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          1. Το παράθυρο του δράκου  {1}                                                              

    

  ∆εν πρόκειται για κάποιο λογοτεχνικό έργο ούτε για τίτλο νέας κινηµατογραφικής ταινίας.  

Αποτελεί µια φράση που κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου, οι µαθητές του τότε γυµνασίου 

∆ιδυµοτείχου, την επαναλάµβαναν καθηµερινά. Συγκεκριµένα, δράκος ήταν το παρατσούκλι 

του γυµνασιάρχη. Το κανονικό του επίθετο ήταν ∆ρακοντίδης {2}. Όσο για το παράθυρο, είναι 

κάποιο από τα τρία εικονιζόµενα στην όψη της διώροφης πτέρυγας {εικόνα α.}, όπου 

βρίσκονταν το γραφείο του. Κάποιοι λένε ότι είναι το κάτω δεξιά. Άλλοι, το επάνω αριστερά, 

το µόνο στο δεύτερο όροφο.  

 

 

Εικόνα α: τµήµα από σπάνια photo της πόλης 

 

                                                                                   Πηγή:  φωτογραφικό αρχείο συγγραφέα, 

     Μιλώ για το από πολλών επίσης δεκαετιών «αείµνηστο», πλην όµως σπανίου κάλλους και 

υψηλής, υψηλότατης αισθητικής, κτίριο του οκτατάξιου Γυµνασίου στην Ακρόπολη, κοντά 

στο τείχος, λίγο πιο πάνω από το ρολόι της πόλης. Εκεί φοίτησε και ο πατέρας µου. Στο ίδιο 

πρωτοδιορίστηκε ως φιλόλογος, ένας που έγινε στη συνέχεια γνωστός αρχαιολόγος, διεθνώς. 

Ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος ο οποίος έλεγε ότι ο ιερός αυτός βράχος είναι η δεύτερη 

Ακρόπολη της Ελλάδας.  

     Τον καλέ του ∆ιδυµοτείχου είχε στο µυαλό του, λόγω των παιδικών µνηµών, ο Ιωάννης Γ΄ 

∆ούκας Βατάτζης, όταν ανοικοδοµούσε τον οµώνυµο καντιφέ της Μικρασιατικής Σµύρνης, 

τον ξακουστό Σµυρναίικο καλέ. Τον ενέπνεε η γενέτειρα πόλη του, που την περίοδο εκείνη 

ήταν φραγκοκρατούµενη. Αν και δεν ένοιωσε τη χαρά να την δει απελευθερωµένη, είναι ο 

άνθρωπος που απελευθέρωσε πλειάδα πόλεων. Από τις Σέρρες, ∆ράµα και Θεσσαλονίκη έως 
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τη Χίο, Λέσβο, Αµοργό και Ικαρία. Όµως δυστυχώς καµιά τους δεν έχει ακόµη ανταποδώσει 

την τιµή που δικαιούνται οι ελευθερωτές. Ακόµη και στην Αθήνα που υπάρχει το όνοµά του 

σε µια λοξή προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας οδό, τη γράφουν λάθος.  

     Αν ο ουσιαστικός αυτός ανακτητής του Ανατολικού Ελληνισµού και της Ρωµανίας ζούσε 

σήµερα, ένα από τα πρώτα του έργα θα ήταν η αρχιτεκτονική αναγέννηση του τόπου που 

γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα δέκα - δώδεκα χρόνια. Η αποκατάσταση της πόλης του. 

Τέτοιες σκέψεις µε οδήγησαν στην προ καιρού πρόταση για αρχιτεκτονική αναγέννηση του 

καλέ {3}. Από την προβολή των ιστορικών µνηµείων έως τη κατά στάδια, πλην όµως 

συστηµατική αναστήλωση των κτιρίων και κατοικιών, και τις, σύµφωνα µε τις αρχαιολογικές 

υποδείξεις, αναγκαίες παράλληλες ανασκαφές.  

 

Εικόνα β:  Zoom στο πάλαι ποτέ γυµνάσιο 

                                                                                   Πηγή: φωτογραφικό αρχείο συγγραφέα, 

     Η σηµερινή επιστροφή στο ίδιο ζήτηµα οφείλεται στην αγαθή τύχη να φτάσει στα χέρια 

µου, ως δώρο από φίλο, φωτογραφία της πόλης {εικόνα α}, που έχω ήδη χρησιµοποιήσει σε 

µια τελευταία εργασία {4}. Είναι ένα φωτογραφικό ντοκουµέντο το οποίο η εξ αρχής και η εις 

βάθος ηλεκτρονική επεξεργασία, θα το καταστήσει αρχέτυπο. Κάτι που ήδη γίνεται στη 

Γαλλία {εικόνα β}, και σηµειωτέον γίνεται δωρεάν. Όπως για την πανοραµική photo της ίδιας 

πόλης και Ακρόπολης. ∆εν πρόκειται να πληρωθεί δεκάρα. Ούτε θα χρειαστεί, εφόσον ο 

∆ήµος ∆ιδυµοτείχου απευθυνόµενος στο Υπουργείο χωροταξίας ζητήσει από το τελευταίο να 

αντιµετωπίσει το ίδιο θέµα, οίκοθεν.  
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     Ο λόγος για την αρχιτεκτονική µελέτη ανάπλασης της Βυζαντινής πόλης. Το πιο µεγάλο 

έργο, από την περίοδο οικοδόµησης του οµώνυµου περιµετρικού τείχους της, προ χιλίων 

τόσων ετών. Είναι ένα συλλογικό όραµα, ανεξαρτήτως του χρόνου που θα απαιτηθεί. Μια 

συλλογική φαντασίωση που µπορεί να φτάσει µέχρι την αναστήλωση των ανακτόρων, αν 

υπάρξουν νέα ιστορικά στοιχεία και φυσικά οικονοµικοί πόροι. Αυτό πάντως που είναι 

γνωστό είναι ότι τα ίδια ανάκτορα χρησιµοποίησαν οι Οθωµανοί σουλτάνοι µετά από την 

κατάκτηση και ανακήρυξη της πόλης, σε Οθωµανική πρωτεύουσα.  

     Η Ελλάδα µπορεί, διαµέσου τµηµατικών αναστηλώσεων να ανακτήσει κατά τις επόµενες 

δεκαετίες, την πρώτη Βυζαντινή της πόλη. Πέραν αυτού, το ∆ιδυµότειχο είναι η µοναδική 

Ελλαδική πόλη που κατά τη διάρκεια ενός αιώνα διετέλεσε πρωτεύουσα, όχι µόνο µιας, αλλά 

δυο αυτοκρατοριών. ∆εν ξέρω αν συναντάται κάποιο άλλο ανάλογο ευρωπαϊκό ή ευρύτερης 

έκτασης ιστορικό προηγούµενο. Η αιτιολογική έκθεση πρότασης χρηµατοδότησης προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πλείστα όσα ισχυρά επιχειρήµατα να επικαλεστεί. Όπως βέβαια και 

άλλους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι να ιδωθεί ως µεγάλη αναπτυξιακή επένδυση και 

σοβαρή βιοµηχανική µονάδα, πόλος έλξης για κάθε επισκέπτη. Κάτι από το οποίο έχει να 

κερδίσει ολόκληρη η Θράκη και η Ελλάδα.  

     Κάτι που θα προστεθεί στους υπόλοιπους πολιτισµούς της πόλης, από τον προϊστορικό, 

κλασσικό και Ρωµαϊκό έως τον Βυζαντινό και Οθωµανικό ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσει 

νέες µορφές κοινωνικής, πολιτισµικής και οικονοµικής ζωής που σήµερα δεν υπάρχουν. Ένα 

παράδειγµα αρκεί. Αντί των θεατρικών παραστάσεων του αρχαιοελληνικού δραµατολογίου 

που παίζονται τα καλοκαίρια στα αρχαία θέατρα της υπόλοιπης Ελλάδας εδώ µπορούν να τις 

υποκαταστήσουν θεατρικές και µουσικές αναπαραστάσεις της ζωής από τη χιλιετή διαδροµή 

της αυτοκρατορίας της καθ ηµάς ανατολής.  

     Αν µια έκφραση µελέτης αυτής της ζωής έχει να κάνει µε την πανεπιστηµιακή σχολή 

φιλοσοφίας, µε πρώτο το τµήµα Βυζαντινών σπουδών {3}, µια άλλη είναι η αναγέννηση της 

οµώνυµης γαστρονοµίας. Η εν τοις πράγµασιν αποδοχή κληρονοµιάς της Πολίτικης κουζίνας. 

Άλλωστε δεν θα απέχει πολύ η σχολή γαστρονοµίας και διαιτολογίας της Ορεστιάδας {5}. 

Ούτε είκοσι χιλιόµετρα είναι. Και ο καλές φυσικά δεν αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της 

περιβάλλουσας πόλης. Ένας τεράστιος, όπως είναι µουσειακός τόπος, παράλληλα δε ό,τι 

κατάλοιπο έµεινε από µια πρωτεύουσα αυτοκρατορίας, οφείλει να ανήκει όχι στη Θράκη και 

την Ελλάδα µόνο αλλά και σε όλη τη διεθνή κοινότητα.  
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     Όσο σωστή λοιπόν είναι η ονοµασία «καλές του ∆ιδυµοτείχου» άλλο τόσο δόκιµη όσο και 

έξυπνη και ίσως αναγκαία, είναι η ονοµασία προέλευσης του µνηµειακού έργου, «καλές της 

Θράκης». Από τον πλεονασµό δηλαδή που ούτως ή άλλως υπάρχει στη φράση «τείχος του 

∆ιδυµοτείχου» µπορούµε να πάµε στην έκφραση µιας συνάντησης και άθροισης ευρύτερων 

ιστοριών, πολιτισµών καθώς και γεωγραφιών. Έχει γίνει και άλλες φορές {6}. Πρόκειται για 

διαδικασία εµπλουτισµού σε επιχειρήµατα. Η ίδια λογική διαπερνά την ανάδειξη του τζαµιού 

Βαγιαζήτ ως ένα από τα δυο µεγάλα µνηµεία της ιστορικής Θράκης {7}. Μοναδική εξαίρεση 

είναι τα ήδη κεφαλαιοποιηµένα όσο και απόδηµα µνηµειακά έργα µε ονοµασίες προέλευσης 

και σήµατα κατατεθέντα παλαιόθεν, όπως η Νίκη της Σαµοθράκης {8}.   

     ∆εν µπορεί στην υπόλοιπη Ευρώπη χιλιάδες µικρές όσο µεγάλες πόλεις να επενδύουν και 

να κεφαλαιοποιούν αρχιτεκτονικά, πολιτισµικά, οικονοµικά, αναπτυξιακά και γαστρονοµικά 

τον κάθε µεσαίωνά τους και εδώ να περιφρονείται συστηµατικά η µακροβιότερη στην 

ιστορία της οικουµένης αναγέννηση του Ελληνισµού, όταν δεν αποποιείται η κληρονοµιά 

της. Όταν στον κωδικό «Βυζαντινός πολιτισµός» ή «Ρωµανία» δεν υπάρχει µια έστω «πρώτη 

κατάθεση, δραχµές τριάντα», όπως θα ξανάλεγε και θα ξαναυτοκτονούσε ένας ποιητής σαν 

τον Κώστα Καρυωτάκη εάν αντί για την Πρέβεζα µε τη Ρωµαϊκή Νικόπολη υπηρετούσε στο 

∆ιδυµότειχο µε τη Ρωµαϊκή Πλωτινόπολη, όσο τη Βυζαντινή Ακρόπολη, όπου, αν µη τι άλλο, 

είχε να επιλέξει µεταξύ δύο κρηµνών.  

     Και για να µη πει κανείς ότι τα περιµένουµε όλα από την Ευρώπη, µπορούµε να κάνουµε 

την αρχή από µόνοι µας. Μπορεί η Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Έβρου αν δεν όφειλε να το 

έχει κάνει από ετών, να δώσει ένα πρώτο δείγµα γραφής. Να αναλάβει κάτι απλό. Κάτι που 

γίνεται εύκολα. Την εκ νέου οικοδόµηση του γυµνασίου, όπως ήταν. Τίποτε λιγότερο, τίποτε 

περισσότερο. Να χρησιµεύσει ως ένα νέο µουσείο µέσα σε ένα άλλο µουσείο, στον ευρύτερο 

µητροπολιτικό, ιστορικό και ασκεπή, και γι αυτό ολοήµερο µουσειακό καλέ. Κατά τα άλλα, 

εάν µεγεθύνει κανείς τη φωτογραφία που έλεγα πριν, µπορεί να διακρίνει σε ποιο ακριβώς 

ύψος βρίσκεται ο πήχης της αισθητικής. Ιδιαίτερα, εάν κάνει µια σύγκριση µε το υφιστάµενο 

γυµνασιακό συγκρότηµα της πόλης, την καθ ηµάς γκράβα.  

     Η έναρξη αναγέννησης από την εκπαίδευση αποτελεί έκφραση τιµής και σεβασµού προς 

την τόσο µεγάλης χρονικής διάρκειας εκπαιδευτική ιστορία της πόλης, όσο στο πιο ένδοξο 

τέκνο της ίδιας και ολόκληρου του Βυζαντινού Ελληνισµού. Σε µια αίθουσα του Μουσείου 

µπορούν να µεταφερθούν, όταν θα βρεθούν τα οστά του Αγίου Ιωάννη του Ελεήµονα, όπως 
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είναι το εκκλησιαστικό όνοµα του Ιωάννη Βατάτζη. Είναι κάτι που περικλείει πολλαπλούς 

συµβολισµούς, ιδίως, όταν η σκέψη αυτή επιστροφής στο γενέθλιο τόπο του, γίνεται εφέτος 

που συµπληρώνονται επτακόσια πενήντα χρόνια από το θάνατό του. Όταν συµπίπτει µε την 

επέτειο των οκτακοσίων χρόνων από το χίλια διακόσια τέσσερα και τη Φραγκοκρατία.  

     Υπάρχει όµως και κάτι άλλο. Η πόλη µέσα από τη νέα της αρχιτεκτονική συντροφιά των  

τειχών, θα πραγµατοποιήσει το πρώτο βήµα επιστροφής της στην πολεοδοµική ωραιότητα. 

Το ενθαρρύνει αυτό, καθιστώντας το µάλιστα απολύτως ρεαλιστικό, ο τόπος. Η κιβωτός της 

Ακρόπολης. Σαφώς και η εφορία αρχαιοτήτων που ως τότε θα έχει ιδρυθεί και εγκατασταθεί 

σε µια από τις πιο οικείες της πόλεις ενώ παράλληλα θα αισθάνεται µεγάλη ικανοποίηση για 

τη δικαίωση κάποιου δικού της ανθρώπου, του µακαρίτη καθηγητή Μπακαλάκη, που έθεσε 

το ίδιο θέµα {9}, προ δεκαετιών 
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_____________    
     * Θα ακολουθήσουν και νέες επεξεργασίες του πρώην Βουλευτή Έβρου για το ∆ιδυµότειχο. 

Βασικό σώµα παραµένει η οµιλία του στις 18 Οκτ.΄03, σε εκδήλωση του συλλόγου Ακρίτες. Σε 

αυτήν άλλωστε παραπέµπει η σηµείωση {3}. Όσο για την {5} αυτή  αφορά πρόταση που έγινε το 

2001 και υπάρχει στο έργο «Αγώνας για τη γεωοικονοµική ∆ηµοκρατία», 2002. Αρκετά πριν 

δηλαδή από τις πρωτοβουλίες χωρών, όπως η Ιταλία, για ίδρυση ανάλογης πανεπιστηµιακής 

σχολής γαστρονοµίας. Πρόκειται για διευκρίνιση αµυντικού χαρακτήρα. Σε καµιά περίπτωση 

δεν συνιστά καυχησιολογία. Γι αυτήν παραµένει επίκαιρη η γνωστή ρήση του συµπατριώτη 

∆ηµόκριτου: «καλύτερα άλλος να σ' επαινεί παρά να επαινείσαι µόνος». Με µια επιφύλαξη. Αν 

ο Αβδηρίτης σοφός αµύνονταν, ίσως να µην είχαν χαθεί τα έργα του. Οπότε και δεν θα έκαµναν 

άλλοι µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα, όπως  µε τον ορισµό της πολιτικής που κατά το ∆ηµόκριτο 

αποτελεί την πιο σπουδαία τέχνη. Κάτι που το επανέλαβαν πολλοί αργότερα, µεταξύ τους και 

µεγάλοι.  

 

              Εικόνες 

     Εικόνα α: αριστερά επάνω από τα τείχη φαίνεται το Γυµνάσιο. ∆εξιά στο τζαµί ο µιναρές µε 

έναν εξώστη. Η καθ ύψος προσθήκη του δεύτερου εξώστη  - όπως είναι σήµερα - έγινε µετά 

από τη δεύτερη κατάκτηση {έτος 1913} της πόλης. Η συµβολική αρχιτεκτονική, κατά τη γνώµη 

του συγγραφέα, είναι προφανής.     

     Εικόνα β: Το εικονιζόµενο κτίριο του γυµνασίου αποτελεί προϊόν µιας πρώτης ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας που έγινε από το συµπολίτη Γιάννη Κουκάκη που διαµένει στο Παρίσι.      

                                              
              Σηµειώσεις 
 

     {1} Το µεγαλύτερο τµήµα του παρόντος κειµένου συνδέει το όραµα για την αρχιτεκτονική 

αναγέννηση του καλέ µε ένα πρώτο απτό αποτέλεσµα. Την εκ νέου κατασκευή µε οδηγό τις 

photos του κτιρίου του παλιού γυµνασίου.  Μπορεί να  έπονται πολλά άλλα κεφάλαια στη 

συνέχεια, όµως δεν παύει η αρχή, όπως και η κάθε αρχή, να αποτελεί το ήµισυ του παντός. 
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Τόσο στο πεδίο των ιδεών και στην επιστηµονική επιστροφή στην ιστορία, όσο στο πεδίο της 

πραγµατικότητας και της πράξης. Μια επεξεργασµένη σύνθεση ανάµεσα σε όραµα και όραση.  
 

     {2} ΘΡΑΚΙΚΑ, τόµος ∆έκατος, Αθήναι 1938. Συγκεκριµένα βλ. σελ. 208, σηµειώσεις Κ. 

Μυρτίλου Αποστολίδου όπου, µεταξύ των άλλων, αναφέρει ότι ο συµφοιτητής και φίλος του 

Γυµνασιάρχης Χριστόφορος ∆ρακοντίδης ήταν διδάκτωρ φιλολογίας καταγόµενος από την 

Αµισό του Πόντου. Τη φράση «παράθυρο του ∆ράκου» είπε αυθόρµητα ένας ηλικιωµένος 

συµπολίτης όταν είδε στη φωτογραφία το γυµνάσιο όπου φοίτησε και ο ίδιος.  
 

     {3} Χρήστος Κηπουρός, Σηµειώσεις πολιτικής γεωοικονοµίας, Κε.Γε.Με., Θράκη 2004.  
 

     {4} ο.π. Οβάλ µυαλά, τρία παραδείγµατα σηµειωτικής: Θράκη Τροία και Μεσοποταµία, 

Θράκη 2004. Πρόκειται για δυσεύρετη φωτογραφία που έχει ληφθεί περί το έτος 1900. Αν δε 

µεγεθυνθεί παρατηρεί κανείς το όνοµα της πόλης στα Οθωµανικά - Αραβική γραφή -, στα 

Ελληνικά, και στα Αγγλικά, ως Demotica. Η τουρκική ιστοριογραφία κάνει λόγο για Dimetoka.  
 

     {5} Χρήστος Κηπουρός, Αγώνας για τη γεωοικονοµική ∆ηµοκρατία, Γόρδιος, Αθήνα  2002, 

βλ. σελ.79.    
 

     {6} ο.π. ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ Η ΘΡΑΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ, ΚΕ.ΜΙ.ΘΡΑ. Αθήνα 1989, 

Βλ. σελ 97, «Η ανάπτυξη της Θράκης σε σχέση µε την ιστορία», οµιλία στην ηµερίδα της 2 

Οκτ.΄88 του Νοµαρχιακού συµβουλίου Έβρου, όπου έχοντας ως βάση ότι πρόκειται για το 

«αξιολογότερο µνηµείο - σύµβολο του Βυζαντινού πολιτισµού στη ∆υτική Θράκη», προτάθηκε 

από το συγγραφέα  η  Κοσµοσώτειρα στις Φέρρες να γίνει  κέντρο λατρείας των Θρακών.  
 

     Κάτι που έγινε αποδεκτό, µεταξύ των άλλων, από τον παρόντα στην οµιλία ∆εσπότη. Τον 

τότε και µέχρι πριν από λίγες ηµέρες Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, Άνθιµο. Λίγα δε χρόνια 

αργότερα, από το πρώτο παγκόσµιο Πανθρακικό συνέδριο. Όπως έκτοτε λέγεται και γράφεται 

για την Παναγία των Θρακών έτσι και τώρα µπορεί να καθιερωθεί από τούδε και στο εξής η 

φράση «καλές της Θράκης». Να ενισχυθεί επιπλέον η επιχειρηµατολογία του µεγάλου έργου της 

αρχιτεκτονικής αναγέννησης.    
 

     Επίσης βλ {5}, σελ. 52, «Η περίπτωση του Μαρωνείτη οίνου» του οποίου όταν αναβιώσει η 

παραγωγή, ειδικά η βιολογική, ως οµώνυµη ονοµασία προέλευσης, θα αφορά ολόκληρη τη 
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Θράκη καθώς και άλλες περιοχές της χώρας, και όχι βέβαια µόνο τη Μαρώνεια, της οποίας τον 

οίνο υµνεί ο Όµηρος περισσότερο από όλους τους άλλους οίνους της ελληνικής µυθιστορίας.  
 

     {7} Χρήστος Κηπουρός, Οβάλ µυαλά, Θράκη 2004. Επίσης βλ. {2}. Στην οµιλία για το 

∆ιδυµότειχο, επαναλήφθηκε η πρόταση Βαφείδη.  Το άνοιγµα του τεµένους και η λειτουργία ως 

µουσείου. Μεταξύ των υπό προσέλκυση επισκεπτών  θα υπάρχουν από τον Ισλαµικό κόσµο και  

από τη γειτονική χώρα ενώ σήµερα ισχύει το αντίστροφο µε τις αθρόες επισκέψεις Ελλήνων 

στην Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη, κλπ. Όσο είναι κανείς εναντίον καταναγκασµών 

στην ελευθερία της διακίνησης των πολιτών, τόσο οφείλει να συµφωνεί µε την οικονοµική και 

αναπτυξιακή πολιτική, και τα επίκαιρα όσο ποτέ, µέτρα της διοίκησης Βατάτζη. Το γνωστό 

ωάτον στέµµα. Με άλλα λόγια, την απουσία ελλείµµατος στο ισοζύγιο εισαγωγών - εξαγωγών.    
 

     {8} ο.π., Κοινόν Ευρωπαίων, Θράκη 2004, βλ. Η θερινή κατοικία της Νίκης, και επίσης: Αν 

βρεθεί το κεφάλι της Νίκης.  
 

     {9} Institute for Balkan Studies, Η ιστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη 

Θράκη, Θεσσαλονίκη 1988. Βλ. σελ. 187, Γεωργίου Μπακαλάκη, Αρχαιολογικά προβλήµατα 

του Νοµού Έβρου, Ξάνθη, ∆εκέµβριος 1985.  

            

 xkipuros@otenet.gr                  Θράκη Ιούνιος 2004 
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         2. ∆ιδυµότειχο    

                      

        “Στις δυο δυµοτιανές γιαγιάδες µου. Την υφάντρια Ελένη Νικίδου, 

                                                     και τη µπαχτσεβάνισα Γιαννού, πρόσφυγα από τη Μακρά Γέφυρα” 

     

 

     Τα όσα θα θέσω υπόψη σας είναι προϊόντα ερευνητικής εργασίας που έκανα όλα αυτά τα 

χρόνια, µετά την αποχώρησή µου από τη Βουλή. Μερικά τα γνωρίζετε. Κάποια άλλα 

παρουσιάζονται απόψε, για πρώτη φορά. Πρόκειται για καταλήξεις και επεξεργασµένες 

προτάσεις που αν υιοθετηθούν, αρκετές από αυτές µπορούν να αποδώσουν καρπούς χωρίς 

πολλά έξοδα και σύντοµα. Οι υπόλοιπες θα χρειαστεί να εγγραφούν στην ατζέντα των 

αγώνων της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων, των πολιτών της περιοχής. Θα κλείσω 

την οµιλία µου µε ένα τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές ζήτηµα ανάπτυξης. Η λύση 

που προτείνω µπορεί κατά το επόµενο διάστηµα και πριν από την αποδοχή ή την απόρριψή 

της, να προκαλέσει µια µεγάλη συζήτηση. 
 

     Μετά από µια εικοσαετία και πλέον αγώνων για τα αναπτυξιακά θεµέλια και τις υποδοµές 

του Έβρου, της Θράκης και άλλων περιφερειών - από την Εγνατία έως το ενεργειακό 

τελευταία µε το ζήτηµα του φυσικού αερίου - µπορούµε, παράλληλα µε τους αγώνες αυτούς 

που θα συνεχιστούν για πολύ, να σηκώσουµε ένα νέο και όµορφο όταν τελειώσει, 

οικοδόµηµα. Ο λόγος για την ανάπτυξη αυτής της πόλης και της αγροτικής της περιφέρειας 

καθώς και την αρµονική σχέση τους προς τις όµορες περιοχές. Πρόκειται για αυτόχθονη και 

σοβαρή πολιτική παραγωγή, ιστορικά και επιστηµονικά µελετηµένη. Επίσης εφικτή, τόσο ως 

προς το πολιτισµικό όσο και το παραγωγικό της µέρος. Ένα σχέδιο που λόγω διττής 

υπόστασης, µπορεί να πάρει το όνοµα της πόλης. 
 

     ∆εν είναι πολλές οι εν ζωή ευρισκόµενες Ελληνικές πόλεις που είναι σε θέση να 

επιδείξουν τέτοια γεωιστορικότητα και γεωπολιτισµικότητα, µε µνηµειακά δείγµατα από 

τόσο πολλούς και διαφορετικούς πολιτισµούς. Το φαινόµενο σπανίζει ακόµη πιο πολύ όταν η 

ίδια γηραιά πόλη έπαιξε στη διαδροµή της έναν σηµαίνοντα γεωοικονοµικό και 

γεωδιοικητικό ρόλο. Όλα τα χαρακτηριστικά αυτά συναντώνται στην περίπτωση του 
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∆ιδυµοτείχου. Όχι µόνο διετέλεσε, για µικρά έστω διαστήµατα, ακόµη και πρωτεύουσα 

διαδοχικών, αλλόδοξων µάλιστα, αυτοκρατοριών αλλά και συνεχίζει να επιβιώνει µε τη 

σηµερινή έστω µορφή. Μια πόλη που ναι µεν έζησε επί δεκάδες αιώνες αλλά που στο 

σηµερινό αιώνα, καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε µια νέα παραγωγική και πολιτισµική 

άνοιξη και στο φάντασµα του παρελθόντος της. Με άλλα λόγια να τρέφεται για το 

προδιαγεγραµµένο υπόλοιπο της ζωής της µε ορούς και ενέσεις ή µε τις ελάχιστες 

εναποµείνασες σάρκες της αγροτικής της επαρχίας. 

 

     Τέσσερις αν όχι περισσότερες, ανενεργές σήµερα, µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες - οι 

ιστορικοί πολιτισµοί - περιµένουν επί δεκαετίες τώρα τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα τους 

αποκαλύψουν, αναδείξουν και καταστήσουν προσπελάσιµους στον επισκέπτη και τον 

τουρισµό. Από τους καγιάδες και τους δυο ιερούς βράχους - την Αγία Πέτρα και τον Καλέ - 

µέχρι το τζαµί που το ανήγειραν στην πλατεία, σε θέση ώστε να παίζει ρόλο δεσµοφύλακα 

της Ακρόπολης και σε µέγεθος ανάλογο της έκτασης του τείχους. Χρειάζεται δηλαδή η 

ανάδειξη της προϊστορικής πόλης, η συστηµατική ανασκαφή της Ρωµαϊκής Πλωτινόπολης, 

ένα επεξεργασµένο σχέδιο αστικής και αρχιτεκτονικής αναγέννησης του καλέ καθώς  και η 

µουσειακή  και πολυπολιτισµική  αξιοποίηση της πόλης, σύµφωνα  µε την πρόταση του 

 

   
 
                                           Εικόνα 1,2. Όψη και είσοδος Βυζαντινού τείχους,  
 
                                            Πηγή: Φωτ. αρχείο Γκιντίκα, ∆ιδυµότειχο, 
 

 
      

Εικόνα 3. Πανοραµική photo πόλης,{~1900}, µετά από µια πρώτη ηλεκτρονική επεξεργασία 
                                              
 
                                                                                            Πηγή: αρχείο Χρήστου Κηπουρού, 
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Εικόνες 4 &5.  ∆υο σηµαντικά ευρήµατα στην Πλωτινόπολη. Το δάπεδο και το πηγάδι 
                                                                   
                                                                  Πηγές: Φωτο Γκιντίκα,  µελέτη Μ. Κουτσουµανή, 

ακαρίτη καθηγητή Μπακαλάκη και όπως γίνεται και αλλού {π.χ. Βουλγαρία} µε το άνοιγµα 

ου τεµένους Βαγιαζίτ. Ένα µνηµείο που σε αντίθεση µε πολλά άλλα µνηµεία της Θράκης, 

αρέµεινε αναλλοίωτο και αβεβήλωτο τόσο στην εξωτερική µορφή όσο εσωτερικά, 

αραµένει όµως ερµητικά κλειστό. 

         

Εικόνες 6,7,8 & 9.  Πλάγια όψη και Εσωτερικό του τεµένους Βαγιαζήτ. Θόλος, ιερό, επιγραφή. 

                                                                                                  Αρχείο Χρήστου Κηπουρού, Φώτο Βούλη ∆ιδ/χο, 

    Εφόσον µάλιστα αποτελεί το αρχαιότερο, µεγαλύτερο και λαµπρότερο ιερό Οθωµανικό 

νηµείο της Ευρώπης, µπορεί να παίξει το ρόλο αντίπαλου δέους ως προς τη Μεγάλη 

κκλησία της Αγίας Σοφίας στην Πόλη. Το πιο σηµαντικό και πιο βεβηλωµένο λατρευτικό 

νηµείο στην οικουµένη. 

    Οι απαιτούµενες αναστηλωτικές παρεµβάσεις ή ιστορικές αποκαταστάσεις στα δυο αυτά 

εγάλα µνηµεία της Θράκης µπορούσαν και µπορούν να αρχίσουν να γίνονται από κοινού, 

πό έναν διεθνή οργανισµό, π.χ. υπό την αιγίδα της UNESCO. 
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Εικόνες 10, 11  & 12 . Νεοκλασικά ∆ιδυµοτείχου, Εικόνα 13 . Οδός Παύλου Μελά, 

            

Φωτο Γκιντίκα ∆ιδυµότειχο, 

                                       

Επιπλέον δείγµατα της ίδιας Θρακικής αρχιτεκτονικής 
 

 

 

 

 

 

Εικόνες 14 & 15 . Όψεις νεοκλασικών Αδριανούπολης, 
 

Φωτογραφίες: Μαρία Γεωργουσίδου, Ορεστιάδα 

 

    Πέραν από την ίδρυση και τη λειτουργία Εφορίας Αρχαιοτήτων στην πόλη, και πέραν από 

την ένταξή στο δίκτυο των ιστορικών Ευρωπαϊκών πόλεων, ως από τις πιο γηραιές, στο 

πολυπολιτισµικό εγχείρηµα που σας έλεγα καθοριστικά µπορεί να συµβάλλει µια 

πανεπιστηµιακή σχολή Ιστορίας του πολιτισµού. Επίσης φιλοσοφίας, µε πρώτο το τµήµα 

Βυζαντινών Σπουδών. 
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Εικόνα 16. Από το εποικοδοµητικό µυθιστόρηµα: Βαρλαάµ και Ιωάσαφ, 13ος αι. 

Στην εικόνα, ο Ιωάσαφ ως ιππέας και ως οικοδοµών ναό κλπ. 

 

  Πηγές:   1. Θησαυροί Αγίου Όρους, Μονή Ιβήρων K 423, εκδοτική Αθηνών. 

  2. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, ime.gr , τµήµα του ίδιου πίνακα, 
    

Μπορεί µάλιστα σε ένα αµφιθέατρο αν όχι στο τµήµα, να δοθεί το όνοµα “Ιωάννης 

Βατάτζης”, στη µνήµη του άξιου και άγιου αυτού συµπολίτη µας που ίδρυσε ανάλογη σχολή 

στη Σµύρνη και οικοδόµησε τον περίφηµο λόφο του Πάγου, εµπνεόµενος ίσως από την 

ακρόπολη της γενέτειράς του. 
 

     Αυτός άλλωστε είναι στην ουσία ο ανακτητής της Ρωµανίας απέναντι στην πριν από οκτώ 

αιώνες, εισβολή των σταυροφόρων και τη φραγκοκρατία. Αυτός είναι και ο Θράκας ιππέας 

της εποχής του, που σε επιστολή του στον Πάπα Γρηγόριο, τόνιζε: “εν τω γένει των Ελλήνων 

ηµών η σοφία βασιλεύει και, ως εκ πηγής, εκ ταύτης πανταχού ρανίδες ανέβλησαν.” Όµως 

ενώ τα λόγια αυτά αναδεικνύουν την πολιτισµική µας σύνθεση και συνέχεια, πέρασαν στα 

ψιλά. ∆εν γράφτηκαν στις δέλτους της ιστορίας. 
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http://www.ime.gr


 
 
 

                                         Εικόνα 17.  Χάρτης µε τη Θράκη ως Ρωµανία. 
                                                Το όνοµα διακρίνεται κατά τη µεγέθυνση 

             

 Πηγή: Old maps, Sanson 1656, 

 

     Αυτή είναι η δεύτερη πρότασή µου προς την Εκκλησία και το κράτος. Πιστεύω όπως 

συνέβη µε την προ δεκαπενταετίας προηγούµενη που έκανα για την Κοσµοσώτειρα των 

Φερών να γίνει κέντρο λατρείας των Θρακών - κάτι που ήδη έγινε - έτσι θα συµβεί και πάλι. 

 

     Το τµήµα που προτείνεται υπερβαίνει τη Θρακική διάσταση αν όχι την εθνική. Κινείται σε 

άλλη πολιτισµική και ηθική ευρωπαϊκή και διεθνή σφαίρα. Στη σφαίρα αποκατάστασης της 

πολλαπλά παραχαραγµένης ιστορίας της περιοχής και της περιόδου αυτής από πολλούς. 

Ξένους και Έλληνες. 

 

     Η σηµαντικότερη όµως πρακτικά συµβολή της ίδιας σχολής έχει να κάνει µε την σοβαρή 

και βάσει σχεδίου οικοδόµηση του Ακαδηµαϊκού χωροταξικού σχεδίου και συστήµατος της 

Θρακικής περιφέρειας. Εάν οι σχολές Οινολογίας, Γαστρονοµίας ή Υφαντικής που πρότεινα 

σε άλλα κείµενα, µε βάση τη γεωιστορικότητα και τη γεωακαδηµαϊκότητα, συνιστούν τα 

παραγωγικά θεµέλια καθώς και τον φέροντα σκελετό του περιφερειακού της χωροταξικού, 

τότε µε τη νέα πρόταση, προστίθενται τα κουφώµατα. Είναι τα µάτια, τα αυτιά, το στόµα, εν 

τέλει το όµορφο πρόσωπο της Ρωµανίας. Πρόκειται για αποδοχή της πολύµορφης 

πολιτισµικής της κληρονοµιάς, από το µοναδικό ιστορικό δικαιούχο. Τους ίδιους τους 
 
Χρήστος Κηπουρός  Θράκη 2004
              
 21

Μια ιστορική πρωτεύουσα – επένδυση       
Ο καλές του ∆ιδυµοτείχου 



Θράκες. Κάτι για το οποίο χωρίς την απαιτούµενη επιστηµονική και ακαδηµαϊκή συνδροµή 

δεν µπορεί κανείς να αναµένει πολλά, πόσο µάλλον το να ολοκληρωθεί. Μπορεί µε τον τρόπο 

αυτό να καλυφθεί ο αχανής χώρος που από την ιστορία εκτείνεται έως το γαστρονοµικό και 

διατροφικό τοµέα. Αυτό το τεράστιο, πλην όµως, αναξιοποίητο θησαυροφυλάκιο. 
 

     ∆ιότι αντί να προχωρήσουµε, πρώτοι ως χώρα, στις πανεπιστηµιακές σχολές γαστρονοµίας 

καθώς και διαιτολογίας, - µε τη Μεσογειακή διατροφή, ως σχολή στο πανεπιστήµιο της 

Κρήτης, τη Μυκηναϊκή και την Κλασσική στο υπό λειτουργία πανεπιστήµιο της 

Πελοποννήσου, και την Πολίτικη κουζίνα ως αντίστοιχη σχολή στο Πανεπιστήµιο της 

Θράκης στην Ορεστιάδα -, την παλιά µας αυτή πρόταση πρόκειται να την αξιοποιήσει το 

2004 η Ιταλία, η κατά τα άλλα µιµητική Ρωµαϊκή κουζίνα που βέβαια δεν αναδείχθηκε ως 

έτυχε, σε παγκόσµια γαστρονοµική και διατροφική υπερδύναµη. Η εξαγγελία από το 

∆ηµοκρίτειο, στο πρόσφατο συνέδριο των Θρακών, τµήµατος τροφίµων στην Ορεστιάδα, 

πέραν της επέκτασης στη γαστρονοµία, κυρίως χρειάζεται να βρει µιµητές και σε άλλα 

πανεπιστήµια της χώρας.  
 

     Η ίδρυση επίσης στην περιοχή επιστηµονικού κέντρου παραδοσιακής τέχνης και µόδας 

έχει να προσφέρει πολλά. Σε αµφότερες, αφού αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος. 

Από τις ιστορικές ονοµασίες προέλευσης των προϊόντων και των τροφίµων της περιοχής, τη 

γαστρονοµία και την υφαντική έως τη γεωοικονοµία,τη Θρακογραφία, την Εθνογραφία, τη 

µουσική, τα Θρακιώτικα τραγούδια καθώς και το θέατρο. Όλοι οι κλάδοι διαθέτουν µεγάλο 

υπόβαθρο. Έχουν αντίκρισµα σε όλη την επικράτεια και πέραν αυτής. Ας µην επεκταθώ τώρα 

σε ονοµατολογίες. Ούτε στο αν ο συµπατριώτης µας Ορφέας, έχει υιοθετήσει την Καρωτή. 

Απλά να πω ότι αντί για τις κατά κανόνα κιτς εκδηλώσεις µε τα κρατικοδίαιτα µπουλούκια 

από την πρωτεύουσα, µπορούν τα καλοκαίρια αλλά και άλλες περιόδους να λειτουργούν στα 

χωριά, όσο την πόλη, τµήµατα διεθνούς Θρακικού πανεπιστήµιου διασποράς, µε εκθέσεις, 

εκδηλώσεις και παραστάσεις για τους πιο πάνω τοµείς, καθώς και άλλους. 
 

     Είναι κάτι που αργότερα µπορεί να επεκταθεί στην υπόλοιπη Θράκη, στις άλλες σχολές 

της. Νέοι από όλη την οικουµένη που θα σπουδάσουν Οινολογία στη Ρωµανία δίπλα ακριβώς 

στη Μαρώνεια, στον τόπο που τόσο εκθειάζονται τα αµπέλια και ο οµώνυµος οίνος σε 

αµφότερα τα Οµηρικά έπη. 
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Εικόνα 18. Τύφλωση Κύκλωπα, 
 

 

 

 

 
 

                                                    

βλ. οµώνυµο άρθρο του ίδιου, 2001. www.maronia.gr & www.duth.gr, 
 

     Επίσης Θρακική γαστρονοµία και διαιτολογία στην Ορεστιάδα, µε τη µεγάλη Βυζαντινή 

κληρονοµιά έως τα γνωστά κεµπάπια στα οποία και πάλι αναφέρεται ο Όµηρος κάνοντας 

λόγο για τα σπουδαία ψηστικά προσόντα του Πάτροκλου. Κάτι που βρήκε τη συνέχειά του 

µέχρι τον προηγούµενο αιώνα, στις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, προτού 

µετατραπεί σε ένα ακόµη αντιδάνειο. 

 

     Μπορούν να σπουδάσουν Υφαντική στο Σουφλί για το υπαρκτό αντίκρισµα στη 

µεταξουργία που έχει να επιδείξει η πόλη όσο για τις υφάντριες γυναίκες της Θράκης για τα 

έργα τέχνης αλλά και επειδή είναι οι µόνες δικαιούχες κληρονοµιάς, λόγω µυθικής όσο και 

φυσικής συγγένειας που έχουν µε τις Τρωάδες συναδέλφους τους, Εκάβη και Λαοδίκη. 

 

 

 

  

 

    

 

Εικόνες 19 & 20.  Σχέδια χαλιών, 

 

                                                                       Πηγή: δείγµατα του Οργανισµού Προνοίας ∆ιδυµοτείχου, 

                                                                       Επίσης βλ. άρθρο συγγραφέα στον Επενδυτή, 24 Αυγ.΄03,      

        

     Τότε µόνο τα ενυπόγραφα έργα τέχνης, οι τάπητες µε ονοµασία προέλευσης των 

υφαντριών από τους Μεταξάδες, το Παλιούρι, το Ασπρονέρι ή Ασβεστάδες θα είναι σε θέση 

να αντικαταστήσουν το σηµερινό καθεστώς αιχµαλωσίας. 
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     Το κλειδί που µπορεί να ανοίξει το θησαυροφυλάκιο που έλεγα πριν, είναι η 

βιολογικότητα, µε ταυτόχρονο ανέβασµα του ποιοτικού πήχη. Είναι µια επιστηµονική 

επιστροφή στην ιστορία. Επίσης ιδιαίτερα ευφυής. Αυτή µπορεί να αποτελέσει το πρώτο 

σοβαρό και σίγουρο βήµα της απάντησης απέναντι την νέα σταυροφορία της µετάλλαξης 

καθώς και τους εδώ υποστηρικτές της που την προσυπέγραψαν ή και άλλους που σίγησαν, 

αµφότεροι λόγω της έλξης που αισθάνονται παλαιόθεν, προς τη γενετικά τροποποιηµένη 

πολιτική. Είναι η χάραξη ενός πρωτότυπου δρόµου προς την παγκοσµιοποίηση. Η µετατροπή 

της παράδοσης σε µόδα. Αυτόν άλλωστε το δρόµο αγωνίζονται να χτίσουν µόνα, χωρίς 

βοήθεια, τα ανά τον κόσµο χιλιάδες Ελληνικά εστιατόρια, µε το καθένα από αυτά να αποτελεί 

για την πόλη όπου βρίσκεται από ένα προξενείο καθώς και προξενιό προς τις Ελληνικές 

κουζίνες και γεύσεις. Μια σοβαρή αναπτυξιακή οπτική οφείλει να δει τις επιχειρήσεις αυτές, 

ως εξαγωγικές τροφίµων και τις κουζίνες ως µεταποιητικές µονάδες υψηλής προστιθέµενης 

αξίας. 
 

     ∆ίπλα στα φηµισµένα από παλιά στην Ευρωπαϊκή αγορά, πεπόνια Θράκης, µε σήµα 

κατατεθέν το πέταλο, µπορεί να προστεθεί το µανιώτικο. Πάνε άλλωστε µαζί. Ο λόγος για το 

περίφηµο πρόβειο κουρκµάτς που πρέπει όχι µόνο να παραχθεί εκ νέου αλλά και να κινηθεί η 

διαδικασία πιστοποίησης. Επίσης για το, µεταξύ άλλων, παραγόµενο µε βουβαλίσιο γάλα, 

γνωστό καζάν ντιπί. 
 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 21 . Πρόβατα,    Εικόνα 22. Βουβάλια από το βιότοπο της Κερκίνης, 

 

        Πηγές φωτ. αρχεία ∆.Π.Θ. & Σχολείων Κορδελιού {7 ου - 9ου}, 
     

 Το τσαπί της γαστρονοµίας, της λαογραφίας όσο οι παιδικές µνήµες από τους παππούδες και 

κυρίως τις γιαγιάδες, µπορούν να φέρουν στην επιφάνεια πολλούς τέτοιους χαµένους 

θησαυρούς και πολιτισµούς. Τους παππούδες που µάλωναν τα εγγόνια τους όταν εκτός από 
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το πεπόνι έτρωγαν και τα σπόρια που οι ίδιοι τιµάρευαν, και τις γιαγιάδες που έχουν να 

διδάξουν πολλά για την αναβίωση της παραγωγής των σπιτικών λαχανικών, αντί των 

σηµερινών ξυλωδών και πανάκριβων. Θα συµβεί το ίδιο που γίνεται µε τα αµπέλια. Επίσης 

τις νέες ελιές που ήδη φυτεύονται στην περιοχή. Επιτέλους ας µπουν αυθαίρετα. ∆εν θα 

αργήσουν να νοµιµοποιηθούν. Παντού στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό κάνουν. Πόσο µάλλον 

χρειάζεται να γίνει εδώ όπου η αναµπέλωση και η αµπελογονία έχουν επιπλέον να καλύψουν 

το µεγάλο κενό της έως πρόσφατα συστηµατικής αµπελοκτονίας της πάλαι ποτέ 

αµπελόεσσας πατρίδας του ∆ιόνυσου. 
 

     Επιστροφή στην αγνότητα και τη γευστικότητα χρειάζεται να υπάρξει και µε το ψωµί 

Θράκης, ψηµένο σε φούρνο από ξύλα. Αυτό που τρώµε δεν έχει σχέση µε ψωµί. Και τα 

χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόµη.  
 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 23. παραδοσιακός φούρνος µε ξύλα,  Εικόνα 24. Αποκατάσταση, 

                  

Πηγή: φωτ. αρχείο από το άρθρο του συγγραφέα για το ψωµί της Θράκης, 2001, 
 

     Εκτός των άλλων αποτελεί ύβρη προς τον ανάρπαστο από τις Ιταλικές βιοµηχανίες 

ζυµαρικών, Θρακικό σίτο ο οποίος ανακαλεί στη µνήµη ένα ακόµη αποικιακό προϊόν της 

χώρας. Το Χανιώτικο λάδι. Που και να µην ήταν ευλογηµένα, ο σίτος και το έλαιο µε τον 

οίνο. Ούτε καταραµένα να ήταν. ∆ιερωτάται κανείς τι άλλο χειρότερο µπορούσε να συµβεί. 

Όπως πηγαίνουµε, κατά τα επόµενα χρόνια τα τουρκικά µαγαζιά θα αρχίσουν να φυτρώνουν 

σαν µανιτάρια στην περιοχή. Θα καλύψουν επιτόπου το κάθε παραγωγικό και µεταποιητικό 

κενό. Ήδη το κάνουν µε τις εξαγωγές ψαριών. Αν εισάγουν κάτι από δω, είναι οι φοιτητές 

στο Αγγλόφωνο πανεπιστήµιο της Ανδριανούπολης. ∆εν υπάρχει χώρα στη γη που να µην 

εξάγουµε φοιτητές. Όπως δεν υπάρχει καµιά χώρα, από την οποία να εισάγουµε. 
 

     Οι συνεχιζόµενες και κλιµακούµενες ήπιες εισβολές της Τουρκίας, άλλοτε µε ζωονόσους 

και άλλοτε µε πρόσφυγες ζώντες ή νεκρούς, δικαιώνουν και επαναφέρουν την πρόταση που 
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κάναµε για  αγροκτηνοτροφικό παράδεισο. Τη χορήγηση αυξηµένων ποσοστώσεων - όπως 

ήδη γίνεται αλλού, π.χ. στις Αζόρες - µε τα ευγενή γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. 

Μπορούσε από την προηγούµενη δεκαετία, και µπορεί και τώρα να γίνει αποδεκτή από την 

Ε.Ε. Τη δική της ασφάλεια υπερασπίζονται οι αγρότες της Θράκης, του Αιγαίου. ∆ικό της 

ευρωπαϊκό έµψυχο αντιδουλεµπορικό-αντιναρκωτικό ανάχωµα είναι. ∆εν είναι µόνο 

Ελληνικό. Κυρίως όµως εφόσον γίνει, θα πρόκειται για ένα πρότυπο και πλήρες οικολογικό 

πάρκο πανευρωπαϊκού και παγκόσµιου ενδιαφέροντος, µε ανεξάντλητες πρώτες ύλες για την 

παραγωγική άνοιξη που έλεγα. Το εγγυώνται, µεταξύ άλλων, τα σπανίου κάλλους προσόντα 

του Θρακικού τοπίου, όσο όµως η ίδια η ιστορία αν όχι και η µυθολογία. 
 

     Επιτρέψτε τέλος δυο µόνο λόγια για την τοπική γεωοικονοµία και χωροταξία. Το πρώτο 

είναι ότι αντί του αγωγού φυσικού αερίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, ως κλάδου ενός 

διαβαλκανικού, διευρωπαϊκού και Ευρασιατικού αγωγού, επιλέχτηκε η σύνδεση της 

Κοµοτηνής µε την Προύσα. Η αγορά του καυσίµου από την Τουρκία, εκτός του ότι θα 

δηµιουργήσει σαφή ενεργειακή εξάρτηση στο Θρακικό αν όχι στο Ελλαδικό σώµα και εκτός 

του ότι ο Βόρειος Έβρος δεν θα συνδεθεί -κάτι που το αποκρύπτουν από τους πολίτες- 

επιπλέον η χώρα θα χαρατσώνεται µε όχι και ευκαταφρόνητο φέσι. Τα περί διασύνδεσης των 

ενεργειακών συστηµάτων των δύο χωρών είναι ψεύδη. Πέραν των άλλων τα επιβεβαιώνει το 

ενδιαφέρον του τουρκικού κράτους να εξαγοράσει τη ∆.Ε.Π.Α. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης I. Εύξεινος αγωγός Φ.Α., 

                                                 Πηγή: βλ. εναλλακτικός αγωγός, εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, 5 Αυγ.΄03, 

 

 
Χρήστος Κηπουρός  Θράκη 2004
              
 26

Μια ιστορική πρωτεύουσα – επένδυση       
Ο καλές του ∆ιδυµοτείχου 



     Όσο τώρα για την άλλη διασύνδεση, την οδική, το θέµα που έλεγα στην αρχή, αν η 

Ελλάδα ήθελε να προχωρήσει σε αυτήν, µπορούσε να ζητήσει την ένταξη σε κάποιο 

Ευρωπαϊκό πρόγραµµα µιας νέας γεφύρωσης του ποταµού Έβρου, στο ύψος του 

∆ιδυµοτείχου. Επίσης τη σύνδεση της ίδιας πόλης µε τη Μακρά Γέφυρα και κυρίως την 

εξάιχνη αρτηρία Αδριανούπολης Κωνσταντινούπολης, στο Μπαµπάεσκι αρκετά πριν από το 

ύψος της γνωστής Αρκαδιούπολης. Ο πεδινότατος οδικός κλαδίσκος, µήκους λίγων δεκάδων 

χιλιοµέτρων µπορεί να ενσωµατώσει τον τουρκικό άξονα της παρεγνατίας στην Εγνατία οδό 

και αντιστρόφως. Να µειωθεί δεκάδες χιλιόµετρα η απόσταση Κωνσταντινούπολης -

Αλεξανδρούπολης, σε σχέση µε την, διαµέσου της Αδριανούπολης, διαδροµή. 
 

     Από την άλλη, η υπαρκτή οδική γραµµή Κήπων - Κωνσταντινούπολης εκτός του ότι 

υστερεί ποιοτικά, επόµενα δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική, ταυτόχρονα δεν προβλέπεται να 

κατασκευαστεί σύντοµα, µεταξύ άλλων, λόγω υψηλού κόστους. Θα παραµείνει µια 

επαρχιακή οδός. 
 

     Η µετατροπή του ∆ιδυµότειχου σε κόµβο θα συµπληρωθεί µε την σύνδεση του 

παρερυθροποτάµιου επαρχιακού του δακτυλίου µε τις Βουλγαρικές πόλεις Ivaylograd και 

Khaskovo. Ο τόπος µπορεί να αναγεννηθεί. Μπορεί να γίνει το δόξα πατρί, το πιο κεντρικό 

σηµείο της Θράκης, το σηµείο διασταύρωσης του νέου οριζόντιου άξονα µε τον κάθετο 

Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Εκτός του ∆έλτα του Έβρου µπορεί να υπάρξει ένα ακόµη. Το 

∆έλτα της Εγνατίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Χάρτης II. ∆ιασύνδεση Εγνατίας µε παρεγνατία, στο ύψος του ∆ιδυµοτείχου, 

 

                                   Πηγή: αρχειακό υλικό συγγραφέα, 
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     Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω κλείνοντας, είναι ότι ίδια µε τους δρόµους, αν όχι πιο 

πολλά, µπορούσαν να γίνουν µε το σιδηρόδροµο. Μιλώ για το κλειδί της σιδηροδροµικής 

Εγνατίας, το Πύθιο. Την είσοδο και έξοδο από τη χώρα. Την προθήκη της. 
 

 

 

 

 
   

Εικόνες 25 & 26. Σιδηροδροµικός Σταθµός Πυθίου, 21 ος αι. 

           

πηγές: fomalhaut.de, ondrej.com, {τουρίστες}, 
 

     ∆υστυχώς εκτός από τα δυο διεθνή δροµολόγια την ηµέρα, στο σταθµό του Πυθίου, 

υπάρχουν δυο ταφόπλακες. Η µια βρίσκεται στο εκεί µνηµείο, προς τιµή των Γάλλων 

πεσόντων του 1918. Η άλλη είναι για την Orient Express και τα τριάντα τραίνα που 

περνούσαν την ηµέρα. Στον ίδιο αυτό τόπο - κοιµητήριο είναι θαµµένος επίσης ο Ελληνικός 

εκσυγχρονισµός. 
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     3. Ο δεύτερος εξώστης του µιναρέ στο τζαµί Βαγιαζήτ 

                                                 

       Το ∆ιδυµότειχο, µια πόλη µε ιδιαίτερα συχνή παρουσία στα ιστορικά λήµµατα της 

Ακαδηµαϊκής Ευρώπης, είναι και η ιστορικότερη από τις εν ζωή ευρισκόµενες Θρακικές 

πόλεις. Το δείχνουν από µακριά οι δυο ακροπόλεις και ιεροί της βράχοι καθώς και οι πέντε 

πολιτισµοί που κατοικοεδρεύουν σε αυτήν. Ο προϊστορικός µε τα όστρακα και τις πελασγικές 

επαύλεις της εποχής του λίθου, ο ανεξερεύνητος κλασσικός, ο Ρωµαϊκός µε την Πλωτινόπολη 

και τα µοναδικού Ευρωπαϊκού αν όχι παγκοσµίου ενδιαφέροντος, νέα ευρήµατα {1}, ο 

Βυζαντινός µε την καστρογυρισµένη {2} ιστορική πόλη, και ο µετά µεγάλης βαρβαρότητας 

πεντέµισι και πλέον αιώνων, Οθωµανικός.  

     Κτισµένη στην Ερυθροποτάµου και Έβρου ποταµού γωνία αποτέλεσε την πρώτη 

Οθωµανική επί του εδάφους της Γηραιάς Ηπείρου πρωτεύουσα, όπως άλλωστε προϋπήρξε 

και πρωτεύουσα για µια βραχεία περίοδο του Βυζαντινού κράτους. Σηµαντικότερο όµως 

αµφοτέρων των ρόλων της αυτών, είναι η αναγραφή της ως τόπου γέννησης στην 

“αστυνοµική ταυτότητα” του Ιωάννη Βατάτζη. Τόσο µεγάλος είναι, ο προστάτης της 

συντεχνίας των ζητιάνων, εξ ου και το εκκλησιαστικό του όνοµα, Άγιος Ιωάννης ο ελεήµων. 

Έστω και αν είναι ο περισσότερο αγνοηµένος τόσο από το Ελλαδικό κράτος όσο την 

εκκλησία. Μπορεί να είναι ο γνωστός από την αυτοκρατορία της Νικαίας ή από τις φετινές 

πανελλήνιες εξετάσεις στην ιστορία, όµως είναι ο ουσιαστικός ανακτητής της Ρωµανίας, µετά 

την εισβολή των σταυροφόρων το 1204, πριν από οκτώ ακριβώς αιώνες και επτάµισι από το 

δικό του θάνατο. Είναι αυτός που την αναγέννησε, χωρίς να είναι ευκαταφρόνητη η συµβολή 

του τότε think tank µε τον σοφό Νικηφόρο Βλεµµύδη και άλλους.  

 

     Το πιο σηµαντικό µνηµείο του Οθωµανικού πολιτισµού που αποτελεί το αρχαιότερο στην 

Ευρώπη, µεγαλύτερο και λαµπρότερο τέµενος, είναι το τζαµί Βαγιαζήτ. Το ∆ιδυµότειχο όσο 

η επόµενη πρωτεύουσα, η Αδριανούπολη, αν και από χιλιετιών Ελληνικές, ανήκαν µέχρι πριν 

κάποιες δεκαετίες, στις «ιερές πόλεις». Με άλλα λόγια, εργαλεία προσφερόµενα για «ιερούς 

πολέµους» χαµηλής έντασης. Κάτι που εννοείται οφείλει να βρίσκει αντίθετο κάθε ανοιχτό 

∆ηµοκρατικό Ευρωπαϊκό πνεύµα. Πόσο µάλλον οι ίδιοι οι ιεροί πόλεµοι ή οι από την άλλη 
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µεριά παλιές ή και νέες σταυροφορίες. Ας µην επεκταθούµε στη δεύτερη πόλη, που ανήκει 

πια στην Τουρκία. Ούτε στο τζαµί Σεληµιέ που έκτισε ο γνωστός αρχιτέκτονας Σινάν και το 

οποίο περιγράφει ο γνωστός επίσης περιηγητής, Εβλιγιά Τσελεµπή {3}. Ούτε χρειάζεται να 

µιλήσουµε για τη σηµειωτική σχέση ανάµεσα στο Σουλτανικό όραµα του Σελήµ του Β΄ και 

στην πρώτη κατάκτηση της Κύπρου καθώς και στη χρήση των λαφύρων της ως δαπάνης για 

την ανέγερση του οµώνυµου τεµένους. Τα διηγείται µε γλαφυρότητα όλα, ο ίδιος περιηγητής.  

     Ας µείνουµε όµως στους δυο συµβολισµούς του τεµένους Βαγιαζήτ. Ο πρώτος που 

χρονικά τοποθετείται πολύ πιο πριν από τους τέσσερις τζαντιρµάδες µιναρέδες γύρω από την 

κρατούµενη Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έχει να κάνει τόσο µε τον τόπο, όσο µε την 

έκταση. Ανήγειραν το τζαµί στην πλατεία του ∆ιδυµοτείχου ώστε να παίζει ρόλους 

δεσµοφύλακα της Βυζαντινής Ακρόπολης. Επίσης σε µεγέθη ανάλογα του οµώνυµου τείχους 

της. Κατά τους Βαλκανικούς πολέµους η πόλη αλλάζει συνεχώς χέρια θυµίζοντας τους δυο 

γαϊδάρους που µαλώνουν σε ξένο αχυρώνα. Στον πρώτο Βαλκανικό την κατέλαβαν οι 

Βούλγαροι. Στον δεύτερο, µε τη µεγάλη συµβολή του άγνωστου τότε, αντισυνταγµατάρχη 

Κεµάλ - όπως σηµειώνει η τουρκική ιστορία σε όλα τα βιογραφικά του µετέπειτα γνωστού 

στρατηγού και Αδόλφου προδρόµου - η πόλη γνωρίζει τη δεύτερη τουρκική κατοχή. Επί των 

ηµερών της οικοδοµείται η καθ ύψος προσθήκη δεύτερου εξώστη στο µιναρέ του τζαµιού 

{ικί σεφερελί}. Ο κατασκευασθείς στα τέλη του δεκάτου τετάρτου αιώνα διέθετε έναν µόνον 

εξώστη {4}. Μετά το 1913, διαθέτει πλέον δυο. ∆εν συµβαίνει βέβαια το ίδιο στην ορθόδοξη 

εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, στην οποία δεν υπήρχε καµπαναριό. 

 

     Έκτοτε, και µετά από την απελευθέρωση της ∆υτικής Θράκης το 1920, και επόµενα και 

του ∆ιδυµοτείχου, ο µιναρές είναι διώροφος, έστω και αν οι εξώστες δεν χρησιµοποιήθηκαν 

ποτέ πλέον. Κατά τα άλλα, αν το αληθές είναι εθνικό, όπως γράφει ο ποιητής, τότε η Ελλάδα 

είναι πολύ εκτεθειµένη για όλα όσα δεν έπραξε υπέρ του ιστορικού αυτού µνηµείου. Που το 

άφησε να ρηµάξει. Όπως άλλωστε τη Θράκη. Οφείλει έστω και τώρα να προχωρήσει σε 

αποκατάσταση. Οι προσωρινοί µουσαµάδες που έβαλε στη στέγη του τεµένους όσο χονδροί 

και να είναι, την εκθέτουν, όταν πριν από µισή και πλέον χιλιετία υπήρχαν υψηλότατης 

αισθητικής φύλλα µολύβδου. Ιδιαίτερα όταν µπορούσε να χρησιµεύσει ως αντίπαλο δέος του 

Ναού της του Θεού Σοφίας της Πόλης. Τα δυο αυτά µεγάλα µνηµεία της Θράκης µπορούν να 

υιοθετηθούν από την U.N.E.S.C.O. {5α}. Να υπαχθούν σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
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άρσης ετοιµορροπειών, αναστηλώσεων, αποκατάστασης αστοχιών σε δοµικά στοιχεία των 

φερόντων τους σκελετών κλπ.  

    Το έβαλα πρώτο στη σειρά µάθηµα, για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον γιατί όντως αποτελεί 

το πρώτο µάθηµα στην Ευρώπη, από την καλά επεξεργασµένη από τότε τουρκική σηµειωτική 

και συµβολική πολιτική. ∆εύτερον, το έκανα γιατί αποτέλεσε και για µένα το πρώτο µάθηµα. 

Εµπλούτισε την πολιτική σηµειωτική µου παιδεία µε τα ακλόνητα ιστορικά αποδεικτικά του 

στοιχεία. ∆εν θα µπορούσα να εξαιρέσω από αυτά, τη βιωµατική µου σχέση. Αν µη τι άλλο 

τα βλέπω µπροστά µου συνεχώς επί µισόν αιώνα. Όφειλα κάποτε να τα ερµηνεύσω. Μπορεί η 

πρόταση για το τέµενος {4}, να γίνει µουσείο των πέντε πολιτισµών της πόλης, να αποτελεί 

κοσµοπολίτικη πολιτισµική αντίληψη και οπτική, όµως άλλο πράγµα είναι η τέχνη {6} και τα 

όποια µνηµειακά έργα της, που ανήκουν σε ευρύτερα από εθνικές οµάδες σύνολα - αρκεί να 

µη βεβηλώνονται - και άλλο πράγµα είναι η ιστορία και κυρίως η θεωρεία ερµηνείας της. 

Μια αλήθεια που έχει την αφετηρία την στο απώτατο ιστορικό παρελθόν αν όχι στη 

µυθιστορία.  

 

 

* Αφιερώνεται στους συµπολίτες ∆υµοτιανούς.  Αυτό όπως και τα άλλα κείµενα αποτελούν 

µια προσπάθεια ξαναγραψίµατος της ιστορίας αφού η Ελλαδική κρατική εκδοχή και ιστορία 

είναι η ιστορία των παραχαράξεών της. Χωρίς νέα ανάγνωση και ερµηνεία της όπως και 

χωρίς µια εκ νέου συνολική θεώρηση, δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί, πόσο µάλλον να 

υφανθεί και να παρουσιασθεί µια νέα πολιτική παιδεία. Αν τα πέδιλα µιας νέας θεµελίωσης 

της ιστορικής Θράκης έχουν την αφετηρία τους στη µυθιστορία και στην Τροία, καθώς και 

στην ακύρωση της περί βαρβάρων Θρακών ύβρεως, εκείθεν εκτείνονται σε πλήθος από νέα 

δοµικά στοιχεία. Ένα από αυτά που έχουν υλοποιηθεί - για να µην υπάρχει και ο αφορισµός 

περί ουτοπίας - είναι η γνωστή πρόταση του συγγραφέα, για ανάδειξη της Κοσµοσώτειρας σε 

Παναγία των Θρακών. Ένα άλλο είναι η ανάδειξη του Ιωάννη Βατάτζη σε πολιτισµικό και 

πολιτικό πρότυπο, µε πρώτη πράξη, την αντικατάσταση του εν πολλαίς αµαρτίαις 

περιπεσόντος Καντακουζηνού.  
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_________ 

 

          Σηµειώσεις 

    {1} Ματθαίος Κουτσουµανής, Η αρχαιολογική έρευνα στην Πλωτινόπολη ∆ιδυµοτείχου, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2003. Επίσης συζήτηση του ίδιου ως 

άνω αρχαιολόγου µε τον συγγραφέα του παρόντος κειµένου στις 20 Μαίου 2004.  

 

Εικόνα α. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον νέο εύρηµα από τον ως άνω αρχαιολόγο 

στην Πλωτινόπολη. Η λήψη έγινε από τον πυθµένα προς την έξοδο. 

                                                                   Πηγή: δηµοσιευµένη  µελέτη  Μ. Κουτσουµανή  

 

 {2} βλ. Φώτης Κόντογλου, Ο καστρολόγος, εκδόσεις Εστία. Αθήνα 1987, όπου η ύπαρξη του 

τείχους της πόλης αναφέρεται επιγραµµατικά, µια και απ ό,τι φαίνεται, δεν κατάφερε να το 

επισκεφθεί κα να το ζωγραφίσει όπως έκανε µε τόσα άλλα. Επίσης βλ. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόµος 

τριακοστός έβδοµος, 1963. Συγκεκριµένα, ∆ηµητρίου Μανάκα, Συλλογή ολοκληρωµένης 

ιστορίας ∆ιδυµοτείχου µετά 17 εικόνων. Στη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα µελέτη του οποίου 

περιγράφεται, µεταξύ άλλων, η ιστορία όσο και η αρχιτεκτονικότητα του Βυζαντινού τείχους. 

Επίσης βλ. Αθανάσιος Γουρίδης, Το ιστορικό ∆ιδυµότειχο, ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου, 1999.  
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    Σ. Σ. Πολλοί µελετητές ορθά αναφέρονται στη χρήση των καγιάδων -γνωστών και ως 

υπόσκαφων- ως αποθηκών των Βυζαντινών κατοικιών του καλέ της πόλης. Το ζήτηµα είναι 

πριν να γίνουν αποθήκες, τι ήταν. Αν ήταν κατοικίες. Οι οποίες µε έναν εποικοδοµητικό όσο 

σοκαριστικό, επί τούτου, πολιτικό τρόπο, ονοµάζονται στο κείµενο: «πελασγικές επαύλεις της 

εποχής του λίθου» µε ζητούµενο να υπάρξουν συστηµατικές αρχαιολογικές ανασκαφές στο 

χώρο του καλέ. Κάτι που σήµερα δεν γίνεται. Όπως στην ουσία δεν έγινε ποτέ. Ούτε καν για το 

Βυζαντινό ανάκτορο όσο το Οθωµανικό, που βρίσκονται στον ίδιο αυτό τόπο του καλέ. Και 

αυτό που γίνεται στην Αγία Πέτρα, χρηµατοδοτείται µε το σταγονόµετρο. Ούτε πολιτιστικό 

σωµατείο να ήταν. Μια άλλη φορά µπορεί να γίνει επίσης λόγος περί της προϊστορικής όσο 

προηγούµενης ιστορικής χρήσης των λεγόµενων φυλακών του Καρόλου του XII. Μια 

κινηµατογραφική ταινία µπορούσε εποικοδοµητικά να τις παρουσιάσει ως το πρώτο ιστορικό 

αν όχι προϊστορικό Βουλευτήριο της ευρύτερης περιοχής.  

 

     {3} βλ. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τόµος δέκατος πέµπτος, Αθήναι, 1941. Συγκεκριµένα Εβλιγιά Τσελεµπή, 

Περιγραφή της Αδριανουπόλεως, Μετάφραση Β. Πετράκη και ∆. Σαραντή. 

 

    {4} βλ. ΘΡΑΚΙΚΑ,Τόµος δέκατος, Αθήναι, 1938. Συγκεκριµένα, +Αρχιµανδρίτης Νικόλαος 

Βαφείδης, Το εν ∆ιδυµοτείχω τέµενος Βαγιαζήτ, ∆ιδυµότειχο, Ιούνιος 1937. Μια τεχνική 

διαπίστωση επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ξεχωριστά πέτρινα τµήµατα. Το πιστοποιούν ακόµη 

και οι πέτρινοι επίσης υφιστάµενοι δακτύλιοι, ως διαχωριστικά των δυο κατασκευών. Εκείνης 

του 14ου αιώνα και εκείνης του 20ου αιώνα. Η πρόταση για ιστορικοαρχαιολογικό Μουσείο 

είναι δική του. Όπως επίσης είναι δική του µια ακόµη ενδιαφέρουσα, όπως όλες οι άλλες, 

µελέτη. Αυτή τη φορά για την Ισραηλιτική κοινότητα της πόλης στην οποία αναφέρεται στην 

παρουσία και φιλοξενία, µεταξύ άλλων, του Μουσταφά Κεµάλ, από Ισραηλίτη έµπορο του 

∆ιδυµοτείχου, ονόµατι Ραφαήλ Μπεχάρ Γουδιά. {Περ. ΧΡΟΝΙΚΑ, Μάρτιος, Απρίλιος 

1998,όπου αναφέρεται η φιλοξενία στην ίδια πολυτελή κατοικία επίσης του τότε Βασιλιά της 

Βουλγαρίας Φερδινάνδου όσο της Ελλάδας Αλεξάνδρου}. Σ. Σ. Ιούλιος 1920 ;    

 

    Επίσης βλ. } http://www.enjoyturkey.com/info/culture/Ataturk.htm: When the Balkan War 

started in October 1912, Mustafa Kemal joined the battlε… His contributions to the 

recapturing of Dimetoka and Edirne were considerable….., Σ. Σ. Ο συνδυασµός των δυο 
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http://www.enjoyturkey.com/info/culture/Ataturk.htm


ιστορικών πηγών οδηγεί στο εκ πρώτης όψεως παράδοξο, όσο όµως αληθινό. Με άλλα λόγια, 

πέραν του σηµερινού Κεµαλισλαµισµού {βλ. έργο του ίδιου συγγραφέα, ∆ηµοψήφισµα για την 

Κύπρο, 2004,}, παλαιόθεν υφίσταται και Ισλαµοκεµαλισµός {!} Παρά τα όποια περί του ενός 

όσο και του άλλου αντιθέτου, έχουν γραφεί, ο ένας δεν παύει να αποτελεί την άλλη όψη του 

άλλου.  

   
 

Εικ. α.   Ο µιναρές µε έναν εξώστη {~ 1900},      Εικ. β. Φωτογραφία του1923. ∆ύο εξώστες, 

                                                                              

                                                                                                  Πηγή: Αρχείο συγγραφέα, 

 

     {5} Χρήστος Κηπουρός, {5 α}. ΘΡΑΚΗ! ΘΡΑΚΗ! Το ένοχο φιλί της Αθήνας, Αθήνα Ρήσος 

1992. {5β}. Σηµειώσεις πολιτικής γεωοικονοµίας, ηλεκτρονική έκδοση, βλ. µηχανές 

αναζήτησης, Κε. Γε. Με., Θράκη 2004, {5γ}. Αγώνας για τη γεωοικονοµική ∆ηµοκρατία, 

εκδόσεις Γόρδιος, Αθήνα 2002, {5δ}. Κοινόν Ευρωπαίων, ηλεκτρονική έκδοση, Θράκη 2004, 

βλ. µηχανές αναζήτησης. {5ε}. ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο, ηλεκτρονική έκδοση, Θράκη 2004, 

επίσης βλ. µηχανές αναζήτησης στο Internet. Όσο τώρα για την πρόταση του συγγραφέα για τα 

δυο µεγάλα µνηµεία της Θράκης έγινε το πρώτον, στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ιδυµοτείχου, στις 10 ∆εκεµβρίου 1991.  

 

    {6} Μάνος Στεφανίδης, Τα τεµένη της Θράκης, Εισαγωγή στην αισθητική του Ισλάµ, 

Μίλητος, 2003. Είναι κρίµα που η καλλιτεχνική αρτιότητα του λευκώµατος καθώς και οι 

φωτογραφίσεις των µνηµείων που περιέχονται στον όντως υψηλής αισθητικής τόµο, δεν βρήκαν 
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συνέχεια στις αναγκαίες ιστορικές αναφορές. Κάτι που µπορεί να γίνει σε µια δεύτερη έκδοση. 

Ειδικά για το τέµενος Βαγιαζήτ µπορούν να υπάρξουν συµπληρώσεις µε τον αρχικό µιναρέ, µε 

τον έναν εξώστη. Πάντως σε κάθε περίπτωση η προβολή στο εξώφυλλο του τόσο πλούσιου και 

καλλιτεχνικού λευκώµατος, του Οθωµανικού µνηµείου του ∆ιδυµοτείχου, µόνο ως θετικό και 

αξιέπαινο έργο, µπορεί να εκληφθεί.  

 

 

 ∆ιδυµότειχο Ιούνιος 2004, 
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        1. Η πόλη των κάστρων και των προτύπων 

                                                                                                             

    Ο τίτλος αυτός οφείλει να αποτελεί µια από τις προσδοκώµενες πτυχές της πρωτοβουλίας 

του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου να ορίσει το 2004 σε έτος Ιωάννη Βατάτζη. Να µη µείνει απλά στην 

προς τιµή του τελευταίου, προγραµµατιζόµενη διηµερίδα. Μπορεί να τιµά επίσης τη 

∆ηµοτική αρχή η αποδοχή και πολλών άλλων που πρότεινα σε οµιλία που έκανα στις 18 

Οκτωβρίου 2003 στην πόλη, όπως η ανταπόκριση σε αυτή από το ∆ήµαρχο, όµως χωρίς την 

επεξεργασµένη τους συνέχεια κάποια στιγµή θα κινδυνέψουν να καούν.  

     Το πρώτο είναι ότι στην έως τώρα γνωστή ως πόλη των κάστρων χρειάζεται να προστεθεί 

η αντίστοιχη πόλη των προτύπων. Να γίνει η πόλη των κάστρων και των προτύπων. Συνάδει 

άλλωστε, αν δεν το επιβάλει, η άλλη της ιδιότητα. Εκείνη της δίδυµης πόλης. ∆υο πόλεις. 

∆ύο ονόµατα. ∆υο επίθετα. ∆ύο σύµβολα. Αυτή είναι η σειρά. Το σηµερινό κείµενο αποτελεί 

είδος δηµόσιου δώρου προς τον συνονόµατο πρώην συνάδελφο µηχανικό και νυν ∆ήµαρχο, 

µε την αναγκαία επίσης υπενθύµιση ότι είµαι Θράκας, γνήσιος απόγονος του Ρήσου που 

συµπαραστάθηκε στο πλευρό των υπερασπιζόµενων την πόλη τους Τρώων κατά την εισβολή 

του Αγαµέµνονα και των Αχαιών. Χάρηκα πολύ που µια φίλη Πελοποννησία το επανέλαβε 

σε πρόσφατο άρθρο της για την Κύπρο. Έκανε λόγο για τους εισβολείς Αχαιούς στην Τροία. 

∆εν ανήκω στους ∆αναούς, να φοβούνται τα δώρα µου. Ούτε βέβαια είµαι Στέντωρ. 

Πολιτικός δηλαδή ανταποκριτής των εν Αθήναις ανταποκριτών, κύκλων εξωελλαδικών. 

     Εκτός των αρχιτεκτονικών και πολιτισµικών µνηµείων των τόσων πολιτισµών που έζησε 

µέχρι σήµερα, η πόλη µας µπορεί να ανακτήσει επιπλέον πολιτισµικά µνηµεία. Ένα από αυτά 

είναι η διαδροµή του εκ ∆ιδυµοτείχου Ιωάννη Βατάτζη, του γνωστού ως επικεφαλής για τρεις 

και πλέον δεκαετίες της εν εξορία αυτοκρατορίας της Νικαίας. Αντίθετα δεν είναι και τόσο 

γνωστό ότι πρόκειται για τον ουσιαστικό ανακτητή της Ρωµανίας, της λεγόµενης Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. Φέτος συµπληρώνονται 750 χρόνια από το αυτοκρατορικό του τέλος - όχι 

της ζωής του - που επήλθε αρχές του 1254. Επίσης 800 χρόνια από το 1204. Από την εισβολή 

των σταυροφόρων και τη φραγκοκρατία. Πρόκειται για έναν συµπολίτη, ναι µεν τιµηµένο 

από την εκκλησία ως Άγιο Ιωάννη τον Ελεήµονα ή µε έναν δυο δρόµους µε το όνοµά του 

εδώ, όσο στην πρωτεύουσα, όµως είναι πολύ πιο γνωστός στα πανεπιστήµια της Ευρώπης και 
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των Η.Π.Α., καθώς  και στις ξένες εγκυκλοπαίδειες, από ό,τι είναι στην Αθήνα όσο στη 

Θράκη.  

     Όσον αφορά την τελευταία, η φετινή ειδικά επέτειος απελευθέρωσης της, έχει να κάνει, µε 

ένα ακόµη πρότυπο της ίδια πόλης. Ο λόγος για τον Εµµανουήλ ∆ουλά, η εκλογή του οποίου 

στη θέση του προέδρου της ∆ιασυµµαχικής Θράκης το Μάρτιο του 1920, έπαιξε τον 

καθοριστικό ρόλο στην προσκύρωση της Θράκης στην Ελλάδα δυο µήνες αργότερα. Η 

ανάδειξή του ως προτύπου, τόσο για όσα έκανε για τη Θράκη όσο για το ότι δεν αντάλλαξε 

την προσφορά του εκείνη µε αξιώµατα αλλά επέστρεψε στην πόλη του, στην πολύτεκνη 

οικογένεια του, όπου άλλωστε βρίσκεται η τελευταία του κατοικία, είναι σαν να λέει το 

∆ήµο, να αφιερώσει τα φετινά του Ελευθέρια εις µνήµην του.  

     Να το επαναλάβει η Κοµοτηνή για το δίδυµο Χαρισίου Βαµβακά και Εµµανουήλ ∆ουλά, 

για λογαριασµό ολόκληρης της Θράκης. Επίσης η Ορεστιάδα που είναι η φυσική συνέχεια 

της Κηφισιάς αν όχι Γλυφάδας της Ανδριανούπολης, του Καραγάτς. Ένα προηγούµενο άρθρο 

µου συνόδευε - όχι βέβαια τυχαία - ολόσωµη φωτογραφία του. Στην Κοµοτηνή αµέσως 

άνθρωποι που γνωρίζουν, όπως ο κύριος Νεστοράκης, έγραψε προτείνοντας να φιλοτεχνηθεί 

η προτοµή του και να µπει δίπλα ακριβώς από την αντίστοιχη του Βαµβακά, στην πλατεία της 

Θρακικής πρωτεύουσας ενώ σήµερα απλά φιλοξενείται ως όνοµα σε τριτεύουσα πάροδο, και 

που στην δική του και δική µας πόλη, δεν υπάρχει ούτε καν αυτό. Κάτι που εκτός όλων των 

άλλων αποτελεί ιστορική αποκατάσταση. Αρχικά στην Κοµοτηνή, το ∆ιδυµότειχο και την 

Ορεστιάδα. Αργότερα στις υπόλοιπες πόλεις. 

     Ειδικά εδώ µπορεί να γίνει ένα επιπλέον επόµενο βήµα. Να καθιερωθεί ως νέος του 

λογότυπος, ο τίτλος: Η πόλη των κάστρων και των προτύπων. Τα δυο αυτά, άλλης κλίµακας 

το ένα και άλλης το άλλο, συµβατά όµως απολύτως πρότυπα, όπως όλη η υπόλοιπη προίκα 

από έµψυχο υλικό ή αρχέτυπα, µπορούν να µεταβιβαστούν ως γνώση και επόµενα ως 

πλούτος σε όλους ανεξαίρετα τους δηµότες. Τόσο στις νέες γενιές, όσο εκείνες που είναι 

καθοδόν. Αυτό είναι που λέµε να ξαναγραφεί η ιστορία. Το βιβλίο είναι ένας τρόπος. 

Υπάρχουν και άλλοι, µη συµβατικοί.  

      Πολύ πιο εύκολα τότε θα µπορούν να προσελκυσθούν σε αυτό τον τόπο, τόσο η ανάπτυξη 

του τουρισµού και η γενικότερη ανάπτυξη όσο και η γεωοικονοµία µε τα µεγάλα δώρα στην 

περιοχή. Από την αγροτική αναγέννηση και τα δικά της πρότυπα επίσης προϊόντα από τα 
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γαλακτοκοµικά - όπως έχω πει και γράψει για το κουρκµάτς -, το Μανιώτικο και  τη Θρακική 

γαστρονοµία µέχρι τη σιδηροδροµική αναγέννηση µε αρχή το Πύθιο και τον διευρωπαϊκό 

άξονα No XI. Κωνσταντινούπολη Πύθιο Ηγουµενίτσα Οτράντο Ρώµη, ως κλάδος του δρόµου 

του µεταξιού.  

      Επίσης από τις αναγκαίες και σε αρµονία ευρισκόµενες µε την περιοχή πανεπιστηµιακές 

σχολές που δικαιούται ο καθηµαγµένος αυτός τόπος µέχρι και την εφορία Βυζαντινών 

αρχαιοτήτων και φυσικά το καθ ηµάς σύγχρονο γεφύρι της  Άρτας, το Βυζαντινό Μουσείο. Η 

αρχιτεκτονική αναγέννηση του καλέ και η φιλοκαλία της πόλης όσο αποτελούν αναπόσπαστα 

τµήµατα και πράξεις του ίδιου έργου άλλο τόσο είναι φιλιά ζωής.  Προκαλεί το περί δικαίου 

αίσθηµα των πολιτών όταν από τη µια διαλύεται η περιφέρεια και όταν από την άλλη 

κοκορεύεται η Αθήνα 2004. Όλα αυτά οφείλουν να αποτελέσουν µέρη σχεδίου τόσο για την 

πόλη όσο το νοµό και τη Θράκη γενικότερα. Εγώ αυτό έχω κάνει, µαζί φυσικά µε άλλα, κατά 

τα τελευταία είκοσι χρόνια. ∆εν επιθυµώ ευχαριστώ, όχι όµως και χολές.  

     Ένα τέτοιο ∆ιδυµότειχο µπορεί να αποτελεί αντάξια συνέχεια και κληρονοµιά της πόλης 

του Βατάτζη και του ∆ουλά καθώς και όλων των υπόλοιπων συνδεδεµένων µε το νήµα της 

ιστορίας παιδιών της όπως και των δεκάδων αιώνων που έχει στην καµπούρα του. Ακόµη και 

η Εκκλησία επιτρέπει την εποικοδοµητική σηµειωτική. Ότι η αρχιτεκτονική  και η 

οικοδόµηση του καντιφέ καλέ της Σµύρνης από το Βατάτζη έχει να κάνει µε τη σχέση του 

τελευταίου µε τη γενέτειρα πόλη του. Όπως πλειάδα Ελλαδικών πόλεων του οφείλουν την 

απελευθέρωσή τους. Από τις Σέρρες την Καβάλα και τη ∆ράµα µέχρι τη Χίο και τη Ρόδο και 

που σήµερα δεν έχουν καν το όνοµά του σε κάποιο δρόµο τους. Πόσο µάλλον οι Θρακικές 

πόλεις. Όσο πιο ιστορική είναι µια πόλη τόσο πιο µεγάλες ευθύνες έχει απέναντι στο µέλλον. 

Και αυτή αν και είναι η ιστορικότερη εν ζωή πόλη της Θράκης δεν αποτελεί ακόµη µέλος του 

παγκόσµιου δικτύου ιστορικών πόλεων µε ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται να χάνεται ως 

όφελος.  Και εκείνη που οφείλει να κάνει τα πρώτα βήµατα ανάληψής των ευθυνών αυτών 

δεν είναι άλλη από τη ∆ηµοτική αρχή.     

Πιο πολύ και από την Πολιτεία προς την οποία χρειάζεται να υποδείξει και να παλέψει για το 

όραµά της. Εν ανάγκη να σταθεί απέναντι, κάτι που στις προηγούµενες περιόδους το 

απέφυγε. Όπως και η Πολιτεία, που άλλο δεν ήθελε. Τότε µπορεί να δοθεί ένα διαφορετικό 

περιεχόµενο στις επετείους. Μεταξύ άλλων, από νεκρές θα αναστηθούν και θα µετατραπούν 
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σε παραγωγικές και προσοδοφόρες για την ανάπτυξη, την ειρήνη στην περιοχή, και το 

πολυτιµότερο, µετά την ελευθερία  ύψιστο αγαθό, τη ∆ηµοκρατία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   2. Εµµανουήλ ∆ουλάς 
 

 

         Πέραν των γνωστών κοινών που συνδέουν τις πόλεις και τους ∆ήµους της Θράκης, 

ειδικότερα δε την Κοµοτηνή, τη Νέα Ορεστιάδα και το ∆ιδυµότειχο, υπάρχει ένα ακόµη νέο 

κοινό που, κατά τη γνώµη µου, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Προέρχεται από το τσαπί της 

πολιτικής και την εµβάθυνση της τελευταίας στην ιστορία. Έχει να κάνει µε έναν άγνωστο 

στο ευρύ Θρακικό κοινό, ο οποίος στις 22 Μαρτίου 1920 εκλέχτηκε Πρόεδρος στο Ανώτερο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της, υπό Γαλλική κατοχή, ευρισκόµενης τότε ∆υτικής Θράκης. Ένα 

γεγονός που έπαιξε ίσως τον πλέον σοβαρό ρόλο στην προσκύρωση της περιοχής στην 

Ελλάδα, όσο και αν η ιστορική αυτή δικαιοπραξία υπήρξε κατεξοχήν έργο διπλωµατικής και 

πολιτικής τέχνης, δια χειρός Βενιζέλου της πρώτης περιόδου, στη συνδιάσκεψη της Ειρήνης.  

 

         Η πολύ µεγάλη συµβολή του απεσταλµένου του τελευταίου, Χαρισίου Βαµβακά στην 

εκλογή, δεν µειώνει την επιτυχία του κοσµοπολίτη, απόφοιτου γεωπονίας του Montpellier,  

Εµµανουήλ ∆ουλά από την Αδριανού, να αναδειχθεί σε πρόεδρο των αντιπροσώπων όλων 

των εθνοτήτων της ∆ιασυµµαχικής, όπως λεγόταν, Θράκης. Ο αρνητικότατος συσχετισµός 

δυνάµεων στο Συµβούλιο, προσδίδει πιο µεγάλες διαστάσεις στο κοινό εγχείρηµα. Ας µην 

αναφερθούµε τώρα στα προηγηθέντα διαβήµατα ως προς τους χειρισµούς και την έκβαση του 

Θρακικού ζητήµατος από το Θράκα µητροπολίτη της Τραπεζούντας Χρύσανθο, απευθείας 

στο Βενιζέλο, όσο στις Ευρωπαϊκές δυνάµεις αργότερα µε εκείνη την, σπάνιας διπλωµατικής 

και πολιτικής ευφυίας, επιστολή του. 

 

         Ούτε χρειάζεται να υπενθυµίσουµε ότι η εν λόγω ανάδειξη του ∆ουλά στο αξίωµα του 

προέδρου συµπίπτει µε το πρώτο, κατά τη νεότερη ιστορία, αιρετό αξίωµα, σε πανθρακικό 

επίπεδο. Οφείλουµε όµως να µείνουµε για λίγο στο ότι υπήρξε και η τελευταία φορά αφού ο 

θεµελιώδης ∆ηµοκρατικός περιφερειακός θεσµός συνεχίζει, ογδόντα και πλέον έτη µετά, να 

τελεί υπό αναστολή. Αυτό που ισχύει σήµερα και που προβλέπεται να παραµείνει είναι ο 

διαιωνιζόµενος, από το γνωστό “θεσµικό” πλαίσιο των Αθηνών στις περιφέρειες, ο βαλτός ή 

ορθότερα ο εγκάθετος προεστός. Η διαιώνιση ενός καθεστώτος ιδιότυπης περιφερειακής 

κατάστασης πολιορκίας, το µοναδικό εναποµείναν στην Ευρώπη. Ως προς τη µη εφαρµογή 

του θεσµού του εκλεγµένου κυβερνήτη, δεν µπορεί παρά να θυµηθούµε τους εθνικούς λόγους 

που οι απερχόµενοι επικαλούνταν δήθεν εµπιστευτικά ως προς τις διευρυµένες νοµαρχιακές 
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αυτοδιοικήσεις, την ένωση Νοµών κλπ., µέχρις ότου τα εξ Αγκύρας δηµοτικά, νοµαρχιακά 

και διευρυµένα χρίσµατα, τόσο στους µεν όσο στους δε και τους παρά δε, άρχισαν να δίνουν 

και να παίρνουν, συστηµατικά. Μέχρι και το εθνικό χρίσµα, τελευταία.   

 

         ∆εν είναι τυχαία η επιβληθείσα λογοκρισία της λέξης “Ποµάκοι”, από τους ίδιους τους 

υψηλόβαθµους στους δικούς τους πολιτικούς λόγους που εκφώνησαν κατά την πρόσφατη 

επίσκεψη που έκαναν στην περιοχή. Η ίδια αυτή λέξη έδινε και έπαιρνε επί Ελευθερίου 

Βενιζέλου, στην αλληλογραφία του µε το Βαµβακά. ∆εν  συνέβαινε το ίδιο  επί  Σοφοκλέους  

Βενιζέλου. Όπως δεν συµβαίνει και σήµερα, επί των ηµερών των γόνων άλλων ιστορικών 

ονοµάτων. Τα πολιτικά ονόµατα, είναι όπως τα είδη προικός. Όσο και καλά να είναι, δεν 

είναι και αιώνια. Έχουν ένα κύκλο ζωής. Μια γενιά, άντε δυο. Από κάποιον αρχίζουν, σε 

κάποιον τελειώνουν. Απλά µε τη φορµόλη και το διαρκή ψεκασµό των πολιτών από τα 

µαζικά Μέσα επιδιώκεται σήµερα να παραταθεί ο κύκλος ζωής. Μπορεί και να επιτευχθεί, 

όµως η χώρα δεν έχει να περιµένει κάτι, αν δεν πάει και προς τα πίσω. Τι να προσδοκά 

άλλωστε από ένα υποκριτικό, κυρίως δε σάπιο, πολιτικό σύστηµα το οποίο ενώ πυροβολεί τη 

βαρονία, την ίδια στιγµή ασπάζεται µε θέρµη τη δικέφαλη βασιλεία. Άλλα θα έκαµνε αν ήταν 

καλά στην υγεία του. Θα όφειλε να αντιτείνει: ούτε βαρονίες ούτε βασιλείες, κυρίως δε να 

πει: ∆ηµοκρατία - ∆ηµοκρατία. ∆υο φορές, για να συνιστά ιστορικό αίτηµα.  

 

         Αν ληφθεί υπόψη ότι όλοι οι πρωταγωνιστές της, µετά την απελευθέρωση της Θράκης, 

εποχής, είχαν αξιοσηµείωτες διαδροµές στην κεντρική σκηνή, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η 

στάση του Εµµανουήλ ∆ουλά. Αφού έφερε σε αίσιο πέρας την υπόθεση που ανέλαβε,  

χαµηλών τόνων, όπως λένε εκείνοι που τον γνώρισαν, επέστρεψε χωρίς τυµπανοκρουσίες, 

στην πολύτεκνη οικογένειά του και στη µονάδα επεξεργασίας του µεταξιού που είχε ιδρύσει 

ακόµη από τις αρχές του αιώνα στο ∆ιδυµότειχο ενώ µέχρι το θάνατό του στα 1935, δεν 

ασχολήθηκε εκ νέου µε τα κοινά. ∆εν έγινε Βουλευτής, Γερουσιαστής, Γενικός ∆ιοικητής, 

πόσο µάλλον υφυπουργός.  

 

         Βέβαια δεν θα περίµενε κανείς, έστω κάτι από όλα αυτά, να το σηµειώσει ως ξεχωριστό 

ιστορικό γεγονός η Ελλαδική κρατική ιστορία. Απεναντίας εδώ σήµερα θέλουν να µειώσουν 

ακόµη και όσα ελάχιστα γράφτηκαν κατά καιρούς για διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. 

Πόσο µάλλον να ασχοληθούν µε τη Θρακική επέτειο και ιστορία ή πολύ περισσότερο να 
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τιµήσουν κάποιους. Απέδειξαν άλλωστε ότι έχουν προτεραιότητες άλλες. Άλλους έχουν να 

τιµήσουν προς τους οποίους κλείνουν διαρκώς το γόνυ. Και δεν µιλώ µόνο για την πέραν του 

Ατλαντικού χώρα και την Ευρώπη.  

 

         Όµως δυστυχώς και από τους τοπικούς κοινωνικούς θεσµούς κανείς δεν σκέφτηκε ή δεν 

µπήκε στον κόπο να σκεφτεί να τιµήσει έναν Θράκα για όσα εκείνος έπραξε και κυρίως για 

το πρότυπο της σεµνότητας που ενέπνεε τη στάση του. Γιατί ποιος σήµερα στη θέση του δεν 

θα εξαργύρωνε µια τέτοιου µεγέθους σύνδεση του ονόµατός του, µε την απελευθέρωση της 

πατρίδας του. Εδώ οι κάθε χρώµατος υπαρκτοί ταγοί της περιοχής δεν έκαναν τίποτε αν δεν 

ζηµίωσαν τον τόπο και διαγκωνίζονται για το ποιος θα προπαγανδίσει ανύπαρκτα έργα ώστε 

να αποκρύψει το κενό που τον κατατρύχει. Έφτασαν να το συγχέουν µε το οµόηχο καινό. Το 

πιο κενό καινό  ή καινό κενό είναι οι ίδιοι, πρέπει να τους πει κανείς. 

 

         Η διαπίστωση αυτή ασφαλώς και δεν εξαντλείται στους εν Θράκη. Αρχίζει από εδώ. 

Όπως η Ελλάδα. Επεκτείνεται στους εν Αθήναις πολιτικούς προϊσταµένους των πρώτων ενώ 

παράλληλα εντείνεται, όσο βέβαια στους εντεταλµένους χειριστές και κυνηγούς ιδεών - όπως 

λέµε κεφαλών - συµβούλους  αµφοτέρων, γνωστούς από άλλα µας κείµενα ως θερµαστές στις 

ανά τη χώρα ηλεκτρονικές πυρές των µαζικών Μέσων. Μιλώ για τους φανερούς και κυρίως 

τους αδιαφανείς και εξωθεσµικούς φορείς της λεγόµενης τέταρτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας η 

οποία αν µοιάζει µε κάτι, είναι η µαϊµού. Αυτήν που αποκαλούν νέα µεταπολίτευση.   

  

         Όσον αφορά τώρα τη δική µου στάση, σκοπεύω να αφιερώσω το υπό έκδοση βιβλίο 

µου: “Σηµειώσεις Πολιτικής γεωοικονοµίας”, εις µνήµην Εµµανουήλ ∆ουλά. ∆ιαµέσου δε 

της αφιέρωσης αυτής θέλω να τιµήσω και τους δικούς µου πρόσφυγες παππούδες όπως και 

όλους τους παππούδες της ιστορικής µας περιοχής που µπορούσε και µπορεί ακόµη να γίνει 

παγκόσµια πρωτεύουσα της γεωοικονοµίας και που την εµποδίζει η όντως ανίκητη βλακεία 

και επόµενα η διαρκής ήττα της γνώσης, της επεξεργασίας και της πρότασης. Τους ακούω να 

λένε ότι έχουν οράµατα και µε πιάνουν τα γέλια.  

 

         Προτείνω επίσης στους φίλους ∆ηµάρχους των τριών πόλεων να τον τιµήσουν οι ∆ήµοι 

τους, όπως φυσικά και όσοι άλλοι επιθυµούν. Ας επιλέξουν εκείνοι το πώς. Εγώ έχω στη 
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διάθεσή µου µια φωτογραφία του και  τη  διεύθυνση του  συνονόµατου  εγγονού του, 

καθηγητή  ιατρικής  στην  Αθήνα Εµµανουήλ Τιερρή, του οποίου η σύζυγος κατάγεται από 

την εκ Κοζάνης οικογένεια Χαρισίου Βαµβακά. Γεγονός που παραπέµπει στα όµορφα 

παιχνίδια της ιστορίας, που πολλοί ονοµάζουν µοίρα.  

            

         Όπως τέλος ορθά έχει κάνει µε τόσους άλλους, κατά καιρούς, η Κοµοτηνή, οφείλει να 

το επαναλάβει µε την περίπτωση που συζητάµε. Αν µη τι άλλο ως πρωτεύουσα της Θράκης 

στην οποία ο περί ου ο λόγος θήτευσε επί µικρό διάστηµα που όµως απεδείχθη ιδιαίτερα 

ουσιώδες αφού πρόκειται για την άλλη όψη της αναγέννησης της Θρακικής πατρίδας. Το ίδιο 

και η Νέα Ορεστιάδα οφείλει να φερθεί ως η ιστορική συνέχεια της παλιάς Ορεστιάδας, του 

Καραγάτς της Αδριανούπολης, στην οποία η οικογένεια ∆ουλά, όπως σηµειώνει ο Γεώργιος 

Λαµπουσιάδης στον πρώτο τόµο των Θρακικών του 1928, και στις περί Αδριανουπόλεως 

µελέτες του, ήταν µια από τις πρώτες οικογένειες της ιστορικής πόλης. Το ∆ιδυµότειχο τέλος 

οφείλει να τον τιµήσει ως η δεύτερη πατρίδα του, όπου βρίσκεται άλλωστε και η τελευταία 

κατοικία του µεγάλου όσο άγνωστου αυτού Θρακιώτη.  

          

         Η ενασχόληση µε την ευρύτερη ηθική και πολιτική σφαίρα όσο η προσφυγικότητα ως 

πολιτική παιδεία µπορούν να συνεισφέρουν στη διαλεύκανση ενός αρκετά περιπλεγµένου και 

αδιευκρίνιστου ζητήµατος. Να γίνει επίσης ένα  µεγάλο βήµα προς την αποκατάστασή του. Ο 

λόγος για την παλιά κόντρα ανάµεσα σε ∆ιδυµότειχο και Ορεστιάδα που αν και πολλές φορές 

αφορίζεται ως έκφραση τοπικισµού, εν τούτοις οι ρίζες και τα αίτια περισσότερο βρίσκονται 

αλλού. Το νέο ηθικό περιβάλλον από την περίπτωση ∆ουλά, τις φέρνει κοντύτερα αλλά δεν 

φτάνει. Ο ∆ήµος ∆ιδυµοτείχου ζητώντας συγγνώµη από την πόλη της Ορεστιάδας θα βγάλει 

ένα παλιό στίγµα από πάνω του. Μιλώ για τη σκιά από την αντιµετώπιση των προσφύγων 

ευθύς µετά από την υφαρπαγή του τριγώνου της παλιάς Ορεστιάδας από την Τουρκία -λες 

και επρόκειτο για αντίποινα- κατά την χρονική περίοδο της συµφωνίας της Λοζάννης, όταν οι 

τσορµπατζήδες του ∆ιδυµοτείχου αρνήθηκαν να δεχθούν να εγκατασταθούν στην πόλη τους, 

οι πρόσφυγες του Καραγάτς.  

 

         Μόνο ο συνοικισµός και δυο τρεις άλλες γειτονιές ήταν οι εξαιρέσεις. Σε αυτές ανήκε η 

περίπτωση του ενός παππού µου, του καραγατσιανού Κωνσταντίνου Νικίδη, από την 
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Αδριανού, όπως έλεγε ο ίδιος, που µεταξύ των άλλων, ήταν ένας άφταστος µάστορας στις 

ανάγλυφες επιγραφές καταστηµάτων. Το ίδιο και η περίπτωση του άλλου µου παππού, του 

µπαξεβάνη Χρήστου Κηπουρού, πρόσφυγα από τη Μακρά Γέφυρα της Ανατολικής Θράκης, 

του οποίου φέρω το όνοµα και το επίθετο. Επειδή όµως η µια από τις τέσσερις ρίζες του 

γενεαλογικού µου δέντρου είναι αυτόχθων, πρώτος ζητώ εγώ συγγνώµη για τη στάση της 

πόλης µου κατά την περίοδο εκείνη.  

 

         Οι δυο πόλεις µας µπορούν να ενωθούν πολύµορφα αναπτυξιακά και να αποτελέσουν 

τα βασικά συστατικά ενός καινούργιου πολυκεντρικού κέντρου. Να γίνουµε η χερσαία 

Προποντίδα στη γεωπολιτική και τη γεωοικονοµία, και η κύρια προθήκη της παραγωγικής 

Ελλάδας, στην ανάπτυξη. Η διαφορά µε την άλλη Προποντίδα είναι ότι αντί για πλόες, εµείς 

θα έχουµε ροές. Τουτέστιν αναρίθµητες Εγνατίες. Από τη σιδηροδροµική έως την οινική και 

από την ακαδηµαϊκή και την ενεργειακή έως τη γαστρονοµική και την τουριστική. Όλες όµως 

αυτές προϋποθέτουν την πολιτική Εγνατία που δεν ευθυνόµαστε εµείς για την απουσία της. 

Όπως φυσικά και για την απουσία των άλλων µορφών της.   

 

         Οφείλω µε τη σηµερινή ευκαιρία να τονίσω ότι τιµά το ∆ήµαρχο καθώς και το ∆ήµο  

∆ιδυµοτείχου η υιοθέτηση µιας ακόµη ιδέας και πρότασής µας σχετικά µε την φετινή ειδικά, 

ανάδειξη του Βατάτζη. Έγραψα γι αυτά δια µακρών στο κείµενο “Ευρωπαϊκές επέτειοι”. 

Αρκεί βέβαια να µη καούν από τους ήδη επί το έργον θερµαστές και συµβούλους που έλεγα 

πιο πριν. Και το χειρότερο, να µη τα νοθεύσουν αναµειγνύοντάς τα, επί τούτου, µε αλλότρια.  

 

         Μια όµως και µιλήσαµε από την αρχή ακόµη για το Montpellier, έχω να προτείνω κάτι 

τελευταίο. Αν υπήρχε σήµερα σχολή Οινολογίας στο ∆ηµοκρίτειο, θα είχε πολλούς λόγους να 

κάνει κάτι ανάλογο µε τους ∆ήµους. Τόσο λόγω συγγενών πανεπιστηµιακών σπουδών του 

∆ουλά, όσο λόγω της µεγάλης του, όπως αποδείχτηκε, προσφοράς στη Θράκη. Μέχρι να γίνει 

όµως η σχολή αυτή στην περιοχή της Ροδόπης, την πρωτοβουλία τιµής της µνήµης του 

µπορεί να αναλάβει το τµήµα αγροτικής ανάπτυξης Ορεστιάδας καθώς και το υπό ίδρυση 

τµήµα γαστρονοµίας και διαιτολογίας της ίδιας πόλης.    

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                    Θράκη  Φεβρουάριος  2004,      
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Εµµανουήλ. ∆ουλάς, 1911, 
 

Photo SIMON  414, Grande rue Pera, CONSTANTINOPLE, 
 

           Πηγή: Οικογενειακό φωτογραφικό  αρχείο Αλεξάνδρας, χήρας Ανδρέα ∆ουλά. Από την 

ίδια  προέρχονται τα βιογραφικά στοιχεία του Εµµανουήλ ∆ουλά {καταγωγή, οικογένεια, οκτώ 

παιδιά: Αλεξάνδρα, Σταύρος, Άννα, Γιώργος, Μαρίκα, Αλέξανδρος, Ανδρέας, Έλλη, 

επαγγελµατικές δραστηριότητες, ύπαρξη εξοχικού στο Καραγάτς, κλπ.}, όπως και όσα άλλα 

προσωπικά κρίθηκε ότι έπρεπε να συµπεριληφθούν στο σώµα του κειµένου, εκ µέρους του 

συγγραφέα.. Στον τελευταίο δόθηκαν επίσης πληροφορίες  από τον Εµµανουήλ Τιερρή, γιο του 

µακαρίτη Βουλευτή Έβρου Γιάννη Τιρρή.  Προς αµφότερες τις πλευρές εκφράζονται 

ευχαριστίες.         
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3. Ευρωπαϊκές επέτειοι 
                                                             

          

         Απαρατήρητα πέρασαν από τη χώρα τα φετινά 120χρονα της Orient - Express. 

Αντίθετα, η υπόλοιπη Ευρώπη πέραν της οφειλής στην ενιαία συγκοινωνιακή στρατηγική, 

αυτά τιµούσε και φυσικά τη µεγάλη της σιδηροδροµική ιστορία, όταν πριν από λίγες 

εβδοµάδες, ενέτασσε οίκοθεν, τόσα πολλά νέα σιδηροδροµικά έργα. Το λέω αυτό διότι η 

Essen list είχε προθεσµία τροποποίησης ως τον επόµενο Ιούνιο. Επίσης δεν εκκρεµούσε 

Ελληνικό αίτηµα. Μόνο κάποιες φευγαλέες αναφορές. Από νέους τέλος σιδηροδρόµους η 

χώρα, είχε εντάξει δύο νέα έργα: τον αστικό - προαστιακό, πάντοτε όµως αθηναϊκό, και την 

αναβίωση  γραµµής πενήντα χιλιοµέτρων στην περιφέρεια του υπουργού µεταφορών, από το 

Αγρίνιο έως το Κρυονέρι.  

 

         Κατά τα άλλα, χρειάστηκε ένας και πλέον αιώνας -από το 1886- ώστε να ενταχθεί σε 

πρόγραµµα η γραµµή Κοζάνης, Καλαµπάκας, Ηγουµενίτσας, καθώς και η σιδηροδροµική 

Ιόνια µέχρι την Καλαµάτα, µε ενιαίο µάλιστα κωδικό: σιδηροδροµική Εγνατία. ∆εν τις έβαλε 

η Ελλάδα. Ούτε και πρόκειται στον ορατό ορίζοντα, είτε µε τους µεν είτε µε τους δε, να βάλει 

κάποια εθνική συµµετοχή για να αρχίσουν µε σκοπό να τελειώσουν. Αυτό που θα βάλουν οι 

απερχόµενοι, όπως αργότερα οι επερχόµενοι, είναι το χέρι στα αποθεµατικά των κερδοφόρων 

οργανισµών, ώστε να αγοράζουν προεκλογικά από τα Μέσα όχι ώρες, όπως µέχρι τώρα, αλλά 

ηµέρες και κυρίως νύχτες. Να τις γεµίσουν µε ∆ηµοκτόνο προπαγάνδα, απέναντι στην οποία, 

η Εγνατία που γνωρίσαµε, να µοιάζει µε σεµνή κορασίδα ή πιο σωστά µε ηρώο σε χωριό, 

µικρό δηλαδή µνηµείο προπαγάνδας που θα ωχριά µπροστά στις νέες της εκδοχές.  

 

         Ας έρθουµε τώρα στα πιο δικά µας. Για το “∆ιδυµότειχο”  υπάρχουν διαθέσιµες πολλές 

και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. ∆υο σχετικά πρόσφατες από αυτές, που έχουν να κάνουν µε 

το σιδηροδροµικό σταθµό Πυθίου, αντί για µηχανοστάσιο θυµίζουν ποιµνιοστάσιο αν όχι 

προβατοστάσιο ή γιδοστάσιο, όπως θα έλεγε και ο πρωθυπουργός. Η µια µάλιστα είναι ό,τι 

πρέπει ώστε να διανθίσει το, εκτός των άλλων, κιτς του “Έβρος 2010” της Νοµαρχίας. Μιλώ 

γι αυτό που εκθείασε ο Καραµανλής. Ένα προϊόν fast, επί το λαϊκότερο, άρπα κόλα, που 

κάνει µόνο για ανακύκλωση και που θα πρότεινα στο Νοµάρχη και παλιό µου συνάδελφο από 

τη Βουλή, να το αποσύρει. Να γίνει, µε τη δική µας συµµετοχή, ένα εξ υπαρχής νέο. Να λέει 

κάποια πράγµατα. Να µπορεί να σταθεί. ∆εν πρόκειται να γίνω Νοµάρχης ή ∆ήµαρχος. 
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Αγάπης ένεκεν να το δωρίσουµε στον τόπο µας. Αυτός τόσα µας έδωσε. Το υπάρχον δεν λέει 

τίποτε. Χώρια που κρύβει την αλήθεια ως προς τον αγωγό του φυσικού αερίου, δίνοντας την 

αίσθηση ότι πρόκειται για παράλληλη διαδροµή προς τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς 

Αλεξανδρούπολης. Κατά τα λοιπά, αρκεί ένα παράδειγµα. Αντί να αναδείξει ως κλειδιά της 

σιδηροδροµικής Εγνατίας το Πύθιο και την αναβίωση της Orient-Express, ως βασικό κλάδο 

του δρόµου του µεταξιού, αντί να αξιοποιήσει το όσο ποτέ άλλοτε ευνοϊκό Ευρωπαϊκό περί 

σιδηροδρόµων κλίµα και την υπάρχουσα κινητικότητα για ένταξη όλης της σιδηροδροµικής 

Εγνατίας, αρχής γενοµένης, από τον κλάδο Ορµένιο, Πύθιο, Αλεξανδρούπολη, εν τούτοις, το 

τραίνο και ο σιδηρόδροµος απουσιάζουν από το σχέδιο  παντελώς. Ακόµη και ως λέξεις. Όσο 

για τον περί της αγροτικής ανάπτυξης κουτοπόνηρο πληθωρισµό που κατακλύζει το ίδιο 

κείµενο, δεν σώζει. Αντίθετα θα συνιστούσε σκέτη, υποφερτή έστω, φλυαρία και έτερον 

ουδέν αν δεν την καθιστούσε ανυπόφορη και αποκρουστική, η διάσπαρτη κακογουστιά των 

σκαριφηµάτων που υπάρχουν στο σώµα του βιβλίου. Σώµα και βιβλίο να τα κάνει ο θεός.   

 

         Είναι βέβαιο ότι για τις άγνωστες στους συγγραφείς του, άσπρες τρύπες της παγκόσµιας 

γεωοικονοµίας που υπάρχουν στον τόπο αυτό, δεν ευθύνονται οι ίδιες. Επί πολλές δεκαετίες 

συνεχίζεται το ίδιο φάλτσο βιολί. Ανίδεοι τις µουτζουρώνουν αντί να τις ζωγραφίζουν και 

γεµίζουν µε ιστορικά, αρχιτεκτονικά, οδικά, σιδηροδροµικά, ενεργειακά {Φ.Α.}, βιολογικά, 

φυσικά, παραγωγικά, αγροτικά και γαστρονοµικά πολιτισµικά τοπία καθώς και απαράµιλλα 

έργα τέχνης ικανά να προσελκύσουν εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι εκατοµµύρια καινούργιων 

επισκεπτών. Ένα τέτοιο σπάνιο έργο επισκέφτηκα προχθές, όταν δοκίµασα ένα µικρό 

κοµµάτι κολοκυθόπιτας, µε καβουρντισµένο σουσάµι, που έφτιαξε µια από τις χιλιάδες 

χρυσοχέρες µαστόρισσες νοικοκυρές γιαγιάδες της περιοχής, αυτό το συγκριτικό πολιτισµικό 

πλεονέκτηµα απέναντι και σε µεγάλους γαστρονοµικούς πολιτισµούς ακόµη. Είπα αµέσως, 

σιγά να µην διαθέτουν τέτοια εδέσµατα η Γαλλική ή η Ιταλική κουζίνα ενώ κατέληξα 

λέγοντας ότι αντί έστω και τώρα να αξιοποιηθεί ο θησαυρός αυτός, έβαλαν τον κόσµο να τον 

πετάξει στα σκουπίδια ενώ παράλληλα εγκαθιστούσαν στην περιοχή καινούργιες διατροφικές 

χωµατερές. Αντιπροσωπευτικό δείγµα, οι πρόσφατες, όχι λίγες, επενδύσεις προτηγανισµένης 

πατάτας. Ξαναείπα ότι όταν παντού αλλού, ακόµη και από την Αθήνα, εγκαταλείφτηκε, σιγά 

µην έρθουν εδώ οι τουρίστες γι αυτή την ανοστιά -άνοστη, από το α και το νόστος- που εκτός 

από το άγευστο, εποικοδοµητικά σηµαίνει ότι δεν πρόκειται να έρθουν. Όπως δεν πρόκειται 

να έρθουν για τα µάτια των αποστόλων µιας τέτοιου τύπου ανάπτυξης ή για ένα νέο είδος 

πολιτισµού, µε τους ίδιους, εν µέσω χαϊβανιών, να τους χορεύουν. Κάτι που παραπέµπει στην 
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αρχοντία. Ας είναι καλά λοιπόν στην υγεία της η ιστορία που ξασπρίζει την περιοχή κάθε 

τόσο. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι είναι ευκαταφρόνητη η πολύµορφη ζηµιά που της έκαναν. 

Ας διαρρέουν ότι διακόνησαν την πολιτική. Εάν διακόνησαν κάτι, είναι η πολλαπλή δεκάτη. 

 

         Η άλλη επέτειος έχει να κάνει µε το 2004. ∆εν πρόκειται φυσικά να ασχοληθώ µε τα 

108 χρόνια - δεν λένε άλλωστε τίποτε - ανάµεσα στις δυο Ολυµπιάδες ή µε τους αβάσταχτους 

µικροµεγαλισµούς και τους τζερεµέδες της ερχόµενης που εκλογίκευσαν κεντροαριστεροί, 

κεντροδεξιοί, αριστεροί, δεξιοί στο κοινοβούλιο, όταν δεν έλεγαν ψέµατα. Όπως εδώ όπου 

παλιοί φίλοι, αντίθετοι αρχικά, κατέληξαν και µε τον αστυφύλαξ και το χωροφύλαξ.  

 

         ∆εν ωφελεί πουθενά η διεκτραγώδηση της επταετούς πολιτικής µοναξιάς που έζησα 

µεταξύ των τριακοσίων. Το ίδιο ισχύει για το ζήτηµα της δικαίωσης. Γι αυτό θέλω σήµερα να 

πάω σε κάτι διαφορετικό. Με την ευκαιρία συµπλήρωσης κατά το νέο έτος, τριών τετάρτων 

χιλιετίας από τα 1254, από το θάνατο του πιο σοβαρού και µεγάλου Έλληνα και Θρακιώτη 

καθώς και ουσιαστικού ανακτητή της Ρωµανίας, του άξιου και άγιου συµπολίτη µου, Ιωάννη 

Βατάτζη, µπορεί το καλοκαίρι του νέου έτους ή στις αρχές του Νοεµβρίου που η Εκκλησία 

εορτάζει τη µνήµη του, να διοργανωθεί στη γενέτειρα πόλη του, στο ∆ιδυµότειχο ένα ∆ιεθνές 

Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερωµένο στη διαδροµή του. Μπορούν να αναλάβουν να το 

διοργανώσουν από κοινού ο ∆ήµος της πόλης, η Νοµαρχία όσο ένα ή και δυο Πανεπιστήµια. 

Προσκεκληµένοι οµιλητές µπορούν να είναι από τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τα 

Σκόπια, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και φυσικά, από την Ελλάδα. Από όσες δηλαδή χώρες 

εµπλέκονται άµεσα στην ιστορία της αυτοκρατορίας της Νικαίας. Της, εν εξορία, Ρωµανίας. 

 

         Η σηµερινή φιλοξενία και δηµοσιοποίηση θα συµβάλει στη µεγάλη µας προσπάθεια για 

ανάδειξη µιας ακόµη Θρακικής, Ελληνικής και Ευρωπαϊκής άσπρης τρύπας. Αυτή τη φορά, 

µέσα από την επιστηµονική επιστροφή στην ιστορία του συγκεκριµένου Θράκα ιππέα και την 

τόσο αναγκαία όσο και χρήσιµη ανάσυρση από αυτήν.   
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             ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 

 

         Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν γιατί να προσκληθούν Ισπανοί ιστορικοί. Οµολογώ ότι ούτε 

εγώ που έψαξα το θέµα, γνώριζα έως πρόσφατα ότι η Άννα ή η Constance, η θυγατέρα εν 

πάση περιπτώσει του Γερµανού Βασιλιά Φρειδερίκου του ΙΙ και επίσης δεύτερη σύζυγος του 

Βατάτζη, είναι θαµµένη στη µονή της Αγίας Βαρβάρας στην Ισπανική Βαλένθια. Ότι µόνασε 

εκεί ως το τέλος της ζωής της, στα 1307, και κυρίως ότι επάνω στο φέρετρό της αναγράφεται 

ο τίτλος: αυτοκράτειρα της Ελλάδας. Στη ίδια αυτή χώρα όµως, ακόµη και οι σοβαροί θεσµοί  

χρησιµοποιούν το υβριστικό παρατσούκλι Βυζάντιο αντί της Ρωµανίας, που είναι το κύριο 

όνοµα της Ευρώπης. Ένας επιπλέον λόγος που προτείνεται το συνέδριο στο ∆ιδυµότειχο είναι 

να αναδειχθεί η πόλη όπως µπορούν παρόµοιες πρωτοβουλίες να αναληφθούν και από άλλες 

Ελλαδικές πόλεις που έχουν, αν µη τι άλλο, µια περίπου χιλιετία - όσο διήρκεσε η Ρωµανία - 

περισσότερη Ευρωπαϊκή ιστορία από τις υπόλοιπες της γηραιάς Ηπείρου. Μπορεί να έρθει 

στην επιφάνεια η επανένωση των δυο ιστοριών αφού στην ουσία πρόκειται για µία και ενιαία 

που τη διχοτόµησαν. Η αποδοχή του µεγάλου αυτού ηθικού ζητήµατος από αναγεννητικές 

δυνάµεις της διανοητικής και πολιτικής Ευρώπης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή 

ιστορία και στην αυτοκριτική. Υποδεικνύει πως µπορεί να απαλυνθεί το στίγµα του 1204. Το 

ίδιο και η επέτειος των οκτακοσίων ετών.     
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ΕΝΘΕΤΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
        1. ∆ιάδροµος No XI.  Σιδηροδροµική Εγνατία  

                                                                                                    
         Πουθενά αλλού οι γραµµές των σιδηροδρόµων δεν είναι τόσο παλιές. Με εξαίρεση τη 

διπλή γραµµή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, που κι αυτή τη µαγκανίζουν επί δεκαετίες, οι άλλοι 

σιδηρόδροµοι της χώρας, όλοι αιωνόβιοι παλαιόθεν, από τον ελκυστικό σε εκτροχιασµούς 

Πελοποννησιακό και τον Τρικουπικό Θεσσαλικό έως τον Οθωµανικό Βορειοελλαδικό, 

παραµένουν µέχρι σήµερα, όπως στις τελευταίες δεκαετίες του δέκατου ένατου αιώνα, όταν 

πρωτοκατασκευάστηκαν. Ο εικοστός αιώνας που από τη ∆ύση έως την άπω Ανατολή ήταν ο 

παραγωγικότερος, εδώ, είναι ο πιο αντιπαραγωγικός και αντισιδηροδροµικός. Εκτός των 

άλλων τραίνων, η χώρα έχασε και το τραίνο των τραίνων. ∆εν θα υπήρχε σε όλη την Ευρώπη 

χειρότερο δίκτυο από το Ελληνικό οδικό, αν δεν υπήρχε το εγχώριο σιδηροδροµικό.  

 

         Είναι λυπηρό που τη σιδηροδροµική Βουλή και τον Τρικούπη, διαδέχθηκαν πλείστες 

όσες άβουλες Βουλές και κυβερνήσεις. Όµως αυτή είναι η αλήθεια. Η σηµερινή µας διαφορά 

από την Ευρώπη είναι πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του µεσοπολέµου. Αν όχι, ας µας πουν, 

ποιο είναι το Ελλαδικό Simplon. Είτε ως τεχνικό έργο είτε ως τραίνο. Αν είναι κάτι σήµερα η 

σιδηροδροµική Ελλάδα, είναι µια άγονη γραµµή. Η µόνη που την µοιάζει είναι η πολιτική 

Ελλάδα. ∆εν µείναµε τυχαία πιο πίσω από το Μαρόκο, που κι αυτό ακόµη, προετοιµάζει την 

ενσωµάτωσή του στο Ευρωπαϊκό σύστηµα σιδηροδρόµων. Ας µην αναφερθούµε στην οµάδα 

των χωρών της Νοτιανατολικής Ασίας που κυριολεκτικά πετάει. Ούτε στην επέκταση του 

δρόµου του µεταξιού, από την ιστορική του αφετηρία και παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα, 

το Κινέζικο Σιάν έως την νέα παγκόσµια σιδηροδροµική πρωτεύουσα, το Τόκιο.  

 

         Πέραν των χαράξεων, ανάλογα ισχύουν  ως προς τις υψηλές ταχύτητες, παρόλο που στη 

Γηραιά Ήπειρο, πολλές σιδηροδροµικές συνδέσεις πόλεων ανταγωνίζονται ήδη τις µεταξύ 

τους αεροπορικές. Από την άλλη, δεν είναι ευκαταφρόνητη η αναπτυξιακή σιδηροδροµική 

πραγµατικότητα στις πρώην πλέον χώρες συνοχής, Ισπανία και Πορτογαλία. Το Ιβηρικό 

σιδηροδροµικό άλµα, που έγινε πρόσφατα µόλις, και σε διάστηµα µικρότερο της δεκαετίας, 

βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, πανευρωπαϊκά. Μια από τις όψεις του είναι η επιµήκυνση του 

δρόµου του µεταξιού, από τη Ρώµη, όπου κατέληγε, µέχρι την Πορτογαλική πρωτεύουσα και  

άλλες Ευρωπαϊκές. Πρόκειται για τη διηπειρωτική ένωση του Ειρηνικού µε τον Ατλαντικό, 

και του Τόκιο µε τη Λισσαβόνα, διαµέσου του Νότιου δρόµου της Ασίας, όσο της Ευρώπης.   
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         Ας µην επεκταθούµε στο Βόρειο δρόµο και τη σύνδεση της Ιαπωνικής πρωτεύουσας µε 

το Βερολίνο, διαµέσου της Ρωσίας και του διαδρόµου No II. Μια ένωση που επίσης διεκδικεί 

τον δρόµο του µεταξιού, ως ονοµασία προέλευσης, έστω και αν αφορά τεχνητό µετάξι. Ας 

πάµε στη Γηραιά Ήπειρο µε την ανέκαθεν έξυπνη τεχνολογική και πολιτισµένη επιστροφή 

στην ιστορία. Οφείλει όµως εδώ κανείς να προσθέσει ότι δεν αρκούν τα αισθήµατα τιµής στο 

Μάρκο Πόλο. Ναι µεν το οµώνυµο πρόγραµµα της Ε.Ε. για τις συνδυασµένες µεταφορές που 

δεν βλάπτουν το φυσικό, ιστορικό και πολιτισµικό τοπίο, αποτελεί σοβαρό ενθύµιο µνήµης, 

όµως δεν φτάνει. Όπως δεν φτάνουν τα ευγενή µνηµόσυνα του πνευµατικού πατέρα του ίδιου 

δρόµου, του επίσης ευγενούς, Γερµανού γεωγράφου, Ferdinand von Richthofen. Το µείζον 

είναι άλλο. Είναι η αναγέννηση του δρόµου. ∆ηλαδή, ο σιδηρόδροµος του µεταξιού.  

         Αν κατά το 2003 και τα 120χρονα της Orient - Express, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρότεινε πλήθος από νέα σιδηροδροµικά έργα, το νέο έτος 2004, που συµπίπτει µε τα 750 

χρόνια από τη γέννηση του Ιταλού εξερευνητή, δίνεται µια νέα ευκαιρία.  

 

 
 

Οι δέκα πανευρωπαϊκοί διάδροµοι και η πρόταση για τον ΧΙ 
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         Μπορεί η Ελλάδα να προτείνει κάτι που αν και όφειλε να το είχε κάνει προ πολλού δεν 

το έκανε. Να ζητήσει στους δέκα διαδρόµους της Ευρώπης, να προστεθεί και άλλος ένας. Ο 

Νότιος διάδροµος No XI, Κωνσταντινούπολη – Πύθιο – Ηγουµενίτσα – Ιταλία: οδικός, 

υψηλών ταχυτήτων σιδηροδροµικός, ενεργειακός, θαλάσσιος, οινικός, γαστρονοµικός, 

πολιτισµικός, ακαδηµαϊκός, τουριστικός κλπ. Κύριο προσόν του είναι η κεντρικότητα. Την 

πιστοποιούν όλα τα σηµεία του Ορίζοντα. Είναι ένας άξονας που δεν περιορίζεται σε ρόλους 

υποδοχέα των φορτίων και των ροών των διαδρόµων Nο IV, IX και X, Βορά- Νότου. Πέραν 

της Μεσογειακότητας και του γεωοικονοµικού του προβαδίσµατος απέναντι στο διάδροµο 

No VIII, αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του δρόµου του µεταξιού, Ανατολής - ∆ύσης. Μπορεί 

ο τελευταίος αυτός να έχει ένα µεγάλο παγκόσµια ιστορικό και πολιτισµικό βάρος και πλήθος 

από εναλλακτικές διαδροµές στην Ανατολική Μεσόγειο, όµως για την περίπτωση την οποία 

συζητάµε, ενισχύεται επιπλέον, από πλήθος µικρών και µεγάλων, συµβολικών έστω, ατού. 

Στην πρώτη κατηγορία µπορεί κανείς να κατατάξει την καθοδόν ευρισκόµενη πόλη-κιβωτό 

του Ελληνικού µεταξιού, το Σουφλί. Στη δεύτερη, την πολύµορφη ένωση των δυο ιστορικών 

πρωτευουσών της Ρωµανίας καθώς και δύο τελικών προορισµών του δρόµου των µεταξιού.  

 

         Ας υποθέσουµε τέλος, ότι παρόλα αυτά, δεν γίνεται δεκτή µια τέτοια Ελληνική 

πρόταση, όπως ο διάδροµος No XI. Ταυτόχρονα όµως, είναι βέβαιο, ότι κανείς στις 

Βρυξέλλες δεν πρόκειται να αρνηθεί την ένταξη, έστω µόνο, της σιδηροδροµικής Εγνατίας, 

Ηγουµενίτσας - Πυθίου. Επίσης το να γίνει αυτό από κοινού µε τις υπό ένταξη Ελληνικές και 

Ευρωπαϊκές σιδηροδροµικές γραµµές. Οι πολιτισµένες χώρες, ακόµη και οι µη ανεπτυγµένες, 

παρόµοια ζητήµατα, από την επεξεργασία τους έως την εισαγωγή, προώθηση, υπεράσπιση 

και επιτυχή έκβαση, τα θεωρούν ρουτίνα αν όχι διπλωµατικό και πολιτικό ψωµοτύρι. Όλες 

πλην Αθηνών.  
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               2. Πύθιον 
                                                                                                        
 

         Μια καινούργια οδική και σιδηροδροµική γεφύρωση στον ποταµό Έβρο, στην περιοχή 

του Πυθίου και της Μακράς Γέφυρας - το αρχαίο Πάµφυλον - αποτελεί το κλειδί της ισότιµης 

διασύνδεσης και συναρµογής των συγκοινωνιακών δικτύων των δύο γειτονικών χωρών και 

επόµενα του διάδροµου No XI {1}.  

 

         Ισχύει δε αυτό ως προς τους δρόµους, όπως συνέβαινε από την αρχαιότητα {2} έως και 

πριν από λίγες δεκαετίες, και όπως εκ νέου έχει προταθεί {3}. Επίσης στους σιδηροδρόµους, 

εκ των οποίων ο Ελλαδικός παραµένει ο ίδιος από τα µέσα της δεύτερης πεντηκονταετίας του 

προπερασµένου αιώνα, έχοντας µείνει σήµερα παρασάγγες πίσω από τον Τουρκικό.  

 

         Κατά τα άλλα, ο εν πολλαίς αµαρτίαις περιπεσών Καντακουζηνός {4}, δεν πήγε και 

έκτισε τυχαία στο Πύθιο την πολυώροφη βίλα του.  

 

 

 
 

Εικόνα α. Έπαυλη Καντακουζηνού, 

 

                                                                                Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο συγγραφέα, 

 

 

         Για τον ίδιο στρατηγικό λόγο, εκεί κοντά, µετά από τέσσερις αιώνες, κατασκευάστηκε η  

σιδηροδροµική γέφυρα η οποία µετέτρεψε την περιοχή σε κόµβο τριών σιδηροδροµικών 

γραµµών. Πύθιο - Κωνσταντινούπολη, Πύθιο - Σόφια, Πύθιο - Θεσσαλονίκη.  
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Εικόνα β. Η σιδηροδροµική γέφυρα στον Έβρο, 

 

                                                                                            Πηγή: Φωτο Βούλη, ∆ιδυµότειχο,  

 

 

         Γι αυτό άλλωστε η Orient - Express στους χάρτες και τα φυλλάδιά της {5} αναδεικνύει 

τη στρατηγική θέση του.  

 

           Τα ίδια συναντά κανείς στα Οθωµανικά αρχεία των Βαλκανικών σιδηροδροµικών 

γραµµών που περιλαµβάνουν επίσης τις χρονολογίες κατασκευής τους {6}.  

 

           ∆εν είναι άσχετο µε όλα αυτά ούτε αποτελεί σύµπτωση η επιµονή, ευθύς µετά την 

έναρξη του πρώτου Βαλκανικού πολέµου, ενός νέου αξιωµατικού, ούτε καν συνταγµατάρχη 

τότε του Οθωµανικού στρατού, ονόµατι Μουσταφά Κεµάλ, του µετέπειτα ιστοριοκτόνου, 

προκειµένου να ανακτηθούν το ∆ιδυµότειχο και η Αδριανούπολη {7}. Επόµενα η παρέβρια 

λωρίδα µε το Πύθιο. Η χρονική στιγµή είναι η ίδια µε εκείνη που ο διάδοχος Κωνσταντίνος, 

παρά τα όσα του διαµηνύει ο Ελ. Βενιζέλος, εµφανίζεται απρόθυµος να ανταποκριθεί, µεταξύ 

άλλων, στην προσδοκία του τούρκου στρατιωτικού διοικητή της Θεσσαλονίκης, Ταχσίν 

Μεσσαρέ να παραδώσει την πόλη στους Έλληνες, αντί σε άλλους {8}.  

 

         Ίσως τέλος, να µην είναι τυχαίο ούτε και το γεγονός ότι έξη ακριβώς χρόνια αργότερα, 

το 1918, τοποθετήθηκε στο προαύλιο του σταθµού του Πυθίου, το µνηµείο των Γάλλων 

πεσόντων του πρώτου παγκόσµιου πολέµου {9}. Αν η επιλογή αυτή δεν οφείλονταν σε άλλους 

λόγους τότε µάλλον αποτελεί δυστυχή σύµπτωση αφού, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, 

στον ίδιο σιδηροδροµικό σταθµό βρίσκεται το Α΄ νεκροταφείο του νεοελληνικού 

εκσυγχρονισµού, µε την τελευταία οκταετία, να κατέχει την πιο περίοπτη θέση. ∆εν διαθέτει 
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µόνο η ελληνική πρωτεύουσα, παρόµοιο κοιµητήριο. Ποια ιστορία και χωροταξία λοιπόν, και 

ποια γεωοικονοµία. 

  

         Κι όµως στους υπό ένταξη σιδηροδρόµους Κοζάνης - Καλαµπάκας - Ηγουµενίτσας 

καθώς και Καλαµάτας - Ηγουµενίτσας, µπορούσε και µπορεί ακόµη να προστεθεί η διπλή 

σιδηροδροµική γραµµή, Ηγουµενίτσα - Πύθιο. Αλλιώς, ναι µεν η εξαίρεση της τελευταίας θα 

αποδοθεί στις πολυετείς καθυστερήσεις της οδικής Εγνατίας, όµως το κακό θα έχει ήδη γίνει 

και δεν θα σταµατήσει, γιατί έχει µακριά ουρά. Αυτό δε διότι, µόνο µετά την προβλεπόµενη, 

στη δεκαετία του 2020, αποπεράτωση των 29 έργων της Essen List, θα γίνουν, σε ό,τι αφορά 

τη Νοτιανατολική Ευρώπη, οι εντάξεις των ανέντακτων τµηµάτων των διευρωπαϊκών αξόνων 

IX και Χ. Ίσως και του  VIII: ∆υρράχιο - Burgas. Τότε και µόνο τότε θα έχει σειρά ο XI. Το 

2040. Πιο πέρα και από τις καλένδες. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Οι κατά καιρούς φρούδες 

εξαγγελίες για τη σιδηροδροµική Εγνατία το ενισχύουν. Επίσης όσοι ποιούν τη νήσσα µη 

τυχόν και φορτωθούν το έργο. Άλλοι ας τα βλέπουν. Εµείς ξέραµε ότι το ντύσιµο της ίδιας 

οδού στα µετάξινα {1}, βρίσκεται εκτός του όποιου ορίζοντα αµφότερων. Όπως η σχέση που 

έχουν µε αυτήν, ο σιδηρόδροµος του µεταξιού ή ο διάδροµος No XI.  
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                       Σηµειώσεις 

 

          1} Χρήστος Κηπουρός, Ο διάδροµος No XI,  www.asxetos.gr, ΚΡΗΤΗ, 11 Ιαν. ΄04,  

 Επίσης βλ. www.myserres.gr, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 11 Ιαν.΄04,    

 

         2} Φίλιππος Γιαννόπουλος, ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ, ∆ιδακτορική διατριβή Φιλοσοφικής 

σχολής Κολωνίας, Αθήνα 1989,  

 

         3} Χρήστος Κηπουρός, ∆ιδυµότειχο, οµιλία σε εκδήλωση στην ίδια πόλη που έγινε από 

το  σύλλογο “ΑΚΡΊΤΕΣ” στις 18 Οκτ. 2003, όπου, µεταξύ άλλων, είπε: “Ο πεδινότατος 

οδικός κλαδίσκος, µήκους λίγων δεκάδων χιλιοµέτρων µπορεί να ενσωµατώσει τον τουρκικό 

άξονα της παρεγνατίας στην Εγνατία οδό και αντιστρόφως. Να µειωθεί δεκάδες χιλιόµετρα η 

απόσταση Κωνσταντινούπολης-Αλεξανδρούπολης, σε σχέση µε τη διαµέσου Αδριανούπολης 

διαδροµή”.  Βλέπε επίσης την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου: www.didymoteicho.gr,    

 

         4} Κωνσταντίνου Π. Κύρρη, Το ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ι∆΄ ΑΙΩΝΑ, ∆ιατριβή επί 

διδακτορία στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Εκδόσεις Λαµπούσα, 

Λευκωσία Κύπρος, 1982, 

 

         5} Train de Wagons Lits, Orient Express & Taurus Express, Paris 1930 environ 

 

         6}  Αρχείο Οθωµανικών σιδηροδρόµων, Χρονολογίες κατασκευής Βαλκανικών 

γραµµών, σύµφωνα µε τις οποίες: Κωνσταντινούπολη – Πύθιον - Σόφια, έτος 1783, Πύθιον -

Αλεξανδρούπολη, έτος 1873, Αλεξανδρούπολη - Θεσσαλονίκη, έτος 1896, Mitrovica – 

Σκόπια - Θεσσαλονίκη, έτος 1874,  κλπ.,  

       

         7} http://www.enjoyturkey.com/info/culture/Ataturk.htm: When the Balkan War 

started in October 1912, Mustafa Kemal joined the battlε… His contributions to the 

recapturing of Dimetoka and Edirne were considerable….., 

 

http://www.enjoyturkey.com/info/culture/Ataturk.htm
http://www.didymoteicho.gr
http://www.myserres.gr
http://www.asxetos.gr
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         8} Κωνσταντίνου Ζωρογιαννίδη,  Ηµερολόγιον πορειών και πολεµικών επιχειρήσεων 

1912-13, Ι.Μ.Χ.Α. Θεσσαλονίκη 1975. Σ. Σ. Όσον αφορά την ιστορική συνέχεια του Ταχσίν 

Μεσσαρέ αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι ο πατέρας του Γιαννιώτη ακουαρελίστα Κενάν 

Μεσσαρέ, πίνακες του οποίου κοσµούν πολλές δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές, και παππούς 

του πολεοδόµου Ίνις Μεσσαρέ που διαµένει στην Αθήνα.,    

 

         9} Στην επιτύµβια στήλη αναγράφεται: “En souvenir de ses glorieux morts en 

1918. Le 45 régiment français d'infanterie a posé cette plaque commémorative le 

lendemain du jour ou sous les ordres du L’ (lieutenant) colonel Clément et des C' 

(commandants) Ricard et Hugues. Il était arrivée à la frontière Bulgaro Turque le 

31 Octobre l'armistice avec la Turquie. Etait signé à midi par les alliés”. Στα 

Ελληνικά σε µετάφραση του Γιάννη Κουκάκη: “Στη µνήµη των νικηφόρων πεσόντων το 

1918. Το τεσσαρακοστό πέµπτο Γαλλικό σύνταγµα πεζικού έθεσε αυτό το µνηµείο για 

ενθύµιο την εποµένη ηµέρα όπου υπό τις διαταγές του αντισυνταγµατάρχη Clement και των 

ταγµαταρχών Ricard και Hugues έφθασε στα Βουλγαροτουρκικά σύνορα στις 31 Οκτωβρίου 

η εκεχειρία µε την Τουρκία. Υπεγράφη το µεσηµέρι από τους συµµάχους”. 

 

 

                                                                                                        Θράκη Ιανουάριος 2004,    
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ΕΡΓΑ -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Νέα εκδοθέντα έργα και εργασίες, 2000 - 2004 

 
  Εκδόσεις Γόρδιος , 2002 

 

    

∆ιαρκή ηλεκτρονικά βιβλία, 2οο4, {βλ. µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο} 

 

                      
Εργασίες σε ηλεκτρονική επίσης έκδοση  2004 {ο.π.} 
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4. Έργα προηγούµενων περιόδων 

 

                                         
                           

1989                                                    1991 
 

                                    
                    

1991                                                  1994 
 

                                                   
    υπό έκδοση 
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5. Οπισθόφυλλο 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΣΑΙΩΝΕΣ 

Ε∆Ω ΠΕΡΙΦΡΟΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

     Η Ελλάδα µπορεί, διαµέσου τµηµατικών αναστηλώσεων να ανακτήσει κατά τις επόµενες 

δεκαετίες, την πρώτη Βυζαντινή της πόλη. Πέραν αυτού, το ∆ιδυµότειχο είναι η µοναδική 

Ελλαδική πόλη που κατά τη διάρκεια ενός αιώνα διετέλεσε πρωτεύουσα, όχι µόνο µιας, αλλά 

δυο αυτοκρατοριών. ∆εν ξέρω αν συναντάται κάποιο άλλο ανάλογο ευρωπαϊκό ή ευρύτερης 

έκτασης ιστορικό προηγούµενο. Η αιτιολογική έκθεση πρότασης χρηµατοδότησης προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πλείστα όσα ισχυρά επιχειρήµατα να επικαλεστεί. Όπως βέβαια και 

άλλους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι να ιδωθεί ως µεγάλη αναπτυξιακή επένδυση και 

σοβαρή βιοµηχανική µονάδα, πόλος έλξης για κάθε επισκέπτη. Κάτι από το οποίο έχει να 

κερδίσει ολόκληρη η Θράκη και η Ελλάδα.  

     …..∆εν µπορεί στην υπόλοιπη Ευρώπη χιλιάδες µικρές όσο µεγάλες πόλεις να επενδύουν 

και να κεφαλαιοποιούν αρχιτεκτονικά, πολιτισµικά, οικονοµικά, αναπτυξιακά και 

γαστρονοµικά τον κάθε µεσαίωνά τους και εδώ να περιφρονείται συστηµατικά η 

µακροβιότερη στην ιστορία της οικουµένης αναγέννηση του Ελληνισµού, όταν δεν 

αποποιείται η κληρονοµιά της. Όταν στον κωδικό «Βυζαντινός πολιτισµός» ή «Ρωµανία» δεν 

υπάρχει µια έστω «πρώτη κατάθεση, δραχµές τριάντα», όπως θα ξανάλεγε και θα 

ξαναυτοκτονούσε ένας ποιητής σαν τον Κώστα Καρυωτάκη εάν αντί για την Πρέβεζα µε τη 

Ρωµαϊκή Νικόπολη υπηρετούσε στο ∆ιδυµότειχο µε τη Ρωµαϊκή Πλωτινόπολη, όσο τη 

Βυζαντινή Ακρόπολη, όπου, αν µη τι άλλο, είχε να επιλέξει µεταξύ δύο κρηµνών.  

 

 

 

 

 

 



 

Γεννήθηκε στην  Κοµοτηνή  το 1949  και διαµένει  στο ∆ιδυµότειχο.   

Σπούδασε  πολιτικός  µηχανικός  στη  Θεσσαλονίκη.    

Είναι  παντρεµένος µε  τη γιατρό  Αλεξάνδρα Τρυφωνίδου και έχουν 

δυο παιδιά στο πανεπιστήµιο. 

Εκλέχτηκε Βουλευτής  Έβρου µε το  ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1993 και το 1996. 

Απεχώρησε στις 23 Φεβ. ΄99 - λίγο µετά την 15η του ίδιου µήνα - ανεξαρτητοποιούµενος.  Στις 13 

Μαρτίου 2000 έλαβε µέρος  στην ίδρυση της  ∆ηµοκρατικής Περιφερειακής Ένωσης. 

 

Ανάµεσα στα έργα του είναι: ∆εν θέλουµε η Θράκη να γίνει νέα Κύπρος, Πενταδάκτυλος, 1989, 

Θράκη! Θράκη! Το ένοχο φιλί της Αθήνας, Ρήσος 1991, Η Θράκη θέλει αγώνα, Γόρδιος, 1994, Αγώνας 

για τη γεωοικονοµική ∆ηµοκρατία, Γόρδιος, 2002, Σηµειώσεις πολιτικής γεωοικονοµίας, Κε.Γε.Με., 

2004.  

Με τον ίδιο τρόπο έχει δηµοσιοποιηθεί το βιβλίο του: ∆ηµοψήφισµα για την Κύπρο, 2004, καθώς και οι 

εργασίες του: Κοινόν Ευρωπαίων και Οβάλ µυαλά, 2004. Το ίδιο και η σηµερινή του εργασία η οποία 

θα εκδοθεί και µε τον συµβατικό τρόπο. Επίσης είναι υπό έκδοση, Η παρουσία µου στη Βουλή.  
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