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Κοινωνία
Η χ ώ 
της Θράκης

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ

Σύμφωνα με τη ελληνική μυθολογία ο Ίκαρος ήταν 
γιος του Δαίδαλου και της Ναύκρατης, η οποία, κατά 
μια παράδοση, ήταν δούλη του Μίνωα.
Όταν ο Δαίδαλος καταδικάστηκε από τον Άρειο Πάγο 
επειδή είχε φονεύσει τον τεχνίτη Τάλω, έφυγε στην 
Κρήτη.
Εκεί κατασκεύασε τον Λαβύρινθο για να ζει μέσα ο 
Μινώταυρος, ο γιος της γυναίκας του Μίνωα Πασιφά-
ης.
Μέσα στον Λαβύρινθο φυλάκισε ο Μίνως και τον ίδιο 
τον Δαίδαλο με τον γιο του Ίκαρο, διότι ο Δαίδαλος 
είχε βοηθήσει την Πασιφάη να ενωθεί με τον Ταύρο 
του Ποσειδώνα και να γεννηθεί ο Μινώταυρος.

Ο Δαίδαλος με τον Ίκαρο δραπέτευσαν από τον Λα-
βύρινθο με τη βοήθεια των φτερών που είχε κατα-
σκευάσει και για τους δύο ο Δαίδαλος, χρησιμοποιώ-
ντας πούπουλα και κερί.
Τα φτερά αυτά τα προσάρτησαν στους ώμους τους 
και πέταξαν στον ουρανό.
Ο Ίκαρος όμως, γοητευμένος από την πτήση, παρά-
κουσε την εντολή του πατέρα του να μην πετάει πολύ 
ψηλά για να μη λιώσει από τη ζέστη του ήλιου το 
κερί των φτερών, ούτε και πολύ χαμηλά για να μην 
λυθούν τα φτερά από την υγρασία της θάλασσας: 
πέταξε ψηλά με αποτέλεσμα να λιώσει το κερί και να 
αποκολληθούν τα φτερά, να πέσει στη θάλασσα και 
να χάσει τη ζωή του!
Η θαλάσσια περιοχή όπου ο Ίκαρος βρήκε τον θά-
νατο ονομάστηκε έκτοτε Ικάριο Πέλαγος ή Ικάριος 
Πόντος. Η περιοχή αυτή βρίσκεται νότια του νησιού 
που ονομάστηκε Ικαρία.

Έτσι διηγείται την ιστορία του Ικάρου ο 
Απολλόδωρος.
Αυτά μας πληροφορεί η βικιπαίδεια.
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ΙΚΑΡΟΣ & ΙΚΑΡΙΑ!!!
Τα χρόνια πέρασαν.
Η μυθολογία ” έντυσε ” την εξύφανση 
των γεγονότων.
Ίκαροι είναι οι άγρυπνοι ιπτάμενοι 
φρουροί των ουρανών.
Έταξαν εαυτούς στην προάσπιση περι-
φρούρησης της ακεραιότητας της πα-
τρίδας.
Οι άνθρωποι που χρωματίζουν τον γρα-
πτό λόγο, δίνουν τη δική του ο καθένας 
ερμηνεία, ονομασία, εικασία…
ΙΚΑΡΙΑ αποκαλώ την κορούλα του Ίκα-
ρου Μάκη Λούκμα.
Μου δίνει το δικαίωμα η λογοτεχνία για 
αυτό το δεύτερο όνομα μετά το κύριο
Απεικονίζεται να προσφέρει στον πα-

τέρα της μια αγκαλιά λουλούδια, πριν 
χαθεί στην αγκαλιά του.
Ο Μάκης Λούκμας είναι ένας από τους 
6 πιλότους που έφεραν τα μαχητικά 
αεροσκάφη Rafale στην Τανάγρα, την 
Πέμπτη 20/1/2022.
Κατάγεται από το Νεοχώρι της Ξάνθης 
και συναντά την κορούλα του την ΙΚΑ-
ΡΙΑ μετά από ένα χρόνο σκληρής εκ-
παίδευσης στο εξωτερικό.
Η φωτογραφία ήταν η κυρίαρχη έκφρα-
ση στα ΜΜΕ της πατρίδας μας τη μέρα 
εκείνη.
Βρέθηκαν στην Τανάγρα σύζυγοι, παι-
διά, γονείς, συγγενείς για να υποδε-
χτούν τους αγγέλους των αιθέρων.
Βαθιά ανθρώπινες στιγμές.
Από αυτές που βάζουν ιδιαίτερες πινε-
λιές στη ζωή.
Να τις έχετε βαθιά στην ψυχή, την καρ-
διά σας για πάντα.
Στέλιος  Αρσενίου

Αλέξανδρος Κοντός στον Ξανθιώτη 
πιλότο Μάκη Λουκμά: Μας έκανες 
όλους υπερήφανους! Εργαζόμενος 
της ΣΕΚΕ, ο πατέρας 
του Παναγιώτης!
Ένας «ιπτάμενος» Ξανθιώτης, με καταγωγή απο το Νεοχώρι 
Ξάνθης, ήταν ανάμεσα στους 6 πιλότους της Πολεμικής Αερο-
πορίας που έφεραν στην χώρα μας τα Rafale. 
Ο Μάκης Λουκμάς  συνάντησε την κόρη του, η οποία τον υποδέ-
χθηκε με ένα μπουκέτο λουλούδια, μετά από ένα μεγάλο διά-
στημα σκληρής εκπαίδευσης στο εξωτερικό και δεν έκρυψε την 
συγκίνησή του,
Σημειώνεται ότι ο πατέρας του πιλότου Παναγιώτης Λουκμάς, 
είναι επί χρόνια εργαζόμενος της ΣΕΚΕ και με ξεχωριστή υπε-
ρηφάνεια και συγκίνηση για τον άξιο γιο του, δεν παρέλειψε 
να κεράσει τους συναδέλφους του και την διοίκηση, δεχόμενος 
τα συγχαρητήρια του Προέδρου Παναγιώτη Ταρενίδη και του 
γενικού διευθυντή Αλέξανδρου Κοντού. 
πενθυμίζουμε οτι το Νεοχώρι Σταυρούπολης, είναι η ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του Αείμνηστου Αλέξανδρου Μπαλτταζή και όπως 
τόνισε και ο Πάνος Παπαδόπουλος στην εκπομπή ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ του Next tv "είναι μια μεγάλη ευκαρία με αφορμή και 
το συγκεκριμένο γεγονός, το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ εφόσον επέλθει η κανονικότητα, ν' ανοίξει τις 
πόρτες του για τους μαθητές όλων των σχολείων της περιοχής, 
προκειμένου να το επισκεφθούν. 

Ο Αλέξανδρος Κοντός δεν παρέλειψε να συγχαρεί και ο ίδιος 
τον Μάκη Λουκμά, τονίζοντάς του με έμφαση, "μας έκανες 
όλους υπερήφανους. Σ' ευχαριστούμε..."!
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