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Ἕνας ἑλληνικός τόπος μέ τή δική του πο-
λυκύμαντη ἱστορία, ἡ Θράκη μας. Κάποτε
ἁπλωνόταν ἀπό τό Νέστο ποταμό, τήν ὀρο-
σειρά τοῦ Αἵμου ὥς τόν Ἑλλήσποντο, τήν
Προποντίδα, τόν Εὔξεινο Πόντο, τήν Κων-
σταντινούπολη καί τό Αἰγαῖο. 
Οἱ Θράκες, ὅπως καί τά ἄλλα Ἑλληνικά φύ -

λα, ἀπό τό 3.000 π.Χ. περνώντας τόν Δούνα -
βη ἐγκαταστάθηκαν στή χερσόνησο τοῦ
Αἵμου. Ἀπό τόν 7ο π.Χ. αἰώνα ἡ Ἑλληνική
Θράκη ἀκολουθεῖ τήν ἱστορία τῆς ὑπόλοιπης
Ἑλλάδας. Γνώρισε τόν Χριστιανισμό ἀπό τόν
ἅγιο ἀπόστολο Ἀνδρέα, τόν 1ο αἰώνα μ.Χ.
Στή χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου ἀντιμε-
τώπισε μέ γενναιότητα τίς ἐπιδρομές ἐχθρῶν,
ἀλλά τό 1354 στήν ἄγρια ὁρμή τῶν Τούρκων
ὑπέκυψε. Ἔμεινε στή σκληρή κατοχή τῆς Ὀ -
θωμανικῆς Αὐτοκρατορίας περισσότερο ἀπ’
ὅλες τίς περιοχές τῆς Ἑλλάδας, ὥσπου μετά
τόν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο εἶδε τό φῶς τῆς
λευτεριᾶς. Τί φοβερό ὅμως! γιά τόσο λίγο
Οἱ στρατιωτικές, πολιτικές καί διπλωματικές

ἐξελίξεις κομμάτιασαν τήν ἑλληνικότατη Θρά -
κη μας μέ ἀπάνθρωπες σκληρές συνθῆκες
γιά τούς κατοίκους, ὥστε πολλοί νά γίνουν
τραγικοί πρόσφυγες, μετά τίς ἀλληλοσυγ-
κρουόμενες Συνθῆκες.
Ἀπό τό 1920 καί μετά τή φοβερή Μικρασια-

τική καταστροφή ὁλοκληρώθηκε ὁ ἀκρωτη-
ριασμός τοῦ Ἑλληνικότατου τόπου καί τό
Βόρειο τμῆμα προσαρτήθηκε στή Βουλγαρία,
5/9 τῆς συνολικῆς ἔκτασής του. Σήμερα τό
γνωρίζουμε ὡς «Ἀνατολική Ρωμυλία». Τό Ἀ -
νατολικό μέρος, 3/9 τῆς ἔκτασής του, προ-
σαρτήθηκε στήν Τουρκία (Συνθήκη τῆς
Λωζάννης, 1923).
Εἶναι ἀσύλληπτο νά πιστέψουμε ὅτι ἡ Θρά -

κη περιορίστηκε στό 1/9 τῆς ἔκτασής της,
ἀνάμεσα στόν Νέστο καί τόν Ἕβρο ποταμό.

Πληγωμένο ψηφιδωτό τοῦ Ἑλληνισμοῦ!
Κι ὅμως αὐτός ὁ πανέμορφος τόπος σφύζει

ἀπό γνήσια ἑλληνική ζωή. Ὁ νομός τῆς Ξάν-
θης, τῆς Ροδόπης, τοῦ Ἕβρου μέ τίς ἰδιότυ-
πες μαγευτικές πολιτεῖες του καί τό ἅπλωμα
στήν ἀγκαλιά τοῦ Αἰγαίου τῆς Ἀλεξανδρούπο-
λης καί τοῦ πανέμορφου νησιοῦ τῆς Σαμο-
θράκης μαγεύουν τήν ψυχή τοῦ ἐπισκέπτη.
Οἱ ξένοι ξέρουν τό ἄγαλμα τῆς Νίκης τῆς

Σαμοθράκης στό μουσεῖο τοῦ Λούβρου καί μι-
λοῦν γιά τήν πολιτισμική ἰδιαιτερότητα τῆς πε-
ριοχῆς, γιά τίς λουσμένες στό φῶς παραλίες,
γιά τά δυό ἀπό τά σπουδαιότερα Ἐθνικά πάρ -
κα τῆς Εὐρώπης μέ τά σπάνια πουλιά, γιά τό
Δέλτα τοῦ Ἕβρου καί τό Δάσος τῆς Δαδιᾶς.
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πέρα ἀπό τήν πανάρχαια

ἱστορία τοῦ τόπου, τά κάστρα, τά μνημεῖα, τίς
ἐκκλησίες, τήν σπάνια φυσική ὀμορφιά, ξέ-
ρουμε ὅτι ἐκεῖ ζοῦνε ψυχωμένοι Ἕλληνες,
θερμοί Χριστιανοί ἀδελφοί μας καί ὅτι ἡ ἡ -
ρωική Θράκη πού ἀπέμεινε εἶναι ὁ ἀκοίμητος
βιγλάτορας στά βορειοανατολικά σύνορα τῆς
Πατρίδας. 
Τό περιοδικό μας ἀφιερώνει τό τεῦχος τοῦ

Νοεμβρίου 2013 μέ κείμενα, ἱστορικές κατα-
γραφές, εἰκόνες, προσωπικότητες, ἔθιμα τῆς
περιοχῆς, στά ἡρωικά ἀδέλφια τῆς Θράκης.
Στόχος του νά συμβάλει στήν ἐνεργοποίηση
τῆς ἱστορικῆς μνήμης μας, γιά νά μήν ξεχάσει
ἡ ἑλληνική ψυχή: «Τί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέ-
πει»!... 
Ὅταν σέ ξεναγοῦν στή Θράκη, σοῦ ἐπιση-

μαίνουν νά προσέξεις ψηλά στόν ἐξωτερικό
τοῖχο τοῦ ἱεροῦ τῆς ὑπέροχης βυζαντινῆς ἐκ -
κλησίας, τῆς Κοσμοσώτειρας στίς Φέ ρες, ἕ ναν
ἀνάγλυφο ἀετό. Ὁ καλλιτέχνης σμίλεψε ἔτσι τά
μάτια του ὥστε νά κοιτάζουν πρός τήν Ἀνα-
τολή. Παρατηρώντας τον ζωντανεύει στή μνήμη
ὁ στίχος: «Ἀπόμακρη τ’ ὀνείρου μας ἡ γῆ!...».
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Τό μεγάλο ψηφιδωτό
τοῦ Ἑλληνισμοῦ
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Πρίν ἀπό εἴκοσι χρόνια, τόν Ἰούλιο τοῦ
1993, ἀναγνωρίστηκε ἐπίσημα ὡς Ἅγιος τᾹς
Ἐκκλησίας μας ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως
Κύριλλος ὁ ΣΤ´ ὁ Ἀδριανουπολίτης. Πρόκειται
γιά ἕνα σοφό διδάσκαλο καί μαρτυρικό ποιμε-
νάρχη τοῦ Γένους μας, ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε μέ
ζᾹλο γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ὑπό-
δουλου Ἑλληνισμοῦ στά χρόνια τᾹς Τουρκο-
κρατίας καί μαρτύρησε στά ἁγιασμένα χώματα
τᾹς Θράκης ἀγωνιζόμενος γιά τήν ἐλευθερία
τοῦ Ἔθνους μας. 

Ἅγιος Κύριλλος ΣΤ ΄
Ο ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ



Ἅγιος Κύριλλος ΣΤ ΄

Νικηφόρος

Ὁ σοφός Ἅγιος ἀπό τήν Ἀδριανοῦ
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Τό «Πρός τή Νίκη»
μέ χαρά δημοσιεύει τόν χαιρετισμό τῆς ἀξιότιμης

τ. Σχολικῆς Συμβούλου, Φιλολόγων, στό Β.  Ἕβρο

κ. Ἀσημένιας Καλογεράκη-Δανάκη, σχετικά μέ τό

«ταξίδι γνωριμίας τῆς Θράκης», πού ἑτοιμάσαμε

γιά τό τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου. Εὐχαριστοῦμε θερμά.

Ὀρεστιάδα, 20/8/2013
Ἀγαπητό «Πρός τή Νίκη»
Ὡς ἀναγνώστριά σου ἀδιαλεί-
πτως ἀπό μαθήτρια καί ἐπί πενή -
ντα σχεδόν χρόνια αἰσθάνομαι τήν
ἀνάγκη νά ἐκφράσω πρός τούς ἐμφορούμενους ἀπό ἔνθεο ζῆλο συνεργάτες σου τή βαθειά
μου εὐγνωμοσύνη γιά τή χαρά, τήν πνευματική ξεκούραση καί τήν ἀνανέωση πού ἀπο-
λαμβάνουμε μέ τήν οἰκογένειά μου, κάθε φορά πού ξεφυλλίζουμε παλαιά ἤ νέα τεύχη σου.
Μοῦ δημιούργησε ὅμως πολλή ἱκανοποίηση καί συγκίνηση ἡ ἀπόφαση νά ἀφιερωθεῖ ἕνα
ἀπό τά τεύχη σου στήν ὄμορφη, τήν ἡρωοτόκο, τήν ἁγιοτόκο Θράκη.
Εἶναι, νομίζω, θεία οἰκονομία τό γεγονός ὅτι τό ἀφιερωματικό τεῦχος κυκλοφορεῖ τό Νο-
έμβριο, τό μήνα δηλαδή πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ πολλούς ἁγίους τῆς Θράκης, ὅπως τούς
Νεομάρτυρες τοῦ Διδυμοτείχου Ἰάκωβο μέ τούς μαθητές του Διονύσιο καί Ἰάκωβο (1/11),
τόν αὐτοκράτορα Ἅγιο Ἰωάννη Βατάτζη, τόν ἐλεήμονα (4/11), τό μεγάλο Θρακιώτη,
σχεδόν σύγχρονό μας ἅγιο, τόν Ἅγιο Νεκτάριο (9/11) καί τέλος τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα,
τόν ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θράκης καί πρῶτο ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως (30/11).
Εἶχα τήν ἰδιαίτερη τιμή καί εὐλογία νά ὑπηρετήσω ὡς καθηγήτρια ἐπί πολλά χρόνια
στήν προνομιούχα περιοχή τῆς Θράκης καί ἰδιαιτέρως στό Νομό Ἕβρου, ὅπου μοῦ δόθηκε
ἡ εὐκαιρία νά διαπιστώσω τήν εὐγενική ἀνατροφή τῶν μαθητῶν μου, νά ζήσω ἀπό κοντά
τούς ὑπέροχους ἀνθρώπους της καί νά γευτῶ τήν καλά καί διακριτικά κρυμμένη αὐτο-
κρατορική ἀρχοντιά πού διαχέουν. Μία ἀρχοντιά ἄλλης ὑφῆς, πού δέν ἔχει σχέση μέ τό
ἀλλοτριωμένο πνεῦμα τοῦ νεοελληνισμοῦ καί τή νεοπλουτίστικη ψευτοκουλτούρα τῶν
ΜΜΕ καί πού ἀνανεώνεται, νομίζω, συνεχῶς ἀπό τήν ἀδιάκοπη ἐπαφή τῶν κατοίκων της
μέ τό Οἰ κουμενικό Πατριαρχεῖο καί τή Ρωμιοσύνη τῆς Πόλης. Ἐδῶ συναντᾶ κανείς τόν
γνήσιο, τόν αὐθεντικό Ἕλληνα, τόν ἀναθρεμμένο μέ τίς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας, τόν
ἄνθρωπο μέ τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα, τή βαθειά καί ἀληθινή εὐλάβεια πρός
τό Θεό, τή γνήσια ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο. Μία ἀγάπη ἀπέραντη σάν τίς ἀπέραντες,
ἤρεμες καί πλούσιες πεδιάδες της, πού ἐκδηλώνεται ὡς ἀβραμιαία φιλοξενία, ὡς εὐγένεια,
ὡς ἀλληλεγγύη, ὡς προσφορά καί θυσία στόν πάσχοντα, τόν ἀναγκεμένο, τόν ξένο.
Ἡ ἀφιέρωση ἑνός τεύχους τοῦ «Πρός τή Νίκη» στή Θράκη νομίζω πώς εἶναι ἀπόδοση
δικαιοσύνης πρός τήν Ἱστορία καί τόν ἀγωνιζόμενο λαό της.
Εὔχομαι ὁ Κύριός μας νά παρέχει φώτιση, δύναμη καί εὐλογία νά συνεχίζεται τό θεά-
ρεστο ἔργο τῆς ἔκδοσης τοῦ «Πρός τή Νίκη», γιά νά σκορπίζονται ἀνταύγειες χριστιανι-
κοῦ φωτός καί ἑλληνικοῦ πνεύματος στούς δρόμους πού περιπλανιοῦνται οἱ νέοι μας.

Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί ἀγάπη
Ἀσημένια Καλογεράκη Δανάκη
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2. Τόν 7ο π.Χ. αἰώνα Ἕλ λη-
νες ἀπό τήν Πελοπόννη σο καί
τή Στερεά ἔφτασαν ὡς ἄποι-
κοι στά παράλια τῆς Θράκης.
Οἱ Θράκες –ἄν καί συγκρού-
στηκαν μαζί τους– υἱοθέτησαν
πολλά πολιτισμικά στοιχεῖα κι
ἔγιναν ἕνα μέ ὅλους τούς ὑπό-
λοιπους Ἕλληνες. Μιλοῦ σαν
τήν ἴ δια ἑλληνική γλώσ σα, λά-
τρευαν τούς ἴδιους θεούς,
εἶχαν τά ἴδια ἤθη κι ἔθιμα.

3. Ἡ Θράκη δέχτηκε τίς ἐπι-
θέσεις τῶν Περσῶν, ὅπως καί
ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες. Τό
492 π.Χ. μάλιστα οἱ ὀνομαστοί
γιά τό ἀπίστευτο θάρρος τους
Θράκες ἀπέκρουσαν τόν Μαρδόνιο προ-
καλώντας του πολλές καταστροφές. Κι
ὅταν ὁ περσικός κίνδυνος ἀπομακρύν-
θηκε, οἱ Θράκες ἀκολούθησαν τήν κοινή
πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καί σέ λίγα χρό-
νια ἐνεπλάκησαν στόν Πελοποννησιακό
πόλεμο.

4. Μετά τήν ἐξουθένωση τῶν ἑλληνι -
κῶν πόλεων ἀπό τόν ἐμφύλιο πελοποννη-
σιακό σπαραγμό, ὁ βασιλιάς τῆς Μακεδονίας
Φίλιππος Β΄ θέλοντας νά ἀναλάβει τά
σκῆπτρα στόν ἑλλαδικό χῶρο ἄρχισε νά
ἐπεκτείνει τό βασίλειό του. Τό 348 π.Χ. κα-
ταλαμβάνει τήν Ὄλυνθο κι ἄρχίζει νά ὑ -
ποτάσσει μιά μιά τίς θρακικές πόλεις. Καί
ὁ γιός του ὅμως, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος,
ἀκολούθησε τήν ἴδια τακτική. 

5.Ὅταν ὁ Μέγας στρατηλάτης πέθανε,
ἡ Θράκη περιῆλθε στό βασίλειο τοῦ Λυ-

σιμάχου καί κατόπιν στό θρόνο της ἀνέ-
βηκε ὁ Πτολεμαῖος Κεραυνός καί ἡ γυ-
ναίκα του Ἀρσινόη. Ἀπό τό 183 π.Χ.
ὅμως τά πράγματα γιά τήν εὔφορη καί
ὄμορφη Θράκη ἄλλαξαν. Στά στρατη-
γικά ἐδάφη της πατοῦσαν πιά οἱ Ρωμαῖοι
κατακτητές.

6. Οἱ ἱστορικοί μελετητές λένε ὅτι μέ -
χρι καί τόν 3ο μ.Χ. αἰώνα ἡ Ρωμαιοκρατία
ὑπῆρξε στή βάση της μιά μεγάλη περίο-
δος εἰρήνης, κατά τήν ὁποία οἱ Θράκες
ἀναπτύσσονται σ᾽ ὅλους τούς τομεῖς. Τό
σπουδαιότερο ὅμως γεγονός πού σφρά-
γισε τήν πολιτισμική πορεία τῆς εὐρύτε-
ρης περιοχῆς ἦταν ὁ ἐκχριστιανισμός
της. Ἤδη ἀπό τούς πρώτους ἀποστολι-
κούς χρόνους τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ
φτάνει στή Θράκη μέ τόν Ἀπόστολο
Ἀνδρέα. Ἀπό τότε, μεγάλες καί ἐξέχου-
 σες, λάμπουν οἱ θρακικές Μητροπόλεις.
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Καλημέρα σας! Μέ λένε Φινέα Στενημαχιώτη καί σᾶς καλωσο-
ρίζω στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μου τή Θράκη. Θά εἶμαι ὁ ξεναγός

σας σέ χρόνους ἀλλοτινούς καί τόπους βασιλικούς.

1. Μέ τόν ὅρο ΘΡΑΚΗ ἐννοοῦμε μιά μεγάλη περιοχή πού ἐκτεινόταν ἄλλοτε ἀπό τό
Δούναβη ὥς τό Αἰγαῖο καί ἀπό τόν Εὔξεινο Πόντο ὥς τόν Ἀξιό* ποταμό. Σήμερα τό νο-
τιοδυτικό τμῆμα τῆς Θράκης πού ἀνήκει στό ἑλληνικό κράτος περιλαμβάνει τρεῖς
νομούς: Ξάνθης – Ροδόπης – Ἕβρου.

ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΗ

––––––
*σ.σ. κατ᾽ ἄλλους, ὥς τό Νέστο ποταμό. Οἱ ἀναφορές ποικίλλουν.



7. Καί φτάσαμε στό χιλιόχρονο Βυ-
ζάντιο. Πολλά εἶναι τά βάσανα τῆς πο-
λύπαθης θρακικῆς γῆς, ἀλλά ἀπίστευτη
ἡ ἀντοχή της στίς ἀλλεπάλληλες λησ -
τρικές ἐπιδρομές. Ἀπό τόν 4ο ἕως τόν
15ο αἰώνα ἡ Θράκη γνώρισε τήν ἀγριό-
τητα τῶν γερμανικῶν φύλων Βησιγότ-
θων καί Ὀστρογότθων, τίς φοβερές
ἐπιδρομές ἀπό τούς Οὕννους τοῦ Ἀτ -
τίλα. Κι ἀκόμη ἐπιδρομές ἀπό σλαβικές
πολεμικές φυλές καί βουλγαρικά φύ -
λα, τά ὁποῖα μάλιστα θά γίνουν ὁ μόνι-
μος ἐφιάλτης της. Ἀκόμη κι ὅταν ὁ
Βασίλει ος Β΄ Βουλγαροκτόνος τόν 10ο
αἰ. ἐξοντώνει τόν βουλγαρικό στρατό
καί ἡ Βουλγαρία γίνεται τμῆμα τῆς Βυ-
ζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, καί πάλι τό
γέ νος τῶν Βουλγάρων δέν ἡσυχάζει.
Καί οἱ ὀρδές τῶν ἐπιδρομέων δέν ἔ -
χουν τελειωμό: Πετσενέγκοι, Νορμαν-
δοί, Φράγκοι, Καταλανοί, Βενετοί
λεηλατοῦν καί καταστρέφουν. 

8. 1348 μ.Χ. Γιά πρώτη φορά στήν ἱστο-
ρία τῆς Θράκης εἰσβάλλουν στά ἐδάφη
της οἱ Τοῦρκοι. Ἕξι αἰῶνες θά κρατήσει
ἡ Τουρκοκρατία στή Θράκη. Ἑξακόσια
χρόνια ἡ Θράκη, δέν ἔχασε τήν ἐλπίδα
καί τήν ἑλληνικότητά της, ἄν καί ὁ πλη-
θυσμός της δοκιμάστηκε σκληρά.

9. Ὡστόσο ἔξυπνοι κι ἐργατικοί οἱ
Θρακιῶτες, ἀναδεικνύονται δημιουργοί
ἑνός λαμπροῦ ἑλληνικοῦ κόσμου στά
νεώτερα χρόνια (18ος αἰ.). Φιλιππούπο -
λη, Καλλίπολη, Σαράντα Ἐκκλησιές,
Στενήμαχος, Ἀδριανούπολη καί πλῆθος
ἄλλες πόλεις γίνονται φάροι πολιτισμοῦ.
Ἐκκλησίες, σχολεῖα, εὐαγῆ ἱδρύματα,
ἐμπορικοί οἶκοι, τράπεζες, βιοτεχνίες δί-
νουν ζωή στήν ὅλη περι οχή, πού περιμέ-
νει ὅμως τή λευτεριά της.

10. Ἡ Θράκη δέν ἦταν δυνατόν νά
ἐκδηλωθεῖ ἐπαναστατικά, γιατί γειτνί αζε
μέ τήν Κωνσταντινούπολη, τό κέντρο
τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης. Ἐντούτοις
μεγάλος ἀριθμός Θρακῶν ἔλαβε μέρος
στήν Ἐπανάσταση στό Μωριᾶ τό 1821.

Ἀπό τή Φιλιππούπολη καταγόταν ὁ Φιλι-
κός Ἀντώνιος Κομιζόπουλος καί οἱ Κυριά -
κος καί Σταμάτιος Κουμπάρης. Ἀνάμεσα
σʼ ὅλους ξεχωρίζουν οἱ μορφές τοῦ πλού-
σιου καπετάν Βισβίζη καί τῆς συζύγου
του Δόμνας, πού ἔδωσαν τό «ἔχει» καί τή
ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία. Πολλοί Θρα-
κι ῶ τες ἐπίσης πολέμησαν σʼ ὅλα τά μέτω -
πα τοῦ στεριανοῦ καί ναυτικοῦ ἀγώνα.
Ἀλλά καί μετά τή δημιουργία τοῦ πρώτου
μικροῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἑκατοντάδες
Θρακιῶτες συμμετεῖχαν στά ἀπελευθε-
ρωτικά κινήματα σέ Μακεδονία, Ἤπειρο,
Θεσσαλία, Κρήτη.

11. 1878: Συνθήκη Ἁγίου Στεφάνου
καί Συνθήκη Βερολίνου. Καί οἱ δύο
σφράγισαν τό τέλος τοῦ μεγάλου Ρω-
σοτουρκικοῦ πολέμου. Μέ τήν πρώτη
(Ἁγίου Στεφάνου) ἡ Τουρκία παραχώ-
ρησε τή Θράκη στή Βουλγαρία. Ἡ δεύ-
τερη Συνθήκη (Βερολίνου) περιόρισε
τή Βουλγαρία, ἀλλά ὅμως χώρισε τή
Θράκη στά δυό: τή βουλγαρική ἡγεμο-
νία καί τήν Ἀ νατολική Ρωμυλία. Οἱ
Βούλγαροι πραξικοπηματικά ἀπέσπασαν
τήν Ἀνατολική Ρωμυλία, χωρίς νά κατορ-
θώσουν νά βγοῦν στό Αἰγαῖο, ὅπως αἰ -
ῶνες παράνομα λαχταροῦν. 

12. Καί φτάνουμε στά 1912. Ἑνωμένα
τά τέσσερα Βαλκανικά κράτη –Ἑλλάδα,
Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία– ἑτοι-
μάζονται νά ἀποτινάξουν τόν τουρκικό
ζυγό. Ἀπελευθερώνονται ἡ Μακεδονία, ἡ
Ἤπειρος καί τά νησιά τοῦ Β. Αἰγαίου, ἡ
Κρήτη ἐνσωματώνεται στήν Ἑλλάδα. Καί
ἡ Θράκη; Δυστυχῶς ἡ Συνθήκη Βουκου-
ρεστίου πού σφράγισε τούς Βαλκανικούς
πολέμους στίς 10/8/1913 παραχώρησε
ὁλόκληρη τή δυτική Θράκη στή Βουλγα-
ρία, ἐνῶ στήν Τουρκία κατακύρωσε τήν
Ἀνατολική Ρωμυλία. Ὅλα αὐτά ὅμως ὥς
τό 1919.

13. 1919. Δικαίωση τῆς ἀναμονῆς 600
χρόνων! Ἀμέσως μετά τή λήξη τοῦ Α΄
Πα γκοσμίου Πολέμου συμμαχικό στρά-
τευ μα μέ κύρια δύναμη τήν ἑλληνική 9η
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Μεραρχία καί ὑπό τόν Γάλλο στρατηγό
Σαρπύ καταλαμβάνει τή Θράκη καί τήν
παραδίδει στό ἑλληνικό σῶμα στρατοῦ
ὑπό τόν Ἐμμανουήλ Ζυμβρακάκη. Μέ
ὁρμητήριο τήν Ἀλεξανδρούπολη ὁ ἑλλη-
νικός στρατός ἐξορμᾶ καί ἐλευθερώνει
τήν Ἀνατολική Ρωμυλία. Ἡ θριαμβευτική
Συνθήκη τῶν Σεβρῶν τό 1920 κατοχυρώ-
νει γιά τήν Ἑλλάδα τό μεγαλύτερο μέρος
τῆς Θράκης.

14.Δυστυχῶς ὅμως ὁ θρίαμβος δέν κρά-
τησε γιά πολύ. Μετά τή Μικρασιατική κα-
ταστροφή τό 1922 καί τήν ὑπογραφή τῆς
Συνθήκης τῆς Λωζάννης τό 1923 τά ἐδάφη

τῆς Θράκης διαμελίζονται
ἐκ νέου. Ὁ ποταμός Ἕβρος
ὡς ὑδάτινο σύνορο στά ἀνατο-
λικά καί ἡ ὀροσειρά τῆς Ροδόπης
ὡς χερσαῖο στά βόρεια, ὁρίζουν τά ἐ -
ναπομείναντα τμήματα τῆς Ἑλληνι -
κῆς Θράκης. Ἀπό τότε μέχρι σή μερα
ἡ Θράκη δοκίμασε τήν ἀγριότητα
τῶν Βουλγάρων καί τῶν Γερμανῶν
κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου. Ἐλευθερώθηκε ἀπό τή
Βουλγαρική κατοχή τό 1944. Ὡστόσο
παραμένει μικρή, κομματιασμένη, ἀ -
δικημένη καί πάντα στό στόχαστρο
ἀδηφάγων γειτόνων.
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Εἶμαι Θρακιώτης ἀπό τή φημισμέ νη Στενήμαχο. Τώρα μένω στό
Σουφλί. Συχνά κατεβαίνω σιμά στό μεγάλο μας ποτάμι, τόν Ἕβρο.
Κι ἐ κεῖ, ὅταν ὅλα ἡσυχάσουν, τό ποτάμι φουσκώνει παράξενα, τά
νερά ἀσημίζουν καί φέρνουν στό ρυτίδιασμά τους φωνές ἑλληνι-
κές. Ἀντίπερα ἀ νασαίνει ἕνας ὁλάκερος λαός. Ὄχι, ἡ Θράκη δέν τε-
λειώνει ἐδῶ, εἶναι μεγάλη ἡ γῆ της.

Ὁ ξεναγός σας Φινέας.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Η ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ

«...τό 1923 τά ἐδάφη 
τῆς Θράκης διαμελίζονται.»



ΝΝίκαια γύρω στά 1240 μ.Χ.
Ὁ Θεόδωρος, γιός τοῦ μεγάλου αὐτοκρά-

τορα τῆς Νίκαιας Ἰωάννη Βατάτζη, ἑτοιμά-
ζεται γιά τήν ἀγαπημένη του ἀσχολία: Κυνήγι
μέ τούς φίλους. Φοράει τή χρυσοραμμένη
ἀκριβή στολή του. Σίγουρα μέσα σ’ αὐτή
ξεχωρίζει. Ὅπως πρέπει νά ξεχωρίζει ὁ διά-
δοχος τοῦ θρόνου.
Βγαίνει στό διάδρομο. Τά ἄλογα τοῦ τά

ἔχουν ἑτοιμάσει ἀπό ὥρα. Καθώς προχωρεῖ συναντάει τόν πατέρα. Ἐκεῖνος
τόν βλέπει καί ἀποστρέφει τό πρόσωπό του. «Πατέρα…», τολμάει νά ψιθυ-
ρίσει, καθώς τόν κοιτάζει νά ἀπομακρύνεται. Ὁ Ἰωάννης στέκεται καί τό
βλέμμα του διαπερνᾶ τήν ψυχή τοῦ γιοῦ του. 
Ἡ παρουσία τοῦ αὐτοκράτορα λιτή ὅπως καί ἡ ἴδια ἡ ζωή του. Εἶχε λάβει

μέτρα κατά τῆς σπατάλης τοῦ πλούτου καί τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν φτωχῶν.
Εἶχε ἐπιτάξει τεμάχια γῆς καί τά διένειμε στούς ἀκτήμονες, ἐνῶ ταυτόχρονα
μείωσε τίς περιττές δαπάνες καί τή φορολογία τῶν πολιτῶν. Ὁ ἀγώνας του
συνεχής γιά τήν καταπολέμηση τῶν καταχρήσεων. Ὁ ἴδιος δέν πληρωνόταν
ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο, ἀλλά καλλιεργοῦσε τή γῆ γιά νά καλύψει τίς ἀνάγ-
κες του.
Τά λόγια του στό γιό του ἐκείνη τήν ὥρα, λίγα: «Πῶς μπορεῖς νά ξοδεύεις

ἔτσι τό χρῆμα τῶν ὑπηκόων σου, σέ τέτοιες μάταιες ἀσχολίες; Δέ γνωρίζεις
ὅτι τά πολύτιμα τοῦτα ροῦχα μέ τά χρυσά κεντήματα γίνονται ἀπό τό αἷμα
τῶν Ρωμιῶν, καί ὅτι πρέπει νά δίνεις σ’ αὐτούς λογαριασμό γιά ὅ,τι ξοδεύεις,
ἀ φοῦ ὁ πλοῦτος τῶν βασιλέων εἶναι πλοῦτος τῶν ὑπηκόων τους;».

Νυμφαῖο Μικρᾶς Ἀσίας 1254 μ.Χ.
Στό μοναστήρι πού ὁ ἴδιος ἔχει ἱδρύσει, ἐνταφιάζεται ὁ Δούκας Ἰωάννης Γ΄

Βατάτζης, αὐτοκράτορας τῆς Νίκαιας.
Οἱ στρατιωτικοί στέκουν μέ θαυμασμό μπροστά του. Μέσα σέ λίγα χρόνια

εἶχε καταφέρει νά ἀποκτήσει τόν ἔλεγχο τῆς Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας, τῆς
Θράκης, τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί νά φτάσει μέχρι

Νοέμβριος 2013370



καί τήν Ἀδριανούπολη, περιορίζοντας
τούς Φράγκους στά σύνορα τῆς Βα-
σιλεύουσας. Μετά τό θάνατό του, οἱ
δικές του ἐνέργειες τή φέρνουν ξανά
στά χέρια τῶν Βυζαντινῶν, πραγμα-
τοποιώντας τήν ἀνασύσταση τῆς βυ-
ζαντινῆς αὐτοκρατορίας.
Πλῆθος κόσμου εὐεργετημένου πα-

ρευρίσκεται τώρα ἐκεῖ. Δέν μποροῦν
νά ξεχάσουν τόν ἄνθρωπο πού ἔλυσε
τό πρόβλημα τῆς φτώχειας στήν αὐτο-
κρατορία. Στό πρόσωπό του βρῆκαν
τόν ὑποστηρικτή τῶν ἀδικημένων καί
καταπιεσμένων. Μία πηγή ἀλη-
θινῆς εὐσπλαχνίας καί ἐλεημοσύ-
νης. Γι’ αὐτό καί οἱ ἴδιοι τοῦ
ἔδωσαν ἕναν τίτλο ἀνώτερο ἀπό
τόν τί τλο τοῦ αὐτοκράτορα:
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελειώ -

νει. Ὁ Πατριάρχης ἀσπάζεται τό
λείψανο αὐτοῦ πού προσπάθησε
μέ τή μεγάλη του ἀγάπη στό Θεό
καί τήν Ἐκκλησία Του νά πραγ-
ματοποιήσει τήν ἐπανένωση τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν. Ὅμως, ἡ ἐμμονή τοῦ
Πάπα στίς κακοδοξίες του τήν κατέ-
στησε ἀδύνατη. Διαβάζει τίς τελευ-
ταῖες εὐχές γιά «τόν δοῦλο τοῦ Θεοῦ
Ἰωάννη», πού ἔκτισε πλῆθος ἐκκλη-
σιῶν καί μοναστηριῶν καί ἔζησε θε-
άρεστα. 
ΜΜαγνησία 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 1261 μ.Χ.
Κόσμος πολύς ἔχει συγκεντρωθεῖ.

Τό γεγονός τούς ἔχει συγκλονίσει. Ὁ
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, ὅπως τόν ὀνό-
μασαν, ὁ ἀγαπημένος τους αὐτοκρά-
τορας ἔχει κοιμηθεῖ ἐν εἰρήνῃ ἐδῶ καί
ἑπτά χρόνια. Καί τώρα ἀνοίγοντας
τόν τάφο του ἀνακαλύπτουν τό σῶμα

του ἄφθαρτο. Ἀναδίδει
μία γλυκιά εὐωδία. Ἀκόμα
καί τά βασιλικά του ροῦχα
ἔμειναν ἀναλλοίωτα σάν νά εἶ χαν
ραφτεῖ ἐκείνη τή στιγμή. Ὁ θαυμα-
στός αὐτοκράτορας κοιμᾶται ἐν εἰ -
ρήνῃ, σάν ζωντανός!
Ἀργότερα μεταφέρεται στήν ἐλευ-

θερωμένη Κωνσταντινούπολη. Κατά
τήν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς Τούρ-
κους τόν ἔκρυψαν σέ κάποια κατα-
κόμβη. Κι ἀπό τότε καρτερεῖ τήν
ἀπελευθέρωση τῆς Βασιλεύουσας...

4 Νοεμβρίου. Ἄν ἀνοίξεις τό ἡμερο-
λόγιο, θά δεῖς νά γράφει: Μνήμη τοῦ
ἁγίου καί εὐσεβοῦς βασιλέως Ἰωάν-
νου Γ´ Δούκα Βατάτζη τοῦ Ἐλεήμο-
νος. Μνήμη τοῦ βασιλιᾶ πού ἡ ἀγάπη
του γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους
τόν κατέστησε ἄφθαρτο στή γῆ καί
ἅγιο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἰουλιανή

––––––
Πηγές: 
Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμ. θ΄, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν

Α.Ε.
Τό βυζαντινό κράτος, Ἰω. Καραγιαννόπουλου, ἔκδ. Βάνια.
Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόμος τρί-

τος, ἔκδ. Ἴνδικτος. 
Ἑορτολόγιο 2012, Ἱ. Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ὀρεστιά-

δος, Σουφλίου, ἔκδ. Σαΐτης.

Ἡ Πύλη τῆς Γέφυρας (Καλιόπορτα) - Κάλε, Διδυμότειχο, Ἕβρος
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Ὁδοιπορώντας στή γῆ τῆς Θράκης, συ-
ναντᾶς τούς ἀνδριάντες ἐπιφανῶν παιδιῶν
της, μέ τόν κοινό τιμητικό τίτλο: Ἐθνικοί
Εὐεργέτες.

Τί ἦταν οἱ ἐθνικοί εὐεργέτες;Ἕλληνες
κάτοχοι μεγάλης περιουσίας, πού εἴτε τήν
κληρονόμησαν εἴτε τήν ἀπέκτησαν μέ προ-
σωπικό μόχθο καί στέρηση, τή θεώρησαν
«κοινόν κτῆμα» τῆς μάνας Ἑλλάδας. Διέθε-
σαν ἔτσι μεγάλο μέρος της σέ κοινωφελῆ
ἱδρύματα ὄχι μόνο τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας
τους ἀλλά καί ἄλλων τόπων. Ἀξίζει ἡ προ-
σπάθεια νά γνωρίσουμε κάποιους πού κα-
τάγονταν ἀπό τήν ἀκριτική Θράκη.

Γρηγόριος Μαρασλής (1831-1907).
Τόπος καταγωγῆς του τό

χωριό Μαράζ στή Φιλιππού-
πολη τῆς Θράκης, στό ὁ -
ποῖο ἡ οἰκογένεια ὀφείλει
τό ὄνομά της. Τόπος γέννη-
σής του ἡ Ὀδησσός τῆς
Ρωσίας. Ἐκεῖ ἀρχίζει τίς
σπουδές του, στήν Ἐ μπο-

ρική Σχολή, καί τίς ὁλοκληρώνει στό Παρίσι.
Ἐκλέγεται Δήμαρχος Ὀδησσοῦ προσφέρον-
τας τό μισθό του καί σημαντικά ποσά ἀπό
τήν περιουσία του σέ δημοτικά ἔρ γα. Ἱδρύει
ἐκπαιδευτήρια στή Φιλιππούπολη, τήν Κων-
σταντινούπολη καί τήν Ἀθήνα. Τό νεοκλασικό
κτήριο στήν ὁδό Μαρασλῆ στό Κολωνάκι στήν
Ἀθήνα στέγασε τό 1905 τό Δημόσιο Διδασκα-
λεῖο Ἀθηνῶν, πού πρός τιμήν του ὀ νομά-
στηκε Μαράσλειο, ἀφοῦ μέ δαπάνες δικές
του οἰκοδομήθηκε καί ἐξοπλίστηκε.
Ἄλλα ἔργα τῆς γενναιόδωρης προσφο ρᾶς

του: Βιομηχανική καί Ἐμπορική Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν, τήν ὁποία ἵδρυσε μέ τή συνδρομή
καί ἄλλων Ἑλ λήνων τῆς διασπο ρᾶς. Βιβλιο-
θήκη Μαρασλῆ: Ὀργανισμός πού κύριο σκοπό
εἶχε τή μετάφραση στήν ἑλληνική κλασικῶν
ἐπιστημονικῶν συγγραμμάτων. Μαράσλειο
ἐνυδρεῖο, στό ζωολογικό κῆπο τοῦ Π. Φαλή-
ρου. Τό κτήριο πού στέγασε τό Ἱπποκράτειο
Νοσοκομεῖο. Τό Μαράσλειο Ὀρφανοτροφεῖο
στήν Κέρκυρα καί στή Θεσσαλονίκη ἡ Μα-
ράσλειος Ἐμπορική σχολή.

Εὐγένιος Εὐγενίδης (1882-1954).
Γενέτειρά του τό

Διδυμότειχο τοῦ
Νομοῦ Ἕβρου.
Ἰδιοφυής ἐφοπλι-
στής καί ἐπιχειρη-
ματίας, πού ὅπως
ἀποκαλύπτει ὁ ἀκα-
δημαϊκός Σπ. Με -
λᾶς «ὀνειρευόταν
νʼ ἀποκτήσει πολλά

χρήματα, ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό του ἀλλά
καί γιά νά μπορεῖ νά φαίνεται χρήσιμος
στούς ἄλλους». Τό ὄνειρό του πραγματο-
ποιήθηκε. Χρηματοδοτοῦσε ὑποτροφίες,
ξεκινοῦσε τίς μηνιαῖες ὑποχρεώσεις του μέ
τακτά βοηθήματα σέ φτωχούς, συμπαρα-
στάθηκε γενναῖα στούς σεισμοπαθεῖς τῶν
Ἑπτανήσων, πρόσφερε στήν ἱερή πό λη τοῦ
Μεσολογγίου οἰκόπεδο γιά τήν ἀ νέγερση
δημοσίου μεγάρου καί ἐγκατέστησε δίκτυο
ὕδρευσης σέ χωριό τοῦ Νομοῦ Ἕ -
βρου, πού πρός τιμήν
του ὀνομάστη κε Εὐ -
γενικό.
Εἶναι ὁ πρῶ -

τος Ἕλληνας
ἐφοπλιστής
πού μετά τό
Β´ Παγκό-
σμιο Πόλεμο
ἐγγράφει
πλοῖο του
στό Ἑλληνικό
νηολόγιο. Γιά
νά συνδέσει τήν
Ἑλλάδα μέ τά ξενι-
τεμένα παιδιά της, δη-
μιουργεῖ τή ναυτιλιακή
γραμμή Ἑλλάδα-Β. Ἀμερική, δρομολογών-
τας τό ὑπερωκεάνειο «Ἀτλάντικ» πού τό
μετονομάζει σέ «Βασίλισσα Φρειδερίκη».
Ὁ Εὐγένιος Εὐγενίδης ἔχοντας διαπιστώ-

σει τήν ἔλλειψη τῆς τεχνικῆς γνώσης στήν
Ἑλλάδα, ἄφησε στή διαθήκη του ἐντολή
ἵδρυσης ὁμωνύμου ἱδρύματος, πού σκοπό
εἶχε νά «συμβάλλει εἰς τήν ἐκπαίδευσιν νέ -
ων ἑλληνικῆς ἰθαγενείας ἐν ἐπιστημονικῷ

Ἀπό τή Θράκη... γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα...

Ἡ ἀγάπη τῶν
Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν
τότε μετουσιώθηκε
σέ κτήρια περικαλλῆ
καί ἀξιόλογα ἱδρύμα -
τα, τώρα μπορεῖ νά
γίνει δύναμη καί στη-
ριγμός καί ἔμπνευση
γιά τή μίμησή τους.
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καί τεχνικῶ πεδίῳ». Πράγματι τό 1965 ἐ -
γκαινιάζεται στή λεωφόρο Συγγροῦ στό
κτηριακό συγκρότημα πού στεγάζει τό
«Εὐ γενίδειο Ἵδρυμα». Αὐτό γιά δεκαε-
τίες ἀνελάμβανε ἐκδόσεις βιβλίων τε-
χνολογικῆς ἐκπαίδευσης. Στόν ἴδιο χῶρο
στεγάζεται καί τό Εὐγενίδειο Πλανητάριο,
πού μέ εἰδικά προγράμματα παρουσιάζει
ἐκλαϊκευμένες γνώσεις Ἀστρονομίας καί
Ἀστροφυσικῆς.

Σαράντης Ἀρχιγένης (1809-1873).
Ἀπό τούς Ἐπιβάτες

τῆς Προποντίδας κατα-
γόταν ὁ Σαράντης Τρα-
νίκος. Ὀρφανός ἀ πό
πατέρα καί φτωχός ἐρ -
γαζόταν στό σπίτι τοῦ
Φαναριώτη καθηγητῆ
Λογάδη. Ὅταν ἐ κεῖνος
ἀνακάλυψε ὅτι ὁ μικρός
μελετοῦσε τό βράδυ μέ
τά ὑπολείμματα τῶν κε-

ριῶν, ἀναφώνησε συγκινημένος: «Σύ θά γί-
νεις ἀρχή τοῦ γένους»! Καί τοῦ ἔδωσε τό
ὄνομα Ἀρχιγένης. Στή συνέχεια τόν βοή-
θησε νά σπουδάσει στή Μεγάλη Σχολή τοῦ
Γένους καί στήν Ἰατρική Σχολή τῶν Παρι-
σίων. Ὁ Σαράντης Ἀρχιγένης ἀναγορεύ-
τηκε διδάκτωρ καί διορίστηκε καθηγητής
Παθολογίας καί Χειρουργικῆς στήν Ἀνα-
κτορική Σχολή τῆς Κων/πολης.
Τό 1857 στούς Ἐπιβάτες τῆς Θράκης ἵ -

δρυσε καί ἐξόπλισε μέ ὑψηλῆς ποιότητας
ἐκπαιδευτικό ὑλικό τά «Ἀρχιγένεια Ἐκπαι-
δευτήρια Θηλέων». Οἱ σπουδάστριές τους
μορφώνονταν μέ ἑλληνοχριστιανικά ἰδε-
ώδη καί γίνονταν δασκάλες τῆς ἑλληνικῆς
στή Θράκη, τή Μ. Ἀσία, τόν Πόντο, τήν Αἴ -
γυπτο. Ἀνελάμβαναν ἐπίσης τήν ὑποχρέ-
ωση νά δημιουργήσουν στήν ἰδιαίτερη
πατρίδα τους σχολεῖο, μέ ἔξοδα τοῦ εὐερ-
γέτη τους. Ἀργότερα ἵδρυσε πρός τιμήν
τῆς συζύγου του Ἑλένης, τό «Ἑλένειο Ἀρ -
ρεναγωγεῖο», πού τό πτυχίο του ἀναγνω-
ριζόταν ἀπό τήν Ἀκαδημία τῶν Παρισίων.
Δική του προσ φορά ἦταν καί τό Ἀρχιγένειο
Νηπιαγωγεῖο καί Ὀρφανοτροφεῖο, καθώς
καί σχολεῖα σέ ἄλ λες περιοχές τῆς Ἑλλά-
δας.

Γεώργιος Ζαρίφης 
(1806-1884).

Ἕλληνας τραπεζίτης, μέ γεν-
ναία κοινωνική προσφο ρά. Γεννή-
θηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Ἵδρυσε
ἐμπορικό οἶκο, τόν ὁποῖο με-
τέτρεψε σέ Ἐ μπορική Τρά-
πεζα. Σπουδαῖα ἔργα του: τά
Ζαρίφεια διδασκαλεῖα στή Φι-
λιππούπολη, ἡ Ζαρίφει ος Παι-
δαγωγική Ἀκαδημία στήν
Ἀλεξανδρούπολη καί τό ἐπι-
βλητικό κτήριο τῆς Μεγάλης
Σχολῆς τοῦ Γένους στό Φα-
νάρι, πού διαδέχθηκε τό Παν-
διδακτήριο τῆς Κων/πόλεως.

Ἀντώνιος Λεονταρίδης (1865-1913)
Γεννήθηκε στή Μαρώνεια τῆς Δ. Θράκης.

Ἀποδήμησε στήν Ὀ -
δησσό, ὅπου ἀσχολή-
θηκε μέ τό ἐμπόριο.
Διέθεσε μεγάλο μέ -
ρος τῆς περιουσίας
του γιά τήν ἀποπε-
ράτωση τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ. Νικολάου, τήν ἀ -
νέγερση τῆς Λεον-
ταρι δείου Ἀστικῆς
Σχολῆς στήν Ἀλεξα ν-

δρούπολη καί ἄλλων σχολείων.

Ὁδοιπορώντας στή γῆ τῆς Θράκης, στέ-
κεσαι μʼ εὐγνωμοσύνη μπροστά στούς ἀν -
δριάντες τῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν καί σάν
νά νιώθεις ἐσύ, ὁ Ἕλληνας τοῦ σήμε ρα, δι -
πλά εὐεργετημένος. Τό «γιατί;» τό ἀποκα-
λύπτει ὁ ποιητής, καθώς ἀναρωτιέται πῶς
τό ψυχρό δίχως αἷμα ἄ γαλμα, μπορεῖ νά τόν
εὐφραίνει μέ τή συντροφιά του... 

«...κι ἀκούστηκε ἡ μαρμάρινη φωνή του,
βγαλμένη ἀχνά ἀπό κάθε του πτυχή...
σέ συντροφεύει τῆς ἀγάπης ἡ ἀθάνατη κι

ἀθώρητη ψυχή...».
Ἡ ἀγάπη τῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν τότε

μετουσιώθηκε σέ κτήρια περικαλλῆ καί
ἀξιόλογα ἱδρύματα.
Τώρα μπορεῖ νά γίνει δύναμη καί στηριγ-

μός καί ἔμπνευση γιά τή μίμησή τους.
Μ.
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τήν ὑπέροχη παραβολή τοῦ
Καλοῦ Σαμαρείτη, πού μιλᾶ γιά

τήν ἀγάπη στό συνάνθρωπο, ὅποιος κι
ἄν εἶναι αὐτός, ὑπάρχει καί μία λεπτο-
μέρεια πού ἔχει πολύ μεγάλη σημασία
γιά τή ζωή μας.

Κάποιος ἄνθρωπος, ἄρχισε νά διηγεῖ -
ται ὁ Χριστός, πήγαινε μέ τά πόδια ἀ -
πό τήν Ἱερουσαλήμ στήν Ἱεριχώ. Ὁ
δρόμος αὐτός εἶναι κατηφορικός καί
δύσβατος, μέσα ἀπό βραχώδη ἔρημο.
Ἐπικίνδυνο μονοπάτι, καθώς μές στίς
σπηλιές τῶν βράχων εἶχαν τότε τά λη-
μέρια τους συμμορίες ληστῶν. Καί νά
ὅτι δέν τούς ξέφυγε. Ἔπεσε σέ ἐνέδρα
τους. Χύμηξαν πάνω του ἐκεῖνοι σάν
θη ρία ἄγρια καί τόν ξέσχισαν. Τόν ἔρι-
ξαν κάτω, τόν χτύπησαν ἀλύπητα, τοῦ
πῆραν ὅ,τι εἶχε καί δέν εἶχε, ἀκόμη καί
τά ροῦχα πού φοροῦσε, κι ἀφοῦ τόν κα-
τατραυμάτισαν, ἔφυγαν ἀφήνοντάς
τον μισοπεθαμένο.

Ποιός νά τοῦ παράσχει βοήθεια μέσα
σ’ ἐκείνη τήν ἐρημιά; Κι ὅταν κάποια

στιγμή πέρασε ἀπό κεῖ ἕνας ἱερέας
τῶν Ἰουδαίων, οὔτε πού στάθηκε κα-
θόλου· πέρασε, εἶδε ἁπλῶς καί ἔφυγε.
Τό ἴδιο κι ἕνας λευΐτης (βοηθός τῶν
ἱερέων). «Ἐλθών καί ἰδών ἀντι-
παρῆλθε». Αὐ τοί πού κατεξοχήν θά
ἔπρεπε νά ἐν διαφερθοῦν γιά τόν τραυ-
ματισμένο, αὐτοί ἀδιαφόρησαν.

Καί βρέθηκε ἐπιτέλους ἕνας Σαμα-
ρείτης· ἀλλόφυλος δηλαδή καί ἀλλό-
δοξος. Ξένος καί ἐχθρός. Αὐτός βρέθηκε
καί ἐνδιαφέρθηκε. «Ἐσπλαγχνίσθη».
Ξεπέζευσε, ἔσπευσε κοντά στόν πλη-
γωμένο, γονάτισε, ἔσκυψε πάνω του
καί ἄρχισε νά τόν περιποιεῖται. Λάδι
καί κρασί στίς πληγές, γιά νά τίς γει-
ά νει, ἐπιδέσμους πού πρόχειρα ἴσως ἐ -
κείνη τή στιγμή ἔφτιαξε –ἐνδεχομένως
καί ἀπό τά δικά του ροῦχα– κι ἔ πειτα
νά σηκώσει τόν τραυματία, μέ κόπο
νά τόν ἀνεβάσει στό σαμάρι τοῦ ζώου
του, γιά νά συνεχίσουν τό δρόμο, πε -
ζός τώρα αὐτός, καβάλα ὁ ἄλλος, μέ -
χρι τό κοντινότερο πανδοχεῖο. Ἐκεῖ

Η´ Λουκᾶ
Λουκ. ι´ 25-37

ΚΑΤΕΒΑΙΝΕ...ΚΑΤΕΒΑΙΝΕ...
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«ἄνθρωπός τις κατέβαινεν
ἀπό Ἱερουσαλήμ εἰς Ἱεριχώ»
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πάλι κι ἄλλη ἐπιμέλεια, καί ἐπιπλέον
δαπάνη ὄχι μικρή ἀπό τά χρήματά του,
μέ τή ρητή ἐντολή πρός τόν ξενοδόχο
γιά ἰδιαίτερη φροντίδα καί περιποίηση.

Ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι του τό ’κα -
νε ὁ Σαμαρείτης ἐκεῖνος, πού ἀποδεί χ-
θηκε ἔτσι ὁ ἄνθρωπος γιά τόν ἄλλον, ὁ
κοντινός του, ὁ δικός του, ὁ «πλησίον».

Αὐτή εἶναι ἡ παραβολή.
Ποιά τώρα ἡ λεπτομέρεια; 

***
«ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπό

Ἱερουσαλήμ εἰς Ἱεριχώ»
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς

Χριστός στήν παραβολή πού λέει, βάζει
τόν ἄνθρωπο νά κατεβαίνει... Ἡ Ἱερου-
σαλήμ ἦταν χτισμένη πάνω σέ λόφο, ἡ
Ἱεριχώ κάτω ἀπό τή στάθμη τῆς θά-
λασσας. 

Τί λοιπόν σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος
ἐκεῖνος κατέβαινε; 

Τήν παρατήρηση αὐτή τήν κάνουν οἱ
ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, κα -
θώς ἀλληγορικά ἑρμηνεύουν τήν παρα-
βολή, καί λένε πώς ὁ ἄνθρωπος αὐτός
ἔπαθε τά ὅσα ἔπαθε, ἐπειδή κατέβαινε! 

Πιό ἀναλυτικά: 
Ὅλοι μας εἴμαστε ὁδοιπόροι σ’ αὐτή

τή ζωή. Ἡ ζωή μας εἶναι μιά ὁδοιπορία.
Πρός τά ποῦ; Πρός τά πάνω πρέπει νά
εἶναι, πρός τήν «ἄνω Ἱερουσαλήμ»,
τόν οὐρανό. Δηλαδή, μ’ ἕνα λόγο, ἀνή-
φορος.

Ἄν τώρα ἀφήσεις τό δρόμο αὐτό καί

πάρεις τόν ἀντίθετο, τόν κατήφορο
στή ζωή σου, ἄν δηλαδή μέ τήν ἀπρο-
σεξία σου καί τή ραθυμία ἀφήσεις τόν
ἑαυτό σου νά ρέπει πρός τά κάτω,
πρός τά γήινα πράγματα, τά χαμηλά,
τά ὑ λι κά, τά σαρκικά, τά χωματένια,
καί δέν τόν ἀναχαιτίζεις
γιά νά τόν βάλεις στήν
ἀντίθετη πορεία,
τό τε στόν κατή-
φορο αὐτό θά σέ
συναντήσουν οἱ
«ληστές», οἱ
δαίμονες, καί θά
σέ καταξεσχί-
σουν. Οἱ ἁ μαρ-
 τίες καί τά πάθη
–κι ἄς μή φαίνονται
ἔ τσι– δέν εἶναι παρά σπα-
ραγμός τοῦ ἀνθρώπου, ξέσχισμα καί
κομμάτιασμά του. 

Κανείς φτάνει μετά νά θρηνεῖ πάνω
στά συντρίμμια τῆς ρημαγμένης ψυ -
χῆς του. Τί νά τό κάνεις τότε; Ἀφοῦ
στήν ἀρχή δέν πρόσεξε καί πῆρε τόν
κατήφορο...

Λοιπόν, τό ἔβγαλες ἤδη τό συμπέ-
ρασμα: Ἀνάβαση στή ζωή σου. Μόνο
ἀ νάβαση. Ἄς ἔχει κόπο, κούραση,
ἱδρώτα. Μή σταματᾶς νά ἀνεβαίνεις.
Κορυφές σέ ἀναμένουν· ψηλές, μαγε-
μένες, ὀνειρεμένες.

Κορυφές τῶν ἀρετῶν!

«Κανείς 
φτάνει μετά

νά θρηνεῖ πάνω στά
συντρίμμια τῆς ρη-

μαγμένης ψυχῆς του.
Τί νά τό κάνεις τότε;
Ἀφοῦ στήν ἀρχή δέν

πρόσεξε καί πῆρε τόν
κατήφορο...»
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 Ὁ Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), μέ πλη-
θυσμό περίπου 25 ἀτόμων. Αὐτός εἶναι ἕνας ἀπό
τούς τελευταίους πληθυσμούς τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης. Μόνο στό Δάσος Δαδιᾶς καί τήν Ἐξτρε-
μαδούρα τῆς Ἱσπανίας σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη
φιλοξενοῦνται πλέον πληθυσμοί Μαυρόγυπα.

 Ο Θαλασσαετός (Haliaetus albicilla), τό πιό
σπάνιο ἁρπακτικό τῆς Ἑλλάδας, φωλιάζει ἀκόμη
στήν περιοχή. 

Ἄν ταξιδέψετε
στά βόρεια, σέ μιά
ἀπό τίς ἀκριτικές

περιοχές τῆς χώρας μας, τήν ὄμορφη Θράκη, θά συναντήσετε ἕνα
χαρακτηριστικό δεῖγμα μεσογειακοῦ οἰκοσυστήματος, τό ὁποῖο
ἔχει διαμορφωθεῖ σταδιακά μέσα στούς αἰῶνες ἀπό τό συνδυα-
σμό μιᾶς πληθώρας ἰδιαίτερων συνθηκῶν: Τό δασικό σύμπλεγμα
τῆς Δαδιᾶς. 
Βρίσκεται στό μέσο τοῦ Νομοῦ Ἕβρου, δυτικά ἀπό τό χωριό Δα -

διά, καί ἀποτελεῖ τμῆμα ἀπόληξης τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου τῆς Ροδόπης.
Τό ὄνομα Δαδιά προῆλθε ἀπό τό ἄφθονο δαδί, τό γεμάτο δηλαδή ρετσίνι ξύλο τοῦ

πεύκου, πού στά παλιότερα χρόνια χρησίμευε ὡς προσάναμμα καί ὡς φωτιστικό μέσο.

Δάσος Δαδιᾶς:
ἕνας μοναδικός βιότοπος

Ἔντονο ἀνάγλυφο, πετρῶδες, ξηροί λόφοι, ὀρεινά λιβάδια, πυκνά δα-
σωμένες βουνοπλαγιές μέ ρυάκια πού κυλοῦν ἀργά, καταπράσινες κοι-
λάδες γεμάτες φτέρες, ὁρμητικά ποτάμια μέ ἀπότομες βραχώδεις
κοῖτες, στενές ρεματιές πνιγμένες στούς θάμνους, γυμνοί βράχοι καί
δροσερές βαθιές, σκιερές λιμνοῦλες ἐναλλάσσονται συνεχῶς, συνθέ-
τοντας ἕνα πολύμορφο, διαρκῶς μεταβαλλόμενο τοπίο.

Στά δάση τῆς περιοχῆς κυριαρχοῦν δύο εἴδη πεύκων, ἡ Τραχεία πεύκη
(Pinus brutia) καί τό Μαυρόπευκο (Pinus nigra). Ἀνάμεσα σέ αὐτά ὑπάρ-
χει μιά μεγάλη ποικιλία θάμνων, ὅπως καί πολλά σπάνια ποώδη φυτά. Ἡ
πλούσια δασική κάλυψη διακόπτεται συχνά ἀπό ξέφωτα, μικρά βοσκοτό-
πια καί καλλιεργούμενες ἐκτάσεις.

Τό πλούσιο μωσαϊκό τοπίων
πού προκύπτει ἀπό τά παραπάνω χαρακτη-
ριστικά, ἀποτελεῖ τόν ἰδανικό βιότοπο γιά
τή διαβίωση τῶν ἁρπακτικῶν πουλιῶν. Ἔ -
τσι, στό δάσος τῆς Δαδιᾶς ζοῦν τά πιό σπά-
νια εἴδη ἁρπακτικῶν τῆς Εὐρώπης. Εἶναι

ἐντυπωσιακό τό γεγονός ὅτι ἀπό τά 38 εἴδη ἡμερόβιων ἁρπα-
κτικῶν πουλιῶν τῆς Εὐρώπης, τά 36 ἔχουν παρατηρηθεῖ στό
δάσος αὐτό. 

1. Τοπίο

2. Βλάστηση

3. Σπάνια εἴδη πουλιῶν



5. Καταφύγιο θηλαστικῶν

 Ο Βασιλαετός (Aquila heliaca) φωλιάζει κι αὐτός στή Δαδιά. Ὑπάρχει
μόνο μιά φωλιά ἀπό αὐτό τό σπάνιο εἶδος.
Ἄλλα σπάνια εἴδη πουλιῶν τῆς περιο χῆς εἶναι τό Ὄρνιο, ὁ Ἀσπροπάρης, ὁ Χρυ-

σαετός, ὁ Κραυγαετός, ἡ Ἀετογερακίνα, ὁ
Φιδαετός, ὁ Σταυραετός, ὁ Χρυσογέρακας, ὁ Τσί-
φτης, τό Ξεφτέρι, τό
Διπλοσάι νο καί ὁ Σφη-
κιάρης.
Στήν περιοχή φωλιά-

ζουν ἐπίσης καί μερικοί
Μαυροπελαργοί (Cico-
nia nigra), εἶδος πολύ
σπάνιο πιά στήν Ἑλλά -
δα καί στήν Εὐρώπη.

Τά ἁρπακτικά πουλιά τῆς Δαδιᾶς εἶναι φυσικά σαρ-
κοφάγα. Ἄλλα τρῶνε πτώματα ζώων καί ἄλλα πιά-
νουν ζωντανά θηράματα (διαφορετικά τό καθένα).
Ὅμως, ἐπειδή στήν περιοχή δέν ὑπάρχει ἀρ κετή
τροφή γιά ἕναν τόσο μεγάλο πληθυσμό ἁρπακτικῶν,
τό Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος ἐφάρμοσε ἐκεῖ, γιά
πρώτη φορά στήν Ἑλλάδα, ἕνα εἰ δι κό πρόγραμμα.
Κατασκευάσθηκαν «ταΐστρες», ὅ που τοποθετοῦνται
διάφορα σφάγια καί ἔτσι τά πουλιά παίρνουν ἀπό ἐκεῖ
τουλάχιστον ἕνα μέρος ἀπό τήν τροφή τους. Στήν
περιοχή πού βρίσκονται οἱ ταΐστρες ἔχει κατασκευα-

σθεῖ ἕνα παρατηρητήριο ἀπό ὅπου μποροῦν οἱ ἐπισκέπτες νά παρακολουθήσουν, μέ κυά-
λια ἤ μέ γυμνό μάτι, τά διάφορα εἴδη ἁρπακτικῶν τῆς περιοχῆς.

Δεκάδες εἴδη θηλαστικῶν βρίσκουν καταφύγιο στό
δά σος. Ἀνάμεσά τους ζαρκάδια, λύκοι, ἀλεποῦδες, λα -
γοί, βίδρες, ἀσβοί ἀλλά καί 24 εἴδη νυχτερίδας.
Ἐπιβλητική προβάλλει ἡ σιλουέτα τοῦ λύκου πάνω

στό χιονισμένο φόντο. Mοναχικοί ἤ σέ ἀγέλες, οἱ λύκοι
ἐμφανίζονται σταθερά στά βουνά τῆς περιοχῆς, ἀλλά
δέν ὑπάρχει ἀκριβής ἐκτίμηση γιά τόν ἀριθμό τους. Τά
τελευταῖα χρόνια ἐμφανίζονται τακτικά κοντά στήν ταΐ-
στρα, ἰδιαίτερα τούς φθινοπωρινούς καί χειμωνιάτι-
κους μῆνες.

Πολλά μπορεῖ νά πεῖ κανείς γιά τό δάσος τῆς Δαδιᾶς
στήν ὄμορφη Θράκη.
Λένε ὅμως πώς οἱ λέξεις καί οἱ περιγραφές εἶναι πά -

ντα φτωχές μπροστά στήν εἰκόνα. 
Καί ἡ εἰκόνα εἶναι ἀσφυκτικά περιορισμένο στιγμιό-

τυπο ἑνός πλούτου, πού πρέπει νά τόν δεῖ καί νά τόν
ζήσει ὁ ἐπισκέπτης γιά νά καταλάβει...        Ὁδοιπόρος

4. Ταΐστρες-παρατηρητήριο
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1.  Παναγία Ἀρχαγγελιώτισσα – Ξάνθη
2. Παναγία Καλαμοῦς – Ξάνθη
3. Παναγία Φανερωμένη – Κομοτηνή
4. Παναγία Ἐλεοῦσα – Θεραπειό
5. Παναγία Τσιρμινιώτισσα – Ὀρμένιο
6. Παναγία Φοβερά Προστασία – Καστανιές
7. Παναγία Σκέπη – Ν. Βύσσα
8. Παναγία Κλεισιώτισσα – Ν. Ὀρεστιάδα
9. Παναγία Ἐλευθερώτρια – Διδυμότειχο

10. Παναγία Πορταΐτισσα – Κορνοφωλιά
11. Παναγία Δαδιώτισσα – Δαδιά
12. Παναγία Κοσμοσώτηρα – Φέρες
13. Παναγία Τρυφώτισσα – Ἀλεξανδρούπολη
14. Παναγία τοῦ Ἕβρου – Ἀλεξανδρούπολη
15. Παναγία Καμαριώτισσα – Σαμοθράκη
16. Παναγία Ἀδριανουπολίτισσα – Ν. Ὀρεστιάδα
17. Παναγία Θρακία – Ν. Ὀρεστιάδα

1 2
3

«Οὐδείς προστρέχων ἐπί Σοί
κατῃσχυμένος ἀπό Σοῦ ἐκπορεύεται,

Ἁγνή Παρθένε Θεοτόκε...»
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«Εὕραμεν μιά γυναίκα!»«Εὕραμεν μιά γυναίκα!»
χουν περάσει 150 χρόνια ἀπό τόν Ἀπρίλιο

τοῦ 1863, ὅταν ἕνας Σαμοθρακίτης ἐργάτης
φώναξε στόν Γάλλο ὑποπρόξενο Charles

Champoiseau (Κάρολο Σαμπουαζό), πού διενερ-
γοῦσε ἀνασκαφή στήν Παλαιάπολη τῆς Σαμοθράκης: 

«Κύριε, εὕραμεν μιά γυναίκα!».
«Ἦταν ἡ μισή Νίκη τῆς Σαμοθράκης». Ὁ Ἕλληνας ἐργάτης δέν
γνώριζε ἐκείνη τή στιγμή ὅτι εἶχε φέρει στό φῶς «ἕνα ἀπό τά
σημαντικότερα ἀγάλματα στόν κό σμο!». 
Ὁ Σαμπουαζό ἐπικοινώνησε ἀμέσως μέ τόν Γάλ λο πρέσβη
στήν Κωνσταντινούπολη καί ἐκεῖνος ζήτησε τήν ἔγκριση τῆς
Ὑψηλῆς Πύλης νά ἀποπλεύσει γαλλικό πολεμικό πλοῖο καί νά
φορτώσει τή Νίκη τῆς Σαμοθράκης γιά τή Γαλλία. Λίγο ἀργό-
τερα καί μέχρι σήμερα ἡ Νίκη τῆς Σαμοθράκης ἀναδείχθηκε «τό
πιό ἀναγνωρίσιμο καί ἴσως τό πιό ἐπιβλητικό ἔκ θεμα τοῦ Μου-
σείου τοῦ Λούβρου».
Τό περίφημο ἄγαλμα τῆς Νίκης τῆς Σαμοθράκης εἶναι πιθα-
νότατα ἔργο τοῦ Ρόδιου καλλιτέχνη Πυθόκριτου καί χρονο-

λογεῖται γύρω στό 190 π.Χ. Τό ἄγαλμα ἔχει ὕψος 3,28μ. (μέ
τά φτερά) καί 5,58μ. μέ τή μαρμάρινη πλώρη πλοίου, πάνω

στήν ὁποία εἶναι τοποθετημένο σήμερα. Φιλοτεχνή θηκε γιά νά τιμήσει τή θεά Νίκη
καί ἴσως τό ἀφιέρωσαν οἱ Ρόδιοι, ὅταν τό 191 π.Χ. συμμαχώντας μέ τήν Πέργαμο
νίκησαν τόν Ἀντίοχο Γ΄ τῆς Συρίας σέ ναυμαχία. 
Τό ἄγαλμα στό ἑλληνιστικό σύ μπλεγμα, ὅπως συμπεραίνουν οἱ εἰδικοί, ἦταν
στερεωμένο στή μαρμάρινη πλώρη ἑνός πλοίου καί ἔδινε τήν αἴσθηση ὅτι μόλις
ἀκουμποῦσε σʼ αὐτό. «Τό ὅλο σύ μπλεγμα θεωρεῖται ὄχι μόνον ἀριστουργημα-
τικό ἀπό καλλιτεχνική ἄ ποψη, ἀλλά καί ἰδιοφυές».
Τό 1875 Αὐστριακοί ἀρχαιολόγοι εἶ δαν στόν τόπο τῆς ἀνασκα φῆς τά μάρμαρα
πού ὁ Σαμπουαζό νόμι σε ὅτι ἀνῆκαν σέ τύμβο. Τά συνέκρι ναν μέ ἑλληνικά νομί-
σματα πού ἀπεικόνιζαν τή Νίκη σέ πλῶ ρες πλοίων καί κατάλαβαν ὅτι τά μάρμαρα
ἦταν τμήματα τῆς μαρμάρινης πλώρης. Ὁ Σαμπου αζό ἔμαθε γιά τά μάρμαρα τῆς
πλώρης τό 1879 καί κατάφερε νά τά πάρει κι αὐτά στό Λοῦβρο. Ἡ Νί κη τῆς Σαμο-
θράκης εἶναι μία ἀπό τίς τρεῖς φτερωτές Νίκες πού βρέθηκαν στό ναό τῆς Σαμο-
θράκης, οἱ ἄλλες δύο ἀντίγραφα.
Ἡ Ἑλλάδα ἔκανε πολλές ἀλλά τελικά μάταιες προσπάθειες γιά τήν ἐπιστροφή
της.
Στά τέλη τοῦ περασμένου Ἰουλίου μέ τή συνεργασία πολλῶν φορέων, τήν
ὑποστήριξη τοῦ Δή μου Σαμοθράκης, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτι-
σμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ καί τῆς ΙΘ´ Ἐφορίας Προϊστορικῶν καί Κλασικῶν Ἀρ χαι-
οτήτων ἔγιναν στήν περιοχή πλούσιες, πολυποίκιλες Ἐκδηλώσεις γιά τά 150
χρόνια ἀπό τήν ἀ νεύρεση τοῦ ἀγάλματος, μέ ἔντονη συμμετοχή καί πολλῶν μα-
θητῶν Σχολείων τῆς Σαμοθράκης καί ἄλλων Θρακικῶν περιοχῶν, πού δημιούρ-

E
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γησαν πολλές ἐλπίδες καί χαρά
γιά τή δημιουργικότητα, τήν
ἔμπνευση ἀλλά καί τή βαθιά συ-
νείδηση τῆς ἀνεκτίμητης ἐ -
θνικῆς κληρονομιᾶς μας.
Ἔγινε ἀκόμη παρουσίαση τῆς
τρίγλωσσης ἔκδοσης μέ τίτλο «Ἡ
Νίκη τῆς Σαμοθράκης», στήν ὁ -
ποία περιλαμβάνονται πληροφο-
ρίες σχετικά μέ τό χρονικό τῆς
ἀνακάλυψης τοῦ ἀγάλματος, τό
ἱστορικό καί καλλιτεχνικό πλαίσιο
δημιουργίας του.
Ἀπό τόν Δῆμο βραβεύτηκαν οἱ
ξένοι καί Ἕλληνες ἀρχαιολόγοι,
οἱ ὁποῖοι γιά πολλές δεκαετίες
προωθοῦν τίς ἀνασκαφικές ἔ -
ρευνες στή Σαμοθράκη, ἀλλά καί
προστατεύουν σήμερα τά εὑρή-
ματα καί τόν ἀρχαιολογικό χῶ ρο.

«Κύριε, εὕραμεν μιά γυναί κα!».

Ἡ Θράκη δέν εἶναι μόνον ἕνας χῶ ρος
γεωγραφικός μέ κυμαινόμενα –κατά τίς
ἱστορικές συγκυρίες– ὅρια. Εἶναι ἕνας χῶ ρος
ἱστορικά ἑλληνικός, πού γέννησε ἑλληνική
σκέψη καί διανόηση πρωτοποριακή. Μεταξύ ἐκείνων
πού ἐπηρέασαν τήν ἀνθρώπινη σκέψη ὑπῆρξαν:

Ὁ Δημόκριτος ἀπό τά Ἄβδηρα τῆς Θρά-
κης, 5ος π.Χ. αἰ. Σύγχρονος τοῦ Σωκρά τη,
ἐρευνητής καί φιλόσοφος, πρῶτος θεμελιω-
τής τῆς ἐμπειρικῆς Σχολῆς, ἱδρυτής τῆς Ἀτο-
μικῆς Θεωρίας. Ἡ θεωρία του περί τοῦ
«ἀτόμου» - ὑλιστική στή βάση της, γι᾽ αὐτό καί
ἀντίπαλος τοῦ Πλάτωνα στή φιλοσοφία- ἔγινε
ἀφετηρία γιά γόνιμη ἔρευνα πού ὁδήγησε τελικά στή
διάσπαση τοῦ ἀτόμου μέ τίς τεράστιες συνέπειες. Με-
γάλα ἐρευνητικά κέντρα τιμοῦν τή συμβολή του στήν
ἐπιστήμη καί τήν προβάλλουν μέ τό ὄνομά του. «Δημό-
κριτος» ὀνομάζεται καί τό ἀνάλογο κέντρο στήν Ἀθήνα.

Ὁ Βίων ὁ Ἀβδηρίτης, συγγενής τοῦ Δημοκρίτου.
Γνώριζε πολλά –ἐκείνη τήν ἐποχή– γιά τή σφαιρικό-
τητα τῆς γῆς. Ἦταν αὐθεντία περί τούς ἀνέμους.

Ἀπό τά Ἄβδηρα ἐπίσης εἶναι καί ὁ Διοκλείδης
(4ος π.Χ. αἰ.). Ἐπινόησε τήν πολιορκητική μηχανή, τήν
«ἑλέπολη», μηχανή πού «κυριεύει πόλεις».

Ἐπίσης ἀπό τά Ἄβδηρα (5ος π.Χ. αἰ.) καταγόταν ὁ
Πρωταγόρας, ὁ διασημότερος ἀπό τούς ἀρχαίους σο-
φιστές. Ὑποστήριζε ὅτι «πάντων χρημάτων μέτρον
ἄνθρωπος», γιά ὅλα τά πράγματα/θέματα μέτρο εἶναι
ὁ ἄνθρωπος, ἑπομένως ἡ γνώση εἶναι ὑποκειμενική.
Αὐτή ἡ θεωρία του τόν ἔφερε σέ ἀντίθεση μέ τόν
Πλάτωνα, τόν εἰσηγητή τῆς θεωρίας «τῶν ἰδεῶν».

Πρέπει ἐξάλλου νά ἀναφερθεῖ καί ὁ Αἴσωπος, ὁ
μεγάλος λογοποιός, ὁ πασίγνωστος καί διάσημος καί
πρότυπο γιά τούς μεταγενέστερους, στόν ὁποῖον ἀπο-
δίδονται οἱ περισσότεροι ἀπό τούς διδακτικούς μύ-
θους. Καταγόταν ἀπό τήν πόλη Μεσημβρία τῆς
Μεγάλης Θράκης (κα τά τό Λεξικό «Σούδα»).

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ καί ὁ Ἀρίσταρχος, διάσημος
γραμματικός ἀπό τή Σαμοθράκη, ὅπως καί

ὁ Ἀθηνίων σπουδαῖος ζωγράφος ἀπό τή Μαρώ-
νεια τῆς Θράκης.

Ἀλλά καί ὁ ᾽Ορφέας, τοῦ ὁποίου ἡ ἱστο-
ρικότητα συμπλέκεται μέ πολλά μυθικά
στοιχεῖα, ἀπό τή Θράκη καταγόταν. Πῆρε –
κατά τή μυθολογία– τή λύρα ἀπό τόν Ἀ πόλ-
λωνα καί ἀπό 7χορδη τήν ἔκανε 9χορ δη
ἀντίστοιχα στίς ἐννέα Μοῦσες καί δίδαξε
τή μουσική τέχνη. Ὁ θρακιώτης ποιητής Γ.
Βιζυηνός θά γράψει: «...ἀπό τή Θράκη, βρέ
παιδιά, / ἀπό τόν Ὀρφέα ἐγίνη / ἡ πρώτη
ψαλτοσύνη».
Μερικές μεγάλες προσωπικότητες αὐτές, πού δίνουν

τό στίγμα τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἑλληνισμοῦ
τῆς Θράκης στήν ἀρχαιότητα. Ἔγιναν μέσα στό χρόνο
σημεῖα ἀναφορᾶς τῆς ἀνθρώπινης σκέψης.

Θράκες ἐπιφανεῖς ἄνδρες

150 χρόνια ἀργότερα «εὕρα-
μεν» μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτα-
σμοῦ κι ἐμεῖς οἱ σημερινοί
Ἕλ ληνες τό καλλιτεχνικό ἀρι-
στούργημα τῶν προγόνων μας,
στό χῶρο πού λειτουργοῦσε ὡς
ἱερός ἀπό τούς παλαιότατους
χρόνους κατοίκησης τοῦ νησιοῦ
καί ἀργότερα ὡς «διεθνές» ἱερό,
ὅπως τά ἄλλα φημισμένα ἑλλη-
νικά ἱερά τῆς Ὀ λυμπίας καί τῶν
Δελφῶν. 

Ἡ ἐπέτειος τῆς ἀνακάλυψης
ὅ μως εἶναι πιό πολύ ἕνα ἀκόμη
ἔ ναυσμα θαυμασμοῦ, ἀγάπης
καί ἀπόφασης ὑπεράσπισης μέ
κάθε θυσία τῶν περιοχῶν τῆς
Θράκης μας. Κάπου στή γῆ της
βρίσκεται θαμμένη ἡ περήφανη
κεφαλή τοῦ πιό διάσημου ἀγάλ-
ματος στόν κόσμο, τῆς Νίκης τῆς
Σαμοθράκης.

Γ.
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ΘΡΑΚΗ

οδίζει ὁ οὐρανός κι ὅλη ἡ πλάσηστοῦ Αἵμου τά ἀπόκρημνα βουνάκι ἀπ τ ἀκρογιάλια πέρα ὥς τά δάσηἡ Θράκη σάν βασίλισσα ξυπνᾶ,σάν ξεχασμένη μές στήν ἱστορία,βασανισμένη μέσα στή σιωπή,ντυμένη μέ τήν ἔνδοξη πορφύρα,τή λάμψη τήν αὐτοκρατορική.
ταυροδρόμι στῶν λαῶν τ ἄγριο μεθύσιλυσσασμένα πάνω σου κύματα χτυποῦν.Ὅσο κι ἄν θέλουν, ὅσο κι ἄν σέ λαχταροῦνἁγίων ἴσκιοι σέ φρουροῦν.***ντρειωμένα πάντα τά παιδιά σουτοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀκοίμητοι φρουροίκαί στά αἱματοβαμμένα χώματά σουτή δόξα σου ὑφαίνουν τή λαμπρή.Ἀτίμητο στολίδι οἱ ἐκκλησιές σουεἰκόνες, ἅγιοι, ὀνόματα ἱεράστά οὐράνια ἀκουμποῦν τίς προσευχές σου καί δέονται γιά σέ στήν Παναγιά.
είμαρροι τά δάκρυα, ποταμοί τό αἷμαπότισαν τό χῶμα σου, Θράκη μου ἀκριβή,κι εἶν τό τραγούδι σου παράπονο βαθύκι εἶν ἡ καρδιά σου ἑλληνική. Ε. Τ.

ΡΡ

Σ
Α

Χ
Νοέμβριος 2013 383

}2

}2

Β
Η

Ρ
Α

Σ
Ο

Υ
Φ

Λ
Ι

Φ
Ε

Ρ
Ε

Σ

Ξ
Α

Ν
Θ

Η

Ο
Ρ

Ε
Σ

Τ
Ι

Α
Δ

Α

Μ
Α

Ρ
Ω

Ν

Δ
Α

Δ
Ι

Α

Ι
Μ

Ε
Ρ

Ο
Σ

Κ
Ο

Μ
Ο

Τ
Η

Ν
Η

Δ
Ι

Δ
Υ

Μ
Ο

Κ
Η

Π
Ο

Ι

Ο
Ρ

Μ
Ε

Ν
Ι

Ο

Π
Ο

Ρ
Τ

Ο
Λ

Α
Β

Δ
Η

Ρ
Α

Α
Γ

Ο
Σ

Τ
Ε

Ι
Χ

Ο

Ε
Ι

Α

Φέρες, Ὀρεστιάδα, Νέστος

Πόρτο Λάγος
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(ὑδάτινο ὅριο τῆς Θράκης δυτικά)



Ε ἶχε μιά βάρκα ποταμί-
σια, πλατιά κι ἐπίπε δη,

μέ κουπιά δυό μέτρα καί
μηχανή...
Ὄχι πολύ καινούργια, ὄχι

πολύ βαμμένη, ὄχι πολύ ἀ -
σφαλή. Θά καλοπεράσουμε,

σκέφτηκα...
Ψηλός, εὔσωμος μέ μαλλιά ἀ -

νεμίζοντα, ὑπόξανθα. «Ὡραῖος ὡς
Ἕλλην», ἀνέμελος ὡς Νεοέλλην..., ὁ

βαρκάρης.
Ἀμάν! Πῶς θά βάλουμε ἕξι φοιτήτριες

ἐδῶ μέσα! Καί ποῦ εἶναι, ἀλήθεια, τά σωσίβια;
— Ποιά σωσίβια; μέ κορόιδεψε! Ἑλληνίδες

εἶστε σεῖς; μέ κοίταξε στραβά καί ὑποτιμητικά...
Σιγά, μήν πνιγεῖτε στά εἴκοσι ἑκατοστά νερό... Μέ

μένα στό τιμόνι, πού γνωρίζω τόν Ἕβρο, σάν τήν
τσέπη μου!...
— Μήπως ἡ τσέπη σας περιέχει καί κανένα σωσίβιο;

Ἐγώ, πάντως, κύριε, τά κορίτσια ἐδῶ μέσα, χωρίς σωσίβιο
δέν τά βάζω!!! Ἔχω εὐθύνη, εἶπα σοβαρά, καί κοίταξα τή
Ζωή, πού γελοῦσε πίσω ἀπό τήν πλάτη τῆς Ἄρτεμης. Πιό
πέρα ἡ Ὄλγα, ἡ Μαρία καί ἡ Λένα περίμεναν ὑπομονετικά.
Ἐν τῶ μεταξύ, οἱ ὑπόλοιπες βάρκες, ὑπάκουα καί πειθαρ-

χημένα, μέ πενήντα κορίτσια τῆς Χ.Φ.Δ. ντυμένα στά πορτο-
καλιά τους σωσίβια, ἔπλεαν ἤδη στό ποτάμι. Οἱ βαρκάρηδες
σοβαροί καί ἀμίλητοι, ὄρθιοι καί ἔμπειροι...
Τούς εἴχαμε ὑποσχεθεῖ βαρκάδα στόν Ἕβρο καί ἡ μέρα

ἦταν ὑπέροχη... λαμπρή!
Ἐμεῖς ὅμως; Πείσμωσα καί στράφηκα ἕτοιμη γιά... πολεμι-
κές διαπραγματεύσεις, ἀλλά...
Ἕξι πορτοκαλιά, ἀπαστράπτοντα σωσίβια ἐμφανίστηκαν
θριαμβευτικά... Ἀπό ποῦ τά ξετρύπωσε; Ἦταν ταχυδακτυ-
λουργός;

Μιά συναρπαστική ἀληθινή διαδρομή ἀπό φοιτή-
τριες τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως Θεσσαλο-
νίκης, μέ ὑπεύθυνο τῆς ὁμάδας τους τήν ἀξιότιμη φίλη
τοῦ «Πρός τή Νίκη» κ. Μαρία Θεοχαρίδου-Ἰνεπολό-
γλου, Φιλόλογο. Καί ἐπειδή... δέν διαπλέεται μέ μιᾶς ὁ
Ἕβρος, θά χαροῦμε τή διαδρομή σέ συνέχειες.

Α´
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— Περάστε, δεσποινίδες καί... κυρία...
Ἀρχίζουμε ἕνα ταξίδι... ὀνειρεμένο!! Καλῶς
ἤλθατε στόν Ἕβρο!
Στάθηκε ὄρθιος στή μέση τῆς βάρκας καί

ἅρπαξε τά κουπιά...
Ἡ Ζωή κάθισε μπροστά-μπροστά, ἡ Λένα

στήν πρύμνη πίσω... Οἱ ὑπόλοιπες ἰσορροπή-
σαμε τά κιλά μας σ᾽ ἕνα ἐπικίνδυνο τραμπά-
λισμα...
Ξεκινήσαμε!!
Πῶς γλιστρήσαμε ξαφνικά ἀπό τήν πραγ-

ματικότητα στό ὄνειρο;
Πῶς αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ βαρκάρης μας,

μεταμορφώθηκε κι ἔγινε στά μάτια μας πε-
λώριος;!..
Τό ποτάμι ἔγινε φρουρός καί τροφοδότης!
Τά σύνορα ἔγιναν ἔμβλημα καί θεμέλιο!
Ὁ ἄνθρωπος ἔσβησε καί στήθηκε πάνω

του τό μεγαλεῖο τῆς πατρίδας!..
Ἔτσι ἁπλά!
Ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη!!
Ἀποσβολωθήκαμε... Μιλοῦσε μέσα ἀπό

τήν ψυχή του καί μέ τήν ψυχή του!
— Στεκόμαστε, ἐδῶ, αἰῶνες, μᾶς εἶπε. Οἱ

παπποῦδες μας, οἱ πατεράδες μας, ἐμεῖς.
Ὁ Ἕβρος μᾶς γνωρίζει... Μᾶς νανούρισε
τό ποτάμι καί οἱ καλαμιές... Τό ἴδιο νανου-
ρίζει καί τά παιδιά μας... Μόνο πού ἐμεῖς,
ἐδῶ, ΠΟΤΕ δέν ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ. Τʼ ἀκοῦτε;
Ἐμεῖς ποτέ δέν κοιμόμαστε. Ἐσεῖς, καθῆ -
στε χαλαρά... νά ἀπολαύσετε τό ποτάμι.
Εἶναι γεμάτο ζωή! Στά νερά του βρίσκουν
καταφύγιο κυπρίνοι, λαβράκια, γριβάδια...
Στίς ὄχθες του βοῦρλα καί ἀρμυρίκια. Στίς
καλαμιές του κρύβονται βαλτοχελῶνες,
σκαντζόχοιροι, λιμνοβάτραχοι. Κι ὅταν ση-
κώσετε τά κεφάλια σας, θά χαιρετήσετε
τούς τσικνιάδες, τά γλαρόνια, τά νεροχε-
λίδονα...

— Νά, νά, κοιτάξτε: Μιά χουλιαρομύτα!!
Πετάει χαμηλά...

— Πῶς τήν εἴπατε;
— Χουλιάρι εἶναι τό κουτάλι... Ἡ μύτη

της μοιάζει μέ χουλιάρι... Νά! δεῖτε κεῖ...
Ὡραῖο; Στήν ὄχθη: Ἕνας πελαργός... πίσω

κρυμμένος ἕνας ροδοπελεκά-
νος... πώ, πώ, δέν προλαβαί νω
νά σᾶς τά πῶ ὅλα... Μαζεύτηκαν
νά σᾶς ὑποδεχτοῦν: ἐρωδιοί, κορμο-
ράνοι, γλάροι, γεράκια, ἀε τοί...
Θύελλα τά μάτια του. Χείμαρρος ὁ λό -

γος!
Ἡ βάρκα ζωηρή σάν τό ἀφεντικό της,

σχίζει τό ποτάμι σβέλτα ἀλλά μέ οἰκειό-
τητα... Θαρρεῖς, ξέρει μονάχη της τό
δρόμο!
Ὁ βαρκάρης ἀφήνει τά κουπιά, σηκώνει

τά χέρια στόν οὐρανό, μεθυσμένος ἀπό
ἔμπνευση...
Ἡ βάρκα χορεύει, δεξιά, ἀριστερά.
— Ὤωωχ! Εὐτυχία! κορίτσια... Ὁ Θεός

πολύ ἀγάπησε αὐτόν τόν τόπο. Τόνε στό-
λισε πλούσια... Δέ χορταίνω νά τό λέω σ᾽
ὅλους, πού ἔρχονται μαζί μου: ὁ Ἕβρος...
Χαρά Θεοῦ...
Ξαναπιάνει τά κουπιά καί ἡ καρδιά μας

πάει στή θέση της... Μᾶς κοιτάζει:
— Ἔχει δασκάλες ἡ παρέα σας;
Ἡ Λένα γνέφει ναί. Τελειώνει φέτος τό

Παιδαγωγικό.
— Ἄκου, λοιπόν, κορίτσι μου! Τό εἶπα

αὐ τό καί στό δάσκαλο τοῦ γιοῦ μου.
Ὅταν κάνεις μάθημα, ποτέ νά μή λές «ἡ
φύση»... «Ἡ κτίση» νά λές! Νά, κοιτάξτε
ὅλη αὐτή τήν ὀμορφιά! Νομίζετε, ἔγινε
τυχαῖα; ΚΑΠΟΙΟΣ τά ἔκτισε μέ ἀγάπη καί
μεράκι. Ἐγώ τόν λέω ΘΕΟ. (Κάνει φαρδιά-
πλατειά τόν σταυρό του). Ἐσεῖς;

— Κι ἐμεῖς, κι ἐμεῖς, ἀποκρινόμαστε μέ
μιά φωνή, ἐνθουσιασμένες...
Ἡ Ὄλγα καί ἡ Μαρία σιγοψέλνουν ἕνα

δοξαστικό... Τό νεράκι τοῦ Ἕβρου κρα-
τάει τό ἴσο, ἔτσι πού παίζει μέ τά δάχτυλά
μας... στά πλαϊνά τῆς βάρκας... Εἶναι ἡ
ὥρα, πού ἡ ψυχή χορταίνει ὀμορφιά καί
δοξολογία... Ὁ βαρκάρης μᾶς νιώθει...
Χαϊδεύει τά κουπιά σχεδόν ἀνεπαίσθητα..
Γλιστρᾶμε στόν Ἕβρο ἁπαλά, ἄηχα. Τό
φῶς, πλάι μας, παίζει μέ τίς καλαμιές...

(συνεχίζεται)
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Μιά χούφτα
Ἕλληνες

ἀντέχουν ἀκόμα…
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Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...
Συννεφοπαραμύθια

καί ἄλλα...

ρίν ἀπό λίγο καιρό ἀποφάσισα νά
γνωρίσω καλά καλά ὁλόκληρη τήν
περιοχή τῆς Θράκης. Ξεκίνησα
λοιπόν ἀπό τή ΣΥΝΝΕΦΟγειτονιά

μου καί μ᾽ ἕνα ἁπαλό ἀεράκι γλίστρησα
στό βορειοελλαδίτικο οὐρανό. Ἄλλη
ὀμορφιά! Τά χρώματα ἐδῶ εἶναι πιό ζων-
τανά: τό μπλέ τῆς θάλασσας εἶναι κα-
ταμπλέ, τό πράσινο στούς κάμπους καί
στά δάση εἶναι καταπράσινο, τό κόκκινο
στίς στέγες τῶν σπιτιῶν κατακόκκινο.
Ταξίδεψα πάνω ἀπό τόν ποταμό Νέ στο

στούς Τοξότες τῆς Ξάνθης, εἶδα τή λί -
μνη Πόρτο Λάγος μέ τά σπαρμένα μέσα
ἐκκλησάκια της, θαύμασα λιμνοθάλασ-
σες κι ἀμμονησίδες, χάϊδεψα τό παρθένο
δάσος στήν ὀροσειρά τῆς Ρο δόπης,
μπῆκα κρυφά στά ὀχυρά τοῦ Νυμφαίου
στήν Κομοτηνή, χαιρέτησα τήν Κοσμο-
σώτειρα στίς Φέρες, ἔφτασα στό μετα-
ξένιο Σουφλί, σκαρφάλωσα στό
Διδυμότειχο, ἔκανα βόλτα στήν πλατεία
τῆς ἀρχοντικῆς Ὀρεστιάδας... Καί ποῦ
δέν πῆγα! Ὥς καί στό Τριεθνές ἔφτασα!
Τό ἀπογευματάκι κατάκοπο ἀλλά κατα-
χαρούμενο, κατέβηκα γιά ξεκούραση
στό μεγάλο Φά ρο τῆς Ἀλεξανδρούπο-
λης. Χάζευα πέρα ἴσια μακριά τό πέλα-
γος μέ τίς μικρασιάτικες ἀκτές ἀπέναντί
μου. Τί ὄμορφα πού ἦταν!
Ὅμως... μοιρολόι ἀκούστηκε:

«Ἄχ, μετάξι μου, μετάξι,
ὅλοι μ᾽ ἔχουνε πετάξει.
Ἄχ, πατρίδα μου Σουφλί καλό,
ἄλλο πιά δέ θά σέ δῶ.
Ἐδῶ πάνω θά τελειώσω,
μές στό Φάρο θέ νά λειώσω».
— Ποιός κλαίει; Ποιός μοιρο-

λογᾶ; Ποιός εἶναι ἐκεῖ μέσα στό
γυάλινο φωτεινό κεφάλι τοῦ φάρου; φώ-
ναξα, ὅσο πιό δυνατά μποροῦσα.

— Ἐγώ, ἐγώ ὁ Μεταξάκης, ὁ μεταξο-
σκώληκας!

— Πῶς βρέθηκες ἐδῶ;! ρώτησα γεμάτο
περιέργεια κι ἔκπληξη. Ἔσκυψα τό ΣΥΝ-
ΝΕΦΟκεφάλι μου καί τόν περιεργάστηκα.
Πρώτη μου φορά ἔβλεπα μεταξοσκώληκα,
καί μάλιστα ἀπό τό ὀνομαστό Σουφλί.

— Ἄχ, ΣΥΝΝΕΦΟ, συνέχισε κλαίγοντας
ὁ Μεταξάκης, πεθαίνω, σβήνω, λειώνω,
χάνομαι. Ἀπό τή μέρα πού ὁ δυνατός ἀέ -
ρας ξερρίζωσε τή μουριά μου καί μʼ ἔριξε
ἐδῶ πάνω μαζί μ᾽ αὐτό τό μικρό κλαράκι,
ἡ ζωή μου πιά δέν ἔχει νόημα.

— Θέλεις νά σέ κατεβάσω;
— Δέν ἔχω πιά δυνάμεις, ΣΥΝΝΕΦΟ.

Κάνε μου ὅμως μιά χάρη, τήν τελευταία
ἐπιθυμία τῆς ζωῆς μου!
Κράτησα τήν ἀναπνοή μου. Μπροστά μου

ὁ ἑτοιμοθάνατος μεταξοσκώληκας καί
γύρω του μερικά κατάλευκα, γυαλιστερά,
σάν αὐγουλάκια, μεταξένια κουκούλια.

Φίλοι μου, γειά σας! 
Ἀποκλείεται νά μή μ᾽ ἔχετε δεῖ ὅλον αὐτόν τόν καιρό! Γιά κοιτάξτε ψηλά στόν

οὐρανό. Μέ βλέπετε; Ἔχω γίνει γκριζωπό ἀπό τή συγκίνησή μου. Ὅλη μέρα βρέχω
μέ τά δάκρυά μου τή γῆ. Βρέχω, ὄχι γιατί εἶναι Νοέμβριος, ἀλλά γιατί εἶμαι συγκι-
νημένο καί συγκλονισμένο ὥς τά ΣΥΝΝΕΦΟκατάβαθά μου. Γιʼ αὐτό καί δέν ἔχω
ΣΥΝΝΕΦΟπαραμύθι! Ἄχ, τί νά σᾶς πῶ! Θυμᾶμαι τόν Μεταξάκη τόν μεταξοσκώληκα
ἀπό τό Σουφλί τοῦ Ἕ βρου. Ἄν σᾶς πῶ τήν ἱστορία του, σίγουρα θά συγκινηθεῖτε.

ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
ο μεταξοσκώληκας῾

Π
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νουν καί προσεύχονται. Κι
ὅλα αὐτά, τό ὄνειρο, ἡ ἀγά -
πη, ἡ γνώση, ἡ ἀναμονή κι ἡ
προσευχή εἶναι δύναμη τρανή.
Ξέρεις πόσο ἀγαποῦν τή γῆ τους τά
Θρακιωτόπουλα!... Ὅμως, τρέχα, σέ παρα-
καλῶ, ἡ ὥρα περνᾶ. Πήγαινε τά κουκούλια
στό κάστρο.
Πῆρα τά μεταξένια αὐγουλάκια καί τά

ἔκρυψα στίς συννεφένιες τοῦφες μου.
— Γειά σου, Μεταξάκη! Γειά σου, Μετα-

ξάκη! Μεταξάκη;

Ὅμως, ὁ Μεταξάκης δέν ἄκουγε πιά.
Εἶχε κοιμηθεῖ γιά πάντα. Τόν θεωρῶ ἥρωα.
Ξεκίνησα μέ βαριά καρδιά, ἀλλά καί μέ

μιά ἔντονη λαχτάρα καί ἀπο-
φασιστικότητα γιά τήν
Ἀδριανούπολη. Δυστυ -
χῶς ὅμως ἕνας κα κός
βοριάς πού κατέβαι νε
ἀπό τήν περιοχή τῆς
Βουλγαρίας μʼ ἔριξε
μακριά. Ἔχω λίγες
μέρες πού παλεύω
μέ τούς ἀέρηδες.
Ὅμως, ποῦ θά πάει!
Θά φτάσω, σί γουρα!
Γι᾽ αὐτό, φίλοι μου,

βιάζομαι καί δέ σᾶς
ἔφερα ΣΥΝΝΕΦΟπα-
ραμύθι. Θά τά ξανα-
ποῦμε τό Δεκέμβριο.
Ὥς τότε, νά θυμά-
στε τά τελευταῖα λό -
για τοῦ Μεταξάκη:

Μάζεψε ὁ Μεταξάκης ὅσες δυνάμεις
εἶχε καί μοῦ ᾽πε:

— Πάρε αὐτά τά κουκούλια καί πήγαινέ
τα στό κάστρο.

— Ποιό κάστρο;
— Στό κάστρο τῆς Ἀδριανούπολης,

πέρα στήν Ἀνατολική Ρωμυλία. Ἐσύ,
ΣΥΝΝΕΦΟ, μπορεῖς νά τό κάνεις χωρίς
νά σέ πάρουν εἴδηση. Τρέχα! Πίσω ἀπό τή
δυτική πορτάρα τοῦ τείχους στέκει καί
περιμένει μιά κοπέλα. Δέν εἶναι Τούρ-
κισσα, κι ἄς φαίνεται ἔτσι. Εἶναι Ἑλλη-
νίδα. Δῶσε της τά κουκούλια.

— Γιατί; Τί τά θέλει; Ποιά εἶναι; Βρο χή
οἱ ἐρωτήσεις μου. 
Ὁ Μεταξάκης μέ κοίταξε κατάματα. Τό

βλέμμα του τώρα εἶχε μιά ἄλλη λάμψη.
— Ἄκουσε, ΣΥΝΝΕΦΟ: Χρόνια καί χρό-

νια τώρα στήν Ἀδριανούπολη κεντοῦν μέ
σουφλιώτικη μεταξένια κλωστή μιά τε-
ράστια ἑλληνική σημαία. Θά τή στήσουν,
λένε, στό κάστρο, ὅταν ἡ Ἀδριανούπολη
κι ὅλη ἡ Ἀνατολική Ρωμυλία θά γίνουν
πάλι Ἑλλάδα. Κι ἐπειδή οἱ τρανοί τῆς γῆς
δέ βοηθοῦν σʼ αὐτό, ἀποφασίσαμε ἐμεῖς,
τά φτωχά πλασματάκια τῆς γῆς, νά κά-
νουμε τό ὄνειρο πραγματικότητα!

— Ἐσεῖς οἱ μεταξοσκώληκες;;; ρώτησα
κατάπληκτο.

— Ναί, ἐμεῖς! Κι ὄχι μόνοι, μᾶς βοηθοῦν
πολλοί, χρόνια καί χρόνια: τά πουλιά πού
ταξιδεύουν ἀνενόχλητα πάνω ἀπό τά σύ-
νορα, τό βαθύ ποτάμι μας ὁ Ἕβρος, πού
δροσίζει τό ἴδιο καί τίς δυό ὄχθες του, ὁ
ἄνεμος πού φεύγει γιά τήν Ἀδριανού-
πολη γεμάτος ἑλληνικές φωνές. Εἴμαστε
πολλοί! Καί πάνω ἀπό ὅλα, ἔχουμε τά παι-
διά!

— Τά παιδιά; Πῶς βοηθοῦν τά παιδιά;
γούρλωσα γιʼ ἄλλη μιά φορά
τά ΣΥΝΝΕΦΟμάτια μου.

— Ὤ, ΣΥΝΝΕΦΟ, κανείς
δέν εἶναι τόσο ἀσήμαντος,
πού νά μήν μπορεῖ νά κάνει
κάτι μεγάλο. Τά παιδιά
ὀνειρεύονται, ὀνειρεύον-
ται κι ἀγαποῦν, ἀγαποῦν
καί μαθαίνουν, μαθαίνουν
καί περιμένουν, περιμέ-

«Τά παιδιά ὀνει ρεύονται,
ὀνει ρεύ ονται κι ἀγαποῦν,
ἀγαποῦν καί μαθαίνουν,
μαθαίνουν καί περιμένουν,
περιμένουν καί προσεύχονται.
Κι ὅλα αὐτά,
τό ὄνειρο, ἡ ἀγάπη, ἡ γνώση,
ἡ ἀναμονή κι ἡ προσευχή
εἶναι δύναμη τρανή».

Σᾶς χαιρετῶ μʼ ἀγάπη, 
Τό ΣΥΝΝΕΦΟ
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ΕΣΕΙΣ καί... ἡ ΘΡΑΚΗ μαςΕΣΕΙΣ καί... ἡ ΘΡΑΚΗ μας
«Πᾶμε στή Θράκη μας; Πᾶμε!»
Ἀπό τόν Ἀπρίλιο τό «Πρός τή Νίκη» εἶχε ὑποσχεθεῖ ἕνα «Ταξίδι γνωριμίας τῆς Θράκης».
Εἶχε ζητήσει τή συμμετοχή τῶν ἀγαπητῶν ἀναγνωστῶν του καί περίμενε... Δειλά δειλά στήν

ἀρχή, ὅπως συνήθως συμβαίνει, καί ὁλοταχῶς ὅταν πιά τελείωνε ὁ Αὔγουστος –τελευταία προ -
θεσμία– ἔφθασαν οἱ συμμετοχές. Ὅλες ἔδειχναν τό ἐνδιαφέρον, τήν ἀγάπη, τόν πόνο, τή συγκί -
νηση, τά ὄνειρα, γιά «τή μεγάλη Γῆ», τή Θράκη μας!
Ἀπό τόν μικρό ἐννιάχρονο Γρηγόρη Κ. καί τόν δεκάχρονο Γεώργιο Μπ., τά παιδιά τοῦ Δη μο -

τικοῦ, μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου, ὥς τίς φοιτήτριες, τούς ἐκπαιδευτικούς καί
ἄλλα ἀξιοσέβαστα πρόσωπα, πινελιές διάφορες στόν πίνακα τῆς Θράκης: Ποιήματα, τραγούδια,
περιγραφές, πτυχιακές ἐργασίες, ζωγραφιές, προβληματισμοί, πόνοι καί ἐλπίδες...
Τό «Πρός τή Νίκη» εὐχαριστεῖ ὅλους καί ἰδιαιτέρως ἀξιότιμα πρόσωπα πού τό ἐτίμησαν μέ τή

συμμετοχή τους: τήν κ. Γιόφτσαλη ἀπό Ἀλεξανδρούπολη, πού ἔστειλε τήν πρώτη συμμετοχή –
τρία γεμάτα νοσταλγία ποιήματα, τόν κ. Γερασίδη ἀπό Ὀρεστιάδα, γιά τά δύο ποιήματά του –ἀ -
βίαστη ἔκφραση εὐαισθητοποιημένου Θρακιώτη, τόν κ. Κοῦκο ἀπό Ἀλεξανδρούπολη, Ἐκπαιδευτικό,
τ. Γενικό Ἐπιθεωρητή, γιά τά ἐνδιαφέροντα ἱστορικά στοιχεῖα, καθώς καί τήν κ. Δέσποινα Χούλη
ἀπό τή Χίο μέ τά πολλά καί ποικίλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα... Ὅλως ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τόν κ.
Φάνη Δημητριάδη, Ἐκπαιδευτικό-Μαθηματικό ἀπό Ὀρεστιάδα, πού μέ πολύ ἐνθουσιασμό καί
προθυμία ἔστειλε πολλά πολλά στοιχεῖα γιά τή ζωή καί τόν πολιτισμό τῆς Θράκης.

Θράκη, στολίδι, ὀμορφιά, δόξα καί τιμή
Ἑλλάδα–Θράκη–νοτιοανατολική Εὐρώπη.
Τρεῖς θάλασσες: Αἰγαῖο–Μαύρη Θάλασσα–Προποντίδα.
Τά σύνορα…
Τό ἄπειρο, τό φῶς, ἡ ἐλευθερία…
Γεμάτη ἀπό Θράκες βασιλεῖς ἡ ἑλληνική ἱστορία.
Ἑλλάδα μου πλούσια!...
Γεωργία-Παρασκευή καί Οὐρανία Ἀμαράντου, Κιλκίς

Ποιά Θράκη;
Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι εἶναι

μεγάλο λάθος, ὅταν ἀναφερόμα -
στε στή Θράκη νά ἐννο οῦμε μόνο
τή Δυτική Θράκη, δηλαδή τό τμῆ -
μα τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, τό
ὁποῖο ἀποτελεῖ ται ἀπό τούς Νο -
μούς τῆς Ξάνθης, τῆς Ροδόπης,
καί τοῦ Ἕβρου. Καί τό λέγω αὐτό,
γιατί εἶναι γνωστό ὅτι οἱ λαοί πού
ἔχουν ξεχάσει τίς καταβολές τους
καί τήν ἱστορία τους χάθηκαν ἀπό
τό πρόσωπο τῆς γῆς. Ἡ Θράκη τῆς
Ἑλ ληνικῆς ἐπικράτειας δέν εἶναι
παρά ἕνα μικρό τμῆμα τῆς ἑνιαίας
Θράκης (Ἀνατολική-Βόρεια-Δυτι -
κή) καί εἶναι συνέπεια μιᾶς ἐ ξέ -
λιξης δυσμενοῦς γιά τήν Ἑλλάδα,
πού προέκυψε κατά τήν διάρκεια
τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα καί τίς
ἀρχές τοῦ 20οῦ...

Θεοφάνης Δημητριάδης

Ἀγαπητό μας Πρός τή Νίκη,
Ἀτενίζοντας στοχαστικά τά παράλια τῆς Αἴνου, τήν

Ἴμβρο καί τήν Τένεδο ἀπό τό μπαλκόνι τῆς κατασκή-
νωσής μας, σοῦ ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά
τό ἀφιέρωμά σου στήν ἰδιαίτερη πατρίδα μας, τήν πο-
νεμένη ἀλλά καί βαστάζουσα ἀκόμη ἑλληνικότατη
Θράκη...
Θυμηθήκαμε πώς τά στοργικά χέρια τῆς γλυκιᾶς μας

Μάνας, τῆς Παναγιᾶς μας, ἀνοίγουν στήν ἀκριτική μας
Ν. Βύσσα, στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Σκέπης, καί συνε-
χίζουν ἀκούραστα νά μᾶς σκέπουν κατά μῆκος ὅλου
τοῦ τόπου...
Ἄραγε θά ὑπάρξει ποτέ ἐχθρός τόσο δυνατός ὥστε

νά νικήσει τή μητρική ἀγάπη Της, νά παραβιάσει τά σύ-
νορα τῆς ἀγκάλης Της, νά εἰσχωρήσει καί νά βλάψει τά
παιδιά Της; Ὁ τόπος μας, ἡ Θράκη μας, περιβόλι Της!
Ὅποιος τοῦ βαστᾶ ἄς τά βάλει μαζί Της.
Ναί, διαβεβαιώνουμε πώς συνεχίζουμε ἄγρυπνοι νά

προασπιζόμαστε τήν ἑλληνικότητα τοῦ τόπου μας! Ταυ-
τόχρονα ὅμως ἐπιτρέψτε μας νά ἀναπαυόμαστε ἀμέρι-
μνοι καί ἀσφαλεῖς στήν ἀγκαλιά τῆς Μάνας μας, τῆς
Παναγιᾶς μας.      «Χαρούμενες Ἀγωνίστριες» Ἕβρου

Τή συνέχεια
ἀφήνουμε νά τή γράψει ἡ πένα σας.
Δημοσιεύονται ἀποσπάσματα ἀπό τή
συμμετοχή σας.

Τό «Πρός τή Νίκη»

εὐχαριστεῖ θερμά

ὅλους καί ὅλες.
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Ἡ Θράκη τῶν ὀνείρων μου
Ὀνειρευόμουν... Ἕνα ἁπαλό ἀεράκι

μέ χτύπησε στό πρόσωπο.
Μ᾽ ἀκόμα ἕνα φύσημα

στό χέρι μου βρέθηκε ἕνας Σταυρός.
Μ᾽ ἀκόμα ἕνα στό χέρι μου,

σίγουρα στό ζερβό, ἕνα δίκαννο.
Καί τότε ἤμουν σέ τόπους φανταστικούς,

στίς ὀμορφιές τῆς Θράκης. 

Ξαφνικά φόρεσα χρυσοΰφαντη
Θρακιώτικη στολή, μαζί καί τό ζωνάρι.

Τήν Παναγιά, τήν Κοσμοσώτηρα,
βρῆκα ὀρθή μπροστά μου.

Κι αὐτή ἀκολουθούμενη
ἀπό Χερουβείμ καί Σεραφείμ,

μοῦ εἶπε: Πρόσεχε τήν Θράκη Μου. 

Γρηγόρης Κατσώνης, εἶμαι 9 χρονῶν

Τί πρέπει νά ξέρουμε γιά τή Θράκη
Θράκη εἶναι ὁ ἑνιαῖος χῶρος, πού ὁρίζεται

Βόρεια μέν ἀπό τό Ὄρος Αἶμος καί Νότια ἀπό
τό Θρακικό πέλαγος. Ἀνατολικά δέ ἀπό τή
Μαύρη θάλασσα καί Δυτικά ἀπό τόν ποταμό
Νέστο.
Ἀπό ὅλη αὐτή τή μεγάλη περιοχή σήμερα

μόνο τό 11% (ἡ Δυτική Θράκη) ἀνήκει στήν
Ἑλλάδα, τό 37% (ἡ Ἀνατολική Θράκη), στήν
Τουρκία καί τό 52% (ἡ Βόρεια Θράκη), στή
Βουλγαρία...
Τό ὄνομα Θράκη, κατά πολλούς γλωσ σολό -

γους προέρχεται ἀπό τό «τραχεῖα», ἐπειδή εἶ -
χε τραχύ κλίμα. Τό «τραχεῖα» ἔγινε «Θρακία»,
«Θρηΐκη», καί τέλος Θράκη...
Οἱ Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλῆς καί Κίμωνας εἶχαν

Θρακιώτισσες μητέρες, ἐνῶ ὁ ἱστορικός Θου -
κυδίδης καταγόταν ἀπό τόν Θράκα βασιλέα
Ὄλορο. Οἱ μεγάλοι ἀρχαῖοι φιλόσοφοι Πρω -
τα γόρας καί Δημόκριτος γεννήθηκαν στά Ἄβ -
δηρα τῆς Θράκης, ἐνῶ ἀπό τή Σαμοθράκη
ἦταν ὁ Ἀρίσταρχος ὁ Σαμόθραξ, ὁποῖος ἔθεσε
τίς βάσεις τῆς Γραμματικῆς...
Αὐτή τή Θράκη πού μᾶς ἀπόμεινε ὀφείλου -

με νά τήν προσέχουμε σάν τά μάτια μας. Γιατί
εἶναι τό «μαρμαρένιο ἁλώνι», ὅπου σήμερα ὁ
νέος Ἑλληνισμός δίνει τή μάχη γιά τήν ἀκε -
ραιότητά του, ἀλλά καί γιά μιά εἰρηνική συ -
μπόρευση μέ τούς γείτονές του. 
Ἡ Θράκη εἶναι ἐδῶ καί μᾶς περιμένει.  

Μόσχος Κοῦκος

Στό τεῦχος τοῦ Σεπτεμ-
βρίου 2013, 763, σελ. 319, γρά-
φαμε: ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. Ποῦ
βρίσκεται; Γιατί ὀνομάσθηκε
ἔτσι;... Θά τά μάθεις αὐτά καί ἄλλα
πολλά στό «Πρός τή Νίκη», στό τεῦ -
χος τοῦ Νοεμβρίου, πού εἶναι ἀφιέρωμα στή
Θράκη μας. Καί νά πού ἀπαντᾶ σ᾽ αὐτά τά ἐρω-
τήματα –μέρος τῆς ἐργασίας του δημοσιεύ ου -
με– ὁ μαθητής Γ´ Λυκείου τῆς Ν. Ὀρεστιάδος,
Κλεάνθης Τουκτούκας. Τό «Πρός τή Νίκη» τοῦ
εὔχεται «καλή πρόοδο».

Νέα Ὀρεστιάδα... ἡ νεότερη πόλη
τῆς Ἑλλάδας!

Ἡ Νέα Ὀρεστιάδα εἶναι ἡ νεότερη πόλη τῆς
Ἑλλάδας, ἀφοῦ φέτος συμπλήρωσε 90 χρόνια
ἀπό τήν ἵδρυσή της. Εἶναι ἡ βορειότερη πόλη καί
ἡ πιό κοντινή στήν Τουρκία, καθώς τή χωρίζουν
μόνο λίγα χιλιόμετρα ἀπό αὐτή!
Ἡ πόλη δημιουργήθηκε ἀπό πρόσφυγες τῆς

Ἀδριανούπολης καί τοῦ Κάραγατς (προάστιο τῆς
πόλης), μετά τόν ἀναγκαστικό ξεριζωμό ἀ πό τήν
πατρίδα τους, λόγω τῆς μικρασιατικῆς κατα-
στροφῆς ἀλλά καί τῆς συνθήκης τῆς Λωζάννης.
Σύμφωνα μέ τή συνθήκη αὐτή, τήν ὁποία συμφώ-
νησε καί ὑπέγραψε ὁ τότε πρωθυπουργός τῆς
Ἑλλάδας Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ἡ Ἑλλάδα ἔ -
πρεπε νά παραχωρήσει στούς Τούρκους τό Κά-
ραγατς καί δύο ἀκόμη χωριά, Μπόσνα καί
Ντεμερντές, γιά οἰκονομικούς ἀλλά καί στρατιω-
τικούς λόγους.
Οἱ πολίτες στενοχωρημένοι λόγω αὐτῆς τῆς

ἀπόφασης, ψάχνουν πλέον νέα πατρίδα κοντά
στήν παλιά τους. Τό ὄνομα τῆς νέας πόλης τους,
ἀποφασίζεται νά εἶναι Νέα Ὀρεστιάδα*, σέ ἀνά-
μνηση τοῦ Κάραγατς καί τῆς Ἀδριανούπολης,
ἀφοῦ ὑποστηρίζεται πώς σέ αὐτό τό μέ ρος ἔ -
χτισε ὁ Ὀρέστης μιά πόλη, σέ ἀνάμνηση τῶν
Ἐρινύων πού τόν βασάνιζαν, πρίν πλυθεῖ στήν
ἐκβολή τῶν τριῶν ποταμῶν, ὅπως ἦταν ὁ χρη-
σμός πού ἔλαβε καί ἡ ὁποία ἐκβολή βρισκόταν
ἐκεῖ. Τά ὀνόματα τῶν τριῶν ποταμῶν εἶναι Ἕ -
βρος, Ἄρδας, καί Τούντζας. Σύμβολο τῆς πό λης
ἔγινε ἡ Ἰφιγένεια, διότι καί αὐτή, ὅπως καί ἡ πα-
τρίδα τῶν Καραγατσιανῶν, θυσιάστηκε γιά τό
καλό τῆς πατρίδας της...

* Καί οἱ κάτοικοι τῆς ΝέαςὈρεστιάδος σήμερα στόν καθη -
μερινό λόγο λένε ἁπλά Ὀρεστιάδα.
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Στή συνέχεια ἀναγράφονται τά ὀνόματα ὅσων ἔστειλαν συμμετοχή, καθώς καί ἡ πόλη τους, ὅπου ἀναφέ -
ρεται (στό e-mail ἡ πόλη δέν ἀναγνωρίζεται).

Ὀνόματα συμμετεχόντων (κατά τή χρονολογική σειρά λήψης τῆς συμμετοχῆς)
Γιόφτσαλη Ἑλένη, Ἀλεξανδρούπολη, Ἀμπατζόγλου Ἑλένη, Ν. Ὀρεστιάδα, Γερασίδης Θεόδωρος, Ν.

Ὀρεστιάδα, Παπανδρέου Θεοδοσία, Ν. Ὀρεστιάδα, (Παπαδημητρίου Λουΐζα) Ε.Μ., e-mail, Μπέης
Γεώργιος, e-mail, Νέδου Πηνελόπη, e-mail, Βιργινία Σιμιτσῆ, e-mail, Ἀνδρικοπούλου Βασιλική καί Στέλλα,
Ἀθήνα, Γκιοῦμε Ἐλευθερία, Φέρες Ἕβρου, Δρίτσα-Κουτελάκη Αἰκατερίνη, Πάτρα, Πανταζίδου
Κεοπάτρα καί Κων/να, Ἀλεξανδρούπολη, Δημητριάδης Φάνης, Ν. Ὀρεστιάδα, Ἀνεστάκη Ἀντωνία, Ἀν -
δρομάχη, Κατερίνης, Φίγγου Εὐαγγελία, Εὔοσμος Θεσσαλονίκης, Χούλη Δέσποινα, Χίος, Κακογιάννη
Ἀνδρεάννα, Πάτρα, «Χελιδόνια» Ἕβρου, Νικολάρου Εὐγνωσία, Ἀ λε ξανδρούπολη, Παλλάκου Ἀθανασία,
Διδυμότειχο, Κοῦκος Μόσχος, Ἀλεξανδρούπολη, Ζουπίδου Μαρία, e-mail, Κατσώνης Γρηγόρης, e-mail,

«Χαρούμενες Ἀγωνίστριες» Ἕβρου, Θεοχαρίδου-Ἰνεπο λόγλου Μαρία, Θεσσαλονίκη, Ἀμαράντου
Γεωργία-Παρασκευή καί Οὐρανία, Κιλκίς, Γέρμανλη Κατερίνα καί Μαρία, Θεσσαλονίκη, Τουκτούνας
Κλεάνθης e-mail. Κεσσούδη Εὐαγγελία, Ρόδος. Mιά ὁμάδα ἀνθρώπων μέ ἀγάπη γιά τίς Καστανιές, Ἕβρος. 

Τό ὑλικό πού συγκεντρώθηκε, ἐκτός ἐκείνου τῶν τακτικῶν ἀρθρογράφων τοῦ «Πρός τή Νίκη», εἶναι πολύ.
Γι᾽ αὐτό θά συνεχισθεῖ ἡ δημοσίευσή του καί στά προσεχῆ τεύχη.

Μιά πρωτότυπη Ἐπιστολή!
Πρός τόν Θεό καί Κύριό μου
Κύριε,
Ὀνομάζομαι Ἀνδρεάννα. Εἶμαι 13 ἐτῶν καί ζῶ στή Πάτρα. Πρίν ἀπό λίγο καιρό, στήν κατασκή -

νωση παρακολουθήσαμε ἕνα ἀφιέρωμα γιά τή Θράκη. Τή γνωρίσαμε καί εὐαισθητοποιηθήκαμε
γι᾽ αὐτό τόν ὑπέροχο τόπο. Τόν ἀγαπήσα με, τόν πονέσαμε καί κατανοήσαμε τίς δυσκολίες πού
βιώνουν οἱ Θρακιῶτες.
Ὅσα ἀκούσαμε ἄγγιξαν μιά εὐαίσθητη χορδή τῆς καρδιᾶς μας καί ἔτσι καί ἐγώ, σάν μικρή ὀρ -

θόδοξη ἑλληνοπούλα ἀποφάσισα νά δράσω. Πρό πάντων νά ἀπευθυνθῶ σέ Σένα, πού γνωρίζεις
τά πάντα καί γιά ὅλα φροντίζεις. Ἡ Θράκη εἶναι ἕνα τόσο πονεμένο ἑλληνικό μέρος, παρεξη -
γημένο ἀπό ὅλους τούς ὑπόλοιπους λαούς καί ξεχασμένο ἀπό τούς Ἕλληνες, πού ἔχει ὑποστεῖ
τόσες κακουχίες ὅλα αὐτά τά χρόνια, μέχρι καί σήμερα. Εἶναι ἄγνωστη γιά τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.
Ὑπάρχουν τόσα παρα δείγματα. Ἀπό τό πιό ἁπλό: τά δελτία καιροῦ σπάνια τήν ἀναφέρουν ἀλλά
καί τά οὐσιαστικότερα. Τί ἱστορία, τί τέχνες, τόσος πολιτισμός... καί ὅμως ἀνύπαρκτη γιά τούς
Ἕλληνες. Ἤθη καί ἔθιμα, θρησκευτική παράδοση, φυσική ὀμορφιά πού χαραμίζεται ἀπό τήν ἐ -
γκατάλειψη ἤ στενάζει στά χέρια τῶν βαρβάρων.
Γι᾽ αὐτό, Κύριε, σέ θερμοπαρακαλῶ, δεῖξε ἔλεος σέ αὐτό τό χιλιοβασανισμένο τόπο. Σπλαχνίσου

τους, πράγμα πού ξέρω καί πιστεύω πώς κάνεις. Βοήθησέ τους. Δῶσε τους τό χέρι Σου νά σέ
κρατοῦν καί νά προχωροῦν μπροστά, δίχως νά περνοῦν ἀπαρατήρητοι. Νά καταλάβουμε καί ἐμεῖς
οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες πώς καί οἱ Θρακιῶτες εἶναι Ἕλληνες. Εὐχαριστῶ, ἡ δούλη σου

Ἀνδρεάννα Κακογιάννη

Πρός τή Γραμματεία τοῦ Περιοδικοῦ «Πρός τή Νίκη»
Εἴμαστε 2 ἀδελφοῦλες Κλεοπάτρα καί Κων σταντίνα Πανταζίδου. Πη -

γαίνουμε Δημοτικό Στ´ καί Δ´ τάξη. Κατοικοῦμε στήν Νέα Χηλή, χω ριό τῆς Ἀ -
λεξανδρούπολης. Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος τήν 25η Μαρτίου κάναμε
παρέλαση μέ τό σχολεῖο στό χωριό μας. Στή συνέχεια στίς 12 τό μεσημέρι
φορέσαμε τίς παραδοσιακές μας στολές τοῦ ἐν ΕΒΡῼ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΙΤΩΝ
συλλόγου καί μέ τό λάβαρο πού ἔχει τήν Παναγία τῆς Ἀπολλωνιάδος παρε -
λάσαμε στήν Ἀλεξανδρούπολη. Εἴμαστε περήφανες πού αὐτές οἱ στολές
εἶναι ἀπό τῆς προγιαγιᾶς μας πού τήν ἔφεραν μέ τό ξεριζωμό τῶν Ἑλλήνων
τῆς Μι κρᾶς Ἀσίας... Παίρνουμε τό Περιοδικό «Πρός τή Νίκη» τό διαβάσαμε
καί εἴ δαμε ὅτι τό τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου θά τό ἀφιερώσετε στήν ἀγαπημένη
καί ἡρωϊκή Θράκη. Γι᾽ αὐτό σᾶς στέλνουμε τήν φωτογραφία μας ἀπό τήν Πα -
ρέλαση καί σᾶς προσκαλοῦμε νά ἔρθετε νά τή γνωρίσετε ἀπό κοντά. Κλεί νο -

ντας μέ αὐτά τά λίγα λόγια, εὔχομαι νά κάνει τό θαῦμα του ὁ Θεός καί ἡ Παναγία γιά τήν Πατρίδα
μας τήν Ἑλλάδα καί νά ἀξιωθοῦμε νά βάλουμε τή στολή μας καί τοῦ χρόνου στήν παρέλαση.

Σημείωση: Ἡ Ἀπολλωνιάδα εἶναι ἔξω ἀπό τήν Προύσσα τῆς Μ. Ἀσίας καί εἶναι ἡ πατρίδα τοῦ προπαπποῦ μου καί τῆς
προγιαγιᾶς μου.
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Ζυμώνουμε ὅλα τά ὑλικά
μαζί. Ἀφοῦ γίνει μιά ὡραία
λεία ζύ μη, τήν ἀφήνουμε
νά ξεκουραστεῖ στό ψυ-
γεῖο γιά μισή ὥρα καί μετά
τή χωρίζουμε σέ δέκα
μικρά μπαλάκια.

750 γρ. σουσάμι (τό ὁ -
ποῖο τό ἔχουμε πλύνει,
τό ἔχουμε ψήσει καί τό
ἔχουμε περάσει ἀπό τό μπλέντερ)
100 γρ. καρύδια ψιλοκομμένα
1 κουταλάκι κανέλλα
1 βανίλια
Τά καρύδια, τήν κανέλλα καί τή βανίλια τά ἑνώνουμε σέ ἕνα μίγμα μέ τό
ἑτοιμασμένο σουσάμι.

4 ποτήρια νερό
2 1/2 ποτήρια ζάχαρη
1 κομματάκι ξυλαράκι κανέλλας
4 γαρύφαλλα
Βράζουμε τό σιρόπι 10´ καί μέ αὐτό περιχύνουμε τό σαραγλί μας.

Μέ τόν πλάστη ἀνοίγουμε τά φύλλα –10– σέ διάμετρο 40 ἑκ.
Στό κάθε φύλλο ρίχνουμε μέσα 4 κουταλιές ἀπό τή γέμιση. Ἔ πειτα τό
σουρώνουμε-μαζεύουμε καί τό τοποθετοῦμε σέ λαδωμένο ταψί.
Ἀφοῦ τά γεμίσουμε ὅλα, ρίχνουμε ἀπό πάνω μιά φλυτσάνα κρύο λάδι.
Τά ψήνουμε σέ προθερμασμένο γιά 10´φοῦρνο περίπου μία ὥρα στούς
1700. Τά βγάζουμε νά κρυώσουν. Ἐμεῖς φτιάχνουμε τό σιρόπι.

Ἔστειλε ἡ κ. Χρυσ. Σκουταριανοῦ,
Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κάτω Οἰνόης Ὀρεστιάδας «Τʼ ἀμπέλια».

Παραδοσιακό

Θράκης
1 ποτήρι νερό
4 κουταλιές λάδι
2 κουταλιές ξίδι
1 κουταλάκι ἁλάτι
1/2 κιλό ἀλεύρι περίπου

γιά τό φύλλο

γιά τή γέμιση

γιά τό σιρόπι

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ὑλικά

Ἐκτέλεση

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
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ΣΑΡΑΓΛΙ



Προσπάθησε συνδυά-
ζοντας τίς εἰκόνες μέ
τά γράμματα νά βρεῖς
ποιά λέξη κρύβεται
ἀπό πίσω. Ἔχει σχέση
μέ τή Θράκη μας.

ΘΡΑΚΗΘΡΑΚΗ

ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

— Πῆγες στό ἱστορικό-λαογραφικό μουσεῖο

τῆς πόλης μας;

— Πολλές φορές. Τί ἀδαπάνητο γόητρο πού

ἔχει ἡ ἱστορία τῆς πόλης μας.

— Γιά ποιά πόλη μιλᾶτε;

— Δέν τήν ἄκουσες; Τήν εἴπαμε; 

— Κάθε μέρα πήγαινε στό σχολεῖο
παρατηρώντας τό ποτάμι.
— Ποιό ποτάμι;
— Μά μόλις σοῦ τό εἶπα.

— Ζήτησες νά μέ δεῖς;— Ναί, ἤθελα νά ρωτήσωἄν ἔφερες τό δέμα.— Ἀπό ποῦ νά τό φέρω;— Μά μόλις σοῦ τό εἶπα.

α ΟΛΑ ΟΣη
ΓΡΙΦΟΣ

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ἐμπρός: Τοπία τῆς Θράκης: Πόρτο-Λάγος,

Ξάνθη./ Φάρος, Ἀλεξανδρούπολη./ Γέφυρα Κομ-

ψάτου, Ροδόπη./ Κοσμοσώτη(ει)ρα, Φέρες.

Πίσω: Σαμοθράκη.

Τοποθέτησε τίς περιοχές-πόλεις τῆς Θράκης
στήν κατάλληλη θέση καί θά διαβάσεις κάθετα
τήν πόλη πού ἔχει γιά σύμβολό της τό Φάρο.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ
ΟΡΜΕΝΙΟ
ΙΜΕΡΟΣ

ΑΒΔΗΡΑ
ΞΑΝΘΗ
ΦΕΡΕΣ
ΔΑΔΙΑ
ΚΗΠΟΙ
ΣΟΥΦΛΙ
ΒΗΡΑ
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ΕΒΡΟΣ

Κύλα τ' ἀργά σου τά νερά
καί πότιζέ μας τά σπαρτά,
ποτάμι ἀγαπημένο.

Στήν ὄχθη σου μέ τίς ἰτιές
κάτω ἀπό δάφνες καί μυρτιές
Τήν ὥρα περιμένω.

Νά ξεχειλίσουμε μαζί
ἐσύ στόν κάμπο τόν πλατύ
κι ἐγώ στήν Θράκη ὅλη!

Κύλα τ' ἀργά σου τά νερά
καί πότιζέ μας τά σπαρτά,
ποτάμι ἀγαπημένο.

Στήν ὄχθη σου μέ τίς ἰτιές
κάτω ἀπό δάφνες καί μυρτιές
Τήν ὥρα περιμένω.

Νά ξεχειλίσουμε μαζί
ἐσύ στόν κάμπο τόν πλατύ
κι ἐγώ στήν Θράκη ὅλη!

Μέ δίψα ἡ γᾹ της θά σέ πιεῖ.
Μά ἐγώ θά πλύνω τή ντροπή
καί θά βρεθῶ στήν Πόλη!

Ἀπάνω ἀπ' τήν Ἁγιά Σοφιά
Δικέφαλος Ἀετός πετ
Ἀγγέλοι φτερουγνε.

Καί λέν μέ ἀγγελικούς χορούς
«Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς,
πάλι δικά μας θά 'ναι»!

Τό ποίημα βρίσκεται σέ φυλλάδιο τοῦ
Συλλόγου Σαρακατσαναίων Ν. Ἕβρου.
Ἔστειλε ἡ κ. Δ. Χουλ.




