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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

Μολονότι διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός

Οκτωβρίου, εντούτοις οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες κάνουν

αισθητή την παρουσία τους, λες και αρνούνται πεισματικά να

παραχωρήσουν τη θέση τους σε φθινοπωρινές καιρικές συν-

θήκες (πρωτοβρόχια, ψύχρα κ.λπ.).

Αλλά, όπως και να το κάνουμε, οι ξένοιαστες ημέρες του

καλοκαιριού πέρασαν και επιστρέψαμε στην πεζή καθημερι-

νότητα “κουβαλώντας˝ τις γλυκές αναπολήσεις των διακοπών

μας.

Πολλοί από μας βρεθήκαμε στην αγαπημένη μας ιδιαίτερη

πατρίδα όπου, εκτός από τα “συνήθη” που μας προσέφερε

απλόχερα η πόλη μας (συναντήσεις με φίλους και παλαιούς

συμμαθητές, μπάνια, θαλασσομεζέδες, βόλτες στο γνωστό

και καθιερωμένο δρομολόγιο Φάρος - “Αργώ” πρώην “Αστέρια”),

είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλούς συμπολίτες

μας, οι οποίοι μας προσέφεραν την οικονομική τους ενίσχυση

καθώς και πλούσιο υλικό για το περιοδικό μας.

Θεωρώ ότι ιδιαίτερη σημασία για τις φετινές καλοκαιρινές

συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη είχε η πραγματοποιηθείσα

στις 30, 31 Αυγούστου και 1, 2 Σεπτεμβρίου συνάντηση δια-

φόρων τάξεων που αποφοίτησαν τη δεκαετία του 1960. Η

κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Σεπτεμ-

βρίου στον “Αστέρα˝, όπου συγκεντρώθηκαν διακόσια είκοσι

(220) άτομα. Σχετικό ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό θα

συναντήσετε σε επόμενες σελίδες του παρόντος τεύχους.

Σημειωτέον ότι συνάντηση διαφόρων τάξεων της δεκαετίας

του 1960 γίνεται για τρίτη συνεχή χρονιά και αξίζουν θερμά

συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές συμπατριώτες μας της

οργανωτικής επιτροπής για την ωραία πρωτοβουλία τους.

Με χαρά μας πληροφορηθήκαμε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου τ.ε.

ορκίσθηκαν και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους ο νέος Δήμαρχος

Ιωάννης Ζαμπούκης, ο επανεκλεγείς Αντιπεριφερειάρχης Δη-

μήτριος Πέτροβιτς, ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Κολιός και οι νέοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί

Σύμβουλοι. Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως

ανέλαβε ο Ιωάννης Μπόγδης.

Σε όλους τους ανωτέρω εκφράζουμε τα θερμά μας συγχα-

ρητήρια και ευχόμαστε πλήρη επιτυχία στα νέα υψηλά τους

καθήκοντα επ’ ωφελεία της Θράκης γενικότερα, του Έβρου

και ειδικότερα της αγαπημένης μας πόλης. Παράλληλα εκ-

φράζουμε την ελπίδα ότι θα σταθούν αρωγοί στον Σύλλογό

μας.

Και αυτό το τεύχος περιλαμβάνει ποικίλη ύλη με στόχο

πάντα την προβολή του χθες και του σήμερα της περιοχής

μας καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες σελίδες και φυσικά συ-

νεργασίες από συμπατριώτες που διαμένουν στην Αλεξαν-

δρούπολη, στην Αττική και αλλού.

Κλείνοντας σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την αγάπη

και τη στήριξή σας και σας ευχόμαστε από βάθους καρδιάς

καλό το υπόλοιπο φθινόπωρο και καλό χειμώνα.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Ορ. Παρασκευόπουλος
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Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Α
Σεπτεμβριανά 1955: το πογκρόμ εναντίον των μη 

μουσουλμάνων της Τουρκίας και η αρχή του τέλους 
των Ρωμιών της Πόλης

Γράφει η Δρ Μαρία Γκούτη

Με τη μετάβαση από την πολυεθνοτική Οθωμανική
Αυτοκρατορία στην αμιγώς εθνική Τουρκική Δη-

μοκρατία προέκυψαν πολλές ανάγκες μεταβολών,
καθώς ο βαθμός αστικοποίησης της τουρκικής εθνότητας
ήταν χαμηλός σχετικά με τους αλλοεθνείς που προ-
ϋπήρχαν στο πλαίσιο της παλιάς αυτοκρατορίας. Ο
Κεμαλισμός είναι μια εθνικιστική και κοσμική ιδεολογία
που εμπεριέχει μισαλλόδοξα μηνύματα για κάθε τι μη
τουρκικό. Η εθνικιστική γραμμή εκτουρκισμού της οι-
κονομίας και αντικατάστασης των μη μουσουλμάνων
από μουσουλμάνους σε μεγάλο μέρος της οικονομικής
δραστηριότητας ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του
1930, όταν απολύθηκε το μη μουσουλμανικό προσωπικό
της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων και προσλήφθηκαν
μουσουλμάνοι.

Το 1942, υπό την ηγεσία του Ισμέτ Ινονού, επιβλήθηκε
η επαίσχυντη έκτακτη περιουσιακή εισφορά (Varlık
Vergisi) στους μη μουσουλμάνους που είχε ως στόχο
να τερματίσει τον ηγεμονικό ρόλο των Αρμενίων, Ελλήνων
και Εβραίων στην οικονομική ζωή της Τουρκίας. Συγ-
χρόνως, η εθνικιστική προσήλωση στις αρχές του Τουρ-
κισμού είναι εμφανής παντού στον δημόσιο βίο της

Τουρκίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ρήσης
''Vatandaş türkçe konuş'' (Συμπατριώτη να μιλάς τούρ-
κικα), που ποινικοποίησε τη χρήση άλλων γλωσσών
στη δημόσια σφαίρα όπως την ελληνική, αρμενική,
εβραϊκή και κουρδική.

Τη νύχτα της 5ης Σεπτεμβρίου 1955, μια βόμβα
εξερράγη στην αυλή της κατοικίας του Κεμάλ στη
Θεσσαλονίκη. Το συμβάν σε συνδυασμό με την τεταμένη
κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο και τις ανη-
συχίες της τουρκικής κοινωνίας για επιθέσεις Ελληνο-
κυπρίων εναντίον Τουρκοκυπρίων, πυροδότησαν το
μίσος του όχλου για τους μη μουσουλμάνους συμπολίτες
τους. Το επόμενο απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου τα
γεγονότα έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη, τη
Σμύρνη και την πρωτεύουσα Άγκυρα. Συνολικά περί-
που 100.000 άτομα συμμετείχαν στις επιθέσεις κατα-
στρέφοντας και λεηλατώντας καταστήματα, κατοικίες,
σχολεία, λατρευτικούς ναούς και κοιμητήρια μη μου-
σουλμάνων. Μικρές ομάδες 20-30 ατόμων, με υποκινητές
και αρχηγούς, εξορμούσαν σε συνοικίες και κεντρικές
οδούς προκαλώντας τις ζημιές. Παρά τον προσχεδια-
ζόμενο χαρακτήρα των επιθέσεων (αφού τα καταστή-

ματα, οι κατοικίες και οι αποθήκες είχαν
σημειωθεί από την προηγούμενη νύχτα
με κόκκινο σταυρό ή τα γράμματα GRM
από το gayrimüslim Rum –μη μουσουλμάνος
Έλληνας– ή με σβάστικες τα καταστήματα
και οι κατοικίες των Εβραίων), ο όχλος
των ταραξιών προσπαθούσε να παρασύρει
και απλούς διερχόμενους πεζούς στα επει-
σόδια. Το πλήθος ήταν εξοπλισμένο με λο-
στούς, πέτρες, σανίδες, φτυάρια, πριόνια
και συσκευές οξυγονοκόλλησης. Για τη με-
ταφορά του κόσμου και των συνεργών
τους είχε επιστρατευθεί ένα ολόκληρο δί-
κτυο οχημάτων μεταξύ των οποίων υπήρ-
χαν και στρατιωτικά οχήματα. Στην Κων-

Τα Σεπτεμβριανά του 1955 δε θα μπορούσαν να μελετηθούν αποκομμένα των πρότερων πο-
λιτικών εθνικής αφομοίωσης και αναγκαστικού εκτουρκισμού που σηματοδότησαν οι πολιτικές
των Νεοτούρκων στις αρχές του 20ου αιώνα και επιταχύνθηκαν με την ίδρυση της Τουρκικής
Δημοκρατίας από τον Μουσταφά Κεμάλ.
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σταντινούπολη οι κυριότερες περιοχές
που επλήγησαν ήταν το Πέρα που διέμε-
ναν οι περισσότεροι Έλληνες και είχαν
τα καταστήματά τους στην εμπορική οδό
της Ιστικλάλ και τα τριγύρω στενά, το
Κουρτουλούς (Kurtuluş), Σισλί (Şişli), Νι-
σάντασι (Nişantaşı), Εμίνονου (Eminönü),
Φατίχ (Fatih), Μπακίρκιοϊ (Bakırköy), Γε-
σίλκιοϊ (Yeşilköy), Ορτάκιοϊ (Ortaköy) και
η Μόντα (Moda) και Καντίκιοϊ (Kadıköy ή
Χαλκηδόνα) στην ασιατική πλευρά. Από
την ακόλουθη δημοσίευση στην εφημερίδα
Milliyet, στις 07-09-1955, δηλώνεται η ζο-
φερή κατάσταση που επικρατούσε στη
διάρκεια των επεισοδίων. “Προπαντός,
οι δρόμοι μεταξύ του Γαλατά Σαράι και του Τουνέλ
ήταν πλήρως καλυμμένοι με κουρέλια και κομμάτια
από γούνες. Στους δρόμους ήταν πεταμένα ψυγεία,
ηλεκτρικές σκούπες, γλυκά, καραμέλες, τόπια με ύφασμα,
πουκάμισα, γραβάτες και τα υπολείμματα ενός μανά-
βικου. Πίσω από τα τραμ, αυτοκίνητα και λεωφορεία
είχαν δέσει με σπάγκους ψυγεία, ραπτομηχανές και
γραφομηχανές και τα έσερναν στους δρόμους. Όλα τα
αντικείμενα στα μαγαζιά καταστρέφονταν το ένα μετά
το άλλο”.

Ο Αναστάσιος Ιορδάνογλου μεταφέρει την εικόνα
που αντίκρισε στο κατεστραμμένο σπίτι της γιαγιάς
του: “Όταν πήγα στο σπίτι της γιαγιάς, δεν μπορούσα
να πιστέψω στα μάτια μου. Πόρτες και παράθυρα δεν
υπήρχαν πια. Ψυγεία, ράφια και καθρέφτες είχαν γίνει
κομμάτια και βρίσκονταν πεταμένα έξω από το σπίτι.
Είχαν σκίσει τα στρώματα και τα παπλώματα και είχαν
σκορπίσει παντού το βαμβάκι. Είχαν κουρελιάσει ρούχα,
παπούτσια, κουβέρτες και χαλιά και όλα τα πιατικά
είχαν θρυμματιστεί σε χιλιάδες κομμάτια. Είχαν διαλύσει
το σκελετό των κρεβατιών και είχαν τσακίσει με τσεκούρι

τους πολυέλαιους, το σκρίνιο, τα τραπέζια, τις καρέκλες
και τις πολυθρόνες. Πάνω στο πάτωμα υπήρχε μια
άμορφη μάζα από ξύλο, κάρβουνο και γυαλί, μαζί με
αλάτι, ζάχαρη, λάδι και αβγά. Η σόμπα ήταν επίσης
κομματιασμένη και μ' ένα ψαλίδι είχαν αχρηστεύσει
ό,τι περιείχαν κάποιες βαλίτσες”.

Οι καταστροφές εξαπλώθηκαν σε ελληνορθόδοξους
ναούς όπως της Αγίας Τριάδας στην πλατεία Ταξίμ,
που κάηκε ολοσχερώς αλλά και στα κοιμητήρια του
Σισλί (Şişli) και Μπαλικλί (Balıklı) που οι ταραξίες κομ-
μάτιασαν ταφόπλακες, άνοιξαν τάφους και έκαψαν
σκελετούς. Σύμφωνα με τον Φάκελο του ανακριτή
Φαχρί Τσοκέρ που ο ίδιος παρέδωσε στο Ίδρυμα Οι-
κονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Τουρκίας και
περιέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τους εμ-
πλεκόμενους συλλόγους, οργανώσεις και κρατικές
υπηρεσίες, στόχοι επίθεσης έγιναν: 4.214 διαμερίσματα,
1.004 καταστήματα, 73 εκκλησίες, 1 συναγωγή, 2 μο-
ναστήρια, 26 σχολεία, 5.317 εγκαταστάσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις, άμεση ήταν η υπεράσπιση
της περιουσίας των μη μουσουλμάνων από φίλους

και γείτονες μουσουλμάνους. Σε άλλες
περιπτώσεις οι ίδιοι οι μη μουσουλμάνοι
έλαβαν δράση για να υπερασπισθούν
την περιουσία τους, όπως ένας Εβραίος
έμπορος που ξήλωσε την ταμπέλα γει-
τονικού τουρκικού μαγαζιού και την αν-
τάλλαξε με τη δική του. Στον αντίποδα,
οι κακοί γείτονες διευκόλυναν το έργο
του όχλου καρφώνοντας τις περιουσίες
των μη μουσουλμάνων και συμμετέχοντας
στις ζημιές. Στη Σμύρνη, το πλήθος έριξε
πέτρες στο ελληνικό περίπτερο της Διε-
θνούς Έκθεσης και το έκαψε. Επίσης
έλουσε με βενζίνη το ελληνικό προξενείο
και το πυρπόλησε, ενώ οι υπάλληλοι
σώθηκαν βγαίνοντας από μια πίσω πόρ-
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τα. Τα διαμερίσματα των έξι Ελλήνων αξιωματικών του
ΝΑΤΟ καταστράφηκαν ολοσχερώς, οι αξιωματικοί και
οι οικογένειές τους εκτέθηκαν σε προσβολές και ύβρεις,
ενώ ένας αξιωματικός με τη σύζυγό του ξυλοκοπήθηκαν.
Στην Άγκυρα δεν παρατηρήθηκαν καταστροφές παρά
μόνο διαδηλώσεις κατά των Ελλήνων. Παρά τις αυστηρές
προειδοποιήσεις να μην υπάρξουν σωματικές βλάβες
αλλά μόνο υλικές ζημιές, το Παρατηρητήριο του Ελσίνκι
έκανε λόγο για 15 νεκρούς και ο αρχίατρος του νοσο-
κομείου του Μπαλικλί δήλωσε πως εξέτασε 60 γυ-
ναίκες, θύματα βιασμού. Πιστεύεται πως τα θύματα
σεξουαλικής κακοποίησης ήταν πολύ περισσότερα,
διότι πολλές γυναίκες αποσιώπησαν το γεγονός από
τον τρόμο του στιγματισμού. Κατά τη διάρκεια των
επεισοδίων οι δυνάμεις ασφαλείας όχι μόνο ήταν
απαθείς αλλά ενίσχυσαν το έργο των ταραξιών. Λίγη
ώρα πριν ξεκινήσουν τα τραγικά γεγονότα η αστυνομία
συγκέντρωσε αυξημένες δυνάμεις ασφαλείας γύρω από
χώρους διεθνούς ενδιαφέροντος όπως το ξενοδοχείο
Χίλτον. Ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν πως οι αστυνο-
μικοί είχαν λάβει εντολές να μην παρεμποδίζουν τις
καταστροφές. Χαρακτηριστικά, ένας αστυνομικός δι-
οικητής αρνήθηκε να βοηθήσει τον Αλβανό γείτονά
του με τη δικαιολογία ότι στις παρούσες συνθήκες
δεν ήταν αστυνομικός αλλά Τούρκος! Όσοι από τους
αστυνομικούς δεν είχαν λάβει εντολές δεν παρέμειναν
αδρανείς και παθητικοί. Όπως ο αστυφύλακας στο
νησί της Πριγκήπου που συγκράτησε σαράντα άτομα
οι οποίοι ήθελαν να κάψουν ένα ελληνικό σχολείο.

Αρχικώς, η κυβέρνηση Μεντερές με δριμεία δήλωσή
της είχε καταστήσει υπεύθυνους για τα έκτροπα τους
κομμουνιστές. Η κατηγορία αυτή φαντάζει άστοχη αν
λάβουμε υπόψη μας ότι οι μυστικές υπηρεσίες παρα-
κολουθούσαν ασφυκτικά τη δράση των κομμουνιστών
με αποτέλεσμα να φαίνεται εκ των πραγμάτων αδύνατη
η δυνατότητα υποκίνησης τέτοιων επεισοδίων. Στον

ίδιο βαθμό επιπολαιότητας, η λίστα της αστυ-
νομίας με τους υπόπτους κομμουνιστές ήταν
τόσο αβάσιμη ώστε να περιλαμβάνει ονόματα
αποθανόντων και ατόμων που εκτελούσαν
χρέη στρατιωτικής θητείας. Εν τέλει, στην
Κωνσταντινούπολη συνελήφθησαν 5.104 άτομα,
στη Σμύρνη 424 και στην Άγκυρα 171. Οι κατη-
γορίες αφορούσαν την καταστροφή ξένης πε-
ριουσίας, κλοπή, λεηλασία, εμπρησμό, επιθέσεις
σε θρησκευτικά κέντρα, συλλαλητήρια εναντίον
ξένων κρατών –καθώς μεταξύ όλων οι διαδη-
λωτές κατέστρεψαν και την Πρεσβεία της Σουη-
δίας– βλάβη εθνικών συμφερόντων, κομμουνι-
στική προπαγάνδα, ανθρωποκτονία, δολιοφθο-
ρά, βιασμούς, προσβολή της κυβέρνησης, προ-

σβολή του στρατού και αντίσταση κατά της Αρχής.
Πριν τα Σεπτεμβριανά, το εθνικιστικό κράτος της Τουρ-
κίας εκλαμβάνει τους Έλληνες της Πόλης (αλλιώς Ρωμι-
ούς) ως νοσταλγούς του Βυζαντίου που μέσω του Πα-
τριαρχείου προσπαθούν να νεκραναστήσουν τη Βυ-
ζαντινή Αυτοκρατορία. Γελοίες ψυχώσεις. Εκτός αυτού,
το κεμαλικό κράτος προσεγγίζει τους Ρωμιούς ως πρά-
κτορες της Ελλάδας. Κι όμως, οι Ρωμιοί υπήρξαν ένα
διαχρονικό και πολύ δυναμικό πληθυσμιακό κεφάλαιο
στο ετερόκλητο συνονθύλευμα της Κωνσταντινούπολης.
Τα Σεπτεμβριανά του ’55 «εμβολίασαν» τους μη μου-
σουλμάνους με μια ισχυρή δόση ψυχολογικού σοκ. Οι
Ρωμιοί αισθάνθηκαν παρίες στην ίδια τους τη γενέτειρα
και η φυγή υπήρξε μονόδρομος. 

Τον Σεπτέμβριο του 1955, όταν ξέσπασαν τα
τραγικά επεισόδια εις βάρος του μη μουσουλμανικού
πληθυσμού, η Κωνσταντινούπολη αριθμούσε 180.000
Ρωμιούς σε συνολικό πληθυσμό 1.500.000 κατοίκων.
Στις μέρες μας, 2.500 Ρωμιούς σε σύνολο 14 εκατομ-
μυρίων.

ΠΗΓΕΣ:
1) Γκιουβέν Ντιλέκ, “Εθνικισμός, Κοινωνικές Μεταβολές και
Μειονότητες, Τα επεισόδια εναντίον των μη μουσουλμάνων
της Τουρκίας (6/7 Σεπτεμβρίου 1955)”, μτφ. Σοφία Αυγερινού,
εκδ. Εστία, Αθήνα, 2006. 
2) Μήλλας Ηρακλής, “Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων, Σχολικά
Βιβλία - Ιστοριογραφία - Λογοτεχνία και Εθνικά Στερεότυπα”,
εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2005. 
3) Τσουκάτου Πηνελόπη, “Σεπτεμβριανά 1955: Η Νύχτα των
Κρυστάλλων του Ελληνισμού της Πόλης”, εκδ. Τσουκάτου,
Αθήνα, 1998. 
4) Χρηστίδης Χριστόφορος, “Τα Σεπτεμβριανά, Κωνσταντι-
νούπολη και Σμύρνη 1955”, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,
Αθήνα, 2000. 
5) Παπαδημητρίου Νταμόν Νικόλας, “Σεπτεμβριανά του 1955,
Το ισχυρό πλήγμα στον ελληνισμό της Πόλης”, Eφημερίδα
Lifo, Σεπτ.2014.
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Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη σε μια γειτονιά,
όπου Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν ειρηνικά και αγα-
πημένοι μέχρι εκείνη τη νύχτα στις 6 Σεπτεμβρίου
1955. Ήμουν μικρό παιδάκι αλλά μέχρι να πεθάνω δε
θα ξεχάσω. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα είναι σαν να τα
ζω ξανά.

Ήταν ένα φθινοπωρινό βραδάκι οκτώ το βράδυ.
Με τη μητέρα μου καθόμασταν στο μπαλκόνι και πε-
ριμέναμε τον πατέρα μου να έρθει από τη δουλειά
(είχε ζαχαροπλαστείο και ερχόταν στις εννιά). Ξαφνικά
βλέπουμε πολύ κόσμο να περνάει με τούρκικες
σημαίες. Η γειτόνισσα από απέναντι, που ήταν Τουρ-
κάλα, μας λέει να κρεμάσουμε τη σημαία και να μην
φοβόμαστε. Η μητέρα μου κρέμασε τη σημαία. Ακόμη
δεν είχαμε καταλάβει τίποτα, αλλά βλέπαμε ότι ο κό-
σμος πηγαινοερχόταν φορτωμένος με διάφορα εμ-
πορεύματα. Στις εννιά ήρθε και ο πατέρας μου και
λέει στη μητέρα μου να φύγουμε. Δεν πρόλαβε να
το πει και ξαφνικά ακούμε στα τουρκικά κάποιον
να λέει: «αυτό είναι το σπίτι του ζαχαροπλάστη».
Την ίδια στιγμή με ένα μακρύ σίδερο σπάζουν τα
τζάμια (ήμασταν στον πρώτο όροφο).

Με παίρνουν αγκαλιά οι γονείς μου και τρέχουν
από τις σκάλες προς την ταράτσα του τετραόροφου
σπιτιού. Εκείνη τη στιγμή ακούμε να σπάζουν την
εξώπορτα του σπιτιού, να τρέχουν και να ανεβαίνουν
τις σκάλες. Οι δικοί μου ανεβαίνουν στην ταράτσα
και περνάνε στο διπλανό σπίτι, όπου ζούσαν Τούρκοι
εκεί –ας είναι καλά– και μας κρύβουν αυτοί. Εγώ
είχα τρομάξει και συνέχεια έκανα εμετό.

Σε λίγο έρχεται ο άνδρας της γειτόνισσας από
απέναντι, που μας είχε πει να βάλουμε σημαία, ο
οποίος ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού
και μας παίρνει στο σπίτι του. Εκεί είχε φέρει και
έναν διάκο, τον οποίο είχε βρει να τον σέρνουν στον
δρόμο από τα γένια του. Αυτός έβγαλε το όπλο του
και τους απάντησε ότι θα τον σκοτώσει και έτσι τον
έσωσε και τον έφερε στο σπίτι του.

Από το παράθυρο βλέπαμε ότι ήρθε ένα δεύτερο
μπουλούκι, όπως λέγαμε εμείς οι Πολίτες, και άρχισαν
να πετάνε με μανία ό,τι είχε απομείνει από το σπίτι
μας.

Το πρωί, όταν ηρέμησαν τα πράγματα, περάσαμε
από το σπίτι μας. Αυτό που αντικρύσαμε εκεί δεν
περιγράφεται. Δεν είχε μείνει τίποτα. Όλα ήταν σπα-
σμένα. Τζάμια, πλακάκια, έπιπλα, ρούχα κομματια-
σμένα και φυσικά ό,τι πολύτιμο υπήρχε το πήραν.

Μέχρι και τις ταυτότητές μας. Με λίγα λόγια, το δια-
μέρισμα ήταν τέσσερις τοίχοι και κάτω όλο μικρά
κομμάτια από τα σπασμένα. 

Πήγαμε μετά στο μαγαζί του πατέρα μου. Όλος ο
δρόμος ήταν γεμάτος πεταμένα γλυκά και φυσικά
όλα σπασμένα.

Μετά η γιαγιά μου ήθελε να πάμε στο νεκροταφείο
να δούμε τον τάφο του παππού. Αφού περάσαμε
μέσα από την αγορά, πατώντας επάνω σε ψάρια,
κρέατα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πήραμε το
τραμ και πήγαμε στο νεκροταφείο. Και μόλις κατεβή-
καμε από το τραμ φρίκη... Στη μέση του δρόμου
ήταν ένα πτώμα, ξαπλωμένο, με ένα μαχαίρι στην
πλάτη καρφωμένο.

Πώς να ξεχάσω αυτή τη σκηνή...
Όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Μέσα στο παρεκκλήσι του νεκροταφείου είχαν
πριονίσει τις εικόνες και τις είχαν κάψει. Είχαν σπάσει
τους τάφους, είχαν βγάλει τα οστά και τα είχαν πε-
τάξει. Σκηνές φρίκης. Τέτοια μανία είχαν, τέτοια βαρ-
βαρότητα!

Και κάτι που πρέπει να αναφέρω· ο Διάκος που
έσωσε εκείνο το βράδυ ο Τούρκος αξιωματικός αρ-
ρώστησε μετά τα γεγονότα και πέθανε από τον
τρόμο που πέρασε. Ήταν μόνο τριάντα χρόνων.

H Σοφία Καπτάν (Καπετανίδη-Πλακούδη) ήταν
τότε πέντε χρονών. Σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη με
τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της και θυ-
μάται... 

Εύχεται κανένα παιδί να μη ζήσει τέτοιες εμπει-
ρίες.

Σ.Ε.

Τα Σεπτεμβριανά όπως τα έζησε η Σοφία Καπτάν (Kαπετανίδη-Πλακούδη)
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Στα τέλη του 19ου αιώνα, στη νεοσύστατη πόλη
του Δεδέαγατς συναντήθηκαν πολλοί λαοί και πο-

λιτισμοί. Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι, Βούλγαροι, Εβραίοι
και Ευρωπαίοι. Κάθε μία από αυτές τις κοινότητες οι-
κοδόμησε στην περιοχή εκκλησίες και σχολεία για να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της.

H Καθολική Εκκλησία της Αλεξανδρούπολης δημι-
ουργήθηκε από την κοινότητα της πόλης, την οποία
αποτελούσαν κυρίως σιδηροδρομικοί και υπάλληλοι των
Καθολικών προξενείων που ιδρύθηκαν στο νέο λιμάνι,
καθώς και έμποροι και επιχειρηματίες της Δύσης που
ήρθαν εδώ για να συνεργαστούν με την Ανατολή.

Ειδικότερα, η εγκατάσταση στη νεοσύστατη πόλη
του Δεδέαγατς των Καθολικών, που δημιούργησε μία
αρκετά μεγάλη πολυεθνική κοινότητα, εντοπίζεται
κυρίως την περίοδο σύνδεσης της σιδηροδρομικής Γραμ-
μής Κωνσταντινουπόλεως - Αδριανουπόλεως - Πυθίου
Δεδέαγατς με την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκη - Δεδέα-
γατς. Ως γνωστόν τον Σεπτέμβριο του 1892 ο Γάλλος
Τραπεζίτης Rene Baudouy που ήλεγχε την πιο πάνω σι-
δηροδρομική γραμμή, συμβλήθηκε με την εταιρία «Jonction
Salonique - Constantinople» (μέτοχοι της οποίας ήταν η
Banque Imperiale Ottomane, Βελγικοί και γαλλικοί επεν-
δυτικοί οίκοι) για την κατασκευή και την εκμετάλλευση
της γραμμής Θεσσαλονίκης - Δεδέαγατς και η οποία εγ-
καινιάσθηκε το 1896.

Ήδη, πριν ακόμη από την απόκτηση ενοριακού Κα-
θολικού ναού στην πόλη, η Καθολική Κοινότητα πέτυχε
να τοποθετηθεί στην πόλη ως εφημέριος ο Φραγκισκανός
Michelangelo Camilleri. Αλλά και πριν από την τοποθέτηση

του ανωτέρω εφημέριου, ο Έπαρχος των Φραγκισκανών
έστελνε, κατά περιόδους, από την Κωνσταντινούπολη
έναν ιερομόναχο, έως ότου δημιουργηθεί το μοναστήρι
και το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωσήφ, του οποίου επέ-
κταση είναι ο μέχρι σήμερα ενοριακός ναός.

Με σχετικό φιρμάνι του Σουλτάνου στις 15 Ιουνίου
1896 δίνεται η άδεια να ανεγερθεί ένας Καθολικός Ναός
στο Δεδέαγατς. Εν τω μεταξύ από το 1883 ο Έπαρχος
των Ελασσόνων Κοινοβιακών Φραγκισκανών Bonaventura
De Marco, με τη βοήθεια του υποπρόξενου της Γαλλίας
Joseph Sapet, είχε αγοράσει το οικόπεδο επί του οποίου
και κτίσθηκε ο Ναός του Αγίου Ιωσήφ. Ο Ναός αυτός
του Αγίου Ιωσήφ ανακηρύχθηκε ως Ενοριακός Ναός
με Επισκοπικό Διάταγμα στις 28 Οκτωβρίου του 1898
και η διαποίμανσή του ανατέθηκε στους Ελάσσονες
κοινοβιακούς Φραγκισκανούς. Στην Ενορία αυτού του
Ναού υπήχθησαν και οι πόλεις του Σουφλίου, των
Φερών, της Κομοτηνής (Γκιουμουλτζίνας) και της Ξάνθης.
Η επίσημη καθαγίαση της Αγίας Τράπεζάς του και τα
εγκαίνιά του έγιναν από τον Αποστολικό Δελεγάτο Α.
Bonetti στις 12 Νοεμβρίου 1901. Την ίδια μέρα μάλιστα
αναφέρεται ότι δόθηκε και το Χρίσμα σε 14 παιδιά Κα-
θολικών οικογενειών.

Ο Καθολικός Ναός του Αγίου Ιωσήφ 
στην Αλεξανδρούπολη

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ορδουμποζάνης

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

Άποψη του Ναού του Αγίου Ιωσήφ και του Επισκοπείου 
στο βάθος, σε παλιά φωτογραφία

Το φιρμάνι με το οποίο δόθηκε άδεια ανέγερσης του Ναού
Αγίου Ιωσήφ στο Δεδέαγατς (1896)



Η εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ είναι ο μοναδικός Κα-
θολικός Ναός στη Θράκη, Είναι Βασιλικού ρυθμού, έχει
μήκος 24 μ., πλάτος 14 μ. και ύψος 9μ. Είναι φτιαγμένος
από λαξευτή πέτρα και έχει τρεις διαδρόμους με δύο
σειρές πυλώνων από πράσινο μάρμαρο και πλούσια
διακόσμηση. Το δάπεδό του ήταν από τσιμέντο έως το
1995, οπότε και επιστρώθηκε με μαρμάρινες πλάκες. Η
Αγία Τράπεζα είναι από μάρμαρο με χαραγμένο το έμ-
βλημα των Φραγκισκανών. Το Ιερό διαχωρίζεται από
το εκκλησίασμα με κάγκελα (μπαλαούστρες). Υπάρχουν
4 ξύλινα Ιερά Βήματα: της Ιεράς Καρδίας και του Αγ.
Ιωσήφ (αριστερό κλίτος), του Αγ. Αντωνίου Παδούης
και το ξύλινο Βήμα που βρισκόταν στο παρεκκλήσιο
των Φραγκισκανίδων Αδελφών. Στο αριστερό κλίτος
στο ύψος της εισόδου του Ναού υπάρχει μικρό βαπτι-
στήριο μέσα σε ξύλινο κουβούκλιο, ενώ αριστερά και
δεξιά μετά την είσοδο υπάρχουν εντοιχισμένες μαρμάρινες
αγιασματήρες και δύο εξομολογητήρια. Στο υπερώο
υπήρχε εκκλησιαστικό όργανο (αρμόνιο) το οποίο έχει
χαθεί κατά την αποχώρηση των Φραγκισκανών. Σήμερα
υπάρχει μόνο ένα μικρό αρμόνιο με φυσερό, εκτός λει-
τουργίας.

Στην προμετωπίδα του Ναού, στο υπέρθυρο, υπάρχει
η λατινική επιγραφή:

Ecclesia Catholica Sancti Josephi
Ordinis Fratrum Minorum Conventualium

Ο Ναός βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Βενι-
ζέλου και Κομνηνών και είναι η μοναδική καθολική εκ-
κλησία στη Δυτική Θράκη. Έχει εξαιρετική ακουστική
και, μετά την τελευταία ανακαίνισή της το 2016, φιλοξενεί
συχνά πολιτιστικές (κυρίως μουσικές) εκδηλώσεις Θρη-
σκευτικού χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου και

της Βουλγαρικής Κατοχής, η καθολική κοινότητα, όπως
και οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί της Θράκης,
γνώρισε τη βαρβαρότητα των Βουλγάρων, ενώ κατα-
στράφηκε μέρος της ανωτέρω εκκλησίας. Μετά τη λήξη
του πολέμου, στις 14 Φεβρουαρίου 1919, οι εφημέριοι
του «Αγίου Ιωσήφ» προσέφυγαν στη μικτή Ιταλο -
Βουλγαρική επιτροπή διαιτησίας, διεκδικώντας αποζη-
μίωση. Με αλλεπάλληλους δικαστικούς αγώνες δικαιώ-
θηκαν εν μέρει το 1929.

Το 1938 διέμεναν στην Αλεξανδρούπολη μόλις 110
καθολικοί. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω ανυ-
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Το αρχικό κέντρο του πρώτου Ναού των Καθολικών
τοποθετημένο στο κέντρο και δεξιά του Ναού

Ένα από τα αγάλματα που στολίζουν τον Ναό.

Ακόμη ένα άγαλμα του Ναού
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παρξίας ιερέων, ο ναός παραχωρήθηκε στο Αποστολικό
Βικαριάτο της Θεσσαλονίκης. Το 1946 την πνευματική
εξυπηρέτηση της μικρής πλέον κοινότητας ανέλαβαν οι
Λαζαριστές της Καβάλας έως και το 1981. Έκτοτε ο κα-
θολικός ναός υπάγεται στους Λαζαριστές της Θεσσα-
λονίκης, οι οποίοι τελούν τη θεία Λειτουργία ορισμένες
φορές τον χρόνο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τον Απρίλιο του 1985 ο τότε
Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος απέστειλε
επιστολή στον Τοποτηρητή του Βικαριάτου με την
οποία ζητούσε να παραχωρηθεί η χρήση αυτού του
Ναού στην Ορθόδοξη Εκκλησία και όπως έγραφε στην
επιστολή «…αντικρίζω τον ωραίον αυτόν Ναόν και
θλίβεται η ψυχή μου καθώς μένει κλειστός και έρημος
από χριστιανούς. Θα ήτο χαρά δι’ εμέ
εάν ο Ναός του Αγίου Ιωσήφ ελειτουρ-
γούσε δια τας πνευματικάς ανάγκας
των εδώ χριστιανών της Δυτικής Εκ-
κλησίας. Δυστυχώς όμως οι καθολικοί
αδελφοί μας εις την Αλεξανδρούπολιν
είναι τόσο ελάχιστοι ώστε να μη είναι
δυνατή πλέον η λειτουργική χρήσις του
Ιερού Ναού».

Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό με
την αιτιολογία ότι η μικρή καθολική πα-
ροικία της πόλης εξυπηρετείτο περιο-
δικώς από ιερείς και ο ναός δεν μπο-
ρούσε να αλλάξει λειτουργικό ρυθμό
(από Λατινικό σε Βυζαντινό). Ο αείμνη-
στος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ηλίας
Ευαγγελίδης, κατά την περίοδο 1995-
1996, έκανε άλλη προσπάθεια, εκφρά-
ζοντας την επιθυμία με σειρά επιστολών
του προς του αρμόδιους της Καθολικής
Εκκλησίας, να μετατραπεί ο ναός σε
χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων ή κέντρο
μουσικών σπουδών. Ήδη από το 2003
μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί
εντός του Ναού πολλές μουσικές εκδη-
λώσεις συναυλίες κλασικής και Θρη-
σκευτικής μουσικής από αξιόλογους

μουσικούς και χορωδίες που εντυπωσίασαν όσους είχαν
την τύχη να τις παρακολουθήσουν.

Και μία απορία. Στη Δυτική πλευρά της Σχολής
Θηλέων της Καθολικής Κοινότητας, γνωστής και ως
«COLLEGIO S FRANCESCO» και συγκεκριμένα επί της
οδού Σκρα, υπήρχε ένα μικρό καθολικό παρεκκλήσιο

για τις ανάγκες των Καλογριών και των
μαθητριών του Σχολείου. Όταν κατά τα
μέσα της δεκαετίας του 1980 το κτήριο
αυτό μεταβιβάσθηκε σε ιδιώτες και κα-
τεδαφίστηκε, μαζί με αυτό κατεδαφίστηκε
και ο μικρός ναΐσκος, παρά τη ρητή απα-
γόρευση του Αστικού Κώδικα που ανα-
φέρει ότι μεταξύ των άλλων εκτός συ-
ναλλαγής πραγμάτων (δηλαδή δεν μπο-
ρούν να μεταβιβαστούν) περιλαμβάνονται
και οι Ναοί.

Μήπως κάποιος μπορεί να διευκρι-
νίσει πώς έγινε η μεταβίβαση σε ιδιώτες
αυτού του Ναού και με ποιά άδεια κα-
τεδαφίστηκε και μετατράπηκε σε πο-
λυκατοικία;

ΠΗΓΕΣ:
1. Αρχείο Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονί-
κης
2. «Η Καθολική Εκκλησία στη Δυτική Θράκη
1806-2006», Ιωάννης Ασημάκης, 2008.
3. «Η Αλεξανδρούπολη. Η πόλη και τα κτίριά
της», Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, 2013.
4. «H Καθολική Κοινότητα του Δεδέαγατς Και τι
απέμεινε σήμερα», Θόδωρου Ορδουμποζάνη,
Δεκέμβριος 2008. «www.ordteo.gr)
5. «Αλεξανδρούπολη Ιστορικά Ανάλεκτα», Αντώνης
Τερζής, Αλεξανδρούπολη, 2004.

Άποψη του εσωτερικού του Ναού

Ο π. Giosi, τελευταίος Εφημέριος
Δυτικής Θράκης (1936-1946)

Το Ιερό του Ναού
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Εκείνες οι εκλογές έγιναν από την κυβέρνηση του Δη-
μητρίου Γούναρη. Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ήταν
ότι σε αυτές ψήφισαν για πρώτη φορά και οι περιοχές
που πρόσφατα είχαν απελευθερωθεί κατά τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους κυρίως. Δηλαδή η Ήπειρος, η Μακεδονία
και τα νησιά του Αιγαίου. Τις εκλογές εκείνες της 31ης

Μαΐου 1915 κέρδισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με το
κόμμα των Φιλελευθέρων, λαμβάνοντας πανελλήνια
186 από τις 316 έδρες και σχηματίζοντας νέα κυ-
βέρνηση στις 10 Αυγούστου, που όμως παραιτήθηκε
στις 22 Σεπτεμβρίου λόγω διαφωνίας με τον Βασιλιά
Κωνσταντίνο Α΄. Τα πάθη ήδη ήταν εξημμένα, ενώ
η Ευρώπη σπαράσσονταν από τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

Στην Ελλάδα εκφράστηκαν τότε δύο διαφορετικές
θέσεις - απόψεις ως προς την σκοπιμότητα ή μη

της συμμετοχής στον πόλεμο. Οι Φιλελεύθεροι με τον πρω-
θυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο τάσσονταν υπέρ της συμμε-
τοχής στο πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ, επειδή προσδοκούσαν ότι
με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα αποκτούσε εδαφικά
οφέλη. Ήταν και αυτό ένα σημείο στο οποίο οι Θράκες διέ-
βλεπαν απελευθέρωση της πατρίδας τους. Ο Βασιλεύς
Κωνσταντίνος Α΄ και το Γενικό Επιτελείο Στρατού θεωρούσαν
ανεύθυνη τη θέση των Φιλελευθέρων, εκτιμώντας ότι η έκ-
βαση του πολέμου ήταν αβέβαιη και ως εκ τούτου η νίκη
της ΑΝΤΑΝΤ δεν ήταν σίγουρη· γι’ αυτό στο αρχικό στάδιο
είχαν ταχθεί υπέρ της αυστηρής ουδετερότητας και αργό-
τερα να αποφασισθεί η είσοδος ή όχι στον πόλεμο, ανάλογα
με την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Οι Θράκες πρόσφυγες κατά των αποκλεισμών
Μέσα σ’ αυτή την πολιτική ατμόσφαιρα άρχισε η προ-

εκλογική ατμόσφαιρα και στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν
καταφύγει χιλιάδες Θράκες, που ήθελαν να αποφύγουν τη
δεινή Βουλγαρική κατοχή στην πατρίδα τους. Η Θράκη

Θράκες της Θεσσαλονίκης κατά των πολιτικών διακρίσεων
στις εκλογές του 1915

Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

2 0 ο ς α ι .  Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο ΤΑ

Οι εκλογές της 31ης Μαΐου 1915 ήταν οι πρώτες εκλογές που διεξήχθησαν μέσα στη νέα
πολιτική πραγματικότητα, την οποία άρχισε να διαμορφώνει από τότε ο καταστροφικός
Εθνικός Διχασμός. Τότε σημειώθηκε και η πρώτη προσπάθεια αποκλεισμού των Θρακών
προσφύγων της Θεσσαλονίκης να αναδείξουν εκπροσώπους στη Βουλή, γιατί ήταν κατά
πλειοψηφία βενιζελικοί.

Η επιστολή των Θρακών στην εφημερίδα "Φως" Θεσσαλονίκης

Οι πρωταγωνιστές του Εθνικού διχασμού

Βουλγαρικά στρατεύματα του 1912
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μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, είχε διαμοι-
ρασθεί μεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Μόνο
που στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης αλλά και σε
δημοσιεύματα των εφημερίδων εμφανίζονταν συχνά υπο-
δείξεις και σχόλια, ότι αυτοί που θα υποδειχθούν ως υπο-
ψήφιοι «πρέπει να είναι Μακεδόνες και μόνο Μακεδόνες»!
Ήταν μια έρπουσα άτυπη υπόδειξη να αποκλεισθούν όσοι
δεν ήταν αυτόχθονες.

Αυτό ενόχλησε τους Θράκες πρόσφυγες στη Μακεδονία
και συνέταξαν μια επιστολή προς τις εφημερίδες της πόλης,
για να επισημάνουν και τη δική τους παρουσία και το εν-
διαφέρον για τις επικείμενες εκλογές. Η επιστολή τους δη-
μοσιεύθηκε στις 4 Απριλίου 1915. Σ’ αυτήν μεταξύ άλλων
υπογράμμιζαν:

«Και εφ’ όσον μεν τα δημοσιευόμενα ήσαν ατομικαί
γνώμαι προσώπων ή εφημερίδων, ουδείς εδικαιούτο ν’
αντείπη. Από τινων όμως ημερών παρατηρούμεν, ότι η επι-
βλαβής αύτη διχοτόμησις των Ελλήνων εις Μακεδόνας και
μη Μακεδόνας, υιοθετείται υπό Σωματείων σοβαρών, ως
είναι η Ν. Λέσχη, ο Σύλλογος των βιομηχάνων και αι
Συντεχνίαι, εν αγνοία υποθέτομεν, των αποτελούντων τα
Σωματεία ταύτα μελών η πλειοψηφία των οποίων αποτελείται
σήμερον από μη Μακεδόνας, αλλ’ εξ Ελλήνων της Θράκης,
της Μικράς Ασίας, της Θεσσαλίας, του Παλαιού Βασιλείου
και Κρήτης, οίτινες εξ ίσου ενδιαφέρονται υπέρ της προ-
αγωγής των γενικών συμφερόντων της Μακεδονίας. Κατά
το πολίτευμα ημών κ. Διευθυντά, δεν επιτρέπεται διάκρισις
των Ελλήνων εις Μακεδόνας, Θεσσαλούς, Πελοποννησίους,
Στερεοελλαδίτας, αι δε τοιαύται διαιρέσεις χαρακτηρίζονται
από την συνείδησιν του Πανελληνίου ολέθριαι και επιβλαβείς
και δια τούτο οι εκλεγόμενοι βουλευταί δεν εκλέγονται ως
αντιπρόσωποι της Μακεδονίας ή της Θεσσαλίας ή της
Θράκης, αλλ’ αντιπρόσωποι του Έθνους».

Στην επιστολή αυτή ανέφεραν ότι στη Μακεδονία ολό-
κληρη υπήρχαν τότε περί τις 200.000 Θράκες και μέσα
στη Θεσσαλονίκη ζούσαν 4-5 χιλιάδες Θράκες ψηφοφόροι.
Αυτοί διακήρυτταν ότι δεν αποδέχονται περιορισμό των
πολιτικών τους δικαιωμάτων και πρόσθεταν ότι ευχαρίστως
θα ψήφιζαν κάθε Μακεδόνα εγνωσμένης φιλοπατρίας, ικα-
νότητας, χρησιμότητας και μείζονος ενθουσιασμού, αλλά
ήταν έτοιμοι να προτείνουν και να ψηφίσουν «και πάντα μη
γηγενή υποψήφιον, όστις ήθελε δεχθή την τιμήν ν’ αντιπρο-

σωπεύση ημάς εν τω Κοινοβουλίω».
Εκτός από το πολιτικό μέρος που αφορά τη δίκαιη φωνή

των Θρακών προσφύγων, ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον
παρουσιάζει η επιστολή αυτή, στην οποία διασώθηκαν τα
ονόματα όσων την υπογράφουν. Σε αυτά σήμερα μπορεί
να ανιχνεύσει κάποιος τη παρουσία προγόνων του. Αξίζει
λοιπόν να αναφερθούν αυτοί οι μαχητικοί Θράκες, που
είχαν γράψει την επιστολή τους στις 8 Μαρτίου 1915. Την
επιστολή αυτή υπέγραφαν οι ακόλουθοι «εκ Θράκης πολίτες
Θεσσαλονικείς»:

Γεώργιος Πελτέκης, Αθανάσιος Γιαλαματζόγλους, Μαρ-
γαρίτης Κώστογλους, Απόστολος Στανίτσας, Ζήσης Ζούμπος,
Νικόλαος Παπακυρίδης, Περικλής Χωνόπουλος, Λουκάς
Παπαχατζής, Αλέξανδρος Χατζησταύρου, Ιωάννης Καλο-
γιαννίδης, Φόρης Φανίδης, Θεόδωρος Πολυχρονιάδης, Γε-
ώργιος Κουτσογιώργης, Δημοσθένης Κομνηνίδης, Ξενοφών
Σταματιάδης, Αθανάσιος Τσότσος, Ιωάννης Παπαδόπουλος,
Α. Ανδρεάδης, Δημήτριος Μπερατλής, Χαράλαμπος Αμπα-
τσίδης, Μιχ. Παπακωστάκης, Μ. Μανασιάδης, Δημ. Α. Χαν-
τζής, Θεόδωρος Αλεξάνδρου, Γεώργιος Πετρίδης, Βασίλειος
Σταυρίδης, Δημήτριος Χατζηχρήστου, Απόστολος Σιμό-
πουλος, Χρήστος Κόκκινος, Θωμάς Κόκκινος, Εμμανουήλ
Σπυρίδωνος, Μεγακλής Σπυρίδωνος, Γεώργιος Οικονομίδης,
Κωνσταντίνος Χατζής, Νικόλαος Ομέγας, Ζαχαρίας Βαλι-
τύλης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις εκλογές της 31ης Μαΐου
1915, που το Κόμμα των Φιλελευθέρων αναδείχθηκε νικητής
κερδίζοντας 186 έδρες (μαζί και με τις 6 έδρες των ανε-
ξάρτητων βενιζελικών) από τις 316 συνολικά, οι Φιλελεύθεροι
υπέστησαν μεγάλη ήττα στη Μακεδονία (βγήκαν μόνο 5
βενιζελικοί βουλευτές και ένας ανεξάρτητος βενιζελικός).
Στην ήττα των βενιζελικών συνετέλεσαν και οι υπάρχουσες
τότε εθνικοθρησκευτικές μειονότητες, που καταψήφισαν
το Βενιζέλο, κυρίως οι μουσουλμάνοι, που εξέλεξαν 16
ομοδόξους τους βουλευτές και οι Ισραηλίτες, που εξέλεξαν
3 βουλευτές.

Το κόμμα των Εθνικοφρόνων με ηγέτη τον Δημήτριο
Γούναρη είχε κερδίσει στη Μακεδονία τις 66 έδρες από τις
74 συνολικά.

ΠΗΓΗ:
Αρχείο εφημερίδας «Φως» Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 1915 

Θεσσαλονίκη του 1912. 
Στρατιωτική μουσική παιανίζει στους δρόμους

Εικόνα της παλαιάς Θεσσαλονίκης
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Βρήκα πριν από λίγες ημέρες μερικά τεύχη από το
περιοδικό «Κυνηγετικά Νέα». Τα πήρα, γιατί γνώριζα

ότι “τακτικός συνεργάτης” του περιοδικού ήταν ο
Άγγελος Ποιμενίδης με τις διασκευές του γιου του Κράτη
Ποιμενίδη και πολλά από τα άρθρα του αναφέρονταν
στους κυνηγότοπους της Αλεξανδρούπολης και μάλιστα
στον πολυθρύλητο «Γκιαούρ Αντά» στο Δέλτα του
Έβρου.

Ξεφύλλισα στην τύχη ένα τεύχος του 1953 και βρήκα
και διάβασα για το κυνήγι πληροφορίες, που σήμερα
θα μας φαίνονταν περίεργες.

Το Δέλτα του Έβρου, ο Γκιαούρ Αντάς, το «Νησί των
Απίστων» κατά τους Τούρκους, είναι ένας μοναδικός
βιότοπος χιλιάδων πτηνών που τον επισκέπτονται όλες
τις εποχές του έτους και ιδιαίτερα τον χειμώνα, όταν η
βόρεια Ευρώπη γίνεται αφιλόξενη και οι φτερωτοί κά-
τοικοί της κατηφορίζουν, ως άλλοι τουρίστες ή ως
αναγκαστικοί πρόσφυγες, προς τα δικά μας μέρη και
μάλιστα στο Δέλτα του Έβρου, για να ξεχειμωνιάσουν.

Τον ερχομό τους, σαν ένα παράξενο πανηγυρικό κα-
λωσόρισμα, τον περιμένουν εκατοντάδες πάνοπλοι κυ-

νηγοί, αρκετοί από τους οποίους είναι μόνιμα εγκατε-
στημένοι στο Δέλτα, περιστασιακά σαν ψαράδες, σαν
κυνηγοί και, κάποιοι, σαν διακινητές λαθραίων αγαθών
ή ακόμα και ανθρώπων.

Θυμάμαι τα Χριστούγεννα στις δεκαετίες του ’50 και
του ’60, τις γιορτινές ημέρες που η αγορά της οδού Εμ-
πορίου γέμιζε με πάπιες και χήνες, στοίβες ολόκληρες
από κυνήγια, όλα έργα των κυνηγών του Έβρου. Και τα
κυνήγια, θύματα οι χειμερινοί φτερωτοί επισκέπτες,
που ήρθαν να ξεχειμωνιάσουν και να επιστρέψουν μετά
πίσω στον τόπο τους.

Μόνο τα πτηνά, άντε και οι άνθρωποι, γίνονται ζευ-
γάρια για να μπορέσουν να αναστήσουν τους νεοσσούς
τους και όταν σκοτωθεί το ένα, το άλλο χάνει το ταίρι
του και τη δυνατότητα να ζήσει τα μικρά του. Ανόητοι
συναισθηματισμοί, θα μου πείτε!

Σε κάποιο άλλο τεύχος του περιοδικού διάβασα σχε-
τικά σε ανταπόκριση από την Αλεξανδρούπολη: «Την
Κυριακή 22-3-59 τέσσερις συνάδελφοι, που ανανέωσαν
την άδειά τους για τα υδρόβια, πήγαν και βάρεσαν περί
τα είκοσι παπιά και τέσσερις χήνες. Τέτοια μπερεκέτια
ούτε στις πιο παγερές μέρες του χειμώνα δεν μπορούσαν
να κάνουν οι κυνηγοί στον Γκιαούραντα.

Ζευγάρωσαν τα πουλιά και χτυπιούνται εύκολα δύο-
δύο στα βούρλα και στα σάζια, όπου πάνε τώρα για να
χτίσουν φωλιές.

Ένας από τους κυνηγούς αυτούς χτύπησε τη μια
χήνα από τις δύο που πετάχτηκαν από τις καλαμιές.
Μόλις έπεσε η χήνα, το ζευγάρι της πετούσε γύρω-
γύρω για να βρει το σκοτωμένο ταίρι του, οπότε σκο-
τώθηκε και αυτό. Συγκινήθηκε ο κυνηγός και όπως
έμαθα, ομολόγησε ότι δε θα ξαναπάει για υδρόβια.»

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

Κυνηγοί και θηράματα στο Δέλτα του Έβρου
Γράφει ο Ζαφείρης Αλεξιάδης
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Τι τα θέλεις, η ευαισθησία του κυνηγού, όταν κρατάει
όπλο, διαρκεί όσο και ο ήχος μιας τουφεκιάς του.

Στο τεύχος του ’53 είδα γνωστό μας κυνηγό να κα-
μαρώνει επιδεικνύοντας τους πελεκάνους που σκότωσε.
Γιατί τους σκότωσε; Μα ήταν επικηρυγμένοι! Επικη-
ρυγμένοι σαν τους κακούς που βλέπαμε στις ταινίες
του Φαρ-Ουέστ.

Μα τι κακό έκαναν οι πελεκάνοι και τους επικήρυξαν;
Πώς δεν έκαναν· πήγαν στο Δέλτα και έτρωγαν τα ψά-
ρια.

Σε άλλη φωτογραφία ο γνωστός κυνηγός καμάρωνε
έχοντας μπροστά του τέσσερα νεκρά τσακάλια, επικη-
ρυγμένα κι αυτά από το Δασαρχείο, που τα χαρακτήρισε
ως επιβλαβή, επειδή έτρωγαν τις πέρδικες, τα ορτύκια
και τους λαγούς που είχαν δικαίωμα και άδεια να τα
σκοτώνουν μόνο οι κυνηγοί. Μάλιστα πήρε και αμοιβή
για τους δύο πελεκάνους και τα τέσσερα τσακάλια που
σκότωσε.

Άλλοι κυνηγοί μάζευαν πόδια από κάργες και αφτιά
από τσακάλια, αλεπούδες και λύκους, τα πήγαιναν στο
Δασαρχείο και έπαιρναν δυο-τρεις δραχμές για ένα ζευ-
γάρι ποδαράκια κάργας ή κάτι παραπάνω για δύο
αφτιά λύκου.

Εκεί στη δεκαετία του ’60, αν θυμάμαι καλά, είχαμε
φτάσει στο σημείο να φέρουμε Τούρκους ψαράδες από
τη Μαύρη Θάλασσα, που ήταν ειδικοί στο να σκοτώνουν
τα δελφίνια με πυροβόλα όπλα. Ήταν και αυτά επικη-
ρυγμένα, γιατί έτρωγαν τα ψάρια στο Αιγαίο και
χαλούσαν τα δίχτυα των ψαράδων.

Στα χωριά οι κυνηγοί, όταν σκότωναν κανέναν λύκο,
τον φόρτωναν σε έναν γάιδαρο και περιέφεραν σαν
τρόπαιο το άψυχο κουφάρι του στα καφενεία και στις
στάνες και εκεί, μέσα σε έξαρση χαράς και σε χαχανητά,
τους κερνούσαν ούζα και οι τσελιγκάδες τούς έδιναν
τυρί και μυζήθρες.

Έξω από το καφενείο μαζεμένα τα παιδιά και σχεδόν
λυπημένα περιεργάζονταν τον νεκρό λύκο. Όπως τον

κοίταζαν, αντιλαμβάνονταν ότι κάπου τους είπε ψέματα
το παραμύθι με την Κοκκινοσκουφίτσα.

Κάποτε έτυχε να δω ένα αγόρι που άπλωσε το χέρι
και άγγιξε το τρίχωμα του νεκρού λύκου. Μια χειρονομία
που θα μπορούσες να την πάρεις και σαν χάδι.

Σε άρθρο του το περιοιδκό αναφέρει ότι, με πρωτο-
βουλία των κυνηγών της Αλεξανδρούπολης, το Δασαρχείο
δημιούργησε μια ζώνη προστασίας των θηραμάτων
στον κυνηγότοπο της Μέστης. Τοποθετήθηκαν οι σχετικές
πινακίδες και το κυνήγι απαγορεύτηκε για δύο χρόνια.
Μετά το πέρας της διετίας, μπουλούκια πάνοπλων κυ-

Τυχαία αποσπάσματα άρθρου του Άγγελου Ποιμενίδη από ένα τεύχος του περιοδικού ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
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νηγών μπήκαν στην περιοχή προστασίας των θηραμάτων
με ανομολόγητες διαθέσεις.

Η απαγόρευσή τους μεγάλη. Τα θηράματα ελάχιστα.
Η περιοχή έδωσε τα ίδια θηράματα που έδινε και πριν
κηρυχθεί σαν ζώνη προστασίας τους. Οργισμένοι οι κυ-
νηγοί συνεδρίασαν για να βρουν την αιτία και τον
φταίχτη της απογοήτευσής τους.

Οι λύκοι, τα τσακάλια, οι αλεπούδες και τα γεράκια,
που δεν ήξεραν ανάγνωση για να διαβάσουν τις απα-

γορευτικές πινακίδες, μαζί με κάποιους ασυνείδητους
(!) λαθροκυνηγούς μπήκαν στην περιοχή και έκαναν τη
ζημιά. Μεγάλος υπεύθυνος θεωρήθηκε από τους κυνη-
γούς και το Δασαρχείο, που δεν περίμενε να βάλει
φόλες και να προστατέψει τα θηράματα.

Όταν μικροί πήγαμε στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου,
για να είναι ομαλή η προσγείωσή μας στον χώρο των
αρχαίων ελληνικών, στην αρχή του βιβλίου υπήρχε ένα
αρχαιοφανές κείμενο: «Λύκος διώκει ἀμνόν, ὁ δ’ ἀμνός
εἰς ναόν καταφεύγει. Ὁ λύκος πρό τοῦ ναοῦ μένει καί
λέγει τῷ ἀμνῷ...»

Και του αρχίζει το παραμύθιασμα να ξεγελάσει τον
αμνό και να τον βγάλει από τον ναό:

– Bρε, χαζέ, τι κάθεσαι εκεί μέσα. Θα σε πιάσουν οι
ιερείς και θα σε θυσιάσουν στους θεούς. Βγες από εκεί,
να γλιτώσεις.

Και ο αμνός του απάντησε:
– Προτιμώ να θυσιαστώ στους θεούς, παρά να γίνω

βορά δική σου.
Αυτά μας μάθαιναν τότε. Αυτά τα φρονηματιστικά

και ηθικοπλαστικά μαθήματα έκαναν κάποιους από
εμάς κυνηγούς, για να κυνηγήσουν δήθεν τον κακό τον
λύκο και εμείς οι άλλοι φορτώνουμε ό,τι στραβό συμβαίνει
γύρω μας πάλι στον κακό τον λύκο.

1. Ανδρεάδου Ζωή € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Ανδρέα

2. Βερβερίδης Νικόλαος & Σμαρώ € 50.00
Εις μνήμην του αγαπητού τους φίλου 
Γιώργου Μποτονάκη

3. Δεληπάλας Αναστάσιος & Πολύμνια € 100.00
Εις μνήμην της αδελφής τους Ειρήνης

4. Δρίζου Αγγελική € 50.00
Εις μνήμην του αγαπητού της φίλου Γιώργου Μποτονάκη

5. Καρδαμήλας Αγγελος € 50.00
Εις μνήμην του αδελφού του Αντώνη και των 
γονέων του Μανώλη & Βαρβάρας

6. Λυμπόπουλος Θέμης € 100.00
Εις μνήμην του πατέρα του Αναστασίου Λυμποπούλου

7. Λυμποπούλου Ευθυμία € 100.00
Εις μνήμην του συζύγου της Αναστασίου Λυμποπούλου

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

9. Μάλαμας Φοίβος και Άννα € 100.00
Εις μνήμην του εκλεκτού και αγαπημένου φίλου τους
Γιώργου Μποτονάκη

10. Μπιλιμπίνη Ελένη € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Ξάνθιππου

11. Οικογένειες Ελευθερίου, Ζαμπέλας & Χρήστου 
Μποτονάκη, εις μνήμην του αγαπημένου € 60.00
εξαδέλφου Γιώργου Μποτονάκη

12. Οικογένεις Ιωάννη & Παύλου Μιχαηλίδη € 50.00
Εις μνήμην του αγαπημένου εξαδέλφου και θείου 
Γιώργου Μποτονάκη

13. Σουλακάκης Αναστάσιος και Λίτσα € 50.00
Εις μνήμην γονέων και αδελφών

14. Στυλιανουδάκη Ραλλού € 50.00
Εις μνήμην του συζύγου της Γεωργίου

15. Τοζακίδου Φωτεινή € 20.00
Εις μνήμην του ξεχωριστού φίλου Γιώργου Μποτονάκη

16. Τυμπανιδης Κώστας € 50.00
Στην ιερή μνήμη πατρός Ανδρέα Χαλκιόπουλου

17. Τυμπανίδης Κώστας € 50.00
Στη μνήμη Ράλλη Κοψίδη

18. Τυμπανίδης Κώστας € 50.00
Στη μνήμη Χρύσας Γούδα

19. Τυμπανίδης Κώστας € 50.00
Στη μνήμη Γεωργίου Κεβρεκίδη

20. Φαράτσης Ιωάννης & Ελένη € 100.00
Εις μνήμην Αννας Μουτίδου

21. Χατζηιωακείμ Χαράλαμπος & Ελένη € 50.00
Εις μνήμην του εκλεκτού τους φίλου 
Γιώργου Μποτονάκη

22. Δημητρακοπούλου Παναγιώτα € 50.00
Εις μνήμην του εκλεκτού της φίλου 
Γιώργου Μποτονάκη

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ



Τότε είναι που η ιστορία του σιδηρόδρομου αρχίζει
να γράφει και την ιστορία της Αλεξανδρούπολης.

Από το 1867, που ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ θέλει την
Τουρκία συνδεδεμένη με την οικονομία και την πολιτική
των Μεγάλων δυνάμεων και αποφασίζει να συνδέσει
την Κωνσταντινούπολη με την ανε-
πτυγμένη Δύση, το 1871 που ιδρύε-
ται η εταιρεία «Αυτοκρατορικοί Σι-
δηρόδρομοι της Ευρωπαϊκής Τουρ-
κίας» μέχρι και το 1874 που ολο-
κληρώνονται οι Σιδηροδρομικοί
Σταθμοί, στην περιοχή της Θράκης,
συρρέουν χρήμα και άνθρωποι για
να εργαστούν στο μεγαλύτερο έργο
που έγινε ποτέ. Αναγκαία απόληξη
η δημιουργία του λιμένος, καθώς
οι τεχνοκράτες της εποχής αναζη-
τούν αρχικά πόρτα για την εύκολη
διέλευση της γραμμής, με μικρό κό-
στος και αργότερα τη σύνδεσή της
με τις «αγορές» της εποχής.

Όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

«Ώδινεν έργον και έτεκε την πόλιν!» Μια νέα πόλη, στη
ρυμοτομία της οποίας χαράκθηκαν σταθμοί και ράγες.
Ένα έργο που βάδισε παράλληλα με τις μεγάλες ανα-
τροπές των ίδιων χρόνων.

Από το 1874 μέχρι και το 1955 –μέχρι τους ΣΕΚ– το
τρένο ήταν ο ομφαλός της πόλης.
Μεσολάβησαν πόλεμοι, συγκρούσεις,
έρεβος, εποικισμός, πρόσφυγες «αν-
ταλλάξιμοι» Μικρασιάτες και Ανα-
τολικοθρακιώτες. Και στη διαδρομή
αυτή εγγράφεται η μικροϊστορία της
πόλης ! Ό,τι έχει απομείνει από τη
σχεδόν 150ετή ιστορία του Σιδηρό-
δρομου στην Αλεξανδρούπολη εγ-
γράφεται στα «μνημόνια» του πα-
ρόντος, μια θλιβερή απόληξη του
ταξιδιού. Εγγράφεται όμως και στη
μνήμη, στις παλιές ιστορίες, στην
εκλεκτή και πλήθουσα «τάξη» των
σιδηροδρομικών της πόλης, στο «ισ-
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Η Συνθήκη ύπαρξης της Αλεξανδρούπολης
(και τα εναπομείναντα τοπόσημα που τη μαρτυρούν)

Γράφει η Eλένη Σκάβδη

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

Τι θα ήταν η Αλεξανδρούπολη χωρίς τον σιδηρόδρομο;* «Δε θα ήταν… Μπορεί και να μην
υπήρχε»! Και τι θα πάθει αυτή η πόλη αν σβηστεί από τη γεωγραφία της η ιστορία του σιδη-
ρόδρομου, αν κατεδαφιστούν οι σταθμοί, ξερριζωθούν οι γραμμές, περιχαρακωθούν ή «κρυ-
φτούν» τα εναπομείνοντα σημεία του; Θα παραδοθεί στον βυθό της «απόλυτης ακινησίας»,
στο «παράλογον»! Η απάντηση μπορεί να μοιάζει υπερβολή, παρόλα αυτά δεν είναι.

Σιδηροδρομικοί πριν από ταξίδι· διακρίνεται ο αείμνηστος
Γιώργος Λάιος, φωτο: Σμαρώ Λάιου

Εργαζόμενοι στον ΣΕΚ, το 1947, στον Γαλλικό Σταθμό, 
φωτο: Πέπη Παλακίδου-Κουγιουμτζή

Το ζεύγος Ερίκου και Σουλτάνας
Φονταίν, σε αναμνηστική φωτογραφία
το 1931, φωτο: Ζησούλα Πολυμερούδη

* Βλ. βιβλίο ΠΨΣΑΑ “Σελίδες από την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και της γύρω περιοχής”, Πέτρος Γ. Αλεπάκος, Η πόλη των σιδηρο-
δρόμων στον «ιερό» τόπο του Δεδέαγατς, σελ. 157-162 και Ζαφείρης Αλεξιάδης, Τα τρένα της Αλεξανδρούπολης, σελ. 177-183.
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νάφιόν τους» που κατέλιπε τρυφερές αφηγήσεις και
οδοιπορικά... Στους Φραγκολεβαντίνους που σφράγισαν
την ταυτότητα της Αλεξανδρούπολης, της έδωσαν προ-
σωνύμια υψηλής αισθητικής «πόλη των 100 πιάνων»
και όχι μόνο. Εγγράφεται όμως και ως μελαγχολικός
επίλογος στους ερειπιώνες Σταθμούς, στο Γαλλικό Σταθ-
μό, στο Γκάρ Μιλιτέρ, στον «Λοξό» δρόμο –άσφαλτο
πια–, στα Υπνωτήρια, στις ζεστές κατοικίες των υπαλ-
λήλων της εταιρείας που έκαιγαν κώκ, αντί ξύλου,
δωρεά της επιχείρησης.

Θα περίμενε κανείς όλη αυτή η μοναδική κληρονομιά,
να γίνει «κέντρο» της υπόστασης και της ταυτότητας
της πόλης. Παρόλα αυτά οι σχεδιασμοί φαίνεται πως
σκέπτονται αντίστροφα...

Τα νέα σχέδια, όπως προκύπτουν από τα δημοσιεύματα,
προβλέπουν χωροθέτηση λειτουργιών
και χρήσεων γης ασύμβατων με την
αδιαμφισβήτητη ιστορικότητα του τό-
που (του Γαλλικού Σταθμού) και περι-
χαράκωσή του από τον Σταθμό Υπε-
ραστικών Λεωφορείων, που εξαγγέλ-
θηκε πρόσφατα η κατασκευή του.

Η αντίρρησή μας σε αυτό το σχε-
διασμό είναι αυτονόητη και ζωηρή!
Όχι γιατί κινούμαστε από τη χλιαρή
νοσταλγία της νιότης μας αλλά, επειδή
οφείλουμε σεβασμό «στη συνθήκη
της ύπαρξής της πόλης».

Επειδή θεωρούμε παραλογισμό και
αντιαναπτυξιακό το σχέδιο που κι-
νείται μόνον με άξονα την «τακτο-
ποίηση» δομών, χωρίς να υπολογίζει
ότι οφείλει πρωταρχικά να διασώσει
«ιστορικές» δομές και με αφετηρία
αυτές, να σχεδιάσει τα μέλλοντα.

Επίμετρο: Ο σιδηρόδρομος ήταν ο
πρώτος «ιδιοκτήτης» της Αλεξανδρού-
πολης! Μέχρι τα μέσα της 10ετίας

του 1960 τακτοποιούνταν τα περιουσιακά του. Η
περιοχή νοτίως της Βασιλέως Γεωργίου, προς την πα-
ραλία, από την οδό Νικηφόρου Φωκά (Ταχυδρομείο)
μέχρι την οδό Φιλιππουπόλεως, ανήκε στην εταιρεία,
είχε δικαίωμα νομής και εισέπραττε ενοίκια απ’ όσους
είχαν κτίσει σπίτια στη ζώνη… Όταν δημιουργήθηκαν
οι ΣΕΚ, η περιοχή πέρασε στο ελληνικό δημόσιο και
ταυτόχρονα τακτοποιήθηκαν και οι ιδιοκτησίες…

Όμως και η περιοχή που βρισκόταν ανατολικά των
γραμμών σε μήκος 10 χλμ. και είχε παραχωρηθεί από
τον Σουλτάνο στην εταιρεία για τις ανάγκες των σιδη-
ροδρόμων, αργότερα έδωσε τους πρώτους κλήρους σε
πρόσφυγες. Έτσι προέκυψαν οι λαχανόκηποι, μερικοί
εκ των οποίων καλλιεργούνται μέχρι σήμερα. Και αυτή
η έκταση ήταν, που αργότερα έδωσε τα πρώτα οικόπεδα

στην επέκταση της πόλης.
Σήμερα με άλλου τύπου «ήθη» η πα-

λιά σιδηροδρομική και δημόσια έκταση
εκποιείται «όπως είναι κτισμένη και
επιπλωμένη» με άλλα ήθη… Εκποιείται
όμως η «συνθήκη ύπαρξης της πόλης»;
Λέμε όχι, ακριβώς γιατί οφείλουμε να
μην παραδοθούμε στον παραλογισμό!

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το
αρχείο των: Σμαρώς Λάιου, Ζησούλας
Πολυμερούδη, Πέπης Παλακίδου-Κου-
γιουμτζή, Φωτεινής Τοζακίδου, Αικατε-
ρίνης Χατζούλη-Φούντζουλα, για τις
ανάγκες της έκθεσης παλιών φωτο-
γραφιών που πραγματοποιήθηκε στο
Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης κατά τις
13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2019, με
θέμα τον Σιδηρόδρομο. Την έκθεση διορ-
γάνωσαν οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού
Αλεξανδρούπολης», μαζί με τη Δ/νση
Υγείας και Πρόνοιας της Αντιπεριφέρειας
Έβρου. 

Οι εργαζόμενοι στον Σιδηρόδρομο Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ)
έξω από το μηχανοστάσιο, 

φωτο: Πέπη Παλακίδου-Κουγιουμτζή
Φωτογραφία του μητροπολίτη Διδ/χου το 1947 με στρατιώτες

και εργαζομένους στο τραίνο.  Φωτο: Φωτεινή Τοζακίδου

Εργαζόμενοι του ΟΣΕ σε γιορταστικό
τραπέζι, δίπλα από τον Γαλλικό Σταθμό,
φωτο: Αικατερίνη Χατζούλη-Φούντζουλα
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Αρχαιολογικές έρευνες στον αρχαίο 
Δορίσκο. Τα πρώτα αποτελέσματα

Γράφει η Χρύσα Καραδήμα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦ.Α. Ροδόπης

Ο Δορίσκος αναφέρεται από τον Σκύλακα ως “τείχος”
και από τον Ηρόδοτο ως “αιγιαλός” και “πεδίον

μέγα της Θράκης” αλλά και ως σημαντική οχυρή θέση
των Περσών (τείχος βασιλήιον), όπου εγκατέστησαν
μόνιμη φρουρά κατά την εκστρατεία του Δαρείου Α΄
εναντίον των Σκυθών (Ηρόδοτος 7.59). Το 480 π.Χ.
χρησίμευσε ως τόπος επιθεώρησης και παράταξης της
στρατιάς του Ξέρξη και ως κέντρο ανεφοδιασμού. Από
τον Δορίσκο εκστράτευσε ο Ξέρξης εναντίον της Ελλάδας,
αφού προηγουμένως διόρισε τον Πέρση Μασκάμη, δι-
οικητή του Δορίσκου (Ηρόδοτος 7.105).

Η στρατηγική του θέση πάνω στον χερσαίο άξονα
που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, αλλά και τα πα-
ράλια του Αιγαίου με τη θρακική ενδοχώρα μέσω του
Έβρου ποταμού, ο οποίος ήταν πλωτός τουλάχιστον
ως τα Κύψελα (Στράβων 7α. 1.48), υπήρξε αδιαμφι-
σβήτητη. 

Μετά την αποχώρηση των Περσών λιγοστές είναι οι
πληροφορίες για την τύχη του Δορίσκου. Δεν αναφέρεται
στους καταλόγους των μελών της Α΄ και Β΄ Αθηναϊκής
Συμμαχίας, ίσως γιατί δεν ήταν αυτόνομη πόλη αλλά
ανήκε στην Περαία της Σαμοθράκης και επομένως ελεγ-
χόταν από τους Αθηναίους. Η κατάληψη πάντως του
Δορίσκου λίγο μετά την Φιλοκράτειο ειρήνη το 346 π.Χ
από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Β΄, καταγ-
γέλθηκε από τον Δημοσθένη ως καταπάτηση των συμ-
φερόντων της Αθήνας στο βόρειο Αιγαίο. Μεσολαβεί
μια σύντομη περίοδος που βρίσκεται υπό τον έλεγχο
των Πτολεμαίων, για να επανέλθει στη συνέχεια το 200
π.Χ. στην επιρροή των Μακεδόνων. Από τον Δορίσκο
φαίνεται ότι πέρασαν και τα στρατεύματα του Κάσσιου
και του Βρούτου, πριν από τη μάχη των Φιλίππων το

42 π.Χ. Με την ίδρυση της γειτονικής Τραϊανουπόλεως
φαίνεται ότι παρακμάζει και εγκαταλείπεται.

Παλιότερα ο Δορίσκος είχε αναζητηθεί στην περιοχή
του Λουτρού Τραϊανουπόλεως ή και στις Φέρες. Πρώτος
ο Γρ. Ευθυμίου ήδη από το 1955 επισήμανε τη σπου-
δαιότητα της θέσης στον λόφο «Σαράγια» (Εικ. 1), ανα-
τολικά του σύγχρονου χωριού Δορίσκος και νότια των
Φερών. Οι έρευνες του Γεώργιου Μπακαλάκη στις
αρχές της δεκαετίας του 1960 επιβεβαίωσαν τις παρα-
τηρήσεις του Ευθυμίου και οδήγησαν στην ταύτιση της
θέσης με τον αρχαίο Δορίσκο. Τα λιγοστά τυχαία ευρή-
ματα περιλαμβάνουν μαρμάρινη βάση περιρραντηρίου
και μαρμάρινο «καταληπτήρα»-γείσο, περισυλλογές του
Γ. Μπακαλάκη, καθώς και ένα τιμητικό ψήφισμα του
3ου αι. π.Χ. (Εικ. 2), όπου αναφέρεται πανήγυρις προς
τιμήν του Ασκληπιού και του Ροΐτη. Από τον Δορίσκο
διερχόταν και η Εγνατία Οδός, όπως μαρτυρούν το μι-
λιάριο (μιλιοδείκτης) και τμήμα λιθόστρωτου δρόμου
που βρέθηκαν πρόσφατα. 

1

2
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Μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα διενεργήθηκε
από τον Διαμαντή Τριαντάφυλλο το 1971 και αποκά-
λυψε τμήματα περιβόλου του 4ου αι. π.Χ., λιθόστρωτο
δρόμο και ένα συλημένο κιβωτιόσχημο τάφο. Στα χρόνια
που μεσολάβησαν, ο χώρος υπήρξε επανειλημμένα
πεδίο δράσης αρχαιοκαπήλων και το καταστροφικό
τους έργο συμπλήρωσαν οι βαθιές αρόσεις με μηχανικά
μέσα. Από το 1991 οι συστηματικές επιφανειακές περι-
συλλογές που πραγματοποιούνται στον χώρο και
κάποιες παραδόσεις ιδιωτών, απέφεραν πλήθος ευρη-
μάτων που χρονολογούνται από τους Προϊστορικούς
μέχρι τους Ύστερους Ελληνιστικούς Χρόνους: Κεραμική,
αμφορείς, υφαντικά βάρη, λυχνάρια και ειδώλια, νομί-
σματα Κλασικών και Ελληνιστικών Χρόνων, αποτμήματα
αρχιτεκτονικών μελών και πλήθος μικροαντικειμένων
πήλινων και μετάλλινων (Εικ. 3-4).

Το 2005 και 2006, η τότε ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τον τομέα
Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και
υπεύθυνο τον καθηγητή Γρ. Τσόκα πραγματοποίησε
σε δύο συνεχείς περιόδους γεωφυσική διασκόπηση στον
χώρο, η οποία έδωσε σαφείς ενδείξεις ύπαρξης οικιστικών
καταλοίπων (Εικ. 5). Σημαντική υπήρξε η συμβολή του
Δήμου Φερών στην προσπάθεια της Εφορείας για την
προστασία και τη διάσωση του αρχαίου Δορίσκου, ο
οποίος με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Γ. Ούστο-
γλου χρηματοδότησε τις πρώτες ανασκαφές. Την πρώτη

ανασκαφική περίοδο έξι εβδομάδων το φθινόπωρο του
2007 ακολούθησε μια δεύτερη για δύο μήνες περίπου
το φθινόπωρο του 2010.

Στις δύο αυτές σύντομες ανασκαφικές περιόδους
έχουν αποκαλυφθεί τμήματα του πολεοδομικού ιστού
της ελληνιστικής πόλης που υπήρχε στον λόφο «Σαρά-
για», επιβεβαιώνοντας σε εντυπωσιακό βαθμό τα απο-
τελέσματα της γεωφυσικής διασκόπησης (Εικ. 6): λίθινα
θεμέλια κατοικιών, λιθόστρωτες αυλές και δρόμοι, πήλινα
δάπεδα και στρώματα πεσμένων κεραμίδων, διατροφικά
κατάλοιπα (άφθονα όστρεα και οστά ζώων) συνθέτουν
την εικόνα μιας μικρής οχυρωμένης θέσης που οι κάτοικοί
της ασχολούνταν με την καλλιέργεια σιτηρών και την
υφαντική, το ψάρεμα και το εμπόριο όπως μαρτυρούν
τα αρχαιολογικά ευρήματα: Μυλόπετρες για το άλεσμα
δημητριακών, πατητήρια, πήλινες αγνύθες για τον αρ-
γαλειό, εμπορικοί αμφορείς που μετέφεραν κρασί από

3
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Χάλκινες αιχμές βελών

Πήλινη μήτρα για κατασκευή αιχμών βελών

Θεμέλια τετράπλευρου χώρου από την ανασκαφή του 2007
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τη Θάσο, την Άκανθο, την Αίνο, τη
Σαμοθράκη καθώς και αγγεία καθη-
μερινής χρήσης. Παράληλα προβάλ-
λουν και οι εμπορικές επαφές μέσα
από τα νομίσματα των πόλεων της
Θράκης κυρίως και των νήσων του
Αιγαίου, των Μακεδόνων και Θρακών
βασιλέων και δυναστών (Αίνου, Μα-
ρώνειας, Ζώνης, Μαδύτου, Σαμοθρά-
κης, Φιλίππου Β΄, Αλεξάνδρου Γ΄,
Κασσάνδρου, Λυσιμάχου, Αντιόχου
Β΄, Σπαραδόκου). Το μοναδικό νόμι-
σμα της πόλης του Δορίσκου με πα-
ράσταση Αθηνάς και γλαύκα και επι-
γραφή ΔΟΡΙ(ΣΚΟΥ) βρέθηκε για πρώ-
τη φορά στην ανασκαφή (Εικ. 7α-β).
Ένα άλλο σημαντικό εύρημα είναι το
γυάλινο περίαπτο δαιμονικής μορφής
(Εικ. 8).

Η σύντομη ανασκαφική έρευνα
των τελευταίων ετών στον αρχαίο
Δορίσκο, μας δίνει μια πρώτη εικόνα
της μικρής αυτής εμπορικής πόλης
στο Δέλτα του Έβρου. Η διερεύνηση
των αρχαιότερων φάσεων κατοίκησης
της πόλης, η ανίχνευση της πορείας
της οχύρωσης, ο προσδιορισμός της
νεκρόπολης και η έρευνα για τον εν-
τοπισμό πιθανού λιμανιού, καθώς
και η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού
θα φωτίσει τη σημασία και τον ρόλο
της σε ένα στρατηγικό σημείο, ανά-
μεσα στις αποικίες της Αιγαιακής
Θράκης και τη θρακική ενδοχώρα.
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7α-β Χάλκινα νομίσματα Δορίσκου (4ος αι. π.Χ.).

Σημείωση: Οι εικόνες προέρχονται από το αρχείο της πρώην ΙΘ’
ΕΠΚΑ και νυν ΕΦΑ Έβρου Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αναπαραγωγή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Εφορείας.
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Η τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Eπιμέλεια  Σ.Ε.

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

Στον παραλιακό δρόμο, σημείο κατατεθέν της πόλης,
μπροστά στο νέο κτήριο της Νομαρχίας με φόντο

τον Φάρο και δίπλα στο άγαλμα-αντίγραφο της Νίκης
της Σαμοθράκης, το βράδυ του Σαββάτου 25 Αυγούστου
2019 πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας του νέου
Δημάρχου της πόλης Γιάννη Ζαμπούκη, των μελών
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών των το-
πικών συμβουλίων της περιοχής, όπως προέκυψαν
μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου.

Όλοι οι εκλεγμένοι, οι εκπρόσωποι των τοπικών
αρχών και φορέων αλλά και πλήθος πολιτών, συγκεν-
τρώθηκαν από νωρίς στον χώρο μπροστά από το
κτήριο του Νομαρχείου, όπου είχε στηθεί ειδική εξέδρα,
για να λάβουν μέρος σε μια πρωτόγνωρη τελετή που
σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τα δημοτικά δρώμενα
της πόλης.

Στην τελετή ορκωμοσίας χοροστάτησε ο Μητροπο-
λίτης Αλεξανδρουπόλεως - Τραϊανουπόλεως και Σαμο-
θράκης κ. Άνθιμος και περιελάμβανε, εκτός από τον κα-

θιερωμένο αγιασμό, και την ορκωμοσία του νέου Δη-
μάρχου και των δημοτικών και τοπικών συμβούλων με
θρησκευτικό όρκο στο Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια παρουσία
του Μουφτή Έβρου Μεχμέτ Σερίφ Δαμάδογλου ορκί-
σθηκαν στο Κοράνι οι μουσουλμάνοι δημοτικοί σύμβουλοι
και στο τέλος ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο οι εκλεγμένοι
δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Μεταξύ των παρευρεθέντων ήταν και μέλη του Συλ-
λόγου μας, που συμμετείχαν συγκινημένοι στην ωραία
αυτή γιορτή της εκπροσώπησης της ιδιαίτερης πατρίδας
μας.

Μετά την ορκωμοσία, τον λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης
Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης κ. Άνθιμος, ο οποίος
αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που είχε με τον
απερχόμενο δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη όλα τα χρόνια
της θητείας του και στη συνέχεια ευχήθηκε στον νέο
δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη κάθε επιτυχία.

«Σήμερα γιορτάζει η ελεύθερη έκφραση και η κοινωνία
των πολιτών, σήμερα γιορτάζουμε όλοι μας και γιορτά-
ζουμε όλοι μαζί», ανέφερε ο νέος δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης στον λόγο που εκφώνησε μετά την ορκωμοσία
του.

Και συνέχισε: «Ξεκινάμε άμεσα να εφαρμόζουμε το
πρόγραμμά μας ώστε σύντομα να αρχίσει να διαφαίνεται
το διαφορετικό, το νέο και το ελπιδοφόρο...»

Κλείνοντας την ομιλία του ο Ιωάννης Ζαμπούκης ευ-
χαρίστησε και πάλι όλους τους πολίτες από καρδιάς
που του έκαναν τη μεγάλη τιμή να τον εκλέξουν δήμαρχο
σε αυτήν την σπουδαία πόλη και τους κάλεσε να
σταθούν δίπλα στη νέα δημοτική αρχή και να συμμετέχουν
στις όποιες αποφάσεις ώστε ο δήμος Αλεξανδρούπολης
να γυρίσει σελίδα και γίνει ένας δήμος για όλους.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την ομιλία του
νέου Δημάρχου Αλεξανδρούπολης κ. Ζαμπούκη:

"Σεβασμιότατε, κύριοι Βουλευτές, κύριε Αντιπεριφε-
ρειάρχη, Στρατηγέ, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φο-
ρέων, κυρίες και κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί
σύμβουλοι, αγαπητοί συνδημότες και Συνδημότισσες,
φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα βρί-
σκεστε κοντά μας σε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή στιγμή για
τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Μετά την προσφώνηση ο κ. Ζαμπούκης είπε:
Σήμερα γιορτάζει η ελεύθερη έκφραση και η κοινωνία
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των πολιτών. Σημερα γιορτάζουμε όλοι μας και γιορτά-
ζουμε όλοι μαζί.

Πριν 10 μήνες ξεκινήσαμε με την ομάδα μας μία
έντιμη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τους συν-
δημότες μας, να τους παρουσιάσουμε τις θέσεις και τις
προθέσεις μας, δηλώνοντας έτσι την επιθυμία μας να
υπηρετήσουμε τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώ-
σαμε από την ύψιστη θέση ευθύνης, αυτή της Δημοτικής
αρχής. Οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν και μας επέλεξαν
δίνοντάς μας την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε το
κοινό μας όνειρο.

Σήμερα ορκιστήκαμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων
ότι θα τηρήσουμε με ευλάβεια τις υποσχέσεις μας με
πλήρη συναίσθηση των ευθυνών της θέσης του καθενός
από εμάς. Να τιμήσουμε τον όρκο για ανιδιοτελή προ-
σφορά σε έναν Δήμο για Όλους με Επίκεντρο τον άν-
θρωπο...

...Για το καλό του Δήμου μας πρέπει να προχωρήσουμε,
με πνεύμα συνεργασίας και ενότητας.

Οι αιρετοί σύμβουλοι του δήμου Αλεξανδρούπολης
μηδενός εξαιρουμένου πρέπει να βρισκόμαστε καθημερινά
στη διάθεση του κάθε συνδημότη μας, για τη λύση
όποιου προβλήματος αντιμετωπίζει, γνωρίζοντας όλοι
τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν στην εποχή που
διανύουμε...

...Με το πρόγραμμά μας δεσμευτήκαμε
απέναντι στους συμπολίτες μας να μεταμορ-
φώσουμε τον Δήμο μας όπως τον ονειρευό-
μαστε: "έξυπνο ψηφιακά", κοινωνικά πιο αν-
θρώπινο, οικονομικά ισχυρό, καθαρό & πρά-
σινο, περιβαλλοντικά ευαίσθητο, προσβάσιμο
σε όλους, παραγωγικό τουριστικό προορισμό.
Κορυφαίο στον Πολιτισμό και τον Αθλητι-
σμό...

...Καμιά ευκαιρία δε θα επιτρέψουμε να
μας ξεφύγει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για
μία ακόμη φορά τους πολίτες που μας εμπι-

στεύτηκαν, αλλά φυσικά και αυτούς που για οποιοδήποτε
λόγο δεν ήμασταν η επιλογή τους.

Τελικά ο μεγάλος νικητής είναι η Δημοκρατία και οι
δημότες.

Στη νέα εποχή για τον Δήμο Αλεξανδρού-
πολης, καλώ όλους τους συνδημότες μας να
σταθούν δίπλα μας, να γίνουν αρωγοί και
συμπαραστάτες, να συμμετέχουν στις απο-
φάσεις...

...Να ζούμε σε έναν Δήμο για όλους, όπου
πρωταγωνιστής θα είναι ο άνθρωπος, δηλαδή
όλοι ΕΜΕΙΣ !

Σε ένα δήμο που δε θα πρέπει να ξεχνάμε
εμείς οι διοικούντες ότι πρέπει να διοικούμε
σύμφωνα με τους νόμους, να μη ξεχνάμε ότι
διοικούμε ανθρώπους και ότι δε θα διοικούμε
για πάντα.

Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου έγινε
να με εκλέξετε σε αυτήν την σπουδαία πόλη ως τον Δή-
μαρχό της. Σας ευχαριστώ!

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς."
Ακολούθησε η διαδικασία της υπογραφής των πρα-

κτικών ορκωμοσίας από τους εκλεγμένους δημοτικούς
συμβούλους όλων των παρατάξεων, ενώ το κοινό χει-
ροκροτούσε αναλόγως.
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τανός Ουρανός» σε μουσική αλλά και στίχους της Ζωής
και τους εκπληκτικούς χορευτές του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Μαΐστρου με χοροδιδάσκαλο τον Σάκη Γκαγκούδη
να τους συνοδεύουν.

Έπειτα η Ζωή προσκάλεσε στη σκηνή τον Διευθυντή
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης Περικλή
Γκουλιάμα, με την ιδιότητά του όμως ως μουσικός
σολίστ στο μπουζούκι, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε
από το κοινό για το σόλο του στο μπουζούκι και για το
«μουσικό παιχνίδι» που έκαναν με τη Ζωή Τηγανούρια
στο γνωστό λαϊκό άσμα «Πάρε τα χνάρια».

Στο εκπληκτικό ζεϊμπέκικο «Έχεις κάτι που μου λείπει»
(που όπως είπε η συνθέτιδα είναι το πρώτο τραγούδι
που έγραψε το 1999), ανέβηκαν στη σκηνή χορεύοντας
οι «ρομαντικοί μοτοσικλετιστές» του Moto Club μα-
γεύοντας…

Έπειτα ήρθε η στιγμή που η Πελαγία ερμήνευσε μο-
ναδικά την επιτυχία της «Δε Ξέρω Γιατί» με τους εκ-
πληκτικούς στίχους του Κωνσταντίνου Ρωμανίδη, συγ-
κινώντας το κοινό…

Ακολούθησε η έκπληξη της βραδιάς με τον πατέρα
Βασίλειο Κολέτσα, που μαγνήτισε το κοινό, με τη συγ-
κινητική ερμηνεία του, στο «Σαμοθράκης Βήμα» με τους
λατρεμένους στίχους του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Αλεξανδρουπόλεως Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
κ. Άνθιμου, και τον Σύλλογο Σαμοθρακιτών Ν. Έβρου
«Η Νίκη της Σαμοθράκης» να χορεύει με χοροδιδάσκαλο
τον Λάκη Γιαννουλάκη.

Ολόκληρο το θέατρο τραγούδησε μαζί, μιας και το
τραγούδι αυτό έχει γίνει πλέον ο ύμνος του νησιού, δη-
μιουργώντας μία γνήσια παραδοσιακή ατμόσφαιρα…

Κατόπιν, η Ζωή δεν παράβλεψε να ευχαριστήσει δη-
μόσια τον πατέρα Βασίλειο για την ιδέα του να προ-
σφέρουν βοήθεια στον Γρηγόρη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η Ζωή προ-

Μία φαντασμαγορική συναυλία της Ζωής Τηγανούρια
με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τον Σάκη Χαβιάρα

στην ερμηνεία και πλήθος εκλεκτών καλλιτεχνών, απή-
λαυσαν όσοι βρέθηκαν στο κατάμεστο θέατρο του οι-
κοπάρκου «Αλτιναλμάζη» στην Αλεξανδρούπολη, στις
11 Αυγούστου.

Άξιο λόγου είναι, πώς μπορεί μία πολυ-πολιτισμική
μουσικοχορευτική πανδαισία 150 ατόμων να συνυπάρχει
σε μια σκηνή… Μόνο μία καλλιτέχνις με πολύπλευρα
στοιχεία θα μπορούσε να «δέσει» όλα αυτά τα ανομοι-
όμορφα στυλ μουσικής με τόσο αρμονικό τρόπο: η Ζωή
Τηγανούρια.

Η συνθέτις μάγεψε με τις άρτιες ερμηνείες της στο
ακορντεόν τις υπέροχες συνθέσεις της καθώς και την
εκρηκτική σκηνική της παρουσία. Κυρίως όμως, διότι
μέσα σε όλα δεν ξεχνά τον «συνάνθρωπο», μιας και
μέρος των εσόδων δόθηκε στον συμπατριώτη της
Γρηγόρη Βραχιόλια, ως επιπλέον βοήθημα για την
αποκτάσταση της υγείας του.

Τη συναυλία άνοιξε μοναδικά ο συνθέτης Κώστας
Κάλλιας με το υπέροχο σαξόφωνό του, φτιάχνοντας
το ιδανικό κλίμα γι αυτό που επρόκειτο να ακολουθή-
σει…

Βασικός ερμηνευτής ένας εκπληκτικός τραγουδιστής,
ο Σάκης Χαβιάρας, που με τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας
του, την αισθαντική και ιδιαίτερη χροιά του, μαγνήτισε
το κοινό για άλλη μια φορά ερμηνεύοντας τραγούδια,
συνθέσεις κυρίως της Ζωής Τηγανούρια!

Η παρουσία στη συναυλία 60μελούς χορωδίας απο-
τελούμενη από τις μαγικές χορωδίες Δήμου Βόλβης &
Πολ. Συλ. Ιερισσού «Ο Κλειγένης», με χοράρχη τον
Σταύρο Καραμάνη, ήταν επιβλητική και εντυπωσιακή.

Καταπληκτική ήταν η στιγμή που ο Σάκης Χαβιάρας
τραγούδησε μαζί με τους χορωδούς το τραγούδι «Ζων-

Φαντασμαγορική η συναυλία της Ζωής Τηγανούρια 
στο οικοπάρκο Αλτιναλμάζη!

Γράφει η Μαρία Δεληγιώργη

Η  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ Α
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σκάλεσε από το κοινό και εκτός προγράμματος τον πα-
τέρα της Δημήτριο Τηγανούρια στο βιολί, ο οποίος
έπαιξε με ψυχή το Παραδοσιακό Σαμοθρακήτικο «Γιαρ-
Γιαρ» μαζί με την κόρη του, και με τους χορευτές του
Συλλόγου «Νίκη της Σαμοθράκης» να το απογειώνουν.

Οι εκπλήξεις δε σταμάτησαν εδώ, αφού η Ζωή προ-
σκάλεσε στη σκηνή τη Χριστίνα Μα-
ραγκόζη, η οποία, με τη συγκλονιστική
ερμηνεία της στο «Μονοπάτια» σε μου-
σική Ζωής Τηγανούρια και στίχους
Σταμάτη Μεσημέρη, καταχειροκροτή-
θηκε. 

Ακολούθησε το «Μπαγλαμαδάκι»
του Νίκου Παπάζογλου, το οποίο η
Χριστίνα τραγούδησε μαζί με την εκ-
πληκτική χορωδία «Φωνές Θράκης»,
χοράρχη τον Πασχάλη Λυγούδη και
σολίστ τον Γιώργο Παπαντωνίου, οι
οποίοι, τραγουδώντας από τις θέσεις
του κοινού, άρχισαν να έρχονται στη
σκηνή συμπαρασύροντας όλο τον κό-
σμο στο τραγούδι και δημιουργώντας
ένα πολύ μυσταγωγικό κλίμα.

Ακολούθησαν Παραδοσιακά από τη
Θράκη και τον Πόντο που χόρεψε ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Μαΐστρου, με τη Ζωή Τηγανούρια να αναφέρεται
σε ένα κομμάτι έκπληξη που ετοιμάζει για τη Γενοκτονία
των Ποντίων σε συγκλονιστικούς στίχους του στρατιω-
τικού Πασχάλη Μπούρα και την ερμηνεία των αδερφών
Τσαχουρίδη στη φωνή και στη λύρα.

Πριν το τέλος της συναυλίας πραγματοποιήθηκαν
τιμητικές βραβεύσεις στους Παραολυμπιονίκες Δημήτρη
Καρυπίδη από τον βουλευτή Έβρου Αναστάσιο Δημο-
σχάκη και στον Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη, του οποίου

το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ Δημήτρης
Κελεμίδης και το παρέδωσε ο εκπρόσωπος του Σεβα-
σμιότατου πατέρας Δημήτριος Κισκίνης.

Στη συναυλία παραβρεθήκαν ο Περιφερειάρχης Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Αντι-
περιφεριάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, ο βουλευτής
Έβρου Σταύρος Κελέτσης, ο αναπληρωτής Τομεάρχης
Εθνικής Άμυνας-Επίτιμος Αρχηγός Αστυνομίας και βου-
λευτής Έβρου Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο πρωτοπρε-
σβύτερος εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Δημήτριος
Κισκίνης, ο Διοικητής της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας
Πεζικού Υποστράτηγος Χουδελούδης Άγγελος, o Αντι-
στράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Ταξίαρχος της
23ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Αθανάσιος Γιαρίνης,
καθώς και πολλοί συνάδελφοι του Γρηγόρη.

Τους χαιρετισμούς του έστειλε ο Αντιστράτηγος εν
αποστρατεία Παναγιώτης Φαραντάτος. 

Επίσης παραβρέθηκαν η πρόεδρος
του Συλλόγου Σαμοθρακιτών Ν. Έβρου
«Η Νίκη της Σαμοθράκης» Μπέρδου
Κατερίνα, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μαΐστρου και Δημοτικός Σύμ-
βουλος Ναϊτίδης Γιάννης, ο πρόεδρος
της «Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων
Έβρου» (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) Δημήτρης Κελεμί-
δης, ο αρχιτέκτονας και πρόεδρος του
Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Πινάτζης Νικόλαος, η Δημοτική Σύμ-
βουλος της νέας παράταξης Ελένη Ιν-
τζεπελίδου και, ως εκπρόσωπος του
νεοεκλεγέντα Δήμαρχου Ιωάννη Ζαμ-
πούκη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Εξακουστός, ο Καθηγητής
Χειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης Κωνσταντίνος Ρωμανίδης

με τη σύζυγο του μικροβιολόγο Φωτεινή Σωπασή, ο
πρόεδρος του Moto Club Ηλίας Γρηγοράκης και ο
Έφορος Οδικής Ασφάλειας Τάσος Καραλιάς. Προλόγισε
η εξαιρετική δημοσιογράφος Όλια Γκαντανίδου. 

Ο Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης παρέλαβε
ένα δώρο για τον Γρηγόρη, έναν υπέροχο Σταυρό φιλο-
τεχνημένο αποκλειστικά για τον Γρηγόρη από καλλιτέχνη
που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του.

Τη συναυλία διοργάνωσαν οι Ενώσεις Πολιτισμού
& Ανάπτυξης (Εν.Π.Αν.) με διοργανωτές τους Ανδρέα
Φίκα και Βασίλη Προκοπίου, οι οποίοι ανέλαβαν και
την κατάθεση του ποσού των 1.356,00 € στον προ-
σωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Γρηγόρη.

Η συναυλία, με τίτλο «Ένα χαμόγελο για τον Γρηγόρη»
της Ζωής Τηγανούρια, ήταν ένα μεγαλειώδες πολυπο-
λιτισμικό και ταυτόχρονα φιλανθρωπικό γεγονός που
θα μείνει στη ιστορία της πόλης!

Έφυγαν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις και με
«ένα χαμόγελο… για τον Γρηγόρη».

Του ευχόμαστε ολόψυχα να γίνει γρήγορα καλά και
να επιστρέψει στην καθημερινότητα του.
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Στις 29 Αυγούστου 2019 απολαύσαμε άλλη μια
υπαίθρια συναυλία, στον ωραίο χώρο, έξω από

το “αριστοκρατικό” Νομαρχείο της πόλης.
Η όλη εικόνα της συναυλίας θύμιζε διασκέδαση

πολλών προηγούμενων δεκαετιών. Ο επιβλητικός
αιωνόβιος “Φάρος” άκουγε αφ’ υψηλού και “τα
τραπεζάκια έξω”. Το νέο κτήριο της παλιάς Νομαρ-
χίας στο ίδιο νεοκλασικό ύφος, τα σούρτα-φέρτα
στη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου (μόνο ο θερινός
κινηματογράφος “Έβρος” έλειπε) και φυσικά μουσική
ζωντανή, όπως... παλιά.

Μουσική από στρατιωτικούς καλλιτέχνες που
δεν παρήλαυναν μπροστά στο κοινό, παίζοντας
“παιάνες” αλλά το κοινό βολτάριζε άνετα στη λεω-
φόρο Βασ. Αλεξάνδρου και η ορχήστρα, καθήμενοι
όλοι, σκόρπιζαν ελεύθερα το συναίσθημά τους και
την αγάπη τους για την τέχνη.

Συμμετείχαν σαράντα μουσικοί από τα τμήματα
μουσικών στρατιωτικών του Δ’ ΣΣ.ΧΙΙ-XVI M/K/MP

TOT. Στο πρόγραμμα διαβάσαμε: «Σε ένα μουσικό ταξίδι στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100
χρόνια από την απελευθέρωση της Ξάνθης».

Ο διευθύνων την μπάντα μάς ξετρέλανε, εξωτερικεύοντας με όλο του το σώμα τα συναισθήματά του! Υπέροχες και
οι δύο κυρίες που τον συνόδευαν φωνητικά. Μετά την επίσημη έναρξη, καθηλωθήκαμε. Ακουστική πανδαισία.
Χαρήκαμε, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, βουλιάζοντας στα ακούσματα της νεότητάς μας από ξένες και ελληνικές μελωδίες.

Μια παρένθεση ή μάλλον μια απάντηση στο ερώτημα: Γιατί η Ξάνθη γιορτάζει την απελευθέρωσή της το 1919
και όχι τον Μάιο 1920 που γιορτάζουμε εμείς στον Έβρο;

Πριν από την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης με τη Βουλγαρία στο Συμβούλιο των Μεγάλων Δυνάμεων και με τη
“σχετική” επιστολή του Βενιζέλου, οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν τη “διασυμμαχική” κατάληψη της Δ. Θράκης.
Πιο συγκεκριμένα, η κατάληψη του “καζά” Ξάνθης θα γινόταν από Ελληνικά στρατεύματα, ενώ της υπόλοιπης Δ.
Θράκης από συμμαχικά στρατεύματα των Μ. Δυνάμεων.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η 9η Μεραρχία, υπό τον στρατηγό Λεοναρδόπουλο, κατέλαβε την Ξάνθη στις 4
Οκτωβρίου 1919, καθώς και την υπόλοιπη Θράκη, ενώ το Δεδέαγατς κατέλαβαν τα συμμαχικά στρατεύματα υπό
τον Γάλλο στρατηγό Σαρπύ.

Επομένως η περιοχή της Ξάνθης απελευθερώθηκε απ’ ευθείας από την κατοχή των Βουλγάρων, διότι τα
στρατεύματα που αποτελούσαν μέρος των διασυμμαχικών ήταν καθαρώς ελληνικά. Γι’ αυτόν τον λόγο η
απελευθέρωση της Ξάνθης γιορτάζεται στις 4 Οκτωβρίου 1919.

Όσον αφορά στο Δεδέαγατς, επειδή είχε απελευθερωθεί από την κατοχή των Βουλγάρων από συμμαχικά στρα-
τεύματα, κατά τις συνθήκες, εορτάζει την οριστική “ελληνικότητά” του στις 14-15 Μαΐου του επομένου έτους, το

1920.
Ο διοικητής της Μεραρχίας Ξάνθης στρατηγός

Κωνσταντίνος Αινιάν-Μαζαράκης ήταν ο πρώτος
έλληνας στρατιωτικός που πάτησε το πόδι του
στην πόλη.

Βιβλιογραφία
1. Νικόλαος Π. Σολεϊντάκης, Ιστορία του Θρακικού Ελληνισμού,
εκδ. ΠΙΤΣΙΛΟΣ, 1996, σελ. 200-207.
2. Πρόσωπα και Μορφές της Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος
Ιωάν. Μαζαράκης-Αινιάν από Ιωάννη Κων/νου Μαζαράκη-
Αινιάνα, σελ. 54 & 56, έκδοση ΠΨΣΑΑ, Αθήνα 2007.

Μουσική εκδήλωση του Δ’ Σώματος Στρατού
Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη

E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Θ ΡΑ Κ Ι Ω Τ Ω Ν

...Tα ξημερώματα της 14ης Μαΐου 1920 κατέπλευσαν
στο λιμένα του Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) τα πρώτα τμή-
ματα της Μεραρχίας Ξάνθης (Στρατηγείο μεραρχίας και
15ο Σώμα Πεζικού), με το οπλιταγωγό «Μυκάλη». Αμέσως
άρχισε η αποβίβαση και η κατάληψη της πόλης, χωρίς επει-
σόδια. Τμήματα της Μεραρχίας προωθήθηκαν προς Ανα-
τολάς κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

Την επομένη τελέσθηκε δοξολογία για την απελευθέρωση
της πόλεως και έγινε επίσημη παράδοση με την υποστολή
της Γαλλικής Σημαίας και την ανύψωση της Ελληνικής... [2]
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«... να με θυμάσαι και
να μ’ αγαπάς...».

Συναυλία - αφιέρωμα
στον μεγάλο Σταύρο
Ξαρχάκο από τους
“ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟYΣ”, στις
20 Ιουλίου στο ανοιχτό
θέατρο Αλτιναλμάζη.

Το μουσικό τμήμα “ΟΙ
ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΙ” του Εθνι-
κού Συλλόγου Αλεξαν-
δρούπολης μετρά ενε-

νήντα και πλέον χρόνια παρουσίας στα μουσικά
δρώμενα της πόλης. Από το 2013 υπό τον μαέστρο,
καταξιωμένο μουσικό Νίκο Κάλλια δίνει συναυλίες
ερμηνεύοντας έργα γνωστών Ελλήνων συνθετών και
θεματικούς κύκλους τραγουδιών του ελληνικού ρε-
περτορίου, με την καθιερωμένη, πλέον, καλοκαιρινή
τους εμφάνιση να αποτελεί ξεχωριστό γεγονός των
θερινών εκδηλώσεων.

Το σχήμα αποτελούν πολυφωνική χορωδία, ορχή-
στρα και μονωδοί, ενώ τελευταία αρχίζει να εισέρχε-
ται και νέα γενιά μουσικών, όπως ο Νίκος Κάλλιας,
εγγονός του μαέστρου, στα κρουστά.

Στη φετινή συναυλία τους, στην οποία συμμετείχε
στα πλήκτρα ο μουσικός στρατιωτικής μπάντας και
συνθέτης Κώστας Κάλλιας, οι “ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΙ” έπαι-
ξαν και ερμήνευσαν μουσική και τραγούδια του Ξαρ-
χάκου, που «έντυσαν» ταινίες του παλιού ελληνικού
κινηματογράφου και τηλεοπτικές σειρές και αποτε-
λούν σταθμό στο ελληνικό μουσικό στερέωμα.

Η συναυλία ξεκίνησε με τον «χορό του Σάκαινα»
από την ταινία ΛΟΛΑ, «Έσβησε το φεγγάρι», που μο-

ναδικά είχε ερμηνεύσει στην ίδια ταινία η μεγάλη Βίκυ
Μοσχολιού, το «Καλντερίμι» από την πολύ ωραία
φωνή της πόλης μας, την Ιωάννα Αλεξανδρή, τρα-
γούδια από τη σειρά ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ του Κώστα Φέρρη
και πολλά άλλα.

Μονωδοί ακούστηκαν σε αποσπάσματα από τη
μεγάλη θεατρική παράσταση “Το μεγάλο μας τσίρκο”
και μας μετέφεραν νοερά και νοσταλγικά στα χρόνια
του “Ορέστη απ’ τον Βόλο” και της “Μαρίας απ’ τη
Σπάρτη”.

Δύο ώρες οι “ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΙ” μας ταξίδεψαν σε μια
διαδρομή στη μουσική του Ξαρχάκου, από όπου φύ-
γαμε σιγοτραγουδώντας «... να με θυμάσαι και να μ’
αγαπάς...», ευχόμενοι και του χρόνου.

Αξιοσημείωτη είναι η πρωτοβουλία του συλλόγου
και των “ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΩΝ” για την εθελοντική συγ-
κέντρωση χρημάτων στο τέλος της συναυλίας, που
δόθηκαν στην Παιδοχειρουργική Κλινική του ΠΓΝΑ.

Οσοι βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη απόλαυσαν
τη φετινή αυγουστιάτικη πανσέληνο το βράδυ

της γιορτής της Παναγιάς, στον ανοιχτό αρχαιολογικό
χώρο Ζώνης (Μεσημβρίας), με την υπέροχη φωνή
της Γιώτας Νέγκα.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Περιφέρεια
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και υλοποιήθηκε με την
υποστήριξη της Μεραρχίας Πεζικού Έβρου.

Λεωφορεία του ΚΤΕΛ μετέφεραν τον κόσμο στον
χώρο, που γρήγορα γέμισε. Γίναμε όλοι μια παρέα.
Το φεγγάρι έκανε την εμφάνισή του, κατακόκκινος
δίσκος πάνω από τη θάλασσα, και ήταν μια μαγεία
στης νύχτας τη σιγαλιά να ξεκινάει η γιορτή με το
«Χάρτινο το φεγγαράκι».

Σιγοτραγουδήσαμε παλιά αγαπημένα τραγούδια
και πιο σύγχρονα και ο καιρός σύμμαχος, παρά τα
προμηνύματα καταιγίδας πέρα στο βάθος. Φεύγον-
τας, το φεγγάρι δεν ήταν πάνωθέ μας, γιατί είχε κρυ-
φτεί στα σύννεφα αλλά είμασταν γεμάτοι από μου-
σική!

Συμπληρώνουμε τυχόν λεπτομέρειες για την περι-
γραφόμενη από τη Δώρα Κοτσώνη εκδήλωση, που
ευγενικά μας απέστειλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων
Έβρου (αρχαιολόγος Φένια Παρδαλίδου).

Νύχτες καλοκαιριού 2019 με μουσική στην Αλεξανδρούπολη
Γράφει η Δώρα Κοτσώνη

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ E K Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 9
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Στις 15 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο εορτασμού
της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, η Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Έβρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου και την υποστήριξη της ΧΙΙ Μ/Κ Με-
ραρχίας Πεζικού, διοργάνωσε στον αρχαιολογικό

χώρο Ζώνης μεγάλη
συναυλία έντεχνης,
ελληνικής, λαϊκής
μουσικής με την κα-
ταξιωμένη ερμηνεύ-
τρια Γιώτα Νέγκα
και τους ταλαντού-
χους μουσικούς της.
Η πολυαναμενόμε-
νη από το τοπικό
κοινό, μετά από δια-
κοπή τεσσάρων
χρόνων, εκδήλωση
στέφθηκε με μεγάλη

επιτυχία. Τη συναυλία, βάσει των εισιτηρίων ελευθέρας
εισόδου που κόπηκαν, παρακολούθησαν 2.604 άτομα.
Τα σχόλια των παρευρισκόμενων επισκεπτών εξα-
κολουθούν να είναι μέχρι και σήμερα ιδιαίτερα εν-
θουσιώδη, καθώς απόλαυσαν μία υψηλής ποιότητας
πολιτιστική εκδήλωση σε έναν καθαρό, περιποιημένο
και λειτουργικό αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο είχαν
τη δυνατότητα να περιηγηθούν μία ώρα πριν την
έναρξη της συναυλίας. Για την αποτελεσματικότερη
και αρτιότερη διοργάνωση της εκδήλωσης ζητήθηκε
η συνεργασία τοπικών φορέων (Τροχαία, Αστυνομία,
Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ), η συνεισφορά των οποίων
υπήρξε υποδειγματική. Χορηγός ταγμένη στην πράξη
«Οργάνωση και λειτουργία ανοιχτού αρχαιολογικού
πάρκου Αρχαίας Ζώνης και αρχαίας Εγνατίας Οδού -
εργασίες συντήρησης και ανάδειξης» στη Δράση
«ΟΧΕ_2: Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού» του

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014-2020», που
εκτελείται με αυτεπιστασία και απολογιστικά από
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου από τον Δεκέμβριο
του 2018.

Οι φωτογραφίες είναι του Θανάση Τσολάκη (reportal.gr)
για το Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.

Η Δημοτική Ενότητα Φερών διοργάνωσε βραδιά
μελοποιημένης ποίησης στις 16 Αυγούστου,

στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Κοσμοσώτειρας,
του θρησκευτικού και ιστορικού μνημείου πολιτιστι-
κής κληρονομιάς.

Tο κάλεσμα στην εκδήλωση ήταν “867 ολόγιομα
αυγουστιάτικα φεγγάρια”, όσα και τα χρόνια ύπαρ-
ξης του μνημείου.

Το φεγγάρι έκανε δειλά την εμφάνισή του μέσα
από τα σύννεφα και παρόλο που η βραδιά δε θύμιζε
καλοκαίρι αλλά μάλλον φθινόπωρο, μας ζέστανε η
μουσική με τον Κώστα Κάλλια στα πλήκτρα και το
σαξόφωνο και το σχήμα “ΑΠΛΗ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ” της
Ιωάννας Αλε-
ξανδρή να ερμη-
νεύουν μελοποι-
ημένη ποίηση
ελλήνων ποιη -
τών· Ελύτη, Καβ-
βαδία, Θεοδω-
ράκη, συνθέσεις
του Μάνου Χα-
τζηδάκη κ.ά.

Ήταν μια υ -
πέροχή μουσική
καληνύχτα στο
φεγγάρι· “καλη-
νύχτα Κεμάλ”. Ο
κόσμος της μου-
σικής και της
ποίησης δεν αλ-
λάζει ποτέ!
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Μιλώντας για το «ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ»
στην Αλεξανδρούπολη

Γράφει η Φωτεινή Σκάβδη

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ:
Η ιδέα για μια συνάντηση Αλεξανδρουπολιτών γεν-

νήθηκε από μια παρέα συμμαθητών και συμμαθητριών
μου, κάποια βραδιά που τα πίναμε σε ένα ταβερνάκι
της πόλης, αμέσως μετά την επετειακή συνάντηση των
50 χρόνων από την αποφοίτησή μας από το Γυμνάσιο
(1966), που έγινε τον Ιούνιο του 2016.

Έτσι, λοιπόν, εκείνο το βράδυ ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο
Μιχάλης , η Ζήνα, η Πελαγία, η Τιτίκα και η υπογράφουσα,
έχοντας πρόσφατη όλη την ομορφιά που ζήσαμε στη
συνάντησή μας αυτή, συνειδητοποιώντας ότι η ζωή
είναι μικρή και τα χρόνια περνούν ανεπιστρεπτί... απο-
φασίσαμε να ξαναζούμε κάθε Σεπτέμβρη, για λίγο, τα
όμορφα χρόνια της νιότης μας μέσα από μία μεγάλη
συνάντηση - ΠΑΡΤΙ. Ένα πάρτι σε αντιποίηση των
πάρτι εκείνων που ζήσαμε στις καταπράσινες αυλές
τα καλοκαίρια, ή στις σάλες των σπιτιών μας, με τα
ωραία μωσαϊκά, τους χειμώνες, περιφέροντας την ατί-
θαση νιότη μας, με ένα ποτήρι βερμούτ ανά χείρας, σο-
κολατάκι μαργαρίτα να γλυκαίνει τα χείλη, ξηρούς καρ-
πούς και ενίοτε εδέσματα φτιαγμένα από τις μαμάδες,
που με διακριτικότητα παρακολουθούσαν τα δρώμενα,
καμαρώνοντας αλλά και έτοιμες να επέμβουν για να
επαναφέρουν την τάξη, αν χρειαζόταν. Χορεύαμε μάμπο,
τσα-τσα, γιάνκα, μπλούζ, τσικ του τσικ, σέικ, τουίστ
αλλά και ζεϊμπέκικα κάποια όμορφα αγόρια που το
’λεγε η ψυχή τους.

Έτσι στείλαμε το παρακάτω μήνυμα...
Προσκλητήριο:
Καπετάν Τάκη (αρχηγέ μας), Φανούλα, Γρηγόρη και

Φέλλη, Κολιόπουλε Γιώργη, Λένα και Κωνσταντίνε, Ίνώ
και Ανδρέα, Νανά, Σπύρο Τσαϊρίδη, Σπύρο Φαλέκα,
Πέτρο και Ζωή, Αννούλα, Άννη, Ελένη, Ανδρέα και
Κούλα, Ισιδώρα, Σύνη, Νικόλα, Τιτίκα και Αντώνη, Αν-
τώνη και Μαρίνα, Άκη και Λίτσα, Χρήστο, Πίπη,
Μανώλη, Αθηνόδωρε, Γιώργο Σταυρίδη, Χάρη και
Σοφία, Γιώργο και Βιβή, Μιχάλη και Αννούλα, Γιάννη
και Σόφη, Σάκη, Γιάννη, Βουτσά και Μάρω, Σταύρο
και Βέτα, Ντούλη και Λίλη, Έβρω, Ζηνούλα, Μαρία,
Σίση, Πελαγία, Δέσποινα, Νανά, Λίτσα, Αγγελική και
Γιάννη, Μαίρη, Ανθούλα, Βαγγέλη και Μίκα, Τάσο και
Μαίρη, Έφη και Νούλη, Παναγιώτη και Μίνα, Τέλη
και Μαίρη, Τότα, Δώρα Κοτσώνη, Κατερίνα, Θοδωρή,
Φαίδρα, Χρυσούλα, Χρήστο και Μίνα, Ντόρη και Ρένα,
Σούλα και Πέτρο, Γιάννη και Σούλα, Μιχάλη και Άννα,

Ανδρέα και Μάρθα, Ελένη, Νατάσα, Φοίβη και Παύλο,
Μαρία, Σοφία, Μαίρη... και αμέτρητοι ακόμη αγαπη-
μένοι μας (συγνώμη αν σας παραλείπω), Ε Λ Α Τ Ε όλοι
ξανά μαζί να χορέψουμε! Αναζητώντας λίγη από την
ορμή και το άρωμα της κρυμμένης νιότης μας...

Το προσκλητήριο απευθύνθηκε σε όλους τους εν δυ-
νάμει νέους της Πόλης μας, αρχίζοντας από αυτούς
που πέρασαν από τα θρανία της Λεονταριδείου Σχολής,
από τα Γυμνάσια Αρρένων και Θηλέων και από τα
Λύκεια αργότερα και αισθάνονται την ανάγκη για ένα
πισωγύρισμα στα όμορφα χρόνια.

Η μεγάλη ανταπόκριση τον Σεπτέμβριο του 2017 και
η ακόμη μεγαλύτερη ένθερμη συμμετοχή το 2018 και
2019, με παρουσία Αλεξανδρουπολιτών που διαμένουν
μακριά από την πόλη μας, εντός και εκτός Ελλάδας και
η επίμονη προτροπή τους για συνέχεια, κατάφεραν το
ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ να γίνει πλέον θεσμός και έτσι
καθιερώνεται από εδώ και πέρα ως ημέρα συνάντησής
μας η πρώτη Δευτέρα του κάθε Σεπτέμβρη.

Το «πάρτι του Σεπτέμβρη 2019» εξελίχθηκε σε μια
πολύ ωραία και φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα
με την παρακάτω σειρά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 
Πρώτη συνάντηση: Σάββατο 31/8/2019, 10:30 π.μ.

- 13:00 μ.μ. στο κτήριο Νομαρχίας Αλεξανδρούπολης
Παρουσίαση του λευκώματος «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΜΝΗ-

ΜΗΣ» με φωτογραφικό υλικό του αξέχαστου συμπολίτη
μας Δούκα Μίμη, που αιχμαλώτισε με τη φωτογραφική
του ματιά και μας χάρισε για πάντα, ως παρακαταθήκη,
όλη την ομορφιά των κτηρίων που κόσμησαν την πόλη
μας. Για να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι μι-

Η βράβευση της Αμαλίας Δούκα από την οργανωτική επιτροπή

Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Α Τ Ι Κ Ε Σ   Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
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κροί. Βράβευση του έργου του από την όμάδα μας με
πίνακα (ευγενή προσφορά) του εξαιρετικού καλλιτέχνη
-ζωγράφου- της πόλης μας, κ. Αθηνόδωρου Ταρσούδη,
τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

Το λεύκωμα διανέμεται δωρεάν από την οικογένεια
της Αμαλίας Δούκα, στη μνήμη του συζύγου της.

Σάββατο μεσημέρι: Ελεύθερη επιλογή ανά παρέες,
με μπάνιο ή όχι σε μια από τις όμορφες παραλίες μας
και μεσημβρινό γεύμα …

Σάββατο βράδυ 20.30: Μουσική βραδιά και γεύμα
ποικιλίας θαλασσινών, στο ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (Καλαμάκι)
κάτω από τη δροσιά της πέργκολας και της θαλασσινής
αύρας με ζωντανή μουσική.

Κυριακή 1/9/2019 πρωί: Πρωϊνό ελεύθερο, με πρωϊνό
καφέ στα πλατανάκια απέναντι
από τον Φάρο ή στην Αργώ ή
στον Ν.Ο.Α., στη συνέχεια βόλ-
τα στην πόλη, μπάνιο, και γεύμα
ανά παρέες. 

Κυριακή απόγευμα: 19.00-
20.30: Στις ράγες της ιστορίας.
Απογευματινή βόλτα παράλλη-
λα με τις γραμμές του τραίνου
(αφορμή της δημιουργίας αυτού
του τόπου), με οδηγό μας τους
φίλους του Γαλλικού Σταθμού
Αλεξανδρούπολης, για να ξυ-
πνήσουμε τη μνήμη αντικρίζον-
τας τα υπέροχα κτήρια του Γα-
λικού Σταθμού (μνημεία-τοπό-
σημα της πόλης μας), που είναι

καταδικασμένα στην αφάνεια, θύματα της αδιαφο-
ρίας...

Κυριακή βράδυ 21.30-22.00: Χαλαρή βραδιά στον
“Ορίζοντα” της Νέας Χηλής με κρύο πιάτο, ποτό, κου-
βεντούλα, με επιστροφή της μνήμης και αναπόληση
στα όμορφα χρόνια της νιότης μας, μουσική από καλλι-
τέχνες της παρέας με φυσαρμόνικες, κιθάρα και τρα-
γούδι.

Δευτέρα 2/9/2019 πρωί: Πρωινό - μεσημεριανό ελεύ-
θερο με επιλογές ανά παρέα.

Δευτέρα βράδυ 20.30: Το μεγάλο μας Πάρτι.
Το πάρτι μας εφέτος εξελίχθηκε γύρω από τη δροσιά

της πισίνας του ΜΟΤΕΛ ΑΣΤΗΡ, υπό την αύρα του
Θρακικού πελάγου (κάτι σαν το Πάρτι της Βουλιαγμένης

Κέφι, χορός και αγκαλιές!  Ξαναγυρίσαμε πίσω και ξαναγίναμε όλοι παιδιά!
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του Λουκιανού Κηλαηδόνη, λέμε τώρα), με ζωντανή
ορχήστρα σε μουσικές της εποχής μας, που συ-
νόδευαν τα πάρτι και τα χτυποκάρδια μας.

Το μουσικό σχήμα του Σ. Βραχιόλογλου, με
απίστευτες ερμηνείες σε όλο το ρεπερτόριο, μας
μετέφερε μελωδικά από τα τρυφερά και ρομαντικά
κομμάτια, στην τρέλα του ροκ, του τσα-τσα και
της σάμπα, στα παραδοσιακά και στα ζεϊμπέκικα,
κρατώντας στο ζενίθ το κέφι όλη τη βραδιά.

Τα τραπέζια γεμάτα, τα χαμόγελα και οι αγκα-
λιές ατελείωτες. Βρεθήκαμε στην πίστα ξανα-
ζώντας τα χρόνια εκείνα που ξεβιδωνόμασταν
στο χορό, με τις ίδιες ντάμες, τους ίδιους καβα-
λιέρους που χορέψαμε κάποτε σε εκείνα τα
νεανικά πάρτι μας. Σαν να μην πέρασε μια μέρα
από τότε… φτερούγισαν οι ψυχές ...όσο κι αν δεν

ακολουθούν τα πόδια. Οι συμμετέχοντες ξεπέ-
ρασαν τον αριθμό των 250 ατόμων. Προηγήθηκε
βεβαίως ένα τριήμερο με συναντήσεις ανά παρέες,
με εκδρομές, μπάνια στις όμορφες παραλίες, γλυ-
κιές βραδιές με τσιπουράκι στα ταβερνάκια της
πόλης, θερινό σινεμά στον Φλοίσβο και όχι μόνο
κ.λπ.

Ανταμώσαμε όλοι μαζί με την παλιά λαχτάρα,
αγκαλιάσαμε αγαπημένα πρόσωπα που η ζωή
τα πήρε μακριά, νιώσαμε την αύρα του τόπου,
γελάσαμε, κλάψαμε, θυμηθήκαμε, υποσχεθήκαμε
νέες συναντήσεις, πλημύρισε το συναίσθημα τις
ψυχές μας...

ΖΗΣΑΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ! Εξάλλου αυτό
είναι ΖΩΗ και κυρίως ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Ραν-
τεβού λοιπόν στο επόμενο πάρτι, τον Σεπτεμβρη
του 2020.

Σκάβδη Φωτεινή
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής των: 

Αμετανόητα ρομαντικών Αλεξανδρουπολιτών 
Νοσταλγών της δεκαετίας του ’60.

Ινές και Σταύρος ...στα βήματα του ροκ όπως παλιά!

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται καλό
φθινόπωρο, με χιουμοριστική διάθεση,

διά χειρός Γρηγόρη Γεωργίου!
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Μ ε μιά όμορφη τελετή απονομής βραβείων, μεταλλίων και διπλωμάτων στο παραλιακό κέντρο του Ελληνικού “Γα-
λάζιο” έπεσε η αυλαία του 37ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, τη Δευτέρα 30.09.2019. Στον φετινό αγώνα συμμετείχαν 376
δρομείς από 50 χώρες και ανάμεσά τους 60

‘Ελληνες. Οι τερματίσαντες αθλητές ήταν 197, ποσοστό
52,39% που είναι χαμηλότερο του περυσινού 63% που
είχαμε την καταιγίδα ΖΟΡΜΠΑΣ.

Η ηλιοφάνεια και η ζέστη δεν ευνόησαν τους δρομείς.
Νικητής αναδείχθηκε ο Ούγγρος TAMAS BODIS με

χρόνο 23:29:32, δεύτερος ήλθε ο επίσης Ούγγρος
ZOLTAN CSECSEI και τρίτος τερμάτισε ο Τσέχος BRUN-
NER RADEK που ήταν δεύτερος την περυσινή χρονιά.
Οι χρόνοι τους ήταν 24:17:08 και 24:26:29.

Οι γυναίκες που κατέλαβαν την τριάδα του βάθρου
ήταν: Η ZSUZSANNA MARAZ, από την Ουγγαρία, όγδοη
στη γενική κατάταξη με χρόνο 27:16:00, η IRINA
MASANOVA από τη Ρωσία με χρόνο 28:18:00 13η στη
γενική κατάταξη και τρίτη η NATASA ROBNIK από τη
Σλοβενία με χρόνο 29:15:39 και 17η στη γενική κατάταξη.

Από τις Ελληνικές συμμετοχές μεγάλη επιτυχία ση-
μείωσε ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΣ που κατέλαβε την 7η θέση
στη γενική κατάταξη με χρόνο 26:33:00, ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥ-
ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέλαβε την 9η θέση με χρόνο 28:01:00
και την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε, με μικρή διαφορά,
ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΛΙΑΝ με χρόνο 28:03:00.

Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που τερμάτισαν
ανέρχεται στους 27. 

Από την Αλεξανδρούπολη συμμετείχε, για πρώτη
φορά, ο Κωνσταντίνος Π. Παπαδόπουλος υποστηριζό-
μενος από τον παλαίμαχο Δημήτρη Κεχαγιόγλου. Του
ευχόμαστε καλύτερη τύχη την επόμενη φορά.

Ο αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων

Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού, είχε την άμεση εποπτεία
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υπεραποστάσεων (IAU), η
οποία του έχει απονείμει το χρυσό μετάλλιο καλής διορ-
γάνωσης, και για 15η χρονιά είχε την υποστήριξη του
Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.

Ο αγώνας μεταδόθηκε μέσω Livestreaming ζωντανός
και είχε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις παγκοσμίως.

Καλή επάνοδο στις πατρίδες τους ευχόμαστε σε
όλους τους ξένους αθλητές και τους περιμένουμε του
χρόνου.

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

«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2019»
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ

Γράφει ο Xρήστος Τσιακίρης

Ο Ούγγρος Tamas Bodis μαζί με τον Δήμαρχο Σπάρτης Πέτρο
Δούκα (αριστερά) και τον Πρόεδρο του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ

Βαγγέλη Πολυμέρη (δεξιά)

H Maraz Zsuzsanna

O Γιώργος Τάσιος με τη σύζυγο και το παιδί του
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Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Ρ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ  Μ Α Σ

Ρωσοτουρκικoί πόλεμοι
(16ος - τέλος 19ου αι.)

Γράφει η Αλεξάνδρα Μποτονάκη
ΜΕΡΟΣ  Α’

Α πό το 1571, όταν έληξε ο Ρωσοκριμαϊκός πόλεμος
(ευνόητον ότι δεν εννοούμε τον Κριμαϊκό πόλεμο με

τους Σοβιετικούς του 20ού αι.) ακολούθησαν περισσό-
τερες από δέκα συγκρούσεις μεταξύ των δύο αυτοκρα-
τοριών της εποχής: την Οθωμανική αυτοκρατορία, με
πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, την “πόλη των
πόλεων”, η οποία κυριαρχούσε
επί των χριστιανικών λαών των
Βαλκανίων και την άλλη την
ανερχόμενη δύναμη των Ρως, η
οποία εκχριστιανισμένη φιλοδο-
ξούσε να γίνει η νέα Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία με πρωτεύουσα
την Κωνσταντινούπολη.

Το λαμπερό άστρο της πρώ-
της άρχισε να θαμπώνει, μετά
τη ναυμαχία της Ναυπάκτου
(1571) και τη δεύτερη αποτυ-
χημένη πολιορκία της Βιέννης
(1683), ενώ το άστρο της άλλης,
με τις ηγετικές προσωπικότητες
των τσάρων της (του “ξυλουρ-
γού” Μ. Πέτρου, της γερμανικής
καταγωγής τσαρίνας Μ. Αικα-
τερίνης και άλλων ικανών τσά-
ρων*) αλλά και τη δυναμική του νέου λαού, έλαμψε
τόσο, ώστε η νέα αυτοκρατορία διεκδικούσε όλες τις
χριστιανικές, σλαβικής καταγωγής, Τουρκοκρατούμενες
χώρες (και όχι μόνο) και βάδιζε προς την Κωνσταντι-
νούπολη.

Είναι γνωστό ότι η Μ. Αικατερίνη ονόμασε Kωνσταντίνο
τον εγγονό της, με τον αυτονόητο συμβολισμό, αφού
τον προόριζε αυτοκράτορα της Νέας Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας των Ρώσων ως Κωνσταντίνο 12ο με έδρα τη
νέα Ρώμη!

Γιατί τόσοι πόλεμοι μεταξύ των δύο Αυτοκρατοριών

με χώρο διεξαγωγής κυρίως στις τουρκοκρατούμενες
Βαλκανικές χώρες;

Οι Ρως, κατά μερικούς μελετητές, σλαβικό φύλο προ-
ερχόμενο από την Πρωσία, μετακινήθηκαν προς τη
Σκανδιναβία και από εκεί αναπτύχθηκαν νοτιοανατολικά
αλλά και δυτικά. Έτσι εμφανίζεται στην ιστορία (9ος

μ.Χ. αι.) το πρώτο κράτος των
Ρως, ως κράτος του Κιέβου.

Κατ’ άλλους όμως οι Ρως ήταν
σκανδιναβικό φύλο που μετακι-
νήθηκε από την Σκανδιναβία και
αποτέλεσε το κράτος του Κιέβου.
Τέλος, άλλοι μελετητές ισχυρίζον-
ται ότι οι Ρως δεν αποτελούσαν
ξεχωριστό φύλο αλλά ήταν μια
στρατιωτική υποδιαίρεση, με δικό
τους ηγέτη που κλήθηκαν από
σλαβικά φύλα του Κιέβου να εγ-
κατασταθούν στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων
με το Βυζάντιο ονομάστηκαν όλοι
Ρώσοι. Αξίζει να αναφερθούμε σε
δυο-τρία σημεία της πολύπλοκης
ιστορίας της Ρωσίας που σχετί-
ζονται με τη δική μας ιστορία.

Η πρώτη περίοδος του Κιέβου (9ος-13ος αι.) χαρα-
κτηρίζεται από αγώνες επιβίωσης εξαιτίας των συγ-
κρούσεων μεταξύ των ηγεμονίσκων και των γειτονικών
λαών αλλά και εναντίον των Βυζαντινών. Τρεις φορές
επιχείρησαν οι Ρώσοι να καταλάβουν τη Βασιλεύουσα
με τα “μονόξυλά” τους αλλά απέτυχαν χάρις στο “υγρό
πυρ” των Βυζαντινών. Υπενθυμίζουμε ότι η πάσης φύ-
σεως μετακίνηση, πολεμική ή εμπορική, κατά τους
αιώνες αυτούς, γινόταν διά μέσου των πλωτών ποταμών
που έρρεαν μεγαλοπρεπείς στην Ευρώπη. Οι έριδες με
το Βυζάντιο οδήγησαν την καινούρια χώρα στην ανά-

Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι
1) 1568-1570
2) 1571/Ρωσοκριμαϊκός
3) 1676-1681
4) 1686-1700
5) 1710-1711
6) 1735-1739
7) 1768-1774  1ος, επί Μεγ. Αικατερίνης
8) 1787-1792   2ος    “      “            “
9) 1806-1812

10) 1828-1829
11) 1853-1856  Κριμαϊκός πόλεμος
12) 1877-1878 Είναι ο πόλεμος που μας

ενδιαφέρει και σχετίζεται με την πολι-
τιστική ιστορία της μικρής μας πόλης.

[1]

* Ιβάν Δ’ ο Τρομερός (1533-1584), Μιχαήλ Γ΄(1613-1645), ιδρυτής της δυναστείας των Ρωμανώφ.

Εφόσον τολμήσαμε να αγγίξουμε τους Ρωσοτουρκικούς πολέμους στο σύνολό τους και τη μεγάλη
σημασία που είχαν για το μέλλον των υπόδουλων Ελλήνων, θεωρήσαμε ορθότερα να χωρίσουμε το
άρθρο μας σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα αναφερθούμε γενικότερα σ’ αυτούς τους πο-
λέμους που απλώθηκαν σε τέσσερις αιώνες περίπου και διεξήχθησαν στα πέριξ του ελληνικού
χώρου, ως επίσης και στη δημιουργία της Μεγάλης Ρωσίας. Στη δεύτερη θα ασχοληθούμε με τον
πόλεμο που σχετίζεται με την πολιτιστική εικόνα της ιδιαίτερης πατρίδας. Αναγκαστικά θα προ-
σεγγίσουμε και το ερώτημα γιατί τα Βαλκάνια ονομάζονται “η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης”.
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πτυξη των εμπορικών σχέσεων με τη Μεγάλη Αυτο-
κρατορία. Αυτοί οι αγώνες έφεραν στο κράτος του
Κιέβου και τον χριστιανισμό.

Η αντιβασίλισσα της ηγεμονίας του Κιέβου Όλγα
βαπτίσθηκε χριστιανή (897 μ.Χ.) στην Κριμαία, πήρε το
όνομα Ελένη και υποχρέωσε όλους τους υπηκόους να
βαπτισθούν χριστιανοί, κατ’ άλλους όμως ο εγγονός
της Βλαδίμηρος, αφού κέρδισε τον θρόνο από τον
αδελφό του και βοήθησε τον Βασίλειο Β’ τον Βουλγαρο-
κτόνο να αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους, ζήτησε ως
σύζυγο τη Βυζαντινή πορφυρογέννητη πριγκίπισσα
Άννα, αδελφή του αυτοκράτορα. Ο Βασίλειος δέχθηκε
υπό έναν όρο: Να βαπτισθεί χριστιανός ο Ρώσος ηγε-
μόνας Βλαδίμηρος και σύμπας ο λαός του. Έτσι ο Βλα-
δίμηρος βαπτίσθηκε στη Χερσώνα (βυζαντινό “Θέμα”),
και παράλληλα υποχρέωσε τους υπηκόους του να βα-
πτισθούν χριστιανοί στον ποταμό Δνείπερο.

Επειδή η μόνη πηγή που διασώζεται για τα πρώτα
χρόνια ζωής της “μεγάλης ηγεμονίας του Κιέβου” είναι
το “Ρωσικό χρονικό”, υπάρχει διάσταση απόψεων των
μελετητών γύρω από τον εκχριστιανισμό των Ρώσων
και των προσώπων που συνέβαλαν σ’ αυτό. Σε ένα
συμφωνούν όλοι. Ο εκχριστιανισμός τους ήλθε ως απο-
τέλεσμα συμφωνίας εμπορικής ή πολεμικής βοήθειας
με τους Βυζαντινούς, πριν τελειώσει ο 9ος αι. Έκτοτε η
Ρωσία μπήκε στους πολιτισμικούς λαούς της Ευρώπης.

Οι πληροφορίες από μεταγενέστερους Βυζαντινούς
συγγραφείς ως προς τα πρόσωπα (η Άννα ή η Ελένη-
Όλγα, ή ο ηγεμόνας Βλαδίμηρος), που πρώτοι βαπτί-
σθηκαν και υποχρέωσαν τον λαό τους να γίνουν χρι-
στιανοί, ας γίνουν αντικείμενο μελέτης από τους ειδικούς.
[8]

Κατά τον 12ο αι. το κράτος του Κιέβου κινδύνεψε να

διαλυθεί από τις επιδρομές Πολωνών, Ούγγρων και
Κουμάνων αλλά και από εσωτερικές προδοσίες και διαι-
ρέσεις, οι οποίες οδήγησαν (13ος-15ος αι.) στην επικυ-
ριαρχία των Μογγόλων και την άνοδο της ηγεμονίας της
Μόσχας (1260), με ηγεμόνα των Αλέξανδρο Νιέφσκι.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αιώνων συνέβησαν
πολλά γεγονότα που έθεσαν σε κίνδυνο την ύπαρξη και
την ενότητα της Ορθοδοξίας αλλά και σταθμοί της πο-
λύπλοκης Ρωσικής ιστορίας. Το 1472 ο Ιβάν Γ’ πήρε ως
σύζυγο τη Σοφία Παλαιολογίνα, ανεψιά του τελευταίου
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου 11ου. Ο
συμβολισμός ευνόητος! Ο Ιβάν Γ’ επέβαλε τότε για τον
εαυτό του τον τίτλο του αυτοκράτορα (Τσάρου και
Κυρίου), καθιέρωσε δε τα αυτοκρατορικά εμβλήματα
(δικέφαλος αετός κ.ά.) [8] και προέβαλε τον εαυτό του
ως διάδοχο των βυζαντινών αυτοκρατόρων.

Οι αιώνες περνούσαν (16ος-19ος αι.), η Ρωσία εν-
θουσιασμένη από το όραμα της αυτοκρατορίας
γίνεται μεγάλη δύναμη και οργανώνεται στο ενιαίο
ρωσικό κράτος, αφού έχει εδραιωθεί ως θρησκεία
ο χριστιανισμός, όχι εύκολα. Καθ’ ομολογίαν πολλών
μελετητών στην επικράτηση της Ορθοδοξίας είχε
βοηθήσει πολύ το ύφος και το ήθος των Ρώσων
ως επίσης και η υπαγωγή της Εκκλησίας στο Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο της Κωνστανινουπόλεως.

Μεγάλη ήταν και η προσφορά των δύο Θεσσα-
λονικέων αδελφών ιεραποστόλων Κυρίλλου (Κων-
σταντίνου) και Μεθοδίου αναφορικά με τη χρήση
της κυρίλλιας γραφής και αλφαβήτου αλλά και τις
μεταφράσεις βυζαντινών “κανόνων” για τη στα-
διακή αναδιοργάνωση όλων των τομέων του Δη-
μοσίου, πνευματικού και κοινωνικού βίου της Ρω-
σίας.

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία έσβησε και νέος
αντίπαλος δημιουργήθηκε: η Οθωμανική αυτο-
κρατορία· ο λαός της όμως πίστευε σε άλλον Θεό
και άλλον “προφήτη”.

Οι ανταγωνισμοί και πόλεμοι των δύο αυτο-
κρατοριών διήρκεσαν πολλούς αιώνες και ονομά-

στηκαν ρωσοτουρκικοί. Η Ελλάδα, ως χώρα, ως πολιτι-
σμός και ως άνθρωποι ήταν παρόντες σ’ αυτούς τους
ανταγωνισμούς.

Όνειρο του Μ. Πέτρου (1682-1725) ήταν να κατέβει
η Ρωσία στο Αιγαίο. Από ποια έξοδο; Ο Εύξεινος Πόντος
ήταν απαγορευμένος, τουλάχιστον μέχρι τη συνθήκη
του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774).

Τα άλλα σλαβικά κράτη που παρεμβάλλονταν βρί-
σκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία παρ’ όλο που των
πλείστων οι υπήκοοι ήταν χριστιανοί. Και στη βόρεια
άκρη του Αιγαίου ζούσαν ελληνκής καταγωγής “ραγιάδες”,
ό,τι απέμεινε από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, την
πρώτη αντίπαλο της Ρωσίας.

Ανάλογο όνειρο και στόχο είχε και η Μεγάλη Αικατερίνη
αρκετές δεκαετίες μετά. Μεγαλεπίβολο όνειρό της ήταν
να ξανασυστήσει την Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, “χρι-

To 988, o μέγας ηγεμόνας του Κιέβου Βλαδίμηρος βαπτίστηκε χριστιανός
στη Χερσώνα και, λίγο αργότερα, βαπτίστηκαν στον ποταμό Δνείπερο 

όλοι οι κάτοικοι του Κιέβου. Μικρογραφία της «Χρονογραφίας» 
του Κ. Μανασσή, που παριστάνει βάπτιση Ρως από Βυζαντινό 
ιεραπόστολο στον Δνείπερο (Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη). [4]
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στιανική” αυτή τη φορά, που να καλύπτει γεωγραφικά
το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης και άλλο τόσο
από την Ανατολή. Το πρόβλημα ήταν τα Βαλκάνια και
το δύσκολο βουνό, ο Αίμος, ως επίσης και ο πλωτός πο-
ταμός Ίστρος (Δούναβης).

Η Αικατερίνη Β `(1762-1796), η αποκληθείσα Μεγάλη,
Γερμανίδα πριγκίπισσα και σύζυγος του μέθυσου και
περιορισμένης αντίληψης Tσάρου Πέτρου Γ`, διέθετε αν-
τίθετα ευφυΐα και πολιτικές ικανότητες. Αφού οργάνωσε
συνωμοσία εναντίον του συζύγου της, κατόρθωσε να
τον εκθρονίσει. Στη συνέχεια ο τσάρος δολοφονήθηκε
και η Αικατερίνη ανέλαβε τα ηνία της αυτοκρατορίας.
Ως οπαδός του Βολταίρου και της “Πεφωτισμένης Δε-
σποτείας” και εμφορούμενη από τις προσωπικές της
φιλοδοξίες, όπως αναφέραμε παραπάνω, εκμεταλλεύ-
τηκε τον πόθο των “ραγιάδων” Ελλήνων για εθνική ελευ-
θερία.

Δύο Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι έγιναν, ενόσω κυβερ-
νούσε η Αικατερίνη. Ο 7ος (1768-1774) και ο 8ος (1787-
1792). Με αφορμή τον πρώτο εκ των δύο, επαναστάτησε
η Πελοπόννησος, με αρχηγό τον πρόκριτο Παν. Μπενάκη,
έχοντας ως κέντρο την Καλαμάτα. [5] To γεγονός πα-
ρέμεινε στην ιστορική μνήμη των Ελλήνων ως “Ορλωφικά”
(1770). Αρχηγοί του ρωσικού στόλου που κατέφθασε,
για να βοηθήσει, ήταν οι αδελφοί Θεόδωρος και Αλέξιος
Ορλώφ, γόνοι πρόσφατης αριστοκρατικής οικογένειας,
αρχικά ο Θεόδωρος, ο οποίος κατέπλευσε στο λιμάνι
του Οιτύλου με μοίρα του Ρωσικού στόλου και στη συ-
νέχεια ο αρχηγός της επιχείρησης Αλέξιος. Παρόλο που
η Μ. Αικατερίνη είχε προετοιμάσει το σχέδιό της, οι Έλ-
ληνες δεν ανταποκρίθηκαν όσο εκείνη περίμενε. Εξάλλου
η Ρωσική δύναμη ήταν ασήμαντη, κατέφθασαν και προς
βοήθεια των Τούρκων 15.000 Αλβανοί, ώστε η επανά-
σταση στην Πελοπόννησο να πνιγεί στο αίμα.

Ο Αλέξιος Ορλώφ, ευνοούμενος της αυτοκρά-
τειρας, διότι είχε συμμετάσχει στη συνωμοσία
και δολοφονία του συζύγου της, ύστερα από
πολλές περιπέτειες κατέφυγε στη Ρωσία.

Θετική εξέλιξη από την αποτυχημένη αυτή
περιπέτεια ήταν η εξής: Αποχωρώντας ο ρωσικός
στόλος, το ίδιο έτος, συνάντησε και κατέστρεψε
τον τουρκικό στόλο στον Τσεσμέ (Κρήνη), αρχαία
ελληνική ονομασία της πόλεως Κυδωνίαι, στο
στενό της Χίου. [5] Την ίδια περίοδο υπογράφηκε
μεταξύ των δύο αντίπαλων αυτοκρατοριών η
περίφημη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή
(1740), όχι επωφελής για τους Ρώσους αλλά
εξαιρετικά ωφέλιμη για τους Έλληνες εμπόρους,
εφόσον είχαν τη δυνατότητα με ρωσική σημαία
να πλέουν στον Εύξεινο Πόντο αλλά και στο
Τουρικό Αιγαίο (Άσπρη Θάλασσα).

Η δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια συνέβη
λίγα χρόνια αργότερα, κατά τον, επί βασιλείας
της Μ. Αικατερίνης, δεύτερο Ρωσοτουρκικό πό-
λεμο. Ο Έλληνας Λάμπρος Κατσώνης, γεννημένος
στη Λειβαδιά το 1752, έφυγε από την Ελλάδα

κυνηγημένος από τους Τούρκους και ύστερα από πολ-
λαπλές περιπέτειες και εμπειρίες στη θάλασσα κατα-
τάχθηκε σε στόλο, αποτελούμενο από Έλληνες της Ρω-
σίας και στη συνέχεια έγινε αξιωματικός στον Ρωσικό
στόλο. Το 1792 κατέβηκε στην τουρκοκρατούμενη
Ελλάδα που “έβραζε”, χωρίς τη βοήθεια της αυτοκρά-
τειρας και με έναν μικρό στόλο που είχαν ετοιμάσει οι
Έλληνες των παροικιών, κήρυξε επανάσταση. Είχε
αρχικά μερικές επιτυχίες βοηθούμενος από τον αρματωλό
Ανδρίτσο, πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, αλλά
τελικά νικήθηκε από τον τουρκικό και αλγερινό στόλο.
Ο Λάμπρος Κατσώνης κατόρθωσε να σωθεί προσωρινά
αλλά, όταν επέστρεψε στη Ρωσία, ύστερα από πολλές
περιπέτειες παράλληλα και τιμητικές διακρίσεις και
αναβαθμίσεις σε αξιώματα από τη Μ. Αικατερίνη, μετά
τον θάνατό της οι Βενετοί τον παρέδωσαν στους Τούρ-
κους, από τους οποίους βρήκε μαρτυρικό τέλος. [5] Πι-
θανόν να δηλητηριάστηκε. [7]
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To 1697 o Mέγας Πέτρος επισκέφθηκε τη Δυτική Ευρώπη, με σκοπό να
ενημερωθεί για τις νεότερες εξελίξεις στην οργάνωση και τον τεχνικό
εξοπλισμό του στρατού και του στόλου. Στον πίνακα, σκηνή από την

επίσκεψη του Ρώσου Τσάρου (όρθιος στο μέσο) σε ολλανδικό ναυπηγείο.
[4]



Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  T71 35

Σ το πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας συνάντησής
μας, 62 χρόνια μετά την αποφοίτησή μας, ξανα-

βρεθήκαμε στις 26/7/2019, στις 9 το βράδυ, μπροστά
στον Φάρο της πόλης μας.

Μετά τα καλωσορίσματα καθίσαμε στα τραπέζια
της ταβέρνας «ΑΒΑΚΑΣ» δίπλα στο σιντριβάνι του
Φάρου. Δώσαμε το «παρών» 30 συμμαθητές. Mαζί μας
ήταν και ο Παναγιώτης Τσιακίρης, εκπροσωπώντας
τον ΠΨΣΑΑ.

Την άλλη μέρα, στις 9 το πρωί, τελέσαμε στον Ι.Ν.
του Αγ. Νικολάου το καθιερωμένο τρισάγιο για τους
οριστικά απόντες συμμαθητές-τριες. Στις 10 αναχωρούμε
με λεωφορείο του ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ για προσκύνημα στο
«ΟΧΥΡΟ της ΝΥΜΦΑΙΑΣ» (Θερμοπύλες της Θράκης).
Όταν το λεωφορείο φθάνει στην ορεινή Ροδόπη, το με-
γαλείο της θρακικής φύσης μας εκπλήσσει: αντικρίζουμε
δάση από δρυς, πεύκα, οξιές, κουμαριές και άλλα είδη
της θρακικής χλωρίδας. 

Σε μια στροφή του δρόμου μια σιδερένια μπάρα
απαγορεύει τη δίοδο: ένα φυλάκιο βαμμένο με μπλε και
άσπρο χρώμα, μια τεράστια γαλανόλευκη σημαία, μία
ζωγραφιά της Παναγίας που ευλογεί την Ελλάδα, ένας
τσολιάς σε φυσικό μέγεθος και η επιγραφή «ΟΧΥΡΟ της
ΝΥΜΦΑΙΑΣ» κάτι ανακίνησε μέσα μας. Ο φρουρός μάς
χαιρετά, ελέγχει την έγκριση εισόδου και συνεχίζουμε
τον δρόμο μέχρι το οχυρό, όπου μας υποδέχεται ένας
ευγενέστατος αξιωματικός. 

Παραδίδουμε ένα δάφνινο στεφάνι με την αφιέρωση:
«Κλίνουμε το γόνυ ενώπιόν σας ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ

του ΟΧΥΡΟΥ της ΝΥΜΦΑΙΑΣ. ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ.» 
Επιδίδουμε επίσης τυπωμένο το παρακάτω επίγραμ-

μα, ως αναμνηστικό ενθύμιο του προσκυνήματός μας
στον ιερό λόφο:

«ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, πες στους Έλληνες ότι βρισκόμαστε
εδώ στο ΟΧΥΡΟ της ΝΥΜΦΑΙΑΣ πιστοί στην εντολή
τους, υπερασπιζόμενοι τις ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ της ΘΡΑΚΗΣ.»

Στην είσοδο του οχυρού αντικρίζουμε πρώτα τις φω-
τογραφίες των πρωταγωνιστών του έπους 1940-41.
Στη συνέχεια, μία επιγραφή: «ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΩΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ» και μία ορειχάλκινη πλάκα με τα ονόματα των
7 νεκρών, του δεκανέα και των 6 στρατιωτών. Προχω-
ρώντας, βλέπουμε την προτομή του Διοικητή του οχυρού
και τη φωτογραφία του μοναδικού στρατιώτη που
διέφυγε του γερμανικού κλοιού και μέσω των ελληνο-
τουρκικών συνόρων έφτασε στη Μέση Ανατολή, όπου

ενσωματώθηκε στον ελληνικό στρατό. 
Το οχυρό εκτείνεται σε 3 ορόφους

κάτω από τη γη και είναι το μόνο
της γραμμής Μεταξά που είναι τριώ-
ροφο. Εισερχόμαστε στις στοές: το
μεγαλείο του πολυμήχανου ελληνικού
μυαλού! Κάθε 30-40 μέτρα υπάρχει
στροφή 900 μοιρών ή διακλάδωση Τ
με θυρίδα πυρός πολυβόλου. Σε αρ-
κετές περιπτώσεις, η μία κατεύθυνση
της διακλάδωσης οδηγούσε σε τυφλό
σημείο, ενώ η άλλη σε γραφεία και
θαλάμους ή στα πολυβολεία. Οι Έλ-
ληνες στρατιώτες προσανατολίζον-
ταν στο απόλυτο σκοτάδι, μέσω της
αφής. Άγγιζαν τη χάλκικη ταινία που
διέτρεχε τους διαδρόμους των στοών

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

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ TOY 1957

Tο οδοιπορικό της συνάντησής μας
Γράφει o Βασίλης Κουτρούλας

Στην είσοδο του οχυρού

Η τάξη μας, σήμερα
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και από τη θερμοκρασία της καταλάβαιναν πού έπρεπε
να στρίψουν. Η χάλκινη ταινία λειτουργούσε σαν ένας
σύγχρονος μίτος, το μυστικό της οποίας γνώριζαν μόνο
οι Έλληνες, ενώ η δαιδαλώδης κατασκευή του οχυρού
θα μπέρδευε τον εχθρό, που θα επιχειρούσε να διεισδύσει.
Εξίσου ενδιαφέρων είναι και ο τρόπος κατασκευής του,
καθώς χτίστηκε με απόλυτη μυστικότητα και δρακόντεια
μέτρα προφύλαξης. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να παραθέσουμε τον τραγικό
επίλογο της μάχης στο οχυρό της Νυμφαίας: αφού πα-
ραδόθηκε το οχυρό, τα υπόλοιπα τμήματα της Ταξιαρχίας
πέρασαν στο έδαφος της Τουρκίας, όπου και αφοπλί-
στηκαν, αντίθετα με τη μυστική συμφωνία Ελλάδας -
Τουρκίας για κοινή άμυνα. Ο διοικητής της Ταξιαρχίας
Έβρου, Υποστράτηγος Ιω. Ζήσης, ύστερα από αυτήν
την εξέλιξη αυτοκτόνησε με το περίστροφό του (το
οποίο του είχε επιτραπεί να κρατήσει ως αξιωματικός).
Οι Γερμανοί αξιωματούχοι που επιθεώρησαν τα ελληνικά

οχυρά, εντυπωσιάστηκαν από την κατάλληλη θέση των
οχυρών, την άριστη τοποθέτηση των πολυβολείων και
πυροβολείων, τις ελάχιστες φθορές από τη γερμανική
αεροπορία, τη μεγάλη ανθεκτικότητα των εγκαταστά-
σεων και την εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης.

Στο τέλος της ξενάγησης, ευχαριστήσαμε τον εκ-
πρόσωπο της φρουράς και αναχωρήσαμε με την καρδιά
περήφανη για τη γενιά των γονιών μας. Μας άφησαν
μια εθνική παρακαταθήκη, για να τη φυλάξουμε και να
την παραδώσουμε στα εγγόνια μας: Το ΟΧΙ του 1940· η
μονολεκτική παραλλαγή του ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ στον νεότερο
Ξέρξη, Μπενίτο Μουσολίνι.

Ύστερα από τον σκιερό χώρο του οχυρού, η άνοδός
μας στη γη και η επαφή μας με τη ζέστη του ελληνικού
καλοκαιριού! Απαραίτητη η ανάπαυλα σε μία ταβέρνα
στο χωριό Πάνδροσος. Στον Νερόμυλο, γευτήκαμε τα
θρακιώτικα κοψίδια με συνοδεία μουσικής από τις γλυκό-
λαλες κιθάρες της «Φιλικής Κομπανίας» (Β. Ντομπρoύ δης,

Τ. Μακρής και Π. Πα-
παμαυρουδής). 

Ο επίλογος της
συνάντησης γλυκό-
πικρος, όπως κάθε
άνιση αναμέτρηση
με τον χρόνο. Μια
ευχή και μια ελπίδα:
Ας μας αξιώσει ο
Θεός να ξαναντα-
μώσουμε.

Η Οργανωτική 
Επιτροπή

Β. Ντομπρούδης
Β. Κουτρούλας
Ε. Μπιλιμπίνη

Χ. Σκεύας

«ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ,
πες στους Έλληνες 

ότι βρισκόμαστε εδώ 
στο ΟΧΥΡΟ 

της ΝΥΜΦΑΙΑΣ
πιστοί στην εντολή τους,

υπερασπιζόμενοι 
τις ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 

της ΘΡΑΚΗΣ.»

Κλίνομεν το γόνυ 
ενώπιόν σας, 
ΑΘΑΝΑΤΟΙ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ 
του ΟΧΥΡΟΥ 

της ΝΥΜΦΑΙΑΣ.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΑΣ Η ΜΝΗΜΗ.

Απόφοιτοι του 1957 
του Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

Η τάξη μας, το 1957, με τους καθηγητές μας
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Συνωστισμοί και «Συνωστισμοί»
Τι συνέβη στα λιμάνια της Θράκης τον Ιούλιο του 1913

Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

Η Θ ΡΑ Κ Η Σ Τ Ι Σ Α Ρ Χ Ε Σ  Τ Ο Υ  2 0 ο ύ  α ι .

Σήμερα θα αναφερθούμε στο σύντομο αλλά τραγικό
διάστημα, όταν τον Ιούλιο του 1913 αναγγέλθηκε

από το Βουκουρέστι η επίτευξη ειρήνης στα ματωμένα
Βαλκάνια. Το εξοργιστικό όμως για την ελληνική πλευρά
ήταν ότι η διάσκεψη του Βουκουρεστίου παραχωρούσε
τη Δυτική Θράκη στην ηττημένη Βουλγαρία.

Οι εφημερίδες της 29ης Ιουλίου 1913, με πηχυαίους
τίτλους ανήγγειλαν την επίτευξη ειρήνης στο Βουκου-
ρέστι αλλά τη χαρά του τερματισμού των εχθροπραξιών
στη Θράκη σκέπαζε το γεγονός, ότι εκεί θα επανέρχον-
ταν οι νικημένοι Βούλγαροι, οι οποίοι, όταν άρχισε ο Β’
Βαλκανικός Πόλεμος, έδωσαν απτά δείγματα της εκδι-

κητικότητάς τους εναντίον των Ελλήνων και των Τούρ-
κων. Τώρα επανέρχονταν ως κυρίαρχοι! Το άρθρο 4
της συνθήκης όριζε ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο 9
τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα θα έχουν αφετηρία από
την κορυφή του Μπέλασικ και της Πλάνας στα Βουλ-
γαροσερβικά νέα σύνορα και θα καταλήγουν στις εκβο-
λές του Νέστου στο Αιγαίο Πέλαγος! Το πρόβλημα
πλέον ήταν για τους Ελληνικούς και Τουρκικούς πληθυ-
σμούς…

Υπήρξε ένα δεκάμηνο νωρίτερα με όργια, που συνέ-
βησαν στη Θράκη, από Βουλγάρους εναντίον των ελ-
ληνικών πληθυσμών αλλά και από τους Τούρκους.

Οι συνεχείς μάχες, οι προελάσεις πότε των Βουλγά-

ρων και πότε των Τούρκων, στα εδάφη της ενιαίας
Θράκης, δημιουργούσαν άλλοτε ελπίδες και άλλοτε από-
γνωση. Το καλοκαίρι του 1913 ήταν τραγικό. Ο ελληνικός
στρατός με νικηφόρες πάντα προελάσεις κατατρόπωνε
τους Βουλγάρους και τους απωθούσε προς τη Σόφια.
Οι ήττες δημιουργούσαν ένα αίσθημα εκδίκησης κατά
των Ελλήνων στα χωριά που εγκατέλειπαν. Οι Τούρκοι,
που απωθούσαν τους Βουλγάρους από τη δική τους
πλευρά, όταν έμπαιναν σε ελληνικά χωριά έδειχναν μί-
σος και βαρβαρότητα. Η κατάσταση ήταν δραματική.

Πότε οι Τούρκοι…
Στις 29 Ιουλίου 1913 η «Εστία» σε ανταπόκρισή της

από τη Ραιδεστό έγραφε:
«Άπαντα τα χωρία του Ουζούν Κιοπρού, εντεύθεν

και εκείθεν του Εργίνη, του Διδυμοτείχου εντεύθεν του
Έβρου, άτινα άλλοτε μετ’ αληθούς ανακουφίσεως εκα-
μάρωνεν η εθνική ψυχή δια τον πλήρη σφρίγους Ελλη-
νικόν αυτών χαρακτήρα μετεβλήθησαν εις τέφραν…».

Παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν πολλά,
όπως για παράδειγμα το κάψιμο και η φοβερή σφαγή
των Μαλγάρων. Πέπλο τρόμου και θανάτου είχε απλω-
θεί επάνω στη Θράκη.

Άλλα παραδείγματα, από την ευρύτερη περιοχή της
Μακράς Γεφύρας (Ουζούν Κιοπρού) το κάψιμο των χω-
ριών Εσκήκιοϊ (με 120 σπίτια) και Μαστανάρ (50 σπίτια)
που έγιναν στάχτη. Στο Καβατζήκι από τα 150 σπίτια
σώθηκαν μόνο τα 30. Στο Σουμπάσκιοϊ από τα 140 σπί-
τια δεν κάηκαν μόνο 5!

Φυσικά, παντού οι επιδρομείς Τούρκοι άρπαζαν τα
σιτηρά και τα ζώα των χωρικών. Βεβήλωναν εκκλησίες.
Σκότωναν και έδερναν τους κατοίκους. Στο Ντογάνκιοϊ
πυρπολήθηκαν 120 σπίτια από τα 180 του χωριού, ενώ
ατιμάσθηκαν οι γυναίκες ηλικίας 8 ετών και άνω.

Τα ίδια συνέβησαν και στο Μεγάλο Ζαλούφι όπου
δολοφονήθηκαν 60 κάτοικοι και 150 τραυματίσθηκαν.
Δύο αδελφές ατιμάσθηκαν και κατακρεουργήθηκαν.
Αξιωματικός του στρατού άρπαξε 2.000 πρόβατα και
υποχρέωσε τους χωρικούς να υπογράψουν ότι πληρώ-
θηκαν! Τα ίδια επαναλήφθηκαν και στα χωριά Ντερέκιοϊ
και Κίρκιοϊ.

Δραματική ήταν και η κατάσταση στην περιοχή της

Ο πρόσφατος συνωστισμός και η απελπισία των τουριστών στο λιμάνι της Καμαριώτισ-
σας Σαμοθράκης, ανέσυρε μνήμες παλαιότερων δραματικών συνωστισμών ή «συνωστι-
σμών» του Ελληνισμού στα λιμάνια της απελπισίας. Βέβαια οι εποχές δεν είναι όμοιες και
οι αιτίες των συνωστισμών δεν έχουν την ίδια αφετηρία. Άρα δεν είναι συγκρίσιμοι.

Η ελληνική αντιπροσωπεία στο Βουκουρέστι
(φωτο από ρουμανική εφημερίδα)
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Καλλίπολης. Δεκαπέντε χωριά, κατοικούμενα από Έλ-
ληνες παραδόθηκαν στο πυρ και στις σφαγές, που
πραγματοποιούσε ο τακτικός Τουρκικός στρατός. Από
την Κεσσάνη έως την Καλλίπολη ήταν αναρίθμητα τα
τουρκικά κακουργήματα, που χαρακτηρίζονταν εφά-
μιλλα των βουλγαρικών. Εξακόσια πενήντα γυναίκες και
παιδιά, των οποίων οι πατέρες είχαν κατακρεουργηθεί,
οδηγήθηκαν στο Πλαγιάρι και από εκεί τα μετέφεραν
στην ασιατική ακτή προς τη Λάμψακο, με την τύχη τους
άγνωστη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ζήτησε
εξηγήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών Ταλαάτ Μπέη,
ο οποίος απάντησε ότι δεν γνωρίζει το περιστατικό
αυτό… και θα το ερευνήσει!

Η εφημερίδα «Πατρίς» (4 Αυγούστου 1913) έγραφε:
«Σκηναί φρίκης και απελπισίας. Ποία δύναμις θα δυ-

νηθή να ενσταλλάξη την προσήκουσαν παραμυθίαν εις
της Θρακικήν ψυχήν;». 

Και πότε οι Βούλγαροι…
Στο Πόρτο Λάγος στα τέλη Ιουλίου 1913 βρέθηκε η

ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία στις 25 Ιουλίου
τηλεγραφούσε προς το υπουργείο Εξωτερικών και τον
Πρόεδρο της Βουλής, ότι η περιοχή του Σαρή Σιαμπάν
(σήμερα Χρυσούπολη) κοντά στον ποταμό Νέστο, κα-
τοικούμενη από Έλληνες και Τούρκους, ληστεύθηκε από
τον βουλγαρικό στρατό. Η επιτροπή είχε βρει το Πόρτο
Λάγος έρημο. Οι κάτοικοί του είχαν καταφύγει στη Θάσο.
Η παρακείμενη μονή του Αγίου Νικολάου είχε συληθεί.
Στη Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή) από τον Ιούνιο ήδη του
1913 όπου έγιναν και απαγωγές προκρίτων, ο Βούλγα-
ρος διοικητής λήστεψε το δημαρχιακό ταμείο, παίρνον-

τας 10.000 φράγκα. Η συμμορία του κομιτατζή Τάνεφ
λήστεψε τα γύρω χωριά. Στα βόρεια της Κομοτηνής οι
Βούλγαροι είχαν κάψει 18 τουρκικά χωριά.

Στη «Νέα Ημέρα» ο Γεράσιμος Βασιλάς έγραφε ότι οι
Βούλγαροι άρπαξαν 200 βόδια και άλογα με αμάξια, από
το χωριό Καγιά Μπουνάρ, κοντά στο Σαρή Σιαμπάν.

Η ίδια επιτροπή τηλεγραφούσε προς τον Πρόεδρο
της Βουλής:

«Η Βουλγαρική κατοχή καθ’ άπαν αυτής το διάστημα
υπήρξεν απιστεύτως βιαία, απάνθρωπος, ληστρική,
ασεβής προς πάντα Θείον και ανθρώπινον νόμον και
δίκαιον».

Ο συνωστισμός στα λιμάνια της απελπισίας
Η απελπιστική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο

πληθυσμός της Δυτικής Θράκης, όταν αναγγέλθηκε ότι
οι Βούλγαροι θα καταλάβουν την περιοχή, φάνηκε στα
λιμάνια του Δεδέαγατς, της Μάκρης και του Πόρτο Λά-
γους. Δύο σημαντικοί θεσμικοί παράγοντες που βρί-
σκονταν κοντά στην περιοχή, έσπευσαν να ειδοποι-
ήσουν την κυβέρνηση της Αθήνας για την τραγικότητα
των στιγμών. Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος
βρίσκονταν στο Βουκουρέστι διαπραγματευόμενος τη
συνθήκη. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ήταν στην περιοχή
των Σερρών καταδιώκοντας τους Βουλγάρους και ο
ναύαρχος Κουντουριώτης επικεφαλής της Ελληνικής αρ-
μάδας περιπολούσε με τον «Αβέρωφ» και άλλα πολεμικά
πλοία από την Αλεξανδρούπολη έως την Καβάλα.

Η κατάσταση με τους πρόσφυγες να προσπαθούν
να βρουν πλοίο, που θα τους μεταφέρει μακριά, ήταν
απελπιστική. Στην κραυγή «Έρχονται οι Βούλγαροι»
ακολουθούσε πανικός και ρίγος. Όλοι είχαν δοκιμάσει
για μικρό μόνο διάστημα την πρώτη βουλγαρική κατοχή
από τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο και ήξεραν τι θα συμβεί
και πάλι.

Κωνσταντίνος και Κουντουριώτης τηλεγραφούν
Από τις Σέρρες ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος έσπευσε

και τηλεγράφησε προς το Υπουργικό Συμβούλιο ότι Έλ-
ληνες και Τούρκοι πρόσφυγες συγκεντρώνονται στα πα-
ράλια, θέλοντας να φύγουν από τα μέρη που περιέρ-
χονται στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα ζητούσε να ληφθούν
μέτρα και να ορισθούν οι τόποι εγκατάστασης αυτών
των πληθυσμών αλλά να υπάρξουν και τρόποι να συν-
τηρηθούν.

Δραματικό όμως ήταν και το τηλεγράφημα του
ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη προς τον Βασιλέα
Κωνσταντίνο, που ανέφερε:

«Πρόσφυγες Έλληνες και Οθωμανοί εκ Ξάνθης και
άλλων μερών συνεκεντρώθησαν εις Πόρτο Λαγώ. Τρέ-
μοντες μέλλουσαν Βουλγαρικήν κατοχήν, καθικετεύουσι
στείλωμεν ατμόπλοια και μεταφέρωσιν αυτούς εις Θά-
σον. Καθημερινώς συνωστίζονται εκεί εκ παντοίων με-
ρών, όντες αμετάπειστοι παραμείνωσιν εστίας των, θε-
ωρούντες άφευκτον όλεθρόν των υπό Βουλγαρίαν».

Οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης διαμαρτύρονται 
γιατί ξέρουν...

Οι Βούλγαροι έρχονται, οι κάτοικοι φεύγουν...
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Ο κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Ιέραξ» που ήταν
ανοιχτά του Πόρτο Λάγος τηλεγραφούσε στην Αθήνα
ότι το ατμόπλοιο «Ουράνα» αναχώρησε για την Καβάλα
με πρόσφυγες, ενώ πλείστες οικογένειες Ελλήνων και
Τούρκων έχουν προετοιμασθεί για αναχώρηση. Οι κά-
τοικοι του γειτονικού Φαναρίου, είχαν προετοιμασθεί
να αναχωρήσουν για τη Μυτιλήνη, με ατμόπλοιο, ενώ
πολλοί είχαν προλάβει να φύγουν με ιστιοφόρα.

Στο υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο προέδρευε ο
υπουργός Εξωτερικών Λάμπρος Κορομηλάς, ο υπουργός
Εσωτερικών Εμμανουήλ Ρέπουλης ανακοίνωσε ότι στο
Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) και στη Μάκρη επικρατεί
πανικός και αναστάτωση, ενόψει της επικείμενης Βουλ-
γαρικής κατοχής.

Στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο ανατέθηκε στους τμη-
ματάρχες του υπουργείου Οικονομικών Παναγιωτό-
πουλο και του υπουργείου Εσωτερικών Χωματιανό να
οργανώσουν την περίθαλψη των προσφύγων, όπως εί-
χαν κάνει οι ίδιοι πριν λίγα χρόνια, όταν έρχονταν στην
Ελλάδα οι διωγμένοι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας.
Οι δύο αυτοί τμηματάρχες ενισχυμένοι και με άλλους
υπαλλήλους, θα έφευγαν να επισκεφθούν την Καβάλα,
τη Μάκρη, το Δεδέαγατς και το Πόρτο Λάγος, να μελε-
τήσουν επιτόπου τις συνθήκες και να προχωρήσουν σε
λύσεις.

Πάντως, έγινε γνωστό, ότι η κυβέρνηση φρονούσε
πως δεν πρέπει να εξασθενήσει ο Ελληνισμός της Θρά-
κης με αθρόες μετοικεσίες στην ελεύθερη Ελλάδα.

Η Ευρώπη γνώριζε…
Η Ευρώπη, δυστυχώς γνώριζε τα βουλγαρικά όργια

στη Θράκη. Μεγάλες εφημερίδες του Λονδίνου, των Πα-
ρισίων, του Βερολίνου, της Ρώμης και της Βιέννης δημο-

σίευσαν τότε πολύστηλες περιγραφές για τις σφαγές
και τις δηώσεις που πραγματοποιούσαν οι Βούλγαροι.

Χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του «Νταίηλυ Τέ-
λεγκραφ» Στήβενς πλην των άλλων δημοσίευσε και μαρ-
τυρία ανώτατου υπαλλήλου του υπουργείου Οικονομι-
κών της Γαλλίας, ο οποίος επιστρέφοντας από τη
Θράκη, όπου είχε σταλεί για μελέτη της οικονομικής κα-
τάστασης, περιέγραψε σε εξέχον μέλος της κυβέρνησης
στην Αθήνα, τα βουλγαρικά κακουργήματα εναντίον των
μουσουλμάνων και επρόκειτο να καταγγείλει τα ίδια και
στην Γαλλική κυβέρνηση, όταν θα έφτανε στο Παρίσι
(Εστία 1 Ιουλίου 1913).

Προς τα τέλη Ιουλίου, εξάλλου, ο Γάλλος πρεσβευτής
στην Αθήνα ενημέρωνε την κυβέρνησή του, αναφέρον-
τας μεταξύ άλλων:

«Οι Βούλγαροι πραγματικώς διέπραξαν θηριωδίας
κατά των Ελλήνων. Αι θηριωδίαι αύται ουδαμώς δεν
προεκλήθησαν υπό του Ελληνικού πληθυσμού και αι
βουλγαρικαί θηριωδίαι διεπράχθησαν υπό των Βουλγά-
ρων των ανηκόντων εις τα κανονικά Βουλγαρικά στρα-
τεύματα τη διαταγή των ανωτέρων αξιωματικών του
Βουλγαρικού στρατού». Οι πληροφορίες αυτές δημοσι-
εύθηκαν και στην εφημερίδα της Βιέννης «Τσάϊτ».

Τελικά, η Δυτική Θράκη, ανέπνευσε τον αέρα την ελευ-
θερίας οριστικά το Μάιο του 1920, έχοντας βαθιές πληγές
στο σώμα της από τις ασταμάτητες θηριωδίες των Βουλ-
γάρων, οι οποίες δυστυχώς επαναλήφθηκαν και στο διά-
στημα 1941-44. Γιατί η Βουλγαρία πάντα ήταν σύμμαχος
της Γερμανίας, είτε του Κάιζερ είτε του Χίτλερ.

ΠΗΓΕΣ
Αρχείο εφημερίδων «Πατρίς», «Ακρόπολις», «Εμπρός», «Εστία»,
«Αστραπή», «Νέα Ημέρα», Ιούλιος 1913

Είναι Κυριακή, 9 η ώρα, αργά το απόγευμα, 15 Σεπτεμ-
βρίου· και εμείς καθισμένοι στο Πάρκο “Σταύρος Νιάρ-

χος” του ομώνυμου Μεγάρου, που καμαρώνουμε όλοι οι
Έλληνες, στο ξέφωτο περιμένουμε με αγωνία να απολαύ-
σουμε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, το ιστορικότερο
ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα, σε ένα ταξίδι
στον Νέο Κόσμο.

Αυτό που ζήσαμε με τις χαρακτηριστικές μελωδίες της
Βόρειας και Νότιας Αμερικής ήταν μοναδικό: ο βιρτουόζος
του ακορντεόν και του μπαντονεόν Klaudius Baran μαζί με
την Κρατική Ορχήστρα με έργα του Astor Piazolla, George Gershwin και Leonard Bernstaein, υπό τη διεύθυνση του
διακεκριμένου Έλληνα μαέστρου Γεωργίου Βράνου, μας σαγήνευσαν.

Αισθανόμαστε συγκίνηση γι’ αυτό που ζήσαμε με όλους τους θεατές (που ξεπέρασαν τους 1000) αλλά και υπε-
ρηφάνεια, καθότι ο μαέστρος είναι γιος της συμπατριώτισσάς μας κ. Σμαρούλας Νάκη.

Eυχόμαστε πάντα να ζούμε τέτοιες εκδηλώσεις αυτού του επιπέδου.

Mια βραδιά φαντασμαγορική - μελωδική - αξέχαστη
(με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών)

Γράφει η Χριστίνα Ματσούκα
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Η αναφορά και στον Πέππο Ρεϊτάν,
του άρθρου του Ζαφείρη Αλεξιάδη

με αφορμή το μνημείο του Ολοκαυτώ-
ματος των Εβραίων, έβαλε στο χέρι
μου το πινέλο, για να βάλω κι εγώ δύο
συμπληρωματικές πινελιές στη σχετική
προσωπογραφία του, με χρονο-άφθαρ-
τη εκτίμηση.

Τα παρακάτω περιγραφόμενα γε-
γονότα, σαν αχρησιμοποίητα χρώματα,
αναπαύονταν στην παλέτα των ανα-
μνήσεων 70 χρόνια τώρα και ήλθε η
κατάλληση στιγμή να χρησιμοποιηθούν
για ν’ απαντηθεί και η φράση του αγα-
πητού Ζαφείρη: «Πώς κατόρθωσε και
γλίτωσε από τον όλεθρο δε γνωρίζω».

Ήταν παραμονές του Αγίου Ανδρέα
του 1949 ή 1950, όταν με τη μητέρα
μου πήγαμε στο υαλοπωλείο του Πέπ-
πο Ρεϊτάν, για να αγοράσουμε ένα και-
νούριο καντήλι για το εικονοστάσι με
τον Αγ. Ανδρέα που θα γιόρταζε.

Κατευθυνθήκαμε προς τα καντήλια
κι αρχίσαμε να διαλέγουμε, όταν μας
πλησίασε ο Πέππο (που φαίνεται ότι
γνώριζε τον πατέρα μου) και, αφού
έμαθε τον σκοπό της επίσκεψής μας,
είπε: «Περιμένετε να σας φέρω εγώ
ένα καντήλι για το σπίτι του καπετάν
Ανδρέα».

Όταν γύρισε από τα ενδότερα του
μαγαζιού κρατούσε ένα πολύ ωραίο
καντήλι που, αφού μας άρεσε, άρχισε
να το συσκευάζει. Ξαφνικά σταματά,
γυρίζει προς το μέρος μας και με ύφος

εμπιστευτικό - εξομολογητικό μας λέει:
«Ξέρετε, παρά τις θρησκευτικές μας
διαφορές, έχω κι εγώ στο σπίτι μου το
εικόνισμα του Αγίου Ανδρέα με το καν-
τηλάκι του, γιατί κατά τη διάρκεια της
κατοχής μ’ έλεγαν... “Ανδρέα”. Όταν
κατά τους διωγμούς κατάφερα και διέ-
φυγα τη σύλληψη, βρέθηκα στη Δράμα
όπου οι Έλληνες μ’ αγκάλιασαν, μ’ ονό-
μασαν “Ανδρέα” και μ’ εφοδίασαν με
τη σχετική πλαστή ταυτότητα. Έτσι ως
“Ανδρέας” γλίτωσα στην κατοχή και
από τότε έχω το εικόνισμα του Αγίου
Ανδρέα στο σπίτι μου».

Αυτό για μας ήταν μια ευχάριστη
έκπληξη που έμεινε χαραγμένη στη
μνήμη μου.

Όταν στα επόμενα χρόνια άρχισε η
πόλη μας σιγά-σιγά να συνέρχεται από
τους πολέμους και η καθημερινή ζωή
να ξαναβρίσκει τον καλό βηματισμό
της, άρχισαν και οι κοινωνικές, ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις. Μια μορφή αυτών
ήταν και οι ετήσιοι χοροί «της Μερίμνης»
και του «Συλλόγου Κυριών και Δεσποι-
νίδων» στην αίθουσα της Λέσχης Αλε-
ξανδρουπολιτών.

Σ΄αυτούς το γενικό πρόσταγμα για
τους ρυθμούς, τους χορούς και τις φά-
σεις τους, το είχε πάντα ο Πέππο Ρεϊ-
τάν, που με καθαρή και δυνατή φωνή
έδινε τα παραγγέλματα στη γαλλική,
όπως το: «Changer les dames» (Αλλάξτε
ντάμες).

Όλοι πειθαρχούσαν και οι ανεκπαί-
δευτοι χορεύοντες εκτελούσαν μιμητικά τις φιγούρες
σαν συγχρονισμένο μπαλέτο εκτινάσσοντας στα ύψη
το κέφι της διασκεδαστικής ατμόσφαιρας.

Αυτός ήταν ο αξέχαστος συμπολίτης μας Πέππο
Ρεϊτάν.

Φωτογραφίες: αρχείο της Βίκυ Ρεϊτάν-Χακίμ

Συμπληρώνοντας το πορτρέτο του Πέππο Ρεϊτάν
Γράφει ο Γιώργος Χατζηανδρέου

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

Ο Πέππο Ρεϊτάν σε ηλικία 37 ετών
(1937)

Ρόζα και Πέππο Ρεϊτάν χορεύουν 
στον γάμο της κόρης τους Βίκυ (1964)

Μεταπολεμικώς, οι Αρχές της Αλεξανδρούπολης ζήτησαν
από τον Πέππο Ρεϊτάν να μιλήσει για την εμπειρία του
σχετικά με το Ολοκαύτωμα και την απώλεια όλης της
Εβραϊκής κοινότητας της Αλεξανδρούπολης. Μεταξύ αυτών
και όλη του η οικογένεια δολοφονήθηκε στο στρατόπεδο 
της Πολωνίας Treblinka.
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Γ ε ι τ ο ν ι έ ς
Γράφει ο  Άγγελος Αγγελίδης

Γ ειτονιές. Γειτονιά. Μεγάλος ίσιος δρόμος χωμάτινος.
Δρόμος με χαμηλά σπίτια που, από τα ανοιχτά

παράθυρα, ακουγόταν το «σεκόντο» που έκανε η
νοικοκυρά στις φωνές του Καζαντζίδη, του Γαβαλά,
του Αγγελόπουλου, Δρόμοι με ονομασίες στρατηγών,
ηρώων, πόλεων, πατριαρχών. Πατριάρχου Γρηγορίου,
Φωτίου, Κυρίλλου, Αδριανουπόλεως, Τσιμισκή. Δρόμοι
που κάνουν ενότητες όπως «Τσιμεντένιο - Πέτρινα -
Μνηματάκια». Αυλές γεμάτες δέντρα, τζανεριές - συ -
κιές - τζιτζιφιές. Δρόμοι που γεμίζουν με ανθρώπους
που τρέχουν για το μεροκάματο. Σπίτια με τσιμεντένια
σκαλοπάτια που γιομίζουν με παιδιά, κορίτσια που
ψάχνουν μέσα στα φύλλα βιβλίων για να βρουν «λευ-
κώματα», τα περίφημα «Αγγελάκια».

– Κούκλος ο Πετράκης, έλεγε η Μαρία στη δουλειά
της και κοιτούσε που στη μέση του δρόμου κάποιος
έσκαβε μια τρύπα.

Ήταν για τους S-400 της εποχής “το κουτί της
ασετυλίνης”.

Δίπλα του ένα άλλο αγόρι σχεδίαζε με τα σπασμένα
κεραμίδια φτιάχνοντας τον “πύργο της Πίζας”. Και
σαν έπεφτε η νυχτιά έφευγε η κάθε μία με το όνειρό
της για το σπίτι. Ενώ σε λίγο ακουγόταν ένα τραγούδι
από κάποιον περαστικό: «Όνειρα που για μια νύχτα
μόνο...».

Τα τσιμεντένια αυτά σκαλοπάτια
ένιωθαν κάθε πρωί το βαρύ βήμα των
ανδρών που έφευγαν για τη δουλειά. 

– Καλημέρα. Τι γίνεται ρε Διαμαντή,
έλεγε ο φίλος του Αντώνης. Χαιρετισμούς
στην Πολυξένη, τη γυναίκα σου που,
αν θα φτιάξει πίτα, ας κρατήσει κανένα
κομμάτι.

– Έννοια σου, Αντώνη, και ακολου-
θούσε ο καθένας το μονοπάτι του.

Ήταν όλα τόσο κοντά, ήταν όλα τόσο
καθαρά, για να τα βλέπεις όλα εκεί. Ο
φούρνος του Αρβανιτίδη, του Καραμαν-
λή, που μοσχοβολούσε σταρένιο ψωμί
και τις γιορτές τσουρέκι. Τα μπακάλικα
του Γιάννη Καπάνταη, του Γιώργου Αγ-
γελίδη, που η μυρωδιά της σαλαμούρας,
όταν άνοιγε το βαρέλι του τυριού, αλλά
και η μοσχοβολιά της ελιάς έδειχναν

προς τα πού θα πήγαιναν τα βήματα του καθενός.
Το μικρό μανάβικο του Σπύρου και της κυρίας

Κούλας, με τον “πάγκο” καταπράσινο από το φρέσκο
σπανάκι και τα μαρούλια, που συμπληρωνόταν από
τη μυρωδιά του άνηθου.

Ήταν όλα εκεί! Τα μικρά ταβερνάκια του Βασίλη,
του Αντώνη, του Πεταβρίδη, του Συναχείρη, όλα
μικρά δωμάτια των σπιτιών. Έβαζαν έναν “πάγκο”,
δυο-τρία τραπέζια, μερικά ποτήρια νερού και ρετσίνας
και γιόμιζαν από δουλευτάδες άνδρες που ήθελαν
λίγη ξεκούραση...

Οι βρύσες και οι «τουλούμπες» με το άφθονο νερό
για τη δίψα του περαστικού και τις άφθονες μέλισσες
για την ειδικότητα που έχουν αυτές στο τσίμπημα.

Όλα ήταν εκεί· η χαρά, η λύπη, τα χαμηλά σπίτια,
τα πρόχειρα “γυμναστήρια” των αγοριών που έδεναν
έναν σπάγγο σε δύο δένδρα για το άλμα σε ύψος. Οι
χαρούμενες αυλές με τα κοτέτσια, οι αποθήκες, τα
πηγάδια απ’ όπου έβγαζαν νερό με τον κουβά και
που δίπλα τους γινόταν η γιορτή του «κλήδονα».

Ήταν όλα εκεί! Ακόμα και η φασαρία που έκανε
το πέρασμα της “αρκούδας” και της “μαϊμουδίτσας”.

Τώρα οι δρόμοι έγιναν από άσφαλτο, τα δένδρα
κόπηκαν, αυλές δεν υπάρχουν, ούτε τσιμεντένια σκα-
λοπάτια· χάθηκαν μαζί με τα «Αγγελάκια» και τα

Αθώοι, σαν παιδιά “πειράζονται” οι (;), Θεόδωρος Καραμανλής, Γιάννης
Ασπρομάλλης (ξυλουργός), Μήτσος Πεταβρίδης, Μαυρουδής Κόκκινος 

(χασάπης), (;) Έξω από το ξυλουργείο του Γιάννη 
στην Πατριάρχου Κυρίλλου 96.



όνειρα των παιδιών. Η «καλημέρα» έγινε
ακριβή και τα παιδικά περιοδικά, οι
σβούρες, τα τζιτζιλιά πετιούνται στα
σκουπίδια.

Μηχανήματα και άλλου είδους S-400
ακούγονται από παντού. Τώρα η κυρία
Πολυξένη δεν κρατά το κομμάτι της πί-
τας για τον Αντώνη και η τηλεόραση
έγινε για όλους συνήθεια.

«Καλημέρα Ελλάδα» λέει ο Παπαδάκης
και όλοι περιμένουμε τον Αυτιά, που θα
μας δώσει την εικόνα της Οικονομίας.

Καλημέρα σε όλους!
Ευχαριστώ.

Οι δύο φωτο από το αρχείο 
της Μυρσίνης Καραμανλή
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Παρέα, απλοί επαγγελματίες, Σπύρος Σουλακάκης, Χρήστος Πεταβρίδης, 
Γιάννης Καπάνταης, Θεόδωρος Καραμανλής. Ένα “ποτηράκι” στα γρήγορα, 

στον πάγκο του “φούρνου”

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ € 100.00
2 Αγγελίδης Άγγελος € 80.00
3 Ανδρέου Αιμιλία € 30.00
4 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ € 50.00
5 Αραμπατζή Νίκη € 20.00
6 Βαγενάς Στέλιος & Βούλα € 30.00
7 Βαρβάτος Κώστας € 20.00
8 Βασιλειάδης Μάκης € 50.00
9 Βασιλειάδου - Πετρίδου Ελένη € 20.00

10 Βογιατζή Αντωνία € 40.00
11 Γεροντοπούλου Ασπασία € 50.00
12 Γιαννούτσος Σωκράτης € 50.00
13 Γιαννούτσος Ιωάννης & Μαίρη € 100.00
14 Γκολφινοπούλου Αικατερίνη € 20.00
15 Δαλαβέρα Μαρίνα € 30.00
16 Δαμιανίδης Σταύρος € 50.00
17 Διαμαντίδου Τασούλα € 50.00
18 Ζαμπούκη Μάγδα € 25.00
19 Η Επιτροπή σύναξης 10ετίας € 200.00
20 Ιωαννίδου - Δαβίδ Ασπασία € 20.00
21 Καραλή Φρόσω € 20.00
22 Καραμπατζάκη Ευαγγελία € 30.00
23 Καρυωτάκης Χάρης € 20.00
24 Κασεμιάν Γκάρο € 20.00
25 Κεφαλάς Ευθύμιος € 50.00
26 Κοτσώνη Δώρα € 30.00
27 Κουγιουμτζής Μενέλαος € 20.00
28 Κουρμπέτης Αναστάσιος € 100.00
29 Κουρτίδης Απόστολος € 50.00
30 Κουτρούλας Βασίλειος & Ελένη € 60.00
31 Κωφού Αρχοντούλα € 20.00
32 Λάλας Κώστας € 20.00
33 Λάλας Μενέλαος € 20.00
34 Λουκματζής Δημήτριος € 20.00

35 Μαρτίνης Γεώργιος € 50.00
36 Μαυρίδης Ανέστης € 50.00
37 Μεσιτίδης Γεώργιος € 50.00
38 Μουφτόγλου Αντωνία € 20.00
39 Μπαμίδης Παναγιώτης € 20.00
40 Μπίζιου Γεωργία € 50.00
41 Μπλέκος Σεραφείμ € 70.00
42 Ξενιτίδου Νόπη € 100.00
43 Οι αποφοιτήσαντες το 1955 € 25.00
44 Οικονόμου - Πανταζίδου Αγγελική € 50.00
45 ΟΡΦΕΑΣ Από ’Αλεξ/πολη € 50.00
46 Παπαγιαννοπούλου Αικατερίνη € 20.00
47 Παπαδανιήλ Ειρήνη € 30.00
48 Πούλιου Αθανασία € 30.00
49 Πρίτσου Στυλιανή € 40.00
50 Ρεϊτάν Ινές € 50.00
51 Σιμσιρίκης Δημήτριος € 50.00
52 Σκάβδης Γεώργιος € 30.00
53 Σκεύα Σμαρώ € 20.00
54 Σουγλή-Καραμπουναριώτου Γεωργία € 50.00
55 Σουκουλιάς Πέτρος € 25.00
56 Στυλιανουδάκη Ραλλού € 50.00
57 Σωτηριάδης Γεώργιος € 50.00
58 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Από Αλεξ/πολη € 50.00
59 Τσιακιρούδης Αθανάσιος € 25.00
60 Τσινταράκης Ελευθέριος € 50.00
61 Τσογκαρίδου Χρυσούλα € 30.00
62 Τσομπανίδου Στέλλα € 50.00
63 Φειδάνης Βασίλειος € 20.00
64 Χατζημιχαήλ Αθανάσιος € 30.00
65 Χριστοδούλου Πασχάλης € 40.00
66 Χρυσάκη Ρίτα € 50.00
67 Ψύλλας Πάτροκλος € 20.00

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ  ΧΟΡΗΓΙΕΣ
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Το ΕΜΘ σε συνεργασία με την ηθο-
ποιό Μαρία Παπαδοπούλου λειτουρ-
γούν για πέμπτη χρονιά «Το κουκούλι»,
ένα εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού
για παιδιά.
Με οδηγό τη φαντασία και την καρδιά
η τέχνη παντρεύεται διαλεκτικά με
το παιχνίδι...
το ατομικό παραχωρεί τη θέση του
στο συλλογικό…
η σκηνή μετατρέπεται σε θάλασσα...
το καπέλο σε πουλί...
το ύφασμα σε άνεμο...
η φωτογραφία σε ιστορία...
το παραμύθι σε παραμυθία...
Ένα δημιουργικό ταξίδι σε χώρες πα-
ραμυθένιες είναι το θεατρικό παιχνί-
δι...

Μια πολύ ευχάριστη διαδικασία
γνώσης και ανακάλυψης του εαυτού
μας μέσα από την καλλιέργεια της δη-
μιουργικής φαντασίας.

Η επιθυμία των παιδιών για δράση,
δημιουργία, επικοινωνία και αποδοχή
ολοκληρώνεται μέσα από τη διαδικασία

της δυναμικής της ομάδας.
Καταργώντας τη σχέση «σωστό»-

«λάθος», τα βοηθάει να αναπτύξουν
τη συναισθηματική τους νοημοσύνη,
να καλλιεργήσουν την πολύτιμη ικα-
νότητα της ενσυναίσθησης και να κα-
τανοήσουν στην πράξη τους βασικούς
κανόνες συνύπαρξης με τους γύρω
τους.

Μέσα από την κίνηση του σώματος,
τη σιωπή, την παύση, τα φωνητικά
παιχνίδια, τον αυτοσχεδιασμό, τα παι-
χνίδια ρόλων τα παιδιά σκέφτονται,
συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν, συνερ-
γάζονται, αναπτύσσουν την παρατη-
ρητικότητά τους, ανακαλύπτουν τις
ψυχοσωματικές τους δυνατότητες,
διοχετεύουν δημιουργικά τις συναι-
σθηματικές τους εντάσεις, αποκτούν
θάρρος και αυτοπεποίθηση, υπερβαί-
νουν τις αναστολές και τις αδυναμίες
τους, εξωτερικεύουν τον εσωτερικό
τους κόσμο, εκφράζουν τα προβλή-
ματά τους, ανακαλύπτουν τον εαυτό
τους και το περιβάλλον.

Ένα «δημιουργικό συμβάν» είναι το
θεατρικό παιχνίδι που, αξιοποιώντας

το τυχαίο και το αυθόρμητο, παρέχει
στα παιδιά άμεση ικανοποίηση και
λειτουργεί συνάμα ως ένα άριστο μέσο
επικοινωνίας και καλλιέργειας των αν-
θρωπίνων σχέσεων.
Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά
4-6 ετών και θα πραγματοποιείται κάθε
Παρασκευή 17:30-19:00 στον πολυχώρο
του ΕΜΘ. Έναρξη 18 Οκτωβρίου

Ο 4ος κύκλος του εργαστηρίου κα-
τασκευής παραδοσιακών μουσικών
οργάνων για ενήλικες απο τον Πανα-
γιώτη Στουπιάδη, Εθνομουσικολόγο
και Art Luthier στον πολυχώρο του
ΕΜΘ.

Σε αυτόν τον κύκλο θα πραγματο-
ποιηθεί η εισαγωγή στα κρουστά μεμ-
βρανόφωνα μουσικά όργανα όπου και
θα κατασκευαστεί ένα χορδιζόμενο
μπεντίρ (bendir) με τη μέθοδο χορδί-
ματος σωλήνα αέρα (inflatable tuning
system).

Στο πρώτο μάθημα του κύκλου, οι
ενδιαφερόμενοι θα μάθουν αναλυτικά
τα θεωρητικά στοιχεία της βασικής
και ειδικής οργανοποιίας καθώς και
της οργανογνωσίας, θα ενημερωθούν
σχετικά με τα απαραίτητα εργαλεία
καθώς και για τις απαραίτητες για
την κατασκευή πρώτες ύλες.

Κάθε Τετάρτη στις 17:00 

Έναρξη 9 Οκτωβρίου

Εργαστήρια ελεύθερου χρόνου ΕΜΘ
Επιμέλεια  Σ.Ε.

E Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Ε Θ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ

Με ευχαρίστηση λάβαμε το παρακάτω δελτίο τύπου από το ΕΜΘ και αποφασίσαμε να το δη-
μοσιεύσουμε, κρίνοντας ότι θα βοηθήσει τους αναγνώστες της Αλεξανδρούπολης να το εκμε-
ταλλευτούν. Οι άλλοι συμπολίτες που βρίσκονται σε άλλες πόλεις θα νιώσουν υπερήφανοι για
την ποιοτική πνευματική ζωή της ιδιαίτερης πατρίδας τους και την προβολή του ιδιαίτερου πο-
λιτισμού της με σύγχρονες μεθόδους.

Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού  " Το κουκούλι "

Εργαστήρι κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων
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ΑΝΤΙΟ  ΓΙΩΡΓΟ

Αγαπημένε από παλιά, συμμαθητή και φίλε Γιώργο, μας ξάφνιασε οδυνηρά η αναχώρησή σου. Καλό σου
ταξίδι και να μεταφέρεις τη διαρκή ανάμνησή μας στους ακόμα πιο βιαστικούς της παρέας που προηγήθηκαν·
αλλά όπου να ’ναι θα ξανασμίξουμε.

Τέτοια γεγονότα, όμως, όσο θλιβερά κι αν είναι, ανασύρουν στην επιφάνεια παλαιότερα εντυπωσιακά συμ-
βάντα· όπως αυτό της τηλεοπτικής εμφάνισής σου και αποκλεισμό των... «εξωγήινων» από ένα δυσεξήγητο
(για εμάς) φαινόμενο που συνέβη στην Πρέβεζα (αν θυμάμαι καλά) ενώ είχε πιθανολογηθεί η παρουσία και εμ-
πλοκή των, από έναν παραψυχολόγο της εποχής, αρκετά διάσημο τότε.

Ο παραψυχολόγος αυτός (Βουλ...ς) είχε έλθει από την Αμερική, περίπου στις αρχές της 10ετίας του ‘80 και
σε μια κατάλληλη αίθουσα της οδού Μενάνδρου οργάνωνε σχετικές διαλέξεις και ένανε εντυπωσιακά υπνωτι-
στικά πειράματα αναδρομών μετενσαρκώσεων, σε βάθος αρκετών προηγούμενων ζωών με εντυπωσιακά πει-
στικά στοιχεία. Εγώ, σαν περιεργόφιλος-παραδοξοπαρατηρητής και παραξενοκυνηγός, ήμουν τακτικότατος στο
ακροατήριο.

Λίγο αργότερα, όταν σ’ ένα σπίτι της Πρέβεζας άρχισαν αναίτια να μετακινούνται διάφορα αντικείμενα και
κάποια να πέφτουν από τα τραπέζια και τα ράφια, επελήφθη της υποθέσεως αυτός ο κύριος που από την αρχή
τα απέδωσε σε πιθανές... «εξωγήινες» επεμβάσεις που πυροδότησαν εκτεταμένες υπερφυσικοσυζητήσεις και
UFO-αναζητήσεις.

Τότε σε βλέπω ξαφνικά στην τηλεόραση που, αφού εξήτασες επιστημονικά τις λεπτομέρειες του φαινομένου,
απέκλεισες τους «εξωγήινους» και το ενέταξες στα τηλεκινητικά σχετικά· έτσι αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς, κλεί-
νοντας το θέμα.

Ποιος ξέρει πόσα άλλα τέτοια συνάντησες στην καριέρα σου, που ίσως τα γνωρίζουν οι συγγενείς σου, στους
οποίους εύχομαι «καλή παρηγοριά».

Καλή αντάμωση συνωνόματε.
Γιώργος Χατζηανδρέου

Αθήνα 19-9-2019

«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ Ο ΤΑΣΟΣ ΛΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 απεβίωσε στην Αλεξανδρούπολη το μέλος μας Ζήνα
Χαψιάδου-Ρούντη. Στις κόρες της Μαρία και Σίσσυ και στον αδελφό της Ιωάννη Ρούντη εκφράζουμε τα ειλικρινη
μας συλλυπηρήρια.

Ευχόμαστε ο θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να είναι ελαφρό το χώμα που την σκεπάζει.

Απώλειες μελών και φίλων μας
- Στέφανος Παμπορίδης - Νίκος Σταυρακούδης
- Γιώργος Μποτονάκης - Τασος Λυμπόπουλος
- Θανάσης Κουρουτζίδης - Ζήνα Ρούντη-Χαψιάδου

Δ.Σ.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

...Κι ήρθε απρόσκλητη η βροχή, το θρηνητό τ’ αγέρα
Και γέμισε όλα τα σκαλιά και τη βεράντα γύρω,
Σταγόνες κόκκινες πηχτές απ’ το αίμα ενός ρόδου,
Κι’ έμεινε να θρηνολογεί η ανάσα του όλο μύρο.

Τάσος Λυμπόπουλος

Φίλος και ένθερμος υποστηρικτής του Συλλόγου μας
ο Τάσος έφυγε απο κοντά μας στις 4/7/19.

Αθλητής, ποιητής και δοκιμιογράφος έκανε την προ-
σπάθεια να γίνει εκδότης το 1979 με την έκδοση του φι-
λολογικού περιοδικού «ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ». Η διάρκεια
ζωής τού τόσο απαραίτητου για τον χώρο της Θράκης
περιοδικού διακόπηκε το 1980 για οικονομικούς λογους.

Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και έτρεχε 110 μ. μετ’
εμποδίων. Διετέλεσε τοπικός εκπρόσωπος στον ΣΕΓΑΣ.
Στις 13-05-17 τιμηθηκε από τον ΕΘΝΙΚΟ με τιμητική
πλακέτα και μετάλλιο.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου «Λέσχη Αλεξανδρουπο-
λιτών» μετέφερε μέρος του ταμείου του Συλλόγου στον
Σύλλογό μας, κατά τη διάλυσή του. 

Εργάσθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο της πόλης μας
και συνταξιοδοτήθηκε ως Διευθυντής του.

Συλλυπούμεθα θερμά τη σύζυγό του Ευθυμία και τον
γιο του Θέμη και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα
της Θρακικής γης που τον σκεπάζει.

Παναγιώτης Τσιακίρης
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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:

“Μνήμες από τη δεκαετία του ’40˝

Επιμέλεια: Παν. Τσιακίρης

Mνήμες & πρόσωπα
Καλοκαιρινές  στιγμές

Ο Γρηγόρης

Γεωργίου 

στον Φλοίσβο,

σε προσχολική

ηλικία.

H “ωραία˝ 

της παρέας 

στα βράχια 

της Αγίας

Παρασκευής

Αρχείο

Στρατούλας

Κουκουρίκου

Δυο φίλοι 

κρεμασμένοι 

στη βάρκα, 

που είναι έτοιμη 

να χαρεί το

Θρακικό πέλαγος.

Σαμοθράκη 1955.

Αρχείο Πασχάλη

Χριστοδούλου

Παίζοντας στην παραλία. Διακρίνονται από αριστερα: Τζένη

Σαγβαλή - Λένα Σαμαρά - Τάκης Παρασκευόπουλος - (;) - Πίτσα

Σαμαρά - (;)  Δεκαετία 1950  Aρχείο Βίκυ Ρεϊτάν

1957. Τρία

ξαδελφάκια στα

βότσαλα της

Σαμοθράκης

Αρχείο Πασχάλη

Χριστοδούλου



ΕΠΙΛΟΓΕΣ από τον Τύπο της Αλεξανδρούπολης

04.07.2019 Ξεκινούν οι γιορτές του
μεταξιού στο Σουφλί. Συναυλίες,
δημιουργικά εργαστήρια, προβολές
ταινιών και πολιτιστικά δρώμενα με
κύριο άξονα τη σηροτροφία και την
καλλιέργεια του μεταξιού περιλαμβά-
νουν οι ανωτέρω εκδηλώσεις, που
διοργανώνει από 6-13 Ιουλίου ο Σύλ-
λογος Φίλων Μετάξης «Χρυσαλίδα».

05.07.2019  704 επισκέπτες υπο-
δέχτηκε ο Φάρος της Αλεξανδού-
πολης, στο πλαίσιο του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλιακών
Βοηθημάτων, από 29/6 έως 1/7. Η
ξενάγηση έγινε κατά γκρουπ από τον
Επικελευστή του Πολεμικού Ναυτικού
- Φαροφύλακα κ. Πέτρο Αχυρκίδη και
δύο βοηθούς ώστε να μην υπάρχει
πρόβλημα στην ανάβαση και κατάβαση
των 100 στενών σκαλοπατιών από το
ισόγειο ως την κορυφή.

09.07.2019  Η Νίκη της Σαμοθράκης
και η Αφροδίτη της Μήλου έγιναν
αρώματα. Μία σειρά από οκτώ αρώ-
ματα, εμπνευσμένη από διασημότερα
εκθέματά του, μόλις κυκλοφόρησε το
Λούβρο σε συνεργασία με τους ιδρυτές
του Officine Universelle Bully (ιστορικό
brand που λειτουργεί από το 1803 και
δημιουργεί προϊόντα περιποίησης). Η
συλλογή θα βρίσκεται προς πώληση
στις προθήκες του ισογείου του Μου-
σείου ως τις 6 Ιανουαρίου 2020. Τις
εντυπώσεις κερδίζουν τα δύο ελληνικής
έμπνευσης αρώματα.

12.07.2019  Χαλάζι-καταστροφή
σε Μάκρη-Δίκελλα. Τεράστιες ζημιές
προκάλεσε η έντονη και ξαφνική κα-
κοκαιρία και στην περιοχή της Μάκρης
και των Δικέλλων, με τους κατοίκους
να κάνουν λόγο για χαλάζι σε μέγεθος
μανταρινιού. Πάρα πολλές ζημιές ση-
μειώθηκαν σε αυτοκίνητα με σπασμένα
παρ-μπριζ έως και ολοσχερή εξωτερική
καταστροφή. Καταγράφονται επίσης
ζημιές σε μόνιμες και εξοχικές κατοικίες

από το χαλάζι και πτώσεις δέντρων.

16.07.2019  Ικανοποίηση στο Δη-
μοκρίτειο Παν/μιο Θράκης μετά
την απόφαση του Κυρ. Μητσοτάκη
για μη ίδρυση Νομικής Σχολής στην
Πάτρα. Το μέλλον των νέων Σχολών
σε Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα.

17.07.2019  Ένα πανελλήνιο ρεκόρ
και πολλά μετάλλια στο Πανελλήνιο
Στίβου ΑμεΑ από τον Σύλλογο «Κότι-
νος». Αναλυτικά: 6 χρυσά μετάλλια,
ένα αργυρό, ένα χάλκινο και πολλά
πλασαρίσματα στους τελικούς είναι ο
εντυπωσιακός απολογισμός των 7
αθλητών μας στο Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα στίβου ΑμεΑ.
Θερμά συγχαρητήρια.

18.07.2019  Βραβείο Αριστείας στην
Εταιρεία του Έβρου «DASTERI
Α.Ε.» Η εταιρεία βραβεύθηκε ως μία
από τις δυναμικότερες και υγιέστερα
αναπτυσσόμενες Ελληνικές Επιχειρήσεις.
Βασίλης Δαστερίδης: «Μένουμε εδώ -
Δεν εγκαταλείπουμε τη Θράκη».

20.07.2019  Όλα έτοιμα για την
11η Regatta Αλεξανδρούπολης.
Το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό γεγονός
που διοργανώνεται από τον Ναυτα-
θλητικό Όμιλο Αλεξανδρούπολης (ΝΟΑ)
με διεθνείς συμμετοχές από 24 έως
28 Ιουλίου 2019. 

27.07.2019  «Μονοπάτια Πολιτι-
σμού» από το Leader. Eγκρίθηκε η
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
Leader «Δημιουργία Μονοπατιών Πο-
λιτισμού» στη Σαμο-
θράκη. Ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει τη δη-
μιουργία δύο κυκλι-
κών διαδρομών στην
Παλαιάπολη και στη
Χώρα, στον Καταρ-
ράκτη του Ξηροπο-
τάμου, ανάβαση στο
Φεγγάρι, το μονο-
πάτι του Ρέματος
του Φονιά και του
ρέματος της Πλατιάς
(Γριά Βάθρα), καθώς

και το μονοπάτι προσκυνήματος στην
Αγία Θέκλα.

30.07.2019  Αμφισβητούν ευθέως
την Ελληνική κυριαρχία στη Θρά-
κη. Η ιστορία της δημιουργίας «Ανε-
ξάρτητου Τουρκικού Κράτους της Θρά-
κης» καλλιεργείται σταθερά από την
Άγκυρα. Η ομιλία-πρόκληση της Μεράλ
Ακσενέρ, στο μνημόσυνο του Α. Σαδίκ,
στην Κομοτηνή, όπου παραβρέθηκαν
πλήθος προσωπικοτήτων της τουρκικής
πολιτικής σκηνής, εντόπιας και μη.

03.08.2019  Μονοθέσιο της «For-
mula 1» από το Δημοκρίτειο. Το
δημιούργησαν από το μηδέν οι φοι-
τητές του Πανεπιστημίου Θράκης.
Βρέθηκαν στην Ιταλία, σε απαιτητικό
διαγωνισμό και κατέλαβαν την 20ή
θέση.

14.09.2019  Ο Αμερικανός πρέσβης
κ. Τζέφρι Πάιατ στην «Ελεύθερη
Θράκη». Επισκέφθηκε τον «Δημο-
σιογραφικό Οργανισμό Κονδύλη Α.Ε.»
και είχε συζήτηση με τον κ. Σταύρο
Κονδύλη για θέματα που άπτονται πε-
ραιτέρω ανάπτυξης του Λιμένος της
Αλεξανδρούπολης.
Επισκέφθηκε επίσης τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Έβρου κ. Πέτροβιτς στο Νο-
μαρχείο, όπου έγινε αναφορά στα με-
γάλα έργα που συμπεριλμβάνουν τον
Έβρο (LNG) αλλά και στην ανάγκη
στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που ανοίγονται στην
παγκόσμια αγορά.
Την ίδια ημέρα ο Δήμαρχος κ. Ζαμ-
πούκης υποδέχθηκε τον Αμερικανό

Eπιμέλεια: Υβόννη Δαΐδου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΘΡΑΚΗ

Ο Τζέφρι Πάιατ μίλησε για όλα στη Μαρίνα Κονδύλη, 
στην τηλεόραση «ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ».
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πρέσβυ στο Δημαρχείο Αλεξανδρού-
πολης, όπου έγινε αναφορά στις ανα-
πτυξιακές προοπτικές της περιοχής. 

17.09.2019  «Γκριζάρουν» και το
Θρακικό Πέλαγος. Με οδηγίες της
«ΜΙΤ» γίνεται εισβολή των Τούρκων
ψαράδων στο Αιγαίο και το Θρακικό
Πέλαγος, όπου λεηλατούνται τα ιχ-
θυαποθέματα. Ένα (1) ελληνικό προς
πέντε (5) τουρκικά αλιευτικά ψαρέυουν
στο Θρακικό.

γεγονός που

23.07.2019  Aλλάζει το τοπίο στον
θαλάσσιο τουρισμό και τον ελλι-
μενισμό σκαψών αναψυχής.
Χρ. Δούκας: Το φθινόπωρο θα έχουμε
τις εγκαταστάσεις αυτές που θα δώ-
σουν μια προστιθέμενη αξία στο λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης.
Ενημερωτική συνάντηση για το πρό-
γραμμα «BlackSea Basing 2014-2020»
στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό την
ενίσχυση της ικανότητας φιλοξενίας
τουριστικών σκαφών καθώς και την
ενδυνάμωση των δεσμών συνεργασίας
με λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

26.08.2019  Υπαίθρια ψυχαγωγικά
παιχνίδια τοποθετήθηκαν σε ση-
μεία της Αλεξανδρούπολης. Εξαι-
ρετική πρωτοβουλία του Δήμου. Παίξτε
πινγκ-πονγκ, σκάκι, ντάμα και άλλα
παιχνίδια στο Πάρκο «Αργώ», στο Οι-
κοπάρκο «Αλτιναλμάζη», στον νέο συ-
νοικισμό Φερών και στον Πλατανότοπο
Μαΐστρου. Στόχος είναι να δοθούν
πρόσθετα στοιχεία στις περιοχές αυτές,

ώστε να καταστούν πόλοι έλξης για
τους δημότες με άξονα τον αθλητισμό,
το περιβάλλον και την ψυχαγωγία.

28.08.2019  Εξαιρετική επιτυχία
για τη 16η Γιορτή Μελισσοκόμων
και Καλλιεργητών Έβρου, που διορ-
γάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας-Θράκης, από 23-25 Αυγού-
στου στην παραλιακή λεωφόρο Αλε-
ξανδρούπολης. Οι επισκέπτες γνώρισαν
τα ιδιαίτερης ποιότητας εβρίτικα προ-
ϊόντα ντόπιων μελισσοκόμων, παρα-
γωγών αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών και οικοτεχνών.

02.09.2019  Πλήθος κόσμου στις
δράσεις του Φεστιβάλ Θρακικού
Πελάγους, που πραγματοποιήθηκε
στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
από 24-27 Αυγούστου, με τη Σαμο-
θράκη και την Αλεξανδρούπολη να
πρωταγωνιστούν. Έλαβαν χώρα θρα-
κιώτικη βραδιά στην Αλεξανδρούπολη,
μαθήματα με σκάφη OPTIMIST από
τον ΝΟΑ, μαθήματα ναυπηγικής τέχνης
σε ξύλινη βάρκα με κατάρτια και πανιά
από τους ναυτοπροσκόπους. Στη Σα-
μοθράκη πραγματοποιήθηκε ξενάγηση
στις Βάθρες και στις αρχαιότητές της
και το βράδυ μπάλος στην πλατεία

της χώρας.

09.09.2019  Ακόμα 10
εκ. ευρώ επενδύει
στη Θράκη η Phar-
mathen. Η νέα μονάδα
ενέσιμων φαρμάκων
βραδείας αποδέσμευσης
εγκαινιάσθηκε, παρουσία
του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδ.
Γεωργιάδη. Ο Δήμαρχος
Μαρώνειας-Σαπών αξιο-
ποίησε την παρουσία
του Υπουργού για να
στείλει για μια ακόμη
φορά σαφές μήνυμα

κατά της εξόρυξης χρυσού.

11.09.2019  Για μια ακόμη φορά
στην κορυφή του κόσμου ο Δη-
μοσθένης Μιχαλεντζάκης. Ο «χρυ-
σός» παραολυμπιονίκης του Ρίο το
2016 κατέκτησε την πρωτιά στα 100μ.
ελεύθερο της κατηγορίας S8 του Παγ-
κοσμίου Πρωταθλήματος, που ξεκίνησε
τη Δευτέρα στο Λονδίνο.

12.09.2019  Κονσέρτο με ελληνοϊ-
ταλικές άριες από γνωστές όπερες,
σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλε-
ξανδρούπολης. Το εξαίρετο πρόγραμ-
μα, που παρουσιάζεται από καταξιω-
μένους καλλιτέχνες, θα μας ταξιδέψει
μουσικά.

12.09.2019  Και η Αλεξανδρούπολη
«φωνάζει» για τη σωτηρία του
πλανήτη. Συμμετέχει στο παγκόσμιο
Κίνημα με συγκέντρωση-διαμαρτυρία,
την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στις
18:00, στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτη-
σίας.

17.09.2019  Τι αποφάσισαν φορείς
και αρχές για το θέμα του χρυσού.
Η πρώτη συγκέντρωση-συζήτηση έγινε
στο Επιμελητήριο Έβρου στις 14/9 με
πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων ΑΜΘ και της Διανομαρχια-
κής Επιτροπής Έβρου - Ροδόπης. Τε-
λικά αποφασίστηκε το ψήφισμα των
παρισταμένων (που αντιτίθεται στην
επένδυση) να κοινοποιηθεί στην κυ-
βέρνηση και στον Πρωθυπουργό με
την άποψη ότι δεν έχει αλλάξει κάτι
στο επιστημονικό κομμάτι των μελετών
ώστε να χρειάζεται άλλη διαφοροποί-
ηση.

19.09.2019  Διεθνές Συνέδριο για
το μετάξι στην Αθήνα και στο
Σουφλί. Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθη-
νών, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το
Πανεπιστήμιο του Lund και το Κέντρο
Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογι-
κού Υφάσματος ARTEX, οργανώνουν
διεθνές συνέδριο με τίτλο «Silk in An-
cient Greece and its Resonance» στο
Ιταλικό Αρχαιολογική Ινστιτούτο (19-
21/9) και στο Μουσείο Μετάξης του
Ιδρύματος στο Σουφλί (22/9). Η έρευ-
να για το αρχαιολογικό ύφασμα απο-
τελεί σήμερα δυναμικό κλάδο της αρ-
χαιολογίας.

20.09.2019  Επιταχύνεται η κατα-
σκευή της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης.
Η κατασκευή της Μ.Ε.Α. θα συνεχιστεί
απρόσκοπτα μετά τις υπογραφές των
αρμοδίων υπουργών που λύνουν ένα
ζήτημα που είχε προκύψει. Τουλάχιστον
200 εργαζόμενοι θα απασχοληθούν
στην κατασκευή της, ενώ θα δημιουρ-
γηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας.

ΓΝΩΜΗ

Νέες πλωτές εξέδρες θα τοποθετηθούν σύντομα 
στο μικρό λιμανάκι της Αλεξανδρούπολης.
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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. ΚΗΦIΣΙΑΣ  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

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 43 (πρώην Ανθέων) 
2ος όροφος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 228928  κιν. 6974018900
e-mail: cvkortho@gmail.com

THEODOR  GIASSEMAKIS
PROJECT & CONSTRUCTION CONSULTANT

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

Mob.: 6944 189 360   E-mail: mgias@tee.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΧΟΛΟΓΟΥΝΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΟΛΟΓΟΥΝΗΣ  ΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΚΑΤΗΣ 14  ΚΥΨΕΛΗ  113 64
ΤΗΛ. 210 6142790 - 210 6140618

FAX: 210 8055638
e-mail: holojun1@otenet.gr

ΠOΛYZΩHΣ  MAKPAΣ του AΓΓEΛOY
ΣTPATIΩTIKOΣ ΙΑΤΡΟΣ

ENΔOKPINOΛOΓOΣ

ΓOYNAPH 176 ANΩ ΓΛYΦAΔA 166 74
ΤΗΛ. 210 9646 995  κιν. 6944 549 654

E-mail: makras@internet.gr



ΝΑΝΤΙΑ  ΜΑΛΑΚΟΖΗ
Καθηγήτρια Μουσικής (Σοπράνο)

Καθηγήτρια Εικαστικών (Ζωγράφος)
Συντηρήτρια Έργων Τέχνης Αρχαιοτήτων

ΜΑΚΡΗ  ΤΗΛ. 25510 71124

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ 13  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛ. 25510 26247
κιν. 6937191145

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών

Μετεκπαιδευθείς στο Παν/κό Νοσοκομείο
San Raffaele - Μιλάνο, Ιταλία

• Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού • Ενδοσκοπική
Υπερηχοτομογραφία

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
Κεντρική Πλατεία Γέρακα

ΤΗΛ./FAX: 210 6616019   κιν. 697 22 79 468
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 197  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100

ΤΗΛ. +30 25510 22706 κιν. +30 6973384974
e-mail: k_papado@tee.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΙΔΗΣ

ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 8 - Ν. ΧΗΛΗ
(προς καφέ Ορίζοντας)

Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 25510 39863 κιν. 6944546838

http://mouseio-evrou.site.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ  Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣEIΣ
• Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας, όσοι επιθυμούν

να δημοσιευθούν εργασίες τους στο επόμενο τεύχος
(Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος) με σχετικό
ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό περιεχόμενο ή φω-
τογραφίες, να αποστείλουν τα κείμενά τους οπωσ-
δήποτε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2019 και να υπο-
γράφουν την εργασία τους. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει
περιορισμός χρόνου από το Ταχυδρομείο. Οι φωτο-
γραφίες να συνοδεύονται πάντα από σαφείς λεζάντες
με αρχείο προέλευσης και δεν επιστρέφονται.

• Εφόσον ενημερωνόμαστε υπεύθυνα και ενυπόγραφα,
θα προσπαθούμε να παρουσιάζουμε στο περιοδικό
μας τις ξεχωριστές επιδόσεις νέων της ιδιαίτερης πα-
τρίδας μας, τις τυχόν μεγάλες διακρίσεις στο καλλιτε-
χνικό ή επιστημονικό πεδίο και να καμαρώνουμε για
τα παιδιά μας.

Σ.Ε.

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

Mνήμες & πρόσωπα

Ρεμβασμός στον Πόταμο. Δεκαετία του 1950.

Αρχείο οικογ. Μποτονάκη



Συνταγές (όχι μόνο Θρακιώτικες)

Eπιμέλεια: Στρατούλα Κουκουρίκου

Mπισκότα αμυγδάλου
Υλικά
500 γρ. φρέσκο βούτυρο
1 ½ φλιτζάνα άχνη ζάχαρη
4 αβγά
3 βανίλιες
1 φακελάκι μπέικιν
1 πρέζα αλάτι
300 γρ. αμύγδαλα ψημένα
1 κιλό αλεύρι μαλακό

Εκτέλεση
Χτυπάμε το βούτυρο να αφρατέψει.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, τις
βανίλιες και συνεχίζουμε το χτύπημα.
Ρίχνουμε ένα ένα τα αβγά χτυπώντας
συνέχεια. Περνάμε τα ψημένα αμύγδαλα
στο μπλέντερ ελαφρά, τα προσθέτουμε
στο μίγμα, ανακατεύουμε με σπάτουλα και τέλος
προσθέτουμε το αλεύρι με το μπέικιν. Ζυμώνουμε με
το χέρι και πλάθουμε όπως θέλουμε ή βγάζουμε με
κουπ διάφορα σχέδια. Ψήνουμε στους 170° για μισή
ώρα. Προαιρετικά ψεκάζουμε με ανθόνερο και
πασπαλίζουμε με καστανή ζάχαρη. Σε άλλη εκδοχή,
μετά το ψήσιμο, λιώνουμε κουβερτούρα και βουτάμε
τις άκρες.

Αλμυρά μπισκότα
Υλικά για τη βάση
1 πακέτο φρέσκο βούτυρο ή βιτάμ (σε θερμοκρασία
δωματίου)
1 φλιτζάνα γάλα
1 φλιτζάνα σπορέλαιο
1 αβγό, 1 ασπράδι αβγού
½ φακελάκι μπέικιν
1 κουταλάκι γλυκού κοφτό αλάτι
300 γρ. πεκορίνο τριμμένο
1 κιλό περίπου αλεύρι μαλακό

Εκτέλεση
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το βούτυρο, το γάλα, το
σπορέλαιο, το αυβγό, το αλάτι και τα χτυπάμε όλα
μαζί. Προσθέτουμε το πεκορίνο, ανακατεύουμε με
σπάτουλα και ρίχνουμε το αλεύρι με το μπέικιν.
Ζυμώνουμε και πλάθουμε τα μπισκότα ή τα βγάζουμε
με κουπ. Αλείφουμε την επιφάνεια με χτυπημένο
ασπράδι, βάζουμε από ένα αμύγδαλο και περνάμε
ξανά με το ασπράδι. Ψήνουμε στους 180° για 20
λεπτά.

Kαλτσούνια με ανθότυρο (λυχναράκια)
Υλικά
Για τη ζύμη: 
1 ποτήρι βούτυρο (της αρεσκείας σας)
1 ποτήρι γάλα
½ ποτήρι ζάχαρη
1 φλιτζανάκι κονιάκ
1 κιλό περίπου αλεύρι μαλακό
2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν
Για τη γέμιση: 
1 κιλό ανθότυρο ή μανούρι
½ κιλό άχνη ζάχαρη
3 βανίλιες
1 κουταλιά σούπας φρέσκο βούτυρο
2 ασπράδια αβγών χτυπημένα
λίγο κονιάκ

Εκτέλεση
Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το
αβγό, το γάλα, το κονιάκ, ανακατεύουμε και προσθέ-
τουμε το αλεύρι με το μπέικιν. Ζυμώνουμε καλά, αφή-
νουμε σκεπασμένη τη ζύμη και ετοιμάζουμε τη γέμιση.
Με το πηρούνι λιώνουμε τον ανθότυρο ή το μανούρι, ρί-
χνουμε τη ζάχαρη, το βούτυρο, τις βανίλιες, τα ασπράδια
και ανακατεύουμε.Παίρνουμε κομμάτια της ζύμης, τα
ανοίγουμε σε πάχος 2,5 χιλιοστά και κόβουμε με στρογ-
γυλή κουπ ή φλιτζάνα. Βάζουμε μια κουταλιά από τη
γέμιση και ανασηκώνουμε τις άκρες τσιμπώντας με τα
δάχτυλα. Τα ψήνουμε για 20 λεπτά στους 180°. Προαι-
ρετικά, μετά το ψήσιμο, βάζουμε κανέλα.

Τρεις διαφορετικές γεύσεις για τον απογευματινό καφέ
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