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Νέα είδη Εγνατίας 
 
 
 
                                            “Καθαρή λύση χωρίς καθαρή συγγνώµη δεν υπάρχει” 
                                                                                                        Χ. Κ.  
 
 
                                                                                 Του Χρήστου Κηπουρού  
 
 

Α.  Πύθιον. Η κεφαλή του σώµατος της σιδηροδροµικής  
                        
 
         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 διαδρόµου 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.  
         Για τον ίδιο στρατηγικό λόγο, εκεί κοντά, µετά από πεντέµισι αιώνες, κατασκευάστηκε 
η  σιδηροδροµική γέφυρα η οποία µετέτρεψε την περιοχή σε κόµβο τριών σιδηροδροµικών 
γραµµών. Πύθιο-Κωνσταντινούπολη, Πύθιο-Σόφια, Πύθιο-Θεσσαλονίκη.  
 

 
Σιδηροδροµική γέφυρα στον Έβρο 
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         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 
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.  
 
                                                                                                                                                                              
              Β. Ενεργειακή Εγνατία 
 
         Όταν µιλάµε για τον Ελληνικό ενεργειακό διάδροµο και τη χώρα µας ως κόµβο, δεν 
εννοούµε τα όσα απερίγραπτα συνέβησαν την τελευταία τετραετία µε τη γνωστή κατάληξη 
της υπογραφής της Ελληνοτουρκικής συµφωνίας στις 23 ∆εκ. 2003 για το φυσικό αέριο. ∆εν 
γνωρίζω για ποιο λόγο δεν την έδωσαν στη δηµοσιότητα όπως και το γιατί αυτοί που όφειλαν 
να ζητήσουν να δοθεί, δεν το έπραξαν. Από όσα όµως διαβάζω ή πληροφορούµαι µπορώ να 
πω ότι απέναντι σε τέτοιου τύπου ενεργειακούς διάδροµους, η συµφωνία για τους 
αεροδιάδροµους ωχριά αν δεν είναι επιτυχία. Είναι λυπηρό που όσοι δεν σφύριξαν αδιάφορα, 
προπαγάνδισαν, και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο, µε τον αγωγό Καρατζάµπευ Κοµοτηνής. 
Ας µη µείνουµε στο ότι µέχρι πριν από λίγο η κυβέρνηση ντρέπονταν και έκρυβε ότι θα 
αγοράζουµε από την Τουρκία φυσικό αέριο, πριν αναγκαστεί να το αποδεχτεί λόγω των 
αποκαλύψεων που κάναµε εµείς. Ούτε χρειάζεται να πούµε κάτι για τις θεσµοθετηµένες 
πλέον φωτογραφίσεις Ελλήνων υπουργών µε τούρκους συναδέλφους τους, κάτω από το 
ευµέγεθες πορτραίτο του Κεµάλ και τους συµβολισµούς που αναδίδονται. Όπως άλλωστε µε 
τις προσκυνήσεις στο µαυσωλείο του τελευταίου εκ µέρους των πρώτων διδαξάντων 
υπουργών για το ποιο είναι πλέον το νέο πρόκριµα πολιτικής ανέλιξης στην Ελλάδα.  
         Περιττεύει να αναφερθούµε σε άλλα. Όπως στο συµβολισµό των 750 εκατοµµυρίων cm 
Φ.Α. που αφορά στις ανάγκες του εργοστασίου παραγωγής ρεύµατος στην Κοµοτηνή και τις 
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ανάγκες της Θράκης. Επίσης στο τι είδους µέτρο οικοδόµησης εµπιστοσύνης αποτελεί η 
συζητούµενη παρουσία της Τουρκίας στο Ιόνιο και στην υποθαλάσσια ζεύξη του.  
         Ας µη σχολιάσουµε καν τα θερµά υπερατλαντικά συγχαρητήρια για την όλη συµφωνία 
στην οποία άλλωστε συµµετέχει η Αµερικανική επιχείρηση Edison που δραστηριοποιείται 
τόσο στην Τουρκία όσο στην Ιταλία. Αρκεί να πάµε για λίγο µόνο στην προβαλλόµενη ως 
φθηνή δήθεν τιµή αγοράς από τη γειτονική χώρα. Θα µπορούσε κανείς να τονίσει ότι αν το 
ρωσικό Φ.Α. είναι πέντε ή και δέκα $ ακριβότερα τα 1000 cm, οφείλεται στο πρόσφατο 
συµβιβασµό µε συνυπολογισµό επιβαρύνσεων και ρητρών σε βάρος της χώρας µας. Όµως το 
πρόβληµα βρίσκεται αλλού. Η υπόθεση είναι φτιαγµένη. ∆ιότι από την πίσω πόρτα η 
Ελλάδα, πέραν όλων των άλλων, τα οποία αναµένονται να γνωστοποιηθούν, εάν και όταν 
υπάρξει δηµοσιοποίηση της συµφωνίας, εκχώρησε και το δικαίωµα transit στη γειτονική 
χώρα µε αποτέλεσµα η τελευταία να καταστεί πλέον ο αποκλειστικός προµηθευτής µας για 
κάθε τύπο φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας. Ενώ δηλαδή δεν είναι καν 
παραγωγός αλλά µεσάζων, αναγορεύεται µε την Ελληνική υπογραφή σε µονοπώλιο και 
υποχρεωτικό µας προµηθευτή. Ας το κάνουµε όµως πιο σαφές. Εάν η τιµή του Τουρκµένικου 
Φ.Α. κοστίζει πιο λίγο από 50 $ / 1000 cm, -η Ρωσία το αγοράζει 44-, και αν το Ιρανικό και 
το Αζερµπαϊτζανό όπως επίσης το Ρωσικό κοστίζουν στην Τουρκία, πολύ λιγότερο από 100 $ 
/ 1000 cm, αντιλαµβάνεται κανείς τι σηµαίνουν τα 130 περίπου $ / 1000 cm που θα 
καταβάλει η χώρα µας για την αγορά τους, σε αυτή και µόνον σε αυτή. Είναι κάτι που 
παραπέµπει σε παλλακίδα Εγνατία. Πρόκειται τελικά για ένα µέτρο οικοδόµησης εξάρτησης 
και φυσικά Ελληνικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της τουρκικής οικονοµίας και 
περαιτέρω µείωσης της Ελληνικής ανταγωνιστικότητας. Τα ετήσια τουρκικά κέρδη από την 
πώληση 3 δις cm Φ.Α., όπου προβλέπεται να ανέλθει η ποσότητα φυσικού αερίου που θα 
αγοράζουµε από τη γειτονική χώρα, πρόκειται να υπερβαίνουν τα 150 εκατοµµύρια $. 
Φτάνουν και περισσεύουν δηλαδή για απόσβεση του κόστους του αγωγού, µέσα σε ένα και 
µόνον έτος λειτουργίας του.   
         Με δεδοµένο, όπως εξ αρχής προβλέψαµε, ότι η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί 
να γίνει χώρα transit, η πρότασή µας για τον Εύξεινο αγωγό αποτελεί σήµερα το µόνο 
σοβαρό εναλλακτικό και οικονοµικό σχέδιο τόσο για την Ελλάδα όσο την υπόλοιπη Ευρώπη.   
Και αν ακόµη αργήσει αυτό υπάρχουν έως τότε, άλλες δύο τουλάχιστον εµπορεύσιµες και 
ανταγωνιστικές µορφές φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά. Από πότε τους είπαµε να κάνουν 
µια µονάδα παραγωγής ενέργειας, τύπου Ρεβυθούσας, στην Κρήτη αλλά και αλλού. 
 
   
             Γ. Η Ακαδηµαϊκή Εγνατία στη Θράκη 
 
         Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι στον εξοστρακισµό από την Ευρωπαϊκή αγορά των 
φηµισµένων πορφυρών νηµάτων των Αµπελακίων, συνέβαλε καθοριστικά η ύπαρξη του 
πανεπιστηµίου του Μάντσεστερ. ∆ιαφορετική τύχη και συνέχεια µπορεί να επιφυλάξει στο 
αξιόλογο κλωστοϋφαντουργικό κέντρο της Κοµοτηνής, η ίδρυση στη ίδια αυτή Θρακική 
πόλη µιας πανεπιστηµιακής σχολής υφαντικής, µε ένα τµήµα µεταξουργίας στην κιβωτό του 
Ελληνικού µεταξιού, στο Σουφλί. Ούτε µια ώρα απέχουν πια οι δυο πόλεις. Λιγότερο απ ότι ο 
Πειραιάς από την Κηφισιά. 
         Αντίστοιχα θετικά αποτελέσµατα µπορεί να υπάρξουν από την αποδοχή της προ ετών 
πρότασής µας για την πολίτικη κουζίνα, πολύ πριν γίνει ταινία. Μιλώ για την ίδρυση σχολής 
γαστρονοµίας και διαιτολογίας στην Ορεστιάδα, τη νόµιµη δικαιούχο και κληρονόµο της εν 
λόγω Ευξείνιας όσο Θρακικής κουζίνας. Οφείλω να επαινέσω δηµόσια το ∆ηµοκρίτειο για 
την απόφαση ίδρυσης τµήµατος τροφίµων στην ίδια πόλη.  
         Τα ίδια αναµένονται από τις άλλες προτάσεις µας. Από την πανεπιστηµιακή σχολή 
Οινολογίας µεταξύ της Μαρώνειας και Ρωµανίας, έως το τµήµα Βυζαντινών σπουδών στο 
∆ιδυµότειχο, γενέτειρα του Ιωάννη Βατάτζη, αυτού του πιο µεγάλου Θρακιώτη κυβερνήτη.             
         Μια διεθνής σχολή Ευρωπαϊκής πολιτικής γεωοικονοµίας στην Κοµοτηνή έχει επίσης 
να προσφέρει πολλά στη Θράκη και την Ελλάδα, όσο στη Γηραιά Ήπειρο. ∆εν τιµά Ελληνικά 
ερευνητικά λεγόµενα ιδρύµατα όχι µόνο να αποδέχονται την Κεµαλική γεωοικονοµία αλλά 
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και να το διακηρύττουν σε διεθνή συνέδρια, όπως έκαναν µε τον αγωγό φυσικού αερίου 
Μπακού Τσεϊχάν, παράλληλο προς το γνωστό οµώνυµο πετρελαιαγωγό, όταν πέραν όλων 
των άλλων, φαίνεται δια γυµνού οφθαλµού ότι το ενεργειακό µοντέλο της Θράκης πρόκειται 
να εφαρµοστεί στην Κύπρο, δια υποθαλασσίου και πάλι αγωγού. Από την Προποντίδα, στην 
θάλασσα της Κερύνειας. Εδώ νερουλάδες έγιναν µε τη Συρία. ∆εν θα αφήσουν το ψητό µε 
την Ελλάδα και την Κύπρο.  
         Για πολλούς λόγους η Θράκη προσφέρεται στην ίδρυση και την ανάπτυξη µιας σχολής 
πολιτικής γεωοικονοµίας. Όπως άλλωστε στις υπόλοιπες που προτείνονται. Με άλλα λόγια, 
χρειάζεται να οικοδοµήσουµε µια υψηλής αισθητικής και έξυπνη παραγωγικά, Ακαδηµαϊκή 
Εγνατία. 
  
 
                  ∆. Αµπελοοινική Εγνατία 
               
         Αν ο άξονάς της εκτείνεται από τα αµπέλια του Ορµένιου -που οι θεσµικοί Θράκες 
θέλουν να τα ∆ΕΒΖΟΣουν, τουτέστιν να τα ΕΚΡΙΖΩΣουν- µέχρι το Μοναστήρι του προφήτη 
Ηλία στη Ζίτσα Ιωαννίνων και ως την Κέρκυρα, το πλάτος της ίδιας οινικής οδού, αρχίζει 
από τη Μαρώνεια, τον Ίσµαρο και τα Άβδηρα και φτάνει έως τις πλαγιές του Παπικίου και 
της Ροδόπης. Κυριολεκτικά όλο το Βορειοελλαδικό εδαφικό σώµα µπορεί να αναγεννηθεί. 
Να µετατραπεί σε έναν απέραντο αµπελώνα. Το παράδειγµα των φίλων του αµπελιού και του 
οίνου σε µερικές ήδη πόλεις, θα βρει µιµητές σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και όχι µόνον 
αυτό. Πρόκειται επίσης να αναλάβουν την προώθηση διαδικασίας απόκτησης ονοµασιών 
προέλευσης.        
         Αρκετά πλέον χρόνια από τότε που ζητήσαµε µε το κείµενο του Μαρωνίτη οίνου να 
προχωρήσει η πολιτεία, τουλάχιστον γι αυτόν, την ονοµασία προέλευσης, κανείς δεν έκανε 
τίποτε από τους λεγόµενους ιθύνοντες. Ούτε και πρόκειται να κάνει. Το µόνο που έκαναν 
ήταν να αποπειραθούν να ξεγελάσουν τους αγρότες της Μαρώνειας µε ποσοστώσεις µερικών 
εκατοντάδων στρεµµάτων. Στην ουσία πήγαν να τους διχάσουν. Ύστερα φταίνε οι Βούλγαροι 
που προωθούν εξωθεσµικές ονοµασίες προέλευσης στα κρασιά τους. Όµως εκείνοι τιµούν τις 
ποικιλίες τους, ως πολιτισµική κληρονοµιά. Όχι όπως εδώ που την άνωθεν αµπελοκτονία από 
τις όποιες πολιτικές ποντικοµαµές του υπουργείου Γεωργίας, διαδέχθηκε ο αυτοχειριασµός 
των αυτοχθόνων ποικιλιών αν όχι η ποικιλιοκτονία.       
         Μέσα στα επόµενα χρόνια ένα πλατύ ρεύµα Θρακών, Μακεδόνων και Ηπειρωτών 
αγροτών, αµπελουργών, φίλων του αµπελιού, αυτοδιοικήσεων και πανεπιστηµίων θα κτίσουν 
την οινική Εγνατία. Μηνύµατα υπάρχουν ουκ ολίγα. Τείνουν δε να γίνουν µόδα αν δεν έγιναν 
ήδη. Ολόκληρες πλαγιές γέµισαν µε αµπέλια. Εγώ σε µια οµιλία στο ∆ιδυµότειχο ζήτησα από 
όλους τους παριστάµενους αγρότες να βάλουν έστω αυθαίρετα, τρία τέσσερα στρέµµατα ο 
καθένας, αµπέλια. Κάποια στιγµή θα αναγκαστούν να τα νοµιµοποιήσουν. Επίσης βιολογικά 
που καταρχήν δεν χρειάζονται άδειες κλπ. Το εγχείρηµα όµως αυτό χρειάζεται αρχές. Μπορεί 
να µετατραπεί σε αγροτικό πολιτισµικό κίνηµα αλλά και να σβήσει, όπως έγινε τόσες φορές 
µέχρι σήµερα. Επόµενα λογικές του ως έτυχε, δεν έχουν θέση. Καλός είναι ο µύθος όµως 
κυρίως χρειάζεται το σχέδιο.   
         Είναι ντροπή στον εικοστό πρώτο αιώνα οι Έλληνες οινολόγοι να είναι εισαγωγής. Να 
µην έχει η χώρα µια σχολή Οινολογίας. Η από ετών πρόταση µας να ιδρυθεί η συγκεκριµένη 
σχολή στη Θράκη, πέραν από τους παγκόσµια γνωστούς Οµηρικούς ύµνους στην Ιλιάδα και 
κυρίως στην Οδύσσεια, για τον Μαρωνίτη οίνο, διαθέτει µεγάλο ηθικό και επόµενα πολιτικό 
προβάδισµα. Πλάι στη εκφρασµένη όσο αναγκαία διάθεση των αγροτών για παλιννόστηση 
στην αµπελοκαλλιέργεια, υπάρχει ακόµη ένας ιστορικός συµβολικός λόγος. Η αναγέννηση 
της αµπελόεσσας πατρίδας του ∆ιόνυσου.  
         Επειδή η παραγωγική ιστορία της περιοχής είναι ιστορία αγροτικών µονοκαλλιεργειών 
µε αποικιακά, δυστυχώς πάντοτε, προϊόντα -πότε σιτηρά και πότε βαµβάκια- αντιλαµβάνεται 
κανείς που µπορεί να φτάσει µια νέα µονοκαλλιέργεια. Μια περιοχή µε αµπέλια από τοπικές 
ποικιλίες και µε οίνους των οποίων η βιολογική, ειδικά, παραγωγή θα διαθέτει τον πιο 
µεγάλο παγκόσµια µύθο καθώς και την Οµηρική ονοµασία προέλευσης.   
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