυσή, που ήξερε να χειρίζεται σοφά τον “παρά”,
παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη (Φανφάνη).

Φιλήσυχο, χορτάτο μοναχοπαίδι, άτομο αστικής οικογέ-
νειας, έτυχε παιδείας ελληνικής, μιλούσε τούρκικα, γαλλικά
και δούλευε ως γραμματέας στους φούρνους της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας. Έτσι τους έλεγαν τότε.

Ο πατέρας μου Κωνσταντίνος Φανφάνης, καρπός αυτής
της ιστορίας, φοίτησε στην αστική σχολή, μιλούσε γαλλικά
και γνώριζε καλά την παλιά τούρκικη γραφή. Η κιθάρα
ήταν η συντροφιά μέχρι τέλους της ζωής του.

Τα παιδικά χρόνια των παιδιών της
εποχής εκείνης ήταν ανέμελες ημέρες
στις γειτονιές τους, σχολικές εκδηλώ-
σεις χορωδιακές με διάφορα όργανα
και όλα με μέτρο, διότι το μάτι του
Σουλτάνου ήταν παντού.

Το “κζάκι”, είδος μικρού έλκηθρου
ρωσικής προέλευσης, ήταν αγαπημένο
αγορίστικο παιχνίδι στις παγωμένες κα-
τηφοριές της πόλης. Τις Κυριακές πρωί-
πρωί στην εκκλησία κρατούσαν το “ίσο”.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις της εποχής
των Βαλκανικών πολέμων με πολεμικές
δραστηριότητες Τούρκων και Βουλγά-
ρων μέσα στην πόλη δεν πέρασαν βε-
λούδινα, μ’ έναν ελληνικό πληθυσμό
μουδιασμένο που παρακολουθούσε τις
εξελίξεις με αγωνία, τροφοδοτώντας
τον Ελληνικό στρατό κρυφά στους βάλ-
τους της Μακεδονίας με πολλούς έν-
θερμους άκλαυτους εθελοντές.

Τι μεγαλείο κρύβει η ελληνική ψυχή!
– Πάν’, χάθηκαν. Μανάδες δεν τα

ξαναείδαν στα μάτια. Νύχτα... στα σκοτάδια χάνονταν! 
Αυτά μου έλεγε η γιαγιά μου η Χρυσή.
Όλα τελείωσαν με το που μπήκε για πρώτη φορά Ελλη-

νικός στρατός στην Αδριανούπολη, στις 12 Ιουλίου 1922,
αφού προηγουμένως, στις 8 Ιουλίου 1922, πάνω στη γέφυρα,
έξω από την πόλη, σε αψιμαχία οι Τούρκοι τραυμάτισαν 42
Έλληνες οπλίτες και σκότωσαν τον Λοχαγό Πεζικού Διαμάντη
Νικόλαο· γι’ αυτό η γέφυρα ονομάζεται «Διαμάντη».

Με εθνική υπερηφάνεια και νεανικό ενθουσιασμό ο Κω-
στής ακολούθησε τις μυστήριες μυρωδιές του αντιμονίου
του Εθνικού Τυπογραφείου του Ελληνικού στρατού. Οι μη-

χανές ήταν σιδερένιο όχημα προς τις ελεύθερες
πολιτείες της Δύσης.

Βαρύ το φέσι του Σουλτάνου τόσων χρόνων!
Στην παραζάλη της ολιγόχρονης ελευθερίας

η οικογένεια του Κωστή χάνει δύο παιδιά, την
Κατίνα από αρθρίτιδα, που μάστιζε τον αμπό-
λιαστο πληθυσμό, και από πνιγμό στη
Μαρίτσα –έτσι έλεγαν τον Έβρο– τον Νίκο τον
πρωτότοκο, από τούρκικο χέρι λόγω νεανικής
ερωτικής αντιζηλίας.

Πού να βρουν άκρη αφού την ίδια χρονιά, με
την ανταλλαγή των πληθυσμών, η γιαγιά ράντισε
τα χώματα των παιδιών της με αγιασμένο νερό
μη τα μαγαρίσουν οι άπιστοι και φόρτωσε στο
τρένο τα υπάρχοντά της, τη διαλυμένη ψυχή
της προς την ελεύθερη Ελλάδα. Μετά βασάνων
τ’ αγόρια της Σταύρος και Κωστής μετέφεραν
το Εθνικό Τυπογραφείο στην Κομοτηνή, μην
πέσει σε τούρκικα χέρια. Κι έτσι άρχισε η πορεία

Κώστας Φανφάνης, ο πατέρας μου.

1917. Oρχήστρα Ελληνικού Γυμνασίου Αδριανούπολης
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της ζωής χιλιάδων ξεριζωμένων!
Στην Υγειονομική Σχολή των Αθηνών φοί-

τησε και δούλεψε επόπτης σε περιοχές της
νότιας Ελλάδας που μάστιζε η ελονοσία.
Λίγα τα ψωμιά του εκεί, διότι αφενός ένας
ανταλλάξιμος πρόσφυγας δε χωρούσε στο
κράτος της Αθήνας, αφετέρου και ο ίδιος
ασφυκτιούσε στον χώρο αυτό.

Πόσο αλλιώτικο το πρόσωπο της μάνας
πατρίδας, αλήθεια!

Έφυγε, μοναχικός καβαλάρης, στήνοντας
το πρώτο ηλεκτροκίνητο τυπογραφείο το
1936 στην Αλεξανδρούπολη με τον αδελφό
του Σταύρο. Ζωντανό κύτταρο πνευματικής
δημιουργίας στη μικρή αρχοντόπολη, τυ-
πώνοντας εφημερίδες, βιβλία, ποιητικές
συλλογές.

Στην Αδριανούπολη είχε δουλέψει το
1922 στις εφημερίδες «Ανατολή» και «Τα-
χυδρόμος της Θράκης» του Κονιτόπουλου, αργότερα
υπουργού Τύπου της ελεύθερης Ελλάδας.

Στην Αλεξανδρούπολη διετέλεσε αρχισυντάκτης στην
εφημερίδα «ΕΒΡΟΣ» του Λεφάκη 1929-30 (υπάρχει και
σφραγίδα).

Εργάστηκε στις:  «Αγροτική Σημαία» του αγροτικού κόμ-
ματος, 1930, «Σημαία της Υπαίθρου», αγροτικού κόμματος
και διηύθυνε τα «Θρακικά Νέα», μαζί με τον αδελφό του
Σταύρο και με τον Κωνσταντίνο Καρυωτάκη, 1938-4.

Εξέδιδε τις ανεξάρτητες εφημερίδες «Ημερήσιος ΚΗΡΥΞ»,
1950, «Κήρυξ της Θράκης», 1973.

Ο απόηχος των πολιτικών δονήσεων του κεντρικού κρά-
τους των Αθηνών έφθανε και στη μικρή πολιτεία μ’ έναν
κόσμο καλοπροαίρετο και άμαθο στα
διάφορα πολιτικά τερτίπια.

Στον πόλεμο του 1940 υπηρέτησε
στο μεταφραστικό τμήμα του Ελλη-
νικού στρατού, στα τούρκικα. Όταν
έπεσε το μέτωπο, φυλακίστηκε από
τους Βούλγαρους κατακτητές, οι
οποίοι φόρτωσαν στα τρένα το τυ-
πογραφείο και όλη την αρχοντιά
της πόλης.

Η μάνα, η γιαγιά Χρυσή, μιας και
είχε το αρματολίκι στο αίμα της, δω-
ροδοκώντας κατόρθωσε να φυγα-
δεύσει το παιδί της χάνοντας το φως
από το ένα της μάτι. «Πολλή στενο-
χώρια!» Έτσι είπε ο Μαστράφης, ο
γνωστός γιατρός.

Ο παππούς ο Αλέκος, μη αντέ-
χοντας αυτό το κακό, έφυγε πολύ
γρήγορα για τους άυλους κόσμους.
Η γερμανική κατοχή τον βρήκε στη
Στέρνα, σ’ ένα χωριό της Ορεστιάδος,
κάνοντας τον δάσκαλο. Στο υπόγειο
του σχολείου Έλληνες πατριώτες
ντόπιοι ετοίμαζαν ταυτότητες για
αξιωματικούς που έφευγαν για το
Κάιρο μέσω του Έβρου.

Τίποτε κρυπτόν· με τα εκπαιδευ-

μένα σκυλιά οι Ες-Ες και με τους διαχρονικούς “Εφιάλτες”
άρχισαν τις εκτελέσεις οι Γερμανοί. Ο Κωστής κρατήθηκε
στις φυλακές Διδυμοτείχου ως Εβραίος. Άλλο τούτο πάλι!
Όποιον του μέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει...

«Τη βοηθεία» δεσμοφύλακα Βιεννέζου γαλλόφωνου ζα-
χαροπλάτη εξαφανίστηκε στον κάμπο του Έβρου. Τι απέγινε
ο ζαχαροπλάστης, κανείς δε γνωρίζει· κατά τη μεριά του
Στάλινγκραντ τράβηξε.

Κι όταν τελείωσε αυτό το κακό και ο κόσμος άρχισε
σιγά-σιγά να βρίσκει τους ρυθμούς του, η κυρία Ψαλτέλη,
η μαμή, ένα πρωί έφερε ένα μωρό στο σπίτι μας. Το βρήκε
στην πόρτα, είπε. Η τετράχρονη ύπαρξή μου όμως είχε με-
γάλο πρόβλημα μ’ αυτή την εισβολή στην οικογενειακή

μου επικράτεια. Γιατί αυτή η αυστηρή
κυρία στη μεγάλη μαύρη τσάντα της
φεύγοντας δεν πήρε το μωρό για
άλλη πόρτα;

Ευτυχώς ο «μπαμπάκας μου»...
Αχ, αυτοί οι μπαμπάδες, οι λίγο πε-
ριφρονημένοι! Ενώ η μανούλα μου
μάζευε τα κομμάτια του κορμιού της
από έναν τοκετό κατ’ οίκον, όλη νύχτα
στην κιθάρα έπαιζε τη Φλαμουριά
του Σούμπερτ, μπας και ηρεμήσω.
«Στη βρύση τη βουνίσια...»

Φθάνοντας στα όριά του αποκοι-
μήθηκε με την κιθάρα αγκαλιά, ενώ
εγώ χέρι-χέρι με τον Μορφέα βρέθηκα
στο κρεββάτι της γιαγιάς μου. Μεγάλη
λύση οι γιαγιάδες· παντός καιρού! Ο
Φρόιντ ήξερε τι έλεγε γι’ αυτό το πα-
ράξενο σύμπλεγμα. Η μάνα στο χέρι
τον κανακάρη της, ο μπαμπάς τη θυ-
γατέρα στην αγκαλιά με τις κορδέλες,
ο παππούς άλλη κατάσταση, φωτο-
γραφίες με τις εγγονές.

Αχ, μπαμπάκα μου, στην πλάκα
με το κονδύλι και το σφουγγάρι δίπλα
μου ζωγράφιζες το φεγγάρι, τ’ αστέ-
ρια, λέγοντας πως όλα κάνουν τον
κύκλο τους και όλα στη φύση ακο-

Mε τον μπαμπά και τη μαμά, πριν γίνει η εισβολή
στην οικογενειακή μου επικράτεια από 

την αδελφή μου.
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λουθούν την ειμαρμένη.
- Δύσκολη λέξη, δεν πειράζει, θα τη μάθεις εν καιρώ.
Έτσι μου είπες και την έμαθα, την παραέμαθα.
Χαρά μεγάλη όταν στοιχειοθέτησα, με τα καλλιτεχνικά

σιδερένια γραμματάκια του τυπογραφείου, το όνομά μου.
Καμάρωνες δίπλα μου και με κοίταζες, όταν έγραφα άγνω-
στες λέξεις, την ειμαρμένη, τη ζέση, τα έγκατα της γης και
ξεφύλλιζα τον «Μελισσοκομικό Κόσμο» του Πόντιου Τοπα-
λίδη, με πολλά χρωματιστά λουλούδια και μελισσούλες!

Ο καφές στα χοντρά φλιτζάνια, χειμώνα καιρό, καταχεί-
μωνο, στο γραφείο διέλυε με τη μυρωδιά του την κυριακάτικη
διάχυτη σχετική μελαγχολία. Άκουγα με περιέργεια τον
Μητροπολίτη Ιωακείμ με την απλή φορεσιά του, τον πρόξενο
Φιλιππίδη από την Αδριανούπολη, τον δικηγόρο Υπερείδη
από τις χαμέρες ομηρικές πολιτείες να κάνουν γενική ανα-
σκόπηση των γεγονότων της εποχής εκείνης με τον δικό
τους τρόπο.

Ανάκατα ελληνογαλλικά για τα καμώματα της «κόκκινης
αρκούδας» του Βορρά, τα τσαλίμια της «πονηρής αλεπούς»
της γείτονος χώρας, όσο δε γι’ αυτήν τη γηραιά Αλβιόνα,
αν και λίγο μακριά, τη στόλιζαν κανονικότατα στα τούρκικα. 

Παράξενος ο κόσμος των μεγάλων στ’ αλήθεια. Λένε,
λένε, γράφουν χωρίς να τους πει κανείς τίποτε. Κι εμένα
μου μάκρυνε την κοτσίδα ο δάσκαλος Κουτσούμπης στην
Ακαδημία γιατί έγραψα στην εκθεσούλα για τον γεωργό που
οργώνει τα έγκατα της γης με το αλέτρι, το φθινόπωρο!

- Εν καιρώ θα καταλάβεις· πολυδιάστατος η ελληνική
γλώσσα! ήταν η απάντηση.

Εν καιρώ κατάλαβα ότι δεν κατάλαβα τίποτε! Ήμουν νια
και γέρασα, δεν άλλαξε τίποτε, ο ίδιος θίασος με τους ίδιους
πρωταγωνιστές. Στην αγκαλιά αυτού του κόσμου ολοκλήρωσα
τον τρόπο της σκέψης μου, μυρίζοντας μελάνι που ακολουθεί
μέχρι τώρα. Άκουσα το βουητό μιας κοινωνίας που δημιουρ-
γούσε, νοσταλγούσε υπακούοντας στους άγραφους νόμους
μιας κληρονομιάς που δεν ήθελαν να εξατμιστεί.

Ο Κώστας Φανφάνης τελείωσε τον φυσικό του κύκλο
συνταξιούχος πια μεταφραστής στην παλαιά τούρκικη
γραφή στα κετάπια της Βουλής επί προεδρίας Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Ιδρυτικό μέλος της Ενώσεως Συντακτών Επαρ-
χιακού Τύπου.

Κατάλαβα ξαφνικά ότι ορφάνεψα. Έφυγε ειρηνικά όπως
έζησε ο γερο-πλάτανος της ψυχής μου, ένας ανένταχτος
επαναστάτης.

Ο πλάστης του κόσμου αυτού, πολύπλοκο ρόλο έδωσε
στον δότη της ύπαρξής μας, που ίσως ο εγωισμός της
νιότης να πλήγωσε, ίσως και αδίκησε.

Αχ, πώς μπορούμε να τους βλέπουμε πιο τακτικά στα
όνειρά μας; Ένα όνειρο που να μην τέλειωνε ποτέ!

- Σιγά... κι εμείς είμαστε εδώ, είπαν οι άνδρες του σπιτιού.
- Ναι... ναι... καλά! Ποιος την ανημποριά μου θα γιάνει

με την κιθάρα του;
Την είδα την Ξανθούλα,
την είδα χθες αργά...     του Δ. Σολωμού·

απόλυτος σιωπή, κανείς φυσικά.
Συλλογισμένος με κοίταζες πατέρα μου λέγοντας: «τα

κορίτσια δεν έχουν πατρίδα!» Έκλαψα πολύ «μπαμπάκα»
μου· και «φυσικά δεν έχουν». Στην καινούργια μου πατρίδα
πολλές ξαστεριές του Φλεβάρη περιμένω τους γερανούς
που οδεύουν στον Βορρά. Περνούν και χαιρετούν πάνω
από την αυλή μου, την ξέχειλη από μυστήρια γοητεία στις
γεύσεις και μυρωδιές του κήπου των παιδικών μου χρόνων.

Σκουπίζοντας το δάκρυ μου τελείωσα το παραμυθάκι,
το καλά χαραγμένο στην πλάκα της ψυχής μου, σβήνοντάς
το σιγά-σιγά ο χρόνος με τη λησμονιά του!

Με το δάκρυ της στην πλάκα της ψυχής της χάραξε το
ποίημα, έναν ύμνο για τον πατέρα, η γνωστή ποιήτρια
Μαίρη Υπερείδου-Χατζή:

Πατέρα

Η σκέψη μου πλημμύρισε
πανώριο καλοκαίρι
σ’ αντάμωμα της θύμησης
σε βρήκα να γελάς
στολίζοντας το βλέμμα σου
αγάπη γιομισμένο
σ’ ανάμνηση νεανική
σ’ εμένα να μιλάς.

Σ’ ευχαριστούμε Μαίρη, αρχόντισσα της πόλης μας.
Είσαι για όλους μας η δική μας.

Στο χτες που ξεσκεπάστηκε
απ’ της ζωής τ’ αγέρι
πατέρα δε σε ξέχασα
στου χρόνου τη ροή
στα μάτια μου φωτίστηκε
κι απλώθηκε σαν χέρι
ο ριζωμένος σεβασμός
λες κι έκανε χοή.

1. Αγγελίδης Αγγελος € 40.00
2. Αλιφεράκης Κώστας € 30.00
3. Αποστολίδου Ελένη € 30.00
4. Βαφειάδου Ιωάννα € 30.00
5. Βερβερίδης Μόσχος, Αθανάσιος & Χάρης € 50.00
6. Γερασίμου - Τσικουδή Μαίρη € 30.00
7. Δίδη Μαρία € 50.00
8. Δρίζου Αγγελική € 50.00
9. Εκμεκτσή - Βερβεριδου Σοφια € 100.00

10. Ελευθεριάδου Αλεξάνδρα € 30.00
11. Ζωΐου - Παπαδοπούλου Ιώ € 60.00
12. Κουφού Ραλλού € 40.00
13. Μεσηνέζη Τιτίκα € 50.00
14. Μουφτόγλου Αντωνία € 20.00
15. Ντούφα - Δοξακοπούλου Ρούλα € 20.00

16. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος € 50.00
17. Πασιαλής Κωνσταντίνος € 100.00
18. Παυλίδου Χρυσάνθη € 30.00
19. Πολιτούδη - Χρσοχοΐδου Σμαράγδα € 40.00
20. Ρούμπου Τιτίκα € 70.00
21. Σουγλή - Καραμπουναριώτου Γεωργία € 50.00
22. Σωτηριάδης Ευστράτιος € 20.00
23. Τοπάλη Δήμητρα € 50.00
24. Τσαϊρίδου Ειρήνη € 20.00
25. Τσακίρη - Καραμιχάλη Αικατερίνη € 30.00
26. Χαμπούρη - Τσιουμπλέκου Ράνια € 50.00

Διόρθωση
Στο περασμένο τεύχος αναγράφηκε λάθος το επωνυμο
Ζαφειράτου Δάφνη αντί του ορθού Τσερκέζη Δάφνη, 
ζητούμε συγγνώμη.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
Αναδρομή στην ιστορία

Έκδοση: Επιμελητήριο Έβρου - Γιάννης Κουκμάς, 

Αλεξανδρούπολη 2017

Το πόνημα του Επιμελητηρίου Έβρου (από το ρήμα
επιμελούμαι-φροντίζω) καταδεικνύει το αντικείμενο και
το περιεχόμενό του.

Αντιλαμβάνεται εξ αρχής ο ανα-
γνώστης τον ρόλο των επιμελητηρίων
στην πατρίδα μας αλλά και παγκό-
σμια.

Το πόνημα-λεύκωμα με τίτλο “Επι-
μελητήριο Έβρου” βασίζεται εν πολ-
λοίς σε στοιχεία από τα αρχεία έγ-
κριτων συμπολιτών μας, όπως του
αείμνηστου Ιωάννη Ουζουνόπουλου,
του Χριστόδουλου Χαμπούρη, του
Μιχάλη Πατέλη, του σημερινού προ-
έδρου Χριστόδουλου Κοψίδη και άλ-
λων, που διετέλεσαν πρόεδροι και
μέλη αυτού του θεσμού.

Ο θεσμός του “Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου”
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1921
με έδρα την Αλεξανδρούπολη και
τίτλο “Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Δεδέαγατς Θράκης”.

Είναι, όπως και όλα τα Επιμελητήρια της Ελλάδας,
“Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου” και τελεί υπό τη
διαχειριστική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.

Είναι πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρη-
ματικότητας στον Νομό Έβρου. Υλοποιεί ευρωπαϊκά και
εθνικά προγράμματα της Εθνικής Οικονομίας. Διοργανώνει
συνέδρια και ημερίδες, όπου αναδεικνύονται οι αναπτυ-
ξιακές δομές του Νομού, οι οποίες συμβάλλουν στην οι-
κονομική ανάπτυξη του Έβρου, ενημερώνει τους επιχει-
ρηματίες για όλα τα αναπτυξιακά και επενδυτικά θέματα,
συνεργάζεται με όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας, εξα-
σφαλίζει επαφή και συνεργασία με την Ευρώπη αλλά και
με τον κόσμο των επιχειρήσεων διεθνώς.

Ο ρόλος τους είναι ενημερωτικός αλλά και συμβου-
λευτικός. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα του Επιμελη-
τηρίου επεκτείνεται και σε άλλες καταστάσεις κοινωνικής
προσφοράς.

Δραστηριοποιήθηκε και συνέβαλε στη λειτουργία της
Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρουπόλεως, στην ίδρυση της
Βιομηχανικής περιοχής Άβαντα, στην ίδρυση της Συνε-

ταιριστικής Τράπεζας Έβρου, στην ίδρυση “Κέντρου διά
βίου μάθησης Επιμελητηρίου Έβρου”, που αποτελεί
φορέα εκπαίδευσης Νέων Επιχειρηματιών, στην ίδρυση
του θεσμού της Εμπορικής Έκθεσης Αλεξανδρουπόλεως,
που αποτελεί κορυφαία εκδήλωση της επιχειρηματικής
και επαγγελματικής κοινότητας του Νομού.

Διαβάζοντας το εκδοτικό πόνημα καταπλήσσεται ο
αναγνώστης και από τον κοινωνικό ρόλο του Επιμελητηρίου.

Το κοινωνικό του έργο καταγράφεται
καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοστού
αιώνα, ενισχύοντας οικονομικά συλ-
λόγους αλλά και οικογένειες και ανα-
ξιοπαθούντα άτομα.

Στην αρχή χαρακτήρισα το έργο
και λεύκωμα, διότι περιλαμβάνει και
φωτογραφικό υλικό σχετικά με τις
διάφορες εκδηλώσεις του Επιμελη-
τηρίου αλλά και τους παράγοντες
που συνετέλεσαν στην οικονομική
ανάπτυξη των βασικών οικονομικών
κέντρων του Έβρου (Αλεξανδρού-
πολη - Σουφλί - Διδυμότειχο - Ορε-
στιάδα).

Κλείνοντας χαρακτηρίζω το έργο
αξιόλογο, γιατί μας γνωρίζει όλη την
οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική
δραστηριότητα του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Νο-
μού Έβρου και διότι αποτελεί σπου-

δαίο ενημερωτικό εργαλείο για τους ενδιαφερομένους
μελλοντικούς επαγγελματίες του Νομού μας.

Ρ. Δ.-Μ.

Mιχάλη Πατέλη
Χώροι λατρείας των Ελληνορθόδοξων

της Ανατολικής Θράκης, πριν 
τη μεγάλη Έξοδο

Εκδόσεις «BLUEOWL», Αλεξανδρούπολη 2019

Ο Μιχάλης Ε. Πατέλης, είναι ένας σημαντικός συλλέκτης,
που στα συρτάρια του συνωστίζονται έγγραφα, φωτο-
γραφίες, αντικείμενα και κάθε είδους πολύτιμο συλλεκτικό
πετράδι της ιστορίας της Θράκης. Ο Πατέλης, άνθρωπος
φιλότιμος, συνεισφέρει σε όσους πραγματοποιούν εκθέσεις
για τη Θράκη ό,τι του ζητηθεί, ώστε να εκτίθενται κομμάτια
από το υλικό του, για να βλέπει και να μαθαίνει ο κόσμος.

Δεν μένει όμως μόνο στις εκθέσεις των άλλων με την
παραχώρηση υλικού. Από καιρό σε καιρό μας εκπλήσσει
ευχάριστα με εκδόσεις σημαντικών βιβλίων, που καλλιερ-

στήλη βιβλίων Επιμέλεια:
Ρούλα Δαουλτζή-Μανή
Παντελής Αθανασιάδης
Aλεξάνδρα Μπoτονάκη



μαχικών Δυνάμεων στα Μουδανιά, στις 28 Σεπτεμβρίου
1922, με την Ελλάδα απούσα, είχε προδιαγράψει την
τύχη της Ανατολικής Θράκης. Την παραχώρησαν οι «σύμ-
μαχοι» στρατηγοί στους Τούρκους, που δεν πολέμησαν
καθόλου για να την κρατήσουν, όταν την απελευθέρωσαν
οι Έλληνες τον Ιούλιο του 1920. Ούτε πολέμησαν για να
την ανακαταλάβουν. Τους προσφέρθηκε κυριολεκτικά
στο πιάτο!

Κύρια πρόβλεψη των επαίσχυντων αποφάσεων των
στρατηγών στα Μουδανιά ήταν η εκκένωση από τον Ελ-

ληνικό στρατό και τον Ελλη-
νικό πληθυσμό της Ανατολικής
Θράκης. Οι Ανατολικοθρακιώ-
τες, εκόντες άκοντες, διατά -
χθηκαν τον Οκτώβριο του
1922, να εκκενώσουν τις πα-
νάρχαιες εστίες τους, στις
οποίες άνθισε ο Ελληνισμός
από τα προϊστορικά χρόνια.

Η εκκένωση εκείνη οδήγη-
σε τα θλιβερά καραβάνια των
προσφύγων δυτικά του
Έβρου, αλλά υποχρεωτικά
αφέθηκαν πίσω εκκλησίες,

σχολεία, νεκροταφεία, μερικά κτίσματα, τα οποία διασώ-
θηκαν ως τις μέρες μας. Τα περισσότερα όμως κατα-
στράφηκαν ή κατέληξαν ερείπια.

Για τον λόγο αυτό η εργασία του Μιχάλη Πατέλη είναι
πολύτιμη και αξιοπρόσεκτη. Είναι μια ιστορική παρακα-
ταθήκη για τις νεώτερες γενιές Θρακών.

Σημαντικό είναι το συγγραφικό του έργο. Έχει εκδώσει
τα ακόλουθα βιβλία:
* «Οδοιπορικό στο χθες», 1994.
* «Σουφλίου εγκώμιον», 2000.
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γούν τη γνώση για τη Θράκη και την ιστορία της.
Η φετινή προσφορά του Μιχάλη Πατέλη είναι η έκδοση

του βιβλίου «Χώροι λατρείας των Ελληνορθόδοξων της
Ανατολικής Θράκης, πριν τη μεγάλη Έξοδο».

Το βιβλίο αυτό περιέχει σε ξεχωριστά κεφάλαια τις
Μητροπόλεις της Ανατολικής Θράκης πριν από το 1922,
τους ναούς, τις μονές και τα αγιάσματα, τα ιερά κειμήλια,
τα οποία προέρχονται από ναούς της Ανατολικής Θράκης,
και έναν πολύτιμο πίνακα πόλεων και χωριών, ανατολικά
του ποταμού Έβρου, όπου εντοπίζονται ναοί, παρεκκλήσια,
μονές και αγιάσματα, από κτί-
σματα ή ερείπια και από τη βι-
βλιογραφία ή από αναμνήσεις.

Στον πίνακα αυτόν παρατί-
θενται το ελληνικό και το τουρ-
κικό όνομα των πόλεων και
των χωριών (ιδιαιτέρως χρή-
σιμο βοήθημα για όσους με-
λετούν την ιστορία της Θρά-
κης) το όνομα ναών, μονών
κλπ. η υποδιοίκηση στην οποία
υπάγονταν, το είδος του κτί-
σματος (εκκλησία, παρεκκλή-
σιο, μονή, αγίασμα κ.λπ.) χρο-
νολογία κατασκευής και χρονολογία καταστροφής.

Το κύριο σώμα όμως του βιβλίου με τις Μητροπόλεις,
τους ναούς, τους ναΐσκους, τις μονές, τα αγιάσματα και
τα διασωθέντα ιερά κειμήλια, είναι αυτό που προκαλεί το
μεγάλο ενδιαφέρον του αναγνώστη. Δεκάδες φωτογραφιών
σύγχρονων και παλαιών κοσμούν το βιβλίο και παρέχουν
χρηστικές πληροφορίες για τους μελετητές.

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος Β΄ στον
πρόλογο που έγραψε για το βιβλίο του Πατέλη, σημειώνει
μεταξύ άλλων:

«Ο κ. Μιχάλης Πατέλης μας έχει
συνηθίσει να συναρμολογεί ψήγμα-
τα, να ενώνει τις ψηφίδες, και να
χρωματίζει τα θλιμμένα. Δεν ξεχνά,
δεν παραθεωρεί, δεν υποτιμά. Ανα-
σύρει στην πολιτισμική επιφάνεια,
εκτιμά ακόμα και τα ασήμαντα, δίνει
αξία σε όλα. Η εγνωσμένη επιμέλειά
του παρουσιάζει με ακρίβεια, σε-
μνότητα και υπευθυνότητα όσα
υπάρχουν καταχωνιασμένα κάτω
από τα πόδια μας, όμως ζωντανά
μέσα στα γονίδιά μας και οπωσδή-
ποτε στην ιδιοσυγκρασία μας. Η
στοχευμένη ματιά του κ. Πατέλη δε
βλέπει τα σημερινά σύνορα αλλά
ενώνει σε μια αδιάσπαστη πνευμα-
τική και πολιτιστική ενότητα, εκείνα,
που χώρισαν οι έμποροι των εθνών». 

Εδώ αξίζει να θυμίσουμε ότι η
διάσκεψη των στρατηγών των Συμ-

Σελίδα από το βιβλίο του Μιχάλη Πατέλη
Nαός του Σωτήρος Χριστού. Μετατράπηκε σε τέμενος. Σήμερα είναι ανενεργός και ως τέμενος.

Στην πρώτη φωτογραφία η πρόσοψη του ναού-τεμένους. Στη δεύτερη εμφανίζεται το
γκρεμισμένο Ιερό (και ξανακτισμένος ο τοίχος). Ο ναός-τέμενος είναι εγκαταλελειμμένος 

και οι Τούρκοι τον ονομάζουν «Eski Kilise» (παλιά εκκλησία).



βρεθούν αντιμέτωπα σε εικόνες από μικρά και μεγάλα
κτίσματα, δημόσια και ιδιωτικά της παλιάς “μικρής μας
πόλης”.

Το εξώφυλλο πολύ επιτυχημένο! Εικονίζει δύο αστικά
κτίσματα με τα δύο βασικά χρώματα που χαρακτηρίζουν
όλη την επιτυχημένη επεξεργασία της εκτύπωσης. Το
ένα μονώροφο έχει το μεγαγχολικό χρώμα του παλιού
τούβλου και το άλλο διώροφο, υπερήφανο για το ύψος
του, σε “παλιωμένο” άσπρο, αναδεικνύει την αρχοντιά
της πόλης μας.

Και αρχίζουμε το ξεφύλλισμα των 230 περίπου σελίδων.
Στις 2-3 πρώτες σελίδες, ο αδελφός του αείμνηστου
Μίμη Δούκα (1944-2007) Δημοσθένης, τα παιδιά του
Παναγιώτης (Πάνος) και Χρήστος και η σύζυγός του, με
την πολυδιάστατη και ανθεκτική προσωπικότητα Αμαλία
Καραϊσκάκη, με τρυφερότητα και σεβασμό απευθύνουν
έναν χαιρετισμό στον απόντα δημιουργό, παραθέτοντας
και ένα μικρό βιογραφικό.

Το λεύκωμα περιέχει 220 φωτογραφίες του Μίμη
Δούκα. Κάθε φωτογραφία απλώνεται σε μία σελίδα και
μία λεζάντα που καθορίζει το σημείο της πόλης, όπου
στεγαζόταν η ζωή της “καινουργιοφτιαγμένης” πόλης. Εξ
άλλου σχετικός χάρτης σε βοηθά να ανακαλύψεις πόσο
κοντά ήταν το δικό σου σπίτι... στο τάδε φωτογραφημένο
κτήριο ή να ψάξεις για το δικό σου σπίτι ή να συνδέσεις
μια καλή ή κακή στιγμή της ζωής σου με τον χώρο αυτόν!

Εξαιρετικά τα χρώματα όλων των φωτογραφιών. Ο
Πάνος Δούκας, με ευαισθησία ζωγράφου, μεταφέρει στα
παλιά κτίσματα τη μελαγχολία της παλαιότητας και στο
ξύλο και στο άσπρο των τοίχων.

Για τα κτήρια, δημόσια ή ιδιωτικά, που διέσωσε ο θλιμ-
μένος φακός του Μίμη Δούκα, δεν πληροφορούμεθα για
τον ιδιοκτήτη τους. Ο εκδότης γιος του Πάνος πιθανόν
θα ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι αυτά τα οικοδομήματα
ανήκουν σε όλους τους Αλεξανδρουπολίτες. Στους πα-
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* «Ιερά Μητρόπολις Σουφλίου 1924-1934», 2002.
* «Αλεξανδρούπολη: Οικονομίας Πανόραμα 1870-1970»,

2007.
* «Ο Τύπος του Έβρου, 1890-2010», 2010.
* Το 2013 με μια ομάδα φίλων εξέδωσαν τον χάρτη «Το

Αρχιπέλαγος του Αϊβαλιού».
* Το 2015 συμμετείχε στη συγγραφή μαζί με άλλους στο

τετράτομο έργο «Αλεξανδρούπολη: 1) Κοινωνική και
Πνευματική Ζωή. 2) Οικονομική Ζωή. 3) Πολιτική και
Αυτοδιοικητική Ιστορία. 4) Η πόλη και τα κτήριά της».

* Το 2019 συμμετείχε στην έκδοση του Ημερολογίου- Λευ-
κώματος «Ιστορικό Ημερολόγιο. Εικόνες από την οικο-
νομική Ζωή της Παλαιάς Αλεξανδρούπολης».
Για να αντιληφθεί κανείς την προσφορά του Μιχάλη

Πατέλη αξίζει να αναφέρουμε επιγραμματικά ότι επιπλέον,
τεκμήρια και φωτογραφικό υλικό από τις συλλογές του,
κοσμούν πάνω από 30 βιβλία διαφόρων Θρακών συγγρα-
φέων και αρκετά τοπικά μουσεία.

Π. Α

Mίμη Δούκα
Η στέγη της μνήμης

Φωτογραφικό Λεύκωμα
Εκδότης, σχεδιασμός και δημιουργικό Παναγιώτης Δούκας

Εκτύπωση ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Θεσσαλονίκη 2019

Χορηγός Νικ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ Αλεξανδρούπολη

Το καλαίσθητο λεύκωμα με τον ποιητικό τίτλο “Η στέγη
της μνήμης” σε δύο, πυκνές σε περιεχόμενο, λέξεις,
προετοιμάζουν τη μνήμη και το συναίσθημά μας να

Άλλη σελίδα από το βιβλίο του Μιχάλη Πατέλη

Nαός του Αγίου Θεοδώρου. Η εικόνα του Παντοκράτορα, 
το αρτοφόριο και μερικά άλλα κειμήλια σώθηκαν για να

μας θυμίζουν την ύπαρξη του ναού. Φυλάσσονται στον ιερό
ναό των Αγίων Θεοδώρων Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης. 

Στη θέση του ναού σήμερα υπάρχει κτισμένο τέμενος.



λαιότερους, για να ζωντανέψουν όμορφες ή και κακές
στιγμές της ζωής τους, παρέα με τα κτίσματα αυτά αλλά
και στους νέους, ως παρακαταθήκη πολιτιστική, εφόσον
διαβιούν και δραστηριοποιούνται στην Αλεξανδρούπολη
και την εκπροσωπούν σήμερα.

Η ερμηνεία του τίτλου του λευκώματος που παρουσιά-
σαμε είναι προσωπική υπόθεση.

Δημήτρη Λαλέτα
Το ταξίδι

Αλεξανδρούπολη - Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Εκδόσεις “Οδός Πανός”

Σεπτέμβριος 2013

Το μικρό εκδοτικό αφιέρωμα “Οδός Πανός” στον άτυχο
συμπολίτη μας αλλά μεγάλο ζωγράφο Δημήτρη Λαλέτα
περιέχει μικρά κείμενα από γνωστές προσωπικότητες
που τον γνώρισαν και εξετίμησαν το έργο του αλλά και το
ήθος του. Αντί προσωπικής παρουσίασης του αφιερώματος
από τη γράφουσα, μεταφέρουμε δύο αποσπάσματα από
δύο έγκριτους πνευματικούς ανθρώπους που τον γνώρισαν. 

«Ονειρευόταν εκθέσεις σε όλους τους χώρους, Μπορούσε
να τους γεμίσει όλους
με το ταλέντο του. Ερ-
γάζονταν στην τέχνη
του αδιαλείπτως. Μια
μέρα χωρίς ζωγραφική
ήταν μια χαμένη μέρα.
Ανθρωποκεντρικός. Δεν
είχε κάνει (ευτυχώς)
εγκύκλιες σπουδές και
ζωγράφιζε αβίαστα
έτσι όπως τα πουλιά
κελαηδούν. Το σχέδιο
ήταν η φυσική προ-
έκταση του χεριού του.
Ακολουθούσε την ευ-
θεία γραμμή των προ-
γόνων του, του Τσα-

ρούχη, του Διαμαντόπουλου, του Θεόφιλου....
...Μου μιλούσε για τον πατριώτη του, τον Βιζυηνό και

για το Μόνον της ζωής του ταξείδιον. Πίστευε πως οι άν-
θρωποι γυρίζουν στη γενέθλια γη τους και εκεί μόνον ανα-
παύονται. Και για εκείνον αυτό έτσι ξαφνικά και πρόωρα
έγινε. Κοιμάται τώρα ο ακριβός μου ζωγράφος στο Παλαιό
Νεκροταφείο της πόλης του Αλεξανδρούπολης, ανάμεσα
σε δάφνες τρυφερές.

Όπως τότε, που το πυκνό γαλάζιο από το φόντο τού
έργου του με νεανία που τρώει καρπούζι στην παραλία,
ενώθηκε με το θαλασσί της ρόμπας της Άναμπελ που κοι-
μάται του L. Freud, και πότισε τον ύπνο μου.

Και είδα τον Δημήτρη Λαλέτα, ολόφωτο, με το άσπρο
φανελάκι του, να μου χαμογελά, ωραίος ως Έλληνας,
μέσα στο γαλάζιο φως».

Δήμητρα Χοΐδου

«Στον σύντομο βίο του περπάτησε μαζί μας χωρίς ούτε
μια στιγμή να δυσκολέψει τον δρόμο μας. Περπάτησε
τόσο διακριτικά κοντά μας ο αγαπημένος μας φίλος Δημή-
τρης Λαλέτας...

...Ύστερα, όλα έγιναν τόσο γρήγορα.
Μια σύντομη ασθένεια σήμανε το τέλος! Επέστρεψε

στην πατρίδα του, την Αλεξανδρούπολη και κοίταζε τη μη-
τέρα του στα μάτια.

Στα Παλιά Μνήματα, σ’ αυτό το κοιμητήριο, εκεί... μας
είπε ο Χρονάς.

Δημήτρη, θα σε αναζητά για πάντα η καρδιά μας».

Κώστας Ι. Σπυριούνης
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Α. Μ.

Α. Μ.

«Το χέρι σου ζωγραφίζει το πρόσωπό μου
Όπως ξεφλουδίζει ένα άγριο κάστανο
από τ’ αγκάθια του
για να του φανερώσει την ημέρα».

Μάτση Χατζηλαζάρου
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T ο Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου γιορτά-
στηκαν και φέτος στην Αθήνα τα «Ελευθέρια» με τη

συμμετοχή όλων των θρακικών Συλλόγων της Αττικής.
Τον διήμερο εορτασμό διοργάνωσε η ΠΑ.Ο.Ν.Ε.

Ήταν η 99η επέτειος από την απελευθέρωση της
Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό.

Όπως όλα τα τελευταία χρόνια η εκδήλωση του Σαβ-
βάτου 8 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη φιλόξενη
Πλατεία Δαβάκη του Δήμου Καλλιθέας που ήταν κατά-
μεστη από την παρουσία Θρακιωτών της Αθήνας και
φίλων της Θράκης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς της Προ-
έδρου της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Χριστίνας Αθανασιάδου, του νυν
Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, του πρώην
Δημάρχου Κωνσταντίνου Ασκούνη, του βουλευτή

Έβρου Αναστάσιου Δημοσχάκη και του τέως Προέδρου
της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. Κωνσταντίνου Πολυχρονίδη, Δημοτικού
Συμβούλου Καλλιθέας

Παρουσιάστρια η Εβρίτισσα Δημοσιογράφος Αφέν-
τρα Βαρσαμακίδου, η οποία, προλογίζοντας την εκδή-
λωση, αναφέρθηκε στο ιστορικό της επετείου αλλά και
στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θράκη
με τη μειονότητα.

Ακολούθησε η κεντρική ομιλία με θέμα «Η Θράκη στο
χώρο και στον χρόνο» από την Ελένη Φιλιππίδου, δι-
δάκτορα Λαογραφίας, Ανθρωπολογίας του Χορού, του
Πανεπιστημίου Αθηνών, και εντεταλμένη καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Σορβόννης.

Μετά την ομιλία ακολούθησε το μουσικό πρόγραμμα
με παραδοσιακά Θρακιώτικα τραγούδια από τον καθη-
γητή βυζαντινής μουσικής Σταύρο Χαλιαμπάλια από
την Ορεστιάδα και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα
χορευτικά συγκροτήματα, που ήσαν:

- Χορευτική ομάδα της ΠΑ.Ο.Ν.Ε., με χορούς από τη
Βόρεια Θράκη· χοροδιδάσκαλος Γιώργος Παντζιαρίδης.

- Σύλλογος Θρακιωτών και φίλων Θράκης, με χορούς
από το Σουφλί· χοροδιδάσκαλος Ελένη Φιλιππίδου.

- Σύλλογος Ποντίων Ζωγράφου, με χορούς από τον
Πόντο, χοροδιδάσκαλος Καρύπης Μωυσής.

- Σύλλογος Θρακιωτών και φίλων Θράκης Παιανίας,
με χορούς από τον Ν. Έβρου, χοροδιδάσκαλος Τσετσίλας
Θέμης.

- Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Δάφνης «Τα-
ξιδευτές Πολιτισμού» με χορούς Μακεδονίας από τη
Δράμα, χοροδιδάσκαλος Καμνιώτη Ευαγγελία.

- Σύλλογος Μακεδόνων και Θρακών Φυλής, με χορούς
Μπογιαλίκια Βόρειας Θράκης, χοροδιδάσκαλος Ελένη
Φιλιπίδου.

Τους χορούς και τα τραγούδια συνόδευε παραδο-
σιακό μουσικό συγκρότημα και οι χορωδίες του καλλι-
τεχνικού εργαστηρίου Μελισσίων και του Πολιτιστικού
Συλλόγου Αγίας Παρασκευής «Κορύβαντες».

Υ.Δ.

“Ελευθέρια 2019” στην Αθήνα
Γράφουν oι: Υβόννη Δαΐδου, Ιωάννα Αποστολίδου

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

Άποψη από το κοινό της εκδήλωσης

Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης Αφέντρα Βαρσαμακίδου

Η κεντρική ομιλήτρια Ελένη Φιλιππίδου
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Σ τις 14 Μαΐου συμπληρώθηκαν φέτος 99 χρόνια από
την ημέρα που η Θράκη τιμά την ιστορική επέτειο

της απελευθέρωσής της . Όπως κάθε χρόνο η δοξολογία
τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρύτση, στις
9 Ιουνίου 2019. Παρέστησαν όλοι οι Σύλλογοι Μέλη της
ΠΑ.Ο.Ν.Ε., με νέους και νέες που φορούσαν τις ωραίες
παραδοσιακές τοπικές στολές και κρατούσαν λάβαρα
από διάφορα μέρη της Θράκης. Ξεχώριζε ένα πανό με
τη επιγραφή «99 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ». Ιδιαίτερο τόνο στην τελετή έδωσε η πα-
ρουσία της μπάντας του Δήμου Αθηναίων.

Μετά το τέλος της δοξολογίας η κ. Στρατούλα Κου-
κουρίκου, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλε-
ξανδρουπολιτών Αττικής, μας συγκίνησε γιατί, με απλά
και ουσιαστικά λόγια, έκανε μία ωραία αναφορά στα
ιστορικά γεγονότα της εποχής, με τον λόγο που εκφώνησε
για λογαριασμό της κ. Μαρίας Γκούτη, φιλολόγου, διδά-
κτορος Ιστορίας στο ΚΠΑ, η οποία για λόγους ανωτέρας
βίας δεν μπόρεσε να είναι παρούσα.

Με την ευκαιρία ας κάνουμε και εδώ μία σύντομη
αναφορά στη νεότερη ιστορία της μαρτυρικής Θράκης,
κυρίως όμως της Δυτικής, η οποία παρέμεινε τελικά σε
ελληνικό έδαφος.

«Η Θράκη υποδουλώνεται στους Οθωμανούς γύρω
στο 1360. Τότε αρχίζει και μια ιστορία αιώνων γεμάτη
αγώνες και θυσίες. Πολλά χρόνια αργότερα με τη
Συνθήκη του Βουκουρεστίου, το 1913 η Δυτική Θράκη
επιδικάζεται στους Βουλγάρους, με επακόλουθο να κα-
ταστραφεί ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός της πε-

ριοχής. 250.000 έλληνες πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς
και δεκάδες χιλιάδες σφαγιάσθηκαν.

Στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η Τουρκία
βρίσκεται ηττημένη και η Ελλάδα διεκδικεί όλη τη Θράκη.
Έτσι η Γαλλία προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέ-
ροντά της στην Μέση Ανατολή, με τον αρχιστράτηγο
στη Μέση Ανατολή Φρανσουά ντ’ Εσπερέ διατάσσει τα
συμμαχικά στρατεύματα να καταλάβουν τη Δυτ. Θράκη.
Στις 4 Οκτωβρίου 1919 τα συμμαχικά στρατεύματα με
επικεφαλής τον στρατηγό Λεοναρδόπουλο μπαίνουν
στην Ξάνθη και στη συνέχεια απελευθερώνουν όλη τη
Δυτική Θράκη από τους Βούλγαρους. 

Οι συμμαχικές δυνάμεις επέβαλαν στην Δυτική Θράκη
καθεστώς διασυμμαχικής κατοχής με επίσημη γλώσσα
τη γαλλική, τη δε διοίκησή της ανέλαβε ο στρατηγός
Σαρπύ. Το επόμενο έτος και συγκεκριμένα στις 14
Μαΐου 1920 ο Ελληνικός στρατός διατάσσεται να ανα-
λάβει, εξ ονόματος των συμμάχων, την κατάληψη και
διοίκηση της Δυτικής Θράκης, αντικαθιστώντας τα γαλ-
λικά στρατεύματα.

Ένα τμήμα του ελληνικού στρατού ξεκινώντας από
την Ξάνθη υπό τον υποστράτηγο Παμίκο Ζυμβρακάκη
εισέρχεται στην Κομοτηνή ενώ άλλο τμήμα υπό τον
υποστράτηγο Κων/νο Μαζαράκη-Αινιάνα, ξεκινώντας
με πλοία από το λιμάνι Ελεθερών Καβάλας, αποβιβάζεται
στο λιμάνι του τότε Δεδέαγατς (σημερινή Αλεξανδρού-
πολη) και απελευθερώνουν ολόκληρη τη Δυτ. Θράκη.

Στις 30 Ιουλίου 1920 ένα τηλεγράφημα του ίδιου του
Βενιζέλου προς τον κυβερνητικό αντιπρόσωπο της
Θράκης κάνει γνωστό στους Θρακιώτες το πολυπόθητο
γεγονός:

«Χαίρω μεγάλως αγγέλων υμίν ότι σήμερον εβδόμην
επέτειον Συνθήκης Βουκουρεστίου υπεγράφη συνθήκη
ειρήνης μετά Τουρκίας, δι' ης αι κυριότεραι σύμμαχοι
δυνάμεις μεταβίβασαν ημίν Δυτικήν Θράκην»

Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919) η Βουλ-
γαρία παραιτείται υπέρ των «Προεχουσών Δυνάμεων»
όλων των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στη Δυτική
Θράκη και υποχρεώνεται ν’αναγνωρίσει εκ των προτέρων
τις μεταγενέστερες αποφάσεις των Δυνάμεων αυτών
για την περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα με τη Συνθήκη
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στρατός αναγκάστηκε να εκκενώσει την Ανατολική
Θράκη και να υποχωρήσει εκείθεν του Έβρου. Τέλος με
την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης (Ιούλιος
1923) οριστικοποιούνται τα σημερινά ελληνικά σύνορα. 

Μετά τη δοξολογία ακολουθώντας την μπάντα του
Δήμου Αθηναίων, υπό τον ήχο πατριωτικών εμβατηρίων,
καθώς και όλη την πομπή με το πανώ και τα λάβαρα
κάτω από τον καυτό Αττικό ήλιο κατευθυνθήκαμε προς
τον Άγνωστο Στρατιώτη για την καθιερωμένη κατάθεση
στεφάνων από όλους τους συλλόγους της Θράκης.
Καθ’όλη την διαδρομή η Τροχαία διευκόλυνε την πορεία
μας ρυθμίζοντας την κυκλοφορία. Η όλη εκδήλωση
έκλεισε με παρεΐστικο καφέ στο ξενοδοχείο «Αμαλία».

Ευχόμαστε του χρόνου η επέτειος εορτασμού για τα
100 χρόνια από την απελευθέρωση της μαρτυρικής
Θράκης να έχει πραγματικά πανηγυρικό χαρακτήρα.

Ι.Α.

των Σεβρών (30 Ιουλίου - 10 Αυγούστου 1920) τα
εδάφη της Δυτικής Θράκης καθώς και η Ανατολική πα-
ραχωρούνται στην Ελλάδα. Όμως μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, τον Αύγουστο του 1922, ο συμμαχικός

χοροστατούντων του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη μας
κ. Άνθιμου Β’, του Μητροπολίτη Διδυμοτείχου κ. Δαμα-
σκηνού και του Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινί-
κου, παρουσία άλλων επισήμων της πόλεως, των αρχών
του Στρατού και της πολιτείας και πολλών συμπολιτών
μας.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η φιλόλογος
καθηγήτρια κ. Κακαράκη Σταυρούλα. Ακολούθησε η
καθιερωμένη παρέλαση στη Λεωφόρο Δημοκρατίας από
τους μαθητές των Σχολείων όλων των βαθμίδων (υπό
την απειλή της βροχής) ενώπιον των επισήμων και αρ-
κετών συμπολιτών. Στη συνέχεια παρήλασαν τμήματα
όλων των όπλων του Ελληνικού Στρατού, το καθένα με
την «μπάντα» του, Σύλλογοι από πρόσφυγες των χαμένων
και αλησμόνητων πατρίδων, τους οποίους οι θεατές χει-
ροκρότησαν αναλόγως.

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

Κ ατά τον εορτασμό της 99ης επετείου για την απελευ-
θέρωση της Δ. Θράκης από του Βούλγαρους, πραγ-

ματοποιήθηκαν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις από διά-
φορους πολιτιστικούς φορείς της πόλεως.

Το πρωί της 14ης Μαΐου εψάλη η καθερωμένη δοξο-
λογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου,

Kατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο του Συλλόγου μας 
Παναγιώτη Παρασκευόπουλο

“Ελευθέρια 2019” στην Αλεξανδρούπολη
Επιμέλεια:  Δ.Σ.

Γράφουν οι:  Φωτεινή Σκάβδη, Νίκος Πινάτζης 
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Σ τα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ’’, ο Σύλλογος κυριών και Δεσποινί-

δων Αλεξανδρούπολης, πάντα πρωτοπόρος, εκτός από
τον κοινωνικό του ρόλο να παρέχει την βοήθεια και τη
συμπαράστασή του σε όσους την έχουν ανάγκη, δίνει
πάντα το ουσιαστικό παρών του και στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της Πόλης μας.

Έτσι στα πλαίσια του εορτασμού και της Ημέρας της
Μητέρας, την Κυριακή 5/5/2019, διοργάνωσε στο Εν-
τευκτήριό του εκδήλωση με σκοπό να γιορτασθεί και να
τιμηθεί συγχρόνως, το σύμβολο της υπέρτατης αγάπης
και αφοσίωσης, η ΜΗΤΕΡΑ.

Η Πρόεδρος Συλλόγου κ. Σαμαρά αφού καλωσόρισε
τους προσκεκλημένους, αναφέρθηκε εν συντομία στο ρόλο
της μητέρας, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ιδεολογικό
επίπεδο, τονίζοντας την καθοριστική σημασία του στη
διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου & κά-
λεσε την κεντρική ομιλήτρια κ. Σκάβδη μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου να παρουσιάσει την ομιλία της με θέμα:
«Η Μητέρα και ο ρόλος της ανά τους αιώνες.»

Η κ. Σκάβδη έλαβε τον λόγο και με μία αφήγηση - εμ-
πειρία ζωής, κατάφερε όχι μόνο να συγκινήσει αλλά και να
κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι τέλους με τις
εναλλαγές των συναισθημάτων που προκάλεσε ο λόγος της.

Στη συνέχεια τιμήθηκε η Μητέρα, στο πρόσωπο συμ-

πολίτισσά μας κ. Δέσποινας Λαλέτα για όσα η ίδια κατά-
φερε να μας εμπνεύσει με τη στάση ζωής της, ως Μητέρα
του εκλεκτού νέου και εξαίρετου ζωγράφου Δημήτρη Λα-
λέτα ο οποίος έφυγε από τη ζωή νωρίς, αφήνοντας ένα
τεράστιο κενό στην ίδια, αλλά και στον χώρο της τέχνης.

Στη συνάντησή μας αυτή είχαμε την τιμή να έχουμε
επίσημο και εκλεκτό καλεσμένο τον ποιητή και εκδότη Γ.
Χρονά ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στη ζωή και το
έργο του Καλλιτέχνη του οποίου την εξέλιξη έζησε από
κοντά αφού πίστεψε στο ήθος και στο τεράστιο ταλέντο
του. Η αφήγηση του βαθιά ανθρώπινη, ζωντανή, ποιητική
και με το χάρισμα του λόγου που τον διακρίνει συγκίνησε
βαθύτατα το κοινό. Την αίθουσα του εντευκτηρίου μας
κόσμησαν υπέροχα έργα του Εξαιρετικού καλλιτέχνη ευ-
γενώς προσφερόμενα από τη μητέρα του ειδικά για την
ημέρα αυτή.

Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους
εκτός από τα μέλη του Συλλόγου και άλλοι εκλεκτοί συμ-
πολίτες μας, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης κ. Λαμπάκης με τη σύζυγό του, ο κ. Αρβανι-
τίδης,ο κ. Κελεμίδης, η κ. Ταταρίδου, η κ. Γιαννακίδου
και πολλοί άλλοι. 

Η όμορφη αυτή συνάντηση, έκλεισε με συζήτηση σε
ένα πολύ φιλικό και επικοινωνιακό κλίμα, με ζεστό απο-
γευματινό καφέ και αναψυκτικά συνοδευόμενα από πλού-
σιο μπουφέ με εκλεκτά χειροποίητα εδέσματα φτιαγμένα
όπως πάντα από τα μέλη του Δ.Σ.

Φ.Σ.

Από τις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιστορικού Μου-
σείου Αλεξανδρούπολης επιλέξαμε τις εξής: 

• Στα πλαίσια του 10ου κύκλου ομιλιών και διαλέξεων
με τίτλο «Γνωριμία με προσωπικότητες από τον χώρο της
επιστήμης και του πολιτισμού», το Ι.Μ. φιλοξένησε τον
σχεδιαστή μόδας κ. Γιάννη Τσεκλένη που μας μίλησε
για το «Πως λειτουργεί η ώσμωση πολιτισμών στη δημι-
ουργία των ρούχων». Πλήθος κόσμου βρέθηκε το από-
γευμα της Τετάρτης, 17 Απριλίου 2019 στο Ιστορικό Μου-
σείο Αλεξανδρούπολης για να γνωρίσει από κοντά τον
διάσημο σχεδιαστή. Ο κ. Τσεκλένης στην ομιλία του ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία του ως σχεδιαστής

Η κ. Σκάβδη, η κ. Σαμαρά και ο κ. Χρονάς

Άποψη από το κοινό

Η βραβευθείσα κ. Δέσποινα Λαλέτα
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μόδας, διακοσμητής αλλά και ως επιχειρηματίας. Η ανα-
δρομή στο παρελθόν έγινε μέσα από πλούσιο φωτογρα-
φικό υλικό, ενώ το συνόδευσε και με διηγήσεις από στιγ-
μές της επαγγελματικής του πορείας. Παράλληλα, στον
χώρο της ομιλίας πραγματοποιήθηκε έκθεση με τα μαντί-
λια που έχει σχεδιάσει ο κ. Τσεκλένης για τον «Οίκο με-
ταξιού Τσιακίρης», μεγάλη επιχείρηση του Σουφλίου.

Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Γιάννης Τσεκλένης έχει δη-
μιουργήσει ένα όνομα στη διεθνή αγορά μόδας για τις
θεματικές συλλογές του. Αυτό οφείλεται στο ότι σχεδιάζει
ο ίδιος τα υφάσματα που χρησιμοποιεί και που κατά και-
ρούς έχει αντλήσει θέματα από τα Ελληνικά Αγγεία, το
Βυζάντιο, τους Ιμπρεσιονιστές, τα Ελληνικά Ξυλόγλυ-
πτα, τις Τέχνες της Αφρικής, της Ινδονησίας, της Περ-
σίας, της Κίνας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, τα Εραλ-
δικά Σύμβολα, ενώ έχει εμπνευστεί και από την τέχνη
του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου και του πιο σύγχρονου
Γιάννη Γαΐτη. Θεωρείται πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην
εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων του
franchising και licensing, ενώ ήταν ο
πρώτος Έλληνας σχεδιαστής που ανέ-
πτυξε ολοκληρωμένες συλλογές για τον
άνδρα, το παιδί και το σπίτι παράλληλα
με τη δημιουργία υφασμάτων και ενδυ-
μάτων για τις γυναίκες.

• Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρού-
πολης και η Πολυφωνική του Χορωδία
διοργάνωσαν το 4ο Χορωδιακό Φεστι-
βάλ στα πλαίσια του εορτασμού των
«Ελευθερίων» της πόλης μας. Στη συναυ-
λία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4
Μαΐου 2019 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό
Θέατρο Αλεξανδρούπολης συμμετείχαν η
Μικτή Χορωδία Μώλου, η Φωνή των
Μακεδόνων, η Μικτή Χορωδία Αρναίας
του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, η Χο-
ρωδία Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων
Αλεξανδρούπολης «Χριστός Σωτήρ» και
η Πολυφωνική Χορωδία του Ιστορικού

Μουσείου Αλεξανδρούπολης. Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί
πλέον θεσμό για την πολιτιστική ζωή της πόλης μας και
απολαμβάνει ευρείας αποδοχής από το κοινό.

Λίγα λόγια για την Πολυφωνική Χορωδία του Ιστορι-
κού Μουσείου Αλεξανδρούπολης…

Η Χορωδία μας ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015
από μια ομάδα φίλων που κοινό τους γνώρισμα ήταν η
αγάπη του Χορωδιακού τραγουδιού, με μαέστρο τον κ.
Θεόδωρο Παπαδόπουλο. Σύντομα εντάχθηκε στο Ιστορικό
Μουσείο Αλεξανδρούπολης (Φεβρουάριος 2016). Απο-
κλειστική επιδίωξη από την αρχή ήταν η πολυφωνική
εκτέλεση χορωδιακών έργων, ώστε να ακούγεται κάτι
διαφορετικό στην πόλη μας που να απευθύνεται και να
ικανοποιεί όσους αγαπούν το πολυφωνικό τραγούδι. Στό-
χος μας το σχήμα να είναι μικρό, ευέλικτο, με επιλεγμένα
μέλη. Η πρώτη εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στην
εορτή κοπής της πίττας του Ιστορικού μουσείου στις αρχές
του 2016. Συμμετείχε στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις της Ν. Περάμου Καβάλας, στα Χορωδιακά Φε-
στιβάλ Θέρμης Θεσσαλονίκης και Αρναίας Χαλκιδικής.
Τον Φεβρουάριο του 2018 συνέπραξε με τις αδελφές
Βουγιουκλή σε εκδήλωση του Ιστορικού Μουσείου οι
οποίες παράλληλα τιμήθηκαν για την πολιτιστική τους
προσφορά στο πανελλήνιο αλλά και διεθνώς. Η Χορωδία
τίμησε φέτος τον Μάρτιο με την παρουσία της τις εορτα-
στικές εκδηλώσεις του «Ζωγράφειου Λύκειου» για τα
125 χρόνια ίδρυσής του στην Κωνσταντινούπολη με
μία πετυχημένη και συγκινητική εμφάνιση.

Διοργανώνει κάθε χρόνο χορωδιακό φεστιβάλ προσ -
καλώντας χορωδίες υψηλού επιπέδου, εντάσσοντας τις
εκδηλώσεις στα Ελευθέρια της πόλης μας. Φέτος σειρά
έχει το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ.

Η Πολυφωνική Χορωδία του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Τα μέλη των χορωδιών με τους μαέστρους τους

Ο σχεδιαστής μόδας Γιάννης Τσεκλένης
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• Η Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών και το Ιστορικό Μου-
σείο Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια του εορτασμού των
«Ελευθερίων», διοργάνωσαν ομιλία την Τετάρτη, 8 Μαΐου
2019 με καλεσμένη την Καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης κ. Μαρία Δημάση με θέμα «Η
Θράκη στη γλωσσική και λογοτεχνική εκπαίδευση.
Αμφίσημες διαπιστώσεις και προβληματισμοί».

Την ομιλήτρια καλωσόρισαν στην πόλη μας ο Πρό-
εδρος της Λέσχης Αλεξανδρουπολιτών κ. Νικόλαος
Μανδάνης και ο Πρόεδρος του Ιστορικού Μουσείου Αλε-
ξανδρούπολης κ. Νικόλαος Πινάτζης και προλόγισε ο
κ. Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στην ομιλία της
η κ. Δημάση με αφετηρία το θεωρητικό πλαίσιο για την
οικοδόμηση αρχών και πρακτικών σχολικού γραμματι-
σμού, καθώς και τις σκέψεις ότι η «ιδεολογική» λειτουργία
της γλώσσας είναι αναμφισβήτητη και ότι κατά τη διδα-
σκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας τα περιεχόμενα
μάθησης καλούνται να ικανοποιήσουν και στόχους αξια-
κούς, αναφέρθηκε στη μελέτη των αντίστοιχων εγχειρι-
δίων του/της μαθητή/τριας για το Δημοτικό Σχολείο, το
Γυμνάσιο και το Λύκειο, καθώς και στα βιβλία με τα οποία
διδάσκεται η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο μειονοτικό
Δημοτικό Σχολείο με σημείο αναφοράς την παρουσία της
Θράκης και των ανθρώπων της· της Θράκης ως γεωφυσι-
κού χώρου, ως ιστορικού χώρου, ως χώρου μνημειακών
αποθεμάτων και πολυπολιτισμικών συνυπάρξεων και ανα-
χωνεύσεων, κατά το παρελθόν αλλά και σήμερα. Τα ευ-

ρήματα αποτελούν σημείο αφετηρίας ενός διαλόγου για
τη διαχείριση της περιοχής στο πλαίσιο των διδακτικών
περιεχομένων.

• Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο
του εορτασμού των Ελευθερίων της πόλης, διοργάνωσε
ομιλία του Δρ. Αθανασίου Τρικούπη, Μεταδιδακτορικού
Ερευνητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με θέμα «Έλληνες Μουσουργοί από την εκτός
ελληνικής επικράτειας Μακεδονία», που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 στον ισόγειο
χώρο του Μουσείου.

Λίγα λόγια για το θέμα της ομιλίας…
Η εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο στο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο
επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Η λόγια (έντεχνη) μου-
σική δημιουργία των Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής
μουσουργών στα Βαλκάνια». Σκοπός του ομιλητή είναι η
ανάδειξη σημαντικών Ελλήνων μουσουργών και μουσι-
κοπαιδαγωγών που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε πόλεις
της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδο-
νίας, όπως το Μοναστήρι, το Μεγάροβο, το Κρούσοβο
και το Μελένικο, κατά τον 19ο και στις αρχές του 20ού
αιώνα, σε μια εποχή που άνθιζαν σε εκείνα τα μέρη οι ελ-
ληνικές κοινότητες και ο ελληνικός πολιτισμός. Η τελική
ενσωμάτωση των περιοχών αυτών σε άλλα κράτη εκτός
της Ελλάδας, με την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, τους οδήγησε μακριά από τις προγονικές τους εστίες.
Όλοι συνεισέφεραν, βάσει της προσωπικότητας και της
εξειδίκευσής τους, στην ελληνική μουσική και παιδεία
στις πόλεις που δραστηριοποιήθηκαν μετέπειτα, με την
πλειοψηφία τους να παραμένει στη Μακεδονία και συγκε-
κριμένα στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, γίνεται ιδιαί-

τερη μνεία στη ζωή και το έργο του Αναστάσιου Μάλτου,
διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης
και σημαντικότατου παράγοντα των ελληνικών εκπαιδευ-
τηρίων της Οδησσού και του συνθέτη Δημητρίου Λάλλα,
του μοναδικού Έλληνα μαθητή του Richard Wagner.

Σημ.: Δημοσιεύσαμε όσες ανταποκρίσεις μας απέστειλαν
οι ενδιαφερόμενοι, παρ’ όλα τα τηλεφωνήματα που έγιναν
στους διάφορους φορείς της πόλης μας να σταλεί υλικό.

Δ.Σ.

Οι συνδιοργανωτέ�ς της εκδή� λωσης μαζί� με τη Μ. Δημάση

Ο Κ. Χατζό� πουλος με τη Μ. Δημά� ση

Στιγμιό� τυπο από�  την ομιλί�α του Δρ. Αθανασί�ου Τρικούπη
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Μ όνον εὐτύχημα μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ ἀνέ-

γερση καὶ θέση σὲ λειτουργία τοῦ Βυζαντινοῦ

Μουσείου Διδυμοτείχου. Τὸ μοντέρνο, εὐμέγεθες οἰκο-

δόμημα ποὺ σχεδίασε τὸ ἀρχιτεκτονικὸ γραφεῖο Γερ.

Βῶκος & Συνεργάτες, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπουργικὴ

ἀπόφαση τῆς ἔγκρισης τῆς μουσειολογικῆς μελέτης

τῆς μόνιμης ἔκθεσής του, ποὺ συνέταξαν οἱ Δέσποινα

Μακροπούλου καὶ Παρὴ Καλαμαρᾶ, δὲν πρέπει ἐπ᾽

οὐδενὶ νὰ ἀπεμπολεῖ καὶ τὸν διαχρονικό του χαρακτήρα.

Ὁ χαρακτήρας αὐτὸς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴ δίδυμή του

σχέση μὲ τὸν χαμηλότερο λόφο τῆς ἁγίας Πέτρας

στὰ ἀνατολικά του, ὅπου καὶ ἀνασκάπτονται τὰ

ἐρείπια τῆς Πλωτινοπόλεως. Ἔτσι, εἰσβάλλει στὴν

ἀπόδοση τῆς μουσειογραφικῆς μελέτης, ποὺ ὑπογράφει ὁ Α. Μανιουδάκης, ἰσοδύναμα τοῦ κτηρίου

μοντέρνας, ὅπως ὑλοποιήθηκε μὲ τὴν φροντίδα τῆς 15ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, ἤδη

Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἕβρου, τῶν διαδο-

χικὰ προϊσταμένων της Ἰωάννη Ο. Κανονίδη

καὶ Τζένης Τσατσοπούλου καὶ τῶν ἀρχαι-

ολόγων Κλεονίκης Μοσκοφίδου (ἡ ὁποία

ἐργάστηκε καὶ πέραν τοῦ συμβατικοῦ της

χρόνου) καὶ Παντελῆ Μαράκου, στὸ πλαίσιο

τοῦ ΕΠ Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 καὶ

προϋπολογισμὸ 1,754,751.00 €. Γι᾽ αὐτὸ καὶ

μποροῦμε νὰ ξεκινήσουμε μιὰ σημειακὴ πε-

ριήγηση στὴν ἔκθεση ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ

δὐο ὀρόφους, καταργώντας τὴν τάξη τῆς

ὀργάνωσής της καὶ προσθέτοντας τὰ ἐλλεί-

ποντα τῆς διήγησής της.

Τὰ ντόπια ἄλλοτε παραμύθια –καὶ τὰ πα-

ραμύθια ξεστράτισαν μετὰ τὴν ἐπέλαση τοῦ

σχεδίου Marshall, ὅπως κι οἱ προσανατολισμοὶ

τῶν ἐνοικούντων αὐτήν– ἤθελαν δυὸ ἀδέρφια

νὰ τειχίζουν τὴν ἔκτασή της ποὺ κατὰ ἕναν

παράδοξο τρόπο, ὅταν ὁλοκλήρωσαν τὴν

κατασκευὴ, δὲν συναντήθηκαν. Μεταφρα-

ζόταν μὲ τὸ ἀρχαῖο μᾶλλον - ἀφοῦ βερσιόν

του περιέχεται καὶ στὴν ταξιδιωτικὴ διήγηση

τοῦ Ἐβλιγιᾶ Τεσελεμπῆ, ἀφήγημα, νομίζω,

ἡ ἀνάμνηση τοῦ “τειχήρους ὀκταριοῦ”, ποὺ

ἔδενε τοὺς λόφους τοῦ –καὶ ἐξακολουθητικά–

Διδυμοτείχου καὶ τοῦ λόφου τῆς ἁγίας Πέ-

B Y Z Α Ν Τ Ι Ν Η   Θ Ρ Α Κ Η

Ἄποψη τῶν δίδυμων λόφων Καλέ καὶ Ἁγίας Πέτρας 
(=Κ. Τσουρής, Η οχύρωση του Διδυμοτείχου, εἰκ. 2 σ. 303).

Τὸ ἀνάθημα του Κότυος ὅπως ἐκτίθεται στὸ Βυζαντινὸ 
Μουσεῖο (φωτ. Αναστάσιος Γεωργιάδης).

Τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Διδυμοτείχου.

* H Λίλα Β. Σαμπανοπούλου είναι αρχαιολόγος, προϊσταμένη του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου

Τὸ Διδυμότειχο στὸ Βυζαντινό του Μουσεῖο
Γράφει η Λίλα Β. Σαμπανοπούλου*

ΜΕΡΟΣ Α’
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τρας, ὅπως πειστικὰ ἀνέπτυξαν, χρόνια

πρὶν καὶ μάλιστα συγχρόνως, ὁ Γεώργιος
Μπακαλάκης καὶ ὁ Χαράλαμπος Μπα-
κιρτζῆς, ἑρμηνεύοντας τὴν προσηγορικὴ

ὀνοματοθεσία της. 

Ἡ Πλωτινόπολις, σύλληψη τοῦ ρωμαί-

ου αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ γιὰ τὴν ἐνδυ-

νάμωση τῆς μεσογείου χώρας –μᾶλλον

πλήρη ἔλεγχο τῶν θρακικῶν φίλιων (ἀλλὰ

ποτέ δὲν ξέρεις) φύλων– σκιάζει τὴν προ-

ηγούμενή της ἱστορία ποὺ ἀναπλάθεται

ἀπὸ τυχαῖα τὸ πλεῖστον εὑρήματα: τὸ

ἀνάθημα τοῦ Κότυος, ἕναν αἰώνα πρὶν

τὴ γέννηση τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορα,

προερχόμενο μάλιστα ἀπὸ τοὺς πρόποδες

τοῦ Καλέ, καὶ τὸ ἐπιτάφιο τοῦ βαβυλώνιου

Ἀπολλώνιου τοῦ 3ου προχριστιανικοῦ αἰώνα, στημένο ἀπό τὸν ἀδερφό

του Ἀγάθωνα, ποὺ μᾶς εἰσάγει στὸ σύρε κι ἔλα μὲ τὴν ἀνατολή. Ὁ χαρα-

κτήρας της σφραγίζεται ὅμως μὲ προτομὴ τοῦ Σεπτίμιου Σεβήρου,

καμωμένη ἀπὸ ἀτόφιο χρυσάφι 24 καρατίων, τὴ δεύτερη ποὺ ἦλθε στὸ

φῶς ἀπὸ σύμπαντα τὸν ρωμαϊκὸ κόσμο καὶ ὑπαινίσσεται τὴν ἐπιστημονικὴ

συνθετότητα ποὺ παράγει τὸ “μέτρο τῶν ποταμῶν” ποὺ ἀνασκάπτεται. 

Τὸ ἐπιτάφιο τοῦ σεμνοῦ κόμητος

Διογένη, τῆς τελευταίας μᾶλλον χρο-

νιᾶς τοῦ 5ου αἰ., ὑποδεικνύει τὰ με-

γέθη τῶν στρατιωτικῶν δομῶν τῆς

πόλης ποὺ ἐξακολουθοῦν, μετὰ τὴν

καθιέρωση τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐνῶ

ἐκεῖνο τῆς Βριττανίας, συμβίας ἑνὸς

ὀθωνίτου (ὑφασματέμπορα) καὶ μη-

τέρας ἑνὸς κυμινᾶ (ἐμπόρου μπαχα-

ρικῶν) ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας,

τοῦ Σεπτεμβρίου του 501, τὴν κινητι-

κότητα ποὺ διασφάλιζε τὴν διαρκὴ

ἐνδυνάμωσή της, ποὺ ἐπίσης ἐξακο-

λουθεῖ. Τὰ τελευταῖα παραπέμπουν

ὁπωσδήποτε στὴν ὕπαρξη σύνθετου

κάδρου παλαιοχριστιανικῶν βασι-

λικῶν, ποὺ ὅμως λανθάνουν. Μόνη

ἔνδειξη, ἂς τὴ μοιραστοῦμε μὲ τὴν

εὐχὴ νὰ ἔρθουμε κάποτε ἀντιμέτωποι

μὲ τὴν πραγματική του θέση, ἕνα

κομμάτι ὀξείας γωνίας μαρμάρινου

ἄμβωνα ἐντοιχισμένο στὸν νότιο τοῖχο

τῆς μητροπολιτικῆς ἐκκλησίας τοῦ

Ἁγίου Ἀθανασίου, ποὺ ἔμεινε νὰ τὶς

ὑπαινίσσεται.
Συνεχίζεται

Ἡ προτομὴ τοῦ Σεπτίμιιου 
Σεβήρου ( =Ἀρχαιολογκὸ 

Μουσεῖο Κομοτηνῆς) .

Τὸ ἐπιτάφιο τοῦ Ἀπολλώνιου
(=Λουκοπούλου, Ε458).

Τὰ ἐπιτάφια τῆς Βριττανίας καὶ τοῦ κόμητος Διογένη, 
ὅπως ἐκτίθενται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο. 

Ἡ ἀπόληξη πτερυγίου ἄμβωνα, ἐντοιχισμένη στὸν νότιο τοῖχο 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. 
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φίλοι και συμμαθητές-τριες της κ. Νάκη. Στο τέλος διέ-
κοψα τους φωτογράφους που απαθανάτιζαν την κ.
Νάκη και την υπέροχη χορωδία της, για να τη συγχαρώ,
εκ βάθους ψυχής.

Δ. Κ.

Μ ία εκδήλωση που μίλησε στην καρδιά μας. “Η Ελ-
ληνίδα μητέρα στον 21ο αιώνα” ήταν το θέμα

του πρώτου μέρους της εκδήλωσης που άγγιξε τις
ψυχές των παρευρισκομένων, όχι μόνο με το πνευματικό
περιεχόμενο των ομιλιών που χάρισαν απλόχερα δύναμη,
ελπίδα, αισιοδοξία αλλά και με την ποιότητα των τρα-
γουδιών που πλαισίωσαν την εκδήλωση.

Κεντρική ομιλήτρια και διοργανώτρια η συμμαθήτριά
μας Νάκη Σμαρούλα, της οποίας οι συνθέσεις και εναρ-
μόνιση στα σχετικά τραγούδια ήταν καταπληκτικές.
Μας δίδαξε, ενδυνάμωσε και έδωσε αισιοδοξία στη μη-
τρική καρδιά για την αντιμετώπιση των αδιεξόδων.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ξετυλίχθηκαν οι
ομορφιές και η ιστορία της Β. Ελλάδας και κατ’ εξοχήν
της Θεσσαλονίκης-Μακεδονίας και Αλεξανδρούπολης-
Θράκης. Μεγάλη απήχηση είχαν τα όσα απολαύσαμε,
τόσο στα κείμενα όσο και στα τραγούδια. Ο ενθουσιασμός
με τα συνεχή χειροκροτήματα μας ανέβασαν ψυχικά
και πνευματικά· θα μπορούσα να πω ότι ζήσαμε μια
πανδαισία που άφησε το πιο ζεστό, ελληνικό αποτύ-
πωμα.

Παραβρέθηκαν, εκτός των επισήμων, πολλοί φίλοι
της χορωδίας, συμπατριώτες-ισσες, συμμαθήτριες (Άννα
Τρικούπη, Χριστίνα Ματσούκα, Σμαρούλα Ντούφα,
Χρύσα Φανφάνη, Φρίντα Νικολαΐδου κ.ά.).

Εύχομαι να μπορούμε να απολαμβάνουμε και να
ζούμε από κοντά τέτοιες εκδηλώσεις με αυτό το επίπεδο
και ψυχικό δυναμισμό που μας ενώνουν, ενδυναμώνουν,
ψυχαγωγούν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συμπατριώτισσα και
συμμαθήτριά μας κ. Νάκη, που επί πολλά χρόνια προ-
σφέρει αυτό το ανεκτίμητο έργο στην Ελλάδα μας και
στο εξωτερικό.

Ι. Σ.-Φ.

Π ολλές φορές, ανειλημμένες υποχρεώσεις μας επέ-
βαλαν να αρνηθούμε τις ευγενικές προσκλήσεις

της πολυτάλαντης πατριώτισσάς μας Σμαρούλας Νάκη.
Αυτή τη φορά όμως εγκατέλειψα τα πάντα. Ξέχασα
και τον κόπο της ημέρας, από μια δύσκολη εργασία στο
γραφείο και ξεκίνησα την 29/5/2019, Τετάρτη, για την
αίθουσα της Εταιρείας των Φίλων του Λαού.

Μέσα στην Αθήνα, κεντρικά, σε δρομάκια πολύβοα
και ρυπαρά, βρίσκεται μια όαση. Μια πολυτελής αίθουσα,
στην οποία εορταζόταν με μεγάλη επισημότητα η 29η
Μαΐου 1453, περιλαμβάνοντας τη Μνήμη του Βυζαντίου
και το Γενέθλιο του Νέου Ελληνισμού. Η αίθουσα και
μεγάλη και κατάμεστη. Κόσμος αξιοπρεπής, ευγενής,
αριστοκρατικός. Βρήκα και γνωστούς, που δεν το περί-
μενα, που μου είπαν ότι δεν έχουν χάσει ποτέ εκδήλωση
της εταιρείας αυτής και ότι όλες οι εκδηλώσεις στέφονται
με απόλυτη επιτυχία. Όταν τελείωσε είχα τη χαρά,
γιατί συμμετείχα και εγώ αλλά και τη λύπη, γιατί είχα
χάσει τις υπόλοιπες.

Ξεκινήσαμε με ρίγη συγκίνησης ότα ψάλαμε όρθιοι
το “ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ”. Η «Χορωδία Ηχοχρω-
μάτων» υπό τη διεύθυνση της Φιλολόγου-Μουσικού
κυρίας Σμαρούλας Νάκη, με μαύρες τουαλέτες και κόκ-
κινα μαντήλια, ανέβηκαν στη σκηνή και με τη συνοδεία
πιάνου και φλάουτου μας συνεπήραν με τα εθνικά και
ιστορικά άσματα. “Στης Θράκης μας τα απάτητα βουνά”,
“Τα ευζωνάκια”, “Του αντρειωμένου τα άρματα”. Το
συγκεκριμένο η κ. Νάκη και το απήγγειλε και το τρα-
γούδησε σόλο. Ακολούθησαν “Έχε γεια Παναγιά”, “Στα
μάρμαρα της Πόλης”, “Λευτεριά” και τελείωσαν με το
“Μακεδονία ξακουστή”, που η τελευταία του στροφή
πνίγηκε σε ένα πραγματικό παραλήρημα του κόσμου.

Απερίγραπτη συγκίνηση και δέος. Την τελετή λάμ-
πρυναν με την παρουσία τους και η γνωστή Γιώτα Βέη,
η Νεκταρία Καραντζή και ο Κωνσταντίνος Παυλόπουλος,
σε εκτελέσεις πολύ γνωστών δημοτικών τραγουδιών.

Η κύρια ομιλήτρια Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμη-
λάκη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αναφέρθηκε στην
Άλωση της Πόλης, στα τραγούδια και στις παραδόσεις
του Ελληνικού λαού.

Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, των Ενό-
πλων Δυνάμεων και της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, πολλοί

Aξέχαστες εμπειρίες
Γράφουν οι: Δήμητρα Κοντογιώργη, Ινώ Στεργιάδου-Φίκα

E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Μ Α Σ
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2ήμερη εκδρομή σε Παναγία Προυσιώτισσα,
Καρπενήσι και Γοργοπόταμο

6 & 7 Απριλίου 2019
Γράφει η Υβόννη Δαΐδου

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

Σ άββατο 6 Απριλίου 2019. Η ανοιξιάτικη εκδρομή
μας ξεκινά από τις γνωστές αφετηρίες, 08:00

από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για τους Πειραιώτες,
08:30 από την είσοδο του Εθνικού Κήπου, έναντι του
ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ για τους Αθηναίους και 1-2 κα-
τοίκους των βορείων προαστίων. Η ανταπόκριση με-
γάλη, γύρω στα 45 άτομα, τουτέστιν λίγος χώρος για
ξάπλες, παιδιά!

Ο καιρός μέχρι πριν λίγες μέρες ηλιόλουστος,
σήμερα όμως ελαφρώς συννεφιασμένος. Τουλάχιστον
δε θα μας κάψει ο ανοιξιάτικος ήλιος, σκέφθηκα. Ελα-
φρώς νυσταγμένοι οι περισσότεροι, κοιτάζουμε τις
γνωστές εικόνες να περνούν έξω από το το παράθυρο
και η κλασική ερώτηση στα χείλη όλων: Θα τη ρίξει
τη βροχή που κρύβεται μέσα στα σύννεφα ή όχι;
Τελικά μας κορόιδεψε με μερικές σταγόνες ο καιρός,
που διόλου δε μας ενόχλησαν.

Ο καλός οδηγός μας κ. Καραμπάς Νικόλαος προ-
σπαθεί να μας ανεβάσει το κέφι με κατάλληλη μουσική.
Δεν παίρνουμε μπροστά τόσο εύκολα πλέον!...

Με ευχαρίστηση κατεβαίνουμε στην πρώτη στάση
για καφέ, στα Καμένα Βούρλα. Aλήθεια, αναρωτηθή-
κατε ποτέ, πότε και πώς κάηκαν αυτά τα Βούρλα
και ονομάστηκαν έτσι; Θα το βάλω κουίζ στην επόμενη
εκδρομή, ετοιμαστείτε!

Με πιο ανοιχτά μάτια πλέον επιβιβαζόμαστε για
τη συνέχεια της εκδρομής που μας οδηγεί, μέσω Λα-
μίας-Τυμφρηστού, στην περίφημη μονή της Παναγίας
της Προυσιώτισσας. Γνωστή και από παλαιότερες
εκδρομές του συλλόγου μας αλλά και από άλλες ιδιω-
τικές, μας εντυπωσιάζει πάντα με τη γραφική αλλά
δύσκολη διαδρομή ανάμεσα από τα φαράγγια του
Τυμφρηστού. Τα γάργαρα νερά του βουνού σχηματί-
ζουν ρυάκια που γίνονται κελαριστά ποταμάκια για
να καταλήξουν αρκετά χιλιόμετρα μακρύτερα στον
μεγάλο υδατοσυλλέκτη, τον ποταμό Αχελώο.

Αξέχαστη θα μου μείνει, όπως και στους περισσό-
τερους νομίζω, η διάβαση κάτω από τον βράχο σε
σχήμα «Γ», που προσεύχεσαι καθώς περνάς να μη
γκρεμιστεί τώρα! Αλλά όπως μας διαβεβαιώνει ο
οδηγός μας, με τη χάρη της Παναγιάς, κανένα ατύχημα
δεν έχει σημειωθεί ως σήμερα. Τυχαίο; Δε νομίζω.

Με ευλάβεια προσκυνούμε τη θαυματουργό εικόνα
που προέρχεται από την Προύσα της Μ. Ασίας και
λέγεται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Θαυ-
μάζουμε το επιβλητικό τοπίο, βγάζουμε τις σχετικές

φωτογραφίες και ξανά στο πούλμαν για την ταβέρνα
«Παράδεισος», στη διασταύρωση Μεγάλου και Μικρού
Χωριού, όπου θα γευματίσουμε.

Το φαγητό εξαιρετικό, σπιτίσιο χωριάτικο. (Τι
έφαγες Τώνη;) Φαντάζομαι ότι ο Τώνης και η πολυ-
πληθής παρέα του συμβάλλουν αρκετά στην άνθιση
του γαστρονομικού τουρισμού ανά την Ελλάδα και
όχι μόνο.

Μετά από λίγα χιλιόμετρα φθάνουμε στο γραφικό
Καρπενήσι. Το ξενοδοχείο μας «Άνεσις», ένα συμπα-
θέστατο παλιό αλλά όμορφα ανακαινισμένο κτήριο,
μας προσφέρει μια ωραιότατη θέα προς τη δυτική
πλευρά απ’ όπου αντικρύζεις την πόλη με τις κόκκινες
κεραμοσκεπές της να κατεβαίνουν βαθμιδωτά και τα
στενά σοκάκια της, πλαισιωμένη στο βάθος από τα
χιονοσκέπαστα βουνά. Ένα θέαμα που θα το απο-
λαύσουμε καλύτερα το επόμενο πρωί, όταν ο ήλιος
λάμπει σ’ έναν καταγάλανο ουρανό.

Η ξεκούραση απαραίτητη· εξ άλλου το βραδινό
πρόγραμμα είναι για γερές καρδιές και στομάχια ή
τουλάχιστον ξεκούραστα.

Μετά το «οριζόντιο» διάλειμμα, με αναζωογονημένη
τη διάθεση, συναντιώμαστε στο λόμπι του ξενοδοχείου
για μια μικρή βολτίτσα στις απότομες ανηφοριές
(αλήθεια, πότε κάνατε το τελευταίο τεστ κοπώσεως;)
και στη συνέχεια προσγείωση στα τραπεζάκια της
«Φωλιάς», ευτυχώς δυο βήματα από το ξενοδοχείο.
Εκεί, με ζωντανή μουσική, κιθάρες, μπουζούκι κ.λπ.

Το πέρασμα της Προυσιώτισσας
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το κέφι ανέβηκε πάνω στα τραπέζια! Και ήταν και
καλοσχηματισμένα τα ποδαράκια που πάτησαν στα
τραπέζια! Χαλάλι το ξενύχτι, δηλαδή! Δε μας συμβαίνει
πια συχνά.

Στο πρωινό, την επομένη, καταφανής η βελτίωση
στη διάθεση των παρευρεθέντων! Κι όσοι δεν πήγαν,
έχασαν.

Όσοι αντέχουν τον ποδαρόδρομο (μα τι γυμνα-
σμένους κατοίκους έχει αυτή η πόλη!) άναψαν κι ένα
κεράκι στην εκκλησούλα λίγο μακρύτερα από το ξε-
νοδοχείο μας. Άλλοι ανέβηκαν την ανηφοριά προς τη
στρογγυλή πλατεία και έβγαλαν τις σχετικές φωτο-
γραφίες.

Στη συνέχεια, αφού φορτώσαμε τα μπογαλάκια
μας στο πούλμαν, ξενικήσαμε για να επισκεφθούμε
το Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχίου, μόλις 10 χιλιόμετρα
από την πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Η διαδρομή
μαγευτική. Η θέα των χιονισμένων βουνών ολόγυρα
συγκλονιστική. Όμως τα χιόνια κατέβηκαν ως τον
δρόμο, τον οποίο και έκλεισαν! Μάλιστα, τον έκλεισαν
κι ας έχει 7 ο Απρίλης! Η συνέχεια επικίνδυνη και ο
φρόνιμος οδηγός μας, αφού μας κατέβασε όλους,
έκανε μια ηρωική οπισθοπορεία στην κατηφοριά με
τις οδηγίες ενός συναδέλφου του έως ένα πλάτωμα
του δρόμου, όπου με πολλή προσοχή κατάφερε να
κάνει στροφή 180° και να ξαναπάρουμε τον δρόμο

προς τα πίσω, έχοντας διανύσει μόνο τη μισή διαδρομή
ως το χιονοδρομικό κέντρο. Τα «μπράβο» και τα χει-
ροκροτήματα της ανακούφισης ήταν το ελάχιστο
«ευχαριστώ» στον πανάξιο οδηγό μας. Αυτά από πε-
ριπέτεια.

Έτσι, αντί για το χιονοδρομικό του Βελουχίου, βρε-
θήκαμε να πίνουμε τον καφέ μας σε πιο ασφαλές
υψόμετρο και πανέμορφο περιβάλλον, στο φημισμένο
ξενοδοχείο-κόσμημα της περιοχής, το ΜΟΝΤΑΝΑ. Η
θέα με τα έλατα και τα καλοκουρεμένα δέντρα του
περιβολιού, το φόντο με τις χιονισμένες κορυφές των
βουνών να λάμπουν στον ανοιξιάτικο ήλιο θα μείνουν
ανεξίτηλες (τουλάχιστον στις φωτογραφίες μας) ανα-
μνήσεις.

Η συνέχεια βατή μέχρι το περίφημο χωριό του
Γοργοποτάμου, κοντά στην ιστορική γέφυρα που
βρίσκεται πάνω από το χωριό και ενώνει τις δύο
πλαγιές της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα
ο κύριος σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών-Θεσσαλονίκης.
Στις 25 Νοεμβρίου 1942, ύστερα από απόφαση του
Συμμαχικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, αν-
τιστασιακές ομάδες μαζί με Άγγλους σαμποτέρ
ανατίναξαν τη γέφυρα προκαλώντας μεγάλη κα-
θυστέρηση στη διέλευση των Γερμανών, που πίεζαν
τους Συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι μια
από τις ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας
μας.

Κάναμε τη βόλτα μας χαζεύοντας την ιστορική γέ-
φυρα που είναι ένα μικρό θαύμα μηχανικής. Απολαύ-
σαμε το τοπίο γύρω και το μνημείο και καταλήξαμε
στο παρακείμενο εστιατόριο “Τεμπέλης” με τα διάφορα
ετοιματζίδικα φαγητά. Πολύ τουριστικό! Αφού τα-
κτοποιήσαμε και τις οικονομικές μας υποχρεώσεις
στο ήρεμο περιβάλλον που προσφερόταν, χορτάτοι
από φαΐ και εντυπώσεις, πήραμε τον δρόμο της επι-
στροφής. Αισίως φθάσαμε στην Αθήνα, μετά από μια
σύντομη στάση για καφέ, γύρω στις 9 το βράδυ, ικα-
νοποιημένοι όλοι αρκετά, νομίζω, προσδοκώντας την
επόμενη εκδρομή μας.

Τ ο Σάββατο 22 Ιουνίου έγινε η τελευταία εκδρομή
του Συλλόγου, για να αποχαιρετιστούμε πριν τις

καλοκαιρινές μας διακοπές. Αρχικά ως προορισμός είχε
ακουστεί η Αίγινα, όμως ο προϋπολογισμός δεν το επέ-
τρεψε κι έτσι ο κύβος ερρίφθη υπέρ της Αργολίδας, με
τελευταίο προορισμό το όμορφο και ιστορικό Ναύπλιο.
Αφετηρία η Αγ. Παρασκευή, με οδηγό αυτή τη φορά
τον «δικό μας» πλέον Δημήτρη. Επόμενος σταθμός το
Σύνταγμα με συνέχεια τον Πειραιά και τέλος τον Ισθμό
όπου παραλάβαμε τους φίλους από Κόρινθο. Ακολού-

θησε μισάωρη περίπου στάση στο FLOCAFE της Κορίν-
θου για ξεμούδιασμα και καφέ, συνοδεία ίσως κάποιου
μικρού snack, ώστε να απολαύσουμε με άνεση το κατά-
φυτο Αργολικό τοπίο, που άρχισε σιγά-σιγά να απλώ-
νεται μπροστά μας. Τα μάτια μας χόρτασαν όλες τις
αποχρώσεις του πράσινου κι αυτή εξ άλλου η ποικιλία
είναι που κάνει την Ελλάδα ξεχωριστή ανάμεσα στις άλ-
λες Μεσογειακές χώρες.

Αφού διασχίσαμε την πόλη του Άργους, ακολουθή-
σαμε σε υψόμετρο μία διαδρομή προς Κάτω Ζόγκα μέσα

Μονοήμερη εκδρομή σε Αργολίδα - Ναύπλιο
22 Ιουνίου 2019

Γράφει η Ιωάννα Αποστολίδου 

Λίγο πριν το Βελούχι, όπου δεν καταφέραμε να φθάσουμε.
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σ’ ένα τοπίο κατάφυτο από ελαιόδενδρα, για επίσκεψη
στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφό-
ρου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα
στον ημιορεινό οικισμό Ζόγκα. Την ανέγερση του κεν-
τρικού Ιερού Ναού ξεκίνησε ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Γρη-
γοριάτης, με καταγωγή από τον οικισμό, από αγάπη
για τη γενέτειρά του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
οι εκκλησιαστικές ανάγκες των συγχωριανών του. Δυ-
στυχώς, παρόλο που ο Πρόεδρος σε επικοινωνία του
με τους υπεύθυνους είχε εξασφαλίσει μία μικρή ξενά-
γηση στο μέρος, βρήκαμε τον Ναό έρημο, πλην όμως
ανοικτό. Ανάψαμε το κεράκι μας, προσκυνήσαμε, φω-
τογραφήσαμε το πανέμορφο τοπίο, κάναμε όμως και
αυθόρμητα το εξής σχόλιο: «και μετά απορούμε πώς
ενεργούν ανενόχλητα οι αρχαιοκάπηλοι»!

Επόμενη στάση μας το Κεφαλάρι, μικρό χωριουδάκι
χτισμένο σ’ ένα επίσης καταπράσινο τοπίο με τον πο-
ταμό Εράσινο, που τα νερά του, αμέσως μετά τις πηγές

του, σχηματίζουν μια ομορ-
φότατη λίμνη κάτω ακριβώς
από το εκκλησάκι της Ζωο-
δόχου Πηγής. Στο Κεφαλάρι
ήταν προγραμματισμένο και
το μεσημεριανό μας φαγητό.
Στο εστιατόριο - πολυχώρο
«Ριβιέρα» όπου καθίσαμε,
ιδιοκτησία της οικογενείας
Χρήσιμου, ανήκει και ένα μι-
κρό μεν αλλά πολύ ενδιαφέ-
ρον λαογραφικό μουσείο, με
συλλογές της οικογένειας, το
οποίο είχαμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε δωρεάν. Στην
είσοδο υπάρχει το Μουσείο
Νερού με καταρράκτες, πη-
γάδια, μυλόπετρες και μηχα-
νικά μέρη από παλαιά υδρο-
κίνητα μηχανήματα. Επίσης
στις δύο αίθουσες ο επισκέ-
πτης μπορεί να δει παλιές
φορεσιές, φωτογραφίες,

σπάνια βιβλία, εργαλεία και σκεύη, με τα οποία οι παλιοί
έφτιαχναν ψωμί, κρασί και μέλι. Υπάρχει τέλος και μία
ενδιαφέρουσα συλλογή βοτάνων και καρπών.

Μετά την επίσκεψη στο μουσείο ακολούθησε γεύμα
στο εστιατόριο με νοστιμότατους μεζέδες καθώς και
κυρίως πιάτα. Σαν επιδόρπιο το μαγαζί πρόσφερε γευ-
στικότατα βερίκοκα, παραγωγή της περιοχής, και ωραι-
ότατο σπιτικό γλυκό νεράντζι. Προς το τέλος, ο ιδιο-
κτήτης έφερε στο τραπέζι μας ένα καλάθι με 20 αυγά
ημέρας, από τις κοτούλες της οικογένειας.

– Τα θέλεις αυτά, μου είπε, 10 € στα δίνω!
Τα αγόρασα χωρίς δεύτερη σκέψη και κάθε φορά

που τρώω ένα, απολαμβάνω πραγματικά ξεχασμένες
γεύσεις! Μετά το φαγητό και αψηφώντας τον καυτό
μεσημεριανό ήλιο, αρκετοί γενναίοι θέλησαν να επισκε-
φθούν την Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής,σε μικρή από-
σταση από τη «Ριβιέρα», κτισμένη μέσα σε σπήλαιο του
βουνού Χάον, πάνω από την πηγή του ποταμού Εράσι-

Μια παρέα εκδρομέων στον περίβολο χώρο του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου



νου. Στο ίδιο σπήλαιο υπάρχει βράχος που κρέμεται
από την οροφή και σταματά λίγο πάνω από το έδαφος
του Ναού. Σύμφωνα με την παράδοση μέσα στη σπηλιά
βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Βγαίνοντας από τον
Ναό στον προαύλιο χώρο βρεθήκαμε μπροστά σε μια
μικρή δεξίωση γάμου, όπου οι καλεσμένοι, σηκώνοντας
τα ποτήρια, εύχονταν στους νεόνυμφους «βίον ανθό-
σπαρτον».

Στη συνέχεια συναντήσαμε τους υπόλοιπους εκδρο-
μείς και προχωρήσαμε προς Ναύπλιο, πρώτη πρω-
τεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους. Πλησιά-
ζοντας στην πόλη, αντικρίσαμε το επιβλητικό ενετικό
κάστρο «Παλαμήδι», πάνω σ’ έναν γκρίζο βράχο να
αγναντεύει τη θάλασσα. Περπατήσαμε στα γραφικά
της σοκάκια, όπου συναντά κανείς κάθε είδους όμορφα
στέκια, στα πάμπολλα βενετσιάνικα και νεοκλασικά κτή-
ρια και στις πλατείες με τα αγάλματα βασιλέων, πολι-
τικών, αλλά και ανθρώπων των γραμμάτων (Όθων, Κα-
ποδίστριας, Α. Τερζάκης). Παρά το ακατάλληλο της
ώρας, ήταν περίπου 4:00, και την αφόρητη ζέστη του
καλοκαιριού θεωρήσαμε χρέος μας μια επίσκεψη στον

Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί όπου η μισαλλοδο-
ξία και τα πολιτικά πάθη οδήγησαν τον αντίπαλο στη
δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη
του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους και ενός από τους
μεγαλύτερους πολιτικούς άνδρες του τόπου, για να ανα-
ρωτηθούμε για ακόμα μία φορά: «Επιτέλους, γιατί»!

Η Επίσκεψη στο Ναύπλιο τελείωσε με ανάπαυλα σε
ωραίο παραλιακό καφέ όπου, μαζί με φρέσκο χυμό
φρούτων και γρανίτα, απολαύσαμε απέναντί μας τη
θέα της νησίδας «Μπούρτζι», με το ομώνυμο ενετικό
φρούριο, σήμα κατατεθέν της πόλης του Ναυπλίου.

Γύρω στις 6:30 το απόγευμα σήμανε η ώρα της ανα-
χώρησης. Ευτυχώς είχαμε μια άνετη επιστροφή, χωρίς
ιδιαίτερη κίνηση στην Εθνική Οδό και έτσι, χάρη πάντα
και στον καλό μας οδηγό Δημήτρη, επιστρέψαμε σώοι
και αβλαβείς στις εστίες μας! Κατά τη διαδρομή η κ. Δή-
μητρα Κοντογιώργη κατέγραψε, σύμφωνα με τις επι-
θυμίες των μελών, προορισμούς, για τις φθινοπωρινές
μας εξορμήσεις.

Καλό καλοκαίρι σε όλους, λοιπόν, και καλή μας αντά-
μωση μετά τη θερινή ραστώνη!
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To Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται Καλό Καλοκαίρι, με χιουμοριστική διάθεση,
διά χειρός Γρηγόρη Γεωργίου!
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Στις 7 Απριλίου 2019 τελέστηκε και φέτος η ετήσια επι-
μνημόσυνη δέηση, στην εκκλησία του Αγίου Σώστη, για
την επέτειο του διωγμού των Ελλήνων της Θράκης, ο
οποίος φέρει όλα τα στοιχεία ώστε να χαρακτηρισθεί ως
«γενοκτονία». Παρόντες ήταν οι πρόεδροι όλων των Θρα-
κικών Συλλόγων και τα μέλη αυτών. Ιδιαίτερα μας συγκίνησε
ο μεστός και περιεκτικός λόγος που εκφώνησε ο στρατηγός
εν αποστρατεία κ. Σταμουρίδης για τα τραγικά γεγονότα
της εποχής.

Το 1913 μετά το τέλος των Βαλακανικών Πολέμων η
Θράκη βρέθηκε εξ ημισείας στη Βουλγαρία και την Τουρκία.
Στα εδάφη της Αν. Θράκης, τα οποία αποτελούσαν κομμάτι

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατοικούσαν περίπου
300.00 Έλληνες. Το γεγονός αυτό ενοχλούσε τους Τούρκους,
που επιθυμούσαν τον πλήρη εκτουρκισμό των περιοχών
και την αποφυγή μελλοντικών εξεγέρσεων.

Η επανάσταση των Νεοτούρτων το 1908 ενώ αρχικά
επέτρεψε στα υποταγμένα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Έθνη να πιστέψουν ότι θα αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα
έτυχαν εντελώς εχθρικής αντιμετώπισης. Στο στόχαστρο
βρέθηκαν βασικά οι Έλληνες της Θράκης, Μικράς Ασίας
και του Πόντου. Στις αρχές του 1914 με την καθοδήγηση
και των Γερμανών, συμμάχων των Τούρκων στον Α’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο,εκίνησε πρώτα για τους Έλληνες της Ανα-

τολικής Θράκης η βίαιη εκδίωξή τους από τις πατρογονικές
εστίες, η οποία ερμηνεύθηκε ως δήθεν « εκούσια μετανά-
στευση». Οι αντοχές του Ελληνικού κράτους ήταν περιορι-
σμένες και οι Ευρωπαικές Κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν
σημαντικά. Αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν να ξεκινήσουν
την Κυριακή του Πάσχα 1914 οι μαζικοί διωγμοί των
Ελλήνων κατοίκων σε Ραιδεστό, Μάλγαρα, Ηράκλεια, Μά-
δυτο, Μυριόφυτο καθώς και στα περίχωρα Διδυμοτείχου,
Αδριανουπόλεως και Σαράντα Εκκλησιών, και να ακο-
λουθήσουν αργότερα αυτές των Ελλήνων του Πόντου, Αρ-
μενίων και Μικρασιατών.

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα του Πατριαρχείου
οι ανθελληνικοί διωγμοί συνεχίστηκαν βάσει συστηματικού
προγράμματος των Νεοτούρκων. Έτσι σχηματίστηκαν ει-
δικές επιτροπές με σκοπό την εκδίωξη από τις πόλεις και
τα χωριά της Ανατολικής Θράκης των Ελλήνων κατοίκων.
Πλοία και τρένα μετέφεραν συνεχώς πρόσφυγες στην Ελ-
λάδα. Κατά συνέπεια όλων αυτών το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο δε γιόρτασε με τη γνωστή μεγαλοπρέπεια το
Πάσχα της 6/4/1914. Όλα αυτά αναφέρονται με λεπτομέ-
ρειες στο βιβλίο με τίτλο «Η Μαύρη Βίβλος», έκδοση του
Οικουμενικού Πατριαχείου, στην Κων/πολη, το 1919, το
οποίο επανακυκλοφόρησε αργότερα από τις εκδόσεις «Αρ-
σενίδη».

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι ακόμα και ο σατιρικός
ποιητής Γ. Σουρής λύγισε από τα δεινά των Θρακών και
εμπνεόμενος από το ηρωικό ποίημα του Δ. Σολωμού,
σαρκάζοντας την κατάντια της ελευθερίας δημοσίευσε
στην εφημερίδα «Ρωμηός» ποίημα από το οποίο αξίζει να
αναφέρουμε χαρακτηριστικούς στίχους,που δυστυχώς
είναι άγνωστοι για τους περισσότερους από τους σημερινούς
Θράκες.

«Σε γνωρίζω απ’ την όψη
Που πλανάται νηστική
Κι απ’ του ρούχου σου την κόψη
Πως μας ήλθες από εκεί.

Σε γνωρίζω κι απ’ τα ράκη
Κι από την κακομοιριά
Πως μας ήλθες απ’ τη Θράκη
Και ζητείς παρηγοριά.

Να και Θράκαις, να κι Ασίαις
Εγινήκανε θυσίες
Και των Τούρκων τα ξεράδια
Τις αφήσανε ρημάδια.

Καλώς ήλθες στην Αθήνα
Όπου κόσμος ευθυμεί
Γύρευε κι αυτά κι εκείνα,
Θέλε στέγη και ψωμί».

Η Εκδήλωση τελείωσε με καφέ στο φιλόξενο κυλικείο
της εκκλησίας του Αγ. Σώστη.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ ΤΩΝ ΘΡΑΚΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1914

Γράφει η Iωάννα Αποστολίδου

E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Θ Ρ Α Κ Ι Ω Τ Ω Ν



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T7036

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/3/2018 ΕΩΣ 28/2/2019

Κατ' αρχάς εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας
ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή Γενική
Συνέλευση, κατά την οποία θα έχουμε την ευχαρίστηση να
προβούμε σε σύντομη ανασκόπηση του έργου μας και θα
θέσουμε στην κρίση σας προς έγκριση τον απολογισμό των
πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου
2018 έως 28 Φεβρουαρίου 2019, καθώς επίσης και τον προ-
ϋπολογισμό 2019-20 και το πρόγραμμα δράσης μας.

Κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2018 έως 28/2/2019 ενε-
γράφη στο Σύλλογό μας ένα νέο μέλος γεγονός που μας χα-
ροποίησε (Διαβάζεται πίνακας του νέου μέλους, ο οποίος
επισυνάπτεται).

Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων
της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέ -
λευση με απολογισμό πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα
1/3/2017 έως 28/2/2018, έγκριση προϋπολογισμού 2018-
2019 και πρόγραμμα δράσης για το 2018-19.

Το τριήμερο 18, 19 και 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήσαμε
εκδρομή στον Βόλο και το μαγευτικό Πήλιο. Η εν λόγω εκ-
δρομή αρχικά είχε προγραμματισθεί αρχές Μαρτίου αλλά οι
δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες με τις κατολισθήσεις που
προκάλεσαν στο Βουνό των Κενταύρων στάθηκε αφορμή να
αναβληθεί, ευτυχώς όμως όχι να ματαιωθεί. Πρώτη στάση
την Παρασκευή στα όμορφα Καμένα Βούρλα και στη συνέχεια
κατευθείαν για το Πανέμορφο Πήλιο με πρώτο σταθμό την
κοσμοπολίτικη Πορταριά, όπου γευματίσαμε στην Κεντρική
πλατεία του χωριού, μία από τις ομορφότερες και πιο πολυ-
σύχναστες πλατείες του Πηλίου. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε
στον Βόλο όπου καταλύσαμε σε ξενοδοχείο επί της παρα-
λιακής λεωφόρου με καταπληκτική θέα. Το βράδυ δειπνήσαμε
σε παραλιακό τσιπουράδικο όπου απολαύσαμε νόστιμους
θαλασσομεζέδες. Την επόμενη ημέρα (Σάββατο), μετά τη

λήψη του πρωινού στο ξενοδοχείο κατευθυνθήκαμε στην
πανέμορφη Μακρυνίτσα που χαρακτηρίζεται ως το “μπαλκόνι
του Πηλίου” γιατί προσφέρει, όπως και η Πορταριά, εξαιρετική
θέα στον Παγασητικό Κόλπο. Μετά την επίσκεψή μας στα
αξιοθέατα της Μακρυνίτσας κατευθυνθήκαμε στα περίφημα
Χάνια, μικρό οικισμό σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του
Πηλίου γνωστά για το χιονοδρομικό τους κέντρο και τα πα-
ραδοσιακά τους εδέσματα όπου και γευματίσαμε. Το βράδυ
η παρέα διασπάσθηκε. Κάποιοι προτίμησαν να δειπνήσουν
σε παραδοσιακή ψαροταβέρνα του Βόλου απέναντι από το
παλιό “Ξενία'' και κάποιοι κατέληξαν σε μαγαζί της Νέας
Ιωνίας με φαγητό και ζωντανή μουσική. Η τελευταία ημέρα
του τριημέρου, Κυριακή, περιελάμβανε επίσκεψη αρχικά στο
γραφικό χωριό Μηλιές και στη συνέχεια γεύμα στην Τσαγ-
καράδα, το φημισμένο χωριό στην ανατολική πλευρά του
Πηλίου, με υπέροχη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουνίου 2018 οι Θρακιώτες
της Αττικής τίμησαν με εκδηλώσεις μνήμης την 98η επέτειο
της απελευθέρωσης της Θράκης και της ενσωματώσεώς
της στον Εθνικό Κορμό, με διοργανώτρια όπως πάντα, την
Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτίου Ελλάδος (ΠΑ.Ο.Ν.Ε.) και
συνδιοργανωτή το φιλόξενο Δήμο Καλλιθέας. Το Σάββατο
το βράδυ 2 Ιουνίου 2018, με την παρουσία πλήθους Θρακιωτών
και φίλων η εκδήλωση άρχισε με τους χαιρετισμούς της
Προέδρου της ΠΑ.Ο.Ν.Ε., Χριστίνας Αθανασιάδου, του Δη-
μάρχου Καλλιθέας Δημήτριου Κάρναβου και άλλων επισήμων.
Ακολούθησε ομιλία του εξαίρετου μαθηματικού και συγγραφέα
Ευάγγελου Σπανδάγου με θέμα “Η ζωή και το έργο του Κ.
Καραθεοδωρή” του παγκόσμιας εμβέλειας μαθηματικού από
την Μπόσνα της Αν. Θράκης. Παρουσιαστής της εκδηλώσεως
ο γνωστός δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Μετά
την εξαίρετη ομιλία ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί από

πέντε χορευτικά σχήματα και στη
συνέχεια επακολούθησε γλέντι για
όλους με παραδοσιακό μουσικό
συγκρότημα.

Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 τε-
λέσθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Καρύκη στην Πλα-
τεία Καρύτση και εκφωνήθηκε ο
πανηγυρικός της ημέρας από τον
Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο Πρό-
εδρο και καθηγητή της Σχολής Νο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστημίου ''Νεάπολης'' Πάφου
με θέμα “Η ενσωμάτωση της Θρά-
κης στον Εθνικό Κορμό”. Ακολού-
θησε πορεία και κατάθεση στεφά-
νων στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Ο υπο-
γράφων κατέθεσε στεφάνι εκ μέ-
ρους του Συλλόγου μας.

Στις 16 Ιουνίου 2018 πραγμα-
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τοποιήσαμε μονοήμερη εκδρομή στο Φενεό της ορεινής Κο-
ρινθίας και στη λίμνη Δόξα. Το πρωί πρώτη στάση στον
Ισθμό για καφέ. Στη συνέχεια φθάνοντας στη Στυμφαλία
επισκεφθήκαμε το Μουσείο Περιβάλλοντος, το οποίο ανήκει
στο δίκτυο θεματικών Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς, και επιδιώκει να καταδείξει
την αλληλοεξάρτηση ανθρώπου και φύσης στη λεκάνη της
Στυμφαλίας. Η εκδρομή συνεχίζεται προς το ορεινό χωριό
Φενεό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τοπία που παραπέμπουν
σε εικόνες της Ελβετίας και ακολούθως επισκεφθήκαμε το
μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια στάση στην
Καστανιά για φαγητό. Ύστερα από όλα αυτά, πήραμε τον
δρόμο της επιστροφής με τελευταία στάση στο Κιάτο για
τον απογευματινό καφέ.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήσαμε μο-
νοήμερη εκδρομή στην Εύβοια. Πρώτη στάση για τον απα-
ραίτητο πρωινό καφέ στα ηλιόλουστα Ψαχνά. Η επόμενη
στάση έγινε στο Μοναστήρι της Παναγίας της Μακρυμάλλης
βόρεια των Ψαχνών. Ακολούθησε στάση στη Στενή Ευβοίας
όπου γευματίσαμε και στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη Βιοτεχνία
παραγωγής μανιταριών. Η τελευταία στάση στην όμορφη πα-
ραλία της Χαλκίδας για τον απογευματινό μας καφέ.

Το πρόγραμμα εκδρομών του Συλλόγου για το 2018
έκλεισε στις 16 Δεκεμβρίου με μια μονοήμερη εκδρομή σε
Δίστομο, Όσιο Λουκά και Αράχωβα. Μετά από μια στάση
στην Εθνική Οδό για τον καθιερωμένο πρωινό καφέ κατευ-
θυνθήκαμε στο Δίστομο, τη μαρτυρική κωμόπολη του Νομού
Βοιωτίας όπου στις 10 Ιουνίου του 1944 τα Ναζιστικά στρα-
τεύματα σκότωσαν 218 άτομα άνδρες, γυναίκες, παιδιά
ακόμη και βρέφη σε αντίποινα για την ενέδρα που έστησαν
άνδρες της Ελληνικής αντίστασης σε Γερμανικό Λόχο. Στη
συνέχεια της εκδρομής οι εικόνες της φρίκης μετατράπηκαν
σε συναισθήματα δέους και θαυμασμού όταν επισκεφθήκαμε
τη Μονή του Αγίου Λουκά σε ένα πανέμορφο τοπίο στην
πλαγιά του Ελικώνα. Επακολούθησε γεύμα στην περιοχή
Λιβάδι λίγο έξω από την Αράχωβα. Η εξόρμηση έκλεισε με
επίσκεψη στη γραφική και ιδιαίτερα ατμοσφαιρική Αράχωβα
που είχε ντυθεί στα Χριστουγεννιάτικά της.

Στις 23 Ιανουαρίου του 2019 πραγματο-
ποιήσαμε με επιτυχία την καθιερωμένη κοπή
της Βασιλόπιτας στην ωραιότατη αίθουσα
“ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ” της Λέσχης Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και βραβεύσαμε παιδιά
και εγγόνια των μελών του Συλλόγου μας
που πέτυχαν στις εξετάσεις και εισήχθησαν
σε Α.Ε.Ι και ΤΕΙ. Εκτεταμένο ρεπορτάζ και
πλούσιο φωτογραφικό υλικό θα αναζητήσετε
στο 69ο τεύχος του περιοδικού μας που
καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου - Φε-
βρουαρίου - Μαρτίου 2019.

Κατά το χρονικό διάστημα 12 Ιανουαρίου
2019 έως και 27 Φεβρουαρίου 2019 το
Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου
Δάφνης - Υμηττού έκανε αφιέρωμα στη
Θράκη με ομιλητές διαφόρους εκλεκτούς
επιστήμονες. Μεταξύ των διακεκριμένων
ομιλητών περιλαμβάνονταν ο Πτέραρχος

(ε.α) Κων/νος Ιατρίδης Αντιπρόεδρος της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. με θέμα
“Η Πολυπολιτισμική Θράκη, Μουσουλμανική μειονότητα” και
ο Στρατηγός (ε.α.) Γεώργιος Ταμουρίδης Πρόεδρος του
Συλλόγου Φερριωτών Αττικής με θέμα “Θράκη με το βλέμμα
στο μέλλον. Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική αξία”. Κάποιες
από τις ανωτέρω εκδηλώσεις παρακολούθησαν μέλη του
Δ.Σ. και του Συλλόγου μας.

Στις 6 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η
κοπή της Βασιλόπιτας της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων των γραφείων της. Παρέστησαν εκπρόσωποι των
Αρχών της Θράκης, ο υπογράφων, αρκετά μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας και μέλη των Δ.Σ λοιπών Θρακικών Σωμα-
τείων που υπάγονται στην ΠΑ.Ο.Ν.Ε. 

Τέλος σημειώνουμε ότι ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις
της ΠΑ.Ο.Ν.Ε. το Δ.Σ. και κάποια μέλη συμμετείχαμε σε εκ-
δηλώσεις της, όπως και σε εκδηλώσεις άλλων Εβρίτικων
Σωματείων.

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενα πεπραγμένα
του Συλλόγου μας, θεωρούμε ότι από όλες τις δραστηριότητές
μας ξεχωρίζει η έκδοση του περιοδικού μας ¨Ο Φάρος της
Αλεξανδρούπολης” που αισίως έφθασε το 68ο τεύχος ( και
είναι προ πυλών η έκδοση του 69ου τεύχους) κάνοντας μια
επιτυχή διαδρομή δέκα επτά ετών, γεγονός που μας γεμίζει
με υπερηφάνεια.

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

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

Όλες οι δραστηριότητές μας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό
μας και κάποιες από αυτές στις εφημερίδες “ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΘΡΑΚΗ” και “Η ΓΝΩΜΗ” που εκδίδονται στην Αλεξανδρού-
πολη.

Αναφορικά με τα οικονομικά του Συλλόγου μας, θεωρώ
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ότι το Δ.Σ. τα διαχειρίσθηκε ικανοποιητικά και μεταφέρει για
την επόμενη χρονιά το ποσό των 909,09 €.

Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συλλόγου μας κ. Παναγιώτης
Τσιακίρης προέβη σε αναλυτική ενημέρωση. Στα πλαίσια
της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και της σημαντικής
αυξήσεως των ταχυδρομικών τελών αναγκασθήκαμε με λύπη
μας την τελευταία τετραετία να περικόψουμε κατά τετρακο-
σίους περίπου τους αποδέκτες του περιοδικού, διότι παρά
τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις δεν ενίσχυσαν καθ' οποι-
ονδήποτε τρόπο τον Σύλλογο ή την έκδοση του περιοδικού.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου και μέσα στα
πλαίσια των δυνατοτήτων μας, προσπαθήσαμε να ανταπο-
κριθούμε στους σκοπούς του Συλλόγου, όπως αυτοί προκύ-
πτουν από το Καταστατικό του Σωματείου μας καθώς και τις
προσδοκίες σας.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όλα τα μέλη

αλλά και τους φίλους του Συλλόγου για την αγάπη, το ενδια-
φέρον και την οποιαδήποτε παρουσία τους.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω κάποιες ιδέες δράσης για
την περίοδο 2019-20. Εκτός από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις,
κοπή Βασιλόπιτας και βραβεύσεις, Συνεστιάσεις, εκδρομές
και τη συνέχιση του περιοδικού μας, προτείνουμε και τα
εξής: 

1. Διοργάνωση επισκέψεων σε διάφορα Μουσεία εντός
Αττικής όπως το Ναυτικό Μουσείο στη Μαρίνα Ζέας στον
Πειραιά, Κέντρο Πολιτισμού “Σταύρος Νιάρχος”, Μουσείο
Σιδηροδρόμων κ.ά.

2. Διοργάνωση καλλιτεχνικής ή πολιτιστικής εκδηλώσεως
με πρόσκλησή μας.

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

μας για την εγγραφή στον Σύλλογό μας μελών νεότερης
ηλικίας προκειμένου να μακροημερεύσει ο Σύλλογος.

Πέρα από τα ανωτέρω, θεωρώ ότι ο καθένας και η καθεμιά
από εσάς συλλαμβάνει ιδέες στα πλαίσια των σκοπών του
Συλλόγου μας. Παρακαλούμε λοιπόν να τις υποβάλετε στο
Δ.Σ. υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τρόπους εφαρμογής τους
και συμβάλλοντας στην υλοποίησή τους, ιδιαιτέρως για τον
εορτασμό της 100ής επετείου από την απελευθέρωση της
Δυτικής Θράκης.

Ζητούμε λοιπόν από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδο-
τήσει το Δ.Σ ώστε να υλοποιήσει αποφάσεις του για δρα-
στηριότητες, εφόσον βέβαια θα εμπίπτουν στο πνεύμα του
άρθρου 2 του Καταστατικού μας και θα εκφράζουν στόχους
ενός πολιτιστικού και ψυχαγωγικού Σωματείου.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω και πάλι
ότι την τελευταία τετραετία δημιουργήσαμε ιστοσελίδα στην
οποία έχουν καταχωρηθεί τα περισσότερα από τα τεύχη του
περιοδικού μας “Ο Φάρος της Αλεξανδρούπολης”. Παρακα-
λούμε όποιος έχει τη δυνατότητα, να συνδράμει την προ-
σπάθεια εμπλουτισμού και ανανεώσεως της ιστοσελίδας
μας καθώς και τη σύνδεση και συνεργασία με ιστοσελίδες
της ΠΑ.Ο.Ν.Ε και άλλων Θρακικών Σωματείων και φορέων.

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

Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να μας συμπαραστέ -
κονται.

Σας ευχαριστώ
Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Από 1/3/2018 έως 28/2/2019, ενεγράφησαν 

στον Σύλλογό μας τα εξής νέα μέλη:

1.  Σπανός  Κωνσταντίνος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.  ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2.  ΔΑΟΥΛΤΖΗ-ΜΑΝΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3.  ΨΥΛΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Τ ο τρεχαντήρι του καπετάν Γιακουμή έσκιζε τα γαλα-
νοπράσινα νερά της θάλασσας πηδώντας σαν καλο-

αναθρεμμένο άλογο τα κυματάκια που χτυπούσαν την
πλώρη του, ενώ τα γλαροπούλια και τα άλλα ψαροφάγα
πουλιά έτρεχαν πίσω του· κι εκείνο άφηνε ένα άσπρο
αυλάκι που πλάταινε όλο και περισσότερο.

Ο καπετάνιος με το αετίσιο βλέμμα του κοιτούσε
μπροστά κρατώντας με τα στιβαρά του χέρια το τιμόνι,
έχοντας ρίξει στην πλάτη του το πέτσινο πανωφόρι και
στο κεφάλι του τον ναυτικό σκούφο.

Το «τσούρμο» έκανε τη δουλειά του, ο καθένας στο
«πόστο» του, με το βλέμμα όλων πάνω στον καπετάνιο.
Τον αγαπούσαν όλοι τους, τον άκουγαν κοιτάζοντάς τον
με θαυμασμό. Και εκείνος τους αγαπούσε σαν παιδιά
του.

– Έλα ρε Κωσταντή, πιάσε το τιμόνι, να κάνω
μια «περασιά» στο καράβι.

Και αφού χτυπούσε στην πλάτη τον Κω-
σταντή, άρχιζε μια διαδρομή από την αρχή ως
το τέλος και μιλούσε με όλους. Περισσότερη
αδυναμία είχε στον Αρσένη, στον νέο που είχε
έρθει στη δούλεψή του. Σταματούσε μπρο-

στά του, του χάιδευε το κεφάλι και του μιλούσε ενώ εκεί-
νος έκανε τα λόγια του ευαγγέλιο. Ήταν εκεί, κοντά τους,
στις καλές και κακές στιγμές.

Το τρεχαντήρι έσκιζε τα νερά και εκείνος πήγε να ξα-
ναπιάσει το τιμόνι.

– Άσε βρε Γιακουμή -ήταν ο μόνος που τον έλεγε με το
όνομά του-, πάνε να ξαπλώσεις λίγο.

Κι εκείνος τραβούσε στην καμπίνα του, έβγαζε το πέ-
τσινο πανωφόρι του, πετούσε τον σκούφο του και γυρ-
νούσε το βλέμμα του στην Παναγιά και στον Άγιο Νικό-
λαο, βλέποντας μια φωτογραφία που ήταν κάτω στα
πόδια του Αγίου.

Έπεσε κουρασμένος στην «κουκέτα» του. Και τότε του

ήρθε η εικόνα της τραγωδίας. Η μαυρίλα του ουρανού
έγινε πιο μεγάλη και δυνατός αέρας σήκωσε κύματα άγρια
που έβγαιναν από το βάθος της φουρτουνιασμένης θά-
λασσας. Οι δαγκάνες ενός τρομερού κύματος άρπαξαν
τον νεαρό άνδρα, τον γιο του, και τον πέταξαν στην άλλη
μεριά. Από εκείνη τη στιγμή έμεινε μόνος -είχε χάσει προ
καιρού και τη γυναίκα του. Έπεσε και όλοι έτρεξαν να
τον σηκώσουν. Όλα έγιναν γρήγορα, όπως γρήγορα ήρθε
και η «κάλμα».

Η βροντερή φωνή του Κωσταντή ήρθε σα βάλσαμο
μέσα στη νύχτα.

– Βλέπω φώτα καπετάνιε, σε λίγο πιάνουμε λιμάνι!
Σηκώθηκε και πήγε κοντά του.
– Άσε Γιακουμή, κρατώ εγώ, εσύ κάνε τη βόλτα σου,

την περασιά σου όπως τη λες.
Τον άκουσε και γύρισε το καράβι σταματώντας

μπροστά στον Αρσένη.
– Όπως σου είπα, γιε μου,

να βρεις μια κοπε-
λιά. Ο ναυ-
τικός θέλει

να έχει κά-
ποιον έξω να

τον περιμένει.
– Εντάξει,

καπετάνιε.
Το λιμάνι

ήταν κοντά. Σε
λίγο ένας από το

«τσούρμο» πέρασε
από μπροστά του

σφίγγοντας το χέρι.
Έπαιρναν τον μισθό τους και ένα «μπαξίσι».

– Έλα ρε Δημητρό, να πάρεις ένα φουστάνι
της γυναίκας σου, κι εσύ να πάρεις παντόφλες
για τη μάνα σου κι εσύ, βρε Αρσένη, να σκε-
φτείς αυτό που σου είπα.

– Εντάξει, έλεγαν και έπαιρναν τους δρόμους
τους για το σπίτι.

Κι εκείνος χάιδευε κάθε κομμάτι του καραβιού του και
πήγαινε στο δωμάτιό του, έβλεπε την Παναγιά, τον Άγιο
και τον γιο του και έπεφτε βαρύς στο κρεββάτι.

Ύστερα από λίγες μέρες το «τσούρμο» γέμιζε το τρε-
χαντήρι κι εκείνος ακλόνητος στο τιμόνι φρόντιζε για
την καλή του πορεία. Και το τεχαντήρι έσκιζε τα κύματα
που έπεφταν πάνω του αφήνοντας πίσω του ένα
άσπρο αυλάκι που σιγά-σιγά πλάταινε, για να γίνει ένα
με τη γαλαζοπράσινη θάλασσα! Και έλεγε στον Αρσένη:
«Ο ναυτικός, αγόρι μου, θέλει κάποιον να τον περιμέ-
νει».

Κουράγιο, καπετάν Γιακουμή!

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

Το τρεχαντήρι του καπετάν Γιακουμή
Γράφει ο  Άγγελος Αγγελίδης
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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

Με αφορμή το Μνημείο του Ολοκαυτώματος
των Εβραίων

Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης

Ίσως να ήταν η 3η Μαρτίου του 1943 εκείνη η ανοι-
ξιάτικη ημέρα, που ο Μπεχάρ χάρισε το ακριβό καμηλό
παλτό του στον Τρύφωνα. Μπορεί να είχε κάποιο προ-
αίσθημα ότι δε θα το ξαναφορούσε πια. Του το είπε άλ-
λωστε καθώς απομακρυνόταν με το κεφάλι σκυφτό και
με το κίτρινο κοκάλινο αστέρι του Δαβίδ, ραμμένο στο
πέτο του σακακιού του.

Την ίδια εκείνη νύχτα οι βουλγαρικές κατοχικές
δυνάμεις μάζεψαν τους Εβραίους της Αλεξανδρούπολης,
τους κατέβασαν κάτω στον Γαλλικό Σταθμό, τους φόρ-
τωσαν στριμωχτά σε φορτηγά βαγόνια και έσυραν και
κλείδωσαν πίσω τους τις πόρτες.

Οι πόρτες ξανάνοιξαν όταν τα βαγόνια έφτασαν
στον προορισμό τους, στο Άουσβιτς της Πολωνίας.

Prima vera
«O χειμώνας που έβαλε σε τέτοια δοκιμασία τον

Τρύφωνα υποχωρούσε. Ήδη έκανε την εμφάνισή της
δειλά -δειλά η άνοιξη. Μερικές μέρες ήταν πιο φωτεινές.
Ο ήλιος δεν ήταν ήλιος με δόντια. Δε φώτιζε μόνο, αλλά
και ζέσταινε.

Και η πλευρίτιδα του Τρύφωνα υποχώρησε. Αισθα-
νόταν καλά και ένιωθε μια έντονη διάθεση να βγει έξω.
Μια απ’ αυτές τις μέρες πoυ και δεμένος να είσαι δε
μένεις μέσα, ντύθηκε καλά, έριξε στις πλάτες του και
ένα παλιο κοντογούνι που είχε, ένα ημίπαλτο, και βγήκε
έξω στην αυλή.

Ο μπαχτσές όλο ομορφιά, τα δέντρα ανθοστόλιστα.
Η γη καταπράσινη. Οι υποσχέσεις για το αύριο, που θα
ήταν πιο όμορφο, πολλές κι από παντού. Έσκυψε,
έκοψε μια κίτρινη μαργαρίτα και την πέρασε στην τρύπα
που είχε στο πέτο του. Ο γιος του από δίπλα τον
μιμήθηκε. Βγήκαν μπροστά, στον δρόμο. Έκπληκτος ο
Τρύφωνας, είδε κάποιον να κετεβαίναι από τη μεριά
του Χάμου. Σπάνια πατούσε το πόδι του ξένος στο
δρομάκι του Αλήμπεη.

Η έκπληξή του μεγάλωσε όταν αναγνώρισε τον ξένο.
Ήταν ο Μπεχάρ. Δούλευε κι αυτός στη Γαλλοελληνική
Εταιρεία. Ήταν ανώτερος υπάλληλος σε τεχνικά θέματα.
Προχωρούσε αργά σαν να ήταν κουρασμένος, με το κε-

φάλι σκυφτό, σαν κάτι να σκεφτόταν, σαν κάτι να τον
απασχολούσε. Η ηλιόλουστη μέρα τον έκανε να βγάλει
το παλτό του, που το κρατούσε ριγμένο στο χέρι. Στο
πέτο του σακακιού του, ένα κίτρινο κοκάλινο αστέρι. Ο
Μπεχάρ ήταν Εβραίος. Θα προσπερνούσε χωρίς να
προσέξει τον Τρύφωνα.

– Κύριε Μπεχάρ!
Έκπληκτος, σταμάτησε.
– Τρύφωνα, εδώ μένεις;
– Αυτό είναι το σπίτι μου.
– Και αυτός είναι ο γιος σου.
Γνωρίζονταν. Πολλές φορές ήρθε στον τόπο που

δούλευε ο Τρύφωνας και έδινε οδηγίες για τεχνικά
θέματα, και μια-δυο φορές τον πήρε στο σπίτι του, να
του κάνει κάτι δουλειές στον κήπο του.

– Καιρό έχω να σε δω.
Ο Τρύφωνας του διηγήθηκε την περιπέτειά του με το

κλείσιμο της γραμμής απ’ το χιόνι.
– Ναι, θυμάμαι. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Τώρα

είσαι καλά;
– Ας τα λέμε καλά, και χαμηλώνοντας τη φωνή

ρώτησε: Ο μικρός καταλαβαίνει τούρκικα;
– Όχι.
Η υπόλοιπη κουβέντα συνεχίστηκε στα τούρκικα.

Κουβέντιαζαν και ο Μπεχάρ μια-δυο φορές έδειξε στο

Διαβάσαμε στο προηγούμενο τεύχος του “Φάρου” το κείμενο του Θεόδωρου Ορδουμποζάνη,
που αναφέρεται στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Αλεξανδρούπολης, για την
εξόντωσή τους, που έγινε τη νύχτα της 3ης προς 4η Μαρτίου του 1943.

Στο τραγικό γεγονός αναφέρομαι και εγώ στο βιβλίο μου ΑΛΗΜΠΕΗ που εξέδωσε το Εθνολογικό
Μουσείο Θράκης και το μεταφέρω στη συνέχεια.

Ο Τρύφωνας με το καμηλό παλτό
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πέτο του, το κίτρινο αστέρι που φορούσε. Το πρόσωπο
του Τρύφωνα μ’ αυτά που άκουγε άλλαζε όψεις, οι
οποίες φανέρωναν αυτό που ένιωθε μέσα του. Έκπληξη
στην αρχή και μετά οργή ανάμεικτη με φόβο. Ο Μπεχάρ
συνέχισε την κουβέντα στα ελληνικά.

– Τότε έπρεπε να περάσω κι εγώ μαζί σας στην
Τουρκία και να μείνω εκεί. Τώρα είναι αργά. Στον πρώτο
πόλεμο το γλιτώσαμε. Σ’ αυτόν, δεν το βλέπω.

Κοίταξε το κοντογούνι του Τρύφωνα. Μετά, γύρισε
και είδε το παλτό του στο μπράτσο του. Το πήρε με το
άλλο χέρι και το άπλωσε στον Τρύφωνα.

– Να, πάρ’ το! Σε παρακαλώ, πάρ’ το! Για να με θυ-
μάσαι. Θέλω κάποιος να με θυμάται! Και να το κρατήσω,
νομίζω πως δεν θα το ξαναφορέσω. Πάρ’ το!

Το πήρε. Ήταν ένα φίνο καμηλό παλτό. Ο Τρύφωνας
δεν το αποχωρίστηκε ποτέ. Κάθε που το φορούσε, ερ-
χόταν στον νου του ολοζώντανη η θλιμμένη όψη του
Μπεχάρ με το κίτρινο άστρο στο πέτο. Και από τότε δεν
ξανάγγιξε κίτρινη μαργαρίτα, λες και ο φταίχτης ήταν
το κίτρινο χρώμα της.»

Ο Αβράμης ο Χάμος, γείτονάς μας στο Αλήμπεη, είχε
ένα σιταροχώραφο πίσω από τα Κατσιβέλικα. Ήταν
καλοκαίρι του 1943 και το σιτάρι ήταν έτοιμο να θεριστεί.
Μάζεψε τις γυναίκες της γειτονιάς, όλες από την Καπ-
παδοκία και όλες έμπειρες θερίστρες. Πήραν τα δρεπάνια
τους, πήρε η κάθε μία και τα παιδιά της και πήγαν και
θέριζαν το χωράφι. Βοηθούσαμε όπου μπορούσαμε κι
εμείς. Πιο πολύ παίζαμε τα παιχνίδια μας στα γύρω
χωράφια.

Το παιχνίδι μάς έφερε κοντά στα νεκροταφεία. Έκ-
πληκτοι βρεθήκαμε στο εβραϊκό νεκροταφείο που ήταν
λίγο πιο εδώ από το δικό μας. Σταθήκαμε και το
κοιτάξαμε απορημένοι, μη μπορώντας να καταλάβουμε
αυτό που βλέπαμε. Όλοι οι τάφοι βανδαλισμένοι. Σπα-
σμένα τα μάρμαρα, σπασμένα τα θρησκευτικά σύμβολα
επάνω στους τάφους, πολλοί από τους οποίους ήταν
ανοιγμένοι και συλημένοι.

Το μένος των κατακτητών στράφηκε και εναντίον
των νεκρών των Εβραίων βανδαλίζοντας τους τάφους
τους. Ήδη οι ίδιοι πέθαιναν στο Άουσβιτς με έναν
φριχτό θάνατο και χωρίς τάφο... Αργότερα έγινε μνημείο
ο τόπος του μαρτυρίου τους.

Πριν από τον πόλεμο υπήρχαν μερικά εβραϊκά φτω-
χόσπιτα απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Ελευθε-
ρίου, δίπλα από το σπίτι της Ελένης Φιλιππίδη. Κάτω
στην αγορά υπήρχαν μερικά εβραϊκά καταστήματα.
Μετά τον πόλεμο ήρθε και ξανάνοιξε το υαλοπωλείο
του ο Πέπος Ρεϊτάν, εκεί στη Βασιλέως Γεωργίου, δίπλα
στα ΚΤΕΛ του Έβρου. Πώς κατόρθωσε και γλίτωσε από
τον όλεθρο δε γνωρίζω.

Τις προάλλες βρήκα δύο επιστολόχαρτα με εμπορική
αλληλογραφία και με τη φίρμα του Πέπο Ρεϊτάν, του
1934 και του 1936. Δεν ήθελα να χαθούν. Τα αγόρασα
και θα τα στείλω στη Βίκη Ρεϊτάν, την κόρη του, που ζει

στην Αμερική. Είναι μέλος του συλλόγου μας και συν-
δρομήτρια του “Φάρου”. Μαζί θα στείλω τη συμπάθεια
και τους χαιρετισμούς των συμμαθητών της από το Γυ-
μνάσιο.
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ΛΟΥΚΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ασκούσε τα καθήκοντα του Αεροσταθμάρχη Ο.Α. με

υπεθυνότητα και ευσυνειδησία. Μετρίου αναστήματος,
σεμνός και ταπεινός, υπομονετικός, λιγομίλητος, χαμηλών
τόνων, πάντα ευγενής, μειλίχιος και σεβαστός. Αγαπημένη
ερασιτεχνική ενασχόλησή του (χόμπι... ελληνιστί), κομμένη
και ραμμένη στα μέτρα του χαρακτήρα του, το ψάρεμα
από τον μώλο ή την ακτή με πετονιά-πεταχτάρι.

– Θέλει υπομονή η αναμονή του τσιμπήματος, αλλά
η ώρα περνά γαλήνια δίνοντας την ευκαιρία στο μυαλό
να πετά στον χρόνο και χώρο προς όλες τις κατευθύνσεις,
μέχρι και τα όρια της φιλοσοφίας, ώσπου να σε προσ-
γειώσει κανένας πεινασμένος σπάρος.

Με πολύ κόπο προσπαθούσα να σχίσω το παραπέ-
τασμα της σεμνότητας-ταπεινότητάς του και να μάθω
ιστορίες από το παρελθόν του, που κάτι «μισόλογα»
που του ξέφευγαν μ’ έκαναν να υποψιάζομαι ότι ήταν
πλούσιο κι ενδιαφέρον.

Ελάχιστες φορές που το πέτυχα, διεπίστωσα ότι ο
ειρηνικός αυτός άνθρωπος υπήρξε ακατάβλητος αητός.
Από τους πρώτους Έλληνες αεροπόρους, έλαβε μέρος
στις επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Με
το αεροπλάνο του συμμετείχε στις αεροπορικές επιθέσεις
εναντίον των τουρκικών θέσεων στο Εσκί-Σεχίρ και
αλλού και, όταν τελείωναν τα πυρομαχικά, για να τους
εξουδετερώσει τους κυνηγούσε με χαμηλές πτήσεις
πάνω από τα κεφάλια τους. Σε μια τέτοια περίπτωση,
κυνηγούσε έναν πανικόβλητο εχθρό σε φρεσκοσκαμμένο
χωράφι και αυτός προσπαθούσε ν’ αποφύγει τους
τροχούς πέφτοντας ανάμεσα στ’ αυλάκια των οργω-
μάτων. Όταν όμως επιτιθέμενοι ήταν οι Τούρκοι, εφορ-
μούσαν τα λεφούσια στις ελληνικές θέσεις, μπουλουκιδόν
αψηφώντας τις σφαίρες (θέλοντας και μη) με το ένα
χέρι λυγισμένο μπροστά στο πρόσωπο να κλείνει τα

μάτια, για να μη βλέπουν «τι» τους περίμενε και επάνω
σε «τι» πατούσαν, και στο άλλο το ντουφέκι, ενώ
έβγαζαν τον ανατριχιαστικό αλαλαγμό «Αλάααχ», αντί-
στοιχο με τη δική μας πλεμική ιαχή «Αέρααα».

Στα χρόνια που ακολούθησαν στάλθηκε στο Βερολίνο
για εκπαίδευση στα τρικινητήρια αεροπλάνα Junkers
(επιβατικά - μεταγωγικά), που προμηθεύθηκε η χώρα
μας, και σ’ αυτά τον βρήκε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος
όπου ήταν πάλι παρών.

ΝΤΑΡΜΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο άτυχος Ίκαρός μας
Είχε προχωρήσει το πρωινό εκείνης της Παρασκευής,

προς τις αρχές του Φθινοπώρου του ’60, και το αερο-
δρόμιο είχε ζωντανέψει με την άφιξη της Ντακότας
από την Ελευσίνα για το εβδομαδιαίο της δρομολόγιο
που, δια διαφόρους λόγους, είχε καθιερωμένο η Π.Α.

Κίνηση πολλή στα γραφεία του α/δ, στην αίθουσα επι-
βατών και στην πίστα με αξιωματικούς, σμηνίτες, στρα-
τιώτες που έφευγαν ή γύριζαν από άδεια, οικογένειες
στρατιωτικών και άλλους που σχετίζονταν με την πτήση.

Κυβερνήτης (Κ1) του αεροπλάνου ο σμηναγός Βογια-
τζής που ήλθε στο τηλεφωνικό κέντρο για ενημέρωση
καιρού και σύνταξη-κατάθεση των σχετικών χαρτιών
και του Σχεδίου Πτήσεως. Πήγαινα προς την αίθουσα
επιβατών, όταν βλέπω να ξεχωρίζει μέσα από τον
κόσμο και να με πλησιάζει το Νταρμάκι από τα Καρα-
γατσιανά, που είχε γίνει ένα πανέμορφο μελαχρινό πα-
ληκάρι και, με πολλή συστολή και σεμνότητα, μου λέει:
«Έχω πετύχει στην «Ικάρων», μπορούν να με πάρουν
μαζί τους να παρουσιασθώ στη Σχολή»;

Τον συγχάρηκα για την επιτυχία του, πραγματικά
εγκάρδια, και του λέω να περιμένει να ρωτήσω σχετικά
τον υπεύθυνο πιλότο. Τρέχω αμέσως στον σμηναγό Βο-
γιατζή και τον ενημερώνω σχετικά. Η αντίδρασή του
άμεση και ενθουσιώδης: «Μπράβο, τι λες τώρα, εδώ
παίρνουμε τόσους και τόσους και δε θα πάρουμε το
δικό μας παιδί»; «Πού είναι; Φέρ’ τον».

Έκανα ένα νεύμα στον Χρήστο, που ήλθε τρέχοντας
με το σακίδιό του στο χέρι και, προτού προλάβω να πω
κάτι, ο πιλότος άνοιξε την αγκαλιά του και τον έβαλε
στην αεροπορική οικογένεια τραβώντας τον στο γραφείο
για τα τυπικά.

Από τότε τον ξανασυναντούσα συχνά, όταν ερχόταν
στην πατρίδα και κατέβαινε στη «βόλτα» (αυτή την
άδολη - ανθρώπινη, κοινωνική εν κινήσει συναναστροφή
που συνήθιζαν φανατικά οι συμπολίτες μας), καμαρωτός

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
ΜΕΡΟΣ Γ’
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ρώναμε, ο Χρήστος Ντάρμας, και κυβερνήτης του αε-
ροπλάνου ο επισμηναγός Βογιατζής, πλήρως συντε-
τριμμένος. Ο ίδιος που, προ πενταετίας, τον πήρε ως
επιτυχόντα της Σχολής Ικάρων, γι’ αυτό και η οδύνη
ήταν διπλή.

Στην κηδεία το άγημα των Ανθυποσμηναγών της
Τάξης του απέδωσε τιμές, «ύστατο χαίρε» της Αεροπο-
ρίας στο πρόωρα χαμένο πολλά υποσχόμενο παιδί της.
Στο ταξίδι της επιστροφής του αεροσκάφους επιβαί-
νοντες ήταν οι συμμαθτές του αξιωματικοί, ο απαρηγό-
ρητος πατέρας του και ο περιγράφων. Όλοι αμίλητοι
με το κεφάλι σκυμμένο και το βλέμμα καρφωμένο στα
σκόρπια απομεινάρια ανθοπέταλων που έμειναν να
σκεπάζουν τη θέση που είχε το φέρετρο στο πάτωμα
του αεροπλάνου και να μαρτυρούν την ασήκωτη θλίψη
που μετέφερε.

Κάπου είκοσι χρόνια αργότερα, βρέθηκα υπηρεσιακώς
σ’ ένα πολεμικό αεροδρόμιο και ένιωσα ευχάριστη έκ-
πληξη ότων, μη γνωρίζοντας τίποτε σχετικό, συνάντησα
τυχαία έναν ιπτάμενο αξιωματικό με το όνομα Νίκος
Ντάρμας. Ήταν ο μικρότερος αδελφός του Χρήστου
που συνέχισε το «υψιπετείν».

μέσα στη φανταχτερή στολή του, κάνοντας να χορο-
πηδούν πολλές κοριτσίστικες καρδιές.

Έτσι πέρασαν τα χρόνια της σχολής για το γοητευμένο
από το «υψιπετείν» πατριωτάκι μας, που δε μας ξεχνού -
σε στις άδειές του και εγώ τον καμάρωνα ιδιαίτερα.
Όταν δυνάμωσαν τα φτερά του και η πατρίδα τού
ανέθεσε καθήκοντα φρουρού, όργωνε τον ουρανό του
Αιγαίου, κατά τις εθνικές ανάγκες, με τα πιο σύγχρονα
αεροπλάνα, έχοντας για φωλιά του τη Ν. Αγχίαλο.

Ο χάρος όμως, ύπουλα και βιαστικά, έκανε άλλα
σχέδια γιατί... τον ζήλεψε! Σαν αητός που ήταν δεν πέ-
θανε στον αέρα «ελεύθερος και δυνατός» αλλά στη γη,
γιατί έπεσε στο αυτοκινοδόκανο που του έστησε ο
φθονερός κυνηγός στο ανθρωποφάγο «πέταλο» του
Μαλιακού κόλπου. Προς το τέλος του καλοκαιριού του
’65 το θλιβερό μαντάτο ήλθε στο αεροδρόμιο με μορφή
ενός σήματος έκτακτης πτήσης από την Ελευσίνα.

Προσγειώθηκε η στρατιωτική Ντακότα και άρχισαν
να κατεβαίνουν ένστολοι Ανθυποσμηναγοί με τα ξίφη
τους, ενώ έφθανε μια νεκροφόρα για την παραλαβή
του φερέτρου. Τι; Ποιος; Πώς; Δεν πιστεύαμε τις
τραγικές απαντήσεις. Νεκρός ήταν ο αητός που καμα-

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

1. Βερβερίδης Νικόλαος και Σμαρώ € 50.00
Εις μνήμην γονέων Αθανασίου και Ευφροσύνης Χριστοδούου

2.  Γκιρτζής  Ιωάννης & Παυλίνα € 50.00
Εις μνήμην των γονέων τους και Παναγιώτη Γκιρτζή

3.  Δοξακοπούλου - Ντούφα Ρούλα € 50.00
Εις μνήμην του αδελφού της Ιωάννη Δοξακόπουλου

4.  Δρετάκης Μανώλης € 50.00
Εις μνήμην της συζύγου του Σόφης

5.  Ιωσηφηδέλης Ιωάννης, Μαρίνα, Δημήτρης € 50.00
Εις μνήμην του αγαπημένου μας Μήτσου Γιουβανάκη

6.  Καράμπαλης Βασίλειος & Δέσποινα € 50.00
Εις μνήμην γονέων 

7.  Κρανίδου Υβόννη € 50.00
Εις μνήμην Τάσου Μπαλτατζή

8.  Κριτού - Καρανάσιου Αγγελική € 50.00
Εις μνήμην της αγαπημένης μας Κατίνας Βαλσαμίδου

9.  Μάλλιου - Τσελεμπή Άννα € 30.00
Εις μνήμην του συζύγου της Παντελή

10.  Μασκαλέρη Δανάη € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Χρήστου

11.  Ματσούκα Έφη - Μιχαήλογλου Δανάη € 50.00
Εις μνήμην του εξαδέλφου τους Μάκη Ορφανίδη

12.  Μιχαηλίδου Δέσποινα € 20.00
Εις μνήμην της μητέρας της Σοφίας Σχίζογλου

13.  Μπαλτατζή Παρασκευή € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Αναστασίου

14.  Μυλωνά Κατιρτζίδου € 30.00
Εις μνήμην του συζύγου της 

15.  Νένδος Κυριάκος € 30.00
Εις μνήμην του πατέρα του Παναγιώτη

16.  Ξανθάκης Ρένος € 50.00
Εις μνήμην της συζύγου του Πωλίνας

17.  Οικογένεια  Αποστόλου Τσιακίρη € 30.00
Εις μνήμην Σταμάτη Τσιακίρη αντί στεφάνου

18.  Οικογένεια  Παναγιώτη Τσιακίρη € 30.00
Εις μνήμην Σταμάτη Τσιακίρη αντί στεφάνου

19.  Ορδουμποζάνη- Κανακίδου Γεωργία € 150.00
Εις μνήμην του συζύγου της Παναγιώτη

20.  Παπαφράγκου Σταματία € 30.00
Εις μνήμην του συζύγου της Παναγιώτη Παπαφράγκου

21.  Ρεϊτάν - Χακίμ Βίκυ € 100.00
Ως έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης 
σε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία μνημείου 
των Ισραηλιτών στην Αλεξανδρούπολη

22.  Σταυρακούδη Παρασκευή € 100.00
Εις μνήμην του αγαπημένου της συζύγου Νικολάου

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

24.  Φραγκόπουλος Νικόλαος € 50.00
Εις μνήμην των γονέων του Χρήστου (παντοπώλη) 
και Ερμιόνης 

25.  Χατζηπαπά - Ελαφρού Αγγελική € 50.00
Εις μνήμην των γονέων της Σαραντίας & Αποστόλου 
Χατζηπαπά

27.  Χριστοφορίδου Μαριγούλα € 30.00
Εις μνήμην Αντώνη Ντούλα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
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είναι πιο ωραίος αλλά δεν έχει τη ζωή που είχε.
Χαμένος λοιπόν στις παιδικές εφηβικές αναμνήσεις

και αναμετρώντας πόσοι ακόμα έχουμε μείνει ζωντα-
νοί, βρέθηκα στη νοτιοδυτική έξοδο και κοντοστάθηκα
μπροστά στο “ΦΡΟΥΡΙΟ”. Φρούριο λέγαμε το τεράστιο
γέρικο πεύκο (υπήρχε ακόμη) που από τα φλούδια
(πιτίκια) φτιάχναμε καραβάκια και στα ψηλά κλαδιά
του οι πιο τολμηροί και ικανοί στο σκαρφάλωμα πι-
τσιρικάδες κατασκεύασαν με σανίδες την κρυψώνα
τους (στα 4-5 από το έδαφος), το “φρούριό” τους.

Φυσικά θυμήθηκα και το ανεπανάληπτο που ακού-
στηκε κάτω από το φρούριο από μητέρα ενός εκ των
αναφερομένων “έλα γιε μου, πού είσαι κρυμμένος, ήλθε
και ο πατέρας σου από τη δουλειά και θα φάμε, έλα
γιε μου, γιατί και ο καιρός δεν είναι καλός και άρχισε
να ψιχαλίζει”, χωρίς να μπορεί να φανταστεί η έρημη
τι είδους ψιχάλες δεχόταν από τους κρυμμένους στο
φρούριο πιτσιρικάδες, μεταξύ των οποίων και ο γιος
της.

Τις αναμνήσεις μου διέκοψε φίλος εκ των αναφερο-
μένων, που εμφανίστηκε ξαφνικά στη γωνία Μοσχονη-
σίων και Ανατολικής Θράκης. Όταν θυμηθήκαμε τα πα-
λιά και του είπα τις σκέψεις μου, αμέσως μου λεει:
“γράψ’ τες και στο Φάρο” για να θυμούνται οι νεότεροι
τις γειτονιές μας.

Τα Πευκάκια
Γράφει o Aπόστολος Ιωαννίδης

Α νάμεσα στο Α’ Δημοτικό Σχολείο και τον παλιό Σι-
δηροδρομικό Σταθμό, στην αρχή των τσιμεντένιων,

υπήρχε και υπάρχει δημοτικός χώρος περικλεισμένος
από τις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μοσχονησίων,
Αδριανουπόλεως και Κομνηνών, πευκόφυτος με πολλά
και μεγάλα πεύκα.

Τότε ήταν αδιαμόρφωτος, χωρίς περιφράξεις, χωρίς
παρτέρια, χωρίς δρομάκια, χωρίς παγκάκια. Τα δρομά-
κια του τα διαμόρφωνε η πιτσιρικάδα με τα παιχνίδια
της το πρωΐ (όταν δεν είχαμε σχολείο), το απόγευμα,
ακόμα και το βράδυ (όσο ενοχλητικοί και αν γινόμασταν
στα ζευγαράκια).

Ο χώρος ως δημοτικός κήπος, πάρκο Ανατολικής
Θράκης, πάρκο Ελευθερίου Βενιζέλου κ.λπ., ήταν και
έμεινε γνωστός με την ονομασία “ΠΕΥΚΑΚΙΑ”

Σ’ ένα ταξίδι μου επισκέφθηκα τα διαμορφωμένα
πλέον ΠΕΥΚΑΚΙΑ, έκανα μια γύρα σε όλα τα δρομάκια
του και προσπαθώντας να θυμηθώ πού τρεχαμε, πού
δέναμε σπάγγους για να πηδήσουμε εμπόδια (παιχνίδι
λόγω του αείμνηστου Φώτη μας Κοσμά), πού παίζαμε
μπίλιες (τζιτζιλιά - που κέρδιζε πάντα ο Τσιάπης), πού
βάζαμε τα κονσερβοκούτια με ασετυλίνη (ποιο θα εκτι-
ναχθεί πιο ψηλά), πού παίζαμε ποδόσφαιρο κ.λπ., κα-
τάφερα να δω τους παιδικούς φίλους που αλώνιζαν
τα ΠΕΥΚΑΚΙΑ κι έδιναν ζωή στον κήπο, που σήμερα

Π Α Ι Δ Ι Κ Ε Σ   Μ Ν Η Μ Ε Σ

Τζανής Σπύρος

Αχουριώτης Νίκος

Αχουριώτης Στέφανος (Τέτης)

Ιωσηφίδης Χρήστος

Ζώλος Τάσος

Τσιάπης Χρήστος

Χαραλαμπίδης Κυριάκος

Χρυσαφίδης Κώστας

Χρυσαφίδης Δημήτρης

Ευστρατιάδης Θανάσης

Μπαμπάλας Σταύρος

Δημητριάδης Σαράντης

Δελαπόρτας Γεώργιος

Τσιακίρης Παναγιώτης

Τσελιγγόπουλος Χριστόφορος

Μούτλιας Απόστολος

Αγγελίδης Άγγελος

Νικολαΐδης Γιάννης

Πολίτης Άγγελος

Πολίτης Κώστας

Χάγιας Δημήτρης

Μιχιώτης Νίκος

Παπαδήμος Τόλης
και αρκετοί άλλοι που
διαφεύγουν.

Από τους βασικότερους θαμώνες του ήταν :
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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: «Καλοκαιρινές στιγμές»

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Ανοιξιάτικες εικόνες από την Αλεξανδρούπολη: φύση, σχολείο, Οδηγισμός

1948. 1ο Σμήνος Πουλιών Αλεξανδρούπολης. Σοφό Πουλί 

η Σοφία Αινείτου, Γοργό Πουλί η Πέπη Πινάτζη.

(Αρχείο Σοφίας Αινείτου)

14/5/1949. Παρέλαση της 1ης Ομάδας Ελληνίδων Οδηγών.

Αρχηγός Σοφία Αινείτου, Υπαρχηγός Ανδρέου.

(Αρχείο Σοφίας Αινείτου)

Μικρές μαθήτριες του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου της

Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας με τη σπουδάστρια

Σμαρώ Αυγερινού-Παναγιώτου.

(Αρχείο Άννας Χονδρού)

Aπό παρέλαση του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών. 

(Αρχείο Αικατερίνης Ταμβακίδου)

Απρίλιος 1949. Βάπτιση ενός φτωχού παιδιού από την 

1η Ομάδα Οδηγών και το 1ο Σμήνος Πουλιών.

Αρχηγός η Σοφία Κλήμη, Σοφό Πουλί η Σοφία Αινείτου.

(Αρχείο Σοφίας Αινείτου)



ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης

03.04.2019  Ολοκληρώνεται η με-
λέτη για το γεφυράκι του Άβαντα.
Μέσα στο 2019 θα είναι έτοιμη. Στα
4.100.000 ευρώ ανέρχεται η δαπάνη
του έργου, που θα γίνει από την Πε-
ριφέρεια ΑΜ-Θ.

03.04.2019  Ένα αξιοπρεπές κτήριο
για την Αστυνομία της Αλεξαν-
δρούπολης. Το ενοικιαζόμενο κτήριο
δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αυξη-
μένες ανάγκες. Η πιο οικονομική λύση
είναι η ανέγερση ενός νέου
κτηρίου.

03.04.2019  Τα λιμάνια μας
στους ξένους χωρίς κέρ-
δος. Όποιος ελέγχει τα λι-
μάνια της Ελλάδος, θα ελέγχει
και τους δρόμους της Ενέρ-
γειας και του Εμπορίου στο
μέλλον. Για την Αλεξανδρού-
πολη θα δώσουν μάχη Αμε-
ρικανοί, Ρώσοι και Κινέζοι.
Αν είχαμε λίγο μυαλό, κανείς
δε θα τολμούσε να βάλει τη
χώρα σε Μνημόνια.

17.04.2019  To Βαλκανικό Πρωτά-
θλημα Βάδην στην Αλεξανδρού-
πολη. Η Αλεξανδρούπολη θα φιλοξε-
νήσει το Σάββατο 20 Απριλίου το Βαλ-
κανικό Πρωτάθλημα Βάδην όλων των
κατηγοριών. Με τις εθνικές τους ομάδες
θα συμμετάσχουν η Βουλγαρία, η
Κροατία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλο-
βενία, η Τουρκία, η Ουκρανία και φυ-
σικά η Ελλάδα.

23.04.2019  Δίνουν ιθαγένεια στους
ανθέλληνες. Περίπου 50.000 Μου-
σουλμάνοι της Θράκης, που στερή-
θηκαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω
ανθελληνικής συμπεριφοράς, αποκτούν
τώρα δικαίωμα εκ νέου απόκτησής
της. Έρχονται και άλλες παραχωρήσεις
στην Τουρκία;

26.04.2019  Τρία μέτρα στενότερη
κάνει την παραλιακή! Δε νομιμο-
ποιείται, μετά τις 26 Μαΐου, ο κ. Λαμ-
πάκης να καταστρέψει ένα ρυμοτομικό
σχέδιο 150 ετών.

03.05.2019  Ήρθαν να μας ευχη-
θούν για τα 75α γενέθλια της
«ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΡΑΚΗΣ». Επίσκεψη
στα γραφεία της εφημερίδας μας δε -
χθήκαμε από τον υποψήφιο Δήμαρχο
και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ζαμπούκη.
Ξεκάθαρες οι σκέψεις του για την
ανάπτυξη του Δήμου, σε πολλαπλά
επίπεδα.

03.05.2019  Το «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
σε φάση απογείωσης. Και το αερο-
δρόμιο της Αλεξανδρούπολης μπαίνει
σε διαδικασία αξιοποίησης, μέσω συμ-
πράξεων «ΣΔΙΤ» ή συμβάσεων παρα-
χώρησης. Θα το αναλάβει η γερμανική
FRAPORT; Ιδιωτικοποιούνται πλέον
όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

08.05.2019  «Η Στέγη της Μνήμης»
στη διάθεση του κοινού. 240 φω-
τογραφίες αποτελούν το λεύκωμα που
τιτλοφορείται «Η Στέγη της Μνήμης»
και από το απόγευμα της Δευτέρας
βρίσκεται στη διάθεση του κοινού της
πόλης. Πρόκειται για μια ερασιτεχνική
αποτύπωση των μονοκατοικιών της
Αλεξανδρούπολης, τις οποίες ο αεί-
μνηστος Μίμης Δούκας φωτογράφιζε
-ενίοτε και με τη συμβολή της συζύγου

του Αμαλίας- από το 1974 έως το
2004, με στόχο να τις διασώσει προ-
βλέποντας ότι κάποια στιγμή θα αντι-
κατασταθούν με πολυκατοικίες.

08.05.2019  Ημερίδα για τον θεό
Διόνυσο, με τίτλο «Διόνυσος, ένα
θεός με πολλές όψεις», θα πραγματο-
ποιηθεί στις 11 Μαΐου 2019 στην αί-
θουσα «Γεώργιος Μπακαλάκης»
(10:00-13:30) του Αρχαιολογικού Μου-
σείου της Αλεξανδρούπολης, με τη
συνδρομή των Εφορειών Αρχαιοτήτων
Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης.

10.05.2019  Χορωδιακή συνάντηση
για τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Αλεξανδρού-

πολης. Αύριο Σάββατο 11
Μαΐου Συναυλία του Χορω-
διακού Ομίλου Αλεξανδρού-
πολης ΕΥΤΕΡΠΗ, με συμμε-
τοχή των χορωδιών «Κιλκίς»
και «Ιάσμου».

11.05.2019  1.500 δρομείς
στον Διεθνή Αγώνα Δρό-
μου «Via Egnatia Run».
Μικροί και μεγάλοι δρομείς
θα πλημμυρίσουν τη διαδρο-
μή του αγώνα, που οργανώ-
νει αύριο Κυριακή 12 Μαΐου
η Περιφερειακή Ενότητα

Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη.

14.05.2019  Η αξία πληθυσμού στις
Ευρωεκλογές. Η Δημογραφική κα-
τάρρευση δεν επιτρέπει αύξηση εδρών
για την Ελλάδα, τόσο στο Ευρωκοι-
νοβούλιο όσο και στα άλλα Κοινοτικά
Όργανα. Το 1999 είχαμε 25 έδρες.
Σήμερα πέσαμε στις 21. Η φωνή της
Ελλάδος στο εξωτερικό συνεχώς εξα-
σθενεί.

29.05.2019  Σήμα κινδύνου στην
«κοιμώμενη» Αθήνα. Πανηγυρίζει
το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής για
τα αποτελέσματα του «DEB» σε Ρο-
δόπη και Ξάνθη. Το σύνθημα «Τούρκος
ψηφίζει Τούρκο» έπιασε τόπο στη
Μουσουλμανική Μειονότητα της Θρά-
κης.

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», 03/05/2019
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31.05.2019  Το Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης ανάμεσα στα
1250 καλύτερα πανεπιστήμια του
κόσμου. Για 5η συνεχόμενη χρονιά
δημοσιεύθηκε από τον ειδησεογραφικό
οργανισμό US News η παγκόσμια κα-
τάταξη πανεπιστημίων για το 2019.
Μεταξύ των 1250 πανεπιστημίων που
περιλαμβάνονται σ’ αυτή βρίσκονται
το Πανεπιστήμιο Αθηνών θ.279, το
ΑΠΘ θ.347, το ΕΜΠ θ.414, Πανεπι-
στήμιο Κρήτης θ.452, Ιωαννίνων θ.601,
Πάτρας θ.713, Θεσσαλίας θ.981 και
το Δημοκρίτειο θ.1107

27.03.2019  Πλωτές εξέδρες για
σκάφη αναψυχής στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης. Αποστολή του
Ο.Λ.Α. στο Μπουργκάς στο πλαίσιο
προγράμματος διασυνοριακής συνερ-
γασίας. Τμήμα του έργου περιλαμβάνει
τη λειτουργία τουριστικού γραφείου
καθώς και την εκπόνηση τουριστικών
οδηγιών για διαδρομές στο Θρακικό
Πέλαγος.

30.03.2019  Προβολή της όπερας
«Βαλκυρία» του Βάγκνερ σήμερα
στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπο-
λης, σε απ’ ευθείας μετάδοση από τη
Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρ-
κης.

03.04.2019  Ξεκινούν το προσεχές
διάστημα οι διαγωνισμοί για το
Δίκτυο Φυσικού Αερίου στις περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης και Κεντρικής Μακεδονίας. Η εται-
ρεία ετοιμάζεται να προχωρήσει στην
πρώτη φάση της περιφερειακής της
διάρθρωσης μέχρι το καλοκαίρι και
στη δεύτερη φάση μέχρι τις αρχές
του 2020, έχοντας ξεκινήσει μικρά πι-
λοτικά έργα με ταυτόχρονη εκπαίδευση
των στελεχών της. Στόχος είναι να
φτάσει το αέριο με χαμηλό κόστος
στον πολίτη.

04.04.2019  9 Εβρίτικα μετάλλια
στο 2ο Πανελλήνιο Αναπτυξιακό
Τουρνουά πινγκ πονγκ που διορ-
γάνωσε η Τοπική Επιτροπή Βόρειας

Ελλάδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Συγκέντρωσε
170 αθλητές-τριες από 15 πόλεις της
χώρας και τους φιλοξένησε με τον
καλύτερο τρόπο σε υποδειγματικούς
αγώνες.

10.04.2019 Ο Φοίνικας Αλεξαν-
δρούπολης κατέκτησε το Πρωτά-
θλημα Βόλεϊ Γυναικών της ΕΣΠΕΘΡ.

11.04.2019 Προχωρά η Β’ φάση
της ανάπλασης της παραλιακής
στην Αλεξανδρούπολη. Τι προβλέπει
η μελέτη για τα έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ στο τμήμα
κάτω από το Φάρο. Θα κυριαρχούν οι
χώροι πρασίνου και αθλοπαιδιών.

11.04.2019 Ο απολογισμός για το
Διεθνές μίτινγκ Συγχρονισμένης
Κολύμβησης. Ενθουσιασμένη η πρό-
εδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής του
αθλήματος ανανέωσε το ραντεβού της
για το 2020 με την Αλεξανδρούπολη.
Στο μίτινγκ συμμετείχαν 18 χώρες και
10 αθλητικοί σύλλογοι, ενώ η Ελλάδα
κατάφερε να συγκεντρώσει τους πε-
ρισσότερους βαθμούς (134) κατα-
κτώντας το κύπελλο της διοργάνωσης,
με 2ο τον Καναδά (122) και τρίτη την
Ουκρανία (96).

16.04.2019 Ξεκίνη-
σαν τα δωρεάν
δρομολόγια από
το γήπεδο μέχρι
το κέντρο της
Αλεξανδρούπο-
λης. Το λεωφορείο
θα αναχωρεί κάθε
15 λεπτά τις καθη-
μερινές από 8:00 έως
13:00 το πρωί και
18:00 έως 20:00 το
απόγευμα.

17.04.2019  Συναυλία-εμπειρία του
Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρού-
πολης. Καντάτες, ορατόρια και θρη-
σκευτικοί ύμνοι, υπό το φως των κε-
ριών, μέσα στον καθολικό ναό του
Αγίου Ιωσήφ. Τη χορωδία του Δημο-
τικού Ωδείου διηύθυνε ο Δημήτρης
Κανίδης, την καλλιτεχνική επιμέλεια
είχε η Μερόπη Κολλάρου, ενώ ξεχώρισε
η ερμηνεία της σοπράνο Νάντιας Μα-
λακόζη.

23.04.2019 5 εκ. ευρώ για την απο-
κατάσταση των Μεταλλείων της
Κίρκης. Τι αναφέρει η απόφαση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος για το έργο
που θα κλείσει μια σημαντική «πληγή»
για το περιβάλλον της περιοχής. Ορί-
ζοντας ολοκλήρωσης του έργου το
έτος 2024.

25.04.2019 Σε κατανυκτική ατμό-
σφαιρα πραγματοποιήθηκε, στην κα-
τάμεση Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακα-
δημία, η 4η Συναυλία Θρησκευτικής
Μουσικής, όπου για πρώτη φορά πα-
ρουσιάστηκαν ύμνοι της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας, εναρμονισμένοι
κατά τα πρότυπα της Δυτικής μουσικής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου τίμησε
με πλακέτα και τον Αθανάσιο Τρικούπη,
διευθυντή του Ωδείου «ΦΑΕΘΩΝ»,
για τη διαχρονική προσφορά του στη
μουσική παιδεία του τόπου.

25.04.2019  Μουσείο της ΑΧΕΠΑ
το πρώην κτήριο του ΠΙΚΠΑ Αλε-
ξανδρούπολης. Στη φάση των με-
λετών και της αναζήτησης χρηματο-
δότησης βρίσκεται η οργάνωση ΑΧΕΠΑ
που ανέλαβε τη διάσωσή του. Στόχος
να ανακαινιστεί πλήρως, με διατήρηση
του ιστορικού και χαρακτηριστικού
του κελύφους.

17.05.2019  Sali Boutique Hotel...

Λαμπερά εγκαίνια για έναν υπέροχο
χώρο, που έχουν ήδη αγκαλιάσει οι
κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αλε-
ξανδρούπολης. Με έμφαση στην τοπική
ιστορία, παράδοση και γαστρονομία,
το «Σάλη» είναι ένας χώρος για να
μείνεις, να ονειρευτείς, να μαγευτείς
και να ταξιδέψεις!

ΓΝΩΜΗ

«Η ΓΝΩΜΗ», 25/04/2019
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ. ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

του στόματος στον ογκολογικό Ασθενή

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 309  ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 172 36
ΤΗΛ. 210 9754299   FAX: 210 9765433

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

MARIA  GIASSEMAKI
ARCHITECT N.T.U. (ATHENS)

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

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

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Δρ. Ζαφειράτου Αικατερίνη
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Dott. University of Bologna

Α. ΚΑΛΒΟΥ 3, Ν. ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ. 142 31
ΤΗΛ. 210 2794570 - 6944 147035

FAX: 210 2794570
e-mail: zafiratou@gmail.com

ANΔPIANA  XATZHANΔPΕOY
του ΓEΩPΓIOY

APXITEKTΩN MHXANIKOΣ

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

E-mail: nchatzian@tee.gr

ΝΙΚΟΛΕΤΑ  ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 13  ΑΘΗΝΑ 115 24
ΤΗΛ. 210 6916789  κιν. 6936 928534

Ε-mail: nicolhat@hotmail.com

ΓΙΑΣΕΜΑΚΗ  ΧΑΡΑ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

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

Fax: 210 9231 392

ΓAPYΦAΛΛIA  ΣYPIΔOY του ΣΠYPOY
ΠAIΔIATPOΣ

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

ANAΣTAΣIA  KYPIAKIΔOY του IΩANNH
KAΘ. ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩN

OYPANOY 6 BOYΛIAΓMENH 166 71
κιν. 6983 930799

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΤΗΛ. 2310 869588

ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝ.
DENISE ELEFTHERIOU

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4 &ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 23

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

ΜΑΡΤΙΝΗ   ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3  ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ./FAX: 2310 412413   κιν. 6973 486888

ΑΓΑΘΗ  ΣΠ. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15  ΑΘΗΝΑ 105 52
ΤΗΛ. 210 3248100

ΘΕΜΗΣ Α. ΛΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - D.E.A PARIS II

TΣΙΜΙΣΚΗ 33 (8ος όρ.) 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 282142 κιν. 6944391166

e-mail: lymbop@hol.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
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ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ  225-227
ΤΗΛ. 6977 338808

Dr ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΡΜΟΥ 75 (ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 221972

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΤΖΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

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

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

ΑΛΕΞΙΟΣ  Ι. ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Ειδικευθείς στην Εμβρυομητρική Ιατρική
στο Kings College Hospital Λονδίνου

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

• ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

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

κιν. 6955 69 79 77

MAPIANΘH  Θ. KAPAΠIΠEPH
ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ

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

Fax: 210 2813 897

ΕΛΕΝΗ  Φ. ΜΑΛΑΜΑ
MSc - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

ΕΙΡΗΝΗ  Σ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

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

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΣΚΑΒΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 270  (3ος όροφος)
AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.

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

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

FAX: 210 6997765  κιν. 6948 275909

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ
MD, Mc ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Επιμελητής Ορθοπεδικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε
Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης Ενηλίκων & Παίδων

Μετεκπαιδευθείς:
- Queen’s Medical Centre, Nottingham, UK

- Royal Hospital for Sick Children & Royal Infirmary, 
Edinburg, UK

- Frenchay & Southmead Hospitals, Bristol, UK
• Aρθροσκοπική Χειρουργική • Αθλητικές κακώσεις

• Τραυματολογία • Επεμβάσεις Αρθροπλαστικής 
• Ιατρείο Οστεοπόρωσης

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 48  6ος 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  T70

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι στις 3 Απριλίου 2019
απεβίωσε ο Στρατηγός (ε.α.) Ιωάννης Καλαμποκίδης,
σύζυγος του μέλους μας Ζήνας Καλαμποκίδου-Αζου-
ρίδου. Στη σύζυγό του Ζήνα και στις κόρες του Ευαγ-
γελία και Βασιλική εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλ-
λυπητήρια. Τόσο στην εξόδιο ακολουθία όσο και στο
μνημόσυνο των 40 ημερών παραβρέθηκαν μέλη του
Συλλόγου μας. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την
ψυχή του και να είναι ελαφρό το χώμα που τον σκε-
πάζει.

Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH
• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν

να δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος
(Iούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος) με σχετικό
ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φω-
τογραφίες, να αποστείλουν τα κείμενά τους οπωσ-
δήποτε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019. Υπενθυμί-
ζουμε ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου από το Τα-
χυδρομείο. 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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών Αττικής
συγχαίρει τον κ. Χαράλαμπο Λαλούση για την ανάληψη
των υψηλών καθηκόντων του ως Διοικητού του Δ’
Σώματος Στρατού που εδρεύει στην Ξάνθη.

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4,  Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 27754  e-mail: info@leontours.gr  www.leontours.gr



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Εκμέκ
Υλικά
7 αβγά
1 ποτήρι νερού ζάχαρη
1 φακελάκι μπέικιν
1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
1 κουτί ρυζάλευρο Γιώτη (που δε θέλει βράσιμο)
3 βανίλιες
Για το σιρόπι:
2 ποτήρια ζάχαρη, 3 νερό
Για το γαρνίρισμα 1 κουτί σαντιγύ, 7 κουταλιές άχνη

Εκτέλεση
Δουλεύουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη καλά,
ανακατεύουμε το μπέικιν με το ρυζάλευρο και τις
βανίλιες και το ρίχνουμε μέσα στους κρόκους.
Χτυπάμε τα ασπράδια σφιχτή μαρέγκα και την
προσθέτουμε στο μίγμα.
Αδειάζουμε σε ταψάκι Νο30 και το φουρνίζουμε για
20’ στους 200°. Όταν κρυώσει το σιροπιάζουμε με το
σιρόπι, το οποίο έχουμε βράσει για 5’.
Γαρνίρουμε με σαντιγύ και ασπρισμένα αμύγδαλα,
προαιρετικά.

Cheese Cake
Υλικά για τη βάση
2 πακέτα μπισκότα κανέλα
Παπαδοπούλου, τριμμένα
1/2 πακέτο βιτάμ λιωμένο
1 κουταλιά σούπας ζάχαρη
Ανακατεύουμε και τα τρία υλικά, τα
στρώνουμε σε πυρέξ και ψήνουμε για 15’
στους 150°

Υλικά για την κρέμα
3 πακέτα τυρί Φιλαδέλφεια
1 1/2 ποτήρι ζάχαρη
1 1/2 ποτήρι βρασμένο νερό
2 πακέτα ζελέ
4 κουταλιές χυμό λεμονιού
2 κουτιά γάλα εβαπορέ

Υλικά για την επικάλυψη
2 κουτιά κομπόστα βύσινο
4 κουταλιές κορν-φλάουρ
4 κουταλιές ζάχαρη

Εκτέλεση
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα τρία πακέτα τυρί
Φιλαδέλφεια με τη ζάχαρη, σε άλλο μπολ λιώνουμε
τον ζελέ με το βρασμένο νερό και μετά προσθέτουμε
τον χυμό λεμονιού. Βάζουμε τον ζελέ στο μπολ με το

τυρί και τα ανακατεύουμε. Χτυπάμε το γάλα
παγωμένο στο μίξερ και το προσθέτουμε στο μίγμα.
Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Με μια κουτάλα το
ρίχνουμε λίγο-λίγο στο πυρέξ και το τοποθετούμε στο
ψυγείο για δύο ώρες.
Στραγγίζουμε τα βύσινα και παίρνουμε το ζουμί, το
οποίο βράζουμε με 4 κουταλιές κορν φλάουρ και 4
κουταλιές ζάχαρη. Όταν πήξει και κρυώσει,
προσθέτουμε τα βύσινα και αδειάζουμε πάνω στην
κρέμα ομοιόμορφα. Το τοποθετούμε στο ψυγείο

Γλυκό κεράσι (του κουταλιού)
Υλικά
1 1/2 κιλό κεράσια (όχι τα σκούρα)
3/4 κιλού ζάχαρη
3 βανίλιες, λεμόντοζου

Εκτέλεση
Πλένουμε τα κεράσια, βγάζουμε τα κουκούτσια και τα
τοποθετούμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τη ζάχαρη
και τα αφήνουμε 2-3 ώρες να βγάλουν το ζουμί τους.
Ξεκινάμε με πολύ χαμηλή φωτιά το βράσιμο και στη
συνέχεια, αφού λιώσει η ζάχαρη, δυναμώνουμε το
μάτι και αφαιρούμε σιγά-σιγά τον αφρό.

Σε ένα τέταρτο ρίχνουμε τις βανίλιες και το
λεμόντοζου. Παίρνουν μία βράση και σβήνουμε το
μάτι. Αφήνουμε το γλυκό στην κατσαρόλα να κρυώσει
εντελώς και την άλλη μέρα ελέγχουμε το δέσιμο στο
σιρόπι. Εάν δεν είναι ικανοποιητικό, το βράζουμε για
λίγο ακόμα.
Διατηρείται στο ψυγείο.
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